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Pasaulio lietuviai
ir pasaulis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
diskusijose ne kartą buvo paliesta PLB ėjimo į
viešumą tema – savo veiklos, savo organizacijos
reklamavimas. Buvo siūloma, – ir su tuo negalima nesutikti, – kur kas didesne jėga veržtis į
platesnį pasaulį pirmiausia per Lietuvos žiniasklaidą ir, žinoma, stiprinti savo leidinį „Pasaulio
lietuvį“. Mažėjant senųjų lietuvių Amerikoje,
kurie šį žurnalą kūrė ir beveik pusę šimtmečio
išlaikė, smarkiai mažėja ir prenumeratorių. Šiuo
metu beliko 600 egz. tiražas, iš jų – 500 yra užsisakiusių. Tiesa, egzistuoja internetinis variantas
ir jis sulaukia 1500 lankytojų per mėnesį. Tai,
reikia manyti, jaunasis skaitytojas. Suvažiavimas
neapsisprendė, ar bus leidžiamas popierinis žurnalo variantas, nors PLB pirmininkė Regina Narušienė ragino jo neatsisakyti ir prašė jį patiems
daugiau skaityti ir remti. Tai turės spręsti naujoji
valdyba.
Jauni Seimo delegatai pageidavo, kad žurnalas atsinaujintų ir pasikeistų; vieni siūlė jį paversti pusiau verslo žurnalu ir parduoti reklamą
(buvo daryta ir tokių bandymų, bet kuris verslininkas duos reklamą žurnalui, kuris keliauja į
visą pasaulį po kelis, keliolika ar keliasdešimt
egzempliorių?); kiti kategoriškai buvo nusistatę
prieš popierinį variantą ir pageidavo paties moderniausio internetinio varianto, kuomet jame galima būtų rašyti ir diskutuoti visiems, kas nori.
Žvelgiant iš redakcijos daržo, atrodo, kad
pirmiausia žurnalas, koks bebūtų jo pavidalas,
turėtų turėti kraštų bendruomenių paramą. Į pasaulio lietuvių renginius žurnalo redaktorė, kuri
yra vienintelė darbuotoja, nenuvažiuos, nes tam
nėra lėšų, todėl kiekviena bendruomenė turėtų
turėti savo spaudos atstovą, kuris rūpintųsi ne tik
veiklos propagavimu, bet ir prenumeratoriais. O
štai koks vaizdelis susidaro žvelgiant į šių metų PL skaitytojus: daugiausiai, kaip ir anksčiau,
skaito JAV lietuviai (281), Australijoje – 63, Kanadoje – 36, visoje Vakarų Europoje jį skaito 31,
o Rytų Europoje – 37.
Taigi, jeigu pasaulio lietuviai nori turėti
savo žiniasklaidą, jie turi tuo rūpintis. Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas, kaip Seime
sakė ir PLB pirmininkė, nesugebės remti taip,
kad visai veiklai užtektų lėšų. Viskas kainuoja –
jeigu ne pinigais, tai darbais, o šiuo atveju – rašiniais, kurių vasarą ir prieš Kalėdas PL redakcija
beveik nesulaukia.
Audronė V. Škiudaitė
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Tryliktasis PLB seimas Vilniuje

ATSISVEIKINIMUI

PLB VALDYBA NUSIFOTOGRAFAVO SU PLB SEIMĄ PAGERBUSIA LIETUVOS RESDALIA GRYBAUSKAITE (IŠ KAIRĖS): DALIA HENKE, REGINA NARUŠIENĖ (PLB PIRM.), DALIA GRYBAUSKAI TĖ , A N GE LĖ V AI ČIŪ NIE NĖ , D A LIA A. G IED RI MIE NĖ , P ET RAS M AK SI MAVI ČIUS , V I TA LI JA K O LES NI KO VA , S TA SYS K U LIAVAS
PRA ĖJU SIOS KA DEN CI JOS

PUB LI KOS PRE ZI DEN TE

Liepos 8-10 d. Vilniuje, LR
Seimo rūmuose, vyko tryliktasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, kuris per tris dienas aptarė labai daug reikalų, perskaityta įdomių
pranešimų, vyko kiti renginiai, priimta rezoliucijų. Seimui buvo išleistas specialus leidinys, kuriame pateiktos PLB kraštų veiklos ataskaitos. Šioje žurnalo laidoje pabandysime aptarti XIII PLB suvažiavimą.
Šiek tiek bendrų žinių. Dalyvavo 134 delegatai (iš 186 išrinktų
41 krašte). Invokacija Seimo darbą
pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius prel. Gintaras Grušas, Seimo narius sveikino naujoji
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Seimo pirmininkas Arūnas
Valinskas, užsienio reikalų ministras

Vygaudas Ušackas. Suvažiavimui
vesti išrinktas prezidiumas, kurį sudarė Juozas Polikaitis (JAV), Jūratė
Caspersen (Šveicarija), Irena Gasperavičiūtė (Lenkija); sekretoriatas:
Valentina Loginova (Ukraina), Aldona Janušonytė (Lenkija).
Ataskaitinius pranešimus perskaitė PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė (Valdybos ataskaitos
kasmet buvo spausdinamos „Pasaulio lietuvyje“) ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos pirmininkas Stasys
Kuliavas, atsiskaitė PLB Kontrolės
komisijos pirmininkas Algimantas
Gečys (JAV), Garbės teismo pirmininkas Algis Rugienius, PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.
Pranešimuose nagrinėtos pasaulio
lietuviams aktualios temos. Kalbėjo:
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PLB Valdybos vicepirmininkas Leonas Narbutis, Lietuva (PLB prasmė); PLB Valdybos vicepirmininkė
Vitalija Palubaitytė Kolesnikova,
Baltarusija (Bendradarbiavimo momentai); Liūda Rugienienė, JAV, ir
Dalia Henke, Vokietija (Kas yra lietuvis); Jūratė Caspersen, Šveicarija (Lituanistinio švietimo užsienio
šalyse ypatumai ir iššūkiai); Jaras
Alkis, Lietuva (Kraštų bendruomenių archyvai); prel. Edmundas Putrimas ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis (Sielovados apžvalga
lietuvių bendruomenėse); užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
ir TMID gen. direktorius Arvydas
Daunoravičius (Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR Vy-
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riausybės reorganizavimas); apie
paramos kraštuose reikalus kalbėjo
Argentinos LB atstovas Jose Ruben
Repšys, Kanados LB pirmininkė Joana Kuraitė Lasienė, Ukrainos LB
pirmininkė Džiulija Fedirkienė ir
Vokietijos LB pirmininkas Antanas
Šiugždinis. Aptartos PLB žurnalo
„Pasaulio lietuvis“ leidimo problemos.
PLB Seimo delegatai buvo pakviesti į keletą renginių – JAV LB
išleisto albumo „Lietuvių kultūrinis
paveldas Amerikoje“ (atsakingasis
redaktorius Algis Lukas) ir „Draugo“ laikraščio, leidžiamo JAV, Chicagoje, 100-mečio leidinio „Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“
(sudarytoja Marija Remienė) pristatymą; aplankyti Valdovų rūmai, prie
kurių atstatymo prisidėjo ir PLB nariai.
Apie kai kuriuos dalykus plačiau. Pradėkime nuo invokacijos žodžių, kuriuos tarė išeivijoje užaugęs
ir subrendęs prel. Gintaras Grušas.
„Lietuvių bendruomenės dažnai kūrėsi prie parapijų ir tos parapijos tapo lietuvių šeimų židiniais įvairiuose pasaulio kampuose, – sakė prelatas. – Šiandien, mažėjant kunigų
Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse
visame pasaulyje, patys turime prisidėti prie Evangelijos žinios skleidimo. Kaip anuomet nelaukėme valdininkų iniciatyvos tautos išlaikymui,
taip ir šiandien neturime laukti, kol
sustiprės parapijos ar atvyks lietuvis
kunigas, bet imtis patiems skelbti ir
dalintis tikėjimu, kuris padėjo mūsų
tautai bręsti bei palaikė ją ir mūsų
šeimas sunkiausių išbandymų metu.
Susirinkome Lietuvos širdyje, šiuose Seimo rūmuose, kuriuose
praėjusio amžiaus pabaigoje, naujam laisvės rytui beauštant, buvo
suteiktas visuotinis išrišimas pasiruošusiems kraują lieti ant tėvynės
aukuro. Šiandien vėl esame kviečiami dirbti ir aukotis Dievui ir tėvynei,
melstis už mūsų tautos šeimą Lietuvoje ir visame pasaulyje“, – sakė laimindamas darbą prel. G. Grušas.
Su didžiule simpatija PLB
delegatai sutiko naująją preziden-

tę Dalią Grybauskaitę. „Jūsų vėliavos rodo, kad esate aktyvūs, norite
būti aktyvūs ir padėti šaliai kur bebūtumėte, kur begyventumėte. PLB
XIII suvažiavimas, Seimas, sukvietęs po visą pasaulį pasklidusius LB
atstovus, įrodo, kaip svarbu mums
visiems išlaikyti ir ugdyti lietuvybės dvasią, lietuvių ryšius su tėvų
ir protėvių kraštu. ...Esu ir būsiu atvira jūsų siūlymams, bendram dialogui siekiant, kad veiktų stiprios
bendruomenės, padedančios išsaugoti mūsų savitumą, lietuvišką tapatybę ir svarbiausia – kalbą. Itin
svarbu siekti, kad pasaulio lietuvių
švietimas taptų visų mūsų prioritetu. Neabejoju, kad PLB atstovai turėtų aktyviai dalyvauti, kaip ir iki
šiol, Lietuvos valdžios institucijoms
svarstant visai išeivijai svarbius, aktualius klausimus. Visi turime susitelkti: ir valdžia čia, ir jūs ten, kad
mūsų istorijos, lietuvybės ir kalbos
puoselėjimas būtų mūsų prioritetai“,
– sakė prezidentė.
Dalykinės kalbos prasidėjo
PLB pirmininkės Reginos Narušienės ataskaitinio pranešimo, kuris
buvo atspausdintas specialiajame
PLB Seimo leidinyje, pristatymu.
PLB Valdybos pirmininkė Regina
Narušienė pažymėjo, kad per ataskaitinį laikotarpį įvyko nemažai
svarbių dalykų: susikūrė LR Seimo
ir PLB komisija, o prie PLB veikė
12 komisijų: Visuomeninių reikalų,
Sporto ir jaunimo reikalų, Spaudos
ir informacijos, Kultūros, Švietimo,
Finansų, Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų, Socialinių, Naujosios
emigracijos, Europos kraštų, Rytų
kraštų bei JAV-Kanados-Australijos-Japonijos-Naujosios Zelandijos
reikalų. Skirtinguose kraštuose gyvenantys valdybos nariai dažniausiai bendravo elektroniniu būdu (iš
viso surengta 17 posėdžių, iš jų 11
– elektroniniu būdu). Padėkota už
bendradarbiavimą TMID, kuris, anot
pirmininkės, „buvo labai palankus“.
Kadangi PLB Valdyba pastaruoju metu neturėjo atsakingo už
finansus nario, šiuos reikalus aptarė
pati valdybos pirmininkė. Ji pažy-

JA .

PREL. GINTARO GRUŠO
SIGITO BIRGELIO NUOTR.

PLB KONTROKO MI SI JOS PIR MI NIN KAS A L GI MAN GEČYS. SIGITO BIRGELIO NUOTR.
PRANEŠIMĄ

LĖS
TAS

IN VO KA CI -

SKAI TO

mėjo, kad neseniai ir neatsiskaitęs
PLB užsidarė PLB fondas. Buvo
paskelbtas PLB lėšų rinkimo vajus,
bet lėšų neatėjo, PLB Valdybos nariai važinėjo, už telefonų skambučius mokėjo iš savo lėšų. Daugiausia
prisidėjo prel. E. Putrimas ir Katalikų Bažnyčia, kuri jį išlaikė. Prelatas nuolat globojo Pietų Amerikos
bendruomenes ir padėjo joms. Bu-
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vo padėkota Katalikų Bažnyčiai ir
Prelatui už šį didelį indėlį. Padėkota
iždininkui Ramučiui Pliūrai (JAV),
kuris sumažino PLB išlaidas finansus tvarkęs nemokamai.
R. Narušienė kalbėjo: „Laikas rimtai pasižiūrėti į PLB finansinę padėtį. Reikia ką nors daryti.
Kadangi nebeturime PLB fondo, turi
kasmet būti vykdomas lėšų rinkimo
vajus. Jūs žinot, kur yra tos lėšos,
kas gali duoti. Be tokio vajaus savo
krašte PLB Valdyba negalės atlikti savo darbų. TMIDas negalės tiek
skirti lėšų, kiek reikia.
Didelės išlaidos – „Pasaulio
lietuvio“ žurnalas. Mano nuomone,
leidinys yra reikalingas. Tai mūsų
veidrodis, mes visiems kraštams ir
Lietuvai pateikiame, kas mes esame,
ką veikiame. Bet jis mums daug kaštuoja (redakcijos, spaustuvės ir pašto
išlaidos sudaro apie 4 tūkst. dol. per
mėn. Red.). Kas iš jūsų užsiprenumeravote PL, ar visi? Yra, bet mažai. Jūs patys neremiate. Daugiausia
prenumeratorių yra JAV, Kanadoje ir
Australijoje. Redaktorė dirba Vilniuje, o spausdinamas žurnalas Punske.
Svarstome, ar negalėtume perkelti į
JAV, nes daugiausia išlaidų sudaro
paštas, kurio įkainiai per pastaruosius 3 metus padidėjo dvigubai. Dabar vien už išsiuntimą prenumeratoriams kas mėnesį mokame 2,5 tūkst.
dol. Siuntimas kainuoja daugiau negu spausdinimas ir redagavimas. Tai
keblus dalykas, ir naujoji valdyba tai
turės spręsti. Kitoje valdyboje būtų
malonu matyti prityrusį žmogų, kuris užsiimtų finansų klausimu. Šioje
valdyboje to nebuvo“, – kalbėjo valdybos pirmininkė.
Jaunimo sąjungos reikalus aptaręs Stasys Kuliavas pranešė, kad
jaunimas yra susibūręs 24-iuose
kraštuose – ir Vakaruose, ir Rytuose.
Šiuo metu didžiausias rūpestis – PLJ
kongreso, kuris vyks Pietų Amerikos
trijuose kraštuose, rengimas ir kvietė prisidėti prie aukų jaunimo veiklai
rinkimo. Seimo dalyviai entuziastingai pritarė Stasio raginimui surengti
vajų – 1 litas Jaunimo sąjungai.
Daugelį pranešimų spaus-

diname šiame PL numeryje, šioje
apžvalgoje pateiksime tik kai kurias pranešėjų ar diskutantų mintis.
Diskusijoje Kanados LB pirmininkė
Joana Kuraitė Lasienė siūlė: stiprinti bendrumo jausmą, ir tai padėtų ką
tik vykusios Vilniuje Dainų šventės
skubiai išleistas diskas, kurį bendruomenės išplatintų savo kraštuose. Ji pateikė pasiūlymą dėl lietuvių
kalbos mokymo metodikos išeivijos
mokyklose: „Turime patirties, kaip
mokyti antros kalbos, pagaliau reikia
suvesti mūsų ekspertus su Lietuvos
specialistais ir paruošti vadovėlį lietuviams, kuriems lietuvių kalba yra
antra arba trečia kalba. Įmanoma,
padarykim. Trečias dalykas – praplėskim jaunimo stažuotę Lietuvoje
– reikia rasti darbo vietas. Jaunimas,
kalbantis lietuviškai, nori atvažiuoti.
Jeigu visos valstybinės institucijos
prie to prisidėtų, būtų puikus pavyzdys ir kitoms, nevyriausybinėms organizacijoms“, – sakė Kanados pirmininkė. Ji reiškė nepasitenkinimą,
kad Lietuvos ambasadose yra mažinami etatai. Tai pablogins darbą siekiant gero Lietuvos įvaizdžio.
Ir Baltarusijos LB pirmininkė Vitalija Palubaitytė Kolesnikova
kalbėjo apie bendradarbiavimo su
ambasadomis svarbą, „nes mes kartu kuriame Lietuvos įvaizdį, – sakė
ji. – O kuo jis geresnis, tuo daugiau
Lietuvos šalininkų mes turėsim savo krašte. Ambasados yra vietoje ir
joms lengviau įsigilinti į tą situaciją,
kuri yra, rasti išeitį ir sprendimą“.
JAV LB Valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas diskusijoje siūlė
kalbėti apie konkretesnius dalykus:
„Norėtųsi matyti siūlymus, ką mūsų
organizacija turėtų daryti įgyvendindama pagrindinius uždavinius. Dažnai pasimetama, kas yra tie mūsų uždaviniai. Mano nuomone, jie turėtų
būti du: sudaryti sąlygas žmonėms
grįžti į Lietuvą; gyvenamajame krašte brandinti ir kurti savo politinį svorį, kad galėtume tą kraštą paveikti
savo krašto naudai. Pasistačius šiuos
tikslus visa kita natūraliai išplaukia,
belieka diskutuoti dėl konkrečių darbų. Negalima į Lietuvą sugrįžti be
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kalbos, be kultūros pažinimo, be politikos, be gyvenimo pažinimo. Jeigu
tam skiri dėmesio, jeigu tai vykdai,
tai bendruomenė atlieka savo funkciją. Kaip kurti savo politinį svorį,
senosios bendruomenės turi daug
praktikos. Šiandien šį svorį galima
užsiauginti daug didesniu mastu, nes
lietuvių yra daugelyje kraštų. Todėl
norėčiau matyti daugiau konkretesnių diskusijų“, – sakė V. Maciūnas.
Daugelis kalbėtojų reiškė susirūpinimą dėl Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR Vyriausybės reorganizavimo. Nors PLB
siekė, kad išeivijos ir tautinių mažumų reikalai būtų atskirti, bet užsienio lietuviams atrodo, kad jų reikalai ateityje taps mažiau reikšmingi,
kai juos ims spręsti Užsienio reikalų
ministerijoje įkurtas padalinys. Seime kalbėję užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas ir TMID gen.
direktorius Arvydas Daunoravičius
teigė atvirkščiai – kad užsienio lietuvių reikalų atstovavimas Lietuvoje pagerės, nes ambasadose dirbantys žmonės bus tiesiogiai atsakingi
už ryšius su bendruomenėmis. Kad
išeiviai galėtų tiesiogiai dalyvauti
sprendžiant savo reikalus, prie Vyriausybės sukurta visuomeninė komisija, į kurią įeina ne tik ministras
pirmininkas, bet ir daugelis ministrų
bei PLB atstovai.
Padėkota už darbą kadenciją
baigiančiam ir grįžtančiam į Australiją PLB atstovui Lietuvoje Gabrieliui Žemkalniui ir atstovybės administratorei Virginijai Grybaitei.
Išrinkta nauja PLB Valdyba
2009-2012 m. kadencijai: Regina
Narušienė (JAV) – pirmininkė; Stasys Kuliavas (Kanada) – PLJS pirmininkas; Jūratė Caspersen (Šveicarija); Rimas Čuplinskas (Vokietija);
Juan Ignacio Fourment Kalvelis (Argentina); Dalia Henke (Vokietija);
Vitalija Kolesnikova (Baltarusija);
Petras Maksimavičius (Lenkija);
Aurelija Norienė (Belgija); Arūnas
Pabedinskas (Kanada); prel. Edmundas Putrimas; Antanas Rasiulis (Rusija); Angelė Vaičiūnienė (Kanada).
PL inf.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės prasmė
Leonas Narbutis, Lietuva

SIGITO BIRGELIO

NUOTR .

Nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atstatymo dienų daugelis
Lietuvos politikų akcentavo, kad
nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje lietuviai begyventų, jie yra
nedaloma tautos dalis. Jei taip, tai
tos nedalomos tautos balsas turėtų
būti išgirstas, nes, demografų nuomone, šiandien beveik trečdalis lietuvių tautos gyvena už jos ribų. Jei
iš tiesų užsienyje gyvenantys tėvynainiai politikų akimis yra nedaloma
tautos dalis, tai kas nors turėtų juos,
išsisklaidžiusią po pasaulį diasporą,
reprezentuoti Lietuvos vyriausybėje, o gal net ir pačiame Seime. Apie
reprezentaciją Seime čia jau atskira
tema, bet bendravimas tarp užsienio
lietuvių ir Lietuvos yra tikrai aktuali
tema ir ne todėl, kad kam nors yra
patogu ar populiaru apie tai kalbėti, bet todėl, kad užsienio lietuviai,
norėdami neprarasti savo identiteto,
yra itin daug prisidėję prie Lietuvos
valstybingumo atstatymo. Taip buvo
spaudos draudimo metais, taip buvo
skelbiant pirmają Lietuvos Nepriklausomybę ir ją praradus ir po Nepriklausomybės atstatymo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) buvo ikurta, kad suburtų tuo metu jau egzistuojančias
kraštų bendruomenes ir, pasak šios
idėjos iniciatoriaus ir jos propaguotojo prel. Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis organizacijos tikslas buvo
„išlaikyti lietuviuose lietuvybę“. Iki
Nepriklausomybės atstatymo 1990
metais lietuvybės išlaikymas vyko
nusistovėjusia tvarka, o jos lietuvišką veiklą finansavo patys organizacijos nariai.
Antrinis, pasak prel. Mykolo
Krupavičiaus, „atsitiktinis tikslas“,
Lietuvai esant po sovietiniu jungu
buvo „atkovoti Lietuvai laisvę“, išlaisvinanti tėvynę iš sovietinės priespaudos. Netolima praeitis liudija,
jog užsienio lietuviai nuo pat Nepriklausomybės praradimo iki jos atstatymo, per tuos 50 metų, aktyviai
siekė užsibrėžto tikslo, tam negailėję nei jėgų, nei finansinių resursų, kuriuos aukojo, kad vieną dieną
Lietuva vėl galėtų įsijungti į nepriklausomų valstybių šeimą. Nemažas
nuopelnas priklauso kraštų bendruomenėms, kurios telkė savo narius
šiam darbui.
Praėjusiame
PLB
Seime
2006-siais metais buvo priimta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vizija, kuri paaiškino: „Lietuviais esame
mes gimę, lietuviais norime ir būt“,
o išvykusiųjų misiją: „Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lietuvybės dvasią“. Bet vizija yra tik svajonė, tik
ateities regėjimas, o svajoti niekas
negali uždrausti. Bet svajonių neužtenka, šiandien mums yra svarbu išsiaiškinti, kaip tuos mūsų išsikeltus
tikslus reiks tęsti, nes pasikeitė aplinkybės, kuriomis mums teks veikti.
Kitais žodžiais tariant, turime žinoti,
kur slypi mūsų egzistencinės ateities
prasmė, kai Užsienio reikalų ministerija (URM) perims tiesioginę atsakomybę ir bendravimą su užsienio
lietuviais.
Šių metų pradžioje užsienio

reikalų ministras Vygaudas Ušackas
susitikimo metu su kraštų bendruomenių atstovais Huetenfelde paaiškino, kad jo vadovaujama ministerija,
perimdama iš Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento (TMID) bendravimo su užsienio lietuviais atsakomybę, Vyriausybės posėdžiuose
atstovaus jų interesams, o išeivijos
departamento sektoriaus įdirbis ir
geroji praktika bus išsaugoti. Žvelgiant paviršutiniškai, viskas atrodo
lyg ir aišku, nes pats siekis pasikeitimų nerodo; TMID taip pat vykdė
tuos pačius tikslus: dėjo pastangas
padėti užsienio lietuviams išsaugoti
identitetą, stiprinti jų ryšius su Lietuva – dirbo tam, kad užsienio lietuviai išlaikytų ir ugdytų lietuvybės
dvasią. Bet giliau pažiūrėjus į šį artimos ateities bendravimą, galima
įžvelgti ir naujas partnerystės galimybes bei sąsajas tarp užsienyje šią
funkciją kuruojančių diplomatų ir
kraštų bendruomenių veiksnių. Kad
ši partnerystė būtų veiksminga ir turininga, partneriai turės vienas kitą
suprasti, o svarbiausia – tame bendravime būti diplomatais iš didžiosios raidės ir jų darbo vaisių skirti
tik Lietuvai. O kaip bus vertinamas
jų darbas? Ar juos koordinuos URM,
ar tokia institucija kaip PLB taip pat
turės galimybę išsakyti savo nuomonę ir lūkesčius?
Viena tokia galimybė yra PLB
dalyvauti šiame procese per kuriamą Užsienio reikalų koordinacinę
komisiją, kurios sudėtyje yra 8 Vyriausybės ir 8 PLB deleguoti atstovai. Kitas klausimas, kuriam dar
nėra atsakymo: už kokias funkcijas
bus atsakingas naujasis Užsienio
lietuvių reikalų departamentas. Kas
projektų vykdyme turės, liaudiškai
tariant, paskutinį žodį? Atsakymus į
šiuos klausimus sužinosime tik tada,
kai naujasis departamentas pradės
veikti, bet dėl diplomatų įsiliejimo į
šį darbą jau dabar galima daryti išvadas, jog jie visapusiškai dalyvaus
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XIII PLB Seime

VOKIETIJOS LIETUVIŲ DELEGACIJA PLB SEIME. SIGITO BIRGELIO

KANADOS LIETUVIŲ DELEGACIJA PLB SEIME. SIGITO BIRGELIO
projektų kūrime ar jų tvirtinime, nes
jų pareigybės reikalavimai bus „dalyvauti formuojant ir įgyvendinant
valstybinę ryšių su užsienyje gyvenančiais lietuviais politiką“.
Iš tiesų, tai normali situacija,

NUOTR .

NUOTR .

ko ir reikėjo tikėtis, nes pirmosiosios Nepriklausomybės laikotarpyje
(nuo 1920 iki 1940 metu) Lietuvos
ir jos diasporos politiką taip pat kuravo ta pati Užsienio reikalų ministerija.
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Taigi, kur eini Pasaulio Lietuvių Bendruomene? Kur Tu eini?
Kokie bus mūsų organizacijos prioritetai? Suprantama, kad pilietybės
klausimas dar vis yra aktualus, bet
ar tai turėtų būti tik vienintelis interesas, kuriam naujoji PLB Valdyba
skirs savo jėgas?
Kadangi keisis Lietuvos valstybės finansiniai asignavimai bendruomeninei veiklai, tikrai reikėtų
pagalvoti, kaip, iš kur ir kame galima bus surasti finansinį užnugarį
savajai veiklai vystyti. Solidarumo
mokesčio PLB iš bendruomenių tikrai neužteks.
Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių Bendruomenė (JAV LB)
yra pati didžiausia mūsų PLB šeimoje, ji itin veiksmingai vykdo stažuočių programą Lietuvoje. Gal reikėtų
pagalvoti apie programos praplėtimą
įjungiant ir kitas bendruomenes į šią
veiklą?
Mūsų tautiečiai, gyvenantys
Lietuvoje, labai mažai žino apie užsienio lietuvių gyvenimą; Lietuvos
žmonės daugiausia skaito apie lietuvių padarytus nusikaltimus arba
ištinkančias juos nelaimes. Gal PLB
galėtų išvystyti veiklą šioje srityje ir
tapti informaciniu šaltiniu Lietuvos
žiniasklaidai? Geras pavyzdys yra
partnerystė su internetiniu dienraščiu „Bernardinai“ mūsų dabartinio
Seimo metu.
Čia yra išsakytos tik kelios
galimybės, bet geriausia būtų naujajai PLB Valdybai pagalvoti apie darbo grupės sudarymą (nebūtinai tik iš
pačių bendruomenininkų), kuri galėtų giliau pažvelgti į PLB galimybes
bei prioritetus ir surasti atsakymus į
naujus iššūkius ir bendravimo realijas einant partnerystės su Užsienio
reikalų ministerija keliu.
Nekyla klausimas, kad per 60
savo gyvavimo metų Pasaulio Lietuvių Bendruomenė buvo ta institucija, kuri geriausiai supranta užsienio lietuvių lūkesčius, jų pasirinktą
gyvenimo būdą ir galimybę sujungti
juos bendram tikslui – lietuvybės išlaikymą užsienyje.
Pranešimas PLB Seime 2009-07-08

XIII PLB Seime

Kas yra lietuvis, gyvenantis užsienyje?
Liūda Rugienienė, JAV

SIGITO BIRGELIO

NUOTR .

