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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Kazachstane gyvena stalininių represijų aukų palikuonys
Pokalbis su Kazachstano Lietuvių Bendruomenės atstovais – Alma Atos Lietuvių kultūros
draugijos „Aidas“ pirmininku ir Lietuvos garbės konsulu Kazachstane Audrium Jozėnu bei
Karagandos Lietuvių kultūros draugijos pirmininku Vitalijum Tvarijonu.
sakyti. Kiti važiavo į Vakarus, o man
taip išėjo, kad išvažiavau į Rytus.
Nesigailiu, man labai patiko ta šalis,
ir likau. Pastaruoju metu atvažiuoja
labai daug verslininkų, jaunimo. Tik
nežinau, ar juos galima laikyti LB
nariais. Jie savęs nelaiko išeiviais,
jie nuolat skrenda į Lietuvą. Į
Kazachstaną jie važiuoja kaip į ilgą
komandiruotę.

KAZACHSTANO LIETUVIŲ VADOVAI – ALMA ATOS LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGI„AIDAS“ PIRMININKAS IR LIETUVOS GARBĖS KONSULAS KAZACHSTANE AUDRIUS
JOZĖNAS (KAIRĖJE) IR VITALIJUS TVARIJONAS, KARAGANDOS LIETUVIŲ KULTŪROS
JOS

DRAUGIJOS PIRMININKAS

– Pirmiausia – kaip ten atsirado lietuviai?
–Audrius Jozėnas. Įvairių
šaltinių duomenimis, Kazachstane
gyvena nuo 7 iki 10 tūkst. lietuvių.
Bet Kazachstanas labai didelis. Palyginimui pasakysiu, kad mes turime dvi lietuvių bendruomenes
– Alma Atos ir Karagandos. Aš esu
Alma Atos LB pirmininkas, o Vitalijus Tvarijonas yra Karagandos
LB pirmininkas. Tarp mūsų – daugiau kaip 1200 km. – toliau negu
per visą Europą. Lietuviai išsibarstę
grupelėmis. Panašiai kaip ir Sibire. Galimybių susiburti nedaug
– dideli atstumai, kelias dienas reikia važiuoti traukiniu arba skristi
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lėktuvu; ne visada ir ne kiekvienas
tam gali ryžtis.
O keliai, kaip lietuviai papuolė į Kazachstaną – gana įvairūs:
Stalino represijų metu mūsų seneliai išvažiavo ne savo noru, dabar jau
gyvena jų vaikai ir vaikaičiai. Deja,
kai kurie net ir neprisimena, kad
jie lietuviai. Pavardės lietuviškos,
bet apie Lietuvą jie mažai žino,
sukūrė nelietuviškas šeimas ir nutolo. Yra visokių atvejų. Pvz., aš
atvažiavau savo noru – tai naujesnės
bangos atvejis. Aš jau 15-18 metų
gyvenu Kazachstane. Atvažiavau
nepriklausomybės metais ieškoti
laimės, sakiau, užsidirbsiu pinigų,
geresnį duonos kąsnį, kaip įprasta
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–Ar įmanoma suorganizuoti
kokius nors renginius?
–Taip, organizuojame. Tai
dažniausiai tradiciniai – Vasario
16-osios, Kovo 11-osios minėjimai,
šiemet šventėme Jonines. Renginiai vyksta kelis kartus per metus,
renkamės valstybinių švenčių progomis. Kaip ir daugelis bendruomenių,
savo patalpų neturime, finansavimo
irgi neturime. Tik kuo pasisekė Kazachstano lietuviams – mūsų labai
tamprūs ryšiai su Lietuvos ambasada. Iki šiol ambasada buvo Alma
Atoje (žinote, kad sostinė jau yra
persikėlusi į Astaną), ten yra labai
gražus, jaukus kiemelis, kur visada
buvome laukiami. Gal ir nėra unikalus atvejis, kad čia diplomatai – ir
taip jau kelios ambasadorių kartos
– valstybines šventes švenčia kartu
su lietuviais. Dabar ambasadorius
keičiasi, turėsime naują. Baigiasi
Romualdo Kozyrovičiaus kadencija.
Liūdime, kad naujas ambasadorius
jau važiuos į Astaną.
–Ar LB Kazachstane yra
oficialiai registruota?
–Taip, 2005 m. esame
užsiregistravę, bet lietuviai keletą
metų rinkdavosi ir anksčiau. Mūsų
šalyje egzistuoja kai kurie specifiniai dalykai – bet kurios nacionalinės
mažumos organizacija gali būti re-
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gistruota kaip nacionalinės kultūros
centras. Taigi mes esame Alma Atos
lietuviškos nacionalinės kultūros
centras, bet visi žino, kad tai yra
Lietuvių Bendruomenė.
Tikriausiai skaitote, kad Kazachstane stabili ekonomika ir
politika, šalis turtinga, čia tikrai
daug dėmesio skiriama tautinėms
mažumoms, kaip bebūtų keista.
Kazachstane gyvena 130 tautybių,
tarp jų – ir lietuviai. Nacionalinių
kultūros centrų yra apie 100. Jie yra
apjungti į Kazachstano nacionalinių
centrų asamblėją, tos asamblėjos
prezidentas yra šalies prezidentas
Nursultanas Nazarbajevas. Kiekviename mieste dar yra mažoji
asamblėja, į kurią jungiasi vietiniai
nacionaliniai kultūros centrai.
–Kazachstane buvo daug
lietuvių tremtinių ir politinių
kalinių. Ar dabar prisimenami tie
žmonės ir tie įvykiai?
–Apie tuos dalykus daugiau
jums papasakos Vitalijus Tvarijonas,
nes į Alma Atą niekada nebuvo tremiami ir čia kalinami lietuviai. Tai
buvo elitinis miestas, sostinė. Čia
mes neturime nė vieno tremtinio.
Tremiama buvo į Džaskazgano, Celinogrado plėšinius, Astaną. Ten yra
visi buvę lageriai, ten dabar pastatyti
paminklai. Buvo atvažiavę ir Lietuvos parlamentarai. Vitalijaus regionas yra tremtinių regionas. Alma
Ata – verslininkų, jaunimo, meilės
tremtinių rajonas, yra kalėjime
sėdėjusių ir užsilikusių tame krašte,
yra buvusių sovietinių karininkų.
–Vitalijus Tvarijonas. Centriniame Kazachstane, Karagandos mieste, gyvena didžioji dalis
lietuvių, jų – apie 2500. Iš jų daugiausia – tremtiniai arba politiniai kaliniai, deportuoti po 1940 m. Dabar
gyvena jau 3-4-oji karta. Jie tampriai
susiję su Lietuva, nes daugelio tėvai
arba kiti artimieji grįžo į Lietuvą.
Kas negalėjo grįžti anksčiau, grįžo
jau nepriklausomos Lietuvos laikais.
Daugelio Kazachstane liko biznis.
Todėl vaikų ryšys su Kazachstanu

nenutrūksta. Arba atvirkščiai – gyvena Kazachstane, o artimai bendrauja su Lietuva. Kazachstano plotas, kaip girdėjote, labai didelis, vien
Karagandos sritis užima 2-3 Lietuvų
plotą. Tokiais atstumais įvariuose
srities kampeliuose gyvena buvusieji tremtiniai ir politiniai kaliniai. Karagandos bendruomenė yra
didžiausia Kazachstane. Kurie žino
apie mus, mūsų būstinę randa miesto centre, atvažiuoja. Reikalai juos
atveda įvairiausi – vizos į Lietuvą,
vaikų mokymas lietuvių kalbos,
giminių paieškos. Visa tai mes
sprendžiame savo bendruomenėje.
Tampriai bendradarbiaujame su
visuomeninėmis ir valstybinėmis
institucijomis Vilniuje ir esame labai patenkinti rezultatais – kokį
klausimą beužduotume – visada gauname atsakymą ir pagalbą. Mes turime kalbos nešėjų, tų žmonių, kurie
kalba lietuviškai, bet mes stokojame
pedagogų. Gyvuoja sekmadieninė
mokykla, iš Lietuvos gauname du
žurnalus ir tris laikraščius lietuvių
kalba. Laikraščius skaito pagyvenę
žmonės. Švenčiame visas Lietuvos valstybines šventes, stengiamės
finansiškai padėti to reikalingiems,
bet tokių prašymų pasitaiko retai.
Ačiū Dievui, mūsų lietuviai yra

apsirūpinę gyvenimui. Mes duodame plačią informaciją apie Lietuvą:
kad čia yra reabilitacijos centras,
kad geras medicininis aptarnavimas.
Stengiamės iš Lietuvos atsigabenti įvairios reklaminės informacijos,
kad čionai lietuviai galėtų ramiai
vykti arba gydytis, arba ilsėtis, arba
gyventi, arba susitikti su artimaisiais.
–Ar į Lietuvą iš Kazachstano yra grįžę daug lietuvių, buvusių
tremtinių ir politkalinių?
–Kiekviena šalis stengiasi apginti savo piliečius nuo emigracijos.
Mes nesakome, kad bendruomenė
stengiasi visus lietuvius grąžinti į
Lietuvą, bet kai žinome, kad lietuvis
išvažiavo ir jis čia įaugo, kad rado
savo vietą, kad jį priėmė giminė,
mus tai džiugina.
–Kokia Jūsų paties istorija?
–Laimei mano šeimai neteko
nukentėti Stalino represijų laikais.
Mano tėvas gimė ir mokėsi Lietuvoje, mano protėviai – iš Krekenavos,
netoli Panevėžio. Tėvas atvažiavo į
Kazachstaną padirbėti šachtose, čia
susitiko su mano mama. Aš, galima
sakyti, gimiau ore tarp Lietuvos ir
Kazachstano.

LIETUVIŲ NAMAI KARAGANDOJE, KURIUOS SAVO LĖŠOMIS PASTATĖ VITALIJUS
TVARIJONAS. NAMŲ KIEME – SŪNUS, TĖVO PAGALBININKAS VISUOSE DARBUOSE
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Tėvynėje

Prisimenant PLB ir PLJS vadovų suvažiavimą Vilniuje
Liepos 29-30 d. Vilniuje posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos vadovai (iš viso šiuo metu yra 41 krašto bendruomenė, dalyvavo atstovai iš
24 kraštų). Pasaulio lietuvius pagerbė LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė, užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento
direktorius Arvydas Daunoravičius. Praėjusiame numeryje jau pateikėme pradinę informaciją.
Šiandien tęsiame pasakojimą apie suvažiavimą. Priminsime, kad dvi dienos praėjo intensyviuose pokalbiuose tokiomis temomis: Ko mes pageidaujame iš Lietuvos? Kokių rūpesčių turi
kraštų lietuvių bendruomenės? Kodėl neįtraukiame daugiau užsienio lietuvių į mūsų veiklą?
Kas turi būti daroma siekiant pritraukti daugiau žmonių į Bendruomenės veiklą ir renginius?
Kokios pagalbos reikia kraštų bendruomenėms dėl archyvų? Ko kraštų lietuvių bendruomenės
pageidauja iš PLB? Kaip išlaikyti „Pasaulio lietuvio“ žurnalą ir kaip jį platinti? Ko PLB pageidauja iš kraštų LB?
Pateikiame kai kurių pasisakymų ištraukas.
Ko tikėtis iš Lietuvos?
Gintaras Ručys, Vokietijos
LB: Ko tikėtis iš Lietuvos? Pirmiausia Lietuvai reikia kažką duoti, o
davimas reiškia tikėjimą. Ir supraskime, kad Lietuva yra nedaloma socialine, kultūrine ir, žinoma, geografine prasme. Kokio nors pageidavimo iškėlimas taps savaime suprantama sąlyga, taps veikimu Lietuvos ir
lietuvybės labui. Pirmiausia pats turi
žinoti, ko gali tikėtis ir ką gali duoti.
Ir nesvarbu, kur esi – Lietuvoje ar už
jos ribų.
Ne visi iš Lietuvos išvyko
pučiant šiltam pietų musonui,
užsimetus ant pečių turistinę
kuprinę; daugelis išvykusių tą
kelionę prisimena kaip kelionę per
speiguotą žiemą. Vieniems svetimi
kraštai parodė, o net ir padėjo burtis į lietuvybę, kitur gi lietuviškai
prabilti buvo galima tik slapčiomis.
Kokie skirtingi esame savo patirtimi
būdami skirtinguose kraštuose ir kokie lygūs esame savo Tėvynės akivaizdoje. Tai yra – vieni kitų akivaizdoje. Mus, ne taip dažnai esančius
Lietuvoje, jungia mūsų darbai ir pastangos išlikti savo tėvynės vaikais,
ir nesvarbu, ar aktyviai veikiame
savose organizacijose, ar toli nuo
tėvynainių dainuojame lietuviškas
dainas savo vaikams.
Visos šios pastangos yra ne-
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PLB KOMISIJOS POSĖDŽIAI

atskiriama tautos istorijos dalis ir
kad visos šios pastangos nenueitų
veltui, reikia visų mūsų ištiestos
rankos vienas kitam, susikalbėjimo
ir vienas kito supratimo; to kaip niekad anksčiau reikalinga šiandien, kai
išvykstama iš Lietuvos svetur turistu
ir kai panašu į tai, kad ta turistinė
kelionė gali niekada nepasibaigti.
Pageidavimas iš Lietuvos –
tai pageidavimas vienas kitam, tai
bendras sutarimas lietuviškos veiklos, lietuviškumo išsaugojimas,
savo šalies reprezentavimas, galima finansinė parama, religinis
bendruomenės švietimas ir t.t.
Ko nereikia iš Lietuvos pageidauti – kad kokios nors oficia-
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lios organizacijos sutvarkytų vieno ar kito krašto lietuvių vidaus
gyvenimą; tam yra demokratišku
būdu renkamos tarybos ar valdybos.
Keista būtų iš Lietuvos pageidauti ir
pilietybės, mes ją turime, nes jokie
įstatymai negali panaikinti mūsų prigimties...
Reikia apibrėžti LB santykius su
ambasadomis
Dalia Henke, PLB Valdybos narė, Vokietija: ...Buvome
išsiuntinėję Jums anketas. Atsiuntėte
savo atsakymus, būtent ten ir buvo
susumuotos tos problemos, ko
lietuvių bendruomenės tikisi iš Lietuvos ir kokie jų keliami tikslai.

Tėvynėje

Mes lietuvių bendruomenes
suskirstėme į 4 dalis: tai yra Lietuvos etninės žemės, buvusios Sovietų
Sąjungos valstybės, Vakarų Europos
valstybės ir valstybės, kuriose gyvena senosios emigracijos atstovai.
Šitos grupės yra labai skirtingos,
skirtingos jų problemos ir savo problemas jos sprendžia skirtingai.
Prieš mūsų posėdį bandžiau
padaryti apklausą, ką bendruomenių
atstovai mano ir kokias problemas
jie norėtų išryškinti. Pirmiausia,
žinoma, švietimas. Tai mokyklėlės.
Toms mokyklėlėms trūksta patalpų;
mokytojams reikėtų tobulėti – reikėtų
kursų, nes ne visi turi tam reikalingą
išsilavinimą. Tai problema, bet ją
galima išspręsti su Lietuvos pagalba,
bet be didelių investicijų.
Antra – informacijos apie
lietuviškus kultūrinius renginius ir
išvykstančius į užsienį menininkus
stoka. Pageidaujama centralizuoto informacijos šaltinio, iš kurio
kraštai galėtų sužinoti, kas kur vyksta (teatrų gastrolės, parodos ir kt.).
Kunigų trūkumas; sielovada yra vienas svarbiausių punktų
užsienyje gyvenantiems lietuviams.
Religinės
bendruomenės
buria
jaunimą, auklėja, ugdo lietuvybės
dvasia. Nežinau, ar šita problema iš
viso įmanoma išspręsti. Kaip mums
gauti kunigų? Vokietijos lietuviai
jaučia šią problemą, ją jaučia ir kiti
kraštai. Didžiosios Britanijos ir Airijos lietuviai turi po vieną kunigą, bet
to maža. Galima būtų ieškoti kunigų
nebūtinai iš Lietuvos, bet lietuviškai
šnekančių. Pavyzdys – Vokietijoje.
Vokietis kuni-gas išmoko lietuvių
kalbą ir aukoja mišias lietuviškai.
Reikia ieškoti ir tokių atvejų.
Ketvirta. PLB kraštams visada, žinoma, trūksta finansų. Bendromis jėgomis turėtume pamąstyti,
kaip rasti rėmėjų savo šalyje, kaip
rasti rėmėjų Lietuvoje: tai verslininkai, įvairios institucijos, nežiūrint
į Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus. Manau, kad kiekvienoje
šalyje yra gerų minčių, reikia tik jas
apjungti, jeigu norime į savo šalį
atsivežti vieną kitą menininką.

Penkta, dar ne visos lietuvių
bendruomenės žino, kaip pritraukti Lietuvos ambasadas prie savo
veiklos. Europoje yra atvejų, nenoriu minėti šalių, kur ambasados ne
visada palankiai žiūri į mūsų veiklą.
Reiktų apibrėžti, kokiais atvejais
mes galėtume kreiptis į ambasadų
darbuotojus ir kokios yra jų kompetencijos. Mes turime žinoti, kada jie
gali pasakyti taip, o kada jie privalo
pasakyti taip.
Šešta. Norime žinoti, kaip
Užsienio reikalų ministerijos naujasis departamentas paskirsto lėšas,
kodėl vieniems duodama, o kitiems
ne, ir kokiais kriterijais vadovaujamasi skirstant lėšas. Kur visa tai
surašyta ir kur mes galėtume apie
tai pasiskaityti? Iki šiol dar yra
neaiškumų.
Švietimo komiteto vienas
didžiųjų uždavinių – kitų metų
rudenį sušaukti Mokslo ir kūrybos
simpoziumą Lietuvoje. Tuo rūpinasi
dr. Stasys Bačkaitis. Šis simpoziumas
būtų virtualus grįžimas. Jį reikės labai plačiai reklamuoti. Pirmininkai
savo šalyse turėsite pasiūlyti, kokie mokslininkai veikia jūsų šalyse.
Gausite simpoziumo temų ratą, jums
reikės daug padirbėti organizuojant
žmones, kurie veikia versle, moksle,
kad jie norėtų čia atvažiuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais, gal
net sukurti kokią grupę. Tokiu būdu
mes pademonstruosime, kaip galima sugrįžti ir prisidėti prie Lietuvos
kūrimo.
URM
Užsienio
lietuvių
departamentas, kuris perėmė ir
užsienio lietuvių švietimą, rudenį
organizuos mokytojų kvalifikacijos
kėlimo kursus. Kol kas daug informacijos neturiu, ją gausite vėliau.
Būtų kviečiama apie 40 žmonių.
Neaiškus bendruomenių
ryšys su PLB
Joana Kuraitė Lasienė, Kanados LB pirmininkė: Aš atstovauju
vadinamosioms senosioms lietuvių
bendruomenėms. Mūsų svarbiausias
rūpestis – kaip surasti naujų veiklos
būdų, kaip sukurti sąlygas, kad gy-

venantys užsienyje lietuviai norėtų
dalyvauti lietuviškoje veikloje. Labai daug yra ir pas mus, ir pas jus
tokių, kurių mūsų veikloje nematyti.
O kiekvienas yra labai svarbus. Ir
jeigu mes norime išlaikyti lietuvybę
užsienyje, turime kaip nors juos pritraukti.
Mes esame išmokę bent tris
pamokėles. Pirma – niekas šiandien
nesėdės susirinkimuose penkių
valandų. Norint visus informuoti,
reikia naudoti informacines technologijas. Mes veikiame dviem
kalbomis. Jeigu mes nevartotume
anglų kalbos, mes prarastume daug
lietuvių. Neužmirškite – jie jaučiasi
lietuviais taip pat, tik jie neturėjo
progos išmokti lietuvių kalbos. Dėl
to, kad jie nekalba lietuviškai, juos
išskirti ir atmesti būtų tas pat, kaip
atmesti naujai atvykstančius. Mes
turime pritraukti ir vienus, ir kitus ir
nuolat informuoti, kas vyksta LB ir
PLB.
Trečias dalykas: mes nesame
turtingi. Kažkaip visiems atrodo,
kad senieji emigrantai yra sukaupę
daug turtų ir jie turėtų finansuoti ne
tik savo, bet ir kitų veiklą. Žinokite,
sunku prisipažinti, bet mes gyvename iš senųjų fondų lėšų. Kaip žinote,
JAV veikia Lietuvių fondas, pas mus
– Kanados lietuvių fondas, kurie per
daugelį dešimtmečių yra sukaupę
tam tikras lėšas. Fondai remia visas
lietuvių organizacijas, ne tik LB. Visos tame krašte veikiančios organizacijos gali teikti paraiškas ir tikėtis
paramos.
Aukojimo pareiga, kurią
jautė mano tėvai ir visa tėvų karta,
– nesvarbu, kiek jie uždirbo, – buvo
šventa pareiga. Šiandien to pareigos
jausmo mes nebematome. Tai didelis rūpestis, todėl taip pat ieškome
rėmėjų.
Kitas rūpestis – neaiškus
bendruomenių ryšys su PLB.
Kažkaip tas tarpseiminis laikotarpis
lieka tuščias. Tai nėra kaltinimas, aš
bandau iškelti rūpestį. PLB prašo
iš mūsų finansų, bet reikia žinoti –
kam. Pasitikėjimas išauga žinant,
kam aukoji ir kokie bus rezultatai.
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Mums, kraštų pirmininkams,
būtų svarbu pagalvoti, ko mes norime iš PLB, ir esu labai dėkinga,
kad ši tema įtraukta į suvažiavimo
dienotvarkę. Būtų galima išvystyti
stipresnį ryšį tarp kraštų ir PLB
ir kad organizacinė struktūra būtų
aiškesnė.
Reikia keisti požiūrį į LB
finansavimą
Kęstas Pikūnas, Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas: Lietuvių Bendruomenė ir
Lietuvių jaunimo sąjunga turi modernizuotis, keisti požiūrį į finansavimo šaltinius. Turi būti žymiai
intensyviau bendradarbiaujama su
privačiu sektoriumi, o ne tikėtis,
kad duos ministerijos, fondai ir
t.t. O kad to pasiekus, sąjungos ir
bendruomenė turi modernizuotis,
turi būti patrauklesnės savo veikla ir savo įvaizdžiu. Vienas iš tokių
pavyzdžių būtų tinklalapių patrauklumas ir vizualizacija. Šiandien
mes gyvename elektroninės technologijos ir inovacijų pasaulyje, kuriame internetas turi didžiausią galią.
Apie kiekvienos ministerijos, organizacijos, klubo veiklą per minutę
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ar dvi galima susidaryti nuomonę
iš internetinio puslapio. Vienas iš
dažniausiai užduodamų klausimų
man žmonių, kurie nieko nežino apie
PLB – tai ką jūs veikiat? Aš neturiu
trumpo atsakymo, nes tas atsakymas
turėtų užtrukti valandą, kol viską
išaiškinsi.
Apibendrinant noriu išvardinti
5 punktus tikslams išsakyti:
tęsti
dialogą,
išklausyti,
išanalizuoti, ką veikia PLB pasaulyje; kokios bėdos slegia; ko negali
padaryti ir kuo galima prisidėti;
novatoriškumas ir modernizavimas. Reikia nusistatyti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. Ką norime
padaryti šiandien-rytoj, kur norime
būti po kelių metų, dešimtmečių;
trečias dalykas – kas mūsų
vertybės ir kur mūsų patrauklumas;
plėtra; norint plėtotis reikia
turėti aiškią struktūrą;
kadangi finansavimas ribotas,
bendruomenės turi atsisukti į privatų
sektorių. O privatus sektorius visada klausia: o kas man iš to? Finansavimas – vienas iš kertinių dalykų;
keisti požiūrį į finansavimą, ir tai vienas iš pagrindinių uždavinių.
Vaikų nutautėjimas skatins tėvus
įsijungti į LB

PIRMININKAS

KĘSTAS PIKŪNAS
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IR

ITALIJOS LB

Vytas
Maciūnas,
JAV
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas: Visi kraštai turi savo specifiką.
JAV Lietuvių Bendruomenėje yra
labai aiškios trys bangos: tie lietuviai, kurie atvyko prieš Pirmąjį
pasaulinį karą; atvykusieji po Antrojo pasaulinio karo ir atvykusieji
arba atvykstantieji dabar, atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę. Kiekviena iš ankstesnių bangų turėjo
savitą matymą, o jų ryšiai su Lietuva praktiškai buvo nuliniai. Esant
„geležinei uždangai“ ryšiai tikrai
neegzistavo, nors ir pirmosios bangos ryšiai su Lietuva buvo apsunkinti atstumo. Paskutiniajai kartai
Lietuva yra lyg ir čia pat, ir tas čia
pat buvimas neskatina įsijungimo į
bendruomeninę veiklą, nes žmogus
jaučia, kad bet kada gali sugrįžti
į Lietuvą. O šaknys po truputį
leidžiasi, ir tai ypač pasimato, kai
vaikai pradeda kalbėti angliškai.
Tada tie, kurie buvo įsitikinę, kad
pasiliks, pradeda galvoti apie savo
tapatumą, kurį priėmė kaip savaime
suprantamą ir lengvai išlaikomą
dalyką. Per savo vaikų akis jie ima
matyti, kaip keičiasi pasaulis. Atsiranda dėmesys bendruomeninei veiklai.
Grįžtant prie temos: kaip
įtraukti daugiau lietuvių į LB
veiklą? Esu įsitikinęs, kad neįtrauksi
žmogaus, kuris tam nepasiruošęs.
Sprendimus turi daryti pats žmogus.
Atrodo, tai akivaizdu, bet man
atrodo, kad mes neturime užsidėti
tarsi kunigo rūbų ir įsivaizduoti
save misionieriais, kurie duos visiems lietuvybę. Viskam yra laikas.
Žmonės įsijungs. Vaikų nutautėjimas
yra vienas iš tų veiksnių, kurie skatins pagalvoti, kad jau reikia ką nors
daryti.
Senųjų emigrantų anūkai ir
dabartinių emigrantų vaikai yra
panašioje situacijoje. Tas ir sudaro iššūkį tiems, kurie yra vadovaujamose pozicijose LB. Jie atsirado
tose pozicijose, nes buvo išauklėti
tokioje dvasioje.
Klausiausi jūsų pasisakymų ir
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daug ką užsirašiau įdomaus. Matau
daug entuziazmo, bet ne tiek daug
darbų. Entuziazmas labai svarbus
elementas, bet tam reikia konkretumo. Reikia atskiram žmogui,
šeimoms sudaryti sąlygas veikti
bendruomenėje. Vienas žmogus nesurengs dainų šventės, tai gali padaryti tik bendruomenė. Štai pas
mus labai atsigavo sporto šventės.
Patys stebimės: nuvažiuoti futbolo turnyrui iš Chicagos tūkstantį
kilometrų yra niekis. Atvažiuojam
savaitgalį, palošiam, papramogaujame ir išvažiuojam. Taigi noras
pabendrauti yra, tik kažkas turi
prisiimti atsakomybę suorganizuoti, padėti pamatus renginiui. Ir tas
renginys pats traukia žmones. Taigi
bendruomenė turėtų rūpintis, kad
būtų įvairiausių spalvų renginių ir
kad žmonės turėtų galimybę pajusti,
kad yra bendruomenėje.
Čia jau buvo paminėta
Dainų šventė Kanadoje, pasisekusi dėl kelių dalykų. Aš pats joje
dalyvavau, dainavau. Kad tiek
dainininkų suvažiavo, nustebino
pačius rengėjus. Kodėl taip norėjosi
įsijungti? Manau, todėl, kad organizatoriai labai iš anksto pradėjo
skleisti informaciją. Gera organizacija visada padeda. Bet yra kitas
elementas, kuris ne mažiau svarbus – užsidegę vadovai. O jie buvo
užsidegę, nes programa buvo ne tik
pakartojimas, tradicija, bet ir gyvas
kūrybinis ryšys su Lietuva. Kūryba
galėjai tikrai žavėtis. Kartelė buvo
pakelta labai aukštai, kūriniai buvo
specialiai parašyti kompozitorių, jie
buvo tokie sunkūs, kad pradžioje
sunkiai galėjai suprasti, kaip juos
išmoksi. Bet kadangi choro vadovai buvo labai užsidegę, tas jų
užsidegimas persidavė ir choristams.
Kai tą grandinę entuziazmo sukonkretini, tada gali pasiekti didelių
dalykų.
Ir Californija įsidrąsino surengti praėjusią šokių šventę.
Tokie renginiai leidžia pajusti
bendruomenės pajėgumą. Dar vienas
panašus įvykis – Mokslo ir kūrybos
simpoziumas, kuris vyko pas mus

prieš keletą metų. Vėl buvo idėja –
reikia sudaryti sąlygas, progą ne tik
dainininkams, ne tik tiems, kurie
nori šokti, bet ir rimtiems mokslininkams, kad jie turėtų progos pabūti
tarp savo kolegų, pasipasakoti savo
pasiekimus. Į darbą įsijungia visai
kito profilio žmonės. Šio renginio
siela buvo Stasys Bačkaitis.
Asmeninė iniciatyva, kūrybingumas
ir
bendruomenės
organizacinė parama, – tokiems dalykams susidėjus galima pasiekti
didelių dalykų.
Labai mažai užsienio lietuvių
balsuoja Lietuvos rinkimuose
Arnoldas
Pranckevičius,
Belgijos LB pirmininkas: Belgijoje
gyvena apie 2 tūkst. lietuvių, aktyviau renginiuose dalyvauja apie
500-600.
Labai svarbi tapo elektroninė
komunikacija. Jos pagalba mūsų
renginiai tapo labai lankomi. Jau
ne kartą – antrą trečią – rengėme
garsių atlikėjų koncertus, salės buvo
sausakimšos. Kitas svarbus dalykas
– bendruomenės atvirumas, formaliai ne tik nariams, bet ir visiems kitiems. Tuo mes vadovaujamės Belgijoje. Gal galima visai atsisakyti nario
mokesčio, kaip čia buvo pasiūlyta,
bet tai didelė rizika, nors ir įdomi.
Mūsų visų interesas yra įtraukti į
veiklą visus lietuvius, gyvenančius
mūsų valstybėje, ne tik formaliai
esančius narius.
Ir dar vienas momentas – savo
interesų atstovavimas Lietuvoje.
Reikia skatinti savo žmones aktyviau balsuoti Lietuvos rinkimuose
– Seimo, Prezidento. Pritariu Danijos atstovui – tai padeda suaktyvinti žmones. Puikų pavyzdį parodė
Airijos bendruomenė, kurios jaunimas prieš rinkimus turėjo labai gerą
programą, iš jų galima pasimokyti.
Ir tai kartu būtų įrodymas Lietuvos
Vyriausybei, kad mes tą dvigubą
pilietybę naudojame efektingai ir
naudingai, ir kartu tai mums leistų
tapti stipria jėga. Kaip rodo statistika, labai maža dalis užsienyje
gyvenančių piliečių balsuoja rinki-

muose. Ir kol tas procentas neišaugs,
Lietuvos valdžia į diasporą nekreips
tokio dėmesio, kokį kreipia kitos
Europos ir pasaulio valstybės, kurių
diaspora užsienyje yra stipri. Tokiu būdu mes galėsime reikalauti ir
daugiau Seimo narių, ir apygardų,
ir galų gale didesnės įtakos sprendimuose, kurie daromi Lietuvoje.
Vienas iš būdų paskatinti
mūsų dalyvavimą rinkimuose yra
elektroninis balsavimas. Manyčiau,
mums reikėtų palaikyti tą idėją, ir
ypač mokytis iš estų kolegų. Estų
emigrantų dalyvavimas Estijos visuomeniniame gyvenime po elektroninio balsavimo įvedimo labai
padidėjo.
Įtraukti lietuvius trukdo atstumai
Antanas Rasiulis, Rusijos, Krasnojarsko krašto LB pirmininkas: ...Sibiro platumų jūs
neįsivaizduojate. Kaip mums per
tokius atstumus įtraukti lietuvius į
bendruomenės veiklą? Krasnojarsko
krašte pagal statistiką gyvena keturi tūkstančiai lietuvių, o plotas toks,
kad jame tilptų šešiasdešimt keturios Lietuvos. Jų neklausė, kur jie nori
gyventi – atvežė, ir privalėjai gyventi. Kokiais pagrindais dabar lietuviai ateina į mūsų bendruomenę?
Mes turime savo tinklalapį, jie suranda, skambina, važiuoja, ateina. Jie nori sužinoti apie Lietuvą ir
išmokti kalbą. Tai dvi pagrindinės
priežastys. Ir dar noras sužinoti apie
sąlygas, kuriomis lietuviai gali grįžti
į Lietuvą.
Ar galime atsisakyti solidarumo
mokesčio?
Angonita Wallis, Australijos
LB pirmininkė: ...Čia buvo siūloma
panaikinti solidarumo mokestį. Bet
juk solidarumo mokesčio dalis eina
PLB. Jeigu mes visi panaikinsime
solidarumo mokestį, jeigu neparemsime PLB, iš ko išsilaikys PLB? Prisimenu diskusiją PLB Seime, kad ne
visos bendruomenės sumoka solidarumo mokestį, buvo skundžiamasi,
kad PLB reikia lėšų. Australijoje solidarumo mokestis yra vos 5 dol. per
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ATMINIMUI PRIE VĖLIAVŲ NUSIFOTOGRAFAVO AUSTRALIJOS LB PIRMININKĖ ANGONITA W ALLIS , B ALTARUSIJOS LB PIRMININKĖ V ITALIJA K OLESNIKOVA IR PLB
PIRMININKĖ R EGINA N ARUŠIENĖ
metus, bet ir tuos reikia iškrapštyti
labai sunkiai. Noriu paklausti ir
daugiau nuomonių: ar iš tiesų mes
pritrauktume daugiau narių, jeigu
panaikintume nario mokestį? Juk
solidarumo mokestis įrašytas PLB
įstatuose...
Mes esame patenkinti PLB
veikla, tik keletas paraginimų: ir toliau palaikyti ryšius tarp PLB valdybos ir krašto bendruomenių; mūsų
valdyba keičiasi kas dvejus metus.
Būtų labai gerai palaikyti asmeninius
ryšius el. paštu; palaikyti asmeninius
ir institucinius ryšius su Lietuvos institucijomis ir tęsti Lietuvos žmonių
supažindinimo su išeivijos praeitimi
ir dabartimi veiklą; dėl to sveikiname įspūdingą keliaujančią parodą
apie PLB istoriją, kurią matome ir
šiuo metu Seime. Norime dalyvauti PLB suvažiavimuose ir prisidėti
prie PLB veiklos, tuo pačiu norime
daugiau dėmesio, nors esame toli.
Labai pageidautume mūsų krašto
suvažiavimuose PLB pirmininkės ar
kito atstovo. Ypač svečių pageidautume Australijos lietuvių dienose.
Jos nėra tokios masiškos kaip Kanadoje, nes mūsų atstumai irgi dideli,
bet kiek įmanoma suvažiuojame.
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Šiais metais Lietuvių dienos vyks
Melbourne. Kviečiame visus atvykti,
apsilankyti draugiškoje Australijoje.
Norėtume daugiau informacijos, kad galėtume užmegzti daugiau ryšių su naudingomis organizacijomis. Baigsiu raginimu ir toliau remti Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos veiklą ir jaunimo kongreso
ruošimą; jaunimas buvo ir liks mūsų
bendruomenės ateitis.
Ir noriu pridėti: sakoma –
oi, ta Australija taip toli. Aš noriu
pasakyti, kad atstumas nuo Australijos iki Lietuvos yra toks pat, kaip iš
Lietuvos į Australiją.
Ar pirmininkai ir toliau dengs
bendruomenės išlaidas?
Regina Narušienė, PLB valdybos pirmininkė: Dėl solidarumo
mokesčio. Anksčiau PLB priklausė
daug mažiau kraštų. Dabar ji labai
prasiplėtė. Dabar esame 41 kraštas,
kuriasi dar trys – Meksikoje, Egipte
ir Izraelyje. Manau, atsiras ir Afganistane. Laikui bėgant turėsime dar
didesnių problemų. Mano patyrimas
siekia daugiausia JAV LB, kur solidarumo mokestis 5 dol. (šeima moka
10 dol.), ir ta suma nėra pasikeitusi
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jau daug metų. Už tuos dolerius, kuriuos sumokame, nei PLB, gavusi 15
proc. nuo solidarumo mokesčio, nei
kraštai negali išsilaikyti. Gal reikėtų
pagalvoti apie solidarumo mokesčio
pakėlimą? Žinau, kad Jungtinėse
Amerikos Valstybėse, jeigu aš priklausau kokiai nors draugijai, asociacijai, moku keletą šimtų dolerių.
Girdžiu mūsų žmones sakant:
tai tokia maža suma, kad neapsimoka remti. Mes visi esame patyrę: jeigu kas nors yra labai pigu, tai nieko
neverta. Ar ne laikas pamąstyti apie
tai savo bendruomenėse? Pagalvokite, ar jūs, pirmininkai, norite dengti bendruomenės išlaidas savo, savo
šeimos pinigais, ar norite prašyti
prisidėti bendruomenės narių?
Vienas dalykas yra solidarumo mokestis, kitas – surasti partnerius, kurie remtų bendruomenę.
Ne visada lengva tokių surasti. Ką
mes jiems galime duoti? Didesnėms
bendruomenėms lengviau – JAV,
Kanados, Australijos. Jos gali daryti
didesnius renginius. Mažos Europos
bendruomenės, kaip jos padarys?
Tiek daug lėšų iš renginių nesurinks. Aš manau, kad žmonės mokės
mokestį, jeigu matys, kad verta.
Dabar dėl to, kaip įtraukti
naujų narių. Kai į kraštą atvažiuoja
naujų lietuvių, jie nežino, kad veikia tokia Lietuvių Bendruomenė.
Mes dabar projektuojame naują
lankstinuką, į kurį norime įtraukti
visų kraštų bendruomenių koordinates, ir tuos lankstinukus galėtume
išdalinti ambasadoms per URM. Kai
žmonės atvažiuoja į kraštą ir kreipiasi į Lietuvos ambasadą, jie galėtų rasti LB valdybas.
PLB mums reikalinga išsakyti
vieningą poziciją
Irena Gasperavičiūtė, Lenkijos LB pirmininkė: PLB mums reikalinga, kad mus vienytų ir išsakytų
vieningą mūsų poziciją. Praėjusios
ir šios kadencijos valdyba daug
dėmesio skiria pilietybės klausimams ir išsako mūsų poziciją. PLB
Valdyba gina visų interesus, ne kokios nors grupės, pvz., išvykusios po
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Kovo 11-osios. Manau, kad tokios
pozicijos išsakymas mus vienija. Tai
sukelia tam tikrą pasitikėjimą.
Ko mes norime iš PLB? Manau, kad kiekvienas kraštas tikisi ir
norėtų, jeigu turėtų kokią savo krašto
esminę problemą, kad PLB jį paremtų
ir padėtų, užtartų. PLB mums reikalinga ir štai tokiu būdu suvažiavus –
vieniems iš kitų pasimokyti, pasidalinti patirtimi, pasikeisti ir modernėti,
eiti kartu su pasauliu.
Diskusijose prašyčiau išsakyti
pageidavimus, ko jūs tikitės ir iš
Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB
Komisijos, ką norėtumėte, kad būtų
joje apsvarstyta ir sprendžiama. Komisijos nariams jūsų nuomonė būtų
labai naudinga.
Mes visais laikais sugebėjome
išsiversti patys
Rasa Cecilija Unt, Estijos LB pirmininkė: Estijoje gyvena per 2 tūkst lietuvių, Lietuvių
Bendruomenėje – apie 200. Mes
nesame vieni – Estijoje per 100
tautinių mažumų. Jeigu šiandien mes
pajutome atotrūkį nuo Lietuvos, tai
Estija mūsų nepametė. Ir jeigu mes
galime turėti kokią finansinę paramą
ir labai sunkią ataskaitą po to, tai
turime dėkoti Estijos valdžiai. Dar
noriu pasakyti, kad šalia mūsų veikia aktyvūs kaimynai lenkai, lenkų
bendruomenė, kuri yra taipogi garsi
pasaulyje, kaip ir mūsų PLB. Mums
reiktų pasimokyti pamaldumo ir
patriotizmo. Mes meldžiamės vienoje katalikų bažnyčioje. Jų – nuo
sienos iki sienos, mūsų – gal tik
20. Ir ypač jaučiamas tas žmogaus
įvertinimas per Lenkijos ambasadą ir
ambasadorių. Jie pagauna kiekvieną
sutiktą lenką, net gal jau ir visai
sumaišyto kraujo. Jie sugeba jį paversti savo šalies piliečiu. Tai mums
visiems didelė pamoka. Jūs čia su
Lenkija tvarkykitės kaip norite, mes
ten su lenkais esame dideli draugai,
gyvenantys svetimoje šalyje. Mums
tai labai svarbu.
Gegužės
pabaigoje
mes
įveikėme 6 tūkst. km. Kas tie mes?
– Estijos katalikai piligrimai. Mes

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS PIRMININKĖ RŪTA SAMONYTĖ PRIE
„PASAULIO LIETUVIO“ EKSPOZICIJOS
pasiekėme Turino miestą ir vos rime ir puikaus jaunimo, gražiai su
nepačiupinėjome Kristaus drobulės. jais bendraujame.
Tai irgi yra mūsų bendro tautinio
Šių metų gruodį mūsų
aktyvumo vaisius. Jeigu sėdame į bendruomenė minės 30-ies metų
autobusą, tai daugelio įvairių tautų jubiliejų. Kitos tautinės mažumos
katalikų atstovai. O rugpjūčio 15 visada žiūri į mūsų pusę – kod. penkioms dienoms važiuojame kie pareigingi, gražūs su savo
į Baltarusiją. Jau turiu programą, vėliavomis tie Estijos lietuviai.
jau viskas suplanuota. Ko mums
važiuoti kur nors į Turkiją, jeigu
Kaip padėti ieškantiems
mes galime aplankyti savo kaimynus
lietuviškos kilmės dokumentų?
– Baltarusijos lietuvius.
Vitalija Kolesnikova, BaltaKo mes laukiame iš PLB? rusijos LB pirmininkė: Baltarusijos
Nieko ypatinga. Mes visais lai- LB nariai, kurie ieško savo šaknų,
kais turėjome savo nusistatymą, atsiduria aklavietėje: Baltarusijosugebėjome išsiversti patys. PLB tegu je tų duomenų nėra, o Lietuvoje,
būna mūsų didelis ir gražus simbolis. jeigu žmonės iš Baltarusijos jokių
Dar noriu paliesti temą – dokumentų apie lietuvišką kilmę nekaip pagausinti savo gretas? Mūsų turi, jie nieko negali padaryti. Kuo
bendruomenė – daugiausia senoliai galėtų padėti PLB, patvirtinant mūsų
– buvę tremtiniai, daug ligonių. Iš žmonių lietuvišką kilmę? Tokių nekur mes naujų narių galėtume gau- daug, bet savo jėgomis mes negaliti? Atvyksta tik verslininkai, bet jie me padėti.
glaudžiasi prie ambasados ir mūsų
Parengė Audronė V. Škiudaitė
beveik jiems nereikia. Bet mes tu-
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Kaip tvarkyti PLB kraštų archyvus
Dr. Ramūnas Kondratas

Mane pakvietė padaryti šį
pranešimą todėl, kad esu JAV LB
Krašto valdybos archyvų komiteto
(trumpai – Archyvų komitetas) narys, dabar gyvenantis ir dirbantis Vilniuje. Kaip muziejininką ir istoriką
šie kultūrinio paveldo išsaugojimo
klausimai mane labai domina.
Archyvų komitetas gal ir
nelabai tikslus pavadinimas, nes šis
komitetas rūpinasi apskritai JAV
lietuvių kilnojamojo kultūrinio
paveldo – bibliotekų, muziejų ir
privačių kolekcijų, ne tik archyvų
– likimu. Išeivijoje dažniausiai archyvai, bibliotekos ir muziejai yra
tose pačiose patalpose, kaip pvz.,
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre
(LTSC) Chicagoje, IL, ar Amerikos
lietuvių kultūros archyve (ALKA)
Putname, CT, o Lietuvoje – atskirose specializuotose institucijose,
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pvz., Lietuvos centriniame valstybės
archyve (LCVA), Nacionalinėje M.
Mažvydo bibliotekoje ar Nacionaliniame muziejuje.
Archyvai susidaro iš valstybinių ir nevalsybinių organizacijų,
bendruomenių, partijų, bažnyčių,
net ir šeimų, giminių, asmenų
dokumentų rinkinių. Į šią daugiausiai popierinių archyvinių dokumentų
sąvoką neįeina knygos, laikraščiai,
žurnalai ir daiktai, bet turėtų įeiti
dokumentinė
audio-vizualinė
medžiaga, pvz., nuotraukos, negatyvai, skaidrės, filmai, audio (radijo programų) įrašai, video įrašai ir
t.t. Kaip ir popieriniai dokumentai
(protokolai, ataskaitos, memorandumai, raportai ir laiškai) jie padeda
dokumentuoti organizacijų veiklą ir
istoriją.
Į LCVA jau yra atkeliavęs
„Margučio“ radijo archyvas iš Chicagos, „Amerikos balso“ archyvas iš
Washingtono. Lietuviai archyvistai
neseniai ir labai atsitiktinai sužinojo,
kur yra „Laisvosios Europos“ radijo
archyvas – Hūverio institute (Hoover Institution), kuris yra padalinys
Stanford universiteto Californijoje.
Dar nežinia, kur yra Vatikano radijo archyvas. Tai būtų labai svarbu
sužinoti, nes Lietuva jau rūpinasi
sutvarkyti – suskaitmeninti visus
šiuos archyvus. Jeigu rastume Vatikano radijo archyvą, būtų sukaupta
visa radijo žiniasklaida, kuri veikė
Šaltojo karo metu. Tai būtų nuostabi
medžiaga istorikams ir visiems kitiems besidomintiems.
Jeigu kalbame apie išeivijos
archyvų
(plačiau
lituanistikos)
išsaugojimą, tai pirma reikia žinoti,
kur jie yra, kokia jų apimtis ir kokia
būklė. Jau dabar JAV LB interneto
svetainėje, po antrašte „Lithuanian
Archives in the U.S.“, yra sąrašas
daugiau nei 80 bibliotekų, archyvų
ir muziejų, kuriuose esama informacijos ar medžiagos apie Lietuvą.
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Bibliotekininkei ir Archyvų
komiteto narei Daivai Barzdukienei
kilo mintis surinkti panašius duomenis apie archyvus kitose pasaulio šalyse, kur lietuviai gyveno ar
tebegyvena. Su PLB pirmininkės
Reginos Narušienės pritarimu ir
jai padedant Daiva sudarė aštuonių
klausimų anketą ir išsiuntinėjo toms
kraštų valdyboms ir dar kelioms
lietuviškoms institucijoms, kurių
elektroninio pašto adresus turėjo.
Apklausoje buvo kalbama tik apie
archyvus, kurie dar tebėra išeivijoje.
Buvo išsiųstas ir antras paraginimas
su prašymu atsiliepti nors krašte
tokių archyvų ir nebūtų ar apie jų
buvimą nieko nežinoma.
Keturi kraštai parašė, kad turi
ganėtinai didelius archyvus – JAV,
Kanada, Vokietija ir Australija. Penki
parašė, kad turi mažesnius archyvus
– Argentina, Danija, Estija, Lenkija,
Suomija ir Šveicarija. Dvidešimt du
kraštai parašė, kad archyvų popieriniame formate neturi. Kai kurie archyvai jau persiųsti į Lietuvą. Šeši
kraštai neatsakė į prašymus.
Iš anketos atsakymų ir
komentarų susidaro įspūdis, kad
bendruomenės nelabai supranta,
kas yra archyvai, kaip juos kaupti ir
saugoti, kaip organizuoti ir naudoti, arba bent tam neturi nei tinkamų
specialistų, nei lėšų. Kyla dar ir
svarbių klausimų: kaip išsaugoti
archyvinę medžiagą, kuri dabar
yra tik elektroniniame formate?
PLB Valdyba dabar tariasi su Lietuvos archyvų departamentu dėl
gairių sudarymo šiais klausimais ir
jų išsiuntimo visoms (41) lietuvių
bendruomenėms. Čia būtų pateikta
elementari informacija, apibūdinanti
archyvus
ir
jų
išsaugojimą,
organizavimą bei naudojimą.
Daug kas galvoja, kad skaitmeninimas bus išganymas archyvams. Iš tikrųjų skaitmeninimas turi
daug pozityvaus, ypač todėl, kad
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yra prieinamas ir plačiai naudojamas, bet slepia ir nemažai negatyvių
problemų – greitai kinta technologijos (ar laiku perrašėte informaciją
savo „floppy“ diskuose, ar randate
įrangą, kuri ją galėtų dabar perskaityti?) ir migruoja informacija (diskai
nelabai patvarūs, veikia klimatas ir
stipresni magnetiniai laukai). Kol
kas žinoma, kad mikrofilmas yra patvarus, ilgalaikis išsaugojimo būdas.
Skaitmeninimas daug kainuoja. Pats
skanavimas mažiausia, bet daugiausia – metaduomenų surašymas. Tam
reikia geros įrangos, gerų specialistų
bei nemažai lėšų.
Knygų, laikraščių, žurnalų bei
rankraščių išsaugojimas turi savo
specifiką, ir tai yra bibliotekininkų
kompetencijoje, o daiktai (meno
kūriniai, tautiniai rūbai, papuošalai
ir t.t.) – muziejininkų. Girdėjau
kalbų, kad kai Lietuva atgavo
nepriklausomybę,
daugelis
suinteresuotų žmonių iš Lietuvos
norėjo išvažiuoti į tokius „egzotinius“ kraštus kaip Amerika rinkti archyvinės medžiagos. Dėl šios
medžiagos konkuravo įvairios organizacijos. Amerikos lietuviai ir
jų organizacijos nežinojo su kuo
kalbėtis – ar su M. Mažvydo biblioteka, ar su Vilniaus universitetu, ar
su Vytauto Didžiojo universitetu, ar
su Nacionaliniu muziejumi, ar su
Valstybiniu archyvu, ar su Maironio
literatūros muziejumi, ar su Išeivijos
institutu, – kur geriausia vieta vienai
ar kitai medžiagai deponuoti. Dabar Lietuvos specialistai jau sako:
mes Ameriką pamatėm, sužinojom,
mums užtenka, ir mes tarpusavyje
jau esame susitarę dėl funkcijų.
Jeigu vienam pasiūlo, tas sako:
atsiprašau, čia ne mano kompetencija, kreipkitės kitur. Tai šiek tiek
palengvina mūsų darbą išeivijoje.
Jeigu mes turėtume bendradarbiauti,
žinome su kuo ir kas galėtų mums
geriausiai padėti.
Tai kaip tą kultūrinį paveldą
išeivijoje išsaugoti? Nemanau, kad
reikia kurti kokią naują strategiją.
Gal pažiūrėkime, kaip išsivystys
ir veiks dabar svarstoma „Globa-

lios Lietuvos strategija“. Kas toji
„Globali Lietuva“? Tai integrali ir
globali lietuvių tauta, neskirstoma
į lietuvius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje, jungiama bendros
lietuvių tapatybės, panaudodama
savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukia į Lietuvos pilietinį,
politinį, kultūrinį gyvenimą ir prisideda prie modernios ir pažangios
Lietuvos kūrimo. Svarbi prielaida
užsienio lietuviams: įsitraukti į Lietuvos gyvenimą yra jų tautinio tapatumo išsaugojimas ir lietuvių kalbos
išlaikymas užsienyje. Tai ir turėtų
būti svarbiausias užsienio lietuvių
bendruomenių tikslas.
Kaip tą tautinį tapatumą
išsaugoti? Per pasakas, per legendas,
per istoriją, per kalbą, per kultūrą,
per tautinę atmintį. O archyvai, bibliotekos ir muziejai yra kaip tik
tokios tautinės atminties buveinės.
Mūsų misija saugant tautinį paveldą
yra labai svarbi. Jeigu dings diasporos archyvai, kultūrinis paveldas, tai
negalėsime atkurti tų kraštų lietuvių
gyvenimo, jų sėkmių ir nesėkmių, jų
lūkesčių ir norų, jų pasiekimų, vaikų
ir vaikaičių likimų. Dings atmintis, ir aš nežinau, ar iš viso ją bus
įmanoma atkurti.
„Globalios Lietuvos“ penktasis uždavinys šitaip skamba: rūpintis
archyvų užsienyje išsaugojimu;
padėti užsienio organizacijoms sutvarkyti lietuvių archyvus užsienyje,
juos perkelti į skaitmenines laikmenas. Ir paskui dėstoma, kokios organizacijos tą uždavinį turės įvykdyti.
Jeigu šis projektas bus patvirtintas, –
jūs pakoreguosit jį savo komentarais,
– tai jau bus kuriama infrastruktūra,
pagal kurią mes galime veikti. Ir
Užsienio reikalų ministerija (URM)
tam labai tinkama, juk būtent URM
plačiausiai apima pasaulį, be to, turi
diplomatinį paštą. O archyvų pergabenimas daug kainuoja. Gal diplomatiniu paštu būtų galima po truputį
kai ką pervežti, jeigu reikės. Tai tik
viena detalė.
Tikimės,
kad
„Globalią
Lietuvą“ per URM finansuos Lietuvos vyriausybė, bet abejoju, ar

bent kol kas pinigų bus pakankamai.
Apie etatus ir algas nereikėtų svajoti. Reiks kurti specifinius projektus.
Reiks ieškoti savo pinigų, sponsorių,
partnerių. Galėtume praplėsti JAV
LB vasaros stažuočių/praktikos
Lietuvoje jaunimui programą, kad
apimtų visą diasporą. Būsimiems
istorikams, bibliotekininkams ar
archyvistams būtų nuostabi patirtis padirbėti du mėnesius Lietuvos
archyvuose, bibliotekose arba muziejuose. Būtų labai gerai, jeigu
rastumėte tokių žmonių. Jie, grįžę
į savo kraštus, jums galėtų patarti,
kaip sutvarkyti jūsų archyvus, kaip
juos aprašyti. Nebūtų sunku suruošti
darbo seminarus („workshops“)
archyvų klausimais čia, Lietuvoje,
ar užsienyje.
Diskutuojant apie archyvus
ir jų likimą dažnai kyla klausimas –
kur jie turėtų būti saugomi – Lietuvoje ar išeivijoje? Mano atsakymas:
jie turi likti toje vietoje, tame krašte,
kur jie buvo sukurti. Tokia taisyklė.
Tai pasakys kiekvienas specialistas.
Bet jeigu jie nėra tinkamai saugomi, nenaudojami ir nekaupiami ir
jiems yra didelis pavojus išnykti, tai
būtinai reikėtų išsiųsti labai aiškų
pavojaus – SOS signalą. Ir ką su
jais daryti, priklausytų nuo vietinių
sąlygų. Vieno atsakymo neturiu. Gal
vežti į Lietuvą, gal skaitmeninti. Kiti
kraštai laikosi griežtų taisyklių, kad
iš šalies negalima išvežti dokumentų.
Taip elgiasi ir Lietuva.
Viską galima išspręsti, svarbiausia, kad tuo rūpintumės. Manau, kad yra pakankamai žmonių,
suinteresuotų padaryti ekspertizę,
patarti, ką daryti su archyvine
medžiaga, kultūriniu paveldu. Svarbiausia – sukurti mechanizmą. Bandysiu prižiūrėti, kad komitetuose ir
komisijose, kurios veikia Lietuvoje,
tos problemos būtų svarstomos ir
koordinuojamos.
Parengta pagal pranešimą
PLB ir PLJS pirmininkų
suvažiavime 2010-07-29
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Buvęs PLB valdybos narys tapo vyskupu

TRE

ATEITININKAI, DAVĘ ĮŽODĮ XVI ATEITININKŲ KONGRESO ATIDARYMO ŠV. MIŠIOSE ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE VILNIUJE. CEN– ATEITININKŲ FEDERACIJOS TUOMETINIS VYSKUPAS NOMINANTAS, DABAR VYSKUPAS GINTARAS GRUŠAS. R. KUBILIŪTĖS NUOTR.

Kaip
praneša
Lietuvos
Vyskupų Konferencijos sekretoriatas, liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI priėmė Šiaulių vyskupo
Eugenijaus Bartulio atsistatydinimą
iš Lietuvos kariuomenės ordinaro
pareigų ir nauju kariuomenės ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų
konferencijos generalinį sekretorių
monsinjorą Gintarą Grušą. Vyskupas nominantas buvo konsekruotas
rugsėjo 4 d. Vilniaus Arkikatedroje.
Mons. Gintaras Grušas gimė
1961 m. rugsėjo 23 d. Washingtone,
JAV. Augdamas lietuviškoje šeimoje
įsitraukė į tautinę ir katalikišką
išeivių veiklą. Aktyviai dalyvavo Los
Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje, 1983-1987 m. buvo
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos narys.
Prieš stodamas į seminariją
baigė matematiką ir informatiką
Californijos universitete Los Angeles (UCLA), dirbo IBM korpo-
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racijoje. Dvasines studijas pradėjo
Pranciškonų universitete Steubenville, Ohio. Tolesniems seminarijos mokslams išvyko į Romą – po
dvejų metų Popiežiškoje Šv. Bedos kolegijoje, 1992 m., Vilniuje
buvo įšventintas diakonu ir paskirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II
apaštališkosios kelionės į Lietuvą
komiteto generaliniu sekretoriumi.
Grįžęs į Romą tęsė studijas gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijoje, teologijos bakalauro laipsnį įgijo Popiežiškajame
Šv. Tomo Akviniečio universitete.
1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivysk. A.
J. Bačkio įšventintas kunigu. Tais
pačiais metais išrinktas Lietuvos
Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi. 1997 m. grįžęs į
Romą tęsė studijas Popiežiškajame
Šv. Tomo Akviniečio universitete,
čia 2001 m. įgijo bažnytinės teisės
daktaro laipsnį. 2001-2003 m. buvo
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, iki šiol dėsto

Pasaulio lietuvis / 2010 Spalis

šioje seminarijoje kanonų teisę. Nuo
2002 m. eina Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus
pareigas.
Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos
narys ir konsultorius. Vadovauja komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų
teisės kodekso redakciją. Nuo 2006 m.
– Ateitininkų federacijos Dvasios vadas. Popiežiškosios Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijos tarybos narys. Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“
valdybos pirmininkas. Išeivių organizacijos Lietuvių katalikų religinė
šalpa valdybos vicepirmininkas.
2003 m. Gintarui Grušui buvo
suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono –
monsinjoro – titulas. Greta gimtosios lietuvių moka anglų, italų ir
prancūzų kalbas.
Pasaulio lietuvija džiaugiasi ir
didžiuojasi, kad išugdė tokią iškilią
asmenybę. Vyskupui Gintarui Grušui
šio iškilaus įvykio proga PLB Valdybos pirmininkė Regina Narušienė
siunčia nuoširdžiausius sveikinimus.
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Užsienio lietuvių mokytojų seminaras
„Kūrybiškas požiūris į mokymą(si)“
Birželio 29-liepos 2 dienomis Užsienio lietuvių švietimo centras, esantis prie Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“, buvo sukvietęs užsienio lietuviškų mokyklų pedagogus į seminarą „Kūrybiškas požiūris
į mokymą(si)“. Apie tai praėjusiame numeryje trumpai pasakojo Vitalija Kolesnikova iš Baltarusijos, šių kursų
dalyvė. Šiandien pateikiame paties švietimo centro išsamesnę informaciją.
„Kiekvienas
žmogus
yra kūrybingas, tačiau skiriasi
kūrybiškumo sritis ir laipsnis. Gabumai kurti labiausiai pasireiškia
vaikystėje ir su amžiumi mažėja.
Kūrybiškas mąstymas ir elgesys motyvuoja ir veda į sėkmę, o taip pat
suteikia gyvenimui daugiau prasmės
bei pasitenkinimo. Kūrybiškumas
yra visų inovacijų šaltinis, suteikia
gero gyvenimo standartą ir užtikrina
individo bei visuomenės gerovę“, –
atidarydamas seminarą kalbėjo mokyklos direktorius Gintautas Rudzinskas.
Seminarą Švietimo ir mokslo
ministerijos užsakymu organizavo
Užsienio lietuvių švietimo centras,
įsikūręs prie Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“. Į savaitę
trukusį seminarą atvyko 30 mokytojų
iš Minsko, Lydos, Rodūnės, Pelesos,
Punsko, Rygos, Rimdžiūnų, Maskvos, Kaliningrado, Nemano ir kitų
lietuviškų mokyklų.
Seminaro tema atliepė Europos Tarybos ir Lisabonos strategijos
įgyvendinimo pagrindines kryptis:
skatinti visuotinį kūrybiškumą, kuris taptų naujovių varikliu, taip pat
svarbiu asmeninių, profesinių, verslumo ir socialinių gebėjimų ugdymo veiksniu.
Šiandienos mokykla nėra tik
žinių teikėja, ji skatina ir mokytoją,
ir mokinį kūrybiškai žvelgti į
mokymo(si)
procesą,
ieškoti
originalių, mokymo(si) motyvaciją
skatinančių metodų, kurti palankią
mokymo(si) aplinką. Seminaro
lektorė Vilniaus kolegijos dėstytoja
Lidija Laurinčiukienė nuotaikingai,
smagiai pristatė mokytojo savivertės
formavimo, pirmojo įspūdžio ir
„savęs pardavimo“ galimybes, mo-

kytojo „asmens prekinį ženklą“ ir
kitus žingsnius link sėkmingos karjeros.
Šiuolaikinis mokytojas ir koks
jo laukia šiandieninis mokinys, – apie
tai kalbėjo dr. Aušra Kazlauskienė,
Šiaulių universiteto edukologijos fakulteto dekanė. Kūrybiškas, gabus ar
specialių edukacinių poreikių vaikas
– koks jis? Kaip pažinti gabų vaiką
ir plėtoti jo gebėjimus, seminaro dalyviams pasakojo Aida Šimelionienė
– Specialiosios psichologijos ir
pedagogikos centro psichologė.
Seminarą apibendrino mokytoja
ekspertė Danutė Kolesnikova. Seminare vyravo teorijos ir praktikos
dermė.
Informacinių
technologijų
panaudojimą pamokose, kaip rasti kalbos ir istorijos pamokas virtualio-je aplinkoje, supažindino
Lietuvių kalbos instituto specialistai, Vil-niaus pedagoginio universiteto profesorius Eugenijus Jovaiša.
Baigiamojoje diskusijoje dalyvavo
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto biuro patarėjas Kęstutis
Kaminskas bei patarėjo pavaduotojas Audrius Skaistys, Švietimo ir

mokslo ministerijos Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo skyriaus vedėja
Loreta
Žadeikaitė,
vyriausioji
metodininkė Ona Čepulėnienė. Seminare lankėsi Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir
informavimo skyriaus darbuotojai.
Seminaro dalyviai aplankė
Kairėnų botanikos sodą, jiems
buvo pasiūlyta edukacinė programa
Nacionalinėje dailės galerijoje. Visus suartino lietuviškų tautinių šokių
koncertas. Išvažiuojant visiems dalyviams buvo išdalinta metodinė
literatūra.
Dalyvių nuomone, seminaras
atliepė jų lūkesčius, buvo įdomu ir
naudinga. Seminaro organizatoriai
išsiaiškino dalyvių pageidavimus,
poreikius. Organizuodami kitus seminarus atsižvelgsime į dalyvių
pageidavimus, sieksime kokybės ir
originalumo.
Asta Turskienė
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ Užsienio lietuvių
švietimo centro vedėja
asta@lnamai.lt
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Pirmasis Užsienio lietuvių švietimo centro veiklos pusmetis
Asta Turskienė

Užsienio lietuvių švietimo centro vedėja
Užsienio lietuvių švietimo centro
steigimo priešistorė
LR Vyriausybės 2009 m.
birželio 10 d. nutarimu, 2010 m. sausio
1 d. reorganizuotas Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Dalis
jo teisių ir pareigų perduota Švietimo
ir mokslo ministerijai. Siekiant tęsti
užsienio lietuvių švietimą, 2010 metų
vasario 9 d. Vilniaus vidurinėje mokykloje pradėjo veikti Užsienio lietuvių
švietimo centras.
Užsienio lietuvių švietimo centro
funkcijos
Šiai institucijai Švietimo ir
mokslo ministerija delegavo šias
funkcijas: koordinuoti 14 užsienio
lietuvių mokyklų, kurios teikia
vidurinį išsilavinimą, veiklą, rūpintis
užsienio lietuvių mokyklų vadovų
ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, testacija, rengti jiems seminarus

Lietuvoje, inicijuoti jų metodinės
veiklos sklaidą; rūpintis užsienio
lietuvių abiturientais, siekiančiais
studijuoti Lietuvos aukštosiose,
profesinėse ir vidurinėse mokyklose; padėti komplektuoti vidurinės
mokyklos „Lietuvių namai“ įvairaus
amžiaus mokinių klases; rengti nuotolinio mokymo programas ir sudaryti sąlygas užsienyje gyvenantiems
lietuviams mokytis lietuvių kalbos
ir kitų dalykų nuotolinio mokymo
būdu; bendrauti ir bendradarbiauti skleidžiant lietuvybę užsienio
lietuvių bendruomenėse.
Kokią veiklą numatė Centras
2010 metams?
Naujai
suburta
Užsienio
lietuvių centro komanda pirmiausia
siekė informuoti užsienio lietuvių
mokyklų vadovus ir mokytojus apie
įkurtą Centrą ir jo veiklą, parengti informacinius leidinius, teikti

MOKYTOJŲ SEMINARO DALYVĖS
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informaciją internetinėje erdvėje,
parengti nuotolinio lietuvių kalbos
(išlyginamosios klasės) mokymo
programą ir organizuoti nuotolinius
mokymus. Taip pat planuoja atlikti
kvalifikacijos tobulinimo poreikių
tyrimą ir siekia padėti mokytojams
pasirengti atestacijai ir atestuotis
Lietuvoje, vykdyti metodinės veiklos sklaidą, suteikti informaciją
užsienio lietuvių mokyklų abiturientams apie studijas aukštosiose
ir profesinėse mokyklose Lietuvoje. Centro darbuotojai informuoja užsienio lietuvių šeimas apie
galimybę mokytis vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ jų vaikams
(naujųjų ekonominių emigrantų,
ambasadų darbuotojų, lietuvių,
grįžtančių iš Europos Sąjungos ir
kitų struktūrų, misijų), komplektuoja ir aprūpina užsienio lietuvių mokyklas mokomųjų dalykų vadovėlių
komplektais bei kitomis mokomo-

Tėvynėje

siomis priemonėmis, remia ir vysto
edukacinę tiriamąją veiklą, siekia
atnaujinti buvusius ir užmegzti
naujus ryšius su užsienio lietuvių
bendruomenėms.
Kas nuveikta per pirmąjį
pusmetį?
Užsienio lietuvių švietimo
centras metų pradžioje paskelbė visoms lietuviškoms bendruomenėms
užsienyje pradedantis savo veiklą. Visos 14 užsienio lietuviškų mokyklų,
teikiančių vidurinį išsilavinimą,
pakviestos bendradarbiauti plėtojant
kultūrinę ir metodinę veiklą. Centras
parengė metodinius reikalavimus
mokytojų metodiniams darbams
ir kviečia jais remiantis parengti
ir pateikti savo pedagoginę patirtį
Lietuvos bei užsienio lietuviškų
mokyklų mokytojams. Ateityje planuojama šiuos darbus eksponuoti
Centre bei, įvertinus švietimo ekspertams, geriausius jų spausdinti ir
išleisti atskiru leidiniu. Centras turi
gražią idėją – Vilniaus vidurinėje
mokykloje „Lietuvių namai“ įkurti
visų formalaus švietimo užsienio
lietuviškų mokyklų moksleivių
piešinių galeriją „Mano Lietuva“.
Mokyklos jau buvo pakviestos dalyvauti įgyvendinant šią idėją. Daugelio piešinių jau sulaukėme, bet iki
metų pabaigos lauksime ir tų, kurie
dar nespėjo atsiųsti savo darbų.
Užsienio lietuvių švietimo
centras parengė nuotolinio lietuvių
kalbos mokymo pamokėles, kurias jau siunčia į mokyklą planuojantiems atvykti moksleiviams.
Pamokėlės padeda išmokti pagrindinius lietuviškus žodžius, supažindina
su Lietuvos kultūra ir istorija. Jas
galima rasti adresu http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/#nogo51.
Centro darbuotojai parengė ir
pridavė Europos struktūrinių fondų
agentūrai projektą, kuriuo ketinama
sukurti lietuvių kalbos nuotolinio
mokymo programas pradedantiesiems ir pažengusiems, parengti internetinę metodinę medžiagą,
kuria gebėtų naudotis tėvai bei
metodinę medžiagą pedagogams. Jei

projekto idėja laimės, lietuvių kalbos bus galima mokytis nuotoliniu
būdu savarankiškai.
Centro darbuotojų komanda parengė ne vieną projektą. Neformalaus švietimo projekto idėja
pasiūlyta Švietimo ir mokslo ministerijai, parengtas etninių žemių
bei politinių kalinių ir tremtinių
vaikų vasaros stovyklos projektas.
Pastarasis išsiųstas Tautos fondui
bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tikimės laimėti
finansavimą. Juk jei parems ir vieni, ir kiti, laimės etninių žemių bei
politinių kalinių ir tremtinių vaikai,
galėdami keletą savaičių praleisti
Lietuvoje, susipažinti su jos istorija,
kultūra, pramokti lietuviškai.
Centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarija, Vytauto Didžiojo
universitetu, Kauno pedagogų kvaliﬁkacijos centru, Panevėžio pedagogų
švietimo centru, Kaliningrado regionine lietuvių kalbos mokytojų asociacija, Pelesos lietuvių visuomeniniu
susivienijimu „Gimtinė“ bei Pelesos
privačia bendrojo lavinimo vidurine mokykla, Gardino srities lietuvių
bendrijų susivienijimu „Tėvynė“,
Lydos lietuvių visuomeniniu susivienijimu „Rūta“, Baltarusijos lietuvių
bendruomene, Krasnavos Adomo
Mickevičiaus pagrindine mokykla.
Organizuojant renginius, kuriant lituanistinio švietimo muziejų Centras
bendradarbiauja su Užsienio reikalų
ministerija.
Užsienio lietuvių švietimo
centras tęsia užsienio lietuvių
studentų klubo veiklą, teikia pagalbą
į Lietuvą atvykusiems užsienio
lietuvių studentams visais klausimais, rengia kultūrines-pažintines
išvykas, vyksta diskusijų vakarai.
Klubo veikla viešinama puslapyje Facebook. Studentai yra sukūrę
filmą apie šio klubo veiklą.
Užsienio lietuvių švietimo
centras vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų mokytojams.
Jau įvyko du seminarai. Į vieną jų
užsienio lietuviškų mokyklų peda-

gogai buvo pakviesti birželio 29-liepos 2 d. Apie tai pranešame atskiru
straipsniu.
Užsienio lietuvių švietimo
centras šiais metais pakvies politikus, rėmėjus, užsienio lietuviškų
bendruomenių vadovus, užsienio
lietuviškų mokyklų pedagogus bei
vadovus į konferenciją, skirtą Vilniaus vidurinės mokyklos 20-mečiui
paminėti.
Centras siekia, kad Vilniaus
vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ taptų visų užsienio lietuviškų
mokyklų
bendruomenių
namais. Dirba su užsienio lietuvių
bendruomenėmis
komplektuojant
naujas Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ klases. Šiais metais į mokyklą atvyko 29 nauji vaikai
iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos,
Lenkijos, Turkmėnijos, Graikijos,
Kirgizijos, Graikijos, Urugvajaus,
Jungtinių Amerikos Valstijų.
Švietimo centro kolektyvas
Centrui vadovauja vedėja
Asta Turskienė, atsakinga už Centro veiklą, organizuoja pedagogų
kvalifikacijos poreikio tyrimus,
įgyvendina atestacijos planus, vykdo
nuotolinius mokymus. Metodininkė
Julija Baškytė tęsia veiklą, pradėtą
Užsienio lietuvių rėmimo centre.
Ji atsakinga už užsienio lietuvių
studentų, kurie studijuoja Lietuvos
aukštosiose, profesinėse mokyklose,
informavimą, priėmimą, rėmimą ir
globą. Vyriausioji metodininkė Irina Mickutė organizuoja užsienio
lietuvių mokyklų vadovų ir mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo seminarus, atestacijos vykdymą, metodinės
veiklos sklaidą, rengia nuotolinio
mokymo programas.
Kreipiamės į visus pasaulio lietuvius ir kviečiame bendradarbiauti
puoselėjant lietuvybę, keistis patirtimi, organizuoti bendrus renginius.
Informacija teikiama:
tel. +370 5 269 5773,
faks. +370 5 269 5173,
el. paštu Centras@ lnamai.lt
Centras yra Dzūkų g. 43, LT02116 Vilnius, Lietuva
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Lietuvių kalbos kursai šią vasarą vyko ir Kaune

LIETUVIŲ KILMĖS STUDENTAI, KURIE PAGAL SPECIALIĄ PROGRAMĄ DU MĖNESIUS LANKĖ KURSUS KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS REIKALAIS VADOVŲ SUVAŽIAVIME VILNIUJE

UNIVERSITETE , DOMĖJOSI IR

Šią vasarą Lietuvoje vyko
studentiško amžiaus išeivijos jaunimui skirti lietuvių kalbos, istorijos ir
tapatybės gaivinimo vasaros kursai.
Liepos 5 dieną Kaune susirinkę jaunuoliai dvi savaites bandė perprasti
Lietuvos ekonomikos, socialines,
istorines realijas ir gavo vasaros
kursų diplomus.
Kursai prasidėjo buitinėmis
pamokėlėmis: į Lietuvą pirmą kartą
atvykę jaunuoliai mokėsi važinėti
troleibusais, keliavo apsipirkti į parduotuves.
Išeivijoje
gyvenantiems
jaunuoliams trūksta žinių apie
šiuolaikinę Lietuvą. Todėl pirmą
kartą organizuojamų kursų dalyviai
ne tik lankė lietuvių kalbos pamokas,
klausėsi šalies ir išeivijos lietuvių
istorijos, bet ir gilino žinias apie
meną ir kultūrą, keliavo į muziejus,
lankėsi valstybinėse institucijose.
Šiuos kursus organizuoja Vytauto
Didžiojo universitetas, kurio rektorius Zigmas Lydeka pavasarį su JAV
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LB pasirašė sutartį, globoja Seimo
pirmininkė Irena Degutienė.
„Manome,
kad
pasaulio
lietuvių jaunimui reikalingi edukacijos centrai, kurie, be universalaus ir
šiuolaikinius standartus atitinkančio
išsilavinimo, galėtų padėti gaivinti
lietuvių tapatybę ir imunitetą. Tiek
šie kursai, tiek kiti Pasaulio lietuvių
akademijos projektai yra galimybė
suburti pasaulyje išsibarsčiusius
lietuvius,
padėti
išlaikyti
išsisklaidžiusios tautos dalies ryšį
su Tėvyne, supažindinti juos su
šiuolaikine Lietuva“, – sakė Lietuvių
išeivijos instituto vadovas, profesorius Egidijus Aleksandravičius.
Kadangi pasaulyje populiari
savanorystė, kai kurie lietuvių kilmės
jaunuoliai kurį laiką padirbėjo Vilniaus sutrikusio intelekto vaikų raidos centre, Antavilių senelių namuose, Santariškių ligoninėje.
„Bendraudami su išeivijos
jaunimu dažnai girdime, kad
atvažiavę į Lietuvą jie vyksta su
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giminaičiais į kaimą, pamato šalies
gamtą, bet ryšių su studentija, mokslo struktūromis, daugiau informacijos apie kasdienį gyvenimą nelabai
turi“, – pastebėjo kursų kuratorė V.
Bagdonavičienė.
Kai kurie vyresni išeiviai
skundžiasi, kad jaunimas nėra
toks aktyvus, kaip jie, tačiau V.
Bagdonavičienė įsitikinusi, kad,
nors dabartiniai išeivijos jaunuoliai
ne taip dažnai reiškiasi tradicinėse
šventėse, bet yra gerokai aktyvesni naujose srityse, ypač virtualioje erdvėje. Ji linkusi tikėti, kad kai
kurių vasaros kursus pasirinkusių
jaunuolių gilesnė pažintis su Lietuva
prasidės pasirinkus studijas kurioje
nors iš čia esančių mokslo įstaigų.
Su giliu liūdesiu tenka
pranešti, kad netrukus po to, kai
baigėsi jaunųjų lietuvių kilmės
studentų stažuotė Lietuvoje, netikėtai
užgeso šio projekto vadovės Birutės
Bublienės gyvybė. Plačiau apie šią
netektį žr. 42 psl.

Tėvynėje

Knygų siunta užsienio lietuviams
Užsienio reikalų ministerija
parengė mokymo priemonių siuntą
užsienio
lietuvių
neformaliojo
švietimo įstaigoms. Siunčiami mokymo priemonių rinkiniai, kuriuos
sudaro įvairaus amžiaus lituanistinių
mokyklų moksleiviams skirti leidiniai. Rinkiniai pasieks 147 lituanistines mokyklas bei klases 29 pasaulio valstybėse.
Mokymo priemonių rinkinį
sudaro knygos „Istorijos apie
Lietuvą“, „Šventės mažiems ir dideliems“, pratybų sąsiuviniai „Papildomos užduotys I klasei“, „Papildomos užduotys II klasei“, „Papildomos užduotys III klasei“, „Papildomos užduotys IV klasei“, mokomoji
priemonė 4-7 metų vaikams „Ikimokyklinuko raidynas“.
Siekiant taupyti lėšas, mokymo priemonių rinkiniai nebus
siunčiami paštu. Užsienio valstybėse
leidinius mokykloms perduoti padės
Lietuvos diplomatinės atstovybės
ir konsulinės įstaigos. Bus pasinaudojama ministerijos transportu, kai
jis vyks į Lietuvos diplomatines

atstovybes ir konsulines įstaigas,
mokymo priemonės bus gabenamos
kartu su ministerijos darbuotojų
daiktais jiems išvykstant dirbti į
atstovybes. Todėl knygos ne visas
valstybes pasieks vienu metu.
Pirmosios
siuntos
jau
išgabentos į Prancūziją, Belgiją,
Daniją, Punsko ir Seinų kraštą Lenkijoje, Jungtinę Karalystę. Artimiausiu metu ministerijos transportas

išvyks į Baltarusiją ir Vokietiją.
Kai kurios bendruomenės (Airijos)
knygas atsigabens pačios.
Užsienio reikalų ministerija,
kuriai nuo 2010 metų sausio 1 dienos yra pavestas užsienio lietuvių
reikalų koordinavimas, taip pat numato 2010 m. rudenį surengti kvalifikacijos tobulinimo seminarą
lituanistinių mokyklų mokytojams.

Buvo skelbtas viešas „Globalios Lietuvos“
kūrimo strategijos aptarimas
Lietuvos užsienio reikalų
ministerija skelbė viešą „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos
projekto aptarimą. Buvo kviečiama
jame dalyvauti Lietuvos visuomenę,
užsienio lietuvių bendruomenes bei
organizacijas.

„Globali Lietuva“ – lietuvių
tautos dalies užsienyje ir Lietuvos
valstybės ryšio, pagrįsto pagarba ir
partneryste, išlaikymo strateginis
planas. Jo tikslas – globalioje erdvėje
sudaryti sąlygas ir sukurti prielaidas
stiprinti lietuvišką tapatybę.

Pastabas ir siūlymus dėl „Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos projekto buvo kviečiama teikti
iki rugsėjo 24 dienos. Įdomiausi
pasiūlymai ir pastabos bus skelbiami
Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje.

Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt atnaujintas skyrelis „Lituanistinis švietimas“. Jį galite
pasiekti, pagrindiniame puslapyje pasirinkę „Lietuviai pasaulyje -> Lituanistinis švietimas“ (arba http://www.urm.
lt/index.php?-64411997). Skyrelis papildytas nuorodomis, kurios, tikimės, bus naudingos visiems, besidomintiems
lituanistiniu švietimu.
Būsime dėkingi už Jūsų pastabas ir pasiūlymus, o taip pat už informacijos apie veikiančias lituanistines mokyklas (mūsų turimi duomenys - http://www.urm.lt/index.php?-1380325627) patikslinimą.
Algimantas Misevičius
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vedėjas
J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius. Telefonas 2362652, faksas 2313090. algimantas.misevicius@urm.lt
2010 Spalis / Pasaulio lietuvis
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Ateitininkai mini savo organizacijos šimtmetį
Džiaugsmingi paminėjimai prieškongresinėje stovykloje ir XVI Ateitininkų kongrese Lietuvoje

2010 m. rugpjūčio 6-8 dienomis XVI kongrese Vilniuje
ateitininkai šventė organizacijos
veiklos šimtmetį šūkiu „Su Kristumi į ateitį“. Daugiau nei 500
dalyvių iš Lietuvos, JAV ir kitų
šalių ne tik diskutavo apie nuveiktus darbus, skaitė laiko ženklus
bei žvelgė į ateities iššūkius, kartu
šventė ir viešosiose miesto erdvėse.
Šimtmečio komiteto pirmininkės
Agnės Markauskaitės, daugelio
įvairių komitetų narių, savanorių
dėka kongresas tapo „didžiuoju
ateitininkų subruzdėjimu“, turinčiu
„apeiginių“ ir „manifestacinių“
momentų (taip apie IX Ateitininkų
kongresą, vykusį 1977 m. Cleveland, Ohio valstijoje, išsireiškė
tuometinis „Ateities“ žurnalo redaktoriaus, kun. dr. Kęstutis Trimakas, kurio išsireiškimai labai tiko ir
šiemetiniam). Kongresas gal skyrėsi
nuo ankstesnių, kad po jo nebuvo
viešai paskelbtų rezoliucijų, bet jis
buvo išskirtinis. Jo metu ši seniausia Lietuvos jaunimo organizacija,
turinti daugiau kaip 3000 narių Lietuvoje ir antratiek jų – užsienyje,
šventiškai paminėjo savo gyvavimo šimtmetį. Buvo balsuojama už
kai kuriuos įstatų pakeitimus, vyko
ateitininkų valdymo organų, valdybos ir tarybos, rinkimai. Ateitininkų
istorijoje pirmą kartą išrinkta federacijos valdybos pirmininkė moteris,
ja tapo Rozvita Vareikienė.
Živilė Šeporaitytė, Ateitininkų
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šimtmečio komiteto komunikacijos
koordinatorė, spaudai siuntė Lietuvos vadovų sveikinimų tekstus. LR
prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimas prasidėjo žodžiais:
„Šiemet
minime
reikšmingą
jubiliejų – sukanka šimtas metų,
kai buvo įkurta Ateitininkų organizacija. Jūsų ilgametė aktyvi veikla,
siekis stiprinti jaunų žmonių tautinę,
pilietinę savimonę ir puoselėti
patriotiškumo bei lietuvybės dvasią
– nenuėjo veltui. Šiandien jūsų gretose – mąstantys, kūrybingi, šviesia
savo šalies ateitimi tikinys žmonės.
Džiaugiuosi, kad vertybės, kurias
perduodate jaunajai ateitininkų kartai, nėra vienadienės. Jos niekuomet
nebus užmirštos, nes yra patikrintos laiko, istorijos įvykių ir pačių
žmonių…“ Kongresui buvo skirta
ir daugiau raštiškų bei asmeniškai
perduotų sveikinimų: Popiežiaus,
nuncijaus, kardinolo A. J. Bačkio,
vyskupų, įvairių Lietuvos valdžios
pareigūnų,
įvairių
organizacijų

PRIEŠKONGRESINĖS

vadovų, pvz., LiJOT, Lietuvos skautijos ir kitų.
Ateitininkų
kongreso
dienotvarkėje buvo keturios sesijos: „Ateitininkų istorija ir indėlis
į Lietuvos bei pasaulio kultūrą“,
„Laiko ženklai ir jų skaitymas“,
„Kokios organizacijos reikia Lietuvai ir Bažnyčiai?“. Ketvirtojoje sesijoje vyko Ateitininkų federacijos
pirmininko ir kitų AF valdymo bei
priežiūros organų rinkimai. Sesijų
metu kongreso dalyviai išsiskirstė
į beveik dvidešimt teminių grupių.
Diskusijų kalbėtojai toliau ryškino
sesijų temas. Tikimės, kad „Ateities“ žurnale bus proga susipažinti
su kai kurių Kongreso metu
paralelinėse sesijose kalbėjusiųjų
mintimis. Kalbėtojai buvo kompetentingi Lietuvos ir išeivijos įvairių
profesijų atstovai. Buvo kalbama
apie ateitininkišką patriotiškumo
sampratą ir jos aktualumą, ateitininkų
socialinę ir politinę programą, meną
ir pasaulėžiūrą, tautinę tapatybę ir

IŠ JAV SU STOVYKLOJE PIRMĄ
KĘSTUČIU KĖVALU (KETVIRTAS IŠ KAIRĖS)
IR Š IAURĖS A MERIKOS ATEITININKŲ VALDYBOS PIRMININKE R ASA K ASNIŪNIENE
(TREČIOJI IŠ KAIRĖS) IR Š. AMERIKOS MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS CENTRO
VALDYBOS PIRMININKE D AINE Q UINN ( PENKTOJI IŠ KAIRĖS )
STOVYKLOS

DALYVIAI

ĮVADINĘ PASKAITĄ SKAIČIUSIU DR . KUN .
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globalizaciją, išryškinti ateitininkų,
kaip kultūrinio ir intelektualinio
sąjūdžio, siekiai ir t.t.
Vyko liaudies vakaronė ir
akcija „Man Lietuvoje gera, nes“,
buvo atlikta meninė programa ir
daugelis muzikinių intarpų, teatralizuota diskusija „Laisvė ir kultūra“,
filmo „Šimtas ateities metų“ premjera, vyko iškilmingas šeštadienio
vakaro koncertas. Penktadienį šv.
Mišios buvo aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje, kur gražus
būrys ateitininkų davė savo sąjungų
įžodžius, tuo patvirtindami savo
ryžtą būti organizacijos tikraisiais
nariais. Šv. Mišios buvo aukojamos
ir Aušros Vartuose, o sekmadienį,
po Kongreso, vyko eisena Vilniaus
senamiesčio gatvėmis į šv. Mišias
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kurių koncelebracijai vadovavo
kard. Audrys J. Bačkis. Po šv. Mišių
Kongreso dalyviai rinkosi bendrai nuotraukai ir užbaigė šventinį
savaitgalį padėkos popiete „La Boheme“ kieme, kurios metu dalyviai
ragavo šimtmečio tortą.
Stovykla
Prieškongresinėje stovykloje rugpjūčio 2-6 d. Berčiūnuose,
netoli Panevėžio, apie 300 dalyvių
apsigyveno stovyklos nameliuose, palapinėse ir netoli stovyklos
esančiame viešbutėlyje. Kiekvienos dienos programa buvo sudėliota
Kongreso temomis. Įvadinę paskaitą
apie krikščionybės pergales, viltį,
visuomeniškumą skaitė kun. dr.
Kęstutis Kėvalas. Tema „Ateitininkijos pėdsakai Lietuvos istorijoje“
skaitė prof. Kęstutis Skrupskelis,
pristatydamas kai kuriuos momentus iš savo naujai išleistos knygos
„Ateities draugai: ateitininkų istorija (iki 1940 m.)“. Temą „Laiko
ženklai, dabarties iššūkiai ateitininkijai“ pristatė dr. Petras Vytenis
Kisielius, tema „Žengiant į naują
veiklos šimtmetį“ kalbėjo kadenciją
baigiantas AF pirmininkas Vygantas Malinauskas. Stovyklautojai,
susirinkę į amžiaus grupes (pagal
sąjungas), aptarė kiekvienos dienos

paskaitą ir lankė savo pasirinktus
teminius būrelius. Stovykloje vyko
linksmavakaris, dainininkės Jurgos
Šeduikytės koncertas, laužas, kurį
vedė išeivijos ateitininkai, talentų
vakaras. Mažiausi stovyklautojai
buvo užimti „vaikų pasaulyje“, kur
buvo smėlio, baseinas, sūpuoklės ir
pan., o visų laisvalaikis buvo užimtas
choro repeticijomis, sportavimu ir
gretimos apylinkės apžiūrėjimu.
Renginių pasisekimą užtikrino
šimtmečio komiteto detaliai sudaryti
planai. Jiems stovykloje padėjo daug
savanorių, ne vien ateitininkų, tarp
jų buvo Lietuvos skautijos 15 narių
iš Panevėžio ir Šiaulių bei 6 išeivijos
studentų stažuotės (LISS) programos dalyviai iš JAV, kurie padarė
pertrauką savo kelis mėnesius trukusioje stažuotėje Vilniuje, Kaune bei
kitur, ir buvo jaunesniųjų vadovais.
Kita savanorių komanda dirbo XVI
Kongrese Vilniuje.
Išeivija ir tarptautinė veikla
Buvęs Ateitininkų federacijos
vadas (ta pozicija dabar pavadinta
pirmininku) Juozas Polikaitis 1999
m. „Ateities“ numeryje nr. 2 rašė:
„Ateitininkų sąjūdis ne tik prasidėjo
užsienyje, bet taip pat daugiau negu
pusę savo gyvavimo amžiaus ten
praleido. Ateitininkų sąjūdis gimė
svetimoje žemėje, tačiau visos pastangos, visi darbai, visas žvilgsnis
buvo nukreiptas į Lietuvą“. Organizacijos pradininkai 1910 m.
buvo Lietuvos katalikai studentai,
studijuojantys užsienyje, nes tokie
buvo laikai. Organizacija klestėjo
Lietuvoje tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo. Prieš septyniasdešimt
metų, birželio 29-30 d., Vilniuje
turėjęs įvykti IV Ateitininkų kongresas buvo nustelbtas sovietų
okupacijos. Organizacijos veiklos
tęstinumą komunistų okupacijos laikais užtikrino išeivijoje veikiantys
ateitininkai – Vokietijoje, Šiaurės
Amerikoje ir kitur. Jie palaikė ryšius
kiek galėjo su Lietuvos pogrindyje
dirbančiaisias ir į Sibirą ištremtais
savo broliais ir seserimis ateitininkais. Ateitininkija buvo atkurta ir

ATEITININKŲ ŠIMTMEČIO KOMITEAGNĖ MARKAUSKAITĖ

TO PIRMININKĖ

PADĖKOS POPIETĖS METU

atgaivinta Lietuvoje 1989 m. ir po
1997 m. vykusios Nepaprastosios
konferencijos Palangoje Ateitininkų
federacijos centras buvo perkeliamas atgal į Lietuvą. Ateitininkai formaliai ir pavieniui gyvena bei veikia
už Lietuvos ribų iki šių dienų. Skaitlingiausia organizuota grupė – tai
Šiaurės Amerikos ateitininkai. Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje
veikia aktyvi moksleivių ateitininkų
kuopa. Ateitininkų šimtmečio sveikinimus siuntė vėl Australijoje veikianti ateitininkų kuopa. Šimtmečio
renginį 2010 vasario mėn. organizavo Belgijos ateitininkų klubas.
Vienoje prieškongresinės stovyklos sendraugių sąjungos sesijoje buvo diskutuojama, ar galima
į pasaulį eksportuoti ateitininkus.
Iš tikrųjų ateitininkų organizacija, išaugusi iš idėjino sąjūdžio, yra
unikaliai lietuviška organizacija,
neturinti pasaulinio atitikmens. Kadaise organizacija priklausė pasaulinei katalikų organizacijai „Pax
Romana“, o šiuo metu dalyvauja
„Fimcap“ (Katalikiškų jaunimo or-
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XVI ATEITININKŲ KONGRESO VILNIUJE DALYVIAI PO
ganizacijos) ir JECI MIEC (Europos
katalikiškųjų jaunimo organizacijų
susivienijimo) veikloje. Lietuvoje
organizacija yra LiJOT (Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos) narė.
Dalyvavusieji pasisako
„Ateitininkų vadove“ kun.
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UŽDARYMO ŠV .

MIŠIŲ. AUTORĖS NUOTRAUKOS

Stasys Yla apie ateitininkų kongresus rašė: „Kongresų tikslas yra
atžymėti organizacijos ar kitus
reikšmingus jubiliejus, iškelti laiko problemas, mesti šūkius ateičiai,
pasverti moralines narių pajėgas, sutelkti rinktines organizacijos jėgas ir
jas parodyti visuomenei“.

Pasaulio lietuvis / 2010 Spalis

Ateitininkų prieškongresinės
stovyklos ir XVI Ateitininkų kongreso renginiai bei svarbesnieji momentai buvo aprašyti ir transliuoti
žiniasklaidoje. Buvo atspausdinti pasikalbėjimai su kadenciją
baigiančiu AF pirmininku Vygantu
Malinausku bei koncerto dalyvių iš
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JAV, „Dainavos“ vyrų vieneto vadovu Dariu Polikaičiu, Šimtmečio
komiteto pirmininke Agne Markauskaite. Kas norėjo, galėjo stebėti Kongreso pagrindines sesijas ateitininkų
internetinėje svetainėje.
Ateitininkų elektroninėje konferencijoje kai kurie Lietuvos ateiti-

ninkai dalijosi savo įspūdžiais bei
nuomonėmis jau rugpjūčio 9 d., po
Kongreso. Išeivijos ateitininkai (jų
apie 40 buvo stovykloje ir apie 60
– Kongrese) buvo atkeliavę iš JAV,
Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos,
Liuksemburgo, Anglijos, Belgijos,
Šveicarijos... Kai kurie buvo pakvie-

sti dalyvauti programoje.
Grįžę į namus ilgus metus
JAV, Californijos valstijoje, gyvenantys ateitininkai Raimonda ir
Ričardas Kontrimai rašė: „Mudu
labai džiaugiamės, kad dalyvavom
Ateitininkijos 100-čio iškilmėse,
susižavėjom Lietuvos ateitininkais,
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susipažinom su vadovais, veikla“.
Po šimtmečio švenčių Lietuvoje į pateiktus klausimus sutiko atsakyti keli ateitininkai, gimę
ir augę Lietuvoje, kurie įsijungė į
ateitininkų veiklą po organizacijos
atkūrimo Lietuvoje 1989 m., bet kurie šiuo metu laikinai ar nuolat gyvena ne Lietuvoje. Tai Šveicarijoje
gyvenantis Rokas Tamoševičius, Vokietijoje gyvenanti Gitana Bielskytė
Elsner ir Belgijoje gyvenanti Emilija Pundziūtė Gallois, kuri buvo
viena pagrindinių pirmųjų 2010 m.
vasario mėn. vykusių šimtmečio
renginių Belgijoje organizatorė. Rokas dalyvavo ir prieškongresinėje
stovykloje, o visi trys dalyvavo XVI
Ateitininkų kongrese Vilniuje.
–Kas paskatino dalyvauti
Ateitininkų prieškongresinėje stovykloje ir/ar kongrese? Gal ateitininkijos šimtmetis? O gal nuolat atvykstate į Lietuvą dalyvauti
ateitininkų renginiuose, stovyklose, suvažiavimuose?
Rokas: Norėjosi džiaugtis
šiuo gražiu jubiliejumi kartu su
bičiuliais ir bendraminčiais. Norėjosi
vėl susivienyti, pajausti, kad esi dalis ateitininkiškos šeimos, atsinaujinti dvasia ir pasiryžti naujiems
darbams. Ateitininkų renginiuose
buvau ilgokai nedalyvavęs, nors nuolat grįždamas į Lietuvą susitinku su
savo draugais ateitininkais.
Emilija: Šis ateitininkų kongresas – neeilinis. Net nekėliau
klausimo, ar verta dalyvauti. Manau, kad mano dalyvavimas –
tai ištikimybė sau kaip organizacijos
narei ir pagarba visiems tiems idėjos
bičiuliams, kurie per 100 metų šią
organizaciją puoselėjo, augino ir
turtino. Paprastai stengiuosi dalyvauti reikšmingesniuose ateitininkų
renginiuose, kurie iš anksto žinomi
ir į kuriuos galima atvykti iš anksto
susiplanavus.
Gitana:
Aš
dalyvauju
ateitininkiškoje veikloje nuo pat
ateitininkų atsikūrimo Lietuvoje
1989 metais. Išvykau iš Lietuvos į
Vokietiją prieš 10 metų, tačiau kiek
galėjau visą laiką stengiausi palai-
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kyti ryšį su savo draugais Lietuvoje.
Todėl mielai dalyvauju renginiuose,
jei tik galiu.

bei
lietuvišką
mokyklėlę.
O
katalikiškumą gyvenant Vokietijoje
išlaikyti nėra sunku.

–Ar lūkesčiai išsipildė?
Rokas: Lūkesčiai išsipildė su
kaupu. Tiek prieškongresinė stovykla, tiek kongresas buvo fantastiškai
suorganizuoti. Stovykloje išeivijos
laužas, talentų vakaras, kongrese
gausybė įdomių paskaitų-diskusijų,
koncertas
Filharmonijoje
buvo
kažkas nepaprasto. Dar kažkas nepaprasto buvo laikyti ateitininkų
sendraugių vėliavą, kai tavo draugai, bičiuliai priklaupdavo ją
pabučiuodami įžodžio metu...
Emilija: Kongresas galėjo
būti labiau suvienijantis, mobilizuojantis ateities darbams. Tam būtų
padėję bendri pranešimai plenarinėje
sesijoje. Darbo grupės padiskutavo
ir išsiskirstė, o rezultatai ne visiems
žinomi. Vis dėlto, manau, kad kongresas buvo pakankamai iškilmingas
ir tinkamą atgarsį visuomenėje
sukėlęs renginys. Gražiai suorganizuotas. Šventinės, pakilios,
jubiliejinės nuotaikos tikrai netrūko.
Gitana: Taip. Mano nuomone buvo puikus renginys.

–Gyvenant laikinai ar nuolat už Lietuvos ribų, kokios įtakos
daro Jums ateitininkija (jos idėjos,
principai) kasdieniame gyvenime?
Emilija: Ateitininkų ideologinės mokyklos įskiepytas tautiškumas ir visuomeniškumas skatina nuolat sekti Lietuvos visuomenės
gyvenimo aktualijas, rūpintis Lietuvos ir lietuvių bendruomenės reikalais.
Gitana: Ateitininkija jau suformavo manyje mano gyvenimo
principus, kuriuos aš stengiuosi perduoti savo vaikams. Ir tai tapo mano
gyvenimo filosofija.

–Kokias pastangas dedate
siekdami išlaikyti savo lietuvišką,
bet labiau – katalikišką ir
ateitininkišką tapatumą už Lietuvos ribų? Ar Jūsų vietovėje yra
kitų ateitininkų?
Rokas: Savo vietovėje kitų
ateitininkų nepažįstu. Tapatumą man
padeda išlaikyti dažnos kelionės į
Lietuvą, susitikimai su bičiuliais
Lietuvoje ir už jos ribų.
Emilija: Bandome išlaikyti
ryšį su Lietuva, kitais idėjos bičiuliais
per ateities internetinę konferenciją,
ateitininkišką spaudą. Susitinkame
ir stengiamės veiklą organizuoti ir su
Belgijoje gyvenančiais ateitininkais.
Gitana: Man labai gaila,
tačiau šalia nėra kitų ateitininkų.
Todėl ateitininkiški ryšiai tiesiasi į Lietuvą. Aš buvau viena iš
iniciatorių
Nürnberge
įkuriant
lietuvių bendruomenės apylinkę
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–Ką patartumėte kitiems
ateitininkams, kurie išvykę iš Lietuvos? Ar verta svetur paieškoti
kitų ateitininkų, palaikyti ryšius
su savo idėjos draugais Lietuvoje?
Emilija: Būtina išlaikyti
ryšius ir kurti ateitininkų tinklą.
Mūsų gretos nedidelės, o darbai
Tėvynės labui dideli. Vis dar aktualu ieškoti mūsų sąjūdžiui naujų
darbininkų.
Gitana: Jei tik yra galimybė,
reikia būtinai palaikyti ryšius!!!! Tai
sustiprina.
–Ko palinkėtumėte ateitininkijai žengiant į antrąjį šimtmetį?
Emilija:
Tapti
aktyvia
ir įtakinga visuomenine organizacija, išauginti tikrų dvasios galiūnų
mūsų tautai ir valstybei.
Šimtmečio minėjimai nesibaigė
2003 m. gruodžio mėn. „Pasaulio lietuvyje“, straipsnyje „Ateitis šiandien, arba drįstame būti
kitokie“ Živilė Šeporaitytė taip
rašė: „Kiekvienas žmogus, atėjęs į
ateitininkų organizaciją, pirmiausia
čia randa bendruomenę ir galimybę
veikti – realizuoti savo idėjas, padėti
kitiems. Penki vertybių principai
(katalikiškumas,
šeimyniškumas,
tautiškumas, visuomeniškumas ir
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inteligentiškumas) ir šūkis neleidžia
organizacijos nariams nugrimzti kasdienėje rutinoje. Jie nuolat
kviečia stengtis „visa atnaujinti Kristuje“.
Ateitininkų šimtmečio dainos
„Prikelki mus“ žodžius parašė JAV
gyvenanti,
Lietuvoje
užaugusi,
išsimokslinusi Aušrinė Širvinskienė,
o muziką – JAV gimusi bei augusi
Rita Čyvaitė Kliorienė. Nors Kongreso metu neteko girdėti jos atlikimo, dainos žodžiai buvo atspausdinti
Kongreso dalyvių knygelėje. Antrojo
posmo žodžiai: „Prikelki mus geriems
darbams, tikėjimui ir meilei. Padėk
gyvenimo prasmės ieškoti Tavyje.
Mes su Tavim atnaujinsim pasaulį.
Tik būki mūsų meile nemaria“.
Ateitininkams katalikiškumas
buvo ir yra jų veiklos centre, jų
šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje“ ir
kiti principai bei iššūkiai yra gyvenimo gairės. Savo kadenciją kongresu užbaigusio AF pirmininko
Vyganto Malinausko žodžiais (toje
pačioje knygelėje), „Ateitininkija prieš šimtą metų gimė iš siekio
subrandinti patriotiškai nusiteikusių
kilnių šviesuolių kartą, pajėgią kurti Lietuvą ir pasaulį kaip vietą, kurioje gera gyventi ir kurioje kiekvienas žmogus gali nevaržomai
skleistis kaip Dievo paveikslas
ir
panašumas...
Džiaugsmingai
minėdami per praėjusį šimtmetį savo
pirmtakų nuveiktus darbus, šiandien
priimame iššūkį tęsti jų pradėtą
misiją, kviesdami prisijungti visus,
branginančius laisvę, tiesą, gėrį ir
grožį“.
Neužtektų vietos paminėti
viso šimtmečio ateitininkijos veiklių
idėjinių vadų ir organizacijoje
išaugusių kūrėjų, visuomenininkų…
Pirmtakai suformavo ateitininkų
sąjūdį, sustatė veiklos pamatus,
buvo išrinkti federacijos vadais, kaip
pvz. profesoriai Pranas Dovydaitis,
Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas ir
kiti… Kiti veikė, vedė, vadovavo.
Anot prof. K. Skrupskelio, „Ateitininkai kartu ir kultūrininkai, ir visuomenininkai“. XVI Ateitininkų
kongreso metu Ateitininkų ta-

ryba pagerbė grupę
ateitininkų už jų darbą
atstatant organizaciją
Lietuvoje nuo 1989 m.
– kun. dr. Arvydą Žygą,
kun. Vaclovą Aliulį,
Juozą Polikaitį, Laimą
ir Joną Šalčius, Petrą
Plumpą, Vidą Zulonaitę
ir prieškongresinės stovyklos metu Čikagoje
mirusią a.a. Jadvygą
Damušienę.
Ateitininkijos
šimtmečio
renginiai
neprasidėjo ir nesibaigė
prieškongresine
stovykla Berčiūnuose bei
XVI Ateitininkų kongresu Vilniuje. Abipus
Atlanto toliau ne vien
ateitininkus
domins
prieškongresinėje stovykloje pirmą kartą pamatyta Kęstučio Skrupskelio knyga „Ateities
draugai:
ateitininkų
istorija (iki 1940 m.)“.
Knygą išleido „Naujasis židinys. Aidai“
NAUJOJI AF PIRMININKĖ ROZVITA VAREIKIENĖ SU
ir Lietuvių katalikų
mokslo
akademi- VYRU LR SEIMO NARIU DR. EGIDIJUM VAREIKIU
ja. Toliau vyks XVI
Ateitininkų kongreso metu pirmą sąjūdį. Ateitininkų federacijos pirkartą rodyto filmo „Šimtas ateities mininko Vido Abraičio pirmininkametų“ peržiūros. Filmo autoriai: vimo metu (2000-2003 m.) „PasauVytas Damaševičius ir Juozas Ma- lio lietuvyje“ vieno straipsnio apie
tonis. Spalio mėn. 2 d. Kanadoje ateitininkus pabaigoje buvo kelia(Toronte) vyks Toronto ir Hamilto- mas klausimas: „O kokia ateitininkų
no ateitininkų rengiama šimtmečio veikla paskutiniuoju laiku? Kokius
šventė. Lapkričio 25-28 d. Šiaurės ryšius palaiko Lietuvos ir užsienio
Amerikos ateitininkų komitetas JAV, ateitininkai?“ ir ten pat atsakyta: „Ta
Chicagos miesto centre, kviečia į istorija dar neturi pabaigos – visAteitininkų šimtmečio šventę, Kau- kas dar vystosi…“ Panašiai galima
ne, Maironio lietuvių literatūros teigti apie dabar į antrąjį šimtmetį
muziejuje, veikia paroda „Rašytojai žengiančią
organizaciją.
Apie
ateitininkai (1910–1940) “, rengiami ateitininkų organizaciją, jos istoriją
šimtmečio minėjimai mažesniuose bei dabartinę veiklą galima sužinoti
miestuose,
kur
įsikūrusios internetinėse svetainėse, www.ateiateitininkų kuopos. Šimtmetį vaini- tis.lt (Lietuvos) ir www.ateitis.org
kuos ateinančių – 2011 m. pavasarį (Šiaurės Amerikos).
vyksianti
„Ateities“
žurnalo
Ramunė Kubiliūtė
šimtmečio konferencija Vilniuje.
Chicaga
XVI Kongrese buvo diskutuota apie ateitininkus kaip visuomeninį
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JAV LB ﬁnansuoja Valdovų rūmų Gotikinę salę
Lietuvos Valdovų rūmų JAV Paramos komiteto pranešimas JAV LB XIX Tarybos sesijai

VALDOVŲ

RŪMŲ VITRAŽAS

Kaip sfinksas iš pelenų Vilniuje iškilo atgaivinti Lietuvos
Valdovų rūmai. Šiais metais darbai
yra labiau inžineriniai. Dirbama prie
ventiliatorių, oro kondicionierių,
santechnikos, šildymo, apšvietimo,
silpnos srovės – multimedia bei signalizacijos įrangos. Dirbama taip
pat prie lubų ir kitos apdailos.
Tikime, kad 2011 m., kad ir ne
visiškai įrengtuose rūmuose, atskirose rūmų menėse galės būti įrengtos
ekspozicijos. Tuomet Nacionalinis muziejus – Lietuvos valdovų
rūmai galės priimti ir pirmuosius
lankytojus, svečius, turistus, visus
besidominčius garbinga Lietuvos
praeitimi. Tačiau iki visiško rūmų
užbaigimo dar toli. Dėl lėšų stokos ir
finansinės krizės Lietuvoje Valdovų
rūmai nebus greitai visiškai užbaigti.
Kaltės tenka visiems – architektams,
kurie vėlavo sukurti planus, statytojams, kurie lėtai dirbo, ir valdžiai,
kuri neturėjo lėšų. Šiems Rūmams
pabaigti reikia dar papildomai apie
141 milijono litų. Buvo numatyta,
kad VR užbaigimas truks 3 metus,
bet šiandien atrodo, jog tai truks il-
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giau. Dar daug darbų reikia skubiai
nuveikti, kad Valdovų rūmai galėtų
nors iš dalies pradėti funkcionuoti,
kaip tai planuoja Valdovų rūmų naujieji vadovai.
Nepaisant visų sunkumų svarbu pastebėti, kad Lietuvos Valdovų
rūmų atstatymą remia vis gausesnė
visuomenės dalis, sulaukiama didesnio žmonių palaikymo, ypač po 20
000 visuomenės apsilankymo nebaigtuose rūmuose 2009 m. liepos
mėnesį. Prie šio svarbaus istorinio
statinio atstatymo aktyviai prisideda
ir Lietuvoje veikiantis Valdovų rūmų
paramos fondas. Nuo 2003 m. toks paramos komitetas veikia ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose. JAV veikiantis
Lietuvos Valdovų rūmų atstatymo
paramos komitetas siekia informuoti
ir supažindinti JAV gyvenančius lietuvius, lietuvių kilmės asmenis bei
visus besidominčiuosius su Valdovų
rūmų istorija, atstatymo svarba; telkia lėšas, remia ir finansuoja rūmų
atstatymo, menių įrengimo ir dekoravimo darbus; istorinių eksponatų
įsigijimą,
rūpinasi
ir
platina
informaciją lietuviškoje spaudoje,
praneša visuomenei apie VR atstatymo eigą, nuveiktus darbus.
Atkuriamiems VR darbams
sparčiai pasistūmėjus į priekį Paramos komiteto JAV veikla pasidarė
konkretesnė ir labiau matoma. Nors
šiuo laikotarpiu toliau rūpinomės VR
atstatymo pristatymu visuomenėje
ir mūsų bendruomenėje, kaupėme
ir rinkome lėšas, tačiau pamažu
perėjome prie konkretesnių projektų
įgyvendinimo ir sukauptų lėšų panaudojimo.
JAV lietuvių VR paramos komitetas nuo įsikūrimo pradžios 2003
m. yra surinkęs daugiau nei $400
tūkst. lėšų VR statybai ir atstatomiems darbams paremti. 2008 m.
komitetas apsisprendė ir nutarė iš
surinktų lėšų finansuoti Gotikinės
salės įrengimą ir apmokėti atliktus
darbus. Iš šių lėšų jau yra paklotos
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keramikinės grindys ir sumokėta
$86,196.60,
pastatyta
gotikinė
koklinė krosnis, kuri buvo atkurta pagal VR teritorijoje rastus archeologinius radinius. Lietuvos
keramikai labai skrupulingai su
didele atsakomybe atliko krosnies atkuriamuosius darbus. Krosnies atkūrimas pareikalavo ne tik
menininkų profesinių įgūdžių ir atidumo, didelių pastangų. Užmokėta
už krosnį $74,607.93. 2009 m.
lapkričio mėn. apmokėta Gotikinės
menės langų vitražo darbai, kainavę
27,461.54 lt arba 7,973.00 eurai.
Už Didžiosios menės frizo dizaino darbus sumokėta 71,500 Lt arba
20,759.54 eurai. Taip pat apmokėti
VR Garbės lentos su JAV aukotojų
pavardėmis pagaminimo darbai; Komiteto dalis kainavo 31,141.43 Lt
arba 9,041.70 eurų. Šiuo metu už atliktus darbus iš Valdovų rūmų JAV
veikiančio komiteto surinktų lėšų
jau sumokėta iš viso $ 217,447.00.
2010 m. vasarą iš Fondo lėšų buvo
apmokėta ir bus Fondui grąžinta
52,120.76 litų arba 15,095,22 eurų
už Gotikinės salės raktinių akmenų
sukūrimą ir keramikinės krosnies nudruskinimo procedūrą bei
Tūkstantmečio varpo gamybą. Visų
pervedamų lėšų procedūros atliekamos pagal JAV esamus įstatymus ir
jų prisilaikant, tariantis su JAV LB
advokatu Rimu Domanskiu.
JAV Paramos komitetas buvo
numatęs Valdovų rūmams pagaminti ir padovanoti Kaune esančio
JAV lietuvių dovanoto Laisvės
varpo kopiją, taip įgyvendinant ir
užbaigiant ankstesniųjų šio Varpo komiteto dovanotojų idėją.
Tačiau susiruošus varpo gamybai
ir pasiruošiamiesiems darbams,
netikėtai iškilo sunkumai tokio sumanymo įgyvendinimui. Dėl to
teko keisti patį Laisvės varpo kopijos sumanymą ir planus. Pasitarus nutarta gaminti naują Tautos
Tūkstantmečio varpą, skirtą Valdovų
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rūmams ir Lietuvos žmonėms, Lietuvos Tūkstantmečio proga, išlaikant
Kaune esančio varpo pagrindinę
idėją, kai kuriuos simbolius, įrašus,
tačiau dabartinį varpą papildant naujais dekoro elementais bei papildomais įrašais. Varpo pirminį projektą
pasitariant kūrė Valdovų rūmų paramos komiteto nariai, vėliau galutinį
projektą atliko Lietuvos dailininkai
ir dizaineriai, atskiros organizacijos.
Lietuvos Bankas pagelbėjo su Lietuvos herbo modeliu. Gamintojų – liejimo meistrų buvo ieškoma Lietuvoje, Lenkijoje, Anglijoje, Vokietijoje,
Olandijoje, Austrijoje. Pirmenybę
teikėme Lietuvos meistrams, bet jų
gamybos įkainiai pasirodė kelis kartus aukštesni nei užsienyje veikiančių
gamintojų. Nulieti varpą buvo pasirinkti austrų „Grassmayr“ varpų
gamintojai, kurie geriausiai atitiko
mūsų poreikius ir pasiūlė geriausią
varpo liedinimo kainą. Šiuo metu
Valdovų rūmams skirtas varpas jau
yra nulietas ir pristatytas į Vilnių.
Šiuo metu ruošiami varpo pakabo
eskizai. Pagaminus varpo pakabą,
paruošus dovanojimo dokumentus ir
suradus tinkamą momentą dovanos
įteikimui jis bus iškilmingai perduotas Lietuvos Valdovų rūmams.
Šiuo metu, nepaisant susidarančių ekonominių sunkumų, VR
įrengimo darbai vyksta toliau. Mūsų
finansuojamoje Gotikinėje salėje jau
baigiami planuoti darbai: užbaigtos
ir įstatytos gotikinės menės durys,
baigiami ruošti, dekoruoti, spalvinti skliautų raktiniai akmenys,
prie pabaigos Gotikinės menės
šviestuvų projektavimas, ruošiami
kiti Gotikinės menės įrengimui reikalingi projektavimo darbai. Taip
pat ruošiamas VR bokštelyje numatytas Saulės laikrodžio projektas. Jo
fundatorė yra mūsų komiteto narė
Milda Napjus, paaukojusi $20 tūkst.
pasiūlymo įgyvendinimui.
Smagu paminėti, kad JAV
veikiančio komiteto nariai aktyviai
veikia ne tik kaupdami lėšas, tačiau
tariasi, konsultuoja, aptaria ir dažnai
išreiškia savo vieningą nuomonę
atskirų projektų aptarime, teikia

pasiūlymus, pastabas, į kurias
atsižvelgiama
projektuojant
atskirus
VR
menių
objektus
Lietuvoje.
Visiems
jiems
didelis
Ačiū.
Nuoširdi
padėka
visiems
ištikimiems
VR
atstatymo
rėmėjams ir aukotojams už jų
palaikymą
ir
nuolatinę
paramą aukomis.
Ir toliau remkime
Valdovų
rūmų – mūsų
Nepriklausomos
valstybės simbolio atstatymą.
Va l d o v ų
rūmų paramos
fondas padeda
įgyvendinti Komiteto projektus
ir, Komitetui pritarus, juos apmoka. Fondas taip
pat įtraukia visus
rėmėjus į Fondo
tinklalapį www.
lvr.lt bei Valdovų
r ū m u o s e
ATKURTA GOTIKINĖ KOKLINĖ KROSNIS
būsimą Rėmėjų
duomenų bazę.
SENOVINIU BŪDU PAGAMINTI KOKLIAI
Rėmėjams, paaukojusiems daugiau
kaip 1000 litų, Fondas įteikia arba
nusiunčia Valdovų rūmų Statytojo
diplomą.
Lietuvos Valdovų rūmų Atstatymo paramos JAV komiteto
pirmininkė: Regina Narušienė.
Komiteto
nariai:
Laima Žliobienė, iždininkė; Violeta Rutkauskienė, sekretorė; Dalia
Badarienė, spaudos atstovė; Milda
Napjus; Vida Radvenienė; Vaiva
Ragauskaitė; Marija Remienė; konsultantas Algimantas Gečys
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Pirmą kartą istorijoje Lietuvos krepšinio rinktinė
Pasaulio čempionate iškovojo bronzos medalius!

Kas jungia lietuvius?

PLB

LIETUVOJE VIDA BANDIS (KAIRĖJE)
DALIA.

ATSTOVĖ

GAŠKA IR SESUTE

Ne politika, ne religija, ne
pasaulėžiūra, o krepšinis jungia
mus. Tai puikiai buvo įrodyta visai
neseniai pasibaigusiame 2010 m.
Pasaulio krepšinio čempionate Turkijoje. Ar aikštėje kovėsi lietuvių
krepšininkai, ar arenoje šaukė
3000 sirgalių, ar Vilniuje džiaugėsi
tūkstantinės minios – nesvarbu! Tai
išreikšta vieningai. Ir jie džiaugėsi
visur: ir Kaune, ir Koelne, ir Kanadoje, ir Kijeve, ir Krasnojarske.
O buvo ko džiaugtis! Čempionatas buvo transliuojamas 180
šalyse. Lietuvos vardas skambėjo
plačiai. Po sėkmingų rungtynių Izmire ant požeminio traukinėlio perono belaukianti šimtinė Lietuvos
sirgalių skandavo: „Lietuva, Lietuva, Lietuva“. Netrukus prie jų
prisidėjo ir pusšimtis turkų. Lietuvos
vardas plačiai nuskambėjo ir Izmire,
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SU BROLIU

REMIGIJUM

kur įvyko priežaismiai, ir Stambule,
kur vyko ketvirtfinalis, pusfinalis ir
finalas. Ši maža valstybė stojo prieš
pasaulio krepšinio galiūnus ir puikiausiai įrodė, kad pasiryžimas ir
vieningumas daug ką nugali. Cituoju JAV krepšinio rinktinės trenerio
Mike Krzyzewski pastebėjimą: „Jokia kita komanda šiame čempionate
nežaidė su tokia didele širdimi, kaip
Lietuva. Jie dega agresyvumu“.
Taip, mes daug galime nuveikti, kai esame vieningi. Tai
įrodėme Baltijos kelyje, Sąjūdžio
veikloje, o dabar Turkijoje. Tik
dažnai pamirštame, ką galime, ir
neįvertiname savo darbų. Ir paradoksalu, kad šiuos pasiekimus mato
kiti. Ne vienas krepšinio specialistas
Turkijoje pabrėžė, kad didžiausias
šio čempionato siurprizas buvo Lietuvos rinktinės pasirodymas. FIBA
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direktorius P. Baumannas pabrėžė,
kad „tikrai labai smagu matyti žalią
spalvą tribūnose ir banguojančią
didžiulę Lietuvos vėliavą, girdėti
būgnus ir lietuvių džiūgavimus.
Matome, kokios stiprios krepšinio
tradicijos Lietuvoje“. Kitas FIBA
pareigūnas pridūrė: „Esu sužavėtas
Lietuvos
rinktinės
rezultatais,
nežinau, kaip jūs tai darote, ką valgote, bet pateikiate vis naujų ir naujų
krepšinio talentų“. Buvęs garsus rusų
krepšininkas S. Jeriominas „Sport
Ekspresui“ išsitarė, kad „lietuviai
žaidė – tarsi upė tekėjo. Jie buvo
pasiryžę mirti už savo vėliavą!“ O
garsi japonų aktorė K. Momo tik
atskridusi į Lietuvą pareiškė, kad
pirmas pirkinys, kurį ji įsigysianti,
yra Lietuvos krepšinio rinktinės
marškinėliai, nes daug girdėjusi apie
Lietuvos iškovotą bronzą.
Neužmirškime, kad Lietuva
buvo vienintelė Europos Sąjungos
narė, pelniusi medalius šiame
čempionate!
O kokie mūsų įspūdžiai?
Atsakymas vienareikšmis – stulbinantys. Dvi savaitės praleistos
džiaugiantis Lietuvos krepšininkų
pergalėmis buvo ne tik malonios ir
įspūdingos. Geltonai-žalia minia,
stadione šaukianti „Lietuva, Lietuva, Lietuva“, ir 12 būgnų, mušančių
į tą taktą, privertė išspausti ir man ne
vieną džiaugsmo ašarą. Kai pamatei
dvylika rinktinės žaidėjų, išeinančių
atsiimti medalių ir pasipuošusių
didžiulėmis trispalvėmis, šiurpuliukai bėgo per kūną. Nors esu kaip
žiūrovas dalyvavęs 10-yje olimpiadų
ir keliose Europos čempionatų
laimėtojų apdovanojimuose, tokio
patriotiško vaizdo nebuvau matęs.
Mūsų rinktinė žaidė su tokiu entuziazmu, taip drausmingai, kad bet kas
gali pavydėti.
Gal čia jaunystė? Mūsų
krepšinio rinktinės amžiaus vidurkis
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– nepilni 25-eri, tuo tarpu buvusių
pasaulio čempionų argentiniečių
– daugiau kaip 30. O gal čia, kaip
mūsų komandos ginklanešys Juozukas Petkevičius sako: tai pati
patriotiškiausia Lietuvos rinktinė, su
kokia jam yra tekę dirbti.
Vienu žodžiu, buvo gražu.
Laimėtos aštuonerios, o pralaimėtos
tik vienerios – pasaulio čempionei
JAV rinktinei, sudarytai vien iš
NBA lygos žvaigždžių. Kalbant
apie mūsų sirgalių minią būtina
pažymėti, kad ji buvo pati didžiausia
ir triukšmingiausia savo komandos
rėmėja Turkijoje. Antroje vietoje lieka graikai, bet jų buvo tik trečdalis,
lyginant su lietuviais. Stambulo stadionas talpino arti 15 000 žiūrovų ir,
žinoma, čia buvo labai daug turkų,
bet jie nebuvo organizuoti ir nebuvo tų skanduočių, tų raginimų, kurie
sklido iš lietuviškų tribūnų. Smagu
buvo matyti, kai pertraukos metu
ukrainiečių merginų „Red Foxes“
grupė
atliko šokį pagal „Trijų
milijonų“ melodiją. Turime taip pat
pastebėti, kad šias varžybas Turkijoje stebėjo ir PLB atstovė Vilniuje Vida Bandis. Grįžus rinktinei į
Vilnių ir apsilankius Seime ji entuzi-

astingai juos pasveikino ir padėkojo
už puikų Lietuvos reprezentavimą.
Tačiau nereikia pamiršti vieno
svarbaus faktoriaus, įgalinusio mūsų
vyrus užlipti ant apdovanojimų
pjedestalo: tai treneris Kęstutis
Kemzūra. Daug specialistų pripažino
jį kaip geriausią šio čempionato
trenerį. Kiekvieną pasitarimą su
komanda jis pradėdavo ir baigdavo
žodžiais: „Mes už Lietuvą!“ Jis suvienijo ir uždegė vyrus. Jo žodžiais:
„Esame maža tauta, bet fenomenalu,
jog visada randame išteklių, būname
kartu ir niekada nepasiduodame.
Krepšinis – tarsi šalies ar žmogaus
gyvenimas. Mūsų šalis turi daug
sunkių momentų, bet išliekame gyvi.
Gali mus mušti, nugalėti, bet negali
sunaikinti!“.
Ką galime pridėti prie šio
puikaus trenerio žodžių? Galime
tik pacituoti Ramunės Sotvarienės
mintis: „Kęstutis Kemzūra yra tas
architektas, kuris sukūrė žmogiškųjų
santykių sėkmės modelį. Ir įrodė,
kad jis veikia. Sporte, kaip ir visur
kitur, lemia ne tik technika ar geros sąlygos. Reikia dar šio to, kas
sujungia neįvardijama jėga. Tai ir
užbūrė. Net konkurentus. To yra taip

pasiilgusi Lietuva. Todėl ir eina dėl
jų iš proto. Eitų net ir be medalių.
Ši rinktinė – milžiniškas kontrastas
kasdieninei Lietuvai. K. Kemzūra –
žmogus, kuriam reikia nusilenkti iki
žemės. Ne todėl, kad parvežė medalius. Jis pasiūlė ir paskleidė kitokią
tikslo siekimo kultūrą“.
Ir baigiant reiktų sutikti su dabar Lietuvoje jau linksniuojamomis
mintimis:
buvome pamiršę, kaip džiugu,
kai maža Lietuva krepšinio aikštėje
po kojomis parklupdo stipresnes ir
didesnes valstybes;
buvome pamiršę, kad galime
skanduoti Lietuvos vardą vieningai
ir garsiai;
buvome pamiršę, kad miesto
centre galime glebėsčiuotis su pirmą
ir galbūt paskutinį kartą matomais
žmonėmis;
buvome pamiršę, koks jausmas užplūsta širdį matant, kai
Lietuvos vėliava kyla į viršų per
apdovanojimų ceremoniją.
Pridėsiu nuo savęs: galbūt ne
vienas iš mūsų buvome pamiršę, kad
esame lietuviai.
Remigijus Gaška

LIETUVIŲ SIRGALIŲ TRIBŪNA TURKIJOJE
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LENKIJOJE

PRIE

Žolinių šventėje Punske – ir PLB atstovės

(IŠ KAIRĖS): ISTORIKAS IR PLB VALSEINŲ PETRAS MAKSIMAVIČIUS, PLB PIRMININKĖ REGINA
NARUŠIENĖ, UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO
RYŠIŲ SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS ALGIMANTAS
MISEVIČIUS, PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE VIDA BANDIS IR LENKIJOS LB PIRMININKĖ
IRENA GASPERAVIČIŪTĖ
PUNSKIETIŠKŲ DERLIAUS VAINIKŲ

DYBOS NARYS IŠ

Rugpjūčio 14-15 d. Lenkijos
lietuvių sostinėje Punske buvo surengta didžiausia šio krašto šventė
– Žolinė ir kartu paminėtos Punsko
dienos. Šeštadienį ir sekmadienį
Punske, kurio daugiau kaip 80 proc.
gyventojų sudaro lietuviai, vyko
daugybė įvairiausių renginių. Žolinė
Punskui šiemet buvo ypatinga –
šventėje abi dienas lankėsi Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkė Regina Narušienė
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ir šios organizacijos atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Punsko
dienų
renginiai
prasidėjo šeštadienį XXVII tautodailininkų
mugės
atidarymu.
Miestelio bažnyčios aikštėje buvo
rodomi amatai ir lietuviški patiekalai. Lietuvių liaudies kultūros centre
lankytojus pakvietė fotografijų paroda „Senosios baltų kultūros akimirkos“, į kurios atidarymą susirinko
nemažai žiūrovų.
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Jau yra tapusi tradicija Žolinės
išvakarėse rinktis prie Seivų ežero
esančioje kaimo turizmo sodyboje
„Šilainė“, kur svetingi šeimininkai
Irena ir Albinas Šuščevičiai padeda
surengti Duonos, medaus ir pieno
šventę. Jos metu ragaujamas šviežiai
suspaustas sūris su šviežiu medumi,
ruošiami tradiciniai lietuviški patiekalai. Klausantis folkloro ansamblių
pasirodymo jų galėjo paragauti visi
norintieji.
Šiemet šventė išskirtinė ir dėl
to, kad Punske kelias dienas buvo
įsikūrusi medžio drožėjų stovykla.
Menininkai kūrė įvairias medines
skulptūras, o sekmadienį viena jų,
vaizduojanti šventąjį Kazimierą,
buvo iškilmingai pašventinta prie
Punsko bažnyčios.
Šeštadienio
vakare
prie
Punsko lietuvių namų dar buvo surengta jau XVI lietuvių jaunimo
estradinių dainų šventė, o vėliau
koncertavo populiari grupė „InCulto“, šiemet Lietuvai atstovavusi
„Eurovizijos“ konkurse Norvegijos
sostinėje Osle.
Pagrindiniai šventiniai renginiai Punske surengti sekmadienį.
Nuo pat ryto centrinė miestelio
aikštė prie bažnyčios ūžte ūžė –
čia įsitaisė dešimtys amatininkų,
lietuviškų valgių prekybininkų.
Nepaisydami visus kamavusio dar
neregėto karščio, į lietuvių sostinę
Lenkijoje susirinko tūkstančiai
žmonių iš aplinkinių miestelių, buvo
ir labai daug svečių iš kaimyninų
Lietuvos rajonų.
Rytą miestelio bažnyčioje
surengtos šv. Mišios iš pradžių
lietuvių, po to – lenkų kalba. Netrūko
ir sportinių renginių – Punsko
mokyklos sporto salėje surengtas krepšinio turnyras, mokyklos
svetainėje varžėsi šachmatininkai.
Visi labiausiai laukė vidurdienio, kai
bažnyčioje buvo šventinami derliaus
vainikai, buvo aukojamos šv. Mišios
ir surengta iškilminga procesija aplink bažnyčią.
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Įvairių lietuviškųjų vietovių
atstovai į bažnyčios, turinčios
Švenčiausiosios Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo vardą, atnešė įvairius
vainikus iš šių metų javų, žolynų.
Vainikai išties buvo vieni už kitą
gražesni ir Lietuvoje tikrai nematyti.
Visi šie derliniai vainikai, o taip pat
žolynai, kuriuos į bažnyčią atsinešė
šimtai žmonių, buvo pašventinti. Ne
vieno susirinkusiųjų akyse spindėjo
ašaros, kai jie klausėsi pamokslo žodžių. Aplink skambėjo tik labai graži dzūkiška šneka, ir net
neatrodė, jog esi ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje. Būtent tai labiausiai
krito į akis ir šventėje dalyvavusiai
PLB pirmininkei R. Narušiene:
„Tikrai toks įspūdis, kad esu
Lietuvoje – aplinkui šimtai žmonių
ir visi kalba tik gražia lietuviška
kalba. Aš Punske apsilankiau pirmą
kartą, nors jau seniai norėjau čia
atvažiuoti. Abi dienas važinėdama
po šį kraštą, susitikdama su vietos žmonėmis, lankydama lietuvių
ūkius vis galvojau – kaip gaila, kad
čia – ne Lietuvos dalis, kad jie yra
atskirti valstybės sienos. Tai puikūs,
nuostabūs žmonės, ir mano įspūdžiai
iš šio apsilankymo – patys geriausi“,
– susijaudinusi sakė PLB valdybos
pirmininkė.
Ji kartu su V. Bandis, lydima

Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos
pirmininkės
Irenos
Gasperavičiūtės, aplankė keletą
lietuvių ūkininkų ūkių, buvo susitikusi su vietos bendruomenės atstovais, išklausė jų problemų. Paklausta, kokias pačias aktualiausias
problemas įvardijo Lenkijos lietuviai, R. Narušienė sakė, kad kai
kuriose vietovėse dar yra nemažai
nesusikalbėjimo su vietos valdžia,
netrūksta problemų švietimo, kitose
srityse.
„Žinau, kad Lietuvoje gyvenantys lenkai dažnai skundžiasi,
kad pažeidžiamos jų teisės, nepaisoma jų interesų. Man susidarė įspūdis,
kad lietuviai, kurie Lenkijoje yra
tautinė mažuma, turi daug daugiau
bėdų nei lenkai Lietuvoje. Tačiau
žmonės čia jau įpratę prie tokios
padėties, jie stengiasi nedejuoti, o
lietuvybę, tėvynės meilę tėvai labai
stipriai nuo mažų dienų įdiegia savo
vaikams, ir tai čia labai jaučiasi“, –
kalbėjo viešnia.
R. Narušienė, kuri į Jungtines
Amerikos Valstijas išvyks rugsėjo
pabaigoje, sakė parsivešianti iš apsilankymo Punske pačius šviesiausius
prisiminimus, nors jai ne mažiau
rūpi ir Karaliaučiaus srityje, Gudijoje ir kituose kraštuose gyvenantys
lietuviai, kurie gal neturi galimybių

surengti tokių įspūdingų švenčių
kaip Punske.
Žolinė sekmadienį dar tęsėsi
prie Punios ežero, kur surengtas
Punsko krašto ansamblių koncertas,
taip pat pasirodė svečiai iš Lietuvos
– Kalvarijos pučiamųjų orkestras
ir saksofonininkų ansamblis. Prie
Punsko lietuvių namų daug žiūrovų
sutraukė V tarptautinis folkoro festivalis „Duonukės kelias – rugiapjūtės
pabaigtuvės“, įvairių ansamblių,
kapelų koncertai, o prieš vidurnaktį
dangų nušvietusios įvairiaspalvės
ugnies salvės.
Abi dienas Punskas išties
ūžė, čia gyvenantys lietuviai įrodė,
kad jie nepamiršę senųjų tradicijų,
papročių, dainų ir šokių, kulinarinio paveldo. Susitiko nemažai
abiejose sienos pusėse gyvenančių
giminaičių, kuriems kažkada buvo
sunku susitikti, o dabar, kai nebeliko abi šalis skyrusių sienų, atsirado galimybė daugiau bendrauti,
kartu švęsti ir džiaugtis nuveiktais
darbais. Kai lankaisi Punske, negali nesididžiuoti lietuviu esąs – taip
sakė ne vienas šventėje sutiktas
žmogus, čia labai gera aura, ore tvyranti lietuviška dvasia visus uždega
ir suvienija.
Algis Vaškevičius

Lenkijos
Lietuvių
Bendruomenės ryšiai su Pasaulio
Lietuvių Bendruomene, ar plačiąją
prasme sakant – už Lietuvos ribų
gyvenančiais lietuviais turi gilias tradicijas. Seinai XIX-XX a.
sandūroje tapo reikšmingu lietuvių
švietimo ir kultūros centru. Nuo
1818 m. čia buvo Seinų vyskupijos centras, nuo 1826 m. Seinuose
įsikūrė Seinų kunigų seminarija, o
1906 m. pradėjo veikti „Šaltinio“
spaustuvė, lėmusi tai, kad Seinų
vardas buvo siejamas su knygų ir
laikraščių leidyba. Tad natūralu, kad
1919-1920 metais dėl Seinų krašto
priklausomybės Lietuvai įnirtingai
kovojo atgimstančios Lietuvos ir šio

krašto savanoriai.
Visa tai, ką XIX-XX a. pavyko Seinuose ir Punske sukurti,
vėlesniais metais tapo didžiuliu vidiniu potencialu, kurio pagrindu
kūrėsi ir brendo dabartinė Lenkijos Lietuvių Bendruomenė. Ta garbinga praeitis šiai bendruomenei
leido ištverti sunkius tarpukario ir
socialistinio periodo išbandymus.
Buvo atspirtimi tvarkant švietimo
ir kultūros išsaugojimo klausimus,
kuriant jau 50 metų gyvuojantį
„Aušros“ žurnalą, ginant savo teises
Bažnyčioje, ir, žinoma, niekada
nepamirštant Lietuvą ištikusios okupacijos padarinių.
Visą šį laiką nenutrūko kon-

taktai su užsienyje gyvenančiais
lietuviais. Matyt, tai lėmė daugybė
veiksnių. Vienas jų tas, kad jau
minėtoje XIX-XX a. sandūroje
Seinuose dirbo arba mokėsi dalis būsimos išeivijos elito narių.
Seinų krašto likimas jiems rūpėjo,
kai kas galbūt jautė sentimentą ar
net pareigą neužmiršti. Net įvykus
Lietuvos okupacijai Seinų vardas
kartkartėmis buvo linksniuojamas
išeivijoje nenuilstamai dirbusių
Lietuvos diplomatų korespondencijose, apie Seinus ir Punską kalbėjo
Vatikano radijas, rašė „Draugas“ ar
„Tėviškės žiburiai“.
Lenkijos lietuviai visuomet
gyveno (plačiąja prasme) arti Lietu-
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vos. Todėl, ne visuomet galint patekti į okupuotą Lietuvą, Vakarų šalyse
gyvenantiems lietuviams lengviau
pasisekdavo atvažiuoti į Seinus ir
Punską, ir taip palaikyti ryšius su
pogrindyje kovojančia Lietuva. Lenkijos lietuvių ryšius su išeivija matė
KGB ir Lenkijos saugumas. KGB
užvestos bylos pavadinimas „Tramplinas“ trumpai ir aiškiai nusako tų
metų realijas ir Lenkijos lietuvių
vaidmenį.
Atgimus Lenkijos ir Lietuvos valstybėms situacija diametraliai pasikeitė. Kontaktai su Lietuva
ir užsienyje gyvenančiais lietuviais
įgavo kitą dinamiką. Nors gyvename dar „arčiau“ Lietuvos negu kada
nors anksčiau, bet ryšiai su užsienio
lietuviais nė kiek nesusilpnėjo.
Punskui švenčiant Žolinę
Seinų-Punsko krašte viešėjo Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenės
pirmininkė Regina Narušienė bei
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Apsilankymo metu viešnios pagerbė
Lietuvos savanorių, žuvusių 1920
m., atminimą Berznyko kapinėse,
aplankė
lietuvišką
„Žiburio“
mokyklą, buvusius Seinų kunigų
seminarijos rūmus, Seinų baziliką,
turėjo progos pamatyti vaizdingas
mūsų krašto apylinkes, svarbias istorines vietas, bendravo su LLB lyderiais. Šia proga ir pakalbinome PLB
pirmininkę Reginą Narušienę.
–Koks pirmas įspūdis apsilankius vadinamajame „Suvalkų
trikampyje“?
–Kai atvykome, visai nepajutau, kad esu už Lietuvos ribų.
Tik vėliau, kai pradėjome lankyti
su lietuvių kultūros paveldu susijusias vietas, bendrauti, kalbėtis apie
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
gyvenimą, greit supratome, kad vis
dėlto esame Lenkijoje.
–Ką
nauja
sužinojote?
Ar po apsilankymo nepasikeitė
jau anksčiau nusistovėjusi Jūsų
nuomonė apie Lenkijos lietuvių
padėtį?
–Pasakysiu labai atvirai.
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Žinojau, kad lietuviai Lenkijoje
buvo ir yra skriaudžiami, bet norėjau
tai pamatyti savo akimis. Man labai
keista pasirodė Lenkijos politika vietos lietuvių atžvilgiu. Pavyzdžiui,
neįtikėtina, kad ligi šiol neleidžiama
pagerbti lietuviams svarbius asmenis, kurie mokėsi ar dirbo Seinuose –
kaip PLB kūrėją Mykolą Krupavičių
ar Lietuvos himno autorių Vincą
Kudirką. Man susidarė įspūdis,
kad lietuviai čia laikomi svetimais
asmenimis, jų kultūra, pastangos
saugoti šio krašto unikalų istorinį
paveldą – nepageidaujamos. Ne tik
neleidžiama didžiuotis savo praeitimi, bet tą praeitį stengiamasi
paneigti, iškreipti istorinius faktus.
Aplankėme buvusius Seinų kunigų
seminarijos rūmus, kur mokėsi
žymūs Lietuvos mokslo, kultūros
kūrėjai. Tie rūmai visiškai apleisti,
apie tų rūmų garbingą praeitį nėra
jokios informacijos. Vietoj to ant
sienų kabo nuotraukos, kuriose pavaizduoti tariamai lietuvių padaryti nusikaltimai 1920 m. Seinuose.
Štai tokiomis sąlygomis šiuo metu
gyvena lietuviai Seinuose. Esu nusivylusi ir lenkų dvasiškių elgesiu,
kurie tokiu būdu leidžia kurstyti
neapykantą, nukreiptą prieš dalį tos
pačios bažnyčios tikinčiųjų – prieš
lietuvius. Ilgai galima būtų kalbėti
apie lietuvių švietimo sąlygas ir pastangas jas siaurinti. Visi žinome,
kad Lietuvos Vyriausybė išlaiko
daugybę lenkiškų mokyklų Lietuvoje, kuriose savo gimtąja kalba
mokosi tūkstančiai lenkų kilmės
mokinių. Tuo tarpu Lenkija savo
pareigų ir dvišalių įsipareigojimų
nevykdo. Seinų lietuvių „Žiburio“
mokykloje mokosi vos 100 lietuvių
ir nuo pat mokyklos įsteigimo dienos neįstengiama skirti reikiamo finansavimo. Tai vienintelė lietuviška
mokykla Seinų savivaldybėje, todėl
ir finansinė našta Lenkijai neturėtų
būti didelė. Tokia vykdoma politika. Lietuvių padėtis Lenkijoje yra
labai kebli. Gaila, kad visi, kurie
aplanko šį kraštą ir politiškai realiai
galėtų padėti pakeisti esamą padėtį,
dažniausiai mato tik kaip gražiai
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šiame krašte lietuviai ūkininkauja,
dirba ir savo pastangų dėka išlaiko
savo tautiškumą, neužmiršta apie
Lietuvos kultūros paveldą. Jie turėtų
ne tik girti, bet ir realiai politiškai
padėti.
–Kaip šis Seinų-Punsko
kraštas atrodo žiūrint JAV lietuvio
akimis?
–Pirmas įspūdis toks, kad
Jūsų gamta labai graži, ūkininkų sodybos gražiai sutvarkytos. Žmogus
niekada iki galo nesupras realių gyvenimo sąlygų, jeigu jis pats ilgiau
tame krašte nepagyvens ir viso to
nepatirs. JAV lietuviai tikrai žino
apie Seinų-Punsko kraštą, supranta,
kad gyvenimas lietuviams Lenkijoje yra sunkus, kad jį daugiausiai
sąlygoja skausminga istorinė praeitis. Pavyzdžiui, aš anksčiau nelabai suvokiau, kodėl mano tėvelių
požiūris į Lenkiją ir jos politiką buvo
labai kritiškas. Žinoma, skaičiau
istoriją apie mūsų bendrą praeitį ir
atsiskyrimą, bet dabar geriau suprantu savo tėvų jausmus.
–PLB vienija 41 šalyje oficialiai registruotas lietuvių bendruomenes. Ar galima teigti, kad
Lietuvos etninėse žemėse gyvenantys lietuviai, šis regionas, kaip nors
kitaip atsispindi PLB politikoje?
–Lietuvos politikai yra įtikinti,
kad užsienio lietuviai tik nori finansines paramos iš Lietuvos. Toks yra
sukurtas įvaizdis, bet jis yra labai
klaidingas. Seinų-Punsko kraštui
svarbiausia yra Lietuvos politinė parama. Tai mes esame aiškiai išdėstę
Lietuvos valdžiai, bet, atrodo, jiems
yra nelabai suprantama. Daugelį
problemų galima nesunkiai išspręsti,
jeigu prasidėtų normalus Lietuvos
ir Lenkijos tarpusavio dialogas, o
mažiau būtų kalbų apie strateginę
partnerystę. Tos nieko nereiškiančios
kalbos per ilgai užsitęsė. Jeigu abi
šalys save gerbia kaip deklaruojama, tai ir susitarti turėtų būti nesunku. Tuomet čia gyvenančių lietuvių
padėtis pagerėtų, galbūt baigtųsi,
kaip tai šiandien vyksta Seinuose –
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nuolatinis psichologinis spaudimas,
pažeminimai. Susidaro įspūdis, kad
šiandien tų negerovių nieks ir nenori pastebėti, laiko tai norma. Šiam
kraštui reikia daugiau ne vizitų,
o nuolatinio politinio dėmesio ir
aiškios paramos strategijos. Juk čia
gyvenantys lietuviai neapleido Lietuvos, tik sienos pasikeitė.

lios Lietuvos“ strategiją. Joje mūsų
pastangomis atsirado įrašas, kad
viena iš pagrindinių Lietuvos politikos krypčių bus lietuvių tautinės
mažumos teisių apsauga, ir tai liečia
pirmiausia Lietuvos etninėse žemėse
gyvenančius lietuvius. Tačiau vėlgi
– nėra aiškiai suformuluotų krypčių
ar priemonių, kaip tai padaryti.

–Kokias šiuo metu problemas sprendžia PLB ir kuo jos aktualios šio krašto lietuviams?
–Visoms
mūsų
41-oje
šalyje
veikiančioms
lietuvių
bendruomenėms yra svarbi Lietuvos pilietybė. Todėl daug aistrų
kelia jos atėmimas iš užsienyje
gyvenančių lietuvių. Mes matome,
kad iš LR piliečio prieš jo valią
atimant gimimu įgytą Lietuvos
pilietybę yra pažeidžiamos Lietuvos
piliečio teisės. Tokiu būdu naikinama lietuvių Tauta. Svarbūs mums
yra mūsų ryšiai su Tėvyne. Be tų
nuolatinių ryšių užtikrinimo mūsų
Bendruomenės veikla nebus efektyvi ir su laiku ji nustos gyvuoti.
Šiandiena Lietuva svarsto „Globa-

–Nusistovėjęs požiūris, kad
užsienyje gyvenantys lietuviai
vien prašo privilegijų Lietuvoje
ar laukia finansinės paramos. Kuo
užsienyje gyvenantys (taip pat
Seinų-Punsko krašte) lietuviai padeda ar galėtų padėti Lietuvai?
–Mes, užsienio lietuviai, dirbame Lietuvos naudai savanoriškai,
be atlyginimų ir kai kada be padėkos
už nuveiktus prasmingus darbus.
Mes save atiduodame Lietuvai. Ar
yra brangesnis turtas kaip žmogus?
Ką mes darome? Išlaikome savo
tautiškumą, kalbą ir neleidžiame
užmiršti savosios istorijos. Mes
supažindiname užsieniečius su Lietuva ir jos istorija bei kultūra. Daugelis jų prieš 20 metų juk net nežinojo,
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kur Lietuva yra. Būdami gyvenamojo krašto piliečiais mes galime padėti
ir padedame Lietuvai stiprinti savo
pozicijas pasaulyje. Užsienio lietuviai ilgus dešimtmečius primindavo
pasauliui apie Lietuvos okupaciją,
Tautos genocidą ir padarytą Lietuvai
žalą. Vaizdžiai tariant mes aukojame
savo talentus, įgytas žinias ir patirtį
Lietuvai. Kai kas sako, kad po 20
Lietuvos nepriklausomybės metų
Lietuvai tokia parama jau nebereikalinga. Tačiau aš manau, kad Lietuvos didžiausias turtas yra žmonės.
Todėl nepriklausomai nuo to, kur jie
gyventų – Lietuvoje, ar užsienyje
– negalima jų atstumti nuo Lietuvos. Tie, kurie gyvena už Lietuvos
ribų, įgyja daug naujos patirties. Net
jeigu jie fiziškai negrįš į Lietuvą,
tai vis vien palaikys kontaktą su
giminaičiais, gimtojo kaimo ar miestelio bendruomenėmis. Tokiu būdu
jų įgyta geroji patirtis skverbsis į
Lietuvą. O tai padės išspręsti esamas
ar būsimas Lietuvos problemas.
Parengė Petras Maksimavičius

PUNSKE AKIMIRKA
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JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Staigmena Peterborough

STEPONĄ VAITKEVIČIŲ (KAIRĖJE) SIDABRINIO JUBILIEJAUS MEDALIU APDOVANOST. COLUMBA ORGANIZACIJOS „GRAND KNIGHT“ JOSEPH RODRIGUEZ. DEŠINĖJE
– KUN. PETRAS TVERIJONAS
JA

Cambridge grafystės Peterborough miestas – nei didelis, nei labai
garsus. Ir niekuomet nepasižymėjo
gausia lietuvių bendruomene, – gyveno kelios lietuviškos šeimos. Tad
aktyvesnė bendruomeninė lietuviška
veikla čia ir neišsivystė. Tarp tų
lietuvių gyveno ir anykštėnas, kupinas energijos Steponas Vaitkevičius.
Jis prisijungė prie vietinės katalikų
St. Peter and All Souls parapijos,
vadovaudamas skautams ir kitiems
katalikų jaunimo junginiams.
1979
metais
Steponas
Vaitkevičius įsijungė į Britų katalikų
didingą ir prasmingą St. Columba
organizaciją, provincijos 313 vienete
tapdamas jo kasininku. Steponas per
metinius St. Columba suvažiavimus
buvo prašomas užimti provincijos „Grand Knight“ pareigas, bet
visuomet jų gražiai atsisakydavo,
sakydamas, kad kasininko pareigų
jam užtenka, nes jis plačiai dirba
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lietuviškoje veikloje.
2010 m. birželio mėn. 5 d., po
lietuviškų pamaldų, „Grand Knight“
Joseph Rodriguez įteikė Steponui
Vaitkevičiui Sidabrinio jubiliejaus
medalį ir kitus atžymėjimus už Stepono darbą katalikiškoje veikloje. Peterborough gyventoja Angelė
Statkevičienė jam įteikė raudonų
rožių puokštę...
Stepono Vaitkevičiaus veikla
Didžiosios Britanijos lietuviškoje
bendruomenėje
Didžiosios Britanijos lietuvių
gyvenime katalikiška veikla visuomet užimdavo labai svarbią vietą.
Čia pokario laikais veikė penkios
katalikiškos parapijos su savo klebonais ar rektoriais: Londono ir
visa Pietinė Anglija; Manchesterio
– Šiaurės vakarų Anglija; Glasgowo
– Škotija; Bradfordo – Šiaurės rytų
Anglija; Nottinghamo – Vidurio An-
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glija. Joms vadovavo 22 kunigai,
vyko kunigų rotaciniai pasikeitimai.
Kai Šventasis Tėvas Europos
lietuviškai išeivijai paskyrė vyskupą
Praną Brazį, tuomet Europos
lietuviškas katalikiškas gyvenimas
pražydo didingu vainiku. Po vyskupo Prano Brazio į Europą atkeliavo
didingos lietuviškos veiklos vyskupas Antanas Deksnys. Šioje didingoje lietuvių katalikų veikloje savo
vietą rado, visas savo jėgas skirdamas, ir Steponas Vaitkevičius. Ėjo
du katalikiški žurnalai: „Žibintas“ ir
atgaivintas Seinuose ėjęs „Šaltinis“.
Tų penkių parapijų vyko
metiniai suvažiavimai, vadinami
Bendrijos vardu, nes tos Bendrijos suvažiavime išrinkti žmonės
buvo vadinami Bendrijos valdyba. Tos valdybos pirmininku ilgus
metus buvo energingasis Steponas
Vaitkevičius. Steponas vadovavo
ir Europos rajono skautams. LSS
vadovybės apdovanotas aukščiausiu
skautų atžymėjimu – Geležinio Vilko ordinu. Dabar jis yrs skautų Europos rajono laikraščio „Budėkime“
administratorius.
Būdamas
lietuviškos
visuomenės ir įvairių organizacijų
vadovas 2009 m., minint 5 metų
sukaktį nuo Rytų Europos valstybių
įsijungimo į Europos Sąjungą, Steponas Vaitkevičius D. Britanijos
užsienio reikalų ministro buvo
pakviestas dalyvauti sukaktuvių
pobūvyje ir atstovauti D. Britanijos
lietuviškajai visuomenei...
Šalia
visų
darbų
ir
įsipareigojimų Steponas yra Nottinghamo Lietuvių židinio patikėtinis,
jam tenka praleisti daug laiko galvojant ir veikiant, kaip tą lietuvišką
židinį išlaikyti...
Mielas Steponai, siunčiame
lietuvišką Ačiū už Jūsų darbus, kurie
užtikrina, kad Lietuvos vėliava garbingai plevėsuotų Didžiojoje Britanijoje.
Stasys Kasparas
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Kinas, Europa ir lietuvybė
2010 m. gruodžio 4 d. Vokietijoje, Hiutenfelde esančioje Rennhofo pilyje, vyks antrasis Europos
lietuvių trumpametražių filmų festivalis „laiKINAS‘10“.
Nors dar iki renginio yra laiko, norintys dalyvauti „laiKINE“
jau dabar turėtų pradėti kaupti idėjas
naujiems darbams.
Praėjusiais metais pirmasis
festivalis sulaukė 19 kino kūrinių.
Pasak renginį organizuojančio Europos lietuvių kultūros centro (ELKC)
direktoriaus Rimo Čuplinsko, tai
maloniai nustebino ir įrodė, jog
Europoje gyvena perspektyvių,
aktyvių lietuvių kino kūrėjų. „Prieš
pirmąjį ‚laiKINĄ‘ neturėjom jokių
išankstinių prognozių, kiek festivalyje bus dalyvių, kokių darbų sulauksime bei kiek kino mėgėjų lietuvių
Europoje susidomės šiuo renginiu.
Pamatėme išties labai įdomių beveik
dvi dešimtis kūrinių“.
Pasak jo, svarbu ne tik Europos
Lietuvių
Bendruomenei
susipažinti su daugeliu Europoje
lietuvių sukurtų filmų, bet ir per
bendravimą, draugystę ir užmegztus
kontaktus įkvėpti jaunimą šiai veiklai, skatinti Europoje gyvenančių
lietuvių bendradarbiavimą filmų
kūrybos srityje.
„Į dienos šviesą ištraukti perspektyvius kino meno kūrėjus, kinometografijos mėgėjus, susipažinti
su jų kūryba, suteikti impulsą
bendrystei ir naujoms idėjoms“, –
festivalio esmę pristatė ELKC direktorius R. Čuplinskas. Europoje
gyvena aibė kūrybingų, talentingų,
kiną mylinčių lietuvių, būtent tokio
renginio metu yra puiki proga visuomenei pristatyti jų kūrinius.
Šiais metais kino festivalyje
svečiuosis Andrius Mamontovas.
Garsiam muzikantui nėra svetimas
kino menas – yra vaidinęs keletoje kino filmų, save išbandęs kino
aktoriaus amplua. A. Mamontovas
vertins festivaliui pateiktus darbus,

dalyvaus bendrose filmų peržiūrose,
paskaitose, diskusijose su renginio
dalyviais bei svečiais.
Festivalyje
dalyvauti kviečiami profesionaliai ar
mėgėjiškai filmus kuriantys ar kinematografija besidomintys už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai.
Esminė konkurso sąlyga, jog bent
vienas iš kūrybinės grupės narių
būtų lietuvių kilmės.
Dalyviams suteikiama visiška
saviraiškos laisvė. Darbų temų,
žanrų ir techninio realizavimo spektras – neribotas. „Iš pateiktų filmų
įvairovės savaime išryškės užsienyje
gyvenantiems lietuviams rūpimos,
aktualios temos, tad tegul jos ir sukuria festivalio charakterį“, – sako
viena iš organizatorių Agnė Ručytė.

VOKIETIJOJE
Festivalio metu vyks paskaitos, diskusijos, pristatytų filmų
peržiūra, aptarimas bei publikai labiausiai patikusio filmo rinkimai.
Kūrinius konkursui reikia pateikti iki lapkričio 25 d. .avi arba .mov
formatu. Pageidautina filmo trukmė
– 5-15 minučių. Laukiami ir mėgėjų
bei pradedančiųjų menininkų darbai,
tikimasi, jog šis renginys įkvėps bei
duos jiems teigiamą impulsą tolesnei
kūrybai ir veiklai.
Dalyvavimas festivalyje nemokamas, tačiau kadangi dalyvių
bei žiūrovų skaičius yra ribotas,
renginio organizatoriai prašo visų
iš anksto registruotis. Registracijos
anketą nuo spalio pradžios rasite
www.elkc.org puslapyje.
ELKC inf.
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UKRAINOJE

Praėjusiame numeryje trumpa
žinute ir nuotrauka pranešėme apie
Krymo lietuvių draugijos gyvenimo
vieną įvykį – neseniai paskirto naujo
Lietuvos Respublikos Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Ukrainoje Petro Vaitiekūno viešnagę
Kryme, kur jis susitiko ir su Krymo
lietuviais. Plačiau apie tai informuoja PL nuoširdi korespondentė
Valentina Marija Loginova.
Naujasis Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Ukrainoje Petras
Vaitiekūnas nutarė susipažinti su
Ukrainos lietuvių draugijomis, taip
pat su darbo vizitu atvyko ir į Krymą.
Ambasadorių
kelionėje
lydėjo:
ministrė patarėja Dalia Sukackienė,
patarėja Asta Andrijauskienė ir komercijos atašė Kęstutis Masalskis.
Ambasadorių ir jo palydą Krymo
Autonominėje Respublikoje priėmė
LR garbės konsulas Simferopolio
mieste Sergejus Petričenko. Ambasadoriaus vizito metu Krymo AR
įvyko daug svarbių aukščiausiojo lygio susitikimų. O daugeliui žmonių,
taip pat ir lietuviams, gyvenantiems
Kryme, pavyko pasinaudoti puikia
proga: iš anksto užsirašyti ir patekti į gerbiamos konsulės Astos
Andrijauskienės priėmimą vizų
išdavimo, LR pilietybės, LR pasų ir
kitų konsulinių dalykų klausimais.
Iki šiol visa tai galima buvo atlikti
tik Kijeve, beveik 1000 km atstumu
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Lietuvos ambasadoriaus viešnagė Kryme
nuo Simferopolio.
Organizuojant šį priėmimą
pasidarbavo LR garbės konsulatas Simferopolio mieste ir Krymo respublikinės M. K. Čiurlionio
lietuvių kultūros draugijos aktyvas. Buvo skambinta viso Krymo
mastu Krymo lietuvių draugijos
filialų (kuopelių) pirmininkams,
pranešama ši informacija, sudaromi norinčiųjų patekti į priėmimą
konkečiai dienai ir valandai sąrašai.
Iš anksto buvo pranešama, ko reikia, kokios pažymos turi būti pateiktos, norint priduoti dokumentus
Lietuvos vizoms gauti. Tuo pačiu
Draugijos aktyvas buvo kviečiamas
į susitikimą su LR ambasadoriumi Ukrainoje Petru Vaitiekūnu ir jį
lydinčiais asmenimis, kuris įvyko
gegužės 20 d. vakare. Šio įvykio
proga į LR garbės konsulatą Simferopolio mieste sugūžėjo malonų
jaudulį jaučiantys lietuviai, norintys
susipažinti su gerbiamu ambasadoriumi Petru Vaitiekūnu ir neformalioje
aplinkoje aptarti daugelį konsulinių
klausimų su ponia konsule.
Ambasadorius
Petras
Vaitiekūnas papasakojo apie save ir
apie Lietuvos suartėjimo su Ukraina
ir Krymo AR planus. Kelis žodžius
apie Krymo lietuvių draugijos planus tarė Jonas Ignatonis. Galina
Abraškevičienė dėkojo Lietuvai už
galimybę jos dukrai mokytis Vilniaus universitete ir padovanojo Tanios Abraškevičiūtės dvi Lietuvoje
darytas gražiai įrėmintas nuotraukas,
pabrėžiančias jos meilę savo istorinei Tėvynei. Petras Kugys pranešė
apie savo norą grįžti gyventi į savo
istorinę Tėvynę – Lietuvą, kur jau
metus „Lietuvių namuose“ mokosi
jo duktė Julija ir ateinančiais mokslo metais mokysis sūnus Denisas.
Ambasadoriui Petrui Vaitiekūnui
buvo įteikta Krymo lietuvių draugijos 7 metus vykdyto istorinio tyrimo
„Lietuviai Kryme“ metu gimusi knyga (jos antras leidimas) „Lietuviškas
pėdsakas Krymo žemėje“ ir diskas
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su filmuku, kurį ir buvo pasiūlyta
drauge pažiūrėti. Šis 15 minučių
filmukas, Krymo lietuvių draugijos kurto 2 valandų filmo santrauka, apie Lietuvių kultūros dienas
Kryme. Pranas Retkus pademonstravo savo kurtą filmą, kurio fone
skambėjo lietuviška muzika, choras dainavo lietuvių liaudies dainą,
Krymo lietuvaitės sukosi lietuviško
šokio sukūryje ir aidėjo nuostabūs
Livadijos vargonų garsai, grojant
svečiui iš Lietuvos.
Po filmo vyko vaišės ir malonus bendravimas. Kryme gyvenantys
lietuviai pasidalijo savo džiaugsmu:
Simferopolyje jau daug ką galima nusipirkti lietuviško ir visa tai
– ekonominių ryšių plėtojimo tarp
mūsų šalių pasekmė.
Keletas
aktyvių
Krymo
lietuvių draugijos narių, norėjusių
dalyvauti šiame renginyje, kaip tyčia
turėjo įsigiję bilietus vykti į Lietuvą
ir tą dieną kai kas iš jų jau džiaugėsi
Tėvyne, o kiti dar bildėjo Ukrainos
keliais link jos...
Kai atėjo laikas daryti bendrą
nuotrauką, paaiškėjo – keletui jau
teko palikti šią jaukią salę ir išvykti
namo... Olia Sarajeva, gimusi ir
augusi Lietuvoje, rado savo laimę
Simferopolyje, jau turi du vaikelius,
vienas iš kurių, vienametis, tą dieną
susirgo ir ji atlėkė tik valandėlei,
norėdama su visais pasidžiaugti bendravimo galimybe. Krymo atstumai
– nemaži, o iki Feodosijos buvęs
jūreivis Petras Bendikas ir jo žmona
Polina dar ilgai vyko, parsiveždami
į savo gyvenamą miestą atsiminimus apie tokį svarbų susitikimą ir
kelionėje kalbėdamiesi apie priimtą
šeimos sprendimą grįžti gyventi į
Lietuvą. Nusifotografavo likusieji laimingieji, kuriems nereikėjo
skubėti, kurie iki paskutinio lašo
išgėrė bendravimo taurę ir liko patenkinti.
Valentina Marija Loginova
Krymo respublikinė M. K. Čiurlionio
lietuvių kultūros draugija
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Dovana Balzeko muziejui
Gydytojas urologas Leonas
Seibutis jau nuo 1976 metų sistemingai lankydamasis Lietuvoje ir
bendraudamas su Lietuvos medikais
atliko daugybę sudėtingų urologinio
profilio operacijų, supažindindavo
medikus su pažangiais gydymo
metodais, aprūpindavo juos medicinine
literatūra,
atveždavo
nemažai medicininių instrumentų
ir medikamentų. Visa tai daktaras
Leonas Seibutis atlikdavo labdaros
pagrindu, be atlyginimo. Už šiuos
darbus gydytojas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
Gedimino ordinu. Šį ordiną kartu su
kita asmenine archyvine medžiaga
daktaras Leonas Seibutis nusprendė
padovanoti
Balzeko
lietuvių
kultūros muziejui Chicagoje. Muziejus yra nuoširdžiai dėkingas už
dovaną. Lietuvių kultūros muziejaus
genealogijos skyriuje yra kaupiama
medžiaga, susijusi su šeimų istorijo-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

mis. Tai – įvairūs dokumentai, nuotraukos, laiškai, šeimų narių pasakojimai. Įvairūs Lietuvos Respublikos
apdovanojimai, kurie buvo skirti nusipelniusiems asmenims, eksponuojami muziejaus numizmatikos skyri-

uje. Kviečiame apsilankyti Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje. Daugiau
informacijos rasite internetiniame
puslapyje
www.balzekasmuseum.
org.
Karilė Vaitkutė

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS ĮKŪRĖJAS IR PREZIDENTAS STANLEY
BALZEKAS, GYDYTOJAS UROLOGAS LEONAS SEIBUTIS, BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS
MUZIEJAUS DIREKTORĖ R ITA J ANZ

Viktorijos ir Illinois valstijų bendradarbiavimas

Pietrytiniame Australijos kampe yra įsikūrusi Viktorijos valstija.
Tai – antroji pagal gyventojų skaičių
Australijos valstija. Ekonominėje srityje Viktorijos ir Illinois valstijos turi
daug panašumų. Pirmąjį savo skyrių
Chicagoje Viktorijos valstija atidarė
2003 metais. Nuo to laiko skyrius
sistemingai dirba padėdamas Illinois
kompanijoms tinkamiausiai investuoti Australijoje, o Viktorijos valstijos
kompanijoms kurti ﬁlialus Illinois
valstijoje. Šiuo metu Viktorijoje veikia šios didžiosios Illinois kompanijos: „Kraft“, „Baxter“, „Northern
Trust“ ir kitos. Illinois veikia šios
didžiosios Viktorijos kompanijos:
„Nufarm“, „Village Roadshow“,
„Printsoft“, „Computershare“ ir kitos. Viktorijos valstijos valdžios
pareigūnai nuolat siekia užmegzti
naujus ryšius, lankosi įvairiose Illinois valstijos verslo organizacijose.
Karilė Vaitkutė

SCOTT ADLINGTON, VIKTORIJOS VALSTIJOS VERSLO SKYRIAUS INVESTICIJŲ POSTANLEY BALZEKAS, BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS PREZIDENTAS, CHICAGOS LIETUVIŲ KOMERCIJOS RŪMŲ NARYS, VICTOR PERTON,
VIKTORIJOS VALSTIJOS ĮGALIOTINIS VERSLO REIKALAMS ŠIAURĖS IR PIETŲ AMERIKOJE. VICTOR PERTON YRA LIETUVIŲ KILMĖS AUSTRALAS IŠ MELBOURNO. LANKYDAMASIS CHICAGOJE JIS NUSPRENDĖ UŽSUKTI IR Į LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJŲ
SKYRIO DIREKTORIUS,
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AUSTRALIJOJE

J. J. Bačiūno biblioteka Adelaidėje

BIBLIOTEKOS PERSONALAS (IŠ KAIRĖS): ALBINA GUDELIENĖ, RENATA
REISONAITĖ URMONIENĖ, MARYTĖ NEVERAUSKIENĖ IR DANA PRETTY
Dažnai
savo
apylinkės
lietuvių bendruomenėje veikiančių
organizacijų, institucijų ir kitų
lietuviškų meno ar kultūros vienetų
nejaučiame, jie pasidaro viso mūsų
gyvenimo neatskiriama dalis. Tik
kai jie užsidaro ar sustabdo veiklą,
tada pajuntame tuštumą, ir netekimą
skaudžiai išgyvename.
Mūsų įsikūrimo Australijoje
pradžios žingsnius yra nelengva atsekti, surasti, ypač asmenis, kurių
dauguma jau iškeliavo amžinybėn.
Ne vienas iš mūsų su skausmu ir
gailesčiu prisimename savo senelius
ir tėvelius ir apgailestaujame, kad
nepaklausėme jų apie jų vaikystę,
apie giminės šaknis, apie tuos, iš
kurių kilome mes patys.
Norėdamas išsamiau sužinoti
apie Adelaidės lietuvių namuose
veikiančią J. J. Bačiūno biblioteką,
užklausiau jos dabartinės vedėjos
Renatos Reisonaitės Urmonienės. Ji
mielai sutiko pasikalbėti apie bibliotekos darbą ir praeitį. Ji nuodugniai
apžvelgė visą bibliotekos gyvavimo
laikotarpį nuo pat pirmųjų bibliotekos dienų.
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Bibliotekos pradžią tenka
laikyti 1957 m., kai Adelaidės lietuviai įsigijo Namus, juose viename kampe, prie stalo ir mažos
spintelės, prasidėjo lietuviškos knygos propaganda. Knygų buvo nedaug, vos keliolika, bet skaitytojų
netrūko. Lietuviškos knygos kelias į Australiją buvo gana sunkus.
Pirmieji 1947 metais atvykę lietuviai atsivežė tiktai keletą knygų.
Kai kurie jų visiškai nevertino, bet
buvo asmenų, kurie nesiskyrė su
lietuviška knyga ir ją gerbė, nes
žinojo jos praeitį, žinojo, kokios
didžiulės įtakos lietuviška knyga
turėjo lietuvių tautos istorijoje.
1962 m. architekto Karolio Reisono vadovaujami lietuviai
perstatė įgytą seną bažnytėlės pastatą
Norwoode, ir jame kambarį gavo
lietuvių biblioteka. Tais pačiais metais, gruodžio 30 d., per vykstančias
Adelaidėje lietuvių dienas biblioteką
oficialiai atidarė tuometinis JAV
bendruomenininkas J. J. Bačiūnas, ji
ir pavadinta jo vardu.
Adelaidės lietuvių bibliotekos steigėjas buvo Jonas Mockūnas,
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kuris, surinkęs lietuviškas knygas,
atidarė biblioteką, iš tiesų – tik
keliasdešimties
knygų
lentyną.
Vėliau ją perėmė Bronius Straukas, M. Urbonas, Elena Reisonienė.
Ji, perėmusi biblioteką, įdėjo daug
darbo ir pastangų, ją pertvarkė,
užsakė naujų knygų, ruošė knygų
popietes, kurių metu pristatydavo
naujai išleistas lietuviškas knygas,
daugiausia JAV. Bibliotekos surengtos popietės sutraukdavo nemažai
lankytojų ir išplatindavo knygų.
Ji propagavo lietuvių kultūros
pažinimą, rėmė jos pasireiškimus.
Elenos Reisonienės vedama biblioteka išaugo ir buvo viena iš
pirmaujančių Australijoje. Jos iniciatyva jau buvo galima užsisakyti
Australijoje ir išeivijoje leidžiamus
lietuviškus laikraščius, o vėliau buvo
galima įsigyti lietuviškų plokštelių,
net tautodailės ir kitų lietuviškų
išdirbinių. Ji vadovavo bibliotekai
14 metų, dėl sveikatos pasitraukė
ir persikėlė gyventi pas dukrą į
Melbourną. Elenos Reisonienės
įnašas į Adelaidės, ne tik lietuvių
bibliotekos, bet apskritai į visą
bendruomeninį lietuvių gyvenimą
buvo labai svarbus ir didelis. Jai
buvo suteiktas Australijos Lietuvių
Bendruomenės garbės narės vardas.
Elenai Reisonienei išvykus
į Melbourną bibliotekos tvarkymą
laikinai perėmė Kostas Pocius, po
jo biblioteką 13 metų sėkmingai
ir
nuoširdžiai
vedė
Natalija
Alvikienė. Dėl amžiaus jai pasitraukus vadovavimą perėmė Elenos
Reisonienės dukra Renata Reisonaitė
Urmonienė. Ji iki šios dienos vadovauja bibliotekai.
Biblioteka
išaugo
nuo
keliasdešimties iki keleto tūkstančių
knygų. Dauguma knygų buvo
įsigytos
iš
išeivijos
lietuvių
leidyklų, gauta iš skaitytojų ir
rėmėjų. Pradžioje, dar iki televizijos laikų, skaitytojų buvo daugiau
kaip šimtas, šiandien nuolatinių –
vos keletas. Sušlubavus vyresniųjų
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skaitytojų regėjimui ir sveikatai ir
jiems pasitraukus, jaunesnieji, pakankamai nemokėdami lietuvių kalbos, nori knygų anglų kalba arba
tiktai žodynų, kad prieš važiuojant
į Lietuvą pasimokius šiek tiek
lietuviškai. Jaunimas mėgsta Lietuvos istorijos, lietuviškos virtuvės
knygas. Šiandien knygų pirkimui
sumažėjus iki minimumo stengiamasi parūpinti lietuviškų filmų, priimamos ne tik lietuviškų laikraščių
prenumeratos, bet ir lietuviškų
organizacijų
mokesčiai.
Nors
skaitytojų drastiškai sumažėjo,
biblioteką, kuri atsidaro kiekvieno sekmadienio popietę, aplanko
nemažai lietuvių: vieni, atvykę iš
kitų apylinkių, užsienio ir Lietuvos,
čia randa lietuvišką atmosferą, susitinka su pažįstamais. Be to, bibliotekos prieškambaryje yra lietuviški
laikraščiai ir žurnalai, kuriuos gali

pasiskaityti kiekvienas lankytojas. Bibliotekos vadovybė pristatė
net keletą Adelaidėje gyvenančių
autorių išleistų knygų.
Visas bibliotekos personalas
yra savanoriai, dirba be jokio atlyginimo. Jau daug metų bibliotekoje
darbuojasi Marytė Neverauskienė
(daugiau kaip 30 metų), Albina
Gudelienė, Dana Pretty ir Kristina Dundienė. Bibliotekai išlaikyti
reikia pajamų, kurios vis mažėja,
todėl rengiami „turgūs“, kur suaukoti lietuvių ir net svetimšalių įvairūs
daiktai yra surengto „turgaus“ metu
pardavinėjami, ir jie būna gana
sėkmingi. Be to, bibliotekos personalas retkarčiais Lietuvių namuose
surengia pietus ir kitokius renginius, pvz., lietuviškų filmų popietes,
kurių pajamos yra gana ribotos.
Kokia bibliotekos ateitis?
Tai priklauso nuo Lietuvių

namų
egzistavimo.
Jeigu
jie
išsilaikys, turės pakankamai narių
ir lankytojų, tai dar keliolika ar net
daugiau metų išsilaikys ir veiks biblioteka.
–Mano nuomone, reikėtų
įsigyti knygų ir žurnalų apie
Lietuvą, jos istoriją ir kitokių žinių
anglų kalba, tuomet galima būtų sudominti ir jaunąją kartą. Mūsų gretos labai greitai mažėja, o jaunimo,
kuris kalba lietuviškai, nedaug, o
dar mažiau, kurie skaito spaudą ir
knygas lietuviškai, – pokalbį baigė
Lietuvių namų J. J. Bačiūno bibliotekos vedėja Renata Reisonaitė
Urmonienė.
Dėkoju už tokį informatyvų
pokalbį, linkiu ir toliau propaguoti
lietuvišką knygą ir žodį.
Viktoras Baltutis
Autoriaus nuotrauka

Lietuvių spaudoje
Argentina.
Lietuvių
draugijos „Nemunas“ biuletenis
rašo apie XXXIII Provincijų
imigrantų šventę. Berisso miestas
yra pripažintas ir paskelbtas
kaip Buenos Aires provincijos
„Imigrantų sostinė“. Rugsėjo mėn.
čia vyksta „Imigrantų šventė“, kur
susirenka daugiau nei 100 tūkstančių
žmonių
iš
visos Argentinos.
Festivalio programoje: šv. Mišijos,
imigrantų diplomų pristatymas,
imigrantų sporto varžybos, kultūros
pristatymas,
kiekvieno
krašto
patiekalų pristatymas ir pardavimas,
užsienio bendruomenių ansamblių
koncertai, karalienės bei princesės
rinkimai ir karūnavimas.
*Berisso
mieste
liepos
17 ir 18 d. vyko Vyno šventė.
Šventę organizavo Berisso miesto
savivaldybė.
Lietuvių
draugija
pristatė
lietuviškus
patiekalus,
šventėje koncertavo lietuvių vaikų
šokių grupė „Skaidra“.

*Lietuvių draugija „Nemunas“ šventė vaikų dieną. Vaikai,
daugiausia šokių grupės „Skaidra“
šokėjai, galėjo žaisti, klausyti muzikos, žiūrėti spektaklius. Spektaklius
parėmė Berisso miesto savivaldybė,
Kultūros departamentas.
*Biuletenis praneša, kad
Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą
„1410 – Žalgirio mūšis“, kuriame
kviečia dalyvauti 4-2 metų užsienio
lietuvių vaikus. Konkursas skiriamas Žalgirio mūšio 600 metų sukakties minėjimui. Konkursas vyksta iki
2010 metų lapkričio 30 dienos.

Susivienijimo lietuvių Argentinoje biuletenis. Švenčiant SLA
96-uosius gyvavimo metus, liepos 25

d., draugijos patalpose vyko meninė
sukakties programa ir sukaktuviniai
pietūs. Susirinko daug publikos bei
kitų lietuviškų organizacijų atstovai,
kurie sveikino draugiją šios sukakties proga. Pasirodė tautinių šokių
grupės „Dobiliukai“, „Dobilas“
ir „Gintaras“, o p. Karen Sudnius
dainavo gražias lietuviškas dainas.
Buvo paruošta nedidelė paroda iš
bibliotekoje esančios medžiagos
Žalgirio mūšio prisiminimui. Gauta
ir sveikinimų, tarp kurių – Lietuvos
Respublikos Prezidentūros, Lietuvos
Ambasados ir San Martino miesto
mero Dr. Rikardo Ivoškaus. Baigiant
programą žodį tarė SLA pirmininkas
inž. Jurgis Brazaitis, kuris padėkojo
visiems atsilankiusiems ir sveikintojams.
*Prisidėdama prie Žalgirio
mūšio 600-ųjų metinių minėjimo,
SLA Kultūros reikalų komisija
suruošė paskaitą apie šį svarbų Lietuvos istorijos įvykį. Buvo rodomos
skaidrės. Paskaita vyko SLA patalpose liepos 18 d. Paskaitininkas – p.
Robertas Aleksiūnas.
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„Tėviškės aidai“ Australijoje
Nuo 1956 m. Australijoje
leidžiamas katalikiškas laikraštis
„Tėviškės aidai“ šią vasarą išėjo
neįprastai storas – 12 psl. Leidinį
papildė priedas, skirtas Australijos lietuvių katalikų federacijos
60-mečiui. Plačiai apžvelgiama ne
tik federacijos, įkurtos 1954 m., bet ir
Australijos lietuvių kūrimasis. XIX a.
pabaigoje. Sakoma, kad pirmieji lietuviai Pietų Australijon atvyko 1841
m. Remiantis autoriumi Antanu Krausu (šaltinis nenurodytas), rašoma:
„persekiojimai ir žiaurumai atbloškė
į tolimąją Australiją 9906 lietuvius...
dalis lietuvių sukilėlių kartu su lenkais ir kitų tautybių suimtaisiais 1932
m. buvo atgabenti į NSW valstiją.
Apie tai paliudija žymus Australijos
tyrinėtojas lenkas Strzeleckis.
Apie tų laikų lietuvius J.
Viedrynaitis (pirmasis Australijos
lietuvių draugijos, įkurtos 1929 m.,
pirminininkas) rašė: „Vietos lietuviai užsilaiko gražiai, negirtuokliauja, mėgsta atsilankyti vienas pas kitą,
draugiškai pasikalbėti apie praeitį ir
dabartinį gyvenimą.
Pirmas
lietuvių
kunigas,
atsilankęs į Australiją (Sydney) buvo
kun. prof. Pranciškus Būčys, 1928
metais dalyvavęs kaip Komiteto narys ruošiant tarptautinį Eucharistinį
kongresą“.
Vasaros „Tėviškės aidai“
praneša apie įvairius Australijos
lietuvių gyvenimo įvykius, mini
istorines Lietuvos valstybės datas; visą puslapį skiria jaunimui.
„Spindulėlyje“ 13-15 metų lietuviukai lietuviškai pasakoja apie savo
gyvenimo nuotykius ir potyrius. O
štai „Tėviškės aidų“ redaktorė Marija Grabauskaitė Augustinienė pradeda skaudų pasakojimą iš spaudai
rengiamos knygos „Sibiras-LietuvaAustralija“. Pasakojimas prasideda
1941 m. birželio 14-ąja diena, kuo-

40

met autorės tėvelį ir nėščią mamą
rusų kareiviai išvežė į tolimąjį Sibirą
vargui ir šalčiui. Tėvelį ji trumpai
pamatė tik po 14 metų...
„...Po ilgos ir varginančios
kelionės vyrus išlaipino Kansko stotyje, Krasnojarsko krašte... Vėliau
juos pervežė į Rešiotų sustiprintą
lagerį. Po ilgos kelionės moteris
atvežė, kaip išsiaiškino, į Altajaus
kraštą. Atėję „pirkliai“ išsirinko darbingas moteris, su vaikais ir nėščias
dar paliko kitam „pirkliui“. Mano
mamą su kitomis panašiomis išvežė
į Tuačiako kaimą, Gorno-Altajaus
rajoną. Rugsėjo mėnesį aš atėjau
pažinti pasaulį. Mano pradžia gyvenimo tapo rusės Kazancevos šeima. Kas
dabar pasakys, kodėl taip buvo. Taigi
pirmas šypsnys buvo skirtas svetimai,
o ne mamai. Šioje šeimoje tarp dviejų
„brolių ir dviejų seserų“ buvau mylima ir prižiūrėta. Kaip dabar pagalvoju, rusė moteris buvo geros širdies,
dalijosi ne tik motiniška meile, bet
ir duonos kąsniu. O duonutės trūko.
Prisimenu, taip norėjosi valgyti, kad
čiulpdavau rankos nykščius. Babuška
(taip vadinau globėją) aprišdavo juos,
nes nuo čiulpimo jie buvo ploni, bet ir
su skudurais aprišti nykščiai atsidurdavo burnoje“... rašo autorė.

St. Petersburgo, JAV, „Lietuvių
žinios“
Šios vasaros pradžios numeryje
daug vietinių įvykių – pietūs, gražus
lietuvių bendravimas, minėjimai,
Lietuvių fondo metinis suvažiavimas,
Lituanistinės mokyklos stovykla,
gausybė skelbimų. O štai dr. Pranas
Budininkas praneša žinią, kuri gali
būti svarbi ne tik St. Petersburgo
lietuviams. „Balfas užsidaro“ – taip
pavadintas jo pranešimas. Tai liūdna
žinia. Senoji karta žino, kas yra BALFas – tai Bendras Amerikos lietuvių
fondas, kuris buvo sukurtas remti Antrojo pasaulinio karo pabėgėlius Va-
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karuose ir Rytuose. Sovietų Sąjunga
šią labdaringą organizaciją, kuri rėmė
Lietuvos žmones ir net Sibiro tremtinius, laikė didžiausiu savo priešu ir
bjauriausiai juodino.
O kodėl užsidaro BALFas?
Neseniai mirė organizacijos daugelio dešimtmečių siela Maria
Rudienė, išmirė arba paseno ir talkininkai. Mažėjo veiklos, mažėjo ir
surenkamų aukų, kurios buvo skiriamos Lietuvoje varganai gyvenantiems žmonėms remti daiktais, maisto produktais, kartais ir pinigais.
St.
Petersburgo
lietuvių
laikraštėlio liudijimu, BALFą įkūrė
Amerikos lietuvių taryba 1944 m. kovo
24-25 d. pagrindinių JAV patriotinių
organizacijų ir jau veikiančių šalpos
fondų atstovų suvažiavime Chicagoje,
IL, JAV. Straipsnio autorius, dalyvavęs
BALFo baigiamajame suvažiavime,
rašo apie BALFo kūrimosi sunkumus: „Norint gauti valdžios paramą ir
leidimą vykdyti aukų rinkimo vajus,
dar reikėjo užregistruoti War Relief
Control įstaigoje, kuriai pirmininkavo
Joseph Davis, prosovietiškai nusiteikęs
buvęs ilgametis JAV ambasadorius
Maskvoje ir prosovietiškos knygos
„Mission to Moscow“ autorius. Jis
nenorėjo įregistruoti BALFo kaip atskiros organizacijos, nes manė, kad Lietuva yra įsijungusi į Sovietų Sąjungą
ir visa šalpa turi eiti per Soviet Rusian
Relief. Tačiau, kai už iš valdžios (JAV)
gautus 75 000 dol. buvo sudaryta siunta, o sovietai nedavė vizos BALFo
atstovei prižiūrėti šalpos išdalinimo, ir
ta visa siunta dingo nepasiekusi Lietuvos, buvo laimėta, ir BALFui leista
veikti kaip nepriklausomai lietuviškai
organizacijai“.
BALFą sukūrė pirmosios
emigrantų bangos lietuviai, po Antrojo pasaulinio karo į JAV atvykę
tėvynainiai taip pat įsijungė į fondo veiklą. 1970 m. BALFe veikė
50 skyrių ne tik JAV. Per 64 metus,
sakoma, buvo surinkta daugiau kaip
11 mln. dolerių pinigais ir tiek pat
rūbais ir kitomis gėrybėmis. Autorius rašo, kad ankstyvieji direktoriai St. Petersburge buvo Dalia
Bobelienė ir Janina Gerdvilienė.
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Susitikimas su lietuviais olimpiečiais

SINGAPŪRO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
SINGAPŪRE MOMENTAS. 2010-08-25
Singapūro Lietuvių Bendruomenei rugpjūčio mėnuo buvo
labai įspūdingas. Mums labai pavyko, kad Singapūre buvo surengtos pirmosios Jaunimo olimpinės
žaidynės. Singapūro lietuvius labai pradžiugino žinia, kad didelė
lietuvių sportininkų ir sporto atstovų
delegacija atvyksta dalyvauti Jaunimo olimpiadoje.
Lietuvių sportininkų dalyvavimas buvo labai sėkmingas.
Vietinės ir pasaulio žiniasklaidos
atstovai turėjo gan greitai išmokti
ištarti lietuviškas pavardes. Po pirmojo aukso medalio irklavime lietuviai sportininkai buvo matomi
televizijoje, spaudoje ir internete.
Singapūriečiai lydėjo akimis mūsų
aukštus, dailiai nuaugusius sportininkus gatvėse, traukiniuose. Visi
žinojo mūsų irkluotojus ir boksininkus. Dziudo bronzininkės Lauros
Naginskaitės pasirodymas paliko
didžiulį įspūdį mieste, kur dziudo
sportas yra itin populiarus ir turi gilias tradicijas.
Gaila, kad Singapūro lietuviai (beje, kaip ir dauguma Singapūro
gyventojų) negalėjo gauti bilietų į
varžybas. Taigi buvo labai džiugu,
kad galėjome susitikti su sportinin-
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OLIMPIADOJE DALYVAVUSIŲ

kais priėmime.
Susitikimas vyko visoms
varžyboms pasibaigus. Taigi treneriai ir sportininkai turėjo galimybės
atsikvėpti po įtemptų varžybų
dienų ir pasidžiaugti pergalėmis
bei aukštais pasiekimais. Ši diena
lietuviams buvo itin džiaugsminga:
tą dieną mūsų boksininkai Evaldas
Petrauskas ir Ričardas Kuncaitis
laimėjo du aukso medalius. Susitikimas buvo surengtas Lietuvių
Bendruomenės iniciatyva pačiame
miesto centre, Orchard Road, Lietuvos konsulo rezidencijoje, apsuptoje
žalumos.
Tą pačią dieną Singapūro LB
nariai prieš susitikimą su lietuviais
sportininkais buvo susirinkę aptarti
naujienų, susipažinti su naujai atvykusiais. Atvykusi Lietuvos olimpinė
delegacija sukėlė džiaugsmo bangą.
Malonu buvo pamatyti Barcelonos
olimpiados aukso medalio laimėtoją,
olimpiados ambasadorių Romą
Ubartą, Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) viceprezidentą
Algirdą Raslaną, trenerius. Jau buvo
vakaras, ir Singapūro karštis buvo
šiek tiek atlėgęs. Nors oro drėgmė
buvo gan didelė. Olimpiečiai juokavo, kad jie atvyko į Singapūrą gerai

LIETUVOS

SPORTININKŲ SUSITIKIMO

pasiruošę varžyboms. Mat liepos
mėnuo Lietuvoje buvo toks karštas,
kad, jų nuomone, oras niekuo
nesiskyrė nuo Singapūro.
Atvykus
Lietuvos
žiniasklaidininkams prasidėjo oficialioji susitikimo dalis. LTOK viceprezidentas Algirdas Raslanas
pasakė kalbą. Jis pabrėžė lietuvių
sportininkų sėkmę žaidynėse. Daug
pagyrimų buvo skirta žaidynių organizatoriams ir gražiam bei tvarkingam Singapūro miestui. Kalbą
jis sakė lietuviškai, misijos vadovė
Lina Vaisetaitė vertė į anglų kalbą.
Algirdas Lietuvos Garbės konsului Singapure ponui A.Lim įteikė
atmintinę dovaną bei suvenyrus jo
šeimai.
Lietuvių sportininkų sėkmė
labai išgarsino Lietuvą Singapūre.
Net Olimpiadai pasibaigus Lietuvių
Bendruomenės nariai sulaukia daug
dėmesio ir bendradarbių bei studijų
draugų klausimų, prašymų papasakoti apie mūsų kraštą, sportą ir
kultūrą.
Tikimės, kad po kelerių metų
jaunuosius Singapūro olimpinių
žaidynių dalyvius pamatysime olimpiadoje Londone.
Aušra Larbey
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

Pasaulio lietuviai neteko Birutės Bublienės (1950-2010)
Birutė Bublienė buvo JAV
LB Krašto valdybos vykdomoji
vicepirmininkė, LR Seimo ir PLB
komisijos narė. Nuo jaunystės buvo
veikli ateitininkė, jaunųjų ateitininkų
sąjungos pirmininkė, stovyklų,
kursų, seminarų organizatorė; 19881994 m. – Ateitininkų federacijos
tarybos pirmininkė, vadovavusi tarybai, kuri nustatė gaires ir veiklos
kryptį pasaulio ateitininkams; 1989
m. – viena iš iniciatorių Akademinių
ateitininkų studijų dienų Dainavoje,
JAV; pradininkė pirmųjų ateitininkų
stovyklų ir kursų Berčiūnuose, Lietuvoje; 5-osios Pasaulio lietuvių
jaunimo
sąjungos
stovyklos
pirmininkė ir organizatorė Oberlin
College, Ohio, JAV; stovykloje dalyvavo daugiau kaip 600 lietuvių
jaunimo iš viso pasaulio. 2009 m.
– Šiaurės Amerikos ateitininkų ta-

rybos pirmininkė; 2006-2009 m.
– Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narė. 2005-2006 m. – Detroito Dievo apvaizdos lietuvių parapijos tarybos pirmininkė. 2006-2009
m. – Sendraugių ateitininkų centro valdybos narė; 2007-2010 m. –
Dainavos fondo tarybos narė. Nuo
1988 m. iki šiol Lietuvos vyskupų
konferencijos užsienio sielovados delegatūroje buvo atsakinga už
išeivijos jaunimo sielovados reikalus; organizavo jaunimo rekolekcijas, išeivijos moksleivių ir studentų
labdaros/misijų programas Lietuvoje, religines ekskursijas po pasaulį,
tvirtinant jaunimo religingumą,
rengė religinius seminarus ir
suvažiavimus. Nuo 2008 m. buvo
lietuvių išeivijos studentų stažuočių
programos steigėja ir vyriausioji
vadovė ir kt.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą šviesaus atminimo JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vykdomosios vicepirmininkės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narės Birutės
Bublienės artimiesiems, bičiuliams ir visai JAV Lietuvių Bendruomenei.
Ponia Birutė negailėdama savo jėgų ir laiko ilgus metus atidavė Lietuvos ir išeivijos saitų stiprinimui, rengė
pasaulio lietuvių jaunimo stovyklas išeivijoje, inicijavo ir vadovavo Lietuvių išeivijos studentų stažuočių Lietuvoje programai, aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos veikloje.
Esu tikra, kad Velionės idėjos ir pradėtos iniciatyvos bus tvirtas pamatas, įkvėpimo ir naujų sumanymų šaltinis
jos darbų tęsėjams. Telydi mūsų visų pagarba, nuoširdus dėkingumas ir šviesus atminimas Birutės Bublienės vardą.
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė
Mirus Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės Krašto Valdybos vykdomajai vicepirmininkei,
Lietuvos išeivijos studentų stažuotės programos įkūrėjai ir vadovei, aktyviai visuomenininkei Birutei Bublienei,
reiškiame gilią užuojautą velionės šeimai, artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Lietuvą pasiekė skaudi žinia apie JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos Vykdomosios vicepirmininkės,
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narės Birutės Bublienės mirtį. Netekome darbščios, atsakingos ir aktyvios lietuvės, negailėjusios jėgų ir laiko kilniam tikslui – pažadinti išeivijos
jaunimo meilę Lietuvai.
Liūdną netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Velionės šeimą ir artimuosius, JAV Lietuvių Bendruomenę.
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos vardu Komisijos pirmininkas Paulius Saudargas
Netekome vienos kūrybingiausių savo narių – Birutės Bublienės, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos vykdomosios vicepirmininkės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos
narės. Ji išėjo pačiame kūrybinių jėgų žydėjime. Aukščiausiojo planas mums nėra pažinus. Viena aišku, kad turime
stoti Jos vieton, eiti jos pramintu keliu – į jaunimą, su jaunimu, jaunėti ir modernėti.
Regina Narušienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkė
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