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Laikas „įforminti“
užsienio lietuvių indėlį
Kad užsienio lietuviai nuolat prisideda prie
Lietuvos kultūros ir istorijos kūrimo, kalbama ir
šiame PL numeryje. Tai iliustruoja straipsnis apie
Vilniuje nuo 2003 m. veikiančią Kanados lietuvių dailininkų Anastazijos ir Antano Tamošaičių
galeriją „Židinys“. Lietuvių tautinio drabužio
galerija yra tiesioginis išeivijos lietuvių veiklos vaisius savo tėvynės Lietuvos kultūrai. Tokių vaisių daugėja, tik ne visada Lietuvoje apie
juos žinoma, nes Lietuvos kultūrinės įstaigos jų
vis dar kažkodėl neakcentuoja, o išeivijos kultūrininkai kuklinasi juos propaguoti. O jau būtų laikas susumuoti išeivijos indėlį į Lietuvos kultūrą
ir istoriją. Apie tai reikia rimtai galvoti, nes visos istorijos sovietiniais laikais buvo rašomos be
išeivijos indėlio, atvirkščiai, jose išeivija, ypač
naujausioji, kuri palaikė Lietuvos nepriklausomybės bylą, buvo juodinama ir niekinama.
Išeivijoje yra parašyta, ypač Šiaurės Amerikoje, daug knygų, – jų turi Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Vilniuje ir kitos Lietuvos
bibliotekos, – bet šios knygos pasakoja tik apie
atskiras asmenybes ir organizacijas (pvz., PLB
Seimo metu šią vasarą Vilniuje buvo pristatytos tokios net trys knygos: viena skirta „Draugo“ laikraščio 100-mečiui, kita – Amerikos lietuvių menui, o trečiąją Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenė pašventė lietuviams rašytojams,
gyvenusiems ir kūrusiems Šveicarijoje). Naujausioje Lietuvoje leidžiamoje enciklopedijoje jau
yra įtraukti (gaila, kad labai trumpai) ir išeiviai
veikėjai, bet nėra apibendrinančios knygos – lietuvių išeivijos istorijos.
Reikia pasidžiaugti, kad mokslininkų ir
institucijų, tyrinėjančių išeivijos istoriją, randasi.
Viena iš jų – Išeivijos institutas prie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, kuris leidžia tęstinį
leidinį „Oikos“ ir rengia konferencijas išeiviškos
istorijos temomis, bet laikas eiti dar toliau. Tiesa,
ekonominis sunkmetis nėra pats geriausias laikas
grandiozinių planų vykdymui, bet tai geriausias
laikas mąstyti. Čia ir išeivijos kultūrininkai turi
nepamainomųjų barą – jie turėtų rinkti medžiagą apie savo krašto lietuvius ir ją skelbti. Kad ir
„Pasaulio lietuvyje“, jeigu nėra galimybių, kaip
Šveicarijos lietuviams, medžiagą leisti knyga. Iš
visų tų medžiagos gabalėlių kažkada bus sudarytas solidžios istorijos tomas.
Audronė V. Škiudaitė
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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Lapkričio pabaigoje iš Lietuvos koncertinei kelionei į JAV – Clevelandą (OH),
Detroitą (MI) ir „vėjų miestą“ Chicagą išvyksta „klumpių country“ muzikos pradininkas Virgis Stakėnas. Jo koncertinę kelionę organizuoja Laurynas Misevičius iš New
Jersey valstijos, aktyvus „trečiabangis“ visuomenininkas, į JAV atvykęs iš gimtosios
Lietuvos jau prieš 15 metų.
Maestro nebereikia pristatyti, – kas abiejose Atlanto pusėse nepažįsta Stakėno, –
bet kadangi jis kiekvieną kartą kitoks, PL paprašė jo atsakyti į keletą klausimų.

Geriausias teisėjas – Laikas
–Kodėl „country“? Juk yra
ir kitokios muzikos...
–Yra du skirtingi, bet vienas
kitą papildantys Stakėnai. Paniurėlis filosofas, akompanuojantis savo
eilėraščių baladėms akustine gitara,
lūpine armonikėle bei kazū, ir linksmuolis šposininkas, geros nuotaikos
grenadierius kantristas. (Čia noriu
priminti, kad manasis „country“ – ne
amerikietiško kopija. Tai unikali autorizuota tešla iš kaubojiškos muzikos tradicijų ir lietuvių liaudies dainų melodiškumo. Visai tai, sumaišius pagal neatskleidžiamą receptą,
kepama Stakėno kūrybinėje laboratorijoje. Pyragas vadinamas „Wooden Shoes Country“ – klumpių kantri (autoriaus terminas) – kaip kad ir
kitos „country“ atmainos – „Cajun“,
„Zydeco“, „Bluegrass“, „Country
Rock“, „New Country“...).
Šie abu atlikėjai manyje puikiai sugyvena, vienas kitą papildo. Į
sceną išleidžiu juos po vieną – pagal
situaciją, auditorijos poreikį, pagaliau – ką čia slėpti – ir pagal užsakovo – kvietėjo pageidavimą. Tiesa,
pastaruoju metu paeksperimentuoju. Pirmojoje koncerto dalyje, sutupdęs žmonelius į teatro kėdes ar
prie staliukų, dainuoju balades, o po
pertraukos (su kava ar alumi), antrajame kėliny, prasegu rūpesčių-susimąstymų sagas. Ir mes visi drauge
padainuojam-palinguojam,
patrypiam-pašvilpiam ir neretai pašokame... Man patinka būti „One Man
Band“ – žmogumi orkestru...

ATLIKĖJAS IR KOMPOZITORIUS VIRGIS STAKĖNAS. R. PARAFINAVIČIAUS NUOTR.
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–Kada tai įvyko ir kas buvo
kaltininkas, pastūmėjęs Jus bū-

„Pasaulio lietuvio“ svečias

VIRGIS STAKĖNAS – FESTIVALIŲ „VIENĄ KARTĄ PER VELYKAS“, „VISAGINO COUNTRY“, „JUOD’COUNTRY“, „PŪDAS DRUS„AKACIJŲ ALĖJA“ SIGNATARAS. VILIAUS BRUCO NUOTRAUKOJE: PRODIUSERIS SU KOLEGOMIS BARDAIS KULAUTUVOJE

KOS ”,

tent šia kryptimi?
–Visą savo sąmoningą gyvenimą prioritetus teikiau žmogaus
kūrybai – kaip tobuliausiai išraiškos
formai ir aukščiausiam intelekto realizavimui. Net ir muzikantus skirstau į tuos, kurie tik atlieka kitų mintis, ir į tuos, kurie dar ir patys kuria.
Užkoduotas manyje muzikos
genas ilgokai tūnojo šešėly. Gyvenimo išbandymai – vaikystėje tėvų per
prievartą grūsta muzikos mokykla
mokytis tada tokio kaimiško (blogąja to žodžio prasme) instrumento
– akordeono, o paauglystėje, brendimo metu, madingas noras stverti
„The Beatles“ ar E. Presley išpopu-

liarintą gitarą – bet turint akiniuoto
storulio išvaizdą, įkaltas nepilnavertiškumo kompleksas – mane tolino
nuo tikslo. Ir tik pabėgus iš namų,
įstojus mokytis „ant daktaro“ ( juo
taip ir netapau – ir ačiū Dievui – negi drįstumėt praverti gydytojo, kuris
gerai groja gitara, kabineto duris?)
įveikiau savo juoduosius demonus...
Vilniaus universitete 1971 m. grupėje iš 11 vaikinų 7 grojo gitaromis.
Nereikia spėliot, ką pirkau iš pirmos
stipendijos. Po 3 savaičių, su ištinusiais nuo repeticijų ištisą parą pirštais, jau stovėjau scenoje...
Visąlaik kūriau dainas. Į jas
sudėdavau ir nelaimingos meilės

dūsavimus, ir nusivylimus žmonių
dviveidiškumu, ir socialinius protestus... Tai buvo tarsi mano lyrinis
dienoraštis (taip kadais pavadino kolega Vytas Kernagis). Šiandien turiu
daugiau kaip 320 dainų melodijų su
tekstais ir 70 tekstų kitų melodijoms.
Prirašiau 11 poezijos sąsiuvinių, sukūriau apysaką, ruošiausi romanui...
Mano lentynoje bebaigiamas jau 18tas CD albumas „Senelio dainos“.
Yra DVD albumas, dainynas su
tekstais, gaidomis ir nuotraukomis...
Tebesaugau idėją parašyt knyga apie
muzikanto gyvenimą. Stabdo du dalykai: laiko trūkumas (esu Barbė-devyndarbė) ir subtilūs asmeniškumai.
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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Išeivių lietuvių interesams atstovaujanti Seimo narė Irena Degutienė išrinkta
Lietuvos Seimo pirmininke. Ji tapo ir pirmąja moterimi Lietuvoje, užėmusia Seimo
pirmininko pozicijas. Kitame numeryje spausdinsime pokalbį su Seimo pirmininke
Irena Degutiene apie gyvenimą, šeimą ir politiką.
Ten būtų aprašyta nemažai žinomų
žmonių, muzikantų. Ar jie pasiruošę
priimti ne tik komplimentus ?
–Kas buvo ir ar dabar turite
autoritetų muzikoje?
–Turėjau tris didžiausius mokytojus: mano akys, mano ausys ir
mano galva + širdis. Mokykloje mokinausi sustiprintoje literatūros klasėje – tad teko „sugraužti“ kalnus
knygų. Perkošiau aibes muzikos įrašų, aplankiau toną koncertų, sutikau
traukinį žmonių. Visi jie buvo mano studijų objektai. Na, o savotišku guru muzikoje vis dėlto buvo du
– amerikiečių poetas ir muzikantas
Bob Dylan ir rusų aktorius ir poetas
Vladimir Vysotskij. Iš jų mokinausi žodžio svorio, skiemens sutarimo su gaida, baladinio lakoniškumo ir tai, kas Amerikoje vadinama
„storrytelling“ – istorijų pasakojimo
meno. Dėkoju dangui, kad suvedė
su talentingu žmogumi, tuometinės
SSRS „undergraund“ muzikos tėvu
žurnalistu Artiom Troickyj. Jis suprato mane ir stumtelėjo link bliuzo
(dabar mano repertuare nuolatos yra
autorinių „folk“ bliuzų). Po to atradau vis naujų ir nauju vardų. Nūnai
mano namų fonotekoje per 600 CD
su „Rock“ klasika, „Folk“ baladėmis, „Country“ ir „Bluegrass“ bei
ir vertingosios „Pop“ muzikos pavyzdžiais... Sunku net įvardinti nūdienos mano prioritetus – klauskit
apie konkrečius muzikantus – atsakysiu. Patirtis išugdė ne tik pagarbą,
bet ir padėjo suprasti slepiamą tiesą. Ir toliau likdamas mano žvaigžde
Bob Dylan susilaukia nemažai mano
kritikos. Ir ne todėl, kad nepanoro su
manim susitikti trumpam šnektelėjimui, bet tiesiog regiu genijaus krizę.
Aš už akustinį Dilan su neelektrine
gitara New Port festivalyje kažkur
76-aisiais...
–Kur geriausi Jūsų klau-
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sytojai ir kokius klausytojus Jus
vertinate?
–Teta Kaziūnė sakydavo: visokių žmonių yra, visokių reikia.
Taip ir su klausytojais. Neišskirčiau vienos šalies ar miesto. Važiuoju ten, kur kviečia. Vertinu žmones,
kurie žino, ko eina į mano koncertus. Tarptautinėje scenoje pastaruoju
metu vis dažniau susiduriu su kalbos
barjero problema. Dainuojant balades tai trukdo ledų tirpdymui tarp
salės ir scenos... Buvo pasišovusių
rašyt man tekstus rusiškai. Aš gi
norėjau, kad būtų verčiami manieji. Nesutiko. Nesutikau ir aš. Anglų
kalbos žinios per kuklios poezijai.
Bet geranorių bičiulių, muzikantų dėka turiu daugiau kaip 10 savo
dainų ir angliškas versijas. Dainuodamas ne lietuviams prismaigstau jų
kaip razinų į pyragą. Sako, labai pagardina.
–Esate ne tik muzikantas ir
kompozitorius, bet ir muzikos renginių organizatorius, žurnalistas...
Ar ta kita veikla tik duonai užsidirbti, ar tai reiškia, kad muzika
neišnaudoja visų Jūsų sugebėjimų?
–Turbūt tai ne dėl duonos užsidirbimo... Kur kas paprasčiau atgroti
koncertą ar net turą ir ramiai sau ilsėtis... O organizavimas, prodiuserio
veikla – labai nervus alinantis darbas, mažai matomas, nepakankamai
apmokamas. Gal dėl to, kad esu ne
verslininkas, o menininkas...
Žurnalistika – sena mano
meilė. Prasidėjo ji proziškai – 1979
m. pertempiau balso stygas. Tada jau
buvau studentiškų scenų čempionas
– maniau, esu Žvaigždė. Teko daryti „stop“. Atėjo juodos dienos ir dar
juodesnės mintys. Dabar tai vadinama depresija. Išgelbėjo trys dalykai:
sutikau dailią dailės studentę pirmakursę Ramutę Dvarionaitę (netrukus
ji tapo Stakėniene), subūriau pirmąjį

Pasaulio lietuvis / 2009 Spalis

šalyje bardų kolektyvą Šiaulių dainuojamosios poezijos studiją – su ja
pasirodydavau kaip koncertų vedėjas (taip tenkindamas scenos aistrą)
ir pagaliau išsisakydavau rašydamas
straipsnius. Pradžioje tik apie muziką, po to atsirado publicistika. Nūnai
žinomo rašytojo, kino režisieriaus
Vytauto V. Landsbergio pakviestas
dvejus metus vadovavau „Muzikinės
skrynelės“ skyriui „Lietuvos pionieriaus“ laikraštyje. Po to dvejus metus kūriau „talk show“ laidą „ManaMana“ Šiaulių televizijoje, penkerius metus dirbau „Vairo“ gamyklos
vietinių radijo laidų redaktoriumi,
dvejus metus kūriau laidą nacionalinėje TV „Country vakarėlis“ ir pagaliau per pusšeštų metų paruošiau
270 autorinių laidų Nacionaliniame
radijuje „Stakėno Radiolabas“ (ex„Kantri vakarėlis“)... Taip, esu įvaldęs gal 10 meninių specialybių. Diplomų neturiu, bet praktikos ir žinių
– sočiai. Anksčiau biurokratai žiūrėjo skersai, dabar klausia nuomonės
(kartais jos paiso), netgi kviečia pasidalinti patirtimi su studentais, specialistais...
–Menininkai paprastai savo
kūrybą įsivaizduoja kaip misiją.
Ko siekiate Jūs savo dainomis?
–Esu stakėnoskeptikas. Pirmiausia stengiuosi įvertinti save iš
kritinės pusės. Teisiu save. Tų teismo procesų nemato niekas – net
žmona žino jų tik mažąją dalį... Tad
nesiryžčiau savęs statyti greta didingo žodžio „Misija“. Man kūryba –
geriausia saviraiška. Kitam – tai gal
malkas pjauti, žuvį gaudyti, skanauti
alų, mylėti daug moterų, spaust akseleratoriaus pedalą vis naujesnėje
mašinoje... Kiekvienam savo. Jau
gal 35 metus mano devizas, kurio teisingumu įsitikinu vėl ir vėl –
kiekvieną dieną „Geriausias teisėjas
– Laikas“...

Tėvynėje

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija Vilniuje

ANASTAZIJA

IR

ANTANAS TAMOŠAIČIAI GYVENIMO

2003 m. Vilniaus senamiestyje, Dominikonų g. 15/1, pradėjusi
veikti Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“ buvo Lietuvos tekstilės patriarcho, tautinių drabužių tyrinėjimų pradininko Antano
Tamošaičio (1906-2005) daugelio
metų svajonės išsipildymas – po gyvenimo klajonių sugrįžti į tėvynę ir
įsteigti galeriją, kurioje būtų eksponuojami jo dar tarpukario Lietuvoje
surinkti liaudies audinių ir drabužių rinkiniai, jo ir velionės žmonos
Anastazijos Tamošaitienės (19101991) gobelenai, rištiniai kilimai,
tapybos ir grafikos kūriniai.
Lietuvoje jau veikia ne viena
tokia galerija – Kazimiero Varnelio
ir Kazimiero Žoromskio (Vilniuje),
Vytauto Kazimiero Jonyno (Druskininkuose), Janinos Monkutės Marks
(Kėdainiuose), Magdalenos Stankūnienės (Marijampolėje), Miko

SAU LĖ LY DY JE .

1990 M.

Šileikio (Zarasuose) ir kt.
Vyresnioji Šiaurės Amerikos
lietuvių išeivių karta gerai žino Tamošaičių pavardes. Turėti jų tautinių
drabužių komplektą buvo privilegija. Šiandien tarp gyvųjų nebėra nė
vieno iš šių liaudies meno fanatikų,
todėl apie jų kūrybą pradėkime nuo
trumpų biografijų.
Anastazija Mažeikaitė – žemaitė iš Vainuto, Šilutės raj., mokėsi
Moterų dailės darbų mokykloje, kur
ją įsižiūrėjo tuometinis Žemės ūkio
rūmų audimo instruktorius ir Namų
pramonės skyriaus vedėjas Antanas
Tamošaitis, suvalkietis iš Barzdų,
Šakių raj., labai energingas, darbštus, veiklus ir labai organizuotas
žmogus. Jie susitiko ir vienas kitą
papildė, nes jau buvo iki tol ėję viena kryptimi. Antanas Kauno dailės
mokykloje buvo baigęs grafiką, bet
ir prigimties, ir aplinkybių išmestas į

liaudies meno jūros krantą. Tuometinės M. K. Čiurlionio meno galerijos
direktorius Paulius Galaunė 1926 m.
kartu su kitais jaunais dailininkais
jį išsiuntė į Lietuvos regionus rinkti liaudies meno dirbinių. Tai jį taip
užkrėtė, kad jis visam gyvenimui
pasinėrė į liaudies kūrybos gelmes.
Šios kelerių metų ekspedicijos leido
A. Tamošaičiui sukaupti lobių ne tik
meno galerijai, bet ir praturtėti kaip
dailėtyrininkui. Jis įgijo tiek patirties, kad galėjo pirmas susisteminti
lietuvių liaudies kostiumus pagal regionus ir taip sudaryti prielaidas tolesniam lietuviško kostiumo tyrinėjimui. Jis pradėjo leisti liaudies meno seriją „Sodžiaus menas“, – išėjo
net 8 knygos (1931-1939). Vėliau
šią medžiagą pakartojo jau angliškai
išeivijoje, Kanadoje, ir išleido knygas apie lietuvių juostas, margučius
ir tautinius drabužius.
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Tėvynėje

Tamošaičių kūryba labai tampriai susipynusi. Iki to laiko, kol
Antanas nebuvo sutikęs Anastazijos, audimą jis dėstė teoriškai, o kai
surado sau audėją žmoną, ir pats tapo tekstilininku – ne tik projektavo
kilimus, bet ir audė. 1937 m. Tamošaičiai surengė bendrą kilimų parodą, kuri turėjo tokį pasisekimą, kad
pranoko visas iki tol ne tik personalines, bet ir kolektyvines lietuvių
dailininkų parodas, – taip rašo Antano Tamošaičio kūrybos tyrinėtoja Lijana Šatavičiūtė Natalevičienė
monografijoje „Antanas Tamošaitis.
Gyvenimo ir kūrybos kelias“, 2003.
65 eksponuoti kūriniai buvo nupirkti
per kelias dienas ir ekspoziciją teko
papildyti naujais darbais iš Tamošaičių Ąžuolų Būdoje veikiančių dirbtuvių.
Beje, iš Tamošaičiui skirtos
monografijos galima susidaryti nuomonę, kad Tamošaičiai buvo liaudies
meno atgimimo prieškariu ne tik dalyviai, bet ir tam tikra prasme inspiratoriai. Lietuvoje liaudies meno
vertinimo ir kaupimo idėja kilo pavėluotai, kaimyniniai kraštai tai darė

jau nuo XIX a. pabaigos. Tamošaičiai buvo liaudies tekstilės gaivintojai – Anastazijos tautiniai kostiumai,
o Tamošaičio kilimai jau Lietuvoje
iki karo buvo tapę prestižiniai, jie
atvėrė inteligentų salonų duris. Nė
viena tarptautinė paroda neapsiėjo
be A. Tamošaičio kilimų. Jų kūrybos
viršūne galima laikyti 1937 m. Paryžiaus pasaulinę parodą (be kita ko,
A. Tamošaitis buvo parodos rengimo
komiteto narys) – A. Tamošaitienės
tautiniai drabužiai ir A. Tamošaičio
kilimai Paryžiuje buvo įvertinti aukso medaliais.
Šį sėkmingą kūrybos kelią
nutraukė gresianti antroji sovietinė
okupacija. 1943 m. A. Tamošaitienė
išvyksta į Austriją studijuoti liaudies
meno (iki tol buvo stažavusi Švedijoje), o vyras jai įkandin pradėjo siųsti
siuntinius su sukauptais liaudies meno rinkiniais. Artėjant frontui, 1944
m., ir pats A. Tamošaitis pasitraukė į
Vakarus. Apsistojo Austrijoje.
Geriau ir įdomiau apie tolesnį Tamošaičių gyvenimo ir kūrybos
kelią bei Tamošaičių galerijos įkūrimą nei literatūra papasakos A. ir A.

„ŽIDINIO“ GALERIJA DOMINIKONŲ/
GAONO G. VILNIUJE
Tamošaičių galerijos vedėja Laima
Lukoševičienė, kuri, beje, yra Anastazijos Mažeikaitės Tamošaitienės
dukterėčia, prisidėjusi prie galerijos
Vilniuje atsiradimo. Taigi atverkime
„Židinio“ duris. Pirmojoje iš penkių
galerijos salių mus pasitinka autentiški visų Lietuvos regionų tautiniai
drabužiai iš prieškario Antano Tamošaičio surinktos kolekcijos.
„Karo audrai nubloškus Anastaziją ir Antaną Tamošaičius į Va-

A. IR A. TAMOŠAIČIŲ GALERIJOS NUOLATINĖJE EKSPOZICIJOJE – TAMOŠAIČIŲ IŠSAUGOTI AUTENTIŠKI XIX A. LIETUVOS REGIO NŲ MO TE RŲ TAU TI NIAI DRA BU ŽIAI
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karus, švietėjiška ir pedagoginė
veikla nenutrūko. 1946-1948 m. jie
dirbo Freiburge (Vokietija) Vytauto
K. Jonyno įsteigtoje dailės ir amatų mokykloje. Atvykusi į Monrealį
Kanadoje Anastazija YMCA centre
įsteigia audimo ir tautinių drabužių studiją. Įsikūrę sodyboje netoli
Kingstono Tamošaičiai pasišventė kūrybai – tapė, kūrė ir audė kilimus. Jų sodyboje, išpuoštoje lietuvių liaudies motyvais, virė darbas:
čia rinkosi Kanados ir JAV lietuviai,
nenorintys atitrūkti nuo savo lietuviškų šaknų, – pasakoja L. Lukoševičienė. – Pradžia gana sunki, kaip
ir visų išeivių. Tamošaitis užsiėmė ir
vienetinių baldų senovišku stiliumi
gamyba, kuriuos įsigydavo lietuviai
išeiviai, jausdami nostalgiją savo
tėvynei ir tradicinei buičiai. Vienas
suoliukas dar yra išlikęs, aš jį pamačiau pas Tamošaitienės brolį Povilą,
kuris nepriklausomybės metais grįžo
į Lietuvą iš Amerikos. Jo vaikai mielai padovanojo jį galerijai.
Tamošaičių iniciatyva 1977
m. įsteigtas Lietuvių tautodailės institutas (LTI). Anastazija ir Antanas
Tamošaičiai tapo neoficialiais Lietuvos kultūros ambasadoriais Kanadoje. Jų namuose lankydavosi artimi
draugai – dail. Viktoras Vizgirda,
poetas Bernardas Brazdžionis...
Kanadiečiai yra sukūrę kino filmuką, kuriame apie Tamošaičių sodybą taip sakoma: „Važiuosi
skersai Kanados, retai pamatysi tokį
medinį namelį, bet kai įeisi į vidų,
nušvis tavo akys. Ten gyvena labai
įdomūs žmonės, jie gali su tavimi
bendrauti dieną naktį: pasakoti, rodyti eksponatus. Jų namai – tikras
muziejus-galerija“.
1989 m. man su vyru teko
lankytis pas juos. Jų namas buvo
išpuoštas Tamošaičio drožtais žirgeliais. Mūsų galerijoje yra durys,
kurias Tamošaitis atsivežė iš savo
seklyčios Kingstone. Viskas ten buvo daryta savo rankomis. Mus pasitiko pagyvenę žmonės tautiniais
drabužiais, mūsų garbei suskambėjo
gongas. Visa tai buvo labai įspūdinga. Teko lankytis Kingstono merijo-

„ŽIDINIO“ GALERIJOS VEDĖJA LAIMA LUKOŠEVIČIENĖ
KINGSTONE DURIS, KURIAS KŪRĖ PATS SAVININKAS

RO DO

TAMOŠAIČIŲ

SEK -

LY ČIOS

je, ten yra A. Tamošaičio kilimas“.
Į klausimą, kaip gimė galerijos idėja, Laima Lukoševičienė atsako: „Pirmosios kelionės 1989 m.
į Kanadą metu dėdė Antanas prasitarė, kad norėtų visą savo palikimą
– kūrybą ir surinktus eksponatus,
didžiulę meno biblioteką, padovanoti Lietuvai, įsteigti tokį kultūros
židinį. Tuo metu jis savo eksponatų
dar nesiryžo vežti į Lietuvą, nors nepriklausomybės vėjai jau pūtė. Reali
galimybė atsirado Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę. Jis mums parašė,

kad norėtų aplankyti Lietuvą (sovietiniais metais jie nebuvo atvažiavę į
tėvynę).
A. Tamošaitis pirmą kartą po
ilgo išsiskyrimo Lietuvos žemę palietė 1993 m. Tuomet jau buvo likęs
vienišas. Jo žmona mirė 1991 m.,
ji labai laukė žinios apie nepriklausomybę ir džiaugėsi paskutinėmis
gyvenimo dienomis sužinojusi, kad
islandai pirmieji pripažino Lietuvą.
Štai paskutinės staklės, kuriomis Anastazija audė, jas mes laikome kaip relikviją, kitomis audžiame.
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Atvykęs A. Tamošaitis tarėsi
su Dailės muziejumi, vėliau su Lietuvos Nacionaliniu muziejumi, bet
Tamošaitį labiausiai traukė Dailės
akademija, kurioje 1940-1942 m.
yra dėstęs ir kurios garbės profesoriaus vardas jam suteiktas 1995 m.
Su Antanu Tamošaičiu Dailės akademija (rektorius Arvydas Šaltenis)
pasirašė sutartį. Galerija veikia kaip
akademijos padalinys, iš dalies išlaikomas iš Kanadoje palikto Tamošaičių kapitalo procentų. Tame pastate
sovietmečiu buvo „Ramunės“ siuvykla, suvenyrų parduotuvė. Patalpos buvo labai apleistos. A. Tamošaitis į būsimosios galerijos patalpų
restauravimą investavo didelę sumą
savo asmeninių lėšų. 1999 m. vykau į Kanadą padėti jam eksponatus
ruošti persiuntimui. 2000 m. Tamošaitis visam laikui grįžo į Lietuvą ir
aktyviai įsijungė į galerijos kūrimo
darbus“, – papasakojo L. Lukoševičienė.
„Židinio“ galerijoje yra penkios puikios ekspozicijų salės. Pačioje didžiausioje Dailės akademija rengia konferencijas, čia ateina
studentai ir visi, kurie domisi liaudies tekstile, studijuoti Tamošaičių
sukauptų liaudies meno rinkinių.
Pirmajame aukšte veikia nuolatinė
ekspozicija, viršutinėse salėse rengiamos parodos, vyksta įvairūs renginiai. 2008 metų vasarą buvo surengta tarptautinė lietuvių, latvių ir
estų tekstilės paroda, kurioje buvo
eksponuojami rankšluosčiai iš senovinių Tamošaičių liaudies meno rinkinių. Šiuo metu ruošiamasi surengti A. ir A. Tamošaičių parodą Kėdainiuose, Janinos Monkutės Marks
(mokėsi pas Tamošaičius) galerijoje,
o jos gobelenų parodą – galerijoje
„Židinys“.
„Antanas Tamošaitis sugrįžo
su visomis savo staklėmis, – tęsia
pasakojimą galerijos vedėja. – Jomis ausdavo lietuvės moterys Kanadoje. Tamošaitienė vesdavo audimo
kursus, o Tamošaitis skaitydavo ir
tam tikrą liaudies meno kursą. Tamošaitis buvo daugiau teoretikas,
Tamošaitienė mokydavo paties au-
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dimo meno. Ten suvažiuodavo mokytis lietuviai iš įvairiausių kampelių“, – sako p. Laima ir prisipažįsta,
kad senuosius tautinius kostiumus,
kurie gaminti XIX a., galerija gavo
gana apgailėtinos būklės. Dailės muziejaus restauracinėse dirbtuvėse jie
buvo restauruoti. Kol kas jie dar yra
eksponuojami, bet labai saugomi ir
juos jau ketinama pakeisti dublikatais.
„Dabar pagal Tamošaičio surinktus senuosius rinkinius audžiam
naujus audinius. Bendraujame su LTI
išeivijoje (Kanadoje). A. Tamošaičio
gimimo 100-mečiui institutas mums
skyrė finansavimą projektui, pagal
kurį dvi merginos (nemokančios
austi), išaustų tautinius drabužius.
Merginos – viena pradinių klasių
mokytoja, kita – istorikė. Galerijoje
dirbanti metodininkė Ramutė Raciūtė vadovavo šiam projektui. Merginos išmoko austi ir išaudė aukštaitės
ir žemaitės tautinius drabužius sau
ir po vieną kostiumą galerijai. Jos
abi buvo dainavusios folkloriniame
ansamblyje, ir tai joms buvo labai
įdomi ir naudinga praktika. Viena
ir toliau audžia, kartais ateina austi
ir pas mus. O kita dabar išvykusi į
Ameriką, bet kai grįš, sako, vėl ateis austi. Tai tokią gražią idėją įgyvendinome“, – pasakoja p. Laima,
pridurdama, kad tie kostiumai buvo
austi pagal Tamošaičių išsaugotus
XIX a. pavyzdžius.
Ir dar vienas eksponatas turi
nepaprastą istoriją – tai nuotrauka
su A. Tamošaitienės išaustu tautiniu kostiumu, kurį Kanados Lietuvių
Bendruomenė padovanojo princesei
Dianai Spenser vestuvių proga. Sages nukalė Antanas Tamošaitis, o
juostą išaudė Anastazijos sesuo Aldona Veselkienė.
Itin vertinga galerijos rinkinių
dalis – XVIII a. pab.-XIX a. siekiantys lietuvių liaudies audiniai (lovatiesės, rankšluosčiai, staltiesės) ir
drabužiai (prijuostės, sijonai, marškiniai, liemenės, skaros), netgi ištisi aprangos komplektai, kuriuos A.
Tamošaitis surinko kaimuose prieš
karą ir neišsklaidė po pasaulio mu-
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ziejus, nors tokių pasiūlymų turėjo.
Tamošaičių rinkinyje yra labai retų
eksponatų, net tokių, kurių neturi kiti muziejai, pvz., XIX a. Klaipėdos
krašto prijuostė, marškinių detalės,
žemaičių apatiniai sijonai ir kt.
Nuolatinėje ekspozicijoje kabo ir paties galerijos įkūrėjo A. Tamošaičio tapybos ir grafikos kūriniai, kurių tematika ir meninė forma
labai lietuviška, išaugusi iš tautinių
šaknų. Kartu rodomi ekspresyvūs,
ryškiaspalviai A. Tamošaitienės gobelenai, rištiniai kilimai, tapybos
darbai.
Galerijoje eksponuojami ir
keturi A. Tamošaičio draugo dail.
Viktoro Vizgirdos jam dovanoti paveikslai, puikiai atliepiantys „Židinio“ nuotaiką.
Dabar jau eksponatas yra ir
Tamošaičių šeimos archyvo dokumentas – Kanados ministro pirmininko sveikinimas A. Tamošaičiui jo
80-mečio proga bei 2003 m. Lietuvos prezidento apdovanojimas – Vytauto Didžiojo karininko kryžius už
nuopelnus Lietuvai.
Negalima nepaminėti, kad
„Židinyje“ yra ir 2000 knygų meno
leidinių biblioteka, Antano Tamošaičio kaupta visą gyvenimą. Tarp knygų – ir abiems Tamošaičiams skirtos
monografijos: 1989 m. Kanadoje buvo išleista Anastazijai skirta knyga,
o 2003 m. Vilniuje buvo pristatyta
Antano Tamošaičio monografija.
Anastazijos ir Antano Tamošaičių palaikai ilsisi Vilniaus Antakalnio kapinėse, menininkų kalnelyje.
„Židinys“ veikia ne tik kaip
galerija, bet ir kaip meno dirbtuvės,
kur mokomasi austi, dirbama su vaikais, kurie supažindinami su liaudies menu, sudaromos galimybės čia
dirbti Vilniaus dailės akademijos ir
kitų aukštųjų mokyklų studentams,
menotyrininkams, visiems besigilinantiems į tautinės kultūros problemas.
A. ir A. Tamošaičių galerijos
„Židinys“ durys atviros trečiadieniais-šeštadieniais.
Audronė V. Škiudaitė

Tėvynėje

Pagerbtas Lietuvos Garbės konsulo Suomijoje Ragnar Öller atminimas

2009-09-10 Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius,
viešėdamas Suomijoje, Helsinkyje
susitiko ir su Lietuvių Bendruomenės nariais. Tarp kitų renginių Lietuvos premjero vizito metu Helsinkyje
atidengta memorialinė lenta ant namo, kuriame 1925-1940 metais veikė Lietuvos Respublikos konsulatas,
vadovaujamas Garbės generalinio
konsulo dr. Ragnar Öller.
R. Öller buvo neeilinė asmenybė, pasišventęs Lietuvos ir Suomijos santykių kūrėjas, nenutraukęs
savo veiklos ir garsinęs Lietuvos
vardą net ir tuomet, kai Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, mūsų šalies diplomatinė atstovybė Helsinkyje buvo uždaryta.
Atidarydamas
memorialinę
lentą Premjeras A. Kubilius pažymėjo, kad R. Öller veikla šiandien
liudija, kaip daug politikoje, tarptautiniuose santykiuose priklauso
ne tik nuo stiprių institucijų, bet ir
nuo konkrečių žmonių širdingo pasišventimo pasirinktai tarnybai.
Lietuvių draugas Ragnar Öller
(1893-1960) pagal išsilavinimą buvo filologas, 1919 m. Helsinkio universitete apgynęs magistro darbą, o
1921 m. pelnęs filosofijos daktaro
laipsnį iš suomių literatūros istorijos. Ragnar darbavosi įvairiose srityse, be kita ko, jis buvo ir 20 grožinių kūrinių autorius, pasirašinėjęs
slapyvardžiu (Sten Soderskar), todėl
apie šią veiklą net artimieji sužinojo tik prieš jo mirtį. Didesnę savo
gyvenimo dalį jis paskyrė Lietuvai.
Ryšiams su lietuviai ir Lietuva jį paskatino darbas su Ignu Šeinium, kuris tuo metu buvo Lietuvos atstovas
Suomijoje.
Ragnar mokėjo lietuviškai,
jis į švedų kalbą išvertė apsakymų
rinkinį, išėjusį 1940 m., kur buvo
spausdinama P. Cvirkos, J. Biliūno,
V. Krėvės, P. Orintaitės, J. Savickio
ir A. Vienuolio apsakymai.
Ragnar Öller Lietuvos pasiuntinybėje pradėjo dirbti 1922 m. 1925

LIETUVOS PREMJERAS ANDRIUS KUBILIUS SUSITIKIME SU SUOMIJOS LIETU(IŠ KAIRĖS) HELSINKIO MERAS JUSSI PAJUNEN, ANDRIUS KUBILIUS,
LIETUVOS AMBASADORĖ HALINA KOBECKAITĖ, HELSINKIO UNIVERSITETO
BALTOLOGIJOS DOCENTĖ L AIMUTĖ B ALODE IR LIETUVIŲ KALBOS LEKTORĖ A URELIJA
KAŠKELEVIČIENĖ. TUIJA KERONEN NUOTR.
m. jis buvo paskirtas Lietuvos gar- Niemio kapo lankymą.
bės konsulu Suomijoje, o generaliBeje, Lietuvą okupavusios
niu konsulu – 1932 m. Jis taip pat Sovietų sąjungos pareigūnai, atėję
buvo oficialus Lietuvos naujienų į Lietuvos konsulatą areštuoti turagentūros ELTA atstovas.
to, susidūrė su konsulo Öller pasiLietuvos atstovavimas Suomi- priešinimu. Jam pavyko įkalbėti, ir
joje didesne dalimi priklausė garbės neprašyti svečiai išsinešė tik konkonsului Öller, kuris šias pareigas sulato rašomąją mašinėlę. Konsulaėjo be atlyginimo, nes Lietuvos at- to archyvas liko Öller globoje, o po
stovybė ne visada buvo Helsinkyje.
jo mirties perėjo jo broliui Per-Erik
Regnar Öller su žmona arti- Öller. Šis prieš mirtį 1987 m. archymai bendravo su Suomijoje gyvenu- vą persiuntė į Stokholmą Lietuvoje
siais lietuviais, savo namuose reng- gimusiam ir emigravusiam į Švediją
davo priėmimus Vasario 16-osios lietuvių emigrantų valdybos nariui
proga. Jų namuose kilo ir idėja kurti Juozui Lingiui.
Suomijos-Lietuvos draugiją (pagal
Visos šios žinios buvo pateik1927 m. įkurtos lietuvių ir suomių tos Plokščiuose 1998 m. vykusiadraugijos pavyzdį). Prof. A. R. Nie- me seminare „Lietuvos diplomatai
mi – kitas nuoširdus Lietuvos drau- Suomijoje“, kurį buvo surengusi
gas – tapo tos draugijos pirmininku, Suomijos ambasada Vilniuje, Lietuo R. Öller – pavaduotoju ir buvo juo vos-Suomijos draugija, Donelaičio
iki draugijos uždarymo 1944 m.
draugija ir Plokščių vidurinė mokykKonsulo Öller iniciatyva ant la. O kodėl Plokščiuose? Ten veikia
Niemi kapo, Helsinkio Hietaniemio „Plokščių akademija“ – tai lietuvių
kapinėse, pastatytas paminklas. A. ir suomių kultūra besirūpinantis renR. Niemio ilgametis bičiulis lietu- ginys, kuriuo stengiamasi puoselėvis Adolfas Sabaliauskas (Žalia Rū- ti ir pagerbti tą kraštą daugiau kaip
ta) Lietuvoje surengė lėšų rinkimą prieš šimtą metų „atradusių“, čia dirir 1933 m. ant jo kapo buvo pasta- busių ir pamilusių suomių rašytojos
tyta dail. B. Pundziaus rūpintojėlio ir visuomenės veikėjos Maila Talvio
skulptūra. Vasario 16-osios proga at- ir jos vyro kalbininko Jooseppi Jukurtosios Lietuvos ambasada rengia lius Mikkola atminimą.
PL inf.
VIAIS :
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Fotoparoda apie Washingtono valstijos baltiečius
Vilniuje, Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Parodų
salėje, vasarai baigiantis buvo atidaryta fotografijų paroda „Baltijos
šalių bendruomenės Washingtono
valstijoje“. Paroda jau buvo aplankiusi dvi Baltijos sostines: Rygą ir
Taliną ir eksponuota Estijos ir Latvijos nacionalinėse bibliotekose. Tik
Vilniuje, dėl Martyno Mažvydo bibliotekoje vykstančio remonto, ji atidaryta A. Mickevičiaus bibliotekoje.
Baltijos valstybių išeivių gyvenimo istorijos pateikiamos trisdešimtyje įrėmintų lakštų. Tarp parodos
herojų lietuviškos pavardės – Vytautas V. Lapatinskas, Zita ir Juozas
Petkai, Antanas ir Aldona Minialgos, Vytautas ir Donatas Švagždžiai,
Dalia Tutlys-Mrowiecz ir kiti. Juos
fotografavo visuose JAV Šiaurės Vakaruose gerai žinoma fotomenininkė
Mary Randlett, išgarsėjusi gamtos,
architektūros, taip pat žinomų menininkų bei rašytojų (pavyzdžiui, Arthuro Millerio) portretais.
Parodą sumanė Washingtono universiteto istorijos mokslų
doktorantė Amanda Swain ir to paties universiteto bibliotekos vaizdinės medžiagos kuratorė Nicolette
Bromberg. A.Swain pasakojo, kad
pirmiausia mintis atskleisti baltiškų
bendruomenių gyvenimą Washingtono valstijoje kilo jos kolegei, kuri
prieš kelerius metus viešėjo Baltijos
šalyse. Grįžusi namo N. Bromberg
sužinojo, kad Sietlo universitete jau
penkiolika metų veikia Baltijos šalių studijų programa ir čia gyvena
nemažai išeivių. A.Swain, studijuodama šią programą, kuris laikas bendravo su vietos lietuviais, latviais ir
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estais. Jie ir supažindino abi moteris.
„Pirmasis mūsų tikslas buvo pristatyti amerikiečiams išeivius iš Baltijos šalių. Sietle šios grupės labai
aktyvios, tačiau apie jų gimtuosius
kraštus nedaug težinoma“, – „Lietuvos žinioms“ sakė parodos rengėja.
A. Swain ypač domina pokario Rytų Europa. Daktaro laipsniui
ginti ji pasirinko lietuvių jaunimo
protestą prieš sovietų valdžią aštuntojo dešimtmečio pradžioje. „Mane
ypač domina Romo Kalantos laikotarpis, susideginimo aplinkybės ir
kiti įvykiai bei veiksmai. Taip pat
hipių judėjimas“, – sakė neblogai
lietuvių kalbos pramokusi A.Swain,
tyrinėjusi KGB ir komunistų partijos
archyvus, skaičiusi rašinius to meto
laikraščiuose. „Dar sugrįšiu į Lietuvą ir tada pradėsiu pažintį su žmonėmis“, – rašoma „Lietuvos žiniose“.
Sužinojusi apie parodos Vilniuje atidarymą PL redakcijai parašė
laišką ilgametė Seattle, WA, Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Ina
Bertulytė Bray. „Lietuviai įvairiuose
susivienijimuose būrėsi jau beveik
prieš 100 metų, – sako I. Bertulytė
Bray. – Ir tai tęsiasi iki šiol. Žinoma, keitėsi poreikiai, keitėsi žmonės, keitėsi ir veikla. Su latviais,
estais itin artimai veikėme 8-ajame
dešimtmetyje, kai kėlėm stiprų pasipriešinimą tarybinei okupacijai, ir
vėl nuo 1990-ųjų, kai prisidėjome
prie nuostabiai sėkmingos Baltistikos studijų programos Washingtono
universitete įkūrimo ir palaikymo.
Estai, latviai ir lietuviai turi savo
atskiras organizacijas ir intensyviai
siekia išlaikyti savo tapatybę. Latviai prieš gal 40-50 metų net gra-
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žią bažnyčią ir salę su mokyklėle
pasistatė. O mes pas juos Vasario
16-osios minėjimus švenčiame, keliame vestuves, rengiame koncertus.
Mūsų JAV Lietuvių Bendruomenės Seattle skyrius savo veiklumu
tikrai yra pasižymėjęs ryšiais su JAV
politikais, su Lietuvos įžymybėmis
ir eiliniais žmonėmis. Buvom pasikvietę ar radome kas pakviestų prezidentą Valdą Adamkų, Vladą Bulavą, Rimantą Dichavičių, Vytautą
Landsbergį, beveik visus Lietuvos
ambasadorius JAV, Algimantą Čekuolį, Arvydą Juozaitį, Vilniaus styginį kvartetą, irkluotojų rinktinę komandą net du sykius. Čia paminėta
tik nedidelė dalis, dar kiek kitų yra
buvę ir kiek dar bus“.
Reikia pridurti, kad lietuviai
leidžia ir savo laikraštį angliškai
„Tulpe Times“, kurio naujausiame
numeryje Ina Bertulytė Bray pasakoja apie Cascade kalnuose, Roslyn
miestuke, 1909 metais lietuvių angliakasių įsteigtas savo kapinaites,
kurios šią vasarą buvo baigtos atstatyti ir iškilmingai atidarytos.
Grįždami prie parodos Vilniuje, turime pasakyti, kad ją organizavo Washingtono universiteto Retų
knygų ir rankraščių skyrius. Finansinę paramą suteikė „4Culture“, Latvijos, Lietuvos bei Seatlo estų bendrijos fondai ir p. Nancy Nordhoff. Papildomą finansinę paramą suteikė
Washingtono universiteto Baltijos
šalių studijų programa, Washingtono
universiteto bibliotekos Slavų ir Rytų Europos studijų skyrius, JAV LB,
Paul Raidna ir Washingtono universiteto Baltijos šalių studijų patariamasis komitetas.
PL inf.
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Pliūpsnis smagių akimirkų,

arba svečiai iš Australijos Krosnos mokykloje

MANTAS ZEGERIS KALĖDA SU

AUST RA LIŠKO FUT BO LO FA NAIS

Krosnos
mokykloje
(Lazdijų raj.) viešėjo Sydnėjuje gyvenantys Australijos lietuviai: 1996 metais
iš Lietuvos išvykęs Mantas
Zegeris Kalėda (21-eri metai) ir jo pusseserė, Australijoje gimusi Kasandra Kalėda (19 metų).