Vienas iš atsakymų galėtų būti – tai lietuvis, išvykęs nuolatiniam
gyvenimui už Lietuvos valstybės ribų. Tačiau čia klausimas yra gilesnis – kas yra tas lietuvis? Mėgstame
skirstytis į bangas: pirmosios bangos
emigrantas, antrosios, trečiosios,
nors bangų galima priskaičiuoti daug
daugiau. Lietuvoje mūsų nebanguoja, paklausia, ar vietinis, o jei nesi,
tai tampame vokiečiais, anglais, airiais, rusais, lenkais, kanadiečiais,
australais, amerikonais. JAV dažnai
pajuokaujame, kad kol Lietuva buvo
okupuota, mes save laikėme lietuviais ir mus taip pasaulyje traktavo,
dabar, kuomet Lietuva laisva, Lietuvoje tapome amerikiečiais, nesvarbu, kad kalbame, mokame skaityti ir
rašyti lietuviškai, nesvarbu, kad neatsisakėme savo kultūros, nesvarbu,
kad dalis mūsų yra ir Lietuvos piliečiai, tačiau mums primetama gyvenamo krašto tapatybė.
Birželio 10 d. „Drauge“ perskaičiau dr. Juozo Meškausko
straipsnį „Kas yra pasaulio lietuvis?“ Ten išvedžiojama, kad ne tik
lietuvis už Lietuvos ribų yra pasaulio lietuvis, bet ir Lietuvoje gyve-

nantis lietuvis taps pasaulio lietuviu,
kadangi jis turės teisę laisvai po Europą judėti, gyventi kur nori, kada
panorės galės į Lietuvą sugrįžti.
Rengiantis ateičiai daugiau
kalbama apie materialinę ir politinę
naudą, nei apie lietuvių kultūros išlaikymą. Teigiama, kad Lietuva turi
progresuoti kartu su Europos Sąjunga.
Pažvelkime, koks iš tikrųjų Europoje progresas vyksta ir ko
galima tikėtis netolimoje ateityje.
Nors gimstamumo tema vengiama
diskutuoti, tačiau, jei Vakarų Europos atskirų tautų gimstamumas eis ta
pačia linkme, kokia eina dabar, per
porą dešimtmečių įvyks labai ryškus Europos kultūros pasikeitimas,
krikščioniškųjų principų sunykimas,
o krikščionybės principais yra paremta Vakarų civilizacija ir demokratija, jos išsivystymas, net ir liberalizmo išsivystymas. Demografijos
kaita bus pagrindinis elementas, nulemiantis Europos ateities kultūrą.
Pažvelkime į statistiką. Norint
išlaikyti krašto kultūrą reikia išlaikyti minimalų gimstamumą – 2,11
vaikų šeimoje. Jei gimsta 1,9 vaikai,
tai nežinomas atvejis, kad būtų susigrąžinta kultūra, o jei 1,3, tai aplamai neįmanoma kultūrą susigrąžinti.
Pažiūrėkime, kas šiuo metu vyksta
Europoje. Prancūzijoje gimstamumas yra 1,8, Anglijoje – 1,6, Graikijoje – 1,3, Vokietijoje – 1,3, Italijoje
– 1,2, Ispanijoje – 1,1 ir t.t. Europos
Sąjungos 31 krašte gimstamumas
yra 1,38, tačiau gyventojų skaičius
nemažėja, o 90 nuoš. atvykstančių
į Europą yra musulmonai, krikščionybė akivaizdžiai nyksta. 2050 m.
Vokietija bus musulmonų valstybė,
Europoje už poros dešimtmečių trečdalis vaikų bus musulmonai. JAV
padėtis šiek tiek kitokia, nors vaikų
gimstamumas yra 1,6, tačiau dauguma imigrantų yra krikščionys.
Lietuvoje 2003 m. gimstamumas buvo 1,43, 2005 m. buvo nu-

kritęs iki 1,19, o 2008 m. pakilo iki
1,22. Kultūros likimas Lietuvoje yra
pasiekęs labai pavojingą ribą.
Vykstant globalizacijos procesui šia tema yra vengiama kalbėti,
Lietuva konkrečiai neplanuoja savosios kultūros išlaikymo, diskusijų tuo klausimu labai mažai. Beveik
taikli pranašystė – Lietuva be lietuvių.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pagrindinis tikslas yra lietuvių kultūros išlaikymas užsienio
lietuvių tarpe. Tą nusako Lietuvių
Chartija ir 2003 metais Pasaulio Lietuvių Seime priimta Vizija ir misija.
Jau aukščiau minėjau, kad
mūsų išeivija yra itin marga ir nevienoda. Esame prisitaikę prie įvairių
kraštų kultūrų, aibė mišrių šeimų,
nevengiama kitų religijų ir kitų rasių. Suprantama, kad užsienyje mes
vieni lietuviškos kultūros ilgai neišlaikysime. Lietuvių kultūros išlaikymo pagrindas yra Lietuvos valstybė
ir čia gyvenanti lietuvių tauta, kuri
labai atvirai ir sparčiai integruojasi į
Europos Sąjungą, nesudėlioja išmąstytų saugiklių. Mūsų kultūra yra atsidūrusi labai jautrioje padėtyje.
Vizijoje ir misijoje aiškiai pabrėžėme, kad PLB yra tautinė bendruomenė. Nulemiantis veiksnys yra
tautinė kilmė, o ne narystė, tačiau
matome, kad tautinė kilmė tampa
kas dieną neaiškesnė ir darosi vis
sunkiau apibrėžti, kas yra tas lietuvių kilmės asmuo, kas yra užsienio
lietuvis. Laisvas judėjimas Vakarų
kraštuose iškelia dar ir kitą problemą, nežinome, kuris asmuo yra atvykęs į užsienį nuolatiniam gyvenimui
ir kuris yra atvykęs tik trumpam laikotarpiui. Tokį asmenį nebūtų tikslu
įvardinti užsienio lietuviu.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje pagrindinis jungiantis faktorius turėtų būti siekis tų, kurie
rūpinasi lietuvių kultūros, mūsų pasirinktų principų išlaikymu, tai nėra
nukelta į 13 psl.
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Išlaikyti lietuvybę yra mūsų gyvenimo stilius
Dalia Henke, Vokietija

SIGITO BIRGELIO

NUOTR .

Apie tai, kas yra lietuvis užsienyje, plačiau pradėjo kalbėti Europos LB pirmininkai ir jų atstovai
prasidėjus diskusijoms apie tai, kokie asmenys gali priklausyti lietuvių
bendruomenei. Gal mūsų šalies istorikai ir filosofai galėtų apibūdinti
sąvoką, kas yra lietuvis, gyvenantis
užsienyje. Aš pateiksiu keletą apibendrinančių minčių, kurias jūs patys išsakėte per internetines diskusijas ir asmeninius pokalbius. Ši tema
aktuali kalbant apie modernesnę,
lankstesnę, atvirą pokyčiams PLB.
PLB konstitucijoje 1 str. rašoma: „PLB sudaro visi lietuviai, gyvenantys už Lietuvos ribų“.
Mes iš karto patenkame į konfliktinę situaciją, jeigu į LB priimame ne lietuvių kilmės asmenis. Kas,
objektyviai žiūrint, yra LB narys ir
kas gali juo tapti? Į šiuos klausimus
galima atsakyti tik konkrečiai įvardijant, kas yra lietuvis, gyvenantis
užsienyje. Manau, kad bet kuris apibrėžimas bus subjektyvus, kaip ir
diskusijos dėl apibrėžimo, kas yra
lietuvybė. Visiems priimtinos for-

mulės nerasime, bet gal diskutuodami galime atsakyti į šiuos klausimus,
pvz., ar Kanados, Vokietijos, Amerikos ir t.t. šalies pilietis, trečios ar
ketvirtos kartos lietuvių palikuonis,
nemokantis kalbėti lietuviškai, retkarčiais prisimenantis, kad jo proseneliai kilę iš Lietuvos, gali būti laikomas lietuviu?
Kitas pavyzdys: mišrioje šeimoje gimęs ir lietuviškai kalbantis
kitos šalies pilietis, ar jis yra lietuvis? Kuris kriterijus turėtų būti lemiamas, kad nesuabejotume asmens
lietuviškumu: kilmė, kraujo ryšys?
pilietybė, dėl kurios kovojame?
Taigi vėl grįžtu prie pradinio
klausimo, kuris paskatino diskusijas: ar kraštų bendruomenės turi būti
sudarytos tik iš lietuvių, kaip elgtis
su tais asmenimis, kurie atsiras ir
kurie nelaiko savęs lietuviais, bet
jaučia didelę simpatiją Lietuvai, jos
kultūrai ir nori įsijungti į LB veiklą?
Pagal PLB Konstitucijos 1 d. 2
str.: „Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenė tvarkosi pagal savo priimtą statutą, prisitaikydama prie vietos
sąlygų bei įstatymų ir PLB Konstitucijos”. Ar, atsižvelgus į šiandieninius poreikius, nereikėtų šį str. papildyti? Juk kiekviena bendruomenė
tvarkosi pagal savo priimtą statutą,
prisiderindama prie vietos sąlygų ir
savo nuožiūra į bendruomenę narius
gali priimti ir nelietuvių kilmės asmenis, kuriems artima lietuvių kultūra ir kalba ir kurie identifikuojasi
su LB tikslais bei veiklos gairėmis.
Šie nariai galėtų turėti ir pasyvaus
nario statusą.
PLB misija ir vizija, priimta
2006 m., aiškiai pasako, kad PLB
vadovaujasi LB Chartos principais
ir PLB Konstitucija. PLB yra tautinė
bendruomenė. Lemiantis veiksnys
yra tautinė kilmė, o ne narystė. Pagal šią PLB viziją ir misiją labai aišku, kas gali būti bendruomenės narys, ir yra išvardinti visi apribojimai.
Bet kaip elgtis tais atskirais atvejais,
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kuriuos išdėstė Italijos LB pirmininkas? Jis teigia, kad „PLB dokumentai yra geros ir prasmingos gairės, tačiau jų smulkus interpretavimas turi
būti kiekvienos lietuvių bendruomenės savas ir kas kartą skirtingas reikalas. Nereikia absoliučios įstatymo
raidės, o PLB Valdyba galbūt turėtų
įsikišti tada, kai jau akivaizdu, kad
vietinė bendruomenė perlenkia lazdą
ir pradeda degraduoti. Daugiau sveiko proto iš bendruomenės, kad, pvz.,
į PLB Seimą nebūtų siunčiamas ne
lietuvis, mažiau teisinio skrupulingumo iš PLB Valdybos pusės, ir tarp
mūsų turėtų įsivyrauti sveika pusiausvyra“.
Taigi daug svarbiau yra ne
ta niekur neapibrėžta lietuvio samprata, bet žmogaus lojalumas bendruomenei, Lietuvai, domėjimasis
lietuvių kultūra, kalba, papročiais.
Jei lietuvių kilmės žmogus gyvena
užsienyje ir nori priklausyti LB, jis
turi teisę ir neturėtų būti svarbu, ar
tas asmuo užsienyje gyvena laikinai,
ar ne, ar legaliai, ar ne, grįš atgal į
Lietuvą, ar ne, ir kokią pilietybę jis
turi. Į bendruomenę turėtų būti įtraukiamos ir antrosios pusės, kurios nėra lietuviai, bet nori prisidėti prie
mūsų misijos. Galima tokius asmenis įtraukti kaip bendradarbius arba
kaip garbės narius, pvz., Vokietijoje
ir Šveicarijoje tokie vadinami pasyviais nariais, nes jie nepriima sprendimų ir neturi atstovavimo teisės.
Pabaigai norėčiau pasakyti:
nesureikšminkime savęs, dirbkime
savo darbus lietuvybės išlaikymo
labui, mylėkime nepriklausomą Lietuvą, garsinkime jos vardą, skleiskime teigiamą Lietuvos įvaizdį visame
pasaulyje, būdami ir laikydami save
lietuviais užsienyje, būdami Lietuvos ambasadoriais užsienyje.
Baigti norėčiau poeto Donaldo Kajoko žodžiais: „Kaip širdy jautiesi, tas ir esi“.
Parengta pagal pranešimą PLB
Seime 2009-07-08

XIII PLB Seime

Lituanistinio švietimo užsienio šalyse ypatumai
ir iššūkiai. Bendrieji mokyklų nuostatai
Jūratė Caspersen, Šveicarija

SIGITO BIRGELIO

NUOTR .

Buvo sukurta komisija sudaryti bendrosioms lituanistinių mokyklų
nuostatoms. Turėjo būti apibrėžtos
mūsų mokyklos: kas jose dirba, kad
galėtume proceso struktūrą pasiūlyti
naujai besikuriančioms mokykloms,
kadangi jos kuriasi ir dabar. Komisiją sudarė PLB ir Lietuvos institucijų atstovai. Darbo proceso pradžioje
pastebėjome, kad praktiškai bendrųjų nuostatų sukurti yra neįmanoma
dėl įvairovės. Tikriausiai nėra margesnės institucijos kaip lituanistinis
švietimas užsienyje.
Pabandysiu šį skirtumą, ypatumus ir netgi kai kuriuos iššūkius
nušviesti. O išvadas bus galima pasidaryti patiems.
Iki šiol lituanistinis švietimas
buvo ir neformalus ugdymas, ir bendrojo lavinimo mokyklos užsienyje.
Tos dvi kategorijos turi didelių skirtumų.
Neformalus ugdymas veikia
31 šalyje, – neformalus – tai tos mažos mokyklėlės, darželiai, instituci-

jos, per kurias yra skleidžiama lietuvybė, 191 mokyklinė įstaiga (čia
visada reikia pridėti žodį „apie“, nes
tos mokyklėlės atsiranda, vegetuoja,
nunyksta, kitais metais jos vėl pradeda veikti ir praktiškai tiksliai neįmanoma pasakyti, kiek mes jų turime). Daugelis mokyklėlių, kurios
baigė šiuos mokslo metus, rudenį
neatsidarys, bet atsiras naujų.
Neformaliąsias – dažniausiai
savaitgalines – mokyklėles lanko
daugiau kaip 6 tūkst. vaikų ir jose
dirbama pagal savo paruoštas programas. Tai ir įneša didžiausią skirtumą į lituanistinį švietimą, nes programas galima sudaryti tik tada, kai
susitinki, kai pamatai vaikus. Apklausoje dalyvavę mokytojai atsakė,
kad jie neturi mokymo programos,
kol jie nepamato savo vaikų. Tik susipažinę su jais, atsižvelgę į amžiaus
skirtumus, į kalbos mokėjimo lygį, į
tai, kada jie gali lankyti, kuria programą. Tas mokyklėles dažniausiai
išlaiko tėvai arba rėmėjai, kuriuos
pačios mokyklos arba bendruomenės susiranda.
Didžiausia mūsų pagalba buvo TMIDas, mes galėjome rašyti
projektus ir gauti programos finansavimą, pranešėjų iš Lietuvos, sulaukdavome meninių kolektyvų, keletą vaikų pasiųsdavome į stovyklas.
Projektų pagrindu mes visai gražiai
bendravom. Savo mokyklas remia ir
daugelis bendruomenių.
Kodėl tik bendrojo lavinimo
mokyklos yra įrašytos į lituanistinio
švietimo struktūrą? Aplink mokyklą
yra daug lituanistinio švietimo satelitų, būrelių (šokių, dainų, skautų
ir kt.). Jie labai gerai tinka į mūsų
lituanistinę struktūrą, bet jų išlaikymas yra visai kitoks, prie to aš dar
sugrįšiu. Bendrojo lavinimo mokyklos veikia 5 šalyse, daugiausia jų –
lietuvių etninėse žemėse – Baltarusi-

joje, Lenkijoje, Rusijoje (Maskvoje,
Kaliningrade), Vokietijoje (Vasario
16-osios gimnazija), Latvijoje. Iš viso 7 mokyklos, kuriose mokosi 1200
mokinių. Joms dažniausiai nėra problemų dėl programų, nes jos yra finansuojamos Lietuvos ir iš dalies šalies, kurioje veikia, todėl programos
yra arba pasiūlomos Lietuvos švietimo ministerijos, arba adaptuojamos,
arba kelia reikalavimus ir šalis, kuri
remia. Šitie mokytojai dažniausiai
nesiskundžia, kad neturi programų.
Išlaikymas oficialus, jų tarybos, kuratorijos labai suinteresuotos ieškoti
lėšų savo mokyklai.
Pažiūrėkime, kaip augo mokyklėlių skaičius: TMIDas pradėjo
jas registruoti 2004-2005 m. Tada
mūsų jau buvo daug. Turiu pažymėti, kad yra neteisinga nuomonė, jog
TMIDas kuria mokyklėles. TMIDas
jas tik registruoja. Mes jas susikūrėme patys, kai dar nebuvo sistemos,
kaip tas mokyklėles kurti. Jos susikūrė taip, kaip jų kūrėjai išmanė. Ir
iš to kyla ta įvairovė.
Mokyklėlių daugėjo. Šiais
metais susikūrė dvi naujos – atsikūrė
Amerikoje ir susikūrė Murmanske.
Kodėl tik tiek, priežastys gilesnės
negu entuziastingų mokytojų trūkumas. Prisideda ir tai, kad nežinoma,
kaip elgtis. Tam turi įtakos ir pilietybės įstatymas, ir TMIDo reorganizavimas. Yra mokyklėlių, kurios nėra
registruotos.
Veikia apie 200 mokyklėlių.
Daugiausia JAV, po to: Kaliningrado srityje, Jungtinėje Karalystėje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Airijoje, Ukrainoje, Ispanijoje, Latvijoje, Kanadoje,
Australijoje, Argentinoje, – čia mokyklėlės laikosi gan gerai. Europos
šalys, kuriose gyvena trečiabangiai,
lituanistinio švietimo dar nepadarė savo prioritetu. Čia ne vien tik
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PLB SEIMO PREZIDIUMAS (IŠ DEŠINĖS): JUOZAS POLIKAITIS (JAV), IRENA GASPERAVIČIŪTĖ (LENKIJA), JŪRATĖ CASPERSEN
(ŠVEICARIJA) IR SEKRETORIATAS: ALDONA JANUŠONYTĖ (LENKIJA) IR VALENTINA LOGINOVA (UKRAINA)
mokytojų trūkumo padarinys, čia ir
bendruomenių nepalaikymas. Yra
kraštas, kur išvažiavo tūkstančiai
žmonių, bet veikia tik viena mokyklėlė, ir ta pati sostinėje.
Dabar aptarsiu mokyklėlių
skirtumus. Šiame katile yra visko:
lituanistinės savaitgalinės mokyklos; etnokultūros fakultatyvai, mokyklos su etnokultūros komponentu,
suaugusiųjų klubai, lietuvių kalbos
kursai ir netgi vaikų darželiai ir kt.
Šios mokyklos skiriasi ir tuo, kad jos
turi skirtingą mokymo laiką – vienos
veikia 10 val. per savaitę – renkasi
šeštadieniais, sekmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais po pietų
(Jungtinės Karalystės mokyklos);
yra, kurios susirenka šeštadieniui ir
pusei sekmadienio; yra tokių, kurios
susirenka tik du kartus per mėnesį
dviem-trims valandoms; arba kartą
per mėnesį. Todėl sukurti griežtus
nuostatus nėra galimybių.
Kitas didelis skirtumas yra
tarp pačių mokytojų. Iš viso lituanistiniame švietime dirba 600 mokytojų. Didžioji dalis – JAV (apie
370). Prieš porą metų TMIDo buvo
padaryta apklausa, kuri parodė, kad
79 proc. mokytojų turi aukštąjį išsilavinimą. Tai labai gera žinia. Jeigu
šviesuliai imasi šio darbo, nesvarbu,
kad jie ekonomistai, bankininkai,
sekretorės, jie tą padarys, nes jie yra
išsilavinę. Dar labiau apsidžiaugėme
pamatę, kad 75 proc. turinčių aukštąjį išsilavinimą turi pedagoginį išsilavinimą.
Lituanistinio švietimo moky-

tojams dažniausiai mokama iš tėvelių surinktų pinigų arba iš bendruomenės, arba iš fondo, bet yra šalių,
kur mokytojai dirba be atlygio, – yra
įkūrę mokyklėlę savo namuose. Be
to, yra ir iš Lietuvos siunčiamų mokytojų, jie gauna atlyginimą iš valstybės remiamų programų. Tokių yra
lietuvių etninėse žemėse arba buvusios mūsų didelės „tėvynės“ teritorijoje. Būtų gerai, kad mokytojų galima būtų išsiųsti ir į Europos kraštus.
Apklausos rodo, kad 42 proc.
mokytojų norėtų kelti kvalifikaciją,
jiems reikalingi adaptacijos kursai.
Tai bus mūsų ateities darbas – sudaryti jiems programas, nes lituanistinė mokykla nėra įprasta mokykla,
kur klasėje mokosi 20 to paties amžiaus ir ta pačia kalba kalbančių vaikų. Įvairovė lituanistinėje mokykloje kelia labai didelių reikalavimų,
mokytojas turi žinoti ne tik lietuvių
kalbą, bet ir Lietuvos geografiją, ir
istoriją, ir dailę, – mokytojas pasidaro kaip koks daraktorius. Jis turi
būti šviesus ir apsišvietęs žmogus,
suprantantis kalbų mokymo specifiką. Esant tokiam dideliam amžiaus
skirtumui negalima apsieiti be kalbos mokymo psichologijos. 5 metų
vaikai kalbos mokosi visiškai skirtingai negu 11 metų. Suaugusieji –
dar kitaip.
Tie skaičiai rodo, kad mums
reikia organizuoti sisteminį ir nuolatinį lituanistinio švietimo mokytojo
kvalifikacijos kėlimą – ar konferencijose, ar kursuose, ar suėjimuose,
kokie vyksta Europoje – tai savait-
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galinių mokyklų mokytojų „Draugystės tiltai“. Tie mokytojai susitikę
jau viens kitam daug ką papasakotų
ir padėtų.
Trečia kategorija skirtumų –
mokiniai, kurių kiekviena kategorija
reikalauja atskiro priėjimo. Vienoje
grupėje kartais yra 7 metų amžiaus
skirtumas. Reikia pagalvoti, kokiomis temomis kalba 8 metų ir 15 metų
vaikai. Skirtingas kalbos mokėjimo
lygis egzistuoja net toje pačioje šeimoje. Yra keturios kategorijos priklausomai nuo to, kur gimė vaikas,
kokia buvo jo pirmoji kalba. Yra
vaikai, gimę Lietuvoje ir lankę lietuvišką mokyklą. Jie turi ne tik kalbinę
sistemą, bet jie moka ir rašyti. Tokie
gali imti ir lietuviškus vadovėlius,
ir savarankiškai ar su tėvais atlikti namų darbus. Yra Lietuvoje gimę
vaikai, bet anksti išvykę. Jie išmoko kalbėti, bet neišmoko rašyti. Yra
užsienyje gimę vaikai, bet lietuvių
šeimoje, – šeimoje stipresnis kalbos
palaikymas, šeimos šventės, giminės. Vaikai, gimę užsienyje mišriose šeimose, kurių pirmoji kalba nėra
lietuvių. Ir yra užsieniečiai, – buvau
labai nustebusi sužinojusi, kad yra
užsidegusių lituanistinių mokyklėlių lankytojų, kurie pradeda mokytis
lietuvių kalbos.
Mokyklos, mokytojai, mokiniai – kiekvienas dar labai skirtingas.
Reikia naujų nuostatų, nes pirmieji
nebetinka, jie buvo padaryti 2004
m. Juos padarė TMIDo lituanistinio švietimo poskyrio specialistai,
vadovaudamiesi jau egzistuojančių
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mokyklėlių mokytojų apklausa. Kai
tik atsirado stipresnė PLB švietimo
komisijos struktūra ir mokyklėlės
pamatė, kad bendri nuostatai nebėra
pakankamai informatyvūs, jie paprašė PLB Valdybos, kad būtų sudaryta
nauja komisija naujiems nuostatams
sudaryti. Į komisiją įėjo TMIDo,
PLB (buvau aš ir a.a. Vaiva Vėbraitė), Švietimo ministerijos bendrojo
lavinimo mokyklų specialistai ir VU
lituanistinės katedros specialistai.
Mums sunku buvo susikalbėti, nes
Lietuvai reikėjo labai daug aiškinti,
kas yra lituanistinė mokykla. Sugaišome labai daug laiko, netekome ir
Vaivos Vėbraitės. Praktiškai viskas
sustojo, bet gal ir gerai. Dabar reorganizuojamas TMIDas, tai palies
ir lituanistinį švietimą. Įvairovė apsivalys, nes planuojamas formalaus
švietimo struktūros atskyrimas nuo
neformaliojo. Bendrojo lavinimo
mokyklos pereis Švietimo ministerijos kuravimui. Ten bus vienas
žmogus, kuris rūpinsis užsienio mokyklomis. Ar tai gerai, ar blogai,
spręsti anksti, bet aš matau gerų postūmių: sumažės skirtumas ir mums
bus lengviau paruošti mokymo programas. Iki šiol abi pusės gaudavo
vienodą finansavimą iš TMIDo. 191
mokyklėlė, apimanti 6 tūkst. vaikų,
gaudavo tiek pat, kiek 1200 vaikų
turinčios bendrojo lavinimo mokyklos, nes joms reikia išlaikyti pastatus, statyti baseinus ir bendrabučius.
Todėl tie pinigai greitai dingdavo ir

buvo dalijami perpus. Dabar bus gerai tas, kad mes, neformaliosios mokyklėlės, turėsime atskirą biudžetą.
Tokiu sunkmečiu kaip dabar TMIDo
lėšos yra mažinamos 37 proc. Formaliojo mokymo lėšų tiek mažinti
negalima, nes ten yra sistema – negalima neįdarbinti mokytojų ir neišlaikyti mokyklos. Todėl neformaliojo ugdymo projektams lėšų jau beveik nebuvo skiriama.
Yra daug spręstinų problemų,
mes jas žinome, reikia tik sukurti
sistemą.
Prieinu prie išvadų. Manome,
kad reikia kažkokios mokytojų organizacijos arba kasmetinės konferencijos. Mokytojai prašo: galime dirbti
lituanistinėje mokykloje nemokamai, važiuoti savo mašina ir savo
kopijavimo aparatu daryti užduočių
mokiniams kopijas už vieną kelionę į Lietuvą, į lituanistinių mokyklų mokytojų konferenciją. Tai mums
būtų didžiausias užmokestis. Patys
pasisemtume žinių ir jomis pasidalintume su kitais.
Gal per sunku sukviesti 600
mokytojų į vieną vietą. Pasiteisina
susibūrimai kalbiniuose regionuose arba šalyse. Tokie kasmet vyksta
Amerikoje, Jungtinėje Karalystėje,
Airijoje, vokiškai kalbančių kraštų mokytojai žada susirinkti rugsėjo
mėn. Žinau, kad savo suvažiavimą
turėjo Rusija, Kaliningradas turi savo mokytojų asociaciją. Reikia organizuotis, tik tada bus įsiklausoma į

mūsų pageidavimus.
Lituanistinis švietimas tai nėra mokykla. Tai lietuviškas gyvenimo būdas. Ir jeigu mes galvosime,
kad lituanistinį švietimą vykdys tik
mokykla, tai jinai tiek ir išmokins
– lietuviškai kalbėti. Tokių jau yra
– lietuviškai kalbantys rusai, šveicarai, prancūzai... Tai žmonės, kurie
kalba lietuviškai, bet jie nebegyvena Lietuva. Mokyklos neužtenka.
Labai geras pavyzdys yra JAV, kad
vien mokykla nieko nepadarytų. Pirmiausia šeima, bendruomenė. Jeigu
šeimoje nekalbama lietuviškai, tai
mokykla per 2 val. per savaitę nieko
nepadarys. Jeigu vaikai nėra kviečiami į bendruomenės renginius ir
bendruomenė jiems neorganizuoja
renginių, lituanistinė mokykla nepasieks savo tikslo. Kodėl? Todėl,
kad yra atimamas kontekstas. Nepaskleisdami bendruomeninio gyvenimo visame žmogaus gyvenime – nuo
pat vaikystės iki brandos, mes atimame jam kalbos išmokimo kontekstą.
Džiaukitės, kad surandate
žmogų, kuris užsiima lituanistinės
mokyklėlės veikla, bet jūs jį turite palaikyti, paskatinti, motyvuoti.
Jeigu mokykla nebus įtraukta į bendruomenės gyvenimą, greitai nebeturėsime lietuviškai kalbančio jaunimo.
Parengta pagal pranešimą PLB
Seime 2009-07-09

atkelta iš 9 psl.
tik lietuvių kilmės asmenų junginys.
Beveik taip ir yra. Tie asmenys, kuriems nerūpi „lietuviškumo išlaikymas“, kaip mes anksčiau vadindavome lietuvių kultūros išlaikymą, į
mūsų eiles neskuba jungtis.
Siūlyčiau šios labai svarbios
temos, lietuvių kultūros išlaikymo,
nenustumti į šalį, daugiau plačiau
diskutuoti atskiruose kraštuose, pasikviečiant ir Lietuvos kultūrininkus, politikus, mūsų, užsienio lietuvių, problemų nespręsti ir ateities
neplanuoti vien tik Lietuvoje. Pvz.,
JAV lietuviai yra jau šimtas metų

savarankiškai organizuoti, Lietuvių
Bendruomenės paveldas yra turtingas savo įvairumu, jaučiamas stiprus
lietuviškos kultūros suvokimas, kuriam taip pat gresia pavojus sunykti, jei bus naiviai žiūrima į ateitį ir
ypač jei mūsų kultūra nyks Lietuvoje. Nors kraštuose, kur nėra senųjų
bendruomenių, trūksta patirties, bet
ir ten yra pakankamai išmintingų ir
sąmoningų lietuvių.
Susumuodama savo mintis
siūlau pripažinti, kad gresia pavojus
lietuvių kultūrai ne tik užsienyje, bet
ir Lietuvoje. Neturime tikslios statistikos apie Lietuvos gyventojų de-

mografiją, skaičių, kiek asmenų yra
išvykę iš Lietuvos ir į kokius kraštus, kokių tautybių ir religijų asmenys atvyksta į Lietuvą, kokie planai
kuriami ateičiai, kaip bus kontroliuojama imigracija, nes tai nulems
lietuvių tautos ateitį. Nejaugi rankas
nuleisime, stenkimės, kad už kelių
dešimtmečių Lietuvoje nebūtų išrautos lietuviškos šaknys ir mūsų vaikai nepasiliktų dvasiniais našlaičiais
užsienyje, be savosios kultūros. Pavojus gresia ne tik senųjų Europos
valstybių kultūroms, bet ir pačios
demokratijos principų pasikeitimui.
Pranešimas PLB Seime 2009-07-08
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Kokia parama reikalinga išlaikyti lietuvybę užsienyje
Džiulija Fedirkienė, Ukraina

Jeigu konkrečiai atsakyti į
mums iškeltą klausimą, svarbiausia,
ko tikimės – tai nuoširdumo. Rūpestis mumis buvo ne sunkus klapatas
prižiūrėti kaprizingą vaiką, o šiltų
mamos Lietuvos rankų prisilietimas,
tegu kuklus, sunkmečio apribotas,
bet artimas ir giminiškas.
Keletą žodžių apie tai, kaip
Ukrainoje radosi lietuviai. Labai
įvairiai. Tai nebuvo nei politinė, nei
ekonominė emigracija, kaip galima
pavadinti Amerikos ar Airijos emigrantus. Vieni – tremtiniai ir jų palikuonys. Įdomu pažymėti, kad Sibiro
platybėse susikūrė nemažai lietuvių
ir ukrainiečių šeimų. Kai kurie vyrai
pasiliko šalyje po tarnybos Raudonojoje armijoje ir sukūrė čia šeimas.
Na, o dauguma moterų, kaip ir aš, atėjo meilės takais.
Šiandien vis daugiau jaunų
žmonių ieško verslo galimybių Ukrainos rinkoje, kur yra 46 mln. gyventojų. Daugumai lietuvių verslininkų mes, Ukrainos lietuviai, nesame įdomūs. Jų negaubia tėvynės
ilgesys, jie nepraranda galimybės
dažnai lankyti artimuosius, draugus,

kalbėti lietuviškai.
Visuomeninė veikla – savanoriška, todėl būtume dėkingi už
vertingus jūsų patarimus, kaip sudominti jaunus, sėkmingus žmones.
Skirtingai negu kitos bendruomenės, kurios kovoja už teigiamą Lietuvos įvaizdį – mes tą įvaizdį
jau turime. Esame žinomi, kviečiami. Ukrainoje susiformavo pagarbus, draugiškas požiūris į Lietuvą.
Čia problemų tikrai neturime.
Tautinės bendruomenės veikla ekonomiškai ir politiškai nestabilioje daugiatautėje, savo kelio
ieškančioje šalyje, kaip Ukraina,
be paramos iš Lietuvos, jeigu išgyventų, tai labai nuskurstų. Ukrainos
institucijos, dirbančios su tautinėmis
mažumomis, didesnį dėmesį skiria
tokių tautinių mažumų bendruomenėms, kurios neturi istorinės tėvynės, kaip, pvz., karaimai arba Krymo totoriai. Yra galimybių atvykti į
Lietuvą, dalyvauti sporto žaidynėse,
dainų šventėse, vasaros stovyklose.
Neretai visuomenininkams tai tampa
vienintele galimybe aplankyti Lietuvą, protėvių žemę. Praturtėję teigiamais įspūdžiais, emocijomis grįžę į
Ukrainą aktyviai įsijungia į veiklą,
įsisąmonina vardan ko jų pastangos,
atsiranda svarbiausia – motyvacija.
Norėčiau konkretizuoti pageidavimus. Gal ir nesulauksiu visuotinio jūsų pritarimo. Tam tikra draugijų dalis – ne lietuvių kilmės vietos
gyventojai, juos likimas prišliejo
prie mūsų. Manau, tai praturtina,
teikia galimybę pažvelgti į save iš
šalies. Šie žmonės tampa dėkingais
bendrakeleiviais lietuvybės išsaugojimo ir Lietuvos vardo garsinimo
kely.
Esu įsitikinusi, kad jūsų šalyse tokių pavyzdžių taip pat yra daug,
kai vietos gyventojai mokosi lietuvių kalbos. Aš pati turiu tokių mokinių, – moka dainų, šokių, posmų,
nors niekada nebuvę Lietuvoje, dau-
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giau fantazuoja, negu žino, kas yra
tas gintaro kraštas.
Dažnai posovietinėje erdvėje
trys Baltijos valstybės asocijuojasi su vienu žodžiu: Pribaltika. Todėl savo veikla siekiame padėti LR
ambasadoriui Ukrainoje Algirdui
Kumžai, kuris vos atvykęs darbuotis į Ukrainą paskelbė, kad kiekvienas šalies gyventojas žinotų, kas toji
Lietuvos Respublika ir kad jos sostinė Vilnius, o ne Ryga.
Grįžtu prie pageidavimų. Tautinių mažumų skaitovų konkurse Kijeve mūsų bendruomenei atstovavo
ukrainietis mokinukas, kuris savo talentu pakerėjo žiuri ir užėmė pirmąją
vietą tarp visų tautinių mažumų. Kitas pavyzdys – Kijevo mokyklų Europos dainų šventė. Mokykla, kurioje šiemet Kijevo draugija tiesiogiai
surentė istorijos kabineto sienas,
puikiai atstovavo Lietuvai. Mokyklos kolektyvo pagalba – išties vertinga. Sugebėjome atsidėkoti kukliais suvenyrais. O kaip norėtųsi tuos
mielus vaikus ir mokytojus atvežti į
Lietuvą, kad jie savo akelėmis pamatytų ir savo širdelėmis pajustų
kraštą, kurio ambasadoriais tapo.
Porą žodžių apie švietimą. Yra
kelios kryptys: švietimas bendruomenės narių, švietimas ne lietuvių
kilmės, prijaučiančių mums asmenų,
ir mūsų visuomenininkų – mokytojų švietimas. Dėkingi Švietimo ir
mokslo ministerijai už aprūpinimą
vadovėliais. Jais remiamės mokydami savo mokinukus, bet, deja, jie netaikytini dirbant su mokiniais, kurie
ateina neturėdami jokių lietuvių kalbos žinių (net ir lietuviškos kilmės).
O jau keli tokie mūsų mokykloje
mokęsi gydytojai atvyko į Lietuvą
kurti savo gyvenimą čia.
Jau ne kartą prašėme mokymo
priemonių specializuotai rusakalbių
auditorijai. Tebūnie tai ne vadovėlis, o metodinės, didaktinės priemonukelta į 16 psl.
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Išeivių parama Lietuvai pranoksta
Lietuvos paramą jų kultūrai
Antanas Šiugždinis, Vokietija

Antrojo pasaulinio karo išdavoje didelė lietuvių banga užplūdo
Vokietiją.
Didžioji dalis gyveno vadinamose DP stovyklose, kurių tikslaus
skaičiaus turbūt niekas nėra nustatęs.
Stovyklose vyko intensyvus lietuviškas gyvenimas, veikė 26 gimnazijos,
kurį laiką buvo atsidaręs net Pabaltiečių universitetas Pinneberge, buvo
leidžiami laikraščiai, net pora dienraščių, veikė ir kovojo savo tarpe politinės partijos ir organizacijos.
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė pradėjo veikti 1946 m. Porą
metų vėliau prasidėjo didžioji lietuvių emigracija iš Vokietijos į įvairius
pasaulio kraštus, daugiausia į JAV.
Nepaisant to, jai pasibaigus Vokietijoje liko apie 10 000 lietuvių.
Puikiai suvokdami, kad vienas
iš svarbiausių Bendruomenės darbo
laukų yra švietimas, Vokietijos LB
1951 m. vasario 16-tąją įsteigė gimnaziją ir suteikė jai tos dienos vardą

ir tuom pabrėžė savo ir gimnazijos
pagrindinį tikslą ir siekį – Lietuvos
Nepriklausomybę.
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ir Vasario 16-osios gimnazija
per visą Lietuvos okupacijos laikotarpį buvo tie židiniai, kurie žadino
mūsų valstybės nepriklausomybės
viltį. Išeivijoje ir Lietuvoje dėkingai pripažįstami ir aukštai vertinami
bendruomenės ir gimnazijos nuopelnai puoselėjant lietuvių laisvės
idėją, ugdant emigracijoje augančių lietuvių vaikų krikščioniškają
orientaciją, rengiant juos studijoms
aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose, globojant vaikus iš nepasiturinčių šeimų, suteikiant daugeliui
unikalią galimybę išmokti lietuvių
kalbą, sužinoti Lietuvos istoriją.
Gimnazija pagrįstai gali didžiuotis
padėjusi ugdyti iškilią išeivijos inteligentiją, klojusi jos tautinės savimonės ir demokratiškosios tolerancijos
pagrindus, padėjusi lietuviškam jaunimui suvokti savo identitetą dviejose – savo tautos ir Europos tautų
bendrijos – dimensijose.
Drįstu pareikšti, kad gimnazija buvo ir yra sėkmingiausias lietuviškos išeivijos kūrinys, kuriam Vokietijos ir Europos lietuviai sutelkė
jėgas, padedant Vokietijos valdžiai.
Reikia išlaikyti vienintelę gimnaziją, kuri iki šios dienos yra vienas
svarbiausių pasaulio lietuvių centrų
kartu su Vokietijos Lietuvių Bendruomene, Lietuvių kultūros institutu bei Lietuvių Europos kultūros
centru.
Ar ji šiandien dar reikalinga?
Kai kur girdėti nuomonė, kad jau
ne. Ir iš tiesų, jei anksčiau Vasario
16-tos gimnazija buvo visų pasaulio
lietuvių reikalas ir rūpestis, tai šiuo
metu atrodo, ji liko tik Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės reikalas.
Bet kokia padėtis? Tiek Vo-

kietijoje, tiek turbūt kituose kraštuose daugėja vaikų, ar motinų atsivežtų iš Lietuvos, ar gimusių mišriose
šeimose, kurie sulaukę mokyklinio
amžiaus lanko vietines mokyklas ir
lietuviškai jau nebekalba. Naujai atvykę vėlgi nemoka vietinių kalbos.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę kurį laiką lyg ir atrodė, jog
švietimo įstaigų užsienyje nereikia.
Bet padėtis šiandien visai kitokia.
Tai liudija ir kaip grybai po lietaus
dygstančios lituanistinės mokyklėlės. Todėl Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymo klausimas turėtų
rūpėti bent visoms Europos lietuvių bendruomenėms. Nes užsidarius
gimnazijai nebus galima išlaikyti ir
viso lietuvių kultūros centro Huettenfelde. Tai būtų ne vien didžiulis
materialinis, bet ir dvasinis nuostolis. Negalėtų ten vykti, pavyzdžiui,
„Draugystės tiltas“ ar panašūs renginiai.
Jei šis centras užsidarytų, Lietuvai kainuotų neapsakomai daugiau
kur nors kitur bandyti kažką panašaus įkurti.
Vokietijos Lietuvių Bendruomenę sudaro 20 apylinkių. Veikia
dešimt šeštadieninių mokyklėlių,
vienas nemokyklinio amžiaus vaikučiams zuikių klubas, trys vaikų darželiai ir Vasario 16-osios gimnazija
su bendrabučiu.
Pagrindinis Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pajamų šaltinis
yra nuomos ir nario mokestis, tačiau
iš tų lėšų reikia išlaikyti „Romuvos“
sodybą ir jos pastatus bei apmokėti raštinėje nepilnai dirbantį asmenį.
O ir šių pinigų neužtenka, nes ne visi pasiryžę mokėti nario mokestį, o
aukų irgi beveik nėra ir nėra iš ko
tikėtis.
Vasario 16-osios gimnazija finansuojama iš tėvų įnašų ir Vokietijos valdžios paramos. Tai sudaro ¾
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visų išlaidų. Prie gimnazijos išlaikymo turėtų daugiau prisidėti Lietuva,
kadangi Vokietijos valdžia atidžiai
stebi, kiek lietuviai prisideda prie
šios gimnazijos išlaikymo. Pagal jų
įstatymus mes nesame nei pabėgėliai, nei tautinės mažumos. Ir čia kyla klausimas, kiek Lietuvai šis centras su gimnazija yra svarbūs? Pagal
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktoriaus p. Daunoravičiaus pasisakymą žiniasklaidoje,
Lietuva išlaiko, pagal Europos Sąjungos reikalavimus, tautinių mažumų – Rusijoje ir Lenkijoje – mokyklas. To paties reikalauja iš Europos
kraštų valstybių. Bet, kaip jau minėjau, pagal jų įstatymus, mes nesame
mažumos.
Galima būti tos nuomonės,
kad bendruomenės išsilaikytų save
pačios. Bet tai būtų utopiškos viltys,
nes šiuo metu didžioji dalis emigrantų dar nėra pasiryžusi būti ben-

druomenės nariais, o nariai – per
daug finansiškai reikštis. Tuo tarpu
bendruomenės veikla yra nukreipta į
visus lietuvius, nesvarbu, ar jis narys, ar ne.
Taip pat bendruomenė ir jos
apylinkės atlieka darbus, kurie yra
svarbūs ir pačiai Lietuvai: tai tautybės palaikymas, kuris vyksta per
vaikų ir jaunimo mokymą ir švietimą, per tautiečių susibūrimus ir bendravimą, – tai Lietuvos įvaizdžio kūrimas užsienyje.
Kultūros veiklai valstybė ir
savame krašte teikia paramą savo
gyventojams. Kadangi užsienyje
gyvenantys Lietuvos piliečiai arba
aiškiai angažuoti lietuvių kilmės asmenys, dirbantys lietuvių kultūros ir
švietimo darbą, yra lygiai taip traktuotini, kaip ir Lietuvoje gyvenantys, todėl ir jiems atitinkama parama
turėtų būti teikiama.
Kokia?

Gali būti pinigais arba asmenimis, kurie atvažiuotų laikinai padirbti bendruomenėje. Parama gali ir
tokia būti: Lietuva apmoka kelionės
ir buvimo išlaidas kultūros atlikėjams, kurie atvyksta į koncertus.
Nuolatos kartojama mintis,
kad užsienyje gyvenantys lietuviai
neproporcingai daug pelnosi iš Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų,
yra iš esmės klaidinga; nors dauguma naujųjų emigrantų gal nėra linkę
dosniai prisidėti prie bendruomeninės veiklos finansavimo, kone visi
finansiškai remia savo gimines bei
artimuosius Lietuvoje. Visa esama
statistika rodo, kad jau vien ši užsienyje gyvenančių lietuvių tiesioginė parama savo tautiečiams gerokai
pranoksta paramai, kurią Lietuvos
Respublika skiria bendruomenių
kultūrinei ir švietėjiškai veiklai.
Pranešimas PLB Seime 2009-07-09

atkelta iš 14 psl.
nės, pratybos sąsiuviniai. Šiandien
galime remtis sovietų laikais, 1984
m. išleistu Aleksandravičiaus vadovėliu, bet jau įvyko nemažai kalbos
pakitimų ir tekstai jau nenaudotini, paženklinti tarybine ideologija.
Būtume dėkingi, jeigu kalbininkai,
metodininkai parengtų tokias priemones. Manau, jos vertingos ne tik
Ukrainos draugijoms – bet ir Baltarusijos, Moldovos, Rusijos mokykloms, bendruomenėms.

Mano galva, priemonė tikslingiausia būtų dvejų metų kursui,
ji pagelbėtų mūsų mokytojams koncentruotai padėti pramokti nelengvą
lietuvių kalbą. Juk dažnai lietuvių
kalbos dėstymas yra iš mokytojo
asmeninės patirties, išmanymo, kūrybingumo. Todėl trečia švietimo
kryptis – mokytojo švietimas. Vilniaus universitetas rengia lietuvių
kalbos kursus, deja, dauguma Ukrainos gyventojų jų negali apsimokėti,
todėl gal į tokius mokymus vertėtų

pakviesti išeivijos dėstytojus, supažindinti su intensyvaus dėstymo metodais. Visuomenininkas – universalus žmogus, jis privalo išmanyti
ir psichologiją, ir finansus, ir teisę
ir daug kitų dalykų. Dauguma mūsų
tobulėja visuomeninėje veikloje, iš
esmės tenka mokytis iš savo sėkmių
ir nesėkmių. O labai norėtume pabūti studentų vaidmeny. Todėl prašome
padėti: švieskite mus, nenorime būti
diletantais.
Pranešimas PLB Seime 2009-07-09

Pradėjo darbą užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija
Kai 2009-07-07 Vilniuje vyko
PLB Seimas, darbą pradėjo ministro
pirmininko Andriaus Kubiliaus vadovaujama Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisija. Šią komisiją
Vyriausybė sudarė 2009 m. balandžio
mėn., taip pakeldama užsienio lietuvių
ir valstybės santykius į Vyriausybės lygį. Pirmojo komisijos susitikimo metu
buvo tariamasi, kaip valstybės institucijos galėtų prisidėti prie bendrų su
užsienio lietuvių bendruomenėmis iniciatyvų.
Premjeras A. Kubilius užsienio

lietuvių atstovams pristatė Vyriausybės sprendimą reorganizuoti Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentą, užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
teises ir pareigas perduodant Užsienio reikalų ministerijai. Premjero manymu, šis sprendimas duos pridėtinės
vertės, kai konkrečioje šalyje dirbantys
diplomatai koordinuos ir valstybės ryšius su joje gyvenančių lietuvių bendruomenėmis.
Premjeras A. Kubilius komisijai
pasiūlė svarbiausiais komisijos darbo
prioritetais šiuo metu laikyti užsienio
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lietuvių tapatybės išsaugojimą, „globalios Lietuvos“ kūrimą ir dvigubos
pilietybės klausimo sprendimą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė pažymėjo, kad užsienyje gyvenantys lietuviai neturi būti dalinami
į galinčius išlaikyti Lietuvos pilietybę
ir tokios teisės neturinčius. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė įsipareigojo
per keletą mėnesių visose užsienio lietuvių bendruomenėse atlikti apklausą,
kurios metu išryškėtų bendri ir speciﬁniai pasaulio lietuvių poreikiai.
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Einame teisingu keliu
Pokalbis su PLB Seimo delegatu, PL bendradarbiu ir daugelio JAV LB darbų
bei iniciatyvų autoriumi Laurynu R. Misevičiumi iš New Jersey valstijos, JAV.
–Kodėl Jums reikalingas
toks didžiulis krūvis, kurį užsidėjote JAV Lietuvių Bendruomenėje? Kaip daugelis trečiabangių, ramiai sau gyventumėte amerikonišką gyvenimą, darytumėte karjerą,
o dabar plėšotės visomis kryptimis
ir tikriausiai gadinate karjerą...
– Taip aš pasakysiu: kol neišvažiavau iš Lietuvos, nesupratau,
kokia garbė ir laimė, kad mums teko
gimti šitoje šalyje. Mūsų tėvynė Lietuva yra ne tik Šiaurės Atėnai, bet
ir, mano požiūriu, geriausias kraštas
pasaulyje. Ir įvertini tai tada, kai išvyksti ir gali kažko netekti, ką visą
laiką turėjai ir nevertinai. Mano istorija lygiai tokia pati – 1994 m. išvykau į JAV, ten esu dabar jau 15 metų
ir tik už Atlanto tapau tikru Lietuvos
patriotu.
–Nors trumpai papasakokite apie savo daugiašakę veiklą.
–Darbų užtenka. Niekam ne
paslaptis, jeigu žmogus padaro vieną darbą, jam pasiūlo du, o jeigu
išeina padaryti tuos du, užkrauna
dešimt. Juo labiau, kad jie visi yra
visuomeniniais pagrindais. Esu daugiau ar mažiau įsijungęs gal į dešimtį lietuviškų organizacijų. Pastarąjį
pusmetį daugiausiai dirbome Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungoje – ruošėmės VIII
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms,
kurios įvyko Vilniuje birželio 25-28
d. Pavyko net ir tomis ekonominio
sunkmečio sąlygomis suburti gausiausią užsienio lietuvių – JAV delegaciją. Rezultatai neblogi, nors, žinoma, pati PLSŽ organizacija galėjo
būti geresnė: trūko reklamos, daug
kas net iš gyvenančių Lietuvoje apie
tas varžybas nieko nežinojo, bet liekame skolingi, ir ateityje rengėjai, o
ir mes kartu – išeivijos sporto funkcionieriai – stengsimės dar labiau.
Be sporto gerą dešimtį metų

EUGENIJA

IR

LAURYNAS MISEVIČIAI

bendradarbiauju su Amerikos lietuvių žiniasklaida. Jau penkeri metai
esu savaitraščio „Amerikos lietuvis“
priedo „Rytų pakrantėje“ redaktorius, rašau „Draugui“ Chicagoje,
„Tėviškės žiburiams“ Kanadoje,
„Pasaulio lietuviui“, taip pat anglų
kalba Lietuvių Bendruomenės leidžiamam „Bridges“ bei „Lietuvos
vyčių“ organizacijos žurnalui „The
Knight“. Nemažai parašau ir Lietuvos internetinei žiniasklaidai. Tai
gal genai – mano tėtis Vilius Misevičius yra taip pat neblogai žinomas
žurnalistas – anksčiau vedė Lietuvos
TV, radijo laidas. Seneliai Valerija ir
Stasys Ratkevičiai Kaune įkūrė lėlių
teatrą, – taigi jiems irgi buvo nesvetima visuomeninė veikla. Mama Joana yra dėstytoja, anglų kalbą dėsto
penkiasdešimti metai, dabar dirba
VDU bei Kauno kunigų seminarijoje.
Trečias pagrindinis veiklos

baras – JAV Lietuvių Bendruomenė. Šešeri metai esu šios organizacijos Krašto valdyboje. Dirbame prie
įvairių projektų, pradedant Lietuvos
pilietybės išlaikymu, lietuvių kultūros centrų, parapijų išsaugojimu, tradicijų perteikimu, lituanistiniu švietimu ir daugeliu kitų dalykų.
Dar bendradarbiauju didžiausios užjūryje lietuvių finansinę paramą teikiančios organizacijos – Lietuvių fondo direktorių Taryboje, esu
Lietuvių žurnalistų sąjungos Valdyboje, priklausau Susivienijimui
lietuvių Amerikoje – seniausiai tebeveikiančiai lietuvių organizacijai
JAV, Lietuvos vyčiams, net keliems
Rytų pakrantės lietuviškiems sporto
klubams.
Lyginant su tuo, ką veikiau
Lietuvoje prieš išvykstant už Atlanto, didžiulis skirtumas – kaip danguje ir žemėje. Žinoma, tam reikia
nukelta į 19 psl.
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Mūsų visa šeima dalyvauja lietuviškoje veikloje

PL spausdinamuose straipsniuose iš Argentinos lietuvių gyvenimo dažnai
matome Juan Ignacio Fourment Kalvelio pavardę. Su šiuo juodų akių aktyviu
jaunuoliu arčiau susipažinti teko PLB Seime Vilniuje. Siūlome ir PL skaitytojams
pokalbį su kolega, kurį PLB lietuviai vadina tiesiog Joneliu.
kote kalbėti lietuviškai?
–Lietuviškos mokyklos nebuvo ir nėra, yra lietuviškos draugijos, lietuvių kalbos kursai. Aš taip
pat dirbu lietuviškuose kursuose,
Argentinos valdžia paskolina mums
salę, ir mes šeštadieniais vedame
užsiėmimus. Lietuviškai nemoka ir
mano mama, o aš kalbos išmokau
Vasario 16 gimnazijoje, kai 2004 m.
gavau stipendiją išvažiuoti į Vokietiją. Man tada buvo 20 metų. Nors jau
dalyvavau lietuviškoje veikloje, bet
lietuviškai dar nekalbėjau, – mūsų
žmonių dauguma nekalba lietuviškai, ypač jaunimas. Vasario 16 gimnazijoje išbuvau 10 mėnesių, – Pietų
Amerikos lietuviai gimnazijoje turi
atskirus kursus, kuriuose mokoma
lietuvių kalbos.

