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Aš – Lietuvai
Tautininkui Algimantui Birbilui iš Vilniaus
kilo puiki mintis – sukurti Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos miniatiūrų parką. Šiame žodyje
trumpai pristatysime jo idėją, o kitame numeryje
apie tai papasakosime plačiau.
Algimantas sako: „Kadangi šiuo metu
didesnė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
istorinio-kultūrinio paveldo dalis yra už dabartinės Lietuvos sienų, tai pagalvojau – mums visiems reikia kurti miniatiūrinį LDK istorinį parką
po atviru dangumi, kurį aplankę lietuviai suprastų
buvusią mūsų tautos didybę ir nusiteiktų kurti
ateitį čia, Lietuvoje, nebėgiodami po įvairiausius
užsienius. Su kuo tik pasidalinau šia idėja – tai
visiems labai patiko, atsirado daug bendraminčių,
norinčių padėti, pagelbėti, morališkai palaikyti. Būsimasis LDK miniatiūrų parkas pirmiausia
būtų istorinis-kultūrinis projektas. Jam tinkamiausia vieta – Trakų istoriniame nacionaliniame
parke, nes LDK miniatiūrų parkas tiksliai atitiktų
Trakų istorinio parko paskirtį būti istoriniu parku.
LDK parko teritorija apimtų nuo 25 iki 40 hektarų
buvusioje žemės ūkio paskirties dvaro žemėje,
tačiau jis būtų neatsiejamas nuo viso Užutrakio
dvaro komplekso, kurio bazėje įsikurtų LDK
parko lankytojų reikmėms reikalingi restoranai,
kavinės, viešbučiai ir kiti turizmo infrastruktūrai
reikalingi statiniai. LDK parko prieigose lankytojams galima būtų pristatyti ir įvairų kitą Lietuvos
kultūrinį-istorinį paveldą. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pritaria LDK parko idėjai
ir koncepcijai“, – sako Algimantas Birbilas.
Autoriaus nuomone, LDK miniatiūrų parkas prisidėtų prie turizmo plėtojimo Lietuvoje,
ir šis sumanymas būtų netgi naudingas ekonomine prasme. Turėdamas galvoje, kad šis projektas nebus pigus, autorius siūlo tai daryti panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų
ir kaimynų, su kuriais mus jungia istorinė praeitis, lėšas bei mūsų pačių talką. Pvz., sako Algimantas, biržiečiai galėtų parke pasistatyti Biržų
pilies maketą. Kaip pavyzdį jis rodo Olandijos
miniatiūrų parką Nadurodame, prie Hagos. Nuo
savęs pridurtume, kad Australijos sostinėje –
Kanberoje, garsiajame Cockington Green Gardens parke, nedidelio ežeriuko saloje, vienas
žmogus – Mindaugas Mauragis per dvejus metus
yra pastatęs Trakų salos pilies maketą. O JAV,
Putname, kur yra įsikūrusi Nekaltai Pradėtosios
Švč. Mergelė Marijos seserų vienuolija, kun. Stasio Ylos iniciatyva ir jėgomis yra sukurtas parkas ir pastatyta Mindaugo pilis. Taigi lietuviams
miniatiūrų statyba – ne naujiena.
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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Dėmesys užsienio lietuviams nesumažės
tautinės savasties skatinimu, saugojimu, – mūsų pagrindinis uždavinys,
kad bet kur pasaulyje esantis lietuvis
visada jaustųsi lietuviu.

AUDRONIUS AŽUBALIS

Lietuvos užsienio reikalų
ministrui Vygaudui Ušackui
atsistatydinus į šį postą paskirtas LR Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
Audronius Ažubalis. Šiandien
pristatome naująjį pareigūną
– užsienio reikalų ministrą
Audronių Ažubalį.
–Gerb. Ministre, pirmiausia
sveikiname Jus, užėmus šias atsakingas pareigas. Tikimės vaisingo
Jūsų, kaip Lietuvos atstovo, bendradarbiavimo su Pasaulio Lietuvių
Bendruomene. Norėtume sužinoti
Jūsų požiūrį į šias dvi lietuvas: ką
Lietuva gali duoti užsienyje gyvenantiems tautiečiams.
–Lietuvis, kur bebūtų, turi
išlikti lietuviu. Štai todėl, perėmę
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės funkcijas, inkorporavę
Užsienio lietuvių departamentą prie
Užsienio reikalų ministerijos, mes
norim užsiimti tautinio identiteto,
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–Koks Jūsų požiūris į seniai
sprendžiamą Lietuvos pilietybės
užsienyje išlaikymo problemą?
Ar yra vilties artimiausiu metu ją
išspręsti?
–Lietuvos pilietybės užsienyje
išlaikymo problema yra labai paprasta: taip, kaip sako Lietuvos Respublikos Konstitucija. Nematau
priežasties ir nematau galių ir būdų
artimiausiu metu keisti Lietuvos
Konstitucijos. Toks atsakymas gal
ką patenkins, o gal ko ir ne, bet sakau taip, kaip yra. Man Konstitucija
yra labai svarbus dokumentas. Ir, aš
manau – visiems.
–Yra
manančių,
kad
Konstituciją galima išaiškinti ir
kitaip, negu išaiškino Konstitucinis teismas, kad čia požiūrio klausimas.
–Bet tie, kurie turi kitokią
nuomonę, nėra Konstitucinio teismo
nariai. Gal ir man kai kurie KT sprendimai nepatiko, bet tai nereiškia, kad
aš galiu tuos sprendimus ignoruoti.
Mano galva, pilietybė yra kažkas
daugiau, negu tik formalus patvirtinimas. Ir šiuo požiūriu mes turime
elgtis pagal KT nustatas. Gali būti
toks liberalus požiūris, kad Lietuvos
pilietybę suteikiame visiems, bet ar
tokia didelė pasiūla suteiks kokybę
tiems, kurie ją gauna ar galėtų gauti. Aš manau, kad galima būti geru
lietuviu, patriotu ir tautiškai susipratusiu žmogum ir neturint pilietybės,
jeigu to neleidžia Lietuvos įstatymai.
–Bet, pvz., vienas Argentinos lietuvis senjoras yra guodęsis:
aš labai norėčiau, kad mano vaikaitis išliktų lietuviu, bet jeigu
nebus galima jam įgyti Lietuvos
pilietybės, aš neturėsiu jokio argumento, kodėl jam būti lietuviu.
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Jam nebus akstino būti lietuviu...
–Aš nemanau, kad Lietuvos pilietybė turėtų būti akstinas.
Auklėjimas,
susipratimas,
įsisąmoninimas, kas tu toks esi, – čia
yra akstinas. O pilietybė, Šengenas,
teisė važiuoti, teisė atidaryti Europos
Sąjungos duris, – tai yra praktinis,
pragmatinis dalykas. Tai irgi gali būti
gerbtina, bet aš manau, kad pilietybė
yra daugiau. Tame yra ir dvasios.
–Daug metų būdamas Seimo
Užsienio reikalų komiteto nariu, o
pastaruoju metu – ir jo pirmininku, be abejo, esate bendravęs su
tautiečiais užsienyje. Kokie Jūsų
įspūdžiai iš to bendravimo?
–Be abejo, esu bendravęs su
užsienio lietuviais. Galiu taip pasakyti: visi tautiečiai man lygūs ir visi
tautiečiai ir bendrijos yra savaip
įdomios, tačiau aš visada žavėjausi ir
žaviuosi tomis bendruomenėmis, kurios gyvena nesvetingoje aplinkoje,
kurios turi diena iš dienos įrodinėti
savo tautinį identitetą ir sau, ir
aplinkiniams: ar tai būtų Lenkija,
ar Baltarusija, Gudija. Pabendravęs
su tomis bendruomenėmis pradedi suprasti, kad būti lietuviu yra ir
įsipareigojimas. Tokiu būdu vėl
grįžti prie to, apie ką jau kalbėjome.
–Žinome, kad ką tik grįžote
iš Lenkijos, kur dalyvavote Kovo
11-osios renginiuose Punske. Jūsų
įspūdžiai iš šių susitikimų.
–Aš matau Lenkijos lietuvių
didelį pasiryžimą, nusiteikimą,
didelį atsparumą. Tie žmonės, kurie
gyvena savo žemėje, verti didelės
pagarbos. Matau ir objektyvius faktorius: daug jaunimo išvažiuoja,
taip pat ir į Lietuvą, baigę lietuvišką
„Žiburio“ gimnaziją, licėjų. Mes patys padedam statyti ir remti švietimo
įstaigas, bet tuo pačiu ir sekinam tą
bendruomenės šaltinį. Bet, matyt, tai
neišvengiami dalykai. Tai vyksta su
visomis bendruomenėmis pasaulyje.
O mes savo ruožtu, bent jau
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aš, kol būsiu šioje pozicijoje, padėsiu
kuo galėsiu. Tegu ir nedideli mūsų
pinigai, bet pirmiausia jie turėtų būti
skiriami sudėtingoje aplinkoje gyvenantiems lietuviams.
–Kaip konkrečiai Užsienio
reikalų
ministerijos
žmonės,
pareigūnai bendraus su užsienio
lietuviais: ar atstovybėse bus specialiai tam darbui skirti skyriai,
pareigūnai?
–Ne, atskirų pareigūnų tam
darbui nebus skirta. Tikimės sustiprinti mūsų rūpestį tremtinių kapais
buvusiuose lageriuose, kalėjimuose,
tremčių vietose.
–Ar kas nors keisis Jums tapus užsienio reikalų ministru?
–Nebuvau šalininkas ardyti Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentą, dėl to rašiau premjerui raštą iškart po rinkimų, kad
TMIDas turėtų likti. Žinoma, pagal
modernią politiką tokie departamentai prie Vyriausybės yra atgyvenę,
bet tas Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento išskirtinumas buvo
patrauklus, nes tai galėjo būti skydas darbe su išeivija ir tautinėmis
mažumomis. Bet aš padarysiu viską,
kad dėmesys išeivijos reikalams tikrai nesusilpnėtų. Kita vertus, žiūrint
hierarchiniu požiūriu, nemanau, kad
atstovavimas užsienio lietuviams
dabar tapo žemesnio lygio. Juk ministras yra Vyriausybės kabineto narys. Manau, kad didžiausios baimės
buvo ir yra dėl to, ar tarp tų galybės
darbų, ką daro ministerija, atsakinga
už tarptautinius santykius, prekybos politiką, ekonominį saugumą,
konsulinius dalykus ir t.t., ras laiko,
vietos ir dėmesio tiems klausimams.
Galiu tvirtai pasakyti: tikrai ras.
–Ko Lietuva galėtų laukti iš
pasaulio lietuvių?
–Aš nemanau, kad reikėtų
ko nors laukti. Laukimas ateina iš
praeities. Mes turime būti aktyvūs
ir matomi pasaulyje žaidėjai, pvz.,
neseniai vyko premjero verslo misija JAV. Delegacija susitiko su

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS AUDRONIUS AŽUBALIS KOVO 11-OSIOS
PUNSKE, LENKIJOJE. SIGITO BIRGELIO NUOTR.

ŠVENTĖJE

įvairiomis užsienio kompanijomis.
Paprastas atsakymas: premjero vizitas buvo matomas. Tikiu, kad ir
vietiniai lietuviai, kurie dirba tose
kompanijose, tai matė. Jeigu jie
nori, gali, padeda, prisideda, o gal
įsijungia į tą patį verslą, atstovaudami Amerikos kompanijose, advokataudami už Lietuvą. O susipratimas
ateina iš auklėjimo, iš žmogaus pajautos, aš aplinkos arba net iš atsivertimo, – ir taip būna. Ir tada Tėvynei
nereikia nieko prašyti.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė
Audronius Ažubalis. Gimė
1958 m. sausio 17 d. Vilniuje. Studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (VVU, dabar – Vilniaus
universitetas) žurnalistiką; už ryšius
su Lietuvos Helsinkio grupės nariais 1977 m. pašalintas. 1982 m.
jam buvo leista tęsti žurnalistikos
studijas VVU neakivaizdiniu būdu;
žurnalisto diplomą gavo 1989
m. 1990 m. studijavo politiką ir
ekonomiką „World Press“ instituto
Makalesterio koledže (St. Paulas,
Minesota, JAV). Dirbo Lietuvos
valstybiniame leidyklų, poligrafijos
ir knygų prekybos komitete, Lietuvos moksliniame metodiniame
kultūros centre, Lietuvos valstybiniame televizijos ir radijo komitete,

Lietuvos respublikinėje kino filmų
nuomojimo kontoroje. 1989-1990
m. – Lietuvos Sąjūdžio savaitraščio
„Atgimimas“ korespondentas. 19901992 m. – Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo Pirmininko
atstovas spaudai. 1991-1993 m. –
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Informacijos ir analizės
centro vedėjas. 1993 m. įkūrė
pirmąjį Lietuvoje ryšių su visuomene konsultacinį centrą ir iki 1996
m. lapkričio mėn. jam vadovavo.
1996-2000 m. – Seimo narys. Dirbo
Seimo Užsienio reikalų komitete,
buvo šio komiteto pirmininku, Europos reikalų komiteto pirmininko
pavaduotoju.
2004 m. vėl tapo Seimo nariu, išrinktas daugiamandatėje apygardoje pagal Tėvynės sąjungos
sąrašą. Lietuvos Respublikos Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių
su Latvijos Respublika grupės primininkas, Europos reikalų komiteto,
NATO reikalų komisijos narys.
Nuo 2009 m. – Seimo narys,
išrinktas vienmandatėje Vilniaus
Fabijoniškių rinkimų apygardoje;
Seimo Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas, NATO Parlamentinės
Asamblėjos delegacijos vadovas.
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Tėvynėje

Darbas savo valstybei pažadina energiją
Minime Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį. Į „France catholique“ žurnalistės Natalia Bottineau
klausimus atsako Kovo 11-osios Akto signataras Vladas Terleckas

DR. VLADAS TERLECKAS SU LIETUVOS PREZIDENTE DALIA GRYBAUSKAITE
2010 M. VASARIO 16-ĄJĄ, PO APDOVANOJIMO ORDINU „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“.
DŽOJOS BARYSAITĖS NUOTR.
Lietuva
pirmoji
Sovietų
Sąjungoje išgyveno savo aksominę
revoliuciją. Šįmet kovo 11 d. ji šventė
valstybės atkūrimo dvidešimtmetį.
Kaip ir kasmet, šalis šventė Vasario
16 d. Nepriklausomybės paskelbimo
(1918 m.) šventę. Šia proga buvęs
Vilniaus universiteto dėstytojas ir
Aukščiausiosios Tarybos deputatas, vienas iš 124 atkuriamos nepriklausomos Lietuvos signatarų,
Lietuvos Respublikos prezidentės
Dalios Grybauskaitės buvo apdovanotas ordinu. Kalbiname jį. Jis
mini „Pirmąją“ nepriklausomybę
ir glostantį jos pripažinimą, po to
šlovingas 1990 m. kovo ir tragiškas
1991 m. sausio dienas.
–Pone Vladai Terleckai,
Lietuvos Nepriklausomybės dienos Vasario 16-osios proga jūs
iš Lietuvos Prezidentės rankų gavote ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“. Ką jums reiškia ši data ir
šis pripažinimas? Ką Jums pasakė
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Prezidentė? Kokia šeimos, kitų reakcija? Koks lietuvių meilės jausmas savo tėvynei?
–Vasario 16 d. Aktas – tautos
laisvės dvasios nemarumo dokumentas, padaręs stebuklą – mūsų tautos
pakilimą valstybiniam gyvenimui
po 120 metų nelaisvės despotinės
carų Rusijos imperijoje. Čia žodį
„stebuklą“ vartoju ne kaip metaforą.
Juk XIX-XX a. pradžioje žymūs
Vakarų
kalbininkai,
tautosakos
tyrinėtojai laidojo lietuvius, jų kalbą
ir kvietė aktyvinti žodžių, tautosakos lobių rinkimą. Mat lietuvių kalba, kaip seniausia indoeuropietiška
kalba, buvo labai svarbi kalbotyrai,
ypač lyginamajai. Nepaprasta buvo
paskelbti Nepriklausomybės Aktą,
kai šalyje šeimininkavo kaizeriniai
okupantai. Šis žingsnis galėjo atrodyti kaip savotiška avantiūra, kadangi Lietuvos elitas buvo išnaikintas
per 1794 m., 1830–1831 m., 1863
m. sukilimus, dalis jo suslavėjo.
Atsirasti naujam inteligentijos po-
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tencialui visaip trukdyta: 1864-1904
m. drausta lotyniškais rašmenimis
spausdinti
knygas,
laikraščius;
lietuviškai kalbėti viešose įstaigose,
mokyklose mokyti gimtąja kalba,
studijas baigusiems dirbti Lietuvoje. Išimtis daryta tik gydytojams,
advokatams ir dvasininkams (katalikams). Negana to, valstybę teko
kurti ant I Pasaulinio karo paliktų
griuvėsių ir pelenų; 1919-1920 m.
reikėjo Nepriklausomybę apginti nuo iš visų pusių besiveržusių
priešų. Kas apgynė? Ogi daugiausia
savanoriai kaimiečiai, sermėgėti,
klumpėti.
Gautas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ kelia dvejopus jausmus. Malonu būti pastebėtam. Bent
trumpam patikėjau, kad ilgus metus
dirbau prasmingą darbą. Kita vertus,
neapleidžia abejonės, ar „neužstojau
saulės“ kitiems, vertesniems. Pagaliau apdovanojimas – tai ir
įpareigojimas, skola savo valstybei,
kurios dėl amžiaus jau nesuskubsiu
grąžinti. Be abejo, džiaugėsi žmona,
dukra. Jų pasišventimas daug padėjo
man
„nuskinti“
apdovanojimą.
Sujaudino brolio Antano pasakyti teisingi žodžiai: „Koks būtų
džiaugsmas mūsų Tėvams, jei būtų
gyvi!“ Viliuosi, kad jie iš Aukštybių
viską matė ir džiaugėsi.
Dėl įtempto darbo grafiko Prezidentė tespėjo išreikšti
apgailestavimą, kad buvau įvertintas
per vėlai.
–Jūs,
mokslininkas
ir
visuomenės
veikėjas,
gimęs
1939 m. Nuo 1967 m. iki 2000
m. dėstėte Vilniaus universitete bankų ir pinigų mokslus. Kaip
jūs išgyvenote sovietmetį kaip
dėstytojas – kokią laisvę turėjot,
kokius patyrėte pavojus?
–Sovietmečiu bankų specialistus ruošė vienintelis Vilniaus
universitetas (VU). Vien man 1967-
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2000 m. teko dėstyti Vakarų šalių
pinigų ir bankų mokslų pagrindus.
Šios žinios pravertė kuriant nepriklausomos Lietuvos bankų ir pinigų
sistemos teisinę bazę, reorganizuojant sovietinius bankus.
Esant disidento broliu, labiau dėl to „peršviečiamam“, laisvių
negalėjo būti per daug, kaip ir kitiems kolegoms reikėjo kontroliuoti
sakomus žodžius, save cenzūruoti.
Prisimenant dešimtis tūkstančių
žuvusiųjų,
šimtus,
tūkstančius
perėjusius
per
Gulagą,
man
nekorektiška kalbėti apie iš režimo
patirtus nemalonumus. Bet turiu
atsakyti į klausimą. 1958 m. ir 1959
m. nepriėmė į aukštąsias mokyklas,
nors gerai išlaikiau stojamuosius
egzaminus, nebuvau joks disidentas. Nelengva jaunystėje patirti, kad
esi priskirtas prie „raupsuotųjų“
vien todėl, jog tavo brolis – „nacionalistas“. 1976 m. apgynus daktaro
disertaciją 9 metus man nesuteikė
docento mokslinio vardo Vilniaus universiteto vadovai, reikalavo
viešai pasmerkti brolio veiklą, bent
parašyti pagiriamąjį žodį sovietinei
sistemai. Mano atsakas buvo toks:
jei savo darbais nenusipelniau šio
vardo, jo „nepirksiu“ už kitką. Vis
tik turiu džiaugtis, kad nebuvau
išvarytas iš universiteto, kad buvo
leista dirbti mėgstamą darbą. Gal
valdžiai buvau reikalingas šioje pozicijoje kaip gyvas sovietinės sistemos demokratiškumo pavyzdys.
–Nuo 1976 m. esate socialinių
mokslų daktaras, nuo 1989 m. iki
1992 m. dalyvavote kuriant Lietuvos bankų teisinę bazę ir sistemą,
pinigų sistemos pagrindus. Kokie
buvo prioritetai? Ar jūsų moksliniai tyrimai, ieškojimai buvo
žinomi? Kaip vertinate pokomunistinius sunkumus ir dabartinę
krizę?
–Bent aš pirmenybę teikiau
tam, kad bankų sektoriuje svarbią
įtaką turėtų valstybė ir šalies kapitalas, kad nacionalinis bankas (Lietuvos bankas) būtų visavertis centrinis bankas, atkakliai priešinausi

ANTANAS (KAIRĖJE)
1991 M.

IR

VLADAS TERLECKAI

PRIE

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

APIE

Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
pastangoms jį paversti valdybos
valiutų valdyba, t. y. valiutiniu
„klozetu“. Valiutų valdybos modelis padaro centrinį banką viso labo
valiutų keitykla. Šitai trukdo įveikti
ir dabartinę ekonominę krizę.
Mano monografijos „Pinigai
Lietuvoje 1915-1944 m.“, „Lietuvos
bankas 1922-1943 m.“, „Lietuvos
bankininkystės istorija 1918-1941
m.“ daugiau žinomos bankų specialistams ir istorikams. Už mokslinius
darbus 1992 m. ir 1999 m. Lietuvos
bankas paskyrė man prof. V. Jurgučio
premijas (V. Jurgutis 1922-1929 m.
vadovavo Lietuvos bankui, iki 1940
m. dėstė Kauno universitete).
–1990 m. kovo 4 d. Jūs buvote išrinktas į LR Aukščiausiąją
Tarybą. Tų pačių metų kovo
11 d. jūs kartu su 123 deputatais pasirašėte Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Kaip
išgyvenote šį rizikingą, drąsų ir
tuo pačiu egzaltacijos kupiną
laikotarpį, 1991 m. sausio įvykius?
Kaip suderinote dėstytojo ir parlamentaro veiklą?

–Džiaugsmą tramdė visu
ryškumu pajausta atsakomybės
našta, neatsakyti klausimai – kas
laukia Lietuvos žmonių, ar toks
žingsnis nepareikalaus aukų, kiek
jų gali būti? Veidmainiaučiau, jei
sakyčiau, jog nejaučiau nerimo dėl
savo ir šeimos likimo. Tik šiemet iš
V. Landsbergio lūpų išgirdau, kad
jau 1990-03-12 sovietinių struktūrų
Lietuvoje vadovai buvo Kremliui
pateikę pasiūlymą dėl deputatų izoliavimo, bet nesulaukė pritarimo.
Pasinaudojau statuto teikta galimybe pasirinkti pagrindiniu
darbu deputatystę ar toliau dėstyti
Vilniaus universitete. Pasirinkau
pastarąjį darbą, kaip teikiantį daugiau galimybių bendrauti su jaunimu, ne tik jiems perteikti reikalingas
žinias, bet ir patirti jų nuotaikas lūžio
laikais, skelbti straipsnius. Nemėgau
šurmulio, brovimosi prie mikrofono, į tribūną. Aukščiausiojoje
Taryboje man buvo privalu lankyti
plenarinius posėdžius, kurie neretai
užsitęsdavo iki išnaktų, rengiami
dažniau nei numatė statutas. Taip
nutikdavo kitai pusei suaktyvinus
destabilizuojančius veiksmus.
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Šiandien ne visai pajėgiu
suvokti, kaip sugebėdavau dirbti
Aukščiausiojoje Taryboje ir Vilniaus universitete, dar rašyti straipsnius, konsultuoti Lietuvos banką ir
kt. Žinoma, kaip sako rusai, neretai
tekdavo iš laivo lėkti į „balių“. Tad
nestebina, kad greitai sustreikavo širdis, jau liepos mėnesį buvau
priverstas gydytis nuo stenokardijos. Kita vertus, stipriai pajaučiau,
kaip laisvė, darbas savo valstybei
pažadina energiją.
Norint perteikti 1991-01-13 ir
vėlesnių dienų, mėnesių atmosferą,
patirtus išgyvenimus, reiktų visos
knygos. Kol kas niekas tam nesiryžo.
Ir iki sausio 13 d. sovietų kariuomenė
demonstravo jėgą, dažnai tankai
ir šarvuočiai pravažiuodavo pro
parlamentą, į jį buvo nutaikyti sunkieji kulkosvaidžiai. Tuo siekta
palaužti deputatus psichologiškai.
Tačiau oras pakvipo krauju 1990 m.
gruodį. 1991-01-08 buvo suorganizuotas parlamento šturmas, grupė
priešiškų asmenų įsiveržė į pastatą.
Jau tada Aukščiausiosios Tarybos
deputatai turėjo būti išvaikyti.
1991-01-13 naktį į parlamentą
atvykau pamiegojęs valandą, beveik nieko nedirbome, tiesiog buvo
būtinas deputatų buvimas siekiant
parodyti, kad Aukščiausioji Taryba,
kaip aukščiausioji šalies institucija,
veikia bei esant ekstremaliam reikalui priimti sprendimus. Kas kartą
ateidavo liūdnos žinios: nežinia, kur
dingo premjeras, daugėja žuvusiųjų
(jų buvo 14) ir sužeistųjų (apie
1000), ligoninės perpildytos, ne
kartą buvo skelbiamas pavojus,
kad artimiausiu metu Aukščiausiąją
Tarybą puls specialūs sovietų daliniai, kad užsidėtume dujokaukes.
Buvome mirtininkai, kunigas davė
visuotinį nuodėmių atleidimą. Iš visur išdėliotų benzino butelių sklido
garai ir dvokas. Tereikėjo atsitiktinės
kibirkšties. 2009 m. gruodį 1991 m.
Krašto apsaugos departamento vadovas viešai pripažino, kad buvo numatyta parlamentą paversti fakelu.
Dvasinės stiprybės teikė parlamentą
apsupusi
šimtatūkstantinė
vis-
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kam pasiryžusių žmonių minia,
bendros jų maldos, patriotinės
dainos. Tūkstančiai savanorių statė
barikadas aplink Aukščiausiąją
Tarybą. Jų nugalėti niekas negalėjo,
galėjo tik nužudyti. Budėjimas prie
Aukščiausiosios Tarybos tęsėsi
mėnesius, iš visų Lietuvos vietovių
žmonės vežė budėtojams maistą,
maitino veltui, be galo sielą šildė gausios žmonių aukos nukentėjusiems
nuo agresijos padėti. Aukojo visų
tautybių žmonės, aukojo pinigus, paveikslus, ką tik numautus nuo pirštų
žiedus ir kt. Negalėjo nejaudinti
minių minios palydinčių sausio 13
d. aukas, kalnai gėlių prie jų karstų.
Ir vis tik labiausia mane paveikė,
kai eidamas palydinčiųjų kolonoje,
pamačiau būrį darželinukų, iš kurių
veidukų žvelgė nevaikiška rimtis.
Supratau, kad per tas kelias tragiškas
dienas jie staiga tapo suaugusiais.
Nepamirštami vaizdai, patirtys!
Vien dėl jų buvo verta gyventi. Nors
tai daugiau nei 80 proc. deputatų
kainavo rimtas sveikatos problemas.
–Nuo 2000 m. rašote ir diskutuojate įvairiais Lietuvos istorijos
klausimais: esate daugiau nei 450
straipsnių, mokslinių darbų autorius.
Ar nesate nusivylęs, kad priešingai
negu Vaclavas Havelas, nepriklausomos Lietuvos vadovai nesiėmė
priemonių uždrausti buvusiems kolaborantams išlaikyti valdžią?
–Sunku
lyginti
Lietuvos
padėtį su Čekijos, Lenkijos ir kitų
Vidurio Europos šalių situacija. Jos
buvo išsaugojusios valstybingumą
(tegul ribotą), jų specialiųjų tarnybų
dokumentai nebuvo išvežti, sunaikinti. Kitaip nutiko Lietuvoje.
Užsienio valstybė turi galimybę
manipuliuoti informacija apie KGB
agentus ir įtakoti politinius procesus Lietuvoje. Aukščiausioji Taryba
neįstengė priimti Desovietizacijos
įstatymo todėl, kad tam buvo nepalankus politinių jėgų išsidėstymas,
buvo per daug juo nesuinteresuotų,
dalis deputatų tiesiog nesuvokė jo
svarbos. Nusivylimas ne vienintelis.
–Lankydamasi Lietuvos ge-
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nocido muziejuje mačiau jūsų brolio – Antano Terlecko nuotrauką.
Kodėl jis buvo ištremtas? Kaip jis,
jo šeima išgyveno gulagą?
–Iš pradžių turiu patikslinti jūsų klausimą. Brolis daugiausia
buvo kalinamas lageryje. Tik 1980
m. gavo papildomą tremtį. Tremtis
ir kalinimas – skirtingos sąvokos,
skirtingi represijų būdai. Kalinimas buvo daug griežtesnis baudimo būdas nei trėmimas. Tremtinių
nesaugo sargyba, už darbą gaudavo darbo užmokestį ir t. t. Brolis
kalėjo 4 kartus: pirmą kartą (1945
m.) trumpai, keletą mėnesių, tada
jis turėjo 17 metų. 1958 m. buvo
nuteistas 3 metams, 1972 m. – 1
m. ir 1980 m. – 3 m. kalėti bei 5
m. tremties. 1945 m. kalintas už
nieką. Nuo 1944 m. vasaros sovietų
režimas vykdė masišką terorą Lietuvoje, vien iki 1946-01-01 buvo
sulaikyta 133 tūkst. žmonių (tuomet mano Tėvynėje gyveno apie 2,5
mln.), nužudyta 12,3 tūkst. asmenų.
Trumpai sakant, NKVD „košė“
vietoves, visus bėgančius šaudė,
įtartinus suiminėjo, o po to kankindami išgaudavo prisipažinimus
dėl nepadarytų nusikaltimų. Kitus kartus brolis kalėjo už aktyvią
antisovietinę veiklą, pvz., už nelegalios organizacijos (Lietuvos
laisvės lygos) įsteigimą, pogrindinės
spaudos leidimą ir kt. Ištverti gulagus broliui padėjo tai, kad paskutinius 3 kartus kalėjo po Stalino
mirties, kai kalinimo sąlygos buvo
lengvesnės: fiziškai nebuvo kankinami, laisviau galėjo susirašinėti su
artimaisiais, gauti siuntinius. Padėjo
jo tvirtas charakteris, optimizmas ir
išankstinis nusiteikimas, kad vėliau
ar anksčiau bus pasodintas. Sunkiausia jam buvo tada, kai atlikęs
kalinimo bausmę, buvo ištremtas į
atšiaurią Kolymą, kur oro slėgis 20
punktų žemesnis nei įprastas. XX
a. 9-ajame dešimtmetyje taip toli
nebuvo nugabentas nė vienas SSRS
disidentas. Tąkart jam išlikti labai
padėjo mūsų viduriniojo brolio Jono
mirtis. Šeimos ir mano prašymu
Antanui buvo leista atvykti į Jono
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laidotuves Vilniuje. Daktarai labai
Antaną apgydė, sustiprino. Beje,
KGB taip suorganizavo, kad Antanas
Vilnių pasiekė jau po Jono palaidojimo. „Humaniškai“ KGB pasielgė
ir mirus (1980 m.) mūsų Motinai:
nors tada brolis dar kalėjo Vilniuje, neleido jam atsisveikinti su čia
pašarvota Motina. Kokioje sistemoje
buvome priversti gyventi, rodo tai,
kad į mūsų Motinos šermenis buvo
atsiųstas KGB agentas, kitas agentas buvo įsiterpęs tarp palydinčių
prie kapo duobės. Žodžiu, taip KGB
„pagerbė“ mūsų Motiną ar bijojo,
kad Jos mirties sukrėsti nepadarytume „valstybinio perversmo“.
Ką Antanui teko ištverti,
daug gali pasakyti tokie faktai:
buvo laikomas kalėjimo požemyje
su išprotėjusiais (vienas valgė
savo išmatas), kito kalinimo metu
kažkur už kameros sienos būdavo
paleidžiamas mažametės dukros
krykštavimo, kalbėjimo įrašas. Ką
patyrė jo šeima, galima spręsti iš to,
kad 5 asmenys turėjo gyventi vien iš
žmonos kuklios algos, patirti ne vieno šeimos draugo išdavystę.
Mūsų Tėvams, man ir mano
šeimai Antano įkalinimas kiekvieną
kartą buvo didelė psichologinė
drama. 1957-1958 m. gyvenau su
Tėvais kaime. Beveik nemačiau
neverkiančios, kažką dirbančios
Mamos, Tėtis dar daugiau dirbo,
taip malšindamas širdies skausmą.

„Nusikaltėlį“ išauginusiems Tėvams
traumuoti kagėbistai sąmoningai du
kartus buvo atvežę Antaną, kuriam
prieš tai ilgai nebuvo leista nusiskusti
barzdą, kad prasčiau atrodytų. 1958
m. vykstant Antano ir jo draugų teismui, sąmoningai ar nesąmoningai
buvo paleistas gandas, pasiekęs mus,
kad jį nuteisė mirties bausme. Manau, nėra reikalo rašyti, kaip mes
visi jautėmės. Tarp kitko, tuo laiku
aš laikiau abitūros egzaminus.
–Nacių okupacijos laikais
taip pat Lietuvoje būta baisaus
Holokausto. Kokios pagrindinės
holokausto vietos Vilniuje? Kartais susidaro įspūdis, kad Lietuvai
sunku prisiminti Holokaustą ir
savo tautos genocidą.
–Deja, Lietuva, kaip ir Lenkija, nacių buvo paversta žydų masinių
žudynių vieta, kapaviete. Vilniuje
pagrindinė žydų ir ne tik jų, bet ir
lenkų, rusų, lietuvių žudynių vieta
– Paneriai. Kaune daugiausia žydų
nužudyta IX forte. Nepasakyčiau,
kad lietuviams būtų sunku prisiminti žydų Holokaustą ar mano
tautos genocidą. Tik po 1990-03-11
atsirado galimybės viešai svarstyti,
tyrinėti šiuos šiurpius nusikaltimus,
įamžinti jų atminimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę nemažai
nuveikta: tvarkomos senosios žydų
kapinės ir masinės jų kapavietės,
rugsėjo 23 d. paskelbta kaip atmin-

Pastaba dėl PLB kraštų vėliavų
Noriu pareikšti savo mintį
PLB Valdybos nariams. Manau,
būtų svarbu šią mintį kuo greičiau
išplatinti visoms Pasaulio Lietuvių
Bendruomenėms.
PLB Seime buvo priimtas nutarimas, kad lietuvių bendruomenės
įvairiuose kraštuose susikurtų savo
vėliavas. Šiais metais XII PLB
seime Vilniuje mačiau keletą sukurtų
vėliavų projektų, kurie neatitinka
nustatytų taisyklių. Vienas pavyzdys buvo toks: ant mūsų trispalvės
buvo uždėtas kitos šalies herbas. Tai

reiškia, kad trispalvė buvo panaudota kaip fonas kitos šalies herbui. Norint kurti vėliavas pirmiausia reikėtų
įsiminti pagrindines sąvokas:
Lietuvos Tautinė vėliava yra
šventa ir neliečiama. Trispalvė turi jai
galiojančius įstatymus, kurie privalomi visiems tautiečiams užsienyje.
Sutapatinti
Trispalvę
ar
Vytį su kitų šalių herbais griežtai
draudžiama.
1935 m. Kaune įvyko I PLB
suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas stilizuotas Vyčio piešinys.

tina Žydų Holokausto diena, išleista
daugybė mokslinių darbų apie žydų
žudynes, rengiami moksleivių konkursai tema „Žydai – mūsų kaimynai“, spausdinami geriausių rašinių
rinkiniai, Vilniuje įkurtas valstybinis žydų muziejus, jo Tolerancijos
centras, įrengiamos memorialinės
lentos, statomi paminklai ir kt. Kitos
institucijos ir jų darbuotojai tyrinėja
sovietinį lietuvių genocidą. Apmaudu, kad pastaraisiais metais daugėja
istorijų, politikų priekaištų, kad per
daug skiriama dėmesio 1940-1953
m. Lietuvos gyventojų žudynėms,
patirtiems jų nuostoliams (apie
trečdalį visų gyventojų), kad daug
dėl jų ašarojame, daugelis švenčių ir
atmintinų dienų persmelktos liūdesio,
gedulo. Bet juk Lietuvoje dar tiek
daug kryžių be kapų ir kapų be kryžių.
Dėka savo Tėvų manyje, mano atmintyje pakanka vietos visiems
nužudytiems, kentėjusiems, nepaisant
jų tautybės. Pokaryje Motina ir jos
kaimynės tiesiog įverkė į mano sielą
gailestį dėl nužudytų žydų ir kaltės
jausmą už tai, kad prie jų prisidėjo
dalis lietuvių (kriminalinio gaivalo).
–Kodėl Dievas nesunaikino
gulagų, koncentracijos stovyklų?
–Tai težino Dievas. Dar sunkiau mums suvokti, kodėl Jis leido valdžią Rusijoje, Vokietijoje
užgrobti žiaurioms jėgoms, siekusioms sunaikinti Bažnyčią, tikėjimą.
Jis daugelį metu buvo laikomas
kultūrinio paveldo pavyzdžiu, todėl
galėtų būti panaudojamas naujai kuriamoms bendruomenių vėliavoms.
Vytis ir Trispalvė visada turi
būti laikomi aukščiau kitų šalių
ar kraštų herbų. Į tai ypač turėtų
atsižvelgti tautiečiai, gyvenantys
užsienyje.
Noriu priminti, kad naujai
sukurtos vėliavos turi būti ne tik
papuošalas, bet kad jų pagrindinis
tikslas būtų suvientyti visus tautiečius
ir sustiprinti lietuvybę užsienyje.
Jonas Stundžia
Lawrence LB, JAV

2010 Balandis / Pasaulio lietuvis

9

Tėvynėje

„Lietuviais esame mes gimę“ – Nepriklausomybės 20-mečiui

SEIMO

IR

PLB

KOMISIJOS

KOPIRMININKAS

KOMISIJĄ APTARNAUJANČIOS TARNAUTOJOS

–

PAULIUS SAUDARGAS

KOMISIJŲ SKYRIAUS VADOVĖ

ŠNIAUKŠTIENĖ IR KOMISIJOS PATARĖJA JADVYGA ILGEVIČIŪTĖ

PARODOS ATIDARYMĄ LIAUDIES

10

DAINA PRADĖJO

Pasaulio lietuvis / 2010 Balandis

IR

ŠIĄ

JANINA

„LIETUVIŲ NAMŲ“ ANSAMBLIS

2010-03-10 Vilniuje, LR
Seimo rūmuose, atidaryta kilnojamoji paroda „Lietuviais esame
mes gimę“, jau keletas mėnesių
keliaujanti po Lietuvą. Tai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės istoriją
pasakojanti paroda. Parodą atidarė
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis
ir parodos kuratorius Leonas Narbutis, kuris kalbėjo:
–Užsienyje gyvenantys lietuviai nesėdėjo sudėję rankų, kad
ateitų Kovo 11-oji. Šios parodos tikslas – įvairiose Lietuvos
vietovėse gyvenančius lietuvius
supažindinti su jų darbais ir gyvenimu – politine ir kultūrine veikla.
Okupacijos metais tautiečiai Lietuvoje neturėjo galimybės sužinoti,
ką jų broliai užjūriuose veikė
išlaikydami lietuvybę, lietuvišką
tapatybę ir puoselėdami lietuvišką
kultūrą.
Parodos kuratorius prisiminė,
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmtakas – Draugija užsienio lietuviams remti buvo sukurta dar 1932
m., bet Antrasis pasaulinis karas jos
veiklą nutraukė. Karui baigiantis
apie 60 tūkst. lietuvių pasitraukė į
Vakarus ir, siekdami išlaikyti savo
identitetą, daugiausiai prel. Mykolo
Krupavičiaus iniciatyva, susibūrė
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Pagrindinis organizacijos tikslas
buvo išlaikyti lietuvio ryšį su savo
tėvyne ir kultūra.
Žodį tarė LR Seimo ir PLB
komisijos vienas pirmininkų Paulius
Saudargas, pirmiausia pasveikinęs
susirinkusius su atkurtosios Lietuvos valstybės 20-mečio sukaktimi,
kuriai ir buvo skiriama ši paroda.
–Gatvėje,
susirinkimuose,
ypač žiniasklaidoje dažnai girdime:
„Ar už tokią Lietuvą kovojome? Ar
dėl tokios Lietuvos gyvenome?“
Lankydamasis mokyklose bandai
atsakyti į tą klausimą. Neseniai teko
lankytis vienoje mokykloje su garsia pasipriešinimo judėjimo dalyve
Nijole Sadūnaite, kuri didžiąją savo
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gyvenimo dalį praleido kalėjime. Ji
parašė knygą „KGB akiratyje“. Tai
aš vaikams ir sakau: „ Jūs šiandien
švenčiate Kovo 11-ąją, Laisvės
šventę, dainuojate, o prieš 30 metų
viso to nebūtumėte galėję daryti, nes
būtumėte buvę KGB akiratyje. Už
tai, ką mes matome šiandien savo
kasdienybėje, esame visi atsakingi.
Ir šios parodos pavadinimas pasako:
„Lietuviais esame mes gimę“, tie
žodžiai gražiai susišaukia su Konstitucijos preambule, kad Lietuvos
valstybę kuria lietuvių tauta. Svarbu gimti lietuviu, bet dar svarbiau
išlikti lietuviu. Kur bebūtum. Ši paroda apie tai“.
Parodos atidaryme dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Užsienio
reikalų
ministerijos
Užsienio
lietuvių departamento vadovas Arvydas Daunoravičius, savo žodį daina ir muzika – tarė „Lietuvių namų“
Vilniuje auklėtiniai, atlikę liaudies
dainų ir muzikos.
PL inf.

PARODOS „LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ“ ATIDARYME DALYVAVO URM
UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS ARVYDAS DAUNORAVIČIUS
(IŠ DEŠINĖS), LIETUVIŲ NAMŲ DIREKTORIUS GINTAUTAS RUDZINSKAS, UŽSIENIO
LIETUVIŲ ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA A STA TURSKIENĖ

PARODĄ APLANKĖ RAŠYTOJAS KAZYS ALMENAS, DIDELĘ
DALĮ GYVENIMO PRALEIDĘS IŠEIVIJOJE

PLB ATSTOVYBĖS LIETUVOJE
GRYBAITĖ

ADMINISTRATORĖ
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Tėvynėje

Lietuvai reikia daugiau informacijos apie mus
Žurnalistės Audronės V. Škiudaitės pokalbis su parodos „Lietuviais esame mes gimę“ kuratoriumi,
buvusiu prezidento Valdo Adamkaus padėjėju Leonu Narbučiu
tai kito savo pažįstamo ir vertinamo veikėjo arba išeiviško gyvenimo
aspekto. Bet paroda yra skirta ne
užsienyje gyvenantiems lietuviams,
o Lietuvos žmonėms. Akcentais, kurie dedami toje parodoje, siekiama
parodyti ne tik gyvenimą, o daugiau
– kaip užsienyje gyvenantys lietuviai prisidėjo prie Nepriklausomybės
atstatymo. Tokiu atveju vienas ar kitas žymus veidas galėjo ir nepatekti
į ekspoziciją. Tai ir nėra taip svarbu.

PLB PARODOS KOORDINATORIUS LEONAS NARBUTIS
SEIME ATSAKO Į INTERESANTŲ KLAUSIMUS
–Paroda, Lietuvai pasakojanti apie užsienio lietuvių
gyvenimą ir veiklą, keliauja jau
pusmetis. Kokie Jūsų, kaip organizatoriaus, įspūdžiai iš tų kelionių?
–Iš Vilniaus paroda nukeliavo
į Kauną, iš Kauno į Pagėgius, po to
į Alytų. Iš Alytaus grąžinom atgal į
Vilnių, į Seimą. Iš Seimo keliaus į
Gen. Žemaičio karo akademiją Vilniuje. Po to lankysimės Kėdainiuose,
Plungėje, o paskui – visame vakariniame Baltijos jūros pakraštyje
– Palangoje, Nidoje ir t.t. Po vasaros atostogų, – toks mano planas,

12

EKSPOZICIJĄ ATIDARANT

– labiau kreipsime dėmesį į mokyklinio amžiaus jaunimą ir šį naują
turą rudeniop pradėsime Mokytojų
namuose. Po to dirbsime su atskiromis mokyklomis. Esu tikras, kad
ta informacija, kurią pateikia paroda, moksleivijai bus naujiena ir tuo
pačiu supažindins juos su užsienyje
gyvenančiais tėvynainiais.
–Kaip sekasi, kokia žmonių
reakcija?
–Viskas yra priimama teigiamai. Tik tie, kurie yra gyvenę
užsienyje, jie pasigenda tai vieno,
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–Jau daugiau kaip pusmetis
tiesiogiai bendraujate su Lietuvos auditorija ir matote, kiek Lietuvoje yra žinoma apie užsienio
lietuvius, jų gyvenimą ir indėlį į
nepriklausmybę.
–Lietuviai žino, kad daug
tautiečių gyvena užsienyje. Ypač
daug informacijos apie užsienio
lietuvius anais – sovietų laikais
ir nebuvo galima gauti, tuo labiau, kaip jie bandė prisidėti prie
Nepriklausomybės atstatymo. Parodoje yra fotograﬁjos, kurios parodo
demonstracijas ir kitus renginius. Bet
paroda nesigilina smulkmeniškai, ji
apibendrina. Žinoma, paroda apie
viską nepapasakos, bet jeigu ji sudomins, žmogus ims toliau gilintis pats.
Apie parodą rašo vietinė
spauda, žmonės rašo gražius atsiliepimus. Štai kaip rašo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos aštuntų
klasių mokiniai:
„Kai
istorijos
mokytoja
nusivedė mus į šią parodą, labai
džiaugiausi. Buvo įdomu klausytis
ir skaityti apie svetur išvykusius lietuvius. Stebėjausi jų vieningumu ir
gera širdimi. Jie visi kaip broliai ir seserys. Visa informacija labai įdomiai
ir gražiai pateikta stenduose. Juose
daug įdomių ir gražių nuotraukų su
niekada
nebepasikartosiančiomis
akimirkomis. Reikia didžiuotis tokiais žmonėmis, kurie, kad ir kaip

Tėvynėje

toli būtų nuo savo tėvynės, jos
nepamiršta, vienijasi. Juk daug smagiau širdžiai, kai žinai, kad ir toli
nuo tėvynės būdamas nesi vienas“.
„Man patiko tai, kad viskas
įdomiai pateikta. Sužinojau, jog labai daug žmonių išvyko į užsienio
šalis, tačiau nepamiršo Lietuvos.
Įkūrė lietuvių bendruomenes, o jų visame pasaulyje dabar yra net 41. Aš
džiaugiuosi, kad yra tikrų lietuvių,
nebūtinai gyvenančių Lietuvoje.
Taip pat sužinojau, kad lietuvių
bendruomenės užsiima įvairia veikla, net rengia dainų ir šokių šventes“.
„Kažkada iš savo artimųjų buvau girdėjusi, kad iš mūsų giminės
daug žmonių išvyko į Ameriką.
Tačiau apie lietuvių emigrantus mažai žinojau. Bet dabar iš
šios parodos sužinojau, kad 1955
m. Amerikoje susikūrė Lietuvių
Bendruomenė, kad kitose šalyse gyvenantys lietuviai taip pat švenčia
dainų ir šokių šventes“.
„Iš tikrųjų ši paroda yra
įspūdinga, labai daug papasakojanti apie emigraciją. Ši paroda gal
visiems kažkiek pasakė, kad mes
suaugę neišvyktume iš savo gražios
šalies. Stenduose radau parašyta,
kaip žmonės išvykę pasiilgsta savo
gimtinės. Jeigu žmonės iš visos Europos grįžtų į savo gimtinę, Lietuvo-

je būtų daug smagiau gyventi“.
„Nemaniau,
kad
svetimose šalyse tiek daug lietuvių
bendruomenių. Nors gyventi ten
žmonėms buvo geriau, tačiau dauguma žmonių Lietuvos nepamiršo,
leido laikraščius ir žurnalus“.
„Būtų smagu, jei mokykloje
dažniau vyktų tokios parodos“.
–Tikriausiai nesigailite, kad
užsikrovėte tokį ilgai trunkantį
darbą, smagu girdėti tokius
jaunuolių žodžius.
–Be abejo. Ir apskritai,
užsienyje gyvenantiems lietuviams
reikėtų daugiau patiems dėti pastangų
pasakoti Lietuvoje gyvenantiems
broliams ir seserims apie save. Ir
šiandien Lietuvos žiniasklaida apie
užsienio lietuvius beveik nepasakoja, o jeigu parašo, tai tiktai apie
kokią sensaciją ar ydą. Patys populiariausi dienraščiai kaip tik tuo ir
gyvena. Man atrodo, kad PLB turėtų
būti vienas iš tikslų – užsienyje
gyvenančių lietuvių gyvenimą pristatyti Lietuvai. Bendruomenėse yra
sukaupta daug patirties. Tai galima
daryti ir per savivaldybes. Žinoma,
tai atskira tema, tuo reikia užsiimti
rimtai. Bendruomenė turėti ieškoti
naujų kelių, kaip pristatyti savo
veiklą. Tai reikalinga žmonių suarti-

nimui, kadangi iki šiol dar egzistuoja tam tikros priešpriešos.
Keliaujanti paroda – nuolatinis užsiėmimas – ją reikia pervežti
iš vienos vietos į kitą, pristatyti,
reklamuoti, ieškoti salių, bendrauti
su žurnalistais. O prasmės yra. Štai
minint Lietuvos nepriklausomybės
20-metį Lietuvos žiniasklaidoje aš
pasigedau bent kokio užsiminimo,
kad užsienyje gyvenantys lietuviai
irgi prisidėjo prie Lietuvos laisvinimo – nuolat pasaulio valstybių
vyriausybėms ir piliečiams primindami apie Lietuvos okupaciją. Tiesa,
jie prisidėjo savaip. Žinoma, Lietuva
atliko tą didįjį darbą, bet nereikėtų
užmiršti, kad 50 metų užsienio lietuviai irgi kovojo dėl Lietuvos laisvės.
Tik jie naudojo kitus ginklus. Todėl
matau, kad to šviečiamojo darbo labai reikia ir tam man negaila savo
laiko, kuris yra visuomeninis. Šią
pareigą atlikti mane įpareigojo PLB
valdyba.
–Kas Jums padeda – juk organizacinio darbo daug?
–Transportu pasirūpina Užsienio
reikalų ministerija, nes Užsienio
lietuvių departamentas tą parodą globoja. Mes artimai bendraujame. Esu labai
dėkingas URM žmonėms, kad jie supranta mūsų siekius.

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai

Garbės prenumerata: Rimas Banys,
Burr Ridge, IL, JAV; Algimantas Gečys,
Huntington Valley, PA, JAV; Al Jarmas,
Clark, NJ, JAV; Victoria Karaitis, Union
Pier, MI, JAV; Richard Klementavičius,
Gulf Breeze, FL, JAV; Adelė Kovas, Hot
Springs, AK, JAV: Juozas P. Laukaitis,
Bethesda, MD, JAV; Pranas Pargauskas, Otterville, ON, Kanada; Agatha E.
Šidlauskas, Carp, ON, Kanada;

AUKOS:

1000 dol. (USD)
Talka Lietuvių Kredito Kooperatyvas,
Hamilton, ON, Kanada;
500 dol. (USD)
Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai,
Lansing MI, JAV;
140 dol. (AUD)
Victoria Vitkūnas, North Plympton,
S.A., Australija;
100 dol. (USD)
Victor Lapatinskas, Seattle, WA, JAV;

60 dol. (USD)
Aušra Babickienė, Richmond Heights,
OH, JAV;
50 dol. (USD)
Malvina Klivecka, Woodhaven, NY,
JAV; Vladas Mickus, Wawa, ON, Kanada;
45 dol. (USD)
Vladas Armalis, Baltimore, MD, JAV;
40 dol. (USD)
Richard Klementavičius, Gulf Breeze,
FL, JAV;
40 dol. (AUD)
Juozas Donela, Kensington, S.A., Australija; Juozas Gailius, Newtown, Vic.,
Australija; Birutė Prašmutas, East Bentleigh, Vic., Australija; Teodoras J. Rotcas,
Faifield East, N.S.W., Australija; Vytautas
Vaitkus, St. Albans, Vic., Australija;
35 dol. (USD)
Irena Raulinaitienė, Glendale, CA, JAV;
Antanas Valavičius, Chicago, IL, JAV;
30 dol. (USD)

Danutė Januta, Berkeley, CA, JAV;
30 dol. (CAD)
Agatha E. Šidlauskas, Carp, ON, Kanada;
20 dol. (USD)
Algimantas P. Gureckas, Germantown,
MD, JAV; Victoria Karaitis, Union Pier,
MI, JAV; Algis Navikauskas, Broofield,
CT, JAV; Elvyra Vodopolas, Occoquan,
VA, JAV;
20 dol. (AUD)
A. Karazija, Tullamarine, Vic., Australija;
12 dol. (USD)
Juozas Polikaitis, Lemont, IL, 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, ON, Kanada; Marija Vilutis, Saint Petersburg, FL, JAV;
10 dol. (AUD)
Lolita Kalėda, Epping, N.S.W., Australija.
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„Draugo“ 100-mečio paroda pasiekė Seimą

PIRMIEJI „DRAUGO“

CELIARIJOS ) NUOTR.

PARODOS LANKYTOJAI .

Lietuvos Nepriklausomybės
20-mečiui Vilniuje buvo skirta daug
renginių. Tarp jų nemažai dėmesio
susilaukė ir užsienio lietuvių
kultūros renginiai. Štai 2010 m.
kovo 18 d. LR Seime buvo atidaryta
„Draugo“ dienraščio 100-mečiui
skirta paroda, nuo praėjusių metų
vasaros keliaujanti per Lietuvą, dar
pasipildžiusi bei atnaujinta. Parodą
surengė Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas
ir Seimo spaudos tarnyba. Paroda
atidaryta Seimo pirmininkės Irenos
Degutienės sveikinimo žodžiu. Ji dėl
įtemptos Seimo plenarinių posėdžių
darbotvarkės sveikinimą pavedė
perskaityti spaudos atstovui Juozui
Ruzgiui:
„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad
ši paroda, jau apkeliavusi daug Lietuvos vietovių ir institucijų, pasiekė
ir Seimą, – rašo Seimo pirmininkė.
– Todėl noriu pasinaudoti šia puikia
proga ir pasveikinti ir „Draugo“ redakcijos kolektyvą, ir visus buvusius bei esamus autorius su gražiu ir
garbingu šimtmečiu! Per tą laiką ir

14

OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO

KAN -

Lietuvos valstybė, ir visas pasaulis
išgyveno ne vieną permainą. Bet visuomet dienraštis „Draugas“ išliko
lietuvybės šaukliu, sunkiais tautai
ir valstybei momentais rado kelią į
tautiečių protus ir širdis visame pasaulyje. Ne kartą didelių tragedijų
akivaizdoje spausdintą lietuvišką
žodį žmonės skaitė kaip tiesos ir
laisvės viltį, kaip mėginimą pervartų
laikotarpiu suvokti ir išlaikyti savąją
tapatybę.
Šiandien, žvelgdami į ano
meto antraštes ir pavadinimus, galime vėl prisiminti tai, kas rūpėjo ir
teberūpi pasaulio lietuviams.
Norėčiau atkreipti dėmesį ir
į tokią simbolinę detalę, apie kurią
galbūt
nedažnas
susimąstome.
Šiandien šiuose stenduose, žvelgdami
į „Draugo“ pirmųjų numerių pirmuosius puslapius, po pavadinimu,
išvysime prierašą „katalikiškas,
katalikų laikraštis“. Tai pernelyg
įprastas žodis, apie kurio tikrąją
reikšmę dažnas ir nesusimąstome.
Tačiau juk „katalikiškas, katalikų“
senojoje graikų kalboje reiškia „vi-
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suotinis“. Todėl labai džiugu, kad
visiems dienraščio autoriams ir redaktoriams išties pavyko įkūnyti
šio žodžio reikšmę kasdienybėje:
„Draugas“ tapo laikraščiu visiems
lietuviams, pasaulio lietuvių visumai.
Dėkoju
visiems
„Draugo“ autoriams ir bičiuliams už
ilgametę tarnystę laisvės, tėvynės ir
krikščionybės idealams. Linkiu ir toliau puoselėti gyvą mintį, išsaugoti
aštrias plunksnas ir toliau džiuginti
visame pasaulyje gyvenančius brolius ir seses lietuvius“, – sakoma
Irenos Degutienės sveikinime.
Parodos atidaryme dalyvavęs
užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis, kreipdamasis į susirinkusiuosius, pareiškė kalbėsiąs ne apie
praeitį, o apie dabartį:
„Kaip teigia URM Užsienio
lietuvių departamento direktorius
Arvydas Daunoravičius, „Draugo“
prenumeratorių daugėja Lietuvoje. Tai galima vertinti įvairiai. Galima priimti tai kaip siūlymą mūsų
žiniasklaidai susimąstyti, kodėl Lietuvos lietuviai užsisako „Draugą“.
Tikriausiai tai ne tik sentimentai, ne
tik noras sužinoti, kas vyksta JAV
Lietuvių Bendruomenėje, bet gal
ir noras gauti informaciją, kuri yra
pateikta kitokiu požiūriu, labiau civilizuota, ne taip susaistyta partinių
simpatijų ir antipatijų, priešpriešos,
be geltonosios spaudos atspalvio.
Manau, štai kuo „Draugas“ skiriasi nuo didžiosios daugumos Lietuvos spaudos. Todėl atidarydamas
parodą aš ir noriu kalbėti ne apie
praeitį, bet apie ateitį ir paprašyti
mūsų žurnalistų, leidėjų, kad jie
labai atidžiai žiūrėtų į „Draugą“
– kaip į vieną iš pavyzdžių, kokia
turėtų būti nepriklausomos Lietuvos
žiniasklaida XXI amžiuje. Sėkmingo
kelio „Draugui“ per Lietuvą ir per
pasaulį“.
„Draugo“ šimtmečio paroda iš
Seimo toliau keliaus per Lietuvą.

tėvynėje

Pasaulio lietuvių akademija

Šiais metais Vytauto Didžiojo
universitetas su nauju įkvėpimu
tęsia savo, kaip akademinės pasaulio lietuvių diasporos centro, veiklą,
pradėdamas Pasaulio lietuvių akademijos (PLA) projektą. Pirmiausia mielam skaitytojui trumpai
priminsime apie Vytauto Didžiojo
universitetą.
VDU – tęsia 1922 m. Kaune
įkurto Lietuvos universiteto misiją
kurti Lietuvos ateitį bei prisidėti prie
pasaulio kultūros ir mokslo raidos.
1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo
universitetas įrodė, jog tai yra universitetas, kuriame visada buvo gyva
tarnavimo tautai, atvirumo pasauliui
idėja.
Universitetas
atviras
akademinės diasporos iniciatyvoms bei siekia tapti traukos centru
išvykusiam bei gimusiam užsienyje
lietuvių kilmės jaunimui, kuris būtų
neabejingas Lietuvos gyvenimui,
norėtų savo žiniomis ir patirtimi
prisidėti prie geresnio ir įdomesnio
gyvenimo kūrimo.
Pasaulio lietuvių akademija
yra skėtis, skirtas būtent tokioms
iniciatyvoms, tiek asmeninėms,
tiek bendruomeninėms. Pasaulio
lietuvių akademija – tai Vytauto
Didžiojo universitete veikianti visus
metus organizuojamų kursų, mainų
programų, stažuočių, tyrinėjimų programa, kuria siekiama burti lietuvių
diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimą
akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos
kultūra.
Kadangi prieš du dešimtmečius

tik bendromis Lietuvos ir išeivijos
mokslininkų pastangomis buvo atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas, todėl ir toliau siekiame tapti
viso pasaulio lietuvių akademiniu
branduoliu.
Savo veikloje taip pat sieksime didinti Lietuvos mokslo tyrimų
žinomumą tarptautinėje erdvėje,
skleisti lietuvių kultūrą ir kalbą pasaulyje. Šiemet startuojame su dviem
jaunatviškomis iniciatyvomis: tai
stažuotės Lietuvoje ir pažintiniai
kursai.
Stažuotės Lietuvoje
Lietuvių kilmės jaunimas
kviečiamas studijų praktikai ar
labdaros stažuotėms Lietuvoje.
Šią vasarą VDU pradeda globoti
Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių
Bendruomenės stažuočių programą.
Daugiau informacijos – www.stazuote.com.
Stažuotės Lietuvoje – tai puiki galimybė įgyti profesinės praktikos, tobulinti kalbos žinias, artimiau
susipažinti su Lietuva. Visi, kuriems
norisi vasarą arba kitu metų laiku
derinti savo studijas su viešnage
Lietuvoje, atlikti praktiką pagal
studijuojamą dalyką Lietuvos institucijose, yra laukiami PLA erdvėje.
Vasaros kursai „Refresh
in Lithuania“
Šiemet visų norinčių aktyviai
pailsėti laukia „Refresh in Lithuania”!
Šių vasaros kursų idėja –
jungti užsienyje gyvenančius lietuvius, atkurti jų ryšį su Tėvyne bei

supažindinti su šiuolaikine Lietuva.
Kursų globėja – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena
Degutienė.
2010 m. liepos 5-16 dienomis vyksiantys kursai yra skirti
studentiško amžiaus lietuvių diasporos atstovams nuo 18 metų,
norintiems palaikyti glaudesnius
ryšius su Lietuva, besidomintiems
lietuvių kalba, kultūra ir istorija,
šalies socialine, ekonomine bei politine padėtimi. Paskaitos bus derinamos su aktyviu poilsiu. Visiems
dalyviams bus išduoti VDU vasaros
kursų diplomai.
Vasaros kursų metu numatoma ši veikla:
1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno paskaitos, vyks diskusijų klubai.
2. Lietuvių kalbos praktika,
kalbos kultūra, šiuolaikinės lietuvių
kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimas.
3. Kultūrinė, pažintinė veikla
(muziejai, ekskursijos, meno renginiai).
4. Sesija Vilniuje – pažintis
su Seimo, Vyriausybės bei kitų
vyriausybinių ir nevyriausybinių
organizacijų darbu.
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo
universiteto studijų programomis
bei bendruomene.
Daugiau informacijos galite
rasti adresu www.iseivijosinstitutas.
lt Rašykite mums – pla@isc.vdu.lt
Paskubėkite, nes labai aktyviai registruojasi JAV lietuvių jaunimas!
Projekto koordinatorė Vida
Bagdonavičienė.
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70 metų sukaktis smurtui prieš lietuvių tautą
Dr. Romualdas Kriaučiūnas

Šiemet sukanka 70 metų nuo
Sovietų
Sąjungos
kariuomenės
įvedimo į Lietuvą ir smurto prieš
lietuvių tautą pradžios. Gaila, bet
prie to smurto prisidėjo ir lietuviai,
būsimi tautos duobkasiai. Pastarieji talkino okupantams ir išdavinėjo
savuosius. Šia proga noriu prisiminti tik vieną Lietuvos herojų ir
jį išdavusį bendramintį. Informacija sutelkiau iš knygos „Lietuvių
partizanų kovos ir jų slopinimas
MVD-MGB dokumentuose 19441953 metais“ (Lietuvių politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Jakšto
spaustuvė, Kaišiadorys, 1996).
Šiame rašinyje dėmesio centre yra Jonas Žemaitis ir Juozas
Palubeckas. Pirmasis – Lietuvos
partizanų vadas, vėliau jau laisvosios Lietuvos Seimo pripažintas
Lietuvos prezidentu. Antrasis –
čekistams parodęs pirmojo slėptuvę.
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Per suimtą ir užverbuotą buvusį
partizaną P. Narbutą-Rolandą susisiekta su Kęstučio apygardos Vaidoto tėvūnijos partizanu J. Palubecku, kurio bunkeryje slapstėsi LLKS
(Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio)
Tarybos Prezidiumo pirmininkas J.
Žemaitis. Suimtas J. Palubeckas po
šešių dienų tardymo tapo palaužtas.
Knygoje duotas dokumentas liudija,
koks tragiškas buvo šio partizano
suėmimas ir kokia klasta privertė jį
parodyti kovos draugų slėptuvę.
Šio
išdavimo
aplinkybės
aprašomos Lietuvos SSR MVD 2N
valdybos viršininko pulk. Zopikovo
1953-05-15 pažymoje „apie ginkluoto nacionalistų pogrindžio vadeivą
Žemaitį-Vytautą“. Ten sovietine terminologija, suglaustai duodama ir
jo biograﬁja. Jonas Žemaitis, gimęs
1909 m. Palangoje, buvo kilęs iš
tarnautojų, Lietuvos buržuazinės
kariuomenės kapitonas, lietuvis,
„bandoje“ nuo 1944 metų. Baigęs
gimnaziją buvo pašauktas į Lietuvos buržuazinę kariuomenę ir vėliau
pasiųstas į karininkų mokyklą,
kurią baigė 1933 m. 1937 m. Lietuvos kariuomenės generalinio štabo
pasiųstas mokytis į Paryžių. Ten baigė
artilerijos akademiją. Įvedus sovietų
valdžią Lietuvoje 1940 m. Žemaitis
buvo paliktas tarnauti Raudonojoje
Armijoje. Pirmosiomis karo dienomis iš Raudonosios Armijos dezertyravo ir apsigyveno ūkyje. Vokiečių
okupacijos metais Žemaitis dirbo
Šiluvos kooperatyvo pirmininku, o
„išvadavus“ Lietuvos SSR pasislėpė,
pereidamas į nelegalią padėtį. 1944
m. įstojo į ginkluotą nacionalistinę
„bandą“, veikusią Raseinių apskrities teritorijoje. Pažymoje suminėtos
Jono Žemaičio įvairios pareigos ir
dėtos pastangos jį likviduoti. Viena
iš tų pastangų buvo suimti Kęstučio
„banditų
apygardos
vadeivą“
Morkūną ir per jį susekti patį Žemaitį.
1953 metų pradžioje iš
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agentūros ir per tardymus nustatyta,
kad Žemaitis slapstosi „Vaivodo“
rinktinėje, „vadeivos Palubecko
bandoje“, kuri veikia Raseinių ir
Jurbarko rajonų sandūroje. Prieš šią
rinktinę buvo suaktyvintos čekistų
priemonės. Tyrinėjant ir ieškant, kaip
sugauti „banditų vadeivą“ Žemaitį,
nustatyta jo ryšininkė, auklėjanti jo
sūnų Laimutį. Knygoje pažymėta,
kad toliau šioje dokumento vietoje
išpjautos penkios eilutės.
Kitoje pažymoje teigiama,
kad dirbant su banditu Juozu Palubecku-Simu, jis pareiškė, jeigu bus garantuota jį paleisti, tai organams parodys Peterio bunkerį. MVD dokumentuose Peteriu buvo vadinamas J.
Žemaitis. Norint įtikinti Palubecką,
jam buvo atiduotas išspausdintas
ir Lietuvos SSR vidaus reikalų ministro pasirašytas raštas, kuriame
nurodoma, kad Palubeckas nebus
areštuotas, jeigu parodys norimą
bunkerį. 1953-05-29-30 naktį, Peterio bunkerio parodymo operacijos
išvakarėse, „banditas“ Palubeckas
pareiškė norą MVD raštą atiduoti
saugoti Šimkaičių bažnyčios klebonui Stasiui Tvarijoniui. Palubecko noras buvo įvykdytas. Palubeckas prašė klebono atleisti jam
„nuodėmes“ ir atidavė jam smalka
užantspauduotą raštą. Po to Palubeckas parodė operatyvinei grupei
Peterio bunkerį, ir jame esantys
„banditai“ buvo paimti gyvi. MVD
raštą klebonas Tvarijonis atidavė
pulk. drg. Isajičevui.
Kitame, visiškai slaptame dokumente skaitome LSSR MVD ministro J. Vildžiūno garantinį laišką,
išduotą suimtam partizanui J. Palubeckui. Ten skaitome, kad J. Palubeckas įsipareigoja padėti LTSR
VRM organams sulaikyti ŽemaitįVytautą, vykdantį vadinamojo LLKS
Prezidiumo prezidento pareigas.
Tarp išduosiamųjų taip pat įvardinti
nukelta į 19 psl.

Tėvynėje

„Terra Jatwezenorum“ Vilniuje
Kovo 4 dieną Vilniuje vyko
Sigito Birgelio redaguojamo, Punsko
„Aušros“ leidyklos leidžiamo istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ sutiktuvės. Renginyje
dalyvavo Lietuvos signatarai, tarp jų
– filosofas Romualdas Ozolas, PLB
atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB
atstovybės administratorė Virginija
Grybaitė, prof. Zigmas Zinkevičius,
dr. Bronius Makauskas, Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo
tarybos pirmininkė Vaiva Žukienė,
Fondo direktorius poetas Mykolas Karčiauskas, rašytoja Birutė
Jonuškaitė,
poetas
Benediktas
Januševičius, istorikas dr. Algimantas Katilius, Nepriklausomybės akto
signataras Vidmantas Povilionis,
doc. Jonas Mačiulis, dailininkės:
Eglė Valiūtė, Taida Balčiūnaitė, Rūta
Paškauskienė, leidinio autoriai ir
rengėjai, Seinų apskrities viršininko
pavaduotojas, Punsko „Aušros“
leidyklos direktorius Romas Vitkauskas, Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis, „Aušros“ leidyklos darbuotojai, „Klumpės“ ir
„Puniukų“ ansambliai bei jų vadovas Jonas Zakaravičius ir daug kitų
svečių. Salė buvo sausakimša.
Vilniuje punskiečius pasitiko Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondo direktorius poetas
Mykolas Karčiauskas. Jis pakvietė
aplankyti Valdovų rūmus, po kuriuos
lydėjo nuostabi gidė istorikė Birutė
Šulinskienė. Ji apvedžiojo svečius
nuo požemių iki trečiojo aukšto bei
bokšto, iš kur matėsi puiki Vilniaus
panorama. Naujojoje rūmų dalyje
dar dirba statybininkai. Šis statinys
yra ne tik muziejus, tai Lietuvos
valstybės reprezentaciniai rūmai,
konferencijų, seminarų bei edukacinis centras.
Vėliau punskiečiams Signatarų namus parodė istorikė
Rasa Ivanauskienė. Ji įdomiai papasakojo, kaip šių namų mažame
kambarėlyje (nes žiemą nebuvo kuo
kūrenti) buvo pasirašytas Lietuvos
Nepriklausomybės Aktas. Kaip ti-

KALBA

METRAŠČIO SUMANYTOJAS IR VYR. REDAKTORIUS

DR. BRONIAUS MAKAUSKO PASKAITOS
VAKARUS PER SUVALKŲ KRAŠTĄ
kino gidė, išliko tik Akto kopija.
Originalo buvo parengti trys egzemplioriai, bet jie dingo Antrojo pasaulinio karo sūkuryje. Tai buvo nepakartojama ekskursija. Svečiai pamatė
įdomias ekspozicijas, skirtas Lietuvos signatarams, diplomatams Petrui
Klimui, Jurgiui Šauliui, kabinetą, kur
pasirašytas Nepriklausomybės Aktas, ekspoziciją, skirtą mūsų tautos
patriarchui dr. Jonui Basanavičiui,
ir kt. Gidė kalbėjo apie tautinio
lietuvių atgimimo istoriją, papasakojo apie Didįjį Vilniaus seimą, Vasario 16-osios Akto pasirašymą.

TEMA

SIGITAS BIRGELIS

– LIETUVOS

PARTIZANŲ KELIAS Į

Metraščio „Terra Jatwezenorum“ pristatymas vyko Signatarų
namų didžiojoje salėje. Leidinys
buvo pristatomas jau šeštą kartą
(ketvirtą kartą Lietuvoje). Signatarų
namų direktorė Jūratė Černiauskienė
padovanojo Punsko savivaldybei
ir mokyklai Vasario 16-osios Akto
kopijas bei pluoštą knygų „Gedimino kalne“. Lietuvos spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondo direktorius Mykolas Karčiauskas pasveikino gausiai susirinkusius. Jis
išsakė daug šiltų žodžių metraščio
sumanytojams ir rengėjams.

2010 Balandis / Pasaulio lietuvis

17

Tėvynėje

KAMBARYJE,

KUR BUVO PASIRAŠYTAS

–Tai turbūt vienintelis tokio
pobūdžio metraštis apie jotvingius,
– kalbėjo Mykolas Karčiauskas. – Jis
plačiai atveria istorijos akiratį, kuris
yra kaip plati, gili ir neišsenkanti upė.
Po jo pasisakė metraščio sumanytojas ir vyr. redaktorius Sigitas
Birgelis.
–Istorija yra žemės druska, –
teigė jis. – Ji yra kaip žemė, į kurią mes
giliai įleidę šaknis tampame tikrais
savo krašto šeimininkais. Lietuvos
patriarchas dr. Jonas Basanavičius
sakydavo, kad žmogus, nežinantis
istorijos, yra kaip mažas vaikas, kuris blaškosi ir nežino kur eiti. Nesame savo krašte ateiviai, o gyvename šalia jotvingių piliakalnių, upių
ir ežerų tūkstančius metų. Kitaip
negalėtume tarti: „Štai mūsų Šešupė,
Vingra, Vygriai, Vingrėnai, Kirsna,
Seina, Daina ir Dainava“. Jotvingiai nedingo be pėdsako, jie ištirpo
lietuvių tautoj su savo papročiais,
tradicijomis, pasakomis, legendomis
ir dainomis. Mums paliko piliakalnius, upių ir ežerų pavadinimus ir
tolimą, nenuilstamą ilgesį...
Metraščio redaktorius patikino susirinkusius, kad knyga „Terra
Jatwezenorum“ skirta ne tik dingusiems jotvingiams atminti, bet ir
tiems, kurie jų atminimą puoselėja,
kuriems brangi baltų kultūra ir istorija. Metraštyje atsispindi ir vėlesni
Suvalkų krašto įvykiai. Daug dėmesio
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NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS 1918 M.
skiriama XIX a. ir XX a. reiškiniams,
Seinų aukso amžiui, Seinijos lietuvių
priverstiniams iškeldinimams, kovoms dėl lietuviškų pamaldų Seinų
bazilikoje, partizanų veiklai, sunkiam pokariui ir kt.
Daug šiltų žodžių metraščio
rengėjams ir leidėjams tarė Lietuvos
signataras ﬁlosofas Romualdas Ozolas. Jo manymu, metraštis yra vienas
iš įdomesnių, kokius šiuo metu galima
aptikti Lietuvoje. Jis padėkojo leidinio
autoriams ir rengėjams, prašė Fondo ir
toliau šį ir jam panašius leidinius remti. Pabrėžė, kad tai sektinas pavyzdys,
kad tikisi, jog dar pasirodys ne vienas jo numeris, kad tokio pobūdžio
leidiniai sulauks Fondo pritarimo ir
paramos. Jo teigimu, metraštis kupinas įtampos, nes rašantieji yra kupini
tikėjimo, su nepaprastu entuziazmu
atlieka jiems pavestą misiją. „Man
pačiam jotvingių dvasios teko pasisemti lankant jotvingių pilkapius, –
sakė R. Ozolas, – kur matome, kokia
aukšta buvo jotvingių civilizacija, iš
kurių daug ką galime sužinoti. Leidinys „Terra Jatwezenorum“ mums tai
palengvina, priartina mūsų garbingą
praeitį“.
Plačiau apie vakarų baltus
ir jų kalbą pasisakė žymus baltistas prof. Zigmas Zinkevičius. Jis
prasitarė, kad yra parašęs knygutę
apie Suvalkų ir Augustavo krašto
žmonių pavardžių baltiškus pradus.
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–Jotvingiai – tai viena baltų
genčių, – kalbėjo jis. – Antai 945
m. tarp pasiuntinių, vykstančių į
Konstantinopolį, yra minimas Jatviag Gunarev, kuris, kaip manoma,
buvo Kijevo kunigaikščio tarnyboje.
Nuo X a. pabaigos Rusios šaltiniai
jotvingius mini dažnai. Aprašo 983
ir 1038 m. žygius į jotvingių žemes
ir kt. Įsidėmėtina, kad šv. Brunonas
buvo nužudytas Lietuvos pasienyje,
ne Lietuvoj, bet Jotvoje.
Įdomi ir jaudinanti buvo
dr. Broniaus Makausko paskaita apie Lietuvos partizanų kelius į
Vakarus per Suvalkų kraštą, apie
LLKS karžygio Jurgio KrikščiūnoRimvydo žūties aplinkybes. Jurgis
Krikščiūnas-Rimvydas buvo vienas
ryškiausių Lietuvos partizanų. Jis
prieš 60 metų žuvo didvyriška mirtimi su savo adjutantu Vytautu Prabuliu Šlynakiemyje. Manoma, jog
Lenkijos teritorijoje paaukojo savo
gyvybę už Lietuvos laisvę per 16
Lietuvos miško brolių.
Renginiui baigiantis padėkos
žodžius tarė Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis ir Seinų
apskrities viršininko pavaduotojas,
„Aušros“ leidyklos direktorius Romas Vitkauskas. Pastarasis kalbėjo
apie Punsko licėjaus pastatą, kuris
netrukus bus atidarytas, apie tai,
kad mūsų krašto jaunimas studijuoja Lietuvoje. Priminė, kaip Suvalkų
krašto lietuviai bandė padėti Lietuvai blokados laikais ir po Sausio
13-osios, kaip organizavo muges,
aktyviai dalyvavo kuriant LenkijosLietuvos ūkio rūmus, leido „Pirklį“.
Antrojoje
renginio
dalyje žiūrovus linksmino Jono
Zakaravičiaus vadovaujami Punsko
lietuvių kultūros namų kaimo kapela „Klumpė“ bei LKN meno studija „Puniukai“. Skambėjo daug
patriotinių ir nuotaikingų kūrinių,
kaip antai: „Sudiev, Lietuva brangi“,
„Tenai, kur žali medžiai“. Galingai
nuskambėjo kartu su žiūrovais atliekama „Oi, laukiam laukiam“.
Eugenija Pakutkienė
www.punskas.pl
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Tarp kilnaus sportinio elgesio laureatų – JAV lietuvis

IŠKILMINGOJE GARBĖS DIPLOMŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJOJE: (IŠ KAIRĖS) ARVYDAS JUOZAITIS – LIETUVOS KILNAUS SPORTINIO
EUGENIJA MISEVIČIENĖ – PRIĖMUSI LAURYNUI MISEVIČIUI SKIRTĄ APDOVANOJIMĄ, ARTŪRAS
POVILIŪNAS – LIETUVOS OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS, PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE VIDA BANDIS, JAV LB VALDYBOS
PIRMININKAS IR S EIMO BEI PLB KOMISIJOS KOPIRMININKAS VYTAS M ACIŪNAS . A LFREDO P LIADŽIO NUOTR.
ELGESIO KOMITETO PREZIDENTAS ,

Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas ir jo padalinys – Lietuvos
kilnaus sportinio elgesio komitetas – 2010 metų kovo 18 d. LTOK
būstinėje Vilniuje, Olimpiečių 15,
buvo surengęs iškilmingą 2009 metų
nacionalinių kilnaus sportinio elgesio laureatų pagerbimo ceremoniją.
Tarp kitų apdovanotųjų buvo užsienio
užsienio lietuvaičių, sporto entuziastų

– LTOK Garbės diplomu buvo pagerbtas JAV Lietuvių Bendruomenės
viceprezidentas sporto reikalams,
ŠALFASS prezidentas, JAV lietuvių
delegacijos VIII Pasaulio lietuvių
sporto žaidynių Vilniuje delegacijos
vadovas Laurynas Misevičius. Laurynas, apie kurį mes ne kartą rašėme ir
kuris mums nuolat siunčia sportines
naujienas, yra apdovanojamas už kilnų

poelgį – sportinį džentelmeniškumą,
VIII Pasaulio lietuvių žaidynių
uždarymo ceremonijos metu gausiausios delegacijos titulą bei komandinį
prizą geranoriškai užleidęs savo skaitlingumu mažesnei, tačiau organizuotumo ir reprezentatyvumo požiūriu
labiau susitelkusiai Kanados delegacijai. Lauryno garbės žymenį priėmė
į Vilnių atvykusi jo žmona Eugenija.

atkelta iš 16 psl.
Jonas Vilčinskas-Algirdas, pilietis
slapyvardžiu Aras, Balašaitis-Tomas.
Savo ruožtu LTSR VRM Palubeckui garantuoja, kad bus gražinama
visiška laisvė, kad jis bus aprūpintas
dokumentais ir darbu. Taip pat bus
suteikta laisvė giminėms (išvardinta
keturios šeimos), ir jie bus grąžinti
iš ištrėmimo į Lietuvą, į pasirinktas
gyvenamas vietas. Toliau garantuojama gyvybės išsaugojimas, visiška

laisvė ir aprūpinimas darbu taip pat ir
tiems asmenims, kurie bus sulaikyti
su piliečio J. Palubecko pagalba su ta
sąlyga, kad jie padės išvesti iš miško
ir legalizuoti kitus besislapstančius
ginkluoto nacionalinio pogrindžio
dalyvius. Pagaliau rašte pil. J. Palubeckas įsipareigoja šio rašto turinį
laikyti paslaptyje ir be LTSR VRM
žinios niekam neskelbti.
Prisimindami 70 metų sukaktį
nuo smurto prieš lietuvių tautą

pradžią, paminėjau tik vieną herojų
– J. Žemaitį ir keletą išdavikų. O tų
herojų buvo tūkstančiai. Didelė dalis tautos herojų – partizanų žuvo
nelygioje, bet garbingoje kovoje už
laisvę. Su širdgėla reikia paminėti
kitą faktą – tai šimtus ar tūkstančius
kolaborantų, parsidavėlių ir išdavikų.
Nežinodamas visų aplinkybių nesiskubinu juos visus pasmerkti. Tuo
pačiu mano ranka atsisako jiems
kepurę pakelti.
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Istorinė opera „Julius“ Vilniuje
Kovo 23 d. Vilniuje 3-iasis
Šiuolaikinės operos festivalis NOA
(Naujosios operos akcija) prasidėjo
operos „Julius“ pasauline premjera
Lietuvos rusų dramos teatre.
JAV gyvenantis lietuvių kilmės kompozitorius Charlesas Halka
operą „Julius“
kūrė norėdamas
įamžinti tikrąją
savo senelio Juliaus Jušinsko
šeimos istoriją.
Operos siužeto
centre – visa
Jušinskų šeima,
pokario
metais iš Lietuvos
pasitraukusi į Vakarus,
kur pabėgėlių
darbo
stovyklose
laukė
galimybės
sugrįžti namo. Vokietijoje gyvenę
kaip DP emigrantai (Displaced
Persons – „ištremti“ žmonės), jie
puoselėjo viltį, kad Lietuva netrukus
bus laisva. Įvykiams susiklosčius
Lietuvos nenaudai jiems teko emigruoti už Atlanto. Operoje pasakoja-

JUŠINSKŲ ŠEIMA WEHNEN STOVYK(CH. HALKOS ASMENINIO ARCHYNUOTRAUKA )

LOJE
VO
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JURGIO SAKALAUSKO NUOTRAUKOSE: SCENA IŠ OPEROS „JULIUS“ PREMJEROS
23 D. VILNIUJE; PAGRINDINIO VAIDMENS ATLIKĖJA ONA KOLOBOVAITĖ

KOVO

ma, kaip sudėtingomis aplinkybėmis
susiklostė šios šeimos patirtis, tarpusavio santykiai ir vertybės. Specialiai pasiklausyti operos iš JAV buvo
atvykusi Jušinskų šeima bei didelis
būrys kitų DP emigrantų.
„Ši opera labai reikšminga
man ir mano šeimai. Didelė dalis
melodijų ir harmonijų kilo iš lietuvių
liaudies muzikos, o pagrindinės melodijos grįstos tomis lietuviškomis
dainomis, kurias mano senelis Julius dainavo dar bemaž penkiasdešimt
metų po to, kai paliko Lietuvą“, –
taip „Julių“ pristato kompozitorius
Ch. Halka.
Juliaus Jušinsko vaidmenį
patikėta kurti tenorui Tomui Pavilioniui, o Adeliną Jušinskienę operoje
įkūnijo sopranas, „Triumfo arkos“
konkurso laimėtoja Ona Kolobovaitė.
Jų sūnų – mažąjį Juliuką – įdainavo
dešimtmetis diskantas Deividas
Kairys. Operoje taip pat dalyvavo
choras, orkestras ir šokėjai. Operos
libreto autorė ir režisierė – Marija
Simona Šimulynaitė, meno vadovas
ir dirigentas – Ričardas Šumila.
Istorinius įvykius dokumentuojančios operos „Julius“ premjerą
papildė teatro fojė eksponuojama su
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kūriniu glaudžiai susijusi Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės paroda. Parodos stenduose patalpinta medžiaga
liudija autentiškas akimirkas iš
užsienio lietuvių gyvenimo.
„Julius“ – tai pirmoji kovo
23-28 dienomis vykusio 3-iojo operos festivalio NOA premjera. Kitomis dienomis operos mylėtojams festivalio kūrybinė grupė parodė ne tik
įprastą „operos“ sąvoką atitinkančių
kūrinių, bet ir šokio, kino bei
animacinių operų.
Operomanijos inf.

Tėvynėje

Meilės Sposmanytės paroda
kurio nors vieno
dailės žanro ar
stiliaus, – sakė
dailininkė
parodos
atidarymo
Klaipėdoje
proga, – išbandžiau
įvairias
grafikos
technikas, tapybą,
koliažą. Pastaruoju
metu daugiausiai
dirbu su instaliacijomis“.
Kodėl
į
tėvynę
atvežė
būtent
piešinius
ant šilko, galima
nesunkiai
atspėti – darbai
yra
lengviausiai pervežami, nes
užima mažiausiai
vietos.
Meilė
yra
išleidusi poezijos
knygą, kompaktinę
dainų
plokštelę;
ŠILKAI EKSPONUOJAMI NETIKĖČIAUSIOSE VIETOSE
nuo 1996 m. dalyvauja grupinėse ir
personalinėse
dailės
parodose LieVilniuje, viešbučio „Novotel“
foje, nuo vasario 24 d. veikė Meilės tuvoje, Danijoje, Švedijoje, NorveSposmanytės, Danijos lietuvaitės iš gijoje.
„Pasaulio
lietuvį“
Meilė
Olborgo, paroda – darbai ant šilko.
Tai buvo dailininkės pirmoji paro- Sposmanytė atrado pati – prieš keletą
da Vilniuje. Darbai, kaip atidaryme metų ji atsiuntė savo straipsnį, kuriapristatė autorė, padaryti 2009 m., o
naujausi – ir šiais metais.
Meilė Sposmanytė gimė ir
augo Palangoje, baigė Klaipėdos
universiteto Pedagogikos fakultetą.
Čia dailininkė surengė pirmąją
piešinių ant šilko parodą. Autorė
parodose dalyvauja jau nuo 1996 m.
1999 m. išvyko į Daniją, kur
baigė Dailės mokytojų seminariją.
Meilė Sposmanytė Danijoje gyvena
iki šiol, į Lietuvą po dešimties metų
ji grįžo su kūriniais ant šilko. Pirmiausia parodą surengė savo Alma
Mater mieste Klaipėdoje, apskrities
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, o paskui ir Vilniuje.
„Šiaip nesu prisirišusi prie

MEILĖ SPOSMANYTĖ
me pasakojo apie nuoširdžią lietuvių
bičiulę Olborne Evą Kaspersen (buvo
atspausdintas 2007 m. 2 nr.) Po to
žurnalas pristatė ir pačią dailininkę
bei jos kūrybą (2008 m. 2 nr.).
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PLB Valdybos 2009 metų apžvalga
ir 2010 metų veiklos planai
Aplinkos pokyčių apibūdinimas
XIII
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenės seimo išrinkta naujoji Valdyba nuo liepos mėnesio
daugiausia laiko skyrė pasiskirstyti
pareigomis bei pasirinkti kitus asmenis, atsakingus už įvairias pareigas. Iki šiol Valdyba nėra gavusi iš
XIII PLB Prezidiumo priimtų seimo
rezoliucijų, todėl jos dar nėra niekur viešai paskelbtos. Tai ypač apsunkina Valdybos darbą vykdant
Seimo nutarimus. Paskutiniaisiais
metais Lietuvos politiniame gyvenime ir mūsų santykiuose su Tėvyne
daug kas pasikeitė. Lietuvos parama užsienio lietuviams mažėja.
Pilietybės išsaugojimo klausimas vis
dar nėra išspręstas. Įvairios Lietuvos
institucijos tebekuria naujas strategijas, susijusias su užsienio lietuviais.
Organizaciniai reikalai
XIII PLB Seimo išrinkta naujoji Valdyba nuo 2009 m. liepos
10 d. iki metų pabaigos surengė
4 posėdžius. Trys posėdžiai vyko
elektroniniu būdu. Naujoji Valdyba
priėmė naujas savo veiklos gaires ir
PLB atstovo pareiginius nuostatus.
Valdybos nariai taip pat pasiskirstė
pareigomis:
Regina
Narušienė
– PLB Valdybos pirmininkė ir
Visuomeninių reikalų komisijos
pirmininkė; Dalia Henke – Valdybos
pirmininkės pavaduotoja, Europos
kraštų reikalų komisijos pirmininkė
ir Naujosios emigracijos reikalų komisijos pirmininkė; Stasys Kuliavas
– Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas (jis automatiškai tampa
PLB Valdybos nariu), einantis Jaunimo reikalų komisijos pirmininko
pareigas bei Sporto reikalų komisijos pirmininko pareigas; Jūratė
Caspersen – Švietimo komisijos
pirmininkė; Rimas Čuplinskas –
Kultūros reikalų komisijos pirmininkas; Arūnas Pabedinskas – Finansų
reikalų komisijos pirmininkas; prel.

22

Edmundas Putrimas – kooptuotas
Valdybos sutiko pirmininkauti Sielovados reikalų komisijai; Aurelija
Norienė – PLB įvaizdžio, informacijos skleidimo ir „Pasaulio lietuvio“
reikalų komisijos pirmininkė; Petras Maksimavičius – Organizacinių
reikalų komisijos pirmininkas ir
Specialiųjų
projektų
komisijos
pirmininkas; Vitalija Kolesnikova – Rytų kraštų reikalų komisijos
pirmininkė; Antanas Rasiulis – Rusijos reikalų komisijos pirmininkas;
Juan Ignacio Fourment Kalvelis –
Pietų Amerikos reikalų komisijos
pirmininkas ir Angelė Vaičiūnienė
– JAV, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir Japonijos reikalų
komisijos pirmininkė.
PLB valdyba PLB iždininku
paskyrė Ramutį Pliūrą, o Eleną
Skališienę – „Pasaulio lietuvio“
žurnalo iždininke. PLB advokatu
paskirtas Rimas Domanskis. „Pasaulio lietuvį“ kol kas laikinai redaguoja Audronė Viktorija Škiudaitė. PLB
svetainę toliau administruos Sigitas
Birgelis. PLB sekretorės pareigas
sutiko eiti Virginija Grybaitė. Gerb.
G. Žemkalnis savo kaip PLB atstovo
Lietuvoje įsipareigojimus baigė
rugpjūčio 9 d. Naująja PLB atstove
Lietuvoje Valdyba paskyrė Vidą
Bandienę, savo pareigas priėmusią
lapkričio 13 d. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės būstinės adresas JAV
liko toks pat: 213 West Lake Shore
Drive, Cary, Illinois.
PLB Valdyba taip pat išrinko
PLB atstovus į Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisiją.
Jais tapo: Rūta Avulytė Moreira (Portugalija), Živilė Ilgūnaitė
(Jungtinė Karalystė), Irena Anna
Gasperavičiūtė (Lenkija) ir Antanas
Rasiulis (Rusija). Kanados LB Taryba atstove išrinko Joaną Kuraitę
Lasienę. Kadangi PLB Seimas buvo
nutaręs prašyti LR Seimą padidinti LR Seimo ir PLB komisijos PLB
Valdybos išrinktų atstovų skaičių iki
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septynių, atstovauti Pietų Amerikos
lietuviams PLB valdyba paskyrė
Arianą Aleksandrą Rastauskaitę,
o Australijos lietuviams paskirtas
atstovauti Gabrielius Žemkalnis.
Taip, padidinus PLB atstovų skaičių
dviem nariais, praplėstas kraštų
Lietuvių Bendruomenių atstovavimas, suteikiant galimybę Australijos ir Pietų Amerikos LB turėti
savo atstovus komisijoje. Sprendimą
praplėsti PLB atstovų skaičių Seimas atidėjo iki po ateinančio komisijos posėdžio. JAV LB Taryba taip
pat išsirinko savo 5 atstovus į šią
komisiją: Jurgį Jogą, Vytą Maciūną,
dr. Joną Prunskį, Giedrę Stankūnienę
ir Birutę Bublienę. Dabartinė LR
Seimo ir PLB komisija kopirmininku išsirinko Vytą Maciūną. Antras
šios komisijos 2009 metų posėdis
neįvyko.
Kai LR Seimas pradėjo remontuoti Seimo patalpas, PLB
būstinė buvo laikinai perkelta į
Gynėjų g. 8. Pasiteirauta, kada bus
grąžinta į LR Seimo patalpas. (Šiuo
metu jau grąžinta. Red.) Siekiant
palengvinti naštą mūsų būstinėje
Vilniuje, retkarčiais padėti pasisiūlė
„Fulbright“ stipendijos studentė iš
JAV Audra Kapačinskaitė. Esame
dėkingi už mūsų labui paaukotą
laiką.
PLB Valdybos pirmininkė,
būdama rudenį Lietuvoje, turėjo
progą aplankyti Rygą ir susipažinti
su Lietuvių Bendruomenės veikėjais
bei mokykla. Spalio pabaigoje
pirmininkė lankėsi Maskvoje, ten
susipažino su Maskvos lietuvių organizacijomis, mokykla bei dalyvavo Lietuvos ir Rusijos surengtame
bendrame labdaros koncerte „Vilnius-Maskva“.
PLB
Valdyba
sukūrė
Organizacinių reikalų ir Specialiųjų
projektų komisijas, kurioms vadovauja Petras Maksimavičius (Lenkija). Šios komisijos nariai yra Irena
Gasperavičiūtė (Lenkija), Henri-
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kas Antanaitis (Australija), Gabija
Petrauskienė (Kanada) ir Virginija Grybaitė (Lietuva). Komisijos
uždavinius ir veiklos strategiją galima rasti PLB tinklapyje.
Visuomeniniai reikalai
Pilietybė. Dabartinis laikinas
pilietybės įstatymas, priimtas 2008
m. liepos 15 d., galiojo tik iki 2010
m. sausio 1 d., tačiau LR Seimas
pratęsė šio įstatymo galiojimą iki
2010 m. liepos 1 d.
2009 m. vasario 17 d. buvęs
prezidentas Valdas Adamkus pateikė
Seimui savo Pilietybės įstatymo
projektą (Nr. XIP-353), kuris nėra
priimtinas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, nes vėl atmeta didelę
dalį naujų emigrantų. Šiuo metu
šis projektas yra svarstomas Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komitete, kuriam vadovauja prof. Stasys Šedbaras.
Praėjusių metų spalio 23 d. šis komitetas pateikė Seimui svarstyti
dar patobulintą Pilietybės įstatymo
projektą Nr. XIP-353(2). Be kitų
patobulinimų 7 straipsnyje yra
pridėtas 5 punktas, kuriuo sakoma,
kad Lietuvos Respublikos pilietis
gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis „yra lietuvių kilmės
asmuo, išvykęs iš Lietuvos Respublikos po 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs
Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto
Sutarties Organizacijos valstybės
narės pilietybę“. Ši pataisa apima
gana didelę dalį Lietuvos piliečių, bet
ne visus užsienio lietuvius ir vis dar
turi teisinių procedūrinių trūkumų.
Pristatydamas
šį
patobulinimą
minėtas komitetas pateikė Seimui
antrą nutarimo projektą, kuriuo kreipiamasi į LR Konstitucinį Teismą su
prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 5 punktas neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai. 2010 vasario 11 d.
šis Seimo komitetas surengė diskusijas, skirtas LR pilietybės, įgytos gimimu, netekimui, kai yra įgyjama ir
kitos valstybės pilietybė, aptarti. Dr.
Šedbaras po diskusijų tą pačią dieną
per spaudos konferenciją pripažino,
kad šis reikalas reikalauja pirmiausia
politinio apsisprendimo. Jis teigė,
jog jo pažiūra yra daugiau liberali ir

kad dar reikia daugiau patobulinimų.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pozicija buvo ir yra, kad, „nė vienas
lietuvių kilmės Lietuvos Respublikos pilietis nei jo palikuonys negali
prarasti gimstant įgyjamos Lietuvos
Respublikos pilietybės prieš savo
valią, net ir įgijus kitos valstybės
pilietybę“.
Lietuvos Vyriausybė teigia, jog ji remia mūsų pilietybės
išlaikymą. Primename, kad pirmą
naują pilietybės įstatymą (jis buvo
platesnis negu dabar siūlomas
įstatymas) po Konstitucinio Teismo
sprendimo 2006 m. pateikė premjeras A. Kubilius. Po Konstitucinio
Teismo sprendimo surengta Lietuvos
žmonių apklausa rodo, kad devyni
iš dešimties pasisakė už Lietuvos
pilietybės išsaugojimą asmenims,
įgijusiems kitos valstybės pilietybę.
Kai Jos Ekscelencija prezidentė Dalia Grybauskaitė kandidatavo į prezidentes, ji pateikė savo poziciją,
išsakytą ir viešoje erdvėje: „Esame
per maža tauta, kad galėtume leisti
sau prabangą ignoruoti po pasaulį
išsibarsčiusius lietuvius. Mes turime
saugoti savo žmones, todėl dviguba pilietybė turėtų būti tas įrankis,
kuris padėtų tautiečiams, kad ir
kur jie begyventų, išsaugoti ryšį su
Tėvyne“. Pilietybės klausimas yra
politinis. Išspręsti problemą, kad
lietuvių kilmės LR piliečiai ir jų palikuonys, įgiję LR pilietybę gimdami, galėtų likti Lietuvos piliečiais,
galima be referendumo. Reikia tik
valios.
Ryšiai su Vyriausybe. Nors
Vyriausybė jau 2009 m. pradžioje
buvo nutarusi Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentą prie LR
Vyriausybės ir Lietuvių grįžimo į
Tėvynę informacijos centrą panaikinti, oficialiai tai įvyko tik 2010 m.
sausio 1 d., kuomet pradėjo veikti
Užsienio lietuvių reikalų departamentas prie Užsienio reikalų ministerijos. Kaip Jūs visi žinote, sprendimas perduoti užsienio lietuvių reikalus Užsienio reikalų ministerijai
PLB nebuvo priimtinas. Užsienio
lietuviai jautė, jog tuo buvo nuvertinti ir prilyginti užsieniečiams, be
to, mums buvo ir yra svarbu turėti

ryšius ir su Švietimo, Kultūros, Teisingumo, Vidaus reikalų, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijomis. Tuomet Vyriausybė 2009 m. balandžio
22 d. sukūrė Užsienio lietuvių
reikalų koordinavimo komisiją prie
LR Vyriausybės. Šį pertvarkymą
galėsime įvertinti tik laikui bėgant.
Turėti dialogą su Lietuvos Vyriausybe partnerių lygmenyje yra svarbu, bet daug kas priklausys nuo
veiksmų, ne tik nuo kalbų.
Jau dabar matyti, kad pertvarkius TMID‘ą, užsienio lietuvių
reikalų sprendimas tapo žymiai
sudėtingesnis dėl administracinių
priežasčių. Užsienio lietuvių departamentas (ULD) nėra savarankiška
struktūra, o tik viena iš URM dalių.
Priminsiu, kad šiuo metu URM veikia 19 departamentų. Nepaisant gerų
norų, užsiangažavimo ir kompetencijos ULD negali savarankiškai
priiminėti esminių sprendimų, t. y.
nesuderintos su URM vadovybe pozicijos ir pan. Tai sukels nemažai
problemų. Juk už Lietuvos ribų gyvena apie 1 mln. lietuvių, jie gyvena skirtingomis sąlygomis. Ne visur juos reikia remti vien kultūros
ar švietimo srityje. Kai kur lietuvių
padėtis priklauso nuo sudėtingų
derybų, politinių pareiškimų ir pan.
Jeigu ULD statusas bus toks pat,
kaip kitų 19 URM departamentų,
visa tai ULD bus sunku vykdyti.
Pirmas Užsienio lietuvių
reikalų koordinavimo komisijos prie
Vyriausybės posėdis įvyko 2009 m.
liepos 7 d. Antrasis posėdis įvyko
2009 m. lapkričio 13 d. Šią komisiją
sudaro 8 ministrai ir 8 PLB atstovai.
Komisijai vadovauja pats premjeras. Komisija teikia pasiūlymus dėl:
valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų
įgyvendinimo; valstybės institucijų
veiksmų
koordinavimo,
stiprinant ryšius su užsienio lietuviais,
įtraukiant juos į Lietuvos politinį,
visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį
gyvenimą; bei teisės aktų projektų,
susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ir parengtų teisės
aktų projektų tikslingumo. Pagal pirmo posėdžio sutarimą, PLB pateikė
savo suderintus ir apibendrintus
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pasiūlymus dėl prioritetinių bendradarbiavimo su LR valstybės valdymo institucijomis sričių ir tęsė
diskusiją dėl LR pilietybės klausimo
sprendimo. Šiame posėdyje buvo
nutarta, kad komisija, PLB ir LR
valdymo institucijos aktyviai dalyvaus sprendžiant pilietybės klausimus ir kad bendradarbiaus kuriant
strategijas. Tokie susirinkimai ir
diskusijos yra vaisingos ir reikalingos. Kitas šios komisijos posėdis yra
numatytas balandžio mėnesį, jame
planuojame aptarti užsienio lietuvių
archyvų saugojimo problemą, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą,
Užsienio lietuvių departamento
nuostatus, šios komisijos veiklos
reglamentą ir apsvarstyti „Globalios
Lietuvos“ strategijos rengimo eigą.
Kadangi viena iš naujų
ambasadorių pareigų yra palaikyti
ryšius su užsienio lietuviais, PLB
atstovai buvo pakviesti dalyvauti 2009 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje
surengtame metiniame Lietuvos
ambasadorių ir generalinių konsulų
suvažiavime. Jame dalyvavo PLB
pirmininkė Regina Narušienė, Dalia
Henke, Irena Gasperavičiūtė ir Gabrielius Žemkalnis. PLB pirmininkė
perskaitė PLB pranešimą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenės iššūkiai
ir uždaviniai“. Dar nėra aišku, kokia diplomatų įtaka yra numatyta
užsienio lietuvių veikloje.
Lietuva, bandydama sumažinti
valstybės išlaidas, tuo metu svarstė
uždaryti Lietuvos diplomatines atstovybes etninėse žemėse: Tilžėje,
Gardine ir Seinuose. PLB Valdyba prieštaravo šių atstovybių
uždarymui. Šioms žemėms reikia
Lietuvos politinės paramos. Lietuvos
tautiniai interesai čia yra susiklostę
istoriškai. Šių atstovybių panaikinimas aiškiai leidžia suprasti Lietuvos
interesus tame regione. Lietuva jau
ne kartą buvo priversta pasitraukti iš
savo etninių žemių, todėl šiandien,
nepaisant visų laikinų sunkumų,
šalis negali to daryti savo noru, argumentavo PLB Valdybos pirmininkė.
PLB Valdyba gavo pranešimą iš LR
Seimo Užsienio reikalų komiteto,
jog komitetas nusprendė pareikšti
paramą ir palaikyti tolesnį konsulatų
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darbą Tilžėje, Gardine ir Seinuose, nes jų darbas yra reikšmingas ir
svarbus puoselėjant lietuvybę šiuose
kraštuose.
Lietuvos institucijos kuria
mums įvairias strategijas. „Globalios Lietuvos“ ilgalaikės strategijos
kūrėjų pastangos naujai pažvelgti į
Lietuvos Respublikos santykius su
užsienyje gyvenančiais lietuviais
yra reikšmingos ir sudaro pagrindą
tęsti
abipusį
dialogą
ieškant
geriausių sprendimų. Globalizacijos sąlygomis neįmanoma sukurti
vientisos strategijos, kuri leistų ilgainiui išspręsti šias sudėtingas problemas. Svarbu surasti ir nubrėžti
kertinius uždavinius ir siekti juos
įgyvendinti, nuolat juos atnaujinti ir papildyti. Nors strategijoje yra
teigiama, kad lietuvių diaspora yra
labai nevienalytė, tačiau pasirinkti
skirstymo kriterijai (emigracijos periodas ir geografinės kryptys) kelia
daug abejonių. Norint kiek objektyviau apibrėžti užsienyje gyvenančių
lietuvių padėtį, ryšio su Lietuva
glaudumą ir bandyti atpažinti galimas
poveikio priemones, reikia išsakyti
daugiau kriterijų negu dabar yra numatyta strategijoje. Šioje strategijoje daug vietos skiriama užsienyje
gyvenančių lietuvių politinėms
teisėms Lietuvoje. „Globalios Lietuvos“ strateginis tikslas – sudaryti
galimybes kiekvienam lietuviui palaikyti politinius ir pilietinius ryšius
su Lietuvos valstybe. Visų pirma
reikia išspręsti pilietybės klausimą,
kurio mes nemanome išspręsti kaip
dvigubos pilietybės, bet laikomės
principo, kad Lietuvos pilietis, įgijęs
Lietuvos pilietybę gimimu, negali
jos prarasti prieš savo valią (kuri turi
būti pareikšta raštu Lietuvos valstybei). „Globalios Lietuvos“ strategijos projekte yra nemažai taiklių
pastebėjimų, tačiau yra ir esminių
klaidų. Viena jų ta, kad „Globalios
Lietuvos“ strategijos kūrėjai savo
pagrindinėje idėjoje – visame pasaulyje gyvenančius lietuvius suburti į
vieną „Globalią Lietuvą“ – užmiršta
lietuvius, gyvenančius Lietuvoje.
Tautinės tapatybės, pilietiškumo,
patriotiškumo skleidimo klausimai ne mažiau aktualūs ir Lietuvo-
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je. Jeigu bandome siekti ambicingo
tikslo – kurti „Globalios Lietuvos“
strategiją, tai šių klausimų taip pat
negalima išvengti. Dėl šios strategijos PLB Valdyba yra pateikusi Vyriausybei 4 puslapių pastabas. Tikimės, kad jos rengėjai į jas
atsižvelgs.
2008 m. spalio 29 d. ministras
pirmininkas Gediminas Kirkilas
patvirtino „Tarpinstitucinę Bendradarbiavimo su Užsienio Lietuvių
Bendruomenėmis 2008 m.-2012
metų programą“ ir pavedė Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentui
prie LR Vyriausybės ją įgyvendinti.
Oficialiai TMID‘as buvo panaikintas 2010 m. sausio 1 d. Prieš šio departamento panaikinimą PLB buvo
pranešta, jog dėl lėšų stokos daug
numatytų projektų nebus finansuojama.
Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir Ekonominės
migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 20092012 metų plano projektas buvo
sumažintas paliekant tik tokias priemones, kurias realiai buvo galima
įgyvendinti Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis.
Akivaizdu tai, kad kuriant
strategijas ir derinant veiksmus,
tarp institucijų reikia koordinacijos. Tikimės, kad naujai sukurta
Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija prie LR Vyriausybės
šią funkciją atliks.
Ryšiai su Lietuvos Respublikos Seimu. 2007 m. balandžio 19 d.
buvo sudaryta Lietuvos Respublikos
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija. Į dabartinę komisijos
sudėtį įeina po vieną Seimo narį
nuo kiekvienos Seimo frakcijos, 5
JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos išrinkti atstovai ir 5 Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Valdybos
išrinkti atstovai iš kitų užsienio
lietuvių bendruomenių. XIII PLB
Seimas nusprendė prašyti LR Seimą
praplėsti šią komisiją dar 2 PLB atstovais. Nors Seimo nuostatai reikalauja, kad komisija rinktųsi ne rečiau
kaip du kartus per metus, paskutinį
kartą komisija buvo susirinkusi
2009 m. balandžio mėnesį. Pirmąjį
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šių metų posėdį planuojama sušaukti
balandžio mėnesį. PLB Valdybos
ir atstovybės ryšiai su LR Seimo
pirmininke ir Seimo kancleriu yra
puikūs.
PLB Visuomeninių reikalų komisijai vadovauja Regina Narušienė.
Šios komisijos nariai yra: generolas
majoras Jonas Kronkaitis (JAV),
Jurgis Brazaitis (Argentina), Algirdas Vaičiūnas (Kanada), Linas
Maknavičius (Prancūzija) ir Petras
Maksimavičius (Lenkija). (Ilgalaikiai ir trumpalaikiai komisijos veiklos planai skelbiami PLB puslapyje
internete.)
Kultūra. 2009 m. lapkričio
16 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso konferencijų
salėje įvyko kilnojamosios parodos
„Lietuviais esame mes gimę“ atidarymas. Parodą finansiškai parėmė
TMID‘as, sukūrė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė. Parodą sudaro 18
stendų su autentiškomis nuotraukomis ir tekstais, apibūdinančiais pastarojo šimtmečio lietuvių emigracijos klajones po pasaulį. Šios parodos
tikslas – aplankyti įvairiose Lietuvos
vietovėse gyvenančius tautiečius ir
supažindinti juos su užsienio lietuvių
politine kova dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo bei parodyti PLB
veiklą ir šios institucijos įnašą ugdant ir išlaikant tautinę tapatybę tarp
užsienyje gyvenančių lietuvių. Parodos kuratorius yra Leonas Narbutis.
Parodos medžiagą apipavidalino ir
išdėstė dizaineriai Skirmantė ir Vilius Lunevičiai.
Šių metų sausio 13 d. paroda buvo atidaryta Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, o kovo 9
d. – Lietuvos Respublikos Seime.
Kovo 30 d. paroda bus perkelta į
Lietuvos karo akademiją, balandžio
12 d. atkeliaus į Kėdainių krašto
muziejų ir gegužės 5 d. – į Kybartų
gimnaziją, kur bus iki gegužės 23 d.
Gegužės mėnesio pabaigoje parodą
planuojama atvežti į Vilnių ir parodyti Vilniaus mokyklose. Birželio
mėnesį numatyta parodą pristatyti
Žemaitijoje, vasaros metu – Kretingoje, Palangoje ir Nidoje, o rudenį –
aplankyti Biržus, Šiaulius, Panevėžį
bei Tytuvėnus. Paroda Lietuvos vi-

suomenei sudėliota iš fragmentų, t.
y. sukurta panoramine forma. Vėliau
ekspoziciją planuojame plėsti, gal
net pateikti visuomenei visai kita
forma, priklausomai nuo kraštų
lietuvių bendruomenių dalyvavimo
ir lėšų.
Ruošiantis
ateinančiam
Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdžiui, Daiva
Barzdukienė (JAV), kuri buvo surinkusi informaciją PLB Valdybai apie
mūsų kraštų lietuvių bendruomenių
archyvus, sutiko atnaujinti turimą
informaciją ir paruošti pristatymą bei
vadovauti šiam projektui. Plečiantis
internetui kyla naujas rūpestis: kaip
išsaugoti archyvus, kurie yra tik
elektroninėse laikmenose. Taip pat
matyti, kad maždaug pusė kraštų
bendruomenių dar neturi ar nė
nepradėjo rinkti ir saugoti archyvų.
Darbas šioje srityje tik prasidėjo.
Švietimas. Perorganizavus ir
likvidavus TMID‘ą, švietimo pareigos buvo padalintos Užsienio reikalų
ir Švietimo ir mokslo ministerijoms.
Savaitgalines lituanistines mokyklas kuruoti buvo paskirtas Užsienio
lietuvių reikalų departamentas prie
Užsienio reikalų ministerijos. Formalias užsienio lietuvių švietimo
įstaigas, t. y. 12 mokyklų, kuriose
dėstoma lietuvių kalba (etninėse
žemėse, Maskvoje, Vokietijoje ir
Latvijoje) kuruoti yra įpareigota
Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM). ŠMM tuo tikslu sukūrė
Užsienio lietuvių švietimo centrą.
Šiame centre dirba 4 asmenys, jam
vadovauja Vida Bagdonavičienė.
Švietimo ir mokslo ministerija toliau tęsia mokslo premijų,
skiriamų LR piliečiams bei lietuvių
kilmės mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, konkursą. Paraiškų
pateikimo terminas buvo pratęstas
iki 2010 m. kovo 31 d.
Vytauto Didžiojo universitetas kviečia užsienio lietuvius į
universiteto vasaros kursus, kurie
įvyks 2010 m. liepos 5-16 dienomis Kaune. Šie kursai yra skiriami
studentiško amžiaus lietuvių diasporos atstovams, norintiems palaikyti
glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių kalba, Lietuvos

kultūra ir istorija, šalies socialine,
ekonomine bei politine padėtimi.
Kaina vienam žmogui – 1800 Lt. Į
šią kainą įskaičiuotos apgyvendinimo, dalinio dalyvių maitinimo,
transporto išlaidos.
Prezidentūra
domėjosi
Švietimo
įstatymo
pakeitimo
pasiūlymais ir aktualumu užsienio
lietuviams. Šio projekto 25 punktas
aptaria
galimybę
mokytis lietuvių kalbą, šiame punkte
siūloma valstybei finansuoti ar kitaip skatinti užsienio lietuvių veiklą
švietimo srityje, remti lietuvių
kilmės užsieniečius, besimokančius
lietuvių kalbos ir kultūros. Taip pat
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teiktų paramą
mokykloms užsienyje, kuriose mokoma lietuvių kalbos, ir asmenims,
vykstantiems dirbti mokytojais į
švietimo įstaigas, lituanistikos centrus užsienyje. Siūloma Švietimo
ir mokslo ministro nustatyta tvarka
sudaryti galimybes lietuvių kilmės
užsieniečiams ir išeivijai mokytis
lietuvių kalbos Lietuvos Respublikos mokyklose. Išeivija laikomi
LR piliečiai, ne mažiau kaip trejus
metus gyvenantys užsienyje, arba
užsienio valstybių piliečiai, netekę
LR pilietybės. Lietuvių kilmės
užsieniečiu laikomas užsienietis,
kurio bent vienas iš tėvų ar senelių
yra ar buvo lietuvis ir kuris save
pripažįsta lietuviu. Šie žodžiai skamba gražiai, bet tai tik gražūs žodžiai,
kurie turi tapti veiksmais.
LR
Socialinės
apsaugos
ir darbo ministerija praneša, jog
jie pritaria JAV lietuvių jaunimo
stažuočių programai Lietuvoje ir kad
numato įtraukti ją į savo strategijos
priemonę „Parengti ir įgyvendinti
stažuočių ir savanorystės programas
užsienio lietuvių jaunimui“. Lietuva
derasi su Naująja Zelandija dėl paprastesnio jaunų žmonių keliavimo į
šias šalis ir jų piliečių svečiavimosi
Lietuvoje. Lietuva gavo pasiūlymą
iš Naujosios Zelandijos sudaryti dvišalį susitarimą su šia šalimi
dėl darbo atostogų programos. Šios
programos tikslas – skatinti jaunimo judėjimą skirtingų tradicijų
bei kultūrų tikslais, suteikiant teisę
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įsidarbinti šalyje, į kurią atvyksta.
Naujosios Zelandijos ir Lietuvos
jaunimui būtų suteikiama galimybė
gyventi ir dirbti. Programos trukmė
– vieneri metai, joje dalyvaujantis
asmuo turės įrodyti, kad pagrindinis
jo kelionės tikslas yra atostogauti, o
darbas – šalutinis.
Informacijos
skleidimas,
PLB įvaizdis ir „Pasaulio lietuvis“. „Pasaulio lietuvį“ (PL) kol kas
laikinai sutiko redaguoti Audronė
Škiudaitė. Laukiame daugiau informacijos iš kraštų bendruomenių.
Žurnalą spausdina „Aušros“ leidykla Punske. Redakcijos sekretorė
yra Aldutė Jonušonytė, o iždininkė
Elena Skališienė (JAV). Australijoje „Pasaulio lietuvio“ atstovu yra
Antanas V. Kramilius, kuris renka
prenumeratas ir, gavęs siuntinį iš
leidyklos, persiunčia žurnalus Australijos prenumeratoriams. Kadangi žurnalo paruošimo ir išsiuntimo
kaina vis kyla, prašome visų PLB
Seimo narių ir kraštų valdybų
užsiprenumeruoti šį žurnalą. Ponia
Gražina Kriaučiūnienė paaukojo
500 JAV dolerių, kuriuos skyrė padengti vieno PL leidinio spausdinimo ir išsiuntimo visiems PLB Seimo
nariams ir Kraštų valdyboms, kurie
nėra užsiprenumeravę „Pasaulio lietuvio“, išlaidas, taip raginant juos
užsiprenumeruoti PL. PLB seimas
yra pabrėžęs „Pasaulio lietuvio“
svarbą ir įpareigojo Valdybą surasti
būdų šį leidinį išlaikyti. PLB Valdybai reikia Jūsų visų paramos ir
pagalbos, kad galėtų įgyvendinti šį
PLB Seimo pareiškimą. Raginame
užsakyti PL savo giminėms ir draugams Lietuvoje.
PLB turi dvi internetines
svetaines: vieną LR Seimo internetiniame puslapyje (ją administruoja
Virginija Grybaitė) ir savo atskirą
svetainę www.plbe.org, kurią administruoja Sigitas Birgelis. Raginame visus susipažinti su šiomis
svetainėmis ir retkarčiais užeiti pasiskaityti naujienų. Valdyba jose pateikia visas žinias.
Siekdama dažniau informuoti
PLB Seimo narius bei krašto valdybas, PLB Valdyba yra nusprendusi
po kiekvieno posėdžio apibendrinti
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to posėdžio sprendimus ir juos el.
paštu išsiųsti PLB Seimo nariams
bei kraštų pirmininkams. Taip yra
daroma nuo šios valdybos kadencijos pradžios. Ta pati informacija
yra siunčiama internetinei svetainei
„Bernardinai.lt“, su kuria mes esame
susitarę bendradarbiauti, skleidžiant
žinias apie mūsų veiklą Lietuvoje ir
užsienyje.
PLB įvaizdžio, informacijos skleidimo ir „Pasaulio lietuvio“ reikalų komisijos nariai yra:
Aurelija Norienė, pirmininkė, Petras Maksimavičius (Lenkija), Sigitas Birgelis (Lenkija), Virginija
Grybaitė ir Saulius Buivys (Olandija).
Finansai. Akivaizdu, kad mes
neturime užtenkamai lėšų atlikti visoms mūsų pareigoms. Kiekvieni
metai užbaigiami deficitu. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas
buvo uždarytas ne mūsų, bet PLB
Fondo direktorių, be mūsų pritarimo.
Kraštų pirmininkai buvo nusprendę
kiekviename karšte surengti vajų
PLB veiklai paremti. Tai neįvyko.
TMID‘as buvo uždarytas, o naujas
Užsienio lietuvių reikalų departamentas turi labai mažai lėšų. PLB
Konstitucija reikalauja, kad kiekviena kraštų bendruomenė įneštų ne
mažesnį kaip 15 procentų tautinio
solidarumo įnašą. Kitas PLB lėšas
sudaro aukos, palikimai, dovanos ir
kraštų Bendruomenių paskirta parama.
2009 m. iš kraštų Bendruomenių
sulaukėme šios paramos:
Kanada – 1,000 dol.;
JAV LB – 8,000 dol. už JAV
Tarybos 2007 m. ir 2008 m. paskirtą
paramą (negauta 2009 m. paskirta
JAV Tarybos suma);
JAV LB – 473.97 dol. –
apylinkių atsiųstas solidarumo mokestis (JAV LB dar nėra atsiskaičiusi
už 2007, 2008 ir 2009 m. solidarumo
mokesčius);
Baltarusijos solidarumo mokestis – 395.00 JAV dol.;
Prancūzijos solidarumo mokestis – 264.36 JAV dol.;
Šveicarijos solidarumo mokestis – 284.28 JAV dol;.
Vokietijos Bendruomenės
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solidarumo mokestis – 530.00 eurų,
sumokėta atstovybei Lietuvoje;
Jungtinės
Karalystės
Lietuvių Sąjungos solidarumo mokestis – 303.59 JAV dol., sumokėta
atstovybei Lietuvoje.
Kaip matyti, iš 41 PLB
priklausančio krašto tik 6 atsiskaitė
už 2009 metus. Dar kartą prašome
kraštų valdybų, kurios šiandien dar
nėra atsiskaičiusios už 2009 metus,
atsiskaityti.
Pietų Amerikos reikalų komisijos ilgalaikiai ir trumpalaikiai
veiklos planai yra skelbiami PLB
puslapyje internete. Šios Komisijos
nariai yra Jurgis Brazaitis (Argentina), Jorge Prokopas (Brazilija),
Stasė Slotkus (Kolumbia), Vytenis
Folkmanas Acevedo (Venesuela) ir
Daniel Modena (Urugvajus). 2009
m. gruodžio 20 d. Perisso mieste
Argentinoje, savivaldybės sporto
salėje vyko pirmoji Pietų Amerikos lietuvių šokių šventė. Ji buvo
surengta lietuvių draugijos „Nemunas“ šimtmečio jubiliejaus proga.
Šioje šventėje dalyvavo daugiau nei
300 šokėjų iš keturių kraštų. Šiame
įspūdingame renginyje dalyvavo per
1000 žiūrovų. Valio Pietų Amerikai!
Rytų kraštai. Šios komisijos
ilgalaikiai ir trumpalaikiai veiklos
planai yra skelbiami PLB puslapyje
internete. Komisijos pirmininkė yra
Vitalija Kolesnikova, Ph.D. (Baltarusija). Nariai: Zina Karukhnishvili
(Gruzija), Irena Garliauskaitė (Moldova), Julia Fedirkienė (Ukraina) ir
Vitalijus Tvarijonas (Kazachstanas).
Sielovados reikalai. PLB
Valdyba sukūrė Sielovados reikalų
komisiją, kuriai vadovauja prel. Edmundas Putrimas. Jis ir jo komisija
rūpinasi mūsų religiniais reikalais.
2009 m. gruodžio 20 d. La Platos
miesto katedroje, Buenos Aires provincijos sostinėje, Prelatas aukojo
šventas Mišias, koncelebravo kun.
Augustinas Steigvilas. Prelatas
aplanko daug mūsų LB kraštų, ten
aukoja Mišias ir atstovauja PLB.
Regina Narušienė
PLB Valdybos pirmininkė

PLJ sąjungoje

Veiklos man niekada netrūko
Naujai išrinktą Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininką Kęstą Pikūną iš Jungtinės
Karalystės kalbina Sigitas Birgelis.

NAUJASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS PIRMININKAS KĘSTAS PIKŪNAS (TREČIAS IŠ KAIRĖS)
–Koks
buvo
2009
m.
gruodžio 22-2010 m. sausio 7 dienomis Argentinoje, Urugvajuje
ir Brazilijoje vykęs XIII pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas? Apie
ką diskutuota, kokios jo svarbiausios nuotarmės?
–Man tai buvo pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas.
Nors Lotynų Amerikoje esu buvęs
ir anksčiau, ten atskridus viskas
buvo kitaip. Jaunimą (ir dabar gerus
draugus), su kuriuo ten susitikau ir
susipažinau, manau, prisiminsiu visą
gyvenimą. Į Kongresą atvykęs jaunimas yra draugiškas. Nors skirtingų
kultūrų, bet kartu labai vieningas.
Kiekvienas Kongresas susideda iš kelių dalių. Pirmoji savaitė yra
skirta kultūriniams renginiams, lankomos žymios šalies vietos, visi atvykusieji susipažįsta vienas su kitu.
Antrąją savaitę vyksta Studijų dienos, kurių metu diskutuojama ir po to

priimami nutarimai, renkama valdyba, taip pat sprendžiama, kur vyks
kitas Kongresas. Diskutuota buvo
daug. Kaip paprastai, svarbiausios
temos buvo švietimas, plėtra, PLJS
atstovybės registravimas Lietuvoje.
–Papasakok apie naujai
išrinktą PLJS valdybą. Kokie jos
planai ir užduotys?
–Naujoji PLJS valdyba iškart
po rinkimų visą savaitę diskutavo
apie savo trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. Užduotis tikrai didelė.
Pirmiausia reikia įvertinti esamą
situaciją, pamatyti, ką galima padaryti greitai, o ką kiek lėčiau. Manau,
valdyba yra neblogai subalansuota,
visi nariai gali kuo nors prisidėti prie
geresnės Sąjungos kūrimo.
–Po poros (iš eilės) Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų,
vykusių ne Europoje – Kanadoje ir
pastaruoju metu Pietų Amerikoje
(Argentinoje, Urugvajuje ir Bra-
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zilijoje), XIV kongresas vėl vyks
senajame žemyne. Ar visi Kongreso dalyviai pritarė šiam sprendimui? Kodėl pasirinkta Jungtinė
Karalystė?
–Kiek pamenu prieštaraujančiųjų nebuvo. Anksčiau su visa
JKLJS valdyba susitikę diskutavom
apie galimybę kitą Kongresą rengti
Jungtinėje Karalystėje. Visi vienbalsiai pasisakė už. Manau, tai yra
dar vienas žingsnis į priekį, kuris
atneš naujų iššūkių. Ir taip pat tikiu,
kad tai dar labiau sustiprins JKLJS.
Patirties organizuojant renginius
yra sukaupta gana daug. Tikiu, kad
Kongresas JK nenusileis visiems kitiems, vykusiems praeityje.
–Kokios reikšmės jaunimui turi kuriama PLJS atstovybė
Lietuvoje? Ar kyla kokių su tuo
susijusių problemų?
–PLJS atstovybės įkūrimas
nukelta į 28 psl.
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BALTARUSIJOJE

Bendradarbiaujam su Lietuva

2010 m. kovo 11-12 dienomis Minske, Baltarusijos Lietuvių
Bendruomenėje, lankėsi svečiai iš
Lietuvos. Kauno rajono Kulautuvos
vyrų ansamblis „Šilokas“ (žr. nuotraukoje) atvežė gražias lietuviškas
dainas, vadovas Donatas Šiaudytis.
Organizuoja visas išvykas Kulautuvos gimnazijos direktorius Antanas
Švedas.
Vakarą turėjome vesti Šv.
Roko bažnyčioje Minske, bet kadangi gavėnia, tai bažnyčios tarnautojai
paprašė pernešti šventę vėlesniam
laikui. Mes nepanorėjom perkelti
Kovo 11-osios šventės, todėl susitikom bendruomenės patalpose.
Mums svečiai atvežė didžiulį
šakotį, tiesiai iš Kulautuvos, nes kitur tokių negamina.
Mūsų susirinko daug. Kiekvienas buvo laimingas prisijungti
prie šventės, padainuoti kartu.
Jei kas dar nesat kvietę „Šiloko“, labai patariam. Nepagailėsit...
Vitalija Palubaitytė Kolesnikova
Baltarusijos LB pirmininkė

atkelta iš 27 psl.
Lietuvoje yra dar vienas didelis
žingsnis į priekį, žengiant koja kojon su sparčiai besikeičiančiu gyvenimu. Taip išsprendžiamas atstovavimo klausimas Lietuvoje,
užduočių delegavimas, darbas su
Lietuvos sąjungomis bei institucijomis. Taip pat turint omenyje, kad tai
yra visuomeninė veikla, ir organizuotumas bei profesionalumas dirbant
yra labai svarbūs. Nors kol kas tai
tik pirmieji atstovybės žingsniai. Jau
pasiekta nemažai dedant pamatus
ateičiai.
–Kokiais džiaugsmais ir
rūpesčiais gyvena pasaulio lietuvių
jaunimas? Kiek jo yra, į kokias
susibūręs organizacijas?
–Apie tai kalbėti galima labai
ilgai ir tikrai nenuobodžiai. Kiekvie-
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na sąjunga yra savita. Reikia nemažai
laiko, kad „iš šaknų“ suprastum
kiekvienos sąjungos džiaugsmus ir
rūpesčius. Aišku, kalbant paprastai,
vienas didžiausių rūpesčių yra veiklos finansavimas ir galbūt organizavimas. Ne visada yra paprasta dirbti
vien iš idėjinių paskatų, nes visi mes
turime savo gyvenimus ir darbus,
kurie labai dažnai yra svarbiausias
dalykas. Todėl reikalauti iš jaunimo
tikrai negalima. Manau, tai pasiekti
galima kitais būdais. Vienas iš jų yra
tvirtas sąjungos pagrindas ir veiklos
aiškumas, ko galbūt kartais trūksta
visuomeniniame darbe.
–Ar nėra trinties tarp šalyje
gimusio ir naujosios emigracijos
jaunimo? Kaip pastarasis dalyvauja visuomeninėje veikloje?
–Nemanau, kad yra trin-
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tis. Aišku, priklauso, kaip tą trintį
apibūdinsi. Visa yra laiko klausimas.
Mano nuomone, svarbiausia – noras
ką nors padaryti ir sukurti kitiems.
–Papasakok apie save, savo
mokslą, darbą, veiklą lietuvių jaunimo organizacijose.
–Nors 2000 metais pradėjau
mokytis Anglijoje, esu baigęs
JAV universitetą (ir įgijęs verslo
bakalaurą). Besimokant veiklos man
niekada netrūko. Buvau Verslo asociacijos prezidentas, ne vienerius
metus atsakingas už sporto programą
universitete ir įkūręs kavinę studentams. Po to ne vienerius metus dirbau spaudoje, susipažinau su leidyba. Į lietuvių visuomeninę veiklą
įsitraukiau tik prieš gerus metus.
Tikiu, kad viskam yra savas laikas.
www.punskas.pl
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Užsienio reikalų ministras
– Punsko lietuvių svečias

LENKIJOJE

IŠKILMIŲ DALYVIAI PRIE PUNSKO BAŽNYČIOS. SIGITO BIRGELIO NUOTR.
Kovo 14 dieną Punske įvyko
20-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo metinių minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos užsienio
reikalų
ministras
Audronius
Ažubalis, Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas
Daunoravičius, Užsienio reikalų
ministro kabineto narys Mykolas
Juozapavičius, Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas,
Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius.
Iškilmės
prasidėjo
šv.
Mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias
atnašavo kun. Donatas Rolskis, kun.
Česlovas Baganas bei profesorius
kunigas Kęstutis Žemaitis.
Po šv. Mišių Punsko lietuvių
kultūros namuose vyko iškilmingas
minėjimas. Susirinkusius sveikino
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos
pirmininkė
Irena
Gasperavičiūtė ir Punsko Kovo

11-osios licėjaus direktorė Irena
Marcinkevičienė. Po to žodis buvo
suteiktas garbingam tos dienos
svečiui – Lietuvos užsienio reikalų
ministrui Audroniui Ažubaliui. Ministras Užsienio reikalų ministerijos medaliais apdovanojo „Aušros“
redakciją bei Punsko ir Seinų krašto
lietuvių švietimo įstaigas. Vardiniai
apdovanojimai buvo įteikti: Sigitui Birgeliui, Marytei Černelienei,
Vytautui
Grigučiui,
Klemensui
Jurkūnui, Vytautui Liškauskui, Broniui Makauskui, Živilei Makauskienei, Viktorui Murauskui, Juozui Nevuliui, Juozui Sigitui Paransevičiui,
Juozui Pečiuliui, Danutei Valukonytei, Romui Vitkauskui, Teresei
Uzdilaitei.
Nepaprastai įdomus ir jaudinantis buvo „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos“ bendradarbės,
disidentės
vienuolės
Nijolės
Sadūnaitės pasisakymas. Ji 1974

m. suimta ir nuteista už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“
dauginimą ir platinimą. Šešerius
metus kalėjo Mordovijoje. 1980
m. grįžusi į Lietuvą vėl įsitraukė į
„Kronikos“ leidybą: rinko žinias,
redagavo, daugino, gabeno leidinį
į Maskvą, iš kur jis pasiekdavo Vakarus. 1987 m. su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Adomo
Mickevičiaus paminklo paminėti Ribentropo-Molotovo paktą. Lietuvos
Helsinkio grupės narė. Yra išleidusi
knygų apie KGB metodus ir kovą už
tikinčiųjų pamintas teises Lietuvoje.
Po disidentės pasisakymo scenoje pasirodė Punsko Kovo 11-osios
licėjaus šokių grupė „Šalčia“ bei
choras „Pašešupiai“. Renginį vainikavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ansamblio meno programa.
www.punskas.pl
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AUSTRALIJOJE

Garbingi svečiai Adelaidėje

LR AMBASADORIAUS DAINIAUS KAMAIČIO SUTIKIMAS ADELAIDĖS ORO UOSTE.
IŠ KAIRĖS: LB APYL. PIRM. E. VARNIENĖ, AMB. D. KAMAITIS, LB VALD. NARĖ
KRISTINA GUDELYTĖ

„LITUANIA“ MIŠRUS CHORAS. PRIE PIANINO VADOVAS JONAS POCIUS
Šiemet Vasario 16-oji sutapo
su Užgavėnėmis. Šias šventes lietuviai buvo kviečiami švęsti Lietuvių
katalikų centro salėje užgavėnių
pietumis Vasario 13-ąją. Adelaidėn
atvyko kunigas salezietis Hermanas
Šulcas. Jis jau anksčiau yra lankęsis
Australijoje.
Šeštadienio vakarą kun. Hermanas Šulcas klausė išpažinčių ir
vedė rekolekcijas. Sekmadienį rekolekcijos buvo baigtos Mišiomis ir pabendravimu pietų metu. Užgavėnių
pietų metu kunigas gyvai pasakojo apie savo gyvenimą ir darbą su
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našlaičiais.
Kunigo Hermano gyvenamąją
vietą sunku nusakyti: jis dažnai lankosi Ruandoje, Italijoje, Vokietijoje
ir Lietuvoje, kur yra įkūręs Kretingos miesto našlaičių sodybą. Be to,
prieš keletą metų Ruandoje, surinkęs
tėvų netekusius ar paliktus vaikus, įkūrė jiems namus ir mokyklą.
Našlaitynas labai nukentėjo riaušių
metu. Kunigas Hermanas lankosi
įvairiuose pasaulio kraštuose ir renka aukas našlaičių namams Lietuvoje ir Ruandoje. Australijoje jis ketino aplankyti Sydnėjaus, Melbourno
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ir Hobarto lietuvius.
Vasario 18-ąją į Adelaidę
atvyko LR ambasadorius Japonijai ir Australijai Dainius Kamaitis.
Oro uoste su gėlėmis ir lietuviška
vėliavėle jį sutiko LB Adelaidės
apyl. valdybos pirmininkė Elena
Varnienė, Kristina Gudelytė, Jonas Stačiūnas ir Viktoras Baltutis.
ALB apyl. valdyba Lietuvių namuose surengė iškilmingus sutiktuvių
pietus, kuriuose dalyvavo keletas
Adelaidės lietuvių organizacijų
valdybų pirmininkų ar jų atstovų.
Po pietų buvo įrašytas pokalbis su
svečiu Adelaidės lietuvių radijuje, o
vakare Lietuvių namuose įvyko oficialus Vasario 16-osios minėjimas,
dalyvaujant
ambasadoriui
D.
Kamaičiui.
Minėjimą pradėjo LB apyl.
valdybos pirm. E. Varnienė. Trumpa
malda kreipėsi kun. Juozas Petraitis,
MIC, kuris prisiminė ir pagerbė už
laisvę kritusius. Dienai pritaikytą
žodį tarė Viktoras Baltutis.
Meninėje dalyje, kurią vedė
Regina Verex, pirmieji pasirodė
Adelaidės lietuvių savaitgalio mokyklos mokiniai: sakė eilėraštukus,
šoko tautinius šokius. Mokyklai vadovauja Rūta Sankauskienė. Justino
Marcinkevičiaus eiles skaitė Linas
Pocius, po to „Lituania“ choro moterys padainavo lietuvių kompozitorių
dainų, savo kūrybą skaitė poetė Lidija Šimkutė. Galingai nuskambėjo
paskutinė daina, kuriai pritarė visi
susirinkusieji – „Žemėj Lietuvos“
(muz. K. Vasiliausko, žodžiai S. Gedos), choro vadovas Jonas Pocius.
Pabaigos žodį tarė LR ambasadorius Dainius Kamaitis. Jis
pasidžiaugė turėjęs progą susitikti
su Adelaidės lietuviais.
Po vėliavų nuleidimo Lietuvių
namų sodelyje visi grįžo į salę
vaišėms, kurias susinešė patys dalyviai. Buvo proga pabendrauti
su svečiu, kuris tos pačios dienos
vakarą išskrido į Sydnėjų.
Viktoras Baltutis
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Nepriklausomybės minėjimas Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos minėjimas prisiminti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės
paskelbimo 92-ąją sukaktį, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės
atstatymo 20-metį ir Antrojo
tūkstantmečio pradžią Lietuvos
vardo istorijoje buvo suruoštas ir
atšvęstas tikrai iškilmingai.
Teko girdėti, kad valdybos
nariams reikėjo įdėti daug darbo ir
pastangų ruošiant šį renginį. Nepaisant to, kad jie sulaukė ir trukdymų,
renginys tikrai buvo iškilmingas ir
įdomus. Naujai išrinktoji valdyba
parodė, kad lietuviai Sydnėjuje dar
gyvuoja. Buvo tikrai malonu matyti
garbės svečią, Lietuvos Respublikos ambasadorių Australijai Dainių
Kamaitį, kurio rezidencija yra Japonijoje.
Šventė vyko vasario 20 d.
Sydnėjaus Lietuvių klube. Apie
šventės reikšmingumą papasakojo
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos
pirmininkas Vytautas Juška. Atvykęs
į Australiją pravesti rekolekcijų misionierius ir plačiai žinomas kun.
Hermanas Šulcas perskaitė tai dienai skirtą Invokaciją. Įspūdingai
Dana
Gailiūnienė
paruošė
deklamaciją – Stefanijos Griškaitės
Kranauskienės „Pareinu Tėvynę“.
Po žuvusių už Tėvynę pagerbimo žodį tarti buvo pakviestas
LR ambasadorius Dainius Kamaitis. Gražiai buvo susumuota praeitis,
dabartis ir ateitis. Įvertinta Lietuvos
Respublikos pasiekimas ne tik grįžti
į Jungtines Tautas, bet tapti Europos
Sąjungos ir NATO nare.
Savaitgalio
mokyklos
vaikučiai,
padedami
mamyčių
(„Atspindiečių“), puikiai sudainavo „Pelėdą“, pašoko „Šiaudų batus“ ir „Pliauškutį“, įtraukdami ir
„Sūkurio“ šokėjus. Manau, ne vienam iš mūsų maloniai drebino širdį
šių mažylių pasirodymas, žiūrovų jie
buvo karštai priimti.
Išsamią ir įdomią dienos
paskaitą paruošė Vytautas Juška.
Jau ne pirmą kartą savo talen-

„KEPA BOBA BLYNUS“. AMBASADORIUS DAINIUS KAMAITIS VĖLIAU PRISIPAŽINO,
KAD TAUTINIAI ŠOKIAI JO BUVO MĖGIAMI STUDIJŲ METAIS

tu mus džiugina jaunutis pianistas
Donatas Kuzinkovas. Jis šauniai
atliko italų kompozitoriaus Liudviko Einaudi „I due fium“. Norisi
jam palinkėti sekmės moksle, naujų
laimėjimų ir pasiekimų muzikos srityje.
Australijoje ir net Amerikoje
pagarsėjusios Rita Mačiulaitienė ir
Birutė Kymantienė į mūsų šventę
atvyko iš Melbourno ir duetu padainavo: „Siūbau, lingau paukštelis“
(liaudies daina); „Pradės aušrelė
aušti“ (B. Budriūno); „Motinėlė“ (J.
Zdaniaus) ir „Nemunėli, Nemunėli“
(A.Bražinsko).
Donatas Kuzinkovas gražiai
padeklamavo
Maironio
„Trakų
pilį“. Tikimės, kad su tėvelių pagalba jis išlaikys savo lietuvišką kalbą
ir dažniau jį matysime lietuviškuose
parengimuose.
Wojciech
Wisniewski, įspūdingai atlikęs piano solo Bethoveno „Sonata in F Minor Op.57“,
kaip paprastai, sukėlė publikoje
ovaciją.

Žengiąs 92-sius metus poetas Almis Jūragis, prilaikomas gyvenimo draugės Lidijos, dalyvavo šiose iškilmėse paskaitydamas
savo kūrybos. Malonu, kad poetas,
sulaukęs šio garbingo amžiaus, nepadeda plunksnos ir savo blaivia galvosena vienokiu ar kitokiu būdu vis
dar pasireiškia mūsų bendruomenėje.
Per pertrauką turėjome progą
paspausti rankas seniai matytiems
draugams, atvykusiems iš Sydnėjaus
priemiesčių ir kitų didmiesčių.
Po pertraukos choras „Daina“,
vadovaujamas
Birutės
Aleknaitės, atliko „Žiburėlį“ (liaudies dainą, harmonizuotą J. Naujalio) ir „Keleiviai“ (muzika D.
Polikaičio, žodžiai B. Brazdžionio“.
Nors gyvenąs Sydnėjuje, bet
„vėl atrastas“ Antanas Zakarauskas,
per tuos nematytus metus padaręs
gražią pažangą muzikos studijose, mus užbūrė savo solo, atlikdamas „Švelnumą“ (muzika Algimanto
Raudonikio, žodžiai Eduardo Selenio) ir Naglio ariją iš operos „Vaiva“
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DAINUOJA RITA MAČIULAITIENĖ,
PIANINO B IRUTĖ K YMANTIENĖ .
KRISTJAN SIMMUL NUOTR.

PRIE

(kompozitorius Vytautas Klova).
„Sūkurys“ sušoko „Jonkelį“,
„Žekelį“, „Kepa boba blynus“,
įtraukdamas ir ambasadorių, ir
kun. Šulcą, ir skautų brolijos vadą,
atvykusį iš Amerikos, bei kitus senus ir jaunus minėjimo dalyvius
ir užbaigė savo pasirodymą polka
„Kepurinė“.
Moterų senoviškų dainų ansamblis „Atspindys“, dar taip nesenai buvusios jaunos skautukės ir
draugų dukros, šiandien, nors jau
augina savo vaikučius, vis dar
pasireiškia lietuviškame gyvenime.
Jos labai išradingai, kas kartą vis
įdomiau užvaldo mūsų širdis. Šį
kartą atliko „Šviesi naktis“, „Svirtis

AMBASADORIUS DAINIUS KAMAITIS (VIDURYJE) SU VALDYBOS
KAIRĖS ): J. B UROKIENE , K. D IDŽIČNIENE IR LB PIRMININKU V.J UŠKA

NARIAIS

ŽIŪROVAI GĖRISI „SŪKURIO“ ŠOKĖJAIS. AUDRONIO POUICHENIO NUOTR.
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svirno“, „Kai verkiančio smuiko“,
„Aušra aušrela“, „Tu Duna upela,
praaušo dienala“.
Greta Savickaitė-Fletcher padeklamavo savo kūrybos eilėraštį
„Lietuva“. Greta, jauna, visapusiškai
talentinga, yra tikrai gera dovana mūsų Sydnėjaus bendruomenei.
Programą užbaigė choras,
atlikęs „Išklausyk Lietuvos“ (muzika
ir žodžiai S. Sližio), „Mano protėvių
žemė“ (Broniaus Budriūno), solo atliko Tara Williams. Visi, susikabinę
rankomis, prisiminėm tiek metų
Lietuvoje giedotą neoficialų himną
Maironio „Lietuva brangi“.
Ambasadoriui D. Kamaičiui
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu Greta Savickaitė-Fletcher
įteikė dovanėlę.
Seniai
turėjome
tokį
iškilmingą minėjimą. Be abejonės,
kad dabartinė mūsų valdyba su po
ilgokos pertraukos iš „pensijos“
sugrįžusiu Vytautu Juška neduos
mums galimybės galvoti, kad jau
nykstame. Šis minėjimas nuvedė
mus į tuos senus laikus, kai, tik
atvykę į Australiją, ieškojome kiekvieno brangaus lietuvio, galinčio
pasireikšti
lietuviškoje
veikloje. Norėjome jausti, kad mūsų
čia daug, kad esame gyvi, kad
Lietuva yra neišdildoma iš mūsų
širdžių. Ačiū valdybos nariams už
sugrąžinimą mūsų į praeitį.
Kitą
dieną
Lidcombe
bažnyčioje susirinkome tolesnei programai. Ambasadorius turėjo progos
pabendrauti su tautiečiais. Gausiai su
savo vėliava dalyvavo „Aušros“ tunto skautų. Skaitymus gražia lietuvių
kalba skaitė skautės. Kun. Hermanas
Šulcas, kurio tėvas buvo vokietis liuteronas, o mama žemaitė katalikė,
davė progos kiekvienam susimąstyti
apie šio gyvenimo prasmę. Mišių
auką nešė ambasadorius D. Kamaitis ir J. Burokienė. Giedojo „Dainos“
choras ir solistės Rita Mačiulaitienė
ir Birutė Kymantienė. Vakare susirinkome puotai su Garbės svečiais.
Algis Bučinskas
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Šventiška proga susitikti

Vasario 20-tą dieną mes,
apie 80 lietuvių su šeimomis, buvome susirinkę netoli Bogotos
miesto švęsti Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios 20 mečio – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
metinių.
Dauguma svečių atvažiavo iš
Bogotos, bet buvo svečių ir iš Cali

MATIAS LOZANO –

MAŽASIS LIETU -

VIUKAS TAUTINIAIS RŪBAIS

bei Villavicencio miestų ir iš Miami
(Florida, USA).
Kunigas Rincon, kaip ir
praėjusiais metais, aukojo gražias
mišias už Lietuvos Nepriklausomybę
ir Kolumbijoje gyvenančius lietuvius.
Ponios Barbara Rimgailaitė
ir Claudia Durana vedė smagų

KOLUMBIJOJE

konkursą vaikams, kurių atsakymai
į klausimus apie Lietuvą visus labai
pradžiugino.
Šventę organizavo Lietuvos
garbės konsulatas Kolumbijoje ir
Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės
komitetas.
Stasytė Slotkutė
Kolumbijos LB pirmininkė

CLAUDIA DURANA VEDA KONKURSĄ
BELTRÁN KAZLAUSKAITĖS NUOTRAUKOS

VAIKAMS

APIE

LIETUVĄ. ALDONOS
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UKRAINOJE

Krymo lietuviai susibūrė prieš dešimtmetį

LIETUVIŲ KULTŪROS DIENŲ KRYME METU KRYMO RESPUBLIKINĖS M. K. ČIURLIONIO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS NASIMFEROPOLIO CENTRINĖJE A. S. PUŠKINO (BUVUSI TRENIOVO) BIBLIOTEKOJE M. K. ČIURLIONIO REPRODUKCIJŲ, KRYMO
LIETUVIŲ DRAUGIJOS PADOVANOTŲ ŠIAI BIBLIOTEKAI , FONE
RIAI

Apie Ukrainos lietuvius žinių
mūsų žurnale būna ne taip jau daug.
Kaip skelbia PLB istorijos knyga
(2003), Ukrainoje gyvena apie 7500
lietuvių. Apie 5000 savo gimtąja
kalba laiko lietuvių kalbą. Lietuviai
Ukrainoje atsirado dažniausiai dėl
sovietinės politikos maišyti tautas
– dalis jų yra buvusių tremtinių, kuriems nebuvo leista grįžti į Lietuvą,
kita dalis – iš Lietuvos į Ukrainą
siunčiami specialistai. Dalis jų liko
ir šiandien čia gyvena jau jų palikuonys. Dauguma lietuvių telkiasi
Donecko, Kijevo, Lvovo miestuose ir srityse bei Kryme. Būtent
apie Krymo lietuvius mes šiandien
plačiau ir pakalbėsime, nes tam yra
priežasčių.
Pagrindinis lietuvių veik-
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los variklis Kryme yra Krymo
respublikinė M. K. Čiurlionio
lietuvių kultūros draugija, kuriai
praėjusių metų pabaigoje sukako
10 metų. Jau 10 metų ir Ukrainos
Lietuvių Bendruomenės laikraščiui
„Tiltas“ bei Krymo lituanistinei sekmadieninei mokyklai Simferopolio
mieste. Nuveikta nemaža darbų: kasmet vyko Lietuvių kultūros dienos,
vykdytas istorinis tyrimas ir buvo
išleisti du knygos leidimai, leistas
vienintelis Ukrainoje lietuviškas
laikraštis, sukurtas jaunimo dainų
ir šokių ansamblis „Dainava“, 10
metų vyksta nuolatinė lietuviškų
knygų paroda centrinėje Simferopolio A. S. Puškino bibliotekoje, ten
ir kitose miesto bibliotekose ir muziejuose vyko daug gražių renginių,
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skirtų Lietuvai ir jos kultūrai. Krymo lietuvių draugijos jaunimas
visad aktyviai dalyvavo renginiuose: propagavo lietuvių kultūrą
eilėraščiais, dainomis ir šokiais.
Visus 10 metų jaunimas aktyviai
lankė Lituanistinę mokyklą. Visos
draugijoje švenčiamos šventės vykdavo mokyklos patalpose ir buvo
kultūrinės – buvo deklamuojami
eilėraščiai lietuvių kalba. Pradžioje
buvo kuriamas filmas apie Draugijos veiklą ir jame atspindėtos visos
šventės ir ryškesnieji Krymo lietuvių
draugijos renginiai. Filmas buvo demonstruojamas Muzikos gimnazijos
salėje 5-osios Krymo lietuvių draugijos sukakties proga. Šios gimnazijos choras lankėsi Čiurlionio gimnazijoje Vilniuje, o Čiurlionio gimna-
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zijos choras gastroliavo Kryme. Tai
dar viena Krymo draugijos veiklos
šaka – suartinti Lietuvą su Krymu.
Kelios Krymo lietuvaitės mokėsi ir
dabar mokosi „Lietuvių namuose“, o
kai kurios – jau ir aukštosiose Lietuvos mokyklose.
Kaip vieną iš ryškesnių įvykių
galima paminėti Kryme, Jaltoje,
praėjusių metų pavasarį vykusią Lietuvos ir Ukrainos istorikų apskritojo
stalo diskusiją „Lietuvos ir Krymo
istorinės sąsajos“, kuria prasidėjo
Lietuvos dienos Ukrainoje. Didelio
vietos verslo ir žiniasklaidos atstovų
susidomėjimo susilaukė istoriniuose Livadijos rūmuose vykęs Lietuvos ir Krymo verslo seminaras,
kur sveikinimo žodį tarė Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Evaldas Ignatavičius, Lietuvos
ambasadorius Ukrainoje Algirdas
Kumža, Krymo vicepremjerė Tatjana Umrichina, ekonomikos ministrė
Svetlana Verba, kultūros ministras
Aleksandras Jermačkovas. Vėliau
Livadijos rūmuose buvo iškilmingai
atidarytos lietuvių dailininkų Aloyzo
Stasiulevičiaus ir Sigito Staniūno tapybos bei ambasadoriaus A. Kumžos
fotografijos parodos.
Lietuvos dienų atidarymo
išvakarėse Kijeve ministerijos sekretorius E. Ignatavičius susitiko
su Ukrainos užsienio reikalų vice-

KNYGA „LIETUVIŠKAS
KRYMO ŽEMĖJE“

PĖDSAKAS

KRYMO LITUANISTINĖS
NACIONALINĮ DIKTANTĄ

MOKYKLOS

ministru Konstantinu Jelisejevu ir
aptarė naujosios Europos Sąjungos
Rytų partnerystės iniciatyvos Ukrainai teikiamas galimybes, dvišalius
Lietuvos ir Ukrainos santykius,
tolesnį regioninį bendradarbiavimą.
E. Ignatavičius susitiko su Krymo
Aukščiausiosios Rados pirmininku Anatolijumi Gricenka ir aptarė
regioninio bendradarbiavimo klausimus, poreikį stiprinti dvišalius
ryšius turizmo, kultūros ir verslo
srityse, sutarė surengti Krymo
verslo galimybių pristatymą Lietuvoje. Simferopolyje ir Jaltoje
E. Ignatavičius bendravo su Krymo respublikinės M. K. Čiurlionio
lietuvių kultūros draugijos atstovais,
lankėsi Lietuvos garbės konsulate Simferopolyje. Lietuvos dienų
metu Lietuvos naftos perdirbimo
bendrovė „Mažeikių nafta“ su viena
Krymo verslo kompanija pasirašė
ketinimų protokolą dėl šviesiųjų
naftos produktų tiekimo.
Atskiros eilutės Ukrainos
lietuvių veiklos istorijoje vertas
laikraščio „Tiltas“ leidimas. Leidinys eina dviem kalbomis. Prieš 10 m.
laikraštis pradėtas leisti kaip Krymo

SIMFEROPOLIO

MIESTE AKIMIRKA : RAŠOME

lietuvių, o vėliau išsirutuliojo į visos
Ukrainos Lietuvių Bendruomenės
leidinį. Laikraščio įkūrėja ir
redaktorė visą dešimtmetį – Valentina Marija Loginova, Krymo AR
etninių žurnalistų sąjungos narė,
Ukrainos Nacionalinės žurnalistų
sąjungos narė, Lietuvos žurnalistų
sąjungos narė. Bet apie „Tiltą“,
atšventusį 10 metų sukaktį – atskira šneka. Žodį suteikiame redaktorei
Valentinai.

LIETUVIŲ
10

VYKSTA JAU

LITERATŪROS

PARODA

METŲ
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Tiltai statomi amžiams
Valentina Marija Loginova
„Tilto“ laikraščio redaktorė

VALENTINA MARIJA LOGINOVA LIVADIJOS RŪMUOSE, KRYMO AR, UKRAINA
Atsitiktinių tiltų nebūna. Jei
jau tiesiamas tiltas, tai vykdoma dėl
didelės reikmės, kai be jo negalima
apsieiti. Gal taip įvyko ir su mūsų
„Tiltu“...
Pradėsiu nuo trumpos jo atsiradimo istorijos.
1998-1999 metais kūrėsi Krymo respublikinė lietuvių draugija. Norint ją įkurti ir užregistruoti
Justicijos ministerijoje, reikėjo
įvairiuose Krymo rajonuose ir miestuose sukurti 15 lietuvių draugijų
(kuopelių): rasti ten lietuvių, suburti
juos, išrinkti pirmininkus ir pan. Tai
buvo ilgas ir nelengvas darbas. Buvo
rašomi skelbimai žiniasklaidoje:
„Lietuviai atsiliepkite!“, o jau kiek
išvažinėta po Krymą... Visa tai buvo
įvykdyta ir pateikti dokumentai registracijai. Krymo respublikinė M.
K. Čiurlionio lietuvių kultūros draugija gimė 1999 m. rugpjūčio 9 d.
Tada paaiškėjo, kad lietuviškai kalba
tik senimas, o jaunimas – ne. Sim-
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feropolio mieste teko kurti Krymo
lituanistinę sekmadieninę mokyklą,
kuri 10 metų iki šios dienos, su
visu savanorišku atsidavimu, mokė
Krymo lietuvių palikuonis kalbėti
lietuviškai, buvo dėstoma Lietuvos
istorija ir etnografija.
Tokia buvo pradžia, po to
paaiškėjo dar vienas dalykas: Krymo respublika gan didelis pusiasalis,
lietuviai gyvena išsibarstę po miestus, miestelius, rajonus ir kaimus.
Kilo informacijos pateikimo ir operatyvumo problema. Skambinti tarpmiestiniais telefonais brangu, o ir
ne visi juos turi. Kai įsiliejome į PLB
veiklą ir 1999 m. vasarą dalyvavau
PLB suvažiavime, susipažinau su
kitų bendruomenių veikla, o iš Vyčio
Viliūno sužinojau, kad Maskvos lietuviai leidžia laikraštį. Ši žinia jau
manęs neapleido, kirbėjo mintis –
reikia leisti laikraštį! Kai labai ko
nors trokšti, ateina ir idėja, ir leidinio pavadinimas, ir įgyvendinimo
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galimybės. Taigi 2000 m. sausio
mėn. skaitytojus pasiekė pirmasis
Krymo lietuviško laikraštėlio „Tiltas“ numeris. Kasmet buvo leidžiama
po 12 numerių.
Krymo
lietuvių
draugija
tapo viena iš Ukrainos Lietuvių
Bendruomenės steigėjų, todėl jautė
didelę atsakomybę dėl aktyvaus ir
prasmingo visuomeninio darbo visoje bendruomenėje, dėl ryšių gerinimo tarp lietuvių bendruomenių
visoje Ukrainoje. Geriausiai tokiems tikslams tiko „Tiltas“, kuris
2002 m. tapo Ukrainos Lietuvių
Bendruomenės laikraščiu, jos veiklos metraščiu, vieninteliu Ukrainoje
lietuvišku leidiniu. Per dešimt metų
nekito laikraščio pirminė išvaizda,
bet kasmet jis darėsi vis brandesnis,
nes gausėjo puikių korespondentų.
Ką „Tiltas“ tiesė į lietuvių
rankas dešimtį metų? Jis buvo
atpažįstamas,
atliekantis
savo
kultūrinę ir švietėjišką funkcijas,
panaudojamas ULB informacijai
apie sekmadieninių mokyklų darbą
ir padedantis skleisti lietuvybę.
„Tilte“ buvo gvildenamos temos:
supažindinome su Lietuvos kultūra
ir jos naujienomis, istorija, geografija, etnografija, lietuviškais valgiais
ir papročiais, su Ukrainos Lietuvių
Bendruomenės veikla, renginiais,
festivaliais, naujienomis iš Ukrainos
lietuvių draugijų.
Leidinio nuolatinės rubrikos:
vaikų kampelis „Saulutė“, „Lietuvių
kalbos kultūros skrynia“, „Mados
kertelė“, naujienos, informacija ir
sveikinimai iš PLB, LR ambasados Ukrainoje, Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LRV,
LR Švietimo ir mokslo ministerijos. Taip pat buvo spausdinami ir
eilėraščiai.
Dauguma publikacijų – autoriniai darbai arba informaciniai
pažintiniai blokai, kai žinios imamos
iš knygų ar kitų šaltinių, adaptuoja-
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„Draugystės tiltas 2010“

VOKIETIJOJE

2010 metų Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis liepos 2-4
d. vyks Vokietijoje, Hütenfelde,
Rennhofo pilyje ir Vasario 16-osios
gimnazijoje.
Maloniai
kviečiami
yra
lituanistinių
mokyklų
Europoje mokiniai, jų tėveliai, mokyto-

jai, bendruomenių atstovai dalyvauti tęstiniame Europos lietuvių
bendruomenių
ir
lituanistinų
mokyklų projekte. Šis susitikimas
– jau šeštasis. Švedijoje gimusio
sambūrio gretos auga, draugystė
stiprėja, vis toliau tiesiasi gražus
prasmingo bendradarbiavimo tiltas.

Dėsime
visas
pastangas,
kad šventinė programa būtų smagi vaikams, naudinga mokytojams,
įdomi tėveliams bei prasminga
bendruomenių atstovams.
Dalia Henke
projekto vadovė + 49 172 5149528
dalia@draugystestiltas.eu

mos, trumpinamos, kompiliuojamos
su kita informacija, vizualizuojama
nuotraukomis ar meno kūriniais.
„Tilte“ buvo pateikiama informacija ir iš Lietuvos, nes skaitytojus
domina Tėvynės kultūros gyvenimas, įvairių švenčių naujienos, kurios svarbios lietuviams, gyvenantiems svetur.
Laikraštis buvo platinamas
nemokamai ir jį gaudavo daugelis
PL bendruomenių, keletas institucijų
Lietuvoje,
Ukrainos
Lietuvių
Bendruomenės draugijos ir atskiri
asmenys, LR ambasada Ukrainoje.
Leidinio misija: lietuvybės
išlaikymas svetimame krašte, kuriame
lemta gyventi, Lietuvos ir jos kultūros
populiarinimas, stiprių ir draugiškų

ryšių užmezgimas tarp lietuvių
bendruomenių pasaulio mastu.
Internetinėje svetainėje jį
diegia
LGITIC:
www.lgitic.lt;
elektroninė biblioteka: www.elibrary.lt; elektroninė laikraščio versija siunčiama į Nacionalinę M.
Mažvydo biblioteką.
Tokia informacija apie „Tiltą“,
nutiestą iš Ukrainos į visą lietuvišką
pasaulį, dešimt metų nešusį į Jūsų
namus tik geras lietuviškas naujienas, rišusį mūsų širdis ir skleidusį
meilę gimtinei – Lietuvai.
Tikiu – TILTAI statomi tik
tada, kai jų labai reikia. Net jei ateityje „Tiltu“ mažai kas naudosis,
jei atsiras naujų, labiau patogių ir
reikalingesnių tiltų, mūsiškis stovės

amžius, nes statomas buvo su meile
ir atliko ypatingą funkciją.
Dabar daug kalbama ir diskutuojama temomis: ar užsienio
lietuvių žiniasklaida tik informuoja,
ar kuria naujus tarpusavio ryšius ir
padeda palaikyti ryšį su Tėvyne; ar
lietuviško žodžio sklaida pasaulyje
taps globalios Lietuvos informacinės
erdvės dalimi?
„Tilto“ skaitytojai atsakys,
koks tai buvo leidinys ir ar atliko
jis tas funkcijas. Viena galiu tvirtinti, kad „Tilto“ kūrybinis kolektyvas, jo nuolatinių rubrikų kuratoriai
ir korespondentai kūrė šį „Tiltą“ iš
širdies ir visuomeniniais pagrindais.
Dėkoju visiems už didelį Darbą.
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Fotograﬁjų paroda, suteikianti veidą lietuvių emigracijai

PARODOS KATALOGAS
Vasario 27 d. Hüttenfelde (Vokietija), Rennhofo pilyje įrengtoje
lietuviškoje fotogalerijoje, buvo
atidaryta Europos lietuvių kultūros
centro Vokietijoje (ELKC) surengta fotografijų paroda „Aš esu čia“
(„Ich bin hier“). Lietuvos Respublikos garbės konsulo Achim Naumann
globojamoje parodoje eksponuojamos 33 nuotraukos, vaizduojančios
Europoje
gyvenančių
lietuvių
kasdienybę, darbą ir veiklą. Paroda
buvo atidaryta Vokietijos lietuvių
Lietuvos nepriklausomybės bei Vasario 16-osios gimnazijos 60-ojo
jubiliejaus minėjimo dieną. Gausiai
į per tris Rennhofo pilies laiptinės
aukštus nusidriekusią galeriją susirinkusius svečius pasveikino ELKC
direktorius Rimas Čuplinskas.
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„Kovo 11-osios aktas Lietuvai grąžino ne tik išsvajotą laisvę,
įgalino šalies demokratizavimą ir
modernizavimą, tačiau jos piliečiams
suteikė ir neribotą judėjimo laisvę,
dėl kurios emigracijos iš Lietuvos mastai pralenkė visas Europos
Sąjungos valstybes“, – atidarymo
kalboje teigė direktorius. Anot jo,
į šiuos nerimą keliančius skaičius
diskusija lig šiol nesugeba atsakyti į
klausimą, ar emigracijos procesas iš
tiesų toks grėsmingas ir ar įmanoma,
arba patartina, imtis priemonių jį
stabdyti:
„Statistika,
bandydama
aprėpti tūkstančius, nebemato už šių
skaičių slypinčio individo, jo unikalios istorijos“.
Parodos tikslas – suteikti
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lietuviškajai emigracijai veidą, todėl
priekiniame parodos plane figūruoja
ne fotografo meistriškumas, o
užfiksuotas individas, jo istorija,
jo likimas ir jo egzistencinė aplinka. ELKC direktorius įsitikinęs,
jog parodoje kiekvienas lankytojas
ras skirtingus atsakymus į su emigracija susijusius klausimus, tačiau
„be skaičių ir kreivių, o lemiamą
akimirką užfiksuotuose žmonių veiduose, kurie dažnai išduoda kur kas
daugiau, nei tūkstančiai žodžių“.
Parodoje
eksponuojamos
lietuvių iš Airijos, Belgijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Šveicarijos ir Vokietijos nuotraukos: nuo Europos Parlamente
Briuselyje iki Londono sumuštinių
parduotuvėje dirbančių lietuvių;
nuo Vokietijoje aštuoniasdešimtmetį
atšventusio kunigo iki dešimties
metų Martyno, gyvenančio Žaliojoje
saloje.
Atidaryme
tarp
daugelio
paroda susidomėjusių vokiečių ir
lietuvių dalyvavo ir Vokietijoje
viešėjęs LR švietimo ministras G.
Steponavičius, Kauno miesto bei
Kauno rajono savivaldybių atstovai,
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
ir Vasario 16-osios gimnazijos darbuotojai. Parodą dokumentuoja 40ies puslapių spalvotas katalogas, kuriame vokiečių ir lietuvių kalbomis
pristatoma ne tik parodos koncepcija, bet ir visi parodoje vaizduojami asmenys. Nemokamai platinamo
katalogo leidybą parėmė Hamburge gyvenančio lietuvių kilmės verslininko įmonė clever-hotels.com
bei parodos globėjas A. Naumann.
Lietuviškoji
fotogalerija
Rennhofo pilyje Europos lietuvių
kultūros centro iniciatyva anksčiau
buvo atidaryta trylikos žymių Lietuvos fotomenininkų darbų paroda
„Laiškas iš Lietuvos“ („Ein Brief
aus Litauen“).
Europos lietuvių
kultūros centro inf.
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Pirmoji Pietų Amerikos lietuvių šokių šventė
Praėjusių metų gruodžio 20ąją (sekmadienį) Berisso mieste,
Argentinoje, Savivaldybės sporto
salėje vyko pirmoji Pietų Amerikos
lietuvių šokių šventė. Ji surengta lietuvių draugijos „Nemunas“
šimtmečio jubiliejaus proga.
„Nemunas“
–
seniausia
lietuvių draugija Pietų Amerikoje.
Šioje šventėje dalyvavo daugiau
nei 300 šokėjų iš keturių šalių. Ansambliai: „Grandinėlė“ iš Lietuvos,
„Žaibas“ iš JAV, „Ąžuolynas“ iš
Urugvajaus. Iš Argentinos – vaikų
šokių ansambliai: „Dobiliukas“
(Lietuvių susivienijimas Argentinoje, Lanús Oeste), „Mindaugas“
(Lietuvių draugija „Mindaugas“,
Berisso) ir „Skaidra“ (Lietuvių
draugija
„Nemunas“,
Berisso).
Jaunimo šokių grupės: „Dobilas“
(Lietuvių susivienijimas Argentinoje, Lanús Oeste), „Inkaras“ (Argentinos lietuvių centras, Buenos Aires,
sostinė),
„Nemunas“
(Lietuvių
draugija „Nemunas“), „Mindaugas“
(Lietuvių draugija „Mindaugas“).
Jaunųjų veteranų grupės: „Griaustinis“ (Lietuvių draugija „Nemunas“)
ir „Spirgučiai“ (Lietuvių draugija „Mindaugas“). Veteranų grupės:
„Pipiras“ (Lietuvių draugija „Nemunas“) ir „Ugnė“ (Argentinos lietuvių
centras). Šokių šventės generalinis
vadovas p. Jose Pulikas.
Svarbiame renginyje dalyvavo daugiau kaip 1000 žiūrovų.
Tarp jų – ypatingasis Lietuvos Respublikos ambasadorius Argentinoje Vaclovas Šalkauskas, Berisso
miesto Savivaldybės meras Enrique
Slezack, Buenos Aires provincijos
Vyriausybės Imigrantų departamento generalinis direktorius Raimundo
Marmori, prelatas Edmundas Putrimas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) valdybos narys Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
Argentinos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas (ALB-ALOST) Jorge
Brazaitis, Lietuvių Draugijos „Ne-

munas“ šimtmečio Ruošos komiteto
pirmininkas Alfredo Dulkė.
Lietuvių draugija „Nemunas“ gavo specialius sveikinimus iš
Lietuvos Respublikos prezidentės
Dalios Grybauskaitės, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos
Degutienės, LR Užsienio reikalų
ministro Vygaudo Ušacko, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento generalinio direktoriaus Arvydo
Daunoravičiaus, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkės
Reginos Narušienės. Buenos Aires
provincijos vyriausybės gubernatorius Daniel Scioli ir Berisso miesto
savivaldybės meras Enrique Slezack
paskelbė visus Lietuvių draugijos
„Nemunas“ šimtmečio renginius,
ypač Pietų Amerikos šokių šventę,
kultūriniu paveldu.
Šventė prasidėjo vaikų šokių
grupės šokiais, jie šoko „Kalvelį“,
„Suk suk ratelį“ ir „Kalėdų Senelio
šokį“. Vėliau jaunimo šokių grupės
šoko
„Rolenderį“,
„Kubilinį“,
„Mintinį“ ir „Malūną“. Antra dalis
prasidėjo veteranų šokių grupėmis.

ARGENTINOJE
Jie šoko „Jievaro tiltą“, „Ant kalno
karklai siūbavo“ ir „Pradės aušrelė
aušti“. Pabaigoje jaunimo šokių
grupės šoko „Šiaudai be grūdų“,
„Vakaruškos“ ir „Aštuonnytis“ ir
visi kartu – daugiau nei 300 šokėjų
– šoko „Suktinį“.
Tą pačią, gruodžio 20-tą
dieną, prieš koncertą, La Platos miesto Katedroje vyko šv. Mišios. La
Plata yra Buenos Aires provincijos
sostinė, 7 km. nuo Berisso miesto.
Šv. Mišias aukojo vietinis kunigas,
koncelebruojant prelatui Edmundui Putrimui ir kunigui Augustinui
Steigvilui.
Pietų Amerikos šokių šventę
organizavo Lietuvių draugijos „Nemunas“ valdyba (Berisso) ir Lietuvių
draugijos „Nemunas“ šimtmečio
Ruošos komitetas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos ambasada Argentinoje, Buenos Aires Provincijos vyriausybė ir Berisso miesto
sasivaldybė.
Lietuvių savišalpos ir kultūros
draugijos „Nemunas“ inf.
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Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės sukaktis Berisse

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 92-ŲJŲ
BERRISO MIESTE DALYVIAI

REMONIJOS

AIRIJOJE

SUKAKTIES METINIŲ CE -

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 92-ųjų sukakties metinių
ceremonija vyko prie lietuviško
Rūpintojėlio pačiame Berisso miesto centre. Ceremonijoje dalyvavo
kultūros draugijos „Mindaugas“ pirmininkas Leonardo Perotti Czeszunas, Lietuvių kultūros draugijos „Nemunas“ pirmininkas Esteban Dulke,
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys ir radijo valandėlės „Ecos
de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio
Fourment Kalvelis.
Prie paminklo giedojome Argentinos ir Lietuvos himnus. Juan
Ignacio Fourment Kalvelis pasakė
kalbą apie šią istorinę Lietuvai datą.
Šventę organizavo Lietuvių
kultūros draugija „Nemunas“ (Berisso), Lietuvių kultūros draugija
„Mindaugas“ (Berisso), Lietuviška
radijo valandėlė „Ecos de Lituania“.

Lietuviškos Rasų šventės akimirkos

VYRAS SU VAINIKU. SABINE COPPIER
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Skaitymai

Suluošintų likimų pėdsakais
Gabrielius Žemkalnis
Tęsinys. Pradžia 02/482 nr.

Irkutske
Apsistojome
viešbutyje.
Ten buvome labai trumpai, mat
skubėjome į kultūros namų salę susitikti su vietiniais lietuviais. Salė
buvo sausakimša, į ją prigūžėjo
daugybė lietuvių. Tiek į vieną vietą
susirinkusių pasitikti mūsų delegacijos žmonių dar nebuvau matęs nei
Krasnojarske, nei Ulan Ude, nei kur
nors kitur bevažinėjant. Tada jiems
sakiau, kad labai džiaugiuosi, jog
atėjo su mumis susitikti, ir sakiau,
kad dar labiau būčiau laimingas, jei
ten jų nebūtų nė vieno, kad jie visi
būtų Lietuvoje. Deja, mūsiškių, ypač
tremtinių ir jų palikuonių, Sibire yra
dar tikrai daug.
Įsteigėme Irkutske lietuvių
bendruomenę. Pirmininkui Stasiui Sausaičiui įteikiau Lietuvos valstybinę vėliavą ir juodos
lietuviškos duonos kepalą. Ir sakiau
jiems: „nežinau kaip pasidalinsite tą
kepalėlį, nes jūsų tiek daug. Gal po
gabalėlį ar trupinėlį visiems užteks.

O ši duona išauginta Lietuvos laukuose, kuriuose kažkada dirbote jūs,
jūsų tėvai ir seneliai. Te primena ji
jums jūsų Tėvynę, iš kurios prievarta buvote išvežti“. Perskaitėm tuometinių Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus ir Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio sveikinimus Sibiro
tremtiniams. Ne vieno akyse sublizgo ašaros.
Kalbėjomės apie lietuvių
bendruomenę, kaip ji gali veikti ir
ką daryti. Lietuviai visados dainuoti
mėgsta, tai ir sakau jiems: „įkurkite
dainavimo būrelį, suburkite chorą ir
dainuokite“. Buvo ten daug jaunimo, taigi sakiau, kad galima pradėti
mokytis tautinius šokius šokti, linksmintis kartu. Visi tam pritarė. Galų
gale sutarėme, kad ir šiaip daug ką
galima daryti kartu ir lietuviškai.
Svarbiausia, jie patys turi gyventi
truputį lietuviškiau.
Viena moteriškė sakė, kad
reikėtų įsteigti lietuvišką mokyklą.
Daugiabutyje, kuriame ji gyvenanti, yra daug lietuvių vaikų: ji turinti tris, kita moteris dar du, dar kita

dar kelis. Moteriškė teigė, kad iš
karto galima būtų įsteigti mokyklėlę
bent dešimčiai vaikų. O tai jau gera
pradžia.
Kiek man žinoma, būtent
iš šios mokyklėlės idėjos paskui
ir išaugo lietuviška krašto veikla bei bibliotekėlė. Be to, savo
veiklą pradėjo lietuviška vaikų ir
suaugusiųjų mokykla. Daugybė
žmonių sakė, kad nors jie jau suaugę,
bet jų lietuvių kalba esanti labai silpna, todėl norėtų ją patobulinti ir su
savo besimokančiais vaikais kalbėtis
lietuviškai.
Atsirado ir mokytojų arba
žmonių, kurie galėjo mokyti. Taip
prasidėjo lietuviškumo darbas.
Keletą dienų su delegacija
nuoširdžiai bendravo Tatjana Munina, įžymios dainininkės Birutės
Grincevičiūtės giminaitė. Ji gimusi
Sibire, tremtinių šeimoje. Irkutske ji
yra vaistinių tinklo savininkė, ir po
mūsų apsilankymo, kiek žinau, daug
prisidėjo prie Irkutsko lietuvių veiklos. Dabar Tatjana Munina yra Lietuvos garbės konsulė Irkutske.

Kovo 1d. Europos Komisijos
atstovybėje Airijoje atidaryta Tomo
Rimkaus, Gedimino Sagos ir Sabine
Coppier fotografijų ir video darbų
paroda „Forget-me-not. Rasos @
Easkey“, atskleidžianti Airijos vakaruose pagal lietuvių pagonių tradicijas švęstos Rasų šventės akimirkas.
Meninių
darbų
parodą,
skirtą Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dvidešimtmečiui (1990 m.
kovo 11 d.) paminėti, atidarė Europos komisijos Airijoje direktorius
Martin Territt ir Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys.
Sveikindamas Martin Territt padėkojo lietuviams už indėlį į
airių kultūrą: „Ši paroda – galimybė
pasidžiaugti
trijų
nuostabių
menininkų darbais. Tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl mes turime

šiuos Europos Sąjungos namus, –
kad galėtume kartu prisiminti, kokia
turtinga yra lietuvių kultūra ir kokį
indėlį ji davė Airijai nuo tada, kai
Lietuva įstojo į Europos Sąjungą“, –
kalbėjo M. Territt.
Lietuvos ambasadorius Vidmantas Purlys padėkojo menininkams ir kitiems, prisidėjusiems prie
parodos organizavimo, ir pabrėžė,
kokie svarbūs 1990-ųjų kovo
11-osios įvykiai yra lietuviams visame pasaulyje: „Ši paroda – tai
pozityvus modernios Europos atspindys: Europos šalių ir kitų tautų
atstovai šventė Rasas pagal senąsias
baltų tradicijas. Tai nebūtų buvę
įmanoma be Kovo 11-osios prieš
dvidešimt metų“, – kalbėjo ambasadorius.
„Forget-me-not. Rasos @Eas-

key“ meninės instaliacijos atspindi
lietuvių tradicinės kultūros sąsajas
su kitomis Europos kultūromis,
žmogaus ir gamtos harmoniją. Šia
paroda siekiama pagerbti Europos ir
viso pasaulio kultūrų įvairovę ir pakviesti tautas tvirtai saugoti savąsias
tradicijas bei būti atviriems ir smalsiems, dalinantis patirtimi su kitais.
2009-ųjų
vasarą
Easkey
miestelyje,
Airijos
vakaruose,
lietuviškas dainas dainavo, šokius
šoko, saulę pasitiko ir rytą rasa veidus prausė ne tik lietuviai, bet ir airiai, australai, italai, prancūzai ir kitų
tautų atstovai.
Paroda veikė European Union
House, 18 Dawson Street, Dublin 2,
Airija.
Rūta Palšauskaitė
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Po susitikimo išsiskirstėme
grupėmis. Mūsų delegacijoje buvo
įvairių sričių specialistų, kurie galėjo
atsakinėti į žmonėms rūpimus klausimus: apie įvairiausius dokumentus, socialinius klausimus, sveikatos
rūpybą, mokyklas, įsidarbinimą ir
kitus su tremtinių grįžimu į Tėvynę
susijusius dalykus. Vis dėlto žmonės
beveik jokios informacijos apie
grįžimą tikrai neturėjo. Jie nežinojo,
kad Lietuva sumokės už jų kelionę
į Lietuvą, duos būstą gyventi ir suteiks galimybę, jei prireiks, persikvalifikuoti. Aišku, daug kam kilo
klausimų dėl pensijų ir jų mokėjimo
tvarkos bei dydžio Lietuvoje.
Klausinėjo apie vaikų mokslą ir
galimybę pereiti į lietuviškas mokyklas ar stoti į aukštąsias, juk daugelis lankė ar baigė rusiškas švietimo
įstaigas.
Didžiausia eilė nusidriekė
prie migracijos specialistų kampelio. Jie dirbo tikrai išsijuosę, iki gilios nakties, kol leido jėgos. O kiek
pailsėję ryte ir vėl kibo į darbus,
kol visi klausimai buvo išspręsti.
Nemaža lietuvių į susitikimą su
mumis atvyko jau su dokumentais,
kurie reikalingi atstatyti Lietuvos
pilietybę, gauti lietuvišką pasą ir
grįžti į Tėvynę. Galų gale viskas
buvo baigta.
Tačiau prie sienos, šiek
tolėliau nuo kitų, stovėjo vienas
žmogus, kuris taip ir nespėjo prieiti.
Jam ir visiems kitiems buvo pasakyta, kad savo dokumentus siųstų į
Maskvoje esantį Lietuvos konsulatą.
Ten viskas bus sutvarkyta. Dabar tik
užsirašome jūsų pavardes. Bet tas vyras prie sienos vis atkakliau žiūrėjo į
mus, stovėjo prie tos sienos ir niekur
nesitraukė. Jis buvo luošas, su lazda, vos paeinantis, ir štai jis sako:
„aš noriu gauti Lietuvos pasą, bet ne
todėl, kad pats sugrįšiu į Tėvynę...
Sergu kaulų vėžiu, man liko gyventi
ne daugiau kaip pusmetis. Aš noriu
mirti ir būti palaidotas su lietuvišku
pasu“. Jo prašymas, aišku, buvo priimtas ir patenkintas.
Šiandien už lango 2009-tieji. Lietuvoje vėl daug diskusijų dėl
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dvigubos pilietybės. Ir kai manęs paklausia, kodėl užsienyje gyvenantys
lietuviai nori turėti dar ir lietuvišką
pasą, kam jis jiems reikalingas, aš
visada duodu šį pavyzdį: noriu gyventi, mirti ir būti palaidotas su
lietuvišku pasu.
Irkutske, netoli Angaros upės,
stovi nedidelė katalikų bažnytėlė.
Joje
susirinkome
sekmadienio
mišioms. Vos vos visi joje tilpome.
Lietuvių kunigų ten nėra. Pamaldas
laiko lenkų dvasininkai. Tądien jos
buvo itin jautrios - mišias skyrėme
ištremtiesiems ir žuvusiesiems. Vėl
prieš mišias lietuviškai giedojome
„Pulkim ant kelių”, vėliau „Marija,
Marija”. O per pačias mišias sugiedojome, kaip bažnytinę giesmę,
„Lietuva brangi, mūsų Tėvyne”. Į
šias mišias, kurios buvo laikomos
už žuvusiuosius ir gyvuosius Sibire, nesutilpo visi norintys, todėl
durys buvo atidarytos, o žmonės
stovėjo visur, kur tik akys užmatė,
ir mūsų giesmės bei maldos sklido
toli už bažnyčios ribų. Mišiose dalyvavo vyskupas ir penki kunigai.
Žiūrėjome į žmones, o jie žiūrėjo į
kryžių. Ir jų akyse galima buvo pamatyti tylų klausimą - už ką mus
taip?..
Vėliau
dalis
delegacijos
išvažiavo aplankyti lietuvių į Usolije, arba kitaip dar vadinamą Usolije - Sibirskoje. Šis druskos kasyklose įsikūręs miestas yra maždaug
100 kilometrų nuo Irkutsko. Tose
kasyklose, aišku, dirbo tremtiniai. Lietuviai. Be to, šis regionas
pagarsėjęs savo mineraliniais vandenimis ir druska. Nors iš tų druskų
galima gerai uždirbti, bet čia pasijauti kažkaip nejaukiai, nes supranti staiga, jog atsidūrei tikroj Sibiro
gilumoj, kelių į pasaulį iš čia tiesiog
nėra. Jau kelias valandas vėlavome
į miestelio administraciją, kurioje
buvome susitarę susitikti su vietiniais lietuviais. Manėme, kad tikrai
mūsų niekas nebelauks. Tačiau apsirikome. Rajono savivaldybės narė,
rusė Nina Suvorova, vaikystėje kartu besimokiusi su lietuvių tremtinių
vaikais, sušaukė mūsų tautiečius ir
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ragino juos sulaukti mūsų. Ji buvo
tikrai palanki lietuviams.
Usolijuje kalbėjomės su vietiniais rusais. Klausėme, ar prisimena čia gyvenusius lietuvius. Viena
moteriškė sako: „nežinau ar ten lietuviai buvo, bet vakarais, kai baigdavo darbą kasyklose, vyrai visuomet
dainuodavo“. Kokie vyrai dainuoja
po sunkaus darbo? Lietuvių. Jų dainas iki šiol aiškiai atsimena vietiniai gyventojai. Tiesa, kai kur čia dar
esama lietuvių tremtinių palikuonių.
Susitikome ir su jais.
Viena moteriškė, gimusi Lietuvoje, bet kartu su tėvais išvežta
į Sibirą dar būdama visai maža
mergaitė, į mus prašneko labai gražia
lietuvių kalba. Pasirodo, ir su savo
vaikais ji kalbanti tik lietuviškai.
Tada aiškiai supratau, kad viskas
visada priklauso nuo motinos. Jei ji
kalbės su savo vaikais lietuviškai,
tai jie niekuomet tos kalbos ir
nepamirš. O ši moteris tapo farmacininke, vaistininke ir tame rajone
dabar vadovauja visoms vaistinėms.
Taigi karjeroje pakilo į aukštumas.
Jos motina lietuvė irgi dar gyva. Ir
gyvena čia.
Kita moteris pasakojo, kad
1947-aisiais ją, jos mamą ir dar keturis vaikus kaip liaudies priešus,
naktį, Dūkšte įgrūdo į arkliams vežti
skirtą vagoną ir išgabeno į Irkutsko sritį. „Buvome labai išsigandę,
manėme, kad mus veža nuskandinti Baikale. Kas pakeliui mirdavo,
juos sudegindavo traukinio krosnyje arba tiesiog išmesdavo j taigą.
Po ilgos kelionės mus atvežė į Karatajevo kaimą. Išlipome alkani,
utėlėti, nesiprausę. Vietiniai rusai
iškūreno pirtį, išmaudė, pamaitino
ir priglaudė. Šių nuoširdžių ir gerų
žmonių dėka išlikome gyvi“.
Susitikimas su tokiais lietuviais, kaip ir Ulan Ude, yra kartu
ir džiaugsmingas, ir labai sunkus.
Ypatingai atsisveikinimas - jis tikrai
labai sudėtingas. Po visų susitikimų
Usolijuje ten gyvenantys lietuviai
tremtiniai ir jų palikuonys taip pat
susibūrė į būrelį.
Pabaiga kitame numeryje

