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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Kas svarbiausia įvyko per šiuos me-
tus? Tikriausiai visiems lietuviams, o ypač 
užsienio lietuviams, daug įkvėpimo suteikė 
Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečio šventė. 
Vyko dešimtys, gal ir šimtai minėjimų. Kai 
kur minėjimai rengiami iki šiol. Iš tiesų yra ką 
minėti, yra apie ką pagalvoti. Dvidešimt metų – 
pakankamas laikas subręsti ne tik žmogui, bet ir 
bendruomenei, tautai, valstybei.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei šie metai 
taip pat turtingi. Ir pirmiausia siūlosi paminima 
pati paskutinioji – šviežiausia naujiena, kurios 
keletą metų laukė užsienyje gyvenanti tautos da-
lis: lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
pagaliau priėmė naują Pilietybės įstatymą, ku-
riame suteikiama teisė turėti Lietuvos pilietybę 
didžiajai daliai lietuvių, kurie dėl kokių nors 
priežasčių įsigijo kitos šalies pilietybę. Kai kas šį 
statusą vadina dviguba pilietybe, bet užsienio lie-
tuviams tai – teisės, įgytos gimimu, išlaikymas. 
Apie tai daugiau žinių bus suteikta šiame nu-
meryje, o mes žvelkime į kitus svarbius metų 
įvykius: gražią 30-mečio šventę šventė Estijos 
LB. Kai mūsų žurnalas jau bus spaustuvėje, į 
Vilnių iš JAV atvyko Marija Remienė – atsiim-
ti Jono Basanavičiaus 2010 metų premijos už 
kultūrinę veiklą. 

Šiemet pasikeitė ir Lietuvos ryšių su 
užsienio lietuviais sistema. Kai kas mano, kad 
pertvarka buvo padaryta netikslingai ir su nos-
talgija prisimena bendradarbiavimą su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentu ir sunkiai su-
sitaiko su nauja institucija – Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių departamen-
tu. Natūralu, kad nauji ryšiai neužsimezga per 
mėnesį ar net metus. Departamentas veikė prie 
Vyriausybės, ir užsienio lietuviams tai atrodė 
svariau. O naujoji Vyriausybė, sumaniusi permai-
nas, buvo įsitikinusi, kad prie Vyriausybės veiku-
sios institucijos – departamentai – veikė niekie-
no neprižiūrimi, patys save kontroliavo, ir tokią 
neapibrėžtą padėtį panaikino. Prie Vyriausybės 
baigiami panaikinti visi departamentai. Tiesa, 
naujojoje institucijoje žmonių liko mažiau, bet 
dabar tiesiogiai su užsienio lietuviais bendraus 
ir bendradarbiaus Lietuvos ambasadose esantys 
darbuotojai. 

Viskas yra mūsų valioje – jeigu norėsime 
dirbti Lietuvos Tėvynės naudai – rasime ir 
galimybių. 

Taigi naujų gražių darbų ateinančiais me-
tais.

Jūsų Audronė V. Škiudaitė

Prasmingų darbų Tėvynei!
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„Pasaulio lietuvio“ svečias

PL redakciją pasiekė džiugi 
žinia, kad Lietuvos Vyriausybė 
šiemetinę Valstybinę Jono 
Basanavičiaus premiją skyrė dviems 
asmenims, iš kurių viena yra PLB 
atstovė – lietuvių kultūros veikėja iš 
Chicagos Marija Remienė. Antroji – 
etnologė iš Lietuvos Irena Aušrelė 
Čepienė. Taigi premija – 65 tūkst. 
litų – bus dalinama į dvi dalis.

Marijai Remienei premi-
ja skirta už tautinės tapatybės 
puoselėjimą Jungtinių Amerikos 
Valstijų Lietuvių Bendruomenėje 
ir pastangas grąžinant kultūros ver-
tybes į Lietuvą.

Valstybinė Jono Basanavičiaus 
premija skiriama už reikšmingiausius 
paskutiniųjų 5 metų Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenančių lietuvių dar-
bus, susijusius su etninės kultūros 
plėtojimu, gaivinimu, puoselėjimu 
ir tyrinėjimu, tautinės savimonės 
ugdymu bei liaudiškosios kultūros 
tradicijų tęsimu, taip pat už kūrybinę 
ir mokslinę veiklą etninės kultūros 
srityje. 

Kadangi tą dieną, lapkričio 
23 d., kai premija Vilniuje bus 

Marija Remienė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė
įteikiama, šis PL numeris jau bus 
spaustuvėje, todėl Mariją Remienę 
PL redakcija kalbino prieš premijos 
įteikimą. 

JAV lietuviams M. Remienės 
pristatyti nereikia, ji daug 
dešimtmečių dirbo ir vadovavo 
įvairioms lietuvių organizacijoms. 
„Draugo“ dienraščio Chicagoje 
100-mečio proga ji buvo pristatyta ir 
mūsų žurnale kaip „Draugo“ fondo 
pirmininkė, o šią vasarą rašėme apie 
M. Remienę, kai jai Širvintų rajonas 
už nuopelnus gimtajam Musninkų 
miesteliui ir visam rajonui suteikė 
Garbės piliečio vardą. 

Išeivijos kultūrai Mari-
ja Remienė pirmiausia nusipelnė 
būdama Švč. Mergelės Mari-
jos vargdienių seserų vienuolijos 
rėmėjų vadovė. Tais metais ji daug 
pastangų įdėjo propaguodama dail. 
Adomo Galdiko kūrybą. O šiemet 
savo asmeninę šio dailininko ir kitų 
dailininkų turėtą kolekciją ji pado-
vanojo Lietuvai, Lietuvos dailės 
muziejui. Ji kelias kadencijas dirbo 
vadovaujančiose pozicijose Lietuvių 
fonde, kur taip pat kultūrai skyrė 
ypač daug dėmėsio ir jėgų. O ką jau 
bekalbėti apie tris kadencijas JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės poste 
– surengta dešimtys žymių Lietuvos 
ir išeivijos atlikėjų koncertų (tarp 
jų ir pasaulinės žvaigždės solistės 
Violetos Urmanos), dailės parodų, 
minėjimų, literatūros vakarų; jos ini-
ciatyva, darbu ir surinktomis lėšomis 
išleistos dvi stambios knygos, skir-
tos – lietuvių kultūros pėdsakams 
Amerijoje ir „Draugo“ laikraščio 
100-mečiui pažymėti. 

Šia ypatinga proga kalbinama 
Marija Remienė sako, kad viena tų 
didelių darbų ji nebūtų galėjusi nu-
veikti, jeigu nebūtų sutikusi savo 
kelyje daug talentingų ir Lietuvos 
kultūrai atsidavusių, nesavanaudiškų 
asmenybių. Ji su nuoširdžia pagarba 
mini dail. Adomo Galdiko našlę – 
Magdaleną Galdikienę – prieškario 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 

veikėją, kuri lietuvėms vienuolėms, 
tuo metu stačiusioms savo namus 
Putname, paaukojo savo vyro pa-
veikslus. Marija Remienė rengė A. 
Galdiko parodas ir pardavė šimtus 
jo paveikslų. Sako, kiekvienos pa-
rodos metu surinkdavusi apie 10 
tūkst. dol. O tai buvo brangaus do-
lerio laikai. Marijai Magadalena 
Galdikienė buvo pirmoji didžioji 
mokytoja visuomeninės veiklos ke-
lio pradžioje, skatintoja, įkvėpėja. 

„Taip pat noriu paminėti 
kompozitorę Giedrą Gudauskienę, 
iš kurios sulaukdavau morali-
nio pastiprinimo. Dėkinga savo 
bičiulėms poetei Julijai Gylie-
nei, kuri mane įvedė į literatūros 
pasaulį, ir dailininkei Magdalenai 
Stankūnienei, padėjusiai palaiky-
ti ryšius su dailės kūrėjais. No-
rint ką nors nuveikti, būtina turėti 
talkininkų. Vienas nieko nepadary-
si. Mano didysis užnugaris – tikras 
tėvas buvo dr. Petras Kisielius, ku-
ris mane skatino dirbti ir pasitikėjo 
mano jėgomis. Ypač prisimena jo 
užnugaris rengiant ciklą koncertų, 
skirtų partizanams. Jis rėmėsi ma-
nimi ir „Draugo“ direktorių ta-
ryboje, duodavo man aspiracijų. 
O ką aš, būdama JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininke, būčiau nuvei-
kusi be didžiojo mecenato dr. Jono 
Adomavičiaus, kuris dosniai fi-
nansuodavo kultūros renginius ir 
kultūros veikėjus (gaila, abu mano 
globėjai jau amžinybėje)“, – sako 
Marija Remienė. 

Šiuo metu Marija Remienė at-
sidavusi „Draugo“ laikraščiui, nors 
yra dar ir „Margučio“ radijo valdy-
bos pirmininkė. „Man brangūs abu 
– ir „Draugas“, ir „Margutis“, bet 
manau, jeigu sustotų „Margutis“ (o 
jau labai sunku jį išlaikyti, liko la-
bai mažai jo rėmėjų) nebūtume tokie 
vargšai, bet jeigu sustotų šimtametis 
„Draugas“, Amerikos lietuviai liktų 
tikri beraščiai, nes „Draugas“ yra 
pažiba ne tik išeivijos, bet ir Lie-

nukelta į 14 psl.
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Tėvynėje

2010 m. spalio 26-29 dieno-
mis Vilniuje, LR Seimo Konstitu-
cijos salėje, vyko Lietuvos Respu-
blikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisijos posėdžiai. 
Pirmasis posėdis prasidėjo Lietu-
vos vyskupų konferencijos gene-
ralinio sekretoriaus padėjėjo ku-
nigo Ričardo Doveikos invokaci-
ja, LR Seimo pirmininkės Irenos 
Degutienės pasveikinimu, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
pirmininkės Reginos Narušienės 
žodžiu bei komisijos kopirmininkų 
Vyto Maciūno ir Pauliaus Saudargo 
įvadiniu žodžiu. 

Darbiniai posėdžiai prasidėjo 
praėjusių posėdžių, vykusių 2010 
m. balandžio 19-22 d., priimtų 
rezoliucijų ir gautų atsakymų apta-
rimais: dėl Globalios Lietuvos stra-
tegijos; dėl užsienyje gyvenančių 
lietuvių stažuočių ir studijų pro-
gramų; dėl visuomenės informa-
vimo; dėl TV kanalo „LTV World“ 
transliavimo; dėl lietuvių kalbos 
išsaugojimo.

Vilniuje vyko LR Seimo ir PLB 
komisijos 2010 m. rudens sesija

Tris dienas nagrinėtos šios te-
mos: Lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę 
problemos (pranešėja Socialinių 
paslaugų priežiūros departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vyr. specialistė Rima 
Gudelytė, kuri informavo apie į 
Lietuvą sugrįžtančių represuotų 
asmenų šeimų aprūpinimą būstu); 
Lietuvos pilietybės išsaugojimo 
klausimai (dėl Lietuvos Respubli-
kos pilietybės įstatymo naujos re-
dakcijos); dėl užsienyje gyvenančių 
Lietuvos Respublikos piliečių daly-
vavimo Lietuvoje vykstančiuose rin-
kimuose optimizavimo (informaciją 
pateikė Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas); dėl pasirengimo 2011 metų 
krepšinio čempionatui Lietuvoje 
(pranešėjas – „EuroBasket 2011“ 
organizacinio komiteto vadovas 
Mindaugas Špokas); Lietuvos svei-
katos sistemos pertvarka. Valstybės 
pozicija gydytojų emigracijos iš 
Lietuvos klausimu (Sveikatos ap-
saugos ministro patarėjo Martyno 

Marcinkevičiaus pranešimas); dėl Pa-
saulio lietuvių XV mokslo ir kūrybos 
simpoziumo Lietuvoje 2011 metais 
(Švietimo ir mokslo viceministrės 
Nerijos Putinaitės pranešimas); Lie-
tuvos nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) veikla stiprinant pilietinės 
visuomenės brandumą ir ryšius su 
užsienyje gyvenančiais lietuviais; 
„Globalios Lietuvos“ kūrimo strate-
gijos rengimas. Užsienio reikalų mi-
nisterijos veikla stiprinant užsienio 
lietuvių ryšius su Lietuvos valsty-
be (Užsienio reikalų viceministrės 
Astos Skaisgirytės Liauškienės 
pranešimas). Buvo aptarti ir Lietuvos 
reikalai – Lietuvos ūkio, ekonominių 
ryšių su Kinija ir kitomis Azijos 
šalimis reikalai, Nacionalinės ener-
getikos strategijos įgyvendinimas ir 
kt. Paskutiniąją Seimo ir PLB komi-
sijos posėdžių dieną priimta keletas 
rezoliucijų ir surengta spaudos kon-
ferencija. 

Dabar į komisijos pirmo-
sios dienos posėdį pažvelkime kiek 
plačiau. Komisijos narius ir posėdžio 

LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS PREZIDIUME: (IŠ DEŠINĖS) IRENA DEGUTIENĖ, PAULIUS SAUDARGAS, VYTAS MACIŪNAS, 
JOANA KURAITĖ LASIENĖ. INVOKACIJOS ŽODĮ TARIA KUN. RIČARDAS DOVEIKA
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Tėvynėje

svečius į darbinius svarstymus jau-
triai ir kartu pamokančiai įvedė kun. 
Ričardas Doveika. 

Viskas prasideda nuo mažų 
dalykų

Kun. Ričardo Doveikos invo-
kacija. Dvidešimt nepriklausomybės 
metų. Tai visų mūsų ir kiekvieno 
piliečio kelionė į didįjį kūrimą, – 
sakė kun. Ričardas, kurį ši komisija 
invokacijai dažniausiai ir kviečiasi. 
– Mes kuriame savąją Lietuvą, 
savotiškai kuriame tą mažąją Dan-
gaus karalystę čia, žemėje, prie Bal-
tijos. Šį rytmetį liturgijos evangelijos 
žodžiai būtent ir kalba apie tą mažą, 
kuris nuveikė labai daug. Evangeli-
joje skaitome žodžius: „Į ką panaši 
Dievo karalystė ir su kuo man ją pa-
lyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, 
kurį žmogus pasėjo savo darže. 
Jis išaugo į medelį, ir padangių 
sparnuočiai susisuko savo lizdus jo 
šakose“...

Šiomis dienomis svarstysite 
Lietuvos padėtį, kalbėsite apie lietu-
vius čia ir ten esančius. Ir tas Jėzaus 
klausimas, su kuo galėčiau palyginti 
šiandieną savo mylimą tautą? Su kuo 
galėčiau palyginti šiandien Lietuvą? 
Jėzus vartoja labai gražius, papras-
tus, buitinius įvaizdžius: garstyčios 
grūdelį, raugo šlakelį. Tai kalba 
apie mažumą, ne apie didumą. Juk 
viskas iš tiesų prasideda nuo pačių 
mažiausių dalykų. Tai yra viskas, 
kas tikra. Reklamos ir pramogų pa-
saulyje skambančios milžiniškos 
antraštės sukurtos tam, kad patrauktų 
mūsų dėmesį, o juk tikrieji dalykai 
išauga iš mažyčių grūdelių.

Kiekvienais metais renkatės 
šitoje salėje, Lietuvoje, tam, kad 
grūdelis po grūdelio būtų statomas 
kuo tvirtesnis tautos pamatas. Ar 
tai būtų pilietybės reikalai, ar pa-
saulyje išsibarsčiusių lietuvių asme-
ninis indėlis į tautos gėrį, ar mūsų, 
čia esančių, žvilgsnis į išvykusius, 
ir visa tai yra tiesa, tokia tautos 
tikrovė. 

Yra mūsų čia, yra mūsų ten. 
Yra mūsų susiskaldymas čia, kar-

tais trūksta vienybės ten. Ir mes visi 
kartu matome, jog esame reikalingi 
išeiti iš savęs. Ir per šias dienas kuo 
mažiau kartų ištarti „aš“ ir „mano“, 
ir kuo dažniau „mes“ ir „vardan 
mūsų“. 

Mes visi esame silpni, mes 
kartais nesusikalbame tarpusavyje. 
Tai ne kas kita, kaip savotiška protes-
to forma prieš savo padėtį; žmogaus 
ego visada yra triukšmingas. Ne 
veltui mūsų kaimynai sako: daug 
triukšmo dėl nieko. 

Pilietybė. Negalime pasaky-
ti, kad tai daug triukšmo dėl nieko, 
kai viskas taip suprantama. Kar-
tais mumyse bręstantis ego tiesiog 
prasiveržia paauglišku siekiu. Pa-
augliai pučiasi ir pozuoja. Ne veltui 
vienoje iš pasakėčių musė, nutūpusi 
ant vežėčių veleno, tarė: O! kiek 
daug dulkių aš sukeliu! 

Metams bėgant mes 
išmokstame daug ką nuslėpti, ego 
puikiai darbuojasi paslapčia. Jis pa-
sislepia net nuo mūsų pačių, todėl 
didelę savo gyvenimo dalį mes 
leidžiame lenktyniaudami, bandy-
dami atrodyti didesni negu esame. 
Ir kaip tai sekina kiekvieną iš mūsų. 
Tik jaučiantis savo mažumą žmogus 
deda tiek pastangų, kad atrodytų di-
delis ir galingas.

Kartą išgirdau posakį: „Nesi-
stenk atrodyti didelis ir galingas, tu 
nesi jau toks menkas“.

Reikia susitaikyti su tuo, kad 
viskas prasideda nuo mažų dalykų, 
mažų žingsnelių, neįspūdingų 
akimirkų, kurias išgyvename savo 
kasdienybėje. Dievo karalystė, kaip 
ir mūsų tauta, panašiai kaip raugas 
pasiekia savo tikslą, nepaisant visų 
sunkumų. Mes visi kartu Dievo aki-
vaizdoje pradėdami šiuos posėdžius 
dar kartą išreiškiame savo tikėjimą, 
kad viskas pasiekia savo tikslą, ne-
paisant jokių sunkumų. Dievas juk 
prižiūri savosios tautos augimą ir 
vedą į pilnatvę. Pilnatvės atėjimas 
juk yra paslaptingas kaip pjūtis, kuri 
ateina po sėjos. 

...Mes visi esame tos pačios 
Žemės, to pačio krašto gimdyti vai-
kai. Dievas telaimina Jūsų darbus 

vardan tos, vardan Nepriklausomos 
Lietuvos.

LR Seimo pirmininkė Irena 
Degutienė, be kita ko, Naujamiesčio 
apygardoje jau kelintą kadenciją 
renkama į Seimą ir užsienio lietuvių, 
ne tik pasidžiaugė gyvuojančia ko-
misija, kuri tiesiogiai jungia Lie-
tuvos ir užsienio lietuvius, bet ir 
pasidalijo Seimo reikalais. Ji pa-
pasakojo apie Seimo diskusias dėl 
Pilietybės įstatymo, kurio priimtas 
svarbiausias – esminis, 7 įstatymo 
straipsnis. Buvo likęs balsavimas 
dėl viso įstatymo. „Galiu patikinti, 
kad negirdėjau nė iš vienos frakci-
jos, kas prieštarautų. Visas įstatymas 
bus priimtas. Konstitucijos žinovai 
kalba, ar įstatymas neprieštaraus 
Konstitucijai. Mes turėsime kreip-
tis į Konstitucinį Teismą. Bet tai 
vis tiek žingsnis į priekį. Seimo na-
riai yra geranoriški, jie nori, kad šis 
įstatymas būtų priimtas. Daug metų 
mes neišeiname iš aklavietės. Yra 
teisinių ir bendražmogiškų dalykų. 
Kartais žiūrėdami raidės nematome 
dvasios“, – sakė Seimo pirmininkė. 
Iš tiesų taip ir įvyko, įstatymas pri-
imtas. 

Plačiau I. Degutienė apsisto-
jo prie rinkimų įstatymo pakeitimų, 
prie galimybių užsienio lietuviams 
rinkti atskirą vieną ar net ke-
lis Seimo narius. „Tai priklauso 
nuo to, koks bus mūsų tautiečių, 
gyvenančių svetur, aktyvumas, – 
sakė Seimo pirmininkė. – Kad pagal 
galiojančius įstatymus būtų sudaryta 
nauja rinkimų apygarda, reikia, kad 
joje būtų 38 tūkst. žmonių. Su ap-
gailestavimu turiu pasakyti, kad per 
visą eilę metų išeivijoje balsuoja tik 
28 tūkst. per visą pasaulį. Tai nesu-
daro net vienos apygardos. O juk gy-
vena žymiai daugiau. Manau, jeigu 
mes priimsime Pilietybės įstatymą 
ir jeigu bus aktyvesni patys užsienio 
lietuviai – jie atliks savo pilietinę 
pareigą dalyvauti rinkimuose, tai, be 
abejo, atsivers platesnės galimybės, 
apie ką jūs ne kartą esate šioje ko-
misijoje kalbėję. Bus galimybės 
atsirasti atskirai apygardai ir savo 
išrinktam Seimo nariui“. 
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Seimo pirmininkė I. Degutienė 
priminė ir šiuo metu kuriamos Globa-
lios Lietuvos strategijos aktualumą 
ir pakvietė užsienio lietuvius daly-
vauti jos įgyvendinime. 

Sveikindama komisijos na-
rius PLB valdybos pirmininkė Re-
gina Narušienė, pati teisininkė, 
atkreipė dėmesį į tai, kad komisija 
posėdžiauja Seimo Konstitucijos 
salėje. „Vakar buvo Konstitucijos 
diena. Prieš 18 metų Lietuvos tau-
ta priėmė Konstituciją referendumo 
būdu, pagal kurią šiandien gyvenam. 
Tai labai reikšminga šventė, kadangi 
tai pagrindas mūsų valdymo, mūsų 
ryšių su savo valdžia. Kai Konsti-
tucija buvo priimta 1992 m., mūsų 
okupacija dar tęsėsi, okupacinė 
kariuomenė tebebuvo mūsų žemėje 
ir po to stovėjo dar beveik metus. 
Turėkite omeny, kad jūs esate didin-
goje salėje, kur buvo pasirašyta Lie-
tuvos konstitucija.

Šiandien Lietuva kuria savo – 
pažangios Lietuvos strategiją atein-
antiems 20-30 metų. Joje yra nu-
matomi santykiai su užsienio lietu-
viais, svarstoma, kaip aktyviai juos 
įtraukti į Lietuvos pilietinį, politinį, 
ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir 
kaip jiems prisidėti prie modernios, 
pažangios Lietuvos kūrimo. Tai glo-
balios Lietuvos strategijos tikslas. 
Bet tai bus neįmanoma, jeigu visi 
užsienio lietuviai neturės galimybės 
išsaugoti Lietuvos pilietybės. Šioje 
Globalios Lietuvos strategijoje nu-
matomos 6 kryptys. Mes, PLB, taip 
pat turime nusistatę kryptis, jų yra 
trys. Ir tos kryptys yra svarbios. 
Pirmoji – tautiškumo išlaikymas: 
kalbos, kultūros, papročių, mūsų 
lietuviško gyvenimo, nesvarbu, kur 
mes bebūtume. Antroji kryptis yra 
vieningumas. Mes esame skirtingi 
kraštai, skirtingos generacijos, bet 
tik būdami vieningi mes galime at-
likti, ką esame užsibrėžę. Mes kuria-
me Lietuvos ateitį kartu su Lietuvos 
tauta. 

Šių metų spalio 23 d. PLB 
XIII seimas priėmė naujas PLB ir 
Seimo komisijos nuostatas, kuriose 
yra numatoma dešimt PLB atstovų, 

pasiūlytų PLB kraštų bendruomenių 
ir išrinktų PLB valdybos. Šie 10 
narių yra pasiskirstę taip: 3 atstovau-
ja JAV, 1 – Kanadai, 2 – Vakarų Eu-
ropai, 1 – Rytams (Rusijai ir Vidu-
rinei Azijai), 1 – etninėms žemėms, 
1 – Pietų Amerikai, 1 – Australi-
jai, Naujajai Zelandijai, Rytų Azi-
jai. Džiaugiamės, kad galų gale 
susitvarkėme ir apsisprendėme dėl 
komisijos narių pavaduotojų. Štai 
komisijos narė iš Portugalijos Rūta 
Avulytė Moreira negalėjo šiandien 
dalyvauti, kadangi jai ką tik gimė 
dukrelė Ieva, vietoj jos dalyvauja Re-
nata Retkutė, Jungtinės Karalystės 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė. 

Noriu pristatyti ir dvi nau-
jas PLB Valdybos nares, kurios čia 
dalyvauja: tai Ramutė Žukaitė (ji 
rūpinsis kultūros reikalais) ir Rena-
ta Retkutė (rūpinsis mūsų finansais). 
Šiandien Renata reprezentuoja Euro-
pos lietuvius“. 

PLB Valdybos pirmininkė 
pakvietė tylos minute pagerbti 
netikėtai šią vasarą mirusios veiklios 
JAV lietuvių visuomenininkės, 
JAV LB vicepirmininkės Birutės 
Bublienės atminimą. Buvo pranešta, 
kad a.a. Birutės prašymu, jos pelenai 
bus palaidoti Lietuvoje. Ateinantį 

pavasarį jos paskutinė valia bus 
įvykdyta.

LR Seimo ir PLB komisi-
jos pirmininkas Vytas Maciūnas 
priminė, kad ši komisija gyvuoja jau 
15 metų. „Penkiolika metų – gana il-
gas laikotarpis, ir veiklos nuoseklu-
mas rodo jos demokratinį pagrindą 
nuo pat komisijos sukūrimo. Ji 
pradžioje veikė kaip JAV LB ir 
Seimo komisija. Parengti nuostatai, 
prie kurių dirbta dvejus metus. Pa-
grindas – demokratinis – išlieka. Tai 
kelia pasitikėjimą. Tikiuosi, kad ir 
toliau tie demokratiniai pamatai bus 
išsaugoti – tiek PLB Valdyboje, tiek 
šioje komisijoje“, – sakė V. Maciūnas 
ir palietė dar kitą temą – pačios PLB 
transformacijas: „Ilgai PLB laikėsi 
ant pokario išeivių, kurie sudarė ben-
druomenes. Po 1990 m., kai atsirado 
naujai emigruojančių iš Lietuvos, 
tas pagrindas dar ilgai tebesilaikė 
ant tų pačių Antrojo karo pabėgėlių 
ir jų palikuonių. Dabar matome 
pasikeitimų – į bendruomenes ateina 
profesiniai migrantai, kurie gali būti 
ir trumpalaikiai emigrantai, gali būti 
ir ilgalaikiai. Sveikintina, kad į ben-
druomenes įsijungia aukštos kva-
lifikacijos žmonės ir jungiasi į tas 
pačias struktūras, kurios išeivijoje 

LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS NARĖ GIEDRĖ STANKŪNIENĖ (KAIRĖJE) IR PLB 
VALDYBOS NARĖ RAMUTĖ ŽUKAITĖ
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egzistuoja daugiau kaip 50 metų. 
Taip pat kai kas keičiasi ir 

mūsų komisijoje. O būtent keičiasi 
svarstymų temos. Mes rūpinamės 
ne tik tautiškumo klausimais, bet 
esame įtraukę ir svarstymus apie 
Lietuvos valstybingumo pamatus: 
ekonomiką, energetiką, sveikatą. 
Anksčiau komisijos nariai nuo PLB 
įsivaizdavo, kad gyvenę laisvėje, 
turėję geresnes sąlygas, atėjo su 
didesne patirtimi. Dabar tai jau yra 
pasikeitę: mes ateiname ne su dides-
ne patirtim, bet ateiname su kitokia 
patirtimi ir kitokiu matymu. Mums 
svarbu tai įsisavinti. Kad mes turime 
daugiau demokratinio gyvenimo pa-
tirties, jau reikia užmiršti“, – sakė 
Vytas Maciūnas.