„Sportas sveikata“ – tokius
žodžius, didžiulėmis raidėmis užrašytus ant sporto salės sienų, beveik
kiekvieną dieną girdi ir mato Krosnos mokyklos mokiniai. Gal tuo besiremdamas, o gal kokių kitų motyvų vedinas, kūno kultūros mokytojas
Pranas Sutkus birželio 9 dieną surengė jau tradicija tapusią netradicinio ugdymo dieną – sporto šventę.
Toks netradicinis tradicinis renginys
ar panašus vyksta kiekvienoje mo-

kykloje, todėl aprašinėdama jį labai
ko ir nenustebinčiau. Tačiau aprašyti
būtina, nes tądien mokykloje lankėsi
du ypatingi svečiai.
Visi Krosnoje, o ir Lazdijų
rajone gerai žino, kad Krosnos mokykla bendradarbiauja su Australijos
Kalėdų fondu (AKF). Ir ši graži bendrystė jau tęsiasi devynerius metus.
Mokiniai tik ir telaukia kokio naujo
konkurso, kad galėtų save išbandyti ir gauti AKF paskatinimą – premiją. Žinoma, kiekvienas su dideliu
užsidegimu laukia ir pačių Kalėdų,
į Krosną atvykstančių net iš Australijos (26 tūkst. km.). Ir štai kur
buvęs, kur nebuvęs, į mokyklą per
pačią sporto šventę užsuko Mantas
Kalėda su savo pussesere Kasandra. Mantas – trečiakursis Sydnėjaus
universiteto biznio liberaliųjų studijų studentas, paėmęs šešių mėnesių atostogas, kad galėtų dalyvauti
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.

Žinoma, Mantas lietuviškai supranta
ir pats kalba, o Kasandra, pirmajame universiteto kurse studijuojanti natūralųjį sveiką maitinimą, pas
mus svečiavosi pirmą kartą, nors
Krosnoje ji jau buvo lankiusis prieš
dvejus metus (tiesa, nei kalbėti, nei
suprasti lietuviškai ji negali, gal tik
atskirus žodžius, kaip močiutė, dėkui
ir pan., nes yra lankiusi šeštadieninę lietuvių kalbos mokyklėlę). Tad
mano klasės draugui Tautvydui Grigaliūnui, o ir man teko didelė garbė
aprodyti jai mokyklą, o ir angliškai
kalbėti. Kasandrai patiko didelis mažos mokyklos aktyvumas. (Krosnos
mokykloje mokosi 118 moksleivių).
Daug visokių būtų ir nebūtų dalykų
pritauškėme tądien su Kasandra ir
palinkėjome jai gero vėjo trijų mėnesių kelionėje po Europa, į kurią ji
netrukus turėjo išvykti. Na, o mums,
angliškai besišnekučiuojant, Mantas
su mokiniais jau bėgo 1000 m dis-
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MANTO VEDAMĄ
KASANDRA

RĖ JE ) IR

AUST RA LIŠ KO FUT BO LO PA MO KĄ ĮDĖ MIAI STE BI

tanciją, kurios metu, antrame rate
smarkiai atsiplėšęs nuo krosniečių,
taip ir neužleido savo pozicijų, tuo
pačiu įnešdamas daug sąmyšio. Mat
antrasis atbėgęs vaikinukas, sunerimęs teiravosi, ar Mantas oficialiai
registravosi šiam bėgimui, nes tokiu
atveju jis nušvilpė jam pirmąją vietą.
Vaikinuko laimei, Mantas nesitaikė
užimti jokios vietos, nes ne dėl to į
Krosnos mokyklą buvo atvykęs.
Pačioje planuotos šventės pabaigoje visiems buvo didelis netikėtumas, kai Mantas teisėjavo krosniečių futbolo komandų, kurias treniruoja mokytojas Vaidas Jasevičius,
varžyboms. Negana to, Mantas entuziastingai, azartiškai, bet ramiai,
kaip pridera tikram treneriui, mokė
jaunuosius futbolininkus vartininko gudrybių. Net pats įvartį praleido, nes juk vilkėdamas baltus firminius pasaulio lietuvių marškinėlius
negalėjo griūti tiesiai ant žemės ir
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juos susiterlioti. (Dėl tokių priežasčių Krosnos mokykla buvo priversta padovanoti jam firminius juodus
mokyklos marškinėlius, kad žaisti
futbolą Manto galimybės būtų didesnės).
Na, o toliau buvo dar gražiau.
Toliau Mantas žėrė ne tik teorinę,
bet ir praktinę pažintį su australišku futbolu ar regbiu, – net baisu suklysti. Mat australų futbolas – tai,
ko gera, vienintelis kontaktinis žaidimas (žinoma, išskyrus krepšinį),
kurį iš tiesų įdomu stebėti. Tradiciniame futbole niekas nevyksta. Dėl
kiekvieno stumtelėjimo žaidėjai demonstratyviai krenta ant žolės. Regbis – beveik kiekviena ataka baigiasi
grupiniu sugulimu ant vejos, o tie,
kurie į šią akciją nespėja, krapšto
nosį. Amerikiečių futbolas susideda
iš reklaminių pertraukų, o vienintelis šio žaidimo tikslas – nuversti nuo
kojų kiek galima daugiau priešinin-
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ko žaidėjų ir prastumti kamuolį kelis jardus į priekį. Australų futbole
kiekviena mikrodvikova turi loginę
pradžią ir pabaigą. Viskas vyksta labai greitai, rungtynės nenutraukiamos dėl visokiausių smulkmenų ar
patinių situacijų. Be to, jos baigiasi
krepšinio gerbėjams maloniais triženkliais rezultatais. Yra vos kelios
nesudėtingos taisyklės, kurias perpratus žaidimas tampa išties įdomus.
Kas ten darėsi Krosnos sporto aikštėje: ir griuvo, ir kėlėsi, ir vėl žaidė,
ir, rodės, galo nematyt... Pasibaigus
tiems keistiems besivartaliojimams
aikštelėje, dar viena staigmena –
Mantas pažadėjo Krosnos futblininkams padovanoti tikrą raudoną odinį
australiško futbolo kamuolį. Ir padovanojo! Ačiū!!! Jau dabar matau,
kaip verda Krosnos moksleivių, rugsėjį susirinkusių žaliojoj vejoj, aistros. Šis jaunųjų Australijos lietuvių
vizitas Krosnos mokykloje – neįkainojama dovana kiekvienam tądien
dalyvavusiam: tiek žaidėjui, tiek ir
„spoksotojui“.
Kitas susitikimas su Mantu Kalėda įvyko birželio 18 dieną,
Krosnos mokyklai švenčiant „Talentų dieną“. Šiame ištaigingame
renginyje, kuriame buvo pagerbti ir
apdovanoti humanitarinėje, tiksliųjų mokslų, meninėje ir sportinėje
veikloje prizines vietas pelnę moksleiviai, aukštą lygį garantavo ne tik
žymaus tenoro Egidijaus Bavikino,
saksofonisto Valdo Krukonio, pianistės Aidos Abeciūnaitės, šokėjo
Almanto Jurčiukonio atlikti kūriniai,
bet ir Australijos Kalėdų fondo premijos, kurias prieš įteikdamas dar ir
sveikinamąją kalbą pasakė Mantas
Kalėda. Solidžiomis piniginėmis
sumomis buvo apdovanoti šeši recenzijos konkurse „Perskaityta knyga“ dalyvavę moksleiviai ir keturios
sėkmingai dirbusios, moksleivius
konkursams rengusios ir mokyklą
garsinusios mokytojos. AKF šiemet
apdovanojimams skyrė apie 2000 litų. Pridursiu, kad 1-5 klasių knygos
recenzijų „rašytojai“ buvo apdovanoti knygomis paskutinę jų mokslo
metų dieną.

Tėvynėje

Pats laikas pristatyti Australijos Kalėdų fondą. Jį sudaro: buvusi Krosnos mokyklos mokinė, garsi
žurnalistė Lolita Andziulevičiūtė
Zėgerienė Kalėdienė, dabar kartu
su vyru dirbanti jų įsteigtoje XBS
inžinerijos kompanijoje Sydnėjuje;
jau minėtas jos vyras Danny Kalėda, kuris be pagrindinio savo darbo
jau daugiau kaip dvidešimt metų veda trijų valandų trukmės savaitines
radijo laidas; Danny tėvas Romas
Kalėda, praeityje garsus lenktynininkas, ir jo žmona Irena Kalėdienė.
Irena ir Romas Kalėdos šiemet vėl
viešėjo Lietuvoje, nes Romas dalyvavo dainų šventėje. Šios premijos
ir AKF narių dėmesys Krosnos mokyklai – didžiulė paskata gražiai gyventi, mokytis ir, kuriant save, kurti
savo šalį.
Kiek vėliau, mokslo metams
pasibaigus, buvo labai apmaudu
skaityti ir girdėti komentarus apie
sportininkus (čia ir apie Mantą, nes
jis – Australijos lietuvių pirmosios
komandos krepšininkų kapitonas),
kurie atvyko į Lietuvą pakovoti ir
pabendrauti, – labai žeminamai beveik visi komentatoriai pasijuokė
iš jų. Daugeliui tautiečių, iš kurių
ir žurnalistams, tikriausiai atrodo,
kad užsienio lietuviams pinigai auga ant medžių arba it kokia mana
byra iš dangaus, ir jie tik važiuoja,
kur užsigeidžia, su pilnais krepšiais
lauktuvių savo tautiečiams. Ne visai
taip yra. Pavyzdžiui, Mantas, į šią

kelionę sudėjo: pusę metų studijų
universitete, keturias keliones lėktuvu į treniruotes Australijos pietuose
(Geelonge), darbą treniruojant privačių mokyklų krepšinio komandas
ir varžybų teisėjavimą įvairiuose
klubuose; taupė pinigus, uždirbtus
prižiūrint savo dabar jau trejų metų
sesutę Mariją; visas Kalėdų atostogas atidavė Australijos lietuvių
šventei ir sporto varžyboms ir santaupas išleido tik Lietuvoje. Aukštame lygyje krepšinį žaidžiantys Australijos lietuviai nebuvo broliškai sutikti ir jų atvykimas nebuvo deramai
pažymėtas visuomeneje. Įtariu, kad
ir kitiems užsienio lietuviams dvasiškai tai yra didelis dalykas; stiprus
patriotinis jausmas stūmė juos taip

pasielgti – atvykti į Lietuvos vardo tūkstantmetį švenčiančią tėvų ir
prosenelių šalį. Taigi kam tuomet
Sporto departamentui leisti milijonus, kviesti visus pasaulio lietuvius
atvykti į Pasaulio lietuvių sporto
šventę, kai Lietuvos visuomenė tam
nepritaria.
Šiuolaikinis lietuvių kalbos
žodynas sako, kad patriotizmas –
atsidavimas, meilė, pasiaukojimas
savo tėvynei, tautai. Taigi, Krosnos
mokyklos žmonės jaučiasi esantys
tos tautos dalimi ir yra lamingi kasmet galėdami patirti nesuvaidinto,
tikro ir paprasto patriotizmo pliūpsnį, kurį atveža ar atsiunčia Kalėdų
šeimos nariai iš Australijos.
Silvija Brazinskaitė

Pasaulinės jaunųjų lyderių
organizacijos „Junior Chamber International“ (JCI) Vilniaus iniciatyva organizuojamas tarptautinis projektas, turintis tikslą – nuomojama
jachta apiplaukti Viduržemio jūrą.
Pagrindinė projekto idėja –
aplankyti pagrindinius miestus-uostus, įsikūrusius Viduržemio ir Adrijos jūrų baseine, su kuriais Lietuva
istoriškai turėjo kultūrinių, prekybinių, diplomatinių ryšių ar jų užuomazgų.
Projektui keliami ambicingi

uždaviniai – susitikti su numatytų
miestų savivaldybės atstovais, prekybos ar kultūros atašė ir pasirašyti „Memorandum of understanding“
(MOU) dėl tolesnių tarptautinių santykių plėtojimo.
Kelionės pagrindu paimtas
1583-1584 m. vykusi Mikalojaus
Kristupo Radvilos Našlaitėlio kelionės į Šventąją Žemę maršrutas. Įdomu tai, kad šis Gediminaičių-Radvilų giminės kunigaikštis, žymus LDK
didikas, valstybės ir karinis veikėjas, labiausiai išgarsėjo kaip pirmojo

tikslaus LDK žemėlapio užsakovas.
Piligriminė M. K. Radvilos Našlaitėlio kelionė aprašyta jo knygoje „Kelionė į Jeruzalę“ (1601 m.).
Jachta „Gold of Lithuania“
ketina atgaivinti šios kelionės prisiminimus…

AUSTRALIJOS KALĖDŲ FONDO PREMIJOMIS TALENTŲ DIENĄ MANTAS APDOVANOJO
KROSNOS MOKYKLOS MOKINIUS IR MOKYTOJUS

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio pėdomis

Projektas jau vykdomas, daugiau informacijos galima rasti –
www.goldoflithuania.com http://lietuva1000.lt/en/, http://www.culturelive.lt/en/main/
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Daktaro aušrininko Jono Šliūpo archyvas atsivėrė visuomenei
per 80 knygų
ir
redagavęs septynis
lietuviškus
laik raš čius,
parašęs pirmąją Lietuvių literatūros istoriją.
Jonas Šliūpas pirmasis
Amerikoje
lietuvių vardu
pareiškė lojalumą
Lietuvos tarybai, propagavo lietu vių-lat vių
valstybę, buVANDA IR VYTAUTAS ŠLIŪPAI ARCHYVO ATIDARYME
vo pirmasis
di plo ma tas,
Šiaulių universiteto bibliote- atstovavęs Lietuvai 1918 m. Waskoje atidarytas aušrininko daktaro hingtone, Londone, Latvijoje ir EsJono Šliūpo archyvas. Atidaryme tijoje. Pirmasis lietuvis, įsidarbinęs
dalyvavo ir pranešimą apie savo tėvą JAV Senate, atspausdinęs atsišaukiperskaitė archyvą surinkęs JAV gy- mą savo vardu dėl lietuvių ir latvių
venantis jo sūnus Vytautas Šliūpas. nepriklausomybės oficialiame leiAnot buvusio ŠU rektoriaus Vinco dinyje. Palangai jis iškovojo miesLauručio, pasirašiusio sutartį su Vy- to teises ir tapo pirmuoju Palangos
tautu Šliūpu dėl archyvo perdavimo, burmistru.
Po gražių kalbų renginio dalydidžiausias džiaugsmas bus matyti
viai
bu
vo pakviesti apžiūrėti perduošiame archyve triūsiančius jaunus
da
mo
ar
chyvo. Bibliotekos darbuomokslininkus. „Archyvas yra autentiškas, įdomus. Manau, ne viena di- tojų dėka 205 dėžės – trys tonos leisertacija bus apginta naudojantis čia dinių prieinama forma pateikiamos
sukaupta medžiaga“, – sakė V. Lau- lankytojams. Pasak bene daugiausia
darbo įdėjusios Gražinos Augienės,
rutis.
Pagal scenarijų inžinierius archyve – įvairių žmonių palikimas,
Vytautas Šliūpas, kaip garbingiau- paties daktaro rašytos, jo bibliotekos
sias svečias, turėjo kalbėti paskuti- knygos ir knygos apie jį, yra daug
nis, bet jis pareiškė kalbėsiąs pirmas. Amerikos, Australijos, Brazilijos,
Vytautas apie savo tėvą sakė, kad šis Argentinos ir Vokietijos lietuvių dobuvo daugumos nesuprastas aušri- vanotų knygų, daug nuotraukų, peninkas, nes tuo metu mažai lietuvių riodikos, albumų, rankraščių, laiškų.
Vytautas Šliūpas sako rinkęs
prilygo jam išsilavinimu ir mentame
džia
gą be jokio partijų diferencilitetu. Pasak sūnaus, daktaras Jonas
Šliūpas buvo laikomas laisvamaniu, javimo – čia yra ir lietuvių komunisbedieviu, ateistu. Nedaugelis žino- tų literatūros, ir katalikų. Tarp aukojo, kad jis – patriotas ir kovotojas tojų yra keletas kunigų. Viena įdouž Lietuvos laisvę, „Aušros“ suma- miausių dovanų – visas „Laisvosios
nytojas ir leidėjas, rašytojas, išleidęs minties“ komplektas, kurį Jono Šliū-
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po archyvui padovanojo Chicagos
Šv. Kazimiero akademijos direktorė.
Susirinkusiųjų laukė kelios
staigmenos. Viena jų – Svečių knyga, kurioje pirmieji pasirašė Vytautas ir Vanda Šliūpai, kita – palangiškio menininko sukurta gintarinė
Jono Šliūpo mozaika, papuošusi archyvą. Staigmeną pateikė ir menotyrininkas Vytenis Rimkus, padovanojęs dvi originalias 1923 ir 1924 m.
Šiaulių gimnazijos išleistuvių nuotraukas, kuriose šalia direktoriaus
sėdi daktaras Jonas Šliūpas, tuo metu dirbęs mokytoju, buvęs vicedirektorius. Šios nuotraukos išliko, nors
V. Rimkaus šeima buvo ištremta.
Ir dar. Pasakojimas nebūtų pilnas, jei nepaminėtume paties
Vytauto Šliūpo nuopelnų. Vytautas
Jonas Šliūpas baigė Ohajo universitetą, vėliau statybos inžineriją Illinois institute, studijavo hidraulikos mokslus. Aktyvus visuomenės
veikėjas. Dalyvavo Chicagos skautų
judėjime. Liberijoje dvejus metus
gilino hidraulikos žinias, tyrinėjo
geležinkelius Bolivijoje, 3 metus
dirbo Rytų Pakistane, dabartiniame
Bangladeše. Dirbo Bangkoke, Indonezijoje. Tarptautinės inžinierių
korporacijos narys. Daug važinėjo
po Kongą, Alžyrą, Egiptą, Sudaną,
Keniją, priklausė misijai dėl karo sugriauto Beiruto atstatymo. Priklausė
Amerikos Sudano komisijai. Septynerius metus gyveno Saudo Arabijoje, kur įsteigė Artimųjų Rytų lietuvių skyrių, subūrė 17 šeimų. Garsus
inžinierius priklausė tarptautinėms
organizacijoms, taip pat Amerikos
inžinierių ir architektų sąjungai. Priklauso JAV Lietuvių Bendruomenei,
yra „Rotary“ klubo narys. Išėjęs į
pensiją atsidavė lietuviškai veiklai.
Įsteigė ir vadovauja savo tėvo archyvui, Gruzdžių seniūnijoje įkūrė
eksperimentinį Auksučių ūkį. Vytautui Šliūpui suteiktas ŠU garbės nario
vardas.
Irena Budrienė
Iš siauliai.plius.lt
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Rugpjūčio 28 d. Vilniuje vyko LR diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų metinis suvažiavimas tema „Diplomatinės tarnybos uždaviniai, puoselėjant lietuvybę. Konsulinių paslaugų gerinimas“, kuriame pranešimą apie PLB veiklą ir problemas skaitė PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Įžangos žodį tarė užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas; Išeivijos intituto, veikiančio prie Vytauto Didžiojo universiteto, direktorius prof. Egidijus Aleksandaravičius kalbėjo apie lietuvybės
puoselėjimo uždavinius išeivijoje ir valstybės vaidmenį; TMIDo gen. direktorius Arvydas Daunoravičius – apie diplomatinių tarnybų veiklą reorganizavus TMIDą; pasisakymuose ir diskusijose kalbėjo buvęs PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis,
PLB Valdybos narės Dalia Henke ir Irena Gasperavičiūtė, ambasadorius JAV Audrius
Brūzga, ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė ir kt.
Pateikiame Lietuvos užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko įžanginį žodį ir
PLB Valdybos pirmininkės Reginos Narušienės pranešimą.

