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Nepriklausomos
Lietuvos 20-metis

Šis pasaulio lietuvių žurnalo numeris pirmiausia skelbia žinią apie Lietuvos 20-metį. Tas
tolimas ir artimas dienas prisimena vienas iš Kovo 11-osios Akto signatarų Saulius Pečeliūnas.
Kita tema – nepriklausomos Lietuvos amžininkas – „Lietuvių namai“ Vilniuje. Tai savotiški
namai – mokykla ir internatas, kur prieš įsiliedamas į Lietuvos gyvenimą, aklimatizuojasi lietuvių kilmės jaunimas – paaugliais atvykę jie čia
susipažįsta su lietuvių kalba, įgauna bendravimo
lietuvių kalba įgūdžių, čia pažįsta pačią valstybę, jos istoriją. „Lietuvių namus“ pristatome keliais rašiniais, kuriuos redakcijai padėjo parengti
šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Aušra
Dambrauskienė: pokalbiu su mokyklos direktoriumi, dviejų talentingų moksleivių rašiniais apie
mokyklą ir save ir skelbimu apie pasikeitusią
mokyklos paskirtį, mat nuo šių metų mokykloje
veiks ir Užsienio lietuvių švietimo centras. Taigi
buvusi paprasta mokykla tampa savotiška užsienio lietuvių švietimo baze. Centro vadovė – visiems užsienio lietuviams gerai pažįstama Vida
Bagdonavičienė.
Norisi atkreipti skaitytojų dėmesį ir į dar
vieną temą, kuri beldžiasi iš tomskiečių rašinio.
Ant ketvirto viršelio pamatysite merginą, apie
kurią mes nedaug žinome, – rašinio autorė apie
ją pasakė tik tiek, kad ji daug dėmesio skiria savo balso tobulinimui, kad ji dainuoja lietuviškas
dainas ir kad jos protėviai į Tomską atvažiavo
Stolypino reformos laikais. O tai reiškia Rusijos
caro metais ir dar reiškia, kad lietuviai nebuvo ištremti, nors tuo metu Lietuva taip pat buvo okupuota. Ninos iš Tomsko istorija mums primena
mūsų žurnale kiek primirštą temą – carinės Rusijos laikų tremtinius ir persikėlėlius. Lietuviai
buvo tremiami po 1832 m. ir po 1863 m. sukilimų
prieš carą, XX a. pradžioje buvo tremiami knygnešiai, o Ninos protėviai, matyt, buvo iš tų, kurie
lyg ir savo noru atvyko į Sibirą. Bet tai tik paviršutiniškas žvilgsnis. Iš tiesų tais laikais lietuviai
inteligentai – gydytojai, teisininkai, inžinieriai ir
kt. – negalėdami gauti darbo pagal specialybę savo tėvynėje, buvo priversti važiuoti į sibirus ir
kultūrinti šį kraštą. Kai kurie grįžo po bolševikinės revoliucijos apie 1920-uosius ar vėliau, bet
buvo ir tokių, kurie pasiliko, sukūrę ten šeimas
ir įleidę šaknis.
Pasižadame apie šiuos Sibiro tremtinius
papasakoti kituose PL numeriuose.
Audronė V. Škiudaitė
2010 Kovas / Pasaulio lietuvis
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Laisvės grūdas sudygo pačiu laiku
Pokalbis su Kovo 11–osios Nepriklausomybės Akto signataru

Sauliumi Pečeliūnu

Statė pilis ne ekonominio klestėjimo laikais. Jeigu kariai per metus po
300 parų praleisdavo balne, koks čia
klestėjimas. Tiesiog reikėjo. Ir kaip
dabar suprantame – visos Europos
labui. Minint Vasario 16-ąją teko
girdėti per radiją, ką žmonės mąsto
apie valstybės atkūrimą – verkšlenančių beveik nesigirdėjo.

SAULIUS PEČELIŪNAS
–Pasvarstykime, ką reiškia
Nepriklausomos Lietuvos 20-metis. Juk anoji Lietuva, sukurta
1918 m., tik tiek ir teturėjo laiko –
22 metus, kai 1940 m. prasidėjo 50
metų trukusios okupacijos.
–Kaip matau iš įvairių leidinių, anas 20-metis buvo švenčiamas
pakiliai, buvo pastatyta paminklų,
tauta tikrai džiaugėsi nepriklausomybės 20-mečiu, ji nežinojo, kad
30-mečio švęsti neteks, nebent paminės kur nors sibiruose, bet ir tai ne
visi. Dabar tikrai nežinau, ar mes tą
20–metį minėsime pakiliai – užpuolė sunkmetis, visi tai labai sureikšmino. Ne viskas pinigais matuojama, yra daug dūšios dalykų – reikia
iniciatyvos, noro, pasišventimo. Visos didžiosios šventės ne pinigais
matuojamos. Galiausiai prisiminkim
LDK laikus, – kiek pilių pastatyta
tikrai ne geriausiais laikais – ir totoriai–mongolai, ir vokiečiai supo.
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–Kai kam net kilo įtarimas,
kad pasisakymai paimami tik tie,
kurie kalba optimistiškai, tiesiog
sunku patikėti…
–Manau, kad žmonės dar sugeba atskirti kasdienybės nusiminimą, į kurį dažnai jie patys save pastūmėja (ir žiniasklaida prie to šiek
tiek prisideda). Džiugu, kad po visų tų negandų – trėmimų, kalinimų,
niekinimo tauta sugebėjo atsikelti,
išlįsti pro tą adatos skylutę – kitaip
Kovo 11-osios nepavadinsi. Ir šiandien visiems besiskundžiantiems
norisi pasakyti: brangieji, reikia saiko turėti, jeigu per jūsų gyvenimą
atsitiko vienas stebuklas, nereikalaukite antro, nes galime likti prie
sudužusios geldos. Išnaudokime tą
stebuklą, stenkimės jo neprarasti visi kartu, o ne badydami pirštu – tu
daryk, – jeigu tau pasiseks, ir aš pasinaudosiu; jeigu nepasiseks, garsiai
pasijuoksiu. Toks požiūris man nėra priimtinas, ir jis niekur neveda.
Ir nereikia mums norėti, kad per 20
metų atsirastų aukso kalnai ir pieno
upės, ir viskas nemokamai. Taip niekad nebus.
–O kai kas, lygindamas pirmąją Nepriklausomybę su šiąja,
sako, kad per aną dvidešimtmetį
pasiekta daugiau. Ką Jūs apie tai
mąstote?
–Kaip palyginsi, kas yra daugiau? Istorija nestovi vietoje. Sąlygos buvo kitokios, galimybės buvo
kitokios. Žinoma, tuomet tautos iš-
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mokslinimo srityje buvo daugiau padaryta, bet dabar to tiesiog nereikėjo
daryti, nes kai mes atkūrėme valstybę, tauta ir skaityti, ir rašyti mokėjo. Ką su kuo lyginti? Mes turėjome
iššūkių irgi ne mažesnių. Tik gal jie
ne taip aiškiai buvo išreikšti. Pasaulis tobulėja ir ne viskas taip akivaizdžiai iš pirmo žvilgsnio matyti. Reikia išmanymo, išsilavinimo ir supratimo, kas iš vieno ar kito dalyko gali
išeiti. Iššūkiai buvo tikrai ne mažesni. Bet, atrodo, susitvarkėme. Kalbinami žmonės paprastai prisimena du
dalykus, kurie įvyko, jau nekalbant
apie pačios valstybės atkūrimą, – jie
kalba apie stojimą į Europos Sąjungą ir NATO. Tikrai, jeigu 1991 m.
būtume paklausę, kada Lietuva įeis į
pasaulio ir Europos bendriją visateise nare, tai, matyt, terminai būtų buvę duoti kur kas ilgesni, o gal kai kas
būtų pasakęs – niekada. Okupacinės
kariuomenės išvedimas irgi, buvo
manoma, užtruks ilgai, o gal net nepasiseks. O tuos darbus atlikome, ir
profesionaliai. Okupacinė kariuomenė išėjo anksčiau negu iš pačios
Vokietijos. Nereikia savęs menkinti.
Esame pajėgi, gabi tauta, ir tai reikia
išnaudoti, o ne vienas kitą graužti.
Labai verkaujama, kad daug
žmonių emigruoja. Visais laikais
iš Lietuvos emigravo, išskyrus sovietmetį. Sovietmečiu taip pat labai
daug „emigravo“, tik ne savo noru,
nes savu noru tiesiog nebuvo galima.
Tuos, kurie norėjo savo noru emigruoti, tuos pasienyje tiesiog nušaudavo, jeigu nesugebėdavo pagauti
gyvų. Pro tą geležinę užsklandą prasprūsdavo į Vakarus vienas kitas. O
emigracija sustos, dalis išvažiavusių
sugrįš. Visais laikais visose tautose
yra žmonių, kuriems „tėvynė“ yra
ten, kur geriau gyventi. Yra tokių,
kurie, sau susikūrę geresnį gyvenimą, anksčiau ar vėliau suserga nostalgija ir grįžta. Jeigu jie širdyje turi
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tą Lietuvą kaip tėvynę, tai tik laiko
klausimas, kada jie grįš. Bet man nepatinka tie, kurie po 20 metų sako:
„Man Lietuva nieko nedavė, aš sugrįšiu tada, kai čia bus geriau gyventi. Tokiems tiesiai į akis sakau: ačiū,
ir negrįžkite ant kito gero. Kiti čia
išvargs, suras kelius, kaip pagerinti gyvenimą, jį pagerins, o jūs, pasėdėję šiltai už krosnių, kai čia bus
geriau, kaip ponai atvažiuosit“. Gali
mane palaikyti piktu žmogum, nemylinčiu savo Lietuvos, bet paklauskim tų žmonių, kurie taip kalba: o ar
jie myli savo tautą, ar jie myli savo
kraštą? Drįsčiau abejoti. Atrodo, kad
jie labiau myli save patį. O kokia yra
didžiausia nuodėmė? Puikybė. Tai,
va, nusileiskite, mielieji, iš tos savęs mylėjimo puikybės, ir pirmiausia mylėkite savo artimą, kaip save
patį. Viskas Šventam Rašte parašyta,
tik reikia mokėti skaityti ir pagal tai
gyventi.
–Kalbate, kad Kovo 11–ąją
įvyko stebuklas. Tuo tikiu ir aš.
Bet negalima būtų sakyti, kad tauta tam stebuklui nesiruošė. Sakykim, 1972 m. pradėjo eiti Lietuvos
Katalikų Bažnyčios kronika, maždaug tuo metu prasidėjo etnografinių ansamblių kūrimosi antplūdis, per Vėlines sužydėjo lietuvių
kapinės… Atrodo, kad stiprėjo lietuvių tautinė savimonė. Žingsnių
buvo padaryta ir pačioje tautoje.
–Be abejo, okupantai tautiškumo neužgniaužė per visus tuos
okupacijų dešimtmečius. Tik vienos
sąlygos buvo, kai vyko partizaninis karas, kitos vėliau, kai okupantams tapo nebepatogu prieš pasaulį
kariauti vidinius karus. Kaip dabar
Čečėnijoje vyksta vidinis karas. Didžioji valstybė kovoja prieš savus piliečius. Reikia tuos dalykus vadinti
tikraisiais vardais, ir viskas atsistos
į savo vietas. Sovietai buvo okupantai, o partizanai buvo tautos laisvintojai, ir tuomet vyko karas. Tik jėgos buvo nelygios. Pamačius, kad
ginkluotos kovos neįmanoma laimėti, pasąmoninė mintis padiktavo:
reikia keisti taktiką ir kovos būdus

KOVO 11-OSIOS SIGNATARAI POSĖDŽIAUJA. 1990 M.
ir palaipsniui pereiti prie neginkluotos rezistencijos. Aišku, pavojingas
kelias, ne visi rezultatu tikėjo, daug
kas „susirgo“ postų mylėjimais, konformizmu. Dalis tautos buvo išvežta,
dalis pasitraukė. Bet palaipsniui tas
grūdas vis tiek sudygo – ir anksčiau
ar vėliau jis turėjo prasikalti. Galime
džiaugtis Dievo apvaizda, kad tas
daigas prasikalė tuo metu, kai ir pats
okupantas jau ėmė silpti. Sutapo laike ir erdvėje daug reikšmingų dalykų. Bet nesakykime, jeigu mes nieko
nebūtume darę, – o taip mėgsta kai
kas pasakyti, – po metų ar po dvejų
vis tiek būtume tapę laisvi. Galėjome sėdėti rankas sudėję, viskas būtų
atėję savaime. Taip nebūna, savaime
niekas neateina. Mūsų kova prisidėjo, paskatino sovietinės sistemos irimą, ir vėl pasakysiu – nereikia savęs
menkinti. Buvom tie pirmieji, kurie
ėjom imperijos ardymo, išsilaisvinimo kovos priešaky. Daug padėjom
ir kitoms tautoms, kaip galima be
smurto tą monstrą pastumti į šoną ir
neleisti jam smurtauti. Visa tai reikia prisiminti. Visais laikais už savo
laisvę mes mokėjom krauju, skirtumas tik tas – to kraujo buvo daugiau
ar mažiau. Laisvės kaina visada yra
viena.
–Grįžkime
prie
Kovo
11-osios…
–Įdomiau prisiminti, kas vyko

iki Kovo 11-osios. Rinkimai į Aukščiausiąją tarybą. Buvo visokių peripetijų, svarstymų, kokią tą valstybę
atkursim. Buvo siūlymų netgi atkurti
karalystę. Aukščiausioji taryba galėjo būti visiškai kitokia, labiau panaši
į latvių Aukščiausiąją tarybą.
–Priminkite, kokia buvo
Latvijos AT.
–Joje buvo nemažai sovietinių kariškių. Lietuvos AT tokių asmenų mes neturėjome, sugebėjome
priversti LTSR Aukščiausiąją tarybą
pakeisti rinkimų įstatymą ir pasakyti, kad okupacinės kariuomenės atstovai neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Mes atskyrėme Lietuvos gyventojus ir okupacinę kariuomenę.
Jinai liko šone, nuo politinių procesų
buvo atskirta. Latvijoje, Estijoje to
nebuvo padaryta.
–Bet jie dėl etninės sudėties
tikriausiai ir negalėjo padaryti?
–Aš nežinau, ar jie galėjo, bet
mes Kovo 11-ąją pasakėme aiškiai,
kad atkuriame valstybę nuo tos dienos ir tos valandos. Latviai prisiėmė
pereinamąjį laikotarpį, kuris šiek
tiek užtruko; estai irgi bandė žaisti
pereinamąjį laikotarpį, ir jis baigėsi
tik po pučo Maskvoje 1991m. rugpjūčio 20 d. Jie savo nepriklausomybę
paskelbė tik tada, kai niekas nebe-

2010 Kovas / Pasaulio lietuvis

5

„Pasaulio lietuvio” svečias

grasino. Vėlgi mes buvome pirmieji,
užtat ir aukų sausio 13–ąją sudėjome
daugiausia. Latvių kelias buvo artimesnis mums, jie irgi turėjo aukų.
Estai jų išvengė. Ar būtų visos trys
tautos išsivadavusios, jeigu mes būtume nieko nedarę, kas gali šiandien
atsakyti? Drįsčiau teigti, kad ne.
Taigi mūsų AT tikrai buvo kitokia. Be abejo, mums nepavyko išvengti aukštų partinių funkcionierių,
ir tai davė savo rezultatus. Žinom,
kad AT pati savo valia turėjo baigti
darbą anksčiau, negu truko kadencija. Nesakau, ar tai gerai, ar blogai,
bet taip buvo. Ir turime žinoti priežastis, kodėl taip buvo. Nepasitenkinimas, kad kažkas nustumtas nuo
valdžios, buvo akivaizdus visus tuos
dvejus su puse metų. AT pirmininko
rinkimai labai aiškiai parodė, kad
partija, nelaimėjusi daugumos, bet
darydama įvairius spaudimus, norėjo vadovauti toliau.
Viskas būtų gerai, tik su parlamentu nėra visai gerai. Žiūrėkim,
kaip žmonės elgiasi per pačius rinkimus ir iškart po rinkimų: patys savo
rankomis sukuria parlamentą, o kitą
dieną jį deda į šuns dienas. Reikia

galvoti prieš rinkimus. Kodėl sugebėjome galvoti 1990 m., o po 20
metų – nebemokame?! Niekas nepasikeitė. Politikos ir istorijos dėsniai
nepasikeitė. Ir atsakomybė ta pati.
Tik tos atsakomybės už savo veiksmus negalima permesti kitam. Rinkimai yra tiesioginės atsakomybės
metas. Daugelio dalykų dar turime
mokytis. Užaugo nauja karta, kuri
sovietmečio net nepažįsta. Jau neskiria tam tikrų požymių, bruožų. Tuo
kai kas gali manipuliuoti. Ir atsiranda tuo norinčių manipuliuoti. Visi tie
pasakymai – tada buvo geriau…
–Labai įdomu, kad kultūros
atstovai dažnai pasako, jog anuomet buvo geriau…
–Žinoma, nereikėjo galvoti
apie duonos kąsnį. Bet tegu jie kitaip pažiūri į tuos dalykus. Ar buvo
galima, pvz., apie 1965 m. steigtis
tokioms organizacijoms kaip žygeiviai. Kuo tai būtų pasibaigę? Buvo
galima veikti tik tam tikruose rėmuose. O šiandien rėmai yra tik žmogaus
suvokimas ir atsakomybė. Kitų rėmų
nėra. Jeigu tau kas nepatinka, tu gali viešai sakyti, kad nepatinka. O ar

1965 m. galėjai pasakyti, kad tau nepatinka? Ir tai jau buvo ne ginkluotos rezistencijos metai, jau buvo prasidėjusi ta vadinamoji tylioji rezistencija. Sakykim, apie 1975 metus
nereikėjo bijoti, kad nebus duonos
ar dešros, savo „davinį“ (kaip kalėjime) žinojai gausi, per šventes (tik
ne Kalėdoms) gausi paketą. Vienas
mano draugas sako: „Sovietmečiu
reikėjo stovėti prie vieno kioskelio
2 valandas, kad gautum kokį bananą šventėms nusipirkti“. Jo vaikas
nusistebėjo: „Tai kodėl tu nenuėjai į
kitą parduotuvę?“ Taigi šiandien jau
sunku suvokti, kad dėl kažkokio banano reikėjo stovėti 2 val. eilėje ir
kad nebuvo tokios parduotuvės, kur
galėjai laisvai nusipirkti. Tai buvo
kasdienybė. Ypač sunku tokius dalykus paaiškinti vaikams. Bet tai daryti reikia. Jeigu prarasime atmintį,
galime prarasti ir valstybę.
Dvidešimtmetis geras metas
pagalvoti apie esmę, būtį, valstybę,
pilietį ir jo atsakomybę už save ir savo valstybę.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS UŽSIENIO LIETUVIŲ
ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ KONKURSUI
Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2010-ųjų metų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų
projektų rėmimo tvarkos aprašą.
Bus remiami užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įstaigų projektai, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą,
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą per šeštadieninių/sekmadieninių mokyklų
veiklą, puoselėti lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą.
Projektus rekomenduojama sieti su Lietuvai reikšmingomis sukaktimis – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiu ir Žalgirio mūšio 600-osiomis metinėmis.
Didžiausia vienam projektui skiriama lėšų suma – 20 tūkstančių litų.
Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2010 m. gruodžio 31 d.
Užpildyta projekto paraiškos forma su joje nurodytais priedais turi būti pateikta iki 2010 m.
kovo 31 d.
Paraiška pateikiama elektroniniu paštu lietuviai@urm.lt ir paštu (originalas su parašais, 1 egz.)
adresu: Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo–Vaižganto g. 2, LT–
01511 Vilnius.
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Tėvynėje

LR Seime vėl diskutuota pilietybės klausimais
Vasario 11 d. Teisės ir teisėtvarkos komitetas surengė diskusiją,
skirtą Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimimu, netekimo, kai
yra įgyjama kitos valstybės pilietybė, klausimams nagrinėti. Diskusijoje dalyvavo konstitucinės teisės,
tarptautinės teisės ekspertai, Respublikos Prezidento kanceliarijos,
Užsienio reikalų ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai.
Diskusijos metu buvo aptariamas šiuo metu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės
aktuose nustatytas pilietybės teisinis reguliavimas, Pasaulio lietuvių
bendruomenės atstovai pasisakė, su
kokiomis problemomis susiduria asmenys, netekę Lietuvos Respublikos
pilietybės, po to, kai įgijo kitos valstybės pilietybę. Dalyviai analizavo,
kaip kitos Europos valstybės sprendžia pilietybės netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, klausimus,
kiek plačiai Europoje yra paplitęs
dvigubos pilietybės institutas. Buvo pažymėta, kad Europos valstybių
praktika šioje srityje yra gana įvairi:
kai kuriose valstybėse, kaip, pavyzdžiui, Austrijoje, Čekijoje, Danijoje,
Estijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, siekiama vengti dvigubos pilietybės atvejų, ten iš esmės ji yra draudžiama. Tačiau valstybės savo teisės
aktuose yra nustačiusios, kad tam
tikrais išimtiniais atvejais dviguba
pilietybė yra galima, kaip, pavyzdžiui, Danijoje yra leidžiama dviguba pilietybė, jei ją įgijo pagal ius
sanguinis principą, o kitos valstybės
– pagal ius soli principą. Čekijoje
pilietybės asmuo netenka automatiškai, kai tik įgyja kitos valstybės pilietybę, ir tai nelaikoma Čekijos pilietybės atėmimu, tačiau taip pat yra
nustatytos kai kurios išimtys, kada
dviguba pilietybė leidžiama, pavyzdžiui, tokiu atveju, jei kitos valstybės pilietybė įgyjama gimimu arba
susituokus su kitos valstybės piliečiu.

DISKUSIJĄ

DĖL

LIETUVOS

PI LIE TY BĖS , KU RIĄ SU REN GĖ

SEIMO TEISĖS

IR TEI STASYS
KANCELIARIJA ) NUOTR.

SĖT VAR KOS KO MI TE TAS , ĮVA DI NIU ŽO DŽIU PRA DĖ JO KO MI TE TO PIR MI NIN KAS

ŠEDBARAS (VIDURYJE). OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO
Kai kuriose kitose Europos
valstybėse, kaip, pavyzdžiui, Latvijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje, dviguba pilietybė yra galima. Šiose valstybėse dviguba pilietybė nėra taisyklė, tačiau ir ne reta
išimtis. Pavyzdžiui, Vokietijos Pilietybės įstatymas nustato, kad asmuo
netenka Vokietijos pilietybės, kai tik
savo prašymu įgyja kitos valstybės
pilietybę. Tačiau ši nuostata netaikoma tiems atvejams, kada įgyjama
kitos Europos Sąjungos valstybės
narės ar Šveicarijos pilietybė, taip
pat pilietybė tų valstybių, iš kurių
piliečių Vokietija pagal sudarytas
tarptautines sutartis nereikalauja atsisakyti turimos pilietybės tam, kad
įgytų Vokietijos pilietybę.
Yra ir trečia grupė Europos
valstybių, tokių kaip Malta, Suomija, Švedija, Šveicarija, Lenkija, kuriose yra leidžiama dviguba arba net
dauginė pilietybė. Kai kuriose iš šių
valstybių, kaip, pavyzdžiui, Maltoje,
dviguba pilietybė yra tapusi taisykle, o ne reta išimtimi. Kai kurių iš
šių valstybių, kaip, pavyzdžiui, Lenkijos, Pilietybės įstatymas nustato,

kad Lenkijos pilietis tuo pačiu metu
negali būti laikomas kitos valstybės
piliečiu, tačiau ši nuostata interpretuojama ne kaip draudimas Lenkijos piliečiams įgyti kitos valstybės
pilietybę, o kaip norma, pagal kurią
Lenkijos valdžios institucijos santykiuose su savo piliečiais iš esmės
ignoruoja kitas jų turimas pilietybes
– remiantis kita pilietybe negalima
vengti pilietinių pareigų Lenkijai ar
reikalauti kokių nors su kitos valstybės piliečio statusu susijusių teisių.
Šveicarijoje nuo 1992 m. be apribojimų leidžiama turėti dvigubą pilietybę, nes nuspręsta, kad reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės turėtų prasmę tik tuomet, jei jo
laikymąsi būtų galima kontroliuoti.
Diskusijos metu buvo aptariamas LR Konstitucijos keitimo tikslingumas, analizuota, ar būtų tikslinga tam tikra dalimi liberalizuoti
dvigubą pilietybę, nagrinėta, kokie
būtų tokio liberalizavimo privalumai ir trūkumai, svarstyta, koks galėtų būti priimtų pataisų santykis su
kitais LR Konstitucijos straipsniais.
Buvo pažymėta, kad kai kuriose Eu-
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Mieli tautiečiai tolimame ir artimame užsienyje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 634 Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės reorganizuotas išdalijimo būdu, jo teisės ir
pareigos perduotos Užsienio reikalų, Kultūros ir Švietimo ir mokslo
ministerijoms. Švietimo ir mokslo
ministerijai deleguotas užsienio lietuvių ir tautinių mažumų formalusis
švietimas, kurį koordinuos ir vykdys Vilniaus vidurinėje mokykloje
„Lietuvių namai“ įsikūręs Užsienio
lietuvių švietimo centras. Šio Centro tikslas – teikti įvairiapusę pagalbą lietuviškų mokyklų bendruomenėms.
Centras rengia ir skelbia informaciją užsienio lietuvių bendruomenėms apie Vilniaus vidurinės
mokyklos „Lietuvių namai“ veiklą, priėmimo mokytis sąlygas bei
komplektaciją; teikia informaciją
apie galimybes studijuoti Lietuvos
profesinėse ir aukštosiose mokyklose bei bendrojo lavinimo mokyklose; teikia metodinę pagalbą ir tobulina lietuviškų mokyklų užsienyje pedagogų kvalifikaciją; sudaro sąlygas
šių mokyklų pedagogams atestuotis;

vykdo mokyklos ir užsienio
lietuviškų mokyklų bendruomenių gerosios
darbo patirties
sklaidą; organizuoja pedagogų
ir mokinių bendras priemones,
stažuotes, vizitus, stovyklas,
parodas, konferencijas; teikia
metodinę pagalbą lituanistinių
PIRMIEJI ŠVIETIMO CENTRO SVEČIAI. DARBUOTOJUS APLANmokyklų moky- KĖ GABRIELIUS IR DANUTĖ ŽEMKALNIAI. IŠ KAIRĖS: CENTtojams; sudaro RO VEDĖJA VIDA BAGDONAVIČIENĖ, MOKYKLOS DIREKTORIUS
sąlygas užsie- GINTAUTAS RUDZINSKAS, DANUTĖ IR GABRIELIUS ŽEMKALnyje gyvenan- NIAI, CENTRO DARBUOTOJOS ALDONA KODYTĖ, IRINA MICKUtiems lietuviams TĖ, ASTA TURSKIENĖ. POVILO TARAŠKEVIČIAUS NUOTR.
mokytis lietuvių
kalbos bei kitų dalykų nuotolinio tuvybę, keistis patirtimi, organizuoti
mokymo būdu.
bendrus renginius. Laukiame visų,
Vilniaus vidurinės mokyklos turinčių gerų sumanymų, idėjų ir
„Lietuvių namai“ Užsienio lietuvių entuziazmo visa tai įgyvendinti.
švietimo centras sieks, kad mokykla
Informacija teikiama: tel.
taptų visų lietuvių mokyklų bendruo- +370 5 269 5773, faks. +370 5 269
menių užsienyje namais. Kreipiamės 5173, el. paštu rastine@lietuviunaį visus pasaulio lietuvius ir kviečia- mai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų
me bendradarbiauti puoselėjant lie- g. 43, LT–02116 Vilnius, Lietuva

ropos valstybėse nėra tokio griežto
reguliavimo, nes dažniausiai šiuos
klausimus nustato ne šių valstybių
konstitucijos, bet įstatymai.
Diskusijos dalyviai diskutavo
apie tai, kad šiuo metu susiduriama
su Lietuvos Respublikos pilietybės,
įgijus kitos valstybės pilietybę, netekimo problema – kartais netgi tos
pačios šeimos nariai yra Lietuvos
Respublikos piliečiai ir jau šios pilietybės netekę asmenys. Tačiau nustatant tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį dviguba pilietybė taptų ne
reta išimtimi, o masiniu reiškiniu,
neišvengiamai reikėtų spręsti klausimą, ar dvigubą pilietybę turintis asmuo galėtų tapti Seimo nariu, Respublikos Prezidentu, teisėju, stoti
į Lietuvos valstybės tarnybą, ar jis
turėtų įstatymų leidybos iniciatyvos

teisę, ar turėtų atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
Dalyviai akcentavo, kad teisė
į Lietuvos pilietybę nėra prigimtinė teisė, nes kiekvienas asmuo turi
teisę į pilietybę, tačiau ne į konkrečios valstybės pilietybę. Pilietybė
yra nuolatinis teisinis asmens ryšys
su valstybe, grindžiamas abipusėmis
teisėmis ir pareigomis. Diskusijos
metu taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad nors teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę ir nėra prigimtinė
teisė, tačiau svarstytina, kad būtų
tikslinga diskutuoti apie tokią Pilietybės įstatymo nuostatą, pagal kurią
tuo atveju, jeigu pilietybė yra įgyta
gimimu, asmuo jos galėtų netekti tik
savo paties valia.
Diskusijos metu buvo pažymėta, kad Lietuvos piliečiai, 1992
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m. priimdami LR Konstituciją, nusprendė, kad Konstitucijos nuostata, pagal kurią išskyrus įstatymo
numatytus atskirus atvejus, niekas
negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis, gali
būti pakeista tik referendumu. Todėl
norint išspręsti pilietybės, įgytos gimimu netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, klausimą, su kuriuo
susiduria nemaža dalis šiuo metu iš
Lietuvos emigravusių lietuvių, reikėtų rengti referendumą ir keisti LR
Konstitucijos 12 str. Todėl tik politinė valia bei įvairių socialinių, politinių, geopolitinių, globalizacijos
įtakos ir įvairių kitų dvigubos pilietybės klausimo aspektų analizė galėtų padėti apsispręsti dėl LR Konstitucijos keitimo tikslingumo.
Rita Varanauskienė

