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Ačiū Dievui
už geras širdis

Praėjusiame PL numeryje kalbėjome apie
Sibiro našlaičius, ir gana liūdnai. Skubame
nuotaiką praskaidrinti. Nors šią vasarą pasaulio lietuvijoje buvo daug ir svarbių įvykių, bet
redakcijai, kuri ėmėsi globoti tris lietuviukus iš
Sibiro, labai svarbu pranešti, kad reikalai taisosi – ir tai įvyko Irkutsko lietuvių centro ir
konkrečiai – jaunimo grupės pirmininkės Anastasijos Gliaudel iniciatyva. Ji vasarą buvo atvykusi į Lietuvą, į Tarptautinį katalikiško jaunimo
kongresą Panevėžyje, ir ta pačia proga suderino
Sibiro našlaičių atgabenimo į Lietuvą reikalus.
Vaikų namai Sibire sutinka vaikus išleisti mokytis į Lietuvą, „Lietuvių namų“ – vidurinės
mokyklos Vilniuje direktorius Gintautas Rudzinskas mielai sutinka juos apgyvendinti kartu
su kitais lietuvaičiais iš viso pasaulio ir mokyti;
beje, „Lietuvių namuose“ gyvenantys ir besimokantys vaikai Lietuvos valstybės nemokamai
aprūpinami ne tik bendrabučiu, bet ir maitinami;
Socialinių reikalų ir darbo ministerija pasirūpins
jų rūbeliais ir dienpinigiais; Užsienio reikalų ministerija – vizomis. O Petras Musteikis, Vilniaus
Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos, Vilniaus
skyriaus pirmininkas, užtikrino, kad vaikų laisvalaikiu pasirūpins buvę tremtiniai bei politiniai kaliniai, – jie našlaičiams nepažįstamame
protėvių krašte suteiks širdies šilumos ir šeimos
jaukumo.
Kokia laimė, kad pasaulyje tiek gerų
širdžių, o visa ta laimingų sutapimų grandinė
galėjo susipinti dėl Anastasijos Gliaudel – mums
tiesiog Nastios-Nastutės – atkaklumo. Kai Irkutsko Lietuvių Bendruomenė sužinojo apie
našlaičius (pradžioje jų buvo du berniukai, o
vėliau atsirado dar ir mergaitė), jų globos reikalus pavedė tvarkyti Nastutei. Ji savo lėšomis
važinėja pas vaikus, pasiekė, kad visi vaikai iš
skirtingų vaikų namų būtų suvežti į vieną vietą;
savo draugų jai patikėtomis lėšomis atveš vaikus
ir iki Vilniaus, pati juos lydės. Nastutė Sibiro
vaikų namams, kur gyvena lietuviukai, iš Irkutsko lietuvių renka lėšas nupirkti būtiniausias higienos priemones, nes įstaiga labai skursta, vaikai negauna ne tik vitaminų, bet trūksta ir tokių
dalykų kaip dantų pasta. (Pokalbį su Nastia rasite
šiame numeryje.)
Na, o apie kitus vasaros įvykius skaitykite
toliau.
Audronė V. Škiudaitė
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Tėvynėje

Vilniuje buvo susirinkę pasaulio lietuvių vadovai

DALIS PLB VALDYBOS SUVAŽIAVIME PRIE LIETUVOS IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VĖLIAVOS: (PRIEKYJE IŠ
JŪRATĖ CASPERSEN (ŠVEICARIJA), ANGELĖ VAIČIŪNIENĖ (KANADA), PLB VALDYBOS PIRM. REGINA NARUŠIENĖ,
DALIA HENKE (VOKIETIJA), VITALIJA KOLESNIKOVA (BALTARUSIJA); ANTROJE EILĖJE: ANTANAS RASIULIS (RUSIJA), PREL.
EDMUNDAS PUTRIMAS, PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE VIDA BANDIS, PETRAS MAKSIMAVIČIUS (LENKIJA), KĘSTAS PIKŪNAS IR KAZACHSTANO LIETUVIŲ ATSTOVAS V ITALIJUS T VARIJONAS . E DVARDO V ICKUN NUOTR .
KAIRĖS ):

Liepos 29-30 d. Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje,
posėdžiavo iš 24 šalių suvažiavę
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
vadovai (iš viso šiuo metu yra 41
krašto bendruomenė ir dar buriasi
lietuviai Egipte, Izraelyje ir Meksikoje). Pasaulio lietuvius pagerbė ir
kalbėjo LR Seimo pirmininkė Irena
Degutienė, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių
departamento direktorius Arvydas
Daunoravičius, šio departamento
darbuotojai, su invokacija į pasaulio

lietuvius kreipėsi naujasis Lietuvos
vyskupas Arūnas Poniškaitis.
Dvi dienos praėjo intensyviuose pokalbiuose, o temos buvo
planuotos labai racionalios: Ko mes
pageidaujame iš Lietuvos (pirmininkavo Petras Maksimavičius, Lenkija). Prelegentai: Jūratė Carpersen
(Šveicarija), Petras Maksimavičius,
Antanas Rasiulis (Rusija), Gintaras
Ručys (Vokietija), Angonita Wallis
(Australija);
Kokių rūpesčių turi kraštų
lietuvių bendruomenės. Pirm. Dalia Henke (Vokietija). Prelegentai:
Dalia Henke, Joana Kuraitė Lasienė
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(Kanada), Vitalija Kolesnikova (Baltarusija), Ruben Jose Repšys (Argentina), Gintautas Želvys (Rusija);
Kodėl neįtraukiame daugiau užsienio lietuvių į mūsų veiklą?
Kas turi būti daroma siekiant
pritraukti daugiau žmonių į
Bendruomenės veiklą ir renginius? Pirm. Angelė Vaičiūnienė
(Kanada). Prelegentai: Vytautas
Maciūnas (JAV), Kęstas Pikūnas
(PLJS, Jungtinė Karalystė), Ruben
Jose Repšys (Argentina), Angelė
Vaičiūnienė;
Kokios
pagalbos
reikia kraštų bendruomenėms dėl

Tėvynėje

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VADOVŲ SUVAŽIAVIMO SVEČIAI (VIDURYJE)
ARŪNAS PONIŠKAITIS, SEIMO PIRMININKĖ IRENA DEGUTIENĖ, UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS AUDRONIUS AŽUBALIS.
EDVARDO VICKUN NUOTR.
VYSKUPAS

archyvų? – tai tema, kurią gvildeno
Ramūnas Kondratas (JAV).
Tai buvo pirmosios – liepos
29-osios temos, po pranešimų vyko
pasisakymai ir diskusijos. Liepos 30 d. (o tai buvo penktadienis)
svarstybų temos:
Ko
kraštų
lietuvių
bendruomenės pageidauja iš PLB?
Pirm. Antanas Rasiulis (Rusija).
Prelegentai: Irena Gasperavičiūtė
(Lenkija), Birutė Liuorytė Gambus
(Prancūzija), Inga Minelgaitė (Islandija), Antanas Rasiulis, Jose Ruben
Repšys (Argentina), Angonita Wallis
(Australija);
Kaip išlaikyti „Pasaulio lietuvio“ žurnalą ir kaip jį platinti? Pirm. Aurelija Norienė (Belgija). Prelegentai: Regina Narušienė
(JAV), Aurelija Norienė, Audronė
Škiudaitė
(„Pasaulio
lietuvio“
redaktorė, Lietuva);
Ko PLB pageidauja iš kraštų
LB? Pirm. Regina Narušienė. Prelegentai: Jūratė Caspersen (švietimas),
Kęstas Pikūnas (jaunimas ir sportas),
Petras Maksimavičius (specialūs
projektai ir organizaciniai reikalai),
Regina Narušienė (visuomeniniai

PETERBURGO (RUSIJA) LIETUVIŲ VADOVAS PROF. GINTAUTAS ŽELVYS, JUNGTINĖS
KARALYSTĖS LB PIRM. DR. RENATA RETKUTĖ, VITALIJUS BRUČAS IŠ PETERBURGO
reikalai ir finansai, kultūra), Aurelija Norienė (informacija ir PLB
įvaizdis), prelatas Edmundas Putrimas (sielovada).

Antrajai
dienai
baigiantis buvo priimtos rezoliucijos: dėl
geresnio PLB ir Lietuvos bendradarbiavimo; dėl balsavimo elektro-
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VYKSTA

SUVAŽIAMO POSĖDŽIAI

DANIJOS LB PIRM. ARTŪRAS MASLAUSKAS IR PLB VALDYBOS NARYS SIELOVAEDMUNDAS PUTRIMAS

DAI PREL .

niniu būdu parėmimo; dėl archyvų
tvarkymui
reikalingų
nuostatų
paruošimo; dėl PLB valdybos ir
kraštų bendruomenių ryšių pagerinimo; dėl „Pasaulio lietuvio“
žurnalo popierinės versijos leidimo
pratęsimo; dėl Lietuvos pilietybės
išlaikymo. Jaunimas pasiūlė ir
suvažiavimas įtraukė rekomendacijas: dėl alternatyvių finansų
paieškos būdų kreipiantis į privatų
verslą, nepasikliaujant vien Lietuvos
pagalba; remti Pasaulio lietuvių jau-

nimo kongresą, kuris 2013 m. vyks
Jungtinėje Karalystėje ir kt.
Reikia pastebėti, kad pasaulio
lietuvija labai atjaunėjo – tarp PLB
vadovų suvažiavime buvo matyti
daug jaunų, naujų veidų, ir jaunimas diskusijose buvo labai aktyvus.
Apšnekėta daugelis dalykų, diskusijos vyko po keletą valandų viena
tema. Šiandien paskelbsime mintis iš
pasisakymų tik pirmuoju klausimu:
ko pasaulio lietuviai pageidauja iš
Lietuvos, ir pristatysime svečių min-
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tis. Detalesnį kitų temų svarstymą
atidėsime kitam numeriui.
Viešnia, LR Seimo pirmininkė
Irena
Degutienė,
sveikindama
suvažiavimo dalyvius, dalijosi nerimu dėl didelės emigracijos Lietuvoje: „Emigracija Lietuvoje yra
viena skaudžiausių temų“, – sakė
pirmininkė. Tuo labiau, kad, kaip
rodo pastarojo meto statistika, emigracija iš Lietuvos šiuo metu yra
didžiausia Europoje. „Skaudu, –
sakė. I. Degutienė, – bet jeigu žmonės
turi daugiau galimybių rinktis, yra
gerai; ir ta galimybė atsirado tik
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.
O Lietuvos valstybė turi sudaryti
sąlygas grįžti tiems, kurie nori grįžti.
Tai ne tik valdžios, bet ir PLB garbės
reikalas“.
Seimo pirmininkė palietė PLB
labai aktyviai keliamą pilietybės
išlaikymo temą. Ji pranešė, kad
senojo Pilietybės įstatymo galiojimas pratęstas iki 2011 metų,
o naujasis, pradėtas svarstyti praėjusį pavasarį, atidėtas rudeniui, nes nespėta išdiskutuoti
ir prieiti vieningos nuomonės.
Seimo pirmininkė pažadėjo, kad
šio įstatymo svarstymą ji įtrauks į
pirmųjų posėdžių dienotvarkę, kai
Seimas pradės rudens sesiją rugsėjo
pradžioje. I.Degutienės nuomone,
jau prieš keletą metų buvo reikalingas referendumas tuo klausimu,
siekiant pakeisti Konstituciją, ir šis
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klausimas jau būtų buvęs išspręstas.
Anot Seimo pirmininkės, dabar,
koks įstatymo variantas bebūtų priimtas, jis vis tiek prieštarautų Konstitucijai.
Užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis pradėjo nuo
kažkada JAV prezidento J. Kennedy
pasakytos minties ir sakė: „Negalima klausti, ką man gali duoti Lietuva; klausimą reikia kelti: ką aš galiu
duoti Lietuvai“. Ši mintis sujaudino į tribūną išėjusią Šveicarijos LB
pirm. Jūratę Caspersen, kuri pasakė,
jog ji vis dėlto drįsta kelti tokį
klausimą: ko pasaulio lietuviai laukia iš Lietuvos; bet tai nesą reikalavimai, ir kalba eina ne apie pinigus;
tai priekaištai nepakankamai skiriant
dėmesio išeivijai. Prelegentės nuomone, buvo sunaikintos visos institucijos, kurios dirbo su išeivija.
Anot Petro Maksimavičiaus
iš Lenkijos, pasaulio lietuviai reikalauja teisingumo, spartaus Lietuvos
valstybės vystymo, moderninimo, saugumo stiprinimo. O kad lietuviai netenka Lietuvos pilietybės, tai nukenčia
ne tik žmogus, bet ir valstybė.
Anot
Rusijos
Lietuvių
Bendruomenės, Krasnojarsko krašto
pirmininko Antano Rasiulio, Sibiro
lietuviai nieko nereikalauja iš Lietuvos, jie patys duoda – o tai yra genofondas, kuris į Lietuvą ateina per
„Lietuvių namus“ – gimnaziją, kur
mokosi lietuvių kilmės vaikai ir iš
Sibiro. Tik gaila, kad Lietuvoje pasilieka ne visi vaikai – jie nespėja adaptuotis Lietuvoje ir baigę mokyklą
negrįžta Sibiran, o kai kurie patraukia toliau į Vakarus.
Ir Australijos LB pirmininkė
Angonita Wallis sakė, kad jos krašto
lietuviai iš Lietuvos nieko nereikalauja: jie pripratę patys duoti Lietuvai. Sudėtingesnis klausimas: ar
užsienio lietuviai reikalingi Lietuvai? Į šį klausimą pati kalbėtoja
atsakė: tikriausiai ne. Kitas dalykas, kad, jos nuomone, užsienio
lietuviams gėda dėl kai kurių Lietuvos pareigūnų veiksmų, o Lietuvos
pilietybės atėmimas yra nesuprantamas dalykas. Australijos lietu-

GRUZIJOS LB PIRM. ZINA KARUKHNISHVILI PLB PARODOS STENDUOSE RADO IR
SAVO BENDRUOMENĖS GYVENIMO EPIZODŲ

viai taip pat priekaištauja Lietuvos
valstybei dėl to, kad krašte nėra nė
vieno garbės konsulo; artimiausia
atstovybė yra Japonijoje; lietuviai
yra nepatenkinti, kad jie neturi lietuvio kunigo; jie pageidautų, kad jų
jaunimas būtų kviečiamas į Lietuvą
stažuotėms, kitomis progomis, kad
geriau pažintų Lietuvą, ją suprastų ir
ją pamiltų.
Anot Gintaro Ručio iš Vokietijos, tikėtis galima tik iš savęs
paties. „Lietuvą be sienų kurkime
mes patys, – sakė Gintaras. – O kas
valstybėje turėtų tvarkyti užsienio
lietuvių reikalus – tai pačios Lietuvos reikalas“.
Aurelija Noris iš Belgijos
patarė Lietuvos netapatinti su vyriausybe, o pasaulio lietuvių organizacijai neetiška ir nesolidaru
tikėtis iš Lietuvos finansinės pagalbos. „Ko labiausiai galime tikėtis
– ekonomikos, švietimo gerinimo
valstybėje, pilietinės visuomenės
augimo. Reikia remtis savo pačių
energija ir resursais“. Aurelija pageidavo, kad užsienio lietuviams
būtų teikiamos žinios ir ekspertizė;
kad tęstųsi seminarai švietimo darbuotojams. Užsienyje reikalingos
išlyginamosios klasės, nes vaikai
klasėse yra skirtingo lietuvių kalbos
vartojimo lygio. Aurelija mano, kad
užsienio lietuviai per mažai kalba
apie save ir savo gerus darbus Lietuvos žiniasklaidoje, gal todėl tiek

daug tarpusavio nesupratimo. Reikia
daug daugiau rašyti į Lietuvos leidinius, tuo labiau, kad elektroninė
žiniasklaida noriai spausdina išeivių
korespondencijas. Taip pat reikia
daug aktyviau apie savo veiklą rašyti
„Pasaulio lietuvio“ žurnalui.
Ir Vytas Maciūnas iš JAV pritarė,
kad svarbiausia būtų Lietuvą matyti
modernią ir turtingą valstybę ir dėmesio
reikalauti ne išeivijai, bet Lietuvai.
Ernesta Žukauskaitė, Portugalijos krašto lietuvių vadovė, Lietuvos visuomenėje mato dar daug
ksenofobijos ir pavydo: „Reiktų
šviesti pačią Lietuvos visuomenę“,
– sakė ji. Jos nuomone, Lietuvos lietuviai išvykusiems į užsienį pavydi,
todėl tokie negeranoriški, bet ji tikisi, kad visuomenė augs ir išsivalys
nuo šių ydų.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vadovų suvažiavimo
metu veikė nuo praėjusio rudens po
Lietuvą keliaujanti paroda, pasakojanti apie pasaulio lietuvių istoriją.
Suvažiavimo
dalyviai
aplankė
Valdovų rūmus, surengė spaudos
konferenciją.
Suvažiavimą
rengė
PLB
atstovybė Lietuvoje (atstovė Vida
Bandis, administratorė Virginija
Grybaitė), talkinant Užsienio reikalų
ministerijos Užsienio lietuvių departamentui.
Audronė V. Škiudaitė
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Lietuvos konsulų suvažiavimas

LIETUVOS PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ SU LIETUVOS KONSULAIS
Vykdant pagrindines šiandienos Lietuvos ekonominės diplomatijos užduotis – eksporto skatinimą
ir tiesioginių užsienio investicijų
pritraukimą – tikimasi svarios Lietuvos garbės konsulų pagalbos.
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis Vilniuje liepos
14 dieną vykusiame ketvirtojo Lietuvos garbės konsulų suvažiavimo
atidaryme pakvietė jo dalyvius
prisidėti prie informacijos apie
užsienio šalių rinkas paieškos Lietuvos eksportuotojams ir verslo sąlygų
Lietuvoje pristatymo potencialiems
investuotojams.
„Labai vertintume, jeigu
galėtumėte pasidalinti informacija
apie patekimo į rinką niuansus ir
prekybos barjerus jūsų šalyse, panaudodami savo įtaką ir tarpininkaudami padėti Lietuvos eksportuotojams užmegzti reikalingus kontaktus
vietos valdžios ir verslo sluoksniuose bei vietoje spręsti kylančias problemas“, – sakė ministras.
Pasak jo, aktyvus garbės
konsulų bendradarbiavimas su Lietuvos valdžia ir verslu padės pasiekti strateginius Vyriausybės tikslus:

iki 2015 m. paversti Lietuvą Šiaurės
Europos paslaugų centru ir iki 2020
m. – Šiaurės Europos inovacijų centru. A. Ažubalio teigimu, garbės
konsulai tampa svarbia parama Lietuvos ambasadoms užsienyje, kurioms taupant lėšas buvo sumažintas
finansavimas.
„Jūsų pagalba ambasados
politinėje ir ekonominėje veikloje,
organizuojant Lietuvos pareigūnų
ir verslo delegacijų vizitus, yra labai reikalinga“, – tvirtino ministras.
Jis taip pat pabrėžė garbės konsulų
vaidmenį užtikrinant konsulinę
pagalbą Lietuvos piliečiams užsienyje, ypač krizių atvejais.
Į konsulus kreipėsi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
„Esu įsitikinusi, kad Jums šie susitikimai – tai vienos intensyviausių
darbo dienų per metus: reikia ne tik
pasidalyti nuveiktais darbais, bet ir
vieniems iš kitų pasisemti idėjų ir
įkvėpimo naujoms iniciatyvoms.
Kaip tik naujoms iniciatyvoms
šiuo metu pats palankiausias laikas. Europą užgriuvę ekonominiai
sunkumai privertė ir Lietuvą imtis
užsigulėjusių namų darbų – būtinų
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socialinės sistemos, švietimo, energetikos ir kitų sričių reformų. Galime didžiuotis, kad savo problemas
pajėgiame spręsti patys, o mūsų
tarptautiniai partneriai tai vertina
ne tik aukštesniais reitingais, bet ir
investuoja mūsų šalyje. Tai nemažas
ir jūsų, garbės konsulų, nuopelnas.
Dažnai pirmiausiai iš jūsų Lietuvos partneriai užsienyje sužino apie
verslo ir investicijų galimybes Lietuvoje. Neabejoju, jog pasidalinsite
su jais tuo, ką mums pavyko gero
nuveikti pastaruoju metu: rinkos
sąlygų sudarymas elektros sektoriuje, priėmimas antikorupcinių
įstatymų, kurie sugriežtino bausmes
už ekonominius nusikaltimus, sudarė
skaidresnes sąlygas vietos ir užsienio
verslui. Jums nėra paslaptis, jog
dėl ekonominio sunkmečio mums
teko sumažinti kai kurių ambasadų
personalą. Tačiau džiaugiuosi, jog
turime jus – savanorius Lietuvos
draugus, pasiryžusius siekti, kad
nenukentėtų Lietuvos valstybės ir
lietuvių, gyvenančių užsienyje, interesai. Kiekvieno jūsų asmeninė iniciatyva, aktyvumas yra labai svarbūs
ir reikšmingi“. Daugeliui jūsų, nors
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ir neturintiems lietuviškų šaknų, tenka bendrauti su lietuviais ir jų organizacijomis jūsų šalyse. Esu dėkinga
už jūsų pastangas ir paramą mūsų
tautiečiams, neabejoju, jog ir toliau
vaisingai prisidėsite prie lietuvių ir
kitų šalių kultūrinių ryšių stiprinimo,
kurie padės ir išsaugoti lietuvybę
atokiausiuose pasaulio kampeliuose.
Gerbiamieji garbės konsulai!
Jūsų yra šimtas šešiasdešimt šeši visame pasaulyje, o ambasadų turime
tik šiek daugiau nei keturiasdešimt.
Todėl Jūs atstovaujate Lietuvai daug
plačiau, pažįstate daugiau žmonių.
Jūs galite patarti Lietuvos diplomatams, kaip rasti geresnių politinių,
ekonominių ir socialinių ryšių su jūsų
šalių garbiausiais ir įtakingiausiais
žmonėmis, kaip užtikrinti, kad mūsų
šalis būtų matoma ir girdima. Tai
didelis valstybės pasitikėjimas Jumis ir sunkus darbas. Dėkoju Jums

už pastangas ir ištikimybę Lietuvai,
tikiu, kad visuomet išliksite tais idealistais ir pasišventusiais, kuriems
žodis garbė greta konsulo titulo visų
pirma reiškia asmeninę atsakomybę
ir neišsenkančią energiją“, – kalbėjo
prezidentė.
Liepos 14-16 dienomis vykusiame suvažiavime dalyvavo
apie 100 konsulų iš maždaug 60
valstybių. Suvažiavimo metu konsulai supažindinami su Lietuvos
užsienio politikos prioritetais, turizmo ir investicijų galimybėmis
Lietuvoje. Aptariama šalies eksporto plėtra, užsienio lietuvių reikalai,
konsulinės pagalbos teikimas Lietuvos piliečiams užsienyje, Lietuvos
kultūros pristatymas ir šalies garsinimas pasaulyje, tarptautinių mokslo
mainų ir universitetų bendradarbiavimo skatinimas.
Suvažiavimo dalyviai su-

sitiko su Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva, Lietuvos
pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
ir kitų asocijuotų verslo organizacijų
atstovais bei lankėsi Šiauliuose,
Alytuje, Prienų ir Tauragės rajonuose, kur susitiko su vietos verslininkais, susipažino su sėkmingai
dirbančių įmonių veikla ir investavimo galimybėmis regionuose.
Šiuo metu Lietuva turi 166
garbės konsulus 74 šalyse. Daugiausiai jų yra JAV – šešiolika, Italijoje –
devyni, Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje ir Lenkijoje – po šešis Lietuvos
garbės konsulus.
Garbės konsulų suvažiavimai
Vilniuje rengiami kas trejus metus.
Pirmasis vyko 2001 metų rudenį, antrasis – 2004 metų vasarą, trečiasis
– 2007 metų vasarą.

2010-06-04 Seimas išplėtė
ratą asmenų, kurie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės piliečiai. Pagal Seime
svarstomą
Pilietybės
įstatymo
projektą, dvigubą pilietybę galėtų
turėti išvykusieji ir po 1990 m. kovo
11 d. – Nepriklausomybės atgavimo, jei yra lietuvių kilmės asmuo,
pasitraukęs iš Lietuvos po 1990 m.
kovo 11 d. ir įgijęs Europos Sąjungos
ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę; yra
lietuvių kilmės asmuo, tradiciškai
gyvenantis valstybėje, su kuria Lietuvos Respubliką skiria valstybės
siena.
Seimas po svarstymo pritarė
tokias nuostatas numatančiam patobulintam Pilietybės įstatymo projektui. Už šį dokumentą po svarstymo
balsavo 74 Seimo nariai, prieš – 3,
susilaikė 14.
Šiuo metu galiojančiame
Pilietybės įstatyme numatyta, kad
dvigubą pilietybę gali turėti asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d.
turėję Lietuvos pilietybę ir ištremti
ar pasitraukę iš Lietuvos 1940 m.

birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.
okupacijų metu.
Respublikos Prezidento sudarytos darbo grupės parengtame
įstatymo projekte siūloma išplėsti šį
ratą nustatant, kad dvigubą pilietybę
gali turėti visi asmenys, ištremti iš
okupuotos Lietuvos Respublikos ar
iš jos pasitraukę iki 1990 m. kovo 11
d. ir įgiję kitos valstybės pilietybę,
t.y. įstatymo projekte numatoma,
kad dvigubą pilietybę gali turėti ir
Lietuvos Respublikos piliečiai, ir jų
palikuonys, pasitraukę iš Lietuvos
iki 1940 metų birželio 15 dienos.
Galiojančiame įstatyme taip
pat numatyta, kad dvigubą pilietybę
gali turėti asmenų, iki 1940 m.
birželio 15 d. turėjusių Lietuvos
pilietybę ir ištremtų ar pasitraukusių
iš Lietuvos 1940 m. birželio 15 d. –
1990 m. kovo 11 d. okupacijų metu
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
Darbo grupės parengtame
įstatymo projekte siūloma neriboti
ištremtų ar pasitraukusių iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
Respublikos piliečių palikuonių,
kurie gali būti Lietuvos Respu-

blikos ir kitos valstybės piliečiai,
kartų skaičiaus. Teisė turėti dvigubą
pilietybę suteikiama visiems šių
asmenų
palikuonims:
vaikams,
vaikaičiams, provaikaičiams, taip
pat kiekvienam kitos naujos kartos
asmeniui, kurio bent vienas iš tėvų
buvo Lietuvos Respublikos pilietis.
Galiojantis
Pilietybės
įstatymas numato, kad vaikas, kurio bent vienas iš tėvų yra Lietuvos
Respublikos pilietis, yra Lietuvos
Respublikos pilietis, nesvarbu, ar jis
gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų.
Darbo grupė siūlo įtvirtinti
nuostatą, kad vaikas, kuris gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos ir
kitos valstybės pilietybę, gali būti
kartu Lietuvos Respublikos ir tos
kitos valstybės pilietis. Šiai nuostatai siūloma suteikti grįžtamąją
galią ir nustatyti, kad Lietuvos Respublikos piliečio vaikai, gimę 1990
m. kovo 11 d. ir vėliau, kurie gimdami įgijo Lietuvos Respublikos ir
kitos valstybės pilietybę, gali turėti
dvigubą pilietybę.

Žingsnis į priekį pilietybės išsaugojimo kelyje
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Kad mes daugiau bendradarbiautume

MARIJA REMIENĖ PO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO SU ŠIRVINTŲ RAJONO VADOVAIS IR MUSNINKŲ MOKYKLOS ŠOKĖJAIS,
M. REMIENĖS PADOVANOTAIS TAUTINIAIS RŪBAIS. IŠ „VORUTOS“ RED. ARCHYVO

VILKINČIAIS

Neplanuotai šią vasarą į
Lietuvą buvo atvykusi Marija
Remienė – Draugo fondo direktorių
tarybos pirmininkė, buvusi JAV
LB Kultūros tarybos pirmininkė,
dabar – JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkė specialiems pavedimams. O tas neplanuotas įvykis –
tai Širvintų rajono tarybos posėdis,
skirtas paskelbti naują Garbės
pilietį. Juo tapo Musninkuose gimusi ir Musninkus globojanti Marija
Remienė, kuri buvo pakviesta į šį
posėdį.
Marija Remienė yra kilusi iš Musninkų krašto, nuolat čia
sugrįžta ir įvairiais būdais prisideda prie gimtinės krašto gražinimo,
garsinimo,
bendruomeniškumo,
pilietiškumo ugdymo. Šios moters
dėka Musninkai džiaugiasi gražiai
suremontuota bažnyčia, šalia jos pastatyta skulptoriaus Antano Kmieliausko sukurta Šv. Mykolo Arkangelo skulptūra. Suteikti Garbės pilietės

vardą įtakos turėjo ir nuolatinis M.
Remienės rūpestis mokykla, vaikais,
kaimo bendruomene. Būdama JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė ir dabar nominantė
siekė lietuvybės puoselėjimo ir
šiapus, ir anapus Atlanto, ji prisidėjo
prie monografijos „Musninkai.
Kernavė. Čiobiškis“ leidimo, JAV
leidžiamame laikraštyje „Draugas“
2005 m. buvo spausdinami Musninkų
mokyklos mokinių rašiniai, skirti
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo 15-osioms metinėms. M.
Remienė yra knygos, dedikuotos
musninkiečiams „Atsukant gyvenimo laikrodį atgal“ autorė. Joje pasakojama autorės ir jos šeimos, 1944
m. iš Musninkų pasitraukusios į Vakarus, likimas, atskleidžiama išeivių
organizacijų veikla. M. Remienės
lėšomis Musninkų vidurinės mokyklos šokėjams pasiūti tautiniai drabužiai, sporto salėje įrengti
krepšinio stovai, mokyklos bibliote-
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kai dovanota knygų.
O tuo, kad ši kultūrininkė
buvo atvykusi į Lietuvą, pasinaudojo
ir Lietuvos dailės muziejus, skubėjęs
liepos 21 d. surengti jos susitikimą
su visuomene Radvilų rūmuose.
Pretekstą tam suteikė šiuose rūmuose
nuo pavasario veikianti išeivijos
dailininkų paroda, skirta Lietuvos
nepriklausomybės 20-mečiui ir sudaryta iš Lietuvai dovanotų išeivijos
dailininkų kūrinių. Net 100 jų padovanojo Marija Remienė, aptuštinusi
savo namų sienas ir dėjusi pastangų,
kad kuo daugiau žymių dailininkų
kūrinių būtų atvežta į Lietuvą. Bėda
ta, kad Anapilin išeinant vyresniajai
kartai, palikuonys dažnai nei vertina, nei saugo lietuviškų „senienų“,
nes jų nepažįsta.
Vakaro viešnią savo atsilankymu pagerbė naujasis Lietuvos
kultūros ministras Arūnas Gelūnas,
dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romual-
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das Budrys, Kaišiadorių vyskupas
Juozas Matulaitis, susitikimą su
kultūrininke vedė Vilniaus paveikslų
galerijos vedėjas Vytautas Balčiūnas.
„Žiūrint į jūsų nuveiktų darbų
sąrašą darosi pavydu, ir tai įpareigoja
mane patį, – ką žmogus savo gyvenime gali nuveikti kultūrai. Dėkoju
už tą milžinišką darbą. Jeigu tokių
žmonių būtų daug, Lietuva būtų
stabilesnė“, – sakė sveikindamas
Mariją Remienę kultūros ministras
A. Gelūnas.
Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys plačiau papasakojo apie muziejaus ryšius su
išeivijos kultūrininkais ir pristatė
tuo metu veikusią parodą, kurioje dvi sales užėmė didžiulė ir vertinga Adomo Galdiko Žemaitijos
piešinių kolekcija, dovanota Marijos
Remienės.
„Tai
dailininko
kūrybos
pradžia – medžiaga, kuri buvo sukaupta į vieną albumą, aplanką, ir
už tai ačiū poniai Marijai. Ačiū ir už
Adomo Varno paveikslą. Tuo pačiu
norėčiau prašyti visiems Amerikos lietuviams perduoti nuoširdžią
padėką už tai, ką mes čia eksponavome, pradedant labai žinomu 1939
metais tapytu žymaus dail. Stasio
Ušinsko pano „Lietuvos švietimas“;
tai kūrinys, kuris Lietuvą reprezentavo 1939 m. New Yorko tarptautinėje
parodoje. Per 20 metų iš beraštės
Lietuvos tapo apsišvietusia Lietuva.
Pano vaizduoja prieškarinį Lietuvos švietimą, renesansą. Šitas pano
turi labai svarbią reikšmę, dabar jis
grįžo į Lietuvą kaip iškilus kūrinys.
Tikimės, kad sugrįš ir likusieji. Ten
dar yra reikšmingų kūrinių istorine
tematika. Tai, kas yra eksponuota
išeivijai skirtoje dovanotų kūrinių
kolekcijoje, – tiesa, mes ne visą
galėjom parodyti, trūko sienų, bet
tai, ką rodom, yra išskirtinai vertingi
kūriniai. Kad tie kūriniai grįžo, Marijos nuopelnas yra neabejotinas“.
Vakaro vedėjas, naudodamasis
proga, su Marija Remiene aptarė ir
kartu gausiai susirinkusią auditoriją
informavo apie įvairius išeivijos
kultūrinio gyvenimo aspektus. Iš

SUSITIKIME SU MARIJA REMIENE: (IŠ KAIRĖS) LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS
ROMUALDAS BUDRYS, LIETUVOS KULTŪROS MINISTRAS ARŪNAS

DIREKTORIUS

GELŪNAS IR VAKARO VIEŠNIA

Marijos Remienės sužinojome, kad
žymiųjų lietuvių dailininkų, kurie
menininko kelią pradėjo Lietuvoje, buvo baigę mokslus Vakaruose
ir mirė emigracijoje, kūryba dabar
turi ypatingą paklausą (pvz., Adomo Galdiko, Viktoro Vizgirdos,
Vytauto Kasiulio, Adomo Varno ir
kt.) – jais domisi, jų darbus „gaudo“
privatūs kolekcininkai, dažniausiai
„naujieji lietuviai“, gyvenantys
užsienyje, arba Lietuvos galerijų
savininkai. Paveikslų turėtojai viliojami didžiuliais honorarais, kurie
siekia 5 tūkst. dol. ir daugiau. O,
kaip sakė Marija Remienė, kiekvienas kultūringas lietuvis Amerikoje stengėsi įsigyti savų dailininkų
paveikslų, ir jų namų sienos šiandien
dar yra apkabinėtos paveikslų. Jie
įsigyti ne iš snobizmo, o norint palaikyti savąją kultūrą, o tuo pačiu
ir padėti pačiam dailininkui, jį
paremti, kad jis turėtų iš ko gyventi,
turėtų paskatą kurti, kad jaustų, jog
jo menas yra reikalingas. Tą meno
siekį iliustruoja ir pačios Marijos
Remienės pirmojo įsigyto paveikslo
istorija:
„Kai pamačiau Vytauto Kazimiero Jonyno parodą Vokietijoje, ėmiau svajoti: kai suaugsiu,

turėsiu darbą, būtinai nusipirksiu
originalų dailininko paveikslą. Mūsų
įsikūrimas buvo labai sunkus. Kai
atvykom į Ameriką, reikėjo dirbti
fab-rikuose, gyvenom rūsiuose, nes
tuo metu Amerikoje nevyko statybos – visa pramonė buvo nukreipta
karui, tačiau mūsų emigracija, vadinamieji dypukai, buvo susipratusi, savo sutaupytais centais dalijosi
su organizacijomis, kultūra ir pasilikusiais Lietuvoje, – kalbėjo M.
Remienė. – Mūsų išvažiavimas juk
nebuvo geresnio kąsnio ieškojimas.
O mano pirmojo paveikslo
istorija tokia: dail. Adomas Varnas
šventė 60 m. sukaktį, mes buvome
ką tik atvažiavę į Ameriką. Dailininkas buvo jau vyresnio amžiaus
žmogus, neturėjo patalpų, kur
suruošti parodą. (Vėliau buvo pastatytas Jaunimo centras, kur dabar
veikia Čiurlionio galerija.) Seselės
kazimierietės tuomet suteikdavo
vietą parodai vienuolyno foje. Man
taip patiko Adomo Varno paveikslas „Burlaiviai Mičigano ežere“
(1950 m.), bet jis kainavo 50 dol.
Iš kur jų paimti? Tada man pasakė:
imk išsimokėjimui. Kai parsinešiau
namo, tėvas išplėtė akis: „Dukra, ką
tu čia atsinešei, juk neturi nei pinigų,
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nei darbo, o dar pradėjai mokytis“... Man tėvai duodavo 10 dol. per
savaitę, už juos aš turėjau nuvažiuoti
į universitetą ir atgal, o sumuštinį pasiimdavau su savimi, kad sutaupyčiau
iš tų 10 dol. paveikslui išsimokėti. Per
kažkurį laiką išsimokėjau. Dabar tas
paveikslas kabo čia.
Mes supratome, kad dailininkus reikia paremti, juk jie nedirbo
savo srityje, tik vėliau pradėjo kurti,
puošti bažnyčias, statyti paminklus
ir kt. Bet jie ruošdavo parodas, ir
mes jų paveikslus pirkdavome. Ateisi į bet kurį lietuvišką namą, atidarysi duris ir matysi lietuvių dailininkų
paveikslus. Įsigyti meno kūrinį buvo
paskata ne tik jį turėti, bet ir paremti lietuvį menininką. Ypač tokius
kaip Adomas Galdikas, kuris jau
buvo pagyvenęs žmogus ir dirbti jau
nebegalėjo. Kai jis mirė, jo našlė gyveno vienuolyne Putname, kuriame
yra ir mano sesutė Margarita; iš ten
kai kuriuos darbus man teko įsigyti.
Su Adomo Galdiko paveikslų parodomis aplankiau visas lietuviškas
kolonijas. Visaip parodas reklamavau, kad darbai būtų perkami, nes
vienuolynas kūrėsi, reikėjo pinigų,
o dailininko našlė vyro darbus buvo
padovanojusi vienuolynui.
Esu laiminga, kad paveikslai
pateko į geras rankas, į muziejų, kur
jie bus įvertinti. Kai pamačiau juos
ekspozicijoje, puikiai įrėmintus,
gražioje aplinkoje, nustebau – kokie
jie gražūs“, – sakė Marija Remienė.
„Dirbau ir mokiausi, dariau
klaidas ir iš tų klaidų mokiausi. Man
sekėsi, žmonės manimi pasitikėjo. Iš
savo lietuviško darbo nesu gavusi nė
vieno dolerio atlyginimo. Tai mano
auka lietuvybei“, – sakė baigdama
pokalbį jos pasiklausyti susirinkusiems žmonėms M. Remienė.
Paklausta, ko lauktų iš Lietuvos, norėjo tik vieno: „Kad mes daugiau bendradarbiautume. Mes nesame pakankamai žinomi. Štai neseniai
Kanadoje, Toronte, vyko Kanados ir
JAV lietuvių dainų šventė – ar daug
kas Lietuvoje apie tai žinojo? Mes
leidžiame „Draugo“ laikraštį, kuris
jau sulaukė 101 metų, – tokio ir Lietu-

va neturi. Praėjusiais metais šauniai
atšventėme 100-metį. Lietuvoje per
mažai žinių apie mus. Mes norime
atsikviesti menininkus, bet kad jie
atvažiuotų, jiems reikia mokėti labai
didelius honorarus, kelionės išlaidas.
Mes esame saviveiklininkai, mes
neturime profesionalų, neturime ministerijos, kuriai galėtume parašyti
prašymą pinigų, mes viską turime
daryti patys. Gal mūsų kultūra yra
kitokia, ne tokia profesionali, bet
mes viską darome savo rankomis ir
širdimi. Mūsų tokia problema, kuria norėjau pasidalinti. Neprašau,
kad mus remtumėte pinigais, žinau,
kaip kai kurie žmonės sunkiai gyvena, ypač pensininkai, bet gal kitais
būdais galėtumėte mums pagelbėti
kultūroje?“
Buvo paliesta ir Amerikoje
žūstančių lietuvių kultūros vertybių
tema – vietovėse, kur mažėjant
senosios kartos lietuvių, griaunamos bažnyčios, kartu su pastatais sunaikinami ir meno kūriniai –
vitražai, sienų tapyba ir kt. Vytautas Balčiūnas priminė New Yorko,
Manhattano, lietuvių šventovės, kur
buvo perkeltų V.K.Jonyno vitražų,
įamžinusių Marijos apsireiškimus,
netekimą, nors buvo dėtos pastangos: žurnalistas Vilius Kavaliauskas
buvo kreipęsis į ministrą pirmininką,
buvo pažadėti pinigai išmontavimui,
pervežimui, bet iki galo taip nieko ir
nebuvo padaryta...
„Reiktų apie tai galvoti kartu
su Lietuva. Jeigu imsitės jūs, mieloji Marija, tikrai padarysit, – sakė
V. Balčiūnas. Komentuodama šį
skaudulį M.Remienė kalbėjo:
„Šventovių likimas – ypač
didžiulė bėda. Bažnyčiai pastatyti reikia gauti vyskupijų leidimą.
Nesvarbu, ar tai lietuvių, ar lenkų, ar
kitų. Bažnyčių pastatai nepriklauso
bendruomenei, tai vyskupijų turtas.
Ir tai vėliau kelia didelių problemų.
į New Yorką buvo atvykęs arkiv. Sigitas Tamkevičius ir pasakė: „Esu
bejėgis ką nors daryti, tai vietos vyskupo reikalas“. Einame į teismus,
teismai labai brangiai kainuoja.
Reikia žmonių, žinančių bažnyčios
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kanonus. Buvo pavojus sunaikinti
ir „Draugo“ pastatus, kurie pastatyti
jau mano atmintyje. Ten yra Marijonų
vienuolynas, koplyčia ir šalia „Draugo“ rūmai. Koplyčia yra išpuošta
dail. Eleonoros Marčiulionienės
keramikos darbais – kryžiaus kelio stotys ir altorius. Kadangi mūsų
tėvai marijonai jau išmirė, dabartinis marijonų vyresnysis, ne lietuvis,
nutarė visą tą plotą parduoti. Ir jau
buvo atsiradęs pirkėjas biznierius,
kuris čia norėjo pastatyti restoraną.
Žinoma, būtų atvažiavęs buldozeris
ir viską nugriovęs be jokio gailesčio.
Ir amerikiečiams kunigams negaila.
Jie irgi žiūri biznieriškai, nes jiems
reikia išlaikyti senus kunigus, o
tai kainuoja pinigų. Laimei, užėjo
krizė, ir pastatai liko neparduoti,
nes biznierius atsisakė pirkti. Ačiū
Dievui, „Draugas“ liko. Vienuolyne bus rengiamos rekolekcijos – ir
amerikiečiams, ir lietuviams.
O gelbėti reikia daug ką –
žūsta daug vertybių, gerų menininkų
kūrinių. Kiek mūsų menininkų
darbų yra svetimtaučių bažnyčiose?!
Ir mūsų Jaunimo centras kabo ant
plauko. Ten veikia lietuviška gimnazija, muziejus ir archyvas. Viskas atsiremia į pinigus, laikosi sunkiai. Keičiasi vietovės, aplinka.
Senieji miršta, naujieji neįsijungia
arba įsijungia per mažai“... – tai ir
daugelis kitų dalykų buvo paliesta
vakaronėje su Marija Remiene.
Tą pačią dieną pokalbis su
viešnia iš Čikagos vyko ir per Lietuvos radiją, laidoje „Toks gyvenimas“ su Zita Kelmickaite. Dviejų
kalbių ir įdomių moterų bendravimas Lietuvos klausytojams padarė
didžiulį įspūdį, laida turėjo didžiulį
pasisekimą (kaip radijo darbuotojai
sako – didžiulį reitingą) – žmonės
skambino (vien pasisakyti buvo leista apie 20 žmonių, o kiek dar tokių,
kuriems neužteko laiko), pasakojo
apie susitikimus su Marija Remiene,
apie jos pagalbą Musninkų parapijai,
kultūros centrui, kitoms Širvintų rajono švietimo ir kultūros įstaigoms,
Kaišiadorių vyskupijai ir kt.
Audronė V. Škiudaitė

PLB Valdyboje

Dabartinės diskusijos apie Lietuvos pilietybę
Šiuo metu Seime svarstomas naujas pilietybės įstatymas.
Jau ketveri metai, kai Konstitucinis Teismas nusprendė, jog buvęs
įstatymas buvo neteisėtas. Pilietybės
įstatymo diskusijos tęsiasi jau ilgą
laiką, bet, atrodo, jog ši svarbi problema vis dar menkai suprantama:
vartojame abstrakčias sąvokas, neatkreipiame dėmesio į dabartines
sąlygas bei pasekmes. Neretai neteisingai vartojame teisinius terminus
ir sąvokas, ypač kai kalbame apie
diskriminaciją, dvigubą pilietybę ar
apibrėžiame dvigubą pilietybę „geografiniu principu“.
Šiandien pagrindinis klausimas Seime yra: iš kokio Lietuvoje
gimusio Lietuvos piliečio atimsime
Lietuvos Respublikos pilietybę? T.
y. nesvarstomas Lietuvos pilietybės
suteikimas svetimos tautos piliečiui,
o sprendžiame, iš ko norime atimti
Lietuvos prigimtinę teisę, garantuotą
Lietuvos Konstitucijos. Remiantis
12 straipsniu, Lietuvos Konstitucijos
pilietybės netekimo tvarka nustatoma
įstatymais, o už šių įstatymų sukūrimą
ir priėmimą yra atsakingas Seimas.
Lietuvos prigimtinės teisės
oponentai ragina pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį referendumo būdu.
Referendumas dėl neribotos dvigubos pilietybės įteisinimo neatitinka dabartinės Lietuvos valstybės ir
lietuvių tautos interesų. Be to, Konstitucinis Teismas yra pripažinęs,
jog Konstitucijoje įtvirtintas dvigubos pilietybės draudimas nėra absoliutus. Surengti referendumą rizikinga, be reikalo būtų išleistos lėšos.
Juk referendumo įstatymas reikalauja, kad dalyvautų daugiau kaip pusė
visų rinkėjų, o sprendimas laikomas
priimtu, jeigu pasiūlytai formuluotei
pritaria daugiau kaip pusė balsavimo teisę turinčių piliečių. Lietuvos valdžia pripažįsta, kad tiksliai
nežino, kiek šiuo metu Lietuvoje yra
Lietuvos piliečių ar rinkėjų ir kiek jų
jau yra emigravę į kitus kraštus. Tad
kaip bus galima nustatyti rinkėjų
skaičių? Antra vertus, į Seimo rin-

kimus ateina tik maždaug 30-40
procentų visų rinkėjų. Naivu tikėtis,
jog toks referendumas pavyktų.
Šiandien Lietuvos spauda Lietuvos dvigubos pilietybės plėtimą
neretai apibūdina kaip „geografinį“
ir todėl diskriminuojantį. Tačiau
šiuo požiūriu kiekvienas įstatymas
gali būti interpretuotas kaip diskriminuojantis, nes jis leidžia ką nors
daryti vieniems, bet ne kitiems. Vaikai negali gerti alkoholio, pensininkais tampama sulaukus tam tikro
nustatyto amžiaus, svetimtaučiai
negali būti mūsų žemės savininkais
ir kt. Įstatymuose yra priimtina nustatyti nevienodą (diferencijuotą)
teisinį reguliavimą tam tikrų
asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Lietuvių
kilmės asmenys yra objektyviai bei
istoriškai pateisinama kategorija.
Pažvelkime į mūsų Konstituciją.
Jos įvade rasite šiuos žodžius:
„puoselėdama Lietuvos žemėje
tautinę santarvę“ ar „tautos teisę
laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir
protėvių žemėje“. I skirsnio antrasis
straipsnis teigia: „Lietuvos valstybę
kuria Tauta. Suverenitetas priklauso
Tautai“. Tai reiškia, kad mes esame
etninė žemė – tautinė tauta.
Didžiausias Lietuvos turtas
yra jos žmonės – lietuviai. Atmesti
dalį jų būtų kenksminga mūsų mažai
tautai. Tai savotiškai pratęstų Sovietų
Sąjungos mums padarytą žalą.
Sprendimas stoti į Europos
Sąjungą mūsų piliečių priimtas
net referendumo būdu. Lietuvos
piliečiai yra Europos Sąjungos
piliečiai. Užtenka pažvelgti į savo
pasus. Pasirašiusi sutartį su Europos
Sąjungos narėmis Lietuva sukūrė
ekonominę sąjungą, išnyko šalis
skyrusios sienos, mūsų tautiečiai
gali dirbti ir jiems bus suteiktos
socialinės garantijos bet kuriame ES
krašte. Lietuva jai prašant buvo priimta ir į NATO, pasirašėme sutartį
su NATO narių kraštais, ir šis aljansas įsipareigojo mus ginti. Tai garantuoja mūsų nepriklausomybę. Ar

mums nepriklausomybė nėra svarbi?
Todėl tokia klasifikacija (išskiriant
ES ir NATO šalis) yra objektyviai ir
istoriškai pateisinama.
Naujame įstatyme kaip atskirą
atvejį reikėtų įrašyti galimybę
įtraukti ir kitas sutartis, kurias Lietuva pasirašys su kitais kraštais,
puoselėjančiais demokratines vertybes, gerbiančiais žmogaus teises ir
teisingumą, besivadovaujančiais laisvosios rinkos principais. Kuriant daugiau atskirų atvejų, kurių skaičiaus
Konstitucinis Teismas neapribojo,
reikėtų įtraukti dar ir šias kategorijas:
turime kiek galima panaikinti okupantų žalos pasekmes, įtraukti
tremtinius ir jų palikuonis bei etninių
žemių lietuvius;
turime įtraukti tuos lietuvių
kilmės
asmenis,
kurie
negali atsisakyti svetimos gimtinės
pilietybės, kaip yra, pavyzdžiui,
Pietų Amerikoje;
turime leisti lietuvių kilmės
žmonėms grįžti į Tėvynę, jiems neatsisakant kitos tautos pilietybės.
Retkarčiais vis girdime kaltinimus, kad, priimdamas kitos
valstybės pilietybę, Lietuvos pilietis atsisako Lietuvos pilietybės.
Laikas pripažinti, kad esame laisvi, nepriklausomi nuo kitų kraštų,
jų reikalavimų bei įstatymų. Be
to, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje
prigimtinės pilietybės teisės negalima atsisakyti, kitur – automatiškai
įgyjama kito krašto pilietybė, o dar
kitur – kitos pilietybės nereikalaujama atsisakyti. Lietuvos pilietybės
galima atsisakyti tik aiškiai ir
savanoriškai raštu tai pareiškus Lietuvos Respublikos valstybei.
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenė pageidauja, kad kiekvienas
lietuvių kilmės Lietuvos pilietis,
nei jo palikuonis, nepriklausomai
nuo to, kur jis gyvena ir ar turi kito
krašto pilietybę, neprarastų Lietuvos
pilietybės. Dėl savo saugumo Lietuva turėtų pripažinti tik savo krašto
pilietybę – Lietuvos pilietybę.
Regina Narušienė, J.D.
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KANADOJE

Daina gyvenau

Lygiai 32 metus Klevo lapo
šalies lietuviai laukė talentingiausių
išeivijos dainininkų pasirodymo. Jau
nuo penktadienio vakaro beveik visa
Toronto oro uosto teritorija, o labiausiai pačiais lietuviškiausiais pirmąjį
liepos mėn. savaitgalį tapę Marriott
bei Sheraton viešbučiai šurmuliavo
mūsų gimtąja kalba, o beveik 1200
choristų, jų draugų, giminaičių ne
tik iš Kanados bei JAV, o ir Anglijos
bei Lietuvos, mūsų šalies kaimynės
Lenkijos, tolimosios Australijos
sugūžėjo į „International Centre“,
šalia Toronto esančiame Mississauga, išgirsti Marijono Mikutavičiaus
grupės. Po kelių dienų paaiškėjo,
kad vienas populiariausių šiuo metu
lietuvių estrados dainininkų laimėjo
ir Lietuvos radijo bei LATGA-A surengtos patriotinės dainos konkursą,
skirtą
LR
Nepriklausomybės
20-mečiui. Jo daina-laureatė Lietuvai „Ar mylit ją jūs“ su milžinišku
pasisekimu nuskambėjo ir Dainų
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šventės išvakarėse, o taip pat visi liko
sužavėti Marijono dainomis „Trys
milijonai“ bei „Pasveikinkit vieni
kitus“. Šiaurės Amerikoje pirmąkart
koncertavusio dainininko repertuare buvo ir Kanadoje gimusio Bryan
Adams atliekamas kūrinys, nemažai
kitų neretai įvairių pramoginių
renginių metu girdėtų melodijų. M.
Mikutavičiaus iki tikros euforijos
pakylėti Dainų šventės choristai bei
kiti koncerte apsilankiusieji dar ilgai
nepaleido muzikantų nuo scenos, fotografavosi su savo dievaičiu.
Rytojaus rytą, nuo pat aštuonių, prasidėjo bendra chorų repeticija, o vakarop visi svečiai ir
Dainų šventės dalyviai rinkosi į
vakaronę, kurios proga „Marriott“ viešbutis tapo Dainamiesčiu,
tik gaila, kad lietuviškų tradicinių
patiekalų įprastai gardžiai pagaminti
kanadiečiams virėjams visgi nepavyko…galbūt verčiau būtų patiekę
ką nors vietinio.
Į pačią Dainų šventę rinkomės
sekmadienio vidurdienį, turbūt pačią
karščiausią vasaros dieną Toronte,
tačiau „Hershey Centre“ kondicionavimas veikė be sutrikimų – o tą
dieną daugiau kaip 3 tūkst. mūsų
tautiečių tikrai buvo ypač įkaitę ne
tik nuo spiginančios saulės, bet ir
nuo uždegančio choristų pasirodymo. Atidarymo žodis deramai atiteko IX išeivijos Dainų šventės organizacinio komiteto vadovams Rasai
ir Pauliui Kurams, kurie pasveikino
visus susirinkusius ne tik angliškai
bei lietuviškai, o ir prancūžiškai –
žinia, Kanadoje oficialios kalbos yra
dvi. Sugiedoti ir visi trys valstybiniai himnai, o salės viduryje staiga
užsidegė trispalvė ugnelė, imituojanti aukurą, – puikus scenarijaus
autorių sprendimas.
Na, o toliau „Hershey Centre“
kelioms valandoms užliejo lietuviška
daina, atliekama jungtinio, mišraus/
jaunimo, moterų, vyrų bei vaikų
choro. IX Dainų šventės dirigenčių
paradą pradėjo šios šventės meno
vadovė Dalia Viskontienė, kurią
pakeitė praėjusio analogiško renginio viena pagrindinių organizatorių

Rita Kliorienė iš Cleveland, OH,
po to pasirodė „Dainavos“ ansamblio atstovas čikagietis Darius
Polikaitis. Kitoms dainoms dirigavo D. Mockienė, A. Vidžiūnas,
D. Grigutienė, B. Mockienė, A.
Stankevičius, G. Bukauskienė, L.
Landsbergis, N. Benotienė, S. Kliorys, R. Gražinis, R. Obalis, R. Kasputis, D. Vaičekonis, K. Daugirdas.
Programos pabaigoje uždarymo
žodį tarė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas,
pakvietęs į 2012 metais Bostone
(Mass.) rengiamą XIV išeivijos
Šokių šventę, bei Kanados LB
pirmininkė Joana Kuraitė Lasienė. Į
žiūrovus kreipėsi ir LR ambasadorė
Kanadai Gintė Damušytė. Renginio kulminacija tapo visų kartu sudainuota „Žemėj Lietuvos“ bei M.
Mikutavičiaus su vaikų choru atlikta
viena žinomiausių jo dainų „Pasveikinkit vieni kitus“.
Laurynas R. Misevičius
Eugenijos Misevičienės nuotraukos

SU MILŽINIŠKU
„TRYS MILIJONAI“

N. BENOTIENĖ DIRIGAVO KELIEMS
DAINŲ ŠVENTĖS PROGRAMOS KŪRINIAMS

PASISEKIMU NUSKAMBĖJO

MARIJONO MIKUTAVIČIAUS

DAINA
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VOKIETIJOJE

Gegužės pabaigoje tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos
pavasaris“ paukštelis išskleidė sparnus skrydžiui link Vakarų Europos ir atskraidino čia įsikūrusiems
tautiečiams du ypatingus Lietuvos kultūros atstovus – prozininką,
dramaturgą, humoristą poetą Juozą
Erlicką bei poetą, eseistą ir vertėją
Vladą Braziūną. Gegužės 20-ą dieną
poetai svečiavosi Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje, gegužės
21 d. – Liuksemburge, o gegužės 22
d. savo skrydį po Europą jie baigė
meilės ir meno sostinėje Paryžiuje.
Nors, pasak satyriko J. Erlicko, poetai visai neskraidžioja it paukšteliai
po Europą, kaip kai kuriems gali
pasirodyti, o „Lietuvos valdžios yra
tiesiog išsiunčiami į atokesnes šalis,
kad nekenktų Lietuvos žmonėms“,

„Poezijos pavasaris“ Vakarų Europoje

renginių organizatorius Europos
lietuvių kultūros centras bei visi į
juos susirinkusieji drįsta su šiuo teiginiu nesutikti.
2010 m. gegužės 20 d. vakarą
Vokietijos Hiutenfeldo miestelyje
esančioje Rennhofo pilies salėje
vyko dviejų dalių kūrybinis vakaras, į kurį gausiai susirinko Vasario
16-osios gimnazijos mokiniai bei
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
(VLB) nariai. Vlado Braziūno
pasirodymą lydėjo muzikinė programa, kurią atliko neseniai susikūrusi
Vokietijos lietuvių grupė „c.l. duo“
(„contemporary Lithuanian duo“),
atstovaujama Gintaro Ručio ir Vaido Bruder. „Repetavome apie pusę
metų“, – apie atvykus į Vokietiją
spontaniškai kilusį ir bene per
pusdienį įgyvendintą projektą juoka-
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vo V. Braziūnas. Kanklių, birbynės,
skudučių, elektrinės ir bosinės
gitarų, pianino ir saksofono lydima
V. Braziūno poezija, klausytojus
užbūrusi nuostabia, beveik archaiška
lietuvių kalba, piešiamais vaizdiniais ir patraukliu savitumu, įgijo ypatingos simbolikos.
Antrojoje
vakaro
dalyje
žiūrovų širdis užkariavo kultinis
Lietuvos satyrikas Juozas Erlickas.
Didžiulėmis ovacijomis sutiktas
poetas pasirodymo metu šmaikščiai
analizavo įvairiausias asmeninio ir
visuomeninio gyvenimo sferas – nuo
darbo užsienyje patirčių iki moters
ir vyro santykio specifikos, nuo
betarpiškos meilės iki absurdiškos
išdavystės. Gyvenime kiek drovus
satyrikas scenoje atsiskleidė kaip atviras, drąsus ir nuovokus kosmopoli-
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tas ir aštrus kritikas, priėmęs įvairius
gyvenimo išbandymus, dirbęs verslininku, indų plovėju, manekenu,
žmogumi voru ir net pardavinėjusiu
savo kūno dalis. Tiesa, pasak pačio
poeto, dažniausiai tai būdavęs
kumštis į dantis... Į valias prisijuokę
ir geros nuotaikos ilgam pasisėmę
Vokietijos lietuviai po pasirodymo
dar turėjo galimybę smagiai praleisti
laiką su svečiais, įsigyti jų knygų bei
kompaktinių plokštelių.
2010 m. gegužės 21-os dienos popietę Liuksemburge Vladas
Braziūnas Europos Sąjungos Komisijoje dirbantiems lietuviams
vertėjams skaitė paskaitą apie
literatūros ir ypač poezijos vertimą
ir jo specifiką, na, o vakarop Liuk-

semburgo lietuvių bendruomenę
poetai pakvietė į poezijos vakaronę
Europos institucijų Liuksemburgo
kultūros centre. Daugiau nei šimtas
į jaukią kavinę-barą susirinkusių
lietuvių šiltai priėmė poetus bei
drauge keliavusius muzikantus, po
renginio parodė jiems miestą, drauge pavakarieniavo.
Paskutiniu kuklaus poezijos
pavasario paukštelio skrydžio po
Europą tašku buvo pasirinkta LR
ambasada Prancūzijoje, Paryžiuje.
Ankstyvą pavakarę metropolio eismo vingrybėse kiek užtrukusius
svečius sutiko literatūra besidomintys Prancūzijos lietuviai, pokalbį su
poetais vedė Prancūzijos Lietuvių
Bendruomenės Knygos klubo vadovė

Aušra Matulevičiūtė. Po kūrybinio
pokalbio vakarą poetai, juos lydintys VLB atstovai ir Prancūzijos lietuviai pratęsė Paryžiaus širdyje, Ile
de la Cité salos parkelyje, vietinių
lietuvių pramintame „Europos smaigaliu“, o kitą dieną svečiai buvo
pakviesti papietauti pas Prancūzijos
Lietuvių Bendruomenės pirmininką
Liną Maknavičių, kur drąsesnieji
nepraleido progos paragauti jo
paruoštų varlių šlaunelių.
Parvykę į Vokietiją ir aplankę
istorinį Heidelbergo senamiestį,
nešini maloniais įspūdžiais poetai
išskleidė sparnus Lietuvos link, skraidindami jai šilčiausius Europos
lietuvių linkėjimus.
ELKC inf.

Birželio 19 d. Hiutenfeldo
miestelyje įsikūrusi Vasario 16-osios gimnazija pakvietė Vokietijos
lietuvius, apylinkių gyventojus
ir svečius iš Lietuvos gimnazijos

parke drauge švęsti trumpiausią ir
šviesiausią metų naktį – Jonines.
Ši tradicinė, didžiausia mokyklos
šventė šiais metais buvo skirta gimnazijos šešiasdešimtajam jubiliejui

paminėti. Šventėje apsilankė daugiau kaip 500 svečių, dalyvavo LR ambasadorius Vokietijoje Mindaugas
Butkus,
Bergštrasės
apskrities
viršininko pavaduotojas Gottliebas

Tikros lietuviškos Joninės Vasario 16-osios gimnazijoje
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Ohlis, Lampertheimo miesto meras
Erich Maier bei Mainzo vyskupijos
mokyklų tarnybos direktorė Doris
Gagianis. Iš Lietuvos į Gimnaziją
atvyko Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Zigmas Lydeka,
universiteto istorijos profesorius
Egidijus Aleksandravičius bei LR
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.
Šventinė programa jaukiame gimnazijos kieme, po senuoju
ąžuolu, prasidėjo muzikiniu kunigo
Valdo Jėlio palaiminimu bei gimnazijos Kuratorijos pirmininko Rimo
Čuplinsko, direktorės dr. Bronės
Narkevičienės ir svečių sveikinimo

žodžiais. LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ir ambasadorius
Gimnazijai iškilmingai įteikė iš Lietuvos atgabentus penkis kompiuterius bei foto įrangą. Mokyklos tautinių
šokių kolektyvas, orkestras ir vokalinis ansamblis, kuriems vadovauja Audronė ir Gintaras Ručiai, atliko nuotaikingą muzikinę programą,
susirinkusių svečių palydėtą ovacijomis ir susižavėjimo šūksniais.
Prieš finalinį šokį diplomais ir suvenyrais buvo apdovanoti gimnazijos organizuotuose foto, sporto ir
meno konkursuose bei turnyruose
dalyvavę mokiniai.
Po oficialios šventės da-
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lies susirinkusieji buvo pakviesti
mėgautis įvairiaspalve renginio programa ir aktyviai įsijungti į šventinį
šurmulį – vieni skubėjo „sirgti“ už
dabartinius ar buvusius gimnazistus
draugiškose krepšinio rungtynėse,
kiti savo jėgas išbandė tradiciniuose
Joninių žaidimuose, turnyruose bei
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos
organizuojamoje loterijoje, merginos iš kvapnių žolynų pynė Joninių
vainikus, kiti stojo eilėn ragauti ant
grotelių kepamų kepsnių, atsigaivinti šaltais gėrimais ir užsigardžiuoti
šviežiais, mokinių tėvų iškeptais pyragais. Rennhofo pilies salėje tikrus
muzikos gerbėjus gimnazijos solistai lepino nauja muzikine programa, bendrabučio fojė svečiai galėjo
pasigrožėti mokinių darbų paroda, o
vakarėjant šventės lankytojų laukė
nuotaikinga folkloro grupės „Kitava“ ir vokalinio ansamblio „Jazz
Island“ iš Lietuvos muzikinė programa. Vakaro metu svečiai taip
pat galėjo įsigyti tradicija tampantį,
per Jonines pasirodantį gimnazijos
kalendorių bei dalyvauti Kuratorijos
paskelbtoje akcijoje „Nutieskime
kelią į Gimnazijos ateitį“, kurios
metu kaupiamos lėšos gimnazijos
priestato statyboms.
Sutemus gimnazijos dvyliktokė Gerda Ekindorf pakvietė svečius
į pilies terasą stebėti įspūdingo
ugnies spektaklio, lydimo gyvos
pagoniškos muzikos. Po pasirodymo
visiems sugrįžus į parką jau liepsnojo didžiulis Joninių laužas. Aplink
jį vakaroti susibūrusių svečių laukė
Joninių linksmybės, liaudies dainos
ir draugiška atmosfera. Išmušus
vidurnakčiui susirinkusieji patraukė
link gimnazijos tvenkinio plukdyti
Joninių vainikėlių, o drąsesni pasklido po gimnazijos parką ieškoti stebuklingojo paparčio žiedo.
Joninių išvakarėse vyko gimnazijos abiturientų šventė, kurios
metu buvo iškilmingai pasirašyta
trišalė bendradarbiavimo sutartis
tarp Vasario 16-osios gimnazijos,
Rennhofo pilyje įsikūrusio Europos
lietuvių kultūros centro bei Vytauto
Didžiojo universiteto.

PLB kraštų žinios

Lietuva sužibėjo didžiausioje Frankfurto
prie Maino gatvės šventėje

Jau trisdešimt metų vykstančioje didžiausioje Frankfurto
prie Maino miesto gatvės šventėje
„Schweizer Strassenfest“, kurioje kasmet įvairiapusiškai pristatoma viena pasaulio šalis, 2010 m.
birželio 19 d. buvo pristatyta Lietuva. Šventėje iki šiol buvo atstovaujama Pietų Amerika, Australija,
Vakarų bei Centrinė Europa. Lietuva – pirmoji Rytų Europos šalis,
patekusi į šios prestižinės šventės
valstybės-viešnios sąrašą. Lietuvos
pristatymą organizavo ir koordinavo
Vokietijoje įsikūręs Europos lietuvių
kultūros centras (ELKC). Reprezen-

tacija buvo finansuojama Vokietijos
privačių verslininkų ir verslo įstaigų
skirtomis lėšomis.
Po iškilmingos tautiniais
drabužiais
pasipuošusių
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių
bei šventės organizatorių eisenos
šventę oficialiai atidarė jos globėjas,
LR
ambasadorius
Vokietijoje
Mindaugas Butkus. Bene kilometro ilgio Schweizer gatvė mirgėjo
Lietuvos trispalvės spalvų balionais. Pagrindinėje šventės scenoje,
Schweizer aikštėje, žiūrovams buvo
pristatyta penkių valandų nuotaikinga, aukšto lygio lietuviška meninė

programa, kurią atliko Vasario
16-osios gimnazijos mokinių ansamblis bei liaudies šokių grupė, folkloro grupė iš Lietuvos „Kitava“, Artūro
Noviko vadovaujamas vokalinis ansamblis „Jazz island“ bei Vokietijoje gyvenanti lietuvė dainininkė Danaja. Atskiruose stenduose Lietuvą
pristatė turizmo, meno, tautodailės
bei gastronomijos atstovai. Svečiai
domėjosi kelionių į Lietuvą bei poilsiavimo galimybėmis, galėjo įsigyti
molinių
rankdarbių,
suvenyrų,
gintarinių papuošalų ir lininių
drabužių,
paragauti
tradicinės
lietuviškos virtuvės patiekalų bei
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trisdešimties puslapių renginio leidinys, išsamiai pristatantis Lietuvą.
„Pristatyti Lietuvą užsienyje ir
formuoti teigiamą ir patrauklų
jos įvaizdį – viena prioritetinių
ELKC veiklos sričių, todėl labai
džiaugiamės pavykusiu renginiu,
Vokietijos susidomėjimu Lietuva,
dosniu jos pristatymo rėmimu,“
– sakė ELKC direktorius Rimas
Čuplinskas.
Frankfurte
prie
Maino
esanti Schweizer gatvė – viena
charakteringiausių ir prestižiškiausių
miesto gatvių. Čia įsikūrusios individualios
smulkiojo
verslo
parduotuvėlės, kavinės, restoranai,
kitos verso įstaigos. Kartą metuose vykstanti šventė, kurią rengia į
susivienijimą susibūrę šioje gatvėje
dirbantys verslininkai, siekia miesto gyventojus ir svečius kasmet
kuo įvairiapusiškiau supažindinti
su vis kita pasaulio šalimi, paskatinti domėtis jos kultūra, menu,
pasivaišinti tradiciniais patiekalais.
Šventėje dalyvavo aukšti
Frankfurto miesto kultūros, verslo ir
politikos atstovai, apsilankė daugiau
kaip 100 000 žiūrovų.
ELKC inf.
Martyno Tschischausko nuotr.

„gyvo“ lietuviško alaus. Tris savaites prieš šventę dviejuose Frankfurto miesto Sachsenhauseno rajono
bankuose buvo atidarytos Vokietijoje gyvenančių lietuvių menininkių
Jūratės Jablonskytės, Izoldos Zacharias ir Jurgitos Nowak darbų parodos.
Pagrindiniuose Frankfurto miesto
dienraščiuose prieš renginį pasirodė
gausybė informacijos apie Lietuvą ir
užsienyje gyvenančius lietuvius, per
radiją vokiečiai kone kasdien buvo

kviečiami apsilankyti šioje šventėje,
o reklaminiai šventės plakatai su
šūkiu „Willkommen Litauen! Europa gemeinsam feiern“ (vok. „Sveika,
Lietuva! Drauge švęskime Europą“),
ant kurių puikuojasi Vasario 16-osios
gimnazijos mokinės tautiniais kostiumais, buvo plačiai iškabinti visame
Frankfurto mieste. Keletą savaičių
prieš renginį vykusioje spaudos konferencijoje žiniasklaidos atstovams
buvo išdalintas specialiai paruoštas
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„Draugystės tiltas“ jungė Europos lituanistines mokyklas

Vokietijoje,
Hiutenfelde
esančiame Renhofo pilies parke,
liepos 2-4 d. vyko improvizuotos Žalgirio mūšio kovos, diskusijos apie lietuvių tautinę tapatybę,
lituanistinį ugdymą užsienyje, čia
žaidė, klegėjo ir juokėsi vaikai. Jau
šeštą kartą lietuviškų savaitgalinių
mokyklėlių bendruomenės rinkosi į
„Draugystės tilto“ šventę.
Renginio idėja gimė Švedijoje, kur pirmasis lituanistinių
mokyklų sąskrydis vyko 2005 metais, Stokholmo „Saulės“ lituanistinėje
mokykloje. Praėjusių metų šventė
vyko Jungtinėje Karalystėje, o
šiais metais antrąkart atkeliavo į
Vokietiją. Čia jau 2007 metais buvo
organizuotas trečiasis „Draugystės
tilto“ sąskrydis. Vokietijos lietuvių
bendruomenė, įsikūrusi Romuvos
sodyboje, Renhofo pilyje, šalia kurios – ir Vasario 16-osios gimnazija bei erdvus parkas, neleido žlugti
šiai šventei ir tęsė „Draugystės tilto“
tradiciją.

Pagrindinis sambūrio tikslas –
aptarti užsienyje gyvenančių lietuvių
vaikų (ir vaikų iš mišrių šeimų)
švietimo aktualijas, pasidalyti pedagoginio darbo patirtimi, plėtoti Eu-

ropos šalių lietuvių bendruomenių
ryšius, inicijuoti ir įgyvendinti bendrus projektus.
Renginį organizavo aktyvūs
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
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nariai, lituanistinių mokyklų pedagogai, Vasario 16-osios gimnazijos
mokytojai, Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovai. Prie organizacinio darbo prisidėjo ir Šveicarijos
Lietuvių Bendruomenė.
„Draugystės tilto“ sąskrydžio
vadovė Dalia Henke pažymėjo, jog
turėjo labai mažai laiko suorganizuoti renginį, ilgą laiką tvyrojo
nežinomybė, ar apskritai jis įvyks.
„Džiaugiuosi, kad šventė įvyko,
gausiai susirinko svečių: buvo
daug vaikų, nemažas būrys tėvelių,
mokytojų ir įdomi bei spalvinga programa. Visus dalyvius džiugino jauki
ir graži gimnazijos aplinka, parkas,
pilis. Mokytojai susipažino su kolegomis iš kitų mokyklų, vaikai bei jų
tėveliai sutiko naujų draugų iš įvairių
Europos šalių. Draugystė tęsiasi“,
– po šventės pasakojo pagrindinė
jos organizatorė. – Visi liko sveiki, niekas nesusižeidė, niekas neperkaito, negavo saulės smūgio 36
laipsnių karštyje“. Dalia Henke
akcentavo, jog
sąskrydžio tikslas buvo skatinti lietuvių vienybę,
žadinti tautiškumo jausmą, puoselėti
lietuvišką kultūrą, neužmiršti tautos istorijos, taip pat burti mokytojus, kviesti juos dalintis patirtimi,
džiaugsmais, problemomis.
„Vaikai turėjo puikią galimybę

visą savaitgalį praleisti lietuviškoje
aplinkoje, sutikti bedraamžius iš
įvairių šalių, kartu žaisti ir tarpusavyje bendrauti lietuvių kalba. Daugeliui vaikų tai yra naujas ir džiugus
atradimas“,– kalbėjo D. Henke.
Daugiau kaip 120 svečių
iš aštuonių Europos šalių nuo pat
penktadienio popietės iki savaitgalio pabaigos laukė aktyvi, turininga
programa. Nuo žaidimų ir koncertų
iki rimtų diskusijų ir opių problemų
svarstymo. Nebuvo be veiklos nei
patys mažiausieji, nei jų tėveliai ar
mokytojai.
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Penktadienio pavakare atvykusiems svečiams surengta ekskursija po Romuvos sodybą – Vasario
16-osios gimnaziją, Rennhofo pilį
bei jos parką. Po trumpos pažinties
su vietove – iškilmingas „Draugystės
tilto“ atidarymas. Giedant tautišką
giesmę buvo pakeltos Lietuvos,
Europos Sąjungos bei „Draugystės
tilto“ vėliavos.
Tiesa, šventė prasidėjo be
vėluojančios Jungtinės Karalystės
(JK) Lietuvių Bendruomenės. Šie
sodybą pasiekė gerokai sutemus.
Po
Vokietijos
Lietuvių
Bendruomenės pirmininko Antano Šiugždinio ir Vasario 16-osios
gimnazijos direktorės dr. Bronės
Narkevičienės renginio dalyvių
pasveikinimo vyko nuotaikingas ir
teatrališkas svečių prisistatymas.
Mokytojai, tėveliai pasakojo apie
mokyklėles, patirtus įspūdžius keliaujant, mokiniai stebino dainomis,
kitais muzikiniais gebėjimais ar
eilėmis.
Visiems
dalyviams
prisistačius, svečiai neskubėjo skirstytis iš Renhofo pilies salės. Pasiekė
žinia, jog visai šalia jau iš Jungtinės
Karalystės atvykstantys lietuviai.
O laukti išties vertėjo. Nors ką tik
atvykę, išvarginti ilgos kelionės autobusu, salėje susirinkusius nustebino menine šokių ir muzikos programa, ypač visus pakerėjo jaunojo
akordeonisto Martyno Levicko atlik-

PLB kraštų žinios

ti kūriniai. Negalėjai nesistebėti šio
antrus metus Londone studijuojančio
muzikos virtuozo talentu ir kartu
jausti pasididžiavimą, jog jis – tavo
tautietis.
Rimtos diskusijos, kelionė ir
pramogos
Šeštadienį
Renhofo
pilies salėje vyko Vytauto Didžiojo
universiteto
prof.
Egidijaus
Aleksandravičiaus paskaita apie
lietuvių tapatybės problemas emigracijoje. Aibę klausimų turėję tėvai
pokalbį su profesoriumi pratęsė
kamerinėje aplinkoje. Tuo metu
mokytojai klausėsi VDU daktarės
Ingridos Balčiūnienės pranešimo
„Probleminiai
lietuvių
kalbos
įsisavinimo aspektai“. Tuo metu
nenuobodžiavo ir moksleiviai, jiems
buvo skirta įdomi kūrybinė užduotis.
Kadangi šiemet minimas Žalgirio
mūšio 600 metų jubiliejus, šios datos nepamiršo ir „Draugystės tilto“
organizatoriai. Vaikai rengėsi vakaro pasirodymui – improvizuotam
Žalgirio mūšio vaidinimui. Po rimtų
diskusijų ir pokalbių sąskrydžio
dalyvių laukė kelionė į Heidelbergo
miestą, o vėliau – vakaronė su folklorine grupe „Pasagėlė“ iš Vilniaus.
Gerokai sutemus prasidėjo
ilgai laukta, kvapą gniaužianti
„Žalgirio“ mūšio improvizacija,
kurią režisavo Nerijus Gedminas.
Jam talkino kompozitorius Gediminas Zujus bei Gediminas Tiuchta.
Tai buvo tikrai spalvingas, įtaigus ir
meniškas vaikų pasirodymas, sukurtas per labai trumpą repeticijų laiką.
Mūšio dalyviai vilkėjo „šarvus“,
dangstėsi skydais, rankose nešė ietis ir tų laikų simboliais išpieštas
vėliavas, tad tikrai galėjo pasijusti
Žalgirio mūšio kariais ir laimėtojais.
Po Žalgirio mūšio vaikai ir
suaugusieji rinkosi žiūrėti įspūdingą
ugnies šou, kurį atliko Vasario
16-osios gimnazistė Gerda Ekindorf.
Dalyviai dar ilgai vakarojo prie
degančio laužo, dainavo, kalbėjosi,
dalijosi įspūdžiais.
Paskutinę renginio dieną,

IŠ DALIOS HENKE

Į

RANKŲ VĖLIAVĄ PERIMA

SVEČIUS KREIPIASI

AIRIJOS LIETUVIAI

VOKIETIJOS LB PIRMININKAS ANTANAS ŠIUGŽDINIS

sekmadienį, šventės dalyviai garbingai perdavė „Draugystės tilto 2011“
vėliavą Airijos Lietuvių Bendruomenei bei kupini malonių įspūdžių
atsisveikino iki kitų metų vasaros
Dubline.
Šio renginio rėmėjai – Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė.
Už visokeriopą pagalbą esame
dėkingi Kauno Vytauto Didžiojo

universitetui, Lietuvių išeivijos institutui bei Vasario 16-osios gimnazijai. Taip pat renginio privatiems
rėmėjams iš Lietuvos ir Vokietijos:
Klasmann & Deilmann, dviračių firmai „Fahrrad Nielandt“, Klaipėdos
turizmo ir kultūros informacijos
centrui bei vizualaus dizaino firmai
„Longa“.
Linas Jocius
VLB atstovas spaudai
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„Eurofestivalis“ jungė Europą

GRUPĖ „SKAMP“

GRUPĖS „IDIOTS IN THE

CROWD “ SMUIKININKĖ

„Europietiška muzika ir pasaulio futbolo čempionatas kartu!“.
„15 grupių kaitino publiką pilies
parke“. „Eurofestivalis vėl viliojo
aibę svečių – neįprasta muzikos ir
sporto kombinacija“.
Tokiomis
straipsnių
antraštėmis apie „Eurofestivalį“ savaitę
pradėjo Hesseno žemės (Vokietija)
regioniniai laikraščiai ir portalai.
Visi rašę apie renginį pabrėžė itin

įvairią, skirtingą muzikiniu stiliumi ir atlikėjais programą bei jaukią
pilies parke vykstančio festivalio
atmosferą.
„Eurofestivalis“ – liepos 9-11
d. – trečią kartą vykęs muzikos
renginys, nuo penktadienio vakaro
iki sekmadienio finalinių Pasaulio
čempionato rungtynių transliacijos lankytojams siūlęs penkiolikos
grupių kokteilį. Festivalį organizuo-
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ja Europos lietuvių kultūros centras
(ELKC), įsikūręs Hiutenfelde, Renhofo pilyje, šalia Vasario 16-osios
gimnazijos.
„Šiais metais skirtingos grupės
iš įvairių regionų džiugino klausytojus įvairia muzika ir atspindėjo
renginio moto: europietiška muzika ir pasaulio futbolo čempionatas
kartu!“, – pabrėžė renginio idėją
– tarpkultūrinį bendravimą –
regioninių naujienų portalas tip-verlag.de.
Pasak renginio organizatorių,
šis festivalis siekia sukurti jaukią
atmosferą buvimui kartu, naikinti barjerus tarp šalių, supažindinti
žiūrovus su įvairių tautybių kultūra
bei tapti visos Europos muzikos
švente, kurioje skambėtų gyvai atliekama įvairaus stiliaus roko, jazz,
pop muzika, o scenoje drauge muzikuoti galėtų Lietuvos, Vokietijos ir
kitų šalių atlikėjai ir muzikantai.
„Ši muzikos šventė taip pat
įrodo ir lietuvių potencialą. Mūsų
tauta, kaip Europos identiteto ir
kultūros dalis, pajėgi reikštis europiniame lygmenyje ir kurti tarptautinio masto kultūrinius renginius.
Iš esmės tai renginys ne Lietuvai,
ne lietuviams išeiviams, ne Vokietijos gyventojams, bet visai Europai.
Štai tokia vizija toliau ir vadovausis
šis kultūrinis muzikos festivalis“, –
pasakojo ELKC direktorius Rimas
Čuplinskas.
„Lietuviai labiausiai emigruojanti ES tauta. Vadinasi, mes „šioje
srityje“ – emigracijos temos kontekste – esame ar greitu metu būsime
Europos ekspertai. Mes turime imtis
iniciatyvos ne tik lokaliu spektru, bet
ir globaliai kalbėti apie Europos tautų
tapatumą, migraciją, panašumus, diskutuoti, kuo estai yra panašūs ir kuo
skirtingi nuo portugalų. Šis renginys
– tarsi muzikinis Europos dialogas ir
platforma šiai diskusijai“, – pasakojo
R. Čuplinskas.
ELKC inf.
Eriko C. Schmitt nuotraukos
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Ir mes dainavome kartu

BALTARUSIJOJE

LIEPOS 6 DIENĄ, LYGIAI 21 VALANDĄ VIETOS LAIKU, MINSKE GANA DIDELIS BŪRYS LIETUVAIČIŲ SUSIRINKO
„TAUTINĘ GIESMĘ“. ATVAŽIAVO BENDRUOMENĖS NARIAI IŠ VISUR, PALIKĘ DARBUS SODUOSE. IR SUGIEDOJO...

SUGIEDOTI

Kūrybiniai iššūkiai
Vilniaus vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ birželio
29-liepos 2 dienomis vyko seminaras užsienio lietuviškų mokyklų
pedagogams „Kūrybiškas požiūris į
mokymą(si)“.
Seminarą Švietimo ir mokslo
ministerijos užsakymu organizavo
Užsienio lietuvių švietimo centras,
įsikūręs prie Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“. Į savaitę
trukusį seminarą atvyko mokytojai
iš visos Baltarusijos: iš Minsko – Vitalija Kolesnikova, iš Lydos – Marina Mitiukevič ir Lucija Martinkevič,
iš Rodūnės – Valentina Valatkaitė
Drobyševskaja, iš Pelesos – Petras Rimkus, Nijolė Rimkuvienė, iš
Rimdžiūnų – Antanas Žvaginis.
Užsiėmimus mums vedė lektoriai iš Vilniaus kolegijos – Lidija
Laurinčikienė, Šiaulių universiteto
– Aušra Kazlauskienė, Specialiosios
psichologijos ir pedagogikos centro – Aida Šimelionienė. Vilniaus
pedagoginio instituto istorijos fakulteto dekanas profesorius dr. Eu-

genijus Jovaiša pristatė elektronines
mokymo priemones kūrybiškai
dirbančiam mokytojui. Dalyvavome
ne tik mokymuose Užsienio lietuvių
švietimo centre, bet ir edukacinėjekūrybinėje veikloje Nacionalinėje
dailės galerijoje, pažintinėje ekskursijoje po Kairėnų botanikos sodą.
Mums labai gražiai vadova-

vo ir rūpinosi mokyklos direktorius
Gintautas Rudzinskas ir Užsienio
lietuvių rėmimo centro vadovė Asta
Turskienė bei vyr. specialistė Irina
Mickutė.
Vitalija Palubaitytė Kolesnikova
Minsko lituanistinės mokyklos
mokytoja
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Po lietuvybės ženklu

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimui pasibaigus

SUVAŽIAVIMO DALYVIAI
Saulėtą ir šiltą gegužės 29 d.
popietę į Pasaulio lietuvių centrą,
Lemont, aptarti savo metų veiklos rezultatų rinkosi JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Vidurio Vakarų
apygardos suvažiavimo dalyviai.
Turbūt nesuklysiu teigdama, jog į
šį mūsų bendruomenės susibūrimą
susirinko pareigingiausi jos nariai
– juk daugelis neatsispyrė pagundai
pasidžiaugti prasidėjusios vasaros ir
ilgojo savaitgalio malonumais.
Suvažiavimą pradėjo apygardos pirmininkė Irena Vilimienė. Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus, tylos minute buvo pagerbti Amžinybėn
iškeliavę Bendruomenės nariai. Prelatui Ignui Urbonui, sukalbėjusiam
invokaciją ir švenčiančiam 75
metų kunigavimo sukaktį, sugiedota „Ilgiausių metų“. Prisimintas
šiais metais miręs aktyvus ilgametis
Bendruomenės narys Liudas Kirkus
– apie jį šviesiais prisiminimais pa-

sidalino jo bičiulis Aleksas Vitkus.
Buvo pristatyti apygardos valdybos
nariai, JAV LB XIX Tarybos nariai,
apylinkių pirmininkai ir svečiai.
Apygardos pirmininkės
pranešimas
Apygardos pirmininkė I.
Vilimienė perskaitė pranešimą, kuriame išvardijo nuveiktus darbus,
aptarė laukiančius darbus. Nauja
7 narių apygardos valdyba buvo
išrinkta praėjusiais metais apygardos suvažiavimo metu. Valdybą sudaro pirmininkė I. Vilimienė, pavaduotoja Birutė Kairienė, sekretorė
Zita Litvinienė, iždininkė Genovaitė
Treinienė, Angelė Kavakienė yra
atsakinga už organizacinius reikalus, Algimantas Barniškis tvarko kultūrinius reikalus, jaunimo ir
sporto reikalais rūpinasi Ernestas
Lukoševičius. Kiekvienas valdybos narys, be įsipareigojimų apy-
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gardos valdybai, dalyvauja ir savo
apylinkės ar kitų organizacijų
veikloje. Kaip sakė I. Vilimienė,
Valdyba didžiausią dėmesį savo darbe skyrė JAV LB Tarybos nutarimų
ir KV pavedimų vykdymui bei
susipažinimui
su
apylinkėmis.
Apygarda jungia 11 apylinkių. Per
ataskaitinį laikotarpį valdybos nariai lankėsi apylinkių metiniuose
susirinkimuose, dalyvavo įvairiuose
renginiuose. Lake Ozark, MO,
apylinkė KV sutikimu yra išbraukta
iš apylinkių sąrašų kaip nebeveikianti. Madison, WI apyl. atsisakė dalyvauti Bendruomenės veikloje. Toje
apylinkėje gyvenantys tautiečiai
apsiriboja organizacijos „Sister Cities“ veikla. I. Vilimienė padėkojo
apylinkių pirmininkams, valdyboms
už pasiaukomą, nepamatuotą, kartais
labai nedėkingą, bet taip reikalingą
lietuvybės išlaikymo darbą.
Pasidžiaugta garbingais apdo-
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vanojimais – Čikagos visuomenės
ir kultūros veikėjų pagerbime Cook
County iždininkė Maria Pappas
Brighton Park apyl. pirm. Salomėjai
Daulienei ir Cicero apyl. pirm.
Mindaugui Baukui įteikė „Awards
of Exellence“ apdovanojimus.
Apygardoje buvo išrinkta
17 JAV LB Tarybos narių, 3 tarybos nariai yra apygardos valdyboje. Praėjusiais metais Tarybos
pirmoje sesijoje Denver mieste
dalyvavo 5 valdybos nariai, tai,
pasak I. Vilimienės, rodo valdybos brandumą. Juk kur kitur, jei ne
pačiame LB verpete, t. y. Tarybos
sesijose, galima įsigyti pažįstamų,
pasidalinti patirtimi, pačiam pasimokyti, pasisemti naujų minčių, patirties. Pasak I. Vilimienės, galima
sakyti, jog XIX Tarybos prezidiumas
persikėlė į Čikagą – trys prezidiumo
nariai yra čikagiškiai. Praėjusių
metų rugsėjį buvo sušauktas jungtinis apyl. pirmininkų, Tarybos narių
ir apygardos valdybos pasitarimas.
Pasitarimo nutarimai Tarybos sesijos metu buvo įtraukti į atskirų
Komisijų nutarimus ir buvo priimti.
Apylinkėms išplatinta KV atsiųsta
rezoliucija-kreipimasis į Jungtinių
Valstijų Kongreso narius ir senatorius Lietuvos Nepriklausomybės
švenčių proga.
Apygardos žmonės dalyvavo
Cook County iždininkės M. Pappas
surengtuose šventiniuose renginiuose, Europos dienose, kurias šiais
metais suruošė Ispanijos ambasada
Čikagoje. A. Kavakienė atstovavo
Lietuvių verslo tarybai ir apygardai
gegužės 8 d. Lietuvos ambasados
Washington, DC suruoštoje atvirų
durų dienoje, švenčiant Europos
Sąjungos dieną, taip pat JAV-Baltijos fondo Gala priėmime. Dalyvauta „Draugo“ šimtmečio pokylyje,
dienraštis pasveikintas jubiliejiniame leidinyje. Skirta auka ir dalyvauta Socialinio skyriaus metinėje
vakarienėje „Seklyčioje“. Valdyba
kartu su Lemonto apylinke kreipėsi
į LR generalinį konsulatą Čikagoje
dėl kai kurių konsulinių paslaugų teikimo galimybės Lemonte. Rugsėjo

6 d. suruošta Vasaros šventė, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui
paminėti. Šventėje dalyvavo estų
ir latvių atstovai. Sėkmingai praėjo
liaudies instrumentų ansamblio
„Vaivoros“ koncertas. Surengtas
vakaras susitikimas su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir Vilniaus universiteto docente dr. Irena
Vaišvilaite. KV prašymu valdyba
padėjo suruošti Lietuvos baleto
artistų Eglės Špokaitės ir Martyno
Rimeikio bei smuikininko Martyno Švėgždos von Bekker, pianistės
Gintės Čepinskaitės koncertą.
Apygardos pirmininkė paminėjo, kad apygardos ribose veikia 7 lituanistinės mokyklos. Maironio lituanistinė
mokykla Lemonte gali didžiuotis esanti pati
didžiausia – joje mokosi apie 500
mokinių, Čikagos lituanistinėje mokykloje kiekvieną šeštadienį susirenka per 300 mokinių, Naperville
ir Libertyville mokyklose mokosi
po 60 moksleivių. Indianapolio,
Minnesotos lituanistinės mokyklos mažiausios, jose mokosi kelios
dešimtys lietuviukų. Čikagoje veikia
„Žiburėlio“ Montessori lituanistinė
mokykla.
Valdybos pirmininkė kalbėjo
apie laukiančius darbus. Rugpjūčio
8 d. PLC sodelyje kartu su ŠASS,
Jaunimo sąjunga ir ALT’u ruošiama
šventė, skirta Žalgirio mūšio 600-osi-

APDOVANOTI VEIKLŪS
TREINIENĖ, K. LAUKAITIS

oms metinėms paminėti. Ruošiamasi
dalyvauti Tarybos antroje sesijoje,
prieš tai, kaip ir praėjusiais metais, ketinama susirinkti į pasitarimą.
Reikalui esant žadama talkinti neseniai įkurtam JAV LB Archyvų
komitetui, kuris rūpinsis archyvų
išsaugojimu. Bendruomenės aktyviems nariams ketinama suruošti
seminarą įstatų ir taisyklių klausimais. I. Vilimienė priminė, kad
buvo nutarta suvažiavimus ruošti
vis kitose apylinkėse, tačiau naujai
išrinkta valdyba nusprendė šįmet
suvažiavimą dar surengti PLC.
Apygardos pirmininkė padėkojo
Bendruomenės aktyvui už tarpusavio supratimą, bendradarbiavimą,
gražius sumanymus.
Apylinkių gyvenimas
Suvažiavime
apie
savo
kasdienybę ir šventes kalbėjo ir
apygardai priklausančių apylinkių
pirmininkai. Teritoriniu atžvilgiu ir
pagal apylinkių skaičių LB Vidurio Vakarų apygarda yra didžiausia
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Iš vienuolikos apygardoje esančių
apylinkių keturios labiausiai nutolusios nuo Čikagos miesto, todėl
kelių pirmininkai negalėjo atvykti, tačiau jie perdavė sveikinimus ir
linkėjimus.
Apie aktyvią LB Brighton
Park apylinkės veiklą papasakojo

BENDRUOMENĖS ŽMONĖS :

R. KRONAS (IŠ

KAIRĖS ),

G.

2010 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis 27

PLB kraštų žinios

pirm. S. Daulienė, apie įdomius Cicero apylinkės renginius – jos pirm.
M. Baukus. Lemonto apylinkės nuveiktus darbus apžvelgė buvęs pirm.
Rimantas Dirvonis, apie ateities planus papasakojo naujai išrinkta pirm.
B. Kairienė. Apie atsigaunančią
Marquett Park apylinkės veiklą
papasakojo pirm. Dalia Blekienė.
LB East Chicago, IN, apylinkės
džiaugsmais ir rūpesčiais pasidalijo pirm. Birutė Vilutienė. LB Greater St. Louis, IL, apylinkė – viena
iš tolimesnių, tačiau į suvažiavimą
atvyko ir buvusi apylinkės pirm.
Danutė Žabaitė Lasky, ir naujoji
apylinkės vadovė Renata Wolfe. Jos
pasidžiaugė veikliais bendruomenės
žmonėmis. D. Žabaitės Lasky ir kitų
apylinkės narių pastangomis suredaguota ir išleista knyga, skirta East
St. Louis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių katalikų
bažnyčios – pirmos lietuviškos
architektūros bažnyčios Amerikoje –
110 metų jubiliejui. Kaip pastebėjo
ne vienas kalbėjęs suvažiavime, iš
tiesų prasmingiausi Bendruomenės
darbai prasideda nuo apylinkių.
Apygardos iždininkė Genovaitė Treinienė pristatė metinę iždo
ataskaitą, buvo perskaitytas apygardos kontrolės komisijos pranešimas.
Birutė Vitkauskienė ir Antanas
Paužuolis aptarė Šv. Kazimiero
kapinių reikalus.
Nerimsta ginčai dėl WaukeganLake County apylinkės
Suvažiavime
neišvengta
kalbų ir aistrų dėl nesibaigiančių
nesutarimų
Waukegan-Lake
County apylinkėje. Skundą dėl
šios apylinkės veiklos šiuo metu
nagrinėja JAV LB Garbės teismas.
Waukegan-Lake County apylinkės
valdybos sekretorius Gediminas
Damašius papasakojo apie metinį
susirinkimą, kuris vyko kovo 21 d.
Iki šiol nerimsta aistros dėl šio susirinkimo metu vykusio balsavimo,
nors nesutarimų šioje apylinkėje
būta ir anksčiau. Buvusi apylinkės
pirm. A. Kavakienė, kalbėdama apie
savo darbą šioje apylinkėje, teigė,

kad šioje apylinkėje nėra atsiskaitomumo. Pasak jos, ataskaitiniorinkiminio susirinkimo metu buvo
padaryta pažeidimų. Ji sakė norinti, kad apylinkėje baigtųsi pykčiai,
kurie skaldo apylinkės žmones. Buvusios apylinkės pirmininkės nuomone, išvadas apie šios apylinkės
veiklą turi padaryti Garbės teismas.
PLB pirmininkė R. Narušienė, kovo
21 d. taip pat dalyvavusi apylinkės
metiniame susirinkime, priminė apie
nekaltumo prezumpciją ir pasiūlė
bendruomenės reikalus spręsti savo
rėmuose, o nekelti skandalų viešai
spaudoje.
Apygardos pirmininkės I.
Vilimienės nuomone, šie nesutarimai yra nemalonūs ir nedarantys garbės visai LB. Ji sakė: „Vargu ar koks teismas gali išspręsti
bendruomenės nesutarimus. Reikia
pasitelkti geranoriškumą, nugalėti
nereikalingą pyktį – juk per didelė
prabanga tokios mažos tautos
žmonėms skaldytis ir pyktis“. S.
Šimkuvienės
Rosen
nuomone,
Waukegan-Lake County apylinkėje
bendruomeninis gyvenimas vyksta, tačiau dažni pasikeitimai vyksta skausmingai, kartais pritrūksta
susikalbėjimo, ramaus bendro darbo.
Garbės teismo pirmininkas
L. Vismanas, pasidžiaugęs pasitaikiusia proga dalyvauti apygardos
suvažiavime, taip apibūdino padėtį
šioje apylinkėje: „Vien teismas
neišspręs bendruomenės reikalų.
Šioje apylinkėje yra ir kitų reikalų,
tad ateityje dar reikės padaryti daugiau sprendimų dėl šios apylinkės
veiklos“.
Laukiantys darbai
JAV LB KV atstovė S.
Šimkuvienė Rosen pasidžiaugė,
kad suvažiavime dalyvauja nemažai
žmonių, matyti vienas kitas naujas
žmogus, kurių taip reikia bendruomenei. Ji paminėjo, kad rugpjūčio
paskutinį savaitgalį vyks seminaras, kuriame bus apmokomi
apylinkių pirmininkai, bus pasakojama, kaip tvarkyti apylinkų iždą.
Pasak S. Šimkuvienės Rosen, žinių
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apie bendruomeninę veiklą dažnai
trūksta naujai atėjusiems žmonėms.
Viešnia padėkojo bendruomenės
žmonėms už jų darbą ir JAV LB
KV padėkos raštais apdovanojo
veikliausius bendruomenės narius
Romualdą Kroną, Danutę Žabaitę
Lasky, Kazimierą Laukaitį, Birutę
Navickienę, Genovaitę Trainienę ir
Birutę Vindašienę.
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas nutarė prašyti
JAV LB KV aprūpinti visas apylinkes patikslintais JAV LB Įstatais
ir taisyklėmis, išversti šiuos įstatus
ir taisykles į anglų kalbą, paruošti
naujus lankstinukus apie JAV
Lietuvių Bendruomenę, paragino
Vidurio Vakarų apygardos valdybą
suruošti seminarą apygardos aktyvui
JAV LB įstatų ir taisyklių klausimais, įpareigojo LB Vidurio Vakarų
apygardos valdybą paskirti žmogų
apygardos archyvams tvarkyti.
Baigę rimtus darbus suvažiavimo dalyviai turėjo progos
pasikalbėti, pabendrauti prie pietų
stalo. Dainingiausieji netrukus ir
skambią dainą užtraukė. Besiskirstydami žmonės vieni kitiems sakė
„Iki greito pasimatymo!“ – juk
bendruomenės reikalai daugelį jų
vėl netrukus suves. Taip norisi tikėti,
kad tame būryje kaskart išvysime
daugiau naujų, jaunų žmonių. Juk
reikia, verkiant jų reikia – patys
puikiai žinote, kam. Deja, dažnai
tik žodžiais garsinamės mylį savo
tėvynę, o kasdienius, mūsų lietuvybei išsaugoti taip reikalingus darbus dirba tie patys, savo laiko, jėgų
neskaičiuojantys
pasišventėliai.
Iš tiesų keista, kad daugelis mūsų
tautiečių, įsikūrusių čia, svečioje
šalyje, nejaučia net mažiausio noro
pasijusti esą telkiančios bendrybės
– tautos – dalimi. O tereikia tiek
nedaug – suėjus į būrį pajusti, kad
mus vienija tiek daug bendrų dalykų,
bei pasistengti, jog mūsų gyvenimas
čia, išeivijoje, būtų pažymėtas ir
lietuvybės ženklu.
Loreta Timukienė
Autorės nuotraukos
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Pagerbtas kunigas dr. K. A. Trimakas

KUN. DR. K. TRIMAKAS DĖKOJA SUSIRINKUSIEMS (O JŲ BUVO APIE 200) UŽ JAM SUTEIKTĄ GARBĘ. KAIRĖJE –
S. VAIČIŪNAS, DEŠINĖJE – AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS PIRM. SAULIUS KUPRYS
Ne tik Čikagoje, bet ir Lietuvoje gerai pažįstamas ir gerbiamas kun. dr. Kęstutis A. Trimakas
susilaukė tinkamo įvertinimo bei
pagerbimo. Birželio 20 d. kunigo 80 metų gyvenimo, 50 metų
kunigystės ir 50 metų akademinio
darbo sukakčių proga jo garbei buvo
surengta Padėkos šventė, į kurią atvyko ir aukštų svečių iš Lietuvos.
Renginys prasidėjo tos dienos
rytą Padėkos Mišiomis Šv. Antano
šventovėje Ciceroje, kur pagrindiniu
atnašautoju buvo sukaktuvininkas,
o jam talkino dvasininkai iš Lietuvos. Šiai sukakčiai skirtą pamokslą
pasakė JAV užaugęs mons. Gintaras Grušas, dabar einantis Lietuvos
Bažnyčios vyskupų konferencijos
generalinio sekretoriaus pareigas.
Pamokslininkas pratęsė praėjusio
sekmadienio evangelijos žodžius:
„Jei kas nori eiti paskui mane,

teišsižada pats savęs, teneša savo
kryžių ir teseka manimi...“, sujungė
juos su kun. K. Trimako atlikta misija šioje žemėje. G. Grušas paminėjo
dalį sukaktuvininko darbų, kurie tikrai verti dėmesio.
Pamaldų metu gražiai giedojo lietuvių bažnytinis choras (šiek
tiek papildytas), solo giedojo Vilma
Skučienė. Mišių pabaigoje giesmininkai puikiai atliko giesmę, sukurtą
pagal
sukaktuvininko
žodžius
„Švęskime gyvenimą“ (muzika Ingridos Daukšytės), viešai atliktą
pirmą kartą.
Akademinė programa
Willowbrook salėje
Po šv. Mišių šventės dalyviai iš Cicero važiavo į Willowbrook
Ballroom salę Willow Springs miestelyje, kur prie jų prisijungė iš kitur
atvykę tautiečiai, užpildydami gana

PRELATAS

V.

erdvias to pastato patalpas.
Čia žodį tarė viena iš rengėjų
– visuomenininkė Marija Remienė,
o akademinę programą vedė taip
pat renginio komiteto atstovė Vida
Kuprytė. Ji prisatė staigmeną: ekrane pasigirdo jubiliato brolio Aristido sūnaus balsas, kuris dėdei
paskyrė savo kūrinio – rašomos
operos „Karalius be karūnos“
kunigaikščio Kęstučio ariją. Ji tuoj
pat ir nuskambėjo. Jubiliatą pasveikino naujai rašomos operos autorius Paulius Trimakas, kuris programai baigiantis fortepijonu pagrojo
ištrauką iš ruošiamos operos.
Invokaciją perskaitė šiuo
metu Čikagoje viešintis iš Lietuvos
atvykęs kun. Algirdas Paliokas. Po
to sekė sveikinimai. Žodį tarė Amerikos lietuvių katalikų federacijos pirmininkas Saulius Kuprys, sveikinęs
ir ALT vardu. Buvo perskaitytas
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Lietuvos vyskupų konferencijos
išeivijai delegato prelato Edmundo Putrimo sveikinimas. Žodį tarė
JAV LB valdybos pirmininkas Vytas
Maciūnas. Sveikino ir Š. Amerikos
ateitininkų valdybos pirmininkė
Rasa Kasniūnienė ir kt., tarp jų – ir
JAV LB Cicero apyl. valdybos pirmininkas Mindaugas Baukus.
Garbės daktaro regalijos
Akademinės dalies metu
kalbėjo prelatas, profesorius, habil.
dr. Vytautas S. Vaičiūnas ir profesorius, habil. dr. Alfonsas Motuzas. Abu jie skaitė pranešimus apie
sukaktuvininką bei jo atliktus darbus. Čia norime pacituoti ištrauką
iš prel. V. S. Vaičiūno kalbos, kuri
daug ką pasako: „Apie asmenybę
galima labai daug kalbėti, bet svarbiausia kartu su Jubiliatu Dievybei
tariame: „Ačiū!“ Žmogaus gelmė
suskamba pagal Dievo akordus tik
tuomet, jei ji sutampa su Dangiškojo
Menininko Valia. Tai Tas, kuris davė
gyvenimą, kuris rūpinosi kiekviena

UKRAINOJE

SU

gyvenimo akimirka, kuris myli, nori
būti mylimas ir pasiruošęs mylėti
amžinai. Tai toks didžiųjų Žmonių
kelias – sudėtingas, kiekvieną gyvenimo momentą prasmingai ištariant:
„Tėve, teesie Tavo valia!“. Štai tokį
kun. prof. dr. Kęstutį šiandien regime
prieš save – maloniai besišypsantį,
pilną altruistinio gerumo, nuolat
save dovanojantį visiems, kurie stokoja vidinės pagalbos ir šilumos.
Gimė 1930 m. Kaune. Pradžios
mokyklą baigė 1941 m. Kaune, o Miuncheno lietuvių gimnaziją – 1948
m. Vokietijoje. Po studijų JAV buvo
įšventintas kunigu, 1960 m. tęsė studijas Vokietijoje, o vėliau JAV. Tuo
pačiu metu dirbo pastoracinį darbą
ir redagavo žurnalus JAV. Įgijęs
doktoratą psichologijos srityje dirbo klinikiniu psichologu ligoninėje,
tęsė akademinį darbą ir profesoriavo
universitetuose. Septyniolika metų
dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir kitose Lietuvos aukštosiose
mokymo įstaigose, rašė ir teberašo
knygas, redagavo kultūrinę bei

mokslinę periodiką“.
Šis
garbingas
dvasiškis
atvežė Kauno arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus skirtą Šiluvos Dievo
Motinos medalį, perskaitė arkivyskupo bei Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. dr. Zigmo Lydekos laišką. Be to, jis gerbiamam
Jubiliatui atvežė ir Kauno kunigų
seminarijos rektoriaus monsinjoro Aurelijaus Žukausko sveikinimo
diplomą. Įspūdingai atrodė garbės
daktaro regalijų – togos įteikimas
kun. dr. K. Trimakui, kurį atliko prel.
V. S. Vaičiūnas ir prof. A. Motuzas.
Jubiliatas sveikintojus apdovanojo naujai pasirodžiusia savo
knyga „Jis dovanojo man būtį“.
Šios gražios šventės pagrindinis rengėjas – Amerikos lietuvių
katalikų federacija, Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkė ir speciali
komisija. Tai iš tiesų buvo neeilinis
renginys.
Edvardas Šulaitis
Autoriaus nuotraukos

Krymo lietuvių svečias

LR GARBĖS KONSULATE KRYME ĮVYKO
KRYMO LIETUVIŲ DRAUGIJOS NARIAIS

NAUJOJO
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Mamyčių ir močiučių popietė Geelonge

Gegužės mėnesio pirmąjį
sekmadienį Lietuvoje minima Motinos diena. Pats gražiausias pavasario
mėnuo, gamta pabudusi iš žiemos
miego, paukščiai stato savo lizdus,
kuriuose augins naujas vadas. Lietuviai su gegužės žiedais sveikina
mylimas Mamas, Močiutes, skiria
pačius nuoširdžiausius žodžius. Kad
ir toli nuo tėvynės išeivija nepamiršta
šios gražios tradicijos. Puoselėja ją
savo vaikuose, anūkuose. Nors sunkiai tardami senelių kalba žodžius
jie iš savo širdelių sveikina Mamytes
ir Močiutes.
Gegužės 2 dieną Geelongo Lietuvių namai klegėjo nuo
mažiukų, paauglių balsų. Šiandien
jie atėjo čia parodyti, kaip kruopščiai
mokėsi eilėraščius, šokius. Loreta Čižauskaitė Tigani pradėjo šią
popietę. Ji gražiomis eilėmis pasveikino susirinkusius. Bendruomenės
pirmininkas S. Šutas tarė prasmingus žodžius, skirtus Motinoms. Tylos minute buvo pagerbtos išėjusios

į Tėvo Dangiškus namus. Paauglės
Miranda Tigani, Bronė Šimkutė ir
Alana Bindokaitė lietuvių ir anglų
kalbomis nuoširdžiai pasveikino
Mamytes. Miranda pasakė savo senelio Stasio Čižausko eilėraščio
ištrauką, kurį jis parašė savo mamai.
Mažieji šokėjai, kuriuos globojo vyresnės mergaitės, pašoko
penkis šokius. Malonu žiūrėti į
juos. Jauniausia, Kajaus anūkėlė, tik
trejų metų, neatsiliko nuo vyresnių:
trepsėjo, plojo ir sukosi. Šie jauni šokėjai – tai Geelongo ateitis,
tikimės, kad jie tęs lietuviškas tradicijas...
Gražiai buvo atliktas Geelongo futbolo vaidinimėlis, kur „lėlė
lietuvaitė“ kvietė sportininkus ateiti į šokių grupę „Linas“. Vaikučiai
suruošė portretų parodėlę, juos
įteikė Mamytėms ir Močiutėms.
Po šio linksmo pasirodymo
tris nuotaikingas dainas, išmoktas
šiai dienai, atliko ansamblis „Aidai“. Dainų turinys malonino

AUSTRALIJOJE

susirinkusių širdis. Choras „Viltis“
dainas skyrė Motinoms. Nenuilstanti
devyniasdešimties sulaukusi Regina
Skėrienė linksmino mus savo šokiu.
Linkim jai neblėstančio žvalumo.
Šiuo pasirodymu buvo užbaigtas
Motinos sienos paminėjimas.
Vyrai „Židiniečiai“, anksti pakilę iš šilto patalo, skubėjo
į Lietuvių namus skusti, tarkuoti bulvių, ruošti kugelio ir maitinti
gausios „šeimynos“. Dideliame puode vartėsi virtinukai. Gardžiavomės
kvapnia kava ir skaniais pyragais,
kuriuos kepė geelongiškės moterys. Maloni buvo popietė, kurioje
jautėmės lyg viena didelė šeima.
Visi bendravo, kalbino vienas kitą.
Nesimatė vienišų ar nuliūdusių.
Šypsena visų veiduose!
Neskubėdami
skirstėmės.
Mudu su vyru dar aplankėme
sergančią I. Gailiuvienę ir šviečiant
žiburiams palikome Geelongą.
M. Augustinienė
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Australijoje buriasi ir ne pokario lietuviai

NAUJOJI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BANGA MELBURNO PRIEMIESTYJE
Gegužės mėnesį viename iš
Melburno priemiesčių vyko naujai atvykusių tautiečių susitikimas.
Nors sakoma, jog lietuvį rasi bet kurioje pasaulio šalyje, Australijoje jų
tikrai nedaug. 2006 metų statistikos
biuro duomenimis, 1970-2000 m. iš
Lietuvos į tolimąjį kontinentą pastoviam apsigyvenimui atvyko 700
žmonių.
Saulėtą gegužės sekmadienį
dalis Melburne bei apylinkėse
įsikūrusių tautiečių susirinko Vitos Ristovski sodyboje. Tikslių
duomenų, kiek iš naujai atvykusių
yra išsibarstę po visą Viktorijos
valstiją, nėra. Todėl šio susitikimo
organizatorių − Liudos Valiaugienės
ir Aidos Žilinskienės tikslas − sutraukti vis daugiau žmonių.
Iš viso į Whittlesea jų sugūžėjo
apie šešiasdešimt. Suskaičiavus
avis, paukščius, žuvis, kengūras,
karves, gyvates, turbūt buvo pora
tūkstančių. Susipažinome, kurie
buvo nepažįstami, atnaujinome
draugystę su tais, su kuriais buvome nesimatę nuo praėjusių metų,
stebėjomės, kaip greitai auga vaikai
ir bręsta jaunoji karta.

Padarėme suneštinį, vaišinomis vieni kitų patiekalais, ragavome puikios, šeimininkės Vitos
išvirtos moliūgo sriubos. Po įdomių
pasakojimų, kaip kas atsirado
egzotiškame žemyne, paaiškėjo, jog
tiek mažai vieni apie kitus žinome.
Per tą laiką vaikai išsibarstė po
plačiuosius laukus. Jie suaugusių
kompanijoje jautėsi nedrąsiai. Iš
pradžių kai kurie įsipareigojo padeklamuoti ir pašokti, tačiau kai atėjo
laikas pasirodyti, − bėgo slėptis. Net
ir vertingi Irenos Grinkaitės prizai
nesuviliojo.
Po vaišių nutarėme patikrinti savo sportinę formą ir įkopti į
vietinį Šatrijos kalną. Taip kažkas
pakrikštijo Vitos ir Sam Ristovski
sodyboje stūksantį kalną. Tie, kurie turėjo energijos lipti į viršūnę,
ją pasiekė per penkioliką minučių.
Visi sutikome, jog Vitos kalnas
nebuvo toks status kaip Šatrijos.
Pasilikę sodyboje galėjo mums
tik pavydėti, nes kopė ir vyresnio
amžiaus žmonės, ir tėvai, nešini
mažamečiais vaikais. Viršūnėje iš
visų plaučių traukėme dainą, kad net
netoliese besiganančios šeimininkų
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karvės už krūmokšnių pasislėpė.
Kengūras, kurių kalne paprastai
daug, galima buvo matyti tik iš tolo.
Jos snūduriavo, turbūt nesulaukdamos, kol įkyrieji turistai pagaliau pasišalins. Vėliau greitakojės
sterblinės ten sugrįžo pakramtyti
žolės.
Nusifotografavome ir ant kalno, ir apačioje, o paskui vėl iš širdies
dainavome lietuvių liaudies dainas.
Tam net įsimečiau porą dainorėlių,
nes žodžiai ne vienam pasimiršta.
Gryname ore, papūgų ir kukabarų
šauksmo fone, išgirdau gerų balsų.
Pradėjau kalbinti, kad ateitų į chorą.
Deja, dėl laiko stokos, tolimo atstumo nuo lietuvių namų bei šeimyninių
rūpesčių, naujų choristų greitu laiku nesulauksime. Reikia džiaugtis,
jog kai kurie vaikai šeštadieniais
atvežami į mokyklėlę ir šokių repeticijas. Kiti sportuoja ir skautauja.
Tradiciniai
susitikimai,
prasidėję 1996 metais, tęsiasi.
Ačiū organizatorėms, vaišingiems
šeimininkams ir visiems tiems, kurie
nepraleido progos pabendrauti Lietuvos vėliavos fone.
Gražina Pranauskienė

PLB kraštų žinios

Valstybės dienos šventė Canberroje
Canberiškiai lietuviai liepos 17 d. buvo susirinkę į „Yawani
Country Club“, Lyncham (Canberros priemiestis), paminėti Lietuvos Valstybės dienos. Tik įėjus į
klubo prieangį akį traukė lentelė
su lietuviška trispalve ir užrašu,
nurodančiu kryptį į salę: LITHUANIAN FUNCTION.
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Jonas Mockšnas svečius
sutiko
maloniai
šypsodamasis,
pavaišindamas taure šampano. Salėje
išdidžiai pastatytos Lietuvos ir Australijos vėliavos, o stalai papuošti
trijų tautinių spalvų servetėlėmis.
Susirinko visas pusšimtis tautiečių.
Žinant, kad bendruomenėje narių
tėra tik šimtinė su mažu kaupu,
pusšimtis – gražus skaičius, pagerbiant šią svarbią Lietuvos istorijos
datą.
Pirmininkas,
oficialiai
pasveikinęs
susirinkusiuosius, priminė Lietuvos istoriją.
Nors lietuvių tauta gyvavo jau
nuo senų amžių, bet po Mindaugo karūnavimo karaliumi Lietuva
įgavo valstybingumą. Taip pat buvo
paminėti ir kiti garbingi Lietuvos
istorijos įvykiai, taip pat ir Žalgirio
mūšio 600 metų sukaktis. Pirmininkas, pabrėždamas, kaip svarbu yra
gražus tarpusavio lietuvių bendravimas, pasidžiaugė, kad šiandien savo
tarpe turime du studentus iš Kauno
– Arūną Daujotį ir Nerijų Visocką,
kurie, įgiję ekonomijos bakalaurą
Londone, atvyko į Australiją gilinti
studijų Tautiniame universitete Canberroje.
Sugiedojus Tautinę giesmę
oficialioji dalis buvo baigta. Po to
sekė vaišė, kurios buvo karališkos.
Mat šaltų patiekalų pasirinkimas
didžiausias; karštų – ir norėdamas
tik po vieną paragauti – nevaliotumei, o įvairių pyragų, vaisių ir sūrių
su kavute – prikrauti kalnai. Tiesa,
vynas baltas ir raudonas upeliais
tekėjo…
Gražu
pamatyti
būsimą

bendruomenės jauniausią narę ir
keletą jau stipriai žengiančio ant
savo kojų jaunimo. Pirmininkas Jonas Mockūnas buvo dėmesingas
kiekvienam atsilankiusiam, prieidamas, užkalbindamas, pabendraudamas.
Parengimų koordinatorė Barbara Šilinis, pirmoji atvykusi, paskutinioji išvykusi, atidžiai rūpinosi,
kad klubo tarnautojai būtų atidūs
svečiams, jog jiems nieko netrūktų.
Sekretorė Sigita Gailičnaitė
ieško naujų idėjų, kaip pagyvinti
veiklą, kad toji lietuviškoji žiežirba
neišblėstų.
Persikėlus į naują būstinę
įkurtuvės numatytos rugpjūčio 8
d. Pensininkų grupė „Paguoda“
skundžiasi, kad jų mažėja, todėl aktyviai ieško bendraminčių. Malonu,
kad jaunimo iniciatyva kitų metų
„Canberra Multicultural“ festivalyje
lietuviai numato dalyvauti su tradiciniu lietuviškų patiekalų stalu.
Pabuvota, pabendrauta. Ačiū
canberiškiam už gražiai praleistą
šeštadienio popietę.
Algis Bučinskas
TADO ŽILINSKO NUOTRAUKOSE:
ŠVENTĖS AKIMIRKOS

2010 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis 33

PLB kraštų žinios

Adelaidės apylinkės visuotinis metinis susirinkimas

VISUOTINIO METINIO SUSIRINKIMO DALYVIAI
Prieš dvejus metus išrinkta
apylinkės valdyba gegužės 30 d.
Lietuvių namuose sukvietė ALB
Adelaidės apylinkės visuotinį metinį
susirinkimą. Susirinkime dalyvavo
40 lietuvių, atidarė v-bos pirm. Elena Varnienė ir pakvietė pirmininkauti Romą Urmoną ir sekretore Janiną
Vabolienę.
Tylos minute ir trumpa malda, kurią sukalbėjo kun. J. Petraitis, pagerbti mirusieji Adelaidės
apylinkės lietuviai. Valdybos pirm.
Elena Varnienė paminėjo savo kadencijos didesnius parengimus ir
darbus. Išrinktoji valdyba šiek tiek
pasikeitė, trims jos nariams kadencijos pradžioje atsisakius. Buvo kooptuotas naujas valdybos narys Jonas
Jučinskis, kuris perėmė iždininko
pareigas.
Valdyba kadencijos metu
priėmė apie pasaulį plaukiančius

Lietuvos jachtininkus, suruošė du
Vasario 16-osios minėjimus, Lietuvos vardo 1000 tūkstantmečio
minėjimą, pasitiktas LR amdasadorius Dainius Kamaitis ir t.t.
Didesnę veiklą išvystyti buvo
sunku dėl smarkiai mažėjančio
lietuvių skaičiaus ir norinčiųjų dirbti bendruomenės labui stokos. Sydnejuje 2008 metų pabaigoje ALB
Tarybos narių suvažiavime dalyvavo vos du Adelaidėje rinkti ALB
Tarybos nariai, buvo atsisakyta
2010 metais ruošti Lietuvių dienas
Adelaidėje, o dėl stokos veiklių
bendruomenės narių abejojama, ar
kitas Lietuvių dienas 2012 metais
Adelaidės lietuviai pajėgs ir prisiims
ruošti. Žinoma, staigmenų vis dar
pasitaiko.
Kontrolės komisijos pranešime buvo nusiskųsta, kad
pradžioje, t.y. 2008 metais, visa

34 Pasaulio lietuvis / 2010 Rugpjūtis - Rugsėjis

valdybos apyskaita nebuvo vedama
pagal įprastą ir nusistovėjusią tvarką
ir nebuvo įmanoma tiksliai suderinti
pajamų ir išlaidų įrašų, tik iždininko
pareigas perėmus Jonui Jaciunskiui
apyskaita buvo vedama tvarkingai.
Apylinkės v-ba 2008 kovo 23
perėmė 3078 dol., per savo kadencijos metus turėjo 7418 dol. pajamų ir
8132 dol. išlaidų.
Adelaidės lietuvių radijo komiteto pranešime pasidžiaugta, kad
radijo transliacijos per 5EBI radijo
stotį vyksta reguliariai, t.y. kiekvieno šeštadienio 9.00 val. ryto
(ir tai vyksta nuo 1978 metų kovo
mėnesio). Radijo komiteto pirmininkas Augis Zamoiskis pranešė, kad
Adelaidės lietuviai lietuviškų radijo
laidų mielai klauso ir jas remia. Radijo komitetas pagal Australijos radijo tribunolą privalo būti renkamas
kas metai. Komiteto pirm. Augiui

PLB kraštų žinios

NAUJAI IŠRINKTA APYLINKĖS V-BA. IŠ
GUDELYTĖ. TRŪKSTA ALDONOS PRETTY
Zamoiskiui pranešus, kad visi komiteto nariai sutinka vėl kandidatuoti,
visiems susirinkusiems paplojus,
radijo komitetui be rinkimų buvo
pareikštas pasitikėjimas ir toliau vesti lietuviškas radijo laidas.
Susirinkimo tikslas buvo
išrinkti naują apylinkės valdybą.
Daug kas nuogąstavo, kad bus labai sunku surasti kandidatus į kitą
apylinkės valdybą. Visų nuostabai
ant lentos buvo surašyta net vienuolika kandidatų, visi stebėjosi ir
džiaugėsi, kad Adelaidės lietuvių
bendruomenės pulsas galbūt vėl
pagyvės. Balsavimas buvo slaptas, ir balsų skaičiavimo komisijai
suskaičiavus balsus, į kitą apylinkės
valdybą pagal balsų daugumą buvo
išrinkti: Kristina Gudelytė, Gaila
Dundienė, Gaila Paškevičienė, Aldona Pretty ir Antanas Pocius, kandidatais liko Jonas Jaciunskis ir A.
Taianskas. Išrinktuosius negalima
vadinti jaunimu, tai vėlesnės generacijos lietuviai, kurie, išskyrus

KAIRĖS :

GAILA PAŠKEVIČIENĖ, ANTANAS POCIUS, GAILA DUNDIENĖ

IR

KRISTINA

porą, anksčiau mažai reiškėsi
bendruomenės gyvenime. Tikimės,
kad savo veikla jie įtrauks daugiau
savo kartos tautiečių.
Adelaidės apylinkės kontrolės
komisijon išrinkti: Petras Bielskis,
Vytautas Patupas ir Viktoras Baltutis.
Šiek tiek kelia nerimą, kad iš
40 susirinkime esančių dalyvių nesulaukta jokių ryškesnių komentarų
ar pasiūlymų dėl mūsų apylinkės
ateities gyvavimo ir veiklos.
Kažkoks santūrumas ar baimė prisiimti atsakomybę sulaikė susirinkusius nuo pranešimų komentavimo
ir net paklausimų. Klausymuose ir
sumanymuose neatsiradus kalbėtojų
susirinkimas užbaigtas Tautos himnu.
Viktoras Baltutis

VEIKLOS PRANEŠIMĄ
ELENA VARNIENĖ

PATEIKĖ PIRM .
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VENESUELOJE

Prel. Edmundo Putrimo vizitas
VLB pirmininkas Vytenis
Folkmanas pasikalbėjimuose su prel.
E. Putrimu nurodė, kad pagrindinis
bendruomenės rūpestis yra pritraukti
jaunimą, daugumoje mišrių šeimų –
vaikus ir anūkus į lietuvišką veiklą
ir supažindinti juos su Lietuva. Pats
prelatas, jaunas, energingas ir gerai
suprantantis padėtį, ilgai tarėsi su
bendruomenės atstovais. Vienas iš
projektų, kurį nori įgyvendinti pirmininkas Vytenis Folkmanas, būtų
surengti Venesuelos lietuvių jaunimo stovyklą.

SUSIRINKO VENESUELOS LIETUVIAI
Gegužės 14-16 dienomis Karakase lankėsi Lietuvių vyskupų konferencijos delegatas prel. Edmundas
Putrimas, kurį pakvietė atsilankyti
Venesuelos Lietuvių Bendruomenės
Valdyba, vadovaujama Vytenio Folkmano. Aerodrome prelatą sutiko du
bendruomenės nariai – Zigmas Sakalauskas ir Viktoras Hernandez Bieliukas. Prelatas apsistojo Karakaso
mieste, Rafaelio Petraičio namuose, kur visa Petraičių šeima ruošė
tropinėmis gėlėmis dengtame sode

ruošė tam sekmadieniui tinkamą
vietą Šv. Mišių aukojimui ir vaišėms.
Mišioms ir pasiklausyti prelato E. Putrimo pamokslo bei kitų
pranešimų susirinko apie 60 lietuvių
iš Karakaso ir Marakai miestų. Po
mišių susirinkusieji gardžiavosi
valgiais,
paruoštais
Karakaso
bendruomenės narių, vadovaujant
ponioms Vivian Petraitienei, Ritai
Deveikytei Senior, Aldonai Gutauskaitei Sikore, Onai Neslaitei Marquez ir kitoms.

ŠV. MIŠIOS
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Venesuelos padėtis
Prelatas lankėsi Venesueloje ypač tinkamu laiku, kai jau
sumažėjusi lietuvių benrduomenė
išgyvena išimtiniai sunkų politinį
laikotarpį ir jai yra reikalinga pirmiausia moralinė parama. Iš kadaise gausios Venesuelos Lietuvių
Bendruomenės
beliko
mažai
lietuvių. Kai kurios šeimos, kaip,
pvz., Algio Dugno, grįžo į Lietuvą,
kitos jau prieš daug metų emigravo į JAV. Prie kolonijos gyvenimo
prisidėjo keletas darbščių šeimų iš
dabartinės Lietuvos, bet, deja, atsirado ir kalinių, sugautų vežant narkotikus ir įkalintų ilgiems metams.
Tačiau svarbiausias punktas
šiuo metu būtų gręsianti Venesuelai
izoliacija, panaši į kadaise išgyventą
Lietuvoje sovietmetį. Venesuelos
prezidento Ugo Čaveso valdžia įveda
krašte ekonominius suvaržymus,
panašius į Kubos santvarką, įskaitant
ir tam tikras ekonimines kliūtis keliavimui į užsienį, kai keliautojui yra
leidžiama iškeisti tik valdžios kontroliuotas mažas sumas, o išsiųsti
pinigą iš viso yra draudžiama. Visa
tai ateityje suvaržys Venesuelos
lietuvių galimybes bendrauti su
Lietuva ir su kitomis lietuviškomis
bendruomenėmis. Vertėtų iš anksto
pasiruošti blokados atvejui ir tame
vertingiausia gali būti Katalikų
Bažnyčia.
Jūratė Rosales
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Atsiimti medalių – net klūpomis
Birželio 7 d., savaitgalį,
praūžusios penktosios Belgijos ir Liuksemburgo lietuvių sporto žaidynės
tiek dalyviams, tiek žiūrovams padovanojo ne tik Žalgirio mūšio vertų
kovų, bet ir puikią lietuvybės šventę
vienai šalia kitos gyvenančioms
lietuvių bendruomenėms.
Nuo ankstyvo šeštadienio
ryto Briuselio nuošalėje esantį
NATO sporto centrą dviem dienom
okupavo apie 400 lietuvių iš Belgijos ir Liuksemburgo. Sugiedoję
himną ir išklausę ambasadorės
abiejose šalyse Nijolės Žambaitės
palinkėjimų žaidynių dalyviai netrukus jau kovojo tiek komandinėse,
tiek individualiose rungtyse.
„Šiais metais žaidynes dedikavome Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui, tad pagaminome specialius
marškinėlius ir apyrankes su trispalve ir mūšio vardu. Nežinau, ar ši
atributika, ar žaidynes lydėjusi kaitri saulė taip įaudrino sportininkus,
kad kai kam iš jų dėl traumų teko
kreiptis ir į vietos medikus“, – sakė
žaidynių vyriausioji koordinatorė
Dalia Kabašinskaitė, pasidžiaugusi,
kad sužalojimai vis dėlto nebuvo
sunkūs.
Aršioje kovoje laimėti medaliai dovanoja begalinį pasitenkinimą.
Tuo buvo galima įsitikinti stebint
žaidynių apdovanojimų ceremonijas:
štai Liuksemburgo vyrų krepšinio
komanda, pasivadinusi „Mužikais“,
iškovotą sidabrą ėjo atsiimti net
klūpomis!
Visi 36-šių medalių laimėtojai
yra paskelbti specialiame žaidynių
tinklalapyje http://zaidynes.lietuva.
lu/
Belgijos ir Liuksemburgo
sporto žaidynių organizatoriai svarsto galimybę kitais metais išplėsti
dalyvių geografiją ir pakviesti sportininkus ir iš kitų Vakarų Europos
lietuvių bendruomenių. Ar šį planą
pavyks įgyvendinti, labiausiai priklausys nuo finansinių galimybių.
Šių metų žaidynes pavyko surengti

BELGIJOJE

tik dėka koncerno „Achema“, UAB
„Kraustymo komanda“ ir Užsienio
reikalų ministerijos skirtos piniginės
paramos.
Karolina Štelmokaitė

STO
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KLIČIAUS NUOTRAUKOSE:
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RUSIJOJE

Suvedė atsitiktinumas

Lietuvoje lankėsi Irkutsko Lietuvių Bendruomenės, arba kaip Rusijoje įvardijama –
Lietuvių centro jaunimo lyderė Anastasija Gliaudel. PL skaitytojai jos pavardę žino – ji yra
rašiusi apie lietuvių jaunimo Irkutske veiklą ir bandė prabilti į mūsų širdis prašydama pagalbos Sibiro lietuvių vaikams našlaičiams. Kalbiname Nastią – labai energingą lietuvaitę iš Irkutsko, prašydami papasakoti jos giminės istoriją ir Irkutsko lietuvių organizacijos naujienas.
bažnyčios; lietuviškas jaunimas –
visas katalikiškas. Tiesa, mes ne
tokie artimi bažnyčiai ir tikėjimui,
kaip čia, Lietuvoje, bet mes einame
tuo keliu.

NASTIA GLIAUDEL PLB ATSTOVYBĖJE SU PLB ATSTOVE VIDA BANDIS
–Pirmiausia prisipažinkite,
kokiu tikslu atvykote į Lietuvą.
–Atvykau
į
tarptautinio
katalikiško
jaunimo
kongresą
Panevėžyje, kur dalyvavo per 7
tūkst. jaunimo iš viso pasaulio. Į šį
renginį mus pakvietė popiežius Benediktas XVI. Iš Rusijos mūsų buvo
apie 20, iš Irkutsko regiono buvome
mes dviese. Buvo Rusijos jaunimo
iš Vladivostoko (Rusijos Tolimieji Rytai), Petrozavodsko (Rusijos
europinės dalies šiaurė), Syktyvkaro (Rusijos europinės dalies Šiaurės
Rytai, Komių Respublika), SanktPeterburgo. Buvo taip pat lietuvaičių
iš Ukrainos, JAV ir iš Ispanijos.
Mes specialiai atvykome anksčiau.
Pradžioje dalyvavome ekskursijoje
Vilniuje, paskui Panevėžyje, vykome
į Kryžių kalną, Velnių malūną ir į Liaudies buities muziejų Rumšiškėse.
Paskui prasidėjo jaunimo kongresas. Jaunimo buvo labai daug, mes
dėvėjome vienodus marškinėlius,
ant rankų turėjome specialias apy-

rankes, dainavome kongreso himną
„Kelkis ir eik“ kelis kartus per
dieną, kartu šokome. Mus priėmė
labai draugiškai, labai nuoširdžiai
globojo savanoriai. Žinau, kad jų
buvo apie 300. Jie mums padėjo
viskuo, jie mokėjo ir rusiškai, todėl
kalbos barjero mes nejautėme.
Viskas buvo lengva ir paprasta.
Jeigu nežinojome, kaip pasakyti
lietuviškai, sakėme angliškai arba
rusiškai. Visą tą įvykį prisiminsime
su nostalgija – buvo labai labai smagu. Nuostabus koncertas Panevėžio
sporto arenoje, kur susirinkome visi;
nebuvo net kur sėdėti, taigi sėdėjome
visur – praėjimuose, ant grindų. O
kitais metais pasižadėjome visi susitikti Jaunimo dienose Ispanijoje.
Ispanijos jaunimas perėmė kongreso
vėliavą
–Tai reikštų, kad jūs
išlaikėte katalikų tikėjimą?
–Taip, Irkutsko lietuviai –
katalikai. Mieste yra dvi katalikų
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–Kas
nauja
Irkutsko
Lietuvių Bendruomenėje?
–Neseniai vyko pirmininko rinkimai. Vietoj Liudmilos
Strižniovos išrinktas naujas pirmininkas. Juo tapo Jonas Mašalas;
Liudmila Strižniova liko pirmininko pavaduotoja. Mes švenčiame
lietuviškas šventes, dalyvaujame
visuose miesto etninių mažumų renginiuose. Nuo rugpjūčio pradedame
naują jaunimo projektą – turėsime
muzikos grupę. Jaunimas pats dainuos lietuviškai ir gros. Stengiamės dalyvauti visuose miesto renginiuose.
Rengėme Motinos dienos šventę,
Vaikų gynimo dieną, Atminimo
dieną birželio 14-ąją, Jonines... Nuo
rugsėjo prasideda išvažiuojamoji
mokykla. Mūsų mokytojas važinėja
po kaimus, vežasi plokštelių, viename kaime prabūna po kelias dienas,
ir taip kelis mėnesius.
–Kiek ten jūsų yra?
–Irkutsko apskrityje – apie
3000. Bet daug išvažiuoja, lieka
tik žmonės, kurie nešioja lietuviška
pavardę, bet daugiau apie savo
šaknis nieko nežino, tik kad protėviai
buvo iš Lietuvos. Pačiam Irkutske
yra apie 700 lietuvių, jaunų – apie
70. Forminame jaunimo centrą.
Apsiėmiau sudaryti jaunimo sąrašą
ir įforminti organizaciją teisiškai.
Jaunimo centras „Aidas“ egzistuoja
seniai, bet teisiškai jis iki šiol nebuvo įformintas.
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–Na, o dabar norime daugiau sužinoti apie Jūsų giminės
likimą – kaip Jūsų protėviai atsirado Sibire?
–Gliaudel giminė šaknis veda
nuo Napoleono laikų, kai Prancūzijos
imperatorius Napoleonas rengė
karo žygį į Rusiją. Kai Napoleonas
pralaimėjo karą Rusijoje ir traukėsi,
sužeistuosius karius kariuomenė
palikdavo pakelyje kaimuose. Mes
žinome, kad pirmasis Gliaudel (iš pr.
Klaudel) buvo prancūzas, sužeistas
paliktas viename kaime Lenkijoje,
kur jį slaugė viena kaimo mergaitė
lenkaitė. Jie vėliau susituokė. Po
to Gliaudeliai persikėlė gyventi į
Lietuvą, jų giminė labai išsiplėtė.
Alesnykų kaime Vilnijoje – vieni
Gliaudeliai. Juos aplinkiniai visada
vadino prancūzais, jie netgi tarpusavyje poravosi – vedėsi pusbroliai su
pusseserėmis. Mano protėviai taip
pat visi gimė tame kaime ir išvyko į
Sibirą uždarbiauti. Buvo trys broliai
ir dvi seserys. Visi broliai buvo baigę
geležinkeliečių mokyklą, o Sibire tuo
metu smarkiai vystėsi geležinkeliai.
Tai buvo 1916-1918 metai, kol kas
tiksliai datos nežinome. Ten jie liko,
vedė, susikūrė gyvenimus ir daug
pasiekė. Atėjo 1937-ieji, Stalino
represijų Rusijoje metai. Du broliai buvo sušaudyti. Atsitiko taip,
kad pradžioje areštavo vieną brolį,
Bronislovą; antrasis brolis Juozapas, arba Josifas, nuo jo atsisakė;
paskui areštavo ir sušaudė antrąjį.
Trečias brolis – Michailas, Mykolas, supratęs, kad ir jį sušaudys,
pabėgo į Kazachstaną, – sėdo į
pirmą pasitaikiusį traukinį ir išlipo
Kazachstane. Taip jis išsigelbėjo –
vienintelis.
Bronislavo, mano prosenelio, liko du vaikai – Romualdas ir
Rima. Mano senelis Romualdas
baigė penkias klases, bet kadangi jis
buvo laikomas liaudies priešu, jam
neleido toliau mokytis, išvijo iš mokyklos. Jis kažkaip turėjo užsidirbti
gyvenimui. Pradėjo dirbti būdamas
dešimties metų. Ko tik jis nedirbo,
bet buvo labai energingas ir pagaliau
atėjo į sportą – organizavo pirmąją
Sibire moterų ledo ritulio komandą,

NASTIA GLIAUDEL (ANTROJI IŠ DEŠINĖS) LIETUVIŲ NAMUOSE
ją treniravo ir dabar ta komanda
„Rekord“ yra geriausia pasaulyje.
Seneliu mes labai didžiuojamės. Jo
toks sudėtingas gyvenimas, jis nuo
mažų dienų šeimoje buvo likęs vienintelis vyras, išlaikęs šeimą.
Dabar mūsų šeima – mano
mama, Tatjana Gliaudel, kuri
nepakeitė pavardės, ir aš.
–Kaip Jūs prisijungėte prie
Lietuvių Bendruomenės?
–Bendruomenės pirmininkė
Liudmila
Strižniova
prekiauja
žuvimi. Kartą ji paskambino mano
mamai į darbą, – mano mama vadovauja firmai. Ji pasiūlė žuvies.
Mama sutiko. Tada paklausė mamos
vardo ir tėvavardžio. Mama pasakė,
kad jos tėvavardis labai sudėtingas ir
žmonės jo neįsimena, geriau vadinti
tik vardu. Bet p. Liudmila vis tiek
prašė pasakytė tėvavardį. Mama
pasakė: Tatjana Romualdovna. Tai
jūs lietuvaitė? – nustebo Liudmila
Strižniova. Mama patvirtino. Tuomet L.Strižniova pasakė, kad Irkutske gyvuoja Lietuvių centras
ir pakvietė prisijungti. Taip mes ir
atėjome.
Kaip būna – jeigu mamos
nebūtų paklausę tėvavardžio, tai nieko nebūtų ir atsitikę. Man atrodo,
kad tai buvo likimo pirštas.
Dar norėčiau pridurti vieną
istoriją, kuri nutiko Sibire. Kadan-

gi mūsų šeima nukentėjo dėl to, kad
buvome lietuviai, tai senelis visada
sakydavo, kad mes nesame lietuviai,
o esame rusai. Jis prisistatydavo Romanu, nors jo vardas Romualdas. Ir
kartą kaimynas mamai pasakė: „Jūs,
lietuviai“... Mama apie tai pasakė
seneliui, tuomet senelis nuėjo pas
tą kaimyną, kuris pasakė, kad mes
lietuviai, ir susimušė su juo. Sovietiniais metais lietuviais mes nebūtume
galėję išgyventi.
–O šiandien tas nacionalinis
klausimas išsisprendė?
–Taip, šiandien viskas gerai.
Mes sakome, kad esame lietuviai,
mokomės lietuvių kalbos. Mes susiradome vietą, kur buvo sušaudytas
ir palaidotas mūsų prosenelis Bronislovas Gliaudel, – tai vieta už Irkutsko miesto, Pivovarichos kaime.
Ten didžiulėje duobėje versdavo lavonus. Ten guli labai daug žmonių.
Dabar stovi memorialinė lenta. Ten
buvo lietuvių, žydų, totorių ir kt.
tautybių žmonių. Jie buvo sunaikinti
todėl, kad buvo kitataučiai – kad jų
pavardės buvo ne rusiškos.
Šiandien žinau, kad Gliaudel
yra labai daug. Mes su teta Lietuvoje
sudarome genealoginį medį; iš viso
šiame medyje yra apie 100 tūkst.
žmonių Lietuvoje ir užsienyje.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė
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Karaliaučiaus lietuvių draugijos gyvenimas

Kaliningrado miesto Liudviko
Rėzos vardo lietuvių kultūros draugijos gyvenimas, kaip ir praėjusiais
metais, vyksta labai aktyviai, nepaisant mus irgi stipriai paliečiančios
pasaulinės krizės. Kadangi negalėjau
dalyvauti PLB suvažiavime Vilniuje,
nusprendžiau „Pasaulio lietuvyje atsiskaityti už mūsų veiklą.
Mūsų draugijoje švenčiamos
visos valstybinės, tautinės ir
religinės šventės, vyksta teminiai
seminarai, kviečiame ir sutinkame
svečius iš Lietuvos. Jau treji metai
kaip vaikučiai lanko sekmadieninę
mokyklėlę, kur mokosi gimtosios
kalbos, istorijos, protėvių tradicijų,
dainuojame
daineles,
bandome
šokti. Viską, ko išmokome, rodome
švenčių metu savo draugijos nariams
ir svečiams ir, žinoma, tėveliams.
Noriu parašyti apie pačius
įdomiausius renginius, kurie vyko
mūsų draugijoje. Sausio 13-oji –
Laisvės gynėjų diena prasidėjo nuo
minėjimo mišių mūsų Šv. Šeimynos
bažnyčioje. Vėliau popietė vyko
draugijos patalpose, kur žmonės
dalijosi savo prisiminimais. Buvo
ir ašarų, ir šypsenų, buvo gražių
lietuviškų žodžių ir dainų tiems,
kurie atidavė savo gyvenimą už

Tėvynės laisvę.
Vasario 4-oji, prezentacija
miesto visuomenei, knygos „Sestra
moja Litva“ (Sesė mano, Lietuva),
kurioje surinkti žymių Rusijos poetų
eilėraščiai apie mūsų Tėvynę. Knyga
išleista dėka mūsų LRGKK (Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade). Prezentacija
vyko miesto bibliotekoje, kurioje
draugija laiko savo knygas.
Vasario 16-ąją šventėme Generaliniame konsulate, kur mūsų
generalinis
konsulas
Vaclovas
Stankevič surinko visus lietuvius iš
Kaliningrado srities ir savo sveikinimo žodyje pabrėžė, kad mes, lietuviai, turime būti visada kartu.
Kovo 11-ąją šventėme savo
draugijoje kartu su LRGKK darbuotojais. Skambėjo lietuviškos dainos,
mes buvome laimingi, kad kartu su
savo tauta garbiname ir džiaugiamės
nepriklausoma Lietuva.
Gražiai atšventėme Užgavėnes, Velykas, Motinos dieną,
Tėvo dieną, Tremtinių dieną,
pravedėm praktikinius seminarus.
Dažom margučius, naudojamės
Lietuvos valstybiniais simboliais „Pažink Lietuvą“, dalyvavome tarptautiniuose festivaliuose
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Rusijos nepriklausomybės dieną
– pristatėme savo kultūrą. Buvo
paruoštas lietuviškas kiemelis, kuris
buvo papuoštas savo kūrybos darbais, padarėme parodėlę, vaišinome
cepelinais, ansambliai „Penke vaikiai“ ir „Gabija“ dalyvavo tautinių
dainų festivalyje, giedojome su
viso pasaulio lietuviais „Tautišką
giesmę“. Gražiai dalyvavome kartu
su LRGKK Vasaros folkloro festivalyje, kur vizito kortelėje pristatėme
savo šventę Jonines, pynėm ąžuolo
vainiką, dainavom dainas, šokėjai iš
ansamblių „Gabija“, „Penke vaikiai“
ir generalinis konsulas šokome šokį
taip, kad visi susirinkusieji prašė pakartoti.
Noriu pabrėžti, kad mūsų darbas toks aktyvus dėka mūsų generalinio konsulo Vaclovo Stankevič,
jis pats kuruoja mūsų veiklą. Dėl to
galėjome pagerbti savo dainininkus,
poetus, menininkus. Generaliniame
konsulate vyko kūrybiniai vakarai – poetės Rūtos Leonovos, ansamblio „Penke vaikiai“, Eugenijos
Untulienės.
Metai nesibaigia, dirbsime ir
toliau lietuvybės labui.
Laima Meščeriakova
L. Rėzos draugijos pirmininkė
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Susitikimai Tolminkiemyje

„Jau saulutė vėl atkopdama
budino svietą“... – rašė Kristijonas
Donelaitis.
Atkopusi saulelė gegužės 29 d.
surinko didelį būrį poeto Kristijono
Donelaičio mylėtojų. Džiugu buvo
matyti pilną aikštelę autobusų prie
Donelaičio bažnyčios, lyg žirniukai
išsiritę lakstė ir čiauškėjo vaikučiai,
susimąstę ir rimtai vaikštinėjo mokytojai, seniai nesimatę bučiavosi
ir džiaugėsi bičiuliai, ramiai ant
suoliukų sėdėjo pažįstami, vesdami
prisiminimų pokalbius. Donelaičio
medžiuose čiulbėjo šimtai paukščių,
aplink bažnyčią žydėjo gėlės,
kvepėjo neseniai nupjauta žolė,
svaigo galva nuo šilumos, artumos ir
kvepiančių žydinčių alyvų.
Tai tokia Donelaičio žemė… Ir
todėl į ją norisi vėl ir vėl atvažiuoti.

Kviečia čionai Donelaitis, poeto energetika, jo sukurtas žemės lopinėlis
ypatingas ir lietuviams šventas. Tik,
deja, gyvenimo sūkurių po pasaulį
išmėtyti lietuviai ne visuomet turi
galimybės
susitikti
Donelaičio
žemėje, pavaikščioti jo buvusiais takeliais, aplankyti mauzoliejų ir nusilenkti poetui. Dar ir vizų dalykai,
sienos, trukdančios šventai kelionei
į Tolminkiemį. Kaip būtų gera, kad
nors kartą metuose lietuvis galėtų
atvykti į Tolminkiemį (Čystyje Prudy), kad atsigautų, įkvėptų širdžiai
palaimos, nes čia tam sukurta pati
gamta.
Gegužės 29-tą švietė saulė,
iš pat ryto buvo šilta ir malonu.
Šių metų šaltą pavasarį mažai buvo
saulėtų dienų, Donelaičiui buvo
skirta šilta diena – mums Die-

vo dovanota. Karaliaučiuje (Kaliningrade) vaikučių prigūžėjo pilnas – pilnutėlis autobusas: tai 35
licėjaus, 4 vidurinės ir 48 vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos besimokantieji moksleiviai kartu su mokytojais Algirdu Karmilavičium
ir Rūta Leonova. Į autobusą tilpo
apie penkiasdešimt vaikučių ir ne
visi norintieji, deja, sutilpo – tiek
daug moksleivių norėjo aplankyti K.
Donelaitį. Važiavo su pakilia nuotaika, draugiški, patenkinti, laukdami kažko svarbaus, per autobuso
langą stebėdami vešliai žaliuojančią,
saulės
apšviestą
Karaliaučiaus
krašto gamtą ir klausydamiesi mokytojos Rūtos Leonovos pasakojimų
apie K. Donelaičio vaikystę, jo
tėvyškę, mokslus Karaliaučiuje,
darbą Stalupėnuose ir klebonavimą
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Tolminkiemyje iki pat mirties,
apie bažnyčios statybą, mokyklą,
našlių namą, klavesinų ir barometrų
meistravimą (turėjo auksines rankas) ir, žinoma, apie poemą „Metai“,
kuri išgarsino poetą po visą pasaulį.
Kartu su poetu išgarsėjo ir Lietuvos
– Mažosios ir Didžiosios, – daininga ir graži lietuvių kalba. Vaikučiai
klausėsi, plojo ir prašė papasakoti
dar. Ir čia mokytojai supratome –
dirbame ne veltui. Ir suaugę mūsų
moksleiviai lankys Donelaitį. Labai
svarbu įleisti į šią žemę šaknis, mūsų
istorijos šaltinį ir iš jo pasisemti
žinių, suprasti gyvenimo svarbą.
Pakelyje sustojame Įsrūtyje
(Černiachovske), apie šį miestą
papasakojo mokytojas Algirdas
Karmilavičius. Įsrūtyje į autobusą
įsėdo pedagoginės kolegijos studentai ir lietuvių kalbos asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas.
Pabuvojame Donelaičio gimtinėje
– Lazdynėliuose. Ten sutikome dar
vieną pilną autobusą moksleivių su
mokytojais iš Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto, iš Tilžės (Sovetsko) 3 mokyklos, iš Ragainės (Nemano) 2 mokyklos, iš Lazdynų (Krasnoznamensko) 1 mokyklos.
Prie paminklinio akmens nusipaveikslavome, truputį pailsėję, susitikimo džiugesiui atslūgus sėdome
į autobusus ir keliavome toliau – į
Tolminkiemį, pas K. Donelaitį.
O ten – džiaugsmingas susitikimas su keliauninkais iš Lietuvos – šiauliečiais, visaginiečiais ir
marijampoliečiais. Pilnas šventorius,

pilna bažnyčia-muziejus, pilnas
klebonijos-muziejaus kiemas, pilna
žmonių ir prie našlių namo pamatų.
„Kad taip dažniau būtų“, – sako Liudmila Silova – K. Donelaičio muziejaus direktorė, 32 metus vadovaujauti muziejui. Mes visi jai sakome
„ačiu“ už rūpestį ir šeimininkavimą
Tolminkiemio muziejuje. O Izolina
Lingienė – Šiaulių K. Donelaičio
draugijos pirmininkė į Tolminkiemį
atvyko 25-tą kartą! Nė vienų metų nepraleidusi, su savo draugijos nariais,
turėdami nuotykių kelionėje, atvykę
tuoj griebėsi gražinti darželius. Galima pasakyti, kad muziejaus darbuotojai gražiai aplinką tvarko – ir darželiai
žydi, ir žolė nupjauta. Susirinkus visiems į muziejų (vos tilpome), susitikimo proga pasveikino Aleksas
Bartnikas, Liudmila Silova, Izolina
Lingienė, Euroregiono „Nemunas“
direktorius Gintaras Skamaročius,
kuris pranešė gerą naujieną, kad
ruošiamasi atstatyti našlių namą, jau
paruoštas projektas.
Po to prasidėjo tradicinis
moksleivių improvizuotas koncertas
bažnyčioje-muziejuje. Stebėdamas
iš portreto nuo altoriaus sienos, rodos, patenkintas šypsojosi Kristijonas Donelaitis. Kriptoje girdėjosi
maldos, ant kapo žydėjo gėlių
puokštės, bažnyčioje – jo ainių
koncertas lietuvių kalba, skirtas
Jam. Susilaukė Donelaitis, gal pats
nesitikėjęs ir nelaukęs tiek pagarbos,
dėkingumo, atminimo.
2014 metais – poeto 300 metų
jubiliejus, o neužmiršimo duklės, ne-
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paisant laiko, karų, visokių negandų,
ant jo atminimo nenusėdo.
Grįžkime prie koncerto. Jį
atidarė ragainiečiai (Ragainės 2 mokyklos mokiniai). Vaikučiai kankliavo, skambėjo mergaičių duetas,
ypač plojimais sutiktas mokytojų
dainų ansamblis. Buvo labai
gražu. Iš Malomožaisko vaikučio
lūpų skambėjo S. Nėries eilės, o
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 48
mokyklos duetas sudainavo „Tai
gražiai mane augino“. Iš Visagino – Rytų Lietuvos, „Gerosios vilties“ mokyklos atvyko didelė grupė
mokytojų – Donelaičio mylėtojų
(vadovas A. Kairys). Jie atsivežė
šokių ansamblį „Gervelė“. Visiems
labai patiko šokiai „Vakaruškos“
ir „Jurginių valsas“. Vaikučiai su
įdomumu stebėjo ir mokėsi, kaip
gali ir suaugusieji (mokytojai, gydytojai, kitų specialybių žmonės), labai
darbuose užsiėmę, gražiai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
Karaliaučiaus
(Kaliningrado), 35 licėjaus skudučių ansamblio
„Gintarėlis“ berniukų sugrota melodija atsiliepė bažnyčios skliautuose, o Eitkūnų (Černiševskoje gyv.)
ansamblis „Liepona“ pradžiugino
linksma daina. Dainavo ir Tilžės
(Sovetsko) mokyklos dainų ansambliukas. Buvo smagu ir gera.
Norime padėkoti Čikagos lietuviams, pirmininkui Viliui Trumpjonui už suteiktą materialinę pagalbą,
be kurios nebūtų galimybių išvykti į
Tolminkiemį moksleiviams, kurių
šiemet net daugiau kaip 100 važiavo
į susitikimą su K. Donelaičiu.
Dėkui Algirdui Karmilavičiui,
projekto vadovui, prisiėmusiam
nelengvą rūpestį organizuoti šią
išvyką, viską suderinti, kad aplankytume Donelaičio žemę, ir dar
vaikučius pamaitintume.
Visi laimingi ir patenkinti grįžome į namus, pilni kelionės
įspūdžių, susitikimų, šiauliškių apdovanoti „Rūtos“ fabriko saldainiais.
Kaip gerai, kad yra žmonių,
atiduodančių savo širdies dalelę kitiems.
Rūta Leonova
Karaliaučiaus (Kaliningrado) 48
mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

PLB kraštų žinios

Lietuvių Bendruomenei – 30 metų

ESTIJOJE

Birželio 30 d. LR ambasadoje
Taline buvo atidaryta spalvinga Redos Marks jubiliejinė paroda. Redai
sukako 60 m.
Tai buvo pirmas laiptelis
į ELB jubiliejinių metų, kuriuos
minėsime gruodžio 6 d., aruodą.
Rasa Unt
Reda apie save ir parodą
Šioje jubiliejinėje parodoje,
kurią norėčiau pavadinti mažąja retrospektyva, – eksponuoju ne tik kai
kuriuos savo naujausius kūrinius,
bet ir ankstesnio periodo darbus. Tai
tapyba akrilu ir aliejiniais dažais bei
autoriniai knygų įrišimai.
Esu Estijoje, Talino dailės
institute, baigusi odos meno
specialybę. Eksponuoju netgi savo
diplominio darbo fragmentą, kurio vadovė buvo docentė Aino Lehis. Nuo 1984 metų esu Estijos
dailininkų sąjungos narė.
Ilgą laiką dirbau Estijos
Nacionalinėje bibliotekoje senųjų
knygų restauratore, kas nesutrukdė
auginti dukrą ir dalyvauti galybėje
rengiamų parodų, kaip taikomojo
meno, taip ir restauruotų kultūros
vertybių parodose, kur įgavau daug
įgūdžių ir idėjų.
Šiuo metu esu laisva dailininkė
ir darbuojuosi savo namuose Taline,
Piritoje. Labai pamėgau sieninę ir
dekoratyvinę tapybą, nes teko norint nenorint atsisakyti odos darbų,
kadangi buvau persitempusi rankų
riešus.
Ypač
domiuosi
ir
esu
bandžiusi savo jėgas šiuolaikinio
meno srityse (instaliacijos, įvairių
naujų medžiagų panaudojimai ir t.t.).
Domiuosi archeologija, studijuoju Lietuvos mitologiją, mėgstu
kaligrafiją. Turbūt paveldėjau savo
senelio Augusto Žvirblio talentą, kuris kadaise dirbo civiliniu kaligrafu
kariniame laive „Prezidentas Antanas Smetona“.
Mėgstu poeziją, bandau net
rašyti. Besimokydama Kauno 5-oje

vid. mokykloje, vėliau St. Žuko taikomosios dailės technikume, neblogai
rašiau rašinius. Beje, Kauno dailės
technikume mokiausi avalynės dizaino ir modeliavimo pas dėst. Algirdą
Paulauską, kuris, pasak jo, daręs batelius net pačiai Marlenai Dietrich,
nors, tiesą pasakius, visą gyvenimą
svajoju mokytis modeliavimo. Iki
šiol jaučiu aistrą avalynei, kolekcionuoju vintažinius batus bei drabužius.
Turiu nemažą senųjų, XIX amžiaus,
lietuviškųjų leidinių kolekciją.
Šiuo metu nepaprastą postūmį
kūrybai man suteikia, žinoma, gamta
ir jos greitai besikeičiančios spalvos.
Ypač gilų įspūdį palieka kelionės ir
įvairių kraštų kultūros bei istorijos
kontrastai.
Beveik kiekvienais metais
rengiu savo personalines parodas
laisvojo meno srityse, dalyvauju
taikomojo meno įdomesnėse parodose, taip pat ir tarptautinėse bei
įvairiuose konkursuose.
Tėvelis
ir
mama
jau
iškeliavo... Jie – buvę dailininkai. Tėvas – tapytojas, labai geras
piešėjas ir anatomas. Mama mėgo iš
ąžuolų tašyti, skaptuoti didžiausias
skulptūras. Tėvo brolis irgi buvo

dailininkas, Paryžiuje studijavęs
art deko. Abu broliai jaunystėje
buvo gražuoliai – dabitos, teatralai,
tuometiniame Kaune buvę bohemos pažibos. Turiu tik vieną brolį,
kuris įsikūrė Vilniuje ir visą savo
gyvenimą su žmona paskyrė senajai
Lietuvos architektūrai.
Mano vyras, kaip ir jo tėvai
– teisininkai. Beje, jis vienas iš
pradininkų – draudėjų naujojoje
Estijoje. Vienintelė dukra Evelina,
baigusi Europos teisę, ilgą laiką dirbo su tėvu draudime, bet pastaruoju
metu palinko į gamtą ir su savo vyru
pasišventė lanšafto dizaino verslui.
Džiaugiuosiu dviem baltapūkiais
anūkėliais.
Šioje parodoje eksponuoti darbai: jų temų ir technikų
amplitudė gan plati ir įvairi, sujungti
į vieną visumą neįmanoma, o ir nėra
prasmės.
Kai kurie darbai turi gan
privačių, net užslėptų minčių srautą,
gal net jaučiamas neišbaigtumas.
Lankytojas turi progos pamąstyti,
pafantazuoti. Iš tikrųjų mėgstu eskizinio pobūdžio darbus. Norisi,
kad jie būtų gyvi, kvėpuotų oru ir
jaustųsi spalvų virpesys.
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Skaitymai

Žodžių karas
Algimantas Taškūnas

Jau prabėgo šešiasdešimt
penkeri metai kaip baigėsi Antrasis
pasaulinis karas. Deja, šaudymai
į priešus (o kartais ir į savuosius)
tęsėsi toliau – tik ne šoviniais, o
žodžiais. Šis žodžių karas tebevyksta ir šiandien.
Sumanios valstybės nuolat stebi
savo ir užsienio įvykius, atidžiai seka
žiniasklaidos komentarus ir įvairiais
būdais bando užstoti kelią kenksmingoms žinioms arba paskaloms. Deja,
yra ir kitų kraštų, kurių vyriausybės ir
atskiri gyventojai dėl tebevykstančio
žodžių karo neima į galvą. Bet piktas
lojimas lengvai nesiliauja. Juk norint apjuodinti nekaltą žmogų arba ir
visą tautą, reikia purvais drabstytis
dažnai ir be sustojimo. Tik tuomet
purvai pagaliau prilimpa.
Per pastaruosius 65 metus pasaulio bibliotekose ir internete prisirinko daug nuodingų knygų, raštų
bei „dokumentų“, nukreiptų prieš
Lietuvą ir prieš visus mus, lietuvius.
Pažvelkime bent į vieną
knygą, istorinį Antrojo pasaulinio
karo aprašymą anglų kalba: Macdougall, A.K., Victory: The epic of
World War II, 1939 – 1945. Rowville, Vic. (3378): The Five Mile
Press, 2005. 320 p. Knyga stamboka, dailiai išleista, kietais viršeliais,
gausiai iliustruota nuotraukomis.

Karo eiga aprašyta chronologiška
tvarka. Žodžiu, tik imk, žmogau, šį
tomą rankosna ir skaityk.
Tačiau kaip šios knygos autorius nušviečia mums svarbiausią
dalį – Pabaltijo kraštus ir ypač
mūsų Tėvynę? Pirmą kartą autorius
užsimena pabaltiečius 68 puslapyje:
„1939 m. rugpiūčio 24 d. jis [Stalinas] pasikvietė Estijos užsienio
reikalų ministerį į Maskvą ir pareikalavo, kad [estai] leistų įsteigti
Sovietų bazes ten [Estijoje]. Spalio
mėnesį jis pareikalavo tokių pačių
teisių iš Latvijos ir Lietuvos“.
Kitame (69) puslapyje autorius rašo, kad Sovietų – suomių karo
metu, „Britanija ir Prancūzija padarė
nepaprastą sprendimą, būtent: abu
šie kraštai nutarė siųsti pagalbą Suomijai. Atrodo, kad jie pamiršo (pabraukiau aš. A.T.), kad jų priešas buvo
ne Rusija, bet Vokietija. Artėjant
metų pabaigai prancūzai net siūlė,
kad Alijantai bombarduotų Rusų
naftos telkinius Baku [srityje] ir tokiu būdu sustabdytų naftos tiekimą
Vokietijai“.
Knygoje nėra nė vieno žodžio
apie Sovietų Sąjungos pirmąją Lietuvos okupaciją, 1940-1941 metais.
Tik vėliau, 145 puslapyje, autorius staiga peršoka į 1941 birželio
22 dieną, kada „auštant … Hitlerio kariuomenės peržengė Sovietų
sieną ir frontas nusitęsė 2500
kilometrų platumu… Pilkšvai –
žalios vokiečių pėstininkų kolonos
žygiavo per vasaros dulkes ir karštį,
pakiliai nusiteikę ir nustebę (pabraukiau aš, A.T.), kiek daug žmonių
Pabaltijo valstybėse, taip pat rusai
su ukrainiečiais sveikino juos kaip
išlaisvintojus“.
Gaila, kad autorius nutyli,
nuo ko mes tada buvome išvaduoti.
Vietoje to, jis rašo (146 psl.):
„Kariuomenių užnugaryje atvyko
SS ir jų ‘uždavinių grupės’ – die
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Ensatzgruppen. Šitie žudikų daliniai buvo dažnai sudaryti iš buvusių
nusikaltėlių; jie taip pat buvo
įgalioti verbuoti vietinius fašistus
ir mušeikas, kad pastarieji jiems
talkininkautų jų bjauriuose darbeliuose“.
Toliau autorius tęsia: „Kaip
holokausto istorikas Martin Gilbert
yra išsireiškęs, ‘Rytų skerdynės
prasidėjo pirmąją vokiečių invazijos
dieną’. Pasienio bažnytkaimyje Virbalyje, esesininkams (=vokiečių SS
daliniams) padėjo vietiniai policininkai. Žydus suvarė į prieštankinius
griovius, apie dviejų kilometrų
ilgumo, ir juos kulkosvaidžiais
sušaudė…“
Knygos
autorius,
deja,
nepaaiškina, kad tą pirmąją invazijos dieną (1941 m. birželio 22 d.)
vieninteliai „vietiniai policininkai“
Virbalyje buvo Sovietų milicininkai.
Jis rašo toliau: „Vokiečiai
įžengė į Kauną, į Lietuvą, birželio
26 dieną. Ten suėmė šimtus žydų,
nugabeno juos už miesto ir nužudė.
‘Vokiečių žudikų daliniai dar nebuvo pasiekę šitų apylinkių’, rašė
Gilbert, ‘kai vietiniai gyventojai jau
ėmė dažnai užpuldinėti žydus – tuos
pačius žydus, su kuriais jie drauge gyveno šimtmečių šimtmečius.
Šitie užpuolimai nebuvo pogromai
su tikslu primušti ir sužeisti arba apvogti ir padegti. Šitų puolimų tikslas buvo užmušti [žydus] negyvai:
vienu greitu smūgiu sunaikinti visą
bendruomenę. Per pirmas 5 savaites
nuo vokiečių invazijos į Sovietų
Sąjungą buvo nužudyta daugiau
žydų, negu per 8 Nacių valdymo metus prieš tai’“.
Savo tvirtinimus autorius remia skaičiais, bet nepasako, iš kur
jis tą statistiką gavo: „Iki [1941]
metų pabaigos 200 000 Lietuvos
nukelta į 46 psl.

iš lietuvių išeivijos istorijos

Dausuva – lietuviškasis Nojaus laivas?
Romualdas Kriaučiūnas

KAZYS PAKŠTAS
Prieš penkiasdešimt metų –
1960 m. rugsėjo 11 d. – Čikagoje
mirė Dausuvos kūrėjas prof. Kazys
Pakštas. Dausuva – tai Atsarginė
Lietuva. Tai prof. Kazio Pakšto sugalvoto geopolitinio projekto vardas. Pradžioje buvo galvojama apie
tokios kolonijos steigimą Kanados Quebec provincijoje. Vėliau
dėmesys nukrypo į Sao Paulo valstiją
Brazilijoje (1927 metais) bei Angolą
(1930). Dėl politinio nestabilumo
buvo atsisakyta kolonijos Venesueloje. Pagaliau buvo apsistota prie
Britų Honduro, tačiau ir čia dėl to
krašto laisvėjimo pastangų ir noro
išsivaduoti iš britų ir kitų atėjūnų
kontrolės niekas neišėjo. „Wikipedia“ žiniomis, po to dar buvo galvojama apie Bahamas salyną, bet ir čia
nieko konkretaus neatsiekta. Kaunodiena.lt prof. K. Pakštą aptarė kaip
nepripažintą pranašą, savotišką Don
Kichotą, kurio odisėja tebesitęsia.
Prieš porą metų viename konkurse jaunimas buvo skatinamas atkreipti dėmesį į šiandieninės Lietuvos
valstybės ir emigracijos problemas,
lavinti geopolitinį mąstymą, aktual-

inti iškilaus Lietuvos mokslininko ir
politinio veikėjo prof. Kazio Pakšto
idėjas. Pirmoji konkurso vieta buvo
skirta R. Dapšytei, parašiusiai rašinį
„Kokioje Lietuvoje man būtų gera
gyventi, kad nenorėčiau emigruoti
kitur“. Antra vieta pripažinta Mantui Vasilkevičiui už rašinį „Pakšto
idėjų aktualumas XXI amžiuje“. Jo
rašinys taip pat apdovanotas specialiu Baltoskandijos akademijos prizu
už originaliausią K. Pakšto idėjų
interpretaciją. Konkurse buvo daugiau rašinių, liečiančių K. Pakštą.
„Pasitelkdami K. Pakšto idėjas, galime sukurti tokią Lietuvą, kokią
jis regėjo savo vaizduotėje“, rašė S.
Dainauskas. M. Živačevskis tai apipavidalino tikrai įdomiu įvaizdžiu:
„Dausuva – lietuviškasis Nojaus laivas? Tik ar turime Nojų. Taip, Nojus
buvo, ir laivas buvo, tik ar buvo kam
su tuo laivu plaukti? (…) Šventajame
rašte antrojo Nojaus nebuvo, tačiau
norisi tikėti tuo stebuklu, kurį Dievas parodė žmonijai, ir laukti antrojo
Nojaus, kuris galėtų pabaigti pirmojo pradėtą darbą“ (MOKSLASplius.
lt „Mokslo Lietuva“, 2006).
Kazys Pakštas gimė 1893-0629 Alinaukos vienkiemyje, Užpalių
valsčiuje. Jis buvo žinomas Lietuvos
geografas, keliautojas, visuomenės
veikėjas, profesionalios geografijos Lietuvoje pradininkas. Gimė
ūkininkų šeimoje. 1908 m., baigęs
Užpalių pradžios mokyklą, išvyko į
Kauną ir dirbo Saliamono Banaičio
spaustuvėje. 1912 m. Jekaterinos
gimnazijoje Peterburge eksternu
išlaikė šešių gimnazijos klasių egzaminus. 1912-1913 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Trumpai
dirbo vaistininku Birštone.
1914 m. išvyko į JAV ir kitais metais įstojo į Valparaiso
universitetą Indiana valstijoje. Tų
pačių metų rudenį įstojo į jėzuitų
Lojolos universitetą, kur studijavo sociologiją ir politiką. Perėjęs

į Fordham universitetą New York
mieste, 1918 m. baigė sociologijos
fakultetą. 1919 m. grįžo į Lietuvą ir
dirbo kariniu ryšininku. Po to Friburgo universitete studijavo gamtos
mokslus ir apgynė daktaro disertaciją
„Lietuvos klimatas“. 1923 m., grįžęs
į JAV, buvo „Darbininko“, o po to,
1924-1925 m., „Draugo“ vyr. redaktorius. Bet be Lietuvos negalėjo gyventi. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto kviečiamas
1925 m. rudenį grįžo į Lietuvą ir
1925-1939 m. ten dėstė geografiją.
1931 m. perėjo į Gamtos-matematikos fakultetą ir tapo geografijos
katedros vedėju. Savo akademiniame gyvenime prof. K. Pakštas yra
dėstęs įvairiuose universitetuose. Jų
tarpe – Rygoje, Californijos UCLA,
Carleton (Minnesota), Duquesne
(Iowa), Pittsburgh, Maryland, nuo
1957 m. – Steubenville (Ohio).
Profesorius studijų tikslais
mėgo daug keliauti. Jis taip pat
pasižymėjo kaip vienas aktyviausių
įvairių organizacijų steigėjų. 19301940 m. buvo Ateitininkų federacijos vadas. 1934 m. suorganizavo
Lietuvos geografų draugiją ir jai pirmininkavo. Priklausė ir vadovavo
tarptautinėms draugijoms. 1938 m.
buvo siūlomas kandidatu į Lietuvos
prezidentus. Jis dalyvavo įvairiuose
tarptautiniuose moksliniuose ir politiniuose kongresuose, daug rašė į
lietuvišką spaudą.
Kazys Pakštas buvo ne tik teoretikas, bet kūrė ir įvairius praktinius modelius. „Kaip geografas K.
Pakštas taip pat įsitraukė į valstybės
likimo aiškinimą per geografinę
aplinką“, aiškinama „Wikipedia“
apžvalgoje. „Jis tvirtino, kad Lietuvoje artimiausioje ateityje bus
didelis gyventojų perteklius. Šis
perteklius ieškos lengviausių būdų
savo gyvenimo standartui pakelti,
t.y. – emigruoti. K. Pakštas pirmasis iš lietuvių pareiškė, jog emigra-

2010 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis 45

Iš lietuvių išeivijos istorijos

cija yra neišvengiama. Jo nuomone,
šio natūralaus proceso neįmanoma
sustabdyti, tačiau galima reguliuoti emigracijos kryptis ir tempus“, –
aiškina „Wikipedia“.
Kitais žodžiais, bet tą pačią K.
Pakšto mintį išreiškia Antanas Bendorius: „Nepajėgiant greitu laiku
sukurti stambios pramonės, reikia
gyventojų perteklių nukreipti iš pakrikusio emigracijos kelio į planingą
kolonizaciją, kuri ne tik apsaugotų
išeivius nuo tautinio sunykimo,
neišvengiamo palaidoj emigracijoj,
bet dar praplėstų mūsų tautos etninę
erdvę“ („Lietuvių enciklopedija“,
XXI tomas, Boston). Vėliau jis
apskaičiavo, kad 1939-1959 metais
Lietuva dėl genocido neteko beveik
1.3 mln. žmonių. Šito išvengus 1959
m. Lietuvoje būtų gyvenę apie 5.5
mln. žmonių“.
K. Pakštas kėlė reikalą
užjūriuose kurti atsarginę Lietuvą.
Būdamas dinamiškas kultūrinės
pažangos šauklys jis metė šūkį – „Pasukime Lietuvos laikrodį šimtą metų
pirmyn!“ Visuose žemės kampeliuose profesorius nenuilsdamas garsino
Lietuvos vardą ir rūpinosi jos ateitimi, stulbindamas ir glumindamas
tautiečius savo pranašystėmis bei
siūlymu perkelti Lietuvos sostinę į
pajūrį arba turėti „atsarginę Lietuvą“
Britų Hondure“, – rašo Kaunodiena.lt . Jau 1928 m. K. Pakštas
„Židinyje“ rašė, kad būtų neatsargu manyti, kad nepriklausomybę
išlaikysime amžinai. Viena iš dviejų

valstybių okupuos Lietuvą… Lietuvos žmonių ir turtų naikinimas bus
vykdomas negirdėtu žiaurumu“. Ši
jo pranašystė išsipildė su kaupu!
Šeštojo dešimtmečio pabaigoje K. Pakštas rašė, kad jo svajonė
– antrąją Lietuvą įkurti labai toli
nuo Rusijos, kuri naikins mažas
tautas. Keliaudamas po Centrinę
Ameriką jis surado vietą lietuviams
kurtis – Britų Hondurą ir pavadino
Dausuva. Ten, jo manymu, galėjo
apsigyventi apie 10 000 lietuvių
emigrantų, kurie kurtų savo ūkį,
puoselėtų savo kultūrą ir, Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę, grįžtų į
Lietuvą. Britų Hondure tuo metu
jau gyveno vokiečių kolonija. Ši K.
Pakšto mintis sulaukė realaus, bet
atsargaus JAV lietuvių pritarimo.
Tuo pat metu Tarybų Lietuvoje K.
Pakštas buvo pavadintas britų agentu, verbuojančiu lietuvius į Britų
Hondurą. Kaunodiena.lt pastebi, kad
šiandien profesoriaus idėja suvienyti
emigrantus vienoje teritorijoje yra
įgavusi kitą formą, gyva Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės veikloje,
žurnale „Pasaulio lietuvis“ ir kt.
Lrytas.lt 2010 m. birželio 5
d. laidoje įdomiai aprašo klaipėdietį
Evaldą Geištoraitį ir jo tėvą Belize
valstijoje (buvusiame Britų Hondure), kurie ten jau rezervavo sau ir
savo kraštiečiams 16 hektarų žemės.
Tame internete toliau rašoma, kad
prikelti K. Pakšto sumanymą ir juo
užkrėsti kitus ėmęsi Geištoraičiai
neabejoja sėkme, nes Belize yra sau-

gi, taiki, nedidelė anglakalbių šalis
su tvirtais demokratijos pamatais.
Taip pat teigiama, kad nesudėtinga
šioje šalyje gauti teisę nuolat gyventi.
Naujus „kolonistus“ sužavėjo
Plasencijos
miestelis,
įsikūręs
Karibų jūros pusiasalyje. Plasencija
lietuviams priminė Klaipėdą. „Mes
pranašesni žaliuojančiais pušynais
ir kopomis, bet ten jūra šilta visus metus, o pakrantė nusagstyta
šimtais koralų salų, sudarančių
290 kilometrų ilgio koralų rifą“,
– aiškino Geištoraičiai. Šiuos lietuvius suviliojo 20 km. nuo jūros į
šalies gilumą nutolęs sklypas prie
Bleideno upės. Toliau rašoma, kad
tos upės paplūdimiai nedideli, tačiau
viliojantys išsitiesti su knyga rankose ar nusimetus drabužius pasinerti į
skaidrų vandenį. Ar ne romantiškas
galimos Dausuvos aptarimas?
Visai prieš savo mirtį prof. K.
Pakštas tvirtino, kad lietuvybei JAV
yra daug didesnis pavojus negu Sibire, nes emigrantai, priešingi nei
tremtiniai, pateko į praktiškojo materializmo šalį, kuri tobulai užmuša
sielą. „Dabar įžengėme į bailiųjų
karalystę… Visi nusigando Stalino ir
Chruščiovo. Niekas nebedrįsta… nė
stipresnės idėjos išreikšti. Visi lyg
apglušę“, – kalbėjo K. Pakštas 1960
m. rugsėjį Ateitininkų kongrese
Čikagoje, ragindamas būti drąsiems.
Ketvirtą dieną po šių žodžių kongrese jis mirė nuo širdies infarkto.

atkelta iš 44 psl.
žydų buvo nužudyti, daugiausia
masiniuose sušaudymuose. Tik 36
000 išliko gyvi. Buvo sušaudytų ir
komunistų partijos narių, komisarų
ir rusų kareivių; bet šitų skaičius
buvo palyginus mažas“.
Vėliau, 296 puslapyje, skaitome:
„[Jaltos
konferencijoje]
Stalinas prašė … padidinti bombardavimus iš oro, ypač Berlyno
– Dresdeno – Leipcigo srityse, iš
kur – anot jo spėliojimo – vokiečiai
ruošėsi išsiųsti į Rytus mažiausiai 40
divizijų. Stalinas perdėjo: išsiuntė

tik 4 divizijas“.
Šita proga verta prisiminti,
kad artėjant karo pabaigai, 1945 m.
pradžioje, Dresdenas jau buvo tapęs
gailestinga nelaimingosios žmonijos
prieglauda: į gražųjį miestą buvo
prisigrūdę tūkstančiai sužeistų kareivių ir nesuskaitomi pulkai lietuvių
bei kitų pabėgėlių iš Rytų. Be jų,
buvo nemažai lietuvių, taip pat
prisiglaudusių kitose Vokietijos vietose, įskaitant Berlyną ir Leipcigą.
Kad prisigerinti Stalinui, vakariečiai
daužė, bombardavo ir degino šituos
miestus. Ir kiek tada žuvo civilių

gyventojų, visokių tautybių senelių,
moterų ir vaikų! Ar kas suskaičiuos,
kiek jų tarpe buvo nekaltų lietuvių,
bėgusių nuo raudonojo tvano ir beveik – bet ne visai – pasiekusių
išsilaisvinimą Vakaruose? Šita graudi tema liko knygoje nepaminėta,
tartum taip išvis nebuvo.
Nepamirškime, kad dauguma
žmonių, kurie perka ir skaito šitą
veikalą (arba kitas panašias knygas),
labai mažai žino apie Lietuvą arba iš
viso nieko nežino. Tad kokį įspūdį
jie susidarys apie mus?
Laikas susirūpinti.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės metraštis
Pasitaikė gera proga apibrėžti
vienintelio PLB leidinio „Pasaulio lietuvis“ istoriją, kuri artėja
prie penkiasdešimties. O tą progą
suteikė į redakciją iš Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centro atėjęs
laiškas padėti surašyti trumpą leidinio istoriją, kuri bus paskelbta
Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje. Kita vertus, tai skatino padaryti
dar ir tai, kad įvairiuose enciklopediniuose Lietuvos leidiniuose skelbiamos žinios apie PL yra labai nutolusios nuo tiesos. Šį darbą mums
maloniai padėjo padaryti buvęs
PLB valdybos pirmininkas ir buvęs
PL redaktorius Vytautas Kamantas.
Savo prisiminimų apie tą laikotarpį,
kai jis vedė žurnalą, atsiuntė Bronius Nainys, taip pat buvęs PLB
Valdybos pirmininkas, PLB atstovas
Lietuvoje ir buvęs PL redaktorius. Beje, straipsnis apie „Pasaulio
lietuvį“ yra ir 2004 m. išėjusioje
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
istorijos knygoje „Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė. 1949-2003“, kurią
rengė istorikė Vitalija Stravinskienė.
Vytauto Kamanto sudarytoje „Pasaulio lietuvio“ istorinėje
apybraižoje, kuri pateikta Enciklopedijų redakcijai, yra tokie faktai:
„Pirmasis Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos išeivijoje
leidžiamo „Pasaulio lietuvio“ numeris pasirodė 1963 m. lapkričio
mėnesį ir jo redaktoriai buvo Stasys
Barzdukas, Vytautas Kamantas ir
Edvardas Karnėnas.
Vėliau redagavo: St. Barzdukas, Pranas Joga, V. Kamantas ir
E. Karnėnas (1963 gruodžio-1966
birželis); St. Barzdukas (1966
rugsėjis-1975 gruodis); Bronius
Nainys (1976 sausis-1978 birželis);
Antanas Juodvalkis (1978 rugsėjisspalis); Romas Sakadolskis ir Romas Kasparas (1978 lapkritis-1979
gruodis); vyr. redaktorius R. Sakadolskis ir kolektyvas R. Kasparas,
L. Rimkus ir Emilija Sakadolskienė

(1980 sausis-1980 gruodis); B. Nainys (1981 sausis-1998 rugsėjis); V.
Kamantas ir Regina Kučienė (1998
spalis-lapkritis); Arvydas Reneckis,
V. Kamantas ir R. Kučienė (1998
gruodis); A. Reneckis ir redakcinė
kolegija: Jūratė Budrienė, V. Kamantas, R. Kučienė ir Leonas Narbutis (1999 sausis-balandis); V.
Kamantas ir redakcinė kolegija:
J. Budrienė, Gražina Kamantienė,
Viktoras Kučas, R. Kučienė, L. Narbutis ir Edvardas Šulaitis (1999
birželis-rugsėjis); V. Kamantas ir
redakcinė kolegija: J. Budrienė, G.
Kamantienė, V. Kučas, R. Kučienė,
L. Narbutis, E. Šulaitis ir Aušra
Veličkaitė (1999 spalis-lapkritis);
A. Veličkaitė ir redakcinė kolegija: J. Budrienė, V. Kamantas, G.
Kamantienė, R. Kučienė, V. Kučas,
L. Narbutis ir E. Šulaitis (1999
gruodis-2000 liepa). Specialus PL
2000 rugpjūčio numeris, „Pasaulio
lietuvių bendruomenės X seimo leidinys“, 178 psl., redaktoriai V. Kamantas ir A. Veličkaitė; R. Kučienė ir
redakcinė kolegija: Vida Brazaitytė,
G. Kamantienė, V. Kučas, L. Narbutis, E. Šulaitis ir Laima Žliobienė
(2000 rugsėjis-2001 balandis); R.
Kučienė ir redakcinė kolegija: G.
Kamantienė, V. Kučas, E. Šulaitis
ir L. Žliobienė (2001 gegužėgruodis); R. Kučienė ir redakcinė
kolegija V. Kučas ir E. Šulaitis
(2002 sausis-2003 rugpjūtis); Živilė
Makauskienė ir redakcinė kolegija: Jaras Alkis, Bronius Makauskas, Liūda Rugienienė, Romas
Vaštokas ir Gabrielius Žemkalnis
(2003 lapkritis-2005 balandis); Ž.
Makauskienė ir redakcinė kolegija:
J. Alkis, L. Rugienienė, R. Vaštokas
ir G. Žemkalnis (2005 gegužė-2006
rugsėjis); Ž. Makauskienė (2006
spalis-lapkritis Lenkijoje); redaktorė
Audronė Viktorija Škiudaitė (nuo
2006 gruodžio Vilniuje).
1963-1974 m. buvo leidžiamas
ir spausdinamas kaip informacinis biuletenis Cleveland, Ohio, o

1974-2003 Chicagoje (nuo 1976 m.
– jau kaip leidinys Bendruomenės
minčiai ir gyvenimui); nuo 2003 m.
spausdinamas ir leidžiamas Punske;
nuo 2006 m. redaguojamas Vilniuje, o spausdinamas toliau Punske.
Tiražas keitėsi nuo 500 iki 3500.
1983 m. buvo siunčiamas į 35 pasaulio valstybes. Šiuo metu PL tiražas
– apie 500 egz. ir siunčiamas į 40
šalių.
Administratoriai: E. Karnėnas
(1963-1966); Mirga Kižienė (19661971); Antanas Gailiušis (19711973); Stasys Džiugas (1973-1978);
Daina Kojelytė, Saulius Girnius ir
Ramunė Kubiliūtė (1979-1981);
Baniutė ir Romas Kronai (19811998); Laima Zavistauskienė (19982000); Viktoras Kučas (2001-2003);
Aldona Jonušonytė (nuo 2003).
Atsiliepdamas į PL redakcijos prašymą atsiųsti prisiminimų
pluoštelį apie tą metą, kai jis redagavo žurnalą, Bronius Nainys primena, kad „Pasaulio lietuvis“ Pasaulio
lietuvių sąjungos pageidavimu buvo
leidžiamas ir prieškariu – nuo 1937
m. gruodžio 1 d. Kaune, ir tai buvo
informacinis bei ryšių tarp užsienyje
gyvenančių lietuvių bei Lietuvos
leidinys. Leidėjas-redaktorius – Rapolas Skipitis. Sovietų okupacija
žurnalo leidimą nutraukė. Toliau B.
Nainys rašo:
„Pasaulio
lietuvis“
buvo
atgaivintas
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB)
valdybos
pastangomis
1963 m. lapkričio
pradžioje, JAV, Clevelande, bet jau
tik kaip informacinis biuletenis PLB
reikalams. Redagavo PLB valdybos
vicepirminkas Stasys Barzdukas.
1973 metais, tapęs PLB valdybos
pirmininku, S. Barzduko buvau paklaustas: „Nainy, ar leisi „Pasaulio
lietuvį“? „Taip“, – atsakiau. „Tačiau
aš iš jo darysiu žurnalą, kviečiu redaguoti. Tai siųsk medžiagą: dailininkų
paveikslus, noveles, poeziją, knygų
apžvalgas, filosofinius – mokslinius
straipsnius“. „Ne, – atsakiau, – ne

2010 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis 47

Iš lietuvių išeivijos istorijos

tokio žurnalo noriu. Jis bus visuomeninis, bendruomeninis, taigi visus užsienio lietuvius jungiančios
minties, lietuvybę bei kovą už Lietuvos laisvę puoselėjantis, kartą
per mėnesį išeinantis žurnalas. Ne
kultūrinis – kūrybinis, bet visuomeninis“, – pabrėžiau Stasiui Barzdukui.
Tai miniu, nes čia įvyko pagrindinis lūžis ir PLB „politikoje“: žurnalas vystė ne tik kultūrinę
veiklą, bet vedė Bendruomenę į
visiškai savarankišką kelią ir Lietuvos laisvinimo darbo bare.
Ir taip darbą pradėjom: telkiau medžiagą, pats rašiau kiekvienam
numeriui vedamuosius, Barzdukas
ją tik sudėliodavo ir dar rūpinosi
žurnalo informacine – biuletenine
dalimi. Po dvejų metų dėl ligos S.
Barzdukas iš to darbo pasitraukė,
ir nuo 1975 m. pradžios likau vienas, nors redaktorium pasirašinėti
pradėjau tik 1976 m. Visą leidimo
bei redagavimo darbą iš Clevelando
perkėliau į Chicagą.
Leidinys augo, stiprėjo, ir
1978 m. vasarą, baigęs PLB Valdybai pirmininkavimo kadenciją,
nuo redagavimo atsisakiau ir naujai PLB valdybai toliau leisti „Pasaulio lietuvį“ atidaviau jau kaip
subrandintą žurnalą.
Man pasitraukus vieną jo laidą,
1978 m. rugsėjo-spalio numerį, redagavo Antanas Juodvalkis. Netrukus
jį pakeitė Romas Kasparas ir Romas Sakadolskis. 1980 m. redakcija
pasipildė, ir jau triūso keturi redaktoriai: Romas Kasparas, Linas Rimkus, Emilija Sakadolskienė ir vyr.
red. Romas Sakadolskis.
1981 m. sausio 1 d., PLB valdybos pirmininko Vytauto Kamanto
kviečiamas, vėl grįžau jo redaguoti. Žurnalas dar daugiau prasiplėtė,
įsigijo daug gerų bendradarbių ir
tapo tuo, ko iš jo norėjau: rimtu visuomeniniu, bendruomeninės minties, lietuvybę bei Lietuvos laisvę
puoselėjančiu lietuvių išeivijos
žurnalu. Toji mintis ypač ryškėjo
mano rašomuose vedamuosiuose.
Prenumeratorių skaičius išaugo iki

3500 vienetų 19-oje laisvojo pasaulio kraštų. 1998 metų pabaigoje iš
redaktoriaus pareigų pasitraukiau.
Redaguojamame
žurnale
stengiausi ryškinti visus JAV LB,
PLB politinės Lietuvos veiklos
kelius, įtaiga į juos sukti ir rodyti laimėjimus, kaip, pvz., Lietuvos
aneksijos nepripažinimo politikos
išsaugojimą, Australijoje net jos
susigrąžinimą; LB ryšius su JAV
Kongresu, Prezidentūra, „Baltic
Commities“ Kongrese, Kanados LB,
Autralijos LB ryšius su valstybių
senatais, politikais. Visa tai buvo
ryškinama „Pasaulio lietuvyje“. Tai
išeivijos tų laikų politinės Lietuvos laisvinimo veiklos istorija, apie
kurią Lietuva dar labai mažai težino
iki šiol. Žinau, kad tos žinios okupacijos laikotarpiu buvo skrupulingai ribojamos, bet kodėl jos slepiamos dar ir dabar?“ – baigdamas
laišką klausia Bronius Nainys.
Istorikė Vitalija Stravinskienė
PLB istorijoje rašo, kad jau pirmajame, 1963 m. pasirodžiusiam PL
numeryje leidėjai savo tikslus taip
apibrėžė: „Pirmiausia ir visų daugiausia rūpės šios Bendruomenės
siekimai, gyvenimas, darbai. Rūpės,
kad didingoji Lietuvių Chartos vizija taptų gyvąja Bendruomene. (...)
„Pasaulio lietuvis“ reikalingas specifiniam tikslui – Bendruomenės
jėgoms ugdyti ir rikiuoti (...)“.
Bene
didžiausias
leidėjų
rūpestis visais laikais buvo lėšos
leidybai. Buvo rengiami prenumeratos vajai – tūkstančiais siuntinėjami
laiškai, raginantys žurnalą prenumeruoti. Didžiausią dalį išlaidų sudarydavo pašto išlaidos į kitas šalis,
– ir ta problema išlieka iki šiol.
O į Pietų Ameriką žurnalas buvo
siuntinėjamas nemokamai. Atkūrus
nepriklausomybę PL ėmė iš dalies
remti (paštui) Lietuvos valstybė, bet
ir šiandien išlaidos yra didžiausias
PLB Valdybos galvosūkis. Keitėsi ir
redakcinis kolektyvas. Tais laikais,
kai žurnalas buvo leidžiamas JAV, į
šį darbą buvo įtrauktas bendradarbių
būrys – taip pat ir kalbos redaktoriai bei korektoriai. Šiuo metu
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tekstus parūpina ir juos parengia
vienas žmogus – redaktorė Vilniuje. Vilniuje dar yra maketuotojas,
kuris parengia žurnalo maketą, o
Punske, prie spaustuvės – sekretorėadministratorė Aldutė Janušonytė,
kuri surenka prenumeratą ir išsiunčia
žurnalą prenumeratoriams.
Keletą dešimtmečių, iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
1990-aisiais ir pirmaisiais laisvės
metais, žurnalas buvo leidžiamas
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Apie 2000-iuosius Amerikos lietuvių
vyresnioji karta pavargo, o jaunimas nebuvo priaugęs iki lietuviško
leidinio, todėl imta svarstyti, ar
neperkėlus jo į kitus kraštus. Ir čia
savo draugiškas paslaugas pasiūlė
Lenkijos lietuvaitė žurnalistė Živilė
Makauskienė, kuri pirmą kartą
išvežė PL už Amerikos ribų ir redagavo žurnalą trejus metus, iki 2003ųjų, kuomet PL buvo perkeltas redaguoti į Vilnių.
Į Lenkiją 2000-aisiais perkeltas ir žurnalo spausdinimas.
„Aušros“ spaustuvė Punske PLB
Valdybai talkina iki šiol. Iš Punsko
žurnalas šiandien siunčiamas į 40
pasaulio kraštų, daugiausia JAV, Kanadoje ir Australijoje.
Popierinio žurnalo tiražas
kasmet mažėja – tiek, kiek miršta
senosios – pokarinės kartos lietuvių
išeivių, nes naujoji karta juo beveik
nesidomi. Tiesa, visą žurnalą nuo
2003 m. galima nemokamai skaityti internete (administratorius Punske Sigitas Birgelis) adresu: http://
www.plbe.org/plietuvis Kaip teigia
administratorius, per mėnesį žurnalą
atsiverčia apie 2 tūkst. virtualių
skaitytojų.
PLB valdyba kol kas atkakliai siekia tęsti popierinio žurnalo
leidybą, nes pokarinės kartos lietuviams jis yra svarbus – tai jų bendruomeninio gyvenimo istorijos dalis, o spauda buvo viena iš svarbiųjų
priemonių išlikti lietuviais.
Audronė Viktorija Škiudaitė
PL redaktorė

Diskutuojame

Ne tik gyvenimas Lietuvoje mus daro lietuviais
Brangūs tautiečiai ir visi, kam
rūpi Lietuva. Nesinori pradėti liūdna
gaida, nes žinau, kad visi pavargom
nuo nesibaigiančio pesimizmo ir
liūdnų žinių liūno, ateinančio iš Lietuvos, tačiau šiuo metu LR Seimo
svarstomos Pilietybės įstatymo pataisos neleidžia likti abejingiems.
Tikiuosi, dauguma palaikys ir
sutiks, kad tylėti nebeturime teisės.
Atėjo mūsų eilė kovoti savo „kovą“
dėl teisės būti lietuviais. Deja, ši
„kova“ vyksta su mūsų pačių išrinkta
valdžia, kuriai yra patikėta ginti ir
saugoti mūsų, savo piliečių, teises
bei puoselėti tautos išdidumą.
Nerimstančios diskusijos dėl
LR Seime svarstomų naujų pilietybės
įstatymo nuostatų kelia didžiulį nerimą,
skatina stiprėjantį nepasitikėjimą ir
nusivylimą Lietuvos valdžia bei jos
požiūriu į tautą, į žmones. Šiandien
nesvarstoma teisė suteikti pilietybę kitos tautybės žmonėms. Šiandien atvirai
diskutuojama apie tai, iš kurių tautiečių
atimti Lietuvos pilietybę arba teisę į
jos gavimą. Pilietybė yra ne tik kiekvieno natūrali teisė turėti tėvynę ir jai
priklausyti, bet ir vertybė, moralinis ir
branginamas emocinis ryšys su tėvyne.
Šis ryšys yra be galo svarbus ne tik
emigravusiems po Lietuvos įstojimo
į Europos Sąjungą, bet ir tiems, kurių
tėvai ar seneliai buvo lietuviai išeiviai.
Šiandien Lietuvos dalies –
bendruomenės, esančios toli už Lietuvos ribų – nariai yra pastatomi
prieš gana žiaurų pasirinkimą – arba
būti lietuviu, arba atsisakyti užsienio
šalies pilietybės. Tai pasirinkimas
be pasirinkimo, kadangi gyvenantis
svetimame krašte žmogus turi įsilieti
į vietinę bendruomenę. Taigi, jis turi
priimti tos šalies pilietybę.
Lietuvių palikuonių bei neseniai emigravusių žmonių noras išlaikyti
ryšį su Lietuva kelia pasididžiavimą
mūsų tauta. Jeigu iš visų išvykusių
bus atimta teisė būti ar tapti Lietuviu, tai ne tik pablogins Lietuvos
demograﬁnę situaciją, parodys pasauliui mūsų nepasiruošimą tapti vi-

saverte tarptautinės bendruomenės
nare, bet svarbiausia padarys
kiekvieną lietuvį įkaitu savo pačių
šalyje ir už jos ribų. Emigracija juk
yra natūralus procesas, kuris, deja,
Lietuvoje yra paverčiamas tam tikru
„baubu“, bandant stabdyti žmonių
išvykimą drastiškomis priemonėmis,
nesusimąstant apie ateitį.
Lietuvai tapus ES nare šalies
piliečio pase pažymima, kad esame Europos Sąjungos ir Lietuvos
piliečiai. Tad kodėl Lietuvos Seimo
nariai bijo pripažinti, kad ne tik gyvenimas Lietuvoje mus padaro lietuviais. Lietuviai yra tie, kurie laiko save
tokiais, kuriems rūpi Lietuvos ateitis
ir jos žmonės. Svarbiausia – žmogaus
sąsaja su valstybe ir didžiausia garbė
– pilietybė. Pilietybės atėmimas yra
žiaurus, demokratiškos pasaulio
bendruomenės nepripažįstamas ir
netoleruojamas veiksmas.
Tautos stiprybė pasireiškia
vienybėje. Negalime leisti, kad praeities baimės atimtų iš mūsų ateitį.
Stiprybė yra vienybėje. Dvigubos
pilietybės turėjimas ne tik atveria Lietuvos sienas pasauliui, bet
ir sutelkia bei suvienija mus kaip
tautą bei leidžia kiekvienam gyven-

ti visavertį gyvenimą, priklausant
naujai globaliai Lietuvai, kurioje
žmogus yra pati didžiausia vertybė.
LR prezidentė D. Grybauskaitė
savo metiniame pranešime Seime
pasakė: „Jei siekiame permainų
valstybėje, turime atsigręžti į žmogų.
Žmogus turi tapti pirmu prioritetu“.
Manau, galiu drąsiai pasakyti, kad
visi esame dėkingi už tokius žodžius
ir sutinkame, kad žmogaus vertinimas ir žmogiškas bei pagarbus elgesys tarp žmogaus ir valdžios yra
vertos pasididžiavimo šalies bei
tautos pagrindas. Kviečiame Seimo
narius išgirsti prezidentės ir užsienio
lietuvių raginamą atsigręžti į žmogų
savo sprendimais.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga (PLJS) pasisako už dvigubos pilietybės įstatymo priėmimą.
PLJS vienija daugiau nei 200 000
lietuvių jaunimo, gyvenančio už
Lietuvos Respublikos ribų bei jungia daugiau kaip 20 lietuvių jaunimo
sąjungų, įsikūrusių skirtingose pasaulio valstybėse.
Pasaulio lietuvių jaunimo vardu
Kęstas Pikūnas
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) pirmininkas
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

A+A Vytautas Jonas Patašius
1930.08.31 – 2010.06.16

Iškeliavo
amžinybėn
labai staigiai ir netikėtai vienas iš
tauriausių Australijos lietuvių. Ramus, kuklus, išsilavinęs, visą savo
gyvenimą paskyręs lietuviškai veiklai.
Tėvas buvo karininkas gydytojas, o mama – gimnazijos svetimų
kalbų mokytoja. Rusams okupavus
Lietuvą tėvai buvo išvežti į Sibirą,
ir jų likimas nežinomas. Vytautą
užaugino ir globojo teta. Gimnaziją
baigė Vokietijoje, Anglų zonoje, Detmoldo DP stovykloje. Į Australiją
atvyko 1948 metais ir, kaip ir dauge-

lis kitų lietuvių, dvejų metų kontraktą
atliko Concord karo ligoninėje.
Įstojęs į University of Sydney
studijavo chemiją, bet vėliau perėjo į
University of NSW, kurį baigė 1962
metais B.Com. laipsniu (ekonomiją
ir komerciją) Visą laiką išdirbo International Harvester, pasiekdamas
vyriausiojo buhalterio postą.
Vytautas mėgo šachmatus ir
yra laimėjęs įvairius čempionatus,
įskaitant NSW meistro vardą. Pradėjo
domėtis istorija dar būdamas gimnazistu, kur didelės įtakos tam turėjo
istorijos mokytoja M. Gimbutienė.
Beje, jis buvo vienintelis ir stipriausias Lietuvos istorijos žinovas,
jei ne visoje Australijos Lietuvių
Bendruomenėje, tai bent Sydnėjuje.
Nuo pirmųjų atvykimo dienų
į Australiją buvo matomas beveik
kiekviename
paruošime.
Buvo
keliose Krašto valdybose ir ilgalaikis
ALB revizijos komisijos
pirmininkas Sydnėjuje. Daugybę
metų paaukojo „Mūsų Pastogės“
išsilaikymui:
ją
administruojant, bendradarbiaujant, skaitant
korektūrą, pirmininkaujant Spaudos
sąjungai. Šis laikraštis buvo tarsi jo
šeimos dalis.
Birželio 25 d. 10:30 val su-

sirinkome
Sydney
Roockwood
Šv.Marijos krematorijaus koplyčioje
atsisveikinti su vienu iš mūsų
garbingiausių tautiečių, kuris savo
ramiu būdu liks mūsų visų širdyse.
Atsisveikinimo
kalbas
pasakė: V. Šliogeris, apibūdinęs
pirmąsias darbo dienas, pradėtas
šiame kontinente;
V. Doniela, kuris lankė tą pačią pradžios
mokyklą Plungėje, apibūdino Vytauto žmogiškuosius bruožus ir jo
visuomeninę veiklą bei pasiaukojimą
lietuvybei; ALB Krašto valdybos vardu kalbėjo iždininkė M. Reizgienė;
ALB Sydney apylinkės vardu – J.
Burokienė; Sydnėjaus Baltų komiteto narė, estų bendruomenės atstovė
paminėjo didelį Vytauto įnašą Baltų
komitete ir jo nuveiktus darbus
grįžtant į 1970-sius metus; latvių
atstovas prisiminė Vytautą kaip
ypatingą istorijos žinovą.
Tyliai grojant „Lietuva Brangi“ karstas nusileido paskutinei kelionei. Giedant Lietuvos Himną ne
vienam akyse blizgėjo ašara, palydint tą ramiai, tyliai, nenuilstamai per metų metus pasišventusiai
dirbusį, spinduliuojantį Tėvynės
meile Vytautą Joną Patašių.
Algis Bučinskas

A+A Brolis Kęstutis Reizgys, OFM
1972.06.25-2010.07.26

2010 m. liepos 26 d. būdamas
38 metų amžiaus, Kanadoje mirė
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos narys
brolis pranciškonas kunigas Kęstutis
Reizgys.
Br. Kęstutis gimė 1972 m.
birželio 25 d. Telšių vyskupijoje,
Kretingos mieste. Br.
Kęstutis Reizgys 1997 m.
atėjo į pranciškonų broliją, 19981999 m. naujokyno metus praleido
Vokietijoje, Marianthal’io vienuolyne ( Šv. Elžbietos iš Tiuringijos
pranciškonų provincijoje), kur 1999

m. rugpjūčio 17 d. davė pirmuosius
Dievui pašvęsto gyvenimo įžadus,
2004 m. rugpjūčio 29 d. Kretingoje davė amžinuosius vienuolinius
įžadus, 2006 m. baigė Kauno Vytatuto Didžiojo universiteto Katalikų
teologijos fakultetą, o 2007 m.
balandžio 14 d. buvo įšventintas
kunigo tarnystei. Po kunigystės
šventimų dirbo Lietuvoje, gyvendamas Pakutuvėnų brolijoje. Nuo 2010
m. birželio 20 d. br. Kęstutis tarnavo
Kanadoje Toronto Prisikėlimo parapijos vikaru lietuviams katalikams.
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