Komisijos kopirmininkas, 
Seimo narys Paulius Saudargas 
pristatė keletą pasikeitimų: LR 
Seimo ir PLB komisijoje nuo Seimo 
pasikeitė Socialdemokratų frakcijos 
atstovas. Juo tapo Juozas Olekas. 
Taip pat jis pranešė, kad komisijo-
je dirbs Algis Šimaitis iš Jungtinės 
Karalystės (šiame posėdyje jis 
neturėjo galimybės dalyvauti ir 
posėdžius stebėjo internete), pirmą 
kartą taip pat dalyvavo Gražvydas 
Supronas ir Jurgis Joga iš JAV.

Iš LR Seimo ir PLB komisijos 
darbinių posėdžių

Per keturias posėdžių dienas 
aprėpta daugelis dalykų – nuo pa-
saulio lietuvijos gyvenimui svarbaus 
pilietybės įstatymo likimo iki Lie-
tuvos ūkio ir kultūros reikalų. Tarp 
kitų dalykų komisijoje buvo svarsto-
ma, kad reiktų pratęsti tremtinių 
grįžimo į tėvynę programą, kuri 
baigiasi jau kitais metais, o dar 
per 500 šeimų stovi eilėje būstui 
Lietuvoje gauti; siūlyta Lietuvoje 
įgyvendinti internetinį balsavimą, 
eksperimento tvarka pradedant nuo 
tokios rūšies balsavimo įvedimo 
užsienio lietuviams. Komisijos narių 
susidomėjimo sulaukė pranešimas 
apie kitais metais Lietuvoje vyksiantį 
Europos krepšinio čempionatą, ku-
ris, anot pranešėjo Mindaugo Špoko, 

bus didžiausias krepšinio renginys 
Europoje, nes net 8 komandomis pa-
didintas dalyvių skaičius. Taip pat 
buvo pranešta daugiau informacijos 
apie Mokslo ir kūrybos simpoziumą. 

2011 m. Europos krepšinio 
čempionatas. Krepšinio čempiona-
tas Lietuvoje vyks 2011 m. rugpjūčio 
31-rugsėjo 18 d. šešiuose Lietuvos 
miestuose, kur šiuo metu jau pasta-
tytos arba baigiamos statyti spor-
to salės: Šiauliuose, Panevėžyje, 
Klaipėdoje, Alytuje, Vilniuje, o 
baigiamosios – Kaune, kur baigia-
moje statyti Nemuno saloje sporto 
arenoje tilps 15 tūkst. žiūrovų. 

Krepšinio čempionatas į 
Lietuvą grįžta po 70 metų. Tai bus 
puiki reklama valstybei – „Euro-
bascet“ žiūri 170 milijonų žmonių. 
Tikimasi, kad sirgalių iš kitų šalių 
atvyks iki 30 tūkst. (Gruzijos at-
stovai pažadėjo, kad vien jie atveš 
apie 40 tūkst. sirgalių.) Ketina-
ma parduoti 130 000 bilietų. Bus 
įtraukta 1600 savanorių, kuriuos 
koordinuoti yra įsipareigojusi Lie-
tuvos jaunimo organizacijų taryba. Į 
savanorių darbą taip pat bus įtraukti 
užsienio lietuviai. Jau yra sugalvotas 
čempionato talismanas – Amberis, 
kuris startuos 2011 m. sausio mėn., 
kuomet bus traukiami burtai, kas su 
kuo žais. Kaip jau žinoma, Lietuvos 
krepšinio ambasadoriumi išrinktas 
visų laikų geriausias Lietuvos 
krepšininkas Arvydas Sabonis, kuris 
apvažiuos visą Europą, kviesdamas į 
sporto šventę Lietuvoje. 

Šventė sutrauks į Lietuvą 
žmonių, ir tai bus proga verslinin-
kams užsidirbti. Kadangi varžybos 
sumanytos visuose Lietuvos regio-
nuose, tai užsieniečiai turės galimybę 
pamatyti visą Lietuvą. Krizės pris-
pausti lietuviai ketina mažiausiomis 
lėšomis surengti geriausią renginį. 
Bilietus pardavinėti konkursą 
laimėjo bendrovė „Tiketa“, internete 
pasiekiama www.tiketa.lt. Bilietai 
bus pradėti platinti nuo kovo 1 d. 

Mokslo ir kūrybos simpozi-
umas. Galvojant apie užsienio lie-
tuvius prieš krepšinio čempionatą 
yra sugalvota surengti Mokslo ir 

kūrybos simpoziumą, kad viena ke-
lione galima būtų „nušauti du zui-
kius“. Apie simpoziumą informaciją 
Seimo ir PLB komisijos nariams 
pateikė kultūros viceministrė Nerija 
Putinaitė. Jos nuomone, renginyje 
bus mažiausiai sėdima ir klausoma, 
vyks pokalbiai prie stendų, svarsty-
bos prie apskritų stalų. Dedamos vi-
sos pastangos sudaryti sąlygas ben-
drauti jauniems mokslininkams, gy-
venantiems ir kuriantiems visame pa-
saulyje. Simpoziumo temos: mokslu 
ir inovacijomis besivadovaujančios 
Lietuvos kūrimas; integruotų moks-
lo ir studijų bei verslo centrų (slėnių) 
teikiamos galimybės; tiltai tarp 
užsienyje ir Lietuvoje gyvenančių 
bei daug pasiekusių verslininkų 
ir mokslininkų; aktyvus jaunimo 
įtraukimas į ateities Lietuvos kūrimą; 
lietuvio tapatybės išlaikymas ir kt. 

Kad mokslo renginys 
išsiskirtų iš kitų, bus ieškoma sim-
poziumo „vinies“. Tai bus ypač gar-
sus mokslininkas, manoma, Nobelio 
premijos laureatas. Bus susitikimų ir 
su garsiausiais Lietuvos mokslinin-
kais, sėkmingiausiais verslininkais, 
bus galimybių aplankyti Lietuvos 
mokslo centrus, apvažiuoti Lietuvą. 

Po viceministrės pasisaky-
mo PLB Valdybos pirmininkė R. 
Narušienė išreiškė pageidavimą, 
kad simpoziume būtų panaudo-
ta ankstesnių simpoziumų patirtis, 
nes šios mokslo šventės prasidėjo 
užsienyje, JAV, kuomet Lietuva 
buvo okupuota, ir tai buvo vienas 
iš renginių siekiant išlaikyti lie-
tuvio tapatybę, skatinti lietuvių 
dalyvavimą lietuviškoje veikloje. 

Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumą organizuoja 
Švietimo ir mokslo ministerija ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė. 

Daugiau informacijos 
apie simpoziumą suteiks Aušra 
Gribauskienė, Švietimo ir mokslo 
ministerijos Mokslo skyrius, tel. (8 
5) 219 0119, Ausra.Gribauskiene@
smm.lt 

Audronė V. Škiudaitė
 Olgos Posaškovos (LR Seimo 

kanceliarija) nuotraukos
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2010-10-29 Seime vykusio-
je spaudos konferencijoje Seimo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
komisijos pirmininkas Paulius Sau-
dargas pasisakė už kuo greitesnį 
užsienyje gyvenančių Lietuvos 
piliečių įtraukimą į politinį Lietuvos 
gyvenimą suteikiant jiems teisę bal-
suoti internetu.

Visą savaitę posėdžiavusi Lie-
tuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės komisija, 
išklausiusi Lietuvos Respublikos Vy-
riausiosios rinkimų komisijos pirmi-
ninko Zenono Vaigausko pranešimą, 
savo rezoliucijoje pažymėjo, kad 
vienas iš būdų, skatinančių piliečių 
dalyvavimą rinkimuose, yra balsa-
vimas internetu. Komisija kreipėsi į 
Seimą, siūlydama įteisinti balsavimą 
internetu vienoje ar keliose užsienio 
valstybėse gyvenantiems Lietuvos 
Respublikos piliečiams.

Pasak šios komisijos pirmi-
ninko P. Saudargo, tai pasitarnautų 

Paulius Saudargas: balsavimą internetu 
galėtų išbandyti užsienio lietuviai

kaip eksperimentas ir leistų 
išsklaidyti daugelį su balsavimo in-
ternetu įvedimu Lietuvoje susijusių 
abejonių. Seimo nario manymu, šis 
siūlymas galėtų būti įgyvendintas 
jau rengiantis 2012 metų Seimo rin-
kimams.

Spaudos konferencijoje P. 
Saudargas pabrėžė: „Leidimas in-
ternetu balsuoti tik užsienyje gy-
venantiems Lietuvos piliečiams 
nesukeltų didelio pavojaus visų 
rinkimų rezultatams nesėkmės – 
kibernetinės atakos, serverio gedimų 
ir panašių dalykų – atveju. Visi 
užsienyje balsavusiųjų balsai būtų 
skaičiuojami vienoje Naujamiesčio 
apygardoje. Vadinasi, blogiausiu at-
veju, negaliojančiais galėtų būti pas-
kelbti tik vienos apygardos balsai, 
neįtakojant kitų Lietuvos rinkiminių 
apygardų rezultatų“.

P. Saudargas tikisi, kad in-
vesticijos, susijusios su balsavi-
mo internetu sistemos kūrimu, 

būtų vienkartinės, t.y. įvedus tokią 
galimybę internetu balsuoti tik 
užsienio lietuviams, vėliau norint 
prijungti prie šios sistemos likusias 
Lietuvos rinkimines apygardas daug 
papildomų lėšų tam jau nereikėtų.

„Balsuojant internetu užsienio 
valstybėse balsų pirkimo ar kitų 
nesąžiningų veiksmų tikimybė kur 
kas mažesnė. Sunku įsivaizduoti, 
kad net ir nesąžiningos partijos ar 
kandidatai, norėdami neskaidriais 
būdais paveikti balsuojančiųjų valią, 
galėtų to siekti po visą pasaulį labai 
išskaidytoje apygardoje“, – sakė P. 
Saudargas.

Primename, kad įstatymų 
projektai dėl balsavimo interne-
tu galimybės įvedimo LR Seime 
nesulaukė pakankamo palaikymo. 
Šios idėjos kritika paprastai remia-
si nuogąstavimais dėl nepakankamo 
elektroninių sistemų patikimumo bei 
platesnių galimybių paveikti rinkėjų 
valią neskaidriais būdais.

VISĄ SAVAITĘ POSĖDŽIAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJA
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Lietuva yra šalis, iš kurios 
emigravo ir emigruoja žmonės. Tai 
yra faktas. Patinka mums ar nepa-
tinka, tačiau nuo senų laikų mes 
turime situaciją, kai dalis lietuvių 
išvažiuoja iš Lietuvos dėl įvairių 
priežasčių – politinių, ekonominių 
ir pan. Tai nėra paskutinių dviejų 
dešimtmečių veikla. Kaip iš istori-
jos vadovėlių pamenam, XIX a. po 
sukilimų didžiulės lietuvių bangos 
emigruodavo iš šalies.

Mes bandėme suskaičiuoti, 
kiek yra mūsų išeivijos, ir susidūrėme 
su problema, nes nežinome tikslių 
skaičių. Ir šiais laikais ne visi de-
klaruoja apie išvykimą iš Lietuvos. 
Gyvename laisvoje šalyje, kai kurie 
piliečiai registruojasi ambasadose, 
bet registruotis ambasadoje nėra 
prievolė. Ir kai kurie, ypač jeigu 
nelegaliai įvažiavo į tam tikrą šalį, 
ambasadą gali ir aplenkti. Užsienio 
šalių surašymo duomenys gali būti 
taip pat referencija, tačiau paprastai 
nesiremiama naujausia informacija. 
Paskutiniai surašymai būna įvykę 
prieš 20, 30 metų. Taigi visiškai 
patikimų duomenų nėra, tačiau ma-
nome, kad per paskutinius 20 metų 
nuo nepriklausomybės paskelbimo iš 

Dėl „Globalios Lietuvos “ kūrimo 2011–2017 m. strategijos
URM veikla užtikrinant Lietuvos valstybės ryšius su užsienio lietuviais

Asta Skaisgirytė Liauškienė
Užsienio reikalų viceministrė

Lietuvos išvyko 
apie 500 tūkst. 
gyventojų. Lie-
tuvos gyventojų 
iki 1990 m. 
skaičiuodavome 
3,7 mln., dabar 
– apytikriai 3,3 
mln. Tiesa, rei-
kia pasakyti, kad 
į Lietuvą gyventi 
atvyko apie 100 
tūkst. žmonių, 
tačiau, žinoma, 
tai neatsveria 
išvykusių. 

Kiek leng-
viau mums suskaičiuoti piliečius. 
Migracijos departamento duomeni-
mis, jų užsienyje yra apie 300 tūkst. 
Vėlgi skaičius apytikslis. Labiausiai 
emigracija didėjo į Skandinaviją, 
Didžiąją Britaniją, Airiją, Ispaniją. 
Šiek tiek sumažėjo į Jungtines Ame-
rikos Valstijas. 

Esame diasporinė valstybė. 
Dalis lietuvių gyvena Lietuvoje, da-
lis lietuvių, save suvokiančių kaip 
lietuviai, gyvena užsienyje. Čia la-
bai natūraliai prieisiu prie globa-
lios Lietuvos idėjos ir misijos. Mes 
uždavėme sau klausimą: jeigu esame 
diasporinė valstybė, kaip įtraukti tuos 
lietuvius, kurie gyvena užsienyje, į 
Lietuvos valstybės gyvenimą, kaip 
tuos, kurie jaučiasi esą lietuviai, pri-
traukti, kaip padėti jiems palaikyti jų 
lietuvybę? Ir iš to gimė idėja sukurti 
„Globalios Lietuvos“ strategiją. Tai-
gi strategijos paskirtis yra numatyti 
tuos mechanizmus, kryptis, kaip su-
daryti sąlygas užsienio lietuviams 
neprarasti lietuvybės. 

O kas yra lietuvybė? Tai pir-
miausia kalba ir tautinis tapatu-
mas. Ir kitas uždavinys, kurį jau 
iš dalies paminėjau, – kaip Lietu-

vos diasporai įsitraukti į valstybės 
gyvenimą. Mums lietuviai, gyvenan-
tys užsienyje, yra labai svarbūs, mes 
matome kaip savęs dalį ir juos. 

Darbo grupė, kuri dirbo kurda-
ma „Globalios Lietuvos“ strategiją, 
nustatė kryptis. Kol kas tai dar nėra 
galutinis produktas. Dar vyksta dis-
kusijos, diskutuojame su visuomene. 
Trumpai perbėgsiu per pagrindinius 
strategijos postulatus. 

Taigi pirma kryptis – tauti-
nis tapatumas. Kokius uždavinius 
šiai krypčiai numatome? Švietimas, 
lietuvių kalbos išsaugojimas, 
lietuvių, kaip tautinės mažumos, 
teisių apsauga, kultūros paveldas, 
lietuvių kultūros paveldas užsienyje, 
tarp jų – archyvai ir komunikacija, 
užsienio lietuvių žiniasklaida. 

Antra kryptis – užsienio 
lietuvių skatinimas dalyvauti Lie-
tuvos socialiniame, politiniame, 
kultūriniame gyvenime. Šios kryp-
ties uždaviniai pirmiausia yra politi-
nis dalyvavimas. Kaip su tuo susijusi 
pilietybė? Visuomeninis gyvenimas 
įtraukiant, pavyzdžiui, ir Lietuvos 
savivaldybes į bendrus su užsienio 
lietuviais projektus. Labai dažnai 
bendravimas su užsienio lietuviais 
lieka, sakykim, Vyriausybės, Seimo, 
na, dar šiek tiek Užsienio reikalų 
ministerijos lygmeniu. Mūsų mintis 
būtų, kad ir savivaldybės, kiek gali-
ma arčiau žemės esančios struktūros, 
taip pat jaustų, kad užsienio lietu-
viai yra su jomis susiję, kad tai jų 
žmonės. Dalyvavimas mokslo ir 
kultūrinėje veikloje.  

Trečia kryptis – ekonominė 
gerovė. Uždaviniai: eksportas, 
Lietuvos eksporto skatinimas, 
investicijų į Lietuvą pritraukimas, 
inovacijos, idėjų informaciniai mai-
nai. T. y. tai, kuo dabar gyvena Lie-
tuva. Ypač sunkmečio sąlygomis 
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pasijuto, kad užsienio lietuviai savo 
įdirbiu tam tikrose šalyse gali atnešti 
labai didelės pridėtinės vertės Lietu-
vai ir Lietuvos ekonomikai. Primin-
siu, kad PLEF’as (Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forumas) ne veltui buvo 
atgaivintas praėjusiais metais ir da-
bar visiškai gerai įsibėgėja. Manau, 
kad tai yra viena iš idėjų, labai gera 
idėja.

Ketvirta kryptis yra grįžimo 
į tėvynę skatinimas. Vėlgi kaip tą 
protų nutekėjimą pakeisti protų apy-
kaitos procesu? Kaip tą išvažiavusį 
studijuoti lietuvį prisivilioti atgal į 
Lietuvą, kokias jam sąlygas suda-
ryti? Vėlgi sakau, kad tai gali būti 
ginčytina mintis, bet visų mūsų, 
gyvenančių Lietuvoje, pasąmonėje 
yra, na, jeigu išvažiavo, tai vis tiek 
sugrįš, kada nors, bet sugrįš. Niekur 
nuo to turbūt mes nedingsime. Galite 
tai priimti arba atmesti. Manau, čia 
kiekvieno suvokimo reikalas. 

Pirmiausia reikia rinkti 
informaciją ir stebėti išvažiavimo 
arba grįžimo procesus. Jeigu 
užsienyje gyvenantys lietuviai nori 
sugrįžti į tėvynę, kad jie turėtų visą 
įmanomą informacinį aprūpinimą, 
kokios galimybės, kas daroma juos 
grįžusius integruojant Lietuvoje 
į lietuviškąjį gyvenimą. Žinoma, 
svarbiausias dalykas yra sudaryti 
sąlygas, jeigu jau žmogus sugrįžo, 
kad jis gerai jaustųsi tėvynėje. Tai 
yra turbūt sunkiausia dalis, nes kalba 
eina apie socialinę paramą, švietimo 
sistemą, kuri kol kas nėra pritaikyta 
mokymui tų grįžtančių vaikučių, 
kurie menkai kalba lietuviškai. Yra 
psichologinių adaptacijos problemų.

Penkta kryptis yra 
informacinė erdvė. Sakyčiau, čia yra 
aiškūs uždaviniai: sukurti tam tikrą 
interaktyvų internetinį tinklalapį, 
plėtoti komunikacijas ir kiek ga-
lima daugiau paslaugų perkelti į 
elektroninę erdvę tam, kad galėtume 
daug biurokratijos sutvarkyti kom-
piuteriu, kad būtų greičiau. 

Šešta kryptis yra užsienio 
lietuvių įsitraukimas į Lietuvos 
pristatymą užsienyje. Čia mes 
kalbame apie tam tikro lobiz-

mo galimybę. Iš tikrųjų kas kas, 
o užsienyje gyvenančių lietuvių 
bendruomenės gali daryti įtakos tų 
šalių politikams priimti vienokius ar 
kitokius sprendimus, plėsti Lietuvos 
draugų ratą, kad vėlgi tie žmonės, 
kurie daro sprendimus, svarbius Lie-
tuvai, būtų palankūs. Pirmiausia, kad 
jie žinotų Lietuvą, pažintų Lietuvą ir 
būtų mums palankūs. 

Šis projektas buvo pareng-
tas dar liepos mėnesį, ir mūsų idėja 
buvo tokia: pateikti jį svarsty-
ti viešai. Projektas buvo išsiųstas 
įvairioms institucijoms, organi-
zacijoms, nevyriausybinėms ir 
vyriausybinėms, užsienio lietuvių 
organizacijoms. Visi galėjo teik-
ti savo idėjas, savo pastabas, savo 
svarstymus. Kas, manau, yra labai 
gerai – strategija nuvedė žmones 
prie tam tikros minties, o tos minties 
plėtojimas jau yra visų reikalas. Iš 
tikrųjų galite kritikuoti, galite siūlyti 
savo, jūsų idėjos laukiamos. Mes dar 
galutinio produkto neturime. 

Šiek tiek apie pastabas, ku-
rias jau gavome. Daugiau atsakymų 
gavome iš įvairių nevyriausybinių 
organizacijų, politologų, žurnalistų 

ir pan. Pirmiausia pasakyčiau, kad 
globalios Lietuvos idėjai iš esmės 
yra pritariama. Visi suvokia, kad 
reikia kažką daryti, kad reikia nuo 
kažko pradėti. Projektas „Globali 
Lietuva“ yra tas kažkas, nuo ko ga-
lima pradėti. Vėlgi galbūt tai nėra 
tobuliausias dalykas, tačiau jau pir-
mas žingsnis žengtas. Iš tikrųjų Lie-
tuva pasiekė savo strateginių tikslų 
– įstoti į Europos Sąjungą ir NATO, 
kur diaspora suvaidino labai didelį 
vaidmenį (ir čia, šitoj sueigoj, nega-
liu susilaikyti dar kartą užsienio lie-
tuviams nepadėkojusi už jų indėlį). 
Po šitų tikslų įgyvendinimo nebuvo 
gilesnės diskusijos apie vaidmenį, 
kurį užsienio lietuviai galėtų toliau 
atlikti. Ir pradėjom svarstyti, ką da-
ryti toliau. 

Viena pastaba yra apie tai, 
kad nėra pakankamai apibrėžtas 
užsienio lietuvių indėlis į strategi-
jos įgyvendinimą, yra tik vienpusis 
Lietuvos įsipareigojimas. Ta mintis, 
manau, turėtų sukelti polemiką tarp 
užsienio lietuvių. Ją išsakė čia gy-
venantys lietuviai.  

Viena vertus, mes čia, Lie-
tuvoje, turime vyriausybines 

JAV ATSTOVAS KOMISIJOJE JONAS PRUNSKIS (KAIRĖJE) IR LIETUVOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIJOS UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS ARVYDAS 
DAUNORAVIČIUS
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struktūras. Glime tam tikra poli-
tine valia priversti vyriausybines 
struktūras įgyvendinti vienus 
ar kitus uždavinius. Jeigu yra 
politinė valia, skiriami resursai, 
tie uždaviniai įgyvendinami. Kaip 
priversti užsienio lietuvius, mes 
nežinome. Užsienio lietuviai buriasi 
į visuomenines organizacijas. Jei-
gu visuomeninė organizacija mato 
tikslą bendradarbiauti, nori bendra-
darbiauti ir gali tai daryti, ieškokime 
sąlyčio taškų, ieškokime temų, kur 
bendradarbiausime. Turbūt šitaip 
būtų teisinga organizuoti ateityje 
mūsų tarpusavio santykius. Identifi-
kuokim sritis, kur norim būti kartu, 
kur reikia dirbti kartu, ir dirbkime 
kartu. Manau, kad užsienio lietuvių 
indėlis į „Globalios Lietuvos“ 
strategiją gali būti labai didelis. Rei-
kia tik paieškoti būdų.

Dar vienas pasiūlymas, mano 
galva, labai geras: skirti papildomą 
dėmesį grįžtančiųjų vaikams. Tie, 
kurie apsisprendė grįžti ir grįžta, 
kaip jiems pradėti gyvenimą Lietu-
voje. Čia būtų ir psichologinė inte-
gracija, ir adaptacija, ir socializaci-
ja, ir švietimas. 

Kad įgyvendintume strategiją, 
mes turime dirbti visi kartu. Dar 

paminėsiu, kad premjeras norėtų 
strategijos galutinį variantą maty-
ti jau iki šių metų pabaigos. Ma-
tyt, sėsime su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovais ir įtemptai 
dirbsime, tobulindami ir bandydami 
atspindėti visus požiūrius.

Darbas su užsienio lietuvių 
bendruomenėmis

Per šiuos ne visai pilnus me-
tus išryškėjo gyvenimiškos situa-
cijos. Pirmiausia apie projektus ir 
projektų rėmimą. Per šiuos metus 
rėmėme daugiau kaip šimtą projektų. 
O buvo gauta daugiau kaip du šimtai 
paraiškų. Kokie projektai buvo 
paremti: kaip pavyzdžius paminėsiu 
Europos lituanistinių mokyklų 
sąskrydį Vokietijoje, Lietuviškos 
dainos festivalį Daugpilyje, JAV 
lietuvių studentų stažuotes Lietuvoje 
ir keletą kitų, kiek smulkesnių. Ki-
tiems metams projektų atrankos kon-
kursas jau yra paskelbtas ir paraiškos 
bus priimamos iki gruodžio 10 d. 

Dar viena forma, kaip remia-
me užsienyje gyvenančius lietuvius 
– tai dotacijos patalpoms išlaikyti. 
Kalba eina apie tuos kraštus, kurie 
yra labiau į rytus nuo Lietuvos, tai 
yra Sankt Peterburgas, Daugpilis, 

JAV ATSTOVAS GRAŽVYDAS SUPRONAS (KAIRĖJE) IR SIBIRO ATSTOVAS ANTANAS 
RASIULIS

Gardinas. 
Daugiau kaip trečdalis lėšų 

tenka kaimyninių kraštų lietuvių 
bendruomenėms: Baltarusijai, Ru-
sijai, Kaliningrado sričiai, Lenkijai, 
Latvijai. Tai lietuvių etninės žemės, 
be to, pragyvenimo lygis ten nėra 
labai aukštas ir tos paramos nie-
kada nebūna per daug. Kita gana 
didelė dalis skiriama Vakarų, Vidu-
rio ir Šiaurės Europai. Čia yra daug 
bendruomenių, jos labai aktyvios, 
teikia paraiškas, kuria projektus. Ka-
dangi jų aktyvumas yra didžiulis, tai 
ir paramos jos gauna daugiau. Dalis 
paramos yra skiriama konkrečioms 
organizacijoms – Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ir Jaunimo sąjungai.