JUAN IGNACIO FOURMENT KALVELIS PLB SEIME VILNIUJE
– Toks jaunas, ir jau toks aktyvus lietuviškoje veikloje. Kodėl?
O juk Jūsų jau senelis tikriausiai
gimė Argentinoje?
–Senelis gimė Pasvalio rajone, netoli Panevėžio, bet kai jam buvo 1 mėnuo, tėvai – mano proseneliai – persikėlė į Argentiną. Senelis
Jonas Kalvelis užaugo Argentinoje.
Jis lankė lietuvišką draugiją „Nemunas“, kuri šiais metais švenčia
100-metį, o mano mama ten šoko
nuo vaikystės, nuo 15 metų. Dabartinis „Nemuno“ draugijos 100-mečio jubiliejaus ruošimo pirmininkas
Alfredo Dulkė dirbo su mano tėvu ir
jį pakvietė pas lietuvius. Mano tėvas
Fourment nėra lietuvis, jis yra prancūzų kilmės, bet įsijungė į lietuvišką
veiklą – šoko tautinių šokių ratelyje,
kur 90 proc. buvo lietuvių. Ten jis
susipažino su mano mama. Mano se-

suo paaugusi taip pat pradėjo šokti
lietuviškus šokius. Taigi visa šeima
iki šiol dalyvauja Lietuvių Bendruomenės veikloje.
–O kas Jus įtraukė į lietuvišką veiklą? Mama? Senelis?
–Mano senelis mirė, kai mamai buvo 9 metai, ji buvo labai jauna. Intensyviau mūsų šeima pradėjo
dalyvauti lietuviškoje veikloje vėliau. Dabar mama namų šeimininkė,
o lietuviškoje veikloje ji yra „Nemuno“ draugijos veteranų šokių grupės
„Pipiras“ vadovė ir dirba kartu su
mumis lietuviškoje radijo valandėlėje „Ecos de Lituania”.
–O Jūsų jaunas gyvenimas
kaip susiklostė? Kai buvote mažas, lietuviškos mokyklos tikriausiai nebuvo, iš kur taip gerai išmo-
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–Prisiminkite tas dienas, kai
nuvažiavote į Vokietiją, kaip atrodė gyvenimas kitokioje aplinkoje?
–Aš buvau vienintelis tuo
metu iš Pietų Amerikos, neturėjau
galimybės su kuo nors pasikalbėti
ispaniškai. Nieko nežinojau nei lietuviškai, nei vokiškai, nei angliškai.
Pradžioje buvo labai sunku, bet labai stengiausi, kasdien daug praktikavausi. Sunkūs buvo pirmi du mėnesiai, o paskui jau geriau – pradėjau kalbėti, suradau draugų. Visada
būsiu dėkingas prel. E. Putrimui už
pagalbą ir visada prisiminsime TMIDo paramą. Ši Lietuvos organizacija
mums daug metų padeda.
–Iš ko Jūs duoną valgote,
Jūsų profesija?
–Aš studijuoju žurnalistiką
La Platos universitete, – per daug
darbo turiu ir negaliu baigti, nors
jau laikas baigti. Dirbu savo miesto – Berisso savivaldybėje, spaudos

XIII PLB Seime

departamente kaip žurnalistas. O lietuviška veikla – tai jau savanoriškas,
laisvalaikio užsiėmimas. Vedu radijo valandėlę „Ecos de Lituania”,
veikiu Argentinos lietuvių jaunimo
sąjungoje, PLB jaunimo sąjungoje,
ruošiamės Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, “Nemuno” draugijos
100-mečiui ir Pietų Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei, kuri vyks
šiais metais. Darbo daug.
–Kiek aktyvių žmonių Argentinoje dalyvauja lietuviškoje
atkelta iš 17 psl.
daug laiko. Niekada jo neužtenka.
Kaip ir čia, PLB seime – visada per
mažai laiko ir per daug darbų.
Karjera? Viskam savo laikas.
Dar ir ant to „kryžiaus“ nededu, atsigriebsiu.
–Kaip Jūs žiūrite į senųjų
lietuvių ir naujausios kartos, vadinamųjų trečiabangių, bendradarbiavimą. Ar jis pakankamas?
– Nesutinku su nuomone,
kad naujojoje išeivijos kartoje nėra
žmonių, kurie galėtų perimti seniau
lietuvių įkurtas organizacijas – tik
leiskite mums tai daryti... Ir „Draugą“, kuris šiemet švenčia 100 metų jubiliejų, po ilgamečio Danutės
Bindokienės redagavimo sėkmingai
perėmė trečiabangė redaktorė Dalia
Cidzikaitė, jos dėka atsinaujino laikraščio turinys, atsirado pagirtinas
komunikavimas su bendradarbiais,
sutvarkytas leidinio internetinis puslapis, kurio skaitytojų ratas išaugo
keleriopai. Taigi skirtingai, nei daugelis manė, „Draugas“ ne tik kad nesustojo, bet eina į priekį.
–Bet „Draugą“ išlaiko senoji
karta.
–O čia turėčiau pastebėti, kad
reikėtų sujungti verslinę pusę su visuomenine. Manau, kad ir „Draugui“, ir „Pasaulio lietuviui“ reikia
imtis agresyvesnės reklaminės-komercinės veiklos. Turi būti tam tikras puslapių skaičius, skirtas apmokamai reklamai, reikia ieškoti rimtų

veikloje?
–Argentinoje yra 5 draugijos,
kiekviena draugija turi 3-4 šokių ansamblius – jaunų, vaikų ir veteranų,
kiekviena draugija turi savo valdybą
ir visos jos sudaro Argentinos Lietuvių Bendruomenę. Kiekvienoje draugijoje dalyvauja po 200-400 žmonių.
Aktyviai dirbančių yra mažiau, gal
150, o dalyvaujančių šventėse, manau, yra apie 500. Argentinoje yra
daug lietuvių kilmės žmonių, Lietuvos ambasada pranešė, kad lietuvių
kilmės žmonių Argentinoje esama

apie 200 tūkst. Kadangi prieš Antrąjį pasaulinį karą į Argentiną atvyko
40 tūkst., tai skaičiuojama, kad palikuonių turėtų būti kur kas daugiau.
Žinoma, dauguma jau nedalyvauja
lietuviškoje veikloje, jie yra išlaikę
tik lietuvišką pavardę. Kai kurie net
nesijaučia esantys lietuviai. Jau 50
metų į Argentiną neatvažiuoja naujų
lietuvių. Ir dabar nėra atvažiavusių,
atvyksta tik turistų, šokių ansamblių,
chorų, bet tokių, kurie norėtų likti
gyventi, tokių nėra.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

kompanijų, kurios galėtų įdėti savo
skelbimus. Pvz., „Tėviškės žiburiai“
turi sutartis su stambiomis avialinijomis, o kodėl JAV lietuvių laikraščiuose to nėra? Gal Kanadoje pelno
nesiekiančioms organizacijoms palankesnės sąlygos, bet matau, kad
čia galėtume gerokai padirbėti.
Pažiūrėkite,
kaip
išaugo
„Draugo“ tinklapio lygis. Anksčiau
jo beveik niekas nežinojo, o dabar
www.draugas.org vos ne labiausiai
lankomas iš visų lietuviškų laikraščių internetinių puslapių Amerikoje.
Ten yra informacija apie renginius,
numerio temų anonsai, kurie keičiami kas kelios dienos. Lenkiame

galvą prieš vyresniuosius – toji karta padarė didžiulį darbą, kurdama ir
išlaikydama tuos leidinius, tačiau
reikia eiti koja kojon su laikmečiu.
Dabar jau gyvename XXI amžiuje,
kai kurie dalykai turi keistis, nors
jie sunkiai pasiekiami. Jaunieji ne
visada turi kantrybės vyresniųjų didaktiką išklausyti. Tačiau nuolaidų
turi daryti abi pusės. Per lituanistinį
švietimą, sportą ir tautinius šokius,
galų gale tą pačią žniasklaidą turime
daug bendrų sąlyčio taškų, aš įsitikinęs, kad perspektyvos neblogos ir
einame teisingu keliu.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

PLB SEIMAS STOVĖDAMAS
SIGITO BIRGELIO NUOTR.

DALYVAUJA PREL .

GINTARO GRUŠO

IN VO KA CI JOJE .
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plb valdyboje

Regina Gytė Narušienė antrą kartą
tapo PLB Valdybos pirmininke

REGINA GYTĖ IR BERNARDAS NARUŠIAI SU VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS ŠIEMET ŠVENTĖ SAVO AUKSINĘ VEDYBŲ SUKAKTĮ. JUOZO
NARUŠIO NUOTR.
PLB Seimas, vykęs Vilniuje
liepos 8-10 d., trejiems metams išrinko naują PLB Valdybą, kuriai vadovauti vėl patikėta Reginai Gytei
Narušienei. PL skaitytojams plačiau
pristato Reginos Gytės Narušienės
gyvenimą ir asmenybę.
R. G. Narušienė gimė Lietuvoje, Kaune. Gyvena JAV ir Lietuvoje. Profesija – advokatė. Illinois
universitete įgijo bakalauro laipsnį
politinių mokslo srityje. Tame pat
universitete įgijo ir teisės daktarės
laipsnį (Juris Doctor), konsentravosi
į Konstitucinę teisę.
1959 m. sukūrė šeimą su Bernardu Vytu Narušiu, senųjų Ame-

rikos lietuvių palikuonimi. Šiemet
jie švenčia 50-ąsias vedybinio gyvenimo metines. Redakcija prisideda prie sveikinimų. Jie užaugino
tris vaikus – Viktorą Narušį, Eleną
Narušytę Behrens ir Suzaną Narušytę Losurdo. Visi yra vedę. Narušiai
džiaugiasi gražiu 7 vaikaičių pulkeliu – Jonu, Juozu, Terese, Maryte, Matu, Onute ir Aleksa. Tris iš jų
šią vasarą atsivežė į Lietuvą, kur jie
iki vėlyvo rudens lankys lietuvišką
mokyklėlę ir tobulins lietuvių kalbą.
Ketvirtasis šią vasarą lankė kursus
Vilniaus universitete.
R. G. Narušienė septynerius
metus buvo prokurorė. Savo ir vy-
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ro agentūroje jie reprezentavo septynias savivaldybes, korporacijas
(siekiančias ir nesiekiančias pelno),
banką, dirbo įvairiose teisės srityse. Buvo išrinkta rajoninės pradžios
mokyklos tarybos nare ir keletą kadencijų pirmininkavo. Taip pat buvo
rajoninės Katalikų gimnazijos tarybos narė ir 12 metų – vykdomoji
narė. Ji ir jos vyras buvo apygardos
koledžo kūrėjai.
Buvo rajoninės sveikatos tarybos narė, socialinės pagalbos tarybos narė, Illinois valstijos greitkelių
patariamosios komisijos narė. Aktyviai dalyvavo Respublikonų partijoje ir jai atstovavo.

plb Valdyboje

Daug metų buvo savo Vys- tina savo gyvenimą, ko linkėtų sau pasitarnauti JAV Lietuvių Bendruokupijos finansų taryboje, buvo Vys- Lietuvai ir lietuviams, Regina G. menei, o dabar – Pasaulio Lietuvių
kupijos fondo bei Vyskupijos susi- Narušienė atsakė:
Bendruomenei. Turėjau istorinę gavienijimo fondo narė, pirmininkė ir
„Jaučiuosi laiminga išlikusi limybę prisidėti prie Lietuvos neprivykdytoja. Illinois universitete buvo pirmąją sovietų ir nacių okupaci- klausomybės atstatymo ir pripažiniLietuvių studentų associacijos pir- jas, karo laiką, Drezdeno bombar- mo bei Lietuvos įstojimo į NATO.
mininkė, Lake County/ Waukegan, davimą bei sunkius mums visiems Man buvo didelė garbė susipažinti
Illinois apylinkės pirmininkė, JAV šaltojo karo laikus. Esu dėkinga tu- su Lietuvos Seimu, vyriausybėmis,
Lietuvių Bendruomenės XVI, XVII rėjusi stiprią tautinę lietuvišką ben- teismais, advokatais, akademija ir
, XVIII ir XIX Tarybos narė ir Pre- druomenę Vokietijos lageriuose. Esu daugeliu puikių Lietuvos žmonių.
zidiumo pirmininkė, JAV Lietuvių dėkinga JAV už galimybę realizuoti Ypač džiaugiamės galimybe susipaBendruomenės Krašto valdybos pir- mano tėvų pasiryžimą suteikti man žinti su giminėmis Lietuvoje.
mininkė 2000-2006 m., Centro ir galimybę pasiekti aukšto lygio išsiMatau tolesnį puikų ir praRytų Europos koalicijos NATO dar- lavinimą.
smingą gyvenimą Lietuvoje. Linkiu
bo grupės vadovė. Nuo 2006 m., jau
Dievas mane palaimino padė- Lietuvai išlaikyti ir sustiprinti mūantrą kadenciją, yra Pasaulio Lietu- damas susirasti mano gyvenimo ge- sų kalbą ir kultūrą. Linkiu išsaugoti
vių Bendruomenės valdybos pirmi- riausią draugą ir meilę – Bernardą. mūsų senos tautos nepriklausomybę
ninkė. Buvo LR Seimo ir JAV LB Mes užauginome tris puikius vaikus be trukdymo iš kitur, linkiu ekonokomisijos narė.
ir džiaugiamės jų ir jų vaikų apsilan- minės gerovės, gyvenimo ramybės
Buvo viena iš Amerikos lie- kymais Lietuvoje. 50 metų labai sėk- ir pasitikėjimo, ypač vienybės mūsų
tuvių advokatų draugijos (LABAS) mingai dirbau profesinėje – teisės tautos siekiuose“.
kūrėjų, pirmininkė ir dar yra Tary- srityje kaip prokurorė, įvairių lygių
bos narė.
teismų advokatė. Turėjau privilegiją
Buvo ir yra lektorė bei straipsnių autorė.
Yra Lietuvos
valdovų rūmų paramos fondo steigėja,
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo
ir paskirties komisijos
narė ir Valdovų rūmų
paramos JAV komiteto pirmininkė.
Yra akademikė
skautė ir buvusi ateitininkė.
Yra įvardinta
„Who is Who“ (Kas
yra kas) Amerikoje,
pasaulyje.
Buvo apdovanota Lietuvos Gedimino II laipsnio ordinu ir Popiežiaus Šv.
Grigaliaus Didžiuoju
ordinu už nuopelnus
Katalikų Bažnyčiai. Ji
ir jos vyras yra Kristaus karsto riterių ordino nariai.
PLB PIRMININKĖ REGINA G. NARUŠIENĖ SU VYRU BERNARDU, DUKRA ELENA NARUSYTE
Į PL klausimą,
BEHRENS IR TRIMIS JOS VAIKAIS: MATU (10), ONUTE (8) IR ALEKSA (6), KURIE IKI VĖLYVO RUDENS
ką ji mąsto ir kaip verVILNIUJE LANKYS MOKYKLĖLĘ IR MOKYSIS LIETUVIŲ KALBOS. VILIAUS JASINEVIČIAUS NUOTR.
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Mes norime, kad protai atitekėtų į Lietuvą

ALDONA

IR

REMIGIJUS GAŠKOS SU 2009

METŲ ABSOLVENTAIS IŠ

PUNSKO IR VDU

REKTORIUMI

ZIGMU LYDEKA

Šiemet Kauno Vytauto Didžiojo universiteto diplomus gavo penktoji čia studijavusių Punsko
krašto lietuvių laida. Suteikdami svarią piniginę paramą kasmet geriausiai besimokantiems Punsko
krašto lietuviams įgyti aukštojo mokslo diplomą padeda dr. Aldona Gaškienė ir dr. Remigijus Gaška.
Atsidėkojant už nuoširdų rūpestį birželio 26 d. vykusios VDU Humanitarinių mokslų fakulteto diplomų įteikimo šventės metu jiems buvo įteikti universiteto aukso medaliai. „VDU Atkuriamojo Senato
nariai Aldona ir Remigijus Gaškos ne tik teikia finansinę paramą, bet ir nuolat domisi, moraliai remia ir skatina savo globotinius. Mecenatų geranoriškumu džiaugiasi ir didžiuojasi tiek jų globotiniai,
tiek visa Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė”, – sakė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka.
Šiais metais Vytauto Didžiojo universitetą baigė ir bakalauro laipsnį įgijo 5 daktarų A. ir R.
Gaškų remiami studentai. Taip pat 4 iš mecenatų remtų studentų Vytauto Didžiojo universitete atsiėmė magistro diplomą. Susitarimas tarp Vytauto Didžiojo universiteto, A. ir R. Gaškų, Punsko Kovo
11-osios licėjaus bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybės Lietuvoje dėl Punsko krašto lietuvių studijų universitete buvo pasirašytas 2001 metais.
Šiuo metu universitete bakalauro laipsnio siekia 16 A. ir R. Gaškų remiamų Punsko krašto lietuvių. Įskaičiavus šiemet baigusius Vytauto Didžiojo universitetą, 29 mecenatų remti absolventai jau
įgijo bakalauro diplomus, dauguma jų tęsia mokslus magistratūroje. Taipogi dvi punskietės, Gaškų
stipendininkės, mokosi LKKA (Lietuvos kūno kultūros akademijoje).
Šiandien plačiau supažindiname su šios idėjos iniciatoriumi, buvusiu prezidento Valdo Adamkaus patarėju pirmąją prezidentavimo kadenciją Remigijum Gaška, kuris sutiko atsakyti į klausimus
apie savo margą gyvenimą ir veiklą. Gaškos, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, grįžo ir gyvena Vilniuje, daug keliauja.
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–Kadangi ką tik įteikti diplomai VDU absolventams, naudojamės proga pakalbėti pirmiausia apie Jūsų šeimos mecenatišką
veiklą. Kodėl ėmėtės globoti būtent Punsko lietuvius?
–Ten gyvena labai puikūs lietuviai patriotai. Kai aš nuvažiuoju
į Punsko kraštą, susitinku su tais
ūkininkais, man visa tai primena
Nepriklausomybės (tarpukario) metus Lietuvoje. Tokie buvo Lietuvos
ūkiai: geri gaspadoriai, sutvarkyti
ūkiai, gražūs darželiai. Lietuvoje to
dabar nebėra. Kolchozai viską sugriovė, geriausius ūkininkus išvežė
į Sibirą. Nuvažiavus į Punską širdis džiaugiasi – kiek pastatyta paminklų Lietuvos nepriklausomybei,
Lietuvos didvyriams, kryžių. Viskas
kvėpuoja lietuviška dvasia. Ir jaunimas išaugintas labai puikus. O ką
jam daryti ateityje? Stoti į lenkiškus
universitetus? Jeigu jis baigs mokslus Lodzėje, Vroclave ar Varšuvoje,
kur jis įsidarbins? Žinoma, Lenkijoje. Nuolat dejuojame, kad iš Lietuvos nuteka protai. O mes norime,
kad protai atitekėtų į Lietuvą. Tai
toks jums atsakymas, kodėl mudu su
žmona remiame Punsko lietuvius.
–O Jūsų paties šaknys iš kokio krašto?
–Aš aukštaitis: gimęs Molėtuose, bet mano tėveliai yra iš Žeimelio, dabartinio Pakruojo raj. Mano senelis turėjo didelį ūkį Diržiuose, kur gimė mano tėvelis, kuris ūkį
modernizavo. Ir aš ten vasaromis
dirbdavau. Mamytė gimė Gedučių
dvare, Vaškų valsčiuje, o vėliau gyveno Žeimelio miestelyje. Mamytė
baigė „Saulės” Mokytojų seminariją
Kaune, įsidarbino Šeduvoje. Tėvelis
baigė Dotnuvos akademiją, buvo paskirtas į Molėtus kaip valsčiaus agronomas. Po to dirbo Utenoje. 1936
metais išgirdo, kad Žeimelyje yra
steigiama žemesnioji žemės ūkio
mokykla. Padavė prašymą ir jį priėmė vadovauti šiai mokyklai. Mes
persikėlėme į Žeimelį. Mokykla iš
liuteronų parapijos nuomojo didelį
parapijos namą. Viename gale buvo
klasės, kitame gale – mūsų butas.

Viršuje viename gale gyveno sargas,
o kitame gale buvo bendrabutis. Šeimos archyve ir yra išlikusių daug žemės ūkio mokyklos nuotraukų.
–Kaip įdomu, mano mama ir
teta kaip tik yra baigusios tą mokyklą.
–Atsimenu, kad žiemą mokydavosi berniukai, o vasarą – mergaitės, kurias kepti ir virti, šeimininkauti mokindavo atvažiavusios
agronomės-instruktorės. Berniukai
– ūkininkaičiai – mokėsi gyvulininkystės, žemdirbystės, sodininkystės.
Tėvelis berniukams dėstė gyvulininkystę.
Žeimelyje pradėjau lankyti
mokyklą, ten baigiau 2 progimnazijos klases. 1944 metais, frontui artėjant, traukėmės iš Žeimelio. Šeima
buvo didelė. Mes buvom šeši vaikai,
bet vienas berniukas mirė mažas.
1943 m. gimė dvynukai, o mums
1944 m. reikėjo bėgti. Mūsų rajono vokiečių administracija neleido
žmonėms trauktis, bėgti į Vokietiją,
sakė – dirbkit, pasilikit, mes atmušim tuos rusus. Kai frontas priartėjo prie Suvalkijos-Žemaitijos, tada
jau niekas nepaisė leidimo. Vienintelis būdas tėveliui išvažiuoti buvo
užsirašyti darbams į Vokietiją, bet
nepriėmė šeimų su daugiau kaip 3
vaikais. O mūsų buvo penki. Reikėjo spręsti. Tėveliai žinojo, jeigu mes
nepasitrauksim, mums gresia Sibiras, kadangi mamytė buvo mokytoja,
tėvelis – didelio ūkio paveldėtojas.
Jie priėmė labai skaudų sprendimą –
nutarė vienerių metų dvynukus laikinai palikti su seneliais. Tikėjomės,
kad greitai grįšim…
Ilga istorija. Mano sesuo sunkiai susirgo. Ačiu Dievui giminės
Vilniuje pasiėmė ją globoti. Įdomu,
kad ta sesuo, kuri išbėgo su mumis,
dabar gyvena Vilniuje, o ta sesuo,
kuri užaugo Lietuvoje, gyvena Amerikoje pas dukterį.
–Taigi dvynukus užaugino
seneliai?
–Senelė ir senelis 1945 m. mirė. Mes turėjome auklę, kuri mus au-

gino nuo gimimo. Ji su mumis buvo
gyvenusi 12 metų ir jau buvo kaip
tikras šeimos narys. Ji liko su dvynukais. Sovietai išmetė juos iš to buto,
kur buvo žemės ūkio mokykla. Klebonijoje priglaudė kunigas Radžius.
Davė jiems kambarį, bet sesuo Dalia
susirgo džiova. Giminės sužinojo ir
paėmė ją gydyti į Vilnių, paskui paėmė ir brolį su aukle. Čia jie užaugo.
–Ar greitai atstatėt ryšį?
–Mes neturėjome ryšio daug
metų. Tik po Stalino mirties galėjom
susirašinėti. Tada jau sužinojom, kas
darosi. Iki kokių 1950 m. nežinojom
apie jų bėdas, net ar jie gyvi. Mano
vienas dėdė buvo ištremtas į Sibirą ir
mirė badu. Kitas dėdė buvo paimtas
apkasų kasti Rytprūsiuose ir ten žuvo per bombardavimą. Visur kaulai
paterioti.
–Ar tėveliai ilgai išgyveno?
–Mamytė sulaukė 92 m. Mirė
Chicagoje, kai aš jau gyvenau Vilniuje. O tėvelis mirė gana jaunas –
67 m. Chicagoje.
–O kaip Jūsų gyvenimas
klostėsi toliau?
–Išvažiavau su tėvais nepilnų
dvylikos. Prisimenu visus istorijos
vingius ir problemas, bombardavimus, netektis. Karo metu gyventi
Vokietijoje nebuvo pyragai, su maistu buvo problemų.
kėt?

–Lietuviškas mokyklas lan-

–Karui pasibaigus mes gyvenom Austrijoje. Tėveliai, atėjus
amerikiečiams, pradėjo dairytis, kur
vaikams mokyklą lankyti. Vieni metai susitrukdė – 1944-1945 m. mes į
mokyklą nėjom. Tėvelis nuvažiavo į
Vokietiją – Muencheną, Augsburgą,
Štutgardą, apsiklausinėjo, kur bus
steigiamos mokyklos. Nutarė, kad
reikia keltis į Muencheną, ten steigėsi lietuviška gimnazija. Ją spėjau
baigti, nes mes ten gyvenome 5 metus. Baigiau gimnaziją būdamas 17
metų.
Tais laikais, norint emigruoti į
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REMIGIJUS GAŠKA SU SAVO GLOBOTINIAIS – LATUKŲ KETVERTUKU
Ameriką, reikėjo gauti buto ir darbo
garantijas. Tie žmonės, kurie negavo, emigravo į Australiją, Braziliją,
Kolumbiją, Argentiną, Kanadą. Bet
visi norėjo į Ameriką. Tėvelis pažinojo agronomą Tomą Dambrauską
dar iš Utenos laikų. Jis turėjo giminių ir buvo emigravęs Amerikon porą metų anksčiau. Jis mums surado
tas buto ir darbo garantijas Detroite pas vietinį graborių, kuris turėjo
didelį ūkį ir tame ūkyje jam reikėjo
ūkvedžio. Tėvas buvo patenkintas,
nes darbas buvo pagal specialybę.
Bet, mūsų nelaimei, mano 8 metų
brolis susižeidė kelią ir jam įsimetė
džiova. O į Ameriką važiuojant daktarai atidžiai tikrindavo sveikatą. Su
džiova neįleido. Tėvai skolinosi ir iš
paskutiniųjų sukrapštė pinigų streptomicinui. Buto-darbo garantiją pratęsė du kartus. Man tai išėjo į naudą,
aš galėjau baigti gimnaziją, kurios
baigimas buvo šiek tiek pagreitintas.
Pagaliau 1950 m. kovo 3 d.
mes išlipom New Yorke. Prie mū-

sų priėjo kunigas iš katalikų šalpos
organizacijos NCWC (emigrantus
paprastai globodavo įvairios organizacijos – žydų, katalikų ir t.t.) ir pranešė, kad mūsų garantija atšaukta,
žmogus nesulaukė ir pasisamdė kitą.
Ką darysit? – paklausė.
Prieš 3 mėnesius mano dėdė
buvo emigravęs į Chicagą. Tai buvo vienintelis artimas žmogus, kurį
mes pažinojom Amerikoje. Išvažiavom į Chicagą, šalpos organizacija
nupirko bilietus. Dėdės du žmonės
gyveno pusrūsyje, dviejuose kambariukuose, mes atvažiavom penkiese. Taip prasidėjo mūsų gyvenimas
Amerikoje.
Nepasakyčiau, kad buvo tikras sunkmetis, bet su darbais nebuvo
lengva. Po 2 savaičių aš gavau darbą. 17 metų būdamas du mėnesius
buvau vienintelis šeimos maitintojas. Apie jokias mokyklas negalėjau
galvoti. Paskui tėvelis gavo darbo,
penkiolikmetė sesuo dirbo skalbykloje lygintoja už centus. Grįždavo
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namo ir verkdavo...
Po 1,5 m. įstojau į universitetą. Rėmė tėvai. Buvo lengviau. Kai
baigiau universitetą, tėvai neleido
kitaip net galvoti – eini į mokslus toliau, ir baigta. Baigiau chemijos inžineriją. Illinois universitete gavau
bakalaurą, Pennsylvanijos State universitete apgyniau doktoratą. Po to
prasidėjo darbai. Dirbau daugelyje
valstijų JAV, 2 metus Europoje, bet
visą laiką – 36 metus – didžiausioje
chemijos korporacijoje „Dow Chemical“.
Į pensiją išėjau anksčiau, ne
65 metų, kadangi Lietuvos tautiniam
olimpiniam komitetui buvau pasižadėjęs padėti kaip atašė Atlantos
olimpiadoje. O kadangi mes gyvenom Houston-Texas, važinėti man
buvo labai toli, tai nutariau, kad
darbų užteks, – sukrovėm du talpintuvus – į vieną baldus Vilniun, į kitą – Floridon, kur yra mūsų žiemos
rezidencija. Įsikūrėme Vilniuje. Aš
dirbau Europos reikalų ministerijoje, o paskui, kai Valdas Adamkus
paskelbė, kad jis kandidatuos į prezidentus, perėjau dirbti į jo rinkimų
komandą. Sėkmingai pasibaigus rinkimams jis mane pakvietė darbuotis
prezidentūroje. Žmona kaip psichologė 2,5 m. dirbo Lietuvos taupomajame banke.
Dabar jau esu pensininkas.
Daug keliaujam. Praėjusiais metais
buvom Kinijoje, olimpiadoje. Labai
smagu buvo Jang-tze upe paplaukti.
Remiam ne tik punskiečius.
Nors mes nebuvom biznieriai, verslininkai ir jokių turtų nepaveldėjom, bet abu daug dirbom – žmona
dirbo psichologe, aš – inžinierium,
vadovavau gamykloms, todėl šiek
tiek susitaupėm. Tų pinigų neprašvaistėm, neprarūkėm, nepragėrėm,
– tai dabar su dideliu malonumu
paremiam tuos žmones, kuriems,
matom, kad reikia. Punskas yra tik
vienas iš mūsų projektų. Prieš kokį 12 metų išgirdom, kad Žemaičių
Kalvarijoje sudegė vienos šeimos,
auginančios 12 vaikų, namas. Nuvažiavom pažiūrėti. Jie gyveno pas
savo senelius – mažoje pirkelėje su
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gal dviem kambariais: du seneliai,
du tėvai ir 12 vaikų. Nupirkom jiems
namą Ž. Kalvarijoje.
Kadangi mano mamytė mokytojavo Molėtų pagrindinėje mokykloje, tai prieš mirdama paprašė: jeigu galėsi, paremk Molėtų studentus.
Buvau įsteigęs 3 stipendijas. Mano
sesuo Vida – irgi 3 stipendijas.
Jau septinti metai stipendijas
skiriu Lietuvos sportininkams. Viktorija Žemaitytė, mūsų garsioji lengvaatletė, yra mūsų dabartinė stipendininkė, studijuojanti LKKA.
Labai džiaugiamės ir didžiuojamės jaunimu iš Punsko. Pirmųjų
penkių laidų mūsų remiamų studentų
pasiekti rezultatai yra fenomenalūs –
iš 29 įstojusiųjų visi 29 ir baigė. Iškritusių nebuvo. Jūs man parodykit
Lietuvoj mokyklą, kuri galėtų pasigirti tokiu rezultatu. Tai rodo, kokie
darbštūs Punsko vaikai, kaip jie atsakingai žiūri į darbą, į ateitį. Iš tų
29 daug yra įstojusių į magistratūrą.
Jau turime 12 magistrų, 2 advokates.
Daug jų dirba Lietuvoje, bet turime
ir teatro režisierę, ir valsčiaus darbuotoją Punske.
–Įdomus Jūsų gyvenimas,
pamokantis.
–Galvoju parašyti autobiografiją. Yra visokios medžiagos – apie
susitikimus, apie praradimus, sportą,
darbus Prezidentūroje, keliones.
Mano pomėgis buvo sportas.
Su dideliu įdomumu sekiau Lietuvos
sportą. Su sovietų rinktinėmis į olimpiadas į JAV atvažiuodavo daug lietuvių – Modestas Paulauskas, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis,
Vladas Česiūnas, Algirdas Plungė,
su kuriais susipažinau. Blogiausia
būdavo tie palydovai, kurie lydėdavo komandas. Pvz., atvažiuoja SSRS
krepšinio rinktinė į Michiganą, žaidžia su Michigano State universiteto
komanda. Mudu su sūnum nuvažiuojam. Aš pažinojau Sergejų Jovaišą,
per puslaikį jį užkalbinau. Pakvietė
po rungtynių susitikti. Nuėjom, – jis
gyveno su rusu. Tik pradėjom kalbėti, prisistatė palydovas, KGB-istas.
Liepė nešdintis, davė 5 minutes. O

GAŠKOS

ŠVENČIANT MAMYTĖS

(REMIGIJUS DEŠINĖJE),

APAČIOJE

6

90-ĄJĮ

JUBILIEJŲ .