Tėvynėje

„Lietuvių namai“ Vilniuje – jaunųjų uostas
„Mes kaip paukščiai į Lietuvą
grįžtam, mums Aukščiausias nurodo
kelius“, – tokie pirmieji Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“
himno žodžiai, kviečiantys grįžti į
tėvų ir protėvių žemę po platų pasaulį išsibarsčiusių lietuvių vaikus
ir vaikaičius. Šiandien jau 20-uosius gyvavimo metus skaičiuojančioje mokykloje mokosi 235 mokiniai.
Mokykloje turi teisę mokytis tiek
tremtinių ir politinių kalinių iš Rytų
kraštų, tiek Vakarų šalių lietuvių vaikai. Šiais metais mokosi Liepa Danutė ir Lina Kristina iš Urugvajaus,
Martynas iš Vokietijos, Alanas iš Didžiosios Britanijos, Martynas ir Saulė iš Airijos, daug vaikų iš Lenkijos.
Visi mokyklos mokiniai (tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų) turi vienodas galimybes ir sąlygas mokytis ir gyventi.
Mokykla įkurta 1990 m. spalio 1 d. Mokytis pradėjo 63 mokiniai,
atvykę iš lietuvių tremties vietovių
Rusijoje (Irkutsko, Karelijos, Magadano, Krasnojarsko), Kazachstano, Baltarusijos. Kiekvienais metais
mokyklą baigdavo apie 20 mokinių,
kurie sėkmingai rinkdavosi studijas
įvairiuose Lietuvos ir Europos universitetuose ar kolegijose. Apie 90
procentų mokinių sėkmingai adaptavosi ir susiejo savo gyvenimą su
Lietuva. Šiandien galime džiaugtis
mūsų buvusių mokinių – atlikėjo ir
dainų autoriaus Stanislavo Savickio
– Stano, politologo bei žurnalisto
Vadimo Vileitos, žurnalistės Reginos Jegorovos, lengvaatlečio Andrej
Jegorovo, karininko Dariaus Antanaičio ir daugelio kitų pasiekimais
profesinėje veikloje. Šiais metais
mokykla švęs įkūrimo 20-metį, išleidžiamoje 20-ojoje abiturientų laidoje – 28 mokiniai iš Petrozavodsko,
Maskvos, Punsko, Karagandos, Liepojos, Daugpilio, Minsko. Galime
pasidžiaugti Andriaus Stankevičiaus
(sportas, stalo tenisas), Anastazijos
Žurko (meninis skaitymas), Vadimo
Stankevičiaus (fizikos, tarptautinės
matematikos olimpiados), Ruslano

„LIETUVIŲ

NA MŲ “

VILNIUJE

ČIAUS NUOTR.

GINTAUTAS RUDZINSKAS SU LIETUVILNIŲ IŠ VISO PASAULIO. POVILO TARAŠKEVI-

DI REK TO RIUS

VIU KAIS , SU VA ŽIA VU SIAIS MO KY TIS Į

Lisovskio (meninis skaitymas), Danutos ir Lidos Jakubowskų (dailė),
Virginijos Pojawis (dailė) laimėjimais.
Pasikalbėti apie tai, kuo šiandien gyvena mokykla, sutiko direktorius Gintautas Rudzinskas.
–Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ šį rudenį švęs
įkūrimo 20–metį. Kaip, Jūsų manymu, mokyklai sekėsi įgyvendinti
savo misiją?
–Manau, kad mokykla savo
misiją vykdė gana sėkmingai. Joje
įvairiu laiku mokėsi nuo 50 iki 80
procentų mokinių tremtinių, politinių kalinių, išvykusių iš Lietuvos
tėvų vaikų ir vaikaičių. Buvo sudaromos sąlygos jiems integruotis į
Lietuvos gyvenimą, gauti kokybišką
išsilavinimą.

kalbai bei mokinių tautinės kultūros
puoselėjimą.

–Kokios stipriausios mokyklos pusės, kuriai veiklos sričiai atiduotumėte prioritetus?
–Išskirčiau mokinių sudėties
unikalumą, didelį dėmesį lietuvių

pagal Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų bendrąsias programas ir
bendrojo išsilavinimo standartus, tačiau aktualu telkti bendram tikslui –
jaunimo ugdymui lietuviška dvasia

–20 metų mokyklai – daug
ar mažai? Kokią matote mokyklos
veiklą per ateinančius 20 metų?
–Ne tik šiandieninė, bet ir tolesnė mokyklos užduotis – išsaugoti
savo unikalumą. Be to, svarbu gerinti mokymo(si) kokybę, mokykla
turėtų tapti gimnazija. Ne mažiau
svarbi veikla – jungti lietuviškų
mokyklų bendruomenes užsienyje,
joms teikti metodinę pagalbą.
–Kaip pasikeitė mokyklos
misija prasiplėtus struktūrai – atsiradus Užsienio lietuvių švietimo
centrui?
–Mokyklos misija išsiplėtė.
Dabar aktualu ne tik sudaryti sąlygas
sugrįžtantiems mokytis Lietuvoje
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užsienio lietuvių mokyklų bendruomenes.
–Kokie keliai veda į meilę Lietuvai, kalbai, kultūrai, tradicijoms?
–Į Lietuvą, į mokyklą, atvyksta labai motyvuoti mokiniai. Tiek jų
tėvai, tiek patys vaikai siekia išmokti lietuvių kalbą, ją išsaugoti, socializuotis ir gyventi Lietuvoje.
–Ar gali vaikui, gimusiam ir
augusiam svetur, Lietuva tapti savastimi?
–Taip, manau, gali ir tampa.
Kaip minėjau, mokiniai atvyksta
pasiruošę būti lietuviais. Jie domisi
Lietuvos istorija, tradicijomis, mokosi lietuvių kalbos.
–Kas Jums talentingas vaikas?
–Talentingas vaikas? Tai visų
pirma žingeidus, trokštantis įgyti žinių, suformuoti gebėjimus tam tikroje srityje žmogus. Talentingų, gabių
vaikų yra nemažai, bet talentą turi
lydėti noras ir darbas – tada bus pasiektas rezultatas.
–Dauguma vaikų į mūsų
mokyklą atvažiuoja nemokėdami
lietuvių kalbos ir nežinodami lietuviškų tradicijų. Kaip savo veiklą
organizuoja mokytojai, visa ben-

druomenė, kad mokinys pasijustų
lietuviu Lietuvoje?
–Visa mokyklos veikla nukreipta tam tikslui pasiekti. Didelis
dėmesys skiriamas lietuvių kalbos
mokymui. Veikia išlyginamoji klasė, kurioje vienerius metus mokosi
visiškai lietuvių kalbos nemokantys
mokiniai. Visa neformalioji, popamokinė veikla skirta supažindinti
mokinius su lietuviškomis tradicijomis, kultūra, lietuvybe. Veikia net 17
neformaliojo ugdymo būrelių, kurių
veikla orientuota ugdyti mokinį lietuviška dvasia. Mokiniai visuomet
laukia lietuviams svarbių švenčių –
Kūčių, Kalėdų, Velykų.
–Kuri veikla, kuri šventė labiausiai „uždega“ bendruomenę?
–Bendrai veiklai mokiniai ir
mokytojai susitelkia minėdami Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, mokyklos
gimtadienį. O labiausiai bendruomenę „uždega“ ir buria Kūčių vakarienė, kuomet prie vieno stalo sėda
esantys ir buvę mokiniai, mokytojai,
tėvai, mokyklos globėjai ir partneriai.
–Mūsų mokinių tėvai išsibarstę po visą pasaulį. Kiek Jums,
kaip mokyklos direktoriui, svarbus
mokinių–mokytojų–tėvų ryšys?

–Be šių ryšių neįsivaizduojama mokykla, jos veikla, apskritai
mokyklos gyvenimas. 10 mėnesių
vaikais rūpinasi, globoja, myli, kartu mokosi, kartu džiaugiasi sėkme ir
išgyvena nesėkmes auklėtojai, mokytojai. Jų darbe svarbi tolerancija, geranoriškumas, pagalba vaikui.
Tačiau ne mažiau svarbus ryšys su
tėvais, savalaikis jų informavimas
apie mokinio mokymosi pasiekimus,
jo gyvenimą. Manau, bendravimo
galimybės prasiplės, kai bus įvestas
elektroninis dienynas.
–Ko palinkėtumėt esamai ir
būsimai mokyklos bendruomenei?
–Palinkėčiau, kad mokykla išliktų išskirtinė, kad bendruomenė ir
toliau puoselėtų lietuvybę, tradicijas, kad mokiniai mokytųsi, gyventų
gerose, saugiose sąlygose, kad gautų
aukštos kokybės išsilavinimą. Neabejotinai svarbu, kad mokykla taptų lietuvybės išsaugojimo, kultūros
centru, kuriame jauku būtų ir vaikui,
ir suaugusiam. Mokykla turi būti
Lietuvių namais, kuriuose laukiamas
kiekvienas į tėvų žemę panoręs sugrįžti ir čia mokytis lietuvis.
Kalbino lietuvių kalbos mokytojos
Aušra Dambrauskienė
Aušra Baliukynaitė

Pirmasis nemokamas verslo portalas lietuviams pasaulyje
Pradėjo veikti „Info puslapiai“ – trečioji tinklapio „Trysmilijonai.lt“ dalis, kontaktų platforma, jungianti pasaulio lietuvius bei
užsienio piliečius – globalius verslo
atstovus, glaudžiai susijusius su Lietuva, ne pelno organizacijas, ir skirta
tarpusavio ryšiams užmegzti, plėtoti
bei ekonominės plėtros projektams
įgyvendinti.
„Info puslapių“ tikslas yra
pateikti informaciją apie visą
lietuvių vykdomą ekonominę bei
visuomeninę veiklą pasaulyje, surenkant ir pristatant kontaktinių
duomenų bazę, kuri yra nuolat atnaujinama bei lengvai prieinama
kiekvienam verslo atstovui ar individualiam asmeniui.
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Kontaktų platformoje „Info
puslapiai“ visi norintys nemokamai
galės paskelbti išsamią informaciją
apie savo įmonės, organizacijos ar
individualią veiklą. Įmonės, organizacijos „Info puslapiuose“ yra
patogiai suskirstytos pagal buvimo
vietą (valstybę, regioną, miestą) bei
teikiamų paslaugų pobūdį (veiklos
rūšis). Konkreti įmonės ar organizacijos buvimo vieta nurodoma tinklapyje aktyvuotame žemėlapyje, o visa
informacija pateikiama lietuvių ir
(artimiausiu metu) anglų kalbomis.
Klijentai turės galimybę reklamuotis „Info puslapiuose“, pateikdami
vaizdinę medžiagą, nuotraukas, tekstinius dokumentus, atspindinčius
įmonės teikiamas paslaugas, kurie
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bus patalpinti tinklapio pagrindiniame puslapyje. Informaciniuose „Info
puslapiuose“ taip pat bus aktyvuotos
paslaugos „Verslo konsultacijos“ bei
„Specializuoti skelbimai“.
Kataloge yra informacija
apie įmones bei ne pelno organizacijas Jungtinėje Karalystėje, bet
kviečiame visus žmones pateikti
informaciją bei ją nemokamai skelbti iš visų pasaulio šalių. „Info puslapius“ galima rasti el. adresu: http://
info.trysmilijonai.lt arba aktyvuojant vieną iš portalo „Trysmilijonai.
lt“ kategorijų „Geltonieji puslapiai“.
Kęstas Pikūnas
trysmilijonai.lt įkūrėjas
The Patriotic Co. Ltd.
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Laiškai iš „Lietuvių namų“
Neskubėkime gyventi
Manau, niekam nėra paslaptis,
jog dažniausiai žmonės pradeda vertinti tai, ką turėjo jau po tam tikro
laiko, kaip sakoma: „Iki galo suprasi
tik tada, kai prarasi...“
Taip ir mes, mokiniai, negalime sulaukti, kol užaugsime, ir jau
mokykloje pradedame svajoti apie
savarankišką suaugusiųjų gyvenimą, dar nežinodami, kokie pavojai ir
problemos mūsų laukia.
Dažnai atrodo, kad mokytojai
iš mūsų daug reikalauja, yra griežti, elgiasi ne taip, kaip mums norėtųsi.... Nemeluosiu, pati dažnai taip
galvodavau. Bet dabar tikrai žinau,
jog netrukus atiduočiau bet ką už
galimybę nors vieną dienelę pabūti
atskirame pasakų ir svajonių pasau-

lyje, kurio vardas – Mokykla.
Būdami maži vaikai mes nesuvokiame, kad būtent šis pasaulis
ir visi žmonės, kurie gyvena jame
kartu su mumis, yra pats gražiausias
mūsų gyvenimo etapas.
Iš tikrųjų mokykla „Lietuvių
namai“ visada liks mano širdyje. Būtent čia aš sutikau žmones, kurie padėjo man patikėti savimi ir pažiūrėti
į pasaulį visai kitomis akimis. Čia
aš dar kartą įsitikinau, kad niekada
nereikia nieko bijoti. Kaip sunku beatrodytų, tikslas tikrai bus pasiektas,
jeigu sieksi jo tikėdamas ir puoselėdamas širdyje didelį norą, šalia jausi
žmogaus, linkinčio tau gera, buvimą.
Jau dabar, būdama dvyliktokė, aš pradedu suprasti, kad labai

greitai turėsiu uždaryti spalvotas duris į šviesų ir šiltą mokyklos pasaulį, turėsiu išskristi iš jo lyg paukštis.
Bet aš žinau, kad mano širdis niekada nesušals, nes joje bus gyvos nepakartojamos mokyklinio gyvenimo
akimirkos, kurios ilgai šildys mano
sielą. Aš kalbu ir tiems, kurie dar tik
ruošiasi žingsniuoti per šį, mokyklinį, pasaulį. Neskubėkite gyventi!
Vertinkite kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, praleistą čia. Saugokite
vienas kitą, gyvenkite, kartu kurkite
namus, kurie turi savo vardą – „Lietuvių namai“.
Anastasija Žurko
12 kl. mokinė, mokykloje mokosi
trečius metus, atvyko iš
Baltarusijos, Naugarduko

Ypatingas pasaulis – kurio vardas Lietuva
Kas galėtų būtų bendra tarp
Baltarusijos ir Urugvajaus, Lenkijos
ir Airijos, Kazachstano, Rusijos ir
Graikijos? Niekada nesuprasite. Tai
mes, etninės, mažos, bet išdidžios ir
nepriklausomos Lietuvos Respublikos žemės vaikai. Net ir šiandien,
kai visi suaugusieji tik ir kalba apie
krizę, sunkumus, mes – vaikai iš
skirtingų valstybių, jaučiame rūpestį, kaip vaikai vienos šeimos – Lietuvos. Visi mes mokomės Vilniaus
vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ ir gyvename mokyklos naujame, dar dažais kvepiančiame bendrabutyje.
Aš niekada nemaniau, kad
taip greitai priprasiu ir adaptuosiuosi naujoje aplinkoje, kad taip greitai suprasiu kalbą ir galėsiu pradėti
kalbėti lietuviškai. Mokykloje daugiausia laiko praleidžiame su lietuvių kalbos mokytoja ir mūsų klasės
vadove Aušra, mokydamiesi lietuvių
kalbos. Mums kiekvieną dieną būna
po 5 lietuvių kalbos pamokas, kuriose mes kalbame lietuviškai, rašome,
skaitome, klausomės įvairių lietuviš-

kų tekstų, patys kuriame dialogus,
bandome atpasakoti, sekame lietuvių liaudies pasakas, raiškiai skaitome lietuvių poetų eiles. Mūsų klasėje mokosi 8 mokiniai. Tai – Liepa iš
Urugvajaus, Alanas iš Anglijos, Darja iš Krasnojarsko, Valerija iš Sankt
Peterburgo, broliai Konstantinas su
Aleksandru iš Baltarusijos, Pavelas
iš Ukrainos, ir aš – Julija iš Ukrainos. Šie visi draugai sukuria jaukią
ir draugišką atmosferą klasėje, nes
visi susirinko nemokėdami ir nesuprasdami lietuvių kalbos. Man – tai
maža šeima, kur Aušra – „lietuviška
mama“. Kartu mes visi lankome parodas mieste, vykstame į ekskursijas
ir dalyvaujame įvairiose edukacinėse programose, lankomės muziejuose, taip susipažįstame su Lietuva,
jos istorija, kultūra ir tradicijomis,
tobuliname ir laviname lietuvių kalbos įgūdžius. Muzikos pamokose
mes susipažinome su įžymiais kompozitoriais, klausomės jų atliekamų
kūrinių, mokomės dainuoti lietuviškas dainas, sutartines. Jau ir patys
išmokome groti skudučiais ir turė-

jome puikią progą pagroti sutartinę
viename iš rengiamų seminarų kitų
mokyklų mokytojams bei vadovams
Ugdymo plėtotės centre, Vilniuje.
Po Naujųjų metų ir kitos pamokos mums vysta lietuvių kalba.
Mokomės ir Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, biologijos, chemijos, matematikos. Tai suteikia
galimybę ir troškimą kuo greičiau
išmokti lietuvių kalbą.
Per tą trumpą laikotarpį Lietuvoje aš pasijutau Europos kultūros,
kuri man yra labai artima, dalimi.
Nuo gimimo mane su Lietuva
sieja giminystės ir kraujo ryšys, nes
mano tėvelis lietuvis. O supratimą
apie šią šalį ir dalelę savęs šiai kultūrai aš atradau tik atvykusi čia.
Man tai ypatingas pasaulis,
kuriame aš matau sėkmingą ateitį, jo
vardas – LIETUVA.
Julija Kugytė
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ išlyginamosios
klasės mokinė, atvykusi iš
Ukrainos, Simferopolio
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Nemanau, kad ryšiais su išeivija turėtų
rūpintis tik valdžios struktūros

LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS NARIAI, ATSTOVAUJANTYS PLB – VYTAS MACIŪNAS, KOMISIJOS KOPIRMININKAS, IR BIRUTĖ
BUBLIENĖ KARTU SU KITU KOMISIJOS PIRMININKU – SEIMO NARIU PAULIUM SAUDARGU (DEŠINĖJE) VASARIO 4 D. BUVO PRIIMTI
SEIMO PIRMININKĖS IRENOS DEGUTIENĖS. OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO KANCELIARIJA) NUOTR.
2010 m. balandžio 19–23 d.
Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje
vyks eilinis LR Seimo ir PLB komisijos posėdis. Šios kadencijos komisiją
sudaro: Seimo nariai – Paulius Saudargas (pirmininkas), Rima Baškienė, Asta Baukutė, Vytautas Bogušis,
Salius Bucevičius, Andrius Šedžius,
Dalia Teišerskytė, Zita Užlytė ir Ona
Valiukevičiūtė; PLB atstovai – Joana Kuraitė Lasienė (Kanada), Vytas
Maciūnas (pirmininkas, JAV), Rūta
Avulytė Moreira (Portugalija), Birutė Bublienė (JAV), Irena Anna Gasperavičiūtė (Lenkija), Živilė Ilgūnaitė (Jungtinė Karalystė), Jurgis Joga
(JAV), Jonas Prunskis (JAV), Antanas Rasiulis (Rusija), Giedrė Stankūnienė (JAV).
Posėdžio dienotvarkės derinimui į Vilnių vasario mėn. pradžioje
buvo atvykę komisijos nariai, atstovaujantys PLB – Vytas Maciūnas,
komisijos kopirmininkas, ir Birutė
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Bublienė. Jie kartu su Paulium Saudargu buvo priimti Seimo pirmininkės Irenos Degutienės.
Tuo metu, kai PL buvo rengiamas spaudai, buvo parengta tik
preliminari komisijos posėdžių dienotvarkė. Ją pateikiame šiame numeryje ir kalbiname vieną iš komisijos pirmininkų, Seimo narį Paulių
Saudargą, prašydami aptarti principinius Seimo ir PLB komisijos posėdžio darbo barus.
–Įdomus aspektas komisijos
darbe yra tai, kad komisijos sudėtis yra nauja – nauji ir PLB, ir Seimo atstovai, – sako Paulius Saudargas. –Pirmasis posėdis, matyt, ir bus
skirtas susipažinimui ir santykių derinimui. Kalbėdami su V. Maciūnu
iškristalizavome temas, kurios būtų
įdomios ir naudingos ir Lietuvai, ir
užsienio lietuviams. Manome, kad
Lietuvos problemų sprendimas tu-
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ri vienyti viso pasaulio lietuvius.
Dėl to į preliminarią darbotvarkę
įtraukėme, pvz., energetiką: kokios
perspektyvos, kaip bus su atomine
elektrine. Taigi keletą dienų praleisime klausymuose, nebūtinai ką nors
išspręsdami, bet tiesiog išklausydami, pasidalindami žiniomis, kas Lietuvoje vyksta, kad pasaulio lietuviai
turėtų galimybę įnešti savo indėlį,
pakviesti ekspertų tais klausimais iš
užsienio. Iš to išplauktų ir naudingų
abiem pusėms minčių.
Aktualiajam dvigubos pilietybės klausimui daugiau dėmesio neskirsime, tik susipažinsime su situacija, nes Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto pirm. Stasio Šedbaro siūlymu Seimas yra kreipęsis į Konstitucinį teismą, ar naujojo Pilietybės
įstatymo projekto nuostatos nesikerta su Konstitucija. Taigi, kol nėra išaiškinimo, dvigubos pilietybės klausimu mes esame tam tikroje aklavie-

Tėvynėje

tėje ir artimiausiu metu šio klausimo
sprendimas į priekį nepajudės.
Kitas klausimas, daugiau susijęs su išeivija, yra išvažiavusiųjų
sugrąžinimas į Lietuvą ir pritraukimas į darbo rinką, ypač jaunimo
sugrąžinimas. Gilios ekonominės
krizės metais tai nėra pats aktualiausias klausimas, bet tai klausimas su
perspektyva, kai jau Lietuva stosis
ant kojų, valstybei reikės susigrąžinti savus.
Giliau žvelgiant į šį reikalą
iškyla stažuočių programos pristatymas ir aptarimas. Iš JAV į Lietuvą
atvyksta jauni specialistai, studentai,
kurie stažuojasi įvairiose Lietuvos
įstaigose. Vasaros atostogų metu atvyksta keliolika ar keliasdešimt jaunuolių, kurie dirba įvairiose sferose.
Tokią programą, mano nuomone,
reiktų plėsti, kad į ją galėtų įsijungti
ir kitų kraštų lietuviai. Tai natūralus
būdas užsienyje gyvenantiems lietuviams parodyti, kas yra Lietuva ir
padėti jiems „užsikabinti“ savo profesijoje.
–Keičiasi valstybės struktūros, kurios palaiko ryšius su užsienio lietuviais – vietoj Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie LR Vyriausybės buvo įsteigtas
Užsienio lietuvių skyrius Užsienio
reikalų ministerijoje. Kokie atgar-

siai girdėti apie naująją struktūrą
iš užsienio?
–Kad strigtų naujos struktūros
veikla, kad vyktų kas nors ne taip,
negirdėjau. Kita vertus, bendravimo
su pasaulio lietuviais klausimas metams bėgant aktualės, nes, kaip rodo statistika, išvykstančių į užsienį
lietuvių yra vis dar daugiau negu sugrįžtančiųjų. Kyla klausimas, ar ateityje nereikės naujų bendravimo su
išeivija formų. Nemanau, kad tai turėtų daryti vien tik valdiškos struktūros. Santykiai su pačia PLB turėtų vykti ne tik per vieną Užsienio
reikalų ministerijos departamentą,
mūsų komisija yra taip pat viena iš
tokių struktūrų. Viską daro žmonės,
ne organizacijos, todėl betarpiškas
bendravimas, PLB įtraukimas į procesus, kurie vyksta Lietuvoje, yra
labai svarbus. Dabar yra ir naujas
PLB atstovas Lietuvoje, man atrodo,
kontaktai mezgasi, ir reikalus galime
spręsti platesniu mastu.
–Kokie žmonės – Seimo nariai susirinko į Komisiją, ar visi
suinteresuoti tuo darbu, ar nėra
tik formali narystė?
–Komisijoje dirba nuo kiekvienos Seimo frakcijos paskirti tie
žmonės, kuriems ši problematika yra
įdomiausia ir daugelis iš jų išeivijos
problemomis iš tiesų domisi.