Kita sritis, kuria užsiimam – 
tai lituanistinis švietimas. Lituani-
stinis švietimas – tai šeštadieninės, 
sekmadieninės mokyklėlės. Pri-
minsiu, jos veikia 29 šalyse, jų yra 
daugiau kaip 200, jose mokosi dau-
giau kaip 6 tūkst. moksleivių. Tai 
yra gerai, tai yra kultūros židiniai; 
vaikučiai, sekmadienį, šeštadienį 
praleidę mokyklėlėje, bent kalbės 
lietuviškai. 

Taip pat tenka išlaikyti ir 
lietuvių kalbos mokytojus, šiuo metu 
turime 40 tokių mokytojų. Tie moky-
tojai daugiausia dirba kaimyninėse 
šalyse, etninėse žemėse. Ta proga 
priminsiu labai konkretų dalyką, kad 
lapkričio 10 d. vyks seminaras tiems 
savaitgalinių mokyklų mokytojams. 
Užsiregistravo jau 42 dalyviai. 

Dar vienas veiklos baras – tai 
informacinė veikla: tai yra para-
ma žiniasklaidai, „Pasaulio lietu-
viui“, Britanijos lietuvių, Vokie-
tijos lietuvių leidiniams, kitiems 
laikraščiams, radijo stotims. Su-
teikiame paramą rengiant užsienio 
lietuvių parodas, kai jos rengiamos 
Lietuvoje. Teikiame informaciją no-
rintiems sugrįžti į tėvynę. Mūsų mi-
nisterijos tinklalapyje yra skyrelis 
„Lietuviai pasaulyje“. Manau, kad 
jūs jį gana dažnai atsiverčiate. 

Parengta pagal pranešimą LR 
Seimo ir PLB komisijos posėdyje 

2010 m. spalio 28 d.



132010 Lapkritis  /  Pasaulio lietuvis

Tėvynėje

Kuriant ir diskutuojant apie 
„Globalios Lietuvos“ strategiją jau 
pasiekta daug gerų rezultatų. Visų 
pirma šiame procese išryškėjo daug 
naujų galimų veiklos sričių, pasi-
keista patirtimi, pabandyta į aptari-
amas problemas pasižiūrėti Lietuvo-
je ir užsienyje gyvenančių lietuvių 
akimis. Nemažai PLB patarimų ir 
nuomonių susilaukė dėmesio ir jos 
jau atsispindi įvairiuose projektuo-
se. Todėl, nepaisant kaip kokybiškai 
galutinai bus parengta „Globalios 
Lietuvos“ strategija, jos kūrimo pro-
cesas labai naudingas ir priartina 
prie siektino tikslo. Šiame projekte 
nurodytos strategijos „kryptys“ pa-
kankamai gerai parinktos, tačiau 
būtina tiksliau nubrėžti: valstybės-
Lietuvos piliečio-lietuvių kilmės 
asmens -Lietuvoje gyvenančio lietu-
vio ir pan. „vietą“ strategijoje. 

„Globalios Lietuvos“ 
ilgalaikės strategijos projek-
to 29 lapų variante, kurį parengė 
Demokratinės politikos institutas, 
randame gilių ir teisingų įžvalgų ir 
vertinimų, kokių iki šiol sunkiai buvo 
randama. SSGG analizėje išdėstytos 
ir išryškintos Stiprybės, Silpnybės, 
Galimybės ir Grėsmės turėtų būti 
kelrodžiais kuriant bet kokią Lietu-
vos Vyriausybės siūlomą strategiją 
ryšiams su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais palaikyti ar jų įtraukimo į 
valstybės gyvenimą strategijoms. 

Strategijos pavadinimas – 
„Globali Lietuva“ – nors ir skam-
ba moderniai, plačiai, iš esmės 
neapibūdina mūsų bendro tikslo. Jau 
prieš dešimt metų Lietuvos Respu-
blikos Seime buvo kuriama strategi-
ja, siekiant įtraukti užsienio lietuvi-
us į valstybės gyvenimą, pavadinimu 
– „Integrali tauta“. Šis pavadinimas 
geriau apibūdina mūsų bendrą tikslą. 

Strateginis tikslas. „Globalios 
Lietuvos“ strateginis tikslas – įtraukti 

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įtraukimo į 
valstybės gyvenimą – kūrimo kryptys (2011-2018)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pastabos

kiekvieną lietuvį (bei su Lietuva su-
sijusius nelietuvių kilmės asmenis) 
į politinių ir pilietinių ryšių su Lie-
tuvos valstybe palaikymą“. Siūlome 
pakeisti šią formuluotę taip: įtraukti 
kiekvieną lietuvį (bei su Lietuva su-
sijusius nelietuvių kilmės asmenis) į 
Lietuvos valstybės tikslų įgyvendinimą 
pasaulyje. Lietuvos kertiniai tikslai yra 
per 20 nepriklausomybės metų aiškiai 
apibrėžti – Lietuva turi būti nepri-
klausoma, demokratiniais principais 
besivadovaujanti valstybė. Ne visi 
galės ar net norės dalyvauti Lietuvos 
valstybės politiniame ir pilietiniame 
gyvenime. Tačiau, ir gyvendami ki-
tose šalyse, gali puikiai prisidėti prie 
įgyvendinimo Lietuvos valstybės ir 
tautinių tikslų pasaulyje (pritraukti 
investicijas, aktyviai remti Lietuvą 
savo gyvenamosios šalies parlamente, 
savivaldybėje, universitete, populia-
rinti lietuvių kultūrą, kalbą, mokslą ir 
pan.) 

Kad atsirastų tikrai veiks-
minga ryšių su užsienio lietuviais 
palaikymo praktika ir jų efektyvaus 
įtraukimo į Lietuvos ateities kūrimą 
strategija, pirmiausia reikia išspręsti 
keletą kliūčių: 

Pilietybės klausimas. PLB 
pozicija: Lietuvos valstybė Lietu-

vos pilietį turi laikyti tik Lietuvos 
piliečiu ir neturi pripažinti kitų jo 
turimų pilietybių, nepriklausomai, 
kur jis begyventų (piliečio teisės ir 
pareigos Lietuvos atžvilgiu nekin-
ta). Laikantis šio principo Lietuvos 
pilietis, įgijęs Lietuvos pilietybę gi-
mimu, negali jos prarasti prieš savo 
(raštu pareikštą) valią. Kiekvienas 
lietuvių kilmės pilietis, įgijęs Lietu-
vos Respublikos pilietybę gimimu, 
ir jo palikuonys negali prarasti Lie-
tuvos Respublikos pilietybės prieš 
savo valią, net jei ir yra įgijęs kitos 
valstybės pilietybę.

Tinkamos, nuolat veikiančios 
struktūros sukūrimas. Perorgani-
zavus Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentą ir perdavus Užsienio 
reikalų ministerijai kuruoti santy-
kius su užsienio lietuviais, daugiau 
kaip 1 mln. lietuvių kilmės asmenų 
tapo specifine vienos ministerijos 
valdymo sritimi, o ne integralia vie-
nos tautos dalimi. Užsienio lietuvių 
departamentas yra tik vienas iš de-
vyniolikos Užsienio reikalų minis-
terijos padalinių. Ši struktūra yra 
nepajėgi ir netinkama nei „Globalios 
Lietuvos“ strategijos įgyvendinimo 
koordinacijai, nei įvairialypių ryšių 
(lituanistinio švietimo, kultūros, 

PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE VIDA BANDIS (KAIRĖJE) IR LR SEIMO BEI PLB KO-
MISIJOS NARĖ ONA VALIUKEVIČIŪTĖ
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tapatybės ir kt.) su užsienio lietu-
viais palaikymo kuravimui. Tokiai 
strategijai įgyvendinti ir koordi-
nuoti reikalingas atskiras Užsienio 
lietuvių reikalų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
bendradarbiaujant su kitomis minis-
terijomis ir valstybinėmis institu-
cijomis pagal savo kompetenciją. 
Šios strategijos įgyvendinimą turi 
įvertinti ir prižiūrėti dabar veikianti 
Užsienio lietuvių reikalų koordina-
vimo komisija, vadovaujama Mini-
stro Pirmininko. 

Užsienio lietuvių atstovų 
įtraukimas. Strategijoje kalbama 
apie užsienio lietuvių bet kokio po-
tencialo – politinio, pilietinio, moks-
linio, kultūrinio, organizacinio ir kt. 
– tikslingą panaudojimą kuriant atei-
ties Lietuvą ir čia pat įvairios strate-
gijos, kurios tiesiogiai lies užsienio 
lietuvius, yra diskutuojamos ir ku-
riami priemonių planai be jų daly-
vavimo pirmose eilėse. Kita proble-
ma yra, kad dar nėra įsisąmoninta, 
kad pagrindiniais tokios strategi-
jos skleidėjais ir agitatoriais (kaip 
trumpoje strategijoje teisingai numa-
tyta) bus aktyvusis užsienio lietuvių 
bendruomenių branduolys. 

PLB svarbumas. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, kaip or-
ganizuotos, 41 pasaulio valstybėje 
veikiančios tautinės organizacijos, 
sukaupusios daugiau nei šimtą metų 
įvairaus darbo Lietuvai ir lietuvių 
tautinės tapatybės palaikymo 
užsienio šalyse veiklos patirtį bei 
pripažįstamos Lietuvos Respublikos 
vyriausybės, dabartinis sumenkini-
mas ir prilyginimas kitiems užsienio 
lietuvių naujiems dariniams. PLB 
misija remiasi Lietuvių Charta, kuri 

yra užsienio lietuvių esmė. 
Strategija turi apimti ir 

užsienyje, ir Lietuvoje gyvenančius 
lietuvius. Visa lietuvių tauta turi būti 
Lietuvos ateities statytoja, kartu ir 
išvien, ir tai paremta savanoriškumo 
principu, kuris atsiranda tik tikint 
sėkme ir pasitikint vieni kitais. Pa-
vadinimas „Globali Lietuva“ pa-
rodo, kad norima sutelkti visame 
pasaulyje (taip pat ir Lietuvoje) 
gyvenančius lietuvius bendrų tikslų 
įgyvendinimui. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
ĮTRAUKIMO Į VALSTYBĖS 
GYVENIMĄ KRYPTYS. (Ministro 
Pirmininko tarnybos pasiūlytas pa-
vadinimas). 

„Lietuvių tautinės mažumos 
teisių apsauga“ turi būti atskir-
ta kaip savarankiška kryptis. Tai 
sritis, kuri atitinka „Globalios 
Lietuvos“ idėjai, tačiau reikalau-
ja specifinių veiklos priemonių. 
Lietuva sprendžia ir ateityje turės 
spręsti savo tautinių mažumų pro-
blemas, todėl dvišaliuose santyki-
uose su kaimyninėmis valstybėmis 
neišvengiamai turės kelti taip pat 
lietuvių tautinės mažumos apsaugos 
klausimus ir turėti bei nuolat tobulin-
ti ilgalaikę politikos koncepciją. 

Jeigu bus pritarta nuostatai, 
kad užsienyje gyvenančių lietuvių 
(ir nelietuvių kilmės asmenų) 
įtraukimas į Lietuvos politinį ir 
pilietinį gyvenimą nėra pagrindinė 
prielaida kuriant „Globalią Lietuvą“, 
tuomet atitinkamai reikėtų tobulinti 
ir „Kryptis“. 

Taip pat reikėtų sutarti, ar 
„Globalios Lietuvos“ strategija 
turi apimti ir užsienyje, ir Lietuvo-
je gyvenančius lietuvius. Ši kryp-

tis, nors ir sunkiau įgyvendinama, 
tačiau būtų labai prasminga, mažintų 
atskirtį ir, kryptingai dirbant, duotų 
labai teigiamų rezultatų ilgoje per-
spektyvoje. Kai kuriose šalyse tai 
sėkmingai praktikuojama, pvz., vi-
sokeriopai remiant savivaldybių, 
nevyriausybinių organizacijų, pa-
rapijų tiesioginius kontaktus su 
tautiečiais užsienyje. Panašūs pro-
cesai jau vyksta ir Lietuvoje, tačiau 
valstybei reikėtų juos kryptingiau 
skatinti. Verta atkreipti dėmesį, kad 
tautinio tapatumo, istorinės atmin-
ties, visuomeninio (ir pilietinio) 
aktyvumo, Lietuvos įvaizdžio, 
ekonominės gerovės, teisingumo, 
bendruomeniškumo vystymo ir 
pan. klausimai vienodai aktualūs ir 
užsienyje, ir Lietuvoje gyvenanti-
ems lietuviams. 

Prie „Krypčių“ 6 punk-
to reikia pridėti ir lietuvių tautos 
supažindinimą su užsienio lietuvių 
veikla bei jų įvaizdžio pristatymą 
Lietuvoje. 

Baigiamosios pastabos
„Kūrimo kryptys“ – tai atrink-

ti atskiri sakiniai iš 29 lapų strate-
gijos be konteksto, kuris kaip tik ir 
darė ją labiau tikėtiną, kad šita bus 
sėkmingesnė nei iki šiol kitos. Kita 
vertus, ten nėra nieko naujo; akty-
vioji PLB dalis visa tai jau darė ir 
daro be didelių „Globalios Lietuvos“ 
strategijų. Ar ši nauja strategija bus 
sėkmingesnė, priklausys, kiek PLB 
jai  pritars, kas ją vykdys ir kiek tam 
bus skirta dėmesio ir finansinių lėšų. 

Taip pat daug priklausys nuo 
to, kaip įgyvendinant šią strategiją 
bus komunikuojama su užsienio lie-
tuviais, o ne vien kalbama. 

atkelta iš 4 psl.
tuvos. Esu dėkinga kun. Vikto-
rui Rimšeliui, kuris mane įtraukė 
į „Draugo“ sūkurį prieš 30 metų. 
Jis, būdamas vienuolis ir Marijonų 
vienuolijos vadovas bei „Draugo“ 
moderatorius, numatė, kad ateityje 
bus blogai su finansais. Tuomet jis 
pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia 
kaupti „Draugo“ fondą. Daug kas 
abejojo, sakė: vėlu, Lietuva atgavo 

nepriklausomybę, o Amerikoje vei-
kia daugelis fondų. „Niekas nevėlu“, 
– pasakė jis. Aš pirmoji atnešiau 500 
dol. ir paraginau kitus, 1993 m. su-
darydama pirmąjį 3 tūkst. dol. įnašą. 
Po septynerių metų mes jau turėjome 
1 mln. dolerių, iš kurio šiandien gy-
vename. Jeigu neturėtume savo fon-
do, vargu ar dienraštis dar gyvuotų. 
Nors fondą nualino ekonominė krizė, 
bet jis liko mūsų didžiulė paspirtis“. 

Tai tik menkos detalės iš Jono 
Basanavičiaus premijos laureatės 
Marijos Remienės veiklos. Plačiau 
apie jos kultūrinę veiklą turėsime 
galimybių sužinoti iš jos šiuo metu 
rengiamos antrosios knygos (pirmo-
ji – „Atsukant gyvenimo laikrodį 
atgal“ – buvo išleista 2002 m.).

Audronė V. Škiudaitė
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2010 m. spalio 19 d. popietę 
Kaune prasidėjo jau ketverius me-
tus iš eilės vykstantis Europos 
lietuvių dvasininkų suvažiavimas 
(praėjusį pavasarį jis vyko Romoje, 
dar anksčiau – Lietuvoje ir Vokie-
tijoje). Lietuviai kunigai, dirbantys 
su emigravusiais mūsų tautiečiais 
Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, taip 
pat etninių žemių lietuviais Punsko 
krašte bei Karaliaučiaus srityje 
ir Tilžėje, lankantys Prancūzijos, 
Švedijos ir Danijos lietuvius, pir-
miausia susirinko „Marijos radiju-
je“ pasidalinti savo patirtimi su ra-
dijo klausytojais. Vakare kunigus 
priėmė Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos pirmininkas J. E. arkivysk. S. 
Tamkevičius, SJ. 

Kitą dieną po šv. Mišių ir 
Rytmetinės Valandų liturgijos bei 
pusryčių Kauno kunigų seminari-
joje 14 suvažiavimo dalyvių  rin-
kosi į arkivyskupijos kuriją. Pir-
moje konferencijoje Katecheti-
kos centro vadovas dr. Artūras 
Lukoševičius pakomentavo Kauno 
arkivyskupijos Sinodo nutarimus 
apie katechezę ir bendrą katechezės 
sistemą bei strategiją Lietuvoje bei 
pakvietė susirinkusiuosius disku-
sijai apie tai, ką daryti su trumpam 
laikui parvykstančiais į Lietuvą 

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas

sužadėtiniais, vaikais ir jaunuoliais, 
kurie nori priimti sakramentus, o 
nėra laiko jiems pasirengti. Dalinta-
si patirtimi apie katechezę užsienio 
kraštuose. 

Antroje susitikimo dalyje prel. 
Edmundas Putrimas supažindino 
dalyvius su  šiandienos sielova-
dos aktualijomis. Buvo priimtas 
pasiūlymas sukurti maldą už ne Lie-
tuvoje gyvenančius mūsų tautiečius 
ir ją platinti atlaidų metu vyskupijų 
šventovėse. 

Popietinėje dalyje prof. Egi-
dijus Aleksandravičius papasakojo 
apie Lietuvių išeivijos institutą, jo 
aktualumą ne tik studijuojantiems, 
bet ir norintiems keisti savo požiūrį 
į lietuvių diasporą, išsibarsčiusią po 
visą pasaulį. Profesorius pakvietė 
kunigus rinkti ir saugoti savo 
lietuviškų parapijų ir misijų archy-
vus, o jei yra galimybė – siųsti juos 
į Lietuvą. 

Kauno arkivyskupijos sie-
lovados programų koordinatorė 
ir Jaunimo centro vadovė Vai-
da Spangelevičiūtė Kneižienė 
supažindino suvažiavimo dalyvius 
su artėjančiomis Pasaulio jaunimo 
dienomis, vyksiančiomis Ispanijo-
je, pakvietė į jas atvyksti ir lietuvių 
jaunimą iš užsienio parapijų. Taip pat 

papasakojo apie Kauno arkivysku-
pijos jaunimo sielovados strategiją, 
užmojus, nuolat vykstančias progra-
mas ir renginius jaunimui. 

Kun. Vytenis Vaškelis pasida-
lijo savo kaip egzorcisto patirtimi, 
atsakė į gausius susirinkusiųjų klau-
simus.

Vakare suvažiavimo daly-
viai persikėlė į seminariją, kurioje 
po bendros Rožinio maldos susiti-
ko su klierikais ir gyvai pasidalijo 
savo sielovados ypatumais, atsakė į 
užsienio sielovada susidomėjusiųjų 
klausimus. 

Spalio 21 dieną Europos lie-
tuviai dvasininkai persikėlė po-
sėdžiauti jau į Vilnių, Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos patalpas. 
Čia po bendros maldos ir įvadinių 
klausimų jie susitiko su kardinolu A. 
J. Bačkiu, apaštaliniu nuncijumi ar-
kiv. L. Bonazzi, naujaisiais ganyto-
jais vysk. A. Poniškaičiu ir vysk. 
G. Grušu. Taip pat susitikimo metu 
buvo skirtas laikas Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pranešimams ir dis-
kusijoms, po kurių šv. Mišioms 
dvasininkai rinkosi Šv. Ignoto 
bažnyčioje. Eucharistijos liturgijai 
vadovavo vysk. Gintaras Grušas. 
Ses. Pranciška Neringa Bubelytė, FDCJ

Ernesto Želvio nuotrauka

EUROPOS LIETUVIŲ DVASININKŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAI
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Spalio 5-tą dieną mūsų moky-
kla, kaip ir visos Lietuvos mokyklos, 
šventė Mokytojo dieną. Visi labai 
laukė šios šventės, o ypač abiturien-
tai, kurie nekantravo pavaduoti mo-
kytojus ir mokyklos valdžią.

Iš ryto, dar neprasidėjus 
pamokų laikui, abiturientai susirinko 
direktoriaus kabinete ir „oficialiai“, 
tačiau laikinai atleido direkciją ir 
pedagogus nuo pareigų, prižadėdami 
pasirūpinti visais mokyklos reika-
lais. Visi naujieji mokyklos dar-
buotojai užėmė savo vietas ir ėmėsi 
dirbti, o mokytojai, pakviesti laiki-
nojo direktoriaus Martyno Grigučio, 
sugūžėjo į „ilgamečių klasę“, kur 
jiems vyko istorijos ir muzikos pa-
mokos.

Mokytojo diena „Lietuvių namuose“

Istorijos pamokoje mokytojai 
buvos supažindinti su dvidešimtmete 
„Lietuvių namų“ istorija. Pristatėme 
įspūdingą prezentaciją su užduotimis 
atpažinti save ir savo veiklą, įam-
žintą nuotraukose ir kitokiuose pa-
likimo ženkluose – kaip brangiau-
sias akimirkas nuo pat mokyklos 
įkūrimo. Mokytojai turėjo galimybę 
nustebti, pasijuokti bei padiskutuoti.

Per muzikos pamoką buvo pa-
dainuota mokytojams brangi daina 
„Nuvyto jau žibuoklės“, kuri jiems 
priminė senus gerus laikus. Mokyto-
jai buvo labai sužavėti ir nustebin-
ti jiems paruoštų staigmenų, kurias 
parengė dvyliktokai.

O tuo metu patys abiturien-
tai nesnaudė, jie uoliai įsijautė į 

mokytojų vaidmenis ir vedė savo 
jaunesniems draugams pamokas. Ne 
vienas pajuto sunkią mokytojo dalią, 
bet kai kurie net panoro tapti tikrais 
mokytojais.

Tai buvo nuostabi šventė ir 
mokiniams, ir mokytojams, ir abitu-
rientams!..

Laikas priminė atnešęs dar 
vieną rudeninę šventę – jubiliejinę 
dvidešimtąją Mokytojo dieną,  Mo-
kyklos įkūrimo dieną  „Lietuvių 
namuose“. Ūgtelėjo, sutvirtėjo 
visų mūsų bendrystė, kurią nuolat 
jaučiame ir pasakyti galime keliais 
žodžiais – esame vieni dėl kitų.....

Saulė Olechaitė, Ieva Kuliešaitė
Vilniaus vidurinės mokyklos 

„Lietuvių namai“ abiturientės   

MIELI „PASAULIO LIETUVIO“ SKAITYTOJAI
SVEIKINDAMA JUS SU ARTĖJANČIOMIS ŠV. KALĖDOMIS IR LINKĖDAMA SVEIKŲ IR SĖKMINGŲ ATEINANČIŲ METŲ, NORIU JŪSŲ 

PAPRAŠYTI PADĖTI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI IŠLAIKYTI BEVEIK PUSĘ ŠIMTMEČIO GYVUOJANTĮ ŽURNALĄ „PASAULIO 
LIETUVIS“. PRENUMERUOKITE PATYS IR DOVANOKITE ŽURNALO PRENUMERATĄ SAVO DRAUGAMS, GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, 
YPAČ LIETUVOJE (PRENUMERATA LIETUVAI KAINUOJA TIK 40 LITŲ). LABAI SVARBU LIETUVOS ŽMONES SUPAŽINDINTI SU MŪSŲ 
VEIKLA UŽSIENYJE IR PATIEMS VIENAS APIE KITĄ GERIAU ŽINOTI. ŽURNALAS YRA GERIAUSIA BENDRAVIMO PRIEMONĖ. 

LAUKIAME IR JŪSŲ AUKŲ ŽURNALO LEIDIMUI.
VISA INFORMACIJA APIE PRENUMERATĄ SKELBIAMA ŽURNALO 2 VIRŠELYJE.

NUOŠIRDŽIAI REGINA NARUŠIENĖ

PLB VALDYBOS PIRMININKĖ
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2010 m. lapkričio 4 d. Lietu-
vos Respublikos Seimas pagaliau, po 
ilgų ir karštų diskusijų priėmė naują 
Pilietybės įstatymą, kuris patenkins 
PLB siekius, o taip pat ir didžiosios 
daugumos užsienyje gyvenančių 
lietuvių siekius išlaikyti Lietuvos 
pilietybę, kurią jis gauna gimdamas, 
net ir įgijus kitos šalies pilietybę 
(Pilietybės įstatymo 7 str., kuris kaip 
tik ir kalba apie Lietuvos pilietybės 
išlaikymą, pateikiame žemiau). Seimo 
posėdyje, kuriame buvo svarstomas ir 
priimamas Pilietybės įstatymas, da-
lyvavo ir PLB valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė, pati teisininkė. Pa-
sibaigus posėdžiui PL kreipėsi į gerb. 
Pirmininkę, prašydamas komentaro. 
R. Narušienė taip sakė:

„Diskusijos buvo karštos ir il-
gos. Pagaliau sprendimas priimtas ir 
priimtas rezultatu: 88 už, 9 prieš ir 
25 susilaikė. Tai labai džiugu, kadan-
gi įstatymas nepraėjo vos vos, bet už 
Pilietybės įstatymą balsavo didžioji 
dauguma. Tai Seimo valios parody-
mas. Tos valios mes laukėm 4 metus. 
Džiaugiamės, kad galų gale turime 

Naujas Pilietybės įstatymas patenkino 
didžiąją dalį naujų išeivių

įstatymą, nors, žinoma, tas įstatymas 
bus teikiamas Prezidentei, kuri arba 
priims, arba atmes ir pasiūlys kitą 
sprendimo būdą. Noriu tikėti, kad 
ji įstatymą pasirašys, nes kai su ja 
kalbėjomės vasaros metu, sakė, kad 
tokį įstatymą remtų. Viena dalis jai 
buvo nepriimtina, bet ji išbraukta. 
Jeigu Prezidentė pasirašytų, Seimas 
dar ketina kreiptis į Konstitucinį 
Teismą išaiškinimo, ar įstatymas 
atitinka Konstitucijai. Tikriausiai 
taip ir įvyks, nors, mano manymu, 
tos procedūros nereikia. Čia yra 
politinis sprendimas. Mano galva, 
įstatymas nepažeidžia Konstitucijos. 
Bet jeigu Seimas taip nusprendė, 
lauksime teismo sprendimo.

O šiaip džiaugiuosi, kad 
įstatymas priimtas. Reikia pridur-
ti, kad tai tik pradžia. Manau, kad 
ateityje jį dar reikės tobulinti, ka-
dangi padarėme dar ne visus dar-
bus. Dar neįtraukėme visų užsienyje 
gyvenančių lietuvių, kai kurie liko 
apleisti, pvz., Šveicarijos, Austra-
lijos, Pietų Amerikos ir kai kurių 
kitų kraštų. Tiesa, jų nėra daug. 