VIRŠUJE

PENKI JOS VAIKAI

ANŪKAI

Jovaiša buvo pakvietęs ateiti ir Valdą Chomičių. Uždraudė. Išėjom, nenorėjom pakenkti Jovaišai.
Jeigu sportininkai eidavo pas
lietuvius, juos turėdavo kas nors lydėti, bijojo, kad nepasiliktų. Pvz.,
Miuncheno olimpiadoje suruošėm
lietuviams sportininkams priėmimą.
Modę Paulauską turėjo lydėti Serge-

jus Belovas, kurį aš gerai pažinojau.
Jis buvo labai fain žmogus... Bet vis
tiek angelas sargas...
Taip, gyvenimas buvo tikrai
įdomus. Bet neinam jaunyn. Gerajam Dievuliui padedant dar bandysime šį tą nuveikti, padėti artimui.
Taip pat auga vaikai ir 7 anūkai, kurių negalime pamiršti.

SU LIETUVOS SPORTO SIRGALIAIS ATĖNŲ

OLIMPIADOJE

2004 M.
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PLB SEIMO

DELEGATAI

VILNIUJE, LR SEIMO

RŪMUOSE , BAIGĘ DARBĄ .
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Liepos 5 d. Vilniuje, ant Bekešo kalno, vykusi obelisko Kasparui Bekešui, vengrui karvedžiui, tarnavusiam Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, atidengimo ceremonija – tai renginys,
Lietuvos ir Vengrijos bičiulių kultūros draugijos pirmininko, Bekešo atminimo įamžinimo
projekto vadovo, Vengrijos ambasadoriaus Lietuvoje garbės patarėjo dr. Vytauto Griniaus
dovana vilniečiams, kuriems brangi mūsų tautos istorija. PL skaitytojams siūlome prof. Liberto Klimkos, Valstybinės J. Basanavičiaus ir St. Šalkauskio premijų laureato, istoriko etnologo ir šio renginio pranešėjo rašinį apie vieną iš daugelio Lietuvos vardo tūkstantmečiui
skirtų renginių ir atskleidžiame primirštos istorinės LDK asmenybės vengro Kasparo Bekešo
paveikslą. Tikimės, kad ši medžiaga ypač pravers Vengrijos LB. Tuo pačiu PLB atstovus pasaulyje norime paskatinti savo kraštuose ieškoti istorinių sąsajų su Lietuva. Jūsų pastangos
prisidėtų prie lietuvių pasaulyje istorijos rašymo.

Įamžintas vengro Kasparo Bekešo atminimas
Prof. Libertas Klimka

Gražus Vilniaus svečių ir
miestelėnų būrys, sukviesti Lietuvos
ir Vengrijos bičiulių kultūros draugijos (pirmininkas dr. Vytautas Grinius), liepos 5-sios popietę susirinko Vilnios pakrantėje, kad prisiliestų
prie istorijos. Dviejų tautų, vengrų ir
lietuvių, bendros praeities. Čia buvo
atidengtas atminimo obeliskas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
karvedžiui, kilusiam iš Vengrijos,
Kasparui Bekešui. Apie jo nuopelnus kalbėjo Jo ekscelencija Vengrijos ambasadorius Péter NoszkóHorváth, atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės pirmasis vadovas
profesorius Vytautas Landsbergis,
kiti asmenys. Skambėjo eilės ir arijos, renesanso šokiuose sukosi poros. Plevėsavo Lietuvos bajorų vėliavos...
Dažnoje lietuvių liaudies dainoje paminimas Dunojaus vardas.
Kas sieja didingąją Vengrijos lygumų upę su mūsų srauniąja Vilnia?
Kitados mūsų kraštus jungė Gintaro
kelias, tokia svarbi civilizacijų, baltiškosios bei antikos, gija. Istoriniais
laikais tarp Vengrijos ir Lietuvos
mezgėsi dar artimesni ryšiai. 1576
m. Transilvanijos, rytinės Vengrijos
dalies, kunigaikštis Steponas Batoras tapo išrinktu Abiejų Tautų Respublikos valdovu. Lietuvos didikai,
bajorai ne iš karto jį pripažino savo

didžiuoju kunigaikščiu, nes tai nebuvo jų pasirinkimas. Gal todėl į
Vilnių Steponas Batoras atvyko su
ginkluotu saviškių būriu, husarų
tūkstantine, kuriai vadovavo puikus
karvedys Kasparas Bekešas.
Vėliau pasirodė, kad Stepono Batoro valdymo laikotarpis buvo
labai sėkmingas Lietuvai. Istorikai
tvirtina jį buvus geriausiu elekciniu
valdovu. Juk sėkmingai užbaigtas
Livonijos karas, trukęs ketvirtį amžiaus, pertvarkyta LDK kariuomenė, reformuotos teismo instancijos,
įsteigtas tribunolas, o svarbiausia –
įkurtas Vilniaus universitetas ir krašto kolegijų tinklas.
Artimiausias valdovo bendražygis ir karo strategas Kasparas Bekešas gimė 1520 metais Kornyate. Į
įtakingus ir turtingus didikus iškilo
tarnaudamas kunigaikščiui Žigmondui Janošui, kurio motina, beje, buvo mūsų valdovo Žygimanto Senojo duktė Izabelė. Vengrijai tie laikai
nebuvo lengvi; kraštą draskė dvivaldystė ir tų laikų galybių – Habsburgų imperijos ir Turkijos sultonato
interesai bei įtakos.
Kasparas Bekešas iškilo tik
dėka savo įgimtų ir išlavintų savybių: aštraus proto, strateginio mąstymo bei energijos, atkaklumo siekiant
užsibrėžto tikslo. Ir neabejotinai
tvirto moralinio imperatyvo, – gy-
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venti riterio garbės nuostata. Taip
liudija amžininkai... Buvo laisvos
dvasios žmogus, tikybos atžvilgiu –
palaikantis unitarijų, renesanso auroje atgimusios senos krikščioniškosios arijonų srovės, pažiūras.
Kaip Transilvanijos politiko K. Bekešo siekis buvo sutaikyti
imperatorių Maksimiljoną II su Žigmondu Janošu, tuo pačiu suvienyti
Vengriją. Tai pasiekti beveik pavyko
1570 m. Speyerio sutartimi. Tačiau
Žigmondui Janošui netikėtai mirus
Transilvanijoje įsiliepsnojo kovos
dėl kunigaikščio sosto, pretenduojant į jį Steponui Batorui ir Kasparui
Bekešui.
1575 m. liepos 8-osios mūšyje
ties Kerelioszentpal vietove K. Bekešas skaudžiai pralaimėjo. Stepono
Batoro pergalė sustiprino jo galimybes užimti Lenkijos sostą. Tapęs
valdovu netrukus jis pakvietė savo
buvusį priešininką tarnybai šiaurės
karšte. Jų susitaikymas įvyko 1577
metų sausį Bydgošče.
Tada sekė eilė šlovingų žygių
ir pergalių, ypač reikalingų Lietuvai.
1577 m. balandyje Batorui pasidavė
Gdansko miestas. 1579 m. rugpjūtyje krito galinga Polocko tvirtovė.
Kasparas Bekešas šiose kovose sumaniai panaudojo patrankas, išliedintas Vilniaus arsenale. Maskvos
carui Ivanui žiauriajam teko užmirš-
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ti planus iškirsti langą į Europą per
Baltiją... Už karinius nuopelnus Lietuvos bajorai Kasparui Bekešui pripažino prigimtines teises, vadinamąjį indigenatą, o valdovas apdovanojo
Lanckoronos seniūnyste bei didžiuliu namu Krokuvoje.
Deja, nualintas sunkių žygių
karvedys mirė Gardine 1579 m. lapkričio 7 d. Valdovas įvykdė jo paskutinę valią ir palaidojo K. Bekešą
ant Plikojo kalno Vilnios pakrantėje.
Ant kapo pastatydino įspūdingą paminklą – iš toli matomą aštuoniakampį bokštelį. Sakoma, ant kapo
akmens buvus iškaldintos lotyniškos
eilės su jo gyvenimo credo. O gal tai
tik pašiepiantis unitarijus tekstas,
plitęs per rankas? Šiandienos tolerantiškos visuomenės akyse to teksto
eilutės skamba kilniai, pagiriamai:
...Viską iš savęs turiu:
Netrokštu dangaus, pragaro
nebebijau,
Gailestingumo neprašau...,
Nuodėmės nepažįstu ir nežinau, kuo būčiau kam prasikaltęs.
Visuomet pasitikėjau savimi ir
buvau uolus...
Bekešo kalną 1838 metais
galutinai paplovė Vilnios potvynio
vandenys. Iš kapo išriedėjo karžygio šalmas ir kalavijas. Relikvijas
priglaudė Senienų muziejus. Kasparas Bekešas liko nemaria Vilniaus
legenda. Jo atvesti vengrų husarai
tapo šauniausiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės
daliniu. Daugelio mūšių sėkmingą
baigtį lėmė sparnuotųjų raitelių atakos... Beje, dabar jų puikią šarvuotę
galima pamatyti Arsenale atidarytoje parodoje „Vavelis Vilniuje“. Ir net
su vengrais atėję naujos rūbų mados
įamžino karvedžio vardą: elegantiški bajoriški puskailinukai buvo
pavadinti „bekeškomis“. O vienas
iš liaudiškųjų Užgavėnių tradicinių
personažų yra „vengras gydytojas“...
Kasparo Bekešo atminimas
pagerbtas medžio obelisku, vengriškai vadinamu „kopjafa“. Iš ąžuolo
jį išdrožė žinomas mūsų tautodailininkas iš Ukmergės Rimantas Zinkevičius. Paminklas pastatytas to nu-

PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VADOVAS PROF. VYTAUTAS
LANDSBERGIS IR VENGRIJOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS AMBASADO RIUS L IE TU VO JE P ÉTER N OSZKÓ -H ORVÁTH
slinkusio kalno vietoje. Tokie statiniai Transilvanijoje žymėdavo karių
kapus. Pavadinimas kilęs iš „ieties
koto“. Tarsi į žemę įsmeigta ietis,
bylojanti: „Čia savo šlovingų žygių
gyvenimo kelią baigė karys“. Meniški obeliskai Vengrijoje būdavo
statomi kilmingiems didikams, karvedžiams ir didvyriškai žuvusiems.
Šiandienos Vengrijoje senoji „kopjafa“ statymo tradicija atgaivinta;

tai nacionalinis simbolis, statomas
istoriniams įvykiams, jų sukaktims
pažymėti; taip pat iškilioms asmenybėms atminti. „Kopjafa“ yra panaši
ir į lietuviškuosius stogastulpius. O
jų ornamentai - bendri mūsų etnokultūroms.
Šio memorialinio ženklo pastatymas – tik nedidelė skolos ir padėkos vengrų tautai dalis.

2009 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis 29

Tėvynėje

Lietuvos premjeras pas Lenkijos lietuvius – dviračiu

LIETUVOS PREMJERO ANDRIAUS KUBILIAUS VADOVAUJAMUS ŽYGEIVIUS PRIE PUNIOS EŽERO PASITIKO ŠIRDINGI LENKIJOS
PUNSKO LIETUVIAI. SIGITO BIRGELIO NUOTR.
Kas kokį pasirenka poilsio bū- liais. Žygis prasidėjo Vilniuje, toliau jų šeimomis. Vėliau dviračių žygio
dą – vieni guli saulėje, kiti lipa į kal- žygeiviai mynė pedalus pro Varėną, dalyviai aplankė Punsko bažnyčią,
nus, o Lietuvos ministras pirminin- Merkinę, Lazdijus. Pervažiavę Len- senąją kleboniją, dalyvavo prie Pukas Andrius Kubilius ilsisi tada, kai kijos sieną stabtelėjo Berznykų kai- nios ežero surengtoje vakaronėje.
mina dviratį. Tuo savo pomėgiu jis mo kapinėse, kur pagerbė lietuvių Čia juos pasitiko gausiai susirinkę
užkrėtė ir didžiulį būrį bendramin- karius, žuvusius istoriniuose 1920 punskiečiai, Punsko lietuvių meno
čių. Nors šiemet Tėvynės sąjungos- m. rugsėjo 22-23 d. mūšiuose. Vė- kolektyvai. Sveikindama Lenkijos
Lietuvos krikščionių demokratų va- liau Lietuvos atstovai aplankė Seinų LB pirmininkė Irena Gasperavičiūtė
dovas dar turi tempti ir valstybės ve- „Žiburio“ mokyklą bei vyskupo An- kalbėjo: „Mes matome jūsų dėmesį,
žimą, tai jo nesustabdė ir jis šiemet tano Baranausko paminklą. Važiuo- mes jaučiame jūsų paramą, ir tai sujau aštuntąsias atostogas praleido jo dami į Punską, Vidugiriuose, susiti- teikia mums daugiau jėgų. Bendraviinicijuotame ir atkakliai vykdomame ko su apylinkės kaimų gyventojais, mas mus suartina. Mes pasijuntame
žygyje „Suk į dešinę“, kuris vyko Pristavonyse – Dariaus Radzevi- labai reikalingi ir artimi“.
savaitę nuo liepos 25 d. Žygeiviai, čiaus sodyboje – atidengė Lietuvos
Punsko valsčiaus viršaitis Vytarp kurių buvo ir Lietuvos Seimo vardo tūkstantmečiui skirtą skulptū- tautas Liškauskas Andriui Kubiliui
nariai – Edmundas Pupinis, Donatas rą. Sustoję priešpaskutinį kartą sve- ir žmonai Rasai įteikė specialius
Jankauskas, Vitas Matuzas, Justinas čiai prie Kovo 11-osios paminklo žygio Seinijos keliais medalius.
Urbanavičius – įveikė 750 km Lietu- Kampuočiuose padėjo gėlių, pabenAtsakydamas į šiltus punskievos ir Lenkijos lietuviškų kaimų ke- dravo su susirinkusiais ūkininkais ir čių žodžius premjeras Andrius Ku-
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bilius sakė: „Mes tikrai jaučiamės
dviračių čempionai, bet jūs esate lietuvybės čempionai, ir mes neturime
tokių medalių, kuriais galėtume jus
apdovanoti už tą čempioniškai lietuvišką dvasią, kurią jūs išsaugojote
nepaisant visų istorijos vingių, išlaikėte lietuvių kalbą, kultūrą ir pasididžiavimą lietuvybe. Ir tai yra verta

didžiausios mūsų padėkos ir pagyrimo. Tiesą sakant, nežinau, kas kam
daugiau duoda. Štai tokiuose mūsų
pasimatymuose jūs sakote, kad pajuntate pasitenkinimą su mums bendraudami, bet patikėkit, mes čionai
atvykstame kaip tik pasiilgę tikros
lietuviškos dvasios, kurią jūs išsaugojote per visus sunkmečius. Man

kiekvieną kartą, kai aš čia atvažiuoju, suvirpa širdis pagalvojus: o kaip
būtų atrodžiusi Lietuva, jeigu ji būtų
bent tokia, kokia čia išliko per visą
sovietmetį...“
Iš Lenkijos ekologinio dviračių žygio dalyviai grįžo į Lietuvą ir
aplankė Suvalkiją, Žemaitiją ir žygį
baigė Klaipėdoje.
PL inf.

Egzodo diplomatija XX amžiuje
Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune (Vilniaus
g. 33) veikia paroda „Egzodo diplomatija XX amžiuje“. Šia nedidele paroda siekiama priminti istorinį vaidmenį, kuris Lietuvos prisikėlimo XX
amžiuje ir nepriklausomos valstybės
įsitvirtinimo tarptautinėje arenoje
metu teko lietuvių išeivijai. Taip jau
susiklostė, kad sutapo lietuvių Atgimimo ir emigracijos bangos laikas.
Pirmojo pasaulinio karo metu prisikeliančios naujam politiniam gyvenimui lietuvių tautos labui nepaprastai daug dirbo ir diasporos veikėjai.
Galima sakyti, kad tuo metu Amerikos lietuvių judėjimas, aktyviai
veikiantys jo lyderiai buvo vienas
svarbiausių Lietuvos išsivadavimo
ramsčių. Nors JAV vangiai ryžosi
pripažinti Vasario 16-osios Lietuvą, tačiau neabejotina, kad lietuvių
imigrantų liaudies diplomatijos talka
turėjo labai didelės reikšmės.
XX amžius iš tiesų nepagailėjo Lietuvai išbandymų okupacijomis
ir karais, represijomis ir rezistencija.
Visoje šioje dramatiškoje istorijoje visada reiškėsi lietuvių diasporos
gyvasties pėdsakai. Be jų mes šiandien negalėtume suprasti proceso,
atvedusio į dabartinę nepriklausomybę. Išeivija buvo itin svarbi, kuomet Vakarų pasauliui reikėjo liudyti
atskiros tautos teisę į savo nepriklausomą egzistenciją. Išeivijos talka turėjo neabejotinai didelę reikšmę net tada, kai Lietuvos Respublika
jau buvo tapusi Tautų Sąjungos nare.
Tačiau dar daugiau ta reikšmė išaugo po nepriklausomybės praradimo
1940-aisiais.

Ilgi sovietinės Lietuvos okupacijos
dešimtmečiai
ypač
išryškino
Lietuvos
diplomatinės
tarnybos
Vakarų
šalyse
vaidmenį. Pirmiausia – simbolinę okupuotos valstybės
tęstinumo misiją. Tai pabrėžė ir ilgametis
diplomatinės
tarnybos šefas
Stasys Lozoraitis. Pasaulio
lietuviai laisvės
byloje stengėsi
būti viešaisiais
liudytojais, neleidžiančiais
laisvajam Vakarų pasauliui
užmiršti Baltijos šalių okupacijos. Peticijomis, protesto
de monst ra ci joIŠ PARODOS EKSPOZICIJOS
mis, informacijos apie sovietų
Istorinė Lietuvos Respublikos
nusikaltimus sklaida jie bandė padaryti tai, ko pati Lietuva negalėjo Prezidentūra Kaune kartu su Vytauto
Didžiojo universiteto Lietuvių išeiviatlikti.
Parodoje eksponuojamos nuo- jos institutu šiais parodos vaizdais siekė
traukos, originalūs dokumentai ir prisidėti prie Lietuvos vardo paminėjisimbolinę reikšmę išsaugoję daiktai mo tūkstantmečio, kaip niekad jautriai
šiandien geriausiai mena nuo mūsų suvienijančio viso pasaulio lietuvius.
Dalia Kuizinienė
tolstančią išeivijos istoriją.
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Tėvynėje

Aštuntosios Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės

VALDOVŲ

E. KULIKAUSKAS IR VALDYA. VAPŠYS ĮTEIKIA GARBĖS STATYTOJO DIPLOMĄ MILDAI SKUČAS

RŪ MŲ PA RA MOS FON DO DI REK TO RIUS

BOS PIR MI NIN KAS

NAPJUS UŽ PARAMĄ

AT KU RIANT SAU LĖS LAIK RO DĮ

Kaip ir kiekvienais metais,
Valdovų rūmų paramos fondas vilniečius ir miesto 2009-07-10 svečius
sukvietė į Katedros aikštėje, prie
atkuriamų Lietuvos valdovų rūmų,
vykstančias tradicines aštuntąsias
Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmes. Šių metų iškilmės ypatingos
tuo, jog jos buvo minimos kartu su
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio švente. O Lietuvos didžiosios kunigaiškstystės Valdovų
rūmų atkūrimas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos tūkstantmečio programos projektų.
Prieš iškilmes visus susirinkusius linksmino ir viduramžiškus
šokius atliko Pilies festivalio kolektyvai „Banchetto musicale“, „Festa
Cortese“ ir vokalinis moksleivių ansamblis „Lirum“. Prasidėjus iškilmių
ceremonijai kaip ir kiekvienais metais
renginio dalyvius pirmieji pasveikino
LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Valdovų rūmų paramos fondo šauklys
aktorius Darius Rakauskas perskaitė
poeto Marcelijaus Martinaičio iškil-

mingą tekstą pagerbiant Valdovų rūmų statytojus, rėmėjus ir talkininkus.
Buvo dėkota už paramą, nuoširdumą
ir patriotizmą, kuriuo jie apgynė šią
mūsų valstybingumo viziją – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmus, dėl kurių reikšmės ir gyvybingumo kartais buvo abejojama.
Publika pakartojo šauklio žodžius atgarsiu: Valio! Valio! Valio!
Šventės dalyviams ir rėmėjams sveikinimo žodį tarė Fondo
valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys, Nacionalinio muziejaus LDK
Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, prezidentas Algirdas
Brazauskas, kultūros ministras Remigijus Vilkaitis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė. Po sveikinimo žodžių
Vidaus reikalų ministerijos orkestras
atliko muzikinę programą.
Per Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmes įteikiami metų
Garbės, Didžiojo statytojo ir Statytojo diplomai. Fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys, Valdovų
rūmų paramos fondo direktorius Ed-
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mundas Kulikauskas įteikė 2009-ųjų
metų diplomus ir padėkas: Garbės
statytojo diplomai, aukojusiems 10
000 litų ir daugiau, įteikti Lietuvos
soroptimisčių klubų sąjungai už paramą ir nuolatinį dalyvavimą Fondo
veikloje, Mildai Skučas Napjus už paramą atkuriant saulės laikrodį, UAB
„Remmers baltica“ už paramą fasadiniais dažais. Atskirai bus įteiktas Garbės statytojo diplomas UAB „Alytaus
prekyba“.
Statytojo diplomai įteikiami
rėmėjams, aukojusiems 1000 litų ir
daugiau. Diplomai išrašyti 22 rėmėjams iš Lietuvos ir užsienio: Aidas
Baškys, Kristina Brazauskienė, Algimantas ir Virginija Čerškai, Renoldas Čėsna (Australija), Jurgis ir
Ona Damas (JAV), Marija Damijonaitytė-Damas (JAV), Jurgis ir Anelė Dragūnevičiai (JAV), Ivor Renė
ir Onutė Damaitė Fielding (JAV),
Dominik Hauser (Austrija), Kęstutis ir Vitalija Kebliai (JAV), Napalys
ir Laimutė Kitkauskai, Ramūnas ir
Skirma Kondratai, Mečio ir Janinos
Mikutaičių šeima (JAV), Vilimas ir
Saulė Naureckai (JAV), Mykolas ir
Audronė Pakščiai (JAV), Algirdas,
Aistė ir Rasa Pilveliai, Žilvinas Radavičius, Algirdas ir Aušra Saulis
(JAV), Viktoras ir Milda Šatai (JAV),
Aleksandra Vankavičienė (JAV), Jurgis, Jonė ir Linas Žalkauskai (Australija), Aras ir Lina Žliobos (JAV).
Išduoti du Padėkos diplomai.
Pirmas diplomas skirtas Lietuvos
Respublikos nacionaliniam radijui
ir televizijai už informacijos skleidimą visuomenei transliuojant daugiau
kaip 200 video klipų apie Valdovų
rūmus. Antras Padėkos diplomas
skirtas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondui, jo aktyviam direktoriui, taip pat vienam iš Fondo steigėjų Vytautui Kamantui ir iždininkui
Juozui Lukui už sutelktą užsienio
lietuvių paramą, iš viso apie 67 000
JAV dolerių.
Valdovų rūmų paramos
fondo informacija

PLB kraš tų ži nios

Nežinantys praeities neverti ateities

BUVĘ

TREM TI NIAI IR JŲ VAI KAI BEI VAI KAI ČIAI NE BE VEI KIAN ČIO SE

BIJSKO

MIES TO

RUSIJOJE

MAČIŠČENSKO

KA PI NĖ SE , KUR

LIETUVOS

VALS TY BĖ PA STATĖ RAUS VO GRA NI TO PA MIN KLĄ TREM TIES AU KOMS

Altajaus krašto Lietuvių kultūros draugija Lietuvos vardo 1000metį minėjo birželio mėnesį lankydama lietuvių tremtinių, mirusių
tremtyje represijų metais, 1941-1955
m., kapus.
Gražų rausvo granito paminklą 1998 m. nebeveikiančiose Bijsko
miesto Mačiščensko kapinėse pastatė Lietuvos valstybė, prisimindama
lietuvius tremtinius. Paminklo autorius – Lietuvos architektas Vytautas
Nasvytis.

Dar anksčiau, 1990 m., į šias
vietas iš Lietuvos buvo atvykusi Vytauto Tarasonio vadovaujama buvusių tremtinių altajiečių delegacija,
kuri pirmųjų lietuvių aukų laidojimo
vietoje pastatė medinį kryžių. Pirmosios aukos buvo vaikai nuo kelių dienų iki 5 metų, kurie pirmąją tremties
žiemą, 1941-1942 m., visi mirė iš bado ir nuo ligų. Medinis kryžius dar
stovi netoli naujojo paminklo, nors
laikas jau jį gerokai suniokojo. Liūdna matyti, kaip jis kasmet nyksta.

Altajaus krašto Lietuvių kultūros draugija nuolat prižiūri naująjį
granitinį paminklą, kiekvieną rudenį
vyksta į Bijską ir tvarko aplinką, padeda gėlių ir uždega atminimo žvakes.
Štai ir šį kartą draugija atvyko
turėdama tą patį tikslą – prisiminti
tuos, kurie be kaltės buvo pasmerkti kančioms ir mirčiai ir liko gulėti
Altajaus žemėje amžiams, toli nuo
mylimos ir prarastos Tėvynės. Tarp
atkelta iš 32 psl.
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VENGRIJA
Birželio 27-osios dienos popietę Vengrijos lietuviai buvo susirinkę švęsti Joninių. Kecskemeto
miestelyje surengtoje šventėje svečiavosi ir Austrijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jadvyga Kuršelienė su vyru Sigitu ir keletas kitų
Austrijoje gyvenančių lietuvių šeimų. Susidomėję lietuvių liaudies tradicijomis dalyvavo ir bičiuliai vengrai. Šventė pavyko tikrai lietuviškai
– ažuolų vainiku buvo padabinta varduvininkė Jonė, lietuviai ragavo pasiilgtų patiekalų – šaltibarščių, ruginės duonos, sūrio, šakočio. Sutemus
lauže vyrai kepė šašlykus, o moterys
ir vaikučiai pynė margaspalvių gėlių
vainikus. Malonias akimirkas paliko svečio iš Lietuvos – Gedimino
Storpirščio koncertas sode po atviru
dangumi. Vėliau uždegus žvakes ant
vainikų lietuviai dainavo liaudies
dainas.
Daiva Burinskienė

Joninės Kecskemeto miestelyje

JONINIŲ ŠVENTĖS

DA LY VIŲ NUO TRAU KA AT MI NI MUI

nukelta į 31 psl.
atvykusių su gėlėmis buvo tie, kurie
išliko tais žiauriais tremties metais,
bet dėl įvairių priežasčių taip ir nesugebėjo grįžti į Lietuvą. Čia buvo
ir jų vaikai bei vaikaičiai. Ir tai yra
neįkainojamai svarbu, kad jie taip
pat prisilietė prie savo tėvų ir senelių praeities.
Girdėdamas pasakojimus tų,
kurie patyrė tremties sunkumus, galėjai jausti, kad ir jaunimas širdimi
tapo tų įvykių dalyviais, jie labai
nuoširdžiai išgyveno kartu su prisiminimų sujaudintais pasakotojais.
Klausėsi tų pasakojimų ir tylus upelis, ant kurio kranto mes apsistojome pailsėti pakelyje namo į
Barnaulą. Jo tylus čiurlenimas, atrodė, ramina sujaudintas prisiminimų
širdis. Buvę tremtiniai prisiminė ne
tik bėdas ir skausmus, bet ir šviesias
minutes, vietinių paprastų rusų žmonių širdingumą, kuris šildė juos ir

tais baisiais laikais išgelbėjo ne vieną gyvybę.
Sakoma, kad žmonės, kurie
nežino praeities, neturi ir ateities.
Tokie susitikimai su praeitimi yra
labai reikalingi, kad nepamestume
kelio į ateitį.
O rudenį mūsų draugija rengiasi Barnaulo miesto visuomenę
supažindinti su Lietuvos istorija
Lietuvos dienų Altajuje metu. Tai
bus paroda, skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui ir demonstruojama
Valstybiniame Altajaus krašto istorijos, literatūros ir kultūros muziejuje.
Altajaus krašto Lietuvių kultūros draugija nuoširdžiai dėkoja
vietinei administracijai už suteiktą
paramą kelionei į Bijską.
Irina Koričko
Altajaus krašto Lietuvių kultūros
draugijos pirmininkė

PRIE MEDINIO KRYŽIAUS, KURĮ JAU BAIGIA NIOKOTI LAIKAS, 1990 M. PASTATYTO
ALTAJAUS ŽEMĖJE. DEŠINĖJE – IRINA KORIČKO , A LTA JAUS KRAŠ TO L IE TU VIŲ KULTŪ ROS DRAU GI JOS PIR MI NIN KĖ
LIE TU VIŲ TREM TI NIAMS , AT GU LU SIEMS
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Pagerbta Tūkstantmečio odisėjos įgula
2009-05-30, saulėtą šeštadienio popietę, iniciatyvinės grupės „Aš
esu“ nariai bei jų pagalbininkai Dublino centre Merrion Square esančiame parke traukė praeivių dėmesį iš
ilgų popieriaus rulonų lipdydami ir
lankstydami keistą kompoziciją. Ją
lipdžiusiems kompozicija anaiptol
nebuvo keista ar sudėtinga – grupė
lietuvaičių stropiai lankstė didelį laivą Dubline išvakarėse prisišvartavusiai Tūkstantmečio odisėjos įgulai,
kuri savo ruožtu laivą turėjo parvežti
į Lietuvą ir įteikti Tūkstantmečio
odisėjos autoriui ir iniciatoriui Raimondui Dauborui.
Prie lankstomo laivo plušo
apie dešimt žmonių. Pasibaigus darbams iš už šnarančių medžių išniro
visa Tukstantmečio odisėjos įgula.

„AŠ ESU“ INICIATYVINĖS GRUPĖS
TOMO RIMKAUS NUOTR.

LAI VO .

Maloniai nustebinti parke plušančių
tautiečių jie, nieko nelaukdami, čiupo teptukus ir įvairiaspalviu guašu
ėmė pasirašinėti ant laivo.
Po to į darbą kibo ir mažieji entuziastai – jie piešė trispalves,
airiškus dobilo lapus, linkėjo saulės
ir svarbiausia – vėjo. Iniciatyvinės
grupės „Aš esu“ narė Dalia Bulotaitė džiaugėsi įgyvendinta laivo idėja:
„Norėjome sugalvoti kažką originalaus ir įsimintino; didelio popierinio
laivo statyba mums pasirodė labai
smagi idėja“.
Saulėtą ir karštą šeštadienio
popietę „statybininkai“ bei Odisėjos
įgula susilaukė nemažai praeivių dėmesio: vieni klausė, kas čia vyksta,
kiti fotografavosi prie laivo, treti rašė sveikinimus ir palinkėjimus tūks-

NA RIAI SU PA GAL BI NIN KAIS BEI

TŪKSTANTMEČIO

AIRIJOJE
tantmetei Lietuvai. Palinkėjimų buvo užrašyta net keliomis kalbomis:
tikrąja airių kalba, ispanų, anglų bei
portugalų.
Iniciatyvinės grupės koordinatorius Vaidas Šiliauskas džiaugėsi
sėkmingai praėjusia diena: „Šiandien beprotiškai nuostabi diena, geresnio oro negalėjome tikėtis. Su
savo dideliu laivu susilaukėm nemažai praeivių dėmesio, visi noriai
ir su entuziazmu sveikino mūsų šalį
ir žmones tūkstantmečio proga. Tikimės, kad įgulai dovanotas laivas
saugiai pasieks gimtąją žemę ir visi
linkėjimai bei sveikinimai pradžiugins mūsų tautiečius“.
Ieva Statkutė

ODI SĖ JOS ĮGU LA PRIE PA BAIG TO STATY TI
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KANADOJE
Daina aš gyvenu!
Daina gyvenimą kuriu.
Dainoj klajojanti širdis,
Svajonės ilgesys.
Nijolė Benotienė, Torontas
Daina aš gyvenu! – tai IX
Dainų šventės, vyksiančios 2010
m. Toronte, šūkis, po kurio sparnu
tikimasi suburti visą dainuojančią
išeiviją – jaunus ir senus, iš arti ir
iš toli. Tai proga švęsti muzikai ir
dainai pasišventusiųjų pastangas išlaikyti tai, ką mums perdave mūsų
protėviai, bei išgirsti pirmą kartą visuomenei pristatomus kūrinius. Šis
įvykis – tai gyvas liudijimas, kad ta
Lietuvos meilės liepsnelė, kuri tėvų
ir senolių buvo mums perduota, rusena ir toliau.
Dalyvavę VIII Dainų šventės Chicagoje 2006 m. jungtiniame
chore gyvai pajutome tų visus mus
apgaubiančių spindulių veikimą –
atlikus paskutinę šventės dainą patyrėme tikrai euforinį momentą, kurį
išgyveno patys jauniausi vaikučiai ir
vyriausi – garbaus amžiaus choristai. Suplaukėme iš įvairiausių lietu-

MUZIKAS FRANK BIANCHI

Šiaurės Amerikos chorų
dirigentų studijos Dainavoje
viškąją išeiviją priglaudusių kraštų
ir gyvai pajutome, kad esame vienos
lietuvių tautinės šeimos dalis, nesvarbu kokia kalba kalbame kasdieniame gyvenime, kur duoną užsidirbame ar kur leidžiame laisvalaikio
valandas. Visiems šis vienybės pajutimas liko neišdildoma patirtis. Dainos jėga sujungė ir Baltijos kraštus
prieš didžiulę sovietų imperiją, kai
1989-1991m. jie kovojo dėl savo
nepriklausomybės – dėl to tarptautinęje arenoje jų revoliucija buvo praminta dainuojančia. Mes, išeivijoje
gyvenantys, gimę ir užaugę, esame
tų dainuojančių revoliucionierių tautos neginčijama dalis. Daina mus
jungia, kur mes bebūtume. 2010 m.
ir vėl, po 32 m. pertraukos, suvažiuosime į Toronto miestą Kanadoje
švęsti mūsų tautos dainos palikimą
ir liudyti, kad tikrai „Daina aš gyvenu!“
Atmintinų įvykių sėkmė reikalauja daug pastangų ir išankstinio
darbo. Tuolab daugiau pasiruošimo
reikalauja masiniai renginiai, tokie
kaip dainų ar šokių šventės. Prieš
didžiulius iššūkius stojasi didelio
koordinavimo reikalaujantis Dainų
šventės paruošimo darbas. Norėdama sujungti visų išeivijos chorų dirigentų bei dainos vienetų atstovų pasišventimą ir gabumus bei užtikrinti
suderintą artėjančiai IX Dainų šventei pasiruošimą vyriausioji šventės
muzikos vadovė Dalia Viskontienė
pakvietė Clevelando „Exultate“ choro dirigentę Ritą Kliorienę, VIII Dainų šventės Chicagoje 2006-aisiais
vyriausiąją muzikos vadovę, surengti chorvedžiams seminarą, kuris įvyko rugpjūčio 20-23 d. savaitgalį Dainavos stovyklavieteje, Manchester,
Michigan vietovėje, JAV. Tai buvo
IX Dainų šventės, įvyksiančios 2010
m. liepos 1-4 d. Toronte, Kanadoje,
pirmasis – paruošiamasis renginys.
Iš Šiaurės Amerikos šventei jau užsiregistravo 34 chorai: 23
suaugusiųjų, 3 jaunimo ir 8 vaikų.
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Seminare jų vadovams buvo proga susipažinti su IX Dainų šventės
chorine medžiaga, su ja padirbėti,
apdailinti, pritaikyti. Taip pat buvo
proga apšlifuoti dirigavimo metodiką, išgirsti naudingų patarimų darbui
su chorais iš seminare dalyvavusio
svečio Frank Bianchi.
Daugiau kaip 30 metų chorų dirigavimo patirtį turintis Frank
Bianchi iš Medina, JAV, seminare
Dainavoje dalijosi savo patirtimi.
P. Bianchi jau ketvirtas sezonas dirba kaip Cleveland Orchestra Youth
Chorus direktorius. Jis taip pat profesoriauja Baldwin-Wallace Conservatory of Music, dėstydamas chorų
dirigavimą. Daugiau kaip 30 metų
dėstė choro dirigavimą bei dirigavo
chorams Medina City ir Brunswick
City mokyklose. Jis daug metų aktyviai reiškiasi kaip chorų dirigentas
bei chorų konkursų teisėjas. Jis yra
dirigavęs chorams Ohio, Kentucky,
Virginia ir Pennsylvania valstijose.
Ohio Music Education Association
yra jam paskyrusi Outstanding Music Educator of the Year Award, Distinguished Service Award (Medina
City Schools) ir Teacher of the Year
Award (Brunswick City Schools).
Šalia tiesioginio darbo su studentais
ir chorų ansambliais F. Bianchi yra
vedęs daugelį seminarų mokytojams
Ohio ir Pennsylvanijos valstijose.
Šiuo metu jis yra Medina miesto Holy Martyrs Catholic Church choro
direktorius.
Gabija Petrauskienė
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KANADOS

KOVO 11-OSIOS PROGA BUVO PASIKVIETĘ SVEČIĄ – SEIMO NARĮ PAULIŲ SAUDARGĄ. RAMŪNĖS JOPRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE DALIS GARBĖS SVEČIŲ IR RENGĖJŲ (IŠ KAIRĖS) SES. M. PAULĖ, MVS,
PRISIKĖLIMO KRED. KOOP. PIRM. A. SIMONAVIČIUS, KLJS PIRM. R. SAMONYTĖ, GARBĖS KONSULAS P. KURAS, KLB VALDYBOS
PIRM . J. K U RAI TĖ L A SIE NĖ , M. S AU DAR GIE NĖ , LR S EI MO NA RYS P. S AU DAR GAS , T Ė VY ĖS SĄ JUN GOS K A NA DOS SKY RIAUS PIRM .
E. ČUPLINSKAS, TORONTO SK. PIRM. K. MANGLICAS
LIE TU VIAI

NAI TIE NĖS NUO TRAU KO JE :

Daug daug naujų dainelių
IX Lietuvių dainų šventės,
vyksiančios Toronte 2010 m., rengimo darbai įpusėję: viešbučiai parinkti, koncerto ir visų parengimų salės
užsakytos, visokie įvykiai linksmins
dalyvius ir žiūrovus! Torontas jau
laukia ir ruošiasi visus priimti su nepaprastu nuoširdumu ir entuziazmu!
Kanados lietuvių fondas, nuolatinis Kanados lietuvių kultūrinės
veiklos rėmėjas, pirmasis paskyrė auką, kurią kartoja kiekvienais metais.
Kanados lietuvių fondas yra pagrindinis šventės mecenatas ir garbės globėjas. KLB krašto valdyba, paskyrusi
narę į šventės komitetą, parūpina reikalingas paskolas užsakyti patalpoms
ir užtikrinti didiesiems įvykiams.
Glaudus bendradarbiavimas su krašto
valdyba tvirtina ryžtą aktyviai dirbti ruošos darbus. Prisidėjo ir Toronto
miestas – „Toronto Tourism“ paskyrė
reikšmingą auką ir svarbias paslaugas
transporto ir turizmo srityse. Netrukus galėsime skelbti Kanados ir jos

lietuvių institucijų, kredito kooperatyvų, organizacijų ir pavienių asmenų
aukas, kurios ragins visus prisidėti,
kad visi kartu užtikrintume 2010 metais Toronte vykstančios Lietuvių dainų šventės ruošą ir pasisekimą.
Dalis šios šventės aukų bus
renkamos sudarant sąlygas rėmėjams įamžinti savuosius, organizacijas, veikėjus...
Šventei buvo užsakytos šešios
naujos dainos: „Dainos sparnais“
– muz. R.Kliorienės, ž. N. Benotienės; „Buvo žodis Lietuva“ – muz. R.
Biliūno, ž. V. Bučmienės; „Daina aš
gyvenu“ – muz. L. Abario, ž. N. Benotienės; „Saulė dovanojo“ – muz.
ir ž. K. Daugirdo; „Dainuokim pasauliui“ – muz. S. Kliorio, ž. N. Benotienės; „Nebuvo tai žemė“ – muz.
R. Biliūno, ž. N. Benotienės.
Šalia šių šešių naujai sukurtų dainų, yra taip pat naujai harmonizuotos/aranžuotos šešios dainos:
„Saulutė tekėjo“ – liet. liaudies

daina, harm. R. Kliorienės; „Palankėj, palankėj“ – liet. liaudies
daina, harm. R. Kliorienės; „Drum,
drum“ – liet. liaudies skaičiuotė, m.
R. Kliorienės; „Tūkstantis žingsnelių“ – liet. liaudies daina, harm. R.
Kliorienės; „Eisim, broleliai, namo“
– liet. liaudies daina, harm. R. Kliorienės; „Stoviu aš parimus“ – liet.
partizanų daina, harm. R. Kliorienės, ž. Panavaitės Stankuvienės.
Reikia pasidžiaugti, kad apytikriai trečdalis šventės repertuaro
yra naujos dainos ir jų dauguma rašytos ir sukurtos užsienyje gimusių,
augusių lietuvių. Turime didžiuotis,
kad lietuvių šeimos, parapinis ir visuomeninis gyvenimas pajėgė ne tik
išlaikyti lietuvišką kultūrą, ją puoselėti, bet ir užtikrinti jos tęstinumą
išeivijoje. Tad ruoškimės visi vykti
į Torontą 2010 m. liepą ir dalyvauti IX Lietuvių dainų šventėje, toliau
tęsdami šią gražią tautinę tradiciją.
Rasa Kurienė
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JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

IŠKILMINGAS ŠV. MIŠIAS UŽ LIETUVĄ
Birželio 21 d. Nottinghamo
St. Barnabas katedroje buvo iškilmingai paminėta Gedulo ir Vilties
diena, prisiminti išvežtieji lietuviai
į Sibirą, paminėtos šeštosios kun.
dr. Stepono Matulio, MIC, mirties
metinės. Dalyvavo Kolumbo riteriai
iš Peterborough, vietos ir apylinkių
lietuviai, Anglijos universitetų lietuviai dėstytojai ir studentai, lietuviai
gydytojai. Iškilmingas šv. Mišias
už Lietuvą aukojo kun. dr. Vytautas
Brilius, MIC, Lietuvos marijonų va-

MALONI UŽSTALĖ LIETUVIŲ KATALIKŲ

Šv. Mišios už Lietuvą ir lietuvius

AU KO JO KUN . DR .

VYTAUTAS BRILIUS

dovas. Savo pamoksle, kuris buvo
sakomas anglų kalba, minint ir Tėvo
dieną JAV ir Jungtinėje Karalystėje,
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, pabrėžė dvasios prioritetą medžiaginių dalykų atžvilgiu, pakvietė, sekant Lietuvos tremtinių ir kankinių
pavyzdžiu, bet kokiomis gyvenimo
sąlygomis išlaikyti dvasingumą, vienybę, viltį.
Vėliau lietuviai vyko į Willford Hill kapinių lietuvišką kampelį, kur palaidotas kun. dr. Steponas

CEN TRE

„ŽIDINYJE“
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Matulis, MIC. Prie kapo žodį tarė
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, ir
Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius. Kun. dr. Vytautas
Brilius pasidžiaugė, kad gražiai sutvarkytose lietuvių kapinėse prie išpuošto a.a. kun. St. Matulio kapo susirinko ne vien senieji lietuviai, bet
ir gražus lietuviško jaunimo būrelis,
pakvietė vienybei ir vaisingam bendradarbiavimui.
Sugrįžę į Lietuvių katalikų
centrą – „Židinį“ susirinkusieji išklausė kun. dr. Vytauto Briliaus,
MIC, paskaitos apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimą sovietinės ir carinės priespaudos laikais.
Kun. dr. Vytautas Brilius atsakė į susirinkusiųjų klausimus, kartu buvo
pamąstyta apie Lietuvos bažnyčios
ateitį bei dvasinių vertybių aktualumą mūsų dienomis.
Nuoširdžiausiai
dėkojame
kun. dr. Vytautui Briliui, MIC, už jo
ir Lietuvos marijonų nuolatinį rūpestį Jungtinės Karalystės lietuvių sielovada, marijonų pastoracinį darbą
Lietuvių katalikų centre – „Židinyje“ Nottinghame ir Vidurio Anglijoje, kiek jėgos leidžia – jau 44 metus.
Nuoširdi padėka Peterbourgho Kolumbo riterių grupei, ypač Steponui
Vaitkevičiui, Didžiosios Britanijos
Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkui. Ir, žinoma, padėka šauniosioms Nottinghamo šeimininkėms:
Genutei Juozelskienei, dr. Rūtai
Furmonavičienei ir naujajai Nottinghamo universiteto Lietuvių studentų asociacijos prezidentei Paulinai
Marcinkevičiūtei. Taip pat padėka
Lietuvos marijonų ir „Židinio“ talkininkui studentui Rokui Vyšniauskui.
Džiaugiamės, kad Lietuvių katalikų
centras – „Židinys“ pritraukia jaunimą, universitetų studentus, dėstytojus, lietuvius gydytojus, dirbančius
Anglijoje.
Dr. Darius Furmonavičius
Didžiosios Britanijos Lietuvių
katalikų bendrijos sekretorius
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Skambėjo Londono padangė
Gegužės 2 dieną jau ketvirtus
metus iš eilės Londone vyko Jaunųjų talentų konkursas, skirtas Motinos
dienai paminėti. Konkurso iniciatorė – Edukacinio centro „Lighthouse“
bei jam priklausančios lituanistinės
mokyklos „Švyturiukas“ direktorė
Nijolė Jankauskienė. Jos kvietimu
bei bendradarbiavimo sutartimi su
šiuo centru, jau antrus metus iš eilės konkurse dalyvavo ir Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namų“
jaunieji talentai. Tai intrumentininkas Erikas Tomaševič ir vokalistės
Ieva Musteikytė bei Ieva Kuliešaitė.
Mokiniai turėjo ne tik progos padainuoti, bet ir Londoną pamatyti,
pasivaikščioti, pasigrožėti juo, susipažinti su pagrindiniais miesto objektais.
Jaunieji atlikėjai varžėsi trijose – instrumentų, vokalo bei šokio
kategorijose. Iš kiekvienos kategorijos vertinimo komisija, kurią sudarė
žymūs žmonės: komisijos pirmininkas LR ambasados Jungtinėje Kara-

lystėje ministras patarėjas Ernestas
Grabažis, pianistas Rimantas Vingras, Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ direktorė Daiva
Briedienė ir daugelis kitų žinomų
žmonių, išrinkusių po vieną laureatą, kuris buvo apdovanotas specialiai
konkursui sukurtomis statulėlėmis
„Gimiau skambėti“ bei laureato diplomais.
Instrumentininkų grupėje lauraetu tapo Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ mokinys
birbynininkas Erikas Tomaševič.
Jam kanklėmis akompanavo Jolita
Matkienė ir fortepijonu Judita Taučaitė.
Vokalistų grupėje lauteate tapo ir statulėlę pelnė – Eglė Skaburskytė (9 m.), Lituanistinė ir menų
mokykla „Moksliukas“, mokytoja
R. Gužauskienė, akompanavo Vita
Ronkutė.
Šokėjų grupėje laureatais tapo
ir statulėlę pelnė Edukacinio centro
„Lighthouse“ sportinių šokių grupė

(7-12 m.). Vadovai – Sandra Rusakevičiūtė ir Edgaras Jankauskas.
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ vokalistės Ieva
Kuliešaitė ir Ieva Musteikytė apdovanotos nugalėtojų diplomais.
Šio renginio tiesioginę transliaciją internetu galėjo stebėti visi
giminės ir artimieji Lietuvoje.
Sėdėdamas salėje ir stebėdamas konkursą jauteisi tarsi Lietuvoje, nes girdėjai lietuvišką šneką,
matei šviesiaplaukius lietuvaičių
vaikus, jų šypsenas ir žydras akis.
Maloniai nustebino Anglijos lietuvių noras išlaikyti ir puoselėti savo
tautos kultūrą ir tradicijas.
„Lietuvių namų“ mokyklos
kolektyvas jau gavo pakvietimą ir
kitais metais dalyvauti šiame nuostabiame Jaunųjų talentų konkurse.
Šio projekto iniciatorė ir organizatorė lietuvių kalbos mokytoja Aušra
Dambrauskienė.
PL inf.

Tūkstantmečio odisėja verslininkų žvilgsniu
Kaip skelbė verslo tinklapis
litas.lt, birželio 4 d. 19 val. 15 min.
Londono laiku (21 val. 15 min. Lietuvoje) Londono simboliu vadinamas
Tauerio tiltas buvo pakeltas tam, kad
Tūkstantmečio odisėjos jachta „Ambersail“ galėtų įplaukti į Tower Millenium prieplauką. Čia patriotinę misiją
vykdančią ir Lietuvos vardą pasaulyje
garsinančią jachtą pasitiko Londono
lietuviai ir Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje atstovai.
Tarp Temzės krantus jungiančių Londono tiltų vienintelis Tauerio
tiltas yra pakeliamas. Po Londono
pasididžiavimu vadinamu Tauerio
tiltu gali praplaukti laivai iki 8,6
metrų aukščio. O jachtos „Ambersail“ LTU 1000 stiebo aukštis – 26
metrai. Kad jachta „Ambersail“ galėtų švartuotis pačiame Londono
centre esančioje Tower Millenium
prieplaukoje, jachtos civilinės atsa-

komybės draudimo suma buvo padidinta nuo 5 milijonų litų iki 5 milijonų Didžiosios Britanijos svarų
sterlingų. To reikalavo švartavimosi
šiame Londono uoste sąlygos.
„ERGO draudimo grupė pirmą kartą savo veiklos istorijoje suteikė tokios sumos jachtos civilinės
atsakomybės draudimo apsaugą.
Įvykus draudiminiam įvykiui „ERGO LIETUVA“ turėjo atlyginti visas
trečiųjų asmenų pareikštas pretenzijas dėl jachtos sukeltos žalos iki
5 milijonų svarų sterlingų“, – teigė
ERGO draudimo grupės Baltijos šalyse valdybos pirmininkas dr. Kęstutis Bagdonavičius.
Visus Tūkstantmečio odisėjos
buriuotojus ERGO draudimo grupė
buvo apdraudusi kelionių draudimu
bendrai 30 milijonų litų sumai. Pasak dr. Kęstučio Bagdonavičiaus, tai
pirmasis atvejis bendrovės istorijoje,

kai buriniam laivui draudimo apsauga suteikiama visame pasaulyje.
Londone Tūkstantmečio odisėjos buriuotojai susitiko su ten gyvenančiais tautiečiais, lankėsi Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje bei dalyvavo Lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“.
Jungtinė Karalystė užima pirmą vietą pagal naujosios emigracijos
bangos mastą – čia, manoma, gyvena 100-150 tūkstančių (kai kuriais
vertinimais – iki 200 tūkstančių) lietuvių. Lietuvių telkimosi centras yra
Londonas, didelės lietuvių bendrijos
susibūrė Nottinghame, Birminghame, Mančesteryje. Jungtinėje Karalystėje veikia Jungtinės Karalystės
lietuvių sąjunga, Jaunimo sąjunga,
kitos kultūros ir švietimo organizacijos, taip pat veikia JK lietuvių komercijos rūmai, Londono Sičio lietuvių klubas, gydytojų sąjunga ir kt.
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Vilniuje vykstant PLB Seimui, liepos 9 d., Nacionalinės dailės galerijoje vyko
„Draugo“ dienraščio, leidžiamo JAV, 100 metų minėjimas, kuriame dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, pagrindinį pranešimą skaitė prof. Juozas Skirius, „Draugo“
jubiliejinį leidinį pristatė ilgametis JAV LB veikėjas Algimantas Gečys. Vakarą vedė
Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkė Marija Remienė ir Vilniaus dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Vakaro iniciatorius ir rengėjas – Vilniaus galerijos direktorius Vytautas Balčiūnas. Siūlome pagrindinį pranešimą apie „Draugo“
dienraščio nueitą kelią.

JAV lietuvių laikraščiui „Draugui“ – 100 metų
Juozas SKIRIUS

Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius

(...) XIX a. pabaigoje mums
gerai žinomi lietuviški laikraščiai
„Aušra“ (1883-1886 m.) ir „Varpas“
(1889-1906 m.), kurie labiausiai padarė įtakos lietuviams Lietuvoje.
Tuo tarpu JAV lietuvių visuomenėje tuo metu yra žinomi net 27 laikraščiai (iš kurių tik 7 išsilaikė iki
XX a. pr.). Toks lietuviškų laikraščių gausumas išeivijoje yra visiškai
suprantamas, nes jokių suvaržymų
lietuviškam žodžiui tenai, skirtingai
nei Lietuvoje, kuri priklausė Rusijos
imperijai, nebuvo. Tačiau labai svarbi sąlyga laikraščių atsiradimui ir jų
plitimui – tai mokantys skaityti žmo-

nes. Mūsų mokslinėje literatūroje
yra paplitusi, manyčiau, ne visai pagrįsta nuomonė, kad pirmoji emigrantų banga (dar vadinami „grynoriais“) buvo beraščiai arba mažaraščiai. Tokia nuostata prieštarauja faktui, kad kaip tik XIX a. pab.-XX a.
pradžioje labai išplito JAV lietuvių
spauda. Kas ją Amerikoje skaitė? O
skaitė tie patys pirmieji emigrantai
ir jų vaikai. Kažkodėl užmirštame,
kad spaudos ir lietuviško rašto draudimo laikotarpiu Lietuvos valstiečių
vaikai buvo mokomi lietuviško rašto slapta daraktorių mokyklose. Be
to, oficialiai Rusijos statistika 1897
m. skelbė, kad lietuviškų gubernijų
gyventojai užėmė 5 vietą imperijoje
(po Sankt-Peterburgo, Maskvos, estų ir latvių) pagal raštingumą – daugiau kaip 50 proc. visų gyventojų
buvo raštingi. Taigi į JAV emigravo
jauni žmonės, kurie, manyčiau, daugiau ar mažiau turėjo to meto pradinį
išsilavinimą ir mokėjo ne tik skaityti, bet ir rašyti. Be to, ir JAV valdžia,
kaip yra žinoma, stengėsi įsileisti
raštingus imigrantus.
Suprantama, kad spaudos plitimui JAV lietuvių tarpe buvo savų
sunkumų. Kaip pastebi istorikas Antanas Kučas, pradžioje nebuvo kvalifikuotų redaktorių, prityrusių bei
išsilavinusių spaudos bendradarbių,
trūko skaitytojų. Skaitytojų trūko
ne dėl to, kad emigrantai nemokėjo skaityti, o dėl to, kad tik labai
nedidelė dalis galėjo ar norėjo už-
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siprenumeruoti laikraščius; įtakos
turėjo ir prasta laikraščių reklama.
Didžiausia pirmųjų skaitytojų trauka
prie lietuviškos spaudos – tai noras
neatitrūkti nuo lietuvių, žinoti, kas
darosi išeivių tarpe ir Lietuvoje, pagaliau skaityti gimtąja kalba. Būtina
priminti ir tai, kad pirmosios bangos
išeivija, naujai atvykę imigrantai
retas kuris kalbėjo ar greitai išmoko angliškai. Todėl natūraliai siekė
glaustis prie savų. Ir taip kūrėsi lietuvių kolonijos, parapijos, draugijos, klubai. Per juos iš esmės ir buvo
platinama lietuviška spauda. Laikui
bėgant keitėsi ir spaudinių kokybė,
daugėjo skaitytojų ir tuo pačiu daugėjo laikraščių. Spaudos įvairumui,
gausumui svarios įtakos darė ir tai,
kad JAV lietuvių visuomenė visiškai natūraliai skaldėsi į skirtingas
ideologines sroves – katalikus, socialistus, tautininkus, sandariečius,
komunistus. Visos srovės turėjo savo spaudą ir tos spaudos lyderius –
ryškesnius laikraščius.
„Draugo“ atsiradimas 1909 m. ir
jo virtimas dienraščiu
Anot istoriko A.Kučo, XX a.
pradžioje Amerikos lietuviai katalikai dar nebuvo reikiamai susiorganizavę. Veikė daug draugijų, 39 lietuvių parapijos, tačiau visus vienijančios tvirtesnės organizacijos katalikai neturėjo, o taip pat reikėjo stipresnio katalikiško laikraščio, kuris
apimtų visas lietuvių ateivių gyveni-
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mo ir darbo sritis. Katalikų vienybės
iniciatorius ir uoliausias organizatorius buvo kun. Antanas Staniukynas,
kuris 1908 m., nuvykęs į Waterbury
rinkti aukų steigiamam Šv. Kazimiero moterų vienuolynui, atvirai
išsikalbėjo su vietos klebonu Petru
Siaurusaičiu apie visus tarp kunigų
vykstančius nesusipratimus. Kun. A.
Staniukynui kilo mintis steigti lietuvių kunigų organizaciją ir sutelkti
visus lietuvius į vienybę. Jis parengė įstatų projektą, pavadintą „Sąjungos sumanymu“, jį atspausdino
ir išsiuntinėjo visiems JAV lietuvių
kunigams. Kunigų sąjungos numatyti tikslai buvo katalikiškas laikraštis, mokykla, misija, blaivybė,
imigracija. A. Staniukyno iniciatyva
susilaukė kunigų pritarimo. 1909 m.
gegužės 5 d. New Yorke įvyko pirmasis visuotinis lietuvių kunigų susirinkimas, kur buvo įkurta Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų
sąjunga (1920 m. pervadinta Kunigų
vienybe). Pirmininku išrinktas kun.
A. Staniukynas, sekretoriumi – kun.
Antanas Kaupas. Kunigų sąjunga ir
nutarė leisti dar vieną katalikišką
laikraštį „Draugas“, kurio redaktoriumi buvo išrinktas kun. A.Kaupas.
Įdomu pastebėti, kad laikraščio pavadinimas parinktas neatsitiktinai –
juo buvo siekiama telkti bendriems
reikalams Amerikos lietuvius katalikus, kurie turi būti drauge ir daryti
darbus drauge.
Pirmajame laikraščio numeryje, išleistame 1909 m. liepos 12 d.,
buvo įdėtas eilėraštis „Pasveikinimas „Draugui“, kurio kelios eilutės
taip skambėjo:
(…) Jau leisti pradedame Draugą
Tą sūnų mūsų rūpesčių.
Tegul jis didis mums užaugs
Nors gimęs žemėje svečiu.
Tegul kiekvieno gryčią lanko,
Ramybę nešdamas visiems.
Jis draugas didelio ir menko,
Kiekvieną linksmins, stiprins, rems.
Gyvuok tu kuo ilgiausiai,
Tu, drauge ir vadove mūs!
Ir platinkis visų daugiausiai,
Lai tavo vardas nepražus!
Tenka pastebėti, kad tai buvo

pranašingi žodžiai, įpinti į nežinomo
autoriaus eiles.
Tiesa, tuo metu Amerikoje ėję
du katalikiški savaitraščiai „Žvaigždė“ ir „Katalikas“ vis dėlto neatitiko
tokio vienijančio laikraščio idėjos,
nes, anot istoriko A. Kučo, „Katalikas“ daugiau laikėsi neutralios tautinės krypties, o „Žvaigždei“ vadovavęs kunigas ir istorikas Antanas
Milukas pasižymėjo savo nelabai
sukalbamu charakteriu.
„Draugo“ atsiradimui, kaip
man atrodo, tam tikros įtakos turėjo
ir nuo 1908 m. JAV valdžios pripažinimas lietuvių, kaip atskiros etninės
grupės, egzistavimo Amerikoje (tuo
metu vyko JAV gyventojų surašymas
ir surašymo blankuose atsirado įrašas „Lithuanian“). Tokiu būdu lietuviai buvo išskirti iš lenkų ir net rusų
tarpo. Lietuviams susidarė sąlygos
lengviau atsispirti lenkų įtakai Amerikoje. Tai sustiprino tautinį lietuvių
išeivių pasididžiavimą; be jokios
abejonės skatino lietuvių telkimąsi,
lietuvišką švietimą, kultūrinę veiklą.
1909 m. savaitraštis „Draugas“ tapo pagrindinės JAV lietuvių
katalikų organizacijos Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje oficiozu. Taigi pradėjo savo,
kaip laikraščio lyderio, kelią. Nuo
1912 m. liepos 4 d. perkeltas ir leidžiamas Chicagoje iki šios dienos.
Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas (1914-1918 m.) sujudino
išeiviją, nes atsirado viltis po karo
atkurti Lietuvos valstybę. Išeiviai
pageidavo daugiau žinių apie padėtį karo siaubiamoje Lietuvoje. Be
to, išeivijos organizacijos sustiprino
savo veiklą. Siekiant išgauti Lietuvai nepriklausomybę buvo renkamos
aukos ir finansuojamas Europos lietuvių veikimas, siunčiami delegatai
į Europą susitikti su Lietuvos atstovais. Apie tai taip pat reikėjo informuoti Amerikos lietuvius. Kilo mintis savaitraštį versti į brangesnį dienraštį. Manau, kad buvo dar viena
priežastis – tai, kad JAV lietuviai socialistai nuo 1914 metų leido pirmąjį
išeivijoje dienraštį „Naujienos“, redaguojamą dr. Pijaus Grigaičio. Šis

laikraštis buvo gana stiprus katalikiškos spaudos oponentas ir katalikams reikėjo operatyviau reaguoti į
kritiką. Dėl to 1916 m. kovo 31 d.
„Draugas“ pradėtas leisti dienraščiu.
„Draugo“ reikšmė Amerikos
lietuvių gyvenimui 1909-1940 m.
Nuo pat pradžių laikraštyje
ryškėjo dvi žinių grupės – žinios iš
lietuvių kolonijų ir iš Lietuvos įvairių vietovių. Tai buvo daroma tikslingai, nes išeiviai gaudė nors ir mažiausią informaciją iš savo gimtųjų
vietų. Tradiciškai pateikiama svarbiausia informacija apie pasaulio ir
JAV įvykius. Laikraštyje nuolat buvo rašoma išeivijos švietimo, moralės ir tikybos klausimais. Fiksuojamas lietuviškų bažnyčių atidarymas,
renginiai, vykę įvairiose parapijose,
pateikiamos ištisos parapijų istorijos. Laikraščiui virtus dienraščiu šis
leidinys tampa savotiška, gana detalia Amerikos lietuvių gyvenimo kronika. Tai pirmiausia nuopelnas laikraščio redaktorių, apie kuriuos plačiai rašoma jubiliejiniame leidinyje.
1909-1919 metų „Draugo“
komplektai – tai ištisas JAV lietuvių katalikų politinio veikimo archyvas: laikraščių puslapiuose buvo
spausdinami katalikiškų organizacijų kongresų ir susirinkimų posėdžių
protokolai, rezoliucijos, veikėjų pasisakymai ir eilinių piliečių laiškai;
atvirai vyko ginčai ir diskusijos ne
tik su kitų išeivijos srovių lyderiais
ir spaudiniais, bet ir su savais. Istorikui, tyrinėjančiam išeivijos praeitį,
– tai nepakeičiamas šaltinis. Noriu
pažymėti, kad Lietuvos spauda niekuomet nepasižymėjo tokiu politinio veikimo atspindėjimo atvirumu,
kaip JAV lietuvių spauda.
Būtina pabrėžti, kad Leonardui Šimučiui, garsiam išeivijos veikėjui, 1927 m. pradėjus redaguoti
laikraštį, „Draugas“ tampa pakankamai nuosaikus Lietuvos ir jos valdžios atžvilgiu po 1926 m. perversmo ir iki pat 1940 metų. Laikraščio
nuosaikumas – tai vienas iš esminių specifinių šio spaudinio bruožų.
Dienraštyje, kaip ir iki perversmo,

2009 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis 41

„Pasaulio lietuvio“ žinios

gana sistemingai, bet plačiau pateikiama informacija apie krašto ūkio
pasiekimus, užsienio politiką, galimybes investuoti; raginami skaitytojai vykti kaip turistai į Lietuvą ir savo akimis pamatyti krašto pažangą.
(„Draugo“ redakcija pati organizuodavo ir savo turistines grupes). Tuo
tarpu kitas įtakingas katalikiškas
leidinys išeivijoje – du kartus per
savaitę išeinantis Bostone laikraštis „Darbininkas“ buvo gana griežto
kritiko pozicijoje. Tiesa, ir „Draugo“ puslapiuose pastebima kritika
Lietuvos valdžios atžvilgiu, bet tik
dėl Lietuvos bažnyčios katalikiškų
organizacijų suvaržymų; tuo pačiu
neužmirštant priminti Lietuvos valdžiai, kad reikia greičiau atstatyti šalyje demokratiją.
Dienraščio nuosaikumą apsprendė ne tik asmeniška L. Šimučio
nuostata siekti visų lietuvių vienybės, bet ir patirtis dirbant 1926 m.
Lietuvos seime, betarpiškas Lietuvos
sudėtingos politinės situacijos stebėjimas ir vertinimas. Jo įsitikinimu,
tuo metu Lietuvoje brendo kairiųjų
jėgų sukilimas, kuriam kelią užkirto
kariškių perversmas, į valdžią iškėlęs tautininkus su A. Smetona ir A.
Voldemaru priešakyje. Redaktoriaus
artimas bičiulis prof. Kazys Pakštas,
prisimindamas tas dienas, pasakojo, jog kai po perversmo nuėjęs pas
L. Šimutį ir pranešęs jam, kas atsitiko, šis apsikabinęs profesorių ir
pasakęs: „Dėkui Dievui, Lietuva išgelbėta“. Nors perversmas ir įvesta
diktatūra šalyje jo, kaip ilgus metus
išgyvenusio demokratinėse JAV, netenkino, bet tam pritarė tik kaip laikinai priemonei. L. Šimutis tikėjo,
kad tautininkai siekia gero Lietuvos
valstybei ir tautai, ir kad po kažkiek
laiko krašte bus sugrąžintas demokratinis valdymas.
1927-1940 metų dienraščio
turinys, aprašantis išeivijos veiklą,
keičiasi. Tiesa, ne tuo, kad daugėja
medžiagos, bet tuo, kad šalia katalikiško pobūdžio veiklos fiksavimo
vis daugiau randame sistemiškos ir
detalios informacijos, atspindinčios
tautišką veiklą ne tik tarp Chicagos

lietuvių, bet ir visoje išeivijoje. Čia
akivaizdžiai matyti redaktoriaus įtaka, nes jis, būdamas įvairiausių organizacijų, sąjungų, komitetų vienas
iš vadovų, stengėsi nušviesti jų veiklą. Pavyzdžiui, laikraštyje randame
gausiai vertingos medžiagos, daugiausia parengtos redaktoriaus L.Šimučio, apie lietuviškos Šv. Kryžiaus
ligoninės Chicagoje statybos organizavimą ir aukų rinkimą 1927-1929
m., apie Vytauto Didžiojo jubiliejaus 1930 m. organizavimą ir šventimą išeivijoje, apie Dariaus ir Girėno
fondo globėjų veiklą 1932-1935 m.
bei paminklo pastatymą Market Parke ir pan. Pasipylė straipsniai tautiškumo stiprinimo, išeivijos jaunimo
dorovės ir švietimo klausimais. Nuo
1930 m. kasmet L. Šimučio ir „Draugo“ organizuojamas Lietuvių dienos šventimas Chicagoje, įtraukiant
ir vietinę JAV valdžią, buvo vienas
bandymų vienyti išeivius. Dienraštis
savo puslapiuose sistemingai skyrė
vietos Vilniaus klausimui – rašė apie
Vilniaus krašto problemas, apie Vilniaus vadavimo sąjungą ir Vilniaus
ginklų fondą, smulkiai aprašinėjo
VVS delegatų prof. Mykolas Biržiškos (1931 m.), prof. Fabijono Kemėšio, doc. Boliaus Vitkaus ir Petro Babicko (1934 m.) ir Vinco Uždavinio
(1938-1939 m.) vizitus po išeivių
kolonijas; publikavo medžiagą apie
išeivijos veiklą remiant Vilniaus ir
lietuvių vilniečių reikalus.
„Draugas“ 1940-1968 metais –
laikraščio klestėjimo metai
1940 m. įvykiai Lietuvoje, karo ir pokario okupacija turėjo stiprų emocinį poveikį lietuvių išeivijai.
Tai atsiliepė ir išeivijos spaudai, taip
pat ir laikraščiui „Draugas“. Kokią
poziciją užėmė dienraštis? Apie tai
1941 m. spalio 25 d. numeryje, 25
m. dienraščio „Draugas“ jubiliejaus
proga, L. Šimutis rašė: „Paskutiniais
keleriais metais, kai Lietuvą ištiko
didžiausios ir skaudžiausios nelaimės – netekimas laisvės ir nepriklausomybės, jos žmonių kančios, persekiojimai, ištrėmimai, „Draugas“ tai
labai atjaučia ir kuo tik gali rūpinasi,
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kad padėti karo sunaikintam kraštui,
kad sušelpti ištremtuosius, kad ir vėl
atgauti Lietuvai nepriklausomybę.
Žvelgdami į ateitį, mes neabejojame
Lietuvą vėl būsiant laisva ir nepriklausoma; mes matom didįjį Jungtinių Valstybių vaidmenį, kurį jos suvaidins pasaulio pastovios ir teisingos taikos atstatyme, demokratijos
išgelbėjime, pavergtų tautų išlaisvinime; mes matome naują, taip pertvarkytą pasaulį, kuriame viešpatauja socialinis krikščioniškas teisingumas, krikščioniška artimo meilė;
mes vaizduojamės pasaulį, kuriame
nėra nei skriaudėjų, nei skriaudžiamųjų; mes trokštame, kad Amerikos
lietuviai visada eitų tais keliais, kurie vestų juos į dvasinę ir materialinę
gerovę, kad jie sėkmingai išlaikytų
ir religines ir tautines brangenybes“.
Labiau pasigilinus į išdėstytas mintis
galima sakyti, kad tai glausta dienraščio redakcijos veiklos programa,
skirta Lietuvos ir JAV lietuvių ateičiai. Didžiąja dalimi ši programa ir
po karo buvo realizuojama praktinėje laikraščio veikloje, redakcijos
darbuotojų santykyje su išeivija, su
angliškai kalbančia visuomene, su
JAV valdžios įstaigomis.
„Draugo“ turinys po 1940 m.
darėsi tam tikra prasme labiau „politizuotas“, ir tai suprantama. Laikraštyje neliko pakankamai plačios
medžiagos apie nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Jos vietą užėmė
informacija apie okupuotą Lietuvą
iš antraeilių ar net trečiaeilių šaltinių. Šalia tradicinio įvykių pasaulyje ir JAV bei išeivijos kultūrinio,
ekonominio ir visuomeninio gyvenimo aprašymų vis daugiau vietos
skiriama išeivijos politiniam gyvenimui, Lietuvos laisvinimo klausimui. Plačiai aprašoma Amerikos
lietuvių tarybos, kurios pirmininku
iki 1965 metų buvo redaktorius L.
Šimutis, veikla; susitikimai su JAV
prezidentais, valstybės sekretoriais,
senatoriais, kongresmenais ir kitais
aukšto rango įvairių valstijų administracijos valdininkais. (Dienraštis be jokios abejonės jau yra labai
svarbus šaltinis ALT istorijos tyri-
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nėtojams). Nemažai dėmesio skiriama VLIK ir LDT veiklai nušviesti,
lietuvių DP įsikūrimui Amerikoje,
naujų lietuviškų organizacijų įsisteigimui, BALF ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės kūrimosi bei veiklos
problemoms aptarti ir pan. 1968 m.
pasitraukdamas iš „Draugo“ redakcijos, savo atsisveikinimo kalboje L.
Šimutis pažymėjo, kad „esu gyvas
liudininkas, kiek daug spauda, pažymėtinai dienraštis „Draugas“, padeda mūsų vadinamoms bendrinėms
organizacijoms – ALT’ai, BALF’ui,
VLIK’ui, Lietuvių bendruomenei“.
Redaktorius turėjo galvoje ne tik išeivijos informavimą per spaudą, bet
ir išeivijos telkimą organizuojant ir
remiant, pirmiausia pinigais, šias organizacijas.
Dienraštis „Draugas“, nors ir
nebuvo pats didžiausias JAV lietuvių
laikraštis (tiražas siekė iki 10 000 egzempliorių), tačiau pretendavo tapti
svarbiausiu politiniu, kultūriniu ir
visuomeniniu periodiniu leidiniu visoje išeivijoje. Toks siekis buvo realus. (Tuo labiau, kad jo redaktorius
oficialiai tampa pripažintu išeivijos
politiniu lyderiu). Be to, laikraštis ir
jo redaktorius pirmiausia yra viešosios nuomonės formuotojas. Šiuo atveju labai svarbų vaidmenį vaidina
„Draugo“ vedamieji straipsniai pačiomis aktualiausiomis, lietuvių gyvenimą liečiančiomis temomis. Buvęs bendradarbis redakcijoje, o vėliau ir vyr. redaktorius kunigas Pranas Garšva pažymėjo, kad L.Šimutis
savo vedamaisiais straipsniais, kurių
per 40 m. atspausdino daugiau kaip
10 tūkstančių, „gyvai ir taikliai pasakydavo savo mintis (…) t.y. paprastais žodžiais, sklandžiais sakiniais
ir gyvais išsireiškimais jis sugebėjo
aiškiai pasakyti skaitytojams savo
idėjas ir atkreipti jų dėmesį į svarbiausius kasdienos klausimus“. Redaktorius vedamuosiuose, pasinaudodamas turima faktine informacija
ir parinkdamas įdomios medžiagos,
perteikdavo išeivijai aktualias idėjas
pagrįstas tautiniais, moraliniais ir
krikščioniškais principais. Taigi, vedamieji straipsniai buvo ta pirminė

informacija, kurios laukdavo eilinis
skaitytojas, išeivijos veikėjas, net ir
dienraščio oponentas.
Pats dienraštis pokario laikotarpiu ir kokybiškai, ir kiekybiškai stiprėjo. Galima teigti, kad tai
jo klestėjimo laikotarpis. Dienraštis
padidino ir puslapių skaičių. Tai įtakoja ir redakcijos personalo kaitą.
Minint „Draugo“ 40-metį, L. Šimutis viename interviu pažymėjo, kad
dienraščio redakcijos, administracijos ir spaustuvės personalas padidintas dvigubai nei buvo prieš porą
metų, nes, kaip jis pabrėžė, „skaitytojų skaičius yra žymiai padidėjęs“.
Būtina pažymėti, kad skaitytojų ratas prasiplėtė dėka į JAV atvykusių
„dipukų“ iš Vokietijos. (JAV lietuvių
ir Lietuvos katalikiškų organizacijų
nariai nuo seno palaikė glaudžius ryšius ir katalikai „dipukai“ natūraliai
įsiliejo į jau buvusias JAV lietuvių
katalikiškas organizacijas, priėmė jų
spaudą). Visa tai, matyt, leido po kelerių metų, t.y. 1957 m. vasario 1 d.,
„Draugo“ redakcijai su personalu ir
spaustuve persikelti į naujas, didesnes ir patogesnes patalpas (Kilbourn
ir 63 gatvių sankryžoje), kur iki šiol
buvo. Tai rodo ir pagerėjusi leidinio
finansinė padėtis. Kaip žinoma, iki
karo „Draugo“ leidyba buvo nuostolinga. Kaip nurodoma oficialiuose
leidiniuose, reikalai pradėjo taisytis,
kai 1941 m. kovo 29 d. buvo įkurta ir Springfielde įregistruota pelno
nesiekianti Lietuvių katalikų spaudos draugija (pirmasis draugijos
pirmininkas prel. Ignas Albavičius),
oficiali „Draugo“ leidėja, atsakinga
prieš JAV valdžią už dienraščio leidimą. Draugija su Marijonų vienuolija bendromis jėgomis gana sėkmingai sprendė finansines, administracines leidinio problemas.
Be jokios abejonės laikraščio finansinė padėtis priklauso pirmiausia nuo jo populiarumo, o populiarumą lemia redakcija ir jos
vadovas, jo sugebėjimas pritraukti
kuo daugiau skaitytojų – potencialių prenumeratorių. Viena iš pokario
dienraščio gyvybingumo priežasčių – padidintas dėmesys lietuviš-

kai kultūrai, kaip savotiška atsvara
beaugančiam laikraštyje politiniam
kontekstui. Kas buvo daroma? 1947
m. prie „Draugo“, kaip speciali leidykla ir sambūris, įsteigiamas Lietuviškos knygos klubas (iki 1979 m.
išleidęs 135 veikalus – daugiausia
grožinės literatūros). Nuo 1951 m.
pradėtas leisti savaitinis, šeštadieninis Mokslo, meno ir literatūros priedas. Būtina pažymėti, kad „Draugo“
redakcijos, administracijos ir rėmėjų pastangomis tais pačiais 1951 m.
buvo įsteigta kasmetinė 1 tūkst. dolerių premija už geriausią konkursui
atsiųstą romaną, o 1962 m. (Maironio metais) paskirta 1 tūkst. dolerių
poezijos premija (pirmąją gavo poetė Kotryna Grigaitytė, antrąją 1963
m. – poetas Kazys Bradūnas). Teko
užtikti tokį faktą, kad išeivijos 75
proc. poetų ir rašytojų bendradarbiavo „Drauge“ ir leido laikraščio leidykloje savo kūrybą. Visa tai rodo,
kad išeivijos kultūrinis gyvenimas
sukosi apie „Draugą“ ir kad leidinio
finansinė padėtis nebuvo bloga.
Dar labai įdomus dalykas –
tai, kad „Draugo“ redakcija rasdavo
galimybę mokėti ir iki šiol moka,
kad ir nedidelius honorarus savo netiesioginiams, ištikimiausiems bendradarbiams, rašantiems į dienraštį.
Tai patvirtina, tiesa, labai negausūs
archyviniai dokumentai. Pavyzdžiui,
iš 1945 m. lapkričio 14 d. L.Šimučio
laiško V. Gedgaudui, gyvenusiam
Paryžiuje, matyti, kad yra mokama
už kiekvieną reportažą (nuo 1 iki 2
dienraščio skilčių apimties) po 3 dolerius. Honorarų mokėjimas, reikia
spėti, buvo retas reiškinys išeivijos
spaudos istorijoje. Taip pat verti dėmesio redakcijos keliami reikalavimai reportažų autoriui. Štai ką rašo
redaktorius minėtame laiške: „Kaip
ir kokias žinias siųsti – paliekame
Tamstos nuožiūrai. Svarbu, kad jos
atitiktų lietuviško, katalikiško dienraščio dvasiai, kad lietuviui skaitytojui būtų įdomios, kad bent retkarčiais apimtų Europos politinio ir
socialinio bei ekonominio gyvenimo
vėliausius įvykius, kad kiek galint
dažnai būtų žinelių iš Lietuvos ir,
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apskritai, Europos lietuvių gyvenimo“.
Būtina pastebėti ir tai, kad
„Draugas“, jo teikiama informacija
ne visuomet tenkino skaitytojų interesus. Išlikę negausūs skaitytojų
laiškai atskleidžia kai kuriuos, jų
nuomone, nepageidaujamus dienraštyje momentus. Tiesa, būtina pažymėti, kad keliamos dienraščiui
pretenzijos yra daugiau asmeninio
nei visuomeninio pobūdžio. Suprantama, dienraštis, kaip ir kiekvienas spaudinys, turėjo didesnių ir
mažesnių redakcinių problemų bei
tam tikrų nesusikalbėjimų su savo
skaitytojais ir bendradarbiais-korespondentais. Apie tai po L. Šimučio
mirties spaudoje prasitarė jo bendradarbis K. Bradūnas, pabrėždamas,
kad daug tokių nesusipratimų labai
korektiškai likviduodavo L.Šimutis
pokalbiuose telefonu su pretenzijų
turinčiais dienraščio skaitytojais.
Atkreiptinas dėmesys, kad pasitraukus L. Šimučiui iš vyr. redaktoriaus pareigų 1952 m. dienraščio pozicija po truputį keitėsi. Į tai reagavo
ne tik oponentai, bet ir dienraščiui
artimi žmonės. Pavyzdžiui, 1963 m.
balandžio 13 d. „Draugo“ bendradarbių klubo valdybos narys Vytautas
Zalatorius savo laiške Lietuvių katalikų spaudos draugijos pirmininkui
prelatui Ignui Albavičiui rašė, jog
jam ir jo pažįstamiems buvo malonu skaityti „Draugą“ „Šimučio-Bagdanavičiaus-Činiko laikais, nes tuo
metu jis pasižymėjo savo tolerancija, nuosaikumu (…) Tų trijų žmonių
dėka „Draugas“ tapo visų laisvojo
pasaulio lietuvių dienraščiu“, o štai
„dabartiniai „Draugo“ redaktoriai
vėl pradėjo tą seną, iš kitų laikraščių pažįstamą donkichotišką karą
prieš „Naujienas“, „Dirvą“, „Vienybę“, „Metmenis“ ir net prieš savo
bendradarbius“. Vėliau, t.y. 8-ajame
dešimtmetyje, dienraštyje „Naujienos“ pasirodė keletas straipsnių, kur
buvo atvirai rašoma, jog L. Šimutį
Tėvai Marijonai, padedant frontininkams, iš „Draugo“ redaktoriaus
posto išstūmė ir dienraštyje pradėjo
„skverbtis kitokios idėjos ir žvarbes-

ni vėjai“. Ar tai buvo tiesa, atsakys
kiti laikraščio „Draugo“ istorijos tyrinėtojai. Nežiūrint tai, dienraštis ir
toliau išlaikė savo populiarumą. Tai
iliustruoja keletas pavyzdžių. Teko kalbėtis su ne vienu D. Britanijos ir Kanados lietuviu, kurie nuolat
prenumeravo „Draugą“. Jų teigimu,
daugelis jų pažįstamų taip pat skaitė šį dienraštį. Dar tarybiniais laikais
keletas mokslininkų iš Lietuvos stažavosi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir grįžę pasakojo, kad stažuotės
metu buvo užsiprenumeravę „Draugą“. Tie pavyzdžiai savotiškai rodo
dienraščio svorį lietuvių visuomenėje. O kaip šiandien laikosi vienintelis išeivijos dienraštis?
Dienraščio „Draugas“ likimas
Pažymint laikraščio 85-metį,
1994 m. rugsėjo 23 d. „Draugo“ numeryje, buvo publikuotas Aurelijos
M. Balašaitienės jubiliejinis straipsnis „Valio ,,Draugui“! Įvertindama
laikraščio gyvavimą naujomis sąlygomis straipsnio autorė rašė: „Gyvenant daugelį dešimtmečių toli nuo
gimtojo krašto, atbunka jausmai,
mažėja įsipareigojimas, menkėja
gimtosios kalbos mokėjimas. Visa
tai neigiamai atsiliepia į užsienio
lietuvių kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atpuolus reikalui kovoti už
tautos laisvę, susilpnėjo ir kultūros
bei meno sritys – savo veiklą nutraukė įvairūs meno vienetai, chorai, ansambliai, lituanistinėse mokyklose
ėmė stigti mokytojų ir sumažėjo mokinių skaičius, o ir lietuviškoji spauda neliko tos krizės ir apatijos nepaliesta. Vyresniajai kartai traukiantis
į amžinybės aruodus, priaugančiam
jaunimui praradus interesą domėtis
lietuviškais reikalais, pradėjo mažėti prenumeratorių skaičius, todėl
kai kurie leidiniai išgyveną finansinę krizę…“ Tai yra tiesa, bet, kaip
man atrodo, dabar „Draugui“ egzistavimo sąlygos šiek tiek panašios į
laikotarpį po 1918 m., kai susikūrė
nepriklausoma Lietuva, ir į laikotarpį po 1948 metų, kai į JAV gausiai
atvyko naujieji ateiviai – „dipukai“.
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Šiuo metu JAV gyvena daug naujai
atvykusių lietuvių, kuriuos „Draugas“ turėtų traukti prie savęs ir tuo
pačiu išsaugoti senųjų JAV lietuvių
ir jų palikuonių pasitikėjimą. Bendras senųjų ir naujųjų JAV lietuvių
interesų vardiklis, kuris ir anksčiau
buvo dienraščio propaguojamas, yra.
Dar 1984 m. švenčiant laikraščio 75metį, jubiliejiniame leidinėlyje buvo
labai aiškiai apibrėžtas dienraščio
tikslas – „Kaip praeityje, taip ir ateityje „Draugas“ pasiryžęs remti visas
tas lietuviškas organizacijas, kurios
dirba Lietuvos ir lietuvybės gerovei. Kaip anksčiau, taip ir ateityje
šis dienraštis bus atviras visiems,
kurie reikšis krikščioniškoje, tautiškoje ir lietuvybės išlaikymo plotmėje…“ Šis kilnus tikslas ir šiandien
neprarado savo reikšmės. Tik būtina
jį pritaikyti esamoms sąlygoms, atsižvelgiant į išeivijos skirtingų bangų interesus. Skaitydamas dabartinį
dienraštį galiu pasakyti, kad laikraščio redakcija išties deda pastangų
spaudinį pritaikyti prie naujų sąlygų.
Tai daro žavus moterų kolektyvas,
kuriam pradžią davė buvusi vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, o dabar
nauja, jauna vadovė dr. Dalia Cidzikaitė. Taigi, buvo laikas, kai laikraščiui vadovavo kunigai, buvo laikas
– kai pasauliečiai vyrai, o dabar atėjo
laikas moterims. Kažkas yra pasakęs: „Pasaulį išgelbės moterys“, todėl tikiuosi, kad antrajame šimtmetyje „Draugas“ išgyvens ir dar labiau
sustiprės dėka pasiaukojančių redakcijos darbuotojų – pasauliečių moterų ir viso pasaulio lietuvių paramos.
P.S. Kiekvienas lietuviškas
periodinis leidinys – tai mūsų tautos
kultūros dalis, tai ištisas tam tikros
mūsų tautos dalies archyvas, praeities
atspindys. Kiekvieno periodinio leidinio leidybos pabaiga – tai tam tikrų
žmonių grupių lietuviškos veiklos atspindžio išnykimas, smūgis mūsų tautos istorijai. O jeigu dar nesugebame
išsaugoti jau turimos, išleistos periodikos, kurios senoji dalis jau nyksta mūsų akyse, tai prarandame ryšį su
savo ankstesnėmis kartomis, stipriai
sumenkiname savo istoriją.

„Pasaulio lietuvio“ žinios

PLB kraštų įvykių kaleidoskopas
Kadangi vasarą PL pasirodo
rečiau, kai kurie įvykiai pasensta,
bet verta juos nors trumpai paminėti.
Štai iš Australijos rašo nuoširdus PL bičiulis ir talkininkas Antanas Kramilius: „Sydnėjuje per
paskutiniuosius 50 metų turejome
didelę garbę turėti Valenčiūnuose
gimusią lietuvaitę, zanavykę Martiną Vidžiūnaitę Reisgienę-Reisgys.
Tai karalienė-princesė, pasižymėjusi
ne tik savo grožiu, draugiškumu – ji
gal jau vienintelė lietuviškų juostų ir
kostiumų audėja. Ji ne tik audė, bet ir
demonstravo svetimtaučiams parodose už Lietuvių Bendruomenes ribų. Skaudžiai išgyvenome pastaruoju metu pašlijus Jos sveikatai. Ačiū
Dievui, ji vėl ant kojų. O birželio 8
d. visos Australijos spauda pranešė,
kad Karalienės Elžbietos gimtadienio proga mūsų Martinai už nuopelnus Lietuvių Bendruomenei suteiktas OAM – Australijos ordino medalis (lietuviškai – Australijos ordino
kavalierės titulas).
Kaip zanavykas, mieli broliai
ir sesės, noriu pasidalinti su Jumis
šia džiugia žinia, kad po ilgų metų,
Martinos nesuskaitomų valandų, paaukotų lietuvybei, yra įvertintas darbas pačios Karalienės gimtadienio
proga. Ilgiausių metų Martinai“. Beje, p. Martina yra „Pasaulio lietuvio“
skaitytoja. Prie sveikinimo ir ilgiausių metų linkėjimų prisideda ir PL
redakcija.
2009-06-26 Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius,
lankydamasis Baltarusijoje, viešėjo
Pelesos Lietuvių Bendruomenėje,
– pranešė LR Vyriausybės spaudos
tarnyba.
Baltarusijos
Respublikoje
šiuo metu gyvena apie 18 tūkstančių lietuvių. Gyvosios Lietuvos simbolis Baltarusijoje – Pelesos privati
bendrojo lavinimo vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba, išlaikoma
Lietuvos valstybės. Joje šiuo metu
mokosi 80 mokinių. Pelesos lietuvių
parapija įsteigta dar 1925 metais Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Ma-
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tulaičio. Pelesos lietuvių mokykloje, susitikęs su Baltarusijos lietuvių
bendruomenių atstovais iš Pelesos,
Minsko, Gervėčių ir Gardino, ministras pirmininkas Andrius Kubilius dėkojo jiems, kad, nepaisant
istorijos permainų, atsirandančių ir
dingstančių sienų, jie išsaugojo tai,
kas labai svarbu – lietuvybę, kalbą,
kultūrą ir papročius.
„Tai svarbu jums, gyvenantiems ne Lietuvoje, tai labai svarbu
ir mums, gyvenantiems kitoje pusėje
– tikiu – laikinų sienų“, – sakė Andrius Kubilius.
Dėkodami ministrui pirmininkui už Lietuvos dėmesį ir rūpestį
jais, Baltarusijos lietuviai pažymėjo
ir Baltarusijos vietos valdžios palankumą jų ryšiams su Lietuva.
Praėjusiame numeryje rašėme
apie Karaliaučiaus krašto lietuvių
kultūrinius įvykius. Ona Druseikaitė ir Vilija Andrulevičiūtė pasakojo apie balandžio 24-26 d. Įsrutyje
(Černiachovske) vykusias Lietuvių
dienas, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, ir Vilniaus
pedagoginio universiteto choro „Ave
Vita“ koncertinį turą Kaliningrado
srityje. Praėjusio numerio žinias papildome nuotraukomis.
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2008 m. iš Lietuvos emigravo 23,7 tūkst.
gyventojų, imigravo – 9,3 tūkst.
Statistikos departamento vertinimais, 2008 m. iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi išvyko 23,7 tūkst.
gyventojų, tai 2,8 tūkst. mažiau negu 2007 m., o imigravo – 9,3 tūkst.
žmonių, tai 0,7 tūkst. daugiau negu
2007 m. Didžiąją dalį migrantų sudarė Lietuvos Respublikos piliečiai
(2008 m. – 79 proc. emigrantų ir 68
proc. imigrantų).
Tarptautinei migracijai įtakos
turėjo suprastėjusi ekonominė ir finansinė šalies padėtis, sparčiai didėjantis nedarbas ir mažėjantis laisvų
darbo vietų skaičius.
Nuo pat įstojimo į Europos
Sąjungą Lietuvoje išlieka ta pati tendencija: daugiau negu du trečdaliai
emigrantų išvykimo tikslo šalimi
renkasi Europos Sąjungos valstybę
narę. 2008 m. į Jungtinę Karalystę
emigravo 26 proc. emigrantų, Airiją
– 12, Vokietiją – 8, Ispaniją – 5 proc.
Išvykstama nuolat gyventi ir į JAV
(11 proc. visų emigrantų), Rusijos
Federaciją, Baltarusiją (po 6 proc.).
Statistikos departamento vertinimais, 2008 m. savo išvykimą deklaravo 17,0 tūkst. (72 proc.), emigrantų,
nedeklaravo – 6,7 tūkst. (28 proc.),
2007 m. – atitinkamai 13,8 tūkst. (52
proc.) ir 12,7 tūkst. (48 proc.).
Lietuva ir toliau pirmauja Europos Sąjungoje pagal emigracijos
mastą. Išankstiniais Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2008 m. neigiamas
emigravusių ir imigravusių asmenų
skaičiaus skirtumas 1000 gyventojų
buvo tik keturiose Europos Sąjungos
valstybėse narėse – Lietuvoje (–2,3),
Latvijoje (–1,1), Lenkijoje (–0,4) ir
Bulgarijoje (–0,2).
Migruoja daugiausia jauni
darbingo amžiaus žmonės: kas antras migrantas yra 20-34 metų amžiaus (47 proc. emigravusiųjų ir 46
proc. imigravusių).
2008 m. penktadalį visų emigrantų sudarė 25-29 metų amžiaus gyventojai, 13 procentų – 20-24 m., 14

proc. – 30-34 m., 2007 m. – atitinkamai 18, 13 ir 14 proc. Kas šeštas
emigrantas buvo iki 18 m. amžiaus
(2007 m. – kas penktas). Pagyvenę
gyventojai (60 m. ir vyresni) 2008
m. sudarė 3 proc. visų emigrantų,
2007 m. – 4 proc.
2008 m. daugiau negu 40
proc. 18 metų ir vyresnio amžiaus
išvykusiųjų į užsienį nuolat gyventi nebuvo susituokę, o 43 proc. vyrų
ir 37 proc. moterų buvo susituokę.
Beveik penktadalis (17 proc.) šio
amžiaus emigravusių moterų ir kiek
daugiau nei dešimtadalis (13 proc.)
vyrų buvo išsituokę.
Emigracijos priežastys beveik
nesikeičia. 2007–2008 m. dauguma
(70 proc.) emigrantų išvyko į užsienį
dirbti. 2008 m. kas dešimtas emigrantas išvyko mokytis, 2007 m. – kas
aštuntas. Dėl šeimyninių aplinkybių, t. y., kai išvykstama pas anksčiau emigravusius šeimos narius ar
sudarius santuoką su užsieniečiu,
2008–2007 m. išvyko 8 procentai visų emigrantų.
2008 m. daugiau negu pusė (56 proc.) 15 m. ir vyresnio amžiaus emigrantų prieš išvykdami iš
Lietuvos nedirbo vienerius metus ir
ilgiau, 10 proc. dirbo prekyboje, 9

proc. – pramonėje, 4-5 proc. – transporto, ryšių ir nekilnojamojo turto
srityse.
Statistikos departamentas kasmet atlieka nedeklaruotos emigracijos tyrimą kartu su gyventojų užimtumo tyrimu naudodamas atsitiktinių
imčių metodą. 2009 m. pirmąjį metų
ketvirtį buvo atrinkta 8 tūkst. namų ūkių ir apklausta 14,3 tūkst. (0,5
proc.) 15 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų. Šie gyventojai pateikė
informaciją apie į užsienį nuolat gyventi išvykusius giminaičius, draugus ar kaimynus. Atskirų rodiklių
įverčių santykinės standartinės paklaidos yra didelės, todėl išsamesni
duomenys neskelbtini. Tyrimo įverčiai yra laikomi tiksliais, jei jų santykinė standartinė paklaida neviršija 8
proc. Jei paklaidos yra 8-30 proc. –
įverčiai yra patenkinami, jei viršija
30 proc. – nepakankamai tikslūs.
2008 m. nedeklaruotos emigracijos tyrime nedeklaravusių išvykimo
emigrantų rodiklio paklaida sudarė 17,8 proc., kitų rodiklių paklaidos
dar didesnės.
Dalia Ambrozaitienė
Iš Statistikos departamento
prie LRV pranešimo

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2004–2008 m.1

EMIGRANTŲ

SKAI ČIUS ĮVERTIN TAS RE MIAN TIS GY VE NA MO SIOS VIE TOS DE KLA RA -

VI MO DUO ME NI MIS IR EMIG RA CI JOS TY RI MO RE ZULTATAIS , IMIG RAN TŲ
SIOS VIE TOS DE KLA RAVI MO DUO ME NI MIS .

–

GY VE NA MO -
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Susitikimai

Vyno ūkio šeimininkė

WEINGUT HEINRICH VOLLMER. VYNUOGIŲ LAUKAS
LIAUS BOKŠ TAS , KU RIA ME ĮRENG TA DE GUS TA CI JOS SA LĖ

IR

VOLLMERIŲ

SO DY BA TO LU MO JE .

KAIRĖJE –

GAR SU SIS RO MĖ NŲ STI -

Šis pasakojimas apie lietuvaitę Zitą Vollmer, kurią į svečią Vokietijos Reinlando Pfalco
žemę, Ellerstadt vyndarių miestelį, atvedė laimingas atsitiktinumas. Ji jau 20 metų yra geriausio tos žemės vyno ūkio šeimininkė ir apie jos šeimą jau rašė ne vienas Lietuvos leidinys.
Zita sako, kad jos tėvelis kilęs iš Varnių, pati ji buvo vilnietė. O visą šią istoriją su laiminga
pabaiga išgirsite iš pačios Zitos, kurią surado šių eilučių autorė kartu su Europos Parlamento nario Vytauto Landsbergio štabo organizuota Lietuvos piliečių grupe, keliavusia į Strasbūrą, į Europos Parlamentą, ir pakeliui lankiusia įdomias Vokietijos vietas. „Aš čia nuo 1990
m., – priimdama svečius iš Lietuvos sako Zita ir pažada supažindinti su visada užsiėmusiu
savo vyru Heinrichu Vollmer, su kuriuo jie augina moksleivę dukrą.
– „Weingut Vollmer“ – mūsų vyno ūkis. Tai ne tik vynuogynų
plantacijos, bet ir vyno gamybos
kompleksas ir rūsys su vynu. Tai
pusiau žemdirbystė, pusiau industrija ir laisvalaikio praleidimas. Tai
gyvenimo būdas, – sako buvusi vokiečių kalbos vertėja Zita. – Vyras
užsiima vyndaryste jau nuo vaikys-

tės, jis kilęs iš vyndarių šeimos, iš
pietinės Vokietijos, o Pfalcą, ko gera, gražiausią Vokietijos regioną, kur
daug vyndarių, kur geros klimatinės
sąlygos augti vynuogėms, persikėlė
1972 m. ir įkūrė šį ūkį. Čia viskas
padaryta jo rankomis.
Dabar mūsų plantacijos sudaro 64 ha – darom įvairių rūšių vyną
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– baltą, raudoną ir rožinį. Tiekiame
ir privatiems asmenims, ir restoranams, ir Vokietijos avialinijai „Lufthansa“, ir geležinkelio firmai. Vienam pirkėjui parduodame ir po 18
tūkst. butelių, ir po 6 butelius. Į Lietuvą, deja, dar nesiunčiam, nes kol
kas nebuvo poreikio. Bet iš Lietuvos
atvažiuoja daug pažįstamų ir pažįs-

Susitikimai

RIMANTO MIKŠTOS

NUO TRAU KO JE :

ZITA VOLLMER

tamų pažįstamų, susidaro daug įvairių grupių, kurios pas mus atvyksta
vakarėliui. Žmones suveda atsitiktinumai.
Aš su savo vyru taip pat susipažinau netyčia. Vilniuje baigiau
universitetą, daug metų dirbau vokiečių kalbos vertėja, keliavau su
visokiais reikšmingais žmonėmis po
pasaulį. Vertėjavau čia, į Manheimą, atvykusiai rusų delegacijai, kuri
ketino pirkti skaitmeninę techniką.
Kalba tarp vokiečių ir rusų nesirutuliojo, derybos vyko sunkiai, tada
vokiečiai ėmėsi klastos ir nutarė atvežti rusus pas geriausią vyndarį, tikėdamiesi, kad tuomet vyks geresnė
kalba. Galima sakyti, taip ir įvyko.
O aš susipažinau su pačiu vyndariu,
kuris, pirmajai santuokai iširus, 10
metų gyveno vienišas ir tuo metu
statė bokštą – romėnų laikų gynybinio bokšto imitaciją, kur įrenta degustacijos salė (čia prieš 2000 metų stovėjo tokie romėnų gynybiniai
bokštai; romėnai į Pfalco žemę atnešė ir vyndarystės meną). Bokštas yra
bene pagrindinis mūsų ūkio taškas,
nes čia vyksta visi svarbesni susitikimai – vyno degustacijos, vakarėliai.

VE DA EKS KUR SI JĄ PO SAVO VY NO RŪ SIUS

Darbo užtenka, reikia labai
greitai reaguoti į rinką, siūlyti tuos
vynus, kuriuos palanku parduoti,
nuobodu nebūna.
–Ar jus labai spaudžia mokesčiai? – klausė lietuvių grupėje
buvęs politikas.
–Mes praktiškai 54 proc. pelno turime atiduoti valstybei. Pas mus
dirba 9 nuolatiniai žmonės. Jiems irgi nenuobodu – jie dirba ir prie pilstymo, ir biure, ir laukuos. Turime
ir laikinų darbuotojų, kurie padeda
nuimti derlių. Derliui imti turime
ir kombainą, kuris per metus dirba
6-8 savaites, o kitą laiką stovi. Jeigu
nori turėti geros kokybės vyną, turi pasiryžti nemažiems kaštams. Tas
kombainas yra aukščiausios kokybės technika, kuria surinktos vynuogės yra net geresnės kokybės negu
rinktos rankomis – taip nupurto uogas, kad į rūgimo procesą nepatenka
koteliai, kurie gali sąlygoti kartumą
vyne.
Mes auginame apie 20 rūšių
vynuogių ir iš tų pačių vynuogių darome kelių rūšių vyną: pvz., „Rieslingą“ – sausą, pusiau saldų ir saldų
(priklausomai nuo to, kada tu nu-

trauksi rūgimo procesą). Iš raudonų
vynuogių daromi raudoni ir rausvi
vynai.
Turime plantacijų ir Argentinoje, kur irgi darbo netrūksta. Ten
žemės turime šiek tiek daugiau, tačiau pagal Argentinos dydžius mes
esame visai mažiukai – 600 ha ten
yra kaip pas mus 6 arai.
–Kaip Vokietijos rinkoje
išsitenkate su kitais vyndariais?
–Konkurencija labai didelė.
Matėte – mūsų Ellerstadt kaimelyje
vartai prie vartų. Iš 2300 žmonių yra
18 vyndarių – beveik kas antras kiemas susijęs su vyndaryte. Vokietijoje mūsų ūkis laikomas vienu iš didžiausių. Yra daug mažų, kurie daro
taip pat labai gerus vynus. Plantacijų
dydis neapsprendžia vyno kokybės.
80 proc. produkcijos parduodame
Vokietijoje. 60 proc. – raudoni vynai, likutis – balti ir rausvi.
–Kiek išleidžiate reklamai?
–Visai nedaug. Mes neturime biudžeto reklamai, nors, grubiai
skaičiuojant, galima sakyti, kad apie
2-3 proc. nuo apyvartos išeina degustacijai. Reklamuotis, sakykim,
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televizijoje, mes esame per maži,
nes tai kainuoja beprotiškus pinigus.
Turime savo ženklą, kiekvienas vyndarys stengiasi, kad jį atpažintų ir
šiais, ir kitais metais.
–Kada genite medžius? –
klausia sodininkas mėgėjas.
–Kai nuimamas derlius, leidžiama augalui šiek tiek pailsėti,
tada kerpama. Ir tai prasideda gruodžio pradžioje. Sakoma, kad iki vasario reikia būti nukarpius.
–Ar darote vyną iš pašąlusių
vynuogių?
–Jau daug metų nebedarom,
nes šyla klimatas. Labai nepatogu
laukti, kada ateis šalčiai, nes mūsų
pagrindiniai konkurentai yra paukščiai. Tam naudojami specialūs tinklai, bet laukti labai didelė rizika ir
labai maža tokio vyno rinka. 1992
m. mes turėjome labai aukštos kokybės ir gerų dalykų, bet tai ne mūsų
specializacija. Kiekvienas turi savo
vynus – visos paletės negalima padaryti, turi pasirinkti tai, kur esi stipriausias.
nate?

–Ar daug vynuogių priski-

–Augalas pradeda duoti vaisių
(oficialiai leidžiama) trečiais metais,
o duoda 25-30-40 metų. Normali
kokybė prasideda 5-6 metais. Iš 64
ha priskiname 1 mln. kg. Norint apskaičiuoti, kiek litrų iš jų pagaminama vyno, reikia kilogramą dalinti iš
0,75.
Vynuogių krūmus mes ir purškiame, ir tręšiame. Uogos pūva, jas
gali užpulti amarai. Pvz., dabar jau
kelintus metus naudojamas naujas
metodas skraidančioms muselėms
naikinti – mažiukai plastikiniai krepšeliai, kurie turi viliojantį nuodą; paragavusios musės praranda galimybę
daugintis. Ši priemonė moksliškai
pagrįsta ir iš tiesų yra labai paveiki.
Yra labai didelė rizika prarasti daug
derliaus – ir kruša, ir karštis, ir lietus
gali kenkti.
–Vyno etiketėje yra rašoma
daug visokių kokybės ženklų, ar
turite savo laboratoriją?
–Turime laboratoriją, su kuria bendradarbiaujam, ir ji analizuoja kiekvieną vyną, kuris iš bačkos
patenka į butelį. Parduodant reikia
analizuoti ir gauti licencinį numerį.
Jeigu vynas blogos kokybės ir neatitinka reikalavimų, parduoti nelei-

džiama. Gali būti, kad išpilstęs visą
vyną į kokius 6 tūkst. butelių vėl turi
atkišti ir ką nors pataisyti. Pvz., saldumo per daug. 2 gr. likutis natūralaus cukraus jau per daug ir parduoti
neleidžiama. Yra visokių niuansų,
kaip ir kiekvienoje srityje.
–Kaip vyndariai nenusigeria, juk jie turi nuolat savo vynus
ragauti?
–Yra tokių, kurie nesupranta
to pavojaus ir ragauja neišspjaudami
ir labai dažnai tampa alkoholikais.
Ne dėl to, kad geria, o dėl to, kad ragaudami kiekvieną dieną turi nuolatinį sąlytį su ta materija ir nesugeba
atsiriboti. Ragaujant visi receptoriai
yra paviršiuje, todėl nėra reikiamybės nuryti, norint nustatyti skonį.
Lietuvių grupė, aplankiusi
Vollmer vyno rūsius, kuriuose stovėjo nerūdijančio plieno bačkos po
2-5-10 tūkst. litrų ir medinės 225 litrų bačkutės ir kur šeimininkauja tik
pats Heinrich Vollmer, porai valandų įstrigo degustacijos salėje. Kas
ragavo Vollmer vynus, gyrė ir kaip
suvenyrą į namus vežė (vieno butelio
kaina – 4-10 eurų).
Weingut Heinrich Vollmer
www.vollmerweine.de

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Europa
AUKOS:
50 eurų
dr. Jonas Norkaitis, Bad Mergentheim, Vokietija;
JAV, Kanada (JAV doleriais)
Garbės prenumerata: Arvydas Barzdukas, Falls Church,
VA, JAV; Vytautas J. Bieliauskas,
Cincinnati, OH, JAV; Genovaitė
Breichmanas, Hamilton, ON, Kanada; Rimtautas Dabšys, Los Angeles,
CA, JAV; Vince Derenčius, Sunny
Hills, Fl, JAV; Eugenija Ginčauskas,
Toronto, ON, Kanada; Mr. and Mrs.
Ramojus Vaitys, Highland Park, IL,

JAV; Rūta Žilinskienė, Mississauga,
ON, Kanada;
AUKOS:
45 dol.
Algis Nausėda, Toronto, ON,
Kanada;
40 dol.
Arvydas Barzdukas, Falls
Church, VA, JAV; Eugenija Ginčauskas, Toronto, ON, Kanada;
30 dol.
Al Jarmas, Clark, NJ, JAV;
20 dol.
Algis Simonavičius, Toronto,
ON, Kanada;
10 dol.
Ina Bertulytė Gray, Seattle,
Wa, JAV; Juozas Karasiejus, Missis-
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sauga, ON, Kanada; Gražina Matukas, Kleinburg, ON, Kanada; Jonas
Matulaitis, Cincinnati, OH, JAV;
Stefanija Strikaitis, Los Angeles,
CA, JAV;
5 dol.
Sophie Dameika, Rockford,
IL, JAV;
riais)

Vic.;

Australija (Australijos doleAUKOS:
10 dol.
Zita Prašmutas, Malvern East,
5 dol.
Aga Skeivys, Hawthorn, Vic.

