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Išeivija Lietuvai

Sausio pradžioje Lietuvos rašytojui Andriui Jakučiūnui buvo įteikta Kazimiero Barėno literatūros premija. Kaip pranešė G. PetkevičaitėsBitės biblioteka ir Panevėžio savivaldybė, A. Jakučiūnas šios bibliotekos įsteigtos premijos 2009
m. laureatu tapo už romaną „Tėvynė“. Šis Lietuvos kultūros įvykis paskatino pamąstyti apie
tai, kaip išeivija veikia Lietuvos valstybę - jos
ekonomiką ir kultūrą, mentalitetą ir dvasinį pasaulį. Mat rašytojas Kazys Barėnas (1907-2006)
didžiąją savo gyvenimo dalį gyveno ir kūrė išeivijoje - Didžiojoje Britanijoje, Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę susisiejo su gimtuoju Panevėžiu, o po mirties Panevėžio viešajai bibliotekai
paliko savo biblioteką, kuri dabar veikia šiuo
vardu, ir paliko premijos fondą. K. Barėno literatūros premija įsteigta 2007-aisiais. Ji skiriama už
pastaraisiais metais išleistą geriausiai vertinamą
prozos knygą.
Tokių premijų, o svarbiausia - tokių išeivijos lietuvių reiškimosi būdų Lietuvoje jau yra nemažai ir jų vis daugėja. Yra nemažai grįžusių gyventi į Lietuvą ir, buitiškai tariant, savo uždirbtą pensiją leidžiančių Lietuvoje; kiek jaunesnės
kartos atstovai, užsienyje išėję į ankstyvą pensiją, įsilieja į Lietuvos kultūrinį ir ekonominį gyvenimą ir įneša čia savo vakarietiškos patirties. Yra
nemažai aukštųjų mokyklų dėstytojų, kurie, įgiję
žinių užsienyje, jas perduoda Lietuvos jaunimui:
Kęstutis Girnius, buvęs „Laisvosios Europos“ radijo lietuvių skyriaus vadovas, dabar daugelyje
periodinių leidinių, televizijų ir radijo laidų reiškiasi kaip politikos komentatorius ir politikos
mokslus dėsto Tarptautinių santykių ir politikos
institute; „Amerikos balso“ buvęs korespondentas Romas Sakadolskis Žurnalistikos institute
moko būsimuosius žurnalistus… Yra verslininkų, kurie į Lietuvą perkėlė savo sėkmingą verslą.
Vienas ryškiausių pavyzdžių - Juozas Kazickas
(kuris yra ir mecenatas), įkūręs didžiausią mobiliojo ryšio bendrovę „Omnitel“. J. Kazickas
2000-aisiais buvo įrašytas į sėkmingiausių Lietuvos verslininkų šlovės galeriją.
Bet turbūt niekas neprieštaraus, kad svariausias užsienio lietuvijos indėlis į Lietuvos
valstybę - tai kardinolas Juozas Audrys Bačkis ir
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
Ne kartą PL puslapiuose minėta grįžusiųjų į tėvynę iš Amerikos organizacija „Sugrįžus“,
- tai jauniausios kartos lietuvaičiai, kurie grįžę
namo įsiliejo į Lietuvos gyvenimą.
Audronė Viktorija Škiudaitė
2010 Vasaris / Pasaulio lietuvis

3

„Pasaulio lietuvio“ svečias

Į Lietuvą grįžau visam laikui
Pokalbis su Algimantu Dugnu, gimusiu Vokietijos lageriuose, Venesueloje išgyvenusiu daugiau
kaip 50 metų ir prieš keletą metų grįžusiu į Lietuvą.
žiuoti (grįžti mes negalima sakyti,
nes visi esame gimę užsienyje). Dabar gyvename Vilniuje su žmona ir
viena iš dukrų, dar viena dukra liko
Venesueloje, kita yra ištekėjusi į Puerto Riko.
-Esate sakęs, kad Lietuvoje
Jus priėmė nesvetingai.
-Buvo daug sunkumų, ypač
dukroms, - mes visi buvome atvykėliai. Jos negalėjo įsidarbinti, nes
nemoka rusų kalbos, ir dabar negali. Dvi grįžo atgal į Pietų Ameriką.
Vienoje įmonėje tiesiai pasakė - jeigu nemokate rusų kalbos, grįžkite iš
kur atvažiavusios. Sunkiai mus, grįžusius, priima Lietuvos bendruomenė. Mes diskriminuojami ir politiškai, ir ekonomiškai, pvz., mums kyla
sunkumų paimant paskolą, jaunimui
tuo labiau. Net bažnyčioje mums neleidžiama mišiose skaityti skaitinių,
nes esą mūsų tartis yra bloga.
ALGIMANTAS DUGNAS LIETUVOS
SEIME 2010 M. SAUSIO 13-ĄJĄ
-Mintį grįžti į Lietuvą realizavome beveik prieš 6 metus. Tais
metais Venesueloje kilo politiniai
sunkumai. Aš turėjau savo mažą firmelę, kuri bankrutavo. Opozicija
prezidentui Hugo Chavesui paskelbė
didelį streiką, ir tokios mažos įmonės kaip mano neišlaikė. Taigi pasinaudojau proga grįžti į Lietuvą.
Aš visada dirbau Lietuvai.
Esu vienas iš Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos steigėjų kartu su kun.
Antanu Saulaičiu. Steigiamasis suvažiavimas vyko 1973 m. Chicagoje
ir Clevelande. Paskui Jaunimo sąjungą įsteigiau ir Venesueloje, buvau
Venesuelos Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkas.
Mane visada traukė Lietuva.
2000 m. atskridau į Lietuvą, į PLB
Seimą, su dukromis. Jos, pamačiusios Lietuvą, ją labai įsimylėjo ir
prašė ieškoti galimybės čia atva-
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-Ar per tą laiką, kai esate
Lietuvoje, tie sunkumai dar vis nesusitvarkė?
-Šiek tiek nusivylimo liko,
ypač dukroms. Buvo atvažiavusių ir
pusseserių, kurios turėjo universitetinį išsilavinimą, bet taip pat grįžo
atgal. Svarbiausia buvo gauti darbą.
Nepavyko. Kai atsikraustėme pradžioje į Žirmūnus, dabar į Antakalnį,
mums subraižė mašiną. Mums sakė:
kapitalistai, grįžkite iš kur atvažiavę. Be abejo, mes neradome mūsų tėvų Lietuvos, kokios vaizdą jie
mums buvo sukūrę. Anoji Lietuva
buvo kur kas romantiškesnė: lietuviai draugiški, darbštūs, religingi, o
dabar draugiškumo Lietuvoje nerandame, per tuos okupacijos dešimtmečius Lietuva labai pasikeitė. Ten,
kur gyvename, niekas nesisveikina,
vienas kito nepažįsta. Labai didelis
susvetimėjimas.
-O Venesueloje - Jūsų ant-
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rojoje tėvynėje - žmonės kitokie?
-Be abejo, draugiškesni, užtenka vieną kartą pamatyti, ir jau
tampate draugais. O štai vieną kartą Lietuvoje man pasitaikė taip, kad
kelyje sugedo mašina ir dvi valandas
man niekas nesustojo padėti, net ir
policija. Jaučiamės čia svetimi. Lietuvoje negalima pasakyti, kad esi atvažiavęs iš užsienio, tave tuojau pradeda stumti.
-Manau, kad tai ne iš blogos valios. Mes okupacijos metais
tokie tapome - daug dešimtmečių
mes bijojome vienas kitam atsiverti, nes labai stipriai veikė sovietinis saugumas, kuris sekė vos
ne kiekvieną ir vertė vieni kitus
išdavinėti. Taip atsirado nepasitikėjimas tarp žmonių.
-Bet juk po to praėjo jau labai
daug metų!
-Bet, žinokite, ir šiandien
kai kurios partizanų šeimos apie
save visko nepasakoja, juk kas yra
šiandieninė Lietuvos visuomenė tai ne tik partizanų ir tremtinių,
bet ir stribų bei buvusių komunistinių vadų vaikai ir anūkai. Lietuva yra pasidalijusi į dvi beveik
lygias dalis. Žiūrėkite į rinkimus pusė renka kairiuosius, pusė - dešiniuosius. Vis dar vyksta tam tikra kova, bent jau idėjine prasme.
-Venesueloje korupcija labai
didelė, bet kai atvažiavome į Lietuvą, radome tokią korupciją valdžioje, kad net nesitikėjome. Sakyčiau,
kad Venesuelos korumpuoti žmonės
dar tik pirštus čiulpia, lyginant su
Lietuvos korupcija. Kai ateina į valdžią, tavęs nebepažįsta.
Aš dirbu universitete, dėstau
italų ir ispanų kalbas, pats dėl savęs
negaliu skųstis. Mane priima labai
gerai, bet pagal kai kuriuos įstatymus aš neturėčiau dirbti universitete.
Čia žmonės įstatymus skaito pažo-
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džiui, nėra žmogiškumo. Įstatymai
sukurti ne žmonėms, o žmonės yra
pritaikomi įstatymams. Tokia tvarka.
Todėl sunku dirbti ir gyventi. Su tuo
labai susiduria dukros. Ir tai labiau
ryšku Vilniuje. Už Vilniaus ribų galima rasti kitokią - geresnę Lietuvą.
Mes susipažinome su kai kuriomis
šeimomis iš kaimų ir matome, kad
ten kitokie žmonės, tokie lietuviai,
kokie buvo mano tėvai.
-O Jūsų tėvai iš kokių kraštų
buvo kilę?
-Tėvas - iš Rokiškio, Sniegių
kaimo, esančio prie Obelių; o mama
- iš Vilniaus. Tėvas buvo garsiajame trėmimų sąraše ir turėjo važiuoti
savanoriškoms atostogoms į Sibirą,
todėl rusų kariuomenei artėjant su
žmona ir pasitraukė. Jie vedė Lietuvoje, aš 1945 m. spalio mėn. gimiau
Vokietijoje. Iš ten išvažiavome į Venesuelą.
-Kodėl į Venesuelą?
-Vokiečiai buvo suinteresuoti,
kad kuo daugiau žmonių išvažiuotų
- darbų nėra, maisto nėra. Ten buvo
labai daug emigrantų. Į Ameriką ir
Australiją jau nebepriėmė, o Lotynų
Amerika - Kolumbija, Venesuela ir
Urugvajus atidarė duris, nes norėjo,
kad imigrantai dirbtų žemės ūkyje.
Pradžioje atvykome į kaimą. Tėvams pasisekė įsitaisyti - tėvas buvo geras elektrikas, jis greitai gavo
darbo, nors ir kalbos nemokėdamas.
Visi lietuviai labai gerai įsitaisė.
-Kiek lietuvių Venesueloje
buvo ir kiek dabar yra?
-1948 m. buvo apie 500 šeimų
ir dar daug vienišų, kurie nežinojo,
kur jų šeimos. Galima sakyti, kad
buvo apie 3 tūkst. lietuvių. Vėliau
jie išsisklaidė. 1952-1955 m. buvo
susidariusi organizacija, kuri ieškojo
giminių. Dauguma važiavo ten, kur
palankesnis klimatas, kur būtų keturi
metų laikai. Venesueloje labai karšta - amžinas karštis. Daug susirgo,
daugelis nepritapo dėl kalbos. Maždaug pusė tais metais išsisklaidė po
Šiaurės Ameriką ar grįžo į Europą.

Mes apie gimines neturėjome jokių
žinių, nors rašėme ir į Lietuvą, tai
apsisprendėme pasilikti. Mūsų šeima buvo didelė - septyni vaikai. Aš
ir brolis gimę Vokietijoje, kiti - Venesueloje. Jie ir dabar dar ten tebegyvena.
-Jūsų vaikystėje, kaip veikė
lietuviai, kokios veikė organizacijos?
-Lietuviai išsisklaidė po maždaug keturis Venesuelos miestus.
Kiekviename mieste buvo grupė
- sostinėje Caracas; Maracay - 100
km. nuo sostinės buvo kita grupė;
nuo Maracay dar koks 100 km. - Valencijoje; tai tokios didžiausios grupės. Dar viena grupė buvo toliau - už
800 km. Kiekvieną mėnesį vykdavo
susirinkimai, mes turėjome savo kapelioną, buvo mokyklėlė (pavadinta
„Vargo mokyklėle“). Aš tą mokyklėlę irgi lankiau. Šeimoje visą laiką
buvo lietuviška aplinka. Paskui pradėjau eiti į vietos mokyklą. Lietuviai šventė visas lietuviškas šventes
- Vasario 16 d., šv. Kazimiero dieną, Motinos dieną. Buvo daug progų
susirinkti. Venesuelos bendruomenė
turėjo savo mėnesinį žiniaraštį „Kelias“. Veikla buvo labai aktyvi. Paskui įsisteigė Lietuvių Bendruomenė,
kuri subūrė visus. Būdavo susirinkimai, į kuriuos suvažiuodavo visi
miestai - kartais į Maracay, kartais į
Caracas, kartais į Valenciją. Susidarė tautinių šokių grupė, choras. Dabar renkasi daug rečiau ir jų yra daug
mažiau, jaunimas lietuviškai jau nebekalba, daug mišrių šeimų. Aktyvių
lietuvių galima būtų priskaičiuoti
60-70, o iš viso dar yra keletas šimtų. Į didesnę šventę susirenka apie
šimtą. LB pirmininkas, mirus Marijai Šulcas, dabar yra Vytenis Folkmanas, kuris labai gerai darbuojasi,
o centras yra Maracay mieste.
-Ar kai jūs atvažiavote po
karo, Venesueloje buvo senosios
kartos lietuvių?
-Venesueloje tokių nebuvo.
Anksčiau buvo lietuvių tik Brazilijoje ir Argentinoje, užtat ten ir po karo

LIETUVOS GEN. KONSULAS VENEBORIS PETRASEVIČIUS ĮTEIKIA
ALGIMANTUI DUGNUI PADĖKĄ UŽ NUOPEL NUS VE NE SU E LOS L IE TU VIŲ B EN SU E LO JE

DRUO ME NEI

važiavo daugiau lietuvių, nes turėjo
giminių. Venesueloje, Kolumbijoje
ir, galima sakyti, Urugvajuje lietuvių atsirado tik po Antrojo pasaulinio karo. Apie šias šalis neturėjome
jokių žinių ir važiavome aklai. Labai
gražiai su bendruomene bendradarbiauja garbės konsulas Boris Petrasevičius. Palaikau su bendruomene
ryšius ir aš, Venesueloje turime giminių. PLB seime aš atstovavau Venesuelos LB. Iš ten nelengva atvykti
- šalyje stipri dolerių kontrolė, jų labai sunku gauti, labai brangi kelionė
ir atvažiuoti savaitei yra per didelė
prabanga.
-Būtų įdomu sužinoti daugiau ir apie pačios Venesuelos valstybės gyvenimą, politiką, aplinką,
kurioje gyvena mūsų tautiečiai. Ar
sutiktumėte papolitikuoti? Prieš
keletą metų PL yra spausdinęs
pokalbį su ankstesne VLB pirmininke Marija Šulcas, kuri, gaila,
dabar jau mirusi. Ji atvirai pasakojo, kad buvo dabartinės Chaveso valdžios opozicijoje, pasisakė
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denciją. Jis sako: viskas yra mūsų,
venesueliečių. Kita vertus, tai, ką jis
žadėjo, kol kas nėra įvykdyta.
-Jūs pritariate pasakymui:
Chaveso diktatūra?
-Ne, nepritariu.

DUGNŲ
DUGNAS SU

ŠEI MA
ANŪKE

TRAKUOSE: KRISTINA, VERONIKA, ŽMONA SOFIA, ALGIMANTAS
DIANA, ŽENTAS ALFRED IR MILDA

prieš jo diktatūrą. Kaip Venesuelos gyvenimas ir politinis režimas
atrodo Jums?
-Šulcas dirbo opozicijoje, tiesa. Aš politikoje niekada nedalyvavau, bet aš balsavau už Hugo Chavesą. Kai buvau universiteto studentas,
labai smarkiai dirbau antikomunistinėje organizacijoje. Buvo netgi
taip, kad sovietinėje Lietuvoje žinojo apie mano veiklą. Pirmą laišką iš
sovietinės Lietuvos gavau 1965 m.,
dar būdamas Italijoje. Kai grįžau į
Venesuelą apie 1975 m., vėl gavau
laišką ir Lietuvos komjaunimo kvietimą atvykti ir pamatyti, kad mano
tėvai meluoja, kad aš neteisus, kad
turiu pamatyti, koks jaunimas čia
linksmas. Gavau nuotraukų, kur visi šypsosi, raudonais kaklaraiščiais.
Kelionė man nebūtų kainavusi.
Dabartinę valdžią aš palaikau,
mat aš labai daug dirbau su vadinamais „barios“ - žmonėmis, gyvenančiais skurde, kurių vaikai miršta iš
bado. Dirbau prie Caracas arkivyskupijos, mes lankydavome „barios“.
Kai laimėjo Chavesas, po 50 metų
demokratijos pagaliau buvo pradė-
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tos statyti tiems vargšams mokyklos
ir ligoninės. O visus 50 metų iki tol
jie vienintelės pagalbos sulaukdavo
tik iš bažnyčios.
Mane Venesueloje gerbė net
patys komunistai, nes jie matė, kad
aš dirbu iš įsitikinimo. Buvo sunku, ypač universitete, nes komunistų buvo jaunimo atstovybėse, net ir
universiteto valdžioje; su jais kovoti
nebuvo lengva. Kai laimėjo kairieji,
palaikę artimus ryšius su Sovietų Sąjunga, - o dabar jie yra opozicijoje,
- mums uždraudė veikti. Prisimenu,
kai į Venesuelą buvo atvažiavęs Titas, mes netgi buvome įkalinti savo
namuose, kad neprotestuotume.
-Kaip suprasti - mums čia
atrodo, kad Chavesas yra kairysis
ir Baltarusijos diktatoriaus draugas?..
-Chavesas yra tam tikra prasme kairysis. O kas jam beliko: eiti į
Rytus, nes Amerika jį atstūmė, ir mano nuomone, tai buvo didelė klaida.
Ne jis pradėjo nacionalizuoti naftos,
dujų pramonę, tai padarė kiti prezidentai iki jo. Jis tik sustiprino tą ten-
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-Ar ten yra pakankamai demokratijos?
-Sakyčiau, kad demokratijos
dabar daugiau negu anksčiau, prie
komunistų. Anksčiau buvo vadinamoji „partidokrasija“, kai partija
valdė viską. Tai, kas vyksta dabar,
Venesueloje jau buvo. Lygiai tas
pats buvo, kai valdė kairieji, Carlos
Andres Spera šalininkai. Parlamente
buvo ta pati partija, visos institucijos
buvo tos partijos rankose, gubernatoriai buvo iš tos pačios partijos, taip
pat ir prezidentas bei Aukščiausiasis
teismas. Visa tai jau buvo. Blogiausia, kad naftą valdė grupelė - penkios šeimos. Nuo to laiko, kai buvo
nuverstas vadinamasis diktatorius
Pere Jimenes, Venesueloje skurdas
augo, augo iki dabar. Ir niekas to
skurdo nesustabdo. Kokia demokratija, jeigu šalyje vaikai miršta iš
bado? Ir to skurdo vis daugėjo. Nuo
1958 m., kaip valdė Pere Jimenes,
padėtis vis blogėjo, pinigas bolivaras prarado savo vertę. Dabar įvyko
dar viena pinigų devalvacija. Taigi
niekas Lotynų Amerikoje nepasikeitė, o korupcija čia visada buvo labai
didelė. Korupcionieriai dirba tik sau.
-Na, o kokia Jums atrodo
Lietuvos ateitis?
-Aš į Lietuvą grįžau visam
laikui, nes manau, kad Lietuvos ateitis yra gera. Bet man neramu, kad
Lietuvos jaunimas bėga į užsienį.
Man pačiam jau teko paruošti bent
penkis vidurinės mokyklos jaunuolius, kurie išvyko į Ispaniją ar Italiją
ir negalvoja grįžti, o tai buvo labai
protingi jaunuoliai. Jie nematė savo
ateities Lietuvoje. Kažką reikia daryti, o visos valdžios iki šiol nieko
nedarė, kad tai sustabdytų.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Tėvynėje

Tūkstantmečio žvaigždė

Vytautui Landsbergiui ir Algirdui Brazauskui

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VYGAUDAS UŠACKAS (IŠ KAIRĖS) APDOVANOJA PREZIDENTĄ ALGIRDĄ BRAZAUSKĄ IR PIRMĄJĮ
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VADOVĄ VYTAUTĄ LANDSBERGĮ
Užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas gruodžio 31 dieną Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė“ už ypatingą asmeninį indėlį atkuriant nepriklausomos Lietuvos diplomatinę tarnybą, įtvirtinant
Lietuvos valstybingumą ir garsinant
jos vardą apdovanojo Atkuriamojo
Seimo pirmininką, Europos Parlamento narį Vytautą Landsbergį ir
Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską.
Teikdamas
apdovanojimus
ministras pažymėjo, kad paskutinę
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo metų dieną ir dviejų svarbių
metų sandūroje, kai Lietuvos tūkstantmetį keičia atkurtos nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetis, yra
pagerbiami du ypač Lietuvai nusipelnę asmenys.
Ministras pažymėjo, kad V.
Landsbergio ir A. Brazausko lyderystės metu buvo pasiekti Lietuvai
svarbūs diplomatiniai laimėjimai:
tarptautinis pripažinimas, svetimos

kariuomenės išvedimas, sutarčių dėl
Lietuvos valstybinės sienos nustatymo su kaimyninėmis valstybėmis
pasirašymas, draugiškų santykių su
Lenkija užmezgimas ir įtvirtinimas,
istorinės tiesos pripažinimas ir santykių su pasaulio žydų bendruomene
ir Izraeliu normalizavimas, Baltijos
valstybių chartijos su JAV pasirašymas, nutiesęs kelią mūsų šalies narystei NATO, ir šalies modernizavimas, pasirengimas narystei Europos
Sąjungoje.
„Likimas Lietuvai buvo dosnus, kad prie Lietuvos sugrįžimo į
pasaulį ir diplomatinės tarnybos sutvirtinimo vairo stovėjo tokie žmonės. Laikas bėga greitai. Šie jūsų laimėjimai daug kam iš čia esančių jaunosios diplomatų kartos atstovų gali
pasirodyti ar jau atrodo savaime suprantami. Tačiau, kai birželio mėnesį Lietuvos „Tūkstantmečio žvaigžde“ už nuopelnus Lietuvos diplomatijai apdovanojome prezidentą Valdą
Adamkų, sakiau, kad niekas iš niekur neatsiranda. Lietuvos laimėji-

mams reikėjo vizijos, ryžto, drąsos,
sumanumo ir pasiaukojimo. Visa tai
įkūnijote jūs“, - sakė V. Ušackas.
Apdovanojimo ceremonijoje buvę Lietuvos vadovai prisiminė,
kaip ir kokiomis aplinkybėmis buvo
atkuriama valstybė ir Lietuvos diplomatinė tarnyba. Sveikinimo žodį
tarė Emanuelis Zingeris - pirmasis
atkurtos Lietuvos Seimo užsienio
komiteto pirmininkas ir šiuo metu
Seimo narys.
V. Landsbergiui ir A. Brazauskui įteikti du paskutiniai garbės ženklai „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“. Šis apdovanojimas
yra teikiamas nuo 2007 metų. Garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė“ yra apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už
ypatingus nuopelnus, garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant
tarpvalstybinius santykius, taip pat
už ypatingus nuopelnus valstybės
tarnyboje. Iš viso garbės ženklu apdovanoti 134 asmenys ir organizacijos.
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Tėvynėje

Užsienio reikalų ministerijoje veiklą
pradėjo Užsienio lietuvių departamentas

IŠ

KAIRĖS Į DEŠINĘ :

RYŠIŲ

ALGIMANTAS MISEVIČIUS, RYŠIŲ SU
EGLĖ BLOZNELIENĖ, GLOBALIOS LIETUVOS SKYRIAUS VEDĖJA VILMA
DAMBRAUSKIENĖ, RYŠIŲ SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ VIOLETA RAULYNAITIENĖ,
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VYGAUDAS UŠACKAS, UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS
ARVYDAS DAUNORAVIČIUS, GLOBALIOS LIETUVOS SKYRIAUS VYRESNIOJI SPECIALISTĖ AUŠRA DUMBLIAUSKIENĖ, RYŠIŲ
SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS B ERTAS VENCKAITIS BEI G LOBALIOS L IETUVOS
SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS VYTAUTAS M IKELIONIS
SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS PATARĖJA

Užsienio reikalų ministerijai (URM) nuo 2010 metų sausio 1
dienos perėmus dalį reorganizuoto
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento funkcijų bei panaikinto Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos
centro funkcijas, užsienio lietuvių
reikalų koordinavimą vykdo naujai
įsteigtas URM Užsienio lietuvių departamentas.
Naujasis ministerijos padalinys kuruos ryšius su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis, skatins lituanistinio švietimo
plėtrą, tautinio tapatumo išsaugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje.
URM taip pat pavesta parengti ir pradėti įgyvendinti „Globalios
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Lietuvos“ strategiją, kuri numatys
konkrečias priemones, padėsiančias
įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos
valstybės gyvenimą, skatinti specializuotų lietuvių diasporos socialinių
tinklų plėtrą, konsultuoti užsienyje
gyvenančius tautiečius grįžimo į Tėvynę bei integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį
gyvenimą klausimais.
Artimiausiu metu bus paskelbta paramos užsienio lietuvių
organizacijoms skyrimo tvarka ir
viešai diskusijai pateiktas strategijos
„Globali Lietuva“ projektas.
Užsienio lietuvių departamento darbuotojai: Arvydas Daunoravičius (direktorius), Virginija Klimavičienė (specialistė); „Globalios
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Lietuvos“ skyrius: Vilma Dambrauskienė (skyriaus vedėja), Aušra
Dumbliauskienė (vyresnioji specialistė), Vytautas Mikelionis (vyresnysis specialistas); Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyrius:
Algimantas Misevičius (skyriaus
vedėjas), Eglė Bloznelienė (skyriaus
patarėja), Violeta Raulynaitienė (vyriausioji specialistė), Bertas Venckaitis (vyresnysis specialistas).
Naujojo departamento kontaktai: Užsienio reikalų ministerija,
Užsienio lietuvių departamentas:
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius
Tel. + 370 5 219 5201
Faks. +370 5 231 3091
El. p. lietuviai@urm.lt

Tėvynėje

Tarptautinis projektas,
skirtas Lietuvos tūkstantmečiui

PROJEKTO

VYK DY TO JAI PO FIL MO PRI STA TY MO

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje dirbu nuo
1999 m. Esu vyresnioji teatro mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja
neformaliajam ugdymui, 1999 m.
subūriau mokinius į visuomeninę organizaciją - Dramos sambūrį
„M“-3-oji karta, aštuoniolika metų
atidaviau Panevėžio Juozo Miltinio
teatrui. Kartu su mokiniais aktyviai
dalyvaujame įvairiuose projektuose,
teatriniuose konkursuose ir taip garsinam ne tik mokyklos, Palangos, bet
ir Lietuvos vardą. Mus žino Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje,Vokietijoje,
Baltarusijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Kuriame ne tik spektaklius, menines kompozicijas, bet
esame sukūrę ne vieną moksleivišką

vaidybinį filmą. Detalesnę informaciją galite rasti mokyklos tinklapyje:
http://www.jurguciomokykla.
lt/neformalusis-ugdymas/teatrostudija.
Džiaugiuosi, jog sausio 15 d.
Palangos bendruomenei pristatėme
13-tą filmą „Lietuviais esame mes
gimę“, kuris sukurtas vykdant tarptautinį projektą „Tau, brangi šalie“,
skirtą Lietuvos tūkstantmečiui. Filme fiksuojamos Lietuvai brangios
istorinės vietos, susipažįstama su
lietuvių L.Rėzos kultūros draugija
Kaliningrade, jos veikla, vaikų lūpose skamba lietuviškas žodis.
Gyvename savo tėvynėje
Lietuvoje, bet ne kiekvienas žino
svarbias Lietuvai istorines vietas.

Norėdami mylėti savo kraštą ir gyventi jame dabar, privalome žinoti
ir praeitį. Istorijos vadovėliai, istorijos pamokos nepadeda taip gerai
įsisavinti mums svarbių momentų,
kaip vaizdinė medžiaga, kurioje atsispindi Lietuvai svarbūs istoriniai
momentai. Manau, jog projektas padėjo jaunimui geriau pažinti išeivijos lietuvių gyvenimą, tradicijas, padėjo arčiau prisiliesti prie Lietuvos
istorijos ir labiau pamilti ne tik savo
kraštą, bet ir suteikė galimybę naujais metodais priartėti prie istorijos.
Projekto tikslai buvo skatinti mokinių iniciatyvą, ugdyti
pilietinius-socialinius
gebėjimus,
įtraukti jaunimą į projektų vykdymą,
skatinti tarptautinį jaunimo bendra-
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Tėvynėje

KALININGRADO

LIE TU VAI ČIAI SU

LIUDVIKO RĖZOS

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PIRMININKE

A.PRONCKŪNIENĖ (DEŠINĖJE) KALININGRADIEČIAMS ĮTEIKIA LIETUVIŠKĄ DUONĄ
darbiavimą, padėti jaunimui realizuoti įvairius gebėjimus, skatinti pažinimo bei kultūrinę jaunimo kompetenciją.
Galima iš širdies pasidžiaugti, kad idėjai vykdyti tarptautinį projektą „Tau, brangi šalie“ pritarė Palangos miesto savivaldybė, Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas
Kaliningrade, Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros
draugija, kurios pirmininkė yra Laima Meščeriakova, Palangos Vlado
Jurgučio pagrindinė mokykla, kuriai
vadovauja direktorė Laimutė Bene-
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tienė. Taip pat džiugu, jog į projektą
įsijungė šios mokyklos informacinių
technologijų mokytojas Osvaldas
Valiukas ir mokyklos jaunieji istorikai, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Daivos Latožienės.
Didžiulis įrodymas, jog mūsų visų
veikla buvo prasminga - tai išskirtinis rėmėjų būrys: Palangos miesto savivaldybė, „Pasaulio lietuvis“,
UAB „Viskas jūsų kontorai“, draudimo grupė „PZU Lietuva“, UAB
„Pitlius“, Palangos fotocentras,
„HBH Juozo Alus“, Palangos miesto laikraštis „Palangos tiltas“, radijo
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LAIMA MEŠČERIAKOVA

stotis „HOT FM-TOP NON STOP“,
UAB Coca-Cola HBC Lietuva“,
UAB „Baltijos mineralinių vandenų
kompanija“.
Šis filmas - tai puikus įrodymas, jog draugystė įveikia sienas, ir
taip yra išsaugojamas tautiškumas,
kalba, plečiama kultūrinė veikla.
Tai pavyzdys, jog, įtraukiant vaikus į projektinę veiklą, suteikiama
galimybė suvokti, kas yra meilė savo Tėvynei Lietuvai, kaip galima
branginti protėvių žemę ir lietuvišką
žodį. Noriu pacituoti Laimos Meščeriakovos žodžius: „Filmas „Lietuviais esame mes gimę“ labai naudingas naujajai kartai, gyvenančiai
ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Tikiuosi, kad jis taps tiltu, kuris sustiprins
bendras mūsų pastangas dar daugiau
mylėti savo tėvynę Lietuvą“.
Kreipiuosi į visus pasaulio
lietuvius, norinčius bendradarbiauti
išsaugojant lietuvišką žodį. Rašykite el. pašto adresu: pronckuniene@
gmail.com
Alma Pronckūnienė
Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinės mokyklos direktorės
pavaduotoja neformaliajam
ugdymui, vyresnioji teatro
mokytoja, VO Dramos sambūris
„M“-3-oji karta“ prezidentė

PLB Valdyboje

2009-11-13 Vyriausybėje vyko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kuriame ministras pirmininkas Andrius Kubilius susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovais. Posėdyje buvo aptarti užsienio lietuvių pasiūlymai dėl bendradarbiavimo
su Lietuvos institucijomis. Praėjusiame numeryje spausdinome PLB Valdybos parengtos bendradarbiavimo programos bendrąją dalį. Tęsiame PLB Valdybos pasiūlymus, šįkart - dėl atskirų bendruomenių programos.

BENDRADARBIAVIMO SU UŽSIENIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖMIS 2009-2012 M. PROGRAMA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pasiūlymai, pateikti Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (tęsinys)
ARGENTINA
I. Lietuvių kalbos išlaikymas
Argentinoje turime bent kelias
gražiai veikiančias lietuvių draugijas, kai kurias gyvuojančias jau 100
metų. Joms vadovauja jau antros ir
trečios kartos imigrantų palikuonys,
bet jie silpnai kalba lietuviškai ar visiškai lietuvių kalbos nemoka, todėl
jiems sunku palaikyti ryšį su Lietuvos institucijomis, sekti Lietuvos visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą.
Kad šios draugijos liktų ir toliau lietuviškos, turime ruošti naujus vadovus, mokančius lietuvių kalbą. Nors
kiekviena draugija turi šeštadieninius lietuvių kalbos kursus, jie duoda
tik lietuvių kalbos pamatus. Reikėtų
siusti jaunimą mokytis į Lietuvą, nes
tų šeštadieninių lietuvių kalbos kursų neužtenka. Turint omenyje Pietų
Amerikos ekonominę ir socialinę padėtį, būtų reikalingos skirtingos stipendijos Lietuvos mokslo institucijose negu „Švietimo mainų paramos
fondo“ ir „Užsienio lietuvių rėmimo
centro“ stipendijos, kurios yra sunkiai prieinamos mūsų jaunimui.
II. Kultūrinės veiklos praplėtimas
Labai naudingos buvo Lietuvos chorų („Langas“, „Virgo“, „Brevis“) gastrolės Pietų Amerikoje. Jos
buvo ne tik didelis įnašas į mūsų
bendruomenių kultūrinį gyvenimą,
sužadino mūsų lietuviškus jausmus,
bet taip pat buvo puikus lietuvių kultūros pristatymas vietinių bendruomenių tarpe. Būtų pageidaujamas tokių kultūrinių vienetų arba mažesnės
apimties - tokių, kaip „Sutaro“ kapela ar Klaipėdos kanklių trio - lanky-

mosi mūsų kraštuose rėmimas.
III. Lietuvos pilietybės suteikimas
Ir toliau mus negatyviai veikia
dvigubos pilietybės nepripažinimo
klausimas. Bendruomenių veikėjai
ir nariai, taip pat ir jaunimas, jaučia
pastangas visokiais būdais apriboti
užsienyje gyvenančių lietuvių ryšį
su Lietuvos valstybe, su jų tėvų, senelių ar prosenelių gimtine. Paskutinis, dabar veikiantis įstatymas yra
visiškai neteisingas. Kaip galima išaiškinti tokį atvejį, kada Lietuvos piliečio, gyvenančio užsienyje, vienas
vaikas gavo Lietuvos pilietybę todėl,
kad jis yra mažametis, o jo brolis
ar sesuo negali jos gauti todėl, kad
gimė metais anksčiau? Kad ją gautų, reikalaujama atsisakyti turimos
pilietybės. Tokia situacija stumia
žmones į abejingumą ir apmaudą.
Ne vienam iš mūsų bendruomenės
veikėjų Lietuvos pilietybei gauti buvo iškelta sąlyga atsisakyti turimos
pilietybės. Tai nepriimtinas reikalavimas. Jeigu kalbame apie paramą,
reikalingą iš Lietuvos išlaikyti lietuvybę tarp užsienyje gyvenančių lietuvių, mes prašome nestatyti užtvarų
tarp mūsų ir Lietuvos valstybės.
BALTARUSIJA
I. Išlaikyti, išplėsti ir gerinti
lietuvių švietimo sistemą Baltarusijoje (sprendimo būdas - siekti,
kad į Rimdžiūnų ir Pelesos mokyklas būtų galimybė priimti mokinius iš visos Baltarusijos Respublikos regionų).
A/ Užtikrinti optimalų pakankamą „Pelesos“ mokyklos ﬁnansavi-

mą (sprendimo būdas: susitarti dvišalių derybų su Baltarusija metu, nes
tai juridinis Baltarusijos asmuo ir ten
mokosi vaikai - Baltarusijos piliečiai,
o jeigu tai nepavyktų, skirti trūkstamo
ﬁnansavimo dalį iš Lietuvos).
B/ Iš dalies paremti lietuvišką mokyklą Rimdžiūnuose (Gardino sritis), kuri išvis yra Baltarusijos
valstybinė mokykla, tik visi pastatai
pastatyti Lietuvos ir dabar nuomojami Astravo rajono švietimo ir kultūros skyriams (sprendimo būdas:
politiškai paremti BLB siekius, kad
Baltarusija skirtų visą reikiamą sumą visiškai išlaikyti mokyklą).
C/Dvišalių derybų su Baltarusija būdu užtikrinti vadovėlių, programų leidybą, mokyklų aprūpinimą
mokymo priemonėmis.
D/Įstatymiškai gerinti Baltarusijos lietuvių (užsienio lietuvių)
studentų galimybes studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
E/Rengti mokytojų kursus
(pagal Lietuvos ir Baltarusijos Švietimo ministerijų bendradarbiavimo
programą).
F/ Skatinti Baltarusijos lietuvių mokyklų bendradarbiavimą su
Lietuvos aukštosiomis mokyklomis,
remti mokslo darbus apie LDK.
H/ Įsteigti lituanistikos K. Donelaičio centrą Baltarusijoje (Minskas).
II. Lietuvių kultūros puoselėjimas
A/Išsaugoti Lietuvos finansuojamų mokytojų ir kultūros darbuotojų, dirbančių Baltarusijoje,
etatų skaičių (choreografai, muzikos
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mokytojai, kiti kultūros darbuotojai).
B/Paremti Lietuvos istorijos,
geografijos bei lietuvių kalbos konkursų organizavimą Baltarusijoje.
Įkurti Baltarusijoje Lietuvos
instituto filialą, kuris plačiąja prasme spręs dvišalius klausimus tarp
dviejų valstybių.
III. Lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas
A/Tęsti derybas su Baltarusijos valdžia dėl lietuvių kultūros paveldo išsaugojimo ir įamžinimo Baltarusijoje.
B/Finansiškai paremti atminimo lentučių (prie istorinių objektų)
projektavimo ir gamybos darbus.
C/Esant galimybei finansiškai
paremti informacijos apie Lietuvą,
lietuvių kultūros paveldą baltarusių/
rusų kalba platinimą/leidybą Baltarusijoje.
IV. Abipusiai ryšiai su Lietuva (ekonominiai, kultūriniai, turistiniai)
A/Išsaugoti ir stiprinti LR
Konsulato Gardine veiklą, konsulu
skiriant asmenį, išmanantį Baltarusijos politikos ypatumus bei lietuvių
bendruomenės gyvenimo ir poreikių
specifiką.
B/Dalykiškai paremti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio bendruomenių bendrai parengtų projektų kūrimą ir įgyvendinimą.

A/Išleisti diską su lietuvių
liaudies dainom prie knygos „Rūta
žalioji“, kuri išversta į gruzinų kalbą (knygoje lietuvių liaudies dainos)
2008 metais.
B/Paremti projektus, skirtus
svarbiausioms Lietuvos šventėms
paminėti (Kovo 11- oji, Vasario 16oji, Liepos 6-oji) bei svarbiems lietuvių kultūros jubiliejams.
III. Lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas
A/Išsaugoti su Lietuva susijusius paminklus Gruzijoje (atnaujinti
A.Vienuolio- Žukausko memorialinę
lentą).
B/Esant galimybei ir finansinei paramai padirbėti su archyvais
dėl informacijos apie gausią lietuvių
koloniją Gruzijoje nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų.
IV. Abipusiai ryšiai su Lietuva (ekonominiai, kultūriniai, turistiniai)
A/Lietuvos turistinių paslaugų reklamai, naujųjų verslo partnerių paieškai, investicijų į Lietuvą
pritraukimui, išnaudoti didelį tarp
diasporų esantį ryšį. Fiksuoti tai visuose renginiuose.
B/Toliau artimai bendradarbiauti su visomis nevalstybinėmis
organizacijomis, kurių veikla atitinka tautinių mažumų išsaugojimo
programą.

GRUZIJA
I. Išlaikyti lituanistinę mokyklą kaip vieną iš lietuvybės išsaugojimo bazių
A/Užtikrinti mokyklos darbą
(sprendimo būdas: nepaisant to, kad
nėra patalpų, savo jėgom ir resursais
rasti galimybę tęsti darbą ).
B/Vadovėliais, programa, mokymo priemonėmis mokykla aprūpinta Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento.
C/Dalyvauti mokytojų kursuose (pagal Lietuvos Švietimo ministerijų programą).
D/ Skatinti lietuvių kilmės
jaunimą studijoti Lietuvoje.
E/ Pristatyti vaikučių tėveliams
„Lietuvių namus“ ir jų programą.
II. Lietuvių kultūros puoselėjimas

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
I. Švietimas.
Lituanistinės
mokyklos
Remiantis Amerikoje išvystytu „English as a Second Language“ pedagoginiu metodu, paruošti
vaikams ir paaugliams interaktyvias
DVD ir internetines kompiuterines
programas, kurios skatintų vaikus ir
jaunimą lietuviškai skaityti, rašyti,
dainuoti ir taisyklingai tarti; mokytis Lietuvos istorijos ir susipažinti su
Lietuvos kultūra.
Daiva Navickienė - JAV
LB Švietimo Tarybos pirmininkė
(donavickas95@hotmail.com )
II. Jaunimo programos JAV lietuvių jaunimo stažuočių
programa Lietuvoje
Sudaryti studentams sąlygas
pagyventi Lietuvoje, įsidarbinus va-
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dovais vasaros stovyklose, ar stažuotis Lietuvoje savo profesijose.
Birutė Bublienė, JAV LB Vicepirmininkė (BiruteBublys@comcast.net)
III. Amerikos lietuvių archyvų sutvarkymas, išsaugojimas
JAV Lietuvių Bendruomenė
išlaiko keletą didelių Amerikos lietuviams ir Lietuvai reikšmingų ir svarbių archyvų. Šiuo metu jie dar yra prižiūrimi ir išlaikomi Amerikos lietuvių
lėšomis labai ribotu personalu ir savanorių pastangomis. Tačiau jau pradedama pritrūkti prityrusių žmonių,
norinčių ar galinčių tuos archyvus
tvarkyti ir aprašyti. Yra pradėti archyvų aprašymai, tačiau reikia žmonių,
kurie tą darbą galėtų tęsti ir galutinai
archyvus sutvarkytų taip, kad žinotume, kas juose laikoma. Tuomet archyvuose laikomą medžiagą, dokumentus
bei fotograﬁjas bus galima naudoti istoriniams tyrinėjimams ir leidiniams
ruošti. Norėtume, kad Lietuvos atitinkamos institucijos būtų vyriausybės
paremtos tam, kad su jomis bendraujant galėtume gauti po kelis specialistus, kurie nuolat dirbtų ar stažuotųsi
mūsų archyvuose. Archyvai, kuriems
yra reikalinga pagalba: Pasaulio lietuvių archyvas (PLA) Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre (LTSC) Chicagoje ir Amerikos lietuvių kultūros
archyvas (ALKA) Putnam, Connecticut. Dar yra Susivienijimo lietuvių
Amerikoje (SLA) archyvas, Ateitininkų archyvas, Baltimorės Lietuvių
namų archyvas ir kiti archyvai, kuriems irgi būtų naudinga specialistų
ar bibliotekininkų pagalba juos aprašant. Šiems darbams yra reikalingi
prityrę bibliotekininkai ir istorikai,
kurie suprastų archyvavimo naudą ir
žinotų dokumentų tvarkymo ir jų aprašymo metodus. Ateityje sutvarkytus
ir aprašytus archyvus elektroniniame
formate bus galima paskelbti per internetinius tinklapius. Internete esanti
informacija bus visiems prieinama.
Dalė Lukienė - JAV LB, Kultūros tarybos pirmininkė (dalelukas@verizon.net
IV. Kultūra. Kultūrinių vienetų kvietimas į Ameriką
Yra reikalingas bendradarbiavimas su Lietuvos institucijoms

PLB Valdyboje

vystant kultūrinių vienetų pristatymą Amerikoje. Pavyzdžiui, JAV
Lietuvių Bendruomenei yra sunku
iškviesti ir išlaikyti didesnius tautinių šokių ir dainų ansamblius kaip
„Lietuva“, kurie galėtų Amerikoje
atstovauti Lietuvai ne tik lietuvių bet
ir amerikiečių tarpe. Būtų labai naudinga Lietuvos kultūriniam įvaizdžiui Amerikoje jei Lietuvos Vyriausybė sudarytų sąlygas tokiems
ansambliams pasirodyti Amerikos
didžiųjų miestų viešosiose koncertinėse salėse. Tokiems renginiams
yra reikalingas ilgalaikis įsipareigojimas, kontaktų sudarymas, išankstinis koncertų planavimas (bent metai
ar dveji į priekį) ir finansinis kelionių užtikrinimas.
V. Bendradarbiavimas su
Lietuvos ambasada ir konsulatais
Norėtume glaudesnio bendravimo su Lietuvos ambasada ir konsulatinėms įstaigoms dėl kultūrinių
vienetų pasirodymo Amerikoje. Kai
ambasada ar konsulatai kviečia ansamblius ar atlikėjus iš Lietuvos,
turėtų būti pranešama Lietuvių Bendruomenei iš anksto, kad būtų galima koordinuoti jų pasirodymus
ir sudaryti progą tiems atlikėjams
ar ansambliams pasirodyti lietuvių
bendruomenės apylinkėse.
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
I. Švietimas
A/Skirti finansinius ir žmogiškuosius išteklius lituanistinio
švietimo, kaip akademinės srities,
tyrimams skatinti - kaupti ir analizuoti 150 metų lituanistinio švietimo emigracijoje patirtį; nustatyti
geriausią pedagoginę metodiką siekiant išlaikyti lietuvių kalbą ir tautinį identitetą; tirti psichologinius
ir sociologinius veiksnius, įtakojančius lietuvių kalbos, kaip gimtosios,
bet ne pagrindinės, ilgalaikį funkcionalumą; aprobuoti pasaulyje sėkmingai taikomas antrosios kalbos
mokymo metodikas ir technikas lietuvių kalbos mokymo specifikai.
B/Garantuoti
lituanistinio
švietimo užsienyje statuso pripažinimą bei sukurti procedūrą lituanistinėse mokyklose dirbančių pedagogų
stažui skaičiuoti.

C/Aprūpinti lituanistines mokyklas vadovėliais, pratybų sąsiuviniais ir kitomis priemonėmis.
D/Paruošti ir patvirtinti bendrąją mokymosi lituanistinėse mokyklose programą ir rekomenduojamų priemonių sąrašą. Skatinti lituanistinėse mokyklose dirbančius
pedagogus aktyviai dalyvauti vadovėlių ir bendrosios programos paruošimo procese.
E/Užtikrinti Lietuvos švietimo ir kitų valstybinių institucijų
glaudų bendradarbiavimą su lietuvių
bendruomenių švietimo tarybomis,
švietimo komisijomis ar Valdybos
žmonėmis, deleguotais koordinuoti
lituanistinio švietimo klausimus.
F/Padėti rengiant lituanistinių
mokyklų mokytojų kvalifikacijos
kėlimo kursus - pageidautina šalyje,
kurioje reziduojama.
G/Ir toliau aktyviai prisidėti
prie Jungtinės Karalystės Lietuvių
Bendruomenės siekio įvesti lietuvių
kalbos brandos egzaminą (GCSE)
- panaudojant diplomatinius ryšius
tiesiogiai bendraujant su JK politikais, švietimo institucijomis bei
įtraukiant šį klausimą Europos Sąjungos direktyvų lygmenyje.
II. Kultūra
A/Įvairiapusiškai skatinti ir
remti liaudies kultūrą propaguojančių kolektyvų veiklą.
B/Remti bendruomenės projektus, skirtus svarbiausioms Lietuvos
respublikos šventėms paminėti (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Liepos 6-oji).
C/Remti Lietuvių Bendruomenės kultūrinius projektus, padedančius išsaugoti tautinę kultūrą,
tradicijas ir identitetą.
D/Organizuoti etninės veiklos
ir liaudies amatų vasaros stovyklas
užsienio jaunimui. Skatinti kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir užsienio šalių, populiarinti lietuvišką meną užsienyje.
E/Remti Lietuvos pristatymo
užsienio šalyse projektus, aprūpinti bendruomenes vaizdine medžiaga
(stendai, nuotraukos), kilnojamomis
parodomis, kurias demonstruoti užsienio šalyse vykstančiuose festivaliuose, mugėse.
III. Jaunimas

A/Skatinti jaunimo veiklą
kultūros ir sporto srityse, remti iniciatyvas ir bendradarbiauti išlaikant
lietuvišką identitetą ir kalbą.
B/Remti studentų apsikeitimo
programas tarp Lietuvos ir užsienio
šalių, įtraukiant studentiją į lietuvišką veiklą.
C/Remti metinius studentų susitikimus, palaikant dialogą su Lietuva, diskusijas apie Lietuvos ateitį.
D/Skatinti užsienio lietuvių
jaunimo ryšius su Lietuvos jaunimo organizacijomis ir remti bendrus
projektus.
IV. Sportas
A/Remti ir skatinti sporto kolektyvų dalyvavimą pasaulio lietuvių sportinėse varžybose.
B/Organizuoti varžybas, turnyrus, sportinius renginius, įtraukiant
didesnį tautiečių skaičių, populiarinant Lietuvos sportininkų pasiekimus,
pakviečiant įžymius sportininkus.
C/Finansiškai paremti sportinės bazės paruošimo projektą Lietuvių Sodyboje.
D/Priimti ir globoti Lietuvos
olimpiečius 2012 m. Londono olimpiadoje.
V. Ryšiai su Lietuvos institucijomis
A/Tęsti gerąją patirtį, kuri sukaupta bendradarbiaujant su Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentu.
B/Ryšiams su bendruomene
skirti asmenį, suprantantį JK bendruomeninės veiklos ypatumus ir
specifiką.
C/Ambasados ir bendruomenės ryšius diegti partnerystės būdu.
D/Stiprinti konsulinių tarnybų
tinklą, išnaudojant vietos žmoniškuosius resursus, įdarbinant vietos
lietuvius, kelti aptarnavimo kultūrą
ir konsulinio aptarnavimo kokybę.
E/Organizuoti išvažiuojamąsias „konsulines misijas“ šalyje,
įtraukiant vietinės bendruomenės
narius, ir tuo prisidėti prie vieningos
ir tvirtos bendruomenės kūrimo.
LENKIJA
VI. Išlaikyti lietuvių švietimo sistemą Seinų ir Punsko krašte
A/Užtikrinti pakankamą „Žiburio“ mokyklos Seinuose finan-
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PLB Valdyboje

„Teisėkūros iniciatyvų“ ir „Teisės aktų stebėsenos“ skiltys internete

PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė sulaukė atsakymo į
savo laišką LR Teisingumo ministerijai, kuriame dėkojama už aktyvumą
siekiant išsaugoti pasaulio lietuvių
tautinį tapatumą bei kurti teigiamą
lietuvių ir Lietuvos įvaizdį pasaulyje. „Jūsų pastangos palaikyti glaudžius ryšius su Lietuvos Respublikos
valstybės valdymo institucijomis,
bendradarbiauti bei kartu siekti Lietuvai svarbių tikslų yra išties gerbtinos ir sveikintinos, - sakoma laiške.
- Teisingumo ministerija be jokios
abejonės palaiko lietuvybės išsaugojimo idėją, supranta jos svarbą lietuvių tautai ir visai Lietuvos valstybei
bei stengiasi sudaryti kuo palankesnes galimybes užsienyje gyvenantiems lietuviams dalyvauti Lietuvos

teisėkūros procese, supažindinti juos
su naujausiais teisės aktais, galimybe inicijuoti teisės aktų pakeitimus.
2009 m. vasarą Teisingumo
ministerijos interneto svetainėje pradėjo veikti naujos „Teisėkūros iniciatyvų“ ir „Teisės aktų stebėsenos“
skiltys, kuriose kiekvienas asmuo,
esantis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, gali teikti pasiūlymus dėl teisės
aktų tobulinimo ar naujų teisės normų sukūrimo.
Teisingumo ministerija taip
pat atkreipia dėmesį, jog ministerijos iniciatyva nuo 2009 m. birželio
mėnesio Seimo teisės aktų projektų
posistemėje pradėti skelbti visi valstybės institucijų bei įstaigų rengiami
teisės aktų projektai, į kuriuos savo
pastabas bei siūlymus gali pateikti

kiekvienas suinteresuotas asmuo.
Visi asmenų pateikti siūlymai,
pastabos, iniciatyvos yra išsamiai
apsvarstomi bei įvertinami, nes tik
taip teisėkūros procesas taps efektyvesniu, kokybiškesniu, geriausiai
atitinkančiu visuomenės lūkesčius ir
interesus.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas iniciatyvas Teisingumo ministerija kviečia visus pasaulio lietuvius aktyviai dalyvauti teisės aktų
kūrimo procese, teikiant pastabas,
komentarus bei pasiūlymus. Palaikydami vieningos ir tvirtos bendruomenės kūrimo idėją, tikimės nuoširdaus bendradarbiavimo ir ateityje“,
- sakoma Teisingumo ministerijos
laiške.

savimą (sprendimo būdas: susitarti
dvišalių derybų su Lenkija metu, o
jeigu tai nepavyktų, skirti trūkstamo
finansavimo dalį iš Lietuvos).
B/2010 m. pabaigti Kovo 11
-osios lietuvių licėjaus priestato
Punske statybą (sprendimo būdas:
politiškai paremti LLB siekius, kad
Lenkija skirtų visą reikiamą sumą
statyboms užbaigti ir visiškai išlaikytų mokyklą).
C/Dvišalių derybų su Lenkija
būdu užtikrinti vadovėlių, programų
leidybą, mokyklų aprūpinimą mokymo priemonėmis.
D/Įstatymiškai nepabloginti
Lenkijos lietuvių (užsienio lietuvių)
studentų galimybių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
E/Rengti mokytojų kursus
(pagal Lietuvos ir Lenkijos švietimo
ministerijų bendradarbiavimo programą).
F/Skatinti Lenkijos lietuvių
mokyklų bendradarbiavimą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis,
remti mokslo darbų apie Suvalkų
kraštą leidybą (pvz., M. Černelienės
daktaro disertacija - Lenkijos lietuvių šveitimas po II Pasaulinio karo).
II. Lietuvių kultūros puoselėjimas

A/ Išsaugoti Lietuvos finansuojamų mokytojų ir kultūros darbuotojų Punske etatų skaičių (choreografai, muzikos mokytojai, kiti
kultūros darbuotojai) bei skirti vieną
etatą Seinų „Lietuvių namams“ (iš
viso 5 etatai).
B/Paremti Lietuvos istorijos,
geografijos bei lietuvių kalbos konkursų moksleiviams organizavimą
Lenkijoje.
C/Paremti projektus, skirtus
svarbiausioms Lietuvos šventėms paminėti (Kovo 11- oji,Vasario 16-oji,
Liepos 6-oji) bei svarbiems lietuvių
kultūros jubiliejams, pvz., 2010 m.
„Aušros“ leidinio 50-mečio minėjimas.
III. Lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas
A/Tęsti derybas su Lenkijos
valdžia dėl lietuvių kultūros paveldo
įamžinimo Seinuose bei antilietuviško paminklo pašalinimo Berznyke.
B/Finansiškai paremti atminimo lentučių (prie istorinių objektų)
projektavimo ir gamybos darbus.
C/Esant galimybei finansiškai
paremti informacijos apie Lietuvą,
lietuvių kultūros paveldą lenkų kalba platinimą/leidybą Lenkijoje.
IV. Abipusiai ryšiai su Lietuva
(ekonominiai, kultūriniai, turistiniai)

A/Išsaugoti ir stiprinti LR Konsulato Seinuose veiklą, konsulu skiriant asmenį, išmanantį Lenkijos politikos ypatumus bei Lietuvių Bendruomenės gyvenimo ir poreikių speciﬁką.
B/Dalykiškai paremti Lietuvos ir Lenkijos pasienio bendruomenių bendrai parengtų projektų kūrimą ir įgyvendinimą (ES finansuojamos programos „Lietuva-Lenkija“
sekretoriatas yra Vilniuje, tačiau ligi
šiol Lenkijos lietuvių parengtus projektus vertina ten dirbantys Lenkijos
specialistai, kurie ne iki galo supranta lietuvių kultūros ir paveldo išsaugojimo Lenkijoje klausimą, kai kurių veiklų specifiką).
C/Panaudoti Varšuvoje, Suvalkuose, Seinuose ir Punske esančius žmogiškuosius ir materialius resursus (pvz., „Lietuvių namai“ Seinuose) Lietuvos turistinių paslaugų
reklamai, naujųjų verslo partnerių
paieškai, investicijų į Lietuvą pritraukimui, konferencijų rengimui.
D/„Lietuvių namų“ bei „Žiburio“ mokyklos Seinuose patalpas
panaudoti Lietuvos moksleivių, menininkų stovykloms, plenerams, pažintinių ekskursijų, sportinių varžybų surengimui.
Pabaiga kitame numeryje
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PLJ Sąjungoje

PLJS XIII suvažiavimas vyko Pietų Amerikoje

NAUJOJI PLJS

VALDYBA .

PIRMININKAS KĘSTAS PIKŪNAS -

2009 m. metų gruodžio 222010 m. sausio 7 dienomis Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje vyko
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame dalyvavo lietuvių jaunimo organizacijų iš įvairių pasaulio
valstybių atstovai. Jaunieji užsienio
lietuviai tris savaites sprendė įvairias jaunimui aktualias problemas
bei studijų dienų metu išrinko naują
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) valdybą bei pirmininką, kuriuo tapo Jungtinės Karalystės atstovas Kęstas Pikūnas.
„Esu labai dėkingas visiems,
kurie manimi pasitikėjo ir atidavė savo balsą. Mano bei naujosios valdybos tikslas bus dar labiau sustiprinti
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą,
užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp visų lietuvių bendruomenių
bei kurti artimesnį dialogą su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis plėtojant PLJS veiklą“,
- sako naujasis PLJS pirmininkas
Kęstas Pikūnas.
Visą ateinančią trejų su puse metų kadenciją naujoji valdyba
stengsis tęsti jau pradėtus darbus bei

VIDURYJE

užtikrins efektyvesnę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą. Dar
yra daug nenuveiktų darbų, vienas iš
jų - dvigubos pilietybės klausimas,
tad PLJS valdyba dirbs bei ieškos
geriausių sprendimų. Pagrindinis
naujosios valdybos uždavinys - kad
PLJS taptų atviresne pasaulio ir Lietuvos jaunimui bei įvairioms organizacijoms. Bus stengiamasi gerinti
PLJS įvaizdį ir parodyti, jog tai nėra
eilinė neveiksminga jaunimo organizacija, todėl šiuo metu yra labai svarbu modernizuoti bei naujai apibrėžti
aiškią PLJS struktūrą, kuri užtikrins
tolesnę veiklą. Per ateinančius trejus
metus PLJS taps atviresne, lankstesne bei modernesne organizacija, atitinkančia visus tokiai organizacijai
keliamus reikalavimus. „Mūsų valdyboje yra daug jaunų ir energingų
žmonių, kurie pritaria PLJS vizijai
bei nori prisidėti prie jos kūrimo“, džiaugiasi pirmininkas.
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese buvo priimtas dar vienas labai svarbus sprendimas. Po
karštų ir ilgų diskusijų kongreso dalyviai pritarė Pasaulio lietuvių jau-

nimo sąjungos atstovybės įsteigimui
Lietuvoje. „Šios atstovybės sukūrimas - tai didelis žingsnis ir parama PLJS valdybos darbui bei PLJS
veiklos sustiprinimui Lietuvoje“, sako PLJS pirmininkas.
Naująją PLJS valdybą sudaro:
Jungtinės Karalystės atstovai Kęstas Pikūnas (pirmininkas) ir Karolis
Adomaitis; JAV atstovė Giedrė Kazlauskaitė Belgijos atstovas Venantas
Griciūnas; Kanados atstovai Stasys
Kuliavas, Petras Vaičiūnas ir Saulius
Simonavičius; Vokietijos atstovas
Martynas Gaurilčikas, Argentinos
atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir Urugvajaus atstovas Nicolas
Velo.
Kito - XIV Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso organizaciniai
darbai perduoti Jungtinės Karalystės
lietuvių jaunimo sąjungai, kur kongresantai susirinks 2013-ųjų metų vasarą.
Karolis Adomaitis
PLJS valdybos narys
www.pljs.org
karolis.adomaitis@pljs.org
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PLB kraštų žinios

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE
PL nuolat rašo apie lietuvybei užsienyje nusipelniusius žmones. Šį kartą nutarėme papasakoti apie pačio „Pasaulio lietuvio“ talkininkę - iždininkę iš JAV, Illinois valstijos, Eleną
Skališienę. Mūsų paprašyta ji aprašė savo gyvenimą ir savo apylinkės bendruomenę. Taigi
pateikiame Elenos Akavickaitės Skališienės gyvenimo istoriją ir jos optimistinį rašinį apie
savąją - Waukegan/Lake County Lietuvių Bendruomenę, kuriai p. Eliutė su vyru yra paaukoję
daug gražiausių gyvenimo metų.

Mano gyvenimas ne visuomet buvo „dvariškas“

ELENA AKAVICKAITĖ SKALIŠIENĖ SU
TAMOŠAIČIŲ

TAU TI NIAIS RŪ BAIS , NU AUS TAIS GARSIŲJŲ

DAILININKŲ

„Nors gimiau dvare (mat Mamytė nesuspėjo nuvykti į Telšių ligoninę), mano gyvenimas ne visuomet buvo „dvariškas“. Esu Dievuliui
labai dėkinga, kad turiu gerą sveikatą ir galiu tikėtis nuostabios ateities.
Būdama 8 metų regėjau savo
Tėvelio kruvinas rankas, laikančias
vadeles, kai 1944 m. spalio 6 d. veži-
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mu traukėmės nuo sovietų per Šilutę, prieš susprogdinant tiltą. Vežime:
tėvelis Vladas, mamytė Stefanija ir
dviem metais už mane jaunesnis mano broliukas Valerijonas.
Po labai vargingos kelionės
per Karaliaučių bomba vos nepataikė į mūsų traukinio vagoną Berlyne
(pataikė į kitą vagoną). Buvo išgyve-
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nimų ir kituose karo rajonuose. 1944
m. žiemoti teko Vokietijos šiaurės
rytiniame kaimelyje. Vargingą kalėdinę eglutę puošėme iš karinių lėktuvų išmestomis sidabro spalvos juostelėmis. Valgėme bulves ir morkas.
Karui pasibaigus 5 metus praleidome Vokietijos stovyklose, kur
teko lankyti pradinę mokyklą. Bet
negaliu pamiršti, kad 1946 metais 5
mėnesiams atsidūriau tuberkuliozės
sanatorijoje, bet užtat buvau visiškai
pagydyta.
Amerikos krantus pamačiau
1949 metais, kada dėdė Jonas Akavickas mūsų šeimynėlę parsigabeno
į Wausau, Wisconsin. Ten praleidome metus. Tėveliai, nemokėdami
anglų kalbos, negalėjo gauti gero
darbo ir išlaikyti šeimą. Žinodami,
kad artimi giminės (dviejų dėdžių
šeimos) taip pat atvyko į Ameriką ir
apsigyveno šiaurės Illinois valstijoje, prie Michigano ežero, kur buvo
daugiau fabrikų, persikėlėme ir mes.
Waukegan, Illinois (kur ir dabar dar vis gyvenu), radome lietuvių
telkinius ir net lietuvių statytą bažnyčią (Šv. Baltramiejaus), kleboniją, mokyklą, salę ir banką. Pradėjau
lankyti mokyklą, bet ne lietuvių.
Būdama gal 17 metų pradėjau šokti „Bijūno“ tautinių šokių kolektyve.
Tuo pačiu metu staiga praradau savo Broliuką, kuris mirė, sirgęs vos 4
mėnesius, kraujo vėžiu (leukemija).
Jis buvo palaidotas kapinėse netoli
Waukegano, kur taip pat yra palaidoti gan žymūs lietuviai, pradėję lietuvišką veiklą šiame rajone dar prieš
1900 metus.
Nebaigusi vietinės gimnazi-
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jos susipažinau su savo būsimu vyru Eduardu, kuris buvo 2 metai vyresnis už mane. Žaisdavome tenisą,
kalbėdavome Lietuvos laisvinimo
temomis. Teko laikinai atsiskirti, kai
jis išvyko į „University of Illinois“,
o aš gyvenau Chicagoje ir lankiau
„Northwestern University“. Susituokėme Waukegano Šv. Baltramiejaus
bažnyčioje, kai man buvo 20 metų,
ir iškeliavome į vyro universitetą,
kad jis galėtų baigti aukštuosius architektūros kursus. Aš tada jau galėjau dirbti buhaltere/sekretore, ir
taip padėjau išlaikyti mūsų jaunutę
„šeimą“, kol vyras baigė mokslus.
Po universiteto keliavome atgal į
Waukeganą.
Mes su Eduardu visuomet
mėginome būti tenai, kur buvome
reikalingi, kur buvo galima iškelti
Lietuvos vardą, pradedant kelione
į New Yorką 1965 m. demonstruoti
prie Jungtinių Tautų organizacijos
(mano žemaitis Tėvelis, jau 71 m.,
irgi dalyvavo).
Eduardas dažniausiai pirmi-

ninkavo mūsų apylinkės JAV Lietuvių Bendruomenei arba buvo politinių reikalų vedėjas, o aš 1965 metais
buvau išrinkta iždininke ir nuo tų
metų iki dabar, karts nuo karto, užėmiau JAV LB apylinkės iždininkės,
sekretorės, vicepirmininkės ir kelis
kartus net pirmininkės pareigas. Abu
veikėme BALF šalpos organizacijoje, o Eduardas skleidė Lietuvos
vardą būdamas visokiausiose amerikietiškose organizacijose ir net jose
pirmininkaudamas.
Mano profesinė karjera susiklostė taip pat sėkmingai: daugiausiai laiko praėjo dirbant vyriausiąja
administratore ir buhaltere (daugiau
kaip 30 metų) advokatų firmoje, kurios raštinės buvo ne tik Waukegane
(pagrindinė raštinė), bet ir Chicagoje ir Arizonos valstijoje. Aš taip pat
samdžiau sekretores ir leidau darbo taisykles. Net dabar, jau būdama
73 metų, dirbu dviems advokatams.
Kaip žinote, esu ir PL prenumeratų iždininkė. Taip pat esu Lietuvių
Bendruomenės apylinkės valdybos

narė - vicepirmininkė žiniasklaidai.
Išgyvenau didelį skausmą
praradusi savo gyvenimo draugą
Eduardą. Jis paliko mane staiga, po
širdies operacijos 2006 m. kovo 6 d.
Atsimindama, kad kadaise Eduardas
buvo sakęs: „aš lietuvis ir visuomet
būsiu lietuvis... jeigu man kas nors
atsitiktų, noriu būti palaidotas tiktai Lietuvoje“. Taip ir padariau - jo
palaikus atvežiau į Lietuvą ir palaidojau Petrašiūnų kapinėse, Kaune.
Paminklą pastačiau - pagal jo paties
projektą, kurį jis buvo sukūręs savo
geram draugui prieš daugelį metų:
tai laiptai į Dangų. Paminklas buvo
pašventintas 2009 birželio 27 d.
Šį pavasarį, manau, parduosiu
man jau per didelį gyvenamąjį namą
ir nusipirksiu butą.
Siunčiu taip pat mūsų apylinkės istorijos apybraižą, kuri padės
geriau suprasti mūsų veiklą. Mes
abu su vyru tą istoriją sukūrėme, ir
ji buvo atspausdinta ne viename leidinyje.
Elena Akavickaitė Skališienė

Iš JAV LB Waukegan/Lake County apylinkės istorijos
Gražioje vietoje, Michigano ežero pakrantėje, apie 50 mylių
į šiaurę nuo Chicagos, stovi mūsų
dienų Waukegan - Illinois valstijos
Lake County apskrities centro miestas su daugiau kaip 88 000 gyventojų. Jį supa Zion, Gurnee, Libertyville ir kiti mažesnieji šios apylinkės miesteliai. Netoliese yra ir Lake
Forest, Highland Park, Deerfield ir
Vernon Hills. 1835 m. šis miestas,
tada dar kaimas, buvo vadinamas
„Waukegance Patawwattamiekai“
arba „Little Fort“ (Mažoji tvirtovė).
Pirmieji lietuviai Waukegane pradėjo kurtis jau XIX a. pabaigoje. Tuo
metu čia įsikūrė ir Šv. Baltramiejaus
lietuvių parapija, kuri nuolat augo ir
plėtė savo lietuvišką veiklą.
Nėra lengva trumpai aprašyti
šios senos Waukegan/Lake County
lietuvių bendruomenės istoriją. Dar
sunkiau išvardinti visus bendruomenės narius, aktyviai prisidėjusius

prie prasmingos lietuviškos veiklos
vardan Lietuvos ar jos žmonių gerovės. Todėl šioje apžvalgoje neapsistosiu prie atskirų personalijų ar žymesniųjų veikėjų, tik pavaizduosiu
istorinius jų darbus ir veiklą garsinant Lietuvą ir jos išlaisvinimo reikalą, jų pastangas siekiant išlaikyti
lietuvybę ir tautiškumą svetimame
krašte, toli nuo savosios tėvynės.
Visą Waukegan/Lake County Lietuvių Bendruomenės veiklą galima
suskirstyti į penkis ryšesnius laikotarpius.
1891-1949 m. Apylinkės
lietuvių tvirtovė
Pirmasis lietuvis pėsčias į
Waukeganą iš Chicagos atkeliavo
dar 1891-siais. Pajutus, kad šiame
mieste galima lengviau susirasti darbą ir geriau įsikurti, į Waukeganą
atvyko ir daugiau mūsų tautiečių.
Jie kūrė lietuviškas šeimas ir noriai

jungėsi į didėjančią lietuvišką bendruomenę, nes Waukegane ir jo apylinkėse darbo užteko visiems. 1896
m. rugpjūčio 24-ją įkuriama Šv.
Baltramiejaus lietuviškoji parapija.
Pradžioje kunigai atvykdavo iš Chicagos ir pamaldos vykdavo drauge
su lenkais. Tais pačiais metais buvo įrengta ir laikinoji bažnyčia bei
vieno kambario klebonija. 1908 m.
pastatyta medinė bažnyčia, o senoji
paversta mokykla. 1912 m. pastatyta dviejų aukštų mūro mokykla. Mokykloje dirbo lietuvaitės kazimierietės. Jos dėstė pamokas anglų ir
lietuvių kalbomis. Lietuvių taupymo
institucija atidarė duris 1924-siais.
1937 m. parapijiečiai pastatė modernią gotiško stiliaus bažnyčią ir kleboniją. Po keleto metų buvo pastatytas ir naujas vienuolynas. Šventųjų
Baltramiejaus, Juozapo ir Antano
draugijos netoli nuo parapijos pastatė svetainę su dviem salėmis, sceną
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(IŠ KAIRĖS PIRMOJE EILĖJE): ELENA SKALIŠIENĖ, SIGITA DAMAŠIENĖ, ELEONOKRUZIKIENĖ; (ATROJE EILEJE) ALGIS TAMAŠAUSKAS, ALDONA KAVALIŪNIENĖ IR
PRANAS PETROLIŪNAS
RA

ir karčiamą ir pavadino ją Lietuvių
auditorija, į kurią po Antrojo pasaulinio karo atvykę lietuvių tremtiniai
sueidavo paminėti svarbiąsias šventes ir pabendrauti. Ši erdvi auditorija
ir parapijos mokykla ilgą laiką buvo
pagrindiniai lietuvių susitelkimo ir
įvairių tautinių renginių centrai - lietuvių „didžioji tvirtovė“.
1950-1959 m. Tremtinių
veiklos pradžia
Po II Pasaulinio karo čia atvykusiųjų apylinkės tremtinių veikla
prasidėjo 1949 m. spalio 10 d., sušaukus visuotinį susirinkimą. 1950
m. birželio 11 d. susirinkimo protokole pažymėta, kad nutarta susiorganizuoti ir pasivadinti „Waukegan
apylinkės lietuvių tremtinių būreliu“. 1951 m. rugsėjo 24 d. būrelio susirinkime, dalyvaujant Centro
valdybos atstovui, vieningai nutarta
persiorganizuoti, prisijungiant prie
„Lietuvių tremtinių bendruomenės
Illinois valstijoje“. 1951 m. buvo
užregistruota 56 lietuvių tremtinių
pavardės, iš kurių šeimų pilnateisiais nariais dar buvo laikomi 93 asmenys. 1953 m. sausio 20 d. ši organizacija įsijungė į JAV Lietuvių
Bendruomenę (kuri buvo inkorpo-
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ruota 1952 m. vasario 15 d.). 1954
m. vasario 25 d. Waukegan apylinkė
nusprendė tapti oficialia JAV Lietuvių Bendruomenės apylinke. Per
dešimtmetį (1949-1959) Waukegan
apylinkė buvo labai veikli: sukūrė
chorą, šokių grupę „Bijūnas“, dramos ratelius, dalyvavo miestų parodose, rengė minėjimus, gegužines ir
pokylius ir net mėgino keletą kartų
steigti lietuviškas šeštadienines mokyklas. Aktyviai lietuviškoje veikloje reiškėsi ir dirbo ne vien į valdybą išrinktieji. Negalima pamiršti tų,
kurie ranka tada rašė pakvietimus
į susirinkimus (nes tuo laiku tokių
spausdinimo prietaisų, kaip dabar,
dar niekas neturėjo), dirbo salės virtuvėje koncertui vykstant, namuose
gamino lietuvišką maistą į parodas
nuvežti, rinko aukas BALF ir kitiems svarbiems reikalams. Paminėti
turime ir tuos, kurie lankė ir globojo ligonius (keliaudami ilgus atstumus), rinko aukas laidotuvėms ir pašalpas vargstantiems bendruomenės
nariams. Šiam darbui atlikti reikėjo
labai daug pasiryžusių ir pasišventusių žmonių, todėl keliasdešimties
pavardžių minėjimas šioje apžvalgoje nebūtų užtenkamas.
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1960-1979 m. Waukegan
apylinkės plėtra
Daugėjant narių ir veiklai
stiprėjant Waukegan lietuvių apylinkė net kelis kartus keitė savo pavadinimą. Nusistovėjo dabartinis - JAV
LB Waukegan/Lake County pavadinimas. Tuo metu Waukegan Lietuvių
Bendruomenės apylinkė į savo gretas
pritraukė daug profesionalų ir aukštos klasės įvairių sričių specialistų,
kurie atvyko gyventi į Waukeganą
ir kitus pusiau kurortinius apylinkės
miestelius, daugiausia prie ežerėlių,
arčiau tyros gamtos. Šios puikios
gyvenimui vietovės ir gerėjančios
gyvenimo sąlygos išjudino naujai
atsikėlusius lietuvius prisidėti prie
Waukegan/Lake County apylinkės
veiklos. Kadangi čia apsigyveno nemažai gydytojų ir kitų profesionalų,
turinčių nemažas pajamas, apylinkė
tapo viena stipriausių Lietuvių fondo rėmėjų. Bendravimas su Illinois
valstijos politikais bei JAV Kongreso atstovais atidarė daug durų Lietuvos reikalams. Ruošdama Lietuvos Nepriklausomybės minėjimus
ir kitas lietuviškas šventes apylinkės valdyba nuolat kvietėsi žymius
meno vienetus bei kalbėtojus, tarp
jų „Dainavos“ ansamblį ir būsimąjį
Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų.
1965 m. bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo demonstruojant dėl
Lietuvos laisvės atgavimo prie Jungtinių Tautų Organizacijos New Yorke, visuomet Chicagoje, Milwaukee
ir kitose vietose. Apylinkė taip pat
padėjo įsteigti meninius kolektyvus,
pavyzdžiui, moterų sekstetą „Viltis“,
praplėsti jaunimo ir vyresniųjų šokių
grupes „Bijūnas“, ir Šv. Baltramiejaus parapijos mišrų chorą. Taip pat
paskatino žymias operos solistes,
gyvenančias mūsų apylinkėje, pasirodyti platesnei Amerikos visuomenei, turint pareigą kaip galima
garsiau atskleidžiant okupuotos Lietuvos padėtį. Pastarąjį dvidešimtmetį jaunesnieji veikėjai drąsiai diegė
naujas politines idėjas: pradėjo agresyvią veiklą per vietinę amerikiečių spaudą ir radiją, veržėsi į amerikiečių organizacijas su paskaitom
apie Lietuvos neteisėtą ir žiaurią
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okupaciją ir įgijo daug Lietuvą užjaučiančių draugų visuose valdžios
sluoksniuose. Jausdami tėvų rūpestį
dėl spartaus nutautėjimo grėsmės atsteigė net dvi šeštadienines mokyklas: Šv. Baltramiejaus mokykloje ir
pasaulietinę - gretimos amerikiečių
mokyklos patalpose.
1980-1989 m. Apylinkės
budrumas
Kaip ir kitose lietuviškose apylinkėse, pastarąjį dešimtmetį mūsų bendruomenė ėmė pastebimai
nutautėti, atitolti nuo lietuvybės ir
tautinių tradicijų. Lietuviškai kalbančiųjų mažėjo. Buvusių lietuviškų
mokyklų atžalynas rodė vis mažiau
noro dalyvauti bendruomenės veikloje. Gausėjant mišrių šeimų apylinkės biuleteniuose, pobūviuose, renginiuose prireikė įvesti dvikalbystę,
tačiau veikla vis tiek neatslūgo. VI
Tautinių šokių šventėje, kuri 1980
m. vyko Chicagoje, mūsų apylinkei
atstovavo net dvi šokių grupės: jaunimo ir studentų „Bijūnas“ ir senjorų
„Klumpė“. Šv. Baltramiejaus parapijos jauniausias istorijoje klebonas
atidžiai mokėsi lietuvių kalbos, kad
galėtų pamaldas vesti lietuviškai, nes
savo mokslus buvo baigęs angliškai.
1987 m. apylinkės lietuviai kartu su
parapijos amerikiečiais surengė ekumeninį Krikščionybės Lietuvoje 600
metų sukakties iškilmingą minėjimą.
Nors bendruomenės narių mažėjo,
apylinkės kultūrinis, politinis ir organizacinis darbas buvo sėkmingai
tęsiamas toliau. Apylinkė atidžiai
reagavo į visus centro ir apygardos
valdybų raginimus rinkti parašus
ir tęsti kontaktus su Amerikos valdžios atstovais dėl Lietuvos laisvės
ir nepriklausomybės reikalų. Daug
pastangų buvo dėta siekiant kuo plačiau per pasaulį pagarsinti Lietuvos
ryžtą išsivaduoti iš sovietinio jungo.
Dar gerokai prieš nepriklausomybės
atgavimą, Vasario 16-osios proga
pagerbiant Lietuvos ir visų lietuvių
siekius, Waukegan ir gretimų miestų
valdžios nariai paskelbė rezoliucijas. Vietinė televizija ir radijas praplėtė bei padažnino savo valandėles

ELENA IR EDUARDAS SKALIŠIAI SU KONGRESO NARIU ROBERT MCCLORY APIE
1970-1975 M.
apie Lietuvos padėtį ir varganą jos tautiečiai iš Lietuvos noriai jungiasi
žmonių gyvenimą sovietiniame ro- į bendruomenę ir jos lietuvišką veikjuje, apie išeivijos jausmus, apie au- lą. Čia jiems atviros visos galimybės
gantį pasipriešinimą Sovietų Sąjun- padirbėti net bendruomenės valdybų
gai. Vietinis dienraštis vis dažniau ir komitetų aukščiausiuose sluokstalpino vedamuosius. Amerikiečių niuose. Tik gaila, kad tautiečių antvisuomenė labai nuoširdžiai palaikė plūdžio nesulaukė Šv. Baltramiejaus
lietuvių pastangas išlaisvinti iš pa- parapija. Pasikeitus parapijos žmovergėjo savąją tėvynę ir jos žmones nių tautybei buvo pakeistas ir kleir įsidėmėjo dešimtmečius kasmet bonas. Dabartinis klebonas, matyant Rotušės keliamą lietuvišką tris- damas mažėjantį lietuvių skaičių papalvę. Nepaprasti įvykiai Lietuvoj, maldose, 1996 m. vasario 25 d. padžiaugsmas lietuvių ir amerikiečių naikino lietuviškas mišias ir net pavisuomenėje dėl nepriklausomybės keitė bažnyčios pavadinimą į „Sagatstatymo labai paveikė žmones, į rada Familia“. Keletą metų prieš tai
bendruomeninę veiklą įsijungė nau- buvo parduota ir Lietuvių auditorija,
jos pajėgos.
nes lietuviai apsigyveno toliau. Per
pastaruosius dvylika metų apylinkė
1990-2005 m. Apylinkės
išaugo iki 326 narių. Valdyba pasirenesansas
pildė naujais aukšto mokslo profeLietuvai atgavus nepriklauso- sionalais, kurie noriai dirba su vietimybę Waukegan/Lake County lie- niais lietuviais. Reikia pažymėti, kad
tuvių apylinkė atgijo ir atsinaujino. jau keletas metų, kai valdybą sudaro
Ji pajuto vis didėjantį naujos ban- apie 80 proc. naujai atvykusių ir tik
gos iš Lietuvos antplūdį ir nuošir- 20 proc. senbuvių. Gausėja renginių,
džiai ištiesė rankas visiems, kurie daugėja meninių kolektyvų. Liberpanoro surasti lietuvišką salelę mi- tyville mieste jau treji metai veikia
nioj kitataučių. Jausdami apylinkės Gedimino lituanistinė mokykla. Yra
geranoriškumą naujai atvykusiems naujų užsimojimų: gal sporto grupes
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rasti. Naujai atvykęs jaunimas
ypač noriai jungiasi į tautinių
šokių kolektyvus. Apylinkės
tautinių šokių
grupės „Klumpė“ nariai šiuo
metu taip susidraugavo, kad
nežinia ar galima kur rasti
geresnį naujai
atvykusių
ir
senbuvių bendravimą.
Galime
džiaugtis ir didžiuotis, kad iš
Waukegan apylinkės nuo jos
pirmojo lietuvio gyventojo
1891-aisiais į
didžiąją veiklą
išėjo daug žymių veikėjų ir
geradarių: keŠV. BALTRAMIEJAUS LIETUVIŲ BAŽNYČIA WAUKEGANE, IL,
letas
kunigų,
PA STA TY TA 1937 M . L IN COLN IR 8- OSIOS GAT VIŲ KAM PE . D A seselių
kaziBAR ČIA – SAN DĖ LYS , IŠ BAŽ NY ČIOS LAN GŲ IŠ IM TI VIT RA ŽAI .
mieriečių, paEDUARDO SKALIŠIAUS NUOTR. 2005 M.
rapijos ir salės
sukurti, gal net ir pastovesnę vietą statytojų, Europos nugalėtojos Liepabendravimui ir renginiams susi- tuvos krepšinio komandos narių,

Griaunama seniausia
JAV lietuvių bažnyčia
Jau pradėta griauti Šv. Jurgio bažnyčia Shanandoah, Pennsylvanijos valstijoje, kuri buvo viena
seniausių lietuvių statytų bažnyčių
Amerikoje. Šv. Jurgio bažnyčios parapiejiečiai daugiau kaip trejus metus ėjo per teismus, kreipėsi į Lietuvos diplomatus, Pennsylvanijos
valdžią, Katalikų bažnyčios hierarchus JAV ir Lietuvoje, o svarbiausia
- meldėsi, bet niekaip nesugebejo išsaugoti savo mylimos bažnyčios.
Ramutė Žukaitė
ŠV. JURGIO BAŽNYČIA SHENANDOAH , PA ŠVEN TIN TA 1894 M . 1972 M .
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pirmųjų tremtinių organizatorių į LB
apylinkę, įvairių kadencijų valdybų
bei komitetų narių, JAV LB ir PLB
Valdybų ir Tarybų vadovų bei narių,
BALFo atstovų bei darbuotojų, Lietuvių fondo pradininkų bei stiprių
aukotojų, bendruomenei palikimus
padariusiųjų ir kt. Jų visų vardus čia
paminėti būtų neįmanoma, o svarbių
praleisti negalima.
Nors jau praėjo daugiau nei
100 metų nuo lietuviškos parapijos
atsiradimo ir daugiau nei 50 metų nuo II Pasaulinio karo tremtinių
veiklos pradžios, Waukegano lietuvių apylinkės veikla ir toliau lieka
prasminga. Mes ir toliau liekame
Didžioji lietuvybės tvirtovė šiaurinėje Illinois valstijos žemėje. Nuo
pat įsikūrimo iki dabar renkame
JAV LB Tarybos narius, rengiame
iškilmingus minėjimus, pobūvius,
gegužines. Informuojame lietuvių
ir amerikiečių visuomenę ir Lietuvos atstovybes apie savo apylinkę
ir jos siekius dėl Lietuvos labo. Ištikimai renkame Vasario 16-osios
aukas, perleidžiame solidarumo mokestį Krašto valdybai ir net pasidaliname pusiau su ja mūsų palikimais.
Dalyvaujame JAV LB apygardos ir
Krašto valdybos užsimojais: rašome laiškus ir siunčiame rezoliucijas
į Amerikos valdžios institucijas dėl
Lietuvos nepriklausomybės siekių
įtvirtinimo ir visuomet Lietuvą statome ant pjedestalo.
Iš pirmosios bangos į tėvynę
grįžo nedidelis procentas. Jų palikuonių šios apylinkės erdvėje galėtume priskaičiuoti apie 10 000-15
000. Iš antrosios bangos tremtinių
bendruomenės steigimo metu tėvynėn būtų grįžę beveik visi, jei Lietuva būtų tada tapusi vėl nepriklausoma. Tačiau užaugus atžalynui ir
atsiradus anūkams beplanuoja grįžti
labai mažas procentas. Daryti kokią
nors išvadą apie mūsų trečiąją bangą
gal dar per anksti, bet toli numatantys optimistai jau sapnuoja galimybes grįžti į Lietuvą su šiek tiek santaupų.
Elena Skališienė
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Lietuvių kinematograﬁjos pergalė New Yorke

G. LUKŠAS (IŠ KAIRĖS) PRISTATO „DUBURĮ“,
GE NI JOS M I SE VI ČIE NĖS NUO TR.
Dažnokai išeivijos lietuvių
spaudoje skaitome apie nesibaigiančias vargšės mūsų Tėvynės problemas.
Argi viskas Lietuvoje taip jau blogai?
Kad ir pirmoji rimta tarptautinė mūsų
šalies krepšinio federacijos diplomatinė pergalė, kuomet lietuviams užsidegė žalia šviesa dalyvauti Turkijoje kitąmet organizuojamose Pasaulio vyrų
krepšininkų pirmenybėse.
O kas galėjo prieš beveik 20
metų pagalvoti, kad vienas drąsiausių tuometinių Lietuvos kino studijos filmų, 1990 m. dienos šviesą išvydę „Vaikai iš Amerikos viešbučio“
(rež. Raimundas Banionis), kuriame
vaidina dar tada beveik niekam nežinomi jauni aktoriai Arūnas Sakalauskas bei šiais metais tarp šešių LR
Kultūros ministerijos nacionalinėmis premijomis įvertintų menininkų
patekęs Rolandas Kazlas (beje, vienintelis šių 6 „pateptųjų“ tarpe aktorius), dabar tapę tikromis žvaigždėmis, šiemet kartu su kitais septyniais meniniais bei šešiais trumpo
metražo lietuvių režisierių filmais
bus pristatyti pasaulio „sostinės“
New Yorko modernaus meno muziejuje (Museum of Modern Arts)?!
Lietuvos Kultūros bei užsienio reikalų ministerijų bei Kazickų šeimos
fondo paramos dėka mūsų tautiečių

ŠA LIA

- A. JEVDOKIMOVAS. EU-

kino dienos Manhattan, NY, tapo istoriniu lietuvių kinematografų įvertinimu, kokio kažin ar galėjo tikėtis
ir didžiausi optimistai. Pagrindiniu
modernaus lietuviško kino festivalio
organizatoriumi tapo MoMA filmų
departamento kuratorius Laurence
Kardish, kuris pradžioje norėjo surengti visų trijų Baltijos šalių kino
filmų retrospektyvą New Yorke, bet
plačiau susipažinęs su lietuvių režisierių kūryba, nutarė suruošti vien
mūsiškių kino filmų festivalį. Gruodžio 4-14 dienomis vykusiose lietuvių kino dienose Manhattan lankėmės net triskart, išvydome ne tik kultine Lietuvos atgimimo laikotarpio
juosta virtusius „Vaikus iš Amerikos
viešbučio“, kuriuos meistriškai surežisavo vieno įžymiausių mūsų šalies
kino aktorių Donato Banionio sūnus Raimundas, filmas, kuriuo New
Yorko lietuvių kino festivalis buvo
iškilmingai atidarytas, dalyvaujant
Lietuvos generalinio konsulato atstovams praėjusio gruodžio 4-ąją, o
taip pat uždarytas pagerbiant patį R.
Banionį šio sausio 14 dieną, bet ir
1997 m. metais Šarūno Barto (kartu
su K. Golubeva) sukurtus „Namus“,
o taip pat vos šiemet pasirodžiusį
„Duburį“ pagal R. Granausko romaną, ekranizuotą režisieriaus Gyčio

Lukšo. Beje, šis juodai-baltas filmas, kurio pasaulinė premjera įvyko
Montreal (Kanada) festivalyje 2009
m. rugpjūčio mėn. 25 d., jau spėjo
iškovoti prizą už geriausią režisūrą
ir operatoriaus darbą (Viktoras Radzevičius) Taline pirmąjį 2009 m.
gruodžio mėn. savaitgalį pasibaigusiame tarptautiniame kino festivalyje „Juodosios naktys“ (angl. „Black
Nights“) ir jau pristatytas nuo Lietuvos 2009 m. Amerikos kino akademijos „Oskarų“ konkursui nominacijose geriausiam filmui užsienio
kalba kategorijoje. Prieš minėtų kino
juostų demonstravimą gausiai į New
Yorko modernaus meno muziejaus
„The Roy & Niuta Titus“ teatro salę susirinkę įvairių tautybių žiūrovai
turėjo progos išgirsti menininkų Šarūno Barto, Gyčio Lukšo, Raimundo
Banionio interpretaciją anglų kalba,
kodėl jie pasirinko būtent tokį siužetą ir ką siekė pavaizduoti vienu ar
kitokiu režisūriniu sprendimu. Į kino
mėgėjus kreipėsi ir tarptautinio trumpo metražo ﬁlmų festivalio „Tinklai“
direktorius Artūras Jevdokimovas,
didžiąja dalimi prisidėjęs prie šios
lietuviško kino restrospektyvos organizavimo viename įtakingiausių
Amerikos ir viso pasaulio modernaus
meno muziejų. Taigi šis neeilinis mūsų tautiečių menininkų pasiekimas
- stambus akmuo į nenutilstančių jaunos mūsų valstybės kultūros ir meno
pasiekimų kritikų daržą, na, o mes,
Rytų pakrantėje gyvenantieji, tegalime apgailestauti, kad toks puikus
renginys nepasiekė didžiausios mūsų
tėvynainių diasporos „Vėjų“ mieste...
vienintelio iš MoMA festivalyje parodytų lietuviškų ﬁlmų - „Duburio“ peržiūra Chicagoje ir susitikimai su rež.
G. Lukšu surengti gruodžio 17-19 d.,
na, o kitur gyvenantiems belieka įsiklausyti į, mano manymu, geriausio
visų laikų lietuviško kino ﬁlmo „Vaikai iš Amerikos viešbučio“ baigiamajame epizode nuskamėjusios dainos
žodžius...tai dar ne vakaras!
Laurynas Misevičius

2010 Vasaris / Pasaulio lietuvis

21

PLB kraštų žinios

Poetas ir vertėjas Jonas Zdanys

JONAS ZDANYS
Pasisekė mažai Connecticuto
valstijai - čia priskaičiuojama apie
40 tūkstančių lietuviškų šaknų turinčių tautiečių, o tarp jų gyvena ir
dirba poetai Tomas Venclova, Marytė Stankus Saulaitė, Jonas Zdanys,
Danguolė Sadūnaitė, Austė Pečiūra.
Vienas jauniausių ir, galiu
drąsiai teigti, produktyviausių poetų
šiame krašte, o gal ir visoje išeivijoje yra Jonas Zdanys. Jis gimė ir augo New Britain miestelyje, Janinos
ir Alfonso Zdanių šeimoje. Jonukas
buvo antras iš keturių vaikų. Visi
Zdanių vaikai lankė New Britain lietuvių šeštadieninę mokyklą, kurioje
vaikus mokė mokytoja Kotryna Marijošienė. Kaip prisimena Jono Zdanio mama, mokytoja labai mylėjo
vaikus ir jie mylėjo savo mokytoją ir
ją labai gerbė.
Zdanių šeimoje knygos užima garbingą vietą. Janina Zdanienė
labai mėgsta skaityti. Jonukas nuo
pat mažumės nesiskirdavo su knyga
taip pat. Mokykloje buvo gabus mokinys, tad baigęs vidurinę mokyklą
įstojo į Yale universitetą New Haven
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mieste. Šiame garsiame universitete jis įgijo anglų literatūros studijų
bakalauro laipsnį. Magistro ir daktaro laipsnius apsigynė New Yorko
universitete. Po studijų Jonas Zdanys, jaunas profesorius, keletą metų
dėstė Yale universitete anglų literatūrą, vadovavo poezijos ir vertimo
teorijos bei praktikos seminarams.
1998 m. jis buvo pakviestas dirbti
Connecticuto valstijos Švietimo departamento viceministru ir dirbo šioje pozicijoje daugiau kaip 11 metų.
Nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. pradėjo dirbti „Sacret Heart“ universitete
anglų literatūros profesoriumi, taip
pat į jo pareigas įeina universiteto
administraciniai reikalai (dėstytojų samdymas ir jų darbo vertinimas,
naujų akademinių studijų programų steigimas ir priežiūra). „Sacret
Heart“ universitetas yra didžiausias
katalikiškas universitetas Naujojoje Anglijoje - jame mokosi iki 6000
studentų.
J. Zdanys yra Lietuvių PEN
centro ir Lietuvos rašytojų sąjungos
narys, rašo lietuvių ir anglų kalbo-
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mis. Pati pirmoji jo poezijos knyga
„Voice on an Anthill“ pasirodė 1982
m. Vėliau jis išleido dar trylika poezijos rinkinių lietuvių ir anglų kalbomis. 1987 metais J. Zdanys gavo
„The Philips Poetry Award“ {JAV)
apdovanojimą. Vėliau jo poeziją
įvertino ir Lietuva. 1994 m. jam paskirta Lietuvos rašytojų draugijos
premija už eilėraščių rinkinį „Aušros
daina“. 1995 m. - Lietuvos rašytojų
sąjungos ir Lietuvos kultūros ministerijos apdovanojimas už geriausią
literatūros vertimą - „Four Poets of
Lithuania“ (tai Vytauto Bložės, Sigito Gedos, Nijolės Miliauskaitės,
Kornelijaus Platelio eilių vertimai).
2002 m. Jonui Zdaniui už eilėraščių
rinkinį „Dūmų stulpai“ paskirta Jotvingių premija.
Lietuvių poeto ir vertėjo išleistų knygų ir vertimų sąrašas susidarytų ilgas. 2009 m. gruodį išėjo
jo nauja poezijos knyga „The Thin
Light of Winter“.
Jonas Zdanys pagal galimybes dalyvauja JAV Lietuvių Bendruomenės renginiuose, tautiečiams
mielai skaito ir savo poeziją. Poetas
dalyvavo Poezijos pavasaryje, kuris
prieš dvejus metus buvo surengtas
Yale universiteto patalpose (tai buvo
JAV New Haven LB apylinkės renginys).
Šį pavasarį vyksiančiame Poezijos pavasario renginyje Connecticute mes vėl turėsime progos klausytis naujų Jono Zdanio eilių.
Besidominčius Jono Zdanio
poezija knygas kviečiame įsigyti:
JAV
www.vapoetry.
com, www.powels.com,
www.
barnesandnoble.com
Lietuvoje:
www.rsleidykla.
lt; Anglijoje, Australijoje ir Europoje: www.abebooks.com; www.
bookschop.blackwell.co.uk
Sigita Šimkuvienė Rosen
Siūlome pluoštą poeto Jono Zdanio
eilių iš rinkinio „Tarpdury“.
Vilnius: Lietuvos Rašytojų
Sąjungos Leidykla, 2008
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Jonas Zdanys

Atvaizdai Dievo veidrodyje

1.
Čia ribos nakties nutrintos,
dienos veidas pažeidžiamas,
nudėvėti akiračiai kintantys.

Leisk, kad pakelčiau saulės spindesį
Leisk, kad švytinčios jūros bangos išmestų mane į krantą
Leisk, kad mėnuo tekintų mano kaulus
Leisk, kad dangus prisiartintų
Leisk, kad amžinybės nykstanti daina neišnyktų

Visi įvykiai atsitiktiniai,
surūdiję peiliai po tolimais medžiais,
vėjas narve, oro gilus geluonis.

Esu senam kambary

Nebūtis, kurią pirštai patyrė pirmieji,
vieta, už kurios neužkliūva žvilgsnis,
visur geležinkelio pervažos, sustatytos kėdės.

Esu ten kur žvakės užsiliepsnoja
paskutinę tamsiausią valandą, kai krinta žvaigždės ir tuštuma pabunda

Kiekviena klaida, kelio posūkis,
paguodžiamas kūnas, vieta, kurią užimi
tarp neryškių atvaizdų Dievo veidrodyje.

kur šaltas balsas savo paties liūdnumu
užspringsta ir nunešioti veidai pasilieka
sielvarto sudaužytam stikle

Ten lova tuščia, senas garuojantis arbatinukas,
kurio reikšmę per vėlai supratau
akies baltyme tarp sausų raudonuojančių lapų.

kur išdžiūvęs siūlas išsivynioja
iš tarpupirščių ir senos motinos numezga
greitąsias pamirštų sapnų priešsroves

Juokas tylus, paskutinis sunkus atodūsis,
žodžiai, tamsoje pasimetę, degantys metai iš metų,
ir nieko neįvyksta, žiema baigiasi, balti skaitmenys.
Ir tu pagaliau atvykai, kraujas mėnesienoj,
draskydamasis be perstojo,
niekas nekreipė dėmesio, ūžesys už lango.

kur pusiau išnagrinėtos maldos pasiekia dangų
žengdamos iš atokvėpio dausų
į neužgyjantį žemės ir akmenų šaltumą

Pasiskirk sau laiko ir visko čia lauk,
žemė - liūdniausia žaizda, sudrėkę langai,
šaknys tartum šviesos blyksniais rausias erdvėn.
Nesu vienintelis toks panašus į save
Nesu patrauklus nei vienai visoms
Pirštu parodau kas buvau kas tebesu
2.

Eik ir pavok
Pasiimk namą ir užsidaryk duris
Užsidenk langus palik mus
Naktis nerimsta
Pasaulis neteko žado
Valgyk ir gerk tylomis
Jausk širdyje tuštumą tamsiam kambary
Atskleisk sparnus
Pasisaugok lietaus
Ateik pagaliau į vidų
Leisk,
Leisk,
Leisk,
Leisk,
Leisk,

kad
kad
kad
kad
kad

3.
sakyčiau ko nežinau
daryčiau ko nematau skrajočiau savo atodūsyje
nerčiausi iš kūno ir kraujo
slapstyčiausi žvaigždžių sūkuryje

4.

… tiltas lig pusės upės, suskilus šviesa
praskaidrintas atodūsis, nesuvaržyta naktis…
pavidalas prarastas, išsisklaidę dūmai
atminties sąnašos iš praėjusių gyvenimų
nuotrupos likučiai palaikai
Išeik palik mane grįžk tuo pačiu keliu
palik mane vieną patį čia
atidaryk langus užgesink šviesas
klausyk kaip dulkės dejuoja
vėjo pleište
kaip nakties gėlės pražysta
ir laiko karštligė kyla rimsta
5.
Tiek daug vardų,
naktis it sniegas,
akys jau prie nulinės padalos..

Mano burna, pilna
neišsamių teisybių,
tuščias absoliutaus
kūno atbalsis,
alkis šalto lietaus.
Nėra kelio namo,
nuo šios akimirkos aukštesniųjų dalykų vizija.
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prie senos rudos sienos
pritemdytoje šviesoje

Smūgis, virpesys,
nesibaigiantis sklaidymas,
tylos vardas,
temdantis stogą,
šviesa šviesos pabaigoj.

laikykis atstumo
neskleisk nė garso

Išdžiūvusios nepažįstamųjų gerklės
keletą dienų po visko
jų rankos kasasi tartum upės
po šaltais nukritusiais žiedais

8.
Kai kurie daiktai pasikartoja,
pripildo mūs kišenes tartum senas peizažas,
kuriuo visą gyvenimą ėjome,
kai šviesa prisikelia, ir tamsa ima melstis,
ir baimė mano viduj sako: bičiuli mano, bičiuli.

Veidai po gatvės senais žibintais
toli vienas nuo kito
vėjo balta ranka
lytinti liūdno pasaulio ženklus

Akimirka sausame kampe
stovėjimas sausam ore
be mėnulio danguj

6.

Vakarykštės dienos įskilimai
po akmeniniais debesimis
siela, - tamsi migrantė, sušalusi juda pirmyn:
Supratau per vėlai atvykau
į tą pusiau pamirštą kambarį
akimirkai skubant į savo nebūtį
į balandžio šviesos paskutinį sūkurį
į šitą švytėjimą į švelnius judesius
šios vietos ir šių laikų
žvaigždynų dūmus ir smilkalus
kai apyaušris slenka tarp eilučių
ir kraujas tampa vandens šaknis
ir apmirus žolė tykiai ištaria
mūsų vardus, - ir baltasis šešėlis
pakyla į dangų, - ir ledas dejuoja
7.
pagaliau jie išėjo
išžygiavo per tuščius kambarius

išsinešdami paslaptis
kurių čia neatnešė
laipiojo laiptais, - dulkėms
krintant mums ant galvų
baigiantis dienai
mūsų stikliniam sapne
ir daug vėliau juos girdėjau
skubančius gatvės pakraščiu
vėjui laisvai besipurtant
tuščiam tarpdury
alsuojant daiktams, - kurių
pats nematai
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9.

vėjas, - aštresnis už kardą, į pietus pasisuko
laikas horizontalus, apversta stiklinė ant stalo
lauke dangus krito
neaprėpiamas tartum žalia ugnis pasiekiau tylų centrą, atsistoju ir mėginu paeiti
visos pradžios prasideda šitaip, kai nakties pjūklas vis pjauna
kai ryto adata įsiveria siūlą
10.
Vaikštinėju pirmyn atgal šaltam kambary
drebindamas išretėjusias sudžiūvusias gėles,
užlipu laiptais, prieinu prie plačiosios sienos,
susirandu tuščią koridorių, tamsiausią tarpdurį,
stebiu, kaip glaudžiai leidžias tyla.

Tai senas jausmas, kuris taip
kas kartą iš naujo apima, apgailestavimas,
degantis tartum blanki šviesa koridoriuje,
mano šešėlis apspistas, begalinis, besislepiantis
tarp visų kitų grindyse ir akligatviuose.
Žinau, jis ten pasiliks kol kažkas
nepažįstamas ateis jį išvesti. Tai ne aš.
Aš vis rečiau bepajėgiu, nemirksėdamas
dėlioju žingsnius, skaičiuoju grindlentes,
alsuoju tartum mažytė žvaigždelė, tolstanti ilgą naktį.
Ir nieks neateis manęs išsivesti,
nors sujudu tamsoje kai mėnuo
įsiliepsnodamas tempia savo švelnias šaknis
per grindis, nors dangus lieka gyvas
ir girdžiu be perstojo krintant jo sėklas.
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Paminėjome, prisiminėme ir pasimeldėme

ESTIJOJE

SAUSIO
13-OSIOS
MINĖJIMO
DALYVIAI L IETUVOS AMBASADOJE
ESTIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NARIAI
SU
LIETUVOS
AMBASADORIUMI J UOZU B ERNATONIU
VALDYBOS

Sausio 13 d. šv. Mišiomis Talino Petro Povilo katedroje paminėjome, prisiminėme ir pasimeldėme už Lietuvos laisvę gelbėjusius
didvyrius. Po Mišių susibėgome į
LR teritoriją - Lietuvos ambasadą.
Žiūrėjome vokiečių susuktą ir lietuviškai įgarsintą tos nakties įvykių
filmą, gėrėme kavą, šnekučiavomės.
Su LR ambasadoriumi Juozu Bernatoniu tarėmės, kaip švęsime Vasario
16-osios ir Kovo 11-osios datas.
Gaila, nutrūko ryšiai su buvusiu TMID-u, t.y. ir su Lietuva. Nei
dvasinės, nei materialinės paramos!
Cecilija Rasa Unt
2010 Vasaris / Pasaulio lietuvis
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VOKIETIJOJE

VLB metiniame suvažiavime

Anot VLB žinių leidinio „Vokietijos LB informacijos“ (4/533),
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
metiniame suvažiavime, vykusiame
Muenchene praėjusių metų lapkričio
6-8 d., bene didžiausią diskusijų dalį
užėmė finansiniai klausimai. Nenuostabu - krizė siautėja Lietuvoje, jaučiama ir Vokietijoje. „Bet ar pinigai
svarbiausia“, - klausia suvažiavimo
apžvalgos autorė Jolita Venckutė.
Štai naujasis Lietuvos ambasadorius
Berlyne Mindaugas Butkus iš lietuvių laukia idėjų, nori sužinoti, „kas
mes esame ir kuo save laikome bei
skatina įtraukti į savo veiklą ir likusius šalyje gyvenančius lietuvius“,
- citavo ambasadorių Vokietijos LB
valdybos pirm. Antanas Šiugždinis.
Diplomatas M. Butkus, kuris

geriau žino Šiaurės Amerikos lietuvių išeiviją, VLB pavadino šviesuliu
ir viena stipriausių Europoje, nors ji
ir nėra tokia skaitlinga kaip Amerikos, bet turi nekilnojamojo turto, jos
puiki geografinė padėtis, kad leidžia
planuoti įvairius su Vakarų šalimis ir
Lietuva susijusius projektus.
VLB suvažiavimo dalyviai kėlė įvairių klausimų: kaip prisikviesti į
bendruomenę kunigą; ar bendruomenės turi patirties mokyti lietuvių kalbos suaugusius; kaip rasti tinkamas
patalpas nuolatiniams bendruomenės
renginiams? Anot suvažiavimo apžvalgininkės, „bene daugiausiai diskusijų sukėlė iškelta „keliaujančių
konsulų“ idėja: LR ambasados konsulas Berlyne sutiktų išvažiuoti tvarkyti reikalų į kitus Vokietijos miestus, jeigu kažkas - galbūt bendruomenės - imtųsi koordinuoti piliečių
susitikimus su konsulais“.
VLB valdybos pirmininkas
informavo, kad šiuo metu Vokietijoje veikia 20 VLB apylinkių, iš kurių gausiausios - Centro (200 narių),
Koelno-Bonnos (185) bei Romuvos
(151). 2009 m. bendruomenės gretas
papildė 64 nariai.
Lietuvių Vokietijoje daugėja,
Vokietijos statistikos duomenimis,
dabar šalyje gyvena 20 tūkst. Lietuvos piliečių, tačiau spėjama, kad iš

tiesų jų yra daugiau - per 50 tūkst.
Dauguma jų - jauni žmonės, o moterų gerokai daugiau negu vyrų.
Pranešėjas V. Bartusevičius
savo pranešime paaiškino, kad VLB
sturuktūros principai skiriasi nuo visos PLB struktūros principų. Pvz.,
PLB nariu gali laikyti save kiekvienas pasaulio lietuvis, o Vokietijos
LB nariu gali tapti asmuo, pateikęs
pareiškimą.
Nedidelės VLB net keturi atstovai dirba PLB struktūrose: Dalia
Henke yra Europos kraštų ir naujosios emigracijos komisijos pirmininkė, o Rimas Čuplinskas yra Kultūros komisijos pirmininkas; Marytė
Dambriūnaitė Šmitienė yra PLB
Garbės teismo, o Gintaras Ručys PLB Kontrolės komisijos narys.
Suvažiavime įdomių minčių
pateikė naujoji Vasario 16 gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė: bus tampriai bendradarbiaujama
su Lietuvos institucijomis, bendrojo
lavinimo ir aukštosiomis mokyklomis, taip pat bus rengiamos vasaros akademijos, kvalifikacijos kėlimo kursai lituanistinių mokyklėlių
mokytojams, lietuvių kalbos kursai
suaugusiems. Planuojama, kad gimnazija taps ir simboliniu, ir faktiniu
Vakarų Europos lituanistinio lavinimo metodiniu centru.

Vasario 27 d. Hüttenfelde
vyksiančio Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Nepriklausomybės minėjimo metu bus atidaryta Europos
lietuvių kultūros centro (ELKC) rengiama paroda „Aš esu čia“. Parodoje
bus demonstruojami Europoje gyvenančių lietuvių darbai, atspindintys
jų gyvenimą užsienyje. Tokio pobūdžio paroda siekiama vizualizuoti tautiečių veiklą jos nepagražinant
ir nenumenkinant, leidžiant apie ją
papasakoti patiems individams. Kas
mes tokie esame, kokie mes ir ką
veikiame už Lietuvos ribų? Ar mums
čia gera, ar radome žadėtąjį geresnį

gyvenimą? O galbūt abejojame savo
sprendimu, galbūt norime grįžti atgalios, nesuleidome svetur savo šaknų?.. Parodoje kiekvienas lankytojas
ras atsakymus į šiuos klausimus - per
vaizdus ir jų sukeliamas emocijas.
Norėdamas realizuoti šį projektą Europos lietuvių kultūros centras rengė konkursą ir ragino jame
dalyvauti visus, profesionaliai ar
mėgėjiškai užsiimančius fotografija
lietuvius, gyvenančius Europoje, už
Lietuvos ribų. Buvo laukiamos nuotraukos, kuriose būtų užfiksuotas individas savo kasdienybės ar darbo
kontekste, nusakančiame žmogaus

buvimo užsienyje priežastį - ar tai
būtų „au pair“ programa globojamų
vaikų kambarys, ar raudonuojantis
skinamų braškių laukas, ar sužadėtinis, dėl kurio palikote Lietuvą...
Parodos pirmame plane figūruoja
ne tiek fotografas, o fotografuojamas asmuo. Prie nuotraukos buvo
reikalaujamas nuotraukos herojaus
pristatymas - trumpa biografija, nuotraukoje matomo konteksto apibūdinimas.
2009 m. vasario mėnesį Rennhofo pilyje, Vokietijoje, oﬁcialiai atidaroma ELKC fotogalerija.
ELKC

GAS

ANTANAS ŠIUGŽDINIS
BUTKUS SUVAŽIAVIME

IR

MINDAU-

Konkursas Europos lietuvių fotograﬁjų parodai „Aš esu čia“
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Karaliaučiaus srities vaikų festivalis

Karaliaučiaus krašte (Kaliningrado srityje) gyvena daugiau
nei keturiolika tūkstančių lietuvių.
Jie čia dirba, mokosi, dainuoja ir
šoka. Lietuvių bendruomenė užima
reikšmingą vietą krašto gyvenime.
Ir savo šaknų jie nepamiršta. Už senelio Nemuno esančioje Mažojoje Lietuvoje vyksta įvairūs lietuvių
bendruomenės kultūriniai renginiai.
Jie jau seniai tapo įprastiniais šiame
krašte gyvenantiems kitų tautų atstovams. Vienas jų - tai kasmetinis
vaikų lietuviškos dainos festivalis,
organizuojamas Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos.
2009 m. lapkričio 14 d., šeštadienį, Ragainėje (Nemane) kultūros
ir pramogų centre vyko aštuntasis
Karaliaučiaus srities vaikų festivalis „Skambėk, skambėk, lietuviška
dainele“, kuriame dalyvauti užsiregistravo daugiau kaip 200 dalyvių
bei jų vadovų. Tai vienintelis srityje
renginys, kuriame dalyvauja toks didelis būrys lietuviškai dainuojančių,
grojančių ir šokančių vaikų. Pirmieji
keturi festivaliai vyko Karaliaučiuje,

penktasis - Tilžėje (Sovetske), šeštasis - Gumbinėje (Guseve), septintasis - Įsrutyje (Černiachovske). Šį
kartą festivalis atkeliavo į Ragainę.
Skambant valsui atsidarė scena ir dvi gražuolės lietuvaitės Ilona
Čiginskaitė ir Kristina Grybauskaitė atidarė šventę. Didelis ekranas
demonstravo prezentaciją, priminusią praėjusias vaikų šventes. Dainų šventės pradžioje puikiai visus
nuteikė Nemano (Ragainės) meno
mokyklos choreografinis ansamblis,
pasveikinęs šventės dalyvius, kurių
atvyko net 216 - iš Karaliaučiaus
(Kaliningrado), Įsručio (Černiachovsko), Gumbinės (Gusevo), Lazdynų (Krasnoznamensko), Eitkūnų
(Černiševskoje), na, ir, žinoma, iš
Ragainės (Nemano) 2 vidurinės mokyklos.
Kaip išsireiškė dalyvius ir žiūrovus pasveikinęs LR Generalinio
konsulato Karaliaučiuje diplomatas
Vidmantas Budrys, „džiugu matyti
daugybę vaikų, kurie Karaliaučiaus
srityje propaguoja lietuvišką dainą,
šokį ir tradicijas, nepamiršta savo
tėvų bei senelių kalbos, noriai da-

RUSIJOJE

lyvauja kultūriniuose renginiuose“.
Festivalio dalyvius pasveikino Lietuvos atstovai: Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento direktorius
Arvydas Daunoravičius, Lietuvos
konsulas Tilžėje Arūnas Kaminskas,
kanauninkas Anupras Gauronskas,
Karaliaučiaus srities administracijos
atstovai: Ragainės rajono vadovas
Aleksandr Melnikov, Kultūros ministerijos atstovas Oleg Panasenko,
Švietimo ministerijos atstovai bei
Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities
lietuvių kalbos mokytojų asociacijos
pirmininkas Aleksas Bartnikas.
Po oficialios dalies prasidėjo
koncertinė programa: dvi dešimtys
solistų, ansamblių ir šokių kolektyvų parodė, kaip jie moka lietuviškai
dainuoti, šokti tautinius šokius ir
groti tautiniais muzikos instrumentais. O atidarė koncertinę pogramą
puikus Ragainės 2 mokyklos lietuvių kalbos mokytojų pasveikinimas.
Jie, vadovaujami mokytojo Jono
Glinskio, ne tik pasveikino dalyvius
bet ir sudainavo lietuvišką dainą, po
kurios pristatė savo kolektyvus, tai:
kanklininkų ansamblis (vadovė Al-
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FESTIVALIO OFICALIOJI DALIS, DALYVIUS
ALEKSANDRAS MELNIKOVAS

SVEI KI NA

RAGAINĖS (NEMANO)

MIES -

TO ME RAS

KONCERTUOJA RAGAINĖS 2 MOKYKLOS
dona Strojeva) bei Ragainės 2 mokyklos vaikų kolektyvas (vadovas
Feliksas Alimas).
Kaip visada, festivalio programoje dalyvavo ir svečiai iš Didžiosios Lietuvos. Šį kartą tai buvo
vaikų folkloro ansamblis iš Klaipėdos „Vorusnėlė“, sudainavęs keletą
Prūsijos lietuvių dainų.
Festivalio dalyvius vertino
žiūri komisija: Aleksas Bartnikas žiūri pirmininkas; Aušra Dumbliauskienė, TMID atstovė; Nadežda Kudimova - Ragainės (Nemano) rajono
administracijos švietimo skyriaus
metodininkė; Jekaterina Dmitrijeva
- Ragainės (Nemano) Menų mokyklos direktorė; Ala Isajeva - Karaliaučiaus (Kaliningrado) Nepertraukiamo ugdymo centro direktorė; Albina
Kymantienė - Ragainės (Nemano)
lietuvių kultūros draugijos moterų
ansamblio „Raganita“ vadovė.
O žmonės ėjo ir ėjo… į Kūrybos namų salę, kuri talpino 400
žmonių, o gal ir daugiau. Su šeimomis, mažais vaikais, atrodė, kad ne-

28

MO KI NIAI ( VAD .

FELIKSAS ALIMAS)

didelio Ragainės miestelio gatvėse
neliko žmonių. Tokį didelį susidomėjimą festivalis matė pirmą kartą.
Miesto meras su pavaduotoju dalyvavo šventėje nuo pačios pradžios
iki galo, jie dar susitiko prieš festivalį su festivalio projekto vadovu
Algirdu, sakė, kad jo miestui garbė
turėti tokią šventę.
Šventė tęsėsi kelias valandas,
visiems buvo smagu, įdomu, vieni
kolektyvai keitė kitus, plojome, šypsojomės, džiaugėmės vieni kitais.
Daina suartina, daina supažindina,
daina pakviečia draugauti. O dar
puikūs tautiniai arba puošnūs koncertiniai rūbai, muzika - tai džiaugsmas ir poilsis. Matėme, kaip su šypsena plojo į festivalį kviesti svečiai.
Dainų šventė - tai sielos gelmė, daina - jausmų valdovė. Dar
labiau, kada daina skamba iš jaunų
krūtinių, o kada dainuoja mažučiai,
jausmai ašarą išspaudžia.
Baigiantis festivaliui, skambant fanfaroms į sceną buvo pakviesti visi ansamblių vadovai ir
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dainų festivalio žiuri. Buvo paskelbti apdovanojimai geriausiems dainininkams iš geriausių, dėkojama vadovams.
Visi festivalio dalyviai buvo
apdovanoti TMID dovanėlėmis, Generalinio konsulato padėkos raštais.
Karaliaučiaus srities Lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos diplomais, srities administracijos pagyrimo raštais. Be apdovanojimų neliko nė vieno kolektyvo.
Specialiu Ragainės (Nemano)
miesto administracijos (mero) prizu jau antrą kartą buvo apdovanotas
Gumbinės (Gusevo) vaikų folkloro
ansamblis „Nadruvėlė“ (vad. Irena
Tiriuba) bei solistas Antanas Paukštis iš Tilžės (Sovetsko).
Kolektyvai, susirinkę scenoje, sudainavo atsisveikinimo dainą
„Dar neišeikime“, kurią vedė ilgametis vaikų festivalio projekto vadovas mokytojas Algirdas Karmilavičius, tokiu būdu palinkėdami vieni
kitiems susitikti kitais metais.
Praėjo dar vienas - aštuntasis
festivalis, toliau „pirmyn“, reikia
ruoštis kitam festivaliui, mokytis
naujų lietuviškų dainelių, mokytis
lietuviškos kalbos.
Festivalis buvo aukšto lygio.
Buvo kruopščiai ir įdomiai paruoštas scenarijus, apgalvotos įvairios
interpretacijos, pakviesta daug svečių. Už visa tai dėkojame aktyviam,
nepalinkstančiam festivalio vadovui
Algirdui Karmilavičiui.
Taip pat dėkojame mūsų ilgamečiams rėmėjams - Chicagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai
bei TMID, už organizacinę pagalbą
dėkojame Ragainės (Nemano) miesto administracijai, Ragainės (Nemano) 2 vidurinės mokyklos direktorei bei jos mokyklos lietuvių kalbos
mokytojams. Visiems, visiems vadovams, kurie paruošė vaikus festivaliui.
Vidmantas Budrys
LR Generalinio konsulato Karaliaučiuje (Kaliningrade) III sekretorius
Rūta Leonova
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 48
mokyklos mokytoja

PLB kraštų žinios

Projektas „Lietuvos vaikai Sibire“

Irkutsko Lietuvių Bendruomenė, kuri yra registruota kaip Lietuvių nacionalinis kultūros centras
„Švyturys“, toliau vykdo projektą
„Lietuvos vaikai Sibire“. Projekto
idėja paprasta - padėti lietuvių kilmės vaikams našlaičiams Sibire.
Visoje Rusijos Federacijos Irkutsko srities teritorijoje 1940-1950
m. buvo priverstinai „apgyvendinti“
Lietuvos piliečiai. Kai kas trėmimo
laikui pasibaigus grįžo į tėvynę, kai
kas čia liko ir įleido šaknis. Visokių
yra naujųjų sibiriečių likimų, įvairiai
susiklostė likusiųjų Sibire gyvenimas. Šiandien sutikti lietuvišką pavardę Irkutsko srityje galima dažnai
ir tarp įvairiausių profesijų žmonių:
tai ir sėkmingi verslininkai, politikai, gydytojai, pedagogai. Deja, ir
bedarbiai, išmesti už skurdo ribos…
Mūsų projektas prasidėjo 2009
m. rudenį. Jį šiltai sutiko Irkutsko
lietuvių bendruomenė. Kiekvienas
laikė prievole padėti vaikams: kas atnešė šiltų vaikiškų drabužių, kas nupirko žaislų ir saldumynų, o kas padėjo supakuoti dėžes ir jas pristatyti

į geležinkelio stotį. Didelės pagalbos
sulaukėme iš Lietuvos Garbės konsulės Irkutske T. S. Muchinos.
Kaip mes ieškojome vaikų?
Kaip sakome - po visą pasaulį. Per
tris mėnesius suradome tris: Maksimą Viskantą, Vanią Kryžanauskaitę
ir Kristiną Zalagaitis. Tiems vaikams nedaug metų, bet už pečių - ne
vaikiškos kančios. Vyriausias Maksimas gyvena vaikų namuose Lesogorsko gyvenvietėje, kuri yra 14 val.
kelio traukiniu į šiaurę nuo Irkutsko. Kažkada stambus miestelis Lesogorskas susitraukė į vieną gatvę.
Pusė namų - užkaltais fanera langais
vietoj stiklų. Šiuose vaikų namuose 160 vaikų iš visos apskrities.
„Norite aplankyti lietuvių berniuką? - klausė vaikų namų direktorius. - O kuo jūs mums padėsite?“
„O ko jums reikia?“ - klausėme mes.
Ir štai prie dovanėlių Maksimui dar
pridėjome paketą su dantų šepetėliais ir dantų pasta kitiems vaikams.
Kiti du vaikai - Vania ir Kristina - vaikų namuose gyvenvietėje
Kvitok (esančio už 11 valandų kelio

traukiniu nuo Irkutsko). Vaikai buvo labai nustebę mūsų apsilankymu,
mūsų dovanomis ir dėmesiu. Jie prie
to nepripratę. Ir gero savo gyvenime
nėra matę. Ačiū Dievui, visi rūbeliai, kuriuos surinko irkutskiečiai ir
kuriuos atsiuntė „Pasaulio lietuvio“
redakcija, tiko.
Taip, problemų visiems netrūksta, bet tų mažųjų lietuvaičių problemų fone mūsų problemos atrodo
juokingos. Vaikai gyvena šaltuose
mediniuose namuose be vandens.
Jie negauna pakankamai vitaminų,
nes yra skurdžiai maitinami. Jie maži ir liesučiai. Jie nevaikiškai rimti
ir liūdni. Jie, deja, žino, kad mamos
geria ir gali prieš juos pakelti ranką. Jie žino, kad pasikliauti jie neturi kuo, tik savimi. Bet jie patikėjo
mumis, suaugusiais, patikėjo, kad ir
jų gyvenime gali būti mažų stebuklų.
Mes pažadėjome atvažiuoti pas juos
pavasarį. „Greičiau būtų pavasaris“,
- tyliai sušnibždėjo mažasis Vania
atsisveikindamas.
Anastasija Gliaudel
Irkutskas
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Nuomonės

Lietuva ar Karibų paplūdimio rojus?
Laurynas R. Misevičius

Autorius Karibuose
Nurimus naujametinių švenčių šurmuliui, prisimename vieną
tamsiausių mūsų Tėvynės pastarųjų metų istorijos puslapių - prieš 19
metų sausio 13-ąją įvykusią SSSR
desantininkų agresiją Vilniuje ir keliuose kituose Lietuvos miestuose,
per kurią, gindami savo šalies sostinės TV bokštą bei Lietuvos radijo
ir televizijos pastatą, žuvo 14 mūsų
tautos didvyrių, o dar 1 tūkst. žmonių buvo sužeista. Nors jau prabėgo beveik du dešimtmečiai nuo šių
tragiškų dabartinės nepriklausomos
Lietuvos metraščio dienų, tebėra
daug neįmenamų mįslių ir neišaiškintų paslapčių...
...O mane šią savaitę suintrigavo viena „Amerikos lietuvio“
skaitytoja, prieš porą dienų atsiuntusi įtakingo britų dienraščio „Daily
Mail“ internetiniame puslapyje patalpintą straipsnelį, kuris byloja apie
patraukliausias mūsų planetos šalis
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- tas, kur žmonėms labiausiai patinka gyventi. „International Living“
žurnalas, jau trys dešimtmečiai analizuojantis vadinamąjį gyvenimo kokybės indeksą įvairiose pasaulio šalyse, penkeri metai iš eilės geriausia
šioje kategorijoje pripažino Prancūziją, kurioje žmonės gyvena „visavertį gyvenimą“. Antrą vietą dabar
užima Australija, toliau seka Šveicarija ir Vokietija. Jungtinės Amerikos Valstijos šioje „turnyrinėje
lentelėje“ liko septintoje vietoje, be
aukščiau paminėtų šalių į priekį dar
praleidę Naująją Zelandiją ir Liuksemburgą. Po Amerikos išsirikiavo
Belgija, Kanada bei Italija. Komentuodamas minėto žurnalo tyrimų
duomenis apie 194 valstybes „Daily Mail“ laikraščio korespondentas
P. Allen atkreipia dėmesį į tai, kad
Didžioji Britanija šiemet nukrito net
į 25 vietą... tačiau įdomiausia (bent
jau mums) ne tai, o tolesnis pastebėjimas, kad šiuose neoficialiuose patraukliausios apsigyvenimui pasaulio
šalies rinkimuose Lietuva užėmė net
trimis pozicijomis aukštesnę vietą
nei Anglija! Visas 194 šalis „International Living“ tyrimo sumanytojai
įvertino pagal devynis kriterijus: gyvenimo kaštus, kultūrinio peno, laisvalaikio praleidimo galimybes, aplinkosaugos, asmens saugumo, oro
sąlygas, oficialią tų šalių valdžios
institucijų pateiktą statistiką, Pasaulio sveikatos spsaugos organizacijos
duomenis bei paties visą pasaulį apimančio leidinio žurnalistų nuomonę.

Žurnalo pateikto tyrimo rezultatai
nustebino ne tik tuo, kad vienui viena į patraukliausių gyvenimo sąlygomis pirmųjų 25 mūsų planetos valstybių grupę įsiveržusi Baltijos šalis
aplenkė ne tik D. Britaniją, bet ir
visas Rytų ir Centrinės Europos kaimynes: vienintelė buvusio „socialistinio bloko“ atstovė, išsikovojusi
aukštesnę poziciją nei Lietuva, tapo
20-ąją vietą užėmusi Vengrija. Taigi,
nepaisant vis dar didėjančio nedarbo, kaulus stingdančio žiemos šalčio
bei toli gražu ne iki reikiamo lygio
pažaboto nusikalstamumo, mūsų Tėvynėje dar nėra beviltiškai blogai!
Tuo iš tiesų netrukome įsitikinti ir
mes, šiuos Naujus metus sutikę Vakarinėje Karibų jūros šalių pakrantėje, pirmosiomis 2010-ųjų dienomis
aplankę Pietų ir Šiaurės Amerikos
„jungtinę“ grandį - turbūt ilgiausią
pasaulyje didiesiems laivams skirtą
kanalą turinčią Panamą, „Turtingąjį
Krantą“ Kosta-Riką bei vienintelę
šiame regione buvusią ilgametę britų
koloniją Belizą, garsėjantį antru pagal dydį pasaulyje barjeriniu koralų
rifu bei neapmokestintų deimantų
prekyba.
Na, ir kokios išvados? Nepaisant tikrai malonaus tropikų klimato,
nė vieno iš minėtų trijų pripažintų
rojaus „kampelių“ tame patraukliausių gyvenimui pasaulio šalių sąrašo
viršuje nepastebėjau, o ir gimtosios
Lietuvos į gan gražią Karibų betvarkę nekeisčiau.

Nuoširdi padėka Lietuvių fondui už $2000 dol. paramą
„Pasaulio lietuvio“ žurnalo leidybai.
Dėkojame TALKA Lithuanian Credit Union Limited,
Hamilton Ontario - TALKOS Lietuvių kooperatyvo Valdybai, savo
posėdyje paskyrusiai $1000 auką PL žurnalo leidybai.
Nuoširdžiausia padėka visiems PL aukotojams už paramą
lietuviškam žodžiui, kuris PL vardu gali sklisti po visą pasaulį.
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PLB Valdyba, PL redakcija

Knygų lentynoje

Šiuolaikinė lietuvių dailė JAV
„Šiuolaikinė lietuvių dailė
JAV: dabarties dialogai“ - tokia knyga pasirodė 2009 m. Lietuvoje. Knygos sumanytoja ir mecenatė - Chicagoje gyvenanti dailininkė ir daugelio projektų Amerikoje ir Lietuvoje
rėmėja Magdalena Birutė Stankūnė.
Mecenatė knygą skyrė savo mokytojui dailininkui prof. Viktorui Petravičiui. Sumanytai knygai-albumui
medžiagą surinko Danas Lapkus iš
JAV, sudarė Danas Lapkus ir Vida
Mažrimienė; įvadiniu žodžiu palydėjo menotyrininkai - prof. Stasys
Goštautas iš JAV ir Vida Mažrimienė iš Lietuvos. Leidėjas - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Kaune.
Knygoje surinkta beveik šimtas šiuo metu JAV gyvenančių ir
kuriančių dailininkų, kurių vieni
yra senųjų lietuvių išeivių, kiti pokarinės kartos palikuonys, dar kiti gimė Lietuvoje, bet augo Vokietijoje ir Amerikoje, o dalis gimė ir
augo okupuotoje Lietuvoje ir jau
nepriklausomybės metais save surado Amerikoje. Dailininkai užpildė
anketas apie save ir knygai atrinko
vieną - svarbiausią, jų pačių nuomone, savo darbą. Kaip anotacijoje
rašoma, tai „trijų dailininkų generacijų, gyvenančių JAV, kūryba, dialogai, impresijos, mintys apie kūrybą
pasaulio meno kontekste, dailininko
egzistenciją gyvenant toli nuo Lietuvos“. Kaip įvadiniame žodyje sako
projekto vykdytojas Danas Lapkus,
knygoje surinkti ne visi šiuolaikiniai
kūrėjai. Dalis jų nepateko į leidinį
dėl kelių atsitiktinumų - pasikeitusio
namų adreso, vėlavimo atsiųsti atsakymą į anketą ir kt. Dalis dailininkų
į anketos klausimus atsakė angliškai,
bet didžioji dalis - lietuviškai. Atsakymuose atsispindi ne tik dailininko
biografija, bet ir požiūris į meną ir
savo paskirtį mene. Tarp pristatomų
autorių yra tokios pavardės: Vida
Krištolaitytė, Marytė Aldona Meškauskaitė, Janina Monkutė Marks,
Ramojus Moziliauskas, Audrius V.
Plioplys, Zita Sodeikienė, Aldona

KNYGOS „ŠIUOLAIKINĖ LIETUVIŲ DAILĖ“
STANKŪNĖ PRIE SAVO DARBŲ IŠ CIKLO „GĖLĖS“
Simutytė Sruoginis, Magdalena Birutė Stankūnė, Ada Sutkuvienė, Rimas VisGirda ir kt.
Pirmiausia apie pačią mecenatę, dailininkę M. B. Stankūnę, kurios
pavardė PL puslapiuose buvo minima ne kartą ir įvairiomis progomis.
Apie ją knygos pradžioje rašoma:
„Išeivių dailę dailininkė globoja jau
seniai, dovanodama savo kūrinius
Lietuvos muziejams, finansuodama
meno leidinius, įsteigdama konkursines premijas lietuvių menininkams
JAV. Ji rūpinosi Čikagos Čiurlionio
galerijos turtų grąžinimu į Lietuvą,
kurie buvo eksponuoti parodose Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje Kaune „Čikaga-Kaunas:
Galerijos sugrįžimas“, „ČikagaKaunas: Svajonių Lietuva“, Lietuvos dailės muziejaus Vilniuje ekspozicijose. Paaukojusi solidžią JAV
dolerių sumą Vilkaviškio krašto
muziejuje, įkurtame Romualdo Budrio iniciatyva, renovuotoje dvaro
oficinoje įsteigė savo galeriją“. Marijampolės Kultūros centre veikia M.
B. Stankūnės galerija, kuriai įrengti
dail. paskyrė 100 tūkst. litų. Joje dabar galima išvysti viso pasaulio lietuvių menininkų kūrinius. Už nuo-

ME CE NA TĖ

MAGDALENA BIRUTĖ

ADA SUTKUVIENĖ. NEMARIOJI
2008 M. KILIMAS

ČIŲ DVA SIA .
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pelnus Lietuvos
kultūrai M. B.
Stankūnė apdovanota didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordinu, Vilkaviškyje
ir Marijampolėje jai suteikti
miesto
garbės
piliečio vardai.
O
štai
taip
prisistato JAV gimęs
dail. Vytas Sakalas (Vytautas
Sakalauskas) iš
Tucson, Arizonos, kuris pateikė savo drobę
(aliejus, akrilas)
„Planetos“ (žr.
IV
viršelyje).
Apie savo darbą
autorius taip sako: „Kuo toliau
dirbu paveikslą,
tuo labiau atrodo, kad negaliu
jo užbaigti. Vis
tik turiu nepasiduot, nors kartais manau, kad

esu to paveikslo vergas. Iš tikrųjų
nėra taip, kad aš norėčiau ką pasakyti šiuo paveikslu. Man daug svarbiau
ir įdomiau sužinoti, ką paveikslas turi MAN pasakyti (ar parodyti per jo
vystymąsi). Pradėjęs naują paveikslą
turiu gal tik labai bendrą idėją apie
formą ar kompoziciją. Kūrybinis
srautas mane veda ieškot ir surast
naujas formas, erdves, kompozicijas,
naujas metaforas, spalvų derinius ir
t.t., kad galėčiau pamatyti tą, ko aš
savo gyvenime dar nematęs. Kartais
paveikslas gana greit - per keletą
dienų ar mažiau - būna baigtas. Deja, dažnai užtrunka daug mėnesių ar
net metų prireikia užbaigti tam tikrą
paveikslą. Žinau (ar tik manau, kad
žinau), kad kūrinys būna baigtas, kai
jis pasidaro lyg gyvas, nebereikalauja ko pridėt ar atimt, ar pakeist...
Bet būna ir taip, kad tik po keletos
metų pamatau, kad kažko jam trūksta. Vargas su tais paveikslais - kad
juos kur galas!Bet turiu pasakyt, kad
tapyba yra vienas didžiausių mano
gyvenimo džiaugsmų. Šio kūrinio
reikšmė man yra susijusi su gamta,
su visata, su žmogaus egzistencija,
su begalybe, su idėjomis ir jausmais,
kurių prasmė glūdi tik paveiksle, o
ne žodžiuose“.
Prisistatydama Lietuvoje gimusi ir JAV, Indianoje, Beverli Shores, gyvenanti dail. Ada Sutkuvienė sako: „Nežiūrint globalizacijos,
lietuviai ir aplamai Pabaltijo tautos
nepamirš savo kilmės, praeities, istorijos. Praeis susižavėjimas svetima
„popkultūra“, bus ieškoma tikrų vertybių ir vėl būsime išdidūs, būdami
savimi“.
270 psl. albumas „Šiuolaikinė
lietuvių dailė JAV“ išleistas 800 egz.
tiražu. Knygos pabaigoje spausdinamos nuotraukos, fiksuojančios akimirkas iš išeivijos dailės gyvenimo.
PL inf.
GINTARAS JOCIUS. BARBORA.
2003. POP., AKRILAS, MIŠRI TECHNIKA
STEFANIJA SAMAITYTĖ CARNELL.
LOST IN A DREAM. 2008. INTAGLIO
PRINT, SOLARPLATE PHOTOGRAVURE
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Vasario 16-osios Akto signatarų likimai
Vasario 16-osios signatarai
1918 m. vasario 16 d. buvo
atkurta Lietuvos valstybė. Šią dieną
visada minėjo ir senieji užsienio
lietuviai, užsienyje atsidūrę XIX-XX
a. sandūroje, mini ir šiandieniniai.
Nepriklausomybės Aktą paskelbė Pirmoji Lietuvos valstybės
Taryba. Vasario 16-osios dokumento
tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras
Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas
Kairys, o pasirašė dvidešimt Tarybos narių: Saliamonas Banaitis,
Jonas
Basanavičius,
Mykolas
Biržiška, Kazimieras Bizauskas,
Pranas
Dovydaitis,
Steponas
Kairys, Petras Klimas, Donatas
Malinauskas,
Vladas
Mironas,
Stanislovas Narutavičius, Alfonsas
Petrulis, Antanas Smetona, Jonas
Smilgevičius, Justinas Staugaitis,
Aleksandras Stulginskis, Jurgis
Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas
Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas
Vileišis. Tai įvairios socialinės aplinkos, įvairaus amžiaus, iš įvairių Lietuvos regionų kilę, įvairių pažiūrų ir
profesijų žmonės, kuriuos siejo XIX
a. antrojoje pusėje suklestėjęs lietuvių tautinis Atgimimas. Dauguma jų
dalyvavo 1905 m. gruodį susirinkusiame Didžiajame Vilniaus Seime,
kuriame atvirai buvo svarstoma, kad
Lietuvai būtų suteikta autonomija
Rusijos imperijos sudėtyje. Tai buvo
pirmas žingsnis nepriklausomybės
link. Daugelis buvo 1907 m. įkurtos
Lietuvių mokslo draugijos, tapusios
Mokslų akademijos pirmtake, nariai. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui beveik visi buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiesiems nuo
karo šelpti nariai, vadovai. Pradėjus
steigti lietuviškas mokyklas dažnas
ėmėsi rengti lietuviškus vadovėlius.
Iš 20 signatarų 19 buvo baigę
aukštuosius mokslus. Tik Saliamonas Banaitis tebuvo baigęs buhalterijos ir komercijos kursus Peterburge. 1926 m., jau turėdamas 60 metų,
jis įstojo į Vytauto Didžiojo univer-

siteto Teisės fakultetą, bet studijų
nebaigė - 1933 m. mirė. Peterburgo
universitetą buvo baigę 5 signatarai,
Maskvos - 4, technikos institutus Peterburge - 2, po vieną signatarą aukštąjį išsilavinimą įgijo Austrijoje, Čekijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje. Keturi buvo baigę Peterburgo katalikų
dvasinę akademiją.
Signatarų likimai
Koks buvo Vasario 16-osios
Akto signatarų likimas? Iki karo
pradžios mirė penki: Stanislovas
Narutavičius, Jokūbas Šernas, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis
ir Jonas Basanavičius. Dar trys mirė
nacių okupacijos metais Lietuvoje:
Justinas Staugaitis, Jonas Vileišis,
Jonas Smilgevičius. Kitų 12 signatarų likimas toks pats tragiškas, kaip ir
jų atkurtos Lietuvos valstybės. Nuo
gresiančio sovietų teroro 6 pasitraukė į Vakarus ir tapo priverstiniais
politiniais emigrantais. Anksčiausiai, dar 1940 m., pasitraukė Antanas
Smetona, Jonas Vailokaitis ir Jurgis
Šaulys. Kiti - Steponas Kairys, Mykolas Biržiška ir Kazimieras Šaulys
- pasitraukė 1944 m. vasarą. Išeiviai
mirė kas Vokietijoje, kas Šveicarijoje, kas Amerikoje.
Šeši signatarai tapo sovietinio teroro aukomis: Vladislovą Mironą ir Kazimierą Bizauską NKVD
areštavo 1940 m. Prasidėjus 1941
m. Vokietijos ir sovietų karui Kazimierą Bizauską enkavėdistai suėmė
ir prie Minsko sušaudė. Vladislovas
Mironas per Birželio sukilimą 1941
m. iš kalėjimo buvo išlaisvintas, bet
po karo sovietai jį vėl suėmė. Jis
mirė 1953 m. Vladimiro kalėjime.
Aleksandras Stulginskis, Donatas
Malinauskas ir Pranas Dovydaitis
1941 m. birželio 14 d. su šeimomis
buvo ištremti. Donatas Malinauskas
su šeima pateko į Altajų. Ten, netoli Bijsko, 1941 m. pabaigoje ar 1942
m. pradžioje mirė iš bado. Kiti du
nuo šeimų buvę atskirti ir įkalinti lageriuose. Pranas Dovydaitis 1942 m.

sušaudytas Sverdlovske. Aleksandras Stulginskis lagerį ištvėrė ir 1954
m. iš lagerio paleistas, bet ištremtas
pas žmoną į Komiją. 1956 m. grįžo
į Kauną, dirbo sodininkystės srityje,
1969 m. mirė Kaune.
Abiejų okupacinių režimų lagerininko dalią patyrė Petras Klimas, žymus Lietuvos diplomatas. II
Pasaulinis karas jį užklupo dirbantį
ambasadoriumi Paryžiuje. Naciai
1940 m. Lietuvos ambasadą Paryžiuje uždarė ir pastatą atidavė sovietams. 1942 m. naciai ambasadorių
suėmė ir metus išlaikė koncentracijos stovykloje, o paskui išsiuntė
į Lietuvą. 1944 m. į Vakarus pasitraukti nespėjo, buvo sovietų suimtas ir išsiųstas į lagerį. Grįžo paliegęs ir 1968 m. mirė Kaune.
Jurgis Šaulys ir jo garsioji
biblioteka
Šį kartą kiek plačiau prisiminsime Vasario 16-osios signatarą Jurgį
Šaulį, ir būtent kaip žymų bibliofilą,
kuo jis tapo jaunystėje, knygomeile
tikriausiai užsikrėtęs tvarkydamas
rašytojos Gabrielės PetkevičaitėsBitės tėvo biblioteką. Vėliau jis sukaupė didelę asmeninę biblioteką.
644 senus spaudinius, susijusius su
Lietuvos istorija, 1938 m. yra padovanojęs Kauno universitetui. Apie J.
Šaulio rinkinį „Knygotyroje“, 2007,
yra rašiusi Alma Braziūnienė. Prieškariu J. Šaulio biblioteka susidomėjo tuometinis Kauno universiteto
bibliotekos vadovas V. Biržiška. Buvo pasiųsta bibliografė sutvarkyti ir
atrinkti knygas Kaunui. Kitą dalį J.
Šaulio bibliotekos ir rankraščių archyvą, tarpininkaujant prof. Alfredui
Sennui, po savininko mirties įsigijo
Pennsylvanijos universitetas.
Tuo metu Pennsylvanijos universitete, Baltų-slavų departamente,
dirbo žymūs lituanistai, pasitraukę
iš Lietuvos, - Vincas MickevičiusKrėvė, Jonas Puzinas, minėtasis A.
Sennas, o tarp jų - ir buvęs Vilniaus
universiteto bibliotekos direktorius
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DR. JURGIS ŠAULYS
Vincas Maciūnas, dabartinio JAV
LB pirmininkas Vyto Maciūno tėvelis. Prof. A. Sennas sužinojo, kad dr.
Jurgio Šaulio giminaičiai parduoda
jo biblioteką. Pennsylvanijos universitete dirbę lituanistai nusprendė,
kad reikia šį palikimą įsigyti. Būtent
Vincas Maciūnas, dirbęs universiteto bibliotekoje, ir vykdė lituanistinės
bibliotekos kaupimo darbą. J. Šaulio
palikimas sudarė pagrindą didelei vienai didžiausių už Lietuvos ribų
lituanistinei bibliotekai.
Kitą dalį Jurgio Šaulio archyvo, kuriame daugiausia asmeniniai J.
Šaulio dokumentai, 2000 m. jo giminaičiai perdavė Lietuvos Nepriklausomybės Signatarų namų muziejui
Vilniuje.
Dr. V. Maciūnui išėjus į pen-
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siją darbą su lietuviškomis
knygomis Pennsylvanijos universiteto
bibliotekoje tęsė
rašytojas, dramaturgas dr. Kostas
Ostrauskas,
kuris savo daktarate
kaip tik ir tyrinėjo
dr. Šaulio archyvą (vieną jo dalį - susirašinėjimą
su rašytoju Jonu
Biliūnu). Dr. J.
Šaulio archyvą sudaro 1750 vienetų
knygų, brošiūrų ir
periodinių leidinių
iš Lietuvos ir baltų istorijos, lingvistikos literatūros
bei 96 aplankai su
dokumentine medžiaga. Nors J.
Šaulio, linkusio į
istorinius tyrinėjimus, svajonės tapti
profesionaliu istoriku neišsipildė
ir jis svarbių rašto
darbų nepaliko, bet
jo pomėgis kaupti
įvairią archyvinę
medžiagą vis dėlto
pasitarnavo istorijai.
A. Braziūnienė ir rašo: „Išsamiausiai J. Šaulio biblioteka, po
savininko mirties patekusi į Pennsylvanijos universiteto (JAV) biblioteką, yra apibūdinta Vinco Maciūno
ir Kosto Ostrausko straipsnyje... Iš
jo sužinome, jog Šaulys turėjo tokių senosios lituanikos raritetų kaip
Martino Kromerio (1589) ir Christophoro Hartknochto (1684) kronikos,
Mykolo Lietuvio veikalas (1615),
Alberto Kojelavičiaus-Vijūko Lietuvos istorija (1650-1669), Konstantino Sirvydo žodynas (1713) ir
jo „Punktai sakymų“ (1644), G.
Ostermejerio (1791) ir Chr. G. Milkaus (1800) gramatikos ir kt., jau
neminint XIX a. lietuviškų leidinių
bei itin vertingo archyvo (Jono Bi-
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liūno, Vydūno, Lazdynų Pelėdos ir
kitų lietuvių kultūros veikėjų korespondencija. Neužmirština, jog kaip
tik J. Šaulys buvo surinkęs apskritai
vieną geriausių senosios Lietuvos
kartografijos rinkinių. Jį po J. Šaulio
mirties in corpore nupirko Šveicarijoje gyvenantis Vaclovas Dargužas
ir 1985 m. padovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai (133 vienetai)“.
Šiuo metu Pennsylvanijos
universitete dar veikia Baltų-slavų
katedra, bet studentų, studijuojančių
lituanistiką, jau nebeatsiranda.
Jurgis Šaulys - žemaitis nuo
Veiviržėnų, gimęs 1879 m. Balsėnų k., dab. Klaipėdos raj., filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas,
redagavęs „Varpą“ ir kt. lietuvišką
spaudą, tyrinėjęs piliakalnius. Jaunystėje studijavo Kauno kunigų seminarijoje, bet iš jos buvo pašalintas
už draudžiamos lietuviškos spaudos
platinimą. Paskui baigė Berno universitetą. Beje, Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės, kuri rimtai dirba tyrinėdama čia gyvenusių, besimokiusių ar veikusių lietuvių asmenybes,
darbo planuose yra įrašyta ir šio lietuvių veikėjo gyvenimo tyrinėjimas.
Jurgis Šaulys buvo pirmasis
modernios Lietuvos Valstybės ambasadorius (1918-1919 m. buvo pirmasis pasiuntinys Vokietijoje). Vėliau buvo pasiuntinys Šveicarijoje,
Italijoje, Vatikane, Vokietijoje, Lenkijoje, nuo 1939 m. rudens iki 1946
m., kai Šveicarijos valdžia uždarė
Lietuvos pasiuntinybę - vėl Šveicarijoje. Mirė 1948-10-18 Lugane
(Šveicarija) ir ten palaidotas. 1968
m. perlaidotas Romos Vereno kapinėse (Italija).
Šiuo rašiniu norima prisiminti
ne tik žymųjį lietuvį Jurgį Šaulį, bet
ir priminti apie Pennsylvanijos universitete dar tebesamą Jurgio Šaulio
biblioteką, kurią Lietuvos valstybei
reikėtų dėti pastangas kokiu nors
būdu perimti - įsigyti ar iškeisti į vertybę, kuri galėtų dominti Jungtinių
Amerikos Valstijų kultūrininkus.
Parengė Audronė V. Škiudaitė

Iš lietuviškos spaudos

Milijonieriaus pasaka pavirto draiskalais
„Praradau ne tai, ką pats uždirbau, o tai, ką man davė Dievas.
Pinigai laimės neatneša“, - atsiduso
JAV lietuvis Aleksas Šnelius, prieš
devynerius metus loterijoje laimėjęs
64 milijonus dolerių. Iš milžiniško
dydžio čekioį su užrašu 64 mln., žinoma, buvo išskaičiuota tiek mokesčių, kad į rankas atiteko „tik“ 18,5
mln. dolerių. Po neįtikėtino laimėjimo nepastebimas A.Šneliaus gyvenimas viename Chicagos priemiesčių
buvo apvirtęs aukštyn kojomis. „Noriu visko atsikratyti ir grįžti ten, kur
gyvenau prieš laimėjimą“, - „Lietuvos rytui“ prisipažino 72 metų A.Šnelius, vienas gyvenantis dideliame
370 kvadratinių metrų name, kurio
nepavyksta parduoti.
Artėjant didžiausioms metų šventėms A.Šnelius vienas name
kepė kugelį - lietuviškoje Chicagos
parduotuvėje nusipirko lašinukų ir
tarkavo bulves virtuviniu kombainu.
„Tarnaičių neturiu“, - šyptelėjo žilagalvis šviesiomis akimis, kažkada,
vieną 2000-ųjų rudens dieną, tapęs
milijonieriumi. Su „Lietuvos rytu“
jis kalbėjo angliškai, nes po 60 metų,
praleistų JAV, gimtosios kalbos žodžius rinkti jau sunku. Bet savo šaknų nepamiršo. A.Šnelius ruošėsi pavaišinti kugeliu dukterį Cindy Sanocki. Ji gyvena namuose, kuriuos po
sėkmės loterijoje tėvas pastatė už
pusantro milijono dolerių. Statė ne
bet kaip, o tiksliai nukopijavus garsųjį rokenrolo karaliaus Elvio Presley dvarą „Greislendas“ Memfyje
- su baltomis kolonomis ir marmuriniais liūtais prie įėjimo. Mat duktė ir
jos vyras Tomas - aistringi E.Presley
gerbėjai. „Ir šį namą noriu parduoti, - ištarė A.Šnelius. - Noriu atsikratyti viso nekilnojamojo turto“. Staiga praturtėjęs jis nusipirko aštuonis
namus ir leido jais naudotis šeimos
nariams - būstais aprūpino ne tiktai
dukterį, bet ir tris sūnus, dvi žmonos
seseris. Visa giminė persikėlė iš vidutinės klasės priemiesčio Berbanke
į turčių kvartalą Palos Haitso gyven-

vietėje. Nepraėjo nė dešimt metų, ir
A.Šnelius skaičiuoja centus. „Gyvenu ties skurdo riba“, - prisipažino
Amerikos lietuvis. Nesvarbu, kad
jam vis dar priklauso keturi namai.
Prasidėjus finansų krizei smuko jų
kaina, o pirkėjų neliko. Ištirpo grynieji, o nekilnojamojo turto mokesčiai išaugo. „Atiduočiau visą loterijos laimėjimą, jei galėčiau susigrąžinti savo žmoną, brangiausią savo
gyvenimo turtą“, - atsiduso vyriškis.
Dievobaiminga šeima dalijo
tūkstančius, o kartais šimtus tūkstančių labdarai. Duodavo ir žmonėms, kurie žadėjo grąžinti skolą,
bet to niekada nepadarė. „Bet dalyti
pinigus - didžiausias malonumas“, nesikrimto A.Šnelius. Jis džiaugėsi,
kad nereikės sukti galvos dėl pensijos. Persikėlęs į naują namą prisipirko senovinių automobilių, tarp jų
- prašmatnų „Lincoln Continental“,
kuriuo ketino keliauti. Galbūt pagaliau palepinti žmoną medaus mėnesiu. „Be darbo ir miego nieko gyvenime daugiau nemačiau. Tiek metų
dirbęs noriu šiek tiek pagyventi. Nežinau, gal man liko mėnuo, gal metai, gal penkeri. Niekas to nežino, tik
Dievas. Jis man davė, jis man viską
ir pasakys. Nusipirkau gerą namą,
mašiną, gausiu valgyti - ko man
daugiau reikia? Daugiau nieko sau
nepirksiu. Keliausiu po Ameriką“,
- prieš devynerius metus „Lietuvos
rytui“ yra sakęs A.Šnelius.
Artėjant Kalėdoms jis tik
skėsčiojo rankomis: „Turėdamas
visus tuos pinigus nė karto neiškeliavau iš Chicagos“. Palinkęs prie
stalo A.Šnelius valandų valandas
pildė sudėtingas pažymas mokesčių
inspekcijai, kad sumokėtų didžiulius
nekilnojamojo turto mokesčius. „Aš
pralaimėjau dėl ekonomikos ir dėl
žmonių, kuriais pasitikėjau“. Vien
už namą, kuriame šiuo metu gyvena,
per metus valstybei tenka atseikėti apie 20 tūkst. dolerių. „Mokesčių
inspekcija gali priremti prie sienos
su automatu, niekur nedingsi“, - pa-

juokavo A.Šnelius. Bet juokinga nebuvo, kai vienu metu grynųjų klodai
išseko, ir vyriškis ėmė rimtai svarstyti, kad atėjo laikas skelbti bankrotą. Tik neseniai A.Šnelius lengviau
atsipūtė pardavęs šiek tiek turto.
Ženklas „Parduodama“ nuo šių metų rugpjūčio stovi ir pievelėje prie
dviejų aukštų erdvaus namo, už kurį prašoma 899 tūkst. dolerių - vos
40 tūkst. daugiau nei buvo mokėta
2000-aisiais. „Visi kalbėjo, kaip kainos kils. Bet nekilo. Patirsiu vien
nuostolius, nes per tuos metus sumokėjau šimtus tūkstančių dolerių mokesčių, - skaičiavo A.Šnelius. - Kas
žino, kiek dar laiko aš jo neparduosiu? Dabar - prastas metas. Jeigu per
mėnesį ateina vienas žmogus apžiūrėti namo - jau stebuklas“.
Gražiame name yra didžiulė
fojė, gyvenamasis kambarys, valgomasis, virtuvė, keturi miegamieji, keturi vonios kambariai, židinys,
baras, veranda, rūsyje įrengtas kino
teatras, garaže telpa trys automobiliai, yra daugiau kaip tūkstančio
kvadratinių metrų kiemas. A.Šnelius
buvo prisipirkęs keliolika senovinių
mašinų, pavyzdžiui, 1922 m. „Ford
Model T“, 1934 m. „MercedesBenz
Kit Car“, 1958 m. „Bentley“. Dabar garaže liko viena kita. „Man jų
nereikia. Karstas per mažas, kad į jį
ką nors įsidėčiau“, - filosofavo lietuvis, vaikščiodamas po kambarius,
kuriuose vis dar pilna žmonos kolekcionuotų porcelianinių lėlių.
„Pinigai neatneš laimės“. Tai
A.Šnelius vis kartojo kalbėdamas
apie didžiąją netektį - žmonos mirtį.
Jie planavo švęsti auksines vestuves.
Bet Ursula susirgo plaučių uždegimu, po keturių dienų patyrė širdies
smūgį ir 2005 metais mirė. „Ji susirgo pirmadienį, o mirė penktadienį.
Gyvybė - kaip lemputė - vieną dieną šviečia puikiai ir staiga užgęsta
amžiams“, - susigraudino A.Šnelius.
Nors ir apsikrovusi finansiniais rūpesčiais, praturtėjusi pora buvo laiminga, nes viską išgyveno kartu. Ur-
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Iš lietuviškos spaudos

sula bijojo skraidyti, todėl jos vyras
nusprendė vienas nekeliauti aplankyti Lietuvos. Ursulos sesers vyrą liga prirakino prie invalido vežimėlio,
todėl jie atidėliojo planus automobiliu apkeliauti Ameriką. Ir neapkeliavo. Susitaikyti su staigia žmonos
mirtimi A.Šneliui padėjo tik tikėjimas į Dievą ir jo valią. Kiekvieną
rytą vos pabudęs pirmiausia jis eina
į koplyčią, kurią įsirengė savo name.
Po to susitinka su žmonos seserimi,
kuri taip pat liko našlė, ir kartu važiuoja į lietuviškas Šv. Kazimiero
katalikiškąsias kapines aplankyti
sutuoktinių kapų. „Atnešame gėlių,
sukalbame maldą, tada užsukame į
kavinę išgerti kavos ir laukiame kitos dienos. Nėra žmonos, ir man gyvenime nieko nereikia - nei pinigų,
nei didelių namų. Ji buvo nuostabi.
Bet Dievas turėjo kitą planą“, - vėl
atsiduso našlys.
Amerikos lietuvis įsitikinęs,
kad išbandymus siuntė Aukščiausiasis - tiek laimėjimą, tiek po to užgriuvusius sunkumus. Nenuostabu,
kad A.Šnelius aukodavo tūkstančius
dolerių katalikų bažnyčioms Chicagoje, o Kražių bažnyčiai ir klebonijai Kelmės rajone renovuoti
skyrė net 600 tūkst. dolerių. Jis čia
niekada net nėra buvęs, tačiau kartą
Chicagoje atsitiktinai susipažinęs su
Kražių parapijos klebonu susigraudino išgirdęs apie finansines bėdas,
kurios stabdė istorinės bažnyčios atkūrimą. A.Šnelius prisipažino, jog
net dabar, užkluptas finansinių sunkumų, pasiskolino 25 tūkst. dolerių,
kad juos galėtų skirti vienam senoviniam paveikslui Kražių bažnyčioje
restauruoti. „Jis labai gražus. Namie
ant sienos kabo jo kopija - su angelais, Marija, kunigu, vienuole“,
- dėstė vyriškis. Pamatyti originalo
Kražiuose jis neketina ir apskritai
nesiruošia keliauti į Lietuvą, kurios
nematė daugiau kaip šešiasdešimt
metų: „Nereikia man tos garbės, kad
Kražiuose kas nors sakytų: čia jis
skyrė pinigų. Aš geriau tuos kelionės pinigus paaukosiu tiems, kam jų
reikia“.
Kalbėdamas apie savo kasdie-
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nybę pašnekovas laime nespinduliavo. Atrodė, kad pinigų aukojimas kone vienintelis jį džiuginantis dalykas gyvenime. A.Šnelius vis kartojo,
kad jei galėtų, viską išdalytų. „Duoti
yra daug maloniau nei gauti“, - įsitikino loterijos laimėtojas, kai dalyti
nebeliko ko. Tiesa, vienos srities jis
neapleido iki šiol, nes ji buvo brangiausia Ursulai, - kiekvieną kartą,
kai jų mėgstamiausiai beisbolo komandai „White Sox“ pavyksta išmušti kamuoliuką už aikštės ribų, į
klubo labdaros fondą A.Šnelius perveda 100 dolerių. Šią akciją Šneliai
pradėjo iškart po laimėjimo loterijoje ir taip jau paaukojo beveik 150
tūkst. dolerių. „Daugiausia laimės ši
labdara teikė mano žmonai“, - prisiminė našlys. Ursula mirė vos kelios
savaitės prieš tai, kai „White Sox“
po ilgos pertraukos tapo čempione.
Bet jos pavardė liks klubo garbės
lentoje kaip vienos svarbiausių rėmėjų. „Visi tikėjo, kad ji buvo angelas prie aikštės, kuris padėjo komandai laimėti čempionatą. Aš tęsiu
šią labdarą iki savo gyvenimo pabaigos“, - pažadėjo JAV lietuvis.
Kiekvieną kartą prisiminus,
kiek pinigų neteko dėl to, kad pasitikėjo žmonėmis, A.Šneliui suspaudžia širdį. Dalį laimėjimo investavęs į nekilnojamąjį turtą, kitą dalį
vyras skolino už palūkanas, dažnai
finansiškai padėdavo pažįstamiems.
Prasidėjus krizei jo skolininkai liko
tuščiomis rankomis. Tai reiškė, kad
pinigai nuplaukė visiems laikams.
„Nepaimsi iš tų, kurie nieko neturi. Tai tas pat, kas bandyti nuraškyti žvaigždę, - įsitikinęs A.Šnelius. Pikta, bet kovoti nesiruošiu. Tai nebuvo pinigai, kuriuos uždirbau savo
rankomis“.
Lietuvis gerai žino, ką reiškia
juodai arti dėl kiekvieno kąsnio. Jo
šeima bėgo nuo rusų, Lietuvoje palikusi visą užgyventą turtą - išeivio
tėvas Aleksandras Šnelius Kaune remontuodavo sunkvežimius ir laivus.
Atsidūrus Teksaso valstijoje tėvas
liejo prakaitą fermose ir medvilnės
laukuose, kad išlaikytų žmoną Valeriją, pagimdžiusią devynis vaikus.
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Vėliau šeima persikėlė į Chicagą,
kur atidarė sunkvežimių remonto
dirbtuves. Mirus tėvui A.Šnelius perėmė verslą ir ten dirbo visą gyvenimą. Tai jam primena kadaise sužalotas ir dėl to kiek trumpesnis kairės
rankos pirštas. Vieną dieną jis taisė
sunkvežimio variklį, jo dangtis krito
ir prispaudė ranką. Užuot važiavęs
į ligoninę mechanikas apsivyniojo žaizdą aliejuotu skuduru ir baigė
darbą. „Klientui reikėjo automobilio“, - paaiškino A.Šnelius, dirbdavęs mažiausiai dešimt valandų per
dieną.
Pinigų kainą žinantis JAV
lietuvis ir tapęs milijonieriumi savo suaugusiems vaikams pareiškė,
kad jie nesvajotų ilsėtis išvertę pilvus. A.Šnelius savo sūnums Jamesui, Robertui ir Danieliui nupirko po
namą ir davė po pusantro milijono
dolerių pradėti verslą, bet paprašė
pažadėti tris dalykus: sekmadieniais
eiti į bažnyčią, dirbti ir liautis vartoti narkotikus. Jie neįvykdė nė vieno pažado, o tėvus vertino tik kaip
bankomatą. „Jie puotavo manydami,
kad gali eiti į pensiją. Bet gyvenime
visi turi dirbti“, - pratarė A.Šnelius,
dabar bendraujantis tik su dukterimi.
Didžiausias vyriškio noras persikelti ten, kur gyveno prieš laimėdamas loteriją. Vietoj prabangaus
namo turčių rajone už 120 tūkst.
dolerių jis planuoja įsigyti griuveną Berbanke, kur praleido keturiasdešimt savo gyvenimo metų. Kaip
daugybei pagyvenusių žmonių, jam
šį bei tą paskauda, bet sveikata dar
nėra prasta. Tačiau apie mirtį jis kalba daugiau nei apie gyvenimą. Vieta
šalia žmonos kapinėse yra vienintelė
investicija, dėl kurios Amerikos lietuvis nuoširdžiai džiaugiasi. Jis gali
parduoti visą savo turtą, tik ne tai.
Antkapyje jau iškaltas ir jo vardas,
įklijuota besišypsančios poros nuotrauka. A.Šnelius yra sumokėjęs ir
už savo karstą bei gėles. „Esu pasiruošęs. Mirtis graži, kai išeini su
Dievu“, - ištarė loterijos laimėtojas.
Rita Stankevičiūtė
LR korespondentė Vašingtone
„Lietuvos rytas“

Skaitymai

Kai Lietuvoje išeina prisiminimų knyga apie Sibiro lagerius ir tremtį, dažnas skaitytojas pasako arba bent pagalvoja: o ką nauja dar galima pasakyti? Išties tokių knygų - istorinių liudijimų jau
yra daug. O štai Gabrieliaus Žemkalnio - Vakarų tremtinio, Australijos lietuvio, buvusio ilgamečio
PLB atstovo Lietuvai - knyga kitokia. Tai vakariečio žmogaus įspūdžiai iš kelionės po lietuvių tremties į Rytus vietas. Šį kartą knygos nepristatysime, o leisime ją paskaityti patiems PL skaitytojams.
Šiandien pradedame spausdinti ištraukas iš Gabrieliaus Žemkalnio knygos „Suluošintų likimų pėdsakais“, išleistos praėjusiais metais Vilniuje. Knygutė nėra didelė - tai keturių kelionių aprašymai į
Sibirą - Krasnojarską, Buriatiją, Irkutską ir į Kazachstaną.

Suluošintų likimų pėdsakais
Gabrielius Žemkalnis
Pradžių pradžia
1941-ųjų metų birželio 14-oji.
Prie mūsų vasarnamio Kačerginėje anksti iš ryto, dar tamsu, sustoja
sunkvežimis su kareiviais. Namuose
laikomės visiškos tylos. Už kokių 15
minučių sunkvežimis nuvažiuoja...
Vėliau sužinojome, kad prasidėjo trėmimai, o iš tikrųjų aš (man
tada ėjo tryliktieji metai) nelabai ir
supratau, ką reiškia, kai nakčia išveža žmones iš Lietuvos. Vėliau,
praėjus keleriems metams, baigėsi
karas. Tuomet buvau Vokietijoje ir
čia teko susitikti su atvykusiais Lietuvos partizanais. Jų buvo keletas.
Jie pasakojo apie tai, kas tuo metu
dėjosi Lietuvoje, apie rezistenciją, žmonių išvežimus. Tai buvo gal
1945-1946-ieji. Vėliau kartkartėmis
labai epizodiškai ir nereguliariai, vis
išgirsdavome naujienų iš Lietuvos,
apie tremiamus jos žmones. Didieji 1948-ųjų ir 1949-ųjų trėmimai,
- apie juos taip pat girdėjome būdami ten, svetur. Bet tai tebuvo daugų
daugiausia statistinės žinios. O patys
baisumai, kurie ten vyko, mums buvo dar nežinomi.
Praėjus daugeliui metų, jau
gyvendamas Australijoje, ilgus metus vedžiau lietuviškas radijo laidas.
Ruošdamasis vienai laidai perskaičiau kelias knygas apie partizanus
ir tremtį (Juozo Lukšos „Partizanai“
ir Barboros Armonienės atsiminimai
„Palik ašaras Maskvoje“). Būtent iš
jų man pradėjo ryškėti klaiki žmonių
lemtis, toji žiauri kankinanti, žudanti tremtis. Trofimovkos lageris, nors
jo niekad pats nemačiau, iš tų kny-

gų ir aprašymų giliai įsirėžė į mano
atmintį. Todėl kiekvienų metų birželį savo radijo laidose vieną būtinai
skirdavau birželio 14-osios įvykiams
ir trėmimams paminėti. Buvusios
tremtinės prisiminimų knygą apie
Trofimovkos lagerį citavau, matyt,
visur ir visada. Pasakojau savo klausytojams, persikeldamas į taigą, kur
vėjas nupusto sniegą nuo kalnelių
bei atidengia žmonių kaulus, ir juos
drasko tampydamos paskui save baltosios Sibiro lapės.
Vėliau, dar sovietiniais laikais
lankydamasis Lietuvoje, turėjau progos čia susitikti su jau grįžusiais iš
tremties. Tuomet išgirdau dar daugiau istorijų, kas ten iš tiesų vyko,
o tuo metu dar ir tęsėsi. Taip susipažinau su šviesios atminties žmogumi
Vytautu Cinausku. Jis pats - buvęs
tremtinys, savo didžiausiu siekiu ir
rūpesčiu laikęs tremtinių sugrąžinimą į Lietuvą bei sąlygų jiems grįžti
ir pritapti dabartinėje Lietuvoje sudarymą. Jis vadovavo Tremtinių grįžimo fondui.
Dar būdamas Australijoje gavau jo laišką, kuriame jis man pranešė,
jog Vilniaus rajone, Valakampiuose,
yra statomi tremtinių namai, kurie
bus skiriami grįžusiems tremtiniams,
nebeturintiems Lietuvoje nei kur, nei
pas ką sugrįžti. Šie namai, kaip neretai atsitinka, dėl pinigų trūkumo taip
ir liko vos pradėti statyti. Todėl Cinauskas man rašė, kad būtina baigti
bent tam tikrus darbus prieš žiemą,
kaip antai uždengti stogą, kad nors
jau padarytas darbas nedingtų ir darbai būtų užkonservuoti ateičiai.

Atsimenu, tuomet organizavau šių tremtinių namų statybos paramos akciją Australijoje. Per savo
laidą kalbėjau apie Cinausko idėją,
jos tikslą ir prasmę bei apie iškilusią
finansinę problemą. Daugelis manęs
klausė, kiek ketinu surinkti per šią
savo akciją. Sakiau, kad 100 tūkstančių Australijos dolerių. Iš manęs
tuomet šaipėsi, esą neįmanoma tiek
surinkti. O aš tik sakiau sau ir kitiems, kad būtina užsibrėžti aukštą
tikslą ir stengtis jo pasiekti. O kiek
surinksime - tiek. Per keletą mėnesių
surinkome 160 tūkstančių Australijos dolerių. Iš Vytauto Cinausko
visados gaudavome patvirtinimą ir
ataskaitas, kiek ir kur pinigų išleista, ir padėkas Australijos lietuviams,
kurie labai prisidėjo prie tremtinių
namų statymo. O man pačiam tai buvo tiesioginis ryšys su tremtiniais.
Krasnojarskas
1997 m. buvau Australijos delegacijos narys PLB seime. Seimo
sesija vyko Vilniuje. Viename posėdžių panoro kalbėti vienas dalyvavusiųjų, tačiau pirmininkaujantis pasakė, kad jis neturįs teisės stoti į tribūną, mat nėra oficialus PLB narys ar
šalių išrinktas delegatas. Paprašiau,
kad man leistų pasisakyti dėl tvarkos
ir iš tikrųjų dėl padorumo, nors apskritai padorumo Lietuvoje tuo metu
buvo tikrai nedaug. Stojęs į tribūną
pasakiau, kad šis žmogus, kuriam neleista kalbėti, yra tremtinys, atvykęs
iš Krasnojarsko. Pirmą kartą per visą
PLB seimų istoriją pas mus atvyko
tremtinys ir jis nori kreiptis į mus, o
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GABRIELIUS ŽEMKALNIS (IŠ

DEŠINĖS )

VILNIUJE, TREMTINIŲ NAMUOSE, SU
VYTAUTU CINAUSKU, ANTANU

BUVUSIAIS TREMTINIAIS IR POLITINIAIS KALINIAIS

SEIKALIU, VYTU MILIAUSKU IR VIRGINIJA MILIAUSKIENE
mes jam neleidžiame ir neduodame
žodžio. Mums turėtų būti labai gėda,
kad aklai klausome reglamento, o ne
savo širdžių ir proto. Dalyvavusieji
plojimu vienbalsiai pritarė man, kad
Sibiro tremtinys turėtų kalbėti mūsų
susirinkime ir išdėstyti savo krašto bėdas. Tai buvo Antanas Rasiulis
iš Krasnojarsko. Tą dieną prasidėjo
mūsų ilgametė pažintis ir draugystė.
1998-ųjų pradžioje PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas paskambino man iš Amerikos ir
paprašė tapti PLB atstovu Lietuvoje.
Tuometinis atstovas ketino netrukus
išvykti iš Lietuvos, jis savo misiją
čia jau baigė. Aš sutikau jį pakeisti
laikinai ir atvykti į Vilnių trims mėnesiams. Atvykau tuomet į Lietuvos
sostinę ir prabuvau su žmona Danute
... vienuolika metų.
Mano kabinetas, kur pradėjau
savo darbą Lietuvoje, buvo trečiuosiuose Seimo rūmuose. Netoliese
buvo ir Vytauto Cinausko, tuo metu Seimo nario, darbo kabinetas. Su
Vytautu dažnai bendraudavome. Jis
mus su Danute įvedė į „Lietuvių na-
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mus“. O „Lietuvių namai“ - tai Vilniaus vidurinė internatinė mokykla,
įsteigta 1990 metais, skirta priimti
lietuvių vaikus, gyvenančius užsienyje. Mokykla Vytauto Landsbergio
iniciatyva sukurta tam, kad ištremtųjų ir išvykusių lietuvių vaikai galėtų
sugrįžti ir laisvai lankyti lietuvišką
mokyklą. Dauguma atvykstančių į
„Lietuvių namus“ vaikų - tremtinių
palikuonys. Supratau, kad tai iš tiesų pats tikriausias būdas ištremtiems
tautiečiams sugrįžti į Lietuvą. Jeigu
ne patiems, tai jų vaikams ar vaikaičiams. Šis planas pasiteisino.
Cinauskas vieną dieną sako:
„Klausyk, šiemet yra liūdna, bet labai reikšminga sukaktis - didžiosios
tremties į Sibirą, o tiksliau į Krasnojarską, penkiasdešimtmetis. Šiai
progai paminėti yra organizuojama
delegacija ten nuvykti ir susipažinti
su likusiais tremtiniais. Su jais pabendrauti, pažiūrėti, kokią lietuvišką
veiklą ten galima sužadinti, aplankyti žuvusiųjų kapus bei sugalvoti,
kaip galima padėti norintiems grįžti
į Lietuvą“. Vytautas paklausė manęs,
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ar aš galėčiau važiuoti. Aš atsakiau:
„Žinoma, važiuosiu“. Juk vienu
svarbiausių mano prioritetų, atvykus
dirbti į Lietuvą, tapo Rytų kraštuose,
buvusioje Sovietų imperijoje, gyvenančių lietuvių palikuonių sugrįžimas į Lietuvą. Arba bent galimybės
sugrįžti užtikrinimas ir lietuviškų
bendrijų steigimas ten, anuose svetimuose kraštuose. Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir kitur Vakaruose
lietuvių bendruomenės jau senokai
veikia. Šios šalys neskurdžios, tai ir
jų niekas nebaugina, į Tėvynę grįžti
gali bet kada, jei tik nori. ...O jis sako: „Rašysiu ne tik tave, bet ir Daną.
Ir dar vienas dalykas - norime, kad tu
būtum šios ekspedicijos vadovas“. O
aš jam sakau: „Vytautai, nejuokauk.
Pirma, aš rusų kalbos nemoku, antra
(pasižiūrėjau į važiuojančiųjų sąrašą), čia yra tiek daug darbingų jaunų ir žinomų žmonių: ir prezidento
atstovas Remigijus Gaška su žmona
Aldona, ir Kauno apskrities meras,
ir keli politikai iš Seimo, ir Genocido bei rezistencijos tyrimų centro
direktorė Dalia Kuodytė, daug kitų
svarbių žmonių. Be to, kartu keliauja
keletas tremtinių, sugrįžusių būtent
iš Krasnojarsko krašto. Taigi susirinko labai solidi kompanija. Ir jai
vadovauti turiu ne aš, o kitas kuris
nors svarbesnis asmuo“. O jis man
atkirto, kad nesirūpinčiau, mat tikrai yra priežasčių, kodėl siūlo būtent
man vadovauti ekspedicijai. „O dėl
kalbos tu nesijaudink, mes tau padėsim, pavertėjausim, paaiškinsim, kur
ką daryti ir kur ko negalima“, - galutinai mane įkalbėjo Vytautas. Tik
vėliau supratau visas priežastis, dėl
kurių būtent manęs prašė vadovauti
ekspedicijai į Sibirą.
Tapau vadinamuoju delegacijos „rukovoditeliu“. Ir štai vieną
dieną per dvidešimt asmenų susėdo į lėktuvą ir per Maskvą išskrido
į Krasnojarską. Ten mus pasitiko tas
pats Antanas Rasiulis. Programoje
numatyti įvairūs renginiai, kuriuos
vainikavo bendras didelis susitikimas su Krasnojarsko ir jo apylinkių
lietuviais. Vėliau buvo pamaldos
bažnyčioje, kapų lankymas. Vykome

Skaitymai

į Ovsiankos miestelį bei Dirnogorską. O vėliau susitikome su Krasnojarsko krašto žiniasklaidos atstovais.
Programa buvo tikrai intensyvi, todėl
nuolat galvojau, kad mums trūksta
laiko. Stoka laiko pamatyti, įsijausti,
ir, svarbiausia, atrodė, trūksta laiko
susitikti su ten gyvenančiais lietuviais tremtiniais.
Prieš vieną susitikimų su lietuviais, kuriame daugiausiai dalyvavo Krasnojarske gyvenantys
tautiečiai, vyko mišios. Prieš joms
prasidedant mes paprašėme kunigo,
kad leistų sugiedoti „Pulkim ant kelių“ ir „Marija, Marija“. Mums leido. Ir nors mūsų balsai ne kokie, bet
skambėjo išties nuostabiai. Giesmės
daugeliui ten susirinkusių lietuvių
skambėjo pirmąkart po 50 metų.
Antanas Rasiulis, kuris tuo
metu vadovavo ir dar šiuo metu tebevadovauja Krasnojarsko lietuvių
bendruomenei, buvo iš tiesų nustebęs, kad į pamaldas atėjo tiek daug
žmonių, kurių jis niekad nebuvo
matęs. Pasirodo, daugelis atėjusių
žmonių išgirdo per radiją, kad iš
Lietuvos atvažiavo delegacija ir kad
bažnyčioje bus tai progai skirtos pamaldos. Ir tie žmonės, kurie metams
bėgant išsibarstė palei Jenisejaus
upę ir miškuose, į kuriuos dirbti buvo vežami jie arba jų tėvai, išgirdo
apie pamaldas sekmadienį ir mūsų
delegaciją, su kuria jie atkeliavo susitikti. Iš tiesų, tas sekmadienis buvo
nepakartojamas. Susirinko daugybė
žmonių. Kartu su mumis keliavęs
aktorius Juozas Budraitis sakė pažįstąs lietuvius iš akių, o štai jį, Juozą Budraitį, žinomą aktorių, matytą
daugelyje kino filmų, iš karto atpažino visi, nereikėdavo jo net pristatyti.
Susitikimai buvo išties jaudinantys. Žurnalistas Stasys Jokūbaitis, grįžęs iš kelionės, po to rašė viename Lietuvos dienraščių:
„Tas visuotinis graudulys,
atmieštas sunkiai pakeliamos nuoskaudos ir ašarų... Danutė Žemkalnienė tiesiog negalėjo sulaikyti
skruostais riedančių ašarų ir vis kartojo: „Dieve, Dieve...“
Taip, Danutė buvo mūsų eks-

pedicijų širdis ir mano atrama. Dėkoju jai už tai ir lenkiuosi.
Susirinkusiai lietuvių bendruomenei įteikėme Lietuvos vėliavą, lietuviškos juodos duonos kepalą. Remigijus Gaška perskaitė prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą,
aš perskaičiau tuometinio Seimo pirmininko V. Landsbergio sveikinimą.
Vėliava, duona ir valstybės vadovų
sveikinimai tapo šventu ritualu susitinkant su lietuvių bendruomenėmis
visų mūsų ekspedicijų metu.
Susirinkusiems
lietuviams
pasakojome apie Lietuvą, apie tai,
kaip ji atrodo dabar (kalbama apie
1998-tuosius metus). Delegacijoje
buvo ir Rima Gudelytė iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Jos
skyrius ministerijoje kaip tik kuravo tremtinių grįžimo klausimą. Rima tos kelionės metu žmonėms suteikė labai daug informacijos apie
grįžimą. Buvo žmonių iš Lietuvos
pasiuntinybės - du konsulai, kurie
žmonėms patarinėjo konsuliniais
klausimais. Buvo žmonių ir iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, kurie aiškino apie departamento
lituanistinio švietimo ir lietuviškos
kultūrinės veiklos paramą, teikiamą
lietuvių bendruomenėms.
Vienas mūsų misijos tikslų
buvo jaunimo švietimas, todėl daug
kalbėjome apie „Lietuvių namus”.
Man vėliau sakė, kad po mūsų apsilankymo, kitais mokslo metais, į
„Lietuvių namus“ iš Krasnojarsko
atvyko per 40 moksleivių. Tada pagalvojau: „Na, štai, grąžinome Lietuvai 40 lietuvaičių!“ Toji kelionė
tikrai buvo verta pastangų ir vargo.
Nuėjome į Krasnojarsko kapus. Visur ieškome tremtinių, visur ieškome lietuvių. Krasnojarsko miesto kapai - dideli, ant kalno,
nuo kurio matyti visas miestas. Ir
aš sakau, paieškokime lietuvių, čia
jų tikrai yra. Pradėjau žiūrėti, kur
yra kryžiai be stačiatikių skersinio.
Aišku, tai nebūtinai reiškia, kad ten
lietuviškas kapas, galėjo būti ir lenkų (kuriuos taip pat trėmė), ir kitų
tautų. Tačiau štai pamatėme vieną
tokį didelį sunkų cementinį kryžių,

kuris, matyt, jau senokai nulūžęs,
gulėjo ant kapo, apaugusio aukštomis žolėmis. Ir tada sakau savo bendražygiams: pabandykime pakelti tą
kryžių. Nujaučiau, kad jis turi kažką
lietuviško. Atstatėm aštuoniese. Labai sunkus buvo. Pabandėm šveisti
aprūdijusią metalinę lentelę. Ir pamažu išryškėjo raidės - Juozas Pakalnis. Lietuvio kapas.
Ne vien šio lietuvio kapą ten
radome. Deja, daug kur užrašai ant
kryžių ir lentelių užrašyti rusiškomis raidėmis. Ovsiankos kapinėse,
į kurias važiavome iš Krasnojarsko,
pastatėme memorialinį kryžių su užrašu „1948-1998 metai - Lietuvos
tremtiniams atminti“ Tose kapinėse
radome daug lietuviškų kapų. Stebėjausi tuomet, kodėl viskas rusiškai
užrašyta? Kažkas paaiškino, kad lietuviams anksčiau neleido antkapinių
užrašų rašyti lietuviškai. Vis dėlto
vardų ir pavardžių nekeitė, paliko su
galūnėmis, lietuviškas. Tokių kapinių Sibiro platybėse daug. Kai kur,
kaip Ovsiankoje, yra pastatyti pašventinti lietuviški kryžiai.
Kelionės po Krasnojarsko sritį pabaigoje turėjome susitikti su kai
kuriais krašto valdžios atstovais. Susitikime dalyvavo ir Krasnojarsko
hidroelektrinės vadovai. Rusai, kaip
paprastai, mėgsta girtis visu kuo.
Turėjome išklausyti vadovų pasakojimų, kokia ši hidroelektrinė, kurioje
lankomės, yra didelė ir galinga, kiek
elektros pagamina, ir kad pretenduoja į didžiausios pasaulyje hidroelektrinės vardą. O paskui man, delegacijos vadovui, teko atsakyti į vietinio
vado kalbas. Ir tada aš supratau, kodėl mane paskyrė tuo vadovu - esu
nepriklausomas žmogus, nei Lietuvos Seimui, nei aš pavaldus Lietuvos
Vyriausybei, nei kokiai nors įstaigai,
taigi negaliu sukelti jokio konflikto tarp Lietuvos institucijų ir vietos
valdžios. Pavaldus tik Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kuri gyvena už
Lietuvos ribų. Ir todėl, nebijodamas
nieko ir prieš nieką neatsakingas, aš
galėjau kalbėti taip, kaip man liepė
širdis. Kiek atsimenu, tuomet kalnukelta į 41 psl.
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Šiuolaikinės studijos aukštojoje mokykloje
Dr. N. Saugėnienė

Vilniaus Mykolo Romerio universiteto Nuotolinių studijų centro direktorė
Daugeliui iš mūsų tikrai yra
girdėti pavadinimai „nuotolinės studijos“, „virtualios mokymosi aplinkos“, „distancinis mokymasis“. Bet
ar daug turite pažįstamų, kurie jums
pasakojo, kad kažkurioje Lietuvos
aukštojoje mokykloje pasirinko nuotolines studijas?
Palyginus negausi nuotolinių
studijų programų pasiūla Lietuvos
aukštosiose mokyklose dar daugelį
verčia abejoti tokių studijų kokybe,
galimybėmis tokiu būdu studijuoti
Lietuvoje, tokių studijų prieinamumu. Vis dėlto šiuolaikinės studijos
aukštojoje mokykloje nepaprastai
glaudžiai susijusios su įvairių šiuolaikinių informacinių komunikacinių priemonių naudojimu. Internetas, mokymosi medžiaga įvairiausiais elektroniniais formatais, elektroninis paštas, specialios nuotolinių
studijų aplinkos, „skype“ ir kitos
bendravimo per atstumą priemonės
vis plačiau taikomos organizuojant
studijas universitetuose. Ir Lietuvoje tikrai jau yra galimybių studijuoti
nuotoliniu būdu.
Informacinės
komunikacinės priemonės šiais laikais daugiau
ar mažiau naudojamos visose tradicinėse studijose. Tradicinių studijų
studentams studijų medžiaga pateikiama įvairiose skaitmeninėse laikmenose, šiuolaikiniai studentai vis
dažniau mokosi ne tik iš spausdintų
knygų, bet ir iš elektroninių. Neretai
sudaromos galimybės prie pagrindinės studijų medžiagos turėti internetinę prieigą ar tiesiog parsisiųsti studijų medžiagą internetu. Bet sparti
interneto, elektroninio pašto bei kitų
informacinių komunikacinių priemonių plėtra leidžia studijas organizuoti ir mažiau įprastu - nuotoliniu
- būdu. Koks gi pagrindinis tradicinių ir nuotolinių studijų skiriamasis
bruožas? Jei tradicinėse studijose informacinės komunikacinės technologijos dažniausiai naudojamos kaip
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pagalbinė priemonė šalia visų tradicinių mokymo(si) metodų ir būdų,
tai organizuojant studijas nuotoliniu
būdu, informacinės komunikacinės
technologijos ir internetas yra pagrindinė priemonė.
Nuotolinės studijos visame
pasaulyje ir toliau populiarėja, kartu su atvirojo mokymosi koncepcija
jos yra suprantamos kaip galimybė
žymiai padidinti aukštojo mokslo
prieinamumą - juk nuotolinių studijų klausytojai studijuoja jiems patogiu laiku ir tempu, o visos studijos
organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtose virtualaus
mokymosi aplinkose. Iš esmės naujausios technologijos studijuojančiajam leidžia pasirinkti laiką ir erdvę,
kurioje jis nori ir gali studijuoti. O
svarbiausia yra tai, kad šiuolaikinės informacinės komunikacinės
technologijos labai pakeitė akademinio bendravimo pobūdį - bendravimas per fizinį atstumą dabar nebereiškia akademinio ar intelektinio
atstumo.
Nuotolinės studijos gali būti
tiek pat efektyvios, kiek ir tradicinės
studijos, nes šiais laikais informacinių komunikacinių technologijų dėka įmanomas tiesioginis ir glaudus
dėstytojų ir studentų bendravimas
per nuotolį (vaizdo konferencijų
būdu transliuojamos paskaitos internetu, kaupiami paskaitų įrašai,
nuotolinis mokymas organizuojamas
elektroninio mokymosi aplinkoje
(pvz., „Moodle“), kurioje talpinami
el. vadovėliai ir organizuojama visa
studentų veikla kiekvienam dalykui
ir grupei sukurtose virtualiose klasėse/auditorijose.
Juk taip daug asmenų šiais
labai intensyvaus gyvenimo tempo,
sunkmečio laikais yra priversti atsisakyti studijų dėl tam tikrų asmeninio gyvenimo aplinkybių. Gal negali
studijuoti, tęsti studijų aukštojoje mokykloje, todėl, kad šiuo metu

Pasaulio lietuvis / 2010 Vasaris

neturi sąlygų palikti savo gyvenamosios, darbo vietos ir išvykti studijuoti į kitą miestą, o gal asmeninio
gyvenimo aplinkybės verčia daug
laiko praleisti namuose, su šeima,
galiausiai, finansinė padėtis neleidžia kuriam laikui nutraukti darbo
ir atsidėti vien tik studijoms. Pavyzdžiui, antrosioms, magistratūrinėms,
jau turimą kvalifikaciją tobulinti
leidžiančioms studijoms aukštojoje
mokykloje žmonės dažnai nesiryžta
irgi dėl tų pačių aukščiau išvardintų priežasčių. Būtent tokiais atvejais
galima pagalvoti apie naujas studijų galimybes ir studijuoti nuotoliniu
būdu.
Vienas iš nedaugelio Lietuvos universitetų, siūlančių studijuoti nuotoliniu būdu pilnas studijų
programas, yra Mykolo Romerio
universitetas. Jame įdiegta atvirųjų nuotolinių studijų sistema leidžia
rinktis studijuoti ne tik pilną studijų
programą, bet galbūt pasirinkti tik
tuos studijų dalykus, kurie reikalingi profesinei kvalifikacijai tobulinti,
naujoms žinioms įgyti, turimoms pagilinti ar atnaujinti. Atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai studijuoja
būtent jiems patogiu laiku ir tempu,
o visos studijos organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtoje virtualioje elektroninių studijų aplinkoje „Moodle“. Į atvirąsias
nuotolines studijas MRU priimami
visi norintieji, o registracija internetu (http://www.mruni.lt/lt/padali niai/cent rai/nuo to li niu_s_cent ras/
norintiems_studijuoti/)
vykdoma
nuolat. Klausytojai renkasi atskirus studijų dalykus (pagal pasirinktą studijų pakopą, kryptį, programą).
Studijuoti galima pradėti dukart per
metus, t.y. klausytojai priimami rudens (studijos pradedamos nuo rugsėjo pabaigos) ir pavasario (studijos
pradedamos nuo vasario mėn.) semestrams. Kiekvieną semestrą į atvirąsias nuotolines studijas prisire-
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gistruoja iki150 klausytojų (beveik
pusė iš jų gyvenantys ne Lietuvoje),
jie, kartu paėmus, pasirenka iki 550
studijų dalykų. Galima pasirinkti
vieną ar kelis atskirus studijų dalykus semestrui ir kaupti studijų dalykų kreditus. Tokiu būdu „susirinkti“
visą studijų programą. Arba, pvz.,
surinkus 24 vienos studijų programos kreditus ir supratus, kad „laisvos“ studijos susijusios su stipria
motyvacija studijuoti savarankiškai
ir neribojamos griežto režimo (nuotolinėse studijose patys sau galite
nusistatyti studijų tempą ir atsiskaitymų laikotarpius!), galima keisti
studijų būdą ir pasirinkti kurią nors
labiau įprastą, griežtesnę studijų
formą (tradicines nuolatines dienines, vakarines ar ištęstines studijas, kuriose galioja sesijų režimas).
Studijuojant studijų programą nuotoliniu būdu ji savo apimtimi, turi-

niu, reikalavimais studijuojančiajam
niekuo nesiskiria nuo kitų studijų programų ir teikia tokias pačias
kompetencijas, kaip ir tradicinių
studijų programos. Juk tai tik studijų organizavimo būdas (pagal tas
pačias akredituotas studijų programas), o ne kažkokios kitokios studijų programos. Todėl įgyjamas diplomas yra lygiavertis, tiesiog būdas,
kuriuo siekiama diplomo, yra kitoks.
Tradicinių studijų studentai
per semestrą mokosi tiek dalykų,
kiek jų studijų planuose tą semestrą
yra numatyta arba kiek jie pasirinko
pagal individualųjį studijų planą, o
atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai Mykolo Romerio universitete
renkasi tiek studijų dalykų, kiek jie
nori, gali ir pajėgia studijuoti. Tarpiniai kiekvieno dalyko atsiskaitymai
vykdomi nuotolinių studijų aplinkoje „Moodle“, bet kiekvieno dalyko

egzaminas vyksta akivaizdžiai, universitete. Tiesa, galima pasirinkti,
kad studijų metų egzaminai laikomi
tik kartą per metus - jų laiką laisvai pasirenka pats nuotolinių studijų
klausytojas.
Nuo 2009 m. rudens Mykolo
Romerio universitete, šalia jau kelerius metus nuotoliniu būdu vykdomų bakalauro studijų (Teisės ir valdymo, Teisės, Socialinio darbo ir kt.
studijų programos), siūloma rinktis
nuotoliniu būdu studijuoti Viešojo
administravimo ir Savivaldos institucijų viešojo administravimo magistrantūros studijų programas.
Taigi naujos studijų galimybės - nuotolinės studijos - prieinamos jau ir Lietuvoje. Taip, kaip informacinės komunikacinės technologijos keičia visą mūsų gyvenimą,
taip jos keičia ir studijas aukštojoje
mokykloje.

atkelta iš 39 psl.
bėjau taip: „Jūsų hidroelektrinė yra
nuostabus kūrinys. Ir man yra tekę
tokių užtvankų matyti ne vieną... Ir
pagrindinis skirtumas tarp tų visų
hidroelektrinių stočių bei užtvankų
ir šios Krasnojarsko hidroelektrinės
yra tas, kad jos visos pastatytos laisvų darbininkų. ...Tuo tarpu čia naudotasi vergų darbu, žmonių, kurie
XX amžiuje tapo vergais“...
Niekas manęs už tokias kalbas
neareštavo ir neišvarė, tačiau daugelis vietinių palingavo galvomis. Kai
kurie po kalbų priėjo ir sakė, kad pasakyta labai taikliai.
Stovint man ten prieš visus
žmones kilo mintis, neapleidžianti iki šiol: turbūt esu skolingas kam
nors. Turbūt kažkas tuos ilgus tremties metus kentėjo už mane. Mes žinome, kad žmonės buvo vežami ne
tik pagal tam tikras kategorijas, bet
ir pagal nustatytą skaičių - kiek numatyta išvežti, tiek ir vežama. Visur
tuo metu buvo planai. O jeigu kokio
nors numatyto išvežti asmens nerado, tai jo vietoje būtinai paėmė kitą,
(kad būtų įvykdytas numatytas planas ir visi jame surašyti skaičiai).
Galbūt, kai manęs nerado, į Sibirą
išvežė ką nors kitą?.. Mane išvežė

į Vakarus. Mano galva, visi, kurie
pasitraukė į Vakarus ar buvo į juos
išvežti, privalo pagalvoti: o kas kentėjo vietoj manęs?
Grįžęs iš Krasnojarsko Stasys
Jokūbaitis „Kauno dienoje“ rašė:
„Didžiuliame Krasnojarsko
krašte šiuo metu gyvena apie 4 mln.
žmonių - daugiau nei šiuo metu gyvena visoje Lietuvoje. Galima įsivaizduoti, kokie atstumai skyrė čia
po taigas išsiblaškytus tremtinius.
Sunku net pasakyti, kiek iš 1948-tais
čia atvežtų 23 500 lietuvių sugrįžo į
namus, o kiek liko gulėti vis labiau
apželiančiomis medžiais ir žolėmis
kapinaitėse.
Viešnagės Krasnojarske metu
PLB atstovas Lietuvoje G. Žemkalnis ir Lietuvos gyventojų ir rezistencijos centro generalinė direktorė Dalia
Kuodytė bandė tartis su krašto administracija gauti ištremtųjų kartotekų kopijas. Vietos valdžia patvirtino, jog tokie duomenys Krasnojarske yra, tačiau,
kad jie būtų perduoti Lietuvai, reikalingi tarpvalstybiniai susitarimai. <...>
Visgi ši istorija atrodo keistokai. Prieš
50 metų vežti gyvuliniais vagonais ir
tremti į atšiaurų Sibirą jokių „tarpvalstybinių“ susitarimų nereikėjo“...

Kelionė į Krasnojarską buvo
labai naudinga įvairiais atžvilgiais.
Pirmiausia pamačiau, kad Vakaruose gyvenantys lietuviai dažniausiai
nesupranta ir nežino, kas yra Sibiro tremtis, kuri daugeliui vis dar tęsiasi. Nesupranta jie ir ten esančių
žmonių poreikių.
Būtent apie poreikius kalbėjomės su Krasnojarsko krašto lietuviais. Vieno jų klausiau, ar ketina
sugrįžti į Lietuvą. Dabar yra galimybių. O jis atsakė, kad labai, labai norįs sugrįžti, bet reikės dar palaukti.
Tai sakau: „Ko tau reikia laukti?“ „Kol vaikas mokslą pabaigs“, - atsakė jis. Aišku, čia galėtume rasti paprastą atsakymą - tegu vaikas baigia
mokslus Lietuvoje. Žinoma, galbūt
ne taip paprastai jį priims į Lietuvos
universitetus, nes jis lietuvių kalbos
nemoka. Be to, daugeliui jau pagyvenusių žmonių reikia laukti, kol
sulauks pensijos ir susitvarkys visus
reikiamus dokumentus.
Rusijoje gyvenantys lietuvaičiai turi paklusti ir eilei kitų, lietuviams Lietuvoje ir tuo labiau Vakaruose nesuprantamų įstatymų. Ten,
Rusijoje, dar sovietija...
Tęsinys kitame numeryje
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„Pasaulio lietuvio” žinios

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Garbės prenumerata: Vytautas Anonis, Rego Park, NY, JAV; Juozas Ardys, Fairview, PA, JAV; Vanda
Bagdonas, Daytona Beach, FL, JAV;
Arvydas Barzdukas, Falls Church,
VA, JAV; Vanda Bichnevičius, Cicero, IL, JAV; Kazys Butkus, Jamaica, NY, JAV; Kazimieras M. Campe, Edgewater, MD, JAV; Rimtautas
Dabšys, Los Angeles, CA, JAV; G. ir
S. Damašius, Libertyville, IL, JAV;
Gediminas Dragūnas, Philadelphia,
PA, JAV; Arūnas K. Draugelis, Lemont, IL, JAV; Stasys Eiva, Manchester, NH, JAV; Dalia R. Jakas,
Blue Bell, JAV; Vytautas Jonaitis,
Grand Rapids, MI, JAV; Aldona Kairys, North Providence, RI, JAV; Jonas Kardokas, Halethorpe, MD, JAV;
Povilas Karosas, New Britain, CT,
JAV; Aldona Kavaliūnas, Waukegan,
IL, JAV; Asta ir Vaclovas Kleiza, Lemont, IL, JAV; Richard ir Raimonda Kontrimas, Mission Viejo, CA,
JAV; Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI, JAV; Henrikas Laucius,
Union Pier, MI, JAV; J.V. Lopatauskas, Santa Monica, CA, JAV; Juozas
Mačiulaitis, Sunny Hills, FL, JAV;
Kazys ir Elena Majauskas, Chicago, IL, JAV; Vaclovas Mažeika, Park
Ridge, IL, JAV; Anastazija Mitkevičius, Los Angeles, CA, JAV; Regina
ir Bernardas Narušis, Cary, IL, JAV;
Vilimas Naureckas, Branchburg, NJ,
JAV; Juozas Pečiulis, Burbank, IL,
JAV; Vygand Petravičius, Kenosha,
WI, JAV; Genovaitė Plukas, Santa
Monica, CA, JAV; Bronius Saplys,
Etobicoke, Ontario, Kanada; Rimvydas Sidrys MD, Riverside, IL, JAV;
Adolph Šležas, St. Pete Beach, FL,
JAV; Aldona Šmulkštienė, Chicago,
IL, JAV; Sofija Vashkys, Saint Petersburg, FL, JAV; Šarūnas Užgiris,
Highland Park, IL, JAV; Ramojus P.
Vaitys, Highland Park, Il, JAV; Stasė
Vaišvila, Oak Lawn, Il, JAV; Juozas
Vizgirda, Putnam, IL, JAV; Bronė K.
Zdanys, Cenerville, MA, JAV;
AUKOS:
2000 dol. (USD)
Lietuvių Fondas, Remont, IL, JAV;

42

60 dol. (USD)
Genovaitė Plukas, Santa Monica, CA, JAV; Nerima Šumskienė,
Chicago, IL, JAV;

15 dol. (AUD)
Romas Kasparas, Vilnius,
Lietuva; Veronika Koženiauskas,
Moe, Vic, Australija;

50 dol. (AUD)
Jadvyga Dambrauskas, Condell Park, N.S.W., Australija;

10 dol. (USD)
Ona Adomaitienė, Sunny
Hills, FL, JAV; Richard E. Bartash,
Rochester, NY, JAV; Ina Bertulytė
Bray, Seattle, WA, JAV; Irena A. Jansonas, Osterville, MA, JAV; Elena
Jasaitienė, St. Petersburg, FL, JAV;
Anthony Kavaliauskas, Fairfax, VA,
JAV; Ramunė Kubilius, Evanston,
IL, JAV; Henrikas Laucius, Union
Pier, MI, JAV; Sigitas Liaukus, Shelton, CT, JAV; Juozas Lukas, Grand
Rapids, MI, JAV; Birutė Navickienė,
Lemont, IL, JAV; Victoria Pikelis,
Chicago, IL, JAV; Vytautas Pileika, West Hartford, CT, JAV; Vladas
Plečkaitis, Richmond Heights, OH,
JAV; Angelė Stankaitis, Whiting,
NJ, JAV; Vytenis S. Šilas, Chicago,
IL, JAV; I.A. Tamošiūnas, Fairfield,
CA, JAV; Augustus Virkutis, West
Hartford, CT, JAV;

40 dol. (USD)
Vilimas Naureckas, Branchburg, NJ, JAV; Bronius Saplys, Etobicoke, Ontario, Kanada;
35 dol. (USD)
Albert Kvecas, Chipley, FL,
JAV; V. Matusaitis, Livingston, NJ,
JAV; Marius Prapuolenis, Chicago,
Il, JAV;
30 dol. (USD)
Alfonsas Bimbiris, Boise, ID,
JAV; Petras Dirda, Oak Lawn, IL,
JAV;
25 dol. (USD)
Regina ir Bernardas Narušis,
Cary, IL, JAV; Jonas Pleirys, Chicago, IL, JAV; Narimantas V. Udrys,
Farmington Hills, MI, JAV;
20 dol. (USD)
Rymantė Barauskas, Glendale, CA, JAV; Agnes Bigelis, North
Riverside, IL, JAV; Rimantas Bitėnas, Bronxville, NY, JAV; Arūnas K.
Draugelis, Lemont, IL, JAV; Birutė
Gylys, Olympia, WA, JAV; Donatas ir Marian Grebliauskas, Piedmont, CA, JAV; Danutė Gutauskas,
Burlington, Ontario, Kanada; Vytautas ir Gražina Kamantas, Grand
Rapids, MI, JAV; Povilas Karosas,
New Britain, CT, JAV; Eugenija Kolupailaitė, Chicago, IL, JAV; Putinas
Mašalaitis, Wayne, PA, JAV; Albinas Reškevičius, Omaha, NE, JAV;
Vlade Siliunas, Lisle, Il, JAV; Algis
Strimaitis, Chicago, IL, JAV; Elona
Vaišnienė, North Haven, CT, JAV;
Sofija Vashkys, Saint Petersburg,
FL, JAV;
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10 dol. (AUD)
J. Mickienė, Yagoona, N.S.W.,
Australija;
5 dol. (USD)
Aloyzas Aidis, Bethesda, MD,
JAV; Izidor Mališka, Lassale, QC,
Kanada;
5 dol. (AUD)
Juozas Paškevičius,
Moonah, Tas., Australija.

West

Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Chicagoje, JAV, bibliotekos archyvui reikalingi savanoriai
talkininkai. Muziejaus biblioteka
- viena didžiausių Jungtinėse Valstijose. Archyve yra apie 100 000
lietuvių nekrologų katalogas. Iš viso pasaulio žmonės kreipiasi teiraudamiesi apie draugus ir giminaičius.
Jei norite dirbti, prašome kreiptis į
Luką. Tel. 773-582-6500.