Šitas įstatymas leidžia po 1990 m. 
išvykusiems LR piliečiams išlaikyti 
Lietuvos pilietybę. Jų nevažiavo 
tiek daug į Pietų Ameriką ir 
Australiją. Tai labai mažas skaičius. 
O dėl Šveicarijos gali būti atskira 
tarpvalstybinė sutartis. 

Taip kad yra dar tolimesnių 
žingsnių, bet šiuo metu mes 
džiaugiamės, nes liko patenkinta 
dauguma mūsų žmonių“.

7 straipsnis. Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis
Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų:
1) Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
2) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės 

pilietybę;
3) yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
4) yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
5) yra lietuvių kilmės asmuo, išvykęs iš Lietuvos Respublikos po 1990 m. kovo 

11 d. ir įgijęs Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę;
6) sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
7) yra Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) įvaikintas vaikas;
8) yra vaikas – Lietuvos Respublikos pilietis, įvaikintas kitos valstybės piliečių (piliečio) ir dėl to įgijęs kitos 

valstybės pilietybę;
9) Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
10) Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS
2010 m. lapkričio 4 d. Nr. XI-1077, Vilnius
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2010 m. lapkričio 10-12 d. 
Vilniuje, Užsienio reikalų ministeri-
jos kolegijų salėje, vyko lituanistinių 
mokyklų mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras, kurį rengė 
URM Užsienio lietuvių departamen-
tas. Į seminarą buvo susirinkę ke-
lios dešimtys lietuvių bendruomenių 
atstovų iš daugelio pasaulio šalių – 
iš Vakarų ir Rytų. Mokytojus pasvei-
kino ir jų didžiu darbu pasidžiaugė 
URM kancleris Kęstutis Jankaus-
kas, URM Užsienio lietuvių de-
partamento direktorius Arvydas 
Daunoravičius, pristatęs seminaro 
programą, PLB atstovė Lietuvoje 
Vida Bandis. 

„Džiaugiuosi galėdama jus 
pasveikinti, atvykusius į Lietuvą 
dalyvauti užsienio savaitgalinių 
lituanistinių mokyklų mokytojų se-
minare, kur turėsite progos pasida-

Lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras Vilniuje

linti savo darbo patirtimi, pasisem-
ti naujovių ir susipažinti su kitais 
mokytojais, – sakė p. Bandis. – Jūs 
atliekate labai reikalingą darbą, 
auklėjate naująją lietuvių išeivijos 
kartą, mokote gimtosios kalbos, 
ugdote jų lietuvišką tapatybę ir tuo 
neleidžiate vaikams atitrūkti nuo 
tėvynės. Džiugu, kad net 29 pa-
saulio valstybėse veikia apie 200 
lituanistinių savaitgalinių mokyklų 
ir jose dirba apie 600 mokytojų. 
Kiekviena lituanistinė mokykla yra 
unikali, nes yra veikiama tos šalies 
kultūrinių, ekonominių ir specifinių 
švietimo veiksnių. Kai kurios moky-
klos yra didelės ir gyvuoja daugiau 
kaip pusšimtis metų, kaip Lemonto, 
JAV, Maironio lituanistinė mokykla, 
praėjusiais metais atšventusi gyva-
vimo 50-metį; joje mokosi daugiau 
kaip 500 mokinių; ir yra nykštukinių 

mokyklų, kuriose mokosi vos 10 
vaikų ir mokyklėlė gyvuoja vos 
keletą metų ar porą mėnesių, kaip 
mokyklėlė Milwaukee, WI, JAV. 
Kiekviena jų mums yra be galo 
reikšminga. Daugeliu atvejų jos gy-
vuoja mokytojų pasiaukojimo, vi-
suomeninio darbo dėka“, – sakė PLB 
atstovė Lietuvoje Vida Bandis. 

Tris dienas vyko paskaitos ir 
pedagogams aktualūs užsiėmimai. 
Apie komunikacinį kalbos mokymą 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
Lituanistinių studijų katedros lektorė 
Joana Pribušauskaitė, kuri kartu su 
Virginija Stumbriene iš tos pačios 
institucijos vedė užduočių rengimo 
pratybas ir supažindino su lietuvių 
kalbos mokymo priemonėmis. Buvo 
perskaityti kiti pranešimai: Elena 
Stasiulienė, Ugdymo plėtotės centro 
projektų koordinatorė „Integruotos 
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lietuvių kalbos pamokos planavi-
mas lituanistinėje mokyklose“; Vil-
niaus vidurinės mokyklos „Lietuvių 
namai“ mokytojos S. Rožienė, E. 
Juozėnienė, A. Dambrauskienė „In-
tegruotų lietuvių kalbos pamokų 
stebėjimas“; Lidija Laurinčiukienė, 
„International People Management“ 
dėstytoja „Kūrybiškumas mokant 
vaikus“; dr. Renaldas Čiužas, Kom-
petencijos tobulinimo centro vado-
vas, „Besikeičiantys mokytojų vaid-
menys“. 

Įdomu buvo pasekti 
susipažinimo procedūrą, kai moky-
tojai – jauni ir jau su dideliu stažu, 
pedagogai pagal išsilavinimą ir 
mėgėjai, bet turintys poreikį skleis-
ti lietuvišką žodį, prisistatė. Tai bu-
vo Rita Rimdžiūtė iš Prancūzijos, 
Paryžiaus lietuviškos mokyklėlės 
„Genys“ mokytoja; Jolanta Riškienė 
iš Londono, lituanistinės mokyklėlės 

„Aušra“ vadovė; Marija Stakutytė 
Mitukievič ir Liucija Marcinkievič 
iš Baltarusijos, Lydos lituanistinės 
mokyklos; Dalia Lietuvaitienė iš 
Suomijos, Helsinkio gimtosios kal-
bos mokytoja; Vaida Sipavičiūtė 
ir Aušra Teišerskienė iš Airijos, 
Dublino „4 vėjų“ lituanistinės 
mokyklėlės; Fernando Ivanauskas iš 
Urugvajaus lituanistinės mokyklos; 
Arnaldo Vežbickas iš Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje lituanistinės 
mokyklėlės; Tomas Koševski, už 
darbą su lietuvišku jaunimu atsa-
kingas Estijoje; Marija Safonova 
iš Latvijos, Daugpilio lituanistinės 
mokyklos; Janina Skarulienė, irgi iš 
Latvijos, Jelgavos lituanistinės mo-
kyklos, ir kt...

Seminaro dalyviai susipažino 
su „Lietuvių namais“, kur moko-
si lietuvių vaikai iš viso pasaulio, 
aplankė Vilniaus universitetą ir 

Nacionalinę dailės galeriją.
Baigiantis seminarui daly-

viams buvo įteikti kvalifikaciniai 
pažymėjimai. 

Seminarą finansavo Lietuvos 
valstybė – dalyviai buvo aprūpinti 
nemokama nakvyne ir pietumis ir 
buvo apmokėta jų kelionė. Užsienio 
lietuviškų mokyklėlių pedagogai 
tuos mokymus, kurie vyksta daug 
metų, labai vertina ir mielai juose 
dalyvauja. Lektorės džiaugėsi ma-
tydamos daug pažįstamų veidų – o 
tai reiškia, kad mokytojai dirba metų 
metus, nuosekliai, ir yra tikri savo 
pašaukimu.

Įspūdžius ir patirtį iš seminaro 
dalyviai pasižadėjo perduoti ne tik 
savo krašto kolegoms, bet ir aprašyti 
„Pasaulio lietuvyje“. 

Audronė V. Škiudaitė

Vytauto Didžiojo universite-
tas (VDU), Pasaulio lietuvių aka-
demija (PLA) ir Lietuvių išeivijos 
institutas kviečia į tarptautinę 
mokslinę konferenciją „GLOBA-
LIOS PATIRTYS LIETUVOS 
MOKSLUI“, kuri vyks 2011 m. 
vasario 10-12 dienomis Kaune. 
Konferencijoje siekiama diskusijai 
suburti užsienio aukštosiose moky-
klose studijuojančius (dirbančius) 
magistratūros ir doktorantūros stu-
dentus, apsigynusius mokslo vardus 
mokslininkus, kurių nagrinėjamos 
temos siejamos su Lietuvos istorija 
ir dabartimi, analizuojama Lietuvos 
politinių, ekonominių ir socialinių 
procesų problematika. Konferencijos 
tikslai: Suburti specializuotą lietuvių 
akademinės diasporos tinklą, kuris 
taptų integralia Lietuvos mokslo 
visuomenės dalimi ir atliktų think-
tank funkciją, padėtų įgyvendinti 

 TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIESIEMS TYRĖJAMS IR MOKSLININKAMS „GLOBALIOS 

PATIRTYS LIETUVOS MOKSLUI“ 
K V I E T I M A S

bendrus projektus. Pradėti kaupti 
lietuviškos tematikos mokslo darbų, 
apgintų užsienio universitetuose, 
duomenų bazę, siekiant, kad pasau-
lio šalyse apginti magistro darbai ir 
daktaro disertacijos taptų prieinami 
Lietuvos studentams ir kitiems besi-
domintiems. Organizatoriai: VDU, 
PLA, Lietuvių išeivijos institutas. 
Partneriai: Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjunga, www.TrysMilijonai.lt, 
„Global Lithuanian Leaders“.

Registracija į konferenciją 
vyksta elektroniniu paštu, atsiunčiant 
užpildytą dalyvio anketą. Anketas 
prašome siųsti iki sausio 1 d. 

Apgyvendinimas. Konferenci-
jos dalyviai, laiku atsiuntę anketas ir 
pageidaujantys apgyvendinimo, bus 
aprūpinami nakvyne VDU studentų 
bendrabutyje. 

Kontaktai: Vida Bagdona-
vičienė, Pasaulio lietuvių akademi-

jos koordinatorė Žygimantų 5a-6, 
Vilnius, Lietuva LT - 01102 Tel.: 
+370 5 261 61 91 Tel.: +370 67 97 
12 89; el. paštas: v.bagdonaviciene@
pvt.vdu.lt 

VDU vykdomo projekto „Pa-
saulio lietuvių akademija“ tikslas 
– burti lietuvių diasporą, skatinti 
išeivijos ir Lietuvos mokslininkų 
bei studentų bendradarbiavimą aka-
deminiuose projektuose, pritraukti 
besidominčius Lietuva ir jos kultūra. 
Šis projektas vienija daug veiklų: 
visus metus organizuojamus kursus, 
mainų programas, stažuotes, nuoto-
linio mokymosi galimybes. PLA – 
tai ir idėjinis darinys, atviras įvairių 
klubų, asociacijų, bendruomenių ini-
ciatyvoms. 

Išsamesnę informaciją apie 
programą ir registracijos formą ra-
site internete http://www.vdu.lt/pla
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Neseniai New Yorke, LR gene-
raliniame konsulate, Rytų pakrantės 
lietuviai turėjo progos susitikti su 
oficialiu vizitu Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose viešėjusiu mūsų šalies 
užsienio reikalų ministru Audroniu-
mi Ažubaliu. Kartu su vykdomosios 
valdžios atstovu ir jo žmona Loreta 
į šį Rytų pakrantės didmiestį atvy-
ko URM politikos direktorius Eit-
vydas Bajarūnas, URM Jungtinių 
Tautų, Tarptautinių organizacijų 
ir Žmogaus teisių departamento 
direktorė Raimonda Murmokaitė, 
URM ambasadorė ypatingiems 
pavedimams Ina Marčiulionytė, 

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

LR Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis: 
„Išeivijos santykis su Lietuva nėra vienalypis“

URM vadovo patarėjas Mykolas 
Juozapavičius, Lietuvos ambasado-
rius JAV ir Meksikoje Žygimantas 
Pavilionis, iš Europos Sąjungos 
tituluojamos sostinės Briuselio 
atskridęs mūsų valstybės ambasado-
rius prie NATO Linas Linkevičius. 
Užrašėme labiausiai įstrigusias ir 
prieštaringas A. Ažubalio mintis, 
uždavėme jam kelis klausimus patys.

Susitikimo su garbingu 
svečiu pradžioje pirmą sykį New 
Yorko konsulate besilankantį 
ministrą pasveikino JAV Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apygar-
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė, 

pareiškusi keletą užuominų mūsų 
šalies valdžios atstovams, liečiančių 
mūsų tautos emigraciją, paramą 
užsienyje apsigyvenusiems lietu-
viams, kultūrinį paveldą Ameriko-
je, daugumai išeivijos atstovų itin 
„skaudančią“ Lietuvos pilietybės 
išlaikymo dilemą. Savo kalboje A. 
Ažubalis į minėtas pastabas reagavo 
be užuolankų: „svarbiausia yra visų 
lietuvių tarpusavio santykis. Vieni 
išvažiavome, kiti likome, dar kitus 
per prievartą išvežė į Sibirą, kiti lai-
ku pasitraukė. Vieni, likę Lietuvoje, 
stovi darbo biržose, kiti ėmėsi ini-
ciatyvos ir emigravo ieškoti sotesnės 

SUSITIKIME SU POLITIKAIS NEW JERSEY V. KUDIRKOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE. MONIKOS MURAUSKAS NUOTR.
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duonos užsienyje. Ir tokioje nepa-
prastoje situacijoje surasti sprendi-
mus, kurie visiems teisingi, yra la-
bai sunku arba tiesiog neįmanoma. 
Pradėkime nuo paveldo klausimų, 
kaip minėjote, apie uždaromas 
bažnyčias JAV. Mano, kaip Lietuvos 
užsienio reikalų ministro, pirmasis 
vizitas kaip tik buvo į Vatikaną, kur 
aš susitikau ir kalbėjausi su kardino-
lu A. J. Bačkiu. Jis mane perspėjo, 
kad neįmanoma išsaugoti to, kas yra 
neišsaugojama. Juk kai žmonės neina 
į bažnyčias, jos stovi tuščios, nelieka 
kitų alternatyvų. Ir šis pavyzdys liu-
dija, jog situacija nėra paprasta. Taip 
pat sunku suskirstyti prioritetus, kur 
reikėtų skirti dėmesį pirmiausia ir 
saugoti paveldą – ar čia, Ameriko-
je, ar, sakykim, Baltarusijoje, Ru-
sijoje, Ukrainoje. Reikia atsižvelgti 
ir į tai, kur žmonės gyvena saugiau, 
turtingiau – ar Baltarusijoje, ar New 
Yorke... Šių metų URM biudžetas 
užsienio lietuviams yra tik 1 mln. 
400 tūkst. litų. Iš tų pinigų mokama 
alga 41 mokytojui, kurie dirba septy-
niose Rytų arba Centrinės Europos 
valstybėse, 35-iose mokyklose, kur 
vaikai mokomi lietuviškos dvasios, 
kalbos ir istorijos. Ir kai pas mane 
ateina lietuvis, gyvenantis Airijoje, 
dirbantis ten dailide bei uždirbantis 
8 kartus daugiau nei jo kolega Lie-
tuvoje, ir prašo pagalbos jų sekma-
dieninei mokyklėlei, aš neturiu ką 
jam pasakyti... Nes jis greičiausiai 
gauna du kartus didesnį atlyginimą 
nei užsienio reikalų ministras, o 
ateina prašyti pagalbos įstaigai, kur 
mokosi jo vaikas. Manyčiau, tai 
yra tiesiog neteisinga. Tie lietuvi-
ai, kurie išvažiavo XIX amžiuje bei 
prieškariniu, patys kūrė mokyklas ir, 
abejoju, ar į Smetonos laikų Lietuvą 
ėjo panašūs prašymai. Štai tas san-
tykis užsienio lietuvių su Lietuva 
nėra vienalypis. Jis sudėtingas ir 
nėra lengvai išsprendžiamas. Kaip ir 
dvigubos pilietybės klausimas, ku-
ris yra labai sudėtingas. Vien kalbų, 
pasisakymų šioms problemoms 
spręsti nepakaks, reikia kažko dau-
giau. Aš manau, kad „Globalios Lie-
tuvos“ idėja yra puiki, mes laukiame 

atsiliepimų iš visų bendruomenių 
apie šią strategiją, kad ji taptų gyva 
ir veikianti, kad ji padėtų visiems 
lietuviams, kur jie begyventų, ben-
drauti tarpusavyje, dalytis idėjomis 
ir tobulinti tą santykį“.     

    
–Gal keletą žodžių apie da-

bartinius Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos prioritetus...

–Būtent dabartiniu metu 
tai – palaikyti gerus santykius su 
kaimyninėmis šalimis, nuolatinė 
integracija į Europos Sąjungą, 
transatlantiniai ryšiai. Taip turime 
ieškoti naujų, geresnių būdų, kaip 
efektyviau bendrauti su užsienio 
lietuviais, kad galėtume įtvirtinti 
„Globalią Lietuvą“. Beje, kviečiu 
visus susipažinti su šia programa 
(ją galima rasti mūsų ministeri-
jos tinklalapyje www.urm.lt), ir jei 
gims kokios idėjos ar pasiūlymai, 
kaip pagerinti užsienio lietuvių 
ir Lietuvos gyventojų santykį bei 
bendradarbiavimą, labai prašome 
pasidalinti savo mintimis. Kadangi 
užsienio politika yra visos valstybės 
kolektyvinė kūryba, pradedant nuo 
prezidentės ir baigiant vyriausy-
be, ministru bei Seimu, manau, kad 
Lietuvos užsienio politikos priorite-

tai nesikeičia, tik, ko gera, jie tapo 
labiau į tikslą orientuoti. Be galo 
džiaugiuosi, jog jau pavyko pro-
jektas, prie kurio dirbome 4 metus. 
Tai bandymas tvirtinti mūsų šalies 
diplomatijos tarnybą rotacijos prin-
cipu, kad būtų labai aiški sampra-
ta, kokiu būdu daroma karjera. Yra 
daug ir kitų darbų, kurių visų ir 
nesuminėsi... Štai šiandien (Rugsėjo 
22-ąją – red.) vyriausybiniame susi-
tikime kalbėjomės NATO valstybių 
atstovai su Rusija apie naują 
strateginę koncepciją ir santykius su 
partneriais. Lietuvos pozicija – ge-
rai, kad yra idėja ir planas įtraukti 
Rusiją į priešraketinės gynybos siste-
mas, architektūrą. Tačiau sudaryda-
mi glaudesnius ryšius su rusais, mes 
juos kaip ir žeminame, nes kalbame 
ne ta kalba, kuria kalbamės tarpusa-
vyje, su kitais tariamės demokratinių 
vertybių, žmogaus teisių kalba; man-
au, kad pirmiausia mes su Rusija irgi 
turime kalbėtis ta pačia kalba kaip 
su lygiaverte partnere, o ne siekti 
tik tam tikros trumpalaikės naudos. 
Turi būti abipusiškumas, be kurio 
nieko neišeis. Susitikimo Europos 
Sąjungos su Rusija metu kalbėjome 
apie idėją kurti šios šalies moderni-
zacijos planą. Aš kalbėjau, kad tu-

LR KONSULATE NEW YORKE (IŠ KAIRĖS): R. ŽUKAITĖ, V. SARAPINAS, A. 
AŽUBALIS SU ŽMONA LORETA. EUGENIJOS MISEVIČIENĖS NUOTR.
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rime kalbėti ne tik apie ekonominį 
modernizavimą, bet ir apie politinį 
bei socialinį, įskaitant žmogaus 
teises. Taip pat reikia moderni-
zuoti jų poziciją kaimyninių šalių 
atžvilgiu. 

–JAV dirbantys LR 
diplomatinių atstovybių vadovai 
vis skundžiasi dėl sumažėjusio 
URM finansavimo, kokia ministro 
nuomonė šiuo klausimu?

–Na, pinigų neatsisėsi ir 
nepripaišysi, jų yra tiek, kiek yra... 
juo labiau ekonominio sunkmečio 
sąlygomis. Aš linkiu visiems savo ko-
legoms ir visiems politikams, kad jie 
suprastų, jog ši tarnyba yra unikali. 
Dauguma diplomatų dirba užsienyje, 
atstovaudami Lietuvai, pradedant 
konsulinėmis paslaugomis, baigi-
ant tuo, kad esame užsienio reikalų 
prekybos ministerija. Stengiamės 
įgyvendinti tam tikras apsaugos prie-
mones mūsų verslininkams. Štai, sa-
kykim, neseniai pasirašėme sutartį 
– Europos Sąjunga su Pietų Korėja, 
atrodytų, kas čia Lietuva... O šia su-
tartimi mes apgynėme mūsų gamin-
tojus, nes viena iš penkių Europoje 
pagaminamų krabų lazdelių yra iš... 
Plungės, „Vičiūnų“ grupės įmonės. 
Mes sutarėme dėl tam tikrų išlygų, 
kad pigi Pietų Korėjos darbo jėga ir 
produkcija nesudarytų nelygiateisės 
konkurencijos mūsų šalies gamin-
tojams. Todėl turime suprasti, kad 
ši institucija yra be galo svarbi, nes 
atstovauja Lietuvai įvairiose srityse. 
Tikiuosi, mano kolegos Seimo nariai 
atsakingai įvertins šias aplinkybes ir 

deramai apspręs URM finansavimą.

–Šią savaitę vyksta svarbūs 
susitikimai 65-osios Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesijos bendrųjų debatų progra-
moje. Kokių klausimų aptarimas 
aktualiausias Lietuvai?

–Taip, aš pirmininkauju mūsų 
šalies iniciatyva organizuojamam 
Demokratijų bendrijos ministrų 
susitikimui (angl. UN Democracy 
Caucus), kurį surengėme su Pasaulio 
moterų lyderių taryba. Svarbi mūsų 
misijos dalis – Lietuvos prezidentės 
D. Grybauskaitės kalba tema „Mo-
terys – kritinė demokratinio valdy-
mo jėga“. Na, o Lietuvos antri me-
tai pirmininkaujamoje Demokratijų 
bendrijos (kuri buvo, tiesą sakant, 
gerokai prigesusi prieš lietuviams pe-
rimant jai vadovauti) susitikime da-
lyvauja 15 užsienio reikalų ministrų, 
prezidentų – tai unikalus dalykas. 
Kalbėsime apie moters vaidmenį 
civilizuotoje visuomenėje. Lietu-
va yra tarp tų šalių lyderių, kuriose 
daug moterų vadovių – krašto ap-
saugos ministrė, Seimo pirmininkė, 
pati mūsų prezidentė. Be to, kartu su 
Latvijos ir Estijos užsienio reikalų 
ministrais pasirašysime susitarimą 
su JAV administracija, kuriuo 
įkuriamas bendras Baltijos valstybių 
ir JAV Laisvės fondas (apie 10 mln. 
dol.), skirtas švietimui – mainų pro-
gramoms. 

Kadangi mūsų šalies kitais 
metais laukia labai atsakingas iš-
šūkis – pirmininkavimas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo orga-

nizacijai (ESBO), kuriai priklauso 56 
valstybės nuo Vancouverio (Kanada) 
iki Vladivostoko (Rusija) – turime 
su jomis visomis tartis. Didele pro-
blema išlieka Afganistanas, taip pat 
Centrinė Azija, kurioje yra nemažai 
ESBO narių valstybių, per kurias 
keliauja stambūs narkotikų srautai... 
taigi vienas mūsų prioritetų – re-
gioninis bendradarbiavimas, sienų 
apsauga, skaidrumas. Idealiai tokių 
pareigų neatliksi, bet jau pradėta 
derinti. Visi tų šalių užšaldyti kon-
fliktai ir nesutarimai bus Lietuvos 
rūpestis kaip pirmininkaujančios 
valstybės, turėsime tarpininkau-
ti, ieškoti išeities taškų, bandysime 
sodinti prie stalo konfliktuojančias 
šalis, kad vyktų dialogas, o ne ginklų 
žvanginimas. 

–Ir pabaigai, ką galėtumėte 
palinkėti Amerikos lietuviams?

–Linkiu lietuviams labai 
įdėmiai perskaityti „Globalios Lie-
tuvos“ strategiją ir pagalvoti, ką pa-
daryti, kaip padaryti, kad šis doku-
mentas nevirstų vien tik popierium 
ir nenugultų giliai kur nors URM 
stalčiuje. Padėkime vieni kitiems, 
patobulinkime tą strategiją, kad ji 
būtų veiksminga ir kad galėtume 
jaustis lietuviais, nesvarbu, kur 
bebūtume – ar Antarktidoje, ar 
Telšiuose. Kad nenutrūktų tas vie-
ningas bendravimas tarp visų mūsų 
planetos lietuvių.

Eugenija Misevičienė, 
Laurynas R. Misevičius

JAV Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkei
p. Marijai Remienei
Džiaugiamės, kad Lietuva įvertino Jūsų pastangas puoselėjant lietuvybę bei ilgametį darbą, siekiant sugrąžinti 

kultūros vertybes į Lietuvą. Jūsų veikla yra mūsų Tautos pasididžiavimas ir pavyzdys.   
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu širdingai sveikinu Jus su šiuo garbingu apdovanojimu -  

Valstybine Jono Basanavičiaus premija. 
Linkime Jums visokeriopos sėkmės tęsiant pradėtus darbus! 

Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė
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Antrąjį šimtmetį pradėjęs 
„Draugo“ laikraštis, spalio 30 d. 
Willowbrook pokylių salėje Wil-
low Springs (IL) surengęs savo 
metinį balių, dar pajėgė pritraukti 
gana gausų lankytojų būrį – arti 300 
žmonių, kurie stengiasi išlaikyti šį 
seniausią išeivijos leidinį. 

Toje garbingoje šventėje 
dalyvavo svečiai iš Lietuvos, 
Washingtono bei kitų miestų. Vie-
nu svarbiausių jų buvo čikagiečiams 
gerai pažįstamas diplomatas, buvęs 
Lietuvos gen. konsulas Chicagoje 
Arvydas Daunoravičius, prieš porą 
metų sugrįžęs atgal į Lietuvą. Šiuo 
metu jis eina Užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lietuvių departa-
mento direktoriaus pareigas. 

Svečias pažėrė gražių žodžių 
„Draugui“: „Šis vakaras yra dar vie-
na nuostabi proga pažvelgti į šio 
ypatingo leidinio reikšmę pasaulio 
lietuvio gyvenime. Juk „Draugo“ 
nueitas kelias – tai kartu ir laisvės 
idėjos, laisvos Lietuvos, lietuviškos 
savasties išsaugojimo, gimtojo 
žodžio puoselėjimo kelias. „Drau-
gas“ jau seniai tapo viso pasaulio 
lietuvių paveldu, neatsiejama mūsų 
bendruomeninio gyvenimo dalimi. 
Tvirtai tikiu, kad ir pradėjęs savo 
antrąjį šimtmetį mūsų visų pastango-
mis „Draugas“ tvirtai žengs savuo-
ju keliu ir skleis žinią apie lietuvių 
šeimą“.

„Šiemet minime Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo 
20-metį. Nepaisant mūsų tautos 
istoriją žymėjusių negandų, karų ir 
tragedijų, įskaitant sovietų okupaciją 
ir laikiną valstybingumo praradimą, 
išsaugojome papročius, kultūrą, 
seną ir gražią kalbą. Išsaugojome 
mūsų tautinę tapatybę ir realizavome 
savąjį laisvės bei nepriklausomybės 
troškimą. Ir nors dalis mūsų dėl 
vienų ar kitų priežasčių buvo pri-
versti palikti tėvynę bei suleido 
šaknis svetur, visada buvome ir esa-

„Draugo“ dienraščio metinis pokylis 
vis dar sutraukia daug lankytojų

me viena tauta – nedalomai susiju-
si svarbiausiais tautinės savasties 
atributais – lietuvių kalba, kultūra, 
papročiais, tradicijomis ir bendra 
istorine atmintimi. 

Puikus mūsų valstybės tva-
rumo pavyzdys – užsienio lietuvių 
veikla Lietuvos okupacijos metais. 
Nepaisant priešiškų aplinkybių ir, 
atrodytų, beviltiškos padėties, visą 
tą ilgą bei gūdų sovietinės oku-
pacijos laikotarpį bendras tikslas, 
bendra viltis ir bendra svajonė at-
kurti Lietuvos valstybingumą telkė 
žmones kovai dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės, būrė juos 
puoselėti tautos istorinę atmintį, tra-
dicijas bei dvasią.“ 

„Dėkoju ir už Jūsų ilgametę 
aktyvią veiklą puoselėjant lietuvybę. 
Juk būtent Jungtinių Amerikos 
Valstijų Lietuvių Bendruomenės 
sukurta lituanistinio švietimo si-
stema gali būti laikoma pavyzdžiu 
daugeliui mūsų tautiečių, siekiančių 
išlaikyti lietuvybę užsienyje, per-

duoti lietuvišką pradą mūsų jau-
najai kartai. Puikus to liudijimas 
– didžiausios pasaulyje Maironio 
ir Chicagos lituanistinės mokyklos, 
taip pat šiemet garbingas 50-ies ir 
60-ies metų sukaktis švenčiančios, 
tačiau energingos ir jaunatviškos 
Washingtono Kristijono Donelaičio, 
Bostono ir New Yorko Maironio 
lituanistinės mokyklos“, – kalbėjo 
svečias iš Vilniaus. 

A. Daunoravičius prabilo 
ir apie ryšių su užsienio lietuviais 
reorganizaciją. Jis sakė: „Naudo-
damasis proga, noriu pabrėžti, kad 
santykiai su užsienio lietuviais – 
egzistencinės svarbos klausimas 
mūsų valstybei, todėl jau eilę metų 
buvo ieškoma būdų, kaip šiuos san-
tykius pakylėti į naują lygmenį. Po 
įvykusios reorganizacijos Užsienio 
reikalų ministerija tapo tiesiogiai 
atsakinga už ryšių su užsienio lietu-
viais stiprinimą. 

Šiandien mūsų tikslas, mūsų 
gyvybiškas poreikis yra užtikrinti 

KALBA „DRAUGO“ LEIDĖJŲ TARYBOS PIRM. ADV. SAULIUS KUPRYS
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kuo glaudesnę visų tautos sudėtinių 
dalių sąsają; mūsų kaip tautos 
vienovės įsisąmoninimą ir raišką 
globaliame pasaulyje; tvirtų, 
nepažeidžiamų ryšių kūrimą bei 
puoselėjimą tarp visų tautiečių – ar 
jie gyventų Lietuvoje, ar už jos ribų. 

Būtent tvirti saitai tarp žmonių daro 
valstybę vientisą, tvirtą bei patvarią, 
o kartu ir ilgaamžę.

Šiuo metu turime palan-
kias sąlygas tolimesnei mūsų ryšių 
plėtotei, tad tikiu, kad grįsdami 
savo santykius tarpusavio pagarba 

URM UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS ARVYDAS 
DAUNORAVIČIUS (DEŠINĖJE) POKYLYJE BENDRAUJA SU VIENU IŠ LIETUVIŲ FONDO 
STEIGĖJŲ DR. KAZIU AMBROZAIČIU. EDVARDO ŠULAIČIO NUOTRAUKOS

ir nuoširdumu išnaudosime mums 
atsiveriančias naujas galimybes“, – 
akcentavo išeivijai svarbios įstaigos 
direktorius. 

Į susirinkusiuosius „Drau-
go“ leidėjų vardu kreipėsi Marija 
Remienė ir adv. Saulius Kuprys. Pa-
starasis pristatė žymesniuosius po-
kylio svečius. Tarp jų buvo ir Lietu-
vos gen. konsulė Skaistė Aniulienė, 
kuri savo kalboje negailėjo gerų 
žodžių leidiniui. 

Kaip jau įprasta lietuvių 
susiėjimuose, buvo pateikta gardi 
vakarienė, po kurios sekė meninė 
dalis. Koncertavo jaunas akorde-
ono virtuozas Martynas Levickis, 
pristatytas kaip pasaulio taurės 
„Coupe Mondiale 2010“ Kroatijoje 
nugalėtojas. Šis daugelio tarptautinių 
konkursų dalyvis ir laureatas dabar 
studijuoja Karališkojoje muzikos 
akademijoje Vakarų Anglijoje. 

Renginį užbaigė šokiai (jiems 
grojo Algimanto Barniškio orke-
stras), kurių metu buvo galima pa-
bendrauti su pokylio dalyviais.

Šventė buvo šauni, atro-
do, dienraštis „Draugas“ dar turi 
nemažai draugų.

Edvardas Šulaitis

ŠIRDINGAI SVEIKINAME PROF. DR. VYTAUTĄ BIELIAUSKĄ 
GARBINGO JUBILIEJAUS – 90 – MEČIO PROGA!

SAVO GYVENIMĄ JŪS PAŠVENTĖTE LIETUVYBĖS LABUI. NORS LIKIMAS NUBLOŠKĖ TOLI NUO 
TĖVYNĖS, JŪS BUVOTE TAS ŠVIESULYS IR ĮKVĖPĖJAS KITIEMS NEPASIDUOTI, NEPAMIRŠTI  LIETU-
VOS, SAVO KALBOS IR TRADICIJŲ. JUS PADĖJOTE LIETUVIAMS SUSIBURTI Į LIETUVIŠKAS ORGANI-
ZACIJAS, SAVO DARBU, MOKSLU BEI PASIAUKOJIMU KOVOJOTE UŽ LIETUVĄ!

REIŠKIAME JUMS DIDŽIULĘ PAGARBĄ IR DĖKOJAME UŽ JŪSŲ  ATSIDAVIMĄ BENDRUOME-
NINEI VEIKLAI IR NEĮKAINOJAMĄ INDĖLĮ Į LIETUVYBĖS IŠSAUGOJIMĄ!

  
LINKIME STIPRYBĖS, SVEIKATOS IR KUO GERIAUSIOS KLOTIES.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS VARDU

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ

-2010-
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Inžinierius Vytautas Jonas 
Šliūpas yra aušrininko dr. Jono 
Šliūpo ir jo antrosios žmonos, 
palangiškės Grasildos Grauslytės 
Šliūpienės (vėliau Chicagoje 
Kartanienės) vienintelis sūnus. 

Vytautas gimė Palangoje 1930 
metais, Vytauto Didžiojo metais. Pa-
langoje baigė pradinę mokyklą ir 
dvejus metus, iki šeimai pasitrau-
kiant iš Lietuvos, lankė gimnaziją. 
1944 metais su tėvais atvyko į 
Vieną, vėliau į Bregenzą Austrijo-
je, o po tėvo mirties lapkričio 6 d. 
Berlyne, karui pasibaigus, į Tubin-
geno ir Nurtingeno tremtinių (DP-
displaced persons) stovyklas Vokie-
tijoje.  Amerikon išvyko anksti, dar 
1947-jų metų vasario mėn., nes jį 
ir motiną išsikvietė dr. Jono Šliūpo 
pirmoji duktė dr. Aldona Šliūpaitė, 
gyvenusi Brooklyne, NY. 

Amerikon atvykęs Vytautas 
baigė gimnaziją ir Statybos inžineriją 
Illinois Technologijos institute XE 
(Chi Epsilon), inžinerijos garbės or-
ganizacijos žymeniu.  Vėliau, gavęs 
asistento stipendiją, 1954 metais 
magistro (MSCE) laipsniu baigė hid-
raulikos mokslus Madisone, Wis-
consino universitete.  Tais pačiais 
metais Chicagoje vedė farmacijos 
studentę Vandą Fabijonavičiūtę ir 
1957 m. Chicagoje susilaukė sūnaus 
Kęstučio, o 1995 m. Californijoje ir 
vaikaičio Viesulo Roko. 1959 me-
tais gavo Amerikos valdiško darbo 
kvalifikaciją GS-13. 

Studijuodamas ir vėliau Vytau-
tas aktyviai reiškėsi lietuvių skautų 
organizacijoje, vedė savaitinį skautų 
skyrelį „Naujienų“ dienraštyje; sure-
dagavo pirmąjį stambesnį Chicagos 
skautų leidinėlį „Lituanikos“ tunto 
10-ties metų proga; buvo pirmasis 
„Lituanus“ žurnalui remti komiteto 
pirmininkas ir kt.

Vytauto Šliūpo gyvenimas 
buvo ypač spalvingas – per 30 darbo 
metų darbo ir turistiniais tikslais jis 
aplankė 127 kraštus, ilgesniam lai-
kui su šeima gyveno keturiuose kon-

Vytautui Šliūpui – 80

tinentuose. Nuo 1970-jų metų, gy-
vendamas San Francisco, Californi-
joje, būdamas International Enginee-
ring Co., Director for Europe, Africa 
and Middle East, darbo reikalais, 
daug važinėjo po Afriką. Nuo 1977 
m. persikėlė į Artimuosius Rytus – 
7 metus gyveno Saudo Arabijoje, 
buvo Morrison-Knudsen Int. Co. Ri-
yadh viršininkas. Tenai, jo namuose 
Riyadh mieste, įsisteigė ir Artimųjų 
Rytų Lietuvių Bendruomenės sky-
rius, į antrąjį suvažiavimą pritraukęs 
net 17 Saudo Arabijoje dirbusių 
lietuvių ir jų šeimų narių. Priklausė 
JAV prezidento Ronaldo Reagano 
sukurtai techninei misijai dėl karo 
sugriauto Beiruto miesto atstatymo.  

V. Šliūpas priklausė įvai-
rioms profesinėms organizaci-
joms. Sulaukęs 55 metų inž. Vytau-
tas nusprendė palikti inžinerijos 
profesiją, išėjo į pensiją ir atsidavė 
lietuviškai veiklai, rašė į lietuviškus 
ir angliškus laikraščius. Buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Šiaurės Cali-
fornijos skyriaus ir Republican Nati-
onalities Heritages Council vadovas. 

1987 m. San Francisco, Cali-
fornijoje, įsteigė ir vadovauja savo 
tėvo, aušrininko dr. Jono Šliūpo ar-
chyvui, kuriam įvairių raštų, knygų, 
dokumentų bei kitokios Lietuvai 
svarbios istorinės medžiagos paau-
kojo daugiau kaip 400 lietuvių.

1997 metais kartu su Califor-
nijos universiteto Davis, CA, profes-
oriais-savanoriais įsteigė „Auksučiai 
Foundation (USA)“ – pelno 
nesiekiančią (nuo Amerikos valdžios 
mokesčių atleistą) organizaciją padėti 
Lietuvos smulkiesiems ūkininkams 
modernizuoti savo verslą. Netoli 
Kuršėnų, Šiaulių apskrityje, įkūrė 
Auksučių žemės ūkio mokomąjį, 
parodomąjį ir miškų ekologinio 
tvarkymo centrą, kuriame, padedant 
Amerikos lietuviams ir amerikiečims, 
ūkis išaugo į didelę mokyklą. 

Šiaulių universiteto sena-
tas 2008 metais V. Šliūpui suteikė 
„Membrum Honoris Causa“ ir išrinko 
Šiaulių universiteto Garbės nariu. 

Vytautas, jo žmona Vanda, 
sūnus Kęstutis Jonas ir anūkas Viesulas 
Rokas Šliūpai yra Lietuvos piliečiai.

VYTAUTAS ŠLIŪPAS TĖVO JONO ŠLIŪPO PARODOS ATIDARYME
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Garbingą 80-metį švenčia 
įžymusis operos solistas ir vokalo 
maestro Arnoldas Voketaitis iš Chi-
cagos. Lietuvos melomanams, deja, 
jis mažai pažįstamas. Maestro Ar-
noldas ne vieną dešimtmetį blizgėjo 
įvairiuose JAV teatruose ir koncertų 
salėse, gastroliavo pasaulyje su 
įžymiais orkestrais ir dirigentais. 
Tuo metu Lietuva buvo už geležinės 
uždangos. Jis dainavo geriausiuose 
teatruose, tarp jų „New York City 
Opera“ (12 sezonų), „Lyric Opera of 
Chicago“ (20), „San Francisco Ope-
ra“ (5), „Bellas Artes“ (Meksika, 
10), New Yorko „Metropolitain Na-
tional Company“. Yra sukūręs apie 
170 vaidmenų. 

2009 m. Arnoldą  Voketaitį už 
nuopelnus lietuviškai kultūrai Lie-
tuva apdovanojo Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Ko-
mandoro kryžiumi. Ta proga jis su 
žmona Nijole buvo atvykę į Lietuvą. 
Arnoldui Voketaičiui ši kelionė į tėvų 
gimtinę buvo pirmoji ir natūralu, kad 
nuostabi. Jis aplankė daugelį Lietu-
vos vietovių, žavėjosi Kryžių kalnu, 
Lietuvos gandrais ir dar daug kuo 

Maestro Arnoldui Voketaičiui – 80
ir „Muzikos kalendoriaus“ autoriui 
muzikologui Vaclovui Juodpusiui 
davė trumpą interviu apie „Travia-
tos“ operą solisto sceninėje biogra-
fijoje: 

– Ar Daktaras „Traviatos“ 
spektaklyje 1966 m. buvo pirmasis 
Jūsų pasirodymas Chicagos „Lyric“ 
scenoje? 

– Tai buvo viena iš trijų operų, 
kuriose tais metais debiutavau „Ly-
ric“ scenoje.

– Ar tai buvo pirmoji Tavo 
„Traviata“?

– Ne. Pirmąsyk ją dainavau 
1958-aisiais „New York City Ope-
ra“. Tais metais New Yorko scenoje 
debiutavau Štrauso „Die schweig-
same Frau“. Daktaras „Traviatoje” 
buvo viena iš penkių to sezono rolių.

– Beje, „Lyric“ operos archyve 
užtikau įdomią istorinę nuotrauką...

– Bemirštantis sopranas Tavo 
atknistoje nuotraukoje buvo nuosta-
bioji ir jautrioji Andriana Maliponte 
kartu su Jean Kraft Anninos vaidme-
nyje ir jaunasis Voketaitis Daktaro 
rolėje.

– Gal „Traviata“ buvo tas rak-
tas, kuris atrakino karjeros duris į 
„Lyric“?

– Ne. Šios operos vadovė Ca-
rol Fox mane stebėjo pagrindinėje 
Don Magnifico rolėje Rossinio ope-
roje „Cenerentola“. Tai buvo 1964 
m. „Metropolitan National Compa-
ny“ gastrolių Chicagoje metu. Bu-
vau pakviestas 1966-ųjų sezonui ir 
išdainavau „Lyric“ 20 metų – iki pat 
1989-ųjų.

– Esi dainavęs daugiau 
„Traviatų“ – „Lyric“ operos scenoje 
ar kitur?

– Taip. Būtent „Lyric“ sce-
noje 1972 m. su Celestina Casa-
pietra. Savo karjeroje turėjau daug 
pagrindinių vaidmenų, žymiai 
svarbesnių nei Daktaro „Traviato-
je“, tačiau šiame vaidmenyje matyti 
mane pageidavo generalinė direktorė 
ponia Fox. 

– Ar Daktaro rolė buvo 

vienintelė, kurią esi atlikęs šioje 
Verdžio operoje?

– Ne! „New York City Opero-
je“ vienerius metus mane kaitaliojo 
tarp Barono ir Daktaro. Čia reikėtų 
prisiminti ir tai, kad čikagietis Algir-
das Brazis yra dainavęs Baroną „Ly-
ric“ scenoje 1954 metais.

„Lietuvių enciklopedijos“ 
XXXVI tome, išleistame 1966 
m., yra didelis straipsnis apie A. 
Voketaičio pirmąją gyvenimo ir 
kūrybinės biografijos dalį. Enci-
klopedijos žiniomis, Arnoldas Vo-
ketaitis (g. 1932-05-11 New Haven, 
Conn.), lyrinis bas-baritonas, balsą 
pradėjo lavinti lankydamas Hill-
house vidurinę m-lą pas mokytoją 
Jacinto Marcosano ir 4 m. lankyda-
mas „Quinnipiac College“ pas prof. 
Fr. Riggio, kurio patariamas, stojo į 
Yalle universitetą studijuoti vokali-
nio meno ir svetimų kalbų. 1953 
m. Fr. Riggio organizuotame Con-
necticut eksperimentiniame teatre 
Voketaitis buvo pakviestas atlikti 
pagrindinį vaidmenį op. „Madame 
Butterfly“, 1954 pašauktas karinės 
tarnybos, turėjo keleriems metams 
nutraukti pradėtą sceninę veiklą, bet 
su muzika ryšių nenutraukė: laimėjo 
konkursą į JAV armijos orkestrą so-
listu ir turėjo progos dainuoti Bal-
tuosiuose Rūmuose, užsienio svečių 
priėmimuose, per radiją. Grįžęs iš 
kariuomenės atsidėjo vokalo me-
nui. Laimėjo „Connecticut Opera“ 
varžybas ir tapo nuolatiniu solistu. 
Tuojau pat laimėjo Arthur Godfrey 
Talent Scot TV varžybas. A. God-
frey pasiūlė Voketaičiui pakeisti 
savo ilgą, sunkiai ištariamą pavardę 
į „profesinę“, trumpą; jis nesutiko, 
tik davė teisę jį vadinti Same Vo-
ketaitis. Dainavo per radiją ir TV. 
1958 m. laimėjo „New York City 
Center Opera“ varžybas, tapdamas 
nuolatiniu solistu. Voketaitis atli-
ko pagrindinius vaidmenis opero-
se: „Madame Butterfly“, „Travia-
ta“, „Bohema“, „Die Fledermau-

nukelta į 38 psl.
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Rugsėjo 26 d. Danijos lietuvių 
bendrija Kopenhagoje surengė 
paminėjimą Lietuvos žydų genocido 
dienos proga. Renginio idėja buvo 
supažindinti ir pristatyti iš arčiau 
Lietuvos žydų gyvenimo istoriją 
Antrojo pasaulinio karo metu. Ši 
tema vis dar iki šiol sukelia plačią 
diskusiją Lietuvos visuomenėje, pa-
dalindama ją į dvi stovyklas, todėl 
rengėjai stengėsi kuo neutraliau 
pristatyti temą, nesistengiant ginti 
jokių pusių, kiekvienam paliekant 
teisę į asmeninę nuomonę.

Pirmoje renginio dalyje buvo 
pristatyta Pasaulio tautų teisuolė 
Ona Šimaitė (1894-1970), VU bib-
liotekininkė, kuri pasaulyje gerbia-
ma už kilnų darbą – vokiečių okupa-
cijos metais ji gelbėjo Vilniaus geto 
žydus bei žydų kultūrines vertybes. 
O. Šimaitė žygdarbiškai aukojosi, 
dėjo visas pastangas, jog pagelbėtų 
gete įkalintiems žydams. Vokiečių 
okupacijos metais, prasidėjus žydų 
masinėms žudynėms Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose, Šimaitė šią 
tragediją išgyveno itin skausmingai. 

DANIJOJE

Lietuvos žydų genocido paminėjimo diena Kopenhagoje

Jos žodžiais tariant, jai tiesiog „buvo 
gėda nebūti žyde“. Ona sąmoningai, 
niekieno neskatinama ir rizikuodama 
savo gyvybe, nešė duonos kąsnį pa-
smerktiesiems, gelbėjo ir slėpė juos, 
įnešdavo ir išnešdavo iš geto žydų 
laiškus, ginklus, gelbėjo kultūrines 
žydų vertybes. Besąlygišką Šimaitės 
pasiaukojimą teko patirti ir moters 
giminaičiams, kuomet jų asmeni-
niai daiktai keliaudavo į getą, tačiau 
jokių priekaištų nekilo, tiesiog jų 
ir negalėjo kilti. Šiame kilniame 
pasiaukojime Šimaitei taip pat la-
bai pagelbėjo kolegos iš Vilniaus 
universiteto. Galiausiai 1944 m. 
balandžio 28 d. ji buvo suimta gesta-
po ir nuteista mirties bausme. Tačiau 
VU profesūrai pavyko papirkti ges-
tapininkus ir pakeisti nuosprendį 
įkalinimu Dachau koncentracijos 
stovykloje. Ona buvo išlaisvinta 
sąjungininkų Prancūzijoje. Po karo 
ji nebegrįžo gyventi į Lietuvą – liko 
Paryžiuje. Nepaisant šių aplinkybių, 
iki paskutinių gyvenimo dienų 
domėjosi Lietuva, susirašinėjo su 
giminaičiais bei Lietuvos kultūros 

žmonėmis. 1966 m. kovo 15 d. Onai 
Šimaitei buvo suteiktas Pasaulio 
tautų teisuolės vardas. Jeruzalėje, 
Teisuolių alėjoje, Onos Šimaitės gar-
bei pasodintas medelis, išsiskiriantis 
savo vešlumu ir stuomens tvirtumu. 
Ona šio garbingo apdovanojimo 
nesureikšmino, teigdama „...tai buvo 
daroma pagal sąžinės paliepimą. Ne-
galiu už tai prašyti kokio tai „atly-
ginimo“. Žmonės manęs nesupranta. 
Man tada buvo gėda nebūti žyde“ (ci-
tata iš Onos Šimaitės dienoraščio).

Antroje renginio dalyje 
kalbėjo svečias, Danijoje gyvenan-
tis, Lietuvoje gimęs Shneur Rachlin, 
kuris Danijos lietuviams papasakojo 
savo šeimos gyvenimo istoriją: apie 
pirmuosius vaikystės metus Lietu-
voje, Kybartų miestelyje, šeimos 
tremtį, praradimus ir išgyvenimus. 
Įžanginiame savo žodyje S. Rach-
lin juokdamasis pastebėjo, jog jo ir 
jo tėvų gyvybę nuo nacių išgelbėjo 
atėjęs komunizmas. Kad ir kaip tai 
nuskambėtų keistai, tačiau šiuose 
žodžiuose yra dalis tiesos. S. Rach-
lin, būdamas vos penkerių metų, kar-
tu su šeima buvo ištremtas į Sibirą 
per pirmąją trėmimų bangą 1940 
metais. Rachlin šeima vertėsi arklių 
prekyba – į Daniją eksportavo spe-
cialios rūšies arklius Danijos žemės 
ūkiui, todėl tai buvo puiki priežastis 
okupantams paskelbti nuosprendį. 
Galutinis tremties taškas – Tik-
si gyvenvietė prie Laptevų jūros, 
amžino įšalo žemėje. Būdamas tik 
penkerių metų Shneur negalėjo pri-
siminti visų detalių apie tremtį ir ten 
patirtų sunkumų. Svečias pasakojo 
apie tremties maršrutą, atsimini-
mus apie ekspediciją į Sibirą 2005 
m. (Shneur brolis Samuel Rachlin, 
garsus danų žurnalistas, šios ekspe-
dicijos metu sukūrė filmą „Rejsen 
tilbage“ (Kelionė atgal), o ant Tik-
syje palaidotos Rachlin močiutės 
kapo buvo pastatytas lietuviškas 

DANIJOS LIETUVIŲ BENDRIJOS NARIAI SU S. RACHLIN
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kryžius su hebraiškais ir lietuviškais 
įrašais). Įdomu paminėti, jog, nepai-
sant sunkių tremties sąlygų, šioje 
šeimoje nebuvo pamirštas mokslas. 
S. Rachlin ne tik baigė mokyklą, 
tačiau taip pat tęsė mokslus univer-
sitete, fizikos srityje. Šis pavyzdys 
nėra išimtis – ištremti šviesuoliai ir 
veiklūs žmonės nebuvo sutraiškyti 
nežmoniškų sąlygų, nepalūžo ir 
siekė tobulėti. Prasidėjus „atšilimo“ 
laikotarpiui, 1955 m., S. Rach-
lin kartu su šeima pavyko išvykti į 
Daniją. Šioje šalyje jis baigė univer-
siteto studijas, tiesa, ne fizikos, bet 
chemijos, sukūrė šeimą. 

Renginio metu dalyviai noriai 
klausinėjo svečio, prašė patarimų, 

kaip reikia pritapti prie svečios 
kultūros ir tradicijų. S. Rachlin pir-
miausia teigė, jog reikia išmokti 
čionykščio krašto kalbą – tai tiesiau-
sias kelias įsilieti į kultūrą ir siekti 
savo tikslų. 

Šis neformalus renginys 
buvo puiki galimybė susipažinti su 
O. Šimaitės asmenybe, kuri, deja, 
nėra plačiai žinoma lietuviams. 
Jos asmenybė galėtų tapti puikiu 
pavyzdžiu mums visiems, jog kri-
tinis vertinimas ir aukštos moralės 
normos turėtų būti kiekvieno 
siekiamybė. Taip pat girdint ramų, 
nepagiežingą S. Rachlin pasakoji-
mo toną susimąstai, kodėl vieni su-
geba priimti jiems tekusias kančias, 

susitaikyti ir kurti savo gyvenimą 
toliau, o kiti lieja tulžį visą likusį 
gyvenimą? Šiandien kartais būtų ga-
lima suabejoti, o ar mes sugebėtume 
pakelti to meto sunkumus ir likti 
žmonėmis? Reikia viltis, kad šis 
klausimas yra universalus, iškylantis 
kiekvienai kartai.

Renginio organizatoriai 
dėkoja Danutei Selčinskajai, Valsty-
binio Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus žydų gelbėjimo ir atminties 
įamžinimo vadovei, rašytojui Iccho-
kui Merui, Shneur Rachlin ir Samuel 
Rachlin, Vilijai Merkevičiūtei, Dixie 
Henri le Févre Simonsen.

Martynas Skrupskelis

Kaip medį sunku auginti be 
šilumos, gaivos ir šviesos, taip žodį 
– be gimtojo krašto pievų, miškų, 
upių, dainų, motinos ir tėvo pasiau-
kojimo bei meilės gimtajai kalbai, 
siekiamybės išsaugoti ir perduoti 
bent dalelę savasties savo vaikams, 
kurie jau gimė, – o gal vejami geres-
nio gyvenimo iliuzijos , – buvo pri-
versti pradėti naują gyvenimą sveti-
mame krašte. 

Kalbėti apie lietuvių kalbos 
ir kultūros sklaidą, saugojimą ir 
perdavimą naujoms kartoms yra la-
bai nepopuliari ir nedėkinga misija. 

Žodį reikia auginti

Kaip patirtis rodo, tiesiog šios temos 
vengiama pradedant neformaliais 
pokalbiais su nelegaliais ir lega-
liais įvairaus išsilavinimo lietuvių 
emigrantais, ambasadų darbuoto-
jais ir netgi baigiant pačiu Lietuvos 
premjeru. 

Dirbdama trylika metų 
lietuvybės alkoje ir stebėdama ki-
tas kultūrines emigrantų mažumas 
Danijoje, vis negaliu surasti tikro-
jo atsakymo, kodėl lietuviai taip su 
panieka žiūri į savo gimtąją kalbą. 
Istorinės pasekmės, sukūrusios 
nepilnavertiškumo kompleksą? Nu-

sivylimas Lietuvos valdininkija bei 
politiniu klimatu ir elementarios pa-
garbos žmogui stoka? Laiko, valios, 
užsispyrimo, o gal sąmoningumo 
stygius, jog gimtoji kalba yra abso-
liuti ir neginčijama kultūrinė vertybė 
savyje? Ar gal rinkos dėsnių regu-
liuojamas išskaičiavimas, jog su 
savo vaikais verta bendrauti prestižą 
turinčia oficialiai institucionalizuota 
daugumos kalba, nes, anot perfrazu-
oto posakio, lietuviškai kalbėdamas 
duonos nevalgysi? Nes kaip ten 
bebūtų paradoksalu, bet senosios 
vakarietiškos Europos oficiali da-
bartinė retorika apie globalizaciją ir 
kultūrinių erdvių plėtrą realiai dau-
gelyje šalių, o ypač dabartinėje Da-
nijoje, orientuota į absoliučią vien-
os kultūros ir vienos kalbos kūrimo 
politiką. 

Tačiau šių minčių tikslas 
kalbėti apie šviesesnius ir viltinges-
nius potyrius. Vis dėlto yra nedidelė 
saujelė lietuvių tėvų, kuriems gimto-
ji lietuvių kalba yra vertybė savyje, 
kurie pajėgūs atsispirti asimiliavimo 
politikai, primenančiai daug kam ne-
senus rusifikacijos laikus. Džiugina, 
kad yra tėvų, bendraujančių su savo 
vaikais gimtąja jausmų kalba, o kai 
kurie, vos tik atvykę į naują šalį, 
skuba domėtis galimybėmis leisti 
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vaikus lankyti lietuvių kalbos pamo-
kas, suvokdami, kad svarbu išmokti 
ne tik naują ir itin sunkią danų kalbą, 
bet dar svarbiau nepamiršti gimto-
sios, nes tik turint itin gerus gim-
tosios kalbos įgūdžius, sėkmingai 
mokomasi naujų užsienio kalbų. 
Pagaliau lietuviška mokykla yra ir 
kultūrinė bei stipri socialinė erdvė, 
kur sutinkami nauji draugai, įgyjami 
nauji kultūriniai potyriai ir ugdo-
mas tapatybės suvokimas. Tai turbūt 
kalba už save pats faktas, jog šiais 
metais šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos mokiniai prie Kopenha-
gos savivaldybės paminėjo penk-
tuosius mokslo metus. Nors tai tik 
simbolinis mažybinis jubiliejus, bet 
žvelgiant į pačių ištvermingiausiųjų 
rezultatus yra kuo džiaugtis. Prieš 
penkerius metus penkiamečiai ar 
šešiamečiai pradėję rašyti pirmąsias 
A B C, jau patys miklina plunksną, 
mėgindami kurti savas pasakas, 
eilėraščius, tarmiškai mokosi dai-
nuoti lietuvių folkloro dainų, dis-
kutuoja sudėtingomis temomis apie 
toleranciją, demokratiją, moterų 
teises ir t.t. Pradėta dirbti su ikimo-
kyklinio vyresniojo amžiaus gru-
pe, kurioje lavinami šnekamosios 
lietuvių kalbos įgūdžiai, mokomasi 
elementoriaus, žaidžiami žodiniai 
žaidimai. Į vyresniųjų mokymo 
programą įtraukti šiuolaikinės lie-
tuvių vaikų literatūros autoriai: 
Kęstutis Kasparavičius, Vytautas V. 
Landsbergis, Laisvydė Šalčiūtė, Ge-
ndrutis Morkūnas ir t.t. 

Vaikams knyga tampa 
mielesnė ir atsiranda didesnis 
ūpas skaityti, ypač po literatūrinių 
susitikimų su rašytojais. Tokios 
literatūrinės dirbtuvės skatina ir 
įkvepia kūrybiniam procesui, o 
tai pati didžiausia pedagoginė 
siekiamybė. Praėjusiais meta-
is rudenį lituanistinėje mokykloje 
lankėsi dailininkas ir rašytojas Kęs-
tutis Kasparavičius – kalbėjome 
apie knygos gimimo procesą, apie 
ypatingą šio menininko literatūrinį 
pasaulį, o apsakymas „Kietas 
įvykis“ iš K. Kasparavičiaus Ta-
ivanyje išleisto kūrybos rinkinio 

mokytojos Bin buvo perskaitytas 
kinų kalba, na ir, savaime aišku, 
ant popieriaus piešėme grakščią 
kelių metro aukščio žirafą. Danijos 
lietuvių bendrija (DLB) taip pat gali 
pasidžiaugti šiemetinio rudens gausi-
ais kūrybiniais susitikimais. Rugsėjo 
mėn. šeštadieninėnje mokykloje 
susipažinome su aktore ir rašytoja 
Birute Mar (Marcinkevičiūte), kuri 
buvo atvykusi DLB kvietimu vai-
dinti mono spektaklio „Poetė“, su-
kurto lietuvių poezijos lakštingalos 
Salomėjos Nėries dienoraščių ir 
poezijos motyvais. Birutė Mar ben-
dravo su mokyklos mokiniais ir jų 
tėvais, pasakojo apie poetinės pro-
zos knygelės „Marija“ ir „Pūkelis“ 
atsiradimo istoriją, skaitė knygos 
ištaukas. O spalio mėn. pirmąjį 
savaitgalį lietuvių vaikai, suaugusie-
ji ir daniška publika turėjo galimybę 
susitikti su Vytautu V. Landsbergiu, 
vienu žymiausiu šiuolaikiniu vaikų 
rašytoju, teatro ir filmų režisieriumi, 
dainų atlikėju. V. V. Landsbergio 
knygos „Gediminas ir keturi se-
neliai“, „Berniukas ir žuvėdros“, 
„Arklio Dominyko meilė“, 
„Tinginių pasakos“ bei „Pelytė Zita“ 
yra mokymo plano dalis. Tai jau 
antroji labiau artimesnė pažintis su 
šiuo menininku Kopenhagoje. 2007 
m. Danijos lietuvių publika turėjo 
galimybę pamatyti spektaklį pagal 
V.V. Landsbergio pasaką „Arklio 
Dominyko meilė“. Šį rudenį V.V. 
Landsbergis surengė du kūrybinius 
susitikimus vaikų ir suaugusiųjų 
publikai. Vaikų susitikimo pradžią 
atidarė šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos mokiniai, kartu su svečiu 
rašytoju dainuodami linksmą ir 
pamėgtą dainą „Augo girioj tarako-
nas“ iš „Pelytės Zitos“ kompaktinės 
plokštelės. Po to mokėmės dainuoti 
„Avižėla, iškulta buvai“. 

Landsbergiui bemokant vai-
kus dainuoti, pastebėjau, jog jis yra 
ir itin puikus pedagogas. Savitom 
pedagoginėm detalėm sugeba paska-
tinti net jaunesniuosius vaikus, akty-
viai įtraukdamas į kūrybinį procesą. 
O tai tik paliudijo faktas, jog kitą 
šeštadienį į pamokas susirinkę mo-

kiniai pageidavo dainuoti „Avižėlą“, 
taip pat vyresniems mokiniams itin 
magėjo išsiaiškinti žodžio „aruo-
das“ reikšmę. Susitikimo metu 
kūrėme pasaką „Apie mušeiką žiogą 
Eudzebijų, vėl tapusį muzikantu“. 
Šios kūrybinės dirbtuvės metu vai-
kai ir suaugusieji siūlė herojų vardus 
ir charakterius bei siužetinius vin-
gius. 

Suaugusiųjų renginys buvo 
skirtas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dvidešimtmečiui paminėti. 
Tarp gausios lietuvių publikos susi-
rinko taip pat daniškai, latviškai ir 
estiškai, netgi arabiškai kalbančiųjų, 
kurie atvyko norėdami labiau 
susipažinti su lietuvių kalba, kultūra 
ir istorija. Vienas esminių rengi-
nio akcentų – per pasakojimus ir 
partizanų dainas pristatyti Lie-
tuvos pokario partizanų kovas ir 
istoriją, kuri Danijoje yra praktiškai 
nežinoma. Susirinkusi publika arti-
miau susipažino ir su romanso žanru 
bei šio žanro siužetų perkėlimu į 
kino kalbos erdvę, taip pat V. V. 
Landsbergio poezija. 

Besikalbant renginio da-
lyviams su rašytoju neformalioje 
aplinkoje apie lietuvių kalbos pro-
blemas, V. V. Landsbergis prasitarė, 
jog žodį reikia auginti – tai ilgas 
procesas. Taigi, auginkime gimtąjį 
žodį, nes žodžiai turi magišką galią: 
žodžiai žydi ir kvepia kaip pavasario 
sodas, pyksta ir myli kaip žmonės, 
gieda kaip strazdas giesmininkas. 
Tik augindami žodžius sugebėsime 
pakilti aukščiau kasdienybės, patir-
dami supančio pasaulio, gimtos kal-
bos ir gimtojo krašto grožį.  

V. V. Landsbergio renginiai 
Kopenhagoje buvo organizuoti Da-
nijos lietuvių bendrijos iniciatyva, 
bendradarbiaujant su Kopenhagos 
kultūros namais Kvarterhuset, dalinę 
finansinę paramą projektui skyrė 
Užsienio lietuvių departamentas prie 
LR Užsienio reikalų ministerijos.  

Reda Mieldažytė
Šeštadieninės lituanistinė m-klos 

prie Kopenhagos savivaldybės 
mokytoja
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Lietuvos, Trakų rajono 
švietimo įstaigų vadovų asociacija 
organizavo švietimo įstaigų vado-
vams pažintinę kelionę – seminarą 
„Lietuviško žodžio takais“ į Ru-
sijos Federacijos Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) srities švietimo 
įstaigas (organizatorė – grupės 
vadovė Lentvario pradinės mokyk-
los direktorė Ona Ramanauskienė). 
23 mokyklų ir vaikų darželių vado-
vai bei Trakų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavadu-
otoja Irena Narkevič ir Ekonominės 
analizės, finansų ir biudžeto sky-
riaus vedėja Danė Rudelienė anks-
tų spalio 20-osios rytą išvyko 
Kybartų link. Kirto Lietuvos Re-
spublikos ir Rusijos Federacijos 
valstybių sieną. Važiavo vienos iš 
Prūsijos genčių nadruvių teritori-
ja: pro Černyševskoje (Eitkūnus), 
Nesterovą (Stalupėnus): čia kanto-

Lietuviško žodžio takaisRUSIJOJE

riumi dirbo Kristijonas Donelaitis, 
lankėsi lietuvių kalbos gynėjas Jur-
gis Zauerveinas. Pasuko Tolminkie-
mio link. Aplankė lietuvių grožinės 
literatūros pradininko Kristijono 
Donelaičio memorialinį muziejų 
bažnyčioje, sustojo prie Našlių 
namų. Susitiko su ilgamete muzie-
jaus direktore Liudmila Silova. Pa-
suko į Gusevą (Gumbinę): aplankė 
Kristijono Donelaičio paminklą, 
apsilankė prie Lietuviškojo žodžio 
Meistro tėviškėje, Lazdynėliuose, 
1992 metais lietuvių pastatyto pa-
minklinio akmens.

Tolesnis kelias į Zelionyj bor 
(Karalienę), pirmąją ne tik Prūsijoje, 
bet ir visoje Lietuvoje, mokytojų 
seminariją. Susitiko su Kaliningrado 
srities lietuvių kalbos mokytojų aso-
ciacijos pirmininku istoriku Alek-
su Bartniku, kuris papasakojo apie 
1336 metais kryžiuočių pastatytą 

Černiachovsko (Įsruties, Insten-
burgo) pilį, stabtelėjo prie pamin-
klo lietuvių raiteliams, grožėjosi 
neogotikos stiliaus Martyno Liu-
terio bažnyčia. Iš Černiachovsko 
(Įsruties) vyko į Kaliningradą, pake-
liui sustojo Maždurečjė (Narkyčiai), 
prie Didžiojo prūsų sukilimo vado 
Herkaus Manto žūties vietos, užsuko 
į Gvardeiską (Tepliavą). Ten išgirdo 
istoriją apie pilį, kurioje Vygan-
do vardu krikštijosi Vytautas, mirė 
Kryžiuočių ordino didysis magi-
stras ir pirmasis Prūsijos hercogas 
Prūsijos kunigaikštis Albrechtas.

Seminaras „Lietuviško žodžio 
takais“ prasidėjo Černiachovsko 
(Įsruties) 1-ojoje vidurinėje moky-
kloje. Trakų rajono švietimo įstaigų 
vadovus ypač domino Rusijos Fe-
deracijos švietimo sistema ir ugdy-
mo įstaigose dėstoma lietuvių kal-
ba. Direktorė Liudmila Ivanovna 

TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI PRIE PAMINKLINIO BIUSTO KRISTIJONUI DONELAIČIUI ČERNIACHOVSKE (ĮSRUTYJE)
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Anučina pradėjo seminarą ir skaitė 
pranešimą apie Rusijos Federaci-
jos švietimo sistemą, papasakojo 
apie jų mokykloje diegiamas nau-
joves, dalyvavimą tarptautiniuo-
se projektuose kartu su Lietuvos ir 
Lenkijos švietimo įstaigomis. Se-
minare dalyvavo Černiachovsko ra-
jono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus viršininkė Irina 
Petrovana Dušakevič, kuri labai 
džiaugėsi pirmąja pažintimi su Trakų 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja Irena 
Narkevič ir Ekonominės analizės, 
finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos 
Danės Rudelienės vizitu bei susi-
tikimu su Trakų rajono švietimo 
įstaigų vadovais. Ji siūlė Trakų rajo-
no ir Černiachovsko rajono švietimo 
įstaigoms draugauti, kurti bendrus 
projektus ir bendradarbiauti pagal 
mainų programas. Pirmajai pažinčiai 
ji perdavė prisiminimo dovanas 
Trakų rajono savivaldybės admini-
stracijos Švietimo, kultūros, sporto 
ir jaunimo skyriaus vedėjui. Šios 
mokyklos mokiniai suorganizavo 
svečiams nuotaikingą koncertą.

Antrąją dieną Trakų rajo-
no delegacija lankėsi Kaliningra-
do (Karaliaučiaus) mieste, save 
garsinančiu tuo, kad jis, kaip ir 
Roma, stovi ant 7 kalvų. Pirmasis 
lankymosi objektas, kuriame atsi-
spindi šio krašto istorija, Katedra. 
Aplankė filosofo Imanuelio Kanto 
laidojimo vietą, prisiminė eišiškietį 
Albertinos universiteto profesorių 
Stanislovą Rapolionį, paskatinusį 
Martyną Mažvydą parašyti 
pirmąją lietuvišką knygą, susto-
jo prie kunigaikščiui Albrechtui, 
lietuviškojo žodžio globėjui, skirto 
paminklo. Grožėjosi Albertina, vie-
nu seniausiu Europos universitetu, 
lietuviškojo žodžio lopšiu, sustojo 
prie įspūdingo paminklo Liudvikui 
Rėzai. Lankėsi Jūrų muziejaus po-
vandeniniame laive „B-413“.

Lietuviškojo žodžio 
puoselėtojas Kaliningrado srity-
je Aleksas Bartnikas suorganiza-
vo Trakų rajono švietimiečiams 
susitikimą su LR Generalinio kon-

sulato Kaliningrade darbuotojais. 
Vadovai turėjo progą išsamiau 
sužinoti apie konsulato darbuotojų 
veiklą Kaliningrado krašte ir Lietu-
vos įvaizdžio formavimą jame. Tai 
buvo labai įdomu ir naudinga. Šią 
informaciją Trakų rajono atstovai 
galės perteikti savo kolegoms ir ug-
dytiniams Lietuvoje. Norisi padėkoti 
konsulato darbuotojams už nuolatinį 
rūpinimąsi Karaliaučiaus krašto 
piliečiais, o ypač jame gyvenančiais 
lietuviais, už svetingą priėmimą ir 
nuoširdaus bendravimo kultūrą.

Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
35-ajame licėjuje Trakų delegaciją 
sutiko mokiniai ir jų lietuvių kal-
bos ir muzikos mokytojas Algir-
das Karmilavičius su druska ir 
duona, lietuviškomis dainomis ir 
eilėmis apie Lietuvą. Licėjaus ad-
ministracija pakvietė apžiūrėti 
patalpas ir pasisvečiuoti lietuvių 
kalbos besimokančios klasės pa-
mokoje. Klasės sienas puošia ne 
tik Lietuvos Respublikos atributi-
ka, bet ir daugybė Rusijos Federa-
cijos ir įvairių Lietuvos institucijų 
apdovanojimų, diplomų, padėkos 

raštų. Seminarą tęsė licėjaus direk-
torius Vladimiras Grigorjevičius 
Koberis. Jis pristatė savitą licėjaus 
programą. Aiškiai išdėstė savo 
poziciją apie Rusijos Federacijos 
švietimo sistemą, pasidalijo patirtimi 
rašant dalykų programas bei aptarė 
mokinių, baigusiųjų licėjų, tolesnio 
tobulinimosi rezultatus. Kadangi ši 
ugdymo įstaiga yra pasirašiusi sutar-
tis su daugeliu Rusijos Federacijos 
universitetų ir programos rengiamos 
bei baigiamieji egzaminai organizu-
ojami kartu su universitetų atstovais, 
tai licėjaus tikslas – šimtaprocentinis 
abiturientų įstojimas į universite-
tines studijas. 

Trakų delegacija yra dėkinga 
direktoriui už svetingą priėmimą, 
Rusijos Federacijos švietimo siste-
mos atskleidimą ir paramą lie-
tuviškam žodžiui. Mokytojas Algir-
das Karmilavičius pasidalijo savo 
patirtimi mokant lietuvių kalbos 
mokinius iš mišrių šeimų. Nustebi-
no tai, kad yra mokinių iš rusakalbių 
šeimų, norinčių išmokti lietuvių kal-
bos. Energingas mokytojas pristatė 
lietuviškus vadovėlius, iš kurių mo-

KALININGRADO (KARALIAUČIAUS) 35-AJAME LICĖJUJE TRAKŲ RAJONO DELEGA-
CIJA LIETUVIŲ KALBOS KABINETE MUZIKOS PAMOKOJE
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komi mokiniai. Seminaro metu Kali-
ningrado regioninės Lietuvių kalbos 
mokytojų asociacijos pirmininkas 
Aleksas Bartnikas pasidžiaugė aso-
ciacijos veikla, supažindino su atlik-
tais darbais, organizuotais projekta-
is, konkursais. 

Švietimo vadovų delegaci-
ja ankstų penktadienio rytą išvyko 
į Svetlogorską (Raušius) – vieną 
gražiausių ir švariausių Kaliningra-
do srities kurortų prie Baltijos jūros. 
Pasivaikščiojimas pasimatymų 
taku, nulipimas 265 laipteliais prie 
jūros, užsukant prie garsiojo Saulės 
laikrodžio, maudynės rudeniškoje 
jūroje paliko neišdildomų įspūdžių. 
Antrojoje dienos pusėje seminaras 
tęsėsi Sovetsko (Tilžės) 10-ajame 
vaikų darželyje „Rodnyčiok“. 
Direktorė Tatjana Nikolajevna Jaroc 
skaitė pranešimą apie ikimokyklinį 
vaikų ugdymą Rusijos Federaci-
joje. Pristatė savo vadovaujamą 
įstaigą. Skambėjo darželio auklėtojų 
ir ugdytinių lietuviškos dainos, 
šokiai. Vadovai apžiūrėjo puikiai 

įrengtą įstaigą, aplankė grupę, ku-
rioje bendraujama lietuvių kalba, ir 
pastebėjo, kad visi grupės vaikučiai 
supranta lietuviškai, tačiau kalbėti 
išdrįsta tik keletas. Gražia ir taisy-
klinga kalba bendravo keturmetė 
Eglutė, vaikučių grupėje vadina-
ma Joločka. Šioje įstaigoje atstovai 
iš Lietuvos buvo ypač nuoširdžiai 
laukiami ir priimti. Trakų rajono 
vadovai dėkingi darželio direkto-
rei ir auklėtojai Reginai Kapkovai 
už ilgametį rūpinimąsi lietuvišku 
žodžiu ir lietuviško žodžio diegimą 
mažųjų vaikučių širdyse Tilžės 
darželyje „Rodnyčiok“.

Vadovai spalio 20-22 dieno-
mis susipažino su Rusijos Federa-
cijos švietimo įstaigų ugdymo pro-
ceso organizavimu, mokytojų kva-
lifikacijos kėlimu, vadovų atestacija 
bei mokyklų bendruomenių veik-
los klausimais. Už nuosavas lėšas 
aplankė istorines vietas, kultūrinius 
objektus. 

Kaliningrado srities 
švietimiečiai yra svetingi, atviri, 

KALININGRADO (KARALIAUČIAUS) 35-AJAME LICĖJUJE TRAKŲ RAJONO 
DELEGACIJĄ PASITINKA LIETUVIŲ KALBOS IR MUZIKOS MOKYTOJAS ALGIRDAS 
KARMILAVIČIUS IR JO MOKINIAI SU DUONA IR DRUSKA, LIETUVIŠKOMIS EILĖMIS, 
DAINOMIS

draugiški žmonės. Jie noriai siūlėsi 
bendradarbiauti su Trakų rajono 
švietimo įstaigomis. 

Kaimyninėje šalyje Trakų 
rajono švietimo įstaigų vadovų 
delegaciją tris dienas globojo Kali-
ningrado srities lietuvių kalbos 
mokytojų asociacijos pirmininkas 
Aleksas Bartnikas ir lietuvių kal-
bos bei muzikos mokytojas Algirdas 
Karmilavičius. Norisi padėkoti šiems 
veikliems žmonėms už Tarptautinio 
seminaro „Lietuviško žodžio takais“ 
organizavimą, Karaliaučiaus krašto, 
ypač Įsruties, istorijos atskleidimą, 
lietuviško žodžio puoselėjimą bei 
sklaidą šiame krašte. Džiugu, kad 
šių ir kitų žmonių dėka yra gyvas 
lietuviškas žodis Rusijos Federaci-
jos Kaliningrado srityje. 

Neatsitiktinai į pažintinę 
kelionę – seminarą vyko buvęs 
ilgametis Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LRV 
Rytų Lietuvos programos posky-
rio vedėjas, kuravęs Kaliningra-
do (Karaliaučiaus) srities lietuvių 
judėjimą, sukaupęs daug informaci-
jos apie šio krašto praeitį, kultūros 
paveldą, Alfonsas Kairys. Vadovai 
žavėjosi jo žinių gausa ir gebėjimu 
įdomiai jas pateikti. Karaliaučiaus 
kraštas davė Lietuvos kultūrai, moks-
lui nemažai žymių žmonių. Alfonsas 
noriai dalijosi savo sukaupta infor-
macija apie šio krašto lietuviškojo 
žodžio šaknis, nušluostė užmaršties 
dulkes nuo žymių žmonių vardų. 

Nuoširdžią padėką norisi 
išreikšti švietimo įstaigų steigėjui 
– Trakų rajono savivaldybei bei 
joje dirbantiems ir švietimą ku-
ruojantiems darbuotojams – ypač 
savivaldybės merui Vincui Kapočiui, 
administracijos direktoriui Rimantui 
Kuliui ir administracijos direkto-
riaus pavaduotojai Irenai Narkevič 
– be gerų šių žmonių norų Trakų 
rajono švietimo įstaigų vadovai 
nebūtų pabuvoję lietuviškojo žodžio 
pradžių pradžios žemėje. 

Ona Ramanauskienė
Lentvario pradinės 
mokyklos direktorė
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Spalio 15 d. Bazelio mieste 
vyko prof. dr. Juozo Ereto (Joseph 
Ehret) – „tūkstantmečio šveicaro“ 
– pagerbimo ir įamžinimo šventė. 
Ją suruošė Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenė kartu su parlamentine 
grupe „ProBaltikum“ ir Bazelio mie-
sto kantono vadovybe. Renginyje 
dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių 
(šveicarų ir lietuvių).

Pirmiausia svečiai susirinko 
prie prof. Juozo Ereto namo, kuria-
me jis praleido vaikystę, jaunystę 
beveik iki išvykimo į Lietuvą ir dar 
trejus metus gyveno sugrįžęs su visa 
šeima atgal iš Lietuvos. Žodį tarė 
parlamentinės grupės „ProBaltikum“ 
sekretorius Hans Graf. Atminimo 
lentą,  pridengtą Lietuvos trispalve, 
atidengė Lietuvos Respublikos am-
basados Šveicarijos konfederacijoje 
laikinoji reikalų patikėtinė Virgini-
ja Umbrasienė. Lentoje lietuvių ir 

Prof. Juozo Ereto pagerbimas ŠVEICARIJOJE

vokiečių kalbomis įrašyti žodžiai: 
„Šiame name gyveno Šveicarijos 
sūnus Lietuvos patriotas prof. dr. 
Juozas Eretas-Jakaitis 1896-1984“. 
Atminimo lentą pašventino Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios kunigas vie-
nuolis Julius Sasnauskas. Pabaigai 
sugiedota „Lietuva brangi“.

Toliau autobusais ir lengvo-
siomis mašinomis minėjimo daly-
viai nuvyko į kapines, kuriose ilsisi 
profesorius, jo mama, žmona ir dvi 
dukros. Prie kapo kalbėjo Vokietijos 
lietuvių ateitininkų pirmininkė M. 
Šmitienė. Ji prisiminė, kaip prieš 26 
metus ji su Vasario 16-osios gimnazi-
jos moksleiviais ir mokytojais atvy-
ko į Juozo Ereto laidotuves. Viena iš 
tų mokinių, Laima Sruoginytė, buvo 
sukūrusi profesoriui eilėraštį. Da-
bar, po tiek metų, Vasario 16-osios 
gimnazijos ateitininkė 11 kl. mokinė 
Neringa Rukšnaitytė vėl perskaitė 

šį eilėraštį ir kartu su šiuo metu 
Šveicarijoje gyvenančiu ateitininku 
iš Vilniaus Roku Tamoševičiumi ant 
profesoriaus kapo padėjo nuo Vo-
kietijos ateitininkų gėlių puokštę su 
įrašu „Ačiū, profesoriau“. Vainikas 
padėtas ir nuo Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės. Kalbėjo istorikė dr. 
Aldona Vasiliauskienė, surinkusi 
Juozo Ereto parašytas knygas ir pati 
parašiusi apie jį daug straipsnių. Kun. 
J. Sasnauskas sukalbėjo maldą ir pa-
laimino kapą, o lietuviai sugiedojo 
„Marija, Marija“ ir Tautos himną. 
Uždegtos trispalvės žvakutės.

Paskutinioji minėjimo dalis 
vyko Bazelio miesto ekonomikos 
mokslų krypties gimnazijoje, kur 
prof. J. Eretas mokytojavo 20 metų, 
kol išėjo į pensiją 1962 metais. Čia 
kalbėjo p. Hans Graf, šios gimna-
zijos prorektorius Ronald Schmidt 
ir Bazelio miesto kantono Švietimo 

JUOZO ERETO MINĖJIMO DALYVIAI PRIE NAMO, KURIAME JIS GYVENO
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departamento Mokslo skyriaus va-
dovas Hans Georg Signer. Apie prof. 
dr. Juozo Ereto nuopelnus Lietuvai 
paskaitą vokiečių kalba skaitė dr. 
Tomas Sodeika, Kauno Technolo-
gijos ir Vilniaus universitetų profe-
sorius. Meninę programą atliko Va-
sario 16-osios gimnazijos lietuvių 
liaudies šokių grupė ir orkestras.

Padėkos žodį tarė Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė 
Jūratė Caspersen, kuri nuoširdžiai 

rūpinosi, kad visos minėjimo dalys 
vyktų sklandžiai.

Minėjime dalyvavo visi trys 
Juozo Ereto vaikai: Joseph, Julia ir 
Birutė.

Vėliau renginio dalyviai turėjo 
progos pabendrauti prie užkandžių 
stalo ir aplankyti parodą apie Juozą 
Eretą. Paroda surengta Šveicarijos 
LB pastangomis, prisidedant ir 
svečiams iš Lietuvos. Buvo unikalių 
egzempliorių – brošiūrėlių, surinktų 

iš ŠLB senjorų asmeninių bibliotekų 
su paties J. Ereto autografais. Taip 
pat daug knygelių buvo paskolinta iš 
Bazelio universiteto bibliotekos.

Kadangi Ateitininkija 
šiais metais švenčia savo veiklos 
šimtmetį, labai tiko prisiminti ir pa-
gerbti Juozą Eretą. Už tai didelė ir 
nuoširdi padėka Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenei ir jos pirmininkei 
Jūratei Caspersen.

Marytė Dambriūnaitė Šmitienė

VIENUOLIS KUNIGAS JULIUS SASNAUSKAS KALBA PRIE JUOZO ERETO KAPO BAZELIO KAPINĖSE

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, JUNGIANTI LIETUVIUS 41 PASAULIO ŠALYJE, 
GARBINGO JUBILIEJAUS – 90-MEČIO PROGA ŠIRDINGAI SVEIKINA BRONIŲ NAINĮ, BUVUSĮ 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKĄ, ILGAMETĮ ŽURNALO „PASAULIO 
LIETUVIS“ REDAKTORIŲ, AKTYVŲ BENDRUOMENININKĄ, PAŠVENTUSĮ SAVO GYVENIMĄ 
LIETUVAI IR LIETUVYBEI. 

JŪSŲ PASTANGŲ DĖKA LIETUVIAI SUSIBŪRĖ Į DRAUGIJAS SIBIRE, UŽMEZGĖ 
GLAUDŽIUS RYŠIUS SU KITOMIS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMIS, PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŠEIMA PAGAUSĖJO, TAPO STIPRI. BEVEIK PRIEŠ 20 METŲ JŪSŲ DĖKA 
ĮVYKO PIRMASIS KRAŠTŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ SUVAŽIAVIMAS LIETUVOJE, KURIS 
TAPO TRADICINIU, VYKSTANČIU KASMET. VISŲ JŪSŲ DARBŲ IR NUOPELNŲ NEĮMANOMA 
IŠVARDINTI.   

REIŠKIAME DIDŽIULĘ PADĖKĄ UŽ JŪSŲ REIKŠMINGUS DARBUS BEI PASTANGAS 
ĮGYVENDINANT PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SIEKIUS BEI TIKSLUS. 

LINKIME JUMS KUO GERIAUSIOS KLOTIES, STIPRIOS SVEIKATOS BEI 
NEBLĖSTANČIOS ENERGIJOS!   

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ
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2010-ųjų metų giedrą 
paskutinį spalio šeštadienį gaudžiai 
suskambo Termino (Valis kanto-
no, Šveicarija) bažnyčios gedulin-
gas varpas, pranešdamas apie pusę 
amžiaus parapijai tarnavusio Ga-
nytojo mirtį. Žinia tarp Šveicarijos 
lietuvių pasklido labai greitai – mirė 
kunigas, profesorius teologijos fi-
losofijos mokslų daktaras JONAS 
JURAITIS – gilus ir darbštus moks-
lininkas, geraširdis Termino para-
pijos katalikų sielovadininkas, il-
gametis (nuo 1951 m.) Šveicarijos 
LB kapelionas, nuo 1991 iki 2000 
m. Vilniaus, Kauno universitetų ir 
dvasinių seminarijų teologijos filo-
sofijos profesorius.

Tiek viename žmoguje til-
po reikšmingais mokslinės ir 
visuomeninės veiklos ženklais 
paženklintų vardų. Tie, kurie 
pažinojo kunigą profesorių J. Juraitį, 
gerai žino, kad jokiais užsipelnytais 
titulais jis niekada nesididžiavo, 
nesiskelbė, o priešingai – visada 
paprašydavo, kad būtų minimas ir 
vadinamas tik vienu vardu: KUNI-
GAS.

„Šis vardas man pats brangi-
ausias ir garbingiausias“, – sakyda-
vo jis.

Jeigu nepatinka sakyti „kuni-
gas“, sakykite „KUNIGĖLIS“ – taip 
vadino mane mano Motina, – pasakė 
man griežtokai po pirmojo mūsų ar-
timesnio susipažinimo 2000 metais, 
sugrįžęs vėl į Šveicariją po 10-ies 
metų savanoriškos „tarnystės“ Lie-
tuvai, švęsti su mumis kartu Va-
sario 16-osios šventę, kurią, kaip 
ŠLB valdybos pirmininkė, organi-
zavau Ciūricho miesto Didžiosios 
bažnyčios parapijos salėje.

Iškilmingai aukojo lietuviškas 
mišias, pasakė spalvingą pamokslą, 
vis pabrėždamas, ką reiškia kiek-
vienam turėti SAVO VALSTYBĘ, 
ir kaip tokią neįkainojamą duotybę, 
atgautą po 50 okupacijos metų, visi 
turime branginti ir vertinti. Reikia 
pasakyti, jog visi profesoriaus pa-

Vidinės ramybės pranašas
mokslai, skirti lietuviams emigran-
tams buvo filosofiškai gilūs, turi-
ningi ir spalvingi savo taisyklinga 
lietuviška kalba, švelniai jo lūpose 
skambančiu suvalkietišku dialektu, 
visada skatinantys klausytojus pla-
tiems, ilgiems apmąstymams.

Džiaugiuosi, kad likimas lėmė 
su kunigu J. Juraičiu kelerius metus 
intensyviai bendrauti, rašant knygas: 
„Alpių lietuviai“ ir „Mylėsi Lietuvą 
iš tolo...“

Jis buvo labai jautrus istori-
niam teisingumui, faktams, rašinio 
stiliui ir kalbai. Jo raginama nuolat 
knisdavausi žodynuose, enciklo-
pedijose, istorijos vadovėliuose, 
archyvinėje medžiagoje, kokią tuo 
metu pavykdavo iš kurio nors seno-
sios kartos lietuvio „išpešti“ (vien-
oje vietoje saugomo Bendruomenės 
archyvo nebuvo), po kelis kartus 
„tardydavau“ senosios emigrantų 
kartos lietuvius, skubėdama tą darbą 
atlikti kuo greičiau, kad nepabaigus 
kuris iš jų staiga nepasimirtų... Jei-
gu ne kunigo Juraičio aktyvumas ir 
pagalba, „Alpių lietuvių“ knygoje 
skyrius apie Vakarų Europos poka-
rio lietuvius kunigus, stiprinusius 
emigrantų dvasią, būtų buvęs daug 
skurdesnis.

 „Apie juos niekas niekada 
daugiau neparašys“, – neviltingai 
dūsaudavo kunigas, nuolat skatinda-
mas mane iš naujo grįžti ir grįžti 
prie šios temos. Tik J. Juraičio dėka 
pavyko gyvu žodžiu pasikalbėti su 
Tesino kapelionu lietuviu emigrantu 
Albinu Arminu (jau miręs), papasa-
kojusiu apie save ir savo brolį, garsų 
Brazilijos poetą Ališių... Kunigas 
Juraitis pateikė knygai medžiagos 
apie kunigą Antaną Bungą, palikusį 
pokario Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenėje savo pėdsakus, apie 
kunigą V. Šarką, gyvenusį Hambur-
ge, o visoje Vakarų Europoje žinomą 
kaip aktyvių protestuotoją prieš 
Lietuvos sovietinį režimą, ir kitas 
ryškias asmenybes, trumpiau ar il-
giau „pabėgėlių statusais“ gyvenu-

sias Alpių krašte.
Kunigas J. Juraitis apie save 

kalbėdavo nenoriai, „iki aguonos 
grūdelio“ kuklindamasis, laikyda-
mas save „nereikšminga žemės dul-
ke“, vis ką nors iš mano parašytų 
apie jį tekstų išbraukdamas. Apie 
jį patį savarankiškai teko ieškotis 
medžiagos nuvykus į Vilnių, kur 
Lietuvių katalikų mokslo akademi-
jos leidiniuose skelbiami jo biogra-
finiai duomenys... 

Jonas Juraitis gimė 1926 m. 
gegužės 12 d. Vilkaviškio apskrity-
je, ūkininko šeimoje. 1944 m. baigė 
Vilkaviškio gimnaziją, Teologijos ir 
filosofijos studijas pradėjo 1944 m. 
Vokietijoje, Eichštato vyskupijos 
Aukštesniojoje teologijos filosofijos 
mokykloje ir kunigų seminarijoje. 
1945-1954 m. studijavo filosofiją ir 
teologiją Romoje, Popiežiškajame 
Grigaliaus universitete. Čia įgijo 
teologijos ir filosofijos licenciatą. 
1950 m. įšventintas kunigu. 1951-
1952 m. dirbo įvairiose Šveicarijos 
parapijose, kur Berne atsitiktinai 
susipažino su dr. Vaclovu Dargužu-
Hofer, ir toji graži jų draugystė tęsėsi 
iki pat Dargužo mirties, 2009 m.

J. Juraitis 1950 m. Grigaliaus 
universitete apgynė asketinės teolo-
gijos mokslų doktoratą tema: „Kaip 
bažnyčia vertina kandidatų į palai-
mintuosius dažnai keistokas prie-

PROFESORIUS DR. KUNIGAS JONAS 
JURAITIS DARBO KAMBARYJE. 2004 M.
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mones, siekiant aukščiausio dorybės 
laipsnio“ (Virtus heroika). Apie 
savo doktoratą yra man nemažai ir 
įdomiai kalbėjęs ir aiškinęs.

Į šveicariško gyvenimo 
istoriją J. Juraitis įsirašė ir ryškia 
savo pedagogine veikla, nes 40 
metų dėstė Valis kantono vyskupi-
jos Misionierių kunigų seminarijoje, 
Valstybinėje pedagoginėje mokyklo-
je ir Valstybinėje kantono gimnazi-
joje. Apie savo pedagoginę veiklą 
J. Juraitis kalbėdavo noriai, pajuo-
kaudamas, prisimindamas kai ku-
riuos savo buvusius studentus, dabar 
tapusius dideliais žmonėmis, kaip, 
pavyzdžiui, Einsiedeln vienuolyno 
abatą ir kt.

„Kartais mane labai 
nudžiugina netikėti susitikimai su 
mano buvusiais mokiniais, – kartą 
pasakojo man jis. – Vakar rytą einu 
laikyti gedulingų mišių už seną savo 
bičiulį valietį ir girdžiu kažkas kitoje 
gatvės pusėje šaukia: „Profesoriau! 
Laba diena, ponas Profesoriau! Ar 
pažįstate mane?“ Sustoju – žiūriu, 
kitoje gatvės pusėje stovi jaunas 
žmogus, tačiau neįžiūriu kas. Sakau, 
prieik artyn, pasirodyk, kas toks esi! 
Žmogelis perbėga gatvę, ištiesia 
man ranką, prisistato, kad buvęs 
mano mokinys – o aš jo nepažįstu, 
senatvė kalta, akys... Bet vis tiek 
buvo labai gera, kad mane prisime-
na, pakilo nuotaika...“

J. Juraičio ir jo buvusių 
mokinių dėka Valis kantono Si-
jon vyskupijos katalikiškoje bend-
ruomenėje buvo įsteigtas ir daugelį 
metų veikė fondas Lietuvos katalikų 
sielovadai remti. 

2003 metais nuvykusi į 
Lietuvą, Lietuvos katalikų akade-
mijos Metraščio XIX tome (psl. 
626-630) suradau dr. Mindaugo 
Bloznelio straipsnį: „Kunigui dr. J. 
Juraičiui – 75-eri“, Vilnius, 2001. 
Ten paskelbta, kad J. Juraitis yra 
parašęs daug straipsnių aktualiais 
teologijos filosofijos klausimais, 
skaitęs pranešimus Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimuose, 
talkinęs Šv. Kazimiero lietuvių ko-
legijoje Romoje... Apibūdindamas 

Jono Juraičio darbus ir veiklą dr. 
M. Bloznelis teigia: „...Mokslinę 
potenciją jis /J. Juraitis/ išdalijo stu-
dentams ir bendruomenei, o pats liko 
kuklus Viešpaties vynuogyno dar-
bininkas, pavyzdys ir kelrodis savo 
aplinkoje...“

Pats kunigas savo akademinę 
veiklą taip apibūdina: „Taip ir 
nesuspėjau pasistatyti paminklėlio 
kokiame prestižiniame leidinyje“... 

Mes, Šveicarijos lietuviai, pa-
tvirtintume, kad tai ir nebūtina, nes 
kunigas J. Juraitis savaime visiems 
yra žymi Lietuvos ir Šveicarijos 
dviejų amžių sandūros asmenybė, 
nenusinešusi užmarštin savo atliktų 
mokslinių darbų, o palikusi vi-
siems kaip pavyzdį ir įkvėpimą iš 
jo mokytis meilės artimui, kuklumo, 
moralinių gėrybių ieškojimo savyje 
ir svetimoje šalyje...

***
Per 1994-2005 metus iš vi-

soje Šveicarijoje gyvenančių seno-
sios kartos emigrantų lietuvių 
asmeninių archyvų pavyko surink-
ti daug dokumentinės medžiagos, 
kurią tyrinėjant buvo negalima 
nepastebėti vis blykčiojančios 
profesoriaus J. Juraičio pavardės. 
Ne mažiau gyvas ir įsimintinas 
jis liko visų Vakarų Europos 
emigrantų lietuvių atmintyje. Gir-
dėjau pasakojimus, kaip aktyvi-
ai ir sąmojingai Jis pasisakydavo 
Europos lietuviškų studijų (ELSS) 
savaitėse, kaip visų laukiamos 
buvo Jo filosofinės ir literatūros 
kritikos paskaitos, o 1974 m. ELSS 
vykstant Šveicarijoje, Jis buvo vie-
nas iš aktyviausių organizatorių ir 
rėmėjų organizuojant ir paskaitini-
us renginius, ir didelę Vakarų Eu-
ropos lietuvių išeivių dailininkų 
parodą Liucernos Rotušėje.

Puikiai išstudijavęs ir 
įvertinęs didžiųjų pasaulio filoso-
fijos milžinų veikalus, J. Juraitis 
niekada neaplenkdavo ir savųjų 
tėvynainių: Vydūno, St. Šalkauskio, 
A. Maceinos, J.Griniaus, A. Štromo 
ir kt. Žavėjosi pats ir visiems garsino 
jų kūrinių unikalumą. 

30-ojoje ELSS, įvykusioje 
1974 m. prie Keturių kantonų ežero, 
Vienuolių Pranciškonų Šv. Anta-
no konferencijų salėje, J. Juraitis 
suvažiavusius iš viso pasaulio lie-
tuvius išeivius labai sudomino savo 
paskaita „Vieno pasaulio riboje“, 
kur kėlė aktualų klausimą, kuriam 
filosofas St. Šalkauskis pašventė be-
veik visą mokslinę kūrybą. Būtent, 
ar lietuvių tautos pašaukimas yra 
sintetinti Rytų ir Vakarų kultūras, 
ar pasiduoti Rytų kultūros įtakai? 
J. Juraitis suabejojo, ar Šalkauskis 
vienprasmiškai pasisakė už Rytų ir 
Vakarų kultūrų derinį. Jono Juraičio 
nuomone, Šalkauskis įžvelgęs lie-
tuvių tautos charakteryje ir kūryboje 
Rytų dvasios persvarą. Filosofas 
St. Šalkauskis Rytų kultūrą atro-
do vertinęs labiau nei Vakarų... Dėl 
tokios St. Šalkauskio minčių inter-
pretacijos suvažiavimo klausytojų 
tarpe, žinoma, kilo gyvos diskusijos.

1990 m. ELSS renginiai vykę 
Šveicarijoje Einsiedeln, seniausia-
me Europoje kalnų vienuolyne, ku-
rio abatas Georg Holzherr, buvęs J. 
Juraičio studentas, aktyviai prisidėjo 
prie visų organizacinių darbų, ypač 
priimant didelę, 15-kos žmonių 
delegaciją iš Lietuvos. Tada J. Jurai-
tis visus sudomino savo reikšminga 
Lietuvos atgimusiam laikotar-
piui pritaikyta ir paskirta paskaita: 
„Tapatybė. Tikėjimas ir tauta“. 

Nors būdamas gana uždaro 
būdo, J.Juraitis sugebėjo palaikyti 
glaudžius draugiškus santykius su 
žymiaisiais tautiečiais ne tik Vakarų 
Europoje, bet ir visame pasaulyje: 
su daugeliu iki mirties susirašinėjo 
laiškais, kalbėdavosi telefonu. 
Domėdamasi išeivijos klausimais, be 
vargo panorėjusi galėjau pasiklausti 
Jo apie jau kitų spėtas pamiršti as-
menybes, kaip apie paskutinį ne-
priklausomos Lietuvos Nuncijų 
Samorė, dr. A. Gerutį, vyskupą A. 
Deksnį, St. Lozoraitį (sinjor) ar prof. 
J. Eretą.

***
J. Juraitis buvo neeilinis 

Kunigas-Žmogus, kuris įsimena vi-
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sam gyvenimui, kaip viena išskirtinių 
asmenybių – natūrų, gražių pačia 
savo prigimtimi ir tiek gausi-
ai moralinėmis savybėmis Dievo 
apdovanotų, jog net pati mintis, kad 
jis galėtų kada nors pasielgti netei-
singai ar blogai, rodėsi neįmanoma. 
Bendraujant su juo negalėjai nė mi-
nutei pamiršti, kad jis yra didelis 
filosofas, gilus mąstytojas, aštriai ir 
kritiškai mąstantis pažangus moks-
lininkas ir tuo pačiu metu nė per 
aguonos grūdelį nenutolstantis nuo 
tikėjimo Dievu, ištikimas Jo duo-
tiems priesakams. O kiek esame 
prisiskaitę, kad kuo giliau mąsto 
mokslininkas, tuo labiau tolsta nuo 
religijos! Pabendravus su prof. J. 
Juraičiu tokių teiginių niekaip ir 
niekada negalėjai pasitvirtinti! Jame 
mąstymo ir tikėjimo dermės buvo 
susilydžiusios ir skambėjo kaip graži 
vientisų filosofinių garsų, minčių, 
maldų ir tikėjimo simfonija...

Gerai prisimenu, kaip į mūsų 
pokalbius dažnai „įsijungdavo“ 
F. Dostojevskis, ypač jo filoso-
finiai teiginiai žmogaus orumo 
klausimais (daugiausia iš rašytojo 
rinktinių raštų „Užrašai iš mirusiųjų 
namų“). Ilgai liks nepamiršti mūsų 
aptarinėjami dalykai iš žymios 
šveicarės mokslininkės psichiatrės 
Elisabeth Kübel-Ross knygos 
„Apie mirtį ir mirimą“ teiginiai, 
kuriems mokslininkė pašventė savo  
tyrinėjimus „mirties tikrovės“ klau-
simais, primindama pasauliui, kad 
mirštantieji yra taip pat žmonės. 
(Priminsiu, kad E. Ross už tokius 
savo tyrinėjimus buvo apdovanota 
23 Garbės daktaro vardais.)

 Kai išėjo mano knyga „Vila 
„Edelveisas“, su profesoriumi J. 
Juraičiu panašiomis temomis mūsų 
pokalbiai dar labiau suintensyvėjo.

„Jūs dar kartą patvirtinote 
E. Ross sukeltą susirūpinimą dėl 
šiuolaikinės visuomenės požiūrio į 
mirtį, – sakė Jis man. – Mūsų pasau-
lyje gausėja senukų, susiduriančių 
su vienatvės ir izoliacijos sukel-
tomis kančiomis, o paskutinių 
dešimtmečių permainos „augina“ vis 
didesnę nebūties, mirties baimę, ke-

lia emocines proble-
mas, kurias sunku 
ne tik įveikti, bet ir 
tinkamai suprasti ir 
įvertinti“.

Džiaugiausi, 
kad profesorius pui-
kiai (ir panašiai, kaip 
aš) suprato pamėgtų 
rašytojų filosofų 
knygų kalbą, gi-
liau ir išsamiau sa-
vaip patvirtindavo 
jų faktus ir mintis... 
Juk niekam kitam, 
kaip emigrantui ir 
kaip kunigui Jam 
čia, Alpių krašte, 
buvo  nepaprastai 
sunku. Jo veide 
dažnai buvo galima 
įžiūrėti skaudžių 
atsiminimų gėlą ir 
kančią: emigracijoje 
Jis turėjo užslopinti 
savy visus savo 
žmogiškuosius po-
reikius, įpročius, 
„persikelti“ į 
svetimą aplinką, 
išmokti kvėpuoti 
svetimu oru, iš ku-
rio turėjo ne tik 
pats semtis stiprybės, bet ir dos-
niai ją padalinti kitiems, o šalia to 
dar skaudžiai  pergyventi dėl savo 
Tėvynės likimo. Kiekvienas kirtis 
paliktai Tėvynei čia Jam tapdavo 
dešimt kartų skaudesniu... 

Bendraudamas su vietiniais 
šveicarais, jis nuolat aiškindavo apie 
Lietuvą: teko sutikti šveicarų – Valis 
kantono gyventojų, kurie puikiau-
siai man papasakojo apie Suvalkiją, 
Paberžę su tėvo Stanislovo veikla 
ar dar ką nors netikėto iš Lietuvos 
gyvenimo, nes apie tai juos buvo 
supažindinęs ir „išmokęs“ kunigas J. 
Juraitis.

Atidžiai klausydama jo 
moksliškai ir praktiškai pagrįstų 
filosofinių pamokslų ir pasakojimų, 
skaitydama jo gausius 40 metų 
rašytus į Valis kantono laikraštį 
įvadinius straipsnius „Redaktoriaus 

skiltyje“, supratau, kiek rūpesčių 
jam sukeldavo šiandieninis pasaulio 
požiūris, orientuotas į mases, o ne į 
individualią išskirtinę asmenybę, jos 
tobulinimą, auklėjimą, gelbėjimą... 
Profesorius jautė, kaip šiuolaikiniam 
žmogui trūksta žinių suvokti savo 
pačio mirties realumą, kiek aplink 
tuščių, Dievo ir tikėjimo teiginiais 
nepatvirtintų, realybę nutylinčių ir 
nuslepiančių klystkelių.

„Dabar pasidarė svarbu statis-
tika, skaičiai ir masės, daugiausia 
patvirtinti išrinkus iš internetinių 
puslapių, TV, filmų ar kt., o ne gyvas 
kontaktas su žmogumi, – gailėdavosi 
Jis. – Gyvename visuomenėje, kurio-
je mirtis imama ignoruoti, vengia-
ma, bijoma apie ją kalbėti. Medicina 
nesiekia sumažinti žmogaus fizinių 
ir dvasinių kančių, pasitelkus Dievą 
ir jo priesakus, o siekia tik aklai 

RAŠYTOJA, ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS PIRMININKĖ JANINA SURVILAITĖ SVEIKINA PROF. 
DR. JONĄ JURAITĮ LIETUVOS VALSTYBINIO APDOVANOJIMO 
PROGA. 2004 M.
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dirbtinai prailginti jo gyvenimą. 
Nesirūpinama gydytojo-slaugytojo 
natūralių santykių su senoliu ar li-
goniu: jautrumo, gailesčio, saikin-
gumo, tolerencijos, takto, o dėmesys 
nukreipiamas į intelekto koeficientą 
ar klasinę padėtį...“

Atsitiktinai Šveicarijoje pa-
tekusi į senolių „slaugymo sferą“, 
turėjau progų įsitikinti, kiek 
daug žmogui gali padėti religija. 
Milijonierių senukų tarpe buvo dau-
guma tvirtai ir besąlygiškai tikinčių 
į Dievą ir pomirtinį gyvenimą. 
Tai labai palengvino jų skausmus 
ir kančias. „Jeigu žmogų užvaldo 
infantiliškas troškimas būti nemir-
tingu visagaliu, visos priemonės 
nuo to gintis bus destruktyvios“, – 
sako Ross. Tikriausiai nė jokiame 
amžiaus tarpsnyje taip aiškiai ne-
atsiveria žmogus, kaip senatvėje, 
kada jį pradeda „atakuoti“ įvairiausių 
neurozinių samplaikų „atakos“, 
depresija ir rezignacijos, svajonių 
neišsipildymo neviltys, artimųjų 
moralinės išdavystės, pažeminimai, 
apgaulės ar paprasčiausi netyčia į 
širdį įsimetę kasdieniniai apmau-
dai... Kančia senam žmogui įgauna 
savo tikrąją prasmę – tai jau aname 
amžiuje yra paprastai, bet įtikinamai 
savo skaitytojams išaiškinęs F. 

Dostojevskis, stebėdamas Rusijos 
caro kalėjimų kalinių „kontingentą“. 
Aprašydamas kalinius žmogžudžius 
Dostojevskis yra išsireiškęs, kad: 
„Žudymas yra ne kas kita, kaip noras 
išvengti realybės, negalvojant apie 
savo mirtį“...

Kasdien spaudoje aprašomos 
žmogžudystės, teroras, augantis 
nusikalstamumų skaičius liudija 
apie mūsuose nykstantį sugebėjimą 
oriai pažvelgti į mirtį, susitai-
kant su ja arba dar blogiau – slap-
tai pasidžiaugiant, kad tai liečia ne 
mane! Kaip išmokti įsivaizduoti 
savo mirtį, atvirai sutikti šį tragišką, 
tačiau neišvengiamą įvykį ne taip ra-
cionaliai ir bailiai?

Slaugydama senukus dar kartą 
turėjau progos įsitikinti, kad gyvena-
me pasigailėtinoje masių žmogaus, 
o ne individo visuomenėje. Buvo 
aišku, kad ateity vis daugės ligonių, 
kurių gyvybė (netgi prieš paties 
žmogaus valią!!!) bus palaikoma 
dirbtinai: kardeologijos-kardeochi-
rurgijos ir organų transplantacijos 
pasiekimai sėkmingai „darys savo 
darbą“, visai nesuderintą su natūralia 
žmogaus prigimtimi.

„Ar pavyks bažnyčiai 
sugrąžinti žmogui tikėjimą į 
pomirtinį gyvenimą?“ – klausinėjau 

se“, „Don Juan“, „Don Giovanni“ 
ir kt. Kituose teatruose: „Aida“, 
„Kunigaikštis Igoris“. Ypač atkreipė 
dėmesį 1960, kai Stravinskio operą 
„Edipas karalius“ statė L. Stokovs-
kis; Arnoldas pasigėrėtinai atliko 
Kreono vaidmenį. 1959-1960 m. da-
lyvavo „Panorama of Opera USA“ 
ir suvaidino pagrindinius vaidmenis 
keliose trumpose operose. 1960 m. 
labai sėkmingai dalyvavo L. Bern-
stein su New Yorko filharmonijos 
orkestru „Carnegie Hall“ muzikine 
forma statant V. Tompson 3 dalių op. 
„Four Saints“. 

Voketaitis yra laimėjęs 6 
operų varžybas. Vaidino įvairiose 
JAV vietovėse, toliau dainavo per 
radiją ir TV, dažnai koncertavo ir 
lietuviams. 1963 m. laimėjo Rock-

feller fondo premiją, kuri suteikė 
teisę atstovauti Amerikos menui 
užsienyje. Penkias savaites daina-
vo Vokietijos, Austrijos, Italijos ir 
Čekoslovakijos didmiesčių sceno-
se, o Prahoje įdainavo į plokšteles 
10 biblinių Dvorako kūrinių. 1965 
m. dainavo „Metropolitain“ operoje 
New Yorke. 

Enciklopedijos straipsnio 
autorius J.Ž. rašo: „Kaip vaidinto-
jas ir dainininkas yra nepaprastai 
muzikaliai jautrus, temperamentin-
gas; plačios apimties balsą yra tiek 
ištobulinęs, jog mažiausi meniniai 
ir savi pergyvenimai lyg veidrody 
atsispindi. Todėl jis yra didžiai ver-
tinamas dirigentų ir scenos draugų. 
Būdamas gilios inteligencijos, 
aukšto ūgio, malonios išvaizdos, 
pilnas humoro, sugeba greit su 

klausytojais koncertuose susigyven-
ti. Save laiko lietuviu, gražiai kalba 
lietuviškai ir nesislepia esąs lietuvių 
kilmės amerikietis“.

Šių eilučių autorei, keletą 
metų talkinusiai „Draugo“ redak-
cijai Chicagoje, yra tekę kultūros 
renginiuose taip pat sutikti tą ryšios, 
dėkingos sceninės išvaizdos žmogų, 
kurį visada lydėjo jo miela žmona 
Nijolė Lipčiūtė Voketaitienė, buvusi 
rūbų modeliuotoja ir tuo metu „Drau-
go“ laikraštyje vedusi savo skyrelį 
apie madas ir skoningą apsirengimą. 

Garbė Lietuvai ir lietuviams, 
turintiems tokių ryškių asmenybių 
kaip Arnoldas Voketaitis. Gaila tik, 
kad iki šiol dar nėra išleista knygos 
apie šį talentą. 

Audronė V. Škiudaitė 

atkelta iš 26 psl.

profesorių, – o jis atsakydavo, kad 
mirties suvokimas negali vykti 
masių lygmenyje, kad to neatliks jo-
kie kompiuteriai, jokios programos 
– tai turi atlikti pats žmogus, niekada 
nestumdamas į šalį ir nevengdamas 
savo artėjančios „mirties klausimo“. 
Tik tada pasieksime vidinę ramybę 
ir tautų santarvę, kai įsisąmoninsime 
savo mirties realybę ir išmoksime su 
ja susitaikyti. Apie mirtį kiekvienas 
turi mąstyti individualiai, nugalėti 
šios sąvokos keliamą nerimą ir gal-
voti apie prisikėlimą...

Tokios ir panašios mintys 
buvo užplūdusios mane, stovint prie 
profesoriaus karsto Brigo miesto mo-
dernioje Jėzaus Širdies bažnyčioje, 
kur vyko gedulingos Mišios už 
Profesoriaus vėlę. Po pamaldų, vi-
siems liūdnai atsisveikinus su Pro-
fesoriumi, karstas buvo išvežtas į 
krematoriumą, o po kelių dienų urna 
su pelenais buvo palaidota viename 
Šveicarijos miestelyje, kur kunigas 
J. Juraitis kelis pirmuosius savo emi-
gracijos metus dirbo vienos katalikų 
bažnytėlės sielovadininku.

Taip buvo išpildyta Jo pas-
kutinė valia.

Janina Survilaitė
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

Visuomet labai džiugu matyti 
entuziastingai nusiteikusį jaunimą, 
kuris noriai įsijungia į kūrybinę 
veiklą. Su tokiais mokiniais vasa-
ros atostogų metu rinkomės į savo 
antruosius namus – Palangos Vla-
do Jurgučio pagrindinę mokyklą. 
Kepinant karštai saulei, mokyk-
los aktų salėje vyko dar karštesnis 
kūrybinis procesas. Kartu su mo-
kiniais ieškojome prasmingiausių 
meninės raiškos priemonių, kurios 
buvo reikalingos meninės kompo-
zicijos „Lietuviškas žodi, pasau-
ly skambėki!“ kūrimui. Mokėmės 
sceninio žodžio, sceninės laikysenos, 
montažo bei dainavimo pagrindų. 
Visi tie, kurie neišsigando ilgų darbo 
etapų, kurie siekė užsibrėžto tikslo, 
rugsėjo 9 dieną išvyko į Stokholmą 
vykdyti tarptautinį projektą „Su 
Lietuva širdy“. Projekto partneriai 
– Lietuvių Bendruomenė Švedijoje.

Projektui buvo ruoštasi dar 
nuo 2010 m. kovo mėn. Intensy-
vus bendravimas projekto vykdy-

Tarptautinis projektas „Su Lietuva širdy“

mo klausimais vyko su Lietuvių 
Bendruomenės Švedijoje valdybos 
nare Algreda Markevičiene. Kuomet 
gavome atsakymus, jog projektai  
konkursuose buvo įvertinti teigiamai, 
pradėjome dar intensyviau ruoštis. 
Juk labai džiugu, kuomet lūkesčiai 
pasiteisina ir gali imtis konkrečios 
veiklos. Prasidėjo paruošiamieji dar-
bai: jaunųjų skaitovų atranka, posmų 
apie Lietuvą paieška, filmavimai 
Palangos Botanikos parke ir Palan-
gos apylinkėse, daugybės klausimų 
derinimas su projekto koordinatore 
Švedijoje A. Markevičiene ir dar 
daugelis kitų. Smagu, jog į projekto 
vykdymą entuziastingai įsijungė mo-
kytojai iš Palangos Vlado Jurgučio 
pagrindinės mokyklos. Anglų kalbos 
mokytoja metodininkė Rasa Bacienė 
į anglų kalbą išvertė tekstus, reika-
lingus mūsų programos pristatymui.
Geografijos mokytojas metodinin-
kas Egidijus Šalkauskis iš savo 
didžiulės fotonuotraukų kolekcijos 
atrinko tinkamiausius kadrus, kurie 

puikiai derėjo su filmuota medžiaga. 
Dailės mokytoja Ramunė Grikštaitė 
kūrė sceninį kompozicijos dalyvių 
įvaizdį ir tiesiogiai dalyvavo projek-
to vykdyme Švedijoje. Už muzikinį 
apipavidalinimą buvo atsakingi Pa-
langos muzikos mokyklos pedago-
gai Vincas Paulauskas ir Edmundas 
Jucevičius, kuris tęsė pradėtą darbą 
su visa grupe Stokholme. Visa ko-
manda iškėlė sau uždavinį dera-
mai atstovauti Lietuvai Baltijos 
šalių vienybės dienoje, o lietuvių 
bendruomenė Švedijoje rūpinosi 
mūsų grupės priėmimu, kultūrinės 
programos pristatymu.

Rugsėjo 11 d. netoli Stokhol-
mo esančiame Vošta miestelyje vyko 
V Baltijos šalių vienybės šventė, ku-
rioje dalyvavo Švedijoje gyvenan-
tys lietuviai, latviai, estai, švedai. 
Atstovauti Lietuvai kartu su Stok-
holmo lietuviškų tautinių šokių ko-
lektyvu „Baltija“ buvo ypač džiugu 
ir atsakinga. Šventėje skambėjo 
posmai, dainos, vyko mugė. Kiek-

BALTIJOS ŠALIŲ DIENOS ŠVENTĖJE KARTU SU AMBASADORIUMI R.MOTUZU
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viena šalis pagal galimybes pabandė 
pristatyti save: kas dainomis, kas 
šokiais, kas dirbiniais iš molio, o 
kas ir tradiciniais valgiais. Jaunie-
ji artistai labai drąsiai ir išradingai 
pristatė savo dirbinius iš veltos vil-
nos bei suvenyrus iš lino. Tad šioje 
šventėje mokiniai turėjo galimybę 
ir save parodyti, ir į kitus pažiūrėti. 
Nepamirštama šventės akimirka, kai 
lietuviai abipus Baltijos jūros atsis-
veikinimui užtraukė dainą „Dieve, 
laimink Lietuvą“ (G. Abariaus muzi-
ka, G. Zdebskio žodžiai, L. Abariaus 
aranžuotė).  

Kitą dieną aplankėme lietuvių 
sekmadieninę „Saulės“ mokyklėlę 
Stokholme. Susipažinę su mokyklos 

A.PRONCKŪNIENĖ IR LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŠVEDIJOJE PIRMININKĖ 
AUDRONĖ VODZINSKAITĖ STÄDJE

tradicijomis, pasidalinę įspūdžiais 
apie Baltijos vienybės šventę bei 
pasikeitę suvenyrais mokiniai savo 
palinkėjimus surašė mokyklinėje 
lentoje. 

Jaunieji Palangos VO Dramos 
sambūrio „M“-3-oji karta aktoriai ir 
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės 
mokyklos teatralai buvo lietuviško 
žodžio nešėjai ir puoselėtojai. Moki-
niai turėjo galimybę ne tik susipažinti 
su lietuvių gyvenimu svetur, bet ir 
pažinti save iš naujo. Juk šis projek-
tas pareikalavo begalinės kantrybės, 
ryžto, ištvermės. Mokiniai ne tik 
patyrė kūrybinį džiaugsmą, moralinį 
pasitenkinimą, bet įgijo didesnį  
pasitikėjimą savimi, tapo labiau  
pilietiški bei tolerantiški: juk reikėjo 
atstovauti ne tik savo mokyklai, 
miestui, bet ir šaliai.

Kuomet atsisuki atgal, pa-
matai, jog yra kuo didžiuotis 
ir džiaugtis: turėjome puikius 
partnerius – Švedijos Lietuvių 
Bendruomenę, kartu su valdy-
bos nare Algreda Markevičiene 
palaikėme glaudų ryšį nuo pat pro-
jekto pradžios iki pabaigos, lietuvių 
šeimos Švedijoje mūsų komandos 
nariams suteikė nuoširdžią ir šiltą 
globą, parsivežėme nepamirštamus 
pokalbius su tautiečiais, užsimezgė 
draugystė su Lietuvių Bendruomenės 
pirminke Audrone Vodzinskaite 
Städje. Palangos Vlado Jurgučio 
mokykla ir Lietuvių Bendruomenė 
Švedijoje planuoja artimiausiu metu 

„SAULĖS“ SEKMADIENINĖJE MOKYKLOJE STOKHOLME

pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Džiaugiuos, jog šiandien ga-

liu visų projekto vykdytojų vardu 
padėkoti už moralinę bei finansinę 
paramą Palangos miesto savivaldy-
bei, Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijai, Palangos mie-
sto kavinių ir restoranų asociacijai, 
UAB kelionių agentūrai „Kran-
tas Travel“, UAB DK „PZU Lie-
tuva“, Palangos Vlado Jurgučio 
pagrindinės mokyklos direktorei 
Laimutei Benetienė, Lietuvos gam-
tininkei Lidijai Umbrasienei, Palan-
gos botanikos parko direktoriui An-
tanui Sebeckui, natūralios medici-
nos centro „Medocheda“ savininkei 
Andželikai Karpovič, „Pasaulio 
lietuvio“ redakcijai, Latvijos „Var-
stavi“ bendrijai ir mūsų puikiems 
partneriams: Lietuvių Bendruo-
menei Švedijoje, projekto vadovei 
Švedijoje Algredai Markevičienei, 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkei 
Audronei Vodzinskaitei Städje, 
Stokholmo lietuviškų tautinių šokių 
kolektyvo „Baltija“ vadovei Jurgai 
Laurenčikienei, Lietuvos ambasado-
riui Švedijoje Remigijui Motuzui ir 
visam „Saulės“ mokyklos mokytojų 
kolektyvui.

Alma Pronckūnienė
Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinės mokyklos direktorės 
pavaduotoja neformaliajam 

ugdymui, vyresnioji teatro 
mokytoja, VO Dramos sambūris 

„M“-3-oji karta“ prezidentė
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Iš lietuviškos spaudos

Spalio 15-17 d. Berisso mieste 
lankėsi ir koncertavo liaudies dainų 
ir šokių ansamblis „Dainava“ iš 
Alytaus (Lietuva). Apie tai – kitame 
numeryje.

XXXIII Provincijų imigrantų 
šventė

Rugsėjo mėnesį Beris-
so mieste vyko Imigrantų šventė, 
į kurią susirinko daugiau nei 170 
tūkstančių žmonių iš visos Argenti-
nos. Lietuvių Draugija „Nemunas“ 
aktyviai dalyvavo parodoje, pristatė 
Lietuvos kultūrą, tradicijas, patie-
kalus ir šokius. Šventėje koncertavo 
vaikų šokių grupė „Skaidra“, jaunųjų 
lietuvių šokių grupė „Nemunas“ ir 
senjorų kolektyvas „Griaustinis“.

Mūsų bendruomenei 
šventėje atstovavo ir lietuvių vaikų 
bendruomenės karalienė Ana Pau-
la Žutas (Žutaitė) bei Buenos Aires 
provincijos lietuvių kolonijos 
karalienė Julia Falcinelli Gabrūnas 
(Gabrūnaitė).

Berisso miestas yra pripažintas 
ir paskelbtas Buenos Aires provinci-
jos Imigrantų sostine.  

Tarp kitų socialinių, kultūrinių 
renginių vyko maratonas, kur spor-
tininkas, Lietuvių draugijos „Ne-
munas“ narys Roberto Žutas užėmė 
15 vietą tarp 148 dalyvavusių 
sportininkų. 

Švenčiant Argentinos 
Nacionalinę Imigrantų dieną dalyvavo 
vaikų šokių grupė, kuri šoko Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro mokyklo-
je bei  Canossiano San José institute.

„Susivienijimo lietuvių Argentinoje žinios“

Paroda ir „Nemuno“ koncertas
Spalio 11 d. La Plata mieste 

vyko paroda „La Plata Global: Pa-
saulis gatvėje“. Renginį organiza-
vo La Plata miesto savivaldybė. 
Lietuvių draugija „Nemunas“ rengi-
nyje pristatė Lietuvos kultūrą, kon-
certavo lietuviškas jaunimo šokių 
ansamblis „Nemunas“. 

Jono Klimaičio „Kampai, minties 
peizažai“

Sveikiname autorių Juan 
Francisco Klimaitį už naujos kny-
gos „Kampai, minties peizažai“ 
pristatymą. Knyga – apie Berisso 
miestą ir jo žmonių gyvenimo aktu-
alijas. Knygoje paliesta daug įdomių 

temų.

„Dobiliukai“ dalyvauja konkurse
Dešimt „Dobiliukų“ grupės 

vaikučių paruošė savo darbus Lietu-
vos URM piešinių konkursui „1410 
– Žalgirio mušis“. Sveikiname vi-
sus, ypač grupės vadovę p. Nelida 
Zavickaitę Mahne.

Tarptautinis bendruomenių 
susitikimas

SLA draugija dalyvavo penk-
tajame Tarptautiniame bendruomenių 
susitikime, kuris vyko Lanús miesto 
gen. San Martín parke, spalio 24 d.

LIETUVIŲ ATSTOVAI TARPTAUTINIAME BENDRUOMENIŲ SUSITIKIME

Netektys
Su liūdesiu pranešame, kad netekome keleto pasaulio lietuvijai nusipelniusių asmenybių. Praėjusiame nume-

ryje pasakojome apie 104 m. einantį prof. Juozą Meškauską iš JAV. Šiandien turime pranešti, kad Jo jau nebeturime.
Lietuvos nacionalinis muziejus praneša, kad į Lietuvą 1988 m. grįžęs gyventi Vilniuje mirė dailininkas avan-

gardistas Kazys Varnelis, kurio kūrinių yra įsigiję žymiausi pasaulio muziejai ir kuris Vilniuje yra įsteigęs namus-
muziejų, 2003 m. tapusį Lietuvos nacionalinio muziejaus filialu. 

Pasaulio lietuvių žiniasklaidos atstovus taip pat ištiko skaudi žinia – Los Angeles, JAV, mirė buvęs žurnalo „Į 
laisvę“ redaktorius, žurnalistas, pedagogas, visuomenės veikėjas Juozas Kojelis. 

Plačiau apie šias asmenybes – kitame numeryje.
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Iš lietuvių išeivijos istorijos

Kvota pas Jablonskius Revely

Baigėsi metai nuo katastrofos, 
nuo Molio Motiejaus suėmimo die-
nos. Apie bylos eigą jokių žinių šis 
neturėjo. Tai išvažiavo į Peterburgą. 
Sibiro prokuroro Kovalevskio nebu-
vo. Per tuos metus jis buvo kilno-
jamas iš Irkutsko į Kaukazą, vėliau 
iš Kaukazo į Varšuvą vis Teis mo 
rūmų prokuroru. Peterburge Mo-
lio Motiejus rado Irkutsko teismo 
rūmų pirmininką, kurs buvo atkel-
tas čion į senatvę. Tasai pasiteiravęs 
tepranešė: iš Liepojos į Peterburgą 
kvota nepristatyta dar. Kai tik bus 
byla gauta, Molio Motiejus būsiąs 
atstatytas į savo vietą.

Tada Molio Motiejus 
nudundėjo į Revelį. Jono Jablonskio 
šeimoj susirū pinimas. Neseniai jų 
bute buvo policijos kvota. Lietuviškų 
spau dinių nerasta. Paimtas buvęs 
juodraštis, jo paties ranka rašytas 
– projektuojamos lietuviškos drau-
gijos įstatai. Policijos įstaigoj 
tarnaująs lietuvis raštininkėlis, 
žadėjęs iš bylos tą juodraštį 
iškrapštyt ir grąžint. Molio Motie-
jui atvykus raštininkėlis pranešė: 
juodraštis, girdi, užprotokoluotas, 
tai nebegalįs jo išimt. Molio Motiejų 
Jablonskiai apnakvydino ne savo 
bute, bet antram aukšte, atskiram 
kambariuke, kur gyveno teismo kan-
didatas Andrius Bulota. Šis papasa-
kojo: kai Jablonskio bute buvo daro-
ma krata, lietuviški raštai gulėję pas 
jį, lagamine. Pravėręs duris, pamatęs 
apačioj, po laiptais, policininką, 
šnektelėjęs su juo. Kai tas, besi-
dairydams pasitraukęs į šalį, Bulo-

Caro laikų emigranto užrašai (2)
Iš Motiejaus Čepo knygos „Molio Motiejaus užrašai“

Praėjusiame numeryje pradėjome spausdinti XIX a. pab.-XX a. lietuviško sąjūdžio 
dalyvio, Vinco Kudirkos bendražygio, kalbininko Jono Jablonskio svainio, vėliau Lie-
tuvos vyriausiojo tribunolo Civilinio skyriaus pirmininko Motiejaus Čepo sovietiniais 
metais slapta rašytų prisiminimų ištraukas iš 2007 m. išleistos knygos. Pasakojimą 
tęsiame. Šioje ištraukoje herojus iš Sibiro grąžintas į Lietuvą, kaltinant jį lietuviškos 
literatūros platinimu. Jam užvesta byla.

ta pabeldęs pirštais – į duris savo 
kaimyno, gimnazijos mokytojo. To 
buto tarpdury pasirodžius mokytojo 
žmona. Ir tos durys, ir jo kambarėlio 
durys veda į aikštelę ant laiptų. 
Lagaminą su knygom pervilkęs per 
aikštelę, ir jį priėmus ponia į savo 
butą. Todėl jo kambarėly policija 
nieko įtartina nerado.

...Gavęs Peterburge, Tei-
singumo ministerijoj, paskyrimo 
dokumentą ir algą už du praėjusius 
mėnesius, atstatytasis taikos teisėjas 
su šeima vėl iškeliavo į Užbaikalę, 
į naują vietą, į vadinamąjį selo Pe-
trovskij zavod, prie geležinkelio 
stoties, kur 1825 m. Peterbur-
go sukilėliai prieš carą Nikalojų, 
žengiantį į sostą, – pagarsėję deka-
bristai – kunigaikščiai ir didžiūnai – 
kalėjo, kasdami geležies rūdą...

... Grįžęs iš kelionės į P. 
Zavodą Molio Motiejus gavo iš pašto, 
iš Mintaujos, Liudos Didžiulienės 
laišką. Ji rašė: Liudos gydytojas pen-
keriems metams išvykęs į Irkutską 
praktikuot. Dėdė Jonas (Jablons-
kis) nebegrįšiąs į Revelį (Taliną), 
pasiliksiąs Žeimelyje, pas švogerį. 
Jos vyresnysis sūnus išstojęs iš 
gimnazijos. Direktorius uždraudęs 
jai laikyt bendrabutyje vyresniųjų 
klasių gimnazistus. Vyresnioji – Ona 
įstojus į akušerių kursus, antro-
ji – Vanda išvažiavusi į Šveicariją 
studijuoti drauge su sužadėtiniu. Iš 
dvarelio kiek reikia nebegaunan-
ti. Vyras suvaržytas, pats vargstąs 
Panevėžy. Prašo paskolint jai 100 
rublių. Viskas Molio Motiejui aišku. 
Gydytojas L. Vaineikis ištremtas, J. 
Jablonskis iš gimnazijos mokytojo 

vietos atstatytas. Jos sūnus Antanas 
iš gimnazijos išvarytas. Dėl Antano 
nusižengimo nebeleidžiama motinai 
laikyti jo draugų mokinių bendrabu-
tyje. Vanda, matyt, pasiryžusi ištekėt 
už Kapsuko, bene socialdemokra-
to. Pats Didžiulis rasi suimtas tupi 
Panevėžy, galbūt dėl santykių su 
knygnešiais. Molio Motiejus turėtų 
padėti Didžiulienei, bet jis pats te-
suveda galus su galais. Per dvejus 
metus Lietuvoj santaupos ištirpo. 
Atvykęs iš Lietuvos į P. Zavodą 
Molio Motiejus teturėjo 30 rublių. 
Čia tuoj reikėjo įsigyt šiokį tokį 
inventorių – baldų, indų, maisto 
atsargų. Be to, dingtelėjo mintis: dėl 
100 rublių sykį jis jau nukentėjo. Čia 
kvepia panaši istorija. Kas daryt?

Atėjo teisėjas Suchanovas, 
klausia: „Gavai laišką?“ „Iš kur 
žinai?“ – taip pat klausia Molio 
Motiejus. Tas atsako: „Tat nesvar-
bu. Svarbu, kad nesusirašinėtum“. 
Padorus žmogus pranešė jam, kad 
perspėtų, kad tokių laiškų nebegautų. 
Šiurpas Molio Motiejų nukratė – 
svarbu žinot, kas tas padorėlis, – 
spyrėsi Molio Motiejus. Suchanovas 
atsiliepė: „Nebeklausk“. Padorėliui 
pasakęs kitas padorėlis. Suchano-
vas pasižadėjęs jų vardų neminėti. 
Pasiliko paslaptis. Molio Motie-
jus spėliojo. Gal pašto viršininkas, 
gal žandarų rotmistras, nebe jaunas 
šeimos tėvas, malonus kaip Irkutsko 
žandarų pulkininkas, reziduojąs čia 
geležinkeliečių miestelyje. Ponia 
Didžiulienė buvo perspėta laiškeliu, 
įmestu į pašto dėžutę ne P. Zavode, 
bet apskrities mieste Verchne Udins-
ke, už 150 viorstų į vakarus...