Permainų Vyriausybė užsienio lietuvių poreikiams
Vygaudas Ušackas

Lietuvos užsienio reikalų ministras

RAS

LR DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ METINIAME SUVAŽIAVIME KALBA UŽSIENIO REIKALŲ MINISTVYGAUDAS UŠACKAS. ELTA NUOTR.

Globalizacija, judėjimo laisvė
ir besikurianti naujos kokybės europinė erdvė lietuviškai tapatybei,
lietuvybės išsaugojimui meta naujus
iššūkius. Pastaraisiais metais pastebimai išaugusi užsienio lietuvių bendruomenė reikalauja naujų, kūrybiškų sprendimų palaikant ir puoselėjant lietuvybę užsienyje.

Permainų Vyriausybė savo
programoje įsipareigojo remti užsienyje gyvenančių lietuvių tapatybės
išsaugojimą, naujų bendruomenių
formavimąsi bei lietuvių kalbos, istorijos, tradicijų išlaikymą, o taip
pat įtraukti užsienio lietuvius į valstybės gyvenimą ir pritaikyti Lietuvos valstybės politiką globalizacijos

sąlygoms.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. reorganizavus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos
centrą, šiuos uždavinius įgyvendins
Užsienio reikalų ministerija, perimsianti didžiąją šių dviejų institucijų
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funkcijų dalį užsienio lietuvių reikalų koordinavimo srityje.
Atsižvelgiant į naujas URM
funkcijas, yra parengtas Diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo
projektas, kuriame diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos įpareigotos rūpintis užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva palaikymu ir stiprinimu.
Savo ruožtu URM kolegija
š.m. birželio 25 dieną priėmė sprendimą „Įpareigoti visas diplomatines
atstovybes ir konsulines įstaigas, atsižvelgiant į DTĮ papildymą, įtraukti
darbą su lietuviais, gyvenančiais toje šalyje, į savo veiklos planus ir paskirti atsakingus asmenis už ryšius
su užsienio lietuviais“ ir „Įpareigoti
ministerijos departamentus, rengiant
veiklos planus bei Ministerijos vadovybės komandiruotes, numatyti
ryšių su užsienio lietuviais stiprinimo priemones ir pasiūlyti jas įtraukti į būsimą URM veiklos strateginį
planą“.
Tokiu būdu Lietuvos diplomatinė tarnyba įgyja unikalią galimybę
ne tik reaguoti į kintančią tikrovę,
bet ir ją kurti. Puoselėdami lietuvybę, remdami užsienyje gyvenančių lietuvių tapatybės išsaugojimą
ir naujųjų lietuviškos išeivijos bendruomenių formavimąsi mes tiesiogiai prisidėsime prie naujos, išties

globalios Lietuvos kūrimo.
Būtent į naujus lietuvių tautos
egzistavimo atsivėrusioje pasaulinės
geografijos erdvėje poreikius atsiliepia rengiama „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įtraukimo į
valstybės gyvenimą ir kompleksinės
Lietuvos valstybės politikos adaptavimo globalizacijos sąlygomis –
strategija.
Visi šie uždaviniai ir funkcijos
pareikalaus ne tik naujų diplomatinės tarnybos kompetencijų ir žinių,
pasišventimo bei asmeninės atsakomybės, bet, atsižvelgiant į sumažėjusius asignavimus, ir išradingumo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prioritetus santykiuose
su užsienio lietuviais.
Ypač svarbu net ir sunkmečio sąlygomis išsaugoti konsulinės
tarnybos prieinamumą, artumą žmonėms, deramai reaguoti į jų išsakytus lūkesčius ir padėti išsipildyti teisėtoms jų viltims. Juk būtent į konsulinę tarnybą pirmiausia kreipiasi
užsienyje gyvenantys tautiečiai su
savo problemomis; o pagal konsulinių paslaugų kokybę neretai sprendžia ir apie visos diplomatinės tarnybos veiklos efektyvumą.
Esame nemažai nuveikę mažindami užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių administracinę naštą. Pagal tautiečių prašy-

mus atsakingoms Lietuvos institucijoms nuolat teikiame pasiūlymus dėl
teisinių procedūrų supaprastinimo ir
teisės aktų pakeitimo, rengiame pasiūlymus tarpinstitucinei darbo grupei dėl konsulinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę.
Paminėsiu keletą pavyzdžių.
Esame pasiekę, kad būtų sumažinti reikalavimai teikiant dokumentus
dėl paso išdavimo, sprendžiant pilietybės klausimus ir vykdant civilinės
būklės aktų apskaitą. Diplomatinės
ir konsulinės įstaigos užsienyje jau
gali atlikti gyvenamosios vietos deklaravimą ir Lietuvos Respublikos
piliečių santuokos užsienyje įregistravimą. Nustatėme konsulų „išvažiuojamųjų misijų“ į stambesnes
lietuvių bendruomenes tvarką. Kuriame į tautiečių poreikius orientuotą, patogesnę URM konsulinės informacijos internetinę svetainę.
Jau numatyti kiti konsulinių
paslaugų paprastinimo darbai, kuriuos tikimės įgyvendinti net ir sunkmečio spaudžiami. Todėl tikiuosi,
kad ši sesija bus dosni naujų idėjų
ir pasiūlymų, kaip geriausiai ir ekonomiškiausiai sunkmečio sąlygomis
galime užtikrinti aukščiausią mūsų
tarnybos veiklos ir paslaugų kokybę
kasdienėje sąveikoje su tautiečiais
užsienyje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės iššūkiai ir uždaviniai
Regina Narušienė

PLB Valdybos pirmininkė, J.D.
Lietuviai Vakarų tremtyje
1949 m. sukūrė Lietuvių Chartą. Remiantis šia Charta buvo sukurta Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. PLB
jungia visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, siekia išlaikyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remia
nepriklausomos Lietuvos valstybę.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių
bendruomenės. Šiuo metu PLB priklauso 41 kraštas.
Užsienio lietuviai yra integ-
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rali lietuvių tautos šaka. Svarbu susipažinti su Lietuvių Bendruomene
užsienyje. „Be Lietuvių Bendruomenės, kaip visuomeninės institucijos,
įkūrimo ir raidos istorijos Lietuvos
istorija – nepilna, neatspindi Antrosios respublikos dvasios, jos išsivystymo lygio bei vertybinės ašies,
jos organizacinės vadybos mokslo
vaisių, pasklidusių po pasaulį. Nemokėdami LR istorijos nemokame ir
Lietuvos istorijos“, – rašė į amžiną
atilsį išėjusi Vaiva Vebraitė, Lietuvų
Bendruomenės aktyvistė.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra Lietuvos valstybės atspindys užsienyje be teritorijos, bet ta
pati Lietuva, – rašo Bronius Nainys
buves PLB pirmininkas. Pasaulio
Lietuva tai yra „mes“ – gyvenantys
už Lietuvos ribų, bendroje kultūrinėje ir visuomeninėje erdvėje.
Kas yra Bendruomenė? Tai
žmonių grupė, bendradarbiaujanti
bendram tikslui. XIII PLB Seimas,
kuris vyko šių metų liepos 8-10 dienomis, tvirtina, kad pamatiniai PLB
tikslai yra:

Tėvynėje

PLB VALDYBOS PIRMININKĖ REGINA NARUŠIENĖ
Talkinti lietuviams, šiuo metu gyvenantiems už Lietuvos ribų,
išlikti pilnaverčiais ir sąmoningais
lietuviais bei padėti jiems išsaugoti
ir stiprinti ryšius su Lietuva;
Skatinti bei organizuoti už
Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių
susitelkimą, kad, reikalui esant, kaip
ir praeityje, jie galėtų padėti išsaugoti Lietuvos valstybingumą, padėtų
užtikrinti valstybės saugumą dirbdami visuomeniškai savo gyvenamuose kraštuose.
Štai dabartiniai PLB pasiryžimai: lietuvybės išlaikymas užsienyje ir Lietuvos valstybės gerovė
bei saugumas.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės originalūs ir dabartiniai principai yra: visuotinumas, demokratiškumas ir savanoriškumas.
Visuotinumas – tai yra priklausymas PLB, sąmoningai ar ne.
Priklausymas Lietuvių Bendruomenei užsienyje sumažina nutautėjimą
ir sutelkia galimą jėgą įgyvendinti
savo nuspręstus tikslus. Pavieniai,
nesvarbu kokie mes didingi, neatliksime savo pasiryžimo, tik dirbdami
kartu mes sukuriame tą įvykdymo
galią.
Demokratiškumas. Kiekvienas lietuvis, užsienyje gyvenantis,
turi teisę priklausyti LB. Jis turi teisę dalyvauti jo atstovų ir vadovų rinkimuose. Jis turi teisę išreikšti savo
nuomonę.

Savanoriškumas. Visi esame
savanoriai, dirbame be užmokesčio,
be pelno, aukodami savo laiką, gabumus ir dažnai lėšas, padengdami
savo veiklos išlaidas.
PLB yra nepriklausoma visuomenė – valstybei ar jos valdžiai
nepavaldi institucija. Niekuomet LB
negali būti priklausoma nuo Lietuvos ar kitos bet kurios valstybės
politinės valdžios. LB turi būti savarankiška, nepavaldi, nepriklausoma.
Mes nesame ir negalime tapti „svetimais agentais“ savo gyvenamuose
kraštuose.
PLB yra unikali pasaulio Lietuvos apraiška, ji yra išskirtinė. Ji
yra lietuvių, gyvenančių už Tėvynės
ribų, atstovas.
Ši Vyriausybė nusprendė perkelti užsienio lietuvių departamentą
į Užsienio reikalų ministeriją. Kokius ryšius turės šis departamentas,
Užsienio reikalų ministerija ir krašto
diplomatai su bendruomenėmis – dar
mums nėra aišku. Norime tikėtis,
kad būsime partneriai vykdydami
mūsų bendrus siekius.
Suprantam, kad diplomatų
vaidmuo yra „dalyvauti formuojant
ir įgyvendinant valstybinį ryšį su
užsienyje gyvenančias lietuviais“.
To vaidmens neatliksite be Lietuvių
Bendruomenės, kurią turite geriau
suprasti, ją geriau pažinti ir pripažinti.
Ko PLB pageidauja iš UR

ministerijos ir diplomatų:
Konsulinės pagalbos;
Politinės paramos bendruomenėms, ypač etninėse žemėse;
Pasinaudoti LB patyrimu.
Konsultuotis su LB apie atstovybių
uždarymą ir atidarymą bei pakeitimus;
Skiriant atstovus atkreipti dėmesį, ar skiriamoji asmenybė tiks
to krašto bendruomenei; būsimus
atstovus gerai supažindinti su tame
krašte esančia bendruomene ir jos
poreikiais.
Noriu pateikti keletą specifinių pastabų.
Globalizacija suartino mus,
bet globalizacija dar nepadarė mūsų artimų. LR Konstitucija suteikia
Lietuvos pilietybę gimstant. Juo labiau, kad Lietuvos istorija savaime
priklauso kiekvienam iš mūsų ir mūsų vaikams. Nejaugi nuskurdinsime
save ir juos, atstumdami tą savo tautos dalį nuo Tėvynės? Lietuvių kilmės lietuviui priklauso pilietybė. Ji
negali būti atimta iš užsienio lietuvių ir jų palikonių.
Susipažinkite su LB savo paskirtame krašte ir PLB. Užsisakykite
PLB žurnalą „Pasaulio lietuvis“ per
URM. Atsinešiau keletą egzempliorių Jums parodyti. Geriau suprasite
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę bei
kraštų lietuvių bendruomenių poreikius ir galėsite geriau vykdyti savo
įgaliojimus. Ne tik naudokite pateikiamą informaciją, bet ir pateikite
informaciją užsienio lietuviams per
šį žurnalą. Prasmingas bendradarbiavimas yra tik per atvirą komunikaciją ir konsultaciją. Prašome remti
šią užsienio lietuvių spaudą.
Pripažinkite ir gerbkite Lietuvių Bendruomenės nepriklausomumą. Palikite lietuvių bendruomenėms spręsti savo problemas be Jūsų
„patvarkymo“. Jų nesusipratimai yra
jų rūpestis, ir jie turi patys susitvarkyti.
Padėkime vieni kitiems, gerbkime vieni kitus. Mūsų tikslai yra
tokie patys, jie gal skiriasi tik vykdymo būdu ir vienas kito supratimo
poreikiu.
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plb valdyboje

PLB Valdybos nariai pasiskirstė pareigomis

PLB VALDYBOS PIRMININKĖ REGINA NARUŠIENĖ
DALIĄ GRYBAUSKAITĘ

KARTU SU

LIETUVOS

KULTŪ ROS , MOKS LO IR SPORTO AT STO VAIS PAS

LR

PRE ZI DEN TĘ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIII Seimas š. m. liepos 10
dieną išrinko naują Valdybą 20092012 metų kadencijai. Išrinktoji Valdyba: Jūratė Caspersen, Rimas
Čuplinskas, Dalia Henke, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis, Vitalija Kolesnikova, Stasys Kuliavas,
Petras Maksimavičius, Regina Narušienė, Aurelija Norienė, Arūnas
Pabedinskas, Antanas Rasiulis,
Angelė Vaičiūnienė.
Pirmajame Valdybos posėdyje
Valdybos pirmininke išrinkta Regina Narušienė ir į Valdybą kooptuotas naujas narys – prelatas Edmundas Putrimas.
Antrasis PLB Valdybos posėdis vyko elektroniniu paštu nuo
liepos 26 iki rugpjūčio 17 dienos.
Posėdyje buvo patvirtintos PLB
Valdybos darbo gairės. Sudaryta šešiolika komisijų: Švietimo reikalų,
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Kultūros reikalų, Finansų reikalų,
Sielovados reikalų, Jaunimo reikalų, Sporto reikalų, PLB įvaizdžio,
informacijos skleidimo ir „Pasaulio
lietuvio“ reikalų, Visuomeninių reikalų, Organizacinių reikalų, Naujosios emigracijos reikalų, Rytų kraštų
reikalų, Rusijos reikalų, Pietų Amerikos reikalų, Europos kraštų reikalų, JAV, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos, Japonijos reikalų,
Specialiųjų projektų. Išrinkti Komisijų pirmininkai: Jūratė Caspersen
– Švietimo komisijos, Rimas Čuplinskas – Kultūros reikalų komisijos,
Arūnas Pabedinskas – Finansų reikalų komisijos, prelatas Edmundas
Putrimas – Sielovados reikalų komisijos, Stasys Kuliavas – Jaunimo
reikalų ir Sporto reikalų komisijų,
Aurelija Norienė – PLB įvaizdžio,
informacijos skleidimo ir „Pasaulio
lietuvio“ reikalų komisijos, Regina

Pasaulio lietuvis / 2009 Spalis

Narušienė – Visuomeninių reikalų komisijos, Petras Maksimavičius
– Organizacinių reikalų ir Specialiųjų projektų komisijų, Dalia Henke – Naujosios emigracijos reikalų
ir Europos kraštų reikalų komisijų,
Vitalija Kolesnikova – Rytų kraštų
reikalų komisijos, Antanas Rasiulis – Rusijos reikalų komisijos, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis – Pietų
Amerikos reikalų komisijos, Angelė
Vaičiūnienė – JAV, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos, Japonijos reikalų komisijos.
Valdyba nutarė paskirti Virginiją Grybaitę PLB Valdybos sekretore, Ramutį Pliūrą – PLB Valdybos
iždininku, Eleną Skališienę – „Pasaulio lietuvio“ iždininke, Rimą Domanskį – PLB advokatu, Sigitą Birgelį – PLB tinklalapio http://www.
plbe.org administratoriumi.
nukelta į 23 psl.

plb kraštų žinios

Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės aidai
Atrodo, tik vakar, visai neseniai, vyko Lietuvos tūkstantmečio
Dainų šventė „Amžių sutartinė“.
Dar ausyse skamba jos muzika ir
dainos, o veidas dar nespėjo paslėpti
džiaugsmo ir didybės šypsenos, kuri
susiliejo į 40 tūkstančių dalyvių širdžių laimės, pasididžiavimo ir meilės Lietuvai giesmę. Skirtingi balsai
susilieja į vieną širdies dainą, kada
girdi šalia savęs kitą, o visų širdys
– viena Lietuva, per tūkstantmečius
gaudžianti į Amžių sutartinę.
Tūkstantmetį jubiliejų švenčianti Lietuva, Europos kultūros sostine šiemet tapęs Vilnius parodė, kad
lietuvių tautos tradicijos, bendravimas meno kalba – stiprybė, įkvėpusi lietuvius pakilti, išsivaduoti iš
priespaudos pančių, visada išlikti
ištikimiems savajam kraštui, tautai,
kalbai, tradicijoms. Ir kur begyventume, savo Tėvynės – Lietuvos neatsisakę teigiame visam pasauliui –

KALININGRADO (KARALIAUČIAUS)

Esame ir Būsime.
Tautinė kultūra – kelias į tarptautinį pripažinimą. UNESCO priimtas sprendimas priimti lietuvių
Dainų šventę nematerialiojo žmonijos paveldo vertybe – Lietuvos kultūros istoriją atspindintis reiškinys,
liudijantis Lietuvos dainų švenčių
gyvybingumą, švenčių rengėjų, tradicijos puoselėtojų veiklos prasmingumą. Dainų šventės suburia kelias
kartas į tautos bendrumą, padeda ugdyti moralines vertybes, daro didžiulę įtaką augančioms kartoms.
Šventė „Amžių sutartinė“ parodė, kaip gera ir smagu būti kartu.
Likimas lėmė mūsų kartoms suvokti: „Mes čia jau tūkstantį metų ir
daugiau“. Atsitiesęs nuo darbų gali
pasididžiuoti, kad esi lietuvis, turintis turtingą paveldą: dainas, šokius,
papročius, amatus, tautinius drabužius, tradicijas, kurios skleidžiasi
kaimuose, miesteliuose ir dideliuo-

RUSIJOJE
se miestuose. Nepaisant ekonominio
sunkmečio Lietuvos kultūra išgyvena didžiausią pakilimą – tai Lietuvos
žmonių ir valstybės šventė, neveltui
ji sutampa su liepos 6-ja – Karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena.
Į „Amžių sutartinę“ atvyko
daug svečių iš viso pasaulio, o Lietuvos radijas ir televizija rodė kiekvieno Lietuvos krašto išskirtinumą,
stengėsi į šventės vyksmą įtraukti visus. Vieni iš jų – keliaujančios
jachtos „Tūkstantmečio odisėjos“
dalyviai. Jie liepos 4-ją dieną atvyko į Karaliaučių, susitiko su lietuvių
bendruomene, su miesto gyventojais, Lietuvos konsulato Kaliningrado (Karaliaučiaus) mieste darbuotojais. Jie papasakojo apie nuostabią
kelionę aplink pasaulį, kurios tikslas
– skelbti Lietuvos vardo tūkstantmetį, pasakoti apie Lietuvą, susitikti
su pasaulio šalių lietuvių bendruomenėmis. Jūreiviai pakvietė liepos