–Kas sudarė preliminarią
komisijos posėdžių programą –
PLB ar Seimo atstovai?
–Projektą parengėme mes su
Vytu Maciūnu, kaip komisijos pirmininkai. Abi pusės projektą derins
toliau.
–Žinau, kad esate buvęs Kanados lietuvių svečias, ar yra tekę
daugiau tiesiogiai susitikti su lietuvių bendruomenėmis užsienyje?
–Teko būti Lenkijoje, Baltarusijoje ir kitur. Susidarė įspūdis,
kad ne visur PLB veikia vienodai
energingai. Bet tai natūralu. Pasikartosiu – viską daro žmonės. Tiems,
kuriems rūpi išlaikyti ryšius su tėvyne, tie visada išlaikys. To nukirsti neįmanoma. Bet kartais atsitinka,
kad bendruomenė nesusitelkia, ir
nutautėjimo procesas yra ryškesnis.
Kaip teko patirti, PLB veikia pakankamai veržliai, tai rodė PLB Seimas
praėjusią vasarą Vilniuje, kur buvo
atvykę atstovai iš viso pasaulio. Tai
rimta ir judanti struktūra. Yra dar ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga,
kuri dabar atsinaujino, išrinko naują
vadovybę. Man jau teko susipažinti
su naujuoju sąjungos pirmininku. Į
jaunimą dedu dideles viltis, tikiuosi,
kad jaunimas atgaivins Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžių
PRELIMINARI DARBOTVARKĖ. 2010 m. balandžio 19–23 d. Konstitucijos salė

Balandžio 19 d., pirmadienis
10.00 – 12.00 val. Invokacija,
atidarymas, Komisijos darbotvarkės, reglamento tvirtinimas; pasisakymai dėl 2009 m. balandžio 20–24
d. posėdžiuose priimtų rezoliucijų
arba kreipimųsi ir gautų atsakymų;
Dėl rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo“ (Seimo atstovo informacija apie esamą
situaciją, atsakymai į klausimus).
Dėl rezoliucijos „Dėl Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės“
(Informacija apie gautą atsakymą,
taip pat Užsienio reikalų ministeri-

jos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus Arvydo Daunoravičiaus informacija apie įvykusius
pasikeitimus, susijusius su užsienio
lietuvių reikalų koordinavimu Lietuvoje, atsakymai į klausimus); Dėl
rezoliucijos „Dėl vaikų priežiūros
ir ugdymo“ (informacija apie gautus atsakymus), dėl kreipimosi „Dėl
Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo ir Lukiškių aikštės Vilniuje“
(informacija apie gautą atsakymą).
13.00–15.00 val. Lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę problemos.
15.00–17.00 val. Užsienio lietuvių studentų stažuotės Lietuvoje ir

problemos. Diskusija.
Balandžio 20 d., antradienis
9.00-13.00 val. Lietuvos energetinio saugumo klausimai.
14.00 – 17.00 val. Ūkio ir
ekonomikos klausimai.
Balandžio 21 d., trečiadienis
9.00-13.00 val. Visuomenės
informavimo klausimai. Dėl tautinio identiteto išsaugojimo, dėl LTV
World programos papildymo „emigraciniu turiniu“). Diskusija.
14.00–17.00 val. Lietuvių kalbos išsaugojimas globalios visuomenės aplinkoje. Diskusija.
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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. Praėjusiuose dviejuose numeriuose spausdinome PLB
Valdybos parengtos bendradarbiavimo programos bendrąją dalį ir pradėjome spausdinti PLB Valdybos pasiūlymus dėl atskirų bendruomenių programos. Šiandien baigiame
spausdinti pasiūlymus dėl atskirų bendruomenių bendradarbiavimo su Lietuva.

BENDRADARBIAVIMO SU UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMIS
2009–2012 M. PROGRAMA (pabaiga)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pasiūlymai, pateikti Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
LATVIJA
I. Lituanistinis švietimas
A/Plėsti lituanistinių mokyklų
tinklą Latvijoje.
B/Užtikrinti veikiančių ir naujai įsteigtų mokyklų finansavimą.
C/Išsaugoti finansuojamų mokytojų etatų skaičių ir skirti finansavimą naujai įsteigtų lituanistinių
mokyklų mokytojams.
D/Rengti mokytojų kursus.
E/Steigti vasaros stovyklas lituanistinių mokyklų mokiniams.
F/Skatinti Latvijos lietuvių
mokyklų bendradarbiavimą su Lietuvos mokyklomis, su Lietuvos jaunimo organizacijomis.
G/Paremti projektus, skirtus
sporto ir sveikatingumo švenčių organizavimui, LLB sportininkų dalyvavimui įvairiose varžybose.
II. Lietuvių tautinės kultūros puoselėjimas
A/Išsaugoti Lietuvos finansuojamų mokytojų ir kultūros darbuotojų skaičių bei skirti bent tris
etatus LLB „Lietuvių namams“
Daugpilyje ir finansuoti jų veiklą.
B/Paremti Lietuvos istorijos,
lietuvių kalbos ir skaitovų bei piešinių konkursų moksleiviams organizavimą Latvijoje.
C/Paremti projektus, skirtus
svarbiausioms Lietuvos valstybės
ir istorinėms šventėms paminėti bei
svarbiems lietuvių kultūros jubiliejams.
D/Paremti projektus, skirtus
tradiciniams lietuviškų dainų festivaliams „Skambėk, lietuviška daina,
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Latvijoje“.
E/Paremti projektus, skirtus
LLB laikraščio „Lietuvių balsas“
leidybai (leidžiamas nuo 1930 m.).
F/Paremti projektus, skirtus
meno kolektyvų, folkloro bei šokių
ansamblių veiklai ir Latvijos lietuvių dailininkų darbų bei moksleivių
piešinių parodų organizavimui.
G/Paremti projektus, skirtus
renginiams Baltų vienybės dienai
paminėti (parodoms, koncertinėms
išvykoms į Lietuvą, renginiams pasienio zonose).
III. Lietuvių tautos paveldo
išsaugojimas
A/Finansiškai paremti atminimo lentų (prie istorinių objektų bei
žymių lietuvių kultūros veikėjų gyvenamų vietų) projektavimo ir gamybos darbus.
B/Paremti projektus, skirtus
lietuvių karių–savanorių, kritusių
kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1918–1920m. Červonkoje,
Sventėje, Gryvoje (Daugpilio raj.) ir
Antrojo pasaulinio karo metu Pavilostėje (Liepojos raj.) kapų tvarkymui ir informacijai latvių kalba apie
paveldą.
C/Paremti projektus, skirtus
LLB muziejaus ir lietuviškos bibliotekos įsteigimui Lietuvių namuose Daugpilyje, o taip pat bibliotekų
Liepojoje ir Jelgavoje (prie lituanistinių mokyklų).
IV. Ryšiai su Lietuva
A/Skiriant diplomatus (ypač
atsakingus už darbą su bendruomene) atsižvelgti į Latvijos politikos
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ypatumus bei Lietuvių Bendruomenės gyvenimo ir poreikių specifiką,
tradicijas, veiklos ir organizacinę
struktūrą.
B/Paremti projektus, paruoštus bendrai Lietuvos ir Latvijos pasienio bendruomenių, draugijų, mokyklų.
C/Panaudoti Daugpilyje, Liepojoje, Jelgavoje esančius žmogiškuosius bei materialinius resursus
(Liepojos Lietuvių namus, LLB Lietuvių namus Daugpilyje) Lietuvos
turistinių paslaugų reklamai, naujų
verslo partnerių paieškai, investicijų
į Lietuvą pritraukimui, konferencijų,
seminarų rengimui.
D/Lietuvių namų Daugpilyje bei Liepojoje patalpas panaudoti Lietuvos moksleivių, menininkų
stovykloms, pažintinių ekskursijų,
sportinių varžybų organizavimui.
E/Paremti projektus, skirtus
vaikų ir jaunimo pažintinėms ekskursijoms į Lietuvą: istorinių vietų,
muziejų, parodų aplankymui bei rašytojų takais temines ekskursijas.

jimas

NAUJOJI ZELANDIJA
I. Lietuvių kultūros puoselė-

A/Paraginti Lietuvos valdžios
institucijas pasirašyti su Naujosios
Zelandijos valdžia sutartį dėl bevizio režimo aukštojo mokslo įstaigų
studentams. Pasirašius šią sutartį
galėtų būti vykdomos studentų mainų programos. Lietuviai studentai,
besimokantys Naujosios Zelandijos
aukštosiose mokyklose, prisidėtų
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prie vietos lietuvių bendruomenės
veiklos. Lietuvių kilmės zelandiečiai, galėdami studijuoti Lietuvoje, galėtų geriau susipažinti su savo
protėvių kultūra.
B/Esant reikalui finansiškai
paremti leidinio apie Naujosios Zelandijos Lietuvių Bendruomenę leidybą.
II. Abipusiai ryšiai su Lietuva
Išsaugoti ir stiprinti LR konsulatą Oklende, konsulu skiriant
Naujojoje Zelandijoje nuolat gyvenantį lietuvį.
UKRAINA
I. Švietimas
A/Jau daug metų penkiuose lituanistinio švietimo židiniuose
Ukrainoje dirba mokytojai, kurie už
labai simbolinę materialinę paramą
aukoja savo laiką ir žinias norintiems mokytis lietuvių kalbos. Jų dėka mokiniai gali po kurio laiko grįžti
į Lietuvos mokyklas ir tęsti mokslus,
kai kurie važiuoja į „Lietuvių namus“, suaugę kuria šeimas ir praktikuoja verslą. Mokytojų parama yra
garbės reikalas.
B/Mokyklų veikloje svarbus
faktorius – aprūpinimas mokymo
priemonėmis. Jau daug metų prašome specializuotos mokymo priemonės pradedantiems mokytis lietuvių
kalbos rusakalbiams. Yra didelė žodynų reikmė.
C/Kadangi dauguma mokytojų neturi lituanistinio pedagoginio
išsilavinimo, nepaprastai reikšmingas yra mokytojų profesinis tobulinimasis, galimybė įvaldyti naujus
kalbos mokymo metodus ir sužinoti
pakitimus pačioje kalboje. 10 metų
vyko ULB laikraščio „Tiltas“ leidyba, kuri sustojo dėl lėšų stokos. Tai
ULB veiklos metraštis, lietuviškas
žodis Ukrainoje, o ypač margaspalviame Kryme, kur labai lengva nutautėti.
II. Kultūra
A/Jau dešimt metų kasmet vyko Ukrainos lietuvių dainų ir šokių
festivalis. Tai pagrindinis ULB kultūrinės veiklos renginys, kurio metu suvažiuoja tautiniai kolektyvai,

demonstruoja, ko išmoko per metus, kviečiami svečiai. Šiemet dėl finansinių sunkumų renginys neįvyko,
dėl visiškos nežinomybės negalime
planuoti ir kitąmet, nors noras rengti
šventę yra.
B/Ukrainos lietuvių draugijos tradiciškai pažymi valstybines
šventes, dažnai yra kviečiami miestų
tautinių mažumų, kultūros institucijų atstovai, ir tai viena iš galimybių
priminti apie savo egzistavimą. Tam
nėra būtinos didelės lėšos, bet tam
tikra finansinė pagalba reikalinga.
C/Ukrainoje veikia dešimt kolektyvų, kurie yra viena svarbiausių
ir ženkliausių kultūrinio identiteto
išraiškų. Jų veiklai aprūpinti turime
samdyti chormeisterius, choreografus, koncertmeisterius. Finansinės
paramos nebuvimas reikš daugumos
kolektyvų žlugimą, nes savo gretose
neturime profesionalų, kurie galėtų
altruistiškai vykdyti kolektyvų vadovų veiklą. Kijevo choras „Viltis“
ir jaunimo šokių kolektyvas „Antra karta“ 2009 m. dalyvavo Dainų
šventėje.
III. Jaunimo auklėjimo programos
A/Prašome paremti tolesnius
projektus, skirtus vaikų ir jaunimo
stovyklų organizavimui Ukrainoje ir Lietuvoje bei kelialapių finansavimui. Dvejus metus Karpatuose
(Vakarų Ukraina) sėkmingai vyko
jaunimo stovykla „Atgaja Karpatuose“, į kurios veiklą buvo kviečiami
specialistai iš Lietuvos. Dėl finansavimo nutraukimo 2009 m. stovykla
neįvyko, o tai bene svarbiausias Ukrainos lietuvių jaunimą vienijantis
elementas.
B/2008 m. užgimė naujas puikus tradicinis renginys: Dneprodzeržinsko m. (Rytų Ukraina) lietuviai
organizavo miesto meno ir muzikos
mokyklų „Lietuvių–ukrainiečių klasikinės muzikos festivalį konkursą“,
į kurio verpetus buvo įsuktas miesto
jaunimas ir tėveliai. Rytų Ukrainoje tai labai svarbus renginys, atkreipiantis žvilgsnį į Lietuvą. Planuojama, esant finansinei paramai, rengti
festivalį kas 2–3 metus.

C/Nepaprastai svarbu sudaryti galimybes jauniems žmonėms
nors kartą aplankyti Lietuvą, ne visi
turi artimų giminių ir lėšų tai padaryti savarankiškai. Todėl, manome,
vertinga būtų organizuotai vykdyti
tokias pažintines iškylas, juolab kad
jaunimas nereikalauja ypač komfortiškų buitinių sąlygų.
IV. Ryšiai su Lietuva
A/Ukraina, viena aktyviausių
šalių, bendradarbiaujančių su „Lietuvių namais“. Mūsų vaikai vyksta į
šį lietuviškumo židinį ir dažniausiai
lieka kurti savo gyvenimą Lietuvoje.
Todėl mums nepaprastai svarbu išlaikyti lengvatines sąlygas stojant į
Lietuvos mokymo įstaigas.
B/Bendruomenės senjorai neturi kompiuterių arba nemoka jais
naudotis. Todėl yra svarbu gauti iš
Lietuvos spaudinius su lietuviškomis naujienomis ir lietuvišku žodžiu.
Reikšmingi mums buvo ir Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
parūpinti CD bei DVD muzikos, tradicijų bei mokymo įrašai.
C/Pageidautina susisteminti
informaciją apie dokumentų, liudijimų paiešką. Vis dažniau kyla klausimų ir apie artimųjų paiešką Lietuvoje.
PORTUGALIJA
I. Lietuvybės bei lietuviškų
tradicijų išsaugojimas bei puoselėjimas
Rengti papročių ir tradicijų
kupinus renginius (pvz., Velykų, Kalėdų, Joninių ir kt. tradicinės šventės, lietuviški žaidimai ir dainos),
kad Portugalijoje auganti jaunoji
karta turėtų galimybę ne tik girdėti lietuvių kalbą, bet ir susipažinti
su Lietuvos istorija ir papročiais, o
iš Lietuvos išvykusieji Portugalijos
imigrantai tų papročių nepamirštų
bei turėtų galimybių juos puoselėti
ir jų laikytis.
II. Internetinės svetainės bei
PTLB pokalbių grupės tobulinimas
bei kitokia informacijos apie PTLB
veiklą sklaida. Savireklama, skirta
supažindinti su jauna Portugalijos
Lietuvių Bendruomene.
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A/Plėtoti, tobulinti bendruomenės internetinę svetainę, didinti
jos interaktyvumą, skatinantį aktyvesnį skaitytojų dalyvavimą diskusijose bei susidomėjimą PTLB veikla.
B/Pritraukti Portugalijoje gyvenančius lietuvius (dar ne PTLB
narius) į Portugalijos Lietuvių Bendruomenę (nuomonių apklausos,
daugiau tiesioginio bendravimo,
PTLB tikslų išaiškinimas, veiklos
pristatymas, renginiai kituose miestuose ir pan.). Išlaikyti jau esamus
narius, skatinti j ų aktyvumą.
C/Pranešti Lietuvos bei Portugalijos žiniasklaidoje apie įvykusius
PTLB renginius ir pan.
III. Ryšių su Lietuva palaikymas ir plėtojimas
A/Užmegzti ir plėtoti kultūrinius ryšius – rengti parodas, koncertus, spektaklius, susitikimus su įdomiais žmonėmis.
B/Lietuvoje atstovauti Portugalijoje gyvenančių lietuvių interesus.
IV. Švietimas – lietuviško
vaikų klubo (darželio, mokyklėlės)
įkūrimas.
PRIMORĖS KRAŠTAS (Rusija)
1.Išlaikyti lietuvių kalbos
sekmadieninę mokyklą
A/ Remti patalpų nuomos ar
jų įsigijimo išlaidas.
B/Padedant PLB gauti tas mokymo priemones, kurios atitinka mūsų prašymus.
II. Lietuvių kultūros puoselėjimas
A/Organizuoti parodą apie
šiuolaikinę Lietuvą.
B/Paminėti svarbiausias valstybines istorijos datas.
III. Lietuvių kultūros paveldo išsaugojimas
Paremti Primorės krašte palaidotų lietuvių kapų atnaujinimo ir
priežiūros išlaidas.
IV. Abipusiai ryšiai su Lietuva (ekonominiai, kultūriniai, turistiniai)
A/Populiarinti Lietuvos turistinių kompanijų teikiamus maršrutus
po Lietuvą.
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B/Pristatyti geriausias Lietuvos prekes eksportui į Rusiją.
C/Esant galimybei atstovauti
LK delegatų Primorės krašte.
ŠVEICARIJA
I. Švietimas
A/Plėsti lituanistinių mokyklų/darželių tinklą Šveicarijoje (dabar
turime 2).
B/Suteikti galimybes mokytojams tobulintis kvalifikacijos kėlimo
ar gerosios patirties apsikeitimo seminaruose.
C/Sugrąžinti
Lituanistikos/
Baltistikos studijas į Šveicarijos universitetus (jos gyvavo 1942–2001).
(Po ŠLB inicijuotos tarptautinės
Lietuvių kalbos konferencijos per 3
universitetus 2008 metais sulaukėme 3 Šveicarijos aukštojo mokslo
intitucijų specialisto iš LT kvietimo.
Neatsiliepus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui (dėl krizės?)
iniciatyva liko nuo 2009 m. rudens
neįgyvendinta).
D/Prašome paremti ŠLB iniciatyvą atgaivinti Lituanistikos/
Baltistikos studijų programas Šveicarijos universitetuose, atsiunčiant
Lituanistikos/Baltistikos specialistą
nors 2 metams.
II. Kultūra
Remti ŠLB kultūrinių mainų
projektus, skirtus bendruomenės narių ryšio su Tėvyne išlaikymui bei
reprezentuojant Lietuvą Šveicarijoje
(koncertai, parodos, paskaitos).
III. Lietuvių tautos istorinio, kultūrinio ir literatūrinio paveldo išsaugojimas ir įamžinimas
Šveicarijoje
A/Išplatinti Lietuvoje ir Šveicarijoje 2009 m. bendruomenės narių parašytą lietuvių–vokiečių kalbomis knygą „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“. Organizuoti jos
pristatymus plačiajai visuomenei.
B/Finansiškai remti memorialinių lentų projektavimą ir gamybą:
*prof. Juozui Eretui (Josef
Ehret, 1896–1984) Bazelio mieste.
ŠLB išrinko jį „Tūkstantmečio šveicaru“ (įamžinimą apims renginys ir
atminimo lentos atidengimas (2010)
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bei knyga apie jo gyvenimą ir veiklą
Lietuvoje ir Šveicarijoje (2011).
*Sofijai Čiurlionienei Kymantaitei (1886–1958) Ženevoje, Jungtinėse Tautose, kur ji kaip pirmoji ir
vienintelė moteris, atstovavo Lietuvai 1929–1931 ir 1935–1938 metais.
Lietuvos rašytojai–diplomatei bus
skirtas renginys Jungtinėse Tautose,
kur bus skaitoma jos kūryba, skambės jos vyro M. K. Čiurlionio gyva
muzika. Įamžinti sieksime S. Čiurlionienės portretu arba skulptūra
Jungtinių Tautų lietuviškoje salėje
2011 metais.
VOKIETIJA
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė savo veiklą orientuoja į šiuos
pagrindinius principus:
1. Prisidėti prie tautinės kultūros pratęsimo už tėvynės ribų
stiprinant esamas ar kuriant naujas užsienio lietuvių organizacines
struktūras, remiant jaunosios kartos
lietuvybės išlaikymo pastangas ir išeivijos ryšį su istorine tėvyne.
2. Kurti pozityvų Lietuvos
įvaizdį užsienio šalyse, skleidžiant
lietuvių kultūrą, plečiant Lietuvos ir
gyvenamojo krašto piliečių bendradarbiavimą kultūros ir ekonomikos
srityse.
Vokietijos LB organizacinio
ir kultūrinio gyvenimo centras tradiciškai yra Lampertheim–Huettenfeldas, kur 1953 metais VLB įsigijo 5
ha sodybą su parku ir Rennhofo pilaite. Čia 1954 m. iš Diepholzo buvo
perkelta ir Vasario 16–osios gimnazija su bendrabučiu, čia savo būstines turi pagrindinės Vokietijos lietuvių organizacijos.
Todėl išlaikyti Rennhofo sodybą su pilaite ir visais kitais pastatais Vokietijos LB yra egzistenciniai
svarbus reikalas. Sodybos praradimas reikštų ne tik kapitalinį finansinį nuostolį, bet ir didžiulį smūgį
visai lietuviškai kultūrinei veiklai
Vokietijoje.
I. Vasario 16 gimnazija
A/ Užtikrinti Vasario 16-osios
gimnazijos finansavimą:
*inicijuoti susitikimus su Lie-
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tuvos ir Vokietijos aukščiausiais
pareigūnais ir politikais, siekiant
atnaujinti daugiau kaip prieš dešimtmetį pasirašytą Lietuvos ir Heseno
žemės bendradarbiavimo švietimo
srityje sutartį bei paspartinti platesnio pobūdžio Lietuvos ir Heseno sutarties pasirašymą;
*tarpininkauti ir dėti pastangas, kad Lietuva skirtų trūkstamą
finansavimo dalį: 20 proc. visų Vasario 16-osios gimnazijos išlaikymui
reikalingų lėšų, kad būtų užtikrintas
jos tolesnis gyvavimas (80 proc. visų išlaidų dengia Vokietijos įstaigos
(!) ir tėvai);
*skirti paramą specialioms
gimnazijos lituanistinėms programoms, įskaitant paramą gimnazijos
inicijuojamam projektui „Vokietijos
lietuviškų šeštadieninių mokyklėlių
metodinis centras“;
*aukščiausiu lygiu tartis su
Vokietija, kad mainais už suteiktas
paslaugas, pvz., vokiečių karių kapų
priežiūrą Lietuvoje, ši apsiimtų visiškai finansuoti gimnaziją.
B/Užtikrinti Vasario 16-osios
gimnazijos ugdymo proceso plėtrą ir
tobulinimą:
*inicijuoti Lietuvos mokytojams skirtus kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyktų Vasario
16-osios gimnazijoje. Kursų programa turėtų būti parengta taip, kad
atitiktų Lietuvos ir Vokietijos kvalifikacijos tobulinimo kursams keliamus reikalavimus, ir pažymėjimai
galėtų būti išduoti ir Lietuvos mokytojams, ir Vasario 16-osios gimnazijos mokytojams;
*inicijuoti bendrus Lietuvių

kultūros instituto ir Vasario 16-osios
gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių tiriamuosius projektus, kuriems
vadovautų LKI parinkti asmenys.
Pasiekti, kad bent vieno tokio projekto rezultatai būtų pristatyti kasmetiniame LKI suvažiavime 2010
metų rudenį ir publikuoti suvažiavimo leidinyje;
*su Europos lietuvių kultūros
centru surengti bent vieną kultūrinį
projektą, į kurio organizacinį komitetą būtų įtraukti bent trys vyresniųjų klasių mokiniai.
II. Vokietijos Lietuvių Bendruomenė
2009 m. Vokietijoje aktyvią
veiklą vystė Vokietijos LB valdyba ir 20 apylinkių, kurios išlaiko 11
lituanistinių mokyklėlių. Sukurta
VLB Švietimo komisija, kurios tikslas – konsultuoti apylinkes švietimo
klausimais.
A/Remti lituanistines mokyklėles finansiškai, atitinkama mokomąja medžiaga, metodine literatūra;
mokytojams užskaityti jų išdirbtą
stažą.
B/Remti Vokietijos LB valdybos veiklos projektus, tokius kaip
centrinius Vasario 16–osios minėjimai, LB darbuotojų suvažiavimai,
Europos LB pirmininkų suvažiavimai, vaikų lituanistinės vasaros stovyklos, 2010 m. „Draugystės tiltas“.
C/Remti „Vokietijos LB Informacijų“ leidimą.
D/Remti Vokietijos lietuvių
jaunimo sąjungos veiklos projektus,
kaip metinius suvažiavimus, politinius seminarus, jų dalyvavimą Pasaulio LJS kongresuose.

III. Lietuvių kultūros institutas (LKI) Vokietijoje
Kultūros darbams Vokietijoje
suteikti tam tikrus rėmus, jiems skatinti bei juos derinti 1981 m. buvo
įkurtas Lietuvių kultūros institutas.
LKI užsibrėžė tikslą išlaikyti, kurti
ir skleisti tautinę kultūrą gyvenamajame krašte, neišleidžiant iš akių savo tėvynės, iš kurios atvykta.
A/Remti LKI išlaikomą centrinę lituanistinę biblioteką.
B/Remti LKI išlaikomą Vokietijos lietuvių archyvą.
C/Remti LKI mokslines konferencijas, kuriose dalyvauja lietuviai išeiviai, lietuviai iš Lietuvos ir
lietuviška tematika užsiimantys vokiškai kalbantieji kitataučiai.
D/Remti LKI publikacijas
(„LKI Suvažiavimo darbai“ ir „Annberger Annalen“ yra vieninteliai
vokiečių kalba pasirodantys periodiniai leidiniai, nagrinėjantys Lietuvos
ir Lietuvos–Vokietijos santykius).
E/Remti LKI projektą lietuvių
pėdsakų Vokietijoje paiešką.
IV. Europos lietuvių kultūros centras (ELKC) Vokietijoje
2007 m. įkurto ELKC pagrindiniai tikslai – kurti išsamų Lietuvos
įvaizdį skleidžiant informaciją apie
kultūrinį, visuomeninį ir politinį
Lietuvos gyvenimą, plėsti Lietuvos
ir Europos kraštų piliečių bendradarbiavimą kultūros srityje bei rūpintis
Europos kraštuose gyvenančių lietuvių ryšiu su Lietuva ir remti jų lietuvybės išlaikymo pastangas.
A/Užtikrinti tolesnį vieno
ELKC apmokamo darbuotojo etatą.
B/Remti ELKC projektus.

Valstybinė pensija – užsienyje gyvenančiam lietuviui
Lietuvos Vyriausybė Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo (LGGRT) centro siūlymu
pirmojo laipsnio valstybinę pensiją
skyrė JAV gyvenančiam ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui – buvusiam Vietinės rinktinės
kariui Petrui Naruškevičiui.
1925-aisiais
tuometinėje
Rokiškio apskrityje, Obelių kaime,

gimęs P. Naruškevičius 1944 metų
vasarį įstojo į Lietuvos vietinę
rinktinę Rokiškyje, vėliau kariai
buvo perkelti į Suvalkų Kalvariją. Tų
pačių metų gegužę vokiečiai karius
nuginklavo, nuvežė į Marijampolę ir,
pakeitę uniformas, išvežė į Vokietiją.
P. Naruškevičius buvo paskirtas į statybos batalioną. Dirbo Berlyne, Silezijoje, Hanau, kol 1945 metų gegužę

išlaisvino JAV kariuomenė. Porą
metų P. Naruškevičius išbuvo stovykloje, vėliau išvažiavo į Angliją.
Ten pragyvenęs dvejus metus išvyko
į Kanadą. 1950-aisiais persikėlė į
JAV, kur gyvena iki šiol.
Pirmojo laipsnio valstybinės
pensijos dydis – 800 litų, antrojo
laipsnio valstybinė pensija yra dvigubai mažesnė ir siekia 400 litų.
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Kongresų „velnio tuzinas“
Kun. Antanas Saulaitis, SJ

KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ,

IL -

GA ME TIS PA SAU LIO LIE TU VIŲ JAU NI MO
GLO BĖ JAS

Būtų kiek maloniau rašyti
„kepėjo tuzinas“, kaip anglų kalba vadinamas skaičius trylika, nors
lietuviškas velniukas nėra jau toks
baisus. Metų sąvartą pietinėje Pietų
Amerikoje įvyko tryliktasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, pratęsdamas 1963 m. PLB seime tuometinio pirmininko Juozo Bachuno
iškeltą sumanymą jaunimą plataus
masto sąskrydžiais burti.
Nuo pat pradžių kongresai
keliavo, nė vienas nevyko tik vienoje vietovėje. 1966 m. pirmame
teko keliauti 400 km nuo Dainavos
(Michigano valstija, JAV) iki Chicagos. Aštuoni savo programą išdėstė
bent dviejose valstybėse. Rengėjai
(nuo II PLJK – PLJ sąjunga, nes JK
yra Sąjungos „seimas“) sąmoningai
skirstė vietoves kuo plačiau. Tuo būdu pasiekė daugiau vietines lietuvių
bendruomenes ir turistinėmis įdomybėmis domino kongreso atstovus,
dalyvus ir svečius. Per trylika kongresų aplankyta dešimt šalių.
Viltingas duomuo liečia ką
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tik pasibaigusį. Kai 1972 m. vyko
varžybos tarp P. Amerikos siūlymo
ir kitų kraštų ryžto kongresą rengti,
nubalsuota už Argentiną, Braziliją,
Urugvajų, „nes kitai eilei atėjus galėtų nebebūti jėgų tose šalyse kongresą kviesti“. Ir štai jau trečias pietinėje P. Amerikoje (III vyko 1975–
1976, VII – 1990–1991).
Eiga nusistovėjo ties pirmąja patirtimi – šventinė dalis, studijų dienos, stovykla. Kartais vienaip,
kartais kitaip, įterpiamos ir nors
trumpos ekskursijos po miestus, apylinkes arba prisegamos kelionės po
pačių kongresų tiems, kurie neskuba namo. Kai kurie kongresai rengė jaunųjų dailininkų parodas, koncertus. Prieš XIII dauguma kartu su
visuomene susirinko Mažajai šokių
šventei Argentinos Berisse ir pamaldoms La Plata katedroje.
Oficialios JK dienos paprastai
tęsiasi apie 18 dienų (vidurkis), nuo
23 d. (V JAV – Kanadoje 1983 m. ir
VI Australijoje), iki trumpiausio, 12
d., 1997 m. (IX). Oficialių atstovų
(nuo II JK rinktų) skaičius būdavo
nuo daugiau kaip šimto iki VI kongreso, – nuo tada maždaug 80, neskaičiuojant jaunimo dalyvių, kurie
būna šventėse, stovykloje, parodose,
žaidynėse, ekskursijose, tačiau nebalsuoja studijų dienose. Palydovų
– suaugusių turistų nesuskaičiuosi,
renginiuose visuomenės skaičiai taip
pat labai įvairūs.
Nė jokia data visiems patogiausia. Kai šiaurėje vasaros atostogos, pietiečiai lanko mokyklas bei
universitetus, neturi ilgesnių atostogų. Kai pietuose šilta vasara, šiaurėje trumpesnės Kalėdų atostogos ir
semestrų pertrauka. Penki kongresai
apėmė metų pabaigą ir naujųjų pradžią – du Australijoje (VI – 1987–
1988, X – 2000–2001), trys P. Amerikoje.
Ištikimiausiai į kiekvieną
kongresą atstovus siuntė Argentina,
Australija, JAV, Kanada, Vokietija.
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Septyni kraštai dalyvavo vieną kartą, o per visus trylika buvo atstovų
iš 30 valstybių. Nuo VII PLJK pradėjo atvykti atstovai iš Lietuvos ir
kitų buvusių okupuotų šalių (Estijos,
Gruzijos, Karaliaučiaus, Latvijos,
Lenkijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos, Uzbekistano). Šiems sunkiau su
kelionėms dėl finansinių priežasčių
ir kertamų sienų.
PLJS rinktinų atstovų skaičių nustato panašiai kaip PLB, pagal
tos šalies lietuvių skaičių ar veiklą.
Šiame buvo visiškai rimtai rūpintasi, kad joks žemynas neturėtų persvaros, net jeigu jau ir būtų atvykę į
kongresą (XIII PLJK nutarimai tiksliau nuosprendį išsako).
Dėl Lietuvos jaunimo dalyvavimo išaiškėja du klausimai: kas,
kiek ir kaip atrinktų atstovus; ir skirtingi Lietuvos ir užsienio lietuvių
poreikiai, patirtis, planai ir galvosena. Lietuva, lietuviškumas kongresuose visuomet pirmoje vietoje (šio
šūkis: „Žiūrėkime į ateitį, Pasaulio
lietuviai“). 1994 (VIII) ir 2003 (XI)
kongresų programos dalys pravestos
Lietuvoje, XIV (2013) būstinė buvo
Anglijoje, netoli Lietuvos. Anksčiau
neoficialiai, nuo 1991 m. – viešai
buvo stebėtojų, pranešėjų, svečių,
menininkų, fotografų, žurnalistų iš
Lietuvos.
Kongresuose atsiranda buvusių kongresistų vaikų. Vertingą
patirtį išgyvenę tėvai siunčia savo
prieauglį patirti platesnį lietuvišką
pasaulį. Nuo II JK vis daugiau užsieniuose gimusių, šiame kongrese
daugėjo Lietuvoje gimusių, dabar
studijuojančių ar gyvenančių užsieniuose. Visuose kongresuose būna
ir senesnių negu pokarinių išeivių
imigracijos bangų palikuonių. XIII
JK posėdyje visi be vieno pasisakė
buvę Lietuvoje.
Kalbos klausimas nuo pirmojo sąskrydžio aktualus. XIII užteko
lietuvių kalbos, išskyrus atskirus
asmenis. Kai kuriuose JK tekdavo

PLJ Sąjungoje

posėdžių salėse suburti tos pačios
(anglų) ar panašių (ispanų, portugalų) kalbų grupeles ir patyliukais
versti. Pietų Amerikoje labai ryškus
Vasario 16 gimnazijos vaidmuo, kai
trijų kraštų veikliausias jaunimas,
dažnai gimnazijoje metus praleidęs,
išmokęs lietuviškai ir dar pagilėjęs
lietuviška dvasia.
Studijų dienos – seiminė dalis būna žaismas tarp jaunimo bei
visuomenės vadovų lavinimo programos ir Jaunimo sąjungos reikalų
svarstybų. Labai ryškiai ugdymo,
lavinimo programą vedė 1966, 1983
metų kongresai, tačiau ir šiame kokie trys užsiėmimai buvo vadovų lavinimo pobūdžio, jau nekalbant apie
įvairių temų pristatymus visuose susitikimuose.
Visuomenės dėmesys bei parama pradėjo blėsti nuo IX JK, kai
Lietuva pradėjo atgauti Nepriklausomybę. Ankstesniems kongresams
PLB padėdavo sudaryti stiprią finansų komisiją, kad galėtų dalyvauti ekonomiškai nepajėgių šalių
jaunimas. Šiame kongrese Kanados
atstovai labai dailiai ir sumaniai tradicinius marškinėlius papuošė savo
rėmėjų įmonių ar įstaigų ženklais.
Kiek teko matyti JAV spaudoje, plataus visuomenės susidomėjimo lyg
ir nejausta.
Daug kas „silpnėjimą“ priskiria atsiektam didžiajam siekiui,
kad Lietuva būtų laisva (I JK šūkis:
„Mūsų jėgos, mūsų žinios – laisvajai
Lietuvai tėvynei“). Sakoma, dabar
lietuviškumas ar Lietuvos vardo kėlimas tiek „nedega“, kaip okupacijos
laikais. Tada klaustina, kiek Lietuva jau atsistojo ant savo kojų, iškėlė
galvą šviesiomis akimis? Ir suvokti,
kodėl, pvz., JAV tokia veikli norvegų bendruomenė, o Mišios JAV aukojamos vokiečių, italų, prancūzų,
portugalų, filipinų ir kitomis kalbomis, jei tos šalys nuo amžių arba
bent labai seniai jau laisvos? Chicagoje veikia 44 tautybių lituanistinės
mokyklos.
Seni kongresistai labai gerai
žino amžiną klausimą, ar apsimoka
tiek lėšų išleisti jaunimo kelionėms,

kongreso renginiams, kai yra daugybė degančių reikalų Lietuvoje ir užsienio lietuviuose? Be to, Jaunimo
sąjunga nesanti jau toks labai sėkmingas PLB puoselėtas sąjūdis, ypač
JAV. Kiek „visuomenė“ būtų tokiais
klausimais pasidalijusi, atliepas matomas pačiuose Jaunimo kongresuose. Šiais metais kaip tik minėsime 75
m. nuo pirmojo Pasaulio lietuvių sąskrydžio Lietuvoje. Geras išradimas.
Lietuvos finansinis įnašas labai jautriai sudarė sąlygas studijų
dienų vietai – Urugvajaus lietuvių
kultūros draugijoje. Kadaise vadinta P. Amerikos Šveicarija šalis nuo
ankstesnio JK – susilpnėjusi. ULKD
būstinė skoningai atnaujinta Jaunimo kongresui ir vietos reikmėms.
Čia XIII kongreso pirmininkė, iždininkė, raštinė, ryšių centras. Po Nepriklausomybės Lietuva kongresus
parėmė lėšomis bei paslaugomis.
1966 m. vysk. Vincentas Brizgys vadovavo stovyklos pamaldoms,
užsienio lietuvių vyskupas Paulius
Baltakis, OFM, ištikimai kongresus
lydėjo. Jų pareigas einantis Lietuvos vyskupų delegatas užsienio lietuviams prel. Edis Putrimas per visokią veiklą ir keliones po lietuvių
bendruomenes pažįsta kone kiekvieną kongresistą. Pietų Amerikos
lietuviai jį skaito savą. Šį kongresą
JK jaunimas ir visuomenė po ilgos
pertraukos pripildė Buenos Aires ir
Montevideo lietuvių bažnyčias Kalėdoms ir sekmadieninėms pamaldoms.
Nuo 1983 m. kongreso metu
ir ruošoje naudojami kompiuteriai.
Šiame per posėdžius gyvai „skaipu“
kalbėjo ir tarėsi Ukrainos ir Punsko
pranešėjos. Nepasisekė su Lietuva
tiesiogine laida susirišti, tačiau labai
įdomiai į kongreso šventę įpinta iš
anksto Lietuvoje įrašyta dainų, giesmių, pokalbių pynė. Kompiuteriai
dieną naktį veikė, nors lietuvišką
žiniasklaidą tiesioginės žinios sunkokai pasiekė dėl techninių, galima
manyti, ir organizacinių priežasčių.
Vyresnio amžiaus žmogus gali manyti, kad telefonais, kompiuteriais
susikalbantys supina savo ratą tokį

jaukų ir tamprų, kad platesnis pasaulis – it rūkas. Taip būtų galima
vertinti šio kongreso vietovių lietuvių kilmės jaunimo ir visuomenės
žinojimą apie JK ir dalyvavimą JK
supančiuose renginiuose, kaip ir reklamos stoką JAV ir Kanadoje prieš
kongresą, lėtą nuotraukų bei straipsnių pasirodymą po JK.
Jaunimo kongresai nėra vienintelė PLJS veikla. Tose pačiose
pietinėse P. Amerikos šalyse jau 14
m. kasmet vyksta P. Amerikos jaunimo suvažiavimai su dalyviais iš
Š. Amerikos, dabar ir Lietuvos. LJS
pirmininkai susirenka per PLB seimus ir atskirai, dažniausiai Lietuvoje, kad europiečiams būtų patogiau.
Apie visa tai galima kitur rasti.
Šiame rašinyje norėta peržvelgti PLJK duomenų, pobūdžio,
apimties dalykus per pastaruosius
46 m. nuo pirmojo ruošos pradžios.
XII rengėjai gražiai suvedė kraštų,
atstovų skaičių bei pavardes, tikslias
datas ir ilgį dienomis, apkeliautas
vietoves, JK pirminink(i)ų ir PLJS
pirminink(i)ų sąrašus, visų kongresų
vedančią mintį – šūkį. Smulkiau programas, studijų dienos temas, šventes apžvelgti reikėtų atskiro straipsnio.
Verta pasidžiaugti kongresine įdomybe. Kai baigėsi III Jaunimo
kongresas, buvo nutarta Brazilijoje atsiradusį likutį („pelną“) – 5000
dol. palikti šalyje, neperkėlus į kito
kongreso rengimą ar kitus PLJS reikalus. Ši suma davė pradžią „Lituanikos“ stovyklavietei (šeimų, parapijos, vaikų, jaunimo vasarvietei),
kurioje vyko VII ir XIII JK stovyklos. O JAV Dainavos stovyklavietėje 44 m., nuo I PLJK tarnauja tam
kongresui kitoje Spyglio ežero pusėje pastatyta pastogė.
„Velnio tuzino“ skaičių pasiekę PLJ kongresai pilni vis naujų kartų jaunatviško ryžto, ryšių bei draugysčių, veiklių vilčių sau ir Lietuvai,
kaip patirsime XIV, lygiai 50 m. nuo
pirmosios minties juos kviesti, pravesti ir kongresais džiaugtis.
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JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Vasario 16-oji Nottinghame
Dr. Darius Furmonavičius,
Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos sekretorius, pabrėžė lietuvių bendruomenių pasaulyje
veiklos svarbą Lietuvos valstybės
tęstinumo byloje, teigdamas, kad,
nepaisant NATO ir ES narystės,
tarptautinė padėtis yra sudėtinga ir
lietuviams reikia būti susitelkusiems
ir vieningiems.
Paulina Marcinkevičiūtė, Nottinghamo universitetų lietuvių stu-

AMBASADORIUS OSKARAS JUSYS
Vasario 13 d. Lietuvių katalikų centre „Židinyje“ vyko iškilmingas Didžiosios Britanijos lietuvių
katalikų bendrijos suruoštas Vasario 16–osios paminėjimas. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasadorius
Jungtinėje Karalystėje dr. Oskaras
Jusys ir pavaduotojas Petras Anusas,
aplinkinių universitetų dėstytojai ir
studentai, gydytojai ir verslo žmonės, vietos lietuviai.
Šv. Mišias už Lietuvą ir lietuvius pasaulyje aukojo Londono
lietuvių klebonas kun. Petras Tverijonas. Giedojo Nottinghamo universiteto lietuviai studentai. Sveikinimo
žodį tarė JE Lietuvos Respublikos
ambasadorius Oskaras Jusys (buvęs pirmasis Lietuvos Ambasadorius
Jungtinėse Tautose New Yorke, vėliau Lietuvos ambasadorius Europos
Bendrijoje Briuselyje). Savo kalboje akcentavo Tėvynės meilės svarbą
ir valstybės tęstinumo reikšmę atkuriant nepriklausomybę, skaudžią
okupacijos priespaudos patirtį.
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dentų asociacijos prezidentė, džiaugėsi, kad arti šimto lietuvių studentų
studijuoja Nottinghamo universitetuose. Jie jungiasi į lietuvišką veiklą, organizuoja Vasario 16–osios minėjimus ir daugelį kitų renginių, pristatančių Lietuvą ir lietuvišką kultūrą angliškoje visuomenėje.
Pabaigai sugiedotas Tautos
himnas. Po to visi dalyvavusieji „Židinio“ svetainėje galėjo pabendrauti.
Darius Furmonavičius

plb kraštų žinios

Kaip nugriauti bažnyčią?
Šiomis dienomis Shenandoah
miestelyje, Pennsylvanijoje, griaunama pirmoji Amerikoje lietuvių statyta Šv. Jurgio (St. George) bažnyčia. Prieš keletą savaičių aplankėme
Jim ir Dot Setcavage, šios bažnyčios
parapijiečius, kurie apie šią tragediją
papasakojo plačiau. Ši bažnyčia niekada nebuvo apleista ar nusigyvenusi. Visais laikais ji buvo finansiškai
pajėgi ir buvo laikoma ypatingos
vertės pastatu. Bažnyčios draudimo suma siekė $10 mln. Uždarymo
metu parapijoje buvo registruotos
665 šeimos (1250 parapijiečių), ižde – per $ 1 mln., o pastato fizinė
būklė buvo gera. 2007 m. Šv. Jurgio
bažnyčia buvo nominuota Pennsylvanijos valstijos istorinio paminklo
statusui gauti. Neapsakomai skaudu,
kad kartu su lietuvių istorijos Amerikoje pradžia yra sunaikinta istoriškai neįkainojama bažnytinė sieninė
tapyba, vargonai, interjero elementai
ir eksterjero detalės.
Šv. Jurgio bažnyčios statyba
prasidėjo 1891 m. Ji nebuvo statoma dideliame mieste, padedant turtingiems investuotojams. Priešingai,
dvasios namai buvo statomi mažame
angliakasių miestelyje sunkų kasyklų
darbą dirbusių mūsų tėvynainių rankomis. Tai vienas gražiausių gotikinės architektūros statinių Amerikoje,
savo monumentalumu simbolizuojantis atvykusių į Naująją žemę pirmųjų
lietuvių dvasinį stiprumą ir viltį.
Shenandoah miestelis – labai
mažas, tiek į ilgį, tiek į plotį besitęsiantis vieną mylią, tačiau istorijoje
žinomas kaip „bažnyčių miestas“.
Shenandoah buvo vadinamas Šiaurės Amerikos Vilniumi. Šv. Jurgio
bažnyčia buvo aukščiausias miestelio pastatas ir prilygo katedrai. Bažnyčios bokštus galėjai matyti iš labai
toli, į ją tuoktis jaunieji atvykdavo iš
daugelio aplinkinių miestų.
Šie dvasios namai uždaryti 2006 m., o sprendimas juos nugriauti priimtas praėjusiais metais.
Šv. Jurgio bažnyčios uždarymas ir

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

sugriovimas kelia daugybę klausimų. Negalime suprasti ir pateisinti
bažnyčių griovimo, jų uždarymo būdų, kai kurių kunigų elgesio planuojamų uždaryti bažnyčių parapijiečių
atžvilgiu, tikinčiųjų negerbimo ir
atstūmimo. Kaip bebūtų keista, lietuvių išeivijos istorijoje bažnyčios
tapo kultūros centrais. Tai – vieninteliai mūsų lietuviško tapatumo ir
dvasinės bei etninės kultūros centrai
Amerikoje. Negalime įsivaizduoti,
jog mes, gyvenantys šalyje, į kurią
mūsų protėviai atvyko dėl tikėjimo
laisvės, esame pasmerkti sunykti. Ir
negalime suprasti, kodėl vietos, daugiau nei šimtą metų puoselėjusios
lietuviškas tradicijas, tarnavusios
lietuvių evangelizacijai, lankytos
ir girdėjusios palaimintojo J. Matulaičio šventą maldą, iki šiol neturėjusios jokių įsiskolinimų ir bėdų,
staiga turi būti sunaikintos. Lietuvių
statytos bažnyčios Amerikoje yra jų
istorijos užsienyje dalis. Tai dalis ir
pačios Amerikos istorijos. Išsaugoti
tokius paminklus – kiekvieno lietuvio pareiga ir atsakomybė. Griaunant
vieną iš Šv. Jurgio bažnyčios bokštų
(bažnyčios bokšto smaigaliai – aukštesni už namą) žuvo darbininkas...
Ramutė Žukaitė
JAV LB New Yorko apygardos
pirmininkė, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Užsienio lietuvių
reikalų koordinavimo komisijos narė
Mindaugas Blaudžiūnas
New Yorko Aušros Vartų
bažnyčios parapijietis
„Amerikos lietuvis“,
2010 m. vasario 6 d., Nr. 6(510)
P.S. Pasak oficialios Allentown vyskupijos versijos, Šv. Jurgio
bažnyčią reikėjo nugriauti dėl pavojingos saugumui jos bokštų struktūrinės būklės. Į parapijiečių prašymus
pamatyti struktūrinių inžinierių tyrimo išvadas atsakyta nebuvo, kaip ir į
parapijiečių prašymą leisti dar kartą
patikrinti bokštų būklę jų pasamdy-

tai kompanijai.
Pradėjus bokštų griovimą pasirodė, jog jie labai tvirti. Tada bažnyčios griovimą buvo nutarta pradėti
nuo altoriaus pusės, kol bus atgabenta daug galingesnė technika.
Sunaikintos milijonu dolerių
apdraustos kryžių kelio istoriją atpasakojančios lubų freskos. Paskutinė freska į dulkes pavirto 2010 m.
sausio 22 d. Vargonų rezonatoriai
(iš viso 2 tūkstančiai) per išdaužytus langus išmesti laukan. 1992 m.
gruodžio 22 d. įmontuoti nerūdijančio plieno kryžiai buvo demontuoti
lygiai po 17 metų – 2009 m. gruodžio 22 d.
Šv. Jurgio bažnyčios dešimties
varpų bendras svoris siekia daugiau
kaip 6 tonos. Dabartinė varpų vertė
gali siekti 650 tūkstančių dolerių.
Griovimo darbus buvo planuojama užbaigti per labai trumpą
laiką. Dėl tvirtos pastato būklės darbai žymiai užsitęsė.
Daugiau apie Šv Jurgio bažnyčią
tinklalapiuose www.popalis.com
ir www.LithAZ.org
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Shenandoah – pirmoji lietuvių sostinė Amerikoje
„Visą dieną praleidau Shanandoah, Pennsylvanijos valstijoje, prie
šv. Jurgio bažnyčios. Šv. Jurgio bažnyčia beveik nugriauta. Jausmas panašus kaip esant Kryžių kalne. Šventoje vietoje. Žmonės ten desperacijoje. Visi lietuviai turėtų tą skausmą
pajusti ir nuvažiuoti į Shanandoah.
Garantuoju, kad tik taip žmonės pajus, kad mums priešų nereikia. Puvimas prasidėjo viduje.
Kaip sakė Mindaugas Blauzdžiūnas, tai, kas įvyko Shanandoah, netelpa į jokius logikos rėmus
ir neturi jokios priežasties. Aš likau
visiška bejėgė“, – rašo draugams Ramutė Žukas. Jos laišką gavo ir PL redakcija. Iš tiesų labai liūdnas faktas,
ypač tų, kurie ją statė, palikuonims,
bet skaudina daugelį. Prasidėjęs lietuviškų bažnyčių Amerikoje uždarymas ir griovimas tęsiasi.
Shenandoah, PA, lietuvių Šv.
Jurgio bažnyčią, didingą kaip katedrą šventovę, teko matyti ir šių eilučių autorei, kuri, kaip JAV lietuvių
dienraščio „Draugas“ korespondentė, Shenandoah lankėsi 2002 m. Kelionę buvo surengusi tuometinė JAV
LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, o vežė mus tos pačios
Kultūros tarybos narė Aušrelė Sakalaitė, kuri buvo ir mūsų grupės fotografė. Mes rinkome mežiagą būsimai knygai „Lietuvių pėdsakai Amerikoje“ (knyga 2006 m. buvo išleista
Lietuvoje ir ją gavo visos Lietuvos
didžiosios bibliotekos bei kai kurių
mokyklų bibliotekos).
Mes apkeliavome beveik visą
Pennsylvanijos valstiją, kurioje pradėjo kurtis pirmieji lietuvių emigrantai prieš šimtą ir daugiau metų.
Tuomet Pennsylvanija garsėjo kaip
akmens anglies kasyklų rajonas. Kylanti pramonė reikalavo vis daugiau
anglies ir darbininkų. Tuomet, kai
po šį kraštą keliavome mes, anglies
karštinė jau buvo praėjusi, matydavome tik vieną kitą veikiančią kasyklą, o daugiausia buvo matyti jau
apleistų anglies šachtų ir buvusių
įrengimų sąvartynų. Ištisų gamyklų
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griaučiai buvo apžėlę žolėmis, anglies atliekų kalnai – mišku ir atrodė
kaip natūralūs kalnai.
Mes po šį kraštą keliavome
ne pirmos. 1973 m. šiais keliais važinėjo žurnalistas Vladas Būtėnas ir
fotografas Algimantas Kezys. Jie irgi po to išleido knygą – „Pennsylvanijos angliakasių Lietuva“, 1977 m.
– gražių nuotraukų albumą su V. Būtėno tekstu, kuriuo pasinaudojome
kurdamas savo knygą ir mes. Tiesa,
anksčiau tais keliais buvo keliavęs
ir studentas, vėliau Chicagoje įkūręs
savo radiją, Raimundas Lopas.
Kokį įspūdį daro tos vietos,
labai tiksliai apsakė V. Būtėnas:
„Kai pagalvoji, jog prieš 100 ar 50
metų šiame rūsčiame peizaže, kuris
ateityje numatomas paversti nacionaliniu parku su visomis išlikusiomis kasyklų liekanomis, dirbo ir
laisvalaikio valandomis tais keliais
keleliais vaikščiojo tūkstančiai lietuvių, čia pravažiuodamas, rodos, ir
alsuoji rūsčia praeities tikrove“.
Pirmasis objektas Shenandoah mūsų trijulei 2002 m. ir buvo
lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia (statyta
1891 m.), kurios blizgantys metaliniai bokštų kryžiai, atrodo, nešė tave
į vakarėjantį dangų. Šokom ieškoti
klebono. Iškilmingai mus pasveikino gretimos, atrodo, slovakų Šv. Stanislovo bažnyčios varpas: ant gatvių susikirtimo stovėjo net keturios
bažnyčios – po vieną ant kiekvieno
kampo. Prisimenu, buvo tuščia ir tylu aplinkui, tuščia ir tamsu dar neužrakintoje ir lietuvių bažnyčioje bei
zakristijoje, nes jau buvo po paskutinių mišių. Praėjo viena moteriškė,
bandėme bėgti jai pavymui („Kur
rasti kleboną?“), bet ji skradžiai žemę prasmego. Paskui taip pat paslaptingai dingo iš akių ir kita. Apėjome
aplink bažnyčią, ir staiga paaiškėjo
paslaptis: per pirmojo aukšto (Lietuvoj sakytų pusrūsio, o Amerikoje
– „beismanto“) langus pamatėme,
kad po bažnyčia žaidžiamas „bingo“
žaidimas. Įėjome ir mes. O ten gyvenimas virė pilnu tempu: šeimininkės
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(tarp jų tuoj randame vieną lietuvių
kilmės) išsijuosusios lakstė su gėrimų ir užkandžių padėklais, ant durų
buvo pakabinta trispalvė vėliavėlė.
Klebonas Robert J. Potts,
pagyvenęs vyriškis, įšokęs į trumpikes kelnes, vadovavo žaidimui. Mielas žmogus nuoširdžiai atsiprašinėjo,
kad negali šiuo metu su mumis kalbėti, žaidimas – ne dėl malonumo, o
iš reikalo – tai parapijos pajamos...
Šis epizodas primena, kad lietuvių Šv. Jurgio parapija seniai kovojo už savo išlikimą. Oho! Išlaikyti
tokią katedrą reikėjo didelių pinigų!
– pakėlusi galvą į vakaro saulės nutviekstus bažnyčios bokštus galvojau tuomet. O bažnyčia net švietė!
Didingai atrodė šviesiai pilko, labai
gražaus akmens milžiniška lietuvių
bažnyčia. Šiandien iš jos, sako, likusi tik griuvėsių krūva.
Kadangi tai, galima, sakyti,
paskutinė proga prisiminti šį lietuvių kultūros ir dvasios centrą, pateiksime šiek tiek istorijos – vietoj
paminklo šios dvasinės tvirtovės statytojams. Šv. Jurgio bažnyčioje yra
klebonavęs garsus išeivijos kunigas
ir mecenatas Juozapas Antanas Karalius. Kaip rašo Bostono enciklopedija, į JAV jis atvyko 1901 m., čia
baigė kunigų seminariją; kunigavo
Šv. Juozapo parapijoje Philadelphijoje, Coaldale, PA, Minersville, PA,
kur pastatė vienuolyną ir mokyklą.
Shenandoah (nuo 1930 m.) įsteigė
parapinę mokyklą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, įvairių išeivijos
organizacijų narys, Kunigų vienybės
organizacijos pirmininkas, vienas iš
BALFo organizatorių, spaudos (taip
pat ir „Draugo“ laikraščio) bendradarbis. Kun. J. A. Karalius yra suredagavęs daugelį rezoliucijų, ginančių Lietuvą, kurių nemaža yra atspausdinta JAV Kongreso darbuose.
Pirmieji lietuviai ateiviai į
Shenandoah atvyko apie 1869 m.
Daug žinių apie Shenandoah lietuvius yra surašyta minėtoje, 1977 m.
išleistoje Vlado Būtėno ir Algimanto Kezio knygoje „Pennsylvanijos
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angliakasių Lietuva“. O pirmasis parapijos biografas buvo dr. Antanas
Kučas, kuris buvo parašęs ir išleidęs
Šv. Jurgio parapijos istoriją. O plačiau paminėti „Šenadorių“, kaip jį
vadino patys lietuviai, verta, nes tai
pirmoji lietuvių sostinė Amerikoje. Dr. A. Kučas sako, kad tai bene
vienintelis Amerikoje miestas, kurį
kuriant dalyvavo ir lietuviai, o ilgainiui jie sudarė trečdalį visų gyventojų. Lietuvių atstovai buvo renkami
viso miesto vadovais. Lietuvių įtaka
buvo tokia stipri, kad nemažai kitataučių – airių, lenkų, vengrų, žydų
išmoko kalbėti lietuviškai.
Istorikas dr. A. Kučas Šv. Jurgio parapijos istorijoje rašo, kad
Shenandoah lietuviams priklauso
pirmojo spausdinto lietuviško žodžio Amerikoje autorystė. Tai buvo
mažas lapelis, kuriame 1874 m. buvo atspausdinta tikriausiai kun. A.
Strupinsko parašyta giesmė „Viešpaties savo šaukiuosi“. Ją iš lapelio
1896 m. perspausdino Shenandoah
ėjęs laikraštis „Garsas Amerikos lietuvių“.
Pirmoji spaustuvė Shenandoah atsirado 1888 m. Ją iš New Yorko perkėlė Jonas Šliūpas savo „Lietuviškajam balsui“ leisti. Laikraštis
ėjo tik metus, nes J. Šliūpas po konfliktų su vietos katalikais išvažiavo į
Baltimorę studijuoti medicinos.
Dr. A. Kučas aprašo ir lietuvių angliakasių darbo bei gyvenimo
sąlygas. „Kas atsidūrė Shenandoah
apylinkėse, tam beveik vienintelis
darbas buvo anglių kasyklose. Kiekvieną ankstyvą rytą, penktą valandą,
jį pažadindavo spiegiančios kasyklų
sirenos. Tuojau jis vilkosi suodinais
drabužiais, prie kaktos segėsi žibančią lemputę ir, per petį persimetęs
skardinę dėžutę su maistu, skubėjo darbovietėn. Paskui giliu šuliniu
leidosi į kelių šimtų, kartais net ligi
penkiolikos šimtų pėdų gilumo požemius. Čia jis paraku sprogdino ir
laužė geležiniais įrankiais kietai susigulėjusią anglį, kurios sunkius luitus kraudavo į čia pat esančius vagonėlius, kuriuos prie iškėlimo vietos
traukdavo pakinkyti mulai. Viršuje

SHENANDOAH LIETUVIŲ ŠV. JURGIO
1972 M. A. KEZIO NUOTR.

