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Redaktorės žodis
j u b i l i e j u s

Kaip pamatuoti

nueitus
metus?

D

aug ar mažai tie penkiasdešimt metų,
kuriuos jau gyvuoja „Pasaulio lietuvis“?
Sunku pasakyti. Jei matuosime žmogaus
amžiumi, atrodytų, ne tiek ir daug, bet
ir vėl, priklausomai kieno paklausi.
Mano močiutė, kuriai jau 93-eji, tokio
amžiaus žmones vadina jaunais, bet turbūt mano mamos vaikų darželio grupės
pypliams penkiasdešimt metų atrodytų
beprotiškai daug. Matuojant „Pasaulio
lietuvio“ kelią ne žmogaus, o spaudos matais, ir vėl – dviprasmybė, mat, žiniasklaidos
tyrimų duomenimis, daugelis naujų leidinių
neišgyvena nė pirmųjų metų, tad atrodytų,
švęsti penkiasdešimtmetį – jau rimtas pasiekimas. Tačiau net toli nesižvalgydami, lietuvių
išeivijoje rasime leidinių, kurie ilgaamžiškumu
toli lenkia „Pasaulio lietuvį“. Tad paliksiu šį
pasvarstymą atvirą, tik pridėsiu – jei vėl grįžtume prie žmogiškųjų matų, „Pasaulio lietuvis“
man beveik tiktų į tėvus. Todėl vertinu šį leidinį itin pagarbiai ir kuo daugiau apie jį sužinau,
tuo daugiau išmokstu ir suprantu.
Štai ir šiame numeryje – mintys ir žmonės,
praplečiantys žinias ir supratimą. Prezidentė
Dalia Grybauskaitė kalba apie Lietuvos politiką užsienio lietuvių atžvilgiu, rašytoja Janina
Survilaitė – apie Šveicarijos požiūrį į savo

tautiečius, įsikūrusius svetur, o menininkė
Brigita Lastauskaitė – apie visa tai, tik iš kitos
pusės ir kitoje pasaulio pusėje – įsikūrimą ir
gyvenimą Australijoje, kur vos ne kiekvienas
yra iš kažkur atsibeldęs.
Tradiciškai šiais metais – ir interviu su viena
buvusių „Pasaulio lietuvio“ redaktorių Regina
Kučiene, patariančia atsisukti į jaunimą. Beje,
kaip ir Prezidentė D. Grybauskaitė.
Ir dar – visas pluoštas žinių iš Lietuvos: Vilniaus, Kauno ir Šiaulių; iš plataus
pasaulio: Urugvajaus, Belgijos, Airijos, Italijos,
Prancūzijos, Australijos, Švedijos ir kitur.
O baigdama, jubiliejaus proga „Pasaulio lietuviui“ linkiu būti ne tik visų kraštų
lietuvių pasigyrimo ir susižinojimo vieta,
bet ir tribūna diskusijoms. Juk nors Pasaulio
lietuvių bendruomenė vienija visus pasaulio
lietuvius, ją sudaro skirtingų kraštų lietuvija
su savais poreikiais, tradicijomis ir praktika,
todėl natūralu, kad svarbu tarpusavyje kalbėtis, diskutuoti ir tartis. Kraštų bendruomenių
skirtumai yra PLB žavesys ir turtas. Tegul jis
atvirai būna eksponuojamas „Pasaulio lietuvio“ puslapiuose.
Ir dar linkiu, kad „Pasaulio lietuvis“ jubiliejaus proga „dovanų“ gautų kelis šimtus naujų
prenumeratorių.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ vyriausioji redaktorė
Deimantė Dokšaitė
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D. Grybauskaitė:

„Aktualu
investuoti į jaunimą“
Su Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite
aptarėme kelis užsienio lietuviams aktualius
klausimus, tokius kaip dviguba pilietybė ir
platesnis išvykusiųjų įsitraukimas į tėvynės
gyvenimą, kad ir per atstumą. Apie visa tai
išsamiau bei apie Lietuvos pirmininkavimą
Europos Sąjungos Tarybai ir apie tai, ko
labiausiai gyvendama svetur ilgėdavosi
Prezidentė, skaitykite šiame interviu.

6

L

ietuva jau keletą metų turi
bendravimo ir bendradarbiavimo su užsienio
lietuviais strategiją „Globali
Lietuva“. Kaip turbūt daugelis vieną kurią nors sritį apimančių
strateginių dokumentų, taip ir pastaroji
skirtingų suinteresuotų grupių vertinama nevienareikšmiškai. Kaip ją ir jos
įgyvendinimą vertinate jūs?
Tokios programos kaip „Globali
Lietuva“ padeda sutelkti viso pasaulio lietuvius, kad jie, net ir būdami
toli, galėtų dirbti Lietuