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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Šis žurnalo numeris buvo rengiamas tuo 
metu, kai Vilniuje, Seime, vyko LR Seimo ir 
PLB komisijos posėdžiai, kurie dėl naujų Seimo 
rinkimų ir naujos komisijos kadencijos nevyko 
jau beveik metai. Šiame numeryje pateikiame 
tik nedidelę – įžanginę keturias dienas vykusių 
posėdžių medžiagos dalį. Platesnę medžiagą pas-
kelbsime kitame numeryje. 

Kalbėta ir apie išeivijai, ir apie Lietuvai 
svarbius dalykus, apie kuriuos užsienio lietuviai 
nori žinoti. 

Čia stabtelsime tik prie vienos temelės – 
„LTV World“ transliavimo problemos, mat pasi-
girdo kalbos, kad dėl lėšų stokos kanalas gali būti 
uždarytas. Užsienio lietuviai tuo reikalu parengė 
specialią rezoliuciją, išdėstydami, kad šis kanalas 
yra gyvybiškai jiems reikalingas.

Keletas minčių dėl klausymų, kuriuose 
dalyvavo Radijo ir televizijos gen. direktorius. 
Pašaliečiui nesusidarė nuomonė, kad projek-
tas yra vykdomas atsakingai. Direktorius, pvz., 
negalėjo atsakyti į klausimą, kiek šį kanalą pa-
saulyje žiūri žmonių. Jo žodžiais – nėra pinigų 
atlikti žiūrimumo analizės. Ar tai nereiškia, kad 
pinigai gali būti siunčiami į orą? Jeigu kanalas 
tenkina kelių dešimčių ar kelių šimtų interesus, 
Lietuvai jis per brangus, ir išeivija nedrįstų tokio 
reikalauti, – sakė PLB atstovai. Paklausa, be jo-
kios abejonės, turėjo būti ištirta dar prieš prade-
dant kanalui veikti ir turėjo būti sekama, ar jis 
susilaukia žiūrovų dėmesio.

Jokie tyrimai nebuvo daryti, nors direkto-
rius minėjo poros dešimčių tūkstančių žiūrovų 
skaičių. Tik nežinia iš kur buvo ištrauktas šis 
skaičius. Direktorius taip pat negalėjo atsakyti, ar 
„LTV World“ programa yra derinama su pasaulio 
lietuviais – ar domimasi, kas jiems įdomu, ką jie 
norėtų matyti. Direktorius paminėjo atskiras pa-
vardes užsienio lietuvių, kurie jam „rašo laiškus“. 
O juk čia taip pat reikalingi tyrimai, tuo labi-
au, kad jie nieko nekainuotų, nes visas lietuvių 
bendruomenių darbas dirbamas nemokamai. 

Šiuo metu, anot direktoriaus, „LTV World“ 
finansuojamas pačio LRT lėšomis, nes Lietu-
vos valstybė nustojo jį remti. Stebėjus posėdį iš 
šalies kilo mintis – gal nepigiai – tikriausiai porą 
milijonų per metus kainuojantį projektą Lietuvos 
valstybė atsisakė finansuoti pagrįstai? Gal Lietu-
vos pinigai siunčiami į tuščią erdvę? 

Išklausiusi informaciją, reikia manyti, 
Seimo ir PLB komisija iš pagrindų ištirs reikalą.

Audronė Viktorija Škiudaitė

„LTV World“ – Lietuvos langas
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Kas yra Vytautas Kamantas, 
turbūt žino dažnas mūsų tautietis, 
gyvenantis ne tik Šiaurės Amerikos 
žemyne, bet ir Lietuvoje bei kitoje 
žemės rutulio dalyje.

Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuvių biografijų žinyne („JAV 
lietuviai“, išleistas Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu-
to Vilniuje 1998 m.) jis prista-
tytas gana kukliai – mechanikos 
inžinierius, visuomenės veikėjas. 
Šio vyro pasireiškimų skalė yra kur 
kas platesnė. Ji išmarginta daugeliu 
įvykių bei atsitikimų, kurie Vytautą 
lydėjo nuo pat gimimo dienos (1930 
m. kovo 25 d. Macikuose, Šilutės 
valsčiuje) iki šių dienų Grand Ra-
pids mieste, Michigano valstijoje, 
JAV.  

Per savo garbingo amžiaus 
80-ies metų periodą Vytautas daug 
pergyveno, daug dirbo savo pasi-
rinktam kraštui Amerikai, o ypač 
tėvynei Lietuvai, kurią turėjo palik-
ti ankstyvoje jaunystėje. Bet ir gy-
vendamas svetur savo gimtinės jis 
turbūt nebuvo užmiršęs nė vienai 
minutei. Tai patvirtina jo gausūs dar-
bai lietuvybės naudai nuo 1945 m. 
Vokietijoje ir nuo 1949 m. atvykus į 
JAV, į New York miestą pas gimines.

Jo veikla jaunimo (moksleivių, 
ateitininkų, skautų, studentų) ir kito-
se lietuvių organizacijose, lietuvių 
spaudoje, tarnyba JAV kariuomenėje 
Korėjos karo metu, mokslo studijos 
Cleveland, Ohio, profesinis darbas 
Cleveland, Chicago ir Grand Rapids 
miestuose, šeimos rūpesčiai buvo 
jo turiningas gyvenimas. Jis, kaip ir 
daugelis kitų, taip vadinamų dypukų, 
gyveno du gyvenimus – sugrįžęs iš 
savo tiesioginių pareigų, kurios buvo 
būtinos savo šeimos egzistencijai 
palaikyti, vakarais, dažnai – nakti-
mis ir savaitgaliais dirbo lietuvybės 
išlaikymo labui!

Per daug būtų vardinti visas 

lietuvių ir amerikiečių organizaci-
jas, kurioms jis priklausė, sąžiningai 
dirbo ir buvo vadovaujamuose pos-
tuose, įskaitant ir patį aukščiausiąjį 
– Vytautas keturias kadencijas arba 
16 metų buvo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybų pirminin-
kas (1978-1988 ir 1997-2003). 2000 
m. už nuopelnus Lietuvai Vytautas 
buvo apdovanotas Didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Gedimino II laips-
nio ordinu (dabar Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino Ko-
mandoro didžiuoju kryžiumi).

Bet apie savo gyvenimą ir 
veiklą tegul jis pasakoja, atsakyda-
mas į klausimus, nes geriausiai žino 
ir prisimena.

–Kokius prisiminimus išsi-

vežėte iš Lietuvos, kurią reikėjo 
kartu su tėvais palikti, bėgant nuo 
artėjančios rusų kariuomenės?

–Daug gerų vaikiškų 
prisiminimų liko mano atmintyje 
apie gražią Lietuvą, gimines ir drau-
gus iš vaikystės laikų, iš mokyklų, 
iš kaimų ir miestelių, nes tėvai daug 
kur gyveno: Macikuose prie Šilutės, 
Kauno mieste, dvare prie Kaltinėnų, 
Kriūkuose, kaime prie Zarasų, Ku-
dirkos Naumiestyje ir Šakiuose.  Gi-
miau Lietuvos kariuomenės karinin-
ko Juozo Kamentavičiaus ir mokyto-
jos Onos Kabašinskaitės šeimoje Ma-
cikuose. Daug vasarų praleisdavau 
pas senelius Kabašinskus Birštone. 
Šeimoje, mokyklose ir gimnazijoje 
(Šakių) girdėjau apie tėvynės meilę, 
Lietuvos istoriją, patriotizmą. Ta 

Mažiau kalbų, daugiau darbų
Edvardas Šulaitis kalbina buvusį „Pasaulio lietuvio“ redaktorių, buvusį PLB valdybos pirmininką 

ir buvusį PLB atstovą Lietuvoje Vytautą Kamantą, švenčiantį 80-mečio sukaktį.

GRAŽINA IR VYTAUTAS KAMANTAI SUSITIKIME SU POPIEŽIUMI JONU PAULIUMI 
II 2000 METAIS
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meilė išliko iki šiandien. Gerai at-
simenu įspūdingas Vasario 16-osios 
iškilmes prie Karo muziejaus Kau-
ne, kur buvo išsirikiavę mokiniai, 
kariuomenė ir didžiulė minia – visi 
garsiai giedojome Lietuvos himną, 
grojo orkestrai, džiaugėmės nepri-
klausomybe.  Prisimenu, kai 1940 
m. birželį Lietuvą okupavo sovietų 
Rusijos kariuomenė, o aš jų kolonas 
mačiau einančias ir važiuojančias 
kitoje pusėje Nemuno, prie Vilkijos. 
Žmonės kalbėjo, kad bus blogai. Ne-
trukus mano tėvą sovietai suėmė ir 
išvežė į koncentracijos lagerį, iš ku-
rio jis negrįžo. Po metų, prasidėjus 
masiniams trėmimams, aš buvau pas 
senelius Birštone. Ten 1941 birželio 
22-osios ankstyvą rytą su bobute 
(taip vadinau savo močiutę), eidami 
karvių apžiūrėti, matėme, kaip neto-
liese vieškeliu sovietų kariuomenės 
kolonos važiavo ar pėsčios ėjo. 
Staiga pasirodė keli vokiečių 
lėktuvai, kurie pradėjo šaudyti į 
rusų kariuomenę. Supratome, kad 
prasidėjo  karas. Bobutė greitai gul-
dė mane į griovį, o pati griuvo ant 
manęs, kad apsaugotų mano gyvybę. 
Per visą gyvenimą neužmirštu to 
ryto ir savo močiutės meilės. Vėliau, 
antrosios sovietų okupacijos metu, ji 
buvo išvežta į Sibirą ir ten mirė.

–Jūsų išgyvenimai apleidus 
tėvynę karo metu ir tuoj po jo?

–1944 m. vasaros pabaigo-
je sėdėjau bijodamas vežime, kol 
mus, pabėgėlius, praleido per Vo-
kietijos sieną. Toli girdėjosi spro-
gimai, vokiečių kariuomenė su tan-
kais ir sunkvežimiais traukėsi, buvo 
liūdna ir baisu. Ilga virtinė vežimų 
važiavome link Tilžės. Mama ran-
kose laikė dvejų metukų broliuką 
Mindaugą, tėtis (mano patėvis) vade-
liojo arklius. Netoli Tilžės turėjo pa-
likti vežimus su maistu, drabužiais ir 
kitais dalykais. Arklius vokiečių ka-
reiviai pasiėmė ir nusivarė savo rei-
kalams, o vyrus atskyrė nuo moterų 
ir vaikų. Viską praradom. Verkėm, 
nes nežinojome, ar vėl pamatysim 
savo tėtį. 

Vokiečių pareigūnai aiškino, 

kad mus veš darbams į Dresdeną. 
Prieš tai turėjome apsiprausti 
didelėse patalpose po dušais ir  ap-
sivilkti švariais drabužiais. Mote-
ris ir vaikus susodino į traukinį ir 
išvežė link Dresdeno. Man buvo 
baisu, liūdna, gaila paliktų namų 
Lietuvoje, bet tuo pačiu keista ir 
įdomu. Pakeliui britų karo lėktuvai 
apšaudė traukinį, o mes, išbėgę iš 
jo, netoliese gulėjom, meldėmės ir iš 
baimės drebėjome. Dresdene vėliau 
visa šeima vėl susitikome ir buvo-
me apgyvendinti vokiečių šeimos 
(liuteronų pastoriaus) namo viena-
me kambaryje. Kitame kambaryje 
buvo apgyvendinta pulkininko An-
tano Rėklaičio šeima. Šeimininkai 
vokiečiai buvo mums labai geri, da-
linosi savo maistu, drabužiais. Tėvai 
dirbo ilgas valandas fabrike, aš 
lankiau vokiečių mokyklą, nes bu-
vau per jaunas darbams (tėvai buvo 
mane „pajauninę“).

Baisiausia gyvenimo naktis 
buvo 1945 m. vasario 13-oji, kai 
amerikiečių ir britų lėktuvai puolė 
ir per tris masinius bombardavimus 
susprogdino ir sudegino Dresde-
no miestą, užmušė ir sužeidė nepa-
prastai daug civilių žmonių. Mes 
slėpėmės rūsyje po drebančiu nuo 
sprogimų namu, labai bijojome ir 
meldėmės. Pirmiesiems puolimams 
pasibaigus aplinkinėse gatvėse 
mačiau šimtus (ar tūkstančius) 
sužeistų žmonių, bėgančių tolyn 
iš miesto centro. Iki šiai dienai 
tas bombardavimas laikomas kaip 
didžiausias II Pasaulinio karo puoli-
mas Vokietijoje, nužudęs daugiausia 
civilių žmonių ir padaręs didžiausius 
nuostolius miestui. Kalbėta, kad to 
kultūrinėmis vertybėmis pasaulyje 
žinomo miesto sunaikinimo reika-
lavo Sovietų Rusija. Kai lėktuvai 
puolė trečią kartą, kitą dieną apie 
vidurdienį, mama liepė man dviračiu 
važiuoti į netoli esantį parką ant kal-
nelio, kad bent dalis mūsų šeimos 
nežūtume, gal kurie taip išliksime. 
Parke  atsiguliau į duobę ir galvojau, 
kad žūsiu tik tada, jei bomba į mane 
tiesiog pataikys.  Kažkaip nieko ne-
bijojau, tik galvojau, ar vėl pama-

tysiu tėvus ir broliuką.  Diena buvo 
saulėta, visur daug dūmų, matėsi 
gaisrai. Danguje mačiau šimtus 
(jei ne tūkstantį) lėktuvų, girdėjau 
krentančių padegamųjų bombų  
švilpimą ir sprogimus, mačiau 
didėjančius gaisrus. Subombardu-
otas Dresdenas degė. Ačiū Dievui, 
mes visi išlikome gyvi. 

Po paskutinio bombarda-
vimo aš su dviračiu nuvažiavau į 
priemiesčio (Klotsche) traukinių 
stotį, nes su tėvais buvo sutarta, 
kad ten susitiksime ir bandysime 
bėgti toliau į vakarus. Didžiausias 
džiaugsmas buvo, kai didžiulėje 
masėje pabėgėlių suradau tėvus. Sun-
kiausia buvo patekti į vienintelį sto-
tyje stovintį ir žmonėmis perpildytą 
traukinį. Kadangi mama ant rankų 
turėjo mažą vaiką, tai jai (ir man 
su tėčiu) šiaip taip pasisekė priei-
ti prie traukinio. Čia geraširdžiai 
žmonės stengėsi jai padėti, ji galėjo 
užlipti ant platformos prie durų ir 
ten stovėti, o mudu su tėčiu šiaip 
taip atsistojome tarpe tarp dviejų 
vagonų. Taip išvažiavome šaltyje į 
nežinomą ateitį iš sunaikinto miesto, 
kol prieš Bamberg miestą išlipome 
ir nuėjome į Pettstadt miestelį. Ten 
pas draugiškus ūkininkus balandžio 
pradžioje sulaukėme amerikiečių, o 
mėnesį vėliau – karo pabaigos. 

Kelionėje išgyvenome daug 
visokių dalykų, traukinį puldavo 
amerikiečių ir britų lėktuvai, kai 
kur reikėjo išlipus iš traukinio eiti 
pėsčiomis per sudaužytus miestus ir 
ieškoti kitų traukinių. Keliavome il-
gai. Sutikome ir patyrėme labai gerų 
vokiečių, daugiausia senų ir moterų 
globos, nes vyrai buvo karo frontuo-
se. Vėliau ketverius metus gyve-
nome skirtingose pabėgėlių stovyk-
lose. Tėvai buvo Bamberge, o aš lan-
kiau ir baigiau Eichstaetto lietuvių 
gimnaziją, gyvenau Rebdorfo stovy-
kloje. Tą gimnaziją baigė ir Valdas 
Adamkus, joje mokytojavo Stasys 
Barzdukas, Vincentas Liulevičius, 
Vytautas Radžius ir kiti mokyto-
jai. Ten mokėsi daug dabar žinomų 
čikagiškių, taip pat mano kaimynas, 
gyvenantis už kelių mylių, Vytau-
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tas Jonaitis, už 60 mylių, Lansing 
mieste, – dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
už 150 mylių, Detroit mieste – dr. 
Vaidevutis Vaitkevičius ir kiti. 

–Kaip Jus sutiko Amerika ir 
kokius sunkumus patyrėte ?

–Mūsų šeimą į JAV iškvietė 
mamos pusseserė Ona Pankevičienė, 
su vyru, dukra ir sūnumi gyvenan-
ti New York priemiestyje, Long 
Island City. Giminės buvo labai 
draugiški, rūpestingi, parūpino 
butą, maisto, padėjo surasti dar-
bus, supažindino su kaimynystėje 
gyvenančiais lietuviais. Po pusantrų 
metų persikėlėme gyventi į Cleve-
land, pas kitą mamos pusseserę Ievą 
Adomaitienę, nes čia buvo geresni 
darbai ir pragyvenimas. Palikę mielą 
ir okupantų skriaudžiamą Lietuvą, 
patyrę „pragarus“ per karą, išgyvenę 

„skaistyklą“ po karo, smagiai 
jautėmės atsidūrę šios žemės „roju-
je“ Amerikoje. Neturėjome sunkumų 
įsikurti, nors dar vis buvo kalbama 
apie sugrįžimą į nepriklausomą 
Lietuvą. Korėjos karo metu daugelis 
jaunų atvykusių lietuvių atsidūrėme 
JAV kariuomenėje ir jautėmės, kad 
tokiu būdu kovojame ir už Lietuvos 
laisvę. 

–Gal galite suminėti 
bent svarbesniuosius Jūsų 
pasireiškimus lietuviškose ir šio 
krašto organizacijose?

–Priklausiau daugeliui or-
ganizacijų, ėjau visokias pareigas, 
ir kiekvienas mano darbas ar eina-
mos pareigos tuo metu man buvo 
svarbiausias pasireiškimas. Sten-
giausi viską atlikti kuo geriausiai 
ir sąžiningiausiai. Visur dirbau sa-

vanoriu. Taip mane išmokė mano 
tėvai, dar Lietuvos mokykloje mo-
kytojas Petraitis (išvežtas į Sibirą 
su šeima), vėliau Šakių gimnazijo-
je mokytojai Vincentas ir Monika 
Liulevičiai (globoję literatų, arba 
teisingiau ateitininkų, būrelį) ir kun. 
Švelnys. Vokietijoje organizacinės 
veiklos metodų, pareigingumo, 
atsakomybės mokiausi moksleivių 
ateitininkų ir skautų eilėse, lan-
kydamas daugelį kursų, stovyklų, 
suvažiavimų, konferencijų. Ameri-
koje lankiau specialius profesinius 
vadovų kursus, konferencijas, Dale 
Carnegie sesijas. Esu skautas nuo 
1945 m. Kaip skautas iškilmingai 
prisiekiau ir pasižadėjau tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui, 
vykdyti skautų įstatus ir kasdien 
padaryti gerąjį darbelį. Kiekvieną 
dieną stengiuosi tą pasižadėjimą at-

KAMANTŲ ŠEIMOS DALIS LIETUVIŲ FONDO BALIUJE LEMONTE
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likti pagal mano sugebėjimus. Skau-
tavimas, veikla studentų organizaci-
jose, parapijose, JAV LB apylinkėse, 
lituanistinėse mokyklose, krašto val-
dyboje, tarybose ir jo prezidiumuose, 
Lietuvių Fonde, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimuose, PLB val-
dybose, Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresų ruošoje, lietuviškoje spau-
doje straipsniai ir „Pasaulio lietuvio“ 
redagavimas, PLB Fondo įsteigimas 
ir darbas jame per 30 metų, PLB 
Lituanistikos katedros įsteigimas ir 
globa, Valdovų rūmų paramos fon-
do Vilniuje įsteigimas ir lėšų telki-
mas, amerikiečių organizacijų ir jų 
suvažiavimų organizavimas ir t.t. 
man buvo malonūs kasdieniniai dar-
bai ir laimėjimai. 

–Ką labiausiai iš tos veiklos 
prisimenate iki šių dienų?

–Labiausiai prisimenu ne tiek 
dalykus, nebūtinai įvykius, bet ats-
kirus ypatingus žmones, kurie man 
buvo ir tebėra gyvenimo pavyzdžiai, 
herojai, taurūs tautiečiai. Jie man 
ir kitiems kalbėjo ir mokė ne 
žodžiais, bet savo pačių gyvenimu, 
asmenybėmis, būdu, patarimais, 
draugiškumu, teisingumu, toleran-
cija kitiems, meile lietuvių tautai ir 
Lietuvai. Jų pavyzdžiu norėjau ir aš 
sekti. Anksčiau paminėjau kai ku-
riuos mokytojus. Tačiau dar kartą 
išskirtinai prisimenu savo mokytoją 
Stasį Barzduką, kuris nuo Eichs-
taetto gimnazijos laikų iki mirties 
(1981 m. Cleveland, OH) buvo 
iškilus žmogus ir man pavyzdys 
bendruomeninėje bei visuomeninėje 
veikloje. Gimnazijoje mums, skau-
tams, herojus buvo Gabrielius 
Žemkalnis, pirmasis mano draugi-
ninkas. Jis man pavyzdžiu ir draugu 
išliko iki šiai dienai. Artimiausias 
draugas iš Šakių gimnazijos laikų 
yra bendraklasis Vytautas Alksninis. 
Sektinais pavyzdžiais prisimenu mi-
rusius Bronių Kviklį, Juozą Bačiūną, 
kun. Praną Garšvą, dr. Vytautą 
Vygantą, Andrių Šmitą, su kuriais 
daugelį kartų artimai bendravau ir 
iš jų mokiausi. Ypatingas draugas ir 
nuostabus pavyzdys gyvenime man 

yra kun. Antanas Saulaitis, SJ. La-
bai vertinu pažintis, draugystę  ir 
bendradarbiavimą su daugeliu gerų, 
artimų draugų ir žmonių, kuriuos 
susipažinau gyvenime, bet juos vi-
sus suminėti neužteks vietos.

–Be abejo, turėjote ir 
nusivylimų savo bendradarbiais 
arba kai kada ta veikla nedavė to, 
ko Jūs siekėte. Ką apie tai, bent 
trumpai, galite pasakyti?

–Teisybę pasakius nebuvau 
nusivylęs savo bendradarbiais, nes 
visi buvo draugiški, geri, darbin-
gi, pilni visokių sumanymų, vizijų, 
planų. Tik kartais stebėjausi keli-
ais iš jų, kurie mokėjo daug ir labai 
gražiai kalbėti per posėdžius, kon-
ferencijas, seimus, suvažiavimus, 
tik vėliau jiems kažkaip nesisekė 
dirbti ar planų įgyvendinti. Gal kai 
kurie tikėjo, kad pakanka pateikti 
visokiausių idėjų, kurias kas nors ki-
tas ar pirmininkas atliks.

–Nors jau išgyvenote 80 
metų, bet gal buvo tokių dalykų, 
ko iki šiai dienai nespėjote ar 
negalėjote atlikti?

–Taip. Jau daug metų žmona 
Gražina, vaikai ir vaikaičiai prašo, 
kad parašyčiau savo gyvenimo 
istoriją šeimai. Rinkau medžiagą, 
pradėjau, bet dar neparašiau. Gai-
liuosi, kad per daug savo gyvenimo 
atidavęs kitiems ir laisvalaikius bei 
savaitgalius skyręs lietuviškai bei 
amerikietiškai visuomeninei veiklai, 
per mažai laiko palikdavau šeimai ir 
giminėms. Tačiau džiaugiuosi abipu-
se meile bei artimais ryšiais su vai-
kais (Rimu, Rasa Ragiene ir Daina 
Čyviene), žentais Pauliumi ir Sau-
liumi, vaikaičiais Andriumi ir Daiva 
Ragais, Matu, Regina, Jonu, Tomu 
ir Marija Čyvais. Didžiuojuosi jais 
visais ir jų lietuviškumu. Palaikau 
brolišką ryšį su broliu Mindaugu 
Rinkumi ir jo šeima. Esu laimingas, 
kad vaikai, vaikaičiai, brolio šeima 
ir mano nuostabi žmona Gražina 
(Lukaitė – Lukaševičiūtė) su jos 
broliais Vincu ir Juozu Lukais bei jų 
šeimomis ir giminėmis mane myli, 

manimi rūpinasi, man padeda kovoti 
su nepagydoma liga, mane palaiko. 
Aš juos visus labai myliu.  

–Jeigu būtų galima savo 
veiklą (bent JAV) pradėti iš nau-
jo – ką dabar darytumėte ar ki-
taip veiktumėte, negu dirbote 
anksčiau?

–Daugiau laiko ir dėmesio 
atiduočiau šeimai ir giminėms. 
Geriau balansuočiau savo darbą 
ir laisvalaikį. Daugiau dėmesio 
kreipčiau į svarbius dalykus, bet ne 
į smulkmenas, dėl kurių visą laiką 
kyla ginčai. Pavyzdžiui, bendruo-
menininkai nuolat taiso, keičia, pa-
pildo įstatus, galvodami, kad tas 
atgaivins Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. Bet kas skaito ir žino daugiau 
kaip šimto puslapių Įstatų knygeles? 
Stengčiausi nekartoti kitų ar savo 
paties padarytų klaidų.  

–Kokie būtų Jūsų pa-
linkėjimai ar pasiūlymai tiems, ku-
rie jau perėmė ar dar perims Jūsų 
darbus lietuviškoje plotmėje?

–Mažiau kalbų, daugiau 
darbų.

–Ką dar svarbesnio tu-
rėtumėte pasakyti, ko iki šiol 
šiame pasikalbėjime nebuvote 
paminėjęs?

–Savo gyvenimo saulėlydį pa-
sitinku kaip labai įdomų gyvenimą 
praleidęs, laimingas žmogus. Niekad 
nesitikėjau tiek daug metų išgyventi, 
nors mirtis manęs tykojo bent šešis 
kartus. Dėkoju Jums, p. Edvardai, 
už Jūsų tūkstančius korespondencijų 
bei straipsnių ir dabar manęs 
prisiminimą.  

–O mes šiam darbščiam ir 
iškiliam išeivijos veikėjui linkime 
daug stiprybės. Jeigu išeivijoje 
būtų daugiau žmonių, kaip 
kad Vytautas Kamantas, tai čia 
lietuvybė puikiausiai bujotų. Esu 
tikras, jeigu reikėtų rinkti per 60 
metų išeivijoje subrendusį ir čia 
veikusį asmenį, p. Vytautas būtų 
vienas iš pirmųjų.
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Balandžio 19-22 d. Vilniuje, 
Seimo Konstitucijos salėje, vyko 
naujos kadencijos LR Seimo ir PLB 
komisijos posėdis. Šios kadencijos 
komisiją, kaip įprasta, sudaro Seimo 
frakcijų atstovai, kitą pusę – JAV ir 
PLB lietuvių bendruomenių atstovai. 

Seimo atstovai: Paulius Sau-
dargas – pirmininkas nuo Seimo, 
Rima Baškienė – vicepirmininkė, 
Asta Baukutė, Vytautas Bogušis, 
Saulius Bucevičius, Andrius 
Šedžius, Dalia Teišerskytė, Zita 
Užlytė, Ona Valiukevičiūtė – nariai. 

PLB atstovai: Vytas Maciūnas 
– pirmininkas nuo PLB (JAV LB), Jo-
ana Kuraitė Lasienė – vicepirmininkė 
(Kanados LB), Rūta Avulytė Moreira 
(Portugalijos LB, atstovauja PLB), 
Birutė Bublienė (JAV LB), Irena 
Ana Gasperavičiūtė (Lenkijos LB, 
atstovauja PLB), Živilė Ilgūnaitė 
(Jungtinės Karalystės LB, atstovauja 

Naujos kadencijos LR Seimo ir 
PLB komisijos posėdis

PLB), Jurgis Joga (JAV LB), Jonas 
Prunskis (JAV LB), Antanas Ra-
siulis (Rusijos LB, atstovauja PLB), 
Giedrė Stankūnienė (JAV LB). Bet 
iš karto tenka pažymėti, kad PLB 
šiame posėdyje dalyvavo ne visi na-
riai iš užsienio, nes sutrukdė atvykti 
dėl Islandijos ugnikalnio išsivežimo 
sutrikęs lėktuvų eismas. Jonas 
Prunskis posėdyje dalyvavo virtuali-
oje erdvėje – per „skype“, o Rusijos, 
Jungtinės Karalystės ir dar vienas 
narys iš JAV – Jurgis Joga iš viso 
negalėjo dalyvauti. Tai nesutrukdė 
likusiems komisijos nariams inten-
syviai vykdyti programą.

Pirmoji diena prasidėjo 
įprastai – kun. Ričardo Doveikos 
invokacija; Seimo pirmininkės Ire-
nos Degutienės sveikinimu ir PLB 
valdybos pirmininkės Reginos 
Narušienės pranešimu. Kadangi vi-
sus šiuos pranešimus pateikiame 

šiame numeryje, jų nedetalizuosi-
me, plačiau papasakosime, kas buvo 
kalbėta dalykinėje programoje.

Pirmąją dieną plačiai buvo vėl 
nagrinėta dvigubos pilietybės pro-
blema; komisijos nariai susitiko su 
Seimo teisės komiteto pirmininku 
Stasiu Šedbaru, kuris pažadėjo, kad 
artimiausiu metu reikalas pajudės 
ir bus žengtas nors nedidelis, bet 
žingsnelis į priekį dėl Lietuvos 
pilietybės išlaikymo užsienio lietu-
viams. Užsienio reikalų ministeri-
jos Užsienio lietuvių departamento 
direktorius Arvydas Daunoravičius 
papasakojo apie savo vadovaujamos 
organizacijos veiklą.

Kitas platus klausimas, ku-
riam aptarti buvo sukviesta nemažai 
specialistų – lietuvių grįžimo į 
Tėvynę problemos. Išklausyti 
Socialinės apsaugos ministerijos, 
Tarptautinės migracijos organiza-

SEIMO IR PLB KOMISIJA PRADEDA DARBĄ. PREZIDIUME (IŠ KAIRĖS): JONA KURAITĖ LASIENĖ, VIEŠNIA SEIMO PIRMININKĖ 
IRENA DEGUTIENĖ, KOMISIJOS PIRMININKAI – NUO PLB – VYTAS MACIŪNAS, NUO SEIMO – PAULIUS SAUDARGAS, SEIMO NARĖ 
RIMA BAŠKIENĖ



92010 Gegužė  /  Pasaulio lietuvis

LR Seimo ir PLB komisijoje

cijos Vilniaus biuro, Švietimo ir 
mokslo ministerijos Mokslo sky-
riaus, Vytauto Didžiojo universiteto, 
Statistikos departamento, Lietuvių, 
gyvenusių Amerikoje, visuomeninės 
organizacijos LGAVO atstovai. Emi-
gracijos problema šiuo metu yra kol 
kas nevaldoma, 2009 m. išvykusiųjų 
į užsienį skaičius buvo didžiausias 
per visus nepriklausomybės metus 
ir pasisakymuose didelio optimizmo 
nesigirdėjo. Kol kas sąlygas diktuo-
ja ekonomikos krizė, kuri drebina ne 
tik Lietuvą.

Išeivijos instituto prie Vy-
tauto Didžiojo universito direktori-
us prof. Egidijus Aleksandravičius 
pristatė Pasaulio lietuvių akademi-
jos – naujos institucijos uždavinius. 
(Šis projektas PL buvo pristatytas 
praėjusiame numeryje.)

Kadangi posėdyje svečio 
teisėmis dalyvavo Kauno Vytau-
to Didžiojo universiteto rektorius, 
JAV LB valdybos pirmininkas Vytas 
Maciūnas ir rektorius Zigmas Ly-
deka pasirašė bendradarbiavimo – 
kultūros ir mokslo mainų sutartį.

Seimo ir PLB komisijos narė 
Birutė Bublienė pristatė užsienio 
lietuvių studentų stažuočių Lietu-
voje idėją ir pasiekimus. Stažuotės 
vyksta jau kelinti metai, jaunų Ame-
rikos lietuvaičių į Lietuvą kasmet 
atvyksta vis daugiau (praėjusiais 
metais – 60), bet esama ir problemų, 
kurios, atrodo, gimsta iš per didelės 
Lietuvos biurokratijos.

Viena komisijos darbo diena 
buvo skirta susipažinti su Lietuvos 
problemomis – Lietuvos ūkio si-
tuacija ir plėtros strategija, Lietu-
vos energetiniu saugumu. Trečiąją 
posėdžių dieną nagrinėtas Lietuvių 
kalbos išsaugojimo globalios 
visuomenės aplinkoje; okupacijos 
žalos atlyginimo; visuomenės infor-
mavimo klausimai. 

Paskutiniąją dieną aptartas 
PLB atstovų komisijoje pakeitimo 
klausimas. PLB siekia, kad komisi-
ja būtų papildyta dar dviem nariais, 
nes komisijoje neturi atstovų Aus-
tralijos ir Pietų Amerikos lietuvių 
bendruomenės. Tai spręs Seimas.

Įvyko komisijos spaudos 
konferencija; priimtos kelios re-
zoliucijos – dėl „LTV World“ pro-
gramos transliavimo, dėl Lietuvos 
pilietybės. Toliau komisija dirbs 
bendraudama internetu. Komisijos 

nariai iš JAV buvo priimti JAV am-
basadoje.

Plačiau apie Seimo ir PLB ko-
misijos posėdį – kitame numeryje.

Olgos Posaškovos (LR Seimo 
kanceliarija) nuotraukos

POSĖDŽIAUJA PLB ATSTOVĖS: GIEDRĖ STANKŪNIENĖ (JAV), IRENA 
GASPERAVIČIŪTĖ (LENKIJA), RŪTA AVULYTĖ MOREIRA (PORTUGALIJA), BIRUTĖ 
BUBLIENĖ (JAV)

GĖLES LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI IR UŽSIENIO LIETUVIŲ RINK-
TAI PARLAMENTO ATSTOVEI IRENAI DEGUTIENEI JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VARDU TEIKIA VALDYBOS PIRMININKAS VYTAS MACIŪNAS
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Mieli šio posėdžio daly-
viai, sveikinu kiekvieną iš jūsų, 
šiomis dienomis esančius čia, tėvų 
ir protėvių žemėje, savo gimtinėje. 
Esame visi kartu vėl drauge, kad 
kartu galėtume dalintis įžvalgomis ir 
patirtimi, ieškoti atsakymų į visiems 
aktualius klausimus, įnešti asmeninį 
gėrio, išminties ir patarimų indėlį 
į bendrąjį Valstybės gėrio aruodą. 
Ir visa tai todėl, kad mums tikrai 
rūpi Tauta, Valstybė, krikščioniškos 
vertybės. Juk Valstybės kūrimas 
– kasdieninis darbas, reikalaujan-
tis didelių pastangų, pasiaukoji-
mo, solidarumo, nusižeminimo, 
atkaklumo ir giluminio supratimo, 
kad Valstybės būties esatis yra visų 
mūsų asmeninio indėlio dalelės at-
spindys. O tvirtumą teikia atgaivi-
nama istorinė, kultūrinė, religinė 
Tautos kūrimosi, raidos, netekčių 
ir džiaugsmų atmintis. Atmintyje 
išryškėja IŠMINTIS, kurios šiandien 

Valstybei reikia Tavęs
Kun. Ričardo Doveikos invokacija LR Seimo ir PLB komisijos posėdyje

ypač esame reikalingi kiekvienas be 
išimties. Šventajame Rašte Viešpats 
mums sako:

„Laimingas žmogus, kuris 
išmintį randa, kuris supratimo įgyja! 
Juk jos nauda didesnė už naudą si-
dabro, ir jos atlygis didesnis už atlygį 
auksu. Ji brangesnė už brangakmeni-
us, visi tavo turtai negali jai prilygti. 
[...] Jos keliai malonūs, o visi takai 
ramūs. Ji – gyvybės medis ją suvoki-
antiems; laimingas, kas jos laikosi“ 
(Pat 3, 13–18). Ir šiandieninis toles-
nis Valstybės kūrimo procesas tega-
limas tik iš atminties išryškėjančios 
išminties, kurios buvimas tampa 
didžiuoju VILTIES INKARU.

Tautos, Valstybės ir kiekvieno 
iš mūsų asmeninį gyvenimą galima 
palyginti su kelione mažu laiveliu. 
Koks menkas žmogus, priklausomas 
nuo įvairių aplinkybių! Kaip dažnai 
mums atrodo, kad išmušė paskutinė 
gyvenimo valanda. Sunkiomis aki-
mirkomis nepagalvojame, kad 
tolesnėje mūsų istorijoje jos gali būti 
pačios reikšmingiausios. Viešpats 
Jėzus labai įsakmiai ragina pasitikėti 
Dievo Apvaizda: „Pasižiūrėkite, 
kaip auga lauko lelijos. Jos nesidar-
buoja ir neverpia, bet sakau jums: nė 
Saliamonas pačioje savo didybėje 
nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekvi-
ena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia 
laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj 
metama į krosnį, tai argi jis dar labi-
au nesusirūpins jumis, mažatikiai?“ 
(Mt 6, 28–30). Rodos, viskas aišku, 
bet kaip tik čia iškyla daugybė 
klausimų. Gyvenime matome smurtu 
alsuojančius žmones, susprogdintų 
metro siaubą, cunamio aukas, torna-
dus, potvynius, žemės drebėjimus, 
ugnikalnių išsiveržimus. Susiduria-
me su žmogaus būties dužlumu, ku-
omet taip arti tragedija, nespėjus nei 
atsisveikinti, nei susimąstyti, kad 
niekada nebegrįši namo išėjęs į die-
nos darbus ir veiklą.  Viešpatie, kur 
tu esi, kai siautėja žmonių žiaurumas 
ir gamtos stichijos? Kur tu esi 

šiandien? Už ką? – paklausia dažnas 
kiekvienos tautos žmogus.

Jei į pasaulį žvelgsime vien 
proto akimis, blogio problemos 
neišspręsime. Tik ĮTIKĖJUS Dievo 
Sūnaus įsikūnijimą mūsų žvilgsnis 
tampa gilesnis. Ačiū tau, šventasis 
Jonai, už vieną mums itin brangų 
sakinį: „Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ 
(Jn 3, 16). Savo kančia, mirti-
mi ir prisikėlimu Kristus parodė, 
kad kūno gyvybės praradimas nėra 
pats didžiausias blogis. Žvelgdami 
į Kristaus kryžių prisimename jo 
prisikėlimą ir įžengimą į savo garbę. 
Kristus atėjo į nuodėmės pažeistą 
pasaulį ne tam, kad apsaugotų nuo 
nemalonumų, bet kad IŠVADUOTŲ 
JĮ IŠ ĮGIMTOS SAVIMEILĖS. 
Įsikūnijęs Dievas mums nesako: aš 
jus išlaisvinsiu iš visų kančių: dau-
giau nevargins jūsų nei šaltis, nei 
karštis, nei badas, nei troškulys, 
tačiau jis ketina būti ir YRA SU MU-
MIS, kai mums sunku: „Ateikite pas 
mane visi, kurie vargstate ir esate 
prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 
28). Todėl šiandieną mums svarbu 
suprasti ir suvokti, kaip mes esame 
vienas kitam svarbūs, reikalingi, net 
būtini tolesniam, nenutrūkstamam 
Valstybės kūrimui.

Galingiausia šiandienos 
visuomenės, Valstybės, lietuvių 
Tautos tarpusavio santykių gydymo 
priemonė yra Evangelijos skelbimas, 
kuriame Jėzus šalina vidinį aklumą, 
širdies nejautrą ir išvaduoja žmones, 
vaikščiojančius rūko klaidžiuose 
labirintuose. Skelbiant Evangeliją 
vieni kitiems grąžiname moralinį 
regėjimą. Skelbdami Evangeliją – 
kuriame savo Valstybę. Tikrąsias ver-
tybes, žmonių tarpusavio santykius, 
Valstybės ir Tautos kelią aptemdęs, 
į susipriešinimą, susvetimėjimą, 
vienišumą ir uždarumą vedantis 
sunkmečio kiautas nukrinta skel-

KUN. RIČARDAS DOVEIKA
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biant ir įsiklausant į Evangeliją. 
Meldžiame malonės, kad netaptume 
dvasiškai akli, kad turėtume dvasinį 
regėjimą. Luošumas – kančia. Tačiau 
didesnis kančią keliantis paralyžius 
yra dvasios ir sielos paralyžius, todėl 
šiandieninis visuomenės rūpestis 
– išsivaduoti iš dvasinio kurtumo – 
nesugebėjimo išgirsti Dievo Žodžio.

Dievo akivaizdoje ap-
mąstydami tai, ko trokštame, su-
vokiame, kad Esame trokštantys 
meilės. O Tikra meilė – kantrybės 
ir išminties reikalaujantis kelias. 
Prisikėlusio Jėzaus Asmuo mums 
ir toliau kalba apie Jo šiltą, jautrią 
meilę, kuri neatstumia susitepu-
sio žmogaus, o priešingai, eina 
ieškoti kiekvieno, toli nuklydusio. 
Tai meilė, kuri nepasmerkia, bet 
dovanoja atleidimą. Meilė, kurios 
ir mes ilgimės, taip dažnai patir-
dami susvetimėjimą, atsiribojimą, 
vienišumą, neteisingumą. 

Šventajame Rašte meilė 
reiškia ne tik jausminę meilę, bet 
ir patį žmogaus asmens branduolį, 
jo gelmes, iš kurių kyla visi sie-
kiai ir sprendimai. Juk ir iš Jėzaus 
Širdies plaukianti paguoda, kaip 
sakė popiežius Jonas Paulius II, tai 
noras dalytis su žmogumi jo kančia, 
nuraminti jo nerimą, sušvelninti 
liūdesį. Tai konkretus Jo draugystės 
įrodymas ne tik žodžiais, bet ir 
veiksmais. Tad meilė, kurią prime-
na ir kurios moko Jėzus, nėra vien 
jausmai ir emocijos. Mylime visu 
savo gyvenimu, apsisprendimais ir 
darbais. Mylėti Jėzų, vadinasi, būti 
panašiam į ištikimą tarną, kuris budi 
ir laukia, tai reiškia uoliai ieškoti 
Jėzaus ir visomis jėgomis, visa savo 
esybe įsikibti į Jį ir patikėti, kad mes 
Jam tikrai rūpime. O mylėti vienas 
kitą – tai priimti kito dalią, įsitraukti 
į jo likimą, atverti jam savo širdį 
taip, kaip mokė Jėzus. 

Kristus kalba apie tai, kas 
priešinga meilei, kas suteršia žmogų:

„Žmogų suteršia vien tai, 
kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš 
žmonių širdies, išeina pikti su-
manymai, ištvirkavimai, vagystės, 
žmogžudystės, svetimavimai, godu-

mas, suktybės, klasta, begėdystės, 
pavydas, šmeižtai, puikybė, 
neišmanymas. Visos tos blogybės 
išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“ 
(Mk 7: 21-23). Visa tai, ką Kristus 
išvardijo, yra nuodėmės, kurios 
priešingos meilei.

Kiekviena meilė yra kelias. 
Kol nemyliu, aš tesu tik pusiau 
žmogus ir į kitus žmones tesugebu 
žvelgti abstrakčiai. Rusų mąstytojas 
Ivanas Iljinas yra puikiai aprašęs 
jauno žmogaus išgyvenimus. Jis 
jaučiasi vienišas, ieško sau poros, 
vaikšto gatvėmis ir mato aplin-
kui vyrus bei moteris. Paskui jis 
įsimyli, susiranda merginą, kuri 
tampa jo žmona. Jis eina gatve ir 
mato aplinkui jau ne vyrus ar mote-
ris, bet žmones... Būti žmogumi yra 
daugiau nei būti vyru ar moterimi. 
Mes atsispindime kitame žmoguje, 
mes augame bendraudami su kitu 
žmogumi, skleidžiamės, pradedame 
jausti savo puselės pilnatvę. Kartais 
žmonės apie santykius kalba supa-
prastinta dėlionės kalba: aš sutikau 
kitą žmogų, ir jis man tiko. Taip, 
atrasti kitą žmogų reikia. Tačiau 
paskui dar reikia pačiam save atra-
sti kitame žmoguje, atrasti save ir 

kitą kartu, atrasti bendrą erdvę. Oi, 
kiek daug įvairiausių atradimų rei-
kia santykių kelyje. Tačiau reikia ne 
tik atrasti, bet ir kai ką prarasti, kai 
ko atsisakyti. Jei nori kitam širdyje 
atrasti vietos, reikia tai padaryti. 
Tai skausminga, tam reikia drąsos. 
Daugumos žmonių meilė šiandien 
kūdikiška, egoistiška, vartotojiška, 
o tikrai mylint kur kas labiau norisi 
duoti, o ne gauti. Meilė yra tikrasis 
žygdarbis, kuris daro mus žmonėmis. 
Šiandienos Valstybės kūrimui reikia 
tikros meilės karžygių. Tai yra, rei-
kia atsakingų krikščionių Valstybės 
kūrimo pamatuose. Valstybei reikia 
TAVĘS. Viešpats tad tegydo mus, 
tedrąsina, teatveria akis, temaitina 
gyvenimo duona.

Šių dienų pokalbiuose ir 
klausimų sprendimuose išryškėja su-
pratimas, kad tokia mūsų bendrystė, 
darbas, sprendimai yra viltis veiks-
me, ir pati gražiausia – vilties kalba. 
Juk šių dalykų ir susirinkome kartu 
ieškoti, įsiklausyti, atrasti ir supras-
ti. Tad tik Bendrystės susitelkime, 
viltyje ir maldoje gimsta atsakymai 
į visus klausimus.

2010 m. balandžio 19 d., Vilnius 
Olgos Posaškovos nuotr. 

SPAUDOS KONFERENCIJOJE (IŠ KAIRĖS) SEIMO IR PLB KOMISIJOS ATSTOVAI: 
GIEDRĖ STANKŪNIENĖ (JAV), IRENA GASPERAVIČIŪTĖ (LENKIJA), BIRUTĖ 
BUBLIENĖ (JAV), KOMISIJOS KOPIRMININKAS VYTAS MACIŪNAS (JAV), KOPIRMI-
NINKAS SEIMO NARYS PAULIUS SAUDARGAS, JOANA KURAITĖ LASIENĖ
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Čia, Seime, visoje Lietuvo-
je ir visame pasaulyje kiek dau-
giau nei prieš mėnesį lietuviai 
minėjo Nepriklausomybės atkūrimo 
dvidešimtmetį. Prisiminėme nu-
eitą kelią, pasikeitėme ateities 
lūkesčiais, pasidžiaugėme tuo, kas 
buvo iškovota ir sukurta. Šalia visų 
kitų vertybių, kurias gavome kar-
tu su nepriklausomybe, viena itin 
glaudžiai siejasi su Jūsų auditorija. 
Tai – žmogaus teisė pačiam tvarkytis 
savo gyvenimą, taip pat ir pasirinkti 
savo darbo ir gyvenimo vietą. Kar-
tais spekuliuojant emigracija tampa 
„argumentu“, neva iliustruojančiu 
visas Lietuvos blogybes. 

Į tai noriu atsakyti štai ką: pir-
ma, pasirinkimo laisvė – ne kliūtis, 
o vertybė ir žmogaus teisė. Ir jei 
žmogus mato, kad šiandien jis gali 
geriau gyventi, geriau realizuo-
ti savo talentą ir darbštumą kitoje 
šalyje, niekas neturi teisės jam kli-
udyti. Mūsų garbės reikalas ir tiks-

Irenos Degutienės, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės, sveikinimas Seimo ir 
PLB komisijos posėdžio dalyviams

Pasirinkimo laisvė – ne kliūtis, o vertybė ir žmogaus teisė

las – kurti sąlygas, kad žmonės, 
įgavę patirties svetur, norėtų grįžti į 
Lietuvą. 

Antra – istorija liudija, kad 
visame pasaulyje visais laikais vyko 
ir vyksta darbo jėgos nutekėjimas 
iš ekonomiškai silpnesnės į 
ekonomiškai stipresnę aplinką, 
ir jokia valdžia, jokia vyriausybė 
nepajėgė šiam procesui priešintis. 
Aišku, nekalbant apie geležines 
uždangas. 

Nei šiandien, nei jokiais kitais 
laikais Lietuvos valdžia nepajėgs 
iš esmės paveikti procesų, kuriuos 
lemia gilesnės ir mūsų, ir pasaulio 
priežastys, todėl turime ne kurti teo-
rijas, kaip sustabdyti emigraciją, o 
ieškoti kelių, kaip stiprinti ryšį su 
išvykusiais mūsų piliečiais, jų vai-
kais ir anūkais, kaip juos skatinti 
galvoti apie grįžimą. Manau, tai – ir 
Jūsų šiandieninio ir kitų posėdžių 
tikslas. Džiaugiuosi matydama ir 
savo senus pažįstamus, ir naujus 

žmones, įsijungusius į šį darbą. 
Kaip turbūt žinote, Vyriausybė 

yra sukūrusi darbo grupę, kuri ren-
gia „Globalios Lietuvos“ (Lietu-
vos santykių su išeivija) ilgalaikę 
strategiją. Esminis šios strategijos 
akcentas – bendros lietuvių tapatybės 
kūrimas ir kultūrinė integracija, ne-
skirstant lietuvių į gyvenančius Lie-
tuvoje ar užsienyje. 

Reikia pripažinti, jog iki šiol 
dominavo praktika kiekybiškai 
plėsti kultūros renginius ar kitas 
paslaugas išeivijai. Tačiau nebu-
vo siekiama kokybiškai stiprinti 
tautos ryšių ir kurti tokį tapatybės 
modelį, kuris skatintų kryptingai 
panaudoti užsienio lietuvių kūrybinį 
potencialą. 

Šioje strategijoje bus ieškoma 
įvairių kelių, kaip sugrąžinti mūsų 
išeivius į Lietuvą. Svarstoma 
„virtualių grįžimų“ idėja, ypač tarp 
aukštos kvalifikacijos specialistų ir 
mokslininkų pritraukiant migrantus 
dalyvauti Lietuvos socialiniame gy-
venime bei skatinant jų įsitraukimą į 
mokslo projektus. Idėjų daug ir gerų, 
bet būtina siekti, kad jos neliktų tik 
teorija ir įgytų praktinį pavidalą. 

Beje, atvirai pasakysiu, kad 
buvo daug abejojančių šios ko-
misijos egzistavimo būtinybe ap-
skritai, ir man teko ir tenka nuolat 
įtikinėti tai vieną, tai kitą Seimo narį 
dėl šios komisijos vaidmens. Šiuo 
klausimu esu tvirtai įsitikinusi, kad 
Seime itin gerai jaučiamas mūsų 
tautiečių, pasklidusių pasaulyje, gy-
venimo pulsas, Seime gerai žinomos 
jų problemos, Seime yra nemažai 
galimybių ir kelių toms problemoms 
spręsti. 

Be to, šie klausimai man rūpi 
ne tik kaip šios šalies pilietei ir par-
lamento pirmininkei. Mane, kaip 
Seimo narę, rinko ir užsienyje gy-
venantys lietuviai, todėl jaučiuosi 
atsakinga už šiuos žmones, nuolat 

IRENA DEGUTIENĖ. OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO KANCELIARIJA) NUOTR.



132010 Gegužė  /  Pasaulio lietuvis

LR Seimo ir PLB komisijoje

palaikau ryšius, esant mažiausiai 
galimybei, net ir oficialių vizitų 
metu mano darbotvarkėje visa-
da rezervuojamas laikas, skirtas 
susitikti su vietos bendruomenės 
žmonėmis. Nuoširdžiai siūlyčiau 
tokią praktiką taikyti ir kitus kole-
gas, nes betarpiškas bendravimas 
su tautiečiais užsienyje mums tik-
rai reikalingas ir naudingas ir kaip 
Seimo nariams, ir kaip žmonėms. 

Lietuva šiandien susiduria su 
didžiuliais iššūkiais, tarp kurių – 
ir emigracija, ir kitos ekonominės 
bei socialinės problemos. Labai 
norėčiau, kad tas problemas bandytu-
me spręsti kartu, nesiskirstydami pa-
gal tai, kurioje šalyje gyvename. Tuo 
noriu pasakyti, kad Lietuvai labai 
praverstų Jūsų, svetur gyvenančių, 
tačiau Lietuva besirūpinančių 
žmonių patirtis, ir tai galėtų tapti 
konkrečiais patarimais, konsultaci-
jomis ir pagalba mūsų Vyriausybei, 
kitoms institucijoms. Džiaugiuosi, 
kad Komisijos darbotvarkėje atsira-
do vietos Lietuvos ūkio situacijos ir 
plėtros strategijai, Lietuvos energe-
tinio saugumo klausimams, Lietuvių 
kalbos išsaugojimo globalios 
visuomenės aplinkoje iššūkiams. 
Žvilgsnis iš šalies, patirtis kitoje 
aplinkoje kartais būna labai nau-
dinga ir labai praverčia. Manau, Lie-
tuvos šiandieninė situacija – kaip tik 
toks atvejis. 

Atvirtai prisipažinsiu, kad 
man kėlė nemažai nerimo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamen-
to reorganizavimas. Labai norėčiau 
išgirsti Jūsų įspūdžius, kaip se-
kasi spręsti aktualius klausimus 
pagal naują sistemą. Matau Jūsų 
nusiteikimą, Jūsų geranorišką ir 
atsakingą veiklą ir tikiu, kad galima 
imtis uždavinių, kad ir kokie sunkūs 
jie iš pradžių atrodo.   

Keletą tokių momentų 
norėčiau paminėti atskirai. Proble-
ma, labai aktuali mūsų tautiečiams 
už Lietuvos ribų – pilietybės klau-
simas. Tai – tikrai labai jautri tema, 
bet ir čia reikalai juda. Žinau, kad 
jau šiandien Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininkas Jums prista-

tys komiteto viziją, kaip galų gale, 
po labai plačių ir išsamių diskusijų 
su teisės ekspertais, linkstama šį 
klausimą išspręsti. 

Atvirai džiaugiuosi, kad Jūsų 
komisijos narių iniciatyva skati-
namos užsienio lietuvių studentų 
stažuotės Lietuvoje. Laikau tai vil-
tinga veikla. Galbūt tai ir nedidelis 
žingsnelis, bet teisinga kryptimi – ir 
galbūt čia bus vienas iš kelių grįžti į 
Lietuvą mūsų tautiečiams, o ypač – 
anksčiau emigravusiųjų žmonių vai-
kams, anūkams. 

Žodžiu, temų diskusijoms ti-
krai daug, o laiko, deja, kaip visa-

da – maža. Todėl linkiu produktyvių 
diskusijų, susikaupimo ir sutelkto 
darbo. 

Ir, žinoma, sveikinu visus 
Jus susirinkus Lietuvoje bei dėkoju 
už neabejingumą savo tautai, savo 
valstybei. Dar kartą prisimindama 
dvidešimtąsias Nepriklausomybės 
atkūrimo metines, nuoširdžiai linkiu, 
kad vienybės šviesa, lydėjusi Kovo 
11-osios Akto atsiradimą, globotų 
mus ir įkvėptų prasmingiems dar-
bams čia ir visose pasaulio šalyse, 
kur mūsų tautiečių dėka, Jūsų dėka 
tebėra gyva lietuviška dvasia.

2010 m. balandžio 19 d., Vilnius

LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS POSĖDYJE UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS ARVYDAS DAUNORAVIČIUS 
(IŠ DEŠINĖS), GABRIELIUS ŽEMKALNIS (AUSTRALIJOS LB ATSTOVAS), ARIANA 
ALEKSANDRA RASTAUSKAITĖ (PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ ATSTOVĖ)

BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ TARP JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR KAUNO VYT-
AUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PASIRAŠO: JAV LB VICEPIRMININKĖ BIRUTĖ BUBLIENĖ, 
VDU REKTORIUS ZIGMAS LYDEKA IR JAV LB VALDYBOS PIRM. VYTAS MACIŪNAS
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Malonu Jus visus pasveikinti 
PLB vardu. Gaila, kad dėl lėktuvų 
skrydžių sutrikimo dalis PLB atstovų 
į šią ilgai planuotą sesiją negalėjo 
atskristi.

Jūs turėsite apsvarstyti šios 

Pilietybės reikalas – ne teisinis, o politinis
Reginos Narušienės, PLB Valdybos pirmininkės,

kalba pradedant LR Seimo ir PLB komisijos posėdį

komisijos sudėtį. Pagal LR Seimo 
nutarimą ši Seimo komisija tapo ir 
PLB komisija. Aukščiausias PLB 
organas yra PLB Seimas, kuris 2009 
m. liepos 9 d. nusprendė prašyti LR 
Seimo praplėsti PLB atstovų skaičių 
dviem PLB atstovais, kad Australija 
ir Pietų Amerika galėtų turėti savo 
atstovų šioje komisijoje. Sprendi-
mas, kiek PLB atstovų sudarys ši 
komisija, priklauso LR Seimui.

Kartais dėl įvairių priežasčių 
PLB atstovai negali atvykti į 
rengiamą sesiją, reikėtų Jums aptar-
ti taip pat, ar nereiktų rekomenduoti 
LR Seimui suteikti PLB komisijai 
teisę pasiūlyti ir savo pavaduotojus, 
kaip yra jau daroma su LR Seimo at-
stovais.

Šią sesiją Jūs aptarsite ir 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę pro-
blemas. Vyriausybė kuria ir kūrė 
įvairias strategijas užsienio lietu-
viams, bet jos susidaro tik iš gražių 
žodžių. Pilietybė nustato lietuvio 
Lietuvoje teises. Pirmas LR Seimo 
sprendimas turi būti, kas gali likti 

Lietuvos piliečiais ir iš ko bei kaip 
atimti Lietuvos pilietybę.

Pastarąjį šios komisijos posėdį 
prieš metus konsensusu buvo priimta 
rezoliucija raginti LR Seimą papil-
dyti Įstatymo projektą ir numatyti 
atvejus, kada LR piliečiui leidžiama 
būti kartu ir kitos valstybės piliečiu, 
jeigu jis yra asmuo, pasitraukęs iš 
Lietuvos po 1990 m. kovo 11 d. ir 
įgijęs kitos valstybės pilietybę. Ši 
komisija gavo atsakymų apžvalgą 
dėl šios rezoliucijos:

1. Seimo Užsienio reikalų ko-
mitetas nusprendė nepritarti šios ko-
misijos rezoliucijai;

2. Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas nepritarė šios komisijos 
rezoliucijai;

3. Seimo Žmogaus teisių ko-
mitetas nusprendė atsižvelgti į mūsų 
rezoliuciją.

Laikas LR Seimui padaryti šį 
politinį sprendimą, iš kurių Lietuvos 
Respublikos piliečių bus atimama 
LR pilietybė bei kaip tai bus daroma.

Šiandien kai kurie vadinamie-
ji ekspertai slepiasi už Konstitucinio 
Teismo sprendimo. Norėčiau tikėti, 
kad yra gabių ir tikrų konstitucinės 
teisės ekspertų įvykdyti bet kokį LR 
Seimo sprendimą. Šis reikalas nėra 
teisinis, tai politinis reikalas. Kur yra 
valia, ten yra ir galia. Pagal mums 
pateiktą apžvalgą Lietuvos Respu-
blikos Seimas neturi tokios valios. 
Norėčiau tikėti, kad ta apžvalga yra 
netiksli. 

Didžiai Gerbiamas Sta-
sys Šedbaras vadovauja Teisės ir 
teisėtvarkos komitetui Seime. Jo ko-
mitetas šiandien dar svarsto įvairias 
galimybes. Tikiuosi, kad jis ir jo ko-
mitetas supras pilietybės klausimo 
esmę ir suteiks mums vilties, kad šis 
reikalas būtų greitu laiku ir pozity-
viai sprendžiamas. 

2010 m. balandžio 19 d., Vilnius

REGINA NARUŠIENĖ. OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO KANCELIARIJA) NUOTRAUKOS

SEIMO NARYS VYTAUTAS BOGUŠIS
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Mūsų šalis pagrįstai gali 
didžiuotis gausiu ir savitu kultūros 
paveldu, liudijančiu sudėtingą jos 
istoriją, unikalius visuomenės ir 
kultūros reiškinius. Atminties insti-
tucijose – bibliotekose, muziejuose, 
archyvuose saugomi tradiciniai šio 
paveldo ženklai, tarp kurių svarbią 
vietą užima rankraščiai ir publi-
kuoti dokumentai. Jų išsaugojimas 
yra neginčijama šių institucijų mi-
sija, kurią apibrėžia ir oficialūs 
Lietuvos Respublikos dokumentai. 
Valstybės ilgalaikės raidos strate-
gijoje, nustatančioje mūsų šalies 
ekonominės, socialinės ir aplinkos 

Lietuvos kultūros paveldas skaitmeninėje erdvėje
Regina Varnienė Janssen, Jolanta Budriūnienė

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

apsaugos bei kitų sričių politikos 
gaires iki 2015 m. ir patvirtintoje 
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 
nutarimu Nr. IX-1187 pabrėžiama, 
kad Lietuvos kultūros ilgalaikės stra-
tegijos tikslas – išsaugoti, aktualin-
ti paveldėtas ir bendrąsias Europos 
kultūros vertybes jungiantį Lietuvos 
kultūros tapatumą ir užtikrinti jo 
tęstinumą bei sklaidą šiuolaikiniame 
Lietuvos, Europos Sąjungos ir pa-
saulio kultūrų kontekste. Vėliau 
priimtuose dokumentuose – Lietu-
vos kultūros politikos nuostatose, 
Lietuvos nacionalinėje informacinės 
visuomenės plėtros koncepcijoje 

apibrėžtas Lietuvos paveldo ilga-
laikis išsaugojimas, aktualinimas 
ir prieiga pasitelkiant informacines 
technologijas. 

Vis dėlto iki 2005 m. ši proble-
ma mūsų šalyje nebuvo sprendžiama 
nacionaliniu mastu koordinuojant 
atminties institucijų veiklą. Tik 
2005 m. Lietuvos nacionalinės Mar-
tyno Mažvydo bibliotekos ekspertų 
iniciatyva parengus ir Lietuvos Re-
spublikos Vyriausybei patvirtinus 
kilnojamųjų kultūros vertybių skait-
meninimo ir sklaidos koncepciją 
drauge su partneriais – Lietuvos 
dailės muziejumi ir Lietuvos archyvų 

NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS: LIETUVOS NACIONALINĖS M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOS LITUANIKOS SKYRIAUS VEDĖJA JOLANTA 
BUDRIŪNIENĖ, PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE VIDA BANDIS, PROJEKTO „VIRTUALIOS ELEKTRONINIO PAVELDO SISTEMOS PLĖTRA“ 
VADOVĖ,  LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA, BI-
BLIOGRAFIJOS IR KNYGOTYROS CENTRO DIREKTORĖ REGINA VARNIENĖ JANSSEN, PLB ATSTOVYBĖS LIETUVOJE DARBUOTOJA 
VIRGINIJA GRYBAITĖ. GINTAUTO SEDEREVIČIAUS NUOTR.
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departamentu pradėtas vykdyti 
bendras šios srities projektas. Tai 
buvo ne tik pirmasis tokio masto ir 
pobūdžio projektas Lietuvoje, bet ir 
vienas pirmųjų Europos Sąjungoje, 
gavęs apie 13,3 mln. Lt finansinę 
paramą kultūros paveldo skaitmeni-
nimui ir sklaidai iš ES struktūrinių 
fondų. Šio projekto rezultatas – su-
kurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų 
skaitmeninto kultūros paveldo 
duomenų bankas, kurio virtualiomis 
paslaugomis jau dabar gali naudotis 
Lietuvos ir užsienio vartotojai per 
bendrą portalą www.epaveldas.lt. 
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo 
biblioteka šio projekto metu į 
skaitmeninį formatą perkėlė savo 
fonduose saugomą senųjų lietuviškų 
knygų rinkinį (1547-1863), spau-
dos draudimo laikotarpio doku-
mentus (1864-1904), XVI-XVII a. 
Lietuvos lotyniškas knygas, XVI-
XVIII a. Lietuvos lenkiškas knygas, 
lietuvišką periodinę spaudą iki 1940 
m., 1918-1940 m. Lietuvos Respu-
blikos teisės aktus ir kitus oficialius 
dokumentus, rankraščius ir archy-
vinius dokumentus, atspindinčius 
Lietuvos socialinių sluoksnių ar 
bendruomenių tapatumą: pergamen-
tus, Lietuvos evangelikų reformatų 
sinodo fondą (1413-1938 m. 
rankraštiniai dokumentų originalai, 
rankraštiniai nuorašai kanceliarine 
slavų, lenkų, lotynų, vokiečių, rusų 
kalbomis) ir kt.

2005 m. patvirtinta Lietuvos 
kultūros paveldo skaitmeninimo kon-
cepcija suvaidino lemiamą vaidmenį 
atminties institucijoms siekiant Eu-
ropos Sąjungos struktūrinės para-
mos. Tačiau šis dokumentas neturėjo 
konkrečios jos įgyvendinimo pro-
gramos, kuri būtų paremta finan-
savimu. Tai paskatino projekto 
rengėjus inicijuoti tolesnę dokumen-
to plėtrą. Jos rezultatas – Kultūros 
paveldo skaitmeninimo programų 
koordinavimo strategija ir Skait-
meninimo strategijos įgyvendinimo 
veiksmų planas, patvirtinti Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės  2009 
m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493. 
(Valstybės žinios. 2009, birž. 4 (nr. 

66), p. 19-29), kurių realizavimui 
skirta 60 mln. Lt. Strategijos vizija 
yra bendra Lietuvos kultūros pavel-
do skaitmeninė erdvė, pratęsianti 
kultūros objektų gyvavimo laiką, 
suteikianti Europos ir viso pasau-
lio visuomenei operatyvią, išsamią 
ir patikimą informaciją apie Lietu-
vos kultūros paveldą, užtikrinanti 
nuolatinį ir patikimą kultūros pa-
veldo išteklių naudojimą mokslo, 
švietimo ir kultūros tikslams. Strate-
gijos tikslas – skatinti atminties in-
stitucijose saugomų kultūros pavel-
do objektų skaitmeninimą, užtikrinti 
ilgalaikį Lietuvos kultūros paveldo 
išsaugojimą, jo integraciją į pa-
saulio skaitmeninę erdvę ir prieigą 
viso pasaulio vartotojams. Greta šių 
dokumentų parengus Lietuvos 2007-
2013 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo strategijos Ekonomi-
kos augimo veiksmų programos 3 
prioriteto „Informacinė visuomenė 
visiems“ įgyvendinimo priemonę 
„Lietuvos kultūra informacinėje 
visuomenėje“, atsivėrė papildo-
mos finansinės paramos galimybės. 
Šiandien įvardintąja priemone jau 
pasinaudojo ir finansavimą gavo se-
ptyni valstybės projektai. 

Pateikti dokumentai taip 
pat atvėrė galimybes pradėti naują 
projektą „Virtualios elektroninio pa-
veldo sistemos plėtra“, pratęsiantį 
2005-2008 m. vykdyto projekto 
darbus. Norą jame dalyvauti kartu 
su Nacionaline biblioteka pareiškė 
dešimt institucijų: Kauno apskri-
ties viešoji biblioteka, Klaipėdos 
apskrities viešoji I. Simonaitytės 
biblioteka, Lietuvos archyvų depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Lietuvos dailės mu-
ziejus, Lietuvos mokslų akademijos 
biblioteka, Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus, Panevėžio apskri-
ties Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešoji bibliote-
ka, Vilniaus universiteto biblioteka. 
Platus bibliotekų, ypač Lietuvos 
mokslų akademijos bei Vilniaus 
universiteto, dalyvavimas padės 
užpildyti pirmojo projekto metu li-

kusias skaitmeninto dokumentinio 
paveldo spragas.

Lietuvių išeivijos spauda – 
Lietuvos kultūros paveldo dalis

Naujajame skaitmeninimo 
projekto etape vienu iš svarbiausių 
uždavinių Nacionalinėje biblio-
tekoje laikytini lietuvių išeivijos 
spaudos skaitmeninimo dar-
bai. Atverti visuomenei šį ypač 
lietuvių kultūros paveldui svarbų 
spaudos masyvą skatina keletas 
priežasčių. Pirmiausia pažymėtinas 
neatslūgstantis domėjimasis ilgus 
dešimtmečius dėl politinių motyvų 
nuo visuomenės slėpta informacija 
apie užsienio lietuvių gyvenimą ir 
įvairiapusę veiklą. Siekiant užpildyti 
susidariusią istorijos spragą, iki šiol 
aktyviai nagrinėjamos ir visuomenei 
pristatomos lietuvių išeivijos tema-
tikai skirtos publikacijos, rengiamos 
monografijos, publikuojami moks-
lo darbai. Lietuvos universitetuose 
užsienio lietuvių veiklos bruožai 
vienu ar kitu aspektu apibendrintai 
nagrinėjami studentų bakalauro, 
magistro darbuose. Kaip tik dėl 
to susiduriama su kita problema – 
nors Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka ir yra sukaupu-
si patį pilniausią lietuvių išeivijos 
spaudos rinkinį, juo pasinaudo-
ti tolimesnėse šalies vietovėse, 
užsienyje gyvenantiems skaityto-
jams yra be galo sudėtinga, o kitos 
šalies bibliotekos toli gražu negali 
pasigirti išsamiais išeivijos spau-
dos fondais. Dažnoje rajono biblio-
tekoje pavienių dovanotojų dėka 
sukomplektuoti rinkiniai yra gana 
fragmentiški, nesudarantys sąlygų 
išsamiai jais naudotis. Kita vertus, 
kitose šalies  bibliotekose saugoma 
leidinių, kurių iki šiol nepavyko su-
komplektuoti Nacionalinės biblio-
tekos fonduose. Tai skaitytojams 
sukelia daug nepatogumų, o kartais 
sudaro ir neįveikiamas kliūtis pasie-
kti vieno ar kito leidinio numerius. 
Dar vienas, labai svarbus fakto-
rius yra spaudinių, ypač periodinių 
kokybė. Saugoti privačiose namų 
bibliotekose, kartais spaudiniams 
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ne visiškai pritaikytomis sąlygomis, 
jie bibliotekas pasiekė pakanka-
mai prastos kokybės. Todėl nors ir 
turėdamos savo kolekcijoje unika-
lius pokario Vokietijos DP lietuvių 
stovyklų leidinius, po tolimiausias 
pasaulio šalis išsibarsčiusių lietuvių 
bendruomenių spaudinius, įvairių 
visuomeninių, politinių, profesinių 
organizacijų spaudos komplektus, 
bibliotekos susiduria su panaudo-
jimo ir išsaugojimo problema. No-
rint užtikrinti ilgalaikę autentiškų 
egzempliorių apsaugą, reikėtų riboti 
naudojimosi jais galimybes arba su-
teikti skaitytojams progą naudotis 
spaudinių kopijomis. 

Skaitmeninimo procesas – yra 
geriausias visų išvardintų problemų 
sprendimo būdas, padėsiantis įveikti 
ir geografinę atskirtį, ir palengvin-
siantis naudojimosi lietuvių išeivijos 
spauda galimybes, o taip pat 
užtikrinsiantis šio unikalaus spau-
dos archyvo autentiškų pavyzdžių 
išsaugojimą.

Publikuoto lietuvių išeivijos 
spaudos paveldo skaitmeninimo 
procesas bei skaitmeninio jo turinio 
išsaugojimas atminties institucijose 
kartu yra tarsi skolos grąžinimas 
išeivijos lietuviams už jų pastan-
gas sukauptą savąjį spausdintą žodį 
perduoti prieš du dešimtmečius 
nepriklausomybę atkūrusios Lie-
tuvos skaitytojui. Akivaizdu, kad 
šiandien Lietuvos institucijos, 
suvokiančios neabejotinai didelę šio 
spaudos fondą vertę,  pajėgios atsi-
lyginti tiems dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos knygnešiams, kurių dėka į 
Lietuvą buvo siunčiamos privačiose 
bibliotekose saugotos spaudos ko-
lekcijos. Skaitmenintas jų turinio 
atvėrimas Lietuvos ir pasaulio skai-
tytojams yra naujas ir labai svarbus 
žingsnis lietuvių išeivijos paveldo 
pažinimo procese. 

Realizuodama skaitmeninimo 
projektą, Nacionalinė biblioteka ti-
kisi supratimo ir geranoriško bend-
radarbiavimo su gausaus skaičiaus 
leidyklų, organizacijų, kolektyvų at-
stovais. Gražiu pavyzdžiu ir simbo-
line šių darbų pradžia tapo „Pasaulio 

lietuvio“ leidėjo – Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės leidimas perkelti į 
skaitmeninį formatą visus 1963-
2010 m. išleistus žurnalo numerius. 
Autorinę licencinę sutartį dėl šių 
darbų įteisinimo 2010 m. kovo mėn. 
25 d. pasirašė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovė Lietuvoje 
Vida Bandis ir projekto „Virtualios 
elektroninio paveldo sistemos plėtra“ 
vadovė,  Lietuvos nacionalinės Mar-
tyno Mažvydo bibliotekos gene-
ralinio direktoriaus pavaduotoja, 
Bibliografijos ir knygotyros centro 
direktorė, Regina Varnienė Janssen. 
Šiandien galima pasidžiaugti ir su-
tartimis, pasirašytomis su „Vokie-

tijos LB valdybos informacijų“ bei 
„LKI Jahrestagung =Suvažiavimo 
darbai“ rengėjais, tolimosios Aus-
tralijos Tasmanijos universiteto 
Lietuviškų studijų sambūrio leidėjais 
dėl žurnalo „Lithuanian papers“ bei 
biuletenio „Baltic news“ skaitme-
ninimo darbų. Projekto vykdytojai 
viliasi, kad abipusio bendradarbia-
vimo dėka 2010-2012 m. laikotar-
piu į skaitmeninį formatą pavyks 
perkelti pilniausią lietuvių išeivijos 
spaudos fondo rinkinį ir įvykdyti 
savo užsibrėžtus uždavinius dėl il-
galaikio lietuvių kultūros paveldo 
išsaugojimo ir atvėrimo vartotojams.

Kultūros ministerija ren-
giasi patvirtinti 2011-2013 metų 
programą, skirtą užsienyje esančiam 
Lietuvai reikšmingam kultūros pa-
veldui pažinti, skleisti ir globoti.

Šia programa siekiama per 
ateinančius trejus metus ieškoti in-
formacijos apie Lietuvai reikšmingą 
kultūros paveldą, esantį užsienyje, ir 
skleisti ją visuomenei. Tam ketina-
ma skirti po maždaug 120-130 tūkst. 
litų per metus.

Kasmet 100 tūkst. litų turėtų 
būti skirta tam, kad visuomenė būtų 
„skatinama dalyvauti įgyvendinant 
Lietuvai reikšmingų kultūros 
vertybių, esančių užsienyje, paieškos 
ir sklaidos projektus“.

Kaip BNS sakė Kultūros 
ministerijos Saugomų teritorijų 
ir paveldo apsaugos skyriaus at-
stovas Mindaugas Žolynas, pagal 
pastarąją priemonę būtų finansuo-
jamos juridinių asmenų vykdo-
mos užsienyje esančių kilnojamųjų 
kultūros vertybių paieškos, tyrimai, 
kopijų darymas.

„Tarkime, kažkuri mokslo 
įstaiga žino apie užsienyje – ar mu-
ziejuje, ar bibliotekoje – esančius li-
tuanistinius rinkinius, kurie dar nėra 
ištirti Lietuvoje, aprašyti, ir teikia 
paraišką iš dalies finansuoti kelionės 

išlaidas, nuvykti į tas įstaigas, pasi-
daryti kopijas tų rinkinių, ištirti“, – 
pasakojo M. Žolynas.

Pagal programą kasmet už 10 
tūkst. litų taip pat turėtų būti renka-
ma medžiaga, kurios reikia Lietuvai 
reikšmingoms kultūros vertybėms, 
esančioms užsienyje, nustatyti, 
ieškoti ir ar jų grąžinimui organi-
zuoti.

Už tokią pačią sumą nori-
ma rinkti informaciją apie Lietuvai 
reikšmingą nekilnojamąjį kultūros 
paveldą užsienyje. 2011-aisiais 
dar 10 tūkst. litų numatoma sukur-
ti specialiai interneto svetainei apie 
užsienyje esantį kultūros paveldą.

Anot ministerijos, dėl karų, 
gyventojų migracijos ir kitokių 
istorinių aplinkybių už Lietuvos ribų 
(Rusijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje 
ir kitose valstybėse) yra Lietuvai 
reikšmingų kilnojamųjų kultūros 
vertybių.

Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautos istorinė raida lėmė tai, kad 
Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijo-
je, Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kitose valstybėse yra 
Lietuvai reikšmingų nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektų“, – teigia 
ministerija.

BNS 

Ruošiama programa užsienyje esančioms 
Lietuvos kultūros vertybėms pažinti
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Glaudiname anykštėnus...

Pasaulio anykštėnų bendri-
ja (PAB) gyvuoja 18 metų. Ji 
išaugo iš Žemiečių šventės, kuomet 
vieną kartą metuose suvažiuodavo 
žymiausi iš mūsų krašto kilę moks-
lininkai, menininkai, rašytojai, 
sportininkai ir kt. Nuo 1992 metų 
bendrijai vadovauja žinomas isto-
rikas, prof. habil. dr. Antanas Tyla. 
Jis gyvena Vilniuje, bet yra prisiekęs 

2007 M. VASARĄ ANYKŠČIŲ RAJONO MERAS SIGUTIS OBELEVIČIUS (DEŠINĖJE) IR PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJOS PIRMI-
NINKAS ANTANAS TYLA PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ

KAS TREJI METAI VYKSTANČIUOSE 
PASAULIO ANYKŠTĖNŲ SUVAŽIAVIMUOSE 
BURIASI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE GY-
VENANTYS ĮVAIRIŲ KARTŲ KRAŠTIEČIAI: 
DAILININKAS BRONIUS PAJARSKAS 
(DEŠINĖJE) Į GIMTINĘ ATVYKO IŠ VOKIE-
TIJOS, O VISUOMENINKAI LAIMAS FER-
GIZAS, REGINA SMETONAITĖ IR LORETA 
STONIENĖ SU DUKRA – IŠ VILNIAUS
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anykštėnas – ir puikiai mums at-
stovauja įvairiuose renginiuose bei 
projektuose. Kantrus ir santūrus, 
įdėmus pašnekovas, jis moka jungti 
žmones, turi ką patarti. 

Tada, 1992-ųjų vasarą, 
sulaukėme daug svečių, laikančių 
save anykštėnais, iš užsienio – JAV, 
Anglijos, Vokietijos, Kanados, taip 
pat daugelio Lietuvos miestų. Buvo 
priimti bendrijos įstatai, įsipareigota 
reguliariai rengti suvažiavimus, nu-
matytos darbo gairės ateičiai. Pa-
grindiniai uždaviniai bei tikslai – 
glaudinti anykštėnų bendruomenę, 
dalintis naudinga patirtimi, padėti 
gimtajam kraštui. 

Vėliau surengėm nemažai 
įvairių susitikimų, labdaros akcijų, 
konferencijų, koncertų, išleidome 
specialių laikraščių, albumų, 
rėmėme knygų leidimą, spektaklių 
statymą. Anykštėnai susipažino 
su vis kitais kraštiečiais, atsira-
do daugiau ryšių. Bendrija išaugo 

į asociaciją – Anykščiuose atsira-
do PAB Anykštėnų kolegija, skyri-
ai (anykštėnų sambūriai) Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje. Tuose miestuo-
se anykštėnai paprastai susirenka per 
didžiąsias šventes, pasiklauso vieni 
kitų, surengia koncertą, padainuoja 
prie bendro stalo. 

Gyvybingo, darbštaus ir 
kruopštaus žurnalisto Tautvydo 
Kontrimavičiaus dėka sukūrėme 
svetainę www. anykstenai.lt, joje 
skelbiame naujienas, laiškus, 
įdomesnius straipsnius, nekrolo-
gus, nuotraukas iš mūsų renginių, 
sveikiname jubiliatus. Didžiausias 
svetainės pasiekimas ir laimėjimas 
– kad joje atsirado žymių anykštėnų 
biografijos ir Anykščių krašto 
vietovių žinynas. Krūvon sudėjus 
– tai unikali, labai naudinga ir nu-
olat papildoma krašto enciklopedi-
ja, šiuo metu joje aprašyta beveik 
1500 biografijų ir 800 vietovių. 
Biografijos apima ir anykštėnus, 

išsibarsčiusius po visą  pasaulį. 
Laikui bėgant pastebėjome, 

kad svečių iš užsienio atvažiuoja 
vis mažiau: kaip ir visi žmonės, 
anykštėnai sensta, iškeliauja Ana-
pilin. Tada supratome, kad reikia 
pritraukti kuo daugiau jaunimo, 
ypač gyvenančio užsienyje. O jo tik-
rai nemažai. V suvažiavime buvo 
nuspręsta leisti laikraštį. Taip prieš 
dvejus su puse metų gimė 8 puslapių 
spalvotas mėnraštis „Pasaulio 
anykštėnas“. Tai patriotinės pakrai-
pos, tautinę savimonę skatinantis 
leidinys, regis, neturintis analogo nė 
vienam šalies rajone, atsvara bulva-
rinei žiniasklaidai. 

Kokią mes nešame naujieną 
pasaulio anykštėnams? Spausdiname 
interviu su žymiais žmonėmis, pvz, į 
nūnai aktualų klausimą „Kodėl jau-
nieji išeiviai turėtų grįžti į Lietuvą?“ 
jau atsakė premjeras A. Kubilius, 
prof. A. Avižienis, B. Kleizaitė Va-
saris, poetas J. Marcinkevičius, Eu-

PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJOS AKTYVAS VIENIJA ĮVAIRIOSE VEIKLOS SRITYSE DIRBANČIUS ANYKŠTĖNUS
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Vokietijos, Liuksemburgo, Švedijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Egipto, Nor-
vegijos. Anonsuojame kito mėnesio 
kultūros renginius, skiriame vietos 
kultūros paveldui, istorinei atminčiai 

(ypač tremčiai), miesto ir kurorto 
problemoms, sveikam anykštėnų hu-
morui. 

Specialius numerius leidžiame 
kasmetinių Miesto švenčių, „Bėk 
bėk, žirgeli“ progom, šįmet vieną 
numerį išleidome kartu su Turizmo 
informacijos centru. Visi straipsni-
ai, iliustracijos gaunamos nemoka-
mai, nemokamas ir redagavimas, 
korektūros skaitymas, platinimas, o 
kainuoja tik maketavimas ir spausdi-
nimas. Laikraštis nepardavinėjamas, 
dalinamas rajono seniūnijoms, 
kultūros įstaigoms, mokykloms, 
bibliotekoms, verslo įmonėms, 
siuntinėjamas skyriams Lietuvoje ir 
į užsienį kaip švietėjiška labdara, ro-
domas svetainėje. Šitoks platinimo 
būdas leidžia manyti, jog kiekvieną 
laikraštį (tiražas – 500 egz.) perskai-
to mažiausiai 5 skaitytojai, todėl 
turime gana nemenką auditoriją. 
Atsiliepimai – patys palankiausi, 
priekaištaujama nebent dėl per men-
kos apimties. 

Pagal galimybes mus remia 
rajono savivaldybė, vietos ver-
slininkai. Deja, šiuo metu situacija 
gerokai komplikavosi. Bet negi dėl 
to vien vaitosime? Š.m. liepos 23-
25 d. vyks VI Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas, jis bus kuklesnis 
nei ankstesni, bet pasistengsime, 
kad geros nuotaikos nepristigtu-
me. Išleisime dvigubą „Pasau-
lio anykštėno“ numerį, Vilniaus 
anykštėnai žada dovanoti įspūdingą 
reginį – viduramžių riterių kautynes. 
Parodysime, ką sugeba mūsų jau-
nieji talentai, tarp kurių – visas pul-
kas tarptautinių konkursų laureatų. 
Pasišnekėsime, pasitarsime, ką dar 
galėtume nuveikti savo krašto labui, 
kad jaunieji išeiviai žinotų, jaustųsi 
visad laukiami namuose. Tad jei tu-
rite ūpo, sumanymų ir pasiūlymų, 
maloniai kviečiame paskutinį liepos 
savaitgalį aplankyti rašytojų ir mūsų 
visų numylėtus Anykščius!

Rimantas Vanagas 
Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretorius,

„Pasaulio anykštėno“ mėnraščio 
redaktorius

Tautvydo Kontrimavičiaus 
nuotraukos

BENDRIJOS KULTŪRINĖS INICIATYVOS SUARTINA ŽMONES: VILNIAUS ANYKŠTĖNŲ 
RENGINYJE SUSITIKO IR BENDRIEMS SUMANYMAMS SUSITARĖ FOTOMENININKĖ ONA 
PAJEDAITĖ IR KALBININKAS GUIDO MICHELINI

PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJOS SEKRETORIUS RAŠYTOJAS RIMANTAS VANA-
GAS DALĮ SAVO LAIKO ATIMA IŠ LITERATŪRINĖS KŪRYBOS IR JĮ DOVANOJA MĖNRAŠČIUI 
„PASAULIO ANYKŠTĖNAI“ LEISTI

ropos Parlamento narys V. Lands-
bergis. Mielai skaitomi pasakoji-
mai apie jaunųjų anykštėnų patirtį 
svečiuose kraštuose – jau buvo 
išsamių publikacijų iš JAV, Airijos, 
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Nuo 1996 metų, remiant ir 
globojant JAV lietuviams Vandai 
ir Vaclovui Mažeikoms, Vilniaus 
vidurinėje mokykloje „Lietuvių na-
mai“ vyksta kasmetinis, tapęs tra-
diciniu, mokinių kūrybinių darbų 
konkursas. Šiais mokslo metais 
konkurso tema „Tūkstantis džiugių 
atradimų“.

Mokiniai nuo rugsėjo iki 
vasario mėnesio turėjo galimybę 
reikšti savo mintis individualiai 
pasirinktomis temomis. Tai: poezi-
ja (eilėraščiai, haiku, ir kt. ), proza 
(apsakymai, novelės, miniatiūros) ir 
publicistika (rašiniai).

Organizatoriai – lietuvių 
kalbos mokytojų metodinė grupė. 
Konkursas organizuojamas 4-iose 
amžiaus grupėse: 2-4 kl., 5-8 kl., 
9-10 kl., 11-12 kl. Konkurso vykdy-
mo etapai: 1 etapas – klasėje, 2 eta-
pas – mokykloje. Kūrybinių darbų 
rezultatai skelbiami, geriausių darbų 
autoriai buvo apdovanojami per 

Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Lietuvių namuose“

lietuvių kalbos savaitę mokykloje.
Šiais mokslo metais labai ak-

tyviai konkurse dalyvavo pradinių 
klasių mokiniai. Jie pateikė net 36 
darbus. Mažieji kūrė eilėraščius, 
miniatiūras, rašė rašinėlius apie 
gamtą, apie žiemą, apie mišką bei 
jiems aktualiomis temomis.

Džiaugiamės ir sveikiname 
šių metų konkurso laureatus: 

I vieta: Wirginia Pojawis – 12 
kl., mokytoja Rūta Zakarkaitė; Ar-
vydas Sinkevičius – 4 kl., mokytoja 
Stasė Rožienė.

II vieta: Evelina Rukšnaitis – 
11a kl., mokytoja Rūta Zakarkaitė; 
Nika Fedaravičiūtė – 4 kl., mokytoja 
Stasė Rožienė; Gerda Verseckaitė – 
4 kl., mokytoja Stasė Rožienė. 

III vieta: Kasparas Svitojus – 
5 kl., mokytoja Kristina Nugarienė; 
Marius Kriščiūnas – 8 kl., mokytoja 
Kristina Nugarienė; Monika Joana 
Pašukonytė – 6 kl., mokytoja Gailė 
Apanavičiūtė; Barbora Pledaitė – 3 

LAIMINGI LAUREATAI SU PEDAGOGAIS 

kl., mokytoja Aldona Gecevičienė; 
Justinas Martinonis – 2 kl., mokytoja 
Rasa Mažeikienė; Ilona Mikoleikaitė 
– 4 kl., mokytoja Stasė Rožienė. 

Geriausių darbų autoriai ap-
dovanojami JAV lietuvių Vandos ir 
Vaclovo Mažeikų piniginėmis pre-
mijomis ir mokyklos diplomais.

Nuoširdžiausi, šilčiausi padėkos 
žodžiai šio konkurso globėjams, 
rėmėjams JAV lietuviams Vandai ir 
Vaclovui Mažeikoms. Jų meile Lietu-
vai puoselėjamas kūrybiškumas, meilė 
gimtajam žodžiui, tautai, gimtajai kal-
bai. Smagu ir be galo džiugu, kad mo-
kykla turi tokių ištikimų bičiulių, ku-
riems svarbi kūrybinė raiška. Tikimės, 
kad tas lietuviškas žodis, kurį skleidžia 
mokiniai savo kūrybiniuose darbuo-
se, sušildo savo širdžių šiluma, lydės 
juos visą gyvenimą. Sveikatos, sėkmės 
ir Dievo palaimos Jiems siunčia  
„Lietuvių namų“ bendruomenė.

Aušra Dambrauskienė 
lietuvių kalbos mokytoja
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Aš mažytė, apvali, kartais 
skaidri, kartais šviesi. Ir visų pirma 
akinančiai patraukli! Dažniausiai 
esu centre, kad šviesa pasklistų... 
Įdomu, kaip pasaulis egzistuotų be 
manęs, ar tai įmanoma?

Gimiau 1882 metais. Mano 
tėtis – amerikietis Tomas Alva Edi-
sonas. Lemputės atsiradimas sukėlė 
perversmą pasaulio istorijoje. Lai-
kui bėgant mano išvaizda keitėsi, 
tapau labiausiai trokštamu ir reika-
lingu išradimu! Šiuo metu žmonės 
neįsivaizduoja gyvenimo be manęs, 
esu jiems reikalinga kaip deguo-
nis. Seniau jaučiausi vieniša, dar 
turiu tiek daug giminaičių, anūkų, 
proanūkių bei proproproanūkių! 
Mūsų giminė užvaldžiusi visą 

Wirginijos Pojawis, 12 kl., „Lietuvių namų“ konkurso nugalėtojos, rašinys

Žvilgsnis šviesos akimis

pasaulį. Kas diena dalyvaujam 
žmonių gyvenime. Turiu galimybę 
stebėti, kaip vaikai mokosi rašyti 
pirmas raides, suaugusieji links-
minasi mūsų šviesoje, o kartais net 
tampu puošybos elementu. Juk nei 
vienas iš jūsų neįsivaizduoja Kalėdų 
eglutės be daugybės spalvotų, 
mirguliuojančių lempučių! Smagu, 
kad galiu teikti tiek džiaugsmo ir 
jaustis reikalinga kitiems. Sukelti 
jaukumo ir saugumo jausmą.

Mano mėgstamiausias po-
mėgis – tai kelionės. Aplankiau 
Angliją, Jungtines Amerikos Val-
stijas, Prancūziją bei daug kitų 
šalių ir visur sukeldavau smalsumą. 
Tačiau didžiausią įspūdį man sukėlė 
mažytė Baltijos šalelė – Lietuva. 

Kas gi čia joje tokio nepaprasto? 
Taigi 1892 metais balandžio 17-ąją 
dieną, šventų Velykų rytą, sužibau 
Rietavo bažnyčioje. Čia ir visas šuo 
pakastas. Rietavas – nedidelis Lie-
tuvos miestelis. Smagu, kad tokiam 
mažame miestely mokslo ir techni-
kos naujovės sparčiai vystosi kaip 
didžiulėse sostinėse. Didžiuojuosi, 
kad turėjau galimybę pradėti elek-
tros energijos erą Lietuvoje, būtent 
šiame unikaliame miestely.

Kiekvienas žmogus yra kitoks, 
todėl ir kiekvienam džiaugsmą suke-
lia skirtingi dalykai. Kartais reikia 
apsižvalgyti ir mėgautis paprastais 
dalykais, netgi ta paprasta lempute, 
kuri gali suteikti tiek džiaugsmo!

Akimirka čia
Laisvu paukščiu praskriejo.
Čia ir paliko...

Liko skaičiuoti
Man sekundes džiugias ir
Drebint atmintį.

Štai kelios: Temsta.
Gėlės aplink pievoje.
Pienės, žibutės...

Saulės spinduliai,
Glostantys ir šildantys 
Šaltą rudenį.

Gaivus ir skaidrus,
Permatomas kaip stiklas
Oras, tuoj po lietaus.

Tūkstantis džiugių atradimų...
Haiku

Evelina Rukšnaitis 11a kl., konkurso nugalėtoja

Sėdėjimas po 
Žydinčiom vyšniom, šviesoje 
Šalto mėnulio.

Širdingos dainos,
Kuriose paslėpti tik...
...Tik mano jausmai.

Karštas ir stiprus 
Kavos kvapas, šildantis 
Net šaltą rytą.

Mielas, artimas
Be galo balsas mamos,
Tave raminantis.

Tūkstantis savų 
Tik man džiugių akimirkų.
Tik nepamirščiau!

Gimti, užaugti,

Klausytis, išmokti,

Pajusti, suvokti,

Žavėtis, grožėtis,

Bendrauti, keliauti,

Nekęsti, mylėti,

Neverkti, šypsotis,

Padėti gyventi,

Kantrybės turėti,

Svarbiausia – svajoti,

Ilgai nepasenti.

Teka upelis 
Nika Fedaravičiūtė, 4 klasė,

konkurso nugalėtoja
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Judėjimo „Aš – Lietuvai“ 
idėjų Lietuvai pristatymo dieną, 
praėjusių metų lapkričio 15 d., LR 
Seime šalies visuomeninei pristačiau 
(pristatymą transliavo „internettv“, 
„kaimotv“) naują idėją, kurią dar visų 
mūsų sutelktomis pajėgomis reikės 
įgyvendinti – Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos miniatiūrų parką. 

Kadangi šiuo metu didesnė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istorinio-kultūrinio paveldo dalis yra 
už dabartinės Lietuvos sienų, tai po 
ilgų apmąstymų nieko geresnio ne-
sugalvojau, kaip mums visiems kar-
tu sukurti miniatiūrinį LDK istorinį 
parką po atviru dangumi, kurį 
aplankę lietuviai suprastų buvusią 
mūsų tautos didybę ir nusiteiktų kur-
ti ateitį čia, Lietuvoje, nebėgiodami 
po įvairiausius užsienius.

Su kuo tik pasidalinau šia 
idėja – visiems labai patiko, atsirado 
daug bendraminčių, norinčių padėti, 

„Aš – Lietuvai“ idėjos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miniatiūrų parko vizija, misija ir nauda Lietuvai

pagelbėti, morališkai palaikyti. 
Šiandien šią savo viziją trumpai pri-
statau PL skaitytojams. 

Būsimasis LDK miniatiūrų 
parkas pirmiausia būtų istorinis-
kultūrinis projektas. Jam tinkamiau-
sia vieta – Trakų istoriniame nacio-
naliniame parke, nes LDK miniatiūrų 
parkas tiksliai atitiktų Trakų isto-
rinio 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 

MINIATIŪRŲ PARKO IDĖJOS AUTO-
RIUS ALGIMANTAS BIRBILAS

LDK KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ OLYKOS-NESVYŽIAUS ŠAKOS PAGRINDINĖS REZI-
DENCIJOS VOLYNĖJE – BUVUSIŲ DIDINGŲ RŪMŲ-TVIRTOVĖS OLYKOJE VIDINIS KIEMAS 
IR DEŠINYSIS, GERIAUSIAI IŠSILAIKĘS FLIGELIS
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ir koncepcijai.
Nauda ekonomikai. Turizmas 

yra auganti Lietuvos ekonomikos 
šaka, tačiau, atvykstančiojo turizmo 
specialistų nuomone, būtina Vil-
niuje ar prie Vilniaus turėti daugiau 
turistus dominančių „kietų“ objektų, 
nes Vilniuje turistai dabar praleidžia 
vidutiniškai tik vieną dieną ir naktį: 
iš ryto apžiūri Vilniaus senamiestį, 
po pietų aplanko Trakus, o paskui 
jau vyksta į Rygą. Atidarius Valdovų 
rūmus ir sukūrus LDK miniatiūrų 
parką turistai Vilniuje ir Trakuo-
se praleistų dvi paras ir dvigubai 
paliktų čia pinigų. Be to, LDK par-
kas ateityje garantuotų turistų srau-
tus iš Baltarusijos, Ukrainos, Rusi-
jos ir Lenkijos.

Kadangi Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė – Europos istori-
jos dalis, tai būtų tikslinga LDK 
miniatiūrų parkui kurti panaudoti 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšas. Pirmajame etape galima būtų 
lėšų gauti iš Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimo per 
sieną programos arba Turizmo ska-
tinimo fondo, o vėliau iš ES Bal-

SARGYBOS BOKŠTAS (XII A. PABAIGA) BUVUSIOJE LDK PALENKĖS VAIVADIJO-
JE, JOTVINGIŲ ŽEMĖSE

tijos regiono vystymo programos. 
Panašūs parkai Europoje yra ilgalai-
kiai, kuriami apie 30-40 metų.

Kuriant ir LDK parkui 
pradėjus veiklą, būtų galima jame 
įdarbinti daug žmonių, sukurti 
daug naujų darbo vietų. Olandi-
jos miniatiūrų parke Nadurodame 
prie Hagos kasdien dirba apie 100 
žmonių. LDK parke Trakuose, kuris 
būtų šiek tiek didesnis nei Naduroda-
mas, taip pat turėtų dirbti ne mažiau 
kaip 100 darbuotojų, nes tai būtų 
ne tik Lietuvos, bet ir didelio regi-
ono parkas, jame turėtų darbuotis 
nemažai istorikų, taip pat baltarusių 
ir ukrainiečių. 

Pasaulyje žinomi moksli-
niai-pramoniniai klasteriai. Lietu-
va pasauliui prisistatytų ir istori-
niu klasteriu – inovaciniu didingos 
istorijos ir prarastos lietuvių pra-
eityje turėtos galingos valstybės 
susigrąžinimu miniatiūrinio parko 
pavidalu. Užutrakio dvaro laukai 
labiausiai būtų tinkami šiai idėjai 
įgyvendinti, nes parkui ir inovaci-
joms reikia erdvės.

Kultūriniai mainai – LDK 

tautų namai. Pagal parko kūrėjų 
viziją, šiame projekte turėtų daly-
vauti LDK tautų atstovai: baltarusiai, 
ukrainiečiai, lenkai, latviai, totoriai, 
karaimai, žydai, rusai, čekai, švedai 
ir vengrai, kurie galėtų prisidėti prie 
LDK parko kūrimo, pristatydami 
savo kultūrinį LDK palikimą. Šiame 
projekte Lietuva ir lietuviai būtų ini-
ciatoriai ir lyderiai.

Kadangi parkas bus imlus dar-
bui ir jam greitai išplėtoti reikės daug 
pigios darbo jėgos, tai labai nau-
dinga bus į jo kūrimą pirmame eta-
pe, kaip laisvanorišką talką, įtraukti 
žmones iš įvairių Lietuvos regionų, 
miestų bei miestelių, paskiriant tam 
tikroms žmonių grupėms tam tikras 
užduotis, pvz., Biržų savivaldybei 
geranoriškai paskirti užduotį pada-
ryti ir parke pastatyti Radvilų Biržų 
pilies maketą... ir t.t.

Žmogus geriausiai atsimena ir 
didžiausią poveikį jam daro tai, ką 
jis mato, o teigiamas poveikis su-
formuoja teigiamą nusiteikimą pro-
gresyviai veikti. LDK parko misija 
būtų paveikti lietuvišką jaunimą, 
kad protėvių nuveikti darbai suteiktų 
jam stimulą ir prasmę kurti Lietuvo-
je, o ne bėgti ieškoti lengvesnės duo-
nos į Vakarus.

Daugelis Lietuvos istorinių 
architektūros paminklų per karus 
ir kitas suirutes iš viso yra dingę 
nuo žemės paviršiaus. LDK parke 
juos būtų galima miniatiūrų pavida-
lu atkurti ir vėl pristatyti žmonėms 
džiaugtis prarastų pilių ir rūmų 
grožiu…

Didelė tautos dalis niekada 
nėra mačiusi lietuviškų pilių Balta-
rusijoje, Ukrainoje. Jeigu per me-
tus 10 000 lietuvių nuvažiuotų tų 
pilių pažiūrėti, tai per 100 metų jas 
galėtų pamatytų tik maždaug apie 1 
000 000 mūsų tautiečių – taigi, tik 
būsimame LDK parke Užutrakyje 
įmanoma visą LDK paveldą parodyti 
visai tautai per trumpą laiką, padary-
ti didžiausią poveikį ir mažiausiomis 
sąnaudomis.

Algimantas Birbilas
birbilas@gmail.com
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Balandžio 16 d. Hüttenfelde, 
Vasario 16-osios gimnazijoje, vyko 
oficialus mokyklos priestato statybų 
atidarymas. Ceremonijoje dalyvavo 
mokyklos bendruomenė bei aukšti 
regioninės Vokietijos valdžios at-
stovai. Ten, kur kitais metais iškils 
naujas, modernus mokyklos priesta-
tas, ceremonijos metu buvo pirmą 
kartą įbesti devyni kastuvai, ir taip 
oficialiai pradėti statybų darbai. 
Naujajame dviejų aukštų pastate bus 
įrengtos erdvios klasės bei moderni 
gamtos mokslų laboratorija. Projektą 
vykdo Vasario 16-osios gimnazijos 
Kuratorija.

Į iškilmingą statybų atidarymą 
susirinkusius svečius nuotaikingais 
muzikiniais kūriniais sutiko gimna-
zijos orkestras, vadovaujamas mo-
kytojo Gintaro Ručio. Ceremoniją 
atidarė Kuratorijos valdybos pir-
mininkas Rimas Čuplinskas, 
svečius pasveikino Vasario 16-osios 
direktorė dr. Bronė Narkevičienė, 

Vasario 16-osios gimnazijoje iškilmingai 
pradėtos mokyklos priestato statybos

VOKIETIJOJE

sveikinimo kalbą tarė LR garbės kon-
sulas Achim Naumann, Bergštrasės 
apskrities (vok. Kreis Bergstraße) 
viršininkas Matthias Wilkes, Lam-
pertheimo miesto meras Erich Mai-
er, Hüttenfeldo miestelio seniūnas 
Walther Schmitt bei kiti svečiai. 
„Ši gimnazija ilgus metus buvo 
lietuvybės švyturys Vakarų Europo-
je ir puoselėjo ypatingą, kovotojos 
už laisvę dvasią. Ši dvasia čia jun-
tamai sklinda iki šių dienų, šiandien 
čia ja gyvena jaunieji, laisvi Europos 
piliečiai. Didžiuojamės turėdami 
tokią ypatingą gimnaziją mūsų regi-
one“, – sakė Matthias Wilkes.

Po gimnazijos kapeliono Jono 
Dėdino palaiminimo ir bendros mal-
dos mokyklos vadovybė, statybų 
vykdytojai bei svarbiausi rėmėjai į 
žemę įbedė kastuvus, simboliškai 
paženklindami vietą mokyklos prie-
stato pamatams. „Šiandien mūsų 
gimnazijai – džiugi diena. Dėdami 
pamatą mokyklos priestatui ne tik 

suteikiame savo mokiniams geres-
nes sąlygas mokytis ir tobulėti, bet 
ir dedame kertinį akmenį šios gim-
nazijos ateičiai“, – sakė mokyklos 
direktorė dr. Bronė Narkevičienė.

Po oficialaus atidarymo 
mokyklos svečiams buvo suteik-
ta galimybė apžiūrėti gimnaziją, 
šventinio priėmimo metu Rennhofo 
pilies salėje buvo detaliau pristatytas 
statybų projektas bei besidomin-
tiems suteikta išsamesnė informaci-
ja. Statybos buvo pradėtos balandžio 
19 d. Tikimasi, jog darbai bus 
įgyvendinti per vienerius metus, tai-
gi mokyklos pastatu mokiniai galės 
naudotis jau nuo 2011/2012 mokslo 

IŠKILMINGAI PRADĖTOS MOKYKLOS PRIESTATO STATYBOS

KALBA RIMAS ČUPLINSKAS

KALBA DR. BRONĖ NARKEVIČIENĖ
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metų. Pirmajame 356 kv. m. bendro 
ploto pastato aukšte bus įrengtos 
dvi erdvios klasės bei mažesnė pa-
talpa mokymosi reikmėms, antrasis 
aukštas bus skirtas 75 kv. m. ploto 
gamtos mokslų kabinetui bei patal-
poms biologijos, chemijos, fizikos ir 
informatikos mokymo priemonėms 
laikyti.

Vokietiją užklupus finansinei 
krizei valstybės vyriausybė priėmė 
milijardinį ekonomikos skatinimo 
planą, pagal kurį visų pirma skiria 
pinigus investicijoms į mokyklų bei 
aukštųjų mokymo įstaigų išlaikymą 
ir plėtrą. Įsigaliojus šiai programai 
Vasario 16-osios gimnazijai buvo 
skirti 205 000 eurų (apie 700.000 Lt). 
Kuratorija nusprendė šiuos pinigus 
investuoti į ilgai brandintą projektą 
– mokyklos priestato statybą.

„Hesseno žemės skirta suma 
sudarė solidų projekto įgyvendinimo 
pagrindą, tačiau lėšų trūko. Nepai-
sant didelės rizikos, visgi ryžomės 
žengti šį gimnazijai gyvybiškai 
svarbų žingsnį. Nevykdydami šio 
projekto būtume rizikavę gimna-
zijos, kaip Vokietijos valstybės 
pripažintos gimnazijos, statusu“, – 
sako Kuratorijos valdybos pirminin-
kas Rimas Čuplinskas. 

Dabartinio klasių pastato 
plėtra buvo reikalinga dėl dviejų 
priežasčių – gimnazija vis dar 
naudojasi po 1984 m. kilusio Renn-
hofo pilies gaisro laikinai pastatytu 
ir mokyklos reikmėms nepritaikytu 
mediniu mokyklos pastatu, o moky-

klos pastate įrengti gamtos mokslų 
kabinetai nebeatitinka reikalavimų, 
tuo sukeldami grėsmę prarasti Vo-
kietijos valstybinį pripažinimą ir 
tuo pačiu didžiausią gimnazijos 
finansinį šaltinį. Naujas klasių pa-
statas išspręs abi šias problemas.

Kuratorijos duomenimis, ben-
dra priestato statybų ir įrengimo 
suma sieks vieną milijoną eurų (apie 
3,5 mln. litų). Sutelktų gimnazijos 
vadovybės bei Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės (VLB) pastangų dėka 
iš Bergštrasės apskrities valdžios 
šio projekto įgyvendinimui pavyko 
gauti pusės milijono eurų (1,7 mln. 
litų) lengvatinę ilgalaikę paskolą. 
Iš Lampertheimo miesto (kurio da-
lyje Hüttenfelde įsikūrusi Vasario 
16-osios gimnazija) taip pat tikimasi 
sulaukti 100 000 eurų (350 000 Lt) 
paramos. 

„Ši dosni valstybinė pa-
rama išreiškia ne tik Vokietijos 
solidarumą lietuvių gimnazijai, 
bet per ją, kaip lietuvybės simbolį 
Vakarų Europoje, ir pačiai Lietuvai 
šiuo jai ekonomiškai itin sunkiu lai-
kotarpiu“, – įsitikinęs kuratorijos 
pirmininkas.

Likusiems 200 000 eurų su-
rinkti kuratorija inicijavo akciją 
„Nutieskime kelią į Gimnazijos 
ateitį!“, kurioje dalyvaudami gimna-
zijos draugai ir rėmėjai gali įsigyti 
plytą, simboliškai įvertintą 200 arba 
1000 eurų. Plytomis su išgraviruotais 
pirkėjų įrašais bus išklotas kelias 
į naują mokyklos pastatą. Lig šiol 

per šią akciją buvo surinkta daugiau 
kaip 17 000 eurų (apie 60 000 lt). 

„Vasario 16-osios gimnazi-
ja, Romuvos pilis bei visos šioje 
lietuviškumo salelėje įsteigtos orga-
nizacijos visuomet tarnavo, tarnauja 
ir tarnaus Lietuvai, jos reprezentaci-
jai ir gerovei. Mes džiaugiamės, jog 
ne tik tautiečiai visame pasaulyje, 
bet ir Vokietija geranoriškai palaiko 
mūsų sumanymus ir finansiškai pri-
sideda prie jų vykdymo. Šis projek-
tas gimnazijai buvo neišvengiamas, 
tačiau jį remti sunkmetį išgyvenanti 
Lietuva tiesiog nebūtų išgalėjusi. 
Ši Vokietijos parama – tai tarpusa-
vio solidarumo ir geranoriškumo 
įrodymas“, – projekto paramą verti-
na VLB pirmininkas A. Šiugždinis.

Vasario 16-osios gimnazija 
didžiąja dalimi finansuojama Vo-
kietijos Hesseno žemės švietimo 
ministerijos. Dalį lėšų skiria 
Bergštrasės apskritis, įvairios in-
stitucijos, fondai, privatūs asme-
nys. Lietuvos parama gimnazijai 
sudaro apie 15 proc. egzistencijos 
užtikrinimui reikalingų lėšų. Ne-
paisant šios vienkartinės Vokietijos 
paramos statybų projektui, Lietuvos 
parama gimnazijai yra gyvybiškai 
svarbi ir be jos ji neišsilaikytų. Lie-
tuvos valstybės pinigai naudojami 
lietuviškų bendrabučių išlaikymui 
bei lietuviško švietimo programos 
įgyvendinimui. 

Vasario 16-osios gimnazijos 
informacija

KASTUVŲ ĮBEDIMO MOMENTAS
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Taline, Lietuvos Respublikos 
ambasadoje, kuri visada maloniai 
laukia Estijos lietuvių, balandžio 16 
dieną vyko literatūrinė popietė „Ju-
stinui Marcinkevičiui – 80“. Šio pui-
kaus renginio scenaristė ir režisierė 
buvo Estijos LB pirmininkė Rasa 
Unt. Sumanymas buvo daryti viską 
patiems. Ambasadorius Juozas Ber-

Literatūrinė popietė Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-mečiui

ESTIJOJE

LITERATŪRINĖS POPIETĖS ATLIKĖJAI

natonis buvo labai dėkingas Lietuvių 
Bendruomenei už sumanymą svei-
kinti poetą Justiną. Marcinkevičių 
jubiliejaus proga ir pats pirmasis, 
net neprašytas, ėmė deklamuoti. 

Baigiant literatūrinę kom-
poziciją, kurią lydėjo ir muzikinis 
fonas, Rasa Unt sakė: „Lietuvos 
Respublikos Parlamentas 2010 me-

tus paskelbė nepriklausomybės 
20-mečio metais. Tad būkime laisvi, 
linksmi ir nepriklausomi. Estijoje 
2010-ieji metai paskelbti skaitymo 
metais. O mes net deklamavome! 
Taigi, Estijos lietuviai, susirinkę į 
literatūrinę popietę, išpildė abiejų 
valstybių pageidavimus“.

Įkurtas internetinių diskusijų portalas-forumas 
www.efrakcija.lt 

Portalo tikslas: telkti vakarietiškų pažiūrų 
piliečius, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos 
ir mus skiriančių atstumų.

Kviečiame registruotis, jungtis ir... bendrauti!
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2010 m. kovo mėn. 11 d. Lietu-
vos Respublikos Nepriklausomybės 
atkūrimo 20-ųjų metinių ceremo-
nija vyko prie lietuviško paminklo 
„Rūpintojėlis“, pačiame Berisso 
miesto centre. Ceremonijoje daly-
vavo Lietuvių kultūros draugijos 
„Mindaugas“ pirmininkas Leo-
nardo Perotti Czeszunas, Lietuvių 
kultūros draugijos „Nemunas“ var-
du – Alejandra Pumar Žebrauskas, 
lietuviškos radijo valandėlės „Ecos 
de Lituania“ vardu – Isabel Kal-
velis ir kiti lietuvių draugijų bei 
bendruomenės nariai. Taip pat da-
lyvavo Buenos Aires provincijos 
lietuvių bendruomenės karalienė 
Camila Iturbe Gasunas, vaikų 
bendruomenės karalienė Malena Ta-
nevitch Braziunas.

Ceremoniją koordinavo Juana 
Trinskis. Minėjimas  prasidėjo tylos 
minute už mirusius bendruomenės 
narius ir lietuvius, kurie paaukojo 
savo gyvenimą dėl Lietuvos laisvės. 
Vėliau prie paminklo buvo sugiedoti 
Argentinos ir Lietuvos himnai. 

Po to bendruomenės narės Mi-
caela Campagna ir Marina Flammi-
ni perskaitė lietuviškai ir ispaniškai 
specialius sveikinimus nuo Lie-
tuvos Respublikos prezidentės 
Dalios  Grybauskaitės,  Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininkės 
Irenos Degutienės, LR užsienio 
reikalų ministro Audroniaus 
Ažubalio, Užsienio lietuvių depar-
tamento generalinio direktoriaus 
Arvydo  Daunoravičiaus, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkės  Reginos  Narušienės ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sajungos 
vadovo Kęsto Pikūno. 

Agustina Kavaliūnas pasakė 
kalbą, skirtą šiai istorinei Lietu-
vos datai. Reikia pabrežti, kad trys 
mergaitės, kurios aktyviai dalyvavo 
minėjime, kalba lietuviškai ir yra 
neseniai grįžusios iš Vokietijos, Va-
sario 16-osios gimnazijos. 

Tuo pačiu laiku, kada Berisso 
mieste vyko minėjimo ceremonija, 

Nepriklausomybės atkūrimo 20-ųjų 
metinių ceremonija Berisse

ARGENTINOJE

Lietuvos Respublikos ambasada or-
ganizavo minėjimą savo patalpose, 
kuriame dalyvavo Lietuvių kultūros 
draugijos „Nemunas“ valdybos pir-
mininkas Esteban Dulke, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos, Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos narys ir radijo valandėlės „Ecos 
de Lituania“ vedėjas Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis, Lietuvių 

kultūros draugijos „Mindaugas“ vi-
cepirmininkas Raul Petronis. 

Minėjimą rengė Lietuvių 
kultūros draugija „Nemunas“ (Be-
risso), Lietuvių kultūros draugija 
„Mindaugas“ (Berisso), Lietuviška 
radijo valandėlė „Ecos de Litua-
nia“. Prisidėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė (PLB) ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS).

AKIMIRKOS IŠ NEPRIKLAUSOMYBĖS 20-MEČIO MINĖJIMO BERRISE
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Istorijos tėkmėje įvykiai, kaip 
svarba, taip ir apimtimi keis vie-
ni kitus, taip pat ir amžiai rikiuosis 
nuoseklia seka, bet XX a. lietuviui 
bus ypač įsimintinas tuo, kad Lie-
tuva, kaip nepriklausoma valstybė, 
užgimė net du kartus: 1918 ir 1990 
m. Ir štai naujai atkurtos Nepriklau-
somos valstybės šiemet švenčiame 
jau dvidešimtmetį. Prie šio istorinio 
proceso mūsų vieni prisidėjo pa-
prastai  –  širdimi tam pritardami, 
o kiti  –  vienokia ar kitokia veik-
la, veiksmais, darbais. Abejingų 
stebėtojų ar priešingai nusiteikusių 
tada buvo tik nedidelis procentas. Tai 
visam pasauliui paliudijo Sąjūdžio 
mitingai bei Baltijos kelias. Ta 50 
metų trukusi sovietinė pavergtis 
mūsų Tautai jau buvo nepakeliama 
nei morališkai, nei fiziškai. 

Štai kaip aš išreiškiau Ven-
grijos lietuvių jausmus, kai po visą 
pasaulį žiniasklaidos priemonės 
išplatino žinią apie Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimą tą 
įsimintiną 1990 m. kovo 11 naktį, 
sveikinimo telegramoje Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin-
kui  Vytautui Landsbergiui:

„Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės tęstinumo De-
klaracijos paskelbimas mums buvo 

Buvęs Vengrijos Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kas, dabar Vengrijos ambasadoriaus garbės patarėjas 
dr. Vytautas Grinius rašo prisiminimų knygą „Širdimi ir 
darbais“, kurioje pasakojama ir apie tuos tolimus ir to-
kius artimus Kovo 11-osios įvykius, kuriuos jis stebėjo 
iš Vengrijos, bet svarbiausia, kad stebėjo ne pasyviai, o 
juose kartu su draugiška vengrų tauta dalyvaudamas, ir 
širdimi, ir darbais remdamas Lietuvos nepriklausomybę. 
Siūlome ištrauką iš rengiamos knygos.

VENGRIJOJE

Vengrija prieš 20 metų mums
 ištiesė solidarumo ranką

Dr. Vytautas Grinius
ne sensacingas faktas, o iki skaus-
mo laukta būtinybė. Su viltimi ir 
pasitikėjimu pritarėme Sąjūdžio 
veiklai, su džiaugsmu sutikome 
Tautos demokratiniais pagrindais 
išrinktos Aukščiausiosios Tary-
bos pirmą istorinį nutarimą. Tačiau 
neužmirškime išmintingos lietuvių 
liaudies patarlės, kad „ir dvėsdamas 
arklys dar gali skaudžiai įspirti“ – 
taip vertiname totalitarinės imperi-
jos centro mėginimus visaip trukdyti 
Lietuvos Respublikos valstybingu-
mo atkūrimo procesams“.

Vienok labai gaila, jog mano 
nuojauta beveik po metų, sausio 13-
ąją, virto baisia kruvina realybe... 
Bet apie tai kiek vėliau, o dabar pa-
pasakosiu, kaip išreiškė solidarumą 
su Lietuva mano antroji tėvynė – 
Vengrija. 

Žinia, Maskva negalėjo su-
sitaikyti su tuo, kas įvyko Vilniu-
je ir balandį pradėjo ekonominę 
blokadą: žymiai sumažėjo centrali-
zuotas aprūpinimas dujomis, nafta, 
o kai kurių prekių ir iš vis netiekė, 
kaip anksčiau. Viskas tapo deficitu. 
Tačiau mūsų ryžtas bet kokia kaina 
iškęsti nepriteklius buvo akivaizdus, 
nes mums laisvė ir nepriklausomybė 
buvo brangiau už viską. Nelikome 
užmiršti laisvę mylinčių tautų. 

Vengrija, kuri 1956 metais mėgino 
ištrūkti iš socializmo glėbio ir jos 
sukilimas buvo žiauriai nuslopintas, 
patiriant daug žmonių aukų, prisi-
mindama demonstracijomis Vilniu-
je, o ypač Kaune lietuvių parodytą 
jiems solidarumą, ėmėsi žygių padėti 
Lietuvai ne tik morališkai palaikyda-
ma, bet ir siųsdama humanitarinę 
pagalbą. Nebuvo tos dienos, kad 
jų spauda nerašytų apie nuotaikas 
bei įvykius Lietuvoje. Mes, ten gy-
venantys, sekėme, o ir darbe kolegos 
bei kaimynai padrąsindavo suteik-

DR. VYTAUTAS GRINIUS

VIKTORAS ORBANAS  –  FIDESZ  
(VENGRIJOS PILIEČIŲ SĄJUNGA) PARTIJOS 
LYDERIS, ANTRĄ KARTĄ PO SISTEMOS PA-
SIKEITIMO TAPĘS PREMJERU
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dami pasitikėjimo. Bepigu jiems 
buvo, nes savo šalies politinius pa-
sikeitimus išgyveno taip vadinamos 
„aksominės revoliucijos“ pavidalu, 
politinės reformos keitė viena kitą 
be didesnių sukrėtimų nei iš vidaus, 
nei iš išorės. Daugiapartinis jų Par-
lamentas pradėjo dirbti vieningai, 
nes po pirmųjų laisvųjų rinkimų, 
laimėjus Vengrijos demokratinio 
forumo partijai (MDF), jiems entu-
ziastingai padėjo Jaunųjų demokratų 
sąjungos partija, sutrumpintai va-
dinama FIDESZ  (dabar Vengrijos 
piliečių sąjunga), kurios pirmininkas 
iki šiol yra Viktoras Orbanas (Orbán 
Viktor).  2010 m. balandžio 11 d. ši 
jau subrendusi partija triuškinamai 
laimėjo Parlamento rinkimus, ga-
vusi daugiau nei 2/3 mandatų, taigi, 
tą kadenciją tapo valdančiąja parti-
ja, o jos pirmininkas tapo premjeru, 
turinčiu didesnius įgaliojimus už 
prezidento. 

Man be galo džiugu tai kon-
statuoti, nes jie yra tikrieji mūsų 
bičiuliai, ištiesę solidarumo ir pagal-
bos ranką tą istorinį 90-ųjų pavasarį, 
o aš, gyvendamas Vengrijoje,  buvau 
visų jų solidarumo akcijų gyvuoju 
liudininku bei tarpininku.

Pirmą didelį solidarumo su 
Lietuva mitingą Budapešte FIDESZ 

suorganizavo 1990 m. gegužės 1 
d. prie TSRS pasiuntinybės. Man 
buvo iš anksto pranešę prisijungti su 
savo tautiečiais ir būtinai atsinešti 
valstybinę trispalvę. Į sutartą vietą 
suplūdo apie 3 tūkstančius jaunų 
ir pagyvenusių, su transparantais 
bei nacionalinėmis vėliavomis, kad 
išreikštų palaikymą Lietuvai. Vie-
name iš užrašų perskaičiau: „Kas 
tu esi, Gorbačiove, demokratas ar 
diktatorius? Atsakymas į tai – Lie-
tuva!“ Pasiuntinybės pastatą saugo-
jo grėsmingai atrodanti gausi vengrų 
apsauga su „kalašnikovais“ ant 
krūtinių, nes garantuoti apsaugą nuo 
nenumatytų veiksmų reikalauja di-
plomatiniai įsipareigojimai. Jaunie-
ji demokratai mitingą reguliavo per 
garsiakalbį iš atidengto automobilio. 
Trumpą, ugningą kalbą  FIDESZ  
Tarybos narys Žoltas Nėmetas (Né-
meth Zsolt) pradėjo tokiais žodžiais:

„Po Lenkijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos, VDR ir Rumuni-
jos išsikovoti nepriklausomybę bei 
demokratiją pakilo ir Lietuvių tau-
ta. Vidurio ir Rytų Europos šalių 
revoliucijos jau peržengė Sovietų 
Sąjungos sieną. Bičiuliai, aš klausiu 
jūsų: kodėl iš visos širdies mes re-
miame šios mažos Tautos siekius?

1. Mums reikia remti Lietuvą 

todėl, kad iš tikrųjų ne mes, bet jie 
yra Europos ryčiausias bastionas. 
Juos riša prie Vakarų pasaulio nuo 
Romos Katalikų Bažnyčios neats-
kiriama kultūra. Nepaisant to, kad 
sovietų lageriuose sunaikino vos ne 
trečdalį tautos ir 40 proc. kunigų 
ištrėmė, jie nori gyventi ir nori 
sugrįžti atgal į Europą. Jie tam turi 
teisę!

2. Mums reikia remti Lietuvą 
todėl, kad panašiai kaip ir vengrų 
mažumoms kaimynystėje Sovietų 
Sąjunga iš jų atėmė tikybos, kal-
bos, tautinės mažumos individua-
lias ir bendruomenines teises, buvo 
pasmerkti asimiliacijai. Lietuva turi 
teisę į tautinį buvimą!

3. Mums reikia remti Lietuvą 
todėl, kad ji, panašiai kaip ir mūsų 
valstybė, tapo sovietinės imperi-
jos plėtojimosi II Pasaulinio karo 
išdavoje auka ir pakliuvo tarp jos 
kolonijų. Taikios Lietuvos revoliu-
cijos žinia džiugi – išmušė pasaulio 
paskutinės imperijos likimo valan-
da, atėjo Lietuvos nepriklausomybės 
laikas.

4. Toliau, – todėl mums reikia 
remti Lietuvos taikią revoliuciją, nes 
vietoje komunistinės visuomeninės 
struktūros ji nori atstatyti pilietinę 
demokratiją, besiremiančią daugia-
partine sistema, rinkos ekonomika 
ir žmogaus teisėmis. Lietuviai turi 
teisę į pilietinę demokratiją!

5. Pagaliau, dar ir dėl to 
mums reikia remti Lietuvą, nes, 
panašiai kaip 56-aisiais ar 68-ais-
iais, Maskva grasina jiems karine 
prievarta. Jų taikios sostinės gatvėse 
žlegsi šarvuočiai. Užsieniečiams 
uždarytas įvažiavimas. Lietuvos Vy-
riausybei ištikimus jaunus kareivi-
us jėga gaudo, žiauriai sumušdami 
ir išgabendami nežinoma kryptimi. 
Šalin prievartą!

Konstatuojame, kad sovietinės 
imperijos žlugimas prasidėjo. Lietu-
vos taikus siekimas yra pavyzdžiu, 
priešpastatant azijietiškiems gink-
luotiems sukilimams. Lietuviams 
reikia laimėti, kitaip Sovietų Sąjunga 
suliepsnos.

Reikalaujame, kad sovietinė 

VENGRIJOS PARLAMENTO PASTATAS, KURIAME POSĖDŽIAUS 2/3 MANDATŲ GAVĘ 
FIDESZ PARTIJOS NARIAI
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vyriausybė susilaikytų nuo prievar-
tos panaudojimo, kad paleistų de-
zertyrais apšauktus jaunuolius, kad 
pradėtų derybas su Lietuvos  vyriau-
sybe dėl valstybės suvereniteto.

Kreipiamės į Vakarų va-
dovaujančias  jėgas, kad  nedelstų  
dėl Lietuvos rėmimo.

Imkimės iniciatyvos, kad 
Vengrijos naujai išrinktas Par-
lamentas pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę ir užmegztų diplo-
matinius ryšius“.

Kiekvieną kalbėtojo pasakytą 
punktą tūkstantinė minia palydėdavo 
gaudžiančiais pritarimo šūksniais 
bei trispalvių vėliavėlių mojavimais. 
Beje, aš tas vėliavėles (100 vienetų) 
dariau visą naktį. Prieš metus, kai 
mano mieste Vesprėme surengėme 
Lietuvių kultūros dienas, Sąjūdžio 
delegacija (vadovas A. Medalinskas) 
buvo atvežusi kelis šimtus plakatų, 
ant kurių buvo atspaustos spalvo-
tos abiejų valstybių trispalvės. Tai-
gi, man šovė geniali mintis iškirpti 
jas iš likusių nepanaudotų plakatų, 
suklijuoti vieną prie kitos ir pritvir-
tinti prie lazdelių. Taip šiuo gražiu 
atributu papuošiau mitingą. Tiesa, 
mes dar išdalijome daug sąjūdiečių 
atvežtų nacionalinių ženkliukų, 
emblemų ir kitokių suvenyrų. 
Pasakysiu, kad mitingas buvo ne 
stichiškas, o labai gerai suplanuo-
tas ir disciplinuotas. Jo metu buvo 
paskelbta humanitarinės pagal-
bos akcija, jog bus renkamos au-
kos: pinigai, maisto produktai, o 
mitingui baigiantis spontaniškai 
iš greta esančių parduotuvėlių 
žmonės pirko šokoladukus, saldai-
nius lietuviukams ir krovė į jaunųjų 
demokratų automobilį. Po to dar tris 
dienas Budapešte tiesiog gatvėse 
veikė punktai, kur buvo renkamos 
piniginės lėšos, kurių suaukota per 
120 tūkstančių forintų, – tada tai 
buvo nemaža suma.

Kaip siurprizas audringais 
aplodismentais buvo sutiktas 
Sąjūdžio bei Laisvųjų profsąjungų 
atstovas Juozas Janonis (buvęs 
Elektrėnų rajoninio laikraščio re-
daktorius), pasakęs trumpą kalbą 

apie padėtį Lietuvoje. Sovietinei pa-
siuntinybei FIDESZ buvo paruošusi 
peticiją, bet niekas neišėjo jos paim-
ti, veltui skambino, nors aiškiai iš 
judinamų užuolaidų buvo matyti, 
kad viduje buvo žmonių. Peticijos 
kopiją bei jos vertimą patalpinsiu 
ruošiamoje atsiminimų knygoje. 

Pabaigoje minia nenoriai 
skirstėsi, dar tarpusavyje politika-
vo, prognozavo įvykius, mus, kelis 
lietuvius, klausinėjo įvairių dalykų, 
apžiūrinėjo iš arčiau mūsų trispalvę, 
negalėdami suvokti, kad mūsų 
nacionalinė vėliava sovietmečiu 
buvo uždrausta iškelti, už tai tek-
davo drąsuoliui net Sibirą pamatyti. 
Vengrijos lietuvių vardu organiza-
toriams padėkojau pacituodamas 
lietuvišką patarlę, jog „Tikrą draugą 
pažinsi nelaimėje!“

Gegužės 4 d. Sąjūdžio atsa-
kingajam sekretoriui  Andriui Kubi-
liui teleksu pasiunčiau tokio turinio 
laišką: „Ketvirtadienį Budapešte 
jau antrą kartą Vengrijos jaunųjų 
demokratų sąjunga surengė soli-
darumo su Lietuva demonstraciją-
mitingą, įteikiant atitinkamas peti-
cijas JAV ir TSRS pasiuntinybėms. 
Prie šios akcijos aktyviai prisidėjo 
Vengrijos lietuviai. Buvo priimtas 
kreipimasis į gyventojus dėl pagalbos 
Lietuvai organizavimo. Malonėkite 
šiandien, vėliausiai pirmadienį du-
oti atsakymą, kokios reikia Lietu-
vai paramos, pavyzdžiui, foto po-
pieriaus, poligrafinių plokštelių, 
vaistų, vienkartinių švirkštų, maisto 
produktų ar kitko. Šeštadienį pajudės 
pirmas FIDESZ autokrovinys Lie-
tuvon. Patarkite, pro kur lengviau 
pervažiuoti sieną. Vengrijos lietuviai 
skiria 10 000 forintų vertės paramą. 
Aukas renka Budapešto lenkai.

Šiandien rytiniai laikraščiai 
skelbia naujo demokratinio Ven-
grijos Parlamento nuomonę Lietu-
vos klausimu. Pateikiu pareiškimo 
vertimą: „Vengrijos Respublikos 
Parlamentas su dideliu susirūpinimu 
atidžiai seka Lietuvoje susidariusią 
sunkią padėtį. Laiko nepriimtinu 
jėgos priemonių naudojimą ir tas ak-
cijas, kurios trukdo lietuvių Tautai 

įgyvendinti teisėtą apsisprendimą.
Parlamentas išreiškia so-

lidarumą su lietuvių Tauta ir jos ap-
sisprendimo siekiais. Laiko būtinu, 
kad Sovietų Sąjungos vadovai 
pradėtų konstruktyvias derybas su 
lietuvių Tautos teisėtais atstovais 
dėl tokio sprendimo suformula-
vimo, kuris vienodai garantuotų 
lietuvių Tautai apsisprendimo teisės  
įgyvendinimą ir tuo pačiu Sovietų 
Sąjungos politinį stabilumą bei 
tarptautinio saugumo išsaugojimą“.

Pasaka greit sekama, bet dar-
bas negreit daromas, tuo labiau, kad 
Lietuvoje tada buvo didelė politinė 
įtampa, o valstybinės institucijos 
dar neturėjo reikiamos patirties bei 
informacijos apie pirmojo būtinumo 
poreikius, tai matyti iš kito mano te-
lekso Sąjūdžiui:

„Brangieji, mes norime 
konkrečių pageidavimų. Kokių 
hormoninių preparatų reikia? Va-
kar buvau Vengrijos Raudonajame 
Kryžiuje, Sveikatos apsaugos mini-
sterijoje, jokių sąrašų dar negavo. Ge-
rai būtų, kad mano teleksu muštumėt 
sąrašą. Palaikau ryšį su minėtomis 
įstaigomis. Laisvųjų profsąjungų at-
stovas J. Janonis Budapešte minėjo 
(per pirmą mitingą – aut.), kad rei-
kia poligrafinių plokštelių laikraščių 
leidykloms, prašau išsiaiškinti fakso 
popieriaus reikia ar nereikia? Dar 
kartą prašau viską konkretinti ir 
skubiausiai pranešti, nes su FIDESZ 
ruošiam autokrovinį, ryt poryt, o 
vėliausiai šeštadienį pajudėsim. 
Deputatas Zingeris pažadėjo lauk-
ti Lazdijuose, jam atskirai prieš 
išvykstant paskambinsim. Sužinokit, 
ar aš galėsiu peržengti sieną Laz-
dijuose (esu Vengrijos pilietis) ir pa-
silikti Kultūros kongrese?

Jei negausiu štampo pasan, 
turėsiu (atgal – aut.) važiuoti pro 
Čiopą. Malonėkit vengrus Laz-
dijuose prideramai sutikti, nors ne-
palankios apystovos. Važiuoja jų 
žurnalistai, televizija, apie aštuonis 
atstovus. Kur Lenkijoje galėtume  
sustoti pernakvoti, malonėkit nuro-
dyti.

Labai prašau šiandien atsakyti 
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dėl vaistų ir fakso popieriaus, pirmi-
ausia“.

Tarp kitko prieš dvidešimt 
metų man greičiausias ir vienin-
telis būdas apsikeisti informacija 
su Sąjūdžiu buvo įmanomas telek-
so aparatų pagalba. Su dėkingumu 
prisimenu savo instituto vadovus, 
leidusius man nemokamai naudotis 
tarnybiniu telekso aparatu, kurį ap-
tarnavo administracijos sekretorė. 
Beje, ji, spausdindama mano 
lietuviškus tekstus, mažiau klaidų 
padarydavo negu sekretorė Vilniuje, 
spausdindama man skirtus laiškus.

Vargu, ar kas iš dabartinio 
jaunimo įsivaizduoja ar yra matę 
tuometinį telekso aparatą. 

Leisdavo retkarčiais Lietuvon 
oficialiais reikalais skambinti ir in-
stituto telefonu.

Geri norai nugali visas kliūtis. 
Pagaliau gegužės antroje pusėje 
iš FIDESZ būstinės mane paprašė 
atvažiuoti Budapeštan, nes jų partijos 
lyderis Viktoras Orbanas (dabartinės 
būsimos vyriausybės premjeras – 
aut.) norįs  su manim susitikti. Net 
nenujaučiau, kad jis manęs prašys 
lydėti jų surinktą humanitarinę siuntą 
į Vilnių. Aš pasakiau, jog man didelė 
garbė toks pavedimas, bet pirmoje 
eilėje aš stengsiuos susitvarkyti su 
darbais institute, nes laiku neįrengus 
pasėliuose lauko bandymų, man gali 
liūdnai baigtis. Laimei spėjau susit-
varkyti su darbais ir numatytą dieną 
prisistačiau lydėti vengrų, nes mano 
tobulas rusų kalbos žinojimas bei 
patirtis kertant sovietinę sieną jiems 
buvo svarbiausi dalykai. Aptarę savo 
maršrutą nutarėme prie Lietuvos si-
enos nevažiuoti, o kirsti sovietinę 
sieną iš Lenkijos pusės ties Brestu, 
nes buvome gavę informacijos, jog 
iš vakarų atvežtas humanitarines si-
untas pasieniečiai priverčia iškrauti 
Lazdijų muitinėje, kam skirta, pa-
siimti turi patys. Mūsų siunta buvo 
sukrauta į 3 tonų dengtą sunkvežimį 
su Raudonojo Kryžiaus emblema ir 
papuoštą mano atnešta lietuviška 
trispalve. Pagrindą sudarė vaistai: 
antibiotikai, insulinas, vienkartiniai 
švirkštai, suaukoti vaistų fabrikų, 

ligoninių kolektyvų. Be to, dar buvo 
maisto produktų: miltų, ryžių, cuk-
raus, druskos.  Krovinio vertė siekė 
2 mln. forintų.

Vairuotojas Imre Šomlajis 
(Imre Somlaj) sakė, jog negalįs ra-
miai gyventi, matydamas, kad reika-
linga pagalba bėdon pakliuvusioms 
tautoms, paprastiems žmonėms, to-
kiems kaip jis pats. Būdamas smul-
kus verslininkas jis savo sunkvežimį 
su humanitariniu kroviniu vairavo ir 
į Rumuniją. Tai labai draugiškas jau-
nas žmogus, su manim pasidalinęs 
kailine liemene, kad nesušalčiau, kai 
nakvojome mašinoje važiuodami per 
Lenkiją. Oficiali delegacija susidėjo 
iš FIDESZ atstovo Tamašo Berhi-
dajo (Berhidaj Tamás), dviejų Ven-
grijos TV bei dviejų žiniasklaidos 
žurnalistų, važiavusių mikroautobu-
su. Važiuojant per Lenkiją žmonės, 
pastebėję mūsų trispalvę, draugiškai 
pamojuodavo, o nakvojant viename 
kaime pavaišino arbata.  Jie supra-
to mūsų kilnią misiją ir pagalbos 
svarbą Lietuvai. 

Bresto muitinėje mums ka-
tegoriškai pareiškė: „Į Lietuvą jūsų 
niekas neįleis!“ Neramu pasidarė, 
tačiau vilties nepraradome. Aš jau 
daug metų važinėjau į Lietuvą, 
žinojau jų taktiką, reikėjo sugalvoti, 
kaip tą jų blokadą pralaužti. Muitinėje 
pasakėme, jog atgal nevažiuosime, 
nes privalome atlikti misiją, kurią 
mums pavedė vengrų tauta  –  
nuvežti šią kuklią humanitarinę 
pagalbą Lietuvai. Mums sakė, kad 
dėl vaistų pervežimo nesuderinta su 
Maskva, su sovietiniu Raudonuo-
ju Kryžiumi, su „Vneštorgu“ ir dar 
velniai žino su kuo... Priekaištavo, 
kad krovinys neužplombuotas, kad 
kai kurie dokumentai ne visai gerai 
apiforminti, o dar kai kurių trūksta... 
Žmonės, kurie rūpinosi tų vaistų 
pervežimu, tikrai neturėjo panašaus 
darbo patirties, tų biurokratinių 
sovietinių muitininkų reikalavimų 
tikrai nežinojo, o aš prisijungiau prie 
jų prieš pat išvykstant. Tačiau ne tai 
buvo pagrindinė kliūtis pervažiuoti 
sieną. Kaip paaiškėjo vėliau, visi 
formalūs dalykai pasirodė patai-

somi. Gal pagaliau padėjo ir mano 
paskutinis argumentas. Pasakiau 
piktai: „Dabar mes matome, kaip 
jūs remiate Gorbačiovą, jeigu net 
prieš aukščiausiojo lygio tarptautinį 
susitikimą su Amerikos prezidentu 
nepraleidžiate transporto su Raudo-
nojo Kryžiaus ženklu, su vaistais, 
kurių trūksta Lietuvos žmonėms...“ 
O kartu važiavę Vengrijos televizi-
jos žurnalistai pridūrė, jog susuksią 
tokį dokumentinį filmą apie vaistų 
sulaikymą, kad nuskambės visoje 
Europoje... Vėl kelintą kartą tarėsi 
muitininkai, atvažiavo dar kažkokie 
pareigūnai, gerą pusdienį prasikan-
kinus, pagaliau surinko mūsų pasus, 
supratome –  leis pervažiuoti sieną... 
Meldžiau Dievą, kad paskutinę 
minutę nepersigalvotų. Galų 
gale pačių sovietinių muitininkų 
užplombuotas krovinys pajudėjo 
Lietuvos linkui.

Breste nakvojome viešbutyje 
kaip normalūs žmonės, o trečią dieną 
(1990-05-20) pavakare pasiekėme 
kelionės tikslą – Vilnių, kur Spor-
to rūmuose vyko Kultūros kongre-
so baigiamasis plenarinis posėdis. 
Vengrai mane ant Neries kranto 
iš netyčių tris kartus pamėtėjo į 
orą, atsidėkodami už palydėjimą 
ir galbūt sėkmingą sovietinės sie-
nos įveikimą. Šeimininkų pateikta 
vakarienė viešbučio restorane buvo 
neįtikėtinai gausi ir skani Mis Lie-
tuva bei kitų gražuolių draugijoje. 
Gerai išsimiegojus Vengrijos demo-
kratinio jaunimo sąjungos (FIDESZ) 
suorganizuotą humanitarinės pagal-
bos Lietuvai krovinį prie Seimo rūmų 
iškilmingai priėmė Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas 
Kazimieras Motieka.

„Ši siunta pirma, bet ne 
paskutinė, – sakė delegacijos vado-
vas Tamašas Berhidajis, – Vengrijos 
visuomenė palaiko Lietuvą ir rems 
ją, kol reikės“.

Prabėgus mėnesiui (06-04.) 
aš jau galėjau Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministrui Juozui Olekai 
pranešti apie tai, kad FIDESZ ruošia 
antrą vaistų siuntą.
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Tai vienas iš lietuvių 
emigrantų, kuriems gyvenimas sve-
timo krašto tremtyje reiškė daug 
daugiau, negu išgyventi sau paskirtą 
ramų, sotų, turtingą gyvenimo laiką 
turtingoje, neutralioje, gražioje 
šalyje. Viltis apie gimtos šalies 
Nepriklausomybės susigrąžinimą 
nebuvo nė sekundei užgesusi, o 
sudarė didžiąją dalį darbo, kūrybos, 
pašaukimo ir didžiosios  misijos 
Tėvynei prasmės.

Klaipėdietė Adelė Žičkuvienė 
knygoje „Jūra ir likimai“ apybraižoje 
„Į pasimatymą su vaikyste prie 
Baltjos švyturio po 57-erių metų“ 
aprašo jaudinantį dviejų vaikystės 
draugų susitikimą. Vienas jų atvy-
ko aplankyti savo mylimo miesto 
iš Rytų – Sibiro tremties, o kitas iš 
Vakarų – Šveicarijos Ženevos mie-
sto. Ženeviškis Narcizas Prielaida 
1996 metais Klaipėdoje lankėsi kaip 
nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos 
Misijos prie Jungtinių Tautų amba-
sadorius... 

Narcizas Prielaida gimė 1920 
metais sausio 20 dieną Azerbaidžane, 
Akstafoje. Prieš karą Prielaidos 
šeima gyveno Klaipėdoje, kur Nar-
cizas puoselėjo svajonę – tapti 
jūrininku. Vėliau šeima persikėlė į 
Šiaulius. Ten jis  studijavo dailę ir 
ruošėsi studijoms karinėje jūrų aka-
demijoje Italijoje. Jau buvo išlaikyti 
egzaminai, bet viską nutraukė 1940 
metų įvykiai... Trys broliai: Euge-
nijus, Zigmantas ir Narcizas Prie-
laidos patraukė į Vakarus. Liūdną, 
pilną beviltiško laikinumo savo gy-
venimo istoriją Narcizas Prielaida 
mėgsta pasakoti tautiečiams lietu-
viams ar savo gerais draugais tapu-
siems šveicarams:

„Palikęs Lietuvą Šveicarijoje 
mėnesį praleidau karantine. Čia mus 
(lietuvius pabėgėlius J.S.) išskirstė: 
kurie vedę – į vieną stovyklą, ku-
rie be šeimų – į kitą. Vasarą dir-
bome prie miško darbų, o 1945 metų 

Pirmajam Atgimusios Lietuvos ambasadoriui prie  Jungtinių Tautų sukako 90 metų!

Narcizui Prielaidai – 90 ŠVEICARIJOJE

vasarą pradėjau keturmetes studijas 
Ženevos Meno mokykloje. Baigęs 
dėstytoju dirbti negalėjau, nes 
neturėjau Šveicarijos pilietybės... 
Vis ėmiausi studijų. Šįkart pasi-
rinkau jūrų teisę. Baigęs dirbau 
įvairiose draudimo kompanijose. 
Įgijau jūrinio stažo, turėjau laivo ko-
mandoro titulą…“

Prielaida kelerius metus buvo 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku, jo darbas Pasaulio LB 
Valdybos buvo gerai įvertintas. 1984 
metų rugsėjo 28 dienos „Europos 
lietuvyje“ tuometinis Pasaulio LB 
pirmininkas Vytautas Kamantas, 
aplankęs Vakarų Europos lietuvių 
bendruomenes, rašė:

„Šveicarijos Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkas Narciz-
as Prielaida daug dirba, keldamas 
Lietuvos reikalus Jungtinių Tautų 
įstaigose Ženevoje. Jis talkina BA-
TUN /Baltų Akcija JT/ organizacijai, 
turi daug gerų pažinčių su spaudos 
atstovais Ženevoje, palaiko artimą 
ryšį su Lietuvių informacijos Cen-

tro darbuotojais: kunigu Kazimie-
ru Pugevičium bei Ginte Damušyte 
ir įeina kaip Europos narys į Pa-
saulio LB Visuomeninių reikalų 
komisiją…“

Iš visų Šveicarijos lietuvių 
Prielaida yra išsaugojęs bene dau-
giausia LB archyvinės medžiagos, 
kurią leido pasinaudoti rašant knygą 
„Alpių lietuviai“. Tačiau, kaip ne-
galima viską sudėti į dainos posmą, 
taip neįmanoma apie viską papasa-
koti viename laiko ir medžiagos 
apribotame kūrinyje…

Buvęs Lietuvos misijos prie 
Jungtinių Tautų ambasadorius nese-
niai atšventė savo devyniasdešimtąjį 
Jubiliejų, todėl vieną šiltą ir saulėtą 
2010 metų kovo 17-osios dieną 
kalbėjomės erdviame pono Prie-
laidos bute, pro kurio langą buvo 
galima pasigėrėti saulėje taikiai 
baltomis bangelėmis pavasariškai 
raibuliuojančiu Ženevos ežero vaiz-
du, atgimstančia pietų augalija, ku-
rios čia ypač gausu. 

„Tas vaizdas į ežerą, kai dabar 

N. PRIELAIDA 1994 METAIS PRISTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AKREDITACIJOS 
RAŠTUS JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJAI
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į lauką beveik neįšeinu, – visa mano 
patieka, – sakė Prielaida. – Žiūriu 
rytais, žiūriu dieną, vakare – vis ką 
nors prisimenu, apmąstau... Mintys 
daugiausia, žinoma, labai toli toli 
nuo čia nuskridusios… į Tėvynę... 
Aš ją tik vienintelę turiu... Juk ir 
mano pasas visus šešiasdešimt pen-
kerius metus, praleistus Ženevoje, 
tik vienas – LIETUVIŠKAS“.

–Pone Ambasadoriau, visą 
emigracijos laiką Jūs daug dirbote 
Lietuvai. Jūsų darbas buvo dau-
giaplanis: ir kultūrinis, ir politinis. 
Į kokius užsienio spaudos leidinius 
Jums teko rašyti straipsnius?

–Bendradarbiavimas su „Pa-
saulio lietuviu“, leidžiamu Ameri-
koje, tęsėsi apie tris dešimtmečius. 
„Pasaulio lietuvis“ pradžioje buvo 
imformatyvus biuletenis, vėliau 
išaugo į kasmėnesinį žurnalą… 
Ypač jo leidyba suaktyvėjo apie 
1963-sius metus, kai redaktoriumi 
paskiriamas žymus Amerikos lie-
tuvis S. Barzdukas, vėliau buvo: R. 
Kasparas, B. Nainys, R. Sakodols-
kis, V. Kamantas, R. Kučienė… Per 
trisdešimtį metų „Pasaulio lietuvis“ 
augo, gražėjo, keitėsi jo turinys, 
grafinis apipavidalinimas, didėjo 
apimtis... Jis buvo siunčiamas į vi-
sas šalis, išskyrus Sovietų Sąjungą, 
nes ten buvo uždraustas dėl „ydin-
gos“ propagandos ir „nesveikos“ 

antitarybinės ideologijos. Kitaip 
negalėjo ir būti, nes laikraštyje per 
daug aiškiai atsispindėjo lietuvių 
tautos pastangos ir siekis atgauti 
laisvę ir didžiulė tautiečių išeivijoje 
parama šiuose darbuose... Aš, kaip 
akredituotas PL korespondentas, į 
laikraščio darbą įsijungiau 1965-si-
ais metais – turėjau užduotį domėtis 
visos Vakarų Europos lietuvių-
emigrantų gyvenimu. Tai ir dariau. 
Tačiau nepraleisdavau nė vienos 
reikšmingesnės progos neparašęs ką 
nors apie savo tautiečius Šveicarijoje, 
su kuriais daugybę metų gyvenome 
bendrais džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Daug straipsnių apie Šveicarijos 
lietuvius esu rašęs ir į „Britanijos 
lietuvį“, kuris vėliau tapo „Europos 
lietuviu“, mat laikraštis prasiplėtė 
naujienomis iš visos Vakarų Eu-
ropos, kurios į „Pasaulio lietuvį“ 
jau nesutilpo. Tiek „Pasaulio lie-
tuvis“, tiek „Europos lietuvis“ ke-
lis dešimtmečius buvo pagrindiniai 
lietuvių-išeivių laikraščiai, aktyviai 
visų lietuvių prenumeruojami ir re-
miami aukomis. Labai malonu buvo 
jiems dirbti… Esu rašęs ir į Angli-
joje leidžiamą tikybinės ir tautinės 
minties žurnalą „Šaltinis“. Į jį rašė ir 
Šveicarijos lietuvis mokytojas Jurgis 
Jakaitis.

Rašiau ir į vietinę šveicarišką 
spaudą, laikraščius: „Tribune de 
Geneve“ (Ženevos tribūna), „24 

Heures“ (24 valandos) ir kitus. 
Kadangi menas – mano sri-

tis, esu nemažai straipsnių rašęs ir į 
Vakarų Europos meno leidinius apie 
M. K. Čiurlionį ir Vakarų Europos 
lietuvius menininkus: J. Katiliūtę, 
G. Stanulį iš Ženevos; Adomą 
Raudį-Samogitą, Pr. Gailių ir V. 
Kasiulį iš Paryžiaus; Eugenijų Budrį 
iš Švedijos ir kitus.

–Kokius prisiminimus pa-
liko minėtų laikraščių redakto-
riai bei redakcijos darbuotojai, 
žiūrint iš nuotolio ir pedantiškų 
„šveicariškų“ pozicijų?

–Visi, kuriuos atsimenu, buvo 
puikūs savo darbo žinovai, doros, 
gilios asmenybės, be galo darbštūs 
ir sąžiningi Lietuvos patriotai. Kiek 
gražių jausmų ir širdies įdėdavome 
visi į savo „laikraštinius kūrinius“, 
kad šie auklėtų jaunimą patriotine 
dvasia, išreikštų tautinį nusiteikimą, 
meilę ir pasiaukojimą Tėvynei, 
atspindėtų nenuilstamą kovą už 
jos išsilaisvinimą iš okupacijos! 
Laikraščiai buvo visų mūsų balsas 
ir tribūna pasakyti tai, ko negalėjo 
pasakyti mūsų broliai okupuotoje 
Lietuvoje… Tarnauti tokių žymių 
laikraščių redakcijose reiškė dirb-
ti be priekaištų, būti punktualiam, 
disciplinuotam, netuščiažodžiauti, 
nerašyti paviršutiniškų, neparemtų 
autentiškais faktais, neturinčių pa-
triotinio ir tautinio svorio dalykų! 
Tokia disciplina man patiko, nes 
gyvendamas Šveicarijoje prie tokios 
tvarkos jau savaime buvau įpratęs.

–Kaip galėtumėte trumpai 
apibendrinti tų leidinių, į kuriuos 
rašėte, reikšmę ir savo įnašą jose. 
Gal galėtumėte paminėti kokį 
„išskirtinį“ savo nuveikto darbo 
atvejį?

–Be bendrosios auklėjamosios 
ir patriotinės reikšmės minėti leidi-
niai turėjo ir kitus, ne mažiau reika-
lingus uždavinius. Juose skaitytojai 
buvo supažindinami su užsienyje 
išleistomis lietuvių rašytojų knygo-
mis, vykstančiais kultūriniais ren-
giniais, meno parodomis, dainų ir 

PIRMIEJI KARO PABĖGĖLIAI LIETUVIAI ŽENEVOJE: N. PRIELAIDA, J. KATILIŪTĖ, 
G. STANULIS. 1945 METAI
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lietuviškų šokių šventėmis, Europos 
lietuviškų studijų savaitėmis, spek-
takliais, protesto prieš okupaciją 
akcijomis, taip pat juose pasaulio 
lietuviai galėjo rasti medžiagos ir 
apie Lietuvoje leidžiamus negausi-
us, sunkiai prieinamus pogrindinius 
religinės ir visuomeninės krypties 
leidinius: „Vytis“, „Perspektyvos“, 
„Pastogė“, „Alma Mater“, „Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios kroni-
ka“... Tie leidiniai Vakarų ir Ame-
rikos išeivijos lietuvius pasiekdavo 
įvairiausiais keliais: per Izraelį, 
Punską, Seinus, Vokietiją ir kt. Mano 
buvo dalelė viso įnašo, ką tuo metu 
reikalavo laikraščių redakcinės ko-
legijos. Visada stengiausi, kad mano 
straipsniai būtų turiningi, atskleistų 
ką nors naujo, manau, kad tai pavy-
ko, nes esu gavęs gražių skaitytojų 
atsiliepimų ir kelis PLB Valdybos 
pagyrimus. Nežinau, kurį savo darbą 
galėčiau paminėti „išskirtiniu“, 
tačiau man pačiam vienas labai 
įsimintinų liko Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės užsitęsusi kova dėl 
Afganistano kareivio lietuvio Rimo 
Burbos internavimo į Šveicariją 1983 
metais… Aš tuo metu buvau ŠLB 
pirmininku, todėl turėjau pagrindinį 
uždavinį tiesiogiai veikti internuoto 
Šveicarijoje sovietinės armijos ka-
reivio ir Afganistano rezistencijos 
belaisvio R. Burbos byloje ir rašyti į 
spaudą… Jis buvo paimtas į Tarptau-
tinio Raudonojo Kryžiaus (TRK), 
esančio Ženevoje, globą. Žinojome, 
kokiomis sąlygomis belaisviai buvo 
iš Afganistano perkelti ir kaip inter-
nuoti… 

1983 metais man pavyko su-
sisiekti su TRK delegatu J. de Cur-
tin, kuris vedė darybas su Afganų 
rezistencija ir sovietų okupacine 
valdžia Kabule ir atgabeno be-
laisvius į Šveicariją. Pagrindinė 
sovietų derybų sąlyga buvo, kad po 
dvejų internavimo metų kareiviai 
grįžtų atgal į Sovietų Sąjungą – tai 
buvo ne galimybė, o būtinumas! 
Galimybė apsispręsti grįžti ar likti 
Vakaruose sutarties dokumentuose 
net nefigūravo! Tačiau Šveicarijos 
Politinio departamento gautame do-

kumente tokia „būtinybė“ nebuvo 
įrašyta! Apie tai atskirai belaisvius 
informavo TRK Afganistano rezi-
dencijos centras, kurį sovietai laikė 
„banditų lizdu“… Sovietų amba-
sada Berne, naudodama šmeižtą ir 
išgalvojimus, belaisvių artimiesiems 
darė didelį spaudimą, kad belaisviai 
nesugalvotų čia pasilikti, o būtinai! 
sugrįžtų į Sovietų Sąjungą. Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
ir mes, Šveicarijos lietuviai, iš visų 
jėgų kovojome, kad R. Burba galėtų 
laisvai apsispręsti ir likti čia. Jau 
buvome pradėję organizuoti jam pa-
ramos fondą – tuo labai įsiutindami 
Sovietų ambasadą Berne. Aš, buvęs 
Nepriklausomos Lietuvos diplo-
matas A. Gerutis, dr. Kušlys, dirbęs 
mokslininku Berno Bakteriologijos 
universitete, ieškojome galimybių 
susitikti su pačiu R. Burba ir įkalbėti 
jį pasilikti, tačiau mūsų  nepri-
leido… Apie tai aš nuolat rašiau 
spaudoje pats ir teikiau medžiagą 
šveicariškiems laikraščiams. Loza-
nos laikraštis „24 Heures“ pagal mano 
pateiktą medžiagą buvo atspausdinęs 
straipsnį prancūzų kalba: „Dilema 
vienam lietuviui – grįžti ar negrįžti?“ 
Tai buvo 1983-1985 metų mano dar-
bo spaudoje sensacija! Gaila, R. Bur-
bos gyvenimo Šveicarijoje epilogą 
turėjau liūdnai užbaigti straipsniu, 
kuriame pranešiau, kad gauta 1984 
m. spalio 23 dienos telegrama iš 
TRK, pranešanti, jog R. Burba savo 
valia pasirinko grįžimą į Sovietų 
Sąjungą… Galima nelengvai nuspėti, 
kokia buvo ta jo „paties valia“…

–1982 metais Jūs bu-
vote išrinktas į Tarptautinę 
žurnalistų federaciją. Su feder-
acijos žurnalisto pažymėjimu 
turėjote teisę ne tik dalyvauti viso-
se Žmogaus teisių konferencijose 
Ženevoje, bet ir jose pasisakyti... 
Gal galėtumėte prisiminti iš jų la-
biausiai jaudinančias akimirkas?

–1980 metais buvau paskirtas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos atstovu Žmogaus teisių Ko-
mitete prie Jungtinių Tautų, o 1982 
priimtas į Tarptautinę žurnalistų 

federaciją. Nuo tada dalyvavau vi-
suose JT konferencijų posėdžiuose 
ir sesijose. Labiausiai jaudinančios 
akimirkos buvo tos, kuriose gauda-
vome teigiamus atsakymus į savo 
keltus klausimus ar bent aktyvų kitų 
valstybių atstovų palaikymą Lietu-
vos byloje dėl laisvės. Konferencijų 
salės buvo pagrindinės tribūnos, kur 
galėjome atvirai pasauliui skelb-
ti Baltijos šalių Nepriklausomybės 
klausimus. Daug vilties yra 
atnešusios gerai organizuotos kon-
ferencijos: „Rusifikacija ir koloniza-
cija Sovietų Sąjungoje“ Liucernoje 
1982 m.; Žmogaus teisių konferen-
cija Ženevoje 1984 m., nagrinėjanti 
mūsų paruoštus Žmogaus teisių 
pažeidimo Sovietų Sąjungoje doku-
mentus, ir kitos.

–Jūs buvote vienas iš 
aktyvistų Ženevoje 1985 metais 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje M. Gorbačiovui 
susitinkant su Reiganu? Kas liko 
prisimintiniausia?

–Šveicarijos Lietuvių Bend-
ruomenės Valdyba parašėme me-
morandumą Šveicarijos vyriausybei 
JAV prezidento Reigano susitikimo 
Ženevoje su Sovietų Sąjungos gene-
raliniu sekretoriumi M. Garbačiovu 
proga. Memorandume išdėstėme, kad 
ŠL Bendruomenė dviejų didžiųjų pa-
saulio valstybių vadovų susitikimo 
proga prašo Šveicarijos vyriausybės 
pareikšti ponui M. Garbačiovui, 
kad Baltijos kraštai turi gauti apsis-
prendimo teisę grįžti į demokratinių 
tautų šeimą, į ten, kur jie buvo prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą. Tuo 
metu tai buvo labai drąsus politinis 
kreipimasis, kurio rezultatų labai 
nekantriai laukėme… Neužilgo ga-
vau savo, kaip Pirmininko, vardu iš 
Šveicarijos vyriausybės I Politinio 
skyriaus vadovo F. Piaca oficialų 
raštą, pasirašytą 1985 m. lapkričio 26 
d. data, kad Šveicarijos vyriausybė 
laikėsi ir laikosi tos pačios pozici-
jos: nepripažinti Baltijos respublikų 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, ir 
toji pozicija nebus keičiama ateityje! 
Savo pokalbiuose su M. Garbačiovu 
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Šveicarijos konfederacijos prezi-
dentas nepraleido progos priminti 
nepertraukiamo ryšio, kuris egzistu-
oja tarp laisvės ir tarptautinio saugu-
mo garantijų… Niekada gyvenime 
nepamiršiu, kokį džiaugsmą mums, 
lietuviams, suteikė tas Šveicarjos 
Vyriausybės raštas!

–Su kokiais žymiais Va-
karų Europos žurnalistais-
antisovietikais ar disidentais jums 
teko bendradarbiauti?

–Dalyvaudamas Jungtinių 
Tautų konferencijose susitikda-
vau su daug žymių Vakarų Europos 
žurnalistų ir disidentų iš Sovietų 
Sąjungos: Jurijum Orlovu, Leo-
nidu Pliousch, Nadia Svitlychna, 
Šveicarijos Rytų instituto Berne di-
rektoriumi dr. P. Sager, labai aktyviu 
Vakarų Europoje, NZZ ir vokiškų 
laikraščių „Spiegel“ ir kt. žurnalistu 
Hansu Rychneriu. Pastarasis akty-
viai ir drąsiai reiškė savo antisovie-
tines pažiūras ne tik spaudoje, bet 
ir savo knygose: „...Estija, Latvija, 
Lietuva“ (1975), „Užmirštas kraštas, 
atsiminimai apie Rytprūsius“ (1983) 
ir kt. Gerai prisimenu, kaip jis NZZ 
laikraštyje negailestingai aštriai kri-
tikavo tuometinio sovietų diplomato 
Berne J. V. Paleckio knygą „Šveicarų 
piramidės“.

Niekada nepamiršiu ir vienos 
„istorijos“ su rusų disidentu Jurijum 
Orlovu. Tai buvo 1987 metai, vyko  
Žmogaus Teisių komisijos 43-oji 
sesija JT salėje. Aš, kaip akredi-
tuotas korespondentas, turėjau teisę 
užsirašyti sesijos dienotvarkėje pa-
sisakymui diskusijose. Su Jurijum 
susitarėme, kad vietoj manęs į 
tribūną įlips jis. Orlovas man buvo 
labai artimas, nes Permės lageryje 
kalėjo kartu su mano tautiečiu Pet-
kumi... Vietoj manęs įlipus į tribūną 
Orlovui sovietų delegacija nete-
ko žado, tuojau pat visi atsistojo ir 
„in corpore“ apleido konferencijų 
salę. Likę kitų sovietinių respublikų 
atstovai švilpimu ir kojų trypimu 
stengėsi sutrukdyti kalbėtoją, tačiau 
svarbiausias veiksmas jau buvo at-
liktas! Visi labai džiaugėmės!

–Kai atšvenčiamas devynias-
dešimtasis jubiliejus, kiekvienas 
žmogus visada nori atsigręžti ir 
apžvelgti savo gyvenimo kelią... 
Ar tas kelias, kurį nuėjote, buvo 
palankus jūsų likimui atlikti tuos 
darbus, kuriuos norėjote, plana-
vote, mokėjote ir galėjote padary-
ti? Ar buvo skaudžių praradimų, 
dėl kurių šiandien reikėtų gailėtis?

–Praradimų, žinoma, pa-
sitaikė, tiktai galvoju, kad jie nebuvo 
labai skaudūs. Neįgyvendinau savo 
svajonės tapti tikru, plaukiojančiu 
jūrose ir vandenynuose jūreiviu, 
o daugiau teko dirbti krante, orga-
nizuoti Šveicarijos laivininkystėje 
administracinius jūrininkystės 
darbus, daugiausia draudimo sri-
tyje. Praktiką atlikau Marselio 
uoste Prancūzijoje, kur buvau 
susidraugavęs su vietos prancūzų 
menininkais modernistais. Gaila, 
toji draugystė buvo neilga, jie nebu-
vo labai žymūs, todėl visų pavardės 
seniai iš galvos išgaravo...

Nemažai nevilčių atnešdavo 
ir darbas prie Jungtinių Tautų orga-
nizacijos, kai kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės buvo sunku ir 
negalėjome įgyvendinti savo siekių. 
Buvo nemažai tokių konferencijų, 
po kurių spaudoje reikėjo parašyti, 
kad mūsų keltas laisvės Baltijos 
šalims klausimas nepasiekė tikslo, 
nesužadino susidomėjimo Vakarų 
Europos spaudoje, kur kasmet pa-
sikartojanti scena pradeda sukelti 
visišką indiferenciją, nes iš anksto 
žinoma, kad jei ir bus priimta kokia 
rezoliucija, vargu ar ji bus pritai-
kyta.

Visada stengiausi atlikti 
maksimumą darbų, kuriuos galėjau, 
mokėjau ir sugebėjau, ir daugiau esu 
patenkintas negu nusivylęs. Tvirtai 
tikiu, kad Lietuvos išsivadavimo 
kovose žiba ir dalelė mano nuveikto 
darbo.

–Ar daug turėjote žmonių, su 
kuriais likimo suvesta draugystė 
buvo tvirta visą gyvenimą?

–Tvirčiausia draugystė, ne-
skaitant mano dviejų brolių: Eu-

genijaus Prielaidos ir Zigmanto 
Prielaidos, ilgiausiai tęsėsi ir buvo 
ištikimiausia su skulptoriumi, 
Ženevos universiteto profesoriu-
mi dr. Gabrieliu Stanuliu. Pirmą 
kartą su juo susitikome Italijoje, 
seleziečių kolegijoje. Ten kartu su 
manimi mokėsi ir abu mano broli-
ai. Su Gabrieliumi mūsų draugystė 
Ženevoje tęsėsi iki pat jo mirties, jis 
visada mane pasikviesdavo parody-
ti savo kuriamus meninius kūrinius, 
skulptūras, gražiai viską abu aptar-
davome, aš jam pareikšdavau savo 
nuomonę ir pastabas, kurių jis dažnai 
neatmesdavo. Aš buvau nuolatinis jo 
parodų lankytojas, talkininkas suda-
rant parodų katalogus. Kiek galėjau, 
padėjau jo žmonai dailininkei Juzei 
Katiliūtei suruošti didžiajam lietuvių 
menininkui laidotuves, pagal Gabri-
eliaus prašymą, pasakiau prie jo kar-
sto gedulingą kalbą ir į karstą įdėjau 
saują lietuviškų gintarėlių… Atsis-
kyrimas su Ženevos universiteto 
profesoriumi G. Stanuliu man buvo 
nepakeliamai sunkus, tokio širdingo 
lietuvio draugo daugiau neturėjau ir 
jau neturėsiu.

–Kam buvo ir liko Jūsų 
ištikimybė: Evangelijai, Tėvynei, 
Tiesai?

–Galėčiau drąsiai pasaky-
ti, kad visoms trims. Lietuva – 
katalikiškas kraštas, gimiau labai gi-
liai tikinčioje šeimoje, pas katalikus 
Romos katalikų seleziečių kolegijo-
je gavau pirmuosius gilaus tikėjimo 
jaunimo auklėjimo mokslus, skaičiau 
Šventąjį Raštą, Evangeliją, lankiau 
katalikų bažnyčią Ženevoje, nors 
mano žmona eidavo į protestantų 
bažnyčią – mes niekada vienas kitam 
tikėjimo reikalais netrukdėme ir li-
kome ištikimi savo religijoms. Man 
ir mano kartos lietuviams, ypač emi-
grantams, TĖVYNĖ ir TIESA neats-
kiriamai gyveno visų mūsų viduje, 
be šių dviejų dalykų būtume buvę 
lyg be duonos ir vandens. Dabar, 
žinoma, labai daug kas pasikeitė, 
jaunieji turi kitokius požiūrius.

Janina Survilaitė
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Vienu šūviu nušauti keturi zuikiai
Kovo 21 d. popietę Chicagos 

jaunimo centro rūmuose sureng-
tas reto pobūdžio renginys, kokių 
Amerikos lietuvių sostinėje retai 
pasitaiko. Čia Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos vadovybė or-
ganizavo keturgubą šventę. Vyko 
ne tik Kovo 11-osios – Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas, bet kartu buvo paminėtos 
ir „Dirvos“ laikraščio 95-erių 
bei Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos 60-ies metų sukaktys, 
įteiktos piniginės premijos (iš viso 
10 000 dolerių) literatūrinio kon-
kurso „Tūkstantis metų Lietuvai“ 
laimėtojams. 

Kalbėjo Lietuvos generalinė 
konsulė Chicagoje

Šią retą šventę savo dalyva-
vimu pagerbė ir Lietuvos generalinė 
konsulė Chicagoje Skaistė 
Aniulienė. „Švenčiame Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybės 
atkūrimo 20-mečio jubiliejų. Tikri-
ausiai daugelis pamena, kokį jaudulį 
patyrė tauta prieš du dešimtmečius, 
kai dažno akyse sužibo džiaugsmo 
ašaros. Tad leiskite trumpai priminti 
lemtinguosius ano meto įvykius“, – 
sakė ji ir pradėjo pasakoti anų dienų 
istoriją.

Pacituosime ištrauką 
iš generalinės konsulės kal-
bos apie tai, kas dėjosi po Ne-
priklausomybės atkūrimo paskelbi-
mo: „Tuomet prasidėjo nelengvas 
Nepriklausomybės akte išreikšto 
valstybingumo įtvirtinimo metas. 
Sovietų Sąjunga priešinosi Lietu-
vos nepriklausomybei: reikalavo ne-
delsiant atšaukti nepriklausomybės 
deklaraciją, demonstravo brutalią 
jėgą. Desantininkai užgrobė Lie-
tuvos komunistų partijos pasta-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSEChicagoje surengta 
šventė, kokių čia labai retai pasitaiko

tus, prasidėjo ekonominė blokada, 
o 1991 m. sausio įvykių dienomis 
buvo pamėginta ir jėga nuversti 
šalies žmonių išrinktą valdžią. Tuo-
met tūkstančiai lietuvių nepabūgo 
tarybinės armijos agresijos ir tie-
siog rankomis stabdė rusų tankus. 
Tų pačių metų vasarą Medininkų 
pasienio poste žiauriai nužudyti 
Lietuvos Respublikos pareigūnai. 
Vis dėlto 1991 m. rugpjūtį Lietuvos 
nepriklausomybė buvo pripažinta vi-
same pasaulyje“. 

„Taip iš naujo pradėtas mūsų 
valstybės kūrimo kelias. Jame pa-
sitaiko ir suklupti, tačiau kylame, 
mokomės iš klaidų ir toliau išdidžiai 
žengiame pirmyn. Mus palaiko 
žinojimas, kad mūsų šalies likimas 
– mūsų pačių rankose. Galbūt kar-
tais pasitaiko nesutarimų, nepasi-
tenkinimo, rietenų. Užklupo ir visą 
pasaulį apėmęs ekonominis nuos-
mukis... Reikia pripažinti, kad tik-
rai nėra lengva, tačiau pasiekėme 
ir laimėjimų: Lietuva yra gerokai 
pažengusi informacinių technologijų 
srityje, jos gyventojų su aukštuoju 
išsilavinimu procentas net dvigu-
bai didesnis už ES vidurkį, pagrin-
diniai šalies infrastruktūros tinklai 
pripažįstami vienais geriausių regio-
ne. Lietuva žinoma pasaulyje savo 
pasiekimais lazerių technologijų 
srityje, veikia dvi laisvosios 
ekonominės zonos, šeši pramoniniai 
parkai. Lietuvos dirvožemis – vienas 
švariausių visoje Europoje, nuose-
kliai vystome ekologiškų produktų 
gamybą, plečiame kaimo turizmo 
infrastruktūrą... Iš tiesų turime kuo 
didžiuotis, matydami tokius Lietu-
vos privalumus galime turėti vilčių, 
kad greitai šalyje vėl ims gerėti 
gyvenimo sąlygos“, – savo min-
tis linksmesne gaida baigė Skaistė 
Aniulienė. 

Ilga šventės programa
Šią šventę, kuri tęsėsi visą 

sekmadienio popietę, pradėjo ren-
ginio komiteto pirmininkė Jūratė 
Variakojienė, vedė Dalia Sokienė, 
kartu su solistais Margarita ir 
Vaclovu Momkais buvo sugiedo-
tas himnas. Jausmingą invokaciją 
perskaitė kun. Jaunius Kelpšas, ak-
centuodamas, kad yra garbė būti 
lietuviu. „Tą garbę gavome užgimę, 
jai neturime leist pražūt“, – teigė 
dvasiškis. Buvo perskaitytas Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
Aktas, pasirašytas Aukščiausios Ta-
rybos pirmininko V. Landsbergio ir 
sekretoriaus L. Sabučio. Sveikini-
mo žodį tarė Amerikos lietuvių ta-
rybos pirmininkas Saulius Kuprys, 
pabrėždamas Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos įnašą į ALT veiklą. 

Trumpai prisimintas laikraštis 
„Dirva“

Gaila, kad nebuvo daugiau lai-
ko skirta savo 95-metį švenčiančiam 
„Dirvos“ laikraščiui, kuris gyvuoja 
nuo 1915 m. ir tik penkeriais metais 
atsilieka nuo savo veiklos šimtmetį 
neseniai pažymėjusio „Draugo“. 
Šį leidinį leidžia Amerikos lietuvių 
spaudos ir radijo draugija „Viltis“, 
Inc., jo gyvavimu daug rūpinasi ir 
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, 
kurios 60-metis čia taip pat buvo tik 
trumpai prisimintas. Apie tai kalbėjo 
„Dirvos“ redaktorius Vytautas 
Radžius bei Sąjungos pirmininkas 
Petras Bučas (Buchas). 

Du laureatai atvyko iš Lietuvos
Bene daugiausia laiko 

buvo skirta literatūrinio konkur-
so „Tūkstantis metų Lietuvai“ nu-
galėtojams. Į renginį iš Lietuvos 
buvo atvykę pirmosios bei trečiosios 
premijos laimėtojai, taip pat ir Lie-
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tuvos rašytojų sąjungos Kauno sky-
riaus pirmininkas bei konkurso ver-
tinimo komisijos narys Petras Pali-
lionis. 

Buvo perskaitytas vertinimo 
komisijos (joje  buvo po tris narius 
iš JAV ir Lietuvos) aktas, kuriame 
pažymima, kad I premija ir 5000 
dolerių atiteko  kūrėjams iš Lie-
tuvos – Petrui Venclovui, antroji 
3000 dol. – Editai Barauskienei, o 
trečioji – Violetai Židonytei – 2000 
dol. Pirmosios ir trečiosios premijos 
laimėtojai jas gavo šventės metu, o 
antrosios laimėtojai E. Barauskie-
nei ji bus persiųsta į Lietuvą. Buvo 
pažymėta, kad konkursui atsiųsti 25 
kūriniai, ir visi jie gauti iš Lietuvos. 

Paaiškėjo, jog konkurso su-
manytojas buvo dabartinis „Dirvos“ 
redaktorius Vytautas Radžius. Jis 

savo kalboje paminėjo, kad „Dir-
va“ turi senas literatūrinių konkursų 
(anksčiau – novelių) rengimo tradi-
cijas. Jas seniau testamentiniu pali-
kimu apie 20 metų premijas skyrė 
didelis literatūros gerbėjas Simas 
Kašelionis. 

Šventėje kalbėjęs Petras Pali-
lionis Vytautui Radžiui už jo pastan-
gas įteikė atminimo dovaną. Taip 
pat žodį tarė ir premijų laureatai 
Petras Venclovas (jis iš Kauno buvo 
atvykęs su žmona Gražina) bei Vio-
leta Židonytė. Visi trys laureatai Lie-
tuvoje yra išleidę nemažai knygų, 
nors Lietuvos rašytojų sąjungai 
priklauso tik pirmosios premijos 
laimėtojas P. Venclovas. 

Graži meninė dalis ir vaišės
Po ilgokai užsitęsusios ofi-

Tikriausiai galima teigti, 
kad velykaičių marginimo tradici-
ja tarp Amerikos lietuvių yra labai 
gaji. Dar nebuvo tokių metų, kad į 
kiaušinių marginimo pamokėles, 
kasmet vykstančias Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Chicagoje, 
nesusirinktų gausus būrys norinčių 
išmokti margučių skutinėjimo 
technikos. Gražu, kad kasmet į 
pamokėles ateina ne tik pavieniai 

Marginti velykaičių į muziejų Chicagoje susirenka kelios kartos lietuvių

cialiosios dalies ir nemažai kalbų 
nuotaiką pataisė Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas „Dainavos“ ansam-
blio vyrų kolektyvas. Jis atliko apie 
dešimt ir daugiausia linksmų dainų 
bei pelnė nemažai plojimų. Pasku-
tinis „Dainavos“ kūrinys sulaukė 
kartojimo, nes klausytojams jis labai 
patiko. 

O šventės pabaigoje susirin-
kusieji turėjo progos pasivaišinti 
„Kunigaikščių užeigos“ restorano pa-
tiekta vakariene, kurios metu galėjo 
dar ir privačiai pasišnekučiuoti. 

Gaila, kad į šią puikią šventę 
susirinko nedaug mūsų tautiečių – 
jų tebuvo tik šiek tiek daugiau nei 
šimtas. O jų, mūsų nuomone, turėjo 
būti pilna salė, talpinanti daugiau 
negu 600 žmonių.

Edvardas Šulaitis

asmenys, bet visos šeimos. Šeimų 
vyriausieji – močiutės, seneliai – 
patys jau gimę Amerikoje, tačiau 
nori lietuviškas tradicijas perdu-
oti vaikams ir vaikaičiams, kurie 
dažnai būna jau ketvirtoji ar net 
penktoji čia gyvenančių lietuvių 
karta. Lietuvių kultūros muzie-
juje vykstančios pamokėlės, ku-
rias šiemet vedė dailininkės Rasa 
Ibianskienė bei Asta Zimkienė, 

lietuvių kilmės amerikiečiams tikrai 
vertingos. Pamokėlių metu galima 
ne tik sužinoti apie įvairias – tiek 
senas, tiek naujesnes – velykaičių 
marginimo technikas, bet ir pasida-
linti savo žiniomis, pabendrauti, pri-
siminti, kaip prieš pusę amžiaus ar 
daugiau Velykoms ruošdavosi Ame-
rikos lietuviai.

Karilė Vaitkutė

VIENA IŠ MOKYTOJŲ – RASA IBIANSKIENĖ (STOVI). 
KARILĖS VAITKUTĖS NUOTRAUKOS

TRIJŲ KARTŲ AMERIKOS LIETUVIŲ ATSTOVĖS – MOČIUTĖ, 
DUKTĖ IR ANŪKĖ–- SKUTINĖJA TRADICINIUS MARGUČIŲ RAŠTUS
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Pastaruoju metu emigraci-
jos tema yra ypač aktuali, o kai 
kuriais atvejais – net opi. Daugelis 
išvažiuoja ir pamiršta savo gim-
tuosius kraštus. Problema ta, kad 
kartais vaikai po kurio laiko gali 
užmiršti lietuvių kalbą, o išeivijoje 
gimusieji labai dažnai net nemoka 
savo kalbos. Tai visiškai nestebina, 
nes kita šalis – kita kalba, kitos tra-
dicijos, kultūra. Tačiau ne visi linkę 
užmiršti savo kilmę. Jie suranda 
lietuvių bendruomenę, šeštadieninę 
mokyklą, kurioje tęsiamas darželyje 
pradėtas lituanistinis švietimas. 
Anot Antano Rinkūno, „Jeigu 
lietuviškas švietimas jaunesnio 
amžiaus vaikams Kanadoje turi jau 
senoką praeitį, tai aukštesnio litua-
nistinio švietimo reikalai buvo visai 
apleisti“. (Rinkūnas A. Negęstanti 
ugnis. T. Antano Rinkūno švietimo 
fondas.-1995- T. I, P.274). 

Ką daryti tiems, kurie baigę 
mokyklą nori tęsti savo mokslus? 
Tam buvo įkurti lituanistiniai kursai. 

Kokia gi lituanistinių kursų 
paskirtis? Daugelis nedvejodami 
atsakytų, kad tai vieta, kur jaunuo-
liai, baigę šeštadienines mokyklas, 
gali tęsti lituanistinį švietimą. Be 
abejonės, tai tiesa, tačiau „Tėviškės 
žiburių“ straipsnyje „KLB Švietimo 
Komisijos rūpesčiu“ (1952.XII.18 
N.50 (155), P.3) nurodoma dar vie-
na kursų paskirtis: ne tik gilinti li-
tuanistines žinias, bet ir tai, kad 
„Jie tą jaunimą suburia draugėn 
ir iš anksčiau nepažįstamų daro 
draugus“. Lituanistinio švietimo 
dėka bendruomenė tapo tvirtesnė 
ir glaudesnė, nes bendra veikla ir 
pomėgiai skatino susidraugauti.

Kanados lietuviai turėjo 
šešias šeštadienines mokyklas. Tie 
mokiniai, kurie baigdavo mokyklą ir 
norėdavo tęsti lituanistinį švietimą 
bei gilinti savo žinias ir net sugrįžti 
į mokyklą, kaip mokytojai galėdavo 
tęsti savo studijas Aukštuosiuose 
lituanistiniuose kursuose. Tai dar 

Aukštesnieji lituanistiniai kursai Kanadoje po Antrojo pasaulinio karo
Rita Pasternak

viena šių kursų paskirtis – reng-
ti lietuvių išeivijos jaunimui savus 
mokytojus. Apie šeštadienines mo-
kyklas randame tikrai nemažai in-
formacijos, bet apie tuos, kurie jas 
baigė, žinių ne daug. Apie lietuvių 
studentiją šaltiniuose daugiausiai 
aptinkama informacijos studentų 
klubų istorijoje, suvažiavimų, 
susitikimų medžiagoje. Tačiau 
aukštasis lituanistinis švietimas nėra 
pakankamai nušviestas. 

Tekstinės medžiagos gali-
ma rasti savaitraštyje „Tėviškės 
žiburiai“, lietuvių kolonijų 
žinynuose bei knygoje, kurią 
sudarė mokytojai Masilionis J., 
Petersonienė S. „Lietuviškasis 
švietimas Šiaurės Amerikoje“. Taip 
pat dviejų dalių leidinyje „Antanas 
Rinkūnas. Negęstanti ugnis“, kuria-
me publikuoti jo straipsniai, kalbos 
ir kiti dalykai.

Aukštesnieji lituanistiniai kursai 
Toronte

Kalbant apie šiuos kursus 
reikėtų pradėti nuo ištakų. Pirmie-
ji lituanistiniai kursai buvo įsteigti 
Toronte 1952 metais ir veikė su 
pertraukomis; deja, daugeliu atvejų 
nenurodoma, kada buvo tos pertrau-
kos ir kiek laiko jos tęsėsi. Kursai 
veikia iki šiol. 

Kursų organizatorius bei 
vedėjas buvo Antanas Rinkūnas 
(1910-1985). Juose dėstė tokios 
aktyvios išeivijos asmenybės kaip 
dr. Adolfas Šapoka (1906-1961), 
Izabelė Matusevičiūtė. Pastaroji 
po kurio laiko pradėjo eiti vedėjos 
pareigas. Po eilinės pertraukos kur-
sai kartu su šeštadienine mokyk-
la veikė šv. Pranciškaus parapinės 
mokyklos patalpose. Juose buvo 
dėstoma pagal Nepriklausomos Lie-
tuvos gimnazijų Lietuvių kalbos ir 
literatūros programas. 

Po dar vienos pertraukos kur-
sai tęsė veiklą, bet jau kaip semi-
naras, kur didesnis dėmesys buvo 

skiriamas diskusijoms. Pasikeitė ne 
tik jų pobūdis, bet ir buvimo vieta, 
– jie veikė Prisikėlimo parapijos pa-
talpose. Jiems ir vėl vadovavo An-
tanas Rinkūnas. Diskusijų temas pa-
sirinkdavo patys studentai, vadovais 
galėjo tapti tos srities specialistai. 
Seminaras veikė antradienio vaka-
rais. Po pertraukos nuo 1968 metų 
seminaras tęsė savo veiklą naujosi-
ose Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Pasikeitė užsiėmimų laikas – tuo 
metu jie vykdavo penktadienio va-
karais. Atsirado pasikeitimų progra-
moje: iš pradžių ištisus metus buvo 
stebimas studentų lietuvių kalbos 
žinių lygis ir tik tada buvo sudaroma 
programa. 

Nuo 1969 metų įvyko dar vie-
nas pasikeitimas – seminaras buvo 
suskirstytas į dvi grupes: literatūrinę 
ir pedagoginę. Į jį priimdavo bai-
gusius šeštadienines mokyklas, 
atvažiuodavo studentų iš Hamiltono. 
1976-1977 mokslo metais studentų iš 
Hamiltono buvo net trys (Rinkūnas 
A. Negęstanti ugnis. T. Antano 

AUKŠTESNIŲJŲ LITUANISTINIŲ KUR-
SŲ TORONTE DĖSTYTOJAS DR. ADOLFAS 
ŠAPOKA
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Rinkūno švietimo fondas.-1996- T. 
II, P.135). Literatūrinėje grupėje 
daugiausiai laiko skirdavo rašytojų 
gyvenimo ir kūrybos studijoms. 
„Tėviškės žiburių“ (1969 XI 29, 
Nr. 47 (1035), P. 3) straipsnyje „40 
studentų lituanistikos seminare“ 
rašoma, jog „Kai kurie šio seminaro 
studentai norėtų vieną dieną pradėti 
mokytojauti šeštadieninėje moky-
kloje“. Tie, kurie įsivaizduodavo 
save būsimais mokytojais, mokėsi 
pedagoginėje grupėje. Be abejo, 
ten duodavo metodinių patarimų, 
labai daug dėmesio skirdavo gra-
matikai. Bendrais bruožais buvo 
supažindinama su literatūra. Būsimi 
pedagogai galėdavo stebėti mokytojų 
pamokas šeštadieninėje mokykloje. 
Praktikos metu jie ir patys jas vedė. 
O tie, kurie tiesiog norėjo pagilinti ir 
pratęsti lituanistines žinias, bet savo 
gyvenimo nesiejo su mokytojo kar-
jera, mokėsi literatūrinėje grupėje. 

Be jau išvardytų pagrindinių 
buvo dėstomi ir bendri dalykai, to-
kie kaip: liaudies muzika, istorija, 
kultūros istorija. Užsiėmimuose buvo 
kalbama apie menininkus, Lietuvos 
istoriją ir geografi ją, bet ir apie jos 
politinę bei religinę padėtį. „Tėviškės 
žiburių“ (1969 XI 29, Nr. 47 (1035), 
P. 3) straipsnyje „40 studentų litu-
anistikos seminare“ nurodoma, ko 
tikimasi iš seminarų: „Seminarą 
baigęs studentas turės gyvą vaizdą 
apie nepriklausomybės laikų Lietuvą, 
aišku, jos religinį veidą, meną, 
literatūrą <...>“. Svarbu ir tai, kad šis 
seminaras skirtas formuoti požiūrį į 
tuometinę Lietuvą. Tokio pobūdžio 
seminaras veikė iki 1974 metų. 

Kursai plėtėsi, daugėjo 
studentų. Atsirado ir tų, kurie 
lietuviškai nemokėjo, bet svarbi-
ausia – jiems nestigo noro moky-
tis. Atsižvelgdami į jų poreikius ir 
didžiulį norą mokyklos darbuotojai 
atidarė lietuviškai nemokančiųjų 
klasę. Šios klasės tikslas – padėti jau-
noms mišrioms šeimoms lietuviškai 
susikalbėti. Džiugu, kad Toronto li-
tuanistiniai kursai veikia iki šiol. 

1976-1977 mokslo metai tik-
rai yra labai svarbūs kursų gyve-

nime. Anot Antano Rinkūno: „Šiais 
metais kursai galutinai susiformavo 
ir įsiliejo į viešųjų mokyklų (Board 
of Education) sistemą. <...> Kursų 
priklausomumą viešųjų mokyklų 
sistemai pajutome ir sustiprėjusioje 
kontrolėje. Buvo net pareikalau-
ta, kad XI, XII ir XIII kurso mo-
kytojai turėtų angliškos gimnazi-
jos mokytojų cenzą“ (Rinkūnas 
A. Negęstanti ugnis. T. Antano 
Rinkūno švietimo fondas.-1996- T. 
II, P.134). Tai, kad į šiuos kursus 
Kanados valdžios žiūrima rimtai, 
rodo tas faktas, jog studentai už 
kursų lankymą gauna Kanados 
gimnazijos kurso kreditą (Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenė 1949-
2003, P.248). Iš Kanados valdžios 
sulaukė ne tik kontrolės, bet ir pa-
galbos – buvo pareikalauta pateik-
ti kursuose naudojamų vadovėlių 
pavyzdžius, buvo pasiteirauta, ar 
patenkinti vadovėliais ir programa. 
Į šį klausimą atsakė, jog reikėtų 
pakeitimų programoje, taip pat 
trūksta pratybų sąsiuvinių. Toron-
to „Board of education“ apmokėjo 
dviejų savaičių vasaros darbą 
dviems kursų lektoriams, kad jie 
galėtų pakeisti programas ir paruošti 
pratybų sąsiuvinius. Programą keitė 
lektorė G. Paulionienė, o pratybų 

sąsiuvinius paruošė lektorius A. 
Rinkūnas. „Board of Education“ 
savo lėšomis išleido sąsiuvinius. 

Mokslo metai pasibaigdavo 
iškilmingais minėjimais. Abituri-
entams buvo įteikiami aukštesniųjų 
kursų baigimo dokumentai ir 
metraščiai. Kalbą sakydavo mokyklos 
vedėjas. Be abejo, ceremonijoje daly-
vavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai. 

Svarbu pažymėti, kad kursų 
lankytojai, kaip ir šeštadieninės mo-
kyklos mokiniai, aktyviai dalyvau-
davo lietuvių švenčių minėjimuose. 
Išeivijoje viena svarbiausių 
valstybinių švenčių yra Vasario 16-
oji, taip pat Kalėdų, mokslo metų 
baigimo šventės.

Aukštesnieji lituanistiniai kursai 
Montrealyje

Šeštadieninių mokyklų tema 
išeivijai nebuvo tokia opi kaip litu-
anistiniai kursai. Apie jų steigimą 
kalbėta beveik iš karto po Švietimo 
komisijos sukūrimo. Tai puiki-
ai iliustruoja tuo meto straipsniai 
„Tėviškės žiburiuose“. 

Straipsnyje „Jaunimo litua-
nistinis švietimas“ pažymėta, kad 
išeiviai: „1952 metais prašneko apie 
tai, jog norėtų įsteigti Lituanistinį 
institutą – aukštesnio laipsnio li-
tuanistinio švietimo instituciją“ 
(Jaunimo lituanistinis švietimas// 
Tėviškės žiburiai, 1952.X.25 N.39 
(144), P.1). Tais pačiais metais pri-
imti kursų dėsniai: pirmiausiai buvo 
suformuotas kursų tikslas – pagi-
linti lituanistikos dalykų žinias ir 
padėti geriau pažinti Kanados kraštą 
ir žmones. Nutarta dėstyti šiuos da-
lykus: lietuvių kalbą ir literatūrą, 
geografiją, tautosaką, tautodailę, 
tikybą. Tačiau praktiškai buvo 
dėstoma tikyba, lietuvių kalba, 
literatūra, Lietuvos geografija, dai-
navimas, tautiniai šokiai ir prancūzų 
kalba. Prancūzų kalba dėstyta todėl, 
kad Quebekas yra prancūzakalbė 
teritorija ir to reikalavo Mokyklų 
komisija (Lietuviškasis švietimas 
Šiaurės Amerikoje. Sudarė Masi-
lionis J., Petersonienė S. 2000. P. 
641). Į šiuos kursus buvo priimami 

AUKŠTESNIŲJŲ LITUANISTINIŲ KUR-
SŲ MONTREALYJE VEDĖJAS HENRIKAS 
NAGYS
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jaunuoliai, baigę lietuvių pradžios 
šeštadieninę mokyklą. 

Kursai įkurti 1953 metų 
rugsėjo 27 d. didžiausiame Kanados 
mieste Montrealyje. Jie buvo gana 
populiarūs ir juose visada lankėsi 
apie 20-30 gimnazistų, atvykusių ir 
iš kitų miestų. Kursai 1969 metais 
buvo uždaryti. 

Pirmasis vedėjas – Augustinas 
Ališauskas. Po metų jo vietą užėmė 
dr. Henrikas Nagys (1920-1996), 
kuris ėjo vedėjo pareigas iki 1963 
metų. Iki 1969 metų kursų vedėja 
dirbo Bronė Lukoševičienė. 

Svarbu apžvelgti, kaip ir pa-
gal kokią programą buvo dėstoma. 
Visa programa suskirstyta į 28 
šeštadienius po penkias pamokas: 
kiekvieną šeštadienį – lietuvių kalba, 
lietuvių literatūra ir prancūzų kalba. 
Kas antrą šeštadienį buvo dėstoma 
tikyba, Lietuvos istorija, Lietuvos 
geografija, dainavimas ir tautiniai 
šokiai pakaitomis. Pamokos tęsėsi 
šiek tiek ilgiau negu mums įprasta – 
jos trukdavo po 50 minučių. 

Kalbant apie mokymo prie-
mones būtina pabrėžti, kad jų trūko. 
Pradžioje patys dėstytojai daryda-
vo pamokų santraukas ir dalinda-
vo mokiniams, ir tik vėliau atsi-
rado vadovėlių. Kokie gi tai buvo 
vadovėliai? Dr. A. Šešplaukio „Gra-
matika ir lietuvių kalba. Pratimai“, 
Pr. Naujokaičio „Lietuvių literatūra“, 
Bendoriaus „Lietuvos geografija“, 
V. Sruogienės (1899-1997) „Lietu-
vos istorija“ (Lietuviškasis švietimas 
Šiaurės Amerikoje. Sudarė Masilio-
nis J., Petersonienė S. 2000. P. 642). 

Pastebėjome, kad paralelių 
tarp mokyklos ir kursų yra išties 
nemažai. Rengiami tų pačių švenčių 
minėjimai, tobulinamos programos 
bei mokymo priemonės. Labai dažnai 
jų reikalais užsiima tie, kurie labai 
aktyviai dalyvauja šeštadieninių 
mokyklų gyvenime. Tai rodo, kad 
lituanistinio švietimo reikalais 
rūpinosi tikri pasišventėliai, tokie 
kaip Antanas Rinkūnas, kurie ne-
gaili nei laiko, nei energijos vardan 
to, kad išeivijoje jaunimas neatitoltų 
nuo savo šaknų.

Pabaiga. Pradžia 02/482 nr.
2004-aisiais metais sukako 

lygiai 50 metų, kai sukilo Kingy-
ro, esančio dabartiniame Kazach-
stane, lagerio kaliniai. Iš Lietuvos į 
Kazachstaną tais metais nuvyko sep-
tyniolikos žmonių delegacija, kurios 
pagrindinis tikslas buvo atidengti ir 
pašventinti paminklą žuvusiems lie-
tuviams.

Delegacijos sudėtyje buvo 
du sukilimo dalyviai, Augustinas 
Švenčionis ir Antanas Petrikonis, ir 
vienas šalutiniame lageryje kalėjęs 
politinis kalinys – Antanas Seika-
lis. Majoras Alvydas Petravičius, 
vykęs su mumis, visuose oficiali-
uose renginiuose ir susitikimuo-
se dalyvavo pasipuošęs Lietuvos 
kariuomenės uniforma. Delegacijai 
šįkart vadovavo Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos sekretorė 
Violeta Murauskaitė. Aštuonių 
dienų maršrutas... Sunki ir var-
ginanti kelionė. Bet niekas mūsų 
nesiskundė, visi prisiminė, kokiomis 
sąlygomis buvo vežami ir gyveno 
anuomet politiniai kaliniai.

Čia turiu padaryti pastabą, 
kuri daugeliui, tikiu, yra nereikalin-
ga, – politiniais kaliniais buvo tie 
asmenys, kuriuos sovietų valdžia 
nuteisė įkalinimu ir darbu kalinimo 
įstaigose. Tokiais tapo partizanai, jų 
rėmėjai, ryšininkai, ūkininkai, mies-
to ir kaimo inteligentija, kariškiai ir 
kunigai. Tremtiniai, išvežti į Sibirą, 
buvo vergų darbo jėgos Sovietų 
Sąjungoje tiekimo schema ir planuo-
tas genocidas. Buvusioje Kazachijos 
SSR lageriai egzistavo nuo 1930-ųjų 
metų. 1931-aisiais jie reorganizuoti 
į Karagandos pataisos darbų lagerių 
grupę, pavadintą Karlagu. Ilgainiui 
Karlagas tapo didžiausia lagerių 
grupe Kazachstane, vienu dauge-
lio Gulago filialu. Per visą Karlago 
egzistavimo laikotarpį jame kalėjo 
per milijoną žmonių. Nuteistieji lie-
tuviai, politiniai kaliniai „Karlage” 

Su luo šin tų li ki mų pėd sa kais
Gab rie lius Žem kal nis

kalėjo nuo 1940-ųjų metų.
Kingyro lageryje, šalia 

Džezkazgano miesto, lietuviai 
kalėjo nuo 1945-ųjų metų. Darbo 
ir gyvenimo sąlygos čia buvo labai 
sunkios. Lagerio teritorijoje buvo 
trys skyriai, vienas jų – moterų. Tie 
skyriai tarpusavyje buvo atskirti 
akmeninėmis tvoromis. Be to, buvo 
dar du vidiniai kalėjimai. Susikau-
pus nepasitenkinimui dėl nuolatinių 
priekabių, įžeidinėjimų, patyčių, 
baudimo badu ir atviro teroro 1954 
m. gegužės 16-ąją Kingyre prasidėjo 
kalinių sukilimas. Jo metu lageryje 
kalėjo 2407 moterys ir 3190 vyrų.

Visi – politiniai kaliniai. Iš 
jų apie 3000 ukrainiečių ir apie 
700 lietuvių. Kaliniai apsiginkla-
vo vėzdais, akmenimis, metaliniais 
strypais ir geležine valia. Sukilėlių 
valdomoje teritorijoje buvo maisto 
ir buities daiktų sandėlis. Iš jame 
rastų degtukų moterys gamino gra-

KINGYRO LAGERIO KRYŽIUS
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natas. Sukilimas truko 40 dienų. Visi 
sargybiniai buvo išgrūsti iš teritori-
jos, ir kaliniai perėmė jos saugojimą. 
Deryboms su sukilėliais į lagerį at-
vyko pats Gulago viršininkas. Pa-
grindiniai kalinių reikalavimai tuo 
metu buvo: nustatyti ir patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn į kali-
nius šaudžiusius „konvojus“, ka-
reivius ir prižiūrėtojus; pagerinti 
gyvenimo ir darbo sąlygas; galuti-
nai panaikinti griežtojo režimo apri-
bojimus; peržiūrėti baudžiamąsias 
bylas ir sušvelninti neteisėtus nuo-
sprendžius.

Deryboms su sovietiniais 
valdininkais kaliniai sudarė savo 
komitetą, kuriame dalyvavo visų 
lageryje kalėjusių tautybių atstovai. 
Sudarytam komitetui vadovavo kali-
nys – sovietų karininkas Kuzneco-
vas. Lietuviams atstovavo kalinys 
teisininkas Juozas Kundrotas. Sukilę 
kaliniai 40 dienų gyveno savotiškoje 
Kingyro Respublikoje. Jie buvo 
suformavę savarankiškus savival-
dos organus. Dėl politinių kalinių 
sukilimo nutrūko Džezkazgano 
miesto gamyklų ir naujos elektrinės 
statybos, vietinė pramonė patyrė 
didžiulius nuostolius. Birželio 24-
ąją Sovietų Sąjungos vidaus reikalų 
ministras Sergejus Kruglovas leido 
sukilimui malšinti panaudoti tankus, 
tarnybinius šunis ir kitą kariuomenę. 
Sukilimą malšino apie 1600 įvairių 
kareivių ir karininkų. Žuvusių ir 
sužeistų kalinių skaičius iki šiol 
neaiškus. Jų kapavietė įslaptinta. Re-
miantis Kingyro planavimo ir gamy-
bos skyriaus dokumentais, žuvusiųjų 
skaičius viršijo 700 žmonių. Tankai 
į Kingyro lagerį įsiveržė per penke-
rius vartus. Į moterų lagerį įsiveržęs 
tankas savo vikšrais sutraiškė visų 
labai mylimą septyniolikmetę estę 
ir sunkiai sužalojo jauną lietuvaitę 
Valdą Miliutę. Lagerio ligoninėje jai 
buvo amputuota koja, ranka liko ne-
valdoma. Mergina buvo visa sužalota 
ir aptvarstyta, tad nuspręsta ją vežti 
pas jos tėvus, gyvenusius taip pat 
tremtyje. Tačiau pakeliui sargybiniai 
paprasčiausiai ją išmetė iš traukinio. 
Dar gyvą ją atrado vietos gyven-

tojai, globojo ir gydė. Su Dievo ir 
gerų žmonių pagalba ji išliko gyva ir 
šiandien gyvena Alytuje.

Numalšinus sukilimą 36 ak-
tyviausi jo vadovai ir dalyviai, tarp 
jų Kundrotas, buvo kalinami Kin-
gyro miesto kalėjime. Apie 400 
žmonių pervesta į sustiprinto režimo 
kalėjimus, 1000 – perkelti į kitus 
Gulago lagerius, kiti sugrąžinti į 
Kingyro lagerį.

Kingyro ir kitų lagerių 
tremtinių sukilimai vertė Sovietų 
Sąjungos valdžią ir jėgos struktūras 
keisti darbo metodiką. 1954-ųjų li-
epos 10 dieną buvo paskelbta apie 
ypatingųjų lagerių sistemos pa-
naikinimą. Politiniai kaliniai per-
vesti iš griežtojo režimo kalinimo 
sąlygų į paprastus kalėjimus. Pradėta 
masiškai peržiūrinėti politinių ka-
linių bylas. Didžioji dalis kalinių 
paleista iš lagerių, kitiems – su-
trumpintas kalinimo laikas.

1956-aisiais Kingyro lageris 
visiškai panaikintas. Sukilėliai vis 
dėlto laimėjo!

1990-ųjų metų vasarą į 
Džezkazganą iš Lietuvos nuvyko 
buvusių politinių kalinių ekspedi-
cija. Spėjamoje sukilimo dalyvių ir 
kitų politinių kalinių laidojimo vie-
toje, didžiuliame lauke ant kalnelio, 
jie aptiko žmogaus kaulą. Netoliese 
gyvenantis senas žmogus užsiminė 
matęs, kaip ten kažkada šaudė 
žmones. Toje vietoje delegacija iš 
Lietuvos pastatė dešimties metrų 
aukščio plieninį kryžių. Deja, po ke-
leto metų jj nugriovė stiprus vėjas.

2003 m. nuvykęs ten archi-
tektas Algis Vyšniūnas ir buvęs Kar-
lago kalinys Antanas Seikalis savo 
ataskaitoje nurodė, kad kryžius yra 
nugriuvęs ir jį būtina rekonstruo-
ti. Lietuvos Vyriausybei parūpinus 
reikiamą finansavimą paminklui 
atstatyti, architektas Vyšniūnas pa-
rengė įspūdingą paminklo projektą. 
Kartu su Antanu Seikaliu ir jaunu 
architektu Mykolu Kurtinaičiu bei 
vietiniais darbininkais prieš mums 
atvykstant paminklą pastatė senojo 
kryžiaus vietoje. Naujojo paminklo 
akcentas – juodas didžiulis kryžius, 

stovintis šalia nugriuvusio kryžiaus. 
Lenta su įrašu: „Lietuviams, ken-
tėjusiems ir žuvusiems Karlage, 
Kingyras - 2004“.

Tokie patys įrašai yra Spasko 
ir Balchašo paminkluose. 

Karlago kalinys partizanas 
Antanas Seikalis pro simbolinį 
šautuvo taikiklį paminkle matė savo 
vyresnįjį 23-ejų metų brolį, žuvusį 
Kingyre pirmąją sukilimo dieną. 
Paminklo autorius architektas Algis 
Vyšniūnas – politinių kalinių vai-
kas, gimęs Karagandoje. Jo motiną, 
partizanų ryšininkę, buvo nuteisę 
mirti, tačiau kadangi jai tuomet tebu-
vo septyniolika, jos bausmę pakeitė 
į ilgus metus kalėjimo. Tėvas, poli-
tinis kalinys, kalėjo šalia esančiame 
lageryje. Tačiau jie susitiko vėliau, 
jau išėję į laisvę. Tuo metu jie dar 
neturėjo teisės sugrįžti į Lietuvą.

Paminklo atidaryme kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius Kazachstane 
R. Visokavičius ir šalies prezidento 
duktė D. Nazarbajeva, savo atvyki-
mu pakėlusi įvykį į labai aukštą lygį. 
Ji kalbėjo su ašaromis akyse ir atrodė 
labai nuoširdi. Renginyje taip pat 
dalyvavo likę gyvi sukilimo dalyviai 
ir kiti asmenys. Paminklo atidarymą 
stebėjo daug žmonių, atvyko tauti-
niais rūbais pasipuošusių kazachių 
būrelis. Skambėjo Kazachstano 
ir Lietuvos himnai. Stiprus vėjas 
plaikstė virš paminklo abiejų šalių 
vėliavas. Mes, iš Lietuvos atvykusi 
delegacija, prie paminklo išbėrėme 
kartu su savimi atsivežtos Lietuvos 
žemės. Paminklą pašventino su ek-
spedicija kartu atvykęs kunigas Jo-
nas Stankevičius. Nuo kalnelio, ant 
kurio stovi paminklas, gerai mato-
mas buvęs Kingyro lageris. Jo liko 
tik dalis mūrinių pastatų ir vartų, pro 
kuriuos per sukilimą veržėsi tankai. 
Gerai paieškojus dar galima atrasti 
šovinių tūtelių. O svarbiausia, net 
užsimerkęs ir nieko nematydamas 
junti, kad tai krauju aplaistyta ir juo 
persisunkusi žemė.

Tą naktį grįžtant į Karagandą 
likę gyvi politiniai kaliniai pasa-
kojo apie to meto įvykius, terorą ir 
pralietą kraują. 