KRAŠ TO VAI KŲ FOL KLO RO KO LEK TY VAI , FOL KLO RO DIE NOS

„ŽEMYNĖLĖ

ŽIED KĖ LĖ LĖ “

DA LY VIAI

2009 Spalis / Pasaulio lietuvis

21

PLB kraštų žinios

DAINŲ

ŠVEN TĖS DA LY VIŲ EI TY NĖ Į

VINGIO PARKĄ

5-sios vakare viso pasaulio lietuvius, kur jie bebūtų, sugiedoti Tautišką giesmę – Lietuvos himną. Nepamirštamos susitikimo akimirkos
– liko nuotraukos ir gražus prisiminimas. Karaliaučiaus lietuviai atsiliepė į kvietimą – sugiedoti Lietuvos
himną. Susirinkę lietuviai vakare pajuto lietuviško kraujo pulsą su viso
pasaulio tautiečių giesme.
Dainų šventė Vilniuje paliko
nepaprastai daug įspūdžių, emocijų,
laimingų susitikimų, bendravimo savo gimtąja lietuvių kalba, bendravimo daina. Tai iš tikrųjų didžiulė kūrybos šventė.
Dabar apie dalyvavimo šventėje istoriją. Šią vasarą tarp keleto
tūkstančių Dainų šventės dalyvių
Vilniuje dalyvavo ir mūsų Karaliaučiaus krašto lietuvių kolektyvų 75
dalyviai.
Folkloro Dienoje „Žemynėlė
žiedkėlėlė“ liepos 4 dieną Sereikiškių parke, dalyvavo apie 6 tūkst. dalyvių, tarp jų – penki Karaliaučiaus
krašto folkloro kolektyvai: Gumbinės (Gusevo) vaikų folkloro ansamblis „Nadruvėlė“, vadovė Irena
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Tiriuba; Gastų (Slavsko) vaikų folkloro ansamblis „Beržynėlis“, vadovė Loreta Makaraitė Litvinova;
Lazdynų (Krasnoznamensko) vaikų
folkloro ansamblis „Šešupė“ bei Ragainės (Nemano) 2 vid. mokyklos
mokiniai, vadovė Aldona Strojeva;
Karaliaučiaus (Kaliningrado) vaikų
folkloro ansamblis „Gintarėlis“, vadovas Algirdas Karmilavičius; Stalupėnų (Nesterovo) suaugusiųjų folkloro ansamblis „Žiedas“, vadovas
Jonas Daukšys.
Ši folkloro diena buvo skiriama Žemei, jai pašvęstos dainos
ir darbai. Žemė, Žemyna, Žemynėlė – vienas pamatinių ir svarbiausių
mūsų senosios kultūros dėmenų. Gedimino kalno papėdėje, Sereikiškių
parke džiaugėmės skambančia Lietuva – įvairių etnografinių sričių –
Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos
ir Mažosios Lietuvos – tradicijomis,
mėginome užčiuopti ir senųjų baltų
genčių reliktus. Visa tai patirti padėjo apie 280 Lietuvos, lietuvių etninių žemių ir išeivijos folkloro ansamblių, 200 liaudies meistrų, amatininkų, kitų tradicijų puoselėtojų,
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taip pat Lietuvos tautų – rusų, lenkų,
gudų, totorių, karaimų, kt. bendruomenės.
Karaliaučiaus (Kaliningrado)
srities vaikų folklorinio ansamblio
dalyvių buvo 45. Jie parodė bendrą
folklorinę programą, kurios trukmė buvo 20 minučių. Rodos, tiek
nedaug laiko pasirodymui – tokie
Lietuvos liaudies kultūros centro
reikalavimai kiekvieno folkloro dienos dalyviui – o ruoštasi, repetuota
– visus metus. Tai suprantama, kiekvienas norėjo parodyti savo programą, paruoštą kuo geriau. Dar prieš
šventę, 1-3 birželio dienomis, netoli
Vilniaus – Žemuosiuose Paneriuose – buvo organizuota vaikų kolektyvų etnokultūrinė stovykla. Jos
tikslas – galutinis vaikų folklorinės
programos sudarymas ir bendros repeticijos kiekvieną dieną. Ansambliai neturėjo galimybės surengti
bendras repeticijas namuose, nes gyvena toli vieni nuo kitų, atskiruose
miestuose, vaikai mokosi atskirose
Karaliaučiaus krašto mokyklose. O
dabar Sereikiškių parko aikštelėje „Gimtoji žemė“, greta dalyvių iš
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Lietuvos, Karelijos, Latvijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos mūsų
vaikų ansamblių kolektyvai apgynė
Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities
dalyvių garbę. Noriu pabrėžti, kad
mūsų ansambliai tokio aukšto lygio šventėje dalyvavo ne pirmą kartą. Folkloriniai kolektyvai dalyvavo
Pasaulinėje dainų šventėje „Mes“
2003 metais, Respublikinėje moksleivių dainų šventėje 2005 metais
ir Lietuvos dainų šventėje „Būties
ratu“ 2007 metais. Bet daugiausia
svajonių, vilčių ir siekimų vaikai turėjo, kad dalyvautų Lietuvos vardo
tūkstantmečio jubiliejinėje šventėje.
Savo darbu svajonę įgyvendino – jie
dalyvavo, tai buvo darbo ir džiaugsmo dienos. Be pasirodymų šventės
ansamblių dalyviai turėjo galimybę aplankyti ir kitus Dainų šventės
renginius: moksleivių dainų dieną
„Skambantys vaikystės sodai“ Vingio parke; kanklių koncertą „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų bažnyčioje; pučiamųjų orkestrų koncertą „Vario audra“ Kalnų parke; šokių dieną
„Laiko brydėm“ Žalgirio stadione.
Dainų dienoje „Tūkstančio
aušrų dainos Lietuvai“ liepos 6 dieną Vingio parke dalyvavo apie 30
tūkst., tarp jų: Karaliaučiaus (Kaliningrado) lietuvių vyrų ansamblis
„Penkė vaikee“, vadovas Algirdas
Karmilavičius; Karaliaučiaus (Kaliningrado) lietuvių moterų ansamblis
„Gabija“, vadovė Svetlana Rižkova.
Šie du ansambliai praėjo at-

ranką. Vilniaus pedagoginio universiteto „Ave Vita“ akademinio choro
vadovas Kastytis Barisas, jis ir kūrybinės grupės dainų dienos narys, į
Karaliaučių su savo kolektyvu buvo
atvykęs gegužės mėnesį. Tada ir įvyko Karaliaučiaus miesto dviejų ansamblių, norinčių dalyvauti šventės
Dainų dienoje, atranka. Suaugusių
dainų ansamblių kolektyvams buvo
duota užduotis – paruošti finalines
Dainų dienos dainas. Tarp tūkstančių kitų kolektyvų iš viso pasaulio
su ašaromis akyse mūsiškiai dainavo „Kur bėga Šešupė“, „Kur giria
žaliuoja“, „Lietuviais esame mes
gimę, „Lietuva brangi“, „Dieve,
laimink Lietuvą“. Visi suprato, kad
tokia šventė būna tik vieną kartą
per tūkstantį metų, džiaugėsi ir didžiavosi dalyvaudami. Deja, kitos
tokios nebebus... Nepaprastai įspūdinga buvo eisena nuo Katedros iki
Vingio parko, kuri tęsėsi keletą valandų. Rodos, visa Lietuva susirinko į vieną vietą, vieną valandą, kur
ten dainuoja ir šoka. Nesutrukdė ir
„tradicinis“ šventės lietus, išplovęs
ir taip iššveistas gatves, o gal nuplovęs tūkstantmečio žmonių vargus.
Ką gali žinoti ... Tokios šventės užmiršti neįmanoma, ji dega širdyje,
kviečia susiburti, būti geresniems ir
neužmirštant tradicijų toliau kurti ir
mylėti vienas kitą.
Visi Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto lietuvių kolektyvų vadovai už dalyvavimą Dainų šventėje

„Amžių sutartinė“ Lietuvos kultūros
ministro bei Lietuvos liaudies centro
direktoriaus vardu buvo apdovanuoti
atminimo medaliais. Kolektyvų vadovai tokių medalių turi ne vieną.
Tai pasididžiavimas, atminimas ir
pagarba ansamblių vadovams, kurie
įdėjo daug darbo, rūpesčio ir širdies
ruošdami kolektyvus šventei. Ačiū
visiems Karaliaučiaus srities meno vadovams už nepailstamą triūsą
puoselėjant lietuvių kultūrą Mažojoje Lietuvoje, kolektyvams už kasdienį darbą, gyvenimą joje ir, kas
svarbu – mūsų atžalynui – moksleiviams, garsinantiems savo dar nedideliais darbais Lietuvą.
Dalyvauti Dainų šventėje padėjo rėmėjai iš Chicagos, Mažosios
Lietuvos lietuvių draugijos, kuri ne
vieną kartą yra suteikusi finansinę
pagalbą dainų švenčių kolektyvams
Karaliaučiaus krašte. Širdingai jiems
ačiū. Dėkojame ir Lietuvos Respublikos konsulatui Kaliningrade, kuris
parėmė mūsų kolektyvų dalyvavimą
Dainų šventėje bei VšĮ Karaliaučiaus Lietuvių Bendruomenei už pagalbą organizuojant šią šventę.
Algirdas Karmilavičius
Karaliaučiaus krašto lietuvių
kolektyvų išvykos
į Dainų šventę organizatorius

atkelta iš 3 psl.
Posėdžio metu buvo kalbama
apie PLB kilnojamąją parodą. Valdyba nutarė įgalioti ir įpareigoti Leoną Narbutį pristatyti PLB kilnojamąją parodą Lietuvoje.
PLB XIII Seimas įpareigojo
PLB Valdybą kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą su prašymu praplėsti
Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB
Komisiją dar 2 nariais. Tai suteiktų
galimybę Australijos bei Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėms turėti
savo atstovus Komisijoje. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Valdybos
pirmininkė Regina Narušienė raštu

kreipėsi į Seimo pirmininką su minėtu prašymu.
Valdyba kreipėsi į kraštų lietuvių bendruomenes prašydama,
atsižvelgiant į savo bendruomenės
poreikius, padėtį, specifiką, išskirti
savo krašto lietuvių bendruomenės
prioritetines sritis, kokia parama iš
Lietuvos bendruomenei yra reikalinga ir kaip krašto lietuvių bendruomenė gali prisidėti prie Lietuvos
ekonominių, švietimo, kultūrinių...
tikslų įgyvendinimo tame krašte.
Valdyba prašė kraštų lietuvių bendruomenių atsižvelgti į svarbą klausimo ir atsiųsti savo atsakymus iki

rugsėjo 15 dienos.
Valdyba informuoja, kad nuo
rugsėjo 7 dienos Gabrielius Žemkalnis nebeina PLB atstovo Lietuvoje
pareigų. Valdyba dėkoja Gabrieliui
Žemkalniui už ilgametį ir pasiaukojamą darbą šiose pareigose. PLB
atstovo skyrimo klausimas atidėtas
kitam posėdžiui. Kadangi Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Valdybos
pirmininkė Regina Narušienė lankosi Lietuvoje, ji laikinai, kol kol bus
paskirtas naujas atstovas, eina ir atstovo Lietuvoje pareigas.

Rūta Leonova
Karaliaučiaus 48 mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja
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BALTARUSIJOJE
Kai saulė blanksta pamažu,
Rūkai miškus apdengia.
Į žemę gražią išdidžiai
Rugsėjis jau atžengia.
Pabyra vėl keliais vaikai,
Žinių ištroškę širdys.
Čia laukia jūsų mokykla,
Jinai priglaus, sušildys.
Į kelią tolimą išleis
Ir seks ilgai jūs skrydį.
Paguos, palaimins, išlydės
Į šį pasaulį didį.
Graži, saulėta rugsėjo pirmosios diena sukvietė pasipuošusius uniformomis, rankose nešinus
gėlėmis Pelesos lietuvių vidurinės
mokyklos mokinius bei panorusius
mokytis mūsų mokykloje naujokėlius, jų tėvelius, mokytojus, sve-

Rugsėjo pirmoji Pelesoje
čius, kurių atvyko nemažas būrys
iš Lietuvos ir Baltarusijos institucijų. Niekada mūsų nepamiršta TMID
atstovai – atvyko gen. direktorius
Arvydas Daunoravičius; nuolatinis
svečias mūsų mokyklos renginiuose
Lietuvos konsulato Gardine generalinis konsulas Rimantas Latakas,
konsulė Dalia Mickienė. Baltarusijos pusei atstovavo Varanavo rajono
švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vera Matusevič, Baltiškių apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė
Faina Surkont.
Rugsėjo pirmoji prasidėjo šv.
Mišiomis, kurias aukojo Pelesos
klebonas Kastytis Krikščiukaitis.
Toliau šventė persikėlė į mokyklos
vidinį kiemelį, kurį originalia gyvų
gėlių kompozicija papuošė auksarankė mokytoja Nijolė Rimkuvienė.
Šventės vedantieji buvo vienuolikto-

RUGSĖJO 1-OSIOS AKIMIRKOS PELESOJE
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kai: Elena Ivaško, nuolatinė lietuvių
kalbos olimpiadų Lietuvoje dalyvė,
ir mokyklos meninės saviveiklos aktyvus dalyvis Povilas Černiak.
Iškilmingai atlikus Lietuvos ir
Baltarusijos Respublikų himnus mokyklos direktorius Alfonsas Švelnys
pasveikino visus susirinkusius su
švente, palinkėjo daug stiprybės, ištvermės, gerų žinių, pristatė svečius,
naujai atvykusias mokytojas Vitaliją
Jakučionytę ir Aldoną Urbanavičiūtę.
Mokyklos mažieji sveikino
visus su švente, deklamavo eiles
apie vasarą, mokyklą, draugus, dainavo daineles. Atvyko į mokyklą
mokytis žiogas – Linas Matiulevičius, 3 kl., pelė – Julija Šimelevič,
5 kl., skruzdėlė – Margarita Šilin, 5
kl. Jie apžiūrėjo pirmokams skirtas
kuprines, patiems pirmokėliams lie-
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pė jas atpažinti, bet patys į mokyklą nebuvo priimti, nes, anot Vytauto
Matiulevičiaus, 5 kl. juos moko pati
gamta, o Aleksandras Nedelko, 6 kl.
pareiškė, kad ši mokykla skirta mokiniams, o ne visokiems žiogams ir
pelėms.
Pirmosios klasės mokytoja Nijolė Andrušaitienė pasveikino
savo buvusius ketvirtokus, o dabar
penktokus, palinkėjo būti gerais,
žingeidžiais, pristatė savo pirmokėlius, kurių net 5 panoro mokytis. Jie
nedrąsiai ištarė savo vardus.
Mokyklos direktorius Alfonsas Švelnys, pavaduotojai Antanina
Arbačiauskienė, Jonas Matiulevičius
pasveikino visus su švente, pirmokėliams įteikė naujas kuprines. Pirmokėliai buvo svarbiausi šventės dalyviai, jiems buvo skirtas didžiausias
dėmesys. Savo dovanų maišelius atrišo ir svečiai. Dovanos byrėjo kaip
iš gausybės rago. Knygos apie Lietuvą ir Baltarusiją, pirmokų pasai,
saldainiai, viskas net netilpo mažose rankelėse... Tania Grišan, Julija
Šimelevič, Margarita Šilin, Karina
Kovalevskaja padainavo smagią dainelę, skirtą pirmokams.
Buvo pakviesti pasirodyti
naujokai ir jų tėveliai. Šiemet net 12
naujų mokinių panoro mokytis pas
mus.
Ši šventė nebūtų buvusi to-

kia graži ir reikšminga, jei ne žmonės, supantys mokinius nuo pat mažų dienų. Tai – mokytojai.
Mokytojau, tu reikalingas čia esi,
Prasmingos visos tavo dienos.
Širdim, ranka ir akimis
Paglostai ir matai kiekvieną.
Jau plaukus padengė šarma,
Metai su gervėm nuplasnojo.
Bet mokykla tuo ir gera –
Jaunystę tavo atkartoja...
Darbų dar virtinė ilgų
Neleidžia tyliai atsikvėpti,
Dar daug jums linkim mokinių,
Šypsokitės ir neliūdėkit.
Po šių sveikinimo žodžių visi suskato sveikinti mokytojus, auklėtojus, svečius, o mokyklos kaimo
kapela, kurioje smuiku griežia pirmūnė, 8 kl. mok. Julita Arbačiauskaitė; akordeonu groja Justina Arbačiauskaitė, abiturientė, pirmūnė,
dvejus metus iš eilės iškovojusi lietuvių kalbos olimpiadoje Lietuvoje
pirmąsias vietas; akordeonu – penktokas Vytautas Matiulevičius; pirmūnas, abiturientas Povilas Černiak
mušė būgną, o septintokas Albertas
Vitkovskis, irgi pirmūnas, grojo sintezatoriumi. (Šią mokyklos kaimo
kapelą sąlyginai galima pavadinti

pirmūnų kaimo kapela.) Vadovaujami meno vadovo Petro Rimkaus
trenkė skambų maršą „Rožės žiedelis“.
Nuskambėjęs skambutis, o po
to visų dalyvių sudainuotas „Pelesos
maršas“ pakvietė moksleivius į klases, į pirmą pamoką „Tėvų žemė –
mano žemė“.
Prasidėjo septyniolikti mokslo metai Pelesoje. Septynioliktą
kartą skamba varpelis, skelbdamas
mokslo metų pradžią. Ar galėjo pagalvoti pelesiškiai, kai leido savo
vaikus į tik dar naujai įkurtą lietuvių
mokyklą, kurioje buvo tik 8 mokiniai, kad ji taip suklestės, remiama
Lietuvos institucijų, geros valios
žmonių. Dabar, kai visur mažėja
mokinių, kai uždaromos mokyklos,
mes išlaikėme tą patį praėjusių metų
skaičių – 80 mokinių, nors po švietimo reformos Baltarusijoje įvedimo
išėjo iš mokyklos į gyvenimą dviejų
11-ųjų klasių mokiniai.
Dėkojame visiems Lietuvoje,
kurie palaiko mus, supranta, kokį
svarbų darbą dirba mokytojai. Sveikiname visus kolegas, kurie dirba
užsienio lietuviškose mokyklose, su
Rugsėjo pirmąja, linkime stiprybės,
pasitikėjimo savimi, ištvermės.
Danutė Beliūnienė
Pelesos lietuvių vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja
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Neužmirštami vasaros įspūdžiai Vilniuje

Labai gražiomis ir šiltomis
dienomis prasidėjo mokslo metai
Pelesoje. Į mokyklą sugūžėjo mokiniai, jų tėveliai, naujai atvykę mokytis, sugrįžo pailsėję per vasaros atostogas ir susikaupę darbui mokytojai.
Po ilgų vasaros atostogų visi kupini
įspūdžių ir prisiminimų.
Tačiau didžiausius ir neužmirštamus įspūdžius Pelesos moterų
lygių balsų ansamblis parsivežė iš
Vilniaus, kur dalyvavo tūkstantmečio dainų šventės finalinėje dainų
dienoje liepos 6 dieną.
Žinoma, kolektyvas numynė
nemažą kelią, praliejo nemažai prakaito, kad patektų į šią šventę. Privalomas repertuaras buvo sunkus ir
reikalavo didelių vokalinių sugebėjimų. Reikėjo išmokti 11 dainų, mokėti atmintinai jų tekstus. Kai kurios
repertuaro dainos reikalavo aukštų
natų, todėl mūsų sopranai turėjo gerokai padirbėti, kad galėtų švariai išdainuoti tas natas.
Kolektyvas Vilniuje repetici-
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jas pradėjo liepos 4 dieną. Buvo apgyvendintas labai gerame viešbutyje
netoli Vingio parko estrados. Visus
stebino labai gerai organizuotas dalyvių maitinimas, repeticijos ir laisvalaikis.
Išaušo liepos 6 diena, šiek tiek
maištinga, vėjuota, bet vasariškai
šilta, ir tai džiugino.
Neišdildomą įspūdį paliko eitynės Vilniaus gatvėmis nuo
Katedros aikštės iki Vingio parko.
Tūkstančiai dalyvių žygiavo su savo orkestrais, dainomis, šokiais, apsirengę savo kolektyvų spalvingais
kostiumais.
Mūsų dainininkės žygiavo
kartu su Gervėčių krašto šokėjomis, apsirengusios margaspalviais
tautiniais rūbais, o ant galvų vietoje karūnų turėjo supintus lauko gėlių
vainikus, kurie suteikė šventinį akcentą.
Kadangi mes turėjome savo
kolektyvo pavadinimą „Pelesa“, kuris rodė, iš kur esame, tai žygiuo-
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dami sulaukėme daug malonių vilniečių pasveikinimų, palinkėjimų,
minios šūksnių, palaikymo. Atrodė,
kad vilniečiai ir miesto svečiai tik į
mus ir žiūri.
Į Vingio parką laukė nelengvas 6 km. kelias, bet tai mūsų nenuvargino, matant tokį palaikymą.
Eisenos metu mes pamatėm ir išgirdom, kad visi žino Pelesos kraštą, o
daugelis net ir pabuvojęs čia ne kartą.
Pagaliau atėjo šventinis vakaras, kai apie 13 tūkstančių dainininkų, padedami galingų orkestrų,
diriguojant garsiems šalies dirigentams, dainavo nuostabias lietuviškas
dainas. Žinoma, ir Pelesos mokytojos dainavo su visais kartu. Tai buvo
nuostabiai malonu ir džiugu. Visas
išlietas per repeticijas prakaitas atsipirko, nes tokio didelio patriotiškumo, pasididžiavimo Lietuva seniai
bebuvom matę.
Petras Rimkus
Pelesos lietuvių mokyklos meno vadovas
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VII Europos lietuvių krepšinio turnyras
Rugpjūčio 14 d. Huetenfelde
(Vokietija) įvykusiame Europos lietuvių krepšinio turnyre (ELKT), kuriame dalyvavo 13 komandų, finale
šiais metais susikovė Londono lietuviai, pusfinalyje 42:14 įveikę Šveicarijos „Lietuviai.CH“ komandą bei
Druskininkų „Grand Spa Lietuva“
ekipą, kuri tik po įnirtingos kovos
rezultatu 38:34 sugebėjo palaužti
Pietų Švedijos „Žuvėdų“ komandos
pasipriešinimą. Švedijos lietuviai liko trečioje vietoje, mažajame finale
nugalėję komandą iš Šveicarijos.
Nors iš pradžių atrodė, kad
„Lithuanian BC“, nepralaimėjusi
šiais metais nė vienerių rungtynių,
finale didelio vargo neturės, Druskininkų komanda vis dėlto rado savyje jėgų ir, pakilę lemiamam šturmui,
buvo netgi persvėrę rezultatą savo

komandos naudai. Tačiau (2007 metų čempionai) Londono lietuviai po
laiku paimtos minutės pertraukėlės
ėmė vėl demonstruoti kibią gynybą bei puikų komandinį susižaidimą
puolime, ir tai jiems garantavo pergalę rezultatu 46:30. Geriausio turnyro žaidėjo taurė buvo įteikta „Lithuanian BC“ komandos nariui Egidijui Janulevičiui. Jam taip pat buvo
įteikta ir kompanijos „pusk.lt“ dovana – pažintinis „kitesurfing“ kursas
Lietuvos pajūryje.
Šis turnyras išsiskiria tuo, kad
aikštelėje rungtynių metu privalo
būti bent po vieną merginą. Žaidėjoms yra taikomos įvairios privilegijos, o jų pelnomi taškai yra vertinami daugiau negu vyrų. Jos ir vėl tapo
turnyro puošmena, o savo meistriškumu niekuo nenusileido daugeliui

VOKIETIJOJE
stipriosios lyties atstovų. Stebint,
pavyzdžiui, VII ELKT geriausios
žaidėjos Augustės Žygaitės iš Londono žaidimą, ne vienas juokavo: ar
nevertėtų kai kuriems vyrams, žaidžiantiems prieš ją, taikyti šias privilegijas… A. Žygaitei buvo įteikta
taurė ir „Grand Spa Lietuva“ įsteigtas prizas – savaitgalis dviem asmenims Druskininkų vandens pramogų
parke ir viešbutis dviem asmenims.
Tolimų metimų konkurse stulbinantį taiklumą demonstravo Kęstas Rimas iš „Žalčių“ komandos,
sugebėjęs per minutę įmesti net 19
tritaškių. Merginų kategorijoje taikliausia tapo Jūratė Valytė („Žalčiai“).
Į krepšinio turnyrą Huetenfelde šiemet buvo atvykę 142 krepšininkai iš Vokietijos, Anglijos, Šve-

LINKSMOJI VOKIETIJOS „OPLIA“ KOMANDA
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VYKSTA

VARŽYBOS

PERGALĖ
dijos, Danijos, Baltarusijos, Šveicarijos ir Lietuvos, o per vieną dieną
buvo sužaistos net 37 rungtynės. Netrūko nieko: nei gražių prasiveržimų, nei taiklių metimų paskutinėmis
rungtynių sekundėmis, nei įspūdingų dėjimų į krepšį, nei karčių replikų
teisėjų atžvilgiu. Buvo ir patemptų
raumenų, išnarintų kojų, rankų, mėlynių ir net sulaužytų pirštų. Tačiau

28

tai tik dar labiau paryškina lietuvių
ryžtingumą, veržlumą ir atkaklumą
kovojant dėl nugalėtojo titulo.
ELKT staigmena tapo turnyro
naujokai – Šveicarijos lietuviai, atsivežę šaunų būrį sirgalių ir sugebėję
prasibrauti net iki pusfinalio. Didelių komplimentų nusipelnė ir Frankfurto lietuviai, atvykę į turnyrą tik
penkiese ir sužaidę net 6 rungtynes
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be keitimų. Nesėkmė šįkart lydėjo
ne visos sudėties atvykusius praėjusių metų čempionus „Cambridge“
krepšininkus, kurie, nors ir demonstravo brandų žaidimą ir bene labiausiai sugebėjo pasipriešinti Londono
komandai pogrupio rungtynėse, liko
tik septintoje vietoje. Šauniai pasirodė ir gausi jungtinė Koelno-Bonos
komanda, taip pat atvykusi į turnyrą
pirmą kartą. Linksmiausia komanda
buvo pripažinta publikos numylėtinė
Vokietijos „Oplia“ ekipa, atvykusi į
turnyrą be didesnių ambicijų, tačiau
sugebėjusi užimti garbingą 9 vietą.
Po finalinių rungtynių ir apdovanojimų dalyviai skubėjo į Rennhofo pilies parke beprasidedantį
Europos lietuvių roko festivalį „Eurofestivalis 2009“, kur jų jau laukė
grupė „Biplan“, o įspūdžių dalinimasis užsitęsė iki pat ryto.
Turnyro organizatoriai džiaugėsi, kad jiems vėl pavyko suburti
gausų skirtingų Europos šalių, įvairių profesijų lietuvių būrį, kurį vienija bendras pomėgis – krepšinis.
Turnyrą rengė Europos lietuvių kultūros centras (ELKC), vadovaujamas Rimo Čuplinsko, talkininkaujant Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Koelno-Bonos apylinkės
pirmininkei Ievai Kleinauskas ir Vokietijos „Žalčių“ krepšinio komandos kapitonui Mindaugui Jacinevičiui (Lundgrenui).
Galutinė komandų rikiuotė:
1. Londonas „Lithuanian BC“
2. Druskininkai „Grand Spa
Lietuva“
3. Švedija „P.Švedijos Žuvėdai“
4. Šveicarija „Lietuviai.CH“
5. Huetenfeldo „Žalčiai“
6. Koelno-Bonos I komanda
7. „Cambridge“
8. Frankfurtas
9. Heidelbergo „Oplia“
10.Baltarusija
„Gervėčių
kraštas“
11. Hamburgas
12. Koelno-Bonos II komanda
13. Danija „Kopenhaga“
Mindaugas Jacinevičius
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Praūžė antrasis EURO festivalis
Rugpjūčio 14-16 dienomis
Rennhofo pilies parką sudrebino net
dešimt į jau antrąjį festivalį iš įvairių Europos kraštų atvykusių grupių.
Šį kartą renginys duris atvėrė ir grupėms iš Vokietijos, tuo paįvairindamas muzikinę programą ir suteikdamas atlikėjams progą drauge muzikuoti ir bendrauti.
Penktadienio muzikinę programą atidarė alternatyvi ketveriukė iš Leipzigo „Dante’s Dream“,
sužavėjusi klausytojus savo kūrinių
originalumu ir energija bei tinkamai įaudrinusi publiką festivalyje
svečių teisėmis koncertavusių vakaro gigantų „Biplan“ pasirodymui.
Šaunieji vilniečiai, kurių koncertą
lydėjo įspūdinga video-inscenizacija, šėlti privertė ne tik tą pačią dieną
netoliese vykusio Europos lietuvių
krepšinio turnyro nualintus tautiečius, susirinkusius net iš šešių Europos šalių, tačiau gera nuotaika
sugebėjo užkrėsti ir Vokietijos žiūrovus. Po šio energingo pasirodymo
prie pat koncertų zonos įkurto palapinių miestelio link patraukė tik retas klausytojas – daugelis palapinių
savo šeimininkų po pašėlusiai smagios, pilnos dainų ir juoko nakties
sulaukė tik švintant.
Žiūrovams
bepusryčiaujant
ramiais tonais bei švelniu vokalu 12
valandų trukusį muzikinį šeštadienio maratoną pradėjo Vokietijoje gyvenančių lietuvių Vyto Lemkės bei
Martyno Lipšio grupė „PasaQa“. Lepinami šiltos pietų Vokietijos saulės,
besigaivinantys šaltais gėrimais bei
besistiprindami vietoje ant grotelių
ruošiamais kepsniais ir dešrelėmis,
per dieną žiūrovai taip pat išgirdo
bendrą Vokietijos lietuvio ir latvių
grupę „Virge“ bei vokiečius „Bläuen
SZööK“ ir „Blue Milk“. „Įdomu išgirsti tokį ypatingą roko atmainų mišinį. Kadangi daugelis grupių atvyko
ne tik iš skirtingų regionų, bet ir iš
įvairių šalių, visos jos skamba skirtingai, tačiau jas vienija roko kalba“,
– muziką komentavo iš Koelno atvykusi Mara Heilmann.

VOLKER HINKEL

IR

PETER FREUDENTHALER

Įpusėjus šeštadienio programai Rennhofo pilies parką užkariavo
nepakartojamas Taurintos Rigertaitės balsas, lydimas įspūdingų gitaros improvizacijų. Mergina žiūrovus
užbūrė originaliomis džiazo ir bliuzo aranžuotėmis bei „loop machine“
pagalba gyvai net septyniais balsais
atliekamomis lietuvių liaudies dainų
interpretacijomis. Gimusios Vilniuje, gyvenusios Vokietijoje bei šiuo
metu kuriančios ir koncertuojančios
Paryžiuje Taurintos kūrybinis keliais
puikiai atspindi tarptautinę EURO
festivalio idėją.
Netrukus į sceną įžengusi vokiškojo roko grupė iš Bonnos „Vielleicht Vegas“ bemat sugrąžino lyriškai Taurintos nuteiktus klausytojus į
audringą festivalio realybę. Triukšminga nuotaika žiūrovus užkrėtė ir
Lietuvoje gimusio, Vokietijoje gyvenančio Elino Venckaus grupė iš
Muensterio „Elinas“, šalia kitų dainų sugrojusi ir iš „MTV Baltic“ žinomą savo dainą „Better way“.
Šeštadienio vakaro programą
karūnavo visų nekantriai laukti legendinės grupės „Fools Garden“ nariai Peter Freundenthaler ir Volker
Hinkel, pristatę savo aktualų projek-

TAURINTA RIGERTAITĖ
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„VIELLEICHT VEGAS“
MAX MILIAN

GI TA RIS TAS

tą „Fools Garden - Closer!“ Akustiniu vokalo ir gitarų duetu atlikę senas ir naujesnes grupės dainas mu-

zikantai pavergė publiką savo nuoširdumu, paprastumu, gera nuotaika
bei didelėmis simpatijomis Lietuvai.
„Tiems, kurie dar nebuvo Lietuvoje
– primygtinai siūlome ten apsilankyti!“ – dar neprasidėjus pasirodymui
vokišką publiką ragino vokalistas
Peter Freudenthaler, pats su grupe
„Fools Garden“ neretai koncertuojantis ar tiesiog besiilsintis Lietuvoje. „Tai nepaprastai gražios gamtos
ir svetingų žmonių kraštas“, – pasakojo dainininkas. Sužavėti šiltos
ir audringai palaikančios publikos,
šalia tokių žinomų hitų kaip „Wild
days“, „Pieces“ ir „Welcome sun“,
bene geriausiai visiems žinomą savo
hitą „Lemon tree“ atkakliai prašantiems žiūrovams vyrukai atliko net
du kartus. „Šį vakarą „Fools Garden“ atradau iš naujo. Maloniai nustebino ne tik atlikėjų skleidžiama
didžiulė energija, bet ir jų nuoširdumas bei šmaikštumas“, – žavėjosi
vienas renginio organizatorių Ignas
Bruder.
Tačiau baigiamasis festivalio
koncertas daugeliui susirinkusiųjų
dar nebuvo renginio kulminacija –
susirinkusieji laukė festivalio rengėjų žadėtosios išskirtinės galimybės
„susipažinti ir artimiau pabendrauti
su muzikantais“. Šis pažadas buvo
betarpiškai ištesėtas po žvaigždėtu

ŽIŪROVAI MĖGAUJASI VASARA
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vasaros dangumi prie užžiebto didžiulio laužo, kur „Fools Garden“,
„Elinas“ bei kiti festivalio atlikėjai
drauge su žiūrovais bendravo, juokavo bei iki aušros kartu dainavo
„Pink Floyd“, „Beatles“ ir kitų grupių dainas.
Sekmadienio rytą ir popietę
susibičiuliuoti spėję festivalio muzikantai jungtiniame „Chill-out jam
session“ skirtingais sąstatais ir toliau lepino lankytojų ausis bei širdis, scenoje sujungdami ne tik įvairių pakraipų bei stilių muziką, bet ir
nugriaudami sienas tarp šalių, kalbų
ir kultūrų bei šia draugiškumo gaida baigdami muzikinę festivalio
programą. Pasak vokiško laikraščio
„Südhessen morgen“ „muzikinėje plotmėje festivalis per vienerius
metus taip pažangiai išsivystė, jog
neabejotinai pelnė EURO festivalio
titulą“.
„Tikiu, kad tie, kurie atėjo –
nuvilti tikrai neliko. Nuostabus oras,
puiki gamta, gera muzika ir labai
draugiška publika paženklino šių
metų festivalį ir nuspalvino jį šviesiomis spalvomis. Tikiuosi, kad iki
kitos vasaros žiūrovų prisiminimuose jos neišbluks, ir jie vėl mielai sugrįš į Huettenfeldą, jau į jubiliejinį
– trečiajį EURO festivalį“, – vylėsi
renginio organizatorius, Europos lietuvių kultūros centro direktorius Rimas Čuplinskas.
ELKC inf.
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Vasario 16-osios gimnazijai pradėjo vadovauti dr. Bronė Narkevičienė

Vokietijoje gyvuojančios Vasario 16-osios gimnazijos direktorės
pareigas pradėjo eiti dr. Bronė Narkevičienė.
Dr. Narkevičienė ligšiol vadovavo jos pačios ir Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo
„Pagalba Lietuvos vaikams“ 2006
m. įkurtai „Nacionalinei moksleivių akademijai“, skirtai gabių Lietuvos vaikų papildomam ugdymui. B.
Narkevičienė 1982 m. pradėjo dirbti
matematikos mokytoja Kaune; vėliau tapo matematikos mokytoja eksperte bei mokinių į KTU gimnaziją
atrankos konkursų „Mokslo lyderių
turnyrai“ vadove. Nuo 1996 m. dirbo
asistente ir vyr. asistente, nuo 2003
m. – docente KTU Fundamentaliųjų
mokslų fakultete.
Lietuvoje vertinama švietimo
ekspertė, 23 metų matematikos mokytojos darbo patirtį turinti bei socialinių (edukologija) mokslų daktarės laipsnį įgijusi pedagogė yra publikavusi daugelį mokslinių straipsnių ir pelniusi įvairius apdovanojimus: 2004 m. ji gavo Vyriausybinį
apdovanojimą „Metų mokytojas“,
2007 m. – LTV akcijos „Daugiau
saulės, daugiau šviesos“ apdovanojimą „Už akademinę šviesą“, o 2008
m. Švietimo ir mokslo ministerija
jos sukurtą ir vadovaujamą projektą
„Vaikų ir jaunimo akademinė pažanga – Nacionalinė moksleivių akademija“ pripažino geriausiu švietimo ir
mokslo projektu ir nominavo už idėjos novatoriškumą.
Būsima gimnazijos direktorė
inicijavo ir vadovavo daugeliui projektų ir švietimo tyrimų Lietuvoje,
stažavo JAV (Templeton stipendija),
Vokietijoje (DAAD stipendija), Kanadoje (BIP) ir Škotijoje (PHARE),
pranešimus skaitė Vokietijos, Ispanijos, Austrijos, Graikijos, Čekijos bei
Latvijos universitetuose vykusiose
mokslo konferencijose.
Vasario 16-osios gimnazija,
įsikūrusi Vokietijoje, Huettenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų ir sie-

VASARIO 16-OSIOS

GIM NA ZI JAI PRA DĖ JU SI VA DO VAU TI DR .

BRONĖ NARKEVI-

ČIE NĖ

kia Vokietijoje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas
puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir
tradicijas. 1999 metais gimnazija
įgijo valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, suteikiantį
teisę išduoti vokišką brandos atestatą bei ilgainiui užtikrinantį dalinį
gimnazijos finansavimą. Šiuo metu
gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10
administracinių/ūkinių darbuotojų,
mokosi 200 lietuvių bei vokiečių

moksleivių.
Kadangi nuo 1982 m. gimnazijai vadovavęs direktorius Andrius
Šmitas šių metų vasarą ketino išeiti
į pensiją, jau 2008 m. gegužės mėn.
buvo paskelbtas tarptautinis konkursas, kurį laimėjo dr. B. Narkevičienė. 2008 m. gruodžio 14 d. netikėtai
mirus A. Šmitui, gimnazijai laikinai
vadovavo pavaduotojos Irena Grevienė ir Lieselotte Manß.
V16info
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Baltijos kelio dvidešimtmečiui
skirtas futbolo turnyras

AIRIJOJE

AIRIJOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ,

LAT VIŲ IR ES TŲ , SURENGUSIŲ

BALTIJOS KELIO AIRIJOJE GRANDINĖ
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BALTIJOS KELIO 20-MEČIO FUTBOLO TURNYRĄ, KOMANDOS
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Rugpjūčio 23 d. Dubline, minint Baltijos kelio dvidešimties metų sukaktį, įvyko futbolo turnyras.
Airijoje gyvenantys lietuviai, latviai
ir estai subūrė savo šalių komandas.
Turnyre dalyvavo dvi Lietuvos ir po
vieną Estijos bei Latvijos komandą.
Atidarydamas renginį Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys pažymėjo, kad „prieš du
dešimtmečius nuo Talino iki Vilniaus nusidriekęs Baltijos kelias
buvo galinga žinia pasauliui, kad
lietuviai, latviai ir estai po 50 metų okupacijos pasiryžę atgauti laisvę ir valstybingumą. Šiuo turnyru
čia, Dubline, parodome, kad esame
aktyvūs savo valstybių piliečiai, kurie puoselėja ryšį su Tėvyne, siekia
prisidėti prie gerovės savo valstybėje kūrimo, pilietinės visuomenės
plėtros ir Lietuvos tarptautinio vaidmens stiprinimo“.
Estijos ambasadorius Airijoje
Andre Pung ir Latvijos ambasados
Airijoje konsulė Elena Lobzova pasidžiaugė savo tautiečių aktyvumu
prieš 20 metų ir dabar bei paragino
visus išlaikyti atmintyje Baltijos kelio akciją, perduodant šio jau istori-

nio įvykio palikimą būsimoms kartoms.
Į Blanchardstown sporto ir
pramogų komplekse vykusį renginį gausiai susirinkę Airijoje gyvenantys lietuviai, latviai ir estai entuziastingais šūksniais palaikė savo
komandas. Aktyviausi žiūrovai buvo vaikai, energingai mosavę šalių
vėliavėlėmis. Po permainingų kovų
turnyro nugalėtoja tapo komanda
„Lietuva 1“. Jai buvo įteikta Airijos Lietuvių Bendruomenės įsteigta futbolo taurė. Turnyro teisėjai ir
komandų vadovai buvo apdovanoti
specialiai šiai progai pagamintais

marškinėliais su Baltijos kelio simbolika.
Po turnyro visi – ir žaidėjai, ir
sirgaliai – tvirtai susikibo rankomis
ir kiekvienas savo kalba nuoširdžiai
dainavo „Bunda jau Baltija...“, „Atmostas Baltija...“, „Argake Baltimaad...“. Baltijos kelio vienybės dvasia, prieš dvidešimt metų alsavusi
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, dabar sklandė ir Airijoje.
Turnyras surengtas Airijos
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos
ambasados Airijoje iniciatyva.
Natalija Bacevičienė
LR Ambasados Airijoje patarėja

Rugsėjo pirmomis dienomis
naujiems mokslo metams duris atvėrė net aštuonios Airijoje įsteigtos lietuviškos mokyklos, o Kerry apskrityje dar planuojama kurti savaitgalinę
lituanistinę mokyklėlę. Airijos Lietuvių Bendruomenės tinklalapyje buvo
paskelbta keletas žinučių apie mielą
rugsėjo šurmulį mokyklose. Airijoje
dabar veikia šios savaitgalinės lituanistinės mokyklos: Dubline, Kor-

ke, Monaghane, Droghedoje, Trime,
Kavane, Tulamore ir Ballinrobe. Jose mokosi apie 700 mokinių, žinias
jiems perduoda 64 mokytojai.
„4 Vėjų“ mokykloje viena
svarbiausių naujovių bus ypatingas
dėmesys vyresniųjų klasių lietuvių
kalbos pamokoms. Jos šiemet bus
specialiai pritaikytos tam, kad mokiniai
pasiruoštų Airijos egzaminų centro
rengiamam lietuvių kalbos egzaminui.

Rugsėjis – lietuvybės žadinimo mėnuo
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Baltijos kelio minėjimai

Lemontas. Rugpjūčio 23 d.
Baltijos kelio dvidešimties metų minėjimą po pamaldų Pasaulio lietuvių centre surengė JAV LB Lemonto
apylinkės valdyba. Valdybos pirmininkas Rimantas Dirvonis įžangoje
priminė, kad 1989 m. rugpjūčio 23
d. protingų trijų tautų vadovų sutarta grandinė, ryžtingų moterų, vyrų
ir vaikų rankomis supinta nuo Vilniaus per Rygą iki Talino, pamiršusi
nežinią ir baimę, vaizdžiai atskleidė
pasauliui ir pasmerkė Molotovo-Ribbentropo paktą (taip pavadintas Stalino ir Hitlerio susitarimas), nulėmusį Baltijos šalių okupaciją. Suspaustų

rankų grandinės galia bejėgė liaudies
žmonių minia tapo tauta, kuri jau kitais – dar sovietiniais metais, nebijodama galingų priešų, paskelbė pasauliui apie savo nepriklausomybę.
Po to buvo parodytos dvi tą
patį sekmadienį Lietuvoje jos laiku transliuotos Lietuvos televizijos
programos: Lietuvos Seime vykusio
iškilmingo „Baltijos kelio“ minėjimo ištraukos, kuriose girdėjome Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Vytauto Lansbergio kalbas,
paryškinančias to įvykio svarbą.
Antrojoje programoje matėme
tą pačią dieną Lietuvoje transliuo-

to estų puikiai parengto dokumentinio „Baltijos kelio“ premjerą. Filmas
aiškiai parodo 1989-tųjų Lietuvos,
Latvijos ir Estijos žmonių protingą,
fantastišką vieningumą. Man, vienam
iš Baltijos kelio dalyvių, tai priminė
jaudinančias iki ašarų, išdidžias dienas. Kaip gaila, kad Lietuvos vadovai, Seimas, visa tauta dar vis nepajėgia tokios vienybės atstatyti.
Visi Lietuvos televizijos įrašai buvo gauti iš Lietuvos ankstyvą
sekmadienio rytą mūsų laiku (jau
vakare Lietuvoje) internetu Arvydo
Reneckio pastangų dėka.
Gediminas Kairys

Lemontas. Tie, kurie šiltą ir
saulėtą pirmąjį rugsėjo sekmadienį nepasidavė pagundai prie ežero
ar upės pasidžiaugti iškeliaujančios
vasaros teikiamais malonumais, o
užsuko į šalia Pasaulio lietuvių centro Lemonte esantį skverelį, turbūt

liko nenusivylę. Čia Baltijos kelio
20-ąsias metines paminėjo JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio vakarų
apygarda. Į vasaros šventę susirinkę įvairaus amžiaus tautiečiai ne tik
prisiminė mūsų valstybei reikšmingus įvykius, bet ir turėjo puikią pro-

gą susirinkti ir pabūti kartu.
Šis renginys dar kartą parodė,
kad tik kartu, susikibę rankomis, be
pykčio ir pavydo, galime patirti neapsakomą buvimo kartu džiaugsmą
ir pasididžiavimą savo šalies praeitimi. Ir nesvarbu, kuriame pasaulio
kampelyje bebūtume, savo tautiškumą galime pajusti, kai esame drauge su ta pačia kalba kalbančiais, tas
pačias dainas dainuojančiais, tuos
pačius šokius šokančiais, tą pačią
tautos istoriją menančiais. Panašiai
turbūt jautėsi ir 1989 metų rugpjūčio
23 d. į 600 kilometrų ilgio grandinę
sustoję lietuviai, kartu su latviais ir
estais sudarę gyvą grandinę per Baltijos valstybes, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų sąjungos, išreikšdami norą būti
laisvais.
Baltijos kelias, nusidriekęs
minint 50-ąsias Ribbentropo-Molotovo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines,
sujungė trijų Baltijos šalių sostines
– Vilnių, Rygą ir Taliną. Taigi savo
rankomis esame sukūrę nenuginčijamus žmogaus nenugalimumo ir stiprybės įrodymus, atkreipusius viso
pasaulio dėmesį. 2009 m. UNESCO
Baltijos kelią įtraukė į „Pasaulio atminties“ sąrašą.
Vidurio vakarų apygardos valdybos sumanymą ir šiapus Atlanto