BAŽ NY ČIOS VI DUS , ŽVEL GIANT NUO AL TO -

anglys būdavo išvalomos nuo nereikalingų priemaišų, ir stambūs luitai
laužyklose (braker) buvo kaip riešutai triuškinami tarp dantuotų ge-

ležinių volų. Grįžęs iš darbo angliakasys skubėjo namo nusiprausti ir
persirengti. Darbovietėse prausyklų
nebuvo. Jos atsirado tik prieš Antrąjį
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pasaulinį karą. Prausdavosi dažniausiai prie namų pastatytose pašiūrėse. Paskui persirengdavo išeiginiais
drabužiais… Angliakasio darbas buvo visada sunkus ir pavojingas ne tik
sveikatai, bet ir gyvybei. Prie tokio
darbo nepratę namo pareidavo kruvinomis rankomis, kartais sužeisti, o
kitus pargabendavo negyvus“...
Pasakojama, kad angliakasių
šeimos labai bijodavo juodai apdengtų arklių, traukiančių vežimus
iš kasyklų kalnų į kloniuose esančius
miestelius ar bažnytkaimius. Angliakasių žmonos, dukros ir sužieduotinės sėdėdavusios savų namelių
priebučiuose ir su baime stebėdavusios, į kuriuos namus juodi arkliai
atitrauks vežimą ir išmes užmušto
angliakasio lavoną. O tie arkliai anomis primityviomis kasyklų dienomis
nuolat ir nuolat traukdavę iš kasyklų
įvairiomis kryptimis ir žmonėms be
galo dilgindavę nervus. Šiandieninė
Shenandoah stovi ant buvusių anglies kasyklų tuštumos, požeminių
urvų–šachtų pavojus jaučiamas daugelyje vietų. Shenandoah mieste kai
kurie namai, pvz., Šv. Jurgio parapinės mokyklos bei vienuolyno rajone,
yra nugrimzdę net 22 pėdas.
Beje, Šv. Jurgio bažnyčia, nebuvo pirmoji, kurią šiame mieste
pastatė lietuviai. Jie pirmiausia pastatė Šv. Kazimiero bažnyčią, kuri ir
buvo pati pirmoji Amerikoje, pastatyta vien lietuvių aukomis. Deja, vyskupijos ir valdžios įstaigose
ji klaidingai buvo įregistruota kaip
„lenkų katalikų bažnyčia“, ir lietuviai nesugebėjo jos išlaikyti, kaip
dažnai būdavo Amerikoje – katalikai
lietuviai prieš brolius lenkus dažnai
pralaimėdavo. Shenandoah lietuviams teko statytis naują bažnyčią,
ir jie pastatė Šv. Jurgio vardu. Taigi dabar, bažnyčioje meldžiantis jau
anųjų lietuvių vaikaičiams ir provaikaičiams, nesėkmė juos ištiko antrą
kartą.
Šioje gražioje gotikos stiliaus
bažnyčioje išaugo daug susipratusių
Amerikos lietuvių, čia nuolat veikė
bažnyčios choras, giedojęs lietuviškas giesmes, kur Lietuvos Nepri-
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klausomybės ir Pennsylvanijos Lietuvių dienos švenčių proga po mišių
buvo giedamas ir Lietuvos himnas.
Chorui yra vadovavęs vargonininkas
J. Žemaitis, komponavęs plačiai Lietuvos chorų ir šiandien dainuojamą
dainą „Vilniaus kalneliai, sveikiname jus“.
Šv. Jurgio lietuvių parapija
buvo vienas didžiųjų švyturių pirmojoje Amerikos lietuvių sostinėje. Shenandoah Šv. Jurgio parapijoje yra lankęsis arkivyskupas Jurgis
Matulaitis. Iš šios parapijos yra kilę
nemažai garsių lietuvių – diplomatas
Juozas Kajeckas, buvęs Lietuvos atstovas Washingtone; „United Press
International“ yra dirbęs žurnalistas
šenadorietis Leonardas Unguraitis –
Unguritis; baigęs „West Point“ karo
mokyklą šenadorietis Juozas Rimas
1941 m., kai japonai puolė Pearl
Harbor salą, buvo ten komendantas.
Šv. Jurgio parapija turėjo savo mokyklą, kapines.
Shenandoah veikė daug įvairių – katalikiškų ir laisvamaniškų
organizacijų, pvz., net du lietuvių
klubai – „Liths Club“ ir Lietuvių katalikų karo veteranų klubas. Į tuos
klubus angliakasiai užeidavo pasikalbėti lietuviškai.
Shenandoah ir kitų aplinkinių miestelių lietuviai angliakasiai,
tiek laiko, energijos bei drąsos skyrę
tautinei kovai už visišką atsiskyrimą
nuo lenkų ir savųjų parapijų įsteigimą, unijų eilėse taip pat drąsiai bei
ištvermingai kovoję už žmoniškesnes darbo sąlygas ir didesnius uždarbius, ilgainiui susipešė tarp savęs,
kai kuriose vietose išėjo į aršią kovą
prieš savuosius klebonus. Shenandoah mieste ta kova nusitęsė net 30
metų, byla buvo pasiekusi aukščiausiąjį Pennsylvanijos teismą.

Ilgą kai kurių Shenandoah lietuvių, susibūrusių į parapinius komitetus, kovą su savo klebonais detaliai
aprašo dr. A. Kučas tame pat veikale
„Lietuvių Šv. Jurgio parapija, Shenandoah, PA.“ Čia klebonavo ne vienas klebonas, kuris turėjo pasitraukti, nes lietuviams neįtikdavo, mat jie
patys norėjo valdyti bažnyčią. Dėl
tokių nesutarimų ir netgi parapijiečių riaušių prieš savo klebonus Šv.
Jurgio bažnyčiai buvo uždėtas interdiktas, draudžiantis joje laikyti pamaldas ir teikti sakramentus. Dėl to
Shenandoah atsirado dar viena lietuvių parapija, pavadinta Aušros Vartų
vardu, gyvavusi iki 1915 m. Nuėmus
interdiktą lietuviai pradėjo grįžti į
savąją Šv. Jurgio parapiją.
Klebonaujant kun. Simanui
Pautieniui parapijoje buvo daugiau
taikos, bet tik prel. Juozui Karaliui
pasisekė įveikti parapijiečius ir įvesti ilgą taiką, ir tai tik pakeitus Pennsylvanijos valstijos įstatymus, kurie
pakeitė nuosavybės valdymo ir tvarkymo bei kontrolės būdus, ir laimėjus teismą. Taip nuo vaidų buvo išgelbėta ne tik Šv. Jurgio, bet ir visos
Pennsylvanijos katalikų bažnyčios,
kur kilo konfliktai tarp klebonų ir
komitetų, vadovaujamų vadinamųjų
„laisvųjų“, kurie nenorėjo paklusti
Vatikanui.
Visa tai jau lieka istorija. Tokiose vietovėse kaip Shenandoah,
kur gyvena senųjų lietuvių emigrantų palikuonys, lietuvišką gyvenimą
palaiko tik parapija. Išnykus parapijai praktiškai nustoja gyvavusi ir
lietuvybė. Todėl taip sunkiai Shenandoah ir visos Amerikos lietuviai
susitaiko su bažnyčios uždarymu, o
tuo labiau su jos nušlavimu nuo žemės paviršiaus.
Audronė V. Škiudaitė

Nuoširdi PLB Valdybos padėka Gražinai ir dr. Romualdui Kriaučiūnams iš Lansing, MI, už jų dovaną –
500.00 JAV dolerių, skirtų „Pasaulio lietuvio“ reklamai.
Žurnalas bus išsiųstas visų Pasaulio Lietuvių Bendruomenių kraštų, kur nėra arba mažai žurnalo prenumeratorių, pirmininkams su kvietimu užsiprenumeruoti savo
žurnalą – vienintelį pasaulio lietuvių žurnalą.
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Apie Šveicarijos lietuvių šviesulį
dailininkę Juzę Katiliūtę
Vieną vėjuotą, smulkiu šaltu lietumi verkiančią 2009 metų
lapkričio pabaigos dieną Šveicarijos lietuviai Ženevoje atsisveikino
su žinoma visoje Vakarų Europoje
dailininke Juze Katiliūte. Dailininkei Dievas leido pragyventi ilgus 93
metus, palikti gilius pėdsakus ne tik
lietuviškos dailės lobyne, bet ir toli už Lietuvos ribų – ilgus okupacijos metus kartu su vyru skulptoriumi
Gabrieliumi Stanuliu išraiškingomis
meno parodomis garsinti LIETUVOS vardą visame pasaulyje.
Atsimenu, prieš keletą metų
aplankiau ją Ženevoje, mudvi ilgai
sėdėjome jos studijoje – ateljė, ilgame dešimto aukšto balkone (kuriame, kol turėjo sveikatos, ji augino lietuviškas rūtas), iš kurio matėsi
Europos kalnų karalius Monblanas,
gėrėme kavą ir nuoširdžiai kalbėjomės apie viską.
Dailininkės prisirišimas prie
Lietuvos, savo buvusios dorų turtingų suvalkiečių šeimos ir visos lietuviškos praeities, buvo neapsakomai
tvirtas, išsiskyrimas su ja geliantis
lyg gyva negyjanti žaizda. Jos studijos sienas puošė pageltusios nuotraukos, iš kurių žvelgė Juzės seneliai, tėvai ir giminaičiai – garbingos
genties suvalkiečiai ir suvalkietės,
puošniais, šventadieniškais rūbais
apsirengę, – jie buvo ir liko visada
kartu su savo anūke, dukra ir giminaite, atsivežusia juos visus nuo ramiosios Šešupės prie Ženevos ežero,
ir niekada nė minutei nepamirštami.
– Aš tiek daug dar turiu šiame pasaulyje ką išsiaiškinti, o Dievas stengiasi man padėti: vis pratęsia mano dieneles šioje žemėje, nors
sveikata kas dieną silpnėja... Stiprybės suteikia tik tos sienos su artimųjų paveikslais... Jei mane kurią dieną
išveš į ligoninę – atgal jau negrįšiu,
tikrai žinau... – skundėsi senatvės
kamuojama smulkutė, liesutė lyg išdžiūvęs Igliaukos laukų rugio šiaudelis Juzytė.

„Juzytė“ – taip ją visada vadino mūsų generalinis Lietuvos Respublikos konsulas Erikas Petrikas,
dvi kadencijas atstovavęs Lietuvai
Ženevoje ir iki jos mirties pasilikęs
geriausiu dailininkės draugu ir globėju, taip ją vadino ir visa senoji lietuvių emigrantų Šveicarijoje karta...
Mūsų Juzytė...
Džiaugiuosi, kad su Juzyte
mudvi visus devyniolika metų išlikome ištikimos draugės. Mano archyve guli gražūs ilgi jos laiškai,
siųsti man iš Ženevos į Ciurichą... O
kiek nepamirštamų pokalbių telefonu išgyventa!
Ji neturėjo jokių priešų, kaip
dažnai pasitaiko tarp emigrantų, –
buvo visiems geranoriška, atvira, žavėjo jos mokėjimas visiems atleisti
ir visus vienodai mylėti...
Juzytė pati turėjo sveiką humoro jausmą, puikiai suprato ir kitų
pajuokavimus – su ja buvo nuostabiai lengva bendrauti. Stebino jos
dosniai dalijamos gilios šviesios
impresijos apie kiekvieną mūsų aptarinėjamą lietuvių menininką, kurių
priekyje visada stovėdavo jos mylimiausias brolelis rašytojas Viktoras
Katilius.
– Didžiausias mano gyvenimo
džiaugsmas, kad Dievas leido man
su savo broleliu, atkentėjusiu Sibiro gulagą, dar vieną kartą susitikti
ir pasimatyti... Kai atsisveikinome,
širdis jautė, kad tai paskutinis mudviejų pasimatymas, bet aš, kvailelė,
spaudžiau prie širdies viltį, kad dar
kartą susitiksime...
Kaip iki šiol man trūksta to
„kito“ neįvykusio mudviejų pasimatymo – aš tiek daug jam dar nepasakiau... Manau, kad jis man irgi
dar daug ką nepasakęs nusinešė į kapus...
Dailininkė Katiliūtė, savo kūriniuose troškusi įrodyti dalelę tikro
gyvenimo džiaugsmo mokymosi ir
ieškojimo, buvo labai jautri, kartu ir
charizmatiška, ir fatališka, – plėšo-

ŠVEICARIJOJE

DAILININKĖ JUZĖ KATILIŪTĖ, ILGAME TĖ Š VEI CA RI JOS L IE TU VIŲ B EN DRUO ME NĖS NA RĖ

ma gilios priešybių išgyvenimo kovos savo viduje... Ji dažnai pasakodavo savo spalvotus sapnus, kuriuos
užsirašinėdavo po pagalve laikomoje užrašų knygelėje, ir jais tikėjo...
Aiškindavo, kaip sapnai jai
padeda kūryboje, pasakodavo, ką ji
sapnavo ir kaip to sapno turinį panaudos būsimame savo kūrinyje
– „tai slapta mano likimo nuoroda
man, ką veikti toliau“, – sakydavo ji.
Prisimenu, vieną rytą, gana
anksti, o Juzytė mėgo pamiegoti, nes
vakarais jai sekdavosi ilgiau padirbėti, suskambo mano telefonas:
– Noriu tau papasakoti savo
sapną, – sako ji. – Sapnavau nuostabų povą, kuris tupėjo ant trijų aukštų
namo stogo, o jo tūkstančiais ryškių
spalvų žėrinti uodega buvo nutįsusi
per visus tris namo aukštus iki pat
žemės... Koks pasakiškas vaizdas –
negaliu apsakyti! Būtinai būtinai nupiešiu!
Kitą kartą ji vėl pasakoja savo
sapną: „Stoviu aš kažkur prie Nemuno vingio, Lietuvoje... Vanduo teka
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DAIL. JUZĖS KATILIŪTĖS

DAR BAI

lėtai ramiai, tamsus tamsus... Aš taip
noriu būti kitoje Nemuno pusėje, kur
žydi pilna įvairiausių žiedų lietuviškos vasaros pieva, bet nežinau, kaip
ten pakliūti... Vis dairausi, galvoju, mąstau... Staiga vėl pakeliu akis
pažiūrėti į tą nuostabią pievą, o ten
– jau jokių gėlių nėra; likusios tik
aukštai nupjautos aštrios rugių ražienos, pilkos, sulijusios, vietomis pajuodavusios, liūdnos... Ką tai galėtų
reikšti?“ – klausia dailininkė.
Ji iki paskutinės dienos, kol,
gydytojams leidus, dar gyveno viena savo bute, dirbo prie vienos – visą gyvenimą nedavusios ramybės
temos: piešiniais ir aprašymais pavaizduoti pragarišką kelionę kartu
su savo vyru dailininku ir skulpto-
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riumi Gabrieliumi Stanuliu karo griausmais ir
bom bar da vi mais
nusėtais keliais iš
Lietuvos į Vakarus...
Du jauni,
ką tik sukūrę šeimą
nelaimingi
menininkai karo
pabėgėliai, gelbėdami savo gyvybes nuo besiartinančių iš Rytų
raudonųjų okupantų ordų, 1944
metų vasarą bėgo
į Vakarus: Austrija, Vokietija...
Nakvoti tekdavo
laukuose,
miškuose, net kapinėse...
– Ta mūsų kelionė: tai
juoda–balta, juoda–balta,
juoda–balta spalvos.
Gyvybė–mirtis,
gyvybė–mirtis,
gyvybė–mirtis...
Nesuskaitomą
daugybę
kartų
buvome pakliuvę
į tikras žūties situacijas, akis į akį
susidūrę su mirtimi, bet – ir vėl stebuklingas išsigelbėjimas!.. Niekada
nepamiršiu, kaip mudu tada saugojo
Dievas!..
Iš pradžių emigracijoje J. Katiliūtės paveikslų stilistika pasižymėjo tamsiu, prislopintų derinių koloritu.
Juzytė daug pasakojo, kaip
Vokietijoje, netoli Šveicarijos sienos, abu buvo parsisamdę protestantų kunigo šeimoje dirbti visus namų
ruošos ir laukų darbus, nes baigėsi
maisto, pasiimto iš namų, ištekliai –
abu jautėsi nusilpę, be jėgų...
– Mes nebuvome pratę dirbti ūkio darbų. Gabrieliui nuo šieno
krovimo į vežimus, sunkių šakių
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kilnojimo gėlė nugarą, o man nuo
karvių melžimo rankas... – prisimindavo savo „bernavimus ir mergavimus“ Vokietijoje Juzytė.
O 1945–ųjų metų pavasarį –
galutinė stotis Šveicarija.
Tėvynės praradimas, dvasinė izoliacija tolimame krašte, sunki
adaptacija svetimoje kultūroje paliko ryškius pėdsakus visoje J. Katiliūtės kūryboje. Kai paliko Lietuvą,
dailininkė buvo ką tik baigusi Vilniaus dailės akademiją, o Ženevoje
studijas reikėjo pradėti iš naujo.
„...Kai pradėjau vėl iš naujo
tapyti, buvau visiškai pasimetusi.
Bijojau paimti teptuką į rankas, lyg
būčiau nieko nei piešus, nei tapius...
Pirmaisiais metais abu su vyru Gabrieliumi gavome mažytes stipendijas, antraisiais – iš „Carito“ po šimtą frankų per mėnesį... 1948 metais
baigiau Ženevos dailės mokyklą, gavau diplomą, pirmąją premiją ir mažytę patalpėlę kūrybai...“ – pasakojo
dailininkė.
Pragyvenimui pradėjo užsidirbti tapydama šveicariškus laikrodžius, kurie, jos rankų paliesti,
pražysdavo pasakiškomis rožėmis,
netikėčiausiais natiurmortais – daugeliui turtingų šveicarų pasididžiavimo nusipelniusi ir dėmesio verta
interjero puošmena, o Juzytei – tik
duonos riekė...
Dailininkei, širdyje skaudžiai
gniaužiančiai ir tildančiai praradimų, netekčių jausmus ir nusivylimų
skausmą, buvo sunku priprasti prie
linksmų šviesių spalvų piešinių, labiau derančių prie lengvabūdiškos
reklamos, negu jos tikrojo gyvenimo, rimtų menininkės įsipareigojimų.
„Iš pradžių su tais laikrodžiais
buvo labai sunku, – pasakojo ji, – aš
norėjau savaip daryti, tamsokus, o
priėmėjas liepia: darysi moderniškai, ryškiom spalvom... „Kapojo“,
kritikavo mane... Paskui fabrikas
„Zenitas“ perėmė tuos laikrodžius
į savo rankas... Taip aš pelniau sau
duoną, tik prie tapybos pirmaisiais
metais sėsti nebeliko laiko.
Vėliau pastebėjau, kad tos
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laikrodžių spalvos daro visai man
nepageidaujamą įtaką mano tapybai.
Išsigandau!..“
Įleisti šaknis svetimame krašte buvo sunku: pilietybės reikėjo
laukti penkiolika metų!
„Rašydavome
įvairiausius
prašymus ir vis abu su vyru gaudavome atsakymą, kad yra trys kliūtys:
1. Per daug draugaujame su svetimšaliais. 2. Nesame priaugę prie šveicariško mentaliteto. 3. Nesusitvarkę
ekonomiškai...“
Pagaliau tik 1959-aisiais metais J. Katiliūtė gavo leidimą stoti
į Šveicarijos dailininkių moterų sąjungą – mat Šveicarijoje moterys
ir vyrai menininkai yra atskirose
sąjungose. Tai ilgai užsitęsusi ikiemancipacinių laikų tradicija, nes ir
teisę balsuoti moterys Šveicarijoje
gavo tik 1975–aisiais metais!
Sąjungos nare J. Katiliūtė liko iki mirties. Tik įstojusi nuo 1959
metų aktyviai įsijungė į jos veiklą,
dalyvavo sąjungos renginiuose, sėkmingai rengė savo darbų parodas,
kuriose visada pabrėždavo savo kilmę ir tautybę: LIETUVĖ.
„Tas atviras skelbimasis, kad
esu lietuvė, mane stiprino, darė drąsesnę, naudingesnę Tėvynei. Vakarų
Europos šalyse rengiamose parodose žmonės mane apstodavo, klausinėdavo apie Lietuvą, žavėdavosi lietuviškais mano piešinių motyvais...“
Archyvuose suradau seną
1987 metų Berno dienraštį „Der
Bund“. Jame vienas šveicarų meno
kritikas rašė: „Mane labai sujaudino lietuvės dailininkės J. Katiliūtės
kūryba. Dailininkės mistiniai peizažai, atėję iš realybės ir sapnų pasaulio, yra sulydyti į ritmiškus gamtos
formų ir intuityvaus skambesio virpesius... Žavi nuostabūs paveikslai,
kurių vidinė siela pripildyta šiaurės
melodijų skambesio ir sugebėjimo
magiškai keisti gamtos dėsnių ritmą,
– kur uolos teka upėmis, o vandenys
virsta kalnais...“ (J. S. vertimas iš
vokiečių kalbos).
Kaip nelengvai pakeliamą nesėkmę J. Katiliūtė pergyveno ir savo skyrybas su vyru G. Stanuliu, po

poros emigracijos dešimtmečių jau
tapusiu žymiu Ženevos universiteto
skulptūros katedros vedėju, profesoriumi, perspektyviu menininku, savo
monumentaliomis skulptūromis išpuošusiu visą Ženevą.
„Mudu nuėjome kartu sunkiausius gyvenimo kelius, tačiau
dideli pergyvenimai mudviejų nesuartino... – rašė ji laiške iš Ženevos. –
Gyvenimo sąlygos tokios: ir vienas
silpnas, ir kitas silpnas. Sunku buvo
ir vienam, ir kitam. Yra ne gėris, ne
blogis, bet Gyvenimas, ir reikia jį
išgyventi... Gabrielius sukūrė naują šeimą, tačiau kažkoks nematomas
siūlas tarp mūsų liko visam gyvenimui...
Menas man buvo ir yra mano
namai... Jis davė man pasitikėjimą
savimi. Nežinau, kaip būčiau išlikusi, jeigu brolis Viktoras nebūtų nuvežęs mane į Kauno meno mokyklą...
Nežinau, koks būtų mano gyvenimas
be kūrybos. Vienatvė man pasidarė
beveik reikalinga... Svetimame krašte yra sunku. Yra žmonių, kurie praeities prisiminti nenori. O aš viską
pamažu išsidėsčiau, išsiaiškinau ir
savotiškai supratau. Taip pat supratau, kad, kai žmogui duodi, ką gali,
bet nieko nelauki, – tada viskas gerai. Taip ir darau. Tada galiu visiškai
ramiai eiti į žmones“.
Per daugelį gyvenimo emigracijoje metų, kintant aplinkai ir gyvenimo suvokimui, kito ir dailininkės
J. Katiliūtės kūrinių stilistika. Tamsių, sunkių prislopintų derinių koloritas laipsniškai šviesėjo iki atviro
dažo.
„Prancūzijoje, Marselio uoste,
pamačiau visai kitokią, negu Baltija,
jūrą ir užsinorėjau nutapyti dangų ir
vandenį – atėjo naujos idėjos, o su
jomis – atviros, man neįprastos spalvos...“ – džiaugdamasi visiems pasakojo dailininkė.
Panašiai kaip minėtasis šveicarų meno kritikas Berne, tėvynainiai lietuviai meno tyrinėtojai J. Katiliūtę irgi pavadino „magiškų peizažų dailininke“. Tai buvo 1994 metais
Lietuvoje, dailės muziejaus centriniuose rūmuose, kai vėlų rudenį po

50-ies emigracijos metų dailininkė
su savo kūriniais sugrįžo į brangųjį kraštą. Gausūs lankytojai žavėjosi trapiosios dailininkės iš Ženevos
kūriniais.
2002 m. Lietuvos nuolatinės
misijos prie Jungtinių Tautų biuro
Ženevoje suorganizuotoje parodoje Vasario 16-osios proga dailininkė J. Katiliūtė vėl stovėjo prie savo
magiškųjų paveikslų. Pavargusi nuo
parodos organizacinių rūpesčių, nes
reikėjo atrinkti ir pristatyti parodai
savo jau mirusio vyro G. Stanulio
paveikslus. Susikaupusi, žemiškai
laiminga aiškino: „Sukaupusi visas
jėgas, parengiau parodai savo ir vyro kūrybą. Stengiausi pateisinti Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus
prašymą: „Garsinkit Lietuvą“...
Vertindama jos kūrybą Vakarų
Europos spauda daug metų kalbėjo
apie dailininkės kūrybinę jėgą, originalumą ir spalvingumą, apibūdindavo dailininkę kaip dangaus ir žemės, aušrų ir prieblandų, matomojo
ir nematomojo, apčiuopiamojo ir neapčiuopiamojo pasaulio dailininkę...
Pati dailininkė, visada pilna
gerumo ir meilės kiekvienam žmogui, paskutiniais metais liūdnai pafilosofuodavo: „Metai. Metai vis
prisideda. Pradedi suprasti, kad vis
mažiau lieka gyventi... Tai tą laiką
norisi švariai pragyventi – tapyti,
jokių blogų minčių į save neįsileisti. Juk ar supyksti, ar pavydi, ar dar
ką – mes tik patys sau kenkiame...“
Tokia ir liko mūsų kuklioji
dailininkė Juzė Katiliūtė visų ją pažinojusių lietuvių atmintyje.
Janina Survilaitė
„Šeimininkė“,
Šveicarijos LB puslapis

Įsigykite vaidybinį filmą „Pilotas“ – Rolando Pakso istoriją ekrane.
Atsiskaitymas – per PayPal,
pristatymas – paštu. Viskas čia:
www.pilotas.webs.com
Ten pat – V.Matulevičiaus dokumentiniai filmai.
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Iš darželio „Ratas“ dienoraščio
Eglė Kačkutė
Ženevoje, Lietuvos atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro, veikia nuostabi organizacija – lietuviškas sekmadieninis vaikų darželis „Ratas“, į kurį vaikučiai susirenka kartą per mėnesį ar dažniau.
Darželį lanko vaikai iš lietuviškų ir mišrių šeimų nuo 1,5 metų, tėveliai taip pat kviečiami, bet jų
dalyvavimas neprivalomas. Darželio organizatorė – Eglė Kačkutė (ekackute@gmail.com). Mokytojai – „Rato“ tėvelių kolektyvas ir kviestiniai. Darželis įkurtas 2008 m. vasario 3 d. Jo tikslas –
vaikams suteikti galimybę pabūti lietuviškoje aplinkoje, pažaisti su kitais lietuviais; vaikus išmokyti
lietuviškų žaidimų, dainelių, supažindinti su lietuvių liaudies ir profesionaliąja kūryba vaikams, suteikti jų amžių atitinkančių žinių apie lietuvių kultūrą, formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį jų sąmonėje.
Darželio steigėjos: ŠLB narės Kristina Seggewiss ir Eglė Kačkutė. Tokios trumpos žinios apie šį
stebuklą. Kadangi darbas su vaikais domina daugelio bendruomenių švietimo darbuotojus, pasinaudojome Ženevos vaikų darželio vadovės Eglės Kačkutės užrašais, kuriuos ji veda po kiekvienos
pamokėlės, ir jų ištraukas pateikiame PL skaitytojams. Gal jie pravers kolegoms iš kitų kraštų.

EGLĖ KAČKUTĖ
Pamoka:
Velniukas Pinčiukas ir maistas
2009 m. rugsėjo 21 d.
Rugsėjo
20
dieną
džiaugsmingai
atidarėme
jau
ketvirtąjį Lituanistinio darželio „Ratas“ sezoną. Pradėjome antruosius
mokslo metus. Šį sekmadienį į „Ratą“
susirinko jo branduolys, šeši vaikai,
kurie, galima sakyti, ir įkūrė darželį.
Kitose pamokėlėse turėtų prisijungti
dar du. „Rato“ kompanija visuomet
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buvo vyriška, turime tik dvi mergaites, bet kokias! Ugnė per visus
pusantrų darželio gyvavimo metų
nepraleido nė vienos pamokėlės!
Marijona iki šiol buvo vienintelė
darželio lankytoja, kuri užsispyrusiai
kalbėjo tik prancūziškai. Ji darželyje
puikiai viską suprato, aktyviai dalyvaudavo žaidimuose ir visuose
užsiėmimuose, dainuodavo daugiau judesiais, tačiau į klausimus
atsakinėdavo prancūziškai. Todėl net
amą užėmė, kai paklausus, kas pavaizduota paveikslėlyje, ji užtikrintai
atsakė: „žvirblis“, o pradėjus žiūrėti
filmą apie Pinčiuką tarė: „aš jau šitą
mačiau pas močiutę.“ Tai, žinoma,
ne tiek darželio, kiek Marijonos mamos, kuri užsispyrusiai su Marijona
kalbėjo lietuviškai ketverius metus,
nuopelnas. Tačiau tai vis tiek suteikia įkvėpimo toliau tęsti darželio
veiklą.
Šiemet šiek tiek keičiasi
„Rato“ veiklos organizavimas. Nuo
šiol pamokėles vesiu ne aš viena,
o visi norintys tėveliai pakaitomis. Tikimės, kad taip užtikrinsime
įvairesnę ir įdomesnę „mokymosi
programą“. Pirmąją pamokėlę tėvelių
prašymu pradėjome skaičiuote „Skrido oro lėktuvėlis“. Išrinktasis vaikas
iš gausybės paveikslėlių rinkosi jam
labiausiai patikusį ir lipdė jį ant lentos. Kiekvienas paveikslėlis vaizdavo kokį nors mūsų mokamos dainos
ar žaidimo motyvą. Paveikslėliai
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mums buvo kaip siūlymai dainuoti
tą ar kitą dainelę. Prisiminėme jau
seniai nekartotą, o kai kuriems ir visai negirdėtą „Čia ranka, čia kita“,
mokėmės naują žaidimą „Klausė
žvirblis čiulbuonėlis“ ir deklamavome „Mano batai buvo du“.
Paratavę susikaupėme kiek
baisokai pamokėlei, mat kalbėjomės
apie velnius. Pamatę iš medžio
drožinėtą velniuką kai kurie vaikai susigūžė, kai kurie prapliupo
juoktis. Vaikai puikiai žinojo, kad
tai velnias, jį pažino iš ragų, nors
ne visi žinojo, kad velniai turi dar
ir uodegas bei kanopas. Robertas
visiems pranešė, kad velnias gyvena po žeme, ten, kur ugnis. Į
klausimą, ką velnias gali padaryti, niekas nesuskubo atsakyti, todėl
pasitelkėme Arūno Žebriūno filmą
pagal Viačeslavo Ganelino muziką
„Velnio nuotaka“. Paskaitėme filmo
epigrafą: „Kartą angelai nusidėjo
Dievui, ir tada iš dangaus tris dienas snigo velniais. Velnių buvo
pilni ežerai, o katrieji pateko ant
žemės, tad tie lindo in žmones. Iš
lietuvių sakmių“. Žiūrėjome tik
dvi, bet iškalbingas ištraukas. Pirmojoje Baltaragis prūde sužvejojo
Pinčiuką ir parsivilko jį namo, antrojoje – Pinčiukas kėlė velniavą
Girdvainiui važiuojant pas Jurgą
pirštis. Pamatėme, kad su velniu –
ne juokai, bet išsiaiškinom, kad Jurgai su Girdvainiu viskas baigėsi ge-
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rai, jie susituokė, o Pinčiukas buvo
nugrūstas į pragarą, iš kur daugiau
nepasirodė.
Velnius palikę ramybėje toliau ėmėmės kur kas žemiškesnės
veiklos. Taip pat tėvelių prašymu
žaidėme žaidimą „Valgoma nevalgoma“. Vaikai greitai suvokė
principą ir puikiai smaginosi. Tuomet išsidalinome po lapą popieriaus
su pavaizduotais valgančiais vaikais
ir tekstu apie tai, ką jie valgo. Tekste
buvo praleistų žodžių, kuriuos vaikai
turėjo surasti, o radę juos spaudeliu
pažymėti. Net gražu buvo žiūrėti,
kaip susikaupę vaikai dirbo, kaip
džiaugėsi savo darbo rezultatais! Ar
žinote, kad špinatai stiprina raumenis, o morkos gerina akis? „Rato“
vaikai jau žino!
Ąžuolas
2009 m. spalio 4 d.
Šį nepaprastai saulėtą ir gražų
sekmadienį pamokėlė vyko lauke, po ąžuolu. Eidami deklamavome ištrauką iš Martyno Vainilaičio
eilėraščio „Ąžuolas“:
Pučia, staugia šiaurės vėjas,
/O aš stoviu kaip stovėjęs / Pūskit,
vėjai – nebaisu, /Aš gi – ąžuolas esu!
Atėję į netoli mokyklos
augančią ąžuolų giraitę negalėjome
atsistebėti, kokie gražūs, išlakūs,
tvirti tie ąžuolai. Pokalbį pradėjome
nuo kamieno (Inis tik pribėgęs ir jį
palietęs pasakė: „storas“). Nors susikaupti ir buvo be galo sunku, dėmesį
blaškė po ąžuolu kažkieno išbarstyti
ir palikti saldainiai, Roberto atkakliai vadinami „bonbonkėmis“,
vis tiek mėginome išmatuoti kamieno storumą. Apsikabinome medį.
Prireikė visų tą dieną atvykusių
„Rato“ vaikų: Roberto, Marijonos,
Ugnės, Pijaus, Ralfo ir Inio, kuris
vis traukė grandinę nestygdamas
vietoje. Apsikabinę ąžuolą prie jo
prisiglaudėm, užsimerkėm, kad pajustume šimtametę jo stiprybę (Pūskit,
vėjai, – nebaisu, Aš gi ąžuolas esu!).
Po to aiškinomės, kodėl ąžuolui jokie vėjai nebaisūs, žiūrėjome, ar
juda jo šakos vėjui pučiant. Aptarę
ąžuolo kamieną ir šakas, ėmėmės

tirti žievę (nė vienas vaikas nežinojo
to žodžio). Paėmę po lapą balto
popieriaus ir po kreidelę popierių
pridėjome prie žievės ir trynėme
visu kreidelės ilgiu. Ant popieriaus
atsispaudė ąžuolo žievės ornamentas, kaip upeliukai tekančios gyslos.
Kadangi nuolatinis gilių lietus ir
taip jau traukė visų dėmesį, nedelsę
ėmėme jas rinkti. Sunku buvo
patikėti, kad iš tokio mažo giliuko
išauga didelis ąžuolas. Visi į kišenę
įsidėjome po ąžuolą. Po to galvojome, kas giles ėda. Vaikai žinojo,
kad tai voveraitės, šernai, pelės...
Aptarę praktinius dalykus
valandėlę susėdome metafizinei
pamokėlei. Senovėje lietuviai turėjo
daug dievų ir su jais kalbėdavosi per
medžius (ypač ąžuolus), gyvūnus,
paukščius ir gaudavo iš jų patarimų.
Jie tikėjo, kad ąžuoluose gyvena dievai. Jei senovės lietuviams
reikėdavo patarimo, jie turėjo kokią
nors problemą, juos puolė priešai
arba ligos, jie eidavo į ąžuolų giraitę,
sukurdavo didelį laužą ir tada žynys
arba krivis, dainuodamas ir keistai šokdamas, kreipdavosi į ąžuole
esantį dievą ir klausdavo, ką jiems
daryti.
Prisirinkę ąžuolo lapų, dar
kiek paratavę ir pažaidę gaudynių
(prieš tai išsiskaičiavę, kas gaudys)
patraukėme atgal į mokyklą. Ten
lapus blogąja puse padėję ant stalo
ir juos uždengę popieriumi piešėme
nuostabius lapų siluetus. Nusiplovę
rankas sėdome valgyti, o pavalgę dar
žaidėme „Valgoma-nevalgoma“. Tai
buvo juoko!
Klausė žvirblis čiulbuonėlis
ir aitvarai
2009 m. spalio 25 d.
Šį
sekmadienį
pamokėlę
pradėjome pokalbiu apie aguonas. Pasižiūrėjome, kaip atrodo
aguonos žiedai, sėklidės, sėklos,
jas pačiupinėjome, paragavome.
Pokalbį tęsėme aptardami žvirblio
ir karvelio paveikslėlius, tai, kad
balandis yra taip pat vadinamas
karveliu. O visa tai išsiaiškinę
mokėmės šokti populiarų lietuvių

liaudies žaidimą „Klausė žvirblis
čiulbuonėlis“. Vaikai patys diktavo
žaidimo eigą, kūrė sėjimo, dygimo
ir augimo judesius, o jau kiek juoko
buvo aguonėlę krečiant ir valgant!
Pašokę ir padainavę susėdome kiek
padirbėti. Reikėjo paveikslėliuose
pavaizduotiems medžiams rasti pavadinimus, o po to dar ir jų lapus
bei vaisius. Vaikai nesunkiai su šia
užduotimi susidorojo. O kadangi viename paveikslėlyje buvo vaizduojamas ąžuolas, nepraleidome progos
dar kartą nuo pradžių pasimokyti
eilėraštį „Ąžuolas“.
„Pučia vėjas iš rytų/ Pučia
vėjas iš pietų/ Pučia, staugia šiaurės
vėjas/O aš stoviu kaip stovėlęs/
Pūskit vėjai nebaisu/ Aš gi – ąžuolas
esu“.
Vaikai stovėjo tvirti kaip
ąžuolai, gražu buvo žiūrėti. Po to
vėl ėmėmės darbo. Šį kartą vaikai
buvo paprašyti ant lentos nupiešti
aitvarą. Kokių spalvingų, kūrybingų
aitvarų išvydome, net akys raibo. Po to sužinojome, kad aitvaras
– tai ne tik pavėjui laidomas daiktas, tai dar ir mitinė būtybė. Aitvaras – tai toks padaras – nei tai
gyvatė, nei tai paukštis. Jei žmogus
tokį padarą laiko, tas žmogui turtus
neša. Ugnė vienintelė tokį padarą
žinojo. Ji mums pasakė, kad jį reikia
kiaušiniene šerti, kad jis tuos turtus
neštų. Jei aitvaras skrenda tuščias,
tada yra baltas, o jei pilnas pinigų
arba grūdų – tada juodas ir degantis.
Jį reikia šerti kiaušiniene ir globoti.
Jei aitvaras supyks, tada gali namus
padegti. Apie visa tai ir dar daugiau skaitėme dvi sakmes „Aitvaro
išperinimas“ ir „Aitvaro pagalba“.
Dabar žinome, kad aitvarą galima
išperinti iš juodo gaidžio kiaušinio ir
kad jis oru skrenda ir neturtingiems,
bet geriems žmonėms padeda.
Pabaigai žaidėme neįtikėtino
populiarumo sulaukusį žaidimą
„Tūpk-bėk“. Man tariant garsą A
vaikai turėjo tūpti, o garsą Ž – bėgti.
Tokio entuziazmo seniai „Rate“ nebuvome regėję. Užsidegimas buvo
toks didžiulis, kad žaidėme dar ir
„Skrenda skrenda“: man pasakius
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skrendančio sutvėrimo pavadinimą
vaikai turėjo skristi, o neskraidančio
– stovėti. Taip baigėsi labai darni ir sklandi pamokėlė „Rate“. Gal
paslapčia pas mus koks žinių aitvaras buvo atlėkęs...
Ir garsas apie miestą pasklis
plačiai, kaip to vilko staugimas...
2009 m. lapkričio 9 d.
Šį sekmadienį „Rato“ gretas
gerokai apretino gripas, susirinko tik keturi lankytojai ir vieno jų
sesutė. Tačiau tai buvo linksmiausia
šių metų pamokėlė! Ją vedė Ugnės
mama Renata. Ji nepaprastai talentingai pasakojo legendą apie Vilniaus įkūrimą. Linksminosi ir žaidė
visi – maži ir dideli. Mes visi kartu
su kunigaikščiu Gediminu jojome
medžioti. Ko mes tik nenušovėme
– ir lapę, ir kiškį, ir mešką ir net
taurą! Net ir nepastebėjome, kaip
atėjo naktis, teko eiti laužui šakų
rinkti, laužą kurti ir stovyklą rengti.
Susikūrę laužą dainavome „Laužas
dega“, o pakilus vėjui jį tuojau pat
sutramdėme eilėraščiu „Ąžuolas“
– „pūskit, vėjai, nebaisu / aš juk –
ąžuolas esu“. Prisidainavę, žinoma,
sumigome. Tik kad naktis buvo be
galo nerami, vis giedojo kažkoks
miško gaidys, o Gediminas, žinoma,
sapnavo keistą sapną. Pabudęs jis
tuojau ėmė ieškoti žynio Lizdeikos,
taip praminto todėl, kad jį mažą
rado paukščio lizde. Kadangi Pijus
visą laiką sėdėjo sukryžiavęs kojas, tarytum koks žynys, Gediminas
jam ir papasakojo savo sapną. Ir
kai jau pradėjo tas geležinis vilkas
kaukti visais vaikų balsais, tai garsas tikrai sklido toli. Laimei Lizdeika žinojo, ką tas sapnas reiškia. Jis
paakino Gediminą Vilniaus miestą
statyti. Vaikai savo piešiniuose statė
Gedimino pilį, kai kas piešė pinigus, kurių reikėjo Vilniaus miestui
įkurti, dar kiti – princesę, su kuria
Gediminas toje pilyje gyveno. Dar
nebaigus piešti suskambo telefonas. Kas tai galėtų būti, nejaugi
dar kažkas atėjo, juk visi seniausiai susirinkę? Keistas balsas pasakė,
kad reikia atidaryti duris. Už jų ra-
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dome keistą kaspinėliu perrištą popieriaus lapą. Neįtikėtina! Tai buvo
Kalėdų senelio laiškas darželio „Ratas“ vaikams! Tame laiške parašyta,
kad jis ruošiasi į tolimą kelionę ir
planuoja sustoti „Rate“ pailsėti ir
pasilinksminti. Senelis sakė labai
mėgstąs dainuojančius, šokančius ir
eilėraščius deklamuojančius vaikus.
Laiške taip pat parašyta, kad Senelis atsiveš dovanųųųųų! Nedelsdami
puolėme sudarinėti programą. Ugnė
norėjo dainuoti „Klausė žvirblis
čiulbuonėlis“, Marijona – „Ar nebuvai miške“, o Inis – deklamuoti
eilėraštį „Mano batai buvo du“. Po
to dar dainavome dainelę „Gaidys
pupą rado“ ir dūkome su linksmuoju
„Ateina laikas“. Taip pat susitarėme,
kad tą dieną (gruodžio 20) visi
atsinešime savo padarytų papuošimų
ir taip išdabinsime mokyklėlę Senelio apsilankymui. Pabaigai dar
pažaidėme „Valgoma nevalgoma“.
Vaikai jau puikiai susivokia, ką reikia daryti, žaidžia jau net ir Inis. O
po to tūpėme ir bėgome su A ir Ž.
Gal jau greitai įjungsime ir kitas
raides.
Labai ačiū, Renata!
Nykštukai
2009 m. lapkričio 27 d.
Tokio šurmulio, kaip paskutinį
kartą „Rate“, jau seniai nebuvome
girdėję. Šį kartą pamokėlės vesti net
iš Prancūzijos atvažiavo Dovilė Uma
Janauskaitė, o į ją sugūžėjo visi nuolatiniai ir vienas rečiau užsukantis
„Rato“ mokinys.
Kadangi
Dovilei
reikėjo
susipažinti su vaikais, pamokėlę ji
pradėjo vaikų prisistatymu. Visi sakė
savo vardus, kartu darydami savo
sugalvotus judesius, kuriuos kartojo ir kiti vaikai. Ko tik neteko daryti
– ir ant galvos stovėti, ir gulėti, ir
vartytis. Susipažinę vaikai su mokytoja kalbėjosi apie nykštukus,
apie tai, kur jie gyvena, ką ir kiek
jie valgo, apie tai, kad jie yra maži
ir vaikšto mažyčiais žingsneliais, o
milžinai yra didžiuliai, todėl kėblina
milžiniškais žingsniais.
Po to ėjome dirbti paslaptingų
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žibintų. Visi kaip įmanydami gražiau
liejo žibintus kuo įvairiausiomis
spalvomis.
Nulieję
palikome
išdžiūti, o patys dainavome nykštukų
dainelę ir žaidėme nykštukų žaidimą
„Keliavau plačiais keliais“. Bekeliaudami sutikome vaikelį, kurio
klausėme, kokioje šalyje jis gyvena. Mes manėme, kad jis gyvena
požemių pily, bet jis, pasirodo, gyveno ir „ten“ ir „šen“ ir dar, atrodo,
„mechanikų“ šaly. Sužinoję, kurioje šalyje gyveno kuris vaikelis,
žaidėme jau sudėtingesnį, bet labai
linksmą žaidimą, kuriame dalyvavo
nykštukai, milžinai ir burtininkai.
Pasidaliję į dvi komandas iš judesių
suprasdavome, kas yra priešingos
komandos nariai – nykštukai,
milžinai ar burtininkai ir, jei jie
būdavo stipresni – bėgdavom, o jei
silpnesni – gaudėme ir tempėmės
į savo valdas. Tiek prisilakstę nepajutome kaip išdžiūvo žibintai ir
reikėjo juos tepti aliejumi, o tai atlikus jau dauguma vaikų pasijuto
nebepakeliamai išalkę. Grietosiomis
užkandę dar skubėjome dainuoti,
šokti ir eilėraščius deklamuoti. Juk
jau po mėnesio pas mus atkeliaus jo
didenybė Kalėdų Senelis, ir mes LABAI norime, kad jam pas mus būtų
linksma.
Nykštukų šventė
2009 gruodžio 16 d.
Šį kartą „Rate“ dėjosi iš tiesų
keisti dalykai. Pamokėlė vyko ne
įprastu metu, o vakare, jau sutemus. Tai sukėlė daug sumaišties,
vėlavimų, laukimo koridoriuje, tarp
dviejų durų užtrenktų vežimėlių
ir kitų linksmybių, bet viskas
baigėsi laimingai ir, nepaisant visų
trukdymų, nykštukų šventė įvyko!
Reikia pripažinti, kad tėveliai šį
kartą parodė nepaprastą patriotizmą
ir atsidavimą darželio-mokyklėlės
„Ratas“ idėjai. Už tai jiems
nuoširdžiai dėkoju.
Taigi, susirinkome jau sutemus ir, laukdami daugelio šventės
komponentų, matavomės nykštukų
kepuraites ir repetavome savo
išmoktą repertuarą. Juk kitą kartą
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pas mus ateina Kalėdų senelis, kuris laiške paprašė būti linksminamas vaikų dainelėmis ir eilėraščiais.
Repeticijos metu progresyviai renkantis jos dalyviams po truputį
rengėmės šventei. Nykštukai parkelyje išslapstė dovanas – įvairiausių
gardumynų, užžiebė vaikų praėjusį
kartą pagamintus žibintus. Pagaliau visiems susirinkus, pasidabinus
nykštukų kepuraitėmis, pasiėmus
po žibintą ir šiltai apsitulojus, dainuojant „Keliavau plačiais keliais...“ visi išėjome į lauką nykštukų
stebuklo ieškoti. Vaikams net kvapą
užėmė visur pasisėjusios liepsnelės,
nykštukų dovanos, kurias greitai, bet
netikėtai rado. Tuomet jų laukė dar
vienas siurprizas – didžiulis raudonas žibintas, kurį (ne taip paprastai
per stiprų vėją) uždegę paleidome
į orą, o paleidę pavymui siuntėme
ir savo norus, tik lengvus ir labai
prasmingus – linkėjome senelėms
sveikatos, vaikams gerumo ir paklusnumo, o ko vaikai slapta linkėjo
mums – taip ir liks paslaptis. Dar
pasidžiaugę nykštukų žibintais,
tačiau dėl besismelkiančio šalčio
nebespėję sudainuoti Nykštukų
dainelės, jau skubėjome neštis
nykštukų dovanas vidun ir jas ragauti. Jos buvo nepaprastai skanios!
Kalėdų senelis „Rate“
2009 m. gruodžio 23 d.
Štai ir atėjo lauktoji diena. Eidama link mokyklėlės iš tolo šaltyje
mačiau
mindžikuojančius
kaip
niekada punktualiai susirinkusius
„Rato“ vaikus ir jų tėvelius. Ir buvo
ko suskubti, juk šiandien pas mus
ateis Kalėdų senis, o iki jam pasirodant dar turime papuošti klasę. Vaikai sunešė iš tiesų labai kūrybingų
papuošimų. Turėjome mažų ir
didelių eglučių, girliandų, žaisliukų,
net Dovydo žvaigždę. Nespėjus
mums apsisukti, truputį parepetuoti
Seneliui skirtą programą, jau atėjo
nykštukų raginimas kviesti Senelį.
Įkvėpėme oro ir sušukome: „Kalėdų
seneli“! Nieko. Šaukėme dar ir dar
kartą, šaukėme po vieną, visi kartu,
jau manėme, gal jis mus pamiršo, tik

staiga... pasigirdo tylus beldimas.
Kaip patrakę puolėme prie
durų, Pijus su Ralfu tuojau pat
jas atlapojo ir išvydome baltą
barzdą, raudoną kostiumą – visą
impozantišką Senelio figūrą. Tai
bent, net sutrikome, juolab, kad Senelis tempė didžiulį lagaminą ant
ratukų. Ėmėme klausinėti, iš kur jis
atvyko, ar pavargęs. Jis sakė, kad atvyko iš Laplandijos, jaučiasi sušalęs
ir nori kuo greičiausiai su mumis
pašokti.
Vaikai tik to ir laukė, visi
tuojau subėgo į „Ratą“, ir Senelis užtraukė: „Aš mačiau, girdėjau,
malūne naujieną girdėjau“. Šios
dainos dar nesame išmokę, bet vaikai
be jokio rūpesčio suko ratelį, kartojo
Senelio judesius, net žodžius. Taip
pasisukus, Kalėdų senelis truputį pavargo, be to, jam parūpo sužinoti, ką
mes esame išmokę.
Mes jau turėjome pasiruošę
dainelių, paveikslėlių, vaikai tik bėgo
prie stalelio ir baksnojo pirštais į tą,
kurį norėjo parodyti. Ugnės siūlymu
pradėjome nuo „Ąžuolo“ – iš tiesų
puikaus ir vaikų be galo mėgiamo
Martyno Vainilaičio eilėraščio. Po
to šokome „Aguonėlę“, „Garnį“
(Senelis buvo puikus garnys ratelio vidury), dainavome „Ar nebuvai
miške“, o programą pabaigėme savo
himnu – dainele „Ratas“. Kalėdų senelis atrodė nustebęs ir sužavėtas.
Tėveliai ir mokytoja – taip pat. Vaikai patys surengė tikrą koncertą ir jį
atliko su pasimėgavimu!
Pusantrų metų darbas nenuėjo
perniek – lietuviškai dainuojančių,
šokančių ir deklamuojančių vaikų
veiduose – plačios šypsenos,
pasitikėjimas ir pasididžiavimas
savimi. Tai didelis pasiekimas.
Baigus programą mums, žinoma,
parūpo, kas galėtų būti tame lagamine. Vaikai numanė, kad tai tikriausiai dovanos, ir neklydo. Senelis tikrai kiekvienam vaikui
atnešė dovanų. Visi gavo po gražiai
iliustruotą, naujai perleistą Justino Marcinkevičiaus knygelę „Voro
vestuvės“ ir Kalėdinių šokoladukų.
Nepamiršome padėkoti Seneliui –

LR Nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų!
Mažos mašinėlės
2010 m. sausio 19 d.
Naująjį „Rato“ sezoną šį
sekmadienį pradėjome itin linksmai – pirmąją pamokėlę vedė
muzikantės, Ženevos konservatorijos studentės, sesutės Joana ir Vita
Marija Daunytės. Buvome paprašyti
atsinešti mašinėlių ir muzikos
instrumentų, tai pamokėlė prasidėjo
skambiai, tačiau vaikai greitai
susikaupė mašinėlių aptarinėjimui.
Ir kokių tik mašinų nepaminėjome
– ir taksi, ir sunkvežimį, ir gaisrinę,
ir greitosios pagalbos mašiną. Vis
tiek buvo vieningai nutarta, kad
lenktyninės mašinėlės pačios geriausios. Todėl netrukus visi palinko prie baltų lapų popieriaus
mašinėlių lankstymui. Lenkė vieną
kampą ir kitą, po to vėl taip pat, ir
galų gale visi vaikai turėjo po savo
nulankstytą ir nuspalvintą lenktyninį
automobilį su langais ir numeriais,
nors kai kurie tėveliai ir palaikė tuos
automobilius lėktuvėliais. Mašinėles
padėję į šoną vaikai jau rinkosi po
instrumentą ir būrėsi į ratelį mokytis
naujos dainelės „Mažos mašinėlės“.
Jos priedainio metu, dainuojant „dzin
dzin“, visi skambino savo pasirinktuoju instrumentu. Tai buvo smagumo – pirmyn, atgal, į vieną pusę ir į
kitą važinėjo mažos mašinėlės, o jų
varpeliai vis skambėjo „dzin dzin“ ir
sustoti buvo sunku. Taip įsižaidėm,
kad nepaisant net Inio, kuris buvo
labai nenusiteikęs pamokai, garsaus protesto, sušokom dar keletą
žaidimų, padeklamavome eilėraštį
„Ąžuolas“ ir dar ilgai skambinom
visais varpeliais.
Labai ačiū Joanai ir Vitai Marijai už nuostabią pamokėlę.
„Rato“ gimtadienis
2010 vasario 2 d.
2008 metų vasario 3 dieną
įvyko iškilmingas Lituanistinio
sekmadieninio darželio „Ratas“
Ženevoje atidarymas. Šį sekmadienį
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ESTIJOJE

Vasario 16-oji Taline

KONCERTAS „VIVA MUSICA VIA BALTICA“ BUVO ILGAS, BET ĮDOMUS – LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS, ESTŲ VYRŲ CHO RAS . P RO GRA MO JE : A R VO P IART , VEL JO TOR MIS IR TIK M. K. Č IUR LIO NIO PRE LIU DAS BEI J. N AU JA LIO „D REAM “. S A LĖ
PUS TUŠ TĖ , LIE TU VIŲ NE DAUG . N E PRI KLAU SO MY BĖS DIE NOS TIEK ČIA , TIEK L IE TU VO JE SKIR TOS PO NI JAI . R A SA U NT
Kristinos pastangomis taip pat
iškilmingai ir nepaprastai linksmai šventėme jau antrąjį „Rato“
gimtadienį. Tik susirinkę, dar
laiptinėje ėmėme pūsti balionus
ir šurmuliuodami ruoštis šventei.
Iš tiesų šventę jautėme jau nuo
praėjusios savaitės, nes „Ratas“
gavo tikrą gimtadienio dovaną.
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės
tinklalapio
administratorė
Ilona Katkienė, kuri nuo pat darželio
įkūrimo savo iniciatyva išmoningai
tvarko ir savo sukurtą darželio „Ratas“ tinklalapį, mums padovanojo
ilgai lauktą besikeičiančių „Rato“
nuotraukų galeriją. Labai ačiū, Ilona!
Na, o prieš gimtadienio šventę
dar turėjome ir pamokėlę, ją šį
kartą vėl vedė sesutės Joana ir Vita
Daunytės. Tęsėme mašinėlių, transporto temą. Visi pasidalijome po
spalvotą knygelės su spaudais lapą,
ant kurio matėme lėktuvą, traukinį,
dviračiu važiuojantį berniuką. Mo-
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kytojos skaitė tekstą su praleistais
žodžiais, o vaikai turėjo sugalvoti, kokių žodžių trūksta ir į tuščias
vietas įspausti spaudą su trūkstamu
žodžiu–paveikslėliu. Didesni gerokai suko galvas, o jauniausiems
buvo labai smagu spauduoti. Po
to greitai pasidalinome instrumentus ir, žinoma, dainavome „Mažas
mašinėles“. Kiekvieną kartą skambant mašinėlės varpeliui skambėjo ir
mūsų instrumentai. Taip prasidėjusi
linksmybė toliau tęsėsi, nes jau
ėmėme kalbėtis gimtadienio tema,
pūtėme vienas kitą kaip žvakes ir
žaidėm labai linksmą žaidimą „Bėgo
ožka per girią“, ožka užkliuvo,
vienas jos ragas riogsojo, vaikai
vėpsojo, kaip ten reikia daryti ir darė
taip, kaip ratelio viduryje esantis vaikutis daro. Na, ir prisijuokėm! Po to
dar žaidėme žuvis ir tinklą, o tada...
skambant linksmajam „Keistuolių
teatro“ „Gimtadienio maršui“ pas
vaikus ir pas darželį „Ratas“ atkeliavo gimtadienis!
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Smagiai pažygiavę ir padūkę
su balionais pravėrėme kito kambario duris, kur mūsų jau laukė Kristinos nuostabiai papuoštas stalas, jos
iškeptas tortas, jos ir kitų mamyčių
prikepti pyragai ir pyragaičiai. Net
akys apraibo. Vaikai tuojau puolė
prie torto su besipuikuojančia 2
metų žvake. Tik... čia mus ištiko
šiokia tokia gimtadienio krizė... niekur negalėjome rasti degtukų, gerai,
kad visai netoliese gyvenanti Edita
sutiko jų atnešti iš namų. Kita vertus, nėra to blogo, kas neišeitų į gera,
ši pauzė buvo puiki proga išmokti ir
gerai parepetuoti „Ilgiausių metų“.
Kai žvakė jau buvo uždegta, mes
darniu choru užtraukėme: „ilgiausių
metų, ilgiausiųųųųųųų“. Darželiui
linkėjome laimingų, džiaugsmingų,
dainingų, linksmiausių, žaidimų,
mokslingų .... jau nebežinau kokių
dar metų.
Su gimimo diena, „Rate“...
Iš Šveicarijos LB puslapio
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Lietuvių kultūros ir kalbos šventė Tomske
2007 m. gruodį, kai Tomsko apskrities A.S. Puškino bibliotekoje Tomsko lietuvių draugija
kartu su kitomis nacionalinėmis
bendruomenėmis šventė Kalėdas, į
mane kreipėsi užsienio literatūros
skyriaus vedėja Nadežda Gorodovič,
prašydama bibliotekai padovanoti
lietuvių kalbos žodyną ir lietuviškų
knygų. Tą vakarą aš negalėjau pasakyti „taip“, ir dėl to labai apgailestavau. Kai 2008 m. Nacionalinių
mažumų ir emigracijos departamentas pasiūlė lietuviškose organizacijose planuoti renginius, skirtus Lietuvos vardo paminėjimo metraščiuose
tūkstantmečiui, aš prisiminiau šį
prašymą, ir todėl natūraliai gimė
mintis tokią šventę surengti Tomsko apskrities bibliotekoje, po to jai
padovanojant žodynus ir lietuvių
kalbos vadovėlius. Jeigu žodis
„Lietuva“, užrašytas prieš tūkstantį
metų, pagimdė tokią grandiozinę
šventę, tai galbūt daug tūkstančių
žodžių dovanojamuose žodynuose ir
vadovėliuose taip pat kai kam atneš
pažinimo džiaugsmą tolimame nuo
Lietuvos Sibiro mieste.
Renginys buvo planuotas 2009
m. gruodžio viduryje, kad jau galima būtų gauti geros medžiagos apie
1000-mečio šventę Lietuvoje, kad
galima būtų parodyti tomskiečiams
šventės grožį ir jos didingumą.
Šventės
pasirengimą
pradėjome 2009 m. vasarą: rinkome
literatūrą, darėme koliažus, paveikslus ir nuotraukas, aktyviai bendradarbiavome tarpusavyje. Atrodė,
kad laiko daug, bet jis greitai bėgo,
ir atėjo gruodis. Pirmiausia bibliotekoje įrengėme literatūrinę-dailės
ekspoziciją, ir aš siūlau PL skaitytojams šiek tiek su ja susipažinti.
Tatjana Pastuchova ekspozicijai pateikė keletą paveikslų, kurie simbolizuoja nepertraukiamą
autorės ryšį su Lietuva. Paveiksle
„Iki pasimatymo, gimtieji kraštai“
pavaizduoti gandrai, nacionalinis
lietuvių paukštis, laimės simbo-

RUSIJOJE

TOMSKO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PIRMININKĖ SVETLANA JARUMBAVIČIŪTĖ
(KAIRĖJE) LIETUVIŠKAS KNYGAS DOVANOJA NADEŽDAI GORODOVIČ, TOMSKO APSKRITIES BIBLIOTEKOS UŽSIENIO LITERATŪROS SKYRIAUS VEDĖJAI

MŪSŲ SVEČIAI. VITALIJAUS LIETUVNINKO NUOTRAUKOS
lis. Ekslibrisas „Čiurlioniui“ rodo
autorės žavėjimąsi žymiojo lietuvių
dailininko ir kompozitoriaus kūryba;
paveikslas „Išminties kelias“ atspindi lietuvių prisirišimą prie savo
tėvynės: kokioje šalyje jie bebūtų,
širdyje visada lieka Lietuvoje.
Didžiulio lankytojų dėmesio

susilaukė koliažas, sudėliotas iš
lietuviškų pašto ženklų. Šie ženklai
atkeliavo iš Lietuvos į Tomską ant
vokų kartu su žurnalu „Pasaulio lietuvis“ ir kitais lietuviškais leidiniais,
ir buvo renkami 15 metų. Kai pašto
ženklų susirinko daug ir aš pradėjau
kurti iš jų koliažą, tai supratau, kokį
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OLGA ČAIKOVSKAJA VAKARO
„EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ“

SVEČIUS SUPAŽINDINA SU LIETUVIŠKA PASAKA

didžiulį darbą per tuos metus atliko „Pasaulio lietuvio“ redakcija.
Nuoširdus ačiū už Jūsų darbą!
Pasaulio tautų padavimuose
laiškas reiškia dievų dovaną, todėl ir
bibliotekos užsienio literatūros skyriui dovana – koliažas „Lietuviška
dievų kalba“, sukurta lietuviško
alfabeto forma. Pasibaigus eksponavimo laikui koliažas bus padovanotas bibliotekai ir galbūt kas nors
iš bibliotekos lankytojų užsimanys
susipažinti su lietuvišku alfabetu, o
kartu ir su lietuvių kalba.
Buvo eksponuojamos taip pat
Arvydo Lietuvninko, kuris anksčiau
gyveno Tomske, o šiuo metu gyvena Vilniuje, fotograﬁjos. Jo darbai
ekspoziciją užtvindė Lietuvos grožiu.
Didžiulę
pagalbą
mums,
ruošiantiems ekspoziciją, suteikė
Juozas Petronis iš Vilniaus. Iš tiesų
tokio įdomaus renginio vienas
žmogus nebūtų pajėgęs surengti.
Sėkmę lėmė kolektyvinis darbas.
Deja, visą šį iškilmingą aktą
teko atidėti, nes dėl gruodžio mėnesį
Tomske siautusio gripo masiniams
renginiams buvo paskelbtas karantinas. Bet renginys įvyko –lietuvių
kalbos ir kultūros šventė buvo su-
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rengta 2010 m. sausio 22 d. Lietuvių
kultūrą veikė daugelio kultūrų tradicijos ir nuostatos, todėl į savo
šventę pakvietėme kitų nacionalinių
mažumų atstovus: Rusų-vokiečių
namų vaikų šokių kolektyvą ir
chorą, Lenkų kultūros centro „Lenkų
namai“ vokalinę grupę „Spotkanie“,
Tomsko kultūros ir mano kolegijos
ansamblį „Rosy“.
Kai svečiai ir dalyviai
užtvindė salę, jie išgirdo įdomius
pasakojimus apie istoriją, kultūrą,
lietuvių poetų eiles. Buvo parodytas

filmas „Neregėta Lietuva“, juosta
su Čiurlionio paveikslais, palydėta
kompozitoriaus
muzikos
įrašų,
taip pat filmas apie 2009 m. dainų
šventę Lietuvoje. Koncertinėje dalyje nuskambėjo lietuviškos dainos,
kurias atliko Nina Lavrentjeva,
apsirengusi gražiu lietuvišku tautiniu kostiumu, taip pat vokiškos,
lenkiškos, rusiškos liaudies dainos.
Vakaro dalyviai su malonumu
mokėsi lietuviškos dainos „Per Vilniaus miestą“, lietuvišką šokį valso ritmu „Pjoviau šieną, per visą
dieną“, greitą lietuvišką polką, o
taip pat žaidimą „Grybų raut“. Aktyvieji šventės dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis su lietuviška
simbolika, kurios primins Lietuvą ir
tą puikią nuotaiką, kuri lydėjo visą
vakarą ir kurią dalyviai patys padėjo
mums sukurti. Gerą nuotaiką sustiprino svečiams pasiūlyti lietuviški
saldumynai.
Šventės kulminacija buvo
iškilmingas dviejų lietuviškų žodynų
ir vadovėlių įteikimas A.S. Puškino
bibliotekos atstovams. Atsakomajame žodyje užsienio literatūros skyriaus vedėja N.Gorodovič padėkojo
Tomsko lietuvių kultūros draugijai
už dovanas ir kvietimą bendradarbiauti toliau, pažįstant Lietuvos
kultūrą ir kalbą. Mes taip pat tikimės,
kad užsimezgę ryšiai nenutrūks.
Svetlana Jarumbavičiūtė
Tomsko lietuvių kultūros
draugijos pirmininkė

LIETUVIŠKA EKSPOZICIJA TOMSKO APSKRITIES BIBLIOTEKOJE
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Dar kartą apie Karaliaučiaus lietuvių vyrų ansamblį

BENDRA JUBILIEJAUS DALYVIŲ NUOTRAUKA

Venta, Venta, Venta,
Tu, žemaičių šventa,
Teki tu per pievas,
Tave glosto ievos.
Taip per savo dešimtmetį darniai apdainavo ansamblis „Pėnkė
vaikee“ žemaičių upę Venta. Jau
dešimt metų, dabar jau žilagalviai,
šaunūs Karaliaučiaus (Kaliningrado) vyrai renkasi kartu dainuoti.
Daina gali surinkti tik mylinčius,
morališkai tvirtus, darbščius, atsidavusius dainai žmones. Daina suartina širdis, duoda dvasios peno,
padeda įveikti gyvenimo sunkumus.
Daina – žmogaus siela ir jausmai, ir
jeigu su ja susidraugauji, būni kartu
visą gyvenimą.
Po 1991 metų susikūrus
lietuvių draugijai Karaliaučiuje
(Kaliningrade), susirinkę lietuviai uždainavo lietuviškai. Tai buvo
nostalgijos, lietuvių susitikimo
džiaugsmo, išgyvenimo iki ašarų
lietuviškos dainos. Dainų mylėtojas,
darbštus, mokantis suburti žmones
Juozas Kiaulakis, surinkęs vyrus
organizavo ansamblį. Kodėl „Pėnkė
vaikee“? Intriguojantis ansamblio

KARALIAUČIAUS (KALININGRADO) LR GEN. KONSULATE

pavadinimas. Pradžioje dainavo tik
penki vyrai – daugelis taip supranta ansamblio pavadinimą. Dar galima paaškinti ir tuo, kad žemaitiška
jumoristinė daina „Penkes žunses“
ir buvo pradžia. Pradžioje „Penkes

„PĖNKĖ

VAIKEE “ PRIE

žunses“, vėliau – „Pėnkė vaikee“.
Dabar ansamblyje dainuoja 12
dainininkų, vadovaujamų Algirdo
Karmilavičiaus.
Ansamblis
populiarus
Karaliaučiaus mieste. Nė viena mie-

KATEDROS KARALIAUČIUJE (KALININGRADE)
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„PĖNKĖ

VAIKEE “

KNAIPCHOF SALOJE KARALIAUČIUJE (KALININGRADE)

sto dainų šventė, jubiliejai, koncertai,
renginiai neapseina be šio ansamblio
lietuviškų dainų. Ansambliečiai neša
lietuvišką dainą miestui, lietuviškas
žodis, melodijos, lietuvių kultūra
tampa artimesni kitataučiams. Tai
labai svarbu lietuvių gyvenime.
Tėvynės Lietuvos įvaizdis, jos
kultūra praturtina Karaliaučiaus
kultūrą, padaro įdomesnį žmonių
pasaulį. Su ansamblio vadovu Algirdu Karmilavičiu „Pėnkė vaikee“
kolektyvas daugelį kartų pabuvojo
Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse.
Dalyvavo pasaulio lietuvių dainų
šventėse Vilniuje 2003, 2007 metais. Tėvynės Lietuvos 1000-mečio
šventėje Vilniuje dalyvavo 2009
metų vasarą. Ansamblis pažymėtas
medaliais Lietuvoje ir Rusijoje.
Toks vyrų lietuvių ansamblis Rusijoje – vienintelis.
Mes, lietuviai, didžiuojamės
turėdami tokį įžymų ansamblį, kurio dainos nuveda į Tėviškę, gražina
jaunystės dainas ir metus, praleistus Lietuvoje. Kartu dainuodami
didžiuojamės esą lietuviai. Ansambliui pasisekė, kad turi jauną,
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energingą,
darbui
pasišventusį
mokytoją – vadovą Algirdą. Jis
dirbdamas mokytoju Karaliaučiaus
(Kaliningrado) 35 licėjuje turi ne
mažiau įžymų vaikų folklorinį
ansamblį „Gintarėlis“, kurį įkūrė
2001 metais.
Iškilmingas dainų vakaras
Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate Karaliaučiuje (Kalinin-

grade) dešimtmečiam „Pėnkė vaikee“
– tai lyg ir ataskaita už praėjusius metus. Tarp susirinkusių aukštų svečių
ir lietuvių bendruomenės narių buvo
mūsų generalinis konsulas Vaclavas Stankevič, Kaliningrado srities
kultūros ministerijos atstovas Oleg
Panasenko,
tautinės–kultūrinės
autonomijos pirmininkas Alvydas Muliuolis ir vokiečių, tadžikų,
azerbaidžanų, armėnų nacionalinių
kultūrinių autonomijų pirmininkai.
Atvyko lietuvių kultūros draugijų
pirmininkai bei lietuvių ansamblių
vadovai iš visos Karaliaučiaus srities. Gražiai ansamblį pasveikino
Karaliaučiaus (Kaliningrado) miesto
L. Rėzos lietuvių draugijos moterų
ansamblis „Gabija“ (vad. Svetlana Rižkova). Moterų sudainuotos
lietuviškos dainos darniai įsiliejo į
gražių sveikinimų vainiką.
Salė plojo ir plojo, prašė vis
daugiau dainų. Daina be žodžių jungia žmonių širdis, dainos kalba suprantama visiems. Kaip šaunu, kad
žiūrovai ir širdies džiaugėsi „Pėnkė
vaikee“ dainomis, linkėjo tolesnio prasmingo darbo, populiarumo,
gražių naujų dainų. Palinkėsime
ilgo, ilgo ansamblio gyvavimo, kad
džiugintų ir toliau žmonių širdis, ir
patys ansamblio dalyviai, gyvendami su daina, būtų turtingi ir sveiki.
Rūta Leonova
Karaliaučiaus 48-osios mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja

Kalėdų vakaras Karaliaučiuje
2009 m. gruodžio 25 d.
35-ajame licėjuje Karaliaučiaus
srities lietuvių autonomijos, kuriai vadovauja Alvydas Muliuolis,
lėšomis, buvo surengtas vakaras.
Labai puikiai ir linksmai atšventėme
šv. Kalėdas. Svečiavosi svečiai iš
Savetsko (Tilžė), Nesteravo (Isrutis), Černiachovskio (Instenburgo),
Gusevo (Gumbinė), Gvardeisko ir
kitų miestų lietuvių bendrijų nariai.
Taip pat svečiavosi vietinės valdžios
atstovai iš kultūros ministerijos ir
kitų tautinių mažumų, su kuriomis
lietuvių bendrija labai gerai sugy-
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vena ir tankiai svečiuojasi pas jas.
Lietuviai gerbia kitų tautų tradicijas.
Kaip visada, dalyvavo vyrų
ansamblis „Penkė vaikė“ ir moterų
ansamblis „Gabija“. Jungtinis vyrų
ir moterų choras sugiedojo keletą
kalėdinių giesmių. Vyrų ansamblis
„Pėnkė vaikee“ sudainavo keletą
lietuviškų tautinių dainų ir pagrojo
mėgėjams pasišokti.
Kaliningrado lietuvių Liudviko Rėzos vardo bendrija ir srities autonomijos nariai linki visiems skaitytojams laimingų 2010-ųjų.
Eugenija Untulienė Kreft

Susitikimai

Lietuvaitė šoka ten, kur nesimato žvaigždžių
Kristina Gudžiūnaitė 2009
m. baigė M. K. Čiurlionio menų
mokyklos baleto skyrių (dėstytoja
Beatričė Tomaševičienė). Dar besimokydama, 2006 m., Šiaurės
šalių ir Baltijos valstybių jaunųjų
baleto artistų konkurse, kasmet
vykstančiame Švedijoje, Moros
mieste, laimėjo pirmąją vietą ir
pelnė žiūrovų simpatijų premiją bei
Nils–Åke Häggboms apdovanojimą;
2007 m. nuskynė auksinius laurus
Grasse‘o (Prancūzija) konkurse ir
gavo puikią galimybę metus tobulintis Miuncheno baleto akademijoje. 2006 m. jai įteikta Australijos
lietuvių baleto bičiulių draugijos
(FLB) Jaunųjų baleto vilčių premija,
2007 m. buvo apdovanota Jadvygos
Jovaišaitės Olekienės premija. 2008
m. FLB kvietimu viešėjo Australijoje, mėnesį dalyvavo šios draugijos
renginiuose, kartu su Australijos baleto trupės artistais šoko garsiojoje
Sidnėjaus operos scenoje; dalyvavo
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektakliuose – Ludwigo
Minkaus „Bajaderėje“ atliko vieną
iš solo variacijų ir šoko Briliantą
Piotro Čaikovskio „Miegančiojoje
gražuolėje“. Nuo 2009 m. rugpjūčio
šoka Honkongo baleto trupėje.
–Jau
šokėjos
karjeros
pradžioje
pelnėte
tarptautinį
pripažinimą, su kuo norėtumėte
pasidalinti šlovės laurais?
–Su M. K. Čiurlionio menų
mokyklos Baleto skyriaus mokytoja Beatriče Tomaševičiene. Esu
jai dėkinga už viską. Taip pat man
pasisekė, kad tuo metu Baleto skyriaus direktoriumi dirbo Petras
Skirmantas, kuris rengė labai daug
koncertų tiek Lietuvos miestuose,
tiek kitose šalyse, kviesdavosi iš
svetur daug pedagogų, organizavo
seminarus. Ačiū Dievui, kad turėjau
galimybę tuose seminaruose dalyvauti. Mūsų karta laiminga, nes gavome maksimumą. Tai tvirtina visi
mūsų absolventai.

KRISTINA GUDŽIŪNAITĖ BALETE „SPRAGTUKAS“
–Beveik pusmetį šokate
Honkongo baleto trupėje. Nuo
Lietuvos nepriklausomybės laikų
esate bene toliausiai išvykusi baleto artistė. Kaip sekasi tame
egzotiškame krašte?
–Pirmuosius mėnesius norėdavosi nuvažiuoti kažkur tolėliau
nuo miesto, kad aplinkui nebūtų
gausybės žmonių. Ramesnių vietų
galima surasti tik „Discovery Bay“
įlankos rajone, kur gyvena nemažai
europiečių. Kaip dauguma atvykėlių,
nuomojuosi butą, nes jį nusipirkti labai brangu.
–Kas ten labiausiai patinka?
–Kad dirbu mėgstamą darbą
labai geroje, profesionalioje trupėje,
šiuo metu esu laiminga.
–Numanau, kad nė negalvojote šokti Honkonge. Kaip ten
atsidūrėte?

–Niekada negalvojau, nebuvo nė minties, kad dirbsiu Azijoje. Trupės direktorė prisiminė
mane iš konkurso Prancūzijoje ir
pasiūlė šokti Honkongo trupėje. Šio
pasiūlymo sulaukiau besimokydama Miuncheno baleto akademijoje.
Apsispręsti ir pasirašyti kontraktą
reikėjo greitai, nebuvo laiko
svarstymams.
–Ar būtumėte norėjusi šokti
mūsų teatre? Ar kvietė?
–Žinoma, kvietė, siūlė, bet
baleto artisto karjera yra tokia trumpa, kad verta laimę išbandyti toli,
svetur, kad netektų vėliau gailėtis
dėl neišnaudotų likimo pateiktų
galimybių.
–Ar turėjote laiko pažinti to
krašto kultūrinį gyvenimą?
–Honkongas labai skiriasi nuo
Kinijos. Mano pirmasis spektaklis
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su Honkongo trupe – „Žizel“ – buvo
parodytas Pekine, Kinijoje gastroliavome 5 dienas, tad teko nemažai
pavažinėti, daug pamatyti. Buvau
nustebinta didžiulių skirtumų tarp
Kinijos ir Honkongo. Honkonge
jaučiasi anglų įtaka, vietos kinų
mąstymas – labiau europietiškas.
Honkongas vadinamas mažuoju New
Yorku. Kultūrinių renginių įvairovė
didžiulė. Architektūroje dominuoja aukšti modernūs pastatai. Pirmą
kartą vaikščiodama po miestą patyriau šoką. Norint pamatyti dangų,
reikia labai aukštai pakelti akis į
dangų, o žvaigždes gali išvysti tik
išvažiavęs už miesto... Kinai – labai
malonūs žmonės, bet iš pradžių, kol
nepažįsta tavęs, būna uždari.
Trupėje yra 42 šokėjai,
tarp jų daug kinų, japonų, šoka 5
vakariečiai, ﬁlipiniečiai. Japonai ir
kinai labai skiriasi: japonai lengvai
bendrauja, ieško kontakto, kinai – rezervuoti, reikia laiko pažinčiai su jais
užmegzti. Bendraujame angliškai.
Spektakliuose dalyvauja ir baleto
mokyklos mokiniai. Jie irgi puikiai
kalba angliškai, domisi mumis.
–Kas dar jus nustebino?
–Galybė žmonių, sukeliančių
vienišumo jausmą. Stebina gausa
mišrių šeimų – azijiečių moterų ir
vyresnio amžiaus europiečių.
–Daugiausia bendraujate su
europiečiais?
–Artimiau
bendrauju
su
ukrainiečiu ir Latvijos ruse. Ten bendrauju trim kalbom: lietuvių (telefonu su Lietuvoje gyvenančiais tėvais,
draugais), rusų ir anglų kalbomis.
Girdėjau, kad Honkonge yra nemažai
lietuvių, bet dar neteko jų sutikti.
–Pakalbėkime apie teatro
finansavimą.
–Teatras turi 5 stambius sponsorius, didžiulį mūsų pastatą išlaiko
valstybė.
–Kas skiria baleto meno vadovą?
–Yra rengiamas konkursas.
Paskutinį konkursą laimėjo Madelei-
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ne Onne, buvusi Švedijos karališkojo
baleto meno vadovė.
–Pagal kokią sistemą rengiami ir rodomi spektakliai?
–Tris savaites repetuojame ir
savaitę – 10 dienų rodome spektaklį.
Pirmą savaitę viską išmokstame, vieni viską atsimena, jie parodo naujokams, antrą savaitę repetuojame,
trečią savaitę viskas iki smulkmenų
peržiūrima,
nušlifuojama,
turime kelias repeticijas scenoje ir
ketvirtą savaitę prasideda spektakliai. „Romeo ir Džuljetą“ rodėme
10 kartų, „Spragtuką“ – 13 kartų,
trijų vienaveiksmių spektaklių –
„Bajaderės“ III v. „Šešėliai“, neoklasikinio „The Way Alone“ ir
modernaus „Symphony in 3 Movements“ koncertą rodėme keturis kartus. Ypač įdomu buvo ruošti pastarąjį
spektaklį.
–Kas dirba trupės pedagogais, repetitoriais?
–Kinas – vyras yra pagrindinis repetitorius, jam padeda dvi
moterys. Meno vadovė repetuoja
tiek su kordebaletu, tiek su solistais.
Vienos kinės repetitorės, garsios
šalyje, pedagogė buvo rusė, kuri yra
dirbusi Prancūzijoje, berods, ir Anglijoje. Jos pamokose visada būna
kažkas nauja, jaučiama rusiška mokykla. Visi pedagogai taiko A. Vaganovos mokyklos principus. Jie
yra svarbūs, ant jų galima „lipinti“
ką tik nori, įvairią stilistiką. Praėjus
dviem savaitėms po atvykimo viena
pedagogių man pasakė: „Tavo labai
gera mokykla“.
–Kiek per sezoną būna
spektaklių premjerų?
–Kiekvieną
spektaklį
ar
vienaveiksmių baletų programą galima laikyti premjeriniais. Pavyzdžiui,
„Spragtuką“ trupė rodė prieš metus,
išeitų, dabar rodomą naują „Spragtuko“ pastatymą galima laikyti
premjera. Per penkis mano buvimo
Honkongo baleto trupėje mėnesius
rodėme „Pelenę“, „Žizel“, „Romeo ir
Džuljetą“, „Spragtuką“ ir surengėme
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vienaveiksmių spektaklių vakarą
„Judesių simfonija“ („Symphony of
Movements“).
–Koks ten darbo grafikas?
–Darbo diena prasideda 10.00
val., pamoka trunka 1,5 valandos.
Repeticija vyksta iki 14.00 val., po to
1 val. pietaujame ir vėl repetuojame
iki 18.00 val. Įprasta, kad su puantais dirbama nuo pamokos pradžios.
Taigi dieną pradedame ir baigiame
su puantais, todėl kojos taip pripranta, kad nebegalvoji, ar puantai tinka,
jie tampa tarsi neatskiriama šokėjos
kūno dalimi. Aviu amerikiečių ﬁrmos „Gaynor minden“ puantus,
kurie gerai pritaikyti kojoms, jų
mėnesiui gaunu 5 poras. Kitų ﬁrmų
puantų duodama daugiau. Spektaklių
savaitėmis darbą pradedame 14.00
val., o baigiame apie 22.30 val. Atstumai dideli, todėl namo grįžtame
vėlai, vos spėjame išsimiegoti.
–Kol kas šokate kordebalete?
–Kol kas taip, bet vos atvykusi į trupę gavau pasiūlymą ruošti
„Žizel“ Pas de deux partiją. Kiekvienai solinei partijai sudaroma 3–4
šokėjų sudėtys, todėl visi solistai
turi galimybę šokti. Manau, kad man
pasisekė, jog vos atvažiavusi gavau
progą tokią partiją repetuoti.
–Ar kolegės tai priėmė su
pavydu?
–Ne. Jaučiu palaikymą, vieni
pagrindiniai šokėjai pasakė: „Gerai“, kiti padarė pastabų, pateikė
pasiūlymų, kaip vieną ar kitą judesį
galėčiau atlikti geriau. Pavydo
nejaučiu, galiausiai, kaip sakiau, kinai
– užsidarę, atvirai nereiškia emocijų.
–Teko girdėti, kad repetuojate Pas de deux iš „Don Kichoto“.
Ar tai yra jūsų iniciatyva?
–Taip, mano, ir kolegos iš
Ukrainos iniciatyva. Kol kas dirbome savarankiškai, bet grįžę po
šių trumpų atostogų prašysime, kad
su mumis padirbėtų repetitoriai, nes
visada žvilgsnis iš šalies reikalingas
ir naudingas. Šios repeticijos pade-
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da palaikyti geresnę formą, teikia
malonumą. Jaučiame šios iniciatyvos
palaikymą, palankią atmosferą. Nereikia kelti problemų ten, kur jų nėra,
o jei yra, reikia tiesiog jas spręsti.
–O kur pietaujate, ar turite
galimybes maitintis europietiškais
patiekalais?
–Teatro
valgykloje.
Ir
anksčiau maitinausi netradiciškai.
Mano racione visuomet būdavo daug
ryžių, daržovių, vaisių. O maisto gaminimo būdas priklauso nuo nuotaikos, turimo laiko. Kai pasiilgstu
namų, gaminuosi ką nors „naminio“.
Mėgstu gaminti, bet tik sau gaminti
gailoka laiko.
–Ar laikotės dietos?
–Kai kurie kolegos, pastebėję,
kad aš ne visada pietauju, atkreipė
mano dėmesį, kad to nedaryčiau, nes
ims trūkti kokių nors medžiagų, jų
negaudamas organizmas neturės energijos. Nepapietaudavau, nes ne visada spėdavau pasigaminti maisto, o
valgyklos maisto nesinorėdavo arba
nesinorėdavo per 3 val. repeticiją
jausti sunkumo.
–Ar yra masažuotoja?
–Tai – dar viena puiki paslauga. Meno vadovė pasikvietė iš
Švedijos labai gerą masažistę. Ji
mums labai padeda įveikti skausmą,
atpalaiduoti susitraukusius raumenis. Spektaklio metu masažuotoja
visada būna užkulisiuose ir bet kuriuo momentu gali padėti.
–Daugelyje Europos teatrų
paprastai būna atsarginiai solistai, pasiruošę pakeisti traumuotus šokėjus. Kaip yra Honkongo
baleto trupėje?
–Atsarginis solistų sąstatas visada būna teatre, kad galėtų gelbėti
situaciją. Ši praktika įvesta atvykus
Madeleine Onne, per jos vadovavimo praktiką tris kartus teko keisti
solistus.
–Ar spektakliuose dalyvauja
mokyklos mokiniai? Ar daug jau-

nimo mokosi baleto mokykloje?
–Jų sistema – įdomi. Profesionalaus baleto jie pradeda mokytis
baigę bendrojo lavinimo mokyklą,
t. y. maždaug 16 m. Tiesa, prieš tai
jie būna lankę šokio būrelius. Tėra
viena valstybinė baleto mokykla, bet
gausu mėgėjų būrelių.
–Kuriam laikui pasirašomos
sutartys su šokėjais?
–Vieneriems metams. Jei
vadovybė nenori pratęsti sutarties,
šokėją turi informuoti likus 6 mėn.
iki sezono pabaigos, kad jis turėtų
laiko susirasti darbą kitur.
–Ar didelė šokėjų kaita?
Ar pašokus kelis sezonus ieškoma
galimybių, laimės kitose trupėse?
–Kiek žinau, šiuo metu jiems
čia gerai ir jie dirba. Mane labai
nustebino, kad dauguma jų neketina čia pasilikti iki karjeros pabaigos. Jie pašoka 8–12 metų ir pasuka
kitur. Viena 31 m. balerina ketina
išeiti iš trupės, nes ketina sukurti
šeimą. Nors šokis – mūsų mylimas
darbas, bet kartu jis yra pragyvenimo šaltinis. Tad pokyčiai reikalingi,
būtina domėtis, kaip yra kitur. Kartas nuo karto direktorė primena, kad
baleto artisto karjera labai trumpa.
–Kiek ilgai norėtumėte dirbti Honkonge? Ar turite svajonių,
norų šokti kitur?
–Priklausys nuo aplinkybių,
sėkmės, gal sutiksiu kokį žmogų,
kuris nuves kitur. Gal kažkas žiūrės
spektaklį ir pasakys: „Norėčiau,
kad ta balerina pas mus šoktų“.
Nespėlioju.
–Kokie bus artimiausi spektakliai?
–„Fejerverkas“ – naujas baletas, kurį statys trupės šokėjas pagal
P. Čaikovskio „Spragtuko“ muziką.
Labai smalsu, koks bus rezultatas.
–Kaip ilgai šoksite kordebalete, ar tai numatyta sutartyje?
–Tai priklauso nuo sėkmės.
Yra tokių, kurie jau 10 m. šoka kordebalete.

–Kas ir kada nusprendžia,
kad šokėjas gali atlikti solinius
vaidmenis?
–Kiekvienam
sudaromos
galimybės pasireikšti. Turi pateisinti, įrodyti, ką gali. Iš pradžių visiems tenka pradėti nuo kordebaleto, sukaupti patirtį ir repertuarą. Jei
likimo bus duota, daug dirbsi, tapsi
prima balerina. Ir tada turi vertinti ir
gerbti tuos žmones, kurie yra karjeros „apačioje“, nes jie – tavo kolegos, draugai.
–Ar nejaučiate nuoskaudos,
kad laimėjote daug tarptautinių
konkursų, o turite viską pradėti
nuo pradžių?
–Ne. Nors mokykloje įgijau labai turtingą patirtį, bet atėjusi į teatrą
supratau, kad labai daug ko nežinau,
reikia daug ką išmokti. Mokykloje turėjau pedagogus, kurie visada
pamokydavo, patardavo, palaikydavo. Teatre taip pat yra palaikančių
žmonių, bet tokie ne visi.
–Mūsų teatre svarbu, kad
įvyktų spektaklis, o kokybė tiek
technine, tiek artistine prasme
palikta tarsi savieigai. Danijos ar
Anglijos karališkųjų baleto trupių
spektakliai iki smulkmenų surepetuojami, nuglūdinami. Kokia
padėtis šiuo požiūriu Honkonge?
–Kreipiamas
dėmesys
į
kiekvieną smulkmeną. Kiekviena
maža techninė ar vaidybinė scena,
žvilgsnis ne į tą pusę, netikslus pasisukimas, – vėl ir vėl repetuojama iki
tol, kol pradedama atlikti taip, kaip
turi būti. Jeigu reikia, su vienu šokėju
nors penkias minutes šlifuojami judesiai, nuotaikos išraiška, tempas.
–Atrodo, kad jūsų visos
svajonės jau išsipildė?
–Ne, svajoti visada reikia.
Kad svajonės išsipildytų, reikia, kad
jos pavirstų noru ir jo siekimu.
–Kokia šiuo metu svajonė?
–Dirbti mylimą darbą, būti
sveikai.
Kalbino Jūratė Terleckaitė
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Suluošintų likimų pėdsakais
Gabrielius Žemkalnis

GABRIELIUS ŽEMKALNIS SVEIKINA
ALDONĄ ZARIAUSKAITĘ AREFJEVĄ TAPUS
BURIATIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
PIRMININKE

BURIATIJA
Tęsinys. Pradžia 02/482 nr.
1999-aisiais lietuvių delegacija keliavo į Buriatiją ir Irkutską.
Buvo numatytos dvi programos:
pirmoji skelbė atvykimo į Buriatijos Respubliką tikslus ir viešnagės
dienotvarkę; antroji programa pristatė
kelionę į Irkutsko sritį. Iš tikrųjų,
šios dvi programos buvo panašios,
tiesa, skirtingos vietovės, pastatai.
Mūsų pagrindiniai tikslai ten nuvykus buvo dalyvauti masinių lietuvių
trėmimų
penkiasdešimtmečio
minėjime, taip pat lietuvių tremtinių
paieška, lietuvių bendrijų organizavimas bei kultūrinių ir ekonominių
ryšių užmezgimas su Ulan Ude ir
Irkutsko miestais. Delegacijoje dalyvavo 18 įvairių sričių specialistų ir
ministerijų atstovų. Šiai kelionei vadovauti ir vėl pakvietė mane.
Galbūt šiek tiek pasikartosiu, kad mūsų ekspedicijų pagrindinis tikslas – surasti Sibire dar
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gyvenančius lietuvius ir juos suburti
į draugijas. Tuo pačiu užsimezga jų
bendravimas ir bendradarbiavimas
su Lietuva. Keliaudami po tolimąjį
Sibirą sutikome daug žmonių,
nežinančių, kad jie gali gauti paramą
iš Lietuvos, kreiptis į įvairias įstaigas
ir taip lengviau sugrįžti į Lietuvą.
Deja, teko sutikti ir tokių žmonių,
kurie vis dar nebuvo girdėję, jog
Lietuva jau nepriklausoma valstybė.
Iš to galime įsivaizduoti, kokioje
izoliacijoje ir kaip toli nuo Lietuvos
gyvena šie palei Jenisejaus upės ir
Baikalo pakrantes išsibarstę žmonės.
Daugeliui jų iki didesnio civilizacijos centro reikėtų važiuoti per kelis
tūkstančius kilometrų. Be to, daugelis iki šiol gyvena be jokio ryšio,
radijo, ką jau kalbėti apie televiziją.
Todėl mūsų dėmesys, ryšys su
jais ir atvežta informacija buvo ypač
svarbūs šiems žmonėms. Daugeliui staiga atsivėrė naujo gyvenimo
galimybė, tarsi į šviesią ateitį atsiveriantis langas.
Į Ulan Ude atskridome ankstų
rytą. Oro uoste mus pasitiko keletas
lietuvių. Tarp jų buvo maža, lietuvių
tautiniais drabužiais apsirengusi
mergaitė Darija. Ji jau buvo mačiusi
Lietuvą. Tuo metu mergaitė mokėsi
„Lietuvių namuose“. Tarp kitko, šią
mokyklą ji vėliau sėkmingai baigė ir
šiuo metu studijuoja Vilniuje. Darija
bus medikė... Tą dieną Ulan Ude oro
uoste mūsų pasitikti atėjo ir būrelis
suaugusių žmonių. Atrodė, kad
kiekvienas delegacijos narys gavo
po vieną palydovą lietuvį. Mane
globojo maždaug mano amžiaus,
gal šiek tiek jaunesnis, žemaitiška
tarme kalbantis vyras. Tai pasirodė
labai įdomu, todėl klausiau jo, kokiu
būdu jis čia atsidūrė ir kodėl kalba
žemaitiškai? Jis papasakojo, kad
visus juos čia gyvenančius atvežė
iš Plungės. Tą baisiąją dieną prieš
daugelį metų visus iš vieno miestelio
susodino į tą patį vagoną ir atvežė
štai čia, į taigą. Joje ir išlaipino. Šie
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žmonės, ištremtieji iš Plungės miestelio, buvo visi žemaičiai ir pradėjo
čia gyventi visi kartu. Tokiu būdu
taigoje išliko žemaičių tarmė.
Atvykome į Ulan Ude miesto
savivaldybę. ...Salėje susitikome su
Buriatijos krašto lietuviais ir jų palikuonimis. Beveik visi – buvę tremtiniai arba jų vaikai ir vaikaičiai. Čia
kalbėjomės apie Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę, apie būtinumą steigti bendruomenės skyrių Buriatijoje,
pačiame Ulan Ude mieste. Visuose
susirinkimuose dalyvaudavo mums
priskirtas rusų prižiūrėtojas. Nei dėl
jo praeities, nei dėl jo pareigų niekada nekilo abejonių. Tačiau išvežti
mūsų jis niekur nebegalėjo...
Pasakojau
susirinkusiems
lietuviams, kad 1948-aisiais įkurta
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Ir
nuo tada laikoma, kad visi už Lietuvos ribų pasaulyje gyvenantys lietuviai jau savaime yra ir gimę tampa
šios bendruomenės nariais. Tai viena
didelė šeima. Jai, žinoma, priklauso
ir Sibiro lietuviai. Vien todėl, kad
jie yra lietuviai. Taigi Rytuose po
1990-ųjų metų į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę įsijungė Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos,
Uzbekijos, Gruzijos, Rusijos, Sibiro
ir kitų regionų lietuviai.
Apie
tai
pasikalbėjus
minėtame susitikime vienbalsiai
buvo įsteigta Buriatijos lietuvių
bendruomenė. Pirmininke tapo Aldona Zariauskaitė Arefjeva. Vienas
mūsų ekspedicijos delegatų, Vytas
Miliauskas, pats buvęs Altajaus
krašto tremtinys, įteikė Aldonai juodos duonos kepalėlį, atvežtą iš Vilniaus. Ir pasakė: „Tėvynė moja grįžti
namo. Duonos užteks visiems“.
Mes pasakojome lietuviams,
kad Lietuvos Vyriausybė numatė
palankias sąlygas norintiems grįžti
į Tėvynę tremtiniams, jų vaikams
ir vaikaičiams, ir kad jau imtasi konkrečių veiksmų šiems darbams įgyvendinti. Mūsų atstovams
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su tėvynainiais teko bendrauti iki
vėlaus vakaro, nes buvo tiek daug
klausimų, ir taip norėjosi į juos atsakyti. Viskas buvo svarbu, daug kas
nauja, negirdėta, netikėta: Lietuvos
Respublikos įstatymai, pilietybės
išsaugojimo ir atgavimo klausimai, sąlygos sugrįžti ir sugrįžus
įsitvirtinti bei pritapti, vaikų mokymas ir daugelis kitokių dalykų.
Turbūt visi delegacijos nariai
tuomet pagalvojome, kad ta kelionė
susitikti su tremtiniais buvo labai
ir labai reikalinga. Iš tikrųjų ji tokia ir buvo. Dabar žinome apie jau
grįžusias šeimas ir vaikus, atvykusius į „Lietuvių namus“. Visokiais
būdais skatiname, kad dar daugiau
jų atvyktų.
Kitą dieną išvažiavome į Novoiljinsko miestą, maždaug už 100
kilometrų nuo Ulan Ude. Su palydovu, aišku. Privažiavome prie
susigrūdusių viena prie kitos trobų,
apjuostų tvoromis. Pasirodo, tai ir
buvo mums reikalingas juodas Novoiljinskas, miesto tipo gyvenvietė.
Aišku, pačioje garbingiausioje vietoje, prie freskomis, vaizduojančiomis
socializmo laimę ir šviesią ateitį,
išmargintų kultūros namų stovi paminklas Leninui.
Vienoje kultūros namų salių
susitinkame su nedidele, susigūžusia
ir apskurusia lietuvių grupele. Iš
pradžių kalbos visiškai nesiriša.
Gal todėl, kad su mumis per daug
palydovų. Vienas jų, regis, to miestelio meras, pakvietė savuosius (to
miestelio lietuvius) papasakoti, kaip
jiems čia sekasi, kaip jiems čia gera
gyventi ir kaip jie čia įsikūrė.
Vienas atsistojo ir pasakoja, kaip jis, pradėjęs dirbti baldų
fabrike, pakilo iki brigadininko, o
dabar yra viršininko pavaduotojas.
Ir jo gyvenimas visiškai neblogas.
Kitas pasakoja, kaip vaikai galėjo
šiame krašte laisvai mokytis mokyklose.
O viena moteriškė atsistojo
ir verkdama pasakė: „Nereikia to
viso melo, taip nebuvo. Yra viena
kita išimtis, bet visi kiti... Aš atsimenu, kaip neleisdavo mokyklose

kalbėtis lietuviškai, kaip mušdavo
už lietuvybę“.
Kitas tremtinys prie jos
prisijungė ir pradėjo pasakoti,
kaip buvo iš tikrųjų. Tame susirinkime buvo tikrai daug ašarų. Ir tie
dalyvavę miesto vadovai nedrįso nutraukti. Pasikalbėjome. Išsirinko jie
savo seniūnę, kuri turėjo palaikyti
ryšį su Ulan Ude Lietuvių Bendruomene, per kurią gautų informacijos
iš Vilniaus, lietuviškų laikraščių ir
žurnalų.
Stasys Jokūbaitis aprašė ir šį
susitikimą: „Prieš penkiasdešimt
metų prie Sibiro link dundančio
traukinio buvo prikabintas Plungės
vagonas. Po ilgos košmariškos
kelionės Žemaitijos tremtiniai buvo
nugabenti į Užbaikalę. Daugelis
jų atsidūrė Novoiljinsko ir kituose aplinkiniuose rajonuose. Iki šiol
Buriatijoje pasilikęs Bernardas Razgus – vienas vadinamojo Plungės
vagono tremtinių, atgabentas į šias
vietas, kai jam tebuvo dar tik septyneri. Likimas jam nebuvo maloningas. 1969-aisiais tėvai su broliais išvažiavo į Lietuvą, o jis liko.
Iki Stalino mirties buvo leista baigti septynias klases. Vėliau šiaip
taip vis dėlto baigė vidurinę, vėliau
Žemės ūkio akademiją. Kiek vėliau
vedė. Lietuvon išvažiavęs brolis
Selestinas įsidarbino geležinkelyje,
tapo žinomas žmogus. Pasižvalgyti
į tėvų žemę buvo atvykęs ir Bernardas. Žmona rusė, iškarto iškilo
kalbos problemų. Grįžo atgal į
Buriatiją. „Tačiau kuo toliau, tuo
labiau, kartais iki skausmo, mąstau
apie Lietuvą, tik ne viskas taip
paprasta, kaip atrodo iš pirmo
žvilgsnio. Juk viską reikia pradėti
iš pradžių, o amžius ir jėgos jau ne
tos“, – guodėsi Bernardas Ruzgus.
Taip ir liko šis Plungės vagono „keleivis“ iki dviejų metrų įšąlančios
žemės krašte, kur žiemai reikia
mažiausiai sunkvežimio malkų...
Panašiai susiklostė ir plungiškių
Stasio Dargio, Anicetos Jocaitės,
Donato Jurkaus ir kitų likimai. Iki
šiol Novoiljinsko rajone iš Lietuvos
nebuvo lankiusis jokia delegacija.

Aptriušusioje kultūros namų salėje
susirinkę lietuviai neslėpė nei ašarų,
nei nuoskaudų. Iš Šiaulių krašto čia
atitremta Adelė Pleniauskaitė buvo
taip susijaudinusi, kad pro raudų
kurį laikę negalėjo nė žodžio ištarti.
Danutė Žemkalnienė ją bandė guosti, švelniai glostė rankas, tačiau ir
pati nesusilaikiusi paplūdo ašaromis.
„Žinau, aš jau niekada nesugrįšiu į
Lietuvą, turėsiu ir mirti šioje svetimoje žemėje, gerai, kad bent jus iš
Tėvynės atvykusius pamačiau“, –
kūkčiojo moteris“.
Užmezgus tarpusavio ryšius,
pasikalbėjus,
vietinė
valdžia,
aišku, sovietiniu papročiu pakvietė
delegaciją į restoraną pasivaišinti,
nes mūsų dar laukė kelias į Ulan
Ude. Nuvežė į kažkokią pakelės
valgyklą. O Dana, mano žmona, iš
susirinkimo išėjo kartu su dviem
tremtinėm. Jos buvo nuo visko pavargusios moteriškės, bet širdyje –
kietos lietuvės. Taip jos visos trys
ėjo iki valgyklos, pasikalbėdamos
apie Lietuvą ir gyvenimą čia.
Priėjusios prie durų jos ėmė atsisveikinti. Dana pakvietė jas kartu su visais mumis pasėdėti, tačiau
jos atkirto, kad jų niekas neįleis.
„Kaip tai neįleis? – nustebo mano
žmona. – Jūs esate mano viešnios,
tad eime kartu“. Priėjo jos prie durų,
ir iš tiesų, vietinių moteriškių niekas nė nesiruošė įleisti. Tada Danutė
Žemkalnienė su dviem tremtinėmis
nuėjo pas šeimininką ir sako jam:
„Jeigu jūs neįleisite šių mano
draugių, lietuvių, tai aš irgi neinu“.
Tai buvo didžiausias ir baisiausias
nepatogumas – delegacijos vadovo
žmona atsisako eiti į iškilmingus
pietus. Įleido. Pasodino jas visas tris
į kampą, bet vis dėlto įleido.
...Gražiai žemaitiškai prašneko su mumis Stanislovas Dargis. Jam
buvo tik ketveri, kai juos su šeima
čia atvežė. Dvi vyresnės sesės kirto
mišką taigoje. O paaugusį Stanislovą
pravardžiuodavo „fašistu“. 1958-aisiais su motina grįžo Žemaitijon,
bet Lietuvos komunistai išvarė juos
atgal į Sibirą, atgal į „zoną“.
nukelta į 42 psl.
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„Pasaulio lietuvio” žinios

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Garbės prenumerata:
Genovaitė Breichmanas, Hamilton, Ontario, Kanada; Algimantas Gečys, Huntington Valley, PA,
JAV; Paulina Heiningas, Detroit, MI,
JAV; Richard Klementavičius, Gulf
Breeze, FL, JAV; Vacys Ročiūnas,
Independence, OH, JAV; Agatha E.
Šidlauskas, Carp, Ontario, Kanada;
AUKOS:
140 dol. (AUD)
Victoria Vitkūnas, North
Plympton, S.A., Australija;
60 dol. (USD)
Aušra Babickienė, Richmond
Heights, OH, JAV;
45 dol. (USD)
Vladas Armalis, Baltimore,
MD, JAV;
40 dol. (USD)

Richard Klementavičius, Gulf
Breeze, FL, JAV;
40 dol. (AUD)
Juozas Balčiūnas, North Balwyn, N.S.W., Australija; Juozas
Gailius, Newtown, Vic., Australija;
Birutė Prašmutas, East Bentleigh,
Vic., Australija; Teodoras J. Rotcas,
Faifield East, N.S.W., Australija; Petras Šiaučiūnas, Kingston, Tas., Australija; Vytautas Vaitkus, St. Albans,
Vic., Australija;
35 dol. (USD)
Irena Raulinaitienė, Glendale,
CA, JAV; Antanas Valavičius, Chicago, IL, JAV;
30 dol. (USD)
Algis Simonavičius, Toronto,
Ontario, Kanada;
30 dol. (CAD)
Agatha E. Šidlauskas, Carp,

Ontario, Kanada;
20 dol. (USD)
Algimantas P. Gureckas,
Germantown, MD, JAV; Genovaitė
Kaufmanas, Alexandria VA, JAV;
Elena G. Sakas–Sluder, Centennial,
CO, JAV; Elvyra Vodopolas, Occoquan, VA, JAV;
10 dol. (USD)
Vince Derenčius, Chipley,
FL, JAV; Jonas J. Kaunas, Downers
Grove, IL, JAV; Jonas Mikulionis,
Sterling Heights, MI, JAV; Kostas
Norvila, Brooklyn, NY, JAV; Algirdas Vaičiūnas, Etobicoke, Ontario,
Kanada; Marija Vilutis, Saint Petersburg, FL, JAV;
10 dol. (AUD)
Lolita
Kalėda,
Epping,
N.S.W., Australija; Algis Šimkus
OAM, East Bentley, Vic., Australija.

Imigrantai traukiasi iš Airijos
–
rašo
BNS.
Dešimtys
tūkstančių imigrantų darbininkų, tarp
jų atvykėlių iš Lietuvos, kurie buvo
užplūdę Airiją, kai „keltų tigro“ ekonomika klestėjo, prasidėjus recesijai
tikriausiai iškeliavo namo.
Airijos centrinės statistikos tarnybos (CSO) atliktos analizės duomenys rodo, kad asmeninius valstybės
paslaugų gavėjų numerius (PPSN),
kurie būtini norint įsidarbinti arba
gauti viešąsias paslaugas, 2002-2008
metais gavo 967,8 tūkst. užsieniečių,
tačiau šiemet jų buvo aktyviai naudojama tik 425 600.
Naujų PPSN numerių išdavimo
užsieniečiams mastai taip pat smarkiai
sumažėjo: palyginus su 2007 metais,
kai Airija užsieniečiams priskyrė 215

265 PPSN, tų numerių praėjusiais metais buvo išduota 28 proc. mažiau (154
834).
Pasak CSO, labiausiai (daugiau nei 50 proc.) sumažėjo atvykėlių
iš neseniai į Europos Sąjungą (ES)
įstojusių šalių: tokių praėjusiais metais užsiregistravo 65 700.
Daugiausiai PPSN numerių
užsieniečiams buvo priskirta 2006
metais (226 807).
Iš 118 tūkst. užsieniečių, kurie
gavo PPSN numerius 2004 metais, tik
48 proc. „kaip nors dalyvavo viešųjų
paslaugų sistemoje“ 2008 metais.
CSO nurodė, jog pernai tik 48
proc. atvykėlių taip pačiais metais susirado darbą, o pagrindine to priežastimi
laikomas ekonomikos nuosmukis.

Tarnybos duomenimis, labiausiai sumažėjo imigrantams iš Lenkijos išduotų PPSN skaičius, kuris buvo
didžiausias 2006 metais.
„Taip
pat
nustatytas
reikšmingas (atvykėlių) iš Lietuvos
ir Slovakijos sumažėjimas“, – nurodė
CSO.
Kita vertus, imigrantų iš Brazilijos tebegausėja.
Airija, kuri pasaulyje išsiskyrė
dideliu gyventojų emigracijos mastu,
per dešimtmetį trukusį ekonomikos
kilimo laikotarpį tapo svarbiu darbo
ieškančių imigrantų traukos centru.
Tačiau „keltų tigro“ ūkį
prėjusių metų pirmoje pusėje apėmė
pasaulinės ekonomikos krizės nulemta recesija.

atkelta iš 41 psl.
Kitas tremtinys, Donatas Jurkus, sakėsi esąs iš Kurių, grįžt Lietuvon žadėjo iškart sulaukęs pensijos.
Dar kalbėjo lietuvis iš Kuršėnų. Išvežė jį mažą... Daugiau
žmogus kalbėti nebepajėgė, tik verkė.
Aplankėme Novoiljinsko kapines. Lietuvių kapai – atskirame

plotelyje. Išlikę yra tik cementiniai
antkapiai. Juose skaitome užrašus.
Vieni išblukę, kiti aiškesni. Įdomu
tai, kad ir užrašai antkapiuose žemaitiški. Pavyzdžiu gali būti užrašas
„Pranas Lapinskas ir juo dukra“. Ir
tokių užrašų – tas „ir juo vaikai“ ar
žmona – daugybė. Visur užrašyta
žemaitiška tarme. Taip pat šalia var-

do ir pavardės visada yra prierašas
„lietuvis“. Be to, dauguma dar turi
įrėžtus Gedimino stulpus.
Iš apleistų, nelabai prižiūrimų
kapų (nors planai juos tvarkyti jau
pradėti įgyvendinti), grįžome į Ulan
Ude.
...Kita mūsų stotelė – Irkutskas...
Bus daugiau
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