BALTIJOS KELIO DVIDEŠIMTMEČIO PAMINĖJIME (IŠ KAIRĖS): LR GENERALINIO
CHICAGOJE TREČIASIS SEKRETORIUS V. MIKĖNAS, BUVĘS ESTIJOS PARLA MEN TO NA RYS J Ū RIS T O ME PU IR L AT VIŲ B EN DRUO ME NĖS PIR MI NIN KAS J A NIS V IL KON SU LATO
CINS
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paminėti Baltijos kelio sukaktį palaikė dauguma apylinkių. Vienas iš
valdybos narių Ernestas Lukoševičius džiaugėsi, kad į šventę atvyko
ne tik kitų Baltijos valstybių, bet ir
Baltarusijos opozicijos atstovas.
Renginį iškilmingai pradėjo
šauliai, atnešę JAV, visų trijų Baltijos šalių ir Mažosios Lietuvos vėliavas. Nuskambėjus Lietuvos, Latvijos
ir Estijos himnams susirinkusieji tarsi
prieš 20 metų Baltijos kelyje susikibę
rankomis traukė „Bunda jau Baltija”.
Sveikindama
susirinkusius
apygardos valdybos pirmininkė Irena Vilimienė sakė: ,,Prieš 20 metų
trys Baltijos sesės pabudo iš pusę
šimtmečio trukusio letarginio miego, atsikėlė ir tvirtai susikabinusios
rankomis ėjo pasmerkti tų, kurie norėjo jas paklupdyti. Ėjo apginti savo
Garbės, savo Laisvės. Ir ją apgynė. Šiandien Estija, Latvija ir Lietuva laisvos tarp laisvų“.
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos generalinio konsulato Chicagoje
trečiasis sekretorius Vytautas Mikėnas, buvęs Estijos parlamento narys
Jūris Tomepu, JAV Latvių Bendruomenės pirmininkas Janis Vilkinas ir
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto
tarybos vicepirmininkė informacijai Marija Remienė. Visų trijų šalių
atstovai pasodino Baltijos valstybių
stiprybės simbolį – ąžuoliuką.
Susirinkusiems savo šokius dovanojo lietuvių liaudies šokių kolek-

ŠVENTĖJE DALYVAVO T. DAUKANTO

RIJA

ĄŽUOLIUKĄ SODINA JAV LB KRAŠTO TARYBOS VICEPIRMININKĖ INFORMACIJAI MAREMIENĖ IR JAV LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS PIRMININKĖ IRENA VILIMIENĖ

tyvas „Suktinis“, grojo ir dainavo vienas iš valdybos narių, muzikantas Algimantas Barniškis su žmona. Kavinė
„Bravo“ siūlė karštus patiekalus, taip
pat buvo galima paskanauti saldumynų, nusipirkti šiųmetinio medaus.
Po šventės Irena Vilimienė su didžiuliu dėkingumu kalbėjo
apie visus, nuoširdžiai prisidėjusius
ruošiant šventę. Ypač draugiškai ir
kruopščiai Baltijos kelio paminėjimui ruošėsi apygardos valdybos nariai. Ir šventės metu darbo netrūko
– vieni tvarkė stalus ir sceną, kiti organizavo loteriją, treti rūpinosi maistu ir gėrimais. Valdybos pirmininkė
įsitikinusi, kad tokios šventės kaip ši

– vienas iš pagrindinių būdų išlaikyti
lietuvišką kultūrą, tradicijas, stiprinti
bendruomeniškumo suvokimą.
„Džiaugiuosi, kad žmonės,
gyvenantys ne tik Lemonte, bet ir
kitose apylinkėse, pasiūlė savo pagalbą. Be jos nebūtume išsivertę. Tai
aš labiausiai vertinu“, – kalbėjo valdybos pirmininkė.
Smagi, draugiška nuotaika dar
ilgai sklandė ore. Žmonės šnekučiavosi, vaišinosi, sukosi šokio sūkury.
Skambanti lietuviška muzika ir lietuviška šneka turbūt ne vieną šventės dalyvį perkėlė į už tūkstančių kilometrų esančią gimtinę.
Loreta Timukienė

JŪ RŲ ŠAU LIŲ KUO PA
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Nauji mokslo metai Gedimino lituanistinėje mokykloje

PRIE SAVO MOKYKLOS. BEATOS IVANAUSKIENĖS NUOTR.

GEDIMINO

LIETUVISKOS
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DIREKTORE V IOLETA R UTKAUSKIENE
AUKSUOLĖS MACIULEVIČIENĖS NUOTR.

MOKYKLOS

SKELBIA NAUJUOSIUS MOKSLO METUS .
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Gedimino lituanistinė mokykla, veikianti Illinois šiaurinėje dalyje, Mundelein, rugsėjo 12 d. sukvietė apylinkės lietuviukus aštuntiems
mokslo metams šioje apylinkėje.
Šiais metais veiks darželio grupė,
parengiamoji bei 1-6 klasės. Mokykloje dirba 10 mokytojų. Patalpas
nuomoja Mundelein St. Andrew liuteronų bažnyčia. Praėjusiais metais
mokyklą baigė 51 mokinys. Panašiai
tiek mokinių tikimasi ir šiemet. Mokyklą lanko daugiausiai trečiabangių vaikučiai, gimusieji Amerikoje.
Dažnai vaikai į darželį ateina net nekalbėdami lietuviškai, bet čia greitai pramoksta. Mokykla nepajėgia
išsilaikyti iš mokslapinigių, padeda
LB Waukegan-Lake County apylinkė aukomis, jau kelinti metai
apylinkės valdyba skiria stipendijas
sunkiau besiverčiančioms šeimoms,
paramą skiria Lietuvių fondas, JAV
Švietimo taryba, remia ir atskiri apylinkės lietuviai.

PLB kraštų žinios

Tūkstantmečio sezono atidarymo atgarsiai
Rugsėjo 12 d vyko JAV LB
Pietvakarių Floridos apylinkės sezono atidarymo vakaronė, kurioje
dalyvavo ganėtinai daug įvairaus
amžiaus bendruomenės žmonių. Dalyviai buvo tradiciškai šiltai sutikti
su duona ir druska.
Bendruomenės pirmininkė Zita Siderienė atidarė šventę pakiliais
žodžiais: „Palaimink, Dieve, mus,
Lietuvos vaikus, ir kiekvieno mūsų
balsą te išgirsta žemė ir dangus. Palaimink, Dieve, mus, Motinos kalba,
nes visiems mums vieną kraują davė Lietuva“, – tai Leonido Abariaus
„Dieve, laimink Lietuvą“ dainos žodžiai, skambėję lietuvių lūpose Lietuvoje ar kitoje šalyje, nesvarbu, kur
juos likimas būtų nubloškęs. Šiais
metais Lietuva savo vardo tūkstantmetį paminėjo gražiais renginiais. Jų
begalė, tačiau patys įspūdingiausi ir
paskatinę pasaulį suklusti bei susidomėti šiuo mažu Baltijos „gintaru“
buvo Tūkstantmečio odisėja „Vienas
vardas Lietuva“, kurio metu jachta
„Ambersail“ apiplaukė aplink pasaulį, sukviesdama visus pasaulio lietuvius po trispalve. Tai Tūkstantmečio
dainų šventė – „Amžių sutartinė“,
kurioje dalyvavo apie 40 tūkstančių
dalyvių, taip pat ir išeivijos lietuvių
kolektyvai iš 15 šalių. Tai Vinco Ku-

dirkos „Tautiška giesmė“, sugiedota
liepos 5-ąją dieną, 21 valandą Lietuvos laiku ir vienu metu sujungusi
tūkstančius viso pasaulio lietuvių“.
Zita Siderienė priminė mums,
kad šiais metais paminėjome ir Baltijos kelio dvidešimties metų sukaktį: „Tai tik keletas renginių, kurie pasauliui atskleidė ir parodė, kad Lietuva „ant gaublio – mažas lopinėlis,
padūmavęs gintaras su pušies kvapu
ir kraujo atšvaitu...“, tačiau „mūsų
meilėj – ji didžiulė. Mūsų delnuose – ji nesudeginama. Mūsų ilgesys
– brangiausia pasaka. Mūsų akyse ji
– saulės kraštas“, – sakė pirmininkė.
Jos kalbą bendruomenė sutiko šiltais aplodismentais. Pirmininkė šventės dalyviams pristatė pirmą kartą Pietvakarių Bendruomenę
linksminusią „Cigar Band“ grupę iš
Chicagos, vadovaujamą visiems gerai žinomo dainininko ir muzikanto
Rolando Janavičiaus, kuri buvo labai šiltai sutikta.
Šeimininkės pagamino skanių lietuviškų patiekalų, iškepė tortų. Bendruomenės organizatoriams,
vadovaujamiems bendruomenės pirmininkės Zitos Siderienės, nestigo
energijos pasirūpinti salės estetine
išvaizda, jaukumu ir kampeliu vaikučiams.

Šokiai, šventinė nuotaika, dainos tęsėsi iki vėlumos. Tikimės, kad
šventė, kuri subūrė ir senus, ir mažus, dar ilgai skambės visų širdyse.
Svarbu neužmiršti:
Kas esi, kam esi, kur esi
Sapnuose ar sapnų debesy
Tyloje ar kurčiųjų kalboj
Ten kažkur prarastoj Lietuvoj...
Nijolė Byer

PLB Valdyba reiškia gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems, „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugijos ir Argentinos Lietuvių Bendruomenės nariams rugpjūčio 5 d. šį pasaulį
palikus Albertui Stalioraičiui.

Velionis visą savo gyvenimą paskyrė lietuvybės išlaikymui ir skatinimui ne tik savo draugijoje, bet ir visoje Argentinoje. Alberto Stalioraitis buvo labai svarbus institucijos žmogus, bendravo ir gelbėjo įvairiose lietuvių veiklos
srityse. Jis ypač talkino draugijos lietuvių jaunimo šokių ansambliui „Dobilas“, buvo draugijos Kultūros komisijos
narys. Alberto Stalioraitis daug prisidėjo siekiant išlaikyti ir renovuoti „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ pastatą,
kuris laikomas lietuvybės Argentinoje simboliu.
Alberto Stalioraitis daugiau nei 20 metų buvo „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ informacinio biuletenio „Žinios“, leidžiamo ir platinamo popieriuje, taip pat elektroniniu paštu, lietuvių ir ispanų kalbomis visame pasaulyje, įkūrėjas ir redaktorius.

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenei, netekusiai nuoširdaus darbininko, atsidavusio dvasios vadovo, Lietuvos patrioto, šviesaus kunigo ir nepakartojamos asmenybės prel. Jono Petrošiaus, gilią užuojautą reiškia PLB Valdyba.
2009 Spalis / Pasaulio lietuvis
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Mūšis prie Sedos
Bronius Nainys
Sedos vardas pirmiausia asocijuojasi su lietuvių savanorių, pasivadinusių Tėvynės apsaugos rinktine
(TAR), kuri 1944 m. susikovė su sovietine rusų kariuomene, mūšiu. TAR
buvo pradėta formuoti baigiantis II
Pasauliniam karui, 1944-ųjų vasarą,
Žemaitijoje. Jos tikslas buvo kovoti
su puolančia SSRS kariuomene. Ši
rinktinė sudaryta iš į Žemaitiją SSRS
puolimo metu iš Utenos, Rokiškio,
Panevėžio, Biržų pasitraukusių ginkluotų būrių ir papildyta žemaičiais.
Pirmiausia rinktinė užėmė pozicijas fronte prie Papilės ir Viekšnių,
Ventos upės kairiajame krante, o
vėliau gynybos pozicijas Sedos-Telšių ruože. Po to, kai spalio 6-7 dienomis vykusio puolimo metu SSRS
kariuomenė užėmė beveik visą Žemaitiją, Tėvynės apsaugos rinktinė
vokiečiams traukiantis buvo palikta
priedangoje ir stojo į kautynes prie
Sedos. Rinktinei trūko prieštankinių
ginklų ir šaudmenų, todėl ji puolimo neatlaikė ir atsitraukė, patyrusi
didelių nuostolių. Po to įsitvirtino
prie Barstyčių ir vėl užėmė gynybos
poziciją. SSRS kariuomenei puolant
toliau, TAR pasitraukė link Baltijos
jūros, kur dauguma karių pasitraukė
į Rytprūsius.
Sedos mūšyje dalyvavo ir buvęs PLB Valdybos pirmininkas bei
ilgametis „Pasaulio lietuvio“ redaktorius Bronius Nainys, kurį 1944
m., artėjant sovietinei kariuomenei,
kaip Karo mokyklos absolventą, karininką, ats. j. leitenantą, Pašvitinio
apylinkių savanoriai buvo pasikvietę vadovauti kuopai. Su šia kuopa jis
pasiekė Žemaitiją. Pateikiame gabalėlį šio Sedos mūšio savanorio prisiminimų.
Parodyti pasauliui, kaip Lietuvos
vaikai gina savo žemę
Antrą kartą į Lietuvą raudonajam okupantui atslenkant, lietuvių
tauta, jausdama gėdą dėl Lietuvos
vadų aplaidumo ir atsisakymo kariš-

38

kai priešintis rusams 1940 metų birželyje, ryžosi priešintis pati. Šiam
tikslui buvo kuriama ir vadinama
generolo Povilo Plechavičiaus armija. Nors ji buvo pradėta kurti vokiečių sumanymu bei pastangomis,
jų kariuomenės rėmuose kaip pagalbinis dalinys, bet lietuviai tokiam
pradiniam užmojui pritarė. Nes iš
tikrųjų patriotams kovotojams išeiti
į viešumą, susiorganizuoti bei apsiginkluoti kitokios išeities nebuvo,
todėl ir pagrindinė mintis, nepaisant,
ką galvojo vokiečiai, čia buvo kurti
karinę jėgą tik savo karšto gynybai
nuo raudonojo okupanto, galvojant
net apie partizaninį karą, jeigu susiklosčiusi padėtis to reikalaus. Vokiečiams šiuos lietuvių tikslus suvokus, jie patys šokosi Plechavičiaus
armiją naikinti, karius suiminėti ir
siųsti į Vokietiją darbams, kitus net
į kalėjimus kišti. Nuo vokiečių besislapstantys Lietuvos miškuose būrėsi į pirmuosius partizanų dalinius.
Tokios grupės pradėjo kurtis ir šalia
jų, ypač patogesnėse partizaniniam
karui vietovėse. Daug jų susikūrė
Rytų Lietuvoje. Karinių dalinių kūrimąsi skatino dar ir iš Vakarų ateinančios žinios, ypač apie JAV prezidento Roozevelto ir Didžiosios Britanijos premjero Churchilio surašytą
Atlanto Chartą, skelbiančią, kad po
karo visos sovietų ir nacių pagrobtos
buvusios nepriklausomos valstybės
bus atstatytos, žinoma, jeigu jos to
norės. O tai jau skatino norą įrodyti
net ginklu savo nepriklausomybę ginant. Okupantui artėjant prie Lietuvos, daug tų grupių jautėsi per menkos stoti į kovą ir iš Rytų Lietuvos
pradėjo trauktis į Vakarus, pakeliui
susijungdamos į didesnes grupes.
Su jomis kartu traukėsi ir pirmosios
okupacijos žiaurumus pergyvenę
bėgliai. Dideli būriai jų atsirado Žemaitijoje. O kartu ir tikrovė: trauktis
nebėra kur, ką daryti? Visų pasitraukusių ir čia sustojusių būrių vadovai
pradėjo rinktis pasitarimams. Tarp
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BRONIUS NAINYS PRIE PAMINKLO
ALEKSO SUŠAUDYMO VIETOJE , NE TO LI P A KRUO JO MIES TO . A LEK SAS N AI NYS BOL ŠE VI KŲ SU DAR DVIEM
DRAUGAIS GIMNAZISTAIS BUVO NU ŽU DY TAS 1941 M . SU KI LI MO ME TU
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jų buvo ir žymių lietuvių karininkų,
politikų, valstybininkų. Vyravo zarasiškiai, kuriems vadovavo Zarasų
apskrities viršininkas, Lietuvos vyriausybėje buvęs ministras dr. Jonas
Steponavičius. Ratas pradėjo suktis
aplink jį. Po daugelio šių pasitarimų, išsamių svarstybų, aštrių nuomonių susikirtimų, ginčų buvo prieita tokios išvados: toliau trauktis
nebegalim, Lietuvą palikti ir vykti
į Vokietiją nenorim, nes mūsų pareiga tėvynę ginti, bet ne iš jos pabėgti.
Tad organizuojamės į karinį dalinį, ginkluojamės ir ginamės. Ginklų
šaltinis – tik vokiečių kariuomenė,
kitokių nėra. Prieš okupantus, žinoma, nelaimėsim. Sovietų sąjungai
Lietuvą okupavus liekam, einam į
miškus ir tęsiam partizaninį karą iki
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pasaulinio karo pabaigos, parodydami jį laimėjusiam Vakarų pasauliui,
kad mes verti laisvės ir jų Atlanto
Chartoje žadėtos pagalbos Nepriklausomai Lietuvos valstybei atkurti. Sprendimas aiškus: vieno tarpsnio
pabaiga, kito pradžia.
Žemaitijoje kuriamas dalinys
buvo pavadintas Lietuvos tėvynės
apsaugos rinktine, į ją įsijungusių
vyrų buvo daug, berods 6 tūkstančiai
ar panašiai. Pirmiausia buvo suorganizuotas vadinamasis 1-asis pulkas. Tuojau pat buvo pradėtas kurti
2-asis. Paskui – jau ir 3-ojo pulko
griaučiai, buvo sudaryta bent jo vadovybė. Sudarytas bendras Tėvynės
apsaugos rinktinės štabas. Tie visi
įvykiai yra aprašyti keliose knygose,
kurių paruošimu rūpinosi Vilniuje
gyvenantis prof. Vladas Kazlauskas.
Ypač būdingą apysaką, pavadintą
„Išėjusiems negrįžti“ parašė šiuose
daliniuose kartu su kitais vyrais kovojęs žymus išeivijos lietuvių rašytojas Albinas Vaitkus, pasivadinęs
Marijaus Katiliškio slapyvardžiu.
Kiekvienam jaunam vyrui patarčiau
šią Amerikoje išleistą istorinę apysaką perskaityti. Neeilinį Lietuvos
istorijos laikotarpį aptaria neeilinis
Lietuvos rašytojas.
Žemaitijos miestelyje, Pievėnuose, berods, Mažeikių apskrityje,
suorganizuota TA rinktinė pasitraukė į Plinkšius, prie Plinkšių ežero.
Įsikūrė Plinkšių dvare ir iš ten pradėjo veikti. Patyrėme, kad tarp mūsų ir rusų jokio vokiečių dalinio jau
nebėra. Rusams paėmus Šiaulius,
kuriuos puolė, kaip dabar mums žinoma, prievarta okupanto suorganizuota Lietuviškoji 16-oji divizija,
frontas apsistojo. Į vakarus nebeslinko. Nors vakaruose tam frontui
pasipriešinti jokios kitos jėgos nebebuvo. Paraidžiui imant, Tėvynės
apsaugos rinktinė nutarė tąja jėga
tapti. Iš tikrųjų tai buvo fantastiškas
galvojimas. Mes, kariškai neparuoštas, neapmokytas, blogai ginkluotas
dalinys, stojome į frontą priešintis
Raudonajai armijai. Tai mes žinojome, bet vėlgi buvo tam tikra mąstysena, tam tikra logika ir tam tik-

ra politika: parodyti pasauliui, kaip
Lietuva, kaip jos vaikai gina savo
žemę. Ir menkai ginkluoti drįsta stoti prieš Raudonąją armiją, kovoja už
savo tautos laisvę, valstybinę nepriklausomybę. Mes žinojome, kad tos
žinios nueina ten, kur mes norim,
– per Švediją kažkokiais keliais patenka amerikiečiams. Jie žino, kaip
mes trokštam ir kovojame dėl savo
krašto laisvės. Ir kaip tada mes jais
tikėjom, pasikliovėm. Bent aš taip
buvau įsitikinęs. Todėl TA rinktinė
vadinamajame Ventos fronte stojosi prieš Raudonąją armiją. Aš buvau
paskirtas 1-ojo pulko, 4-osios kuopos vadu. Ventos fronto pagrindas
kaip tik buvo toji 4-oji kuopa, išsidėsčiusi ant kalnelio, berods, prie
Viekšnių, vakariniame Ventos krante. Kuopos dešinėje ir kairėje buvo
kiti būriai, vadinami sparnai. Man,
jaunam vyrui, tam fronto barui teko
vadovauti net 30 dienų. Frontą laikėm vieni, be vokiečių pagalbos.
Tuo laiku Tėvynės apsaugos
rinktinės vadovybė užmezgė ryšį
su toje vietovėje bolševikus stabdyti turėjusiu vokiečiu daliniu „Herre
gruppe Nord“. Jos vadas buvo jau
kautynėse pasižymėjęs vokiečių karininkas pulkininkas Moeder. Jo karininkai stebėjo mūsų dalinius, ryžtą pasipriešinti rusams ir ginti savo
kraštą ir jam pranešinėjo. Taip tarp
mūsų ir vokiečių karių užsimezgė
tarnybinis ryšys.
Pulkininkas Moeder, susipažinęs su mumis ir matydamas, kaip
mes pasiryžę kovoti, prižadėjo mums
padėti. Sakė, kad vyks į Vokietiją, į
vyriausiąjį kariuomenės štabą, ir pasakys jiems, kaip lietuviai myli savo
kraštą, laisvę, kaip kovoja ir todėl
jiems turi būti teikiama visa karinė
pagalba. Jis išvyko. Netrukus grįžęs iš Vokietijos jis tikrai nuoširdžiai
bandė mums padėti. Atitraukė iš Ventos fronto. Išrūpino mums aprangos,
buitinių reikmenų, ginklų. Rūpinosi
apmokymu, išdavė „pancerfaustus“
– lengvuosius ir sunkiuosius kulkosvaidžius. Bandė daryti ką galėjo.
Nežinau, kaip tą vokietį suprasti, bet
man atrodė, kad jis buvo nuoširdus

lietuvių draugas. Man su juo bendrauti neteko, su juo ryšius palaikė
vyresni vadai. Bet man neatrodė, kad
jis būtų buvęs koks nors mūsų išnaudotojas. Gal čia buvo apsirikimas,
bet to patikrinti šiandien jau nebegalima. Tėvynės apsaugos rinktinę jis
įjungė į vokiečių kariuomenę.
Iš Ventos fronto į rytus mes
siuntėme žvalgų grupes, norėdami
sužinoti priešo pirmąsias linijas. Atrodo, kad ir Raudonoji armija siųsdavo savo žvalgybos dalinius, ir mes
susišaudydavom. Vieną kartą jie buvo priartėję visiškai arti mūsų Ventos fronto linijos, įvyko gana smarkus susišaudymas, daugiausia iš šautuvų, bet ir iš lengvųjų bei sunkiųjų
kulkosvaidžių. Ten žuvo vienas mūsų kuopos karys. Pirmoji Tėvynės
apsaugos rinktinės auka.
Buvo ir jausmingų akimirkų
Tėvynės apsaugos rinktinei
kuriantis viena apsistojimo vieta
buvo Telšiai. Apgyvendinti buvome
Telšių gimnazijoje, prie ežero. Pradėjome tvarkytis Lietuvos karinių
dalinių pavyzdžiu. Telšiuose buvo
įsikūręs tik vienas batalionas, kurio
vadas buvo kpt. Ignas Pavilavičius
iš Biržų. Daugiausia čia buvo Pasvalio, Biržų, kartu ir mano vadovaujamas Pašvitinio junginys. Tų būrių
vadovybėje sutikau iš karo mokyklos pažįstamų karininkų. Sutikau iš
Pasvalio pasitraukusį, Lietuvoje jau
pradėjusį ryškėti ir vėliau išeivijoje
pagarsėjusį vieną iš stipriausių išeivijos beletristų Albiną Vaitkų – Marijų Katiliškį. Su Marijum Katiliškiu
ilgokai teko kartu būti, bendrauti.
Jis jau buvo pradėjęs rašyti noveles,
leisti savaitinį laikraštėlį apie mūsų
pulkus. O Amerikoje apie tą laikotarpį parašė jau mano minėtą romaną ,,Išėjusiems negrįžti”. Į kūrinį ir
aš patekau. Marijus Katiliškis buvo
beveik vienintelis literatas, kūrėjas,
patekęs į dalinius, tačiau jis buvo ir
geras, drąsus karys, kovotojas. Turėjo ir kareivio idealą: husaras, batai
su dideliais pentinais, sunkiu kalaviju prie šono ir ryškiu randu žande.
Dėl to šį epizodėlį ir miniu. Marijus
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PAMINKLAS SEDOS

MIES TE LIO CEN -

TRE SKIRTAS KRI TU SIEMS MŪ ŠY JE

labai nemėgo viršininkų, tačiau kažkodėl mudu gerai sugyvenom, draugavom. Teko kartu atlikti ne vieną
žvalgybinį žygį. Nes man atrodė, kad
visi kariai esame vienodi. Ir mano
kaimas, ir mano vyrai mane mylėjo,
nes kai grįždavau namo, bendravau
su jais taip pat, kaip ir su savo kolegomis gimnazistais ar studentais. Jie
man atrodė tokie pat Lietuvos žmonės – garbingi, šaunūs, geri draugai.
Todėl ir tuose Tėvynės apsaugos daliniuose man buvo vienodas ir eilinis
karys, ir grandinis, ir generolas. Visi
mes esame lietuviai, visi turime tą
patį tikslą, visi kovojame už Lietuvą ir priešo kulka vienodai ima visus.
Todėl visi turime būti ir toje pačioje
plotmėje, nepaisant, kad vienas įsakymą duoda, o kitas jį vykdo.
Kovos krikštas
Dalinius kuriant man teko įvai-
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rios pareigos. Pirmąjį pulką kuriant
man buvo pavesta eiti ryšių kuopos
vado pareigas. O ryšių kuopa buvo
toks savotiškas dalinys, žiniomis turėjęs jungti visus kitus dalinius. Kautynėse ryšių kuopa irgi turi tam tikrą
uždavinį, nes ji tvarko visą susižinojimą. Tuo laiku vienintelė susižinojimo priemonė buvo telefonas. Tiesa,
jau buvo maži radijo siųstuvai, bet
jų mes dar neturėjome. Ryšių kuopos vaidmuo buvo ir labai svarbus,
ir pavojingas, nes reikėjo siųsti ryšininkus susižinojimui su kovojančiais
pirmosiose linijose. Kūrėmės pagal
Lietuvos kariuomenės etatus, nors
labai panašiai buvo organizuojami ir
vokiečių kariuomenės pulkai. Vėliau
aš buvau perkeltas į ketvirtą kuopą ir
paskirtas jos vadu.
Ventos fronte mus pakeitė vokiečiai. Jie perėmė saugomas linijas.
Mus pasiuntė į užnugarį geriau susiorganizuoti ir daugiau pasimokyti.
Mano vadovaujama 4-oji kuopa buvo
pertvarkyta į sunkiųjų ginklų kuopą.
Sunkiausi ginklai tada buvo kulkosvaidžiai, minosvaidžiai ir prieštankiniai pabūklai. Kadangi prieštankinių
pabūklų mes neturėjome, tai mums
juos pavadavo „pancerfaustai“. Tai
toks ginklas, kuriuo buvo galima
nukauti tanką. Tačiau tanką reikėjo
prisileisti iki 30 metrų. Tarp 30 ir 20
metrų atsiradęs tankas buvo geriausias taikinys, jį buvo galima nukauti
vienu „pancerfausto“ šūviu.
Tuo laiku pulkui persitvarkant
ir ginkluojantis, mokantis kautynių
pratimų, atvyko daugiau lietuvių karininkų iš Vokietijos, iš Drezdeno,
kur jie buvo surinkti iš Rytuose kovojusių ir pasitraukusių lietuvių batalionų. Tų batalionų buvo, berods,
26. Rusams puolant jie visi traukėsi
į Lietuvą ir Lietuvoje daugiau ar mažiau pabiro. Kai kurie iš jų pasitraukė į Vokietiją, tačiau kaip vienetai
kautynėse jie jau nebebuvo naudojami, bet buvo paskirstyti po įvairius pagalbinius karinius dalinius.
Karininkai buvo surinkti Drezdene
ir vėliau atsiųsti į Tėvynės apsaugos
rinktinės jau vadinamus Žemaičių
pulkus, o kiti dar buvo pasiųsti ir į
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lietuviškus dalinius, kuopas ar net ir
batalionus, sutelktus Latvijoje į vokiečių feldmaršalo Schoerner kovos
grupę. Schoerner dalinys, pasilikęs
Latvijoje, laikėsi iki pat karo pabaigos. Su juo turėjo jungtis ir mūsų
Tėvynės apsaugos rinktinė, daugiau
ar mažiau kaip dešinysis jo sparnas.
Tačiau netikėtas mūsų įgrūdimas į
Sedos kautynes šiuos planus apvertė
aukštyn kojom.
Kadangi batalionuose tarnavę lietuviai karininkai buvo daugiau
prityrę kautynėse ir užsigrūdinę, be
to, vyresnio laipsnio – būtinos tarnybos karininkai, jie mus pakeitė TA
rinktinėje. Pvz., mano, kaip kuopos
vado, pareigas perėmė kpt. Pranas
Pačebutas, pasilaikydamas mane
savo pavaduotoju. Aš tapau minosvaidžių būro vadu. Tuo laiku mes
buvome jau Vokietijos kariuomenės
žinioje ir netrukus buvome pasiųsti į Sedą ginti šios svarbios kryžkelės, nes buvo sužinota, kad rusai
tuoj pradės pulti. Visą pirmąjį pulką išdėstė aplink Sedą ir man, kaip
1-ojo pulko 4-osios kuopos vado
pavaduotojui ir minosvaidžių būrio
vadui, teko dešinysis sparnas prie
upelio. Su 4-osios kuopos minosvaidžių būriu aš įsitvirtinau dešiniajame kuopos sparne. Kuopos vadas
kpt. Pačebutas iš karto norėjo mane
pasilaikyti šalia savęs vadavietėje,
kuopos viduryje, tačiau man atrodė,
kad man geriau būti su savo būriu.
Jis nesipriešino. Būrys išsikasė apkasus ir įsitvirtino. Iš ryto prasidėjo
puolimas. Rusai atidarė gana stiprią
lengvųjų pabūklų ugnį. Mes iš karto
neatsišaudėm, tupėjom apkasuose ir
tylėjom. Staiga atėjo įsakymas: kodėl tyli minosvaidžių būrys? Mano
pavaduotojas buvo prityręs minosvaidininkas, man patarė: „Nešaudykim dabar, nes nėra taikinių“. Prieš
mus buvo laukas ir miškas. Mes laukėm, kol iš miško pasirodys pirmieji
daliniai, nes kol kas nebuvo į ką šaudyti. Gavome ir antrą įsakymą, atrodo, kad vokiečiai nervinosi, o mes
tylėjome. Po kokių kelių minučių iš
miško pasirodė rusų tankai ir važiavo mūsų kryptimi. Ant tankų sėdėjo
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Paskutinis sudiev lietuvybės apaštalui
Su Algiu Regiu atsisveikinant
Rugpjūčio
20 d. savo ilgą
ir įspūdingą žemės kelionę baigė čikagietis Algis Regis, kurį
moderniųjų laikų
lietuvybės apaštalas prel. Mykolas Krupavičius
buvo
pavadinęs
nenuilstančiu kovotoju už lietuvių
teises ir garbę.
Gegužės 17 d. jis
buvo atšventęs garbingą 95 m. sukaktį. O rugpjūčio 27 d. jo palaikai
palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, kurių lietuviškumo reikalais
jis daugelį metų rūpinosi ir kur jau
buvo pastatytas bendras paminklas
su užrašu: „Išvykome iš tėvynės laikinai, kelionė užsitęsė amžinai“. Velionis atgulė šalia anksčiau mirusios
žmonos Irenos.
Jo darbus šių eilučių autoriui
ilgus dešimtmečius yra tekę stebėti
ir gerai įsidėmėti. Todėl bent dalį iš
jų norisi čia prisiminti.

žurnalo administratorius), prasidėjus
II Pasauliniam karui, jis buvo priverstas likti Amerikoje, nes negalėjo
grįžti atgal į tėvynę, kurioje netrukus ėmė šeimininkauti rusai.
Jau 1936-1939 m. pradėjęs
studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą
Vytauto Didžiojo universitete Kaune
mokslus tęsė Marianapolio kolegijoje, CT, kurią baigė 1940 m. bakalauro laipsniu. 1940-1942 m. Chicagos
universitete studijavo verslo administravimą. Studijų metu jis aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje ir
spaudoje.

Amerikoje išgyveno 70 metų
Gimęs Garliavos valsčiuje,
Kauno apskrityje, 1914 m. gegužės 17 d., į Ameriką jis atkeliavo
1939-aisiais visai netikėtai. Važiavęs į New Yorke vykusią pasaulinę
parodą (kaip „Naujosios Romuvos“

Tarnavo JAV armijoje
Vykstant II Pasauliniam karui,
1943 m., jis įstojo savanoriu į JAV
kariuomenę, galvodamas, kad jo
toks žygis priartins Lietuvai laisvę ir
po karo jis galės grįžti į Tėvynę. Deja, tokia mintis neišsipildė, Lietuva
liko sovietų okupuota.
Beje, gyvendamas Lietuvoje
ir atvykęs į JAV jis vadinosi Albinu
Reneckiu. O išėjęs iš kariuomenės
tapo Algiu Regiu, nes nenorėjo pakenkti savo Lietuvoje likusiems artimiesiems. Algis Regis tuoj įsijungė į lietuvišką kultūrinę bei politinę
veiklą ir beveik iki pat mirties (kol
tik sveikata leido) aktyviai joje darbavosi.
Paleistas iš JAV kariuomenės,
1946 m., apsigyveno Los Angeles,
Californijoje (ten sukūrė šeimą su

visuomenės veikėja Irena Truškauskaite), o 1952 m. persikėlė į Chicagą, kur gyveno iki pat mirties.
Chicagoje jis šeimai (turėjo
tris sūnus: Algį, Liną ir Audrių) duoną pelnė dirbdamas „Admiral“ bendrovėje ir Chicagos Cook apskrities
prokuratūroje. Tačiau visą laisvalaikį jis pašventė lietuviškai veiklai.
Aktyviai veikė mažiausiai dešimtyje
organizacijų. Jo žmona Irena Regienė ilgą laiką dirbo dienraščio „Draugo“ redakciniame kolektyve.
Daugiausiai pastangų A. Regis skyrė kovai, kad į lietuvių įsteigtas Šv. Kazimiero kapines grįžtų lietuviškos laidojimo tradicijos.
Tuo tikslu buvo organizuojamos demonstracijos miesto centre
prieš tuometinį Chicagos arkivyskupijos valdytoją kardinolą Cody,
o lietuvių peticijos pasiekė net patį
Vatikaną. Jis ta tema pats nemažai
kalbėjo per lietuviškas radijo programas, rašė spaudoje. Tie A. Regio
darbai atsispindi 2007 m. Chicagoje išėjusioje knygoje „Šv. Kazimiero
kapinėms – 100 metų“. Iš šio leidinio galima daug sužinoti apie velionio pasišventimą lietuvybei bei jo
nuveiktus darbus.
Ilsėkis ramybėje, taurus ir
darbštus kraštieti, atidavęs savo tautai didžiulę duoklę. Tavo darbai mūsų nuoširdžių tautiečių nebus ilgai
pamiršti.
Edvardas Šulaitis

rusų kariai pėstininkai, pro žiūronus
juos buvo galima labai aiškiai matyti. Tada mes, palaukę, kol jie pavažiuos kokį 100 m. nuo miško į atvirą aikštę, atidengėm minosvaidžių
ugnį. Turėjome 4 minosvaidžius ir
nežinau kiek minų. Kimšom minas
ir tos skrido priešo link. Nieko daugiau nematėm, tik dulkių, purvo debesis, dūmus, liepsnas. Taškėm tas
minas, kol jų nebeliko. Tačiau rusai
artėjo ir pirmieji prasiveržę tankai
jau pasirodė visiškai prie mūsų. Kas

sugebėjo, pagriebė „pancerfaustą“
ir paleido šūvius. Nežinau, ar buvo
pataikyta, ar nepataikyta, bet vienas
kitas tankas užsiliepsnojo – jie buvo visiškai arti. Kai pristigom minų,
įsakiau savo kariams pasitraukti, nes
jau nebuvo kas daryti. Išlipę iš apkasų negalėjom trauktis atgal, nes
ten vyko smarkus šaudymas. Ėjome
į priekį, iš kur nebuvo šaudymo. Už
kokių 50 m. nuo apkasų radom per
upelį lieptelį ir perėjom į kitą upelio
pusę. Į mus niekas nešaudė, nes, ma-

tyt, priešui šiame sektoriuje buvome
padarę nemažai žalos. Mano būrys, o
paskui ir visa rinktinė pabiro ir pradėjo trauktis.
Traukėmės iki Kretingos. Čia
radom kelis traukinius. TA rinktinės
karininkai, kariai ir visi kiti, kiek
ten buvo, susėdom į traukinius ir,
iš abiejų pusių šaudant, išvažiavom
Vokietijos link. Laimingai pervažiavę Tilžės tiltą atsidūrėm jau Karaliaučiaus srityje. Tai buvo 1944 m.,
berods, spalio 12 d.
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Netekome darbštaus Susivienijimo lietuvių Argentinoje vicepirmininko
ALBERTAS STALIORAITIS
mirė
ligoninėje 2009
m. rugpjūčio 5 d.
Buvo gimęs Argentinoje 1940
m. gegužės 20
d. Jo tėveliai –
Juozas ir Valerija Morkūnaitė,
senelis Antanas
ir dėdė Pranas,
abudu Susivienijimo lietuvių Argentinoje (S.L.A.) kūrėjai. Albertas
nuo mažens pradėjo darbuotis šioji
draugijoje, aktyviai dalyvavo lietuvių kolonijos veikloje. Nuo 1954
m. dalyvavo S.L.A. Lietuvių jaunimo sporto klube, Argentinos lietuvių
jaunimo teatre. Buvo nominuotas
kaip S.L.A. atstovas į ALOS tarybą
(dabartiniu metu PLB Kraštų Lietuvių Bendruomenę), į VII Seimą, ku-

ris vyko Kanadoje, Toronto mieste.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1993 m., važiavo su žmona į
Lietuvą, kur buvo priimtas kultūros
ministro Dainiaus Trinkūno. Kartu
norėjo pažinti Lietuvą ir gimines.
1997 m. vėl važiavo į Lietuvą ir prezidentui A. Brazauskui įteikė S.L.A
Garbės nario pažymėjimą.
Organizavo Susivienijimo ansamblių kelias išvykas, tarp jų – į XI
Lietuvių tautinę šokių šventę Kanadoje, Toronte, 2000 m.
Keletą metų priklausė Kultūros reikalų komisijai.
2005 m. kelionės į Argentiną
metu PLB atstovas G. Žemkalnis,
TMID gen. dir. A. Petrauskas ir Albertui įteikė padėkos raštą.
2008 m. spalio 22-24 d., kaip
ALOST įgaliotinis dalyvavo TMID
Birštone organizuotame seminare
„Valdyba ir informacijos valdymas“.
2009 m. liepos mėn., Lietuvai

švenčiant vardo tūkstantmečio šventę, organizavo Susivienijimo šokėjų
grupių „Dobilas“ ir „Gintaras“ išvyką į Dainų šventę Vilniuje. Šokių
repeticijas visuomet lydėdavo akordeono muzika.
Nebuvo S.L.A. Valdybos kadencijos, kad Albertas jai nepriklausytų.
Sukūrė mėnesinį informacinį
biuletenį „Žinios“ ir be pertraukos jį
redagavo 28 metus, jose nušviesdavo
ne vien S.L.A. naujienas, bet ir lietuvių
kolonijos įvykius ir pageidavimus.
Giliame liūdesy liko jo žmona Olga Čižiūtė, dukterys Adriana ir
Angelika, keturi anūkai, žentai, brolis Juozas Raul su žmona Elena, o
Lietuvoje – gausūs giminės.
Daug draugų ir pažįstamų lydėjo jį į kapus. Po religinių apeigų
S.L.A. pirmininkas inž. J. Brazaitis
tarė jausmingus atsisveikinimo žodžius.
Irena Andriuškaitė Stankevičienė

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė su giliu
liūdesiu praneša,
kad 2009 rugsėjo
8 d. Paryžiuje, eidamas 88-uosius
metus, Anapilin
iškeliavo šviesaus
atminimo
prelatas Jonas Petrošius.
Kun. J. Petrošius gimė 1921
m. gruodžio 19 d. Reistų kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje.
Lankė Tauragės gimnaziją, mokytojavo Kvėdarnos valsčiuje, studijavo Telšių ir Eichšteto (Eichstätt, Vokietija)
kunigų seminarijose. 1947-1955 m.
įsijungė į Strasbūro lietuvių draugijos
veiklą, 1951 m. Miulūzo (Mulhouse,
Prancūzija) mieste buvo įšventintas į
kunigus. 1955 m. jis kviečiamas kaip
kunigas į valstybės sostinę, kur daugiau lietuvių. Čia prasideda didysis

prel. J. Petrošiaus veiklos ir darbo laikotarpis, kai jo parapijiečiais tampa
visos Prancūzijos lietuviai (po kurio
laiko dar prisidėjo Belgijos ir Olandijos lietuvių sielovada). Nuo 1955
m. prelatas tampa Lietuvių katalikų
misijos Paryžiuje ilgamečiu vadovu –
išbuvo vietos lietuvių sielovados tarnystėje net iki 2006-ųjų, tad daugiau
kaip 50 metų! Jam daug metų (19581981 m.) patikėtas ir Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės vairas. Prel. J.
Petrošius labai rūpindavosi provincijos lietuviais, kas vasarą savo lengvuoju motociklu lankydavo daugelį
lietuvių tolimose apylinkėse, vienišų
ir su šeimomis, paskui labai gražiai
aprašydavo provincijos lietuvių godas. Paryžiuje jis susisiekė su lietuvių
seselėmis – vienuolėmis, išsibarsčiusiomis po įvairias kongregacijas (manoma, jog Prancūzijos vienuolynuose
iš viso buvo apie 100 seselių). Prel.
J. Petrošius jas lankydavo, vesdavo
rekolekcijas, dvidešimt metų kasmet
organizuodavo joms dviejų savaičių

poilsio ir maldų dienas. Jo pastangomis 1958 m., Šv. Kazimiero 500-ųjų
gimimo metinių sukakties proga, Paryžiuje buvo surengtas įspūdingas
minėjimas (dalyvaujant vienam žinomiausių pokario Europos politikų Robertui Schumanui), o taip pat du kartus – 1976 ir 1981 metais – Europos
lietuviškųjų studijų savaitės. Prelato
rūpečiu išleisti Sibiro lietuvių tremtinių maldų knygelės leidimai (1967
m. ir 1968 m.) dviem kalbomis: „Marija, gelbėk mus – Marie, sois notre
secours“. Ne be jo pagalbos išeidavo
ir „Prancūzijos Lietuvių Žinios“, kurioms vis ruošdavo medžiagą, o nuo
1966 metų ir pats biuletenį du dešimtmečius redagavo.
Tais sunkiais okupacijos metais prel. J. Petrošius buvo vietos lietuvių siela, neblėstantis religinio ir
tautinio gyvenimo žiburėlis. 1999 m.
PrLB taryba prel. J. Petrošiui už ilgametę veiklą Lietuvių Bendruomenės
labui suteikė Bendruomenės Tarybos
garbės pirmininko vardą.
PrLB

a.a. Prelatas Jonas Petrošius(1921-2009)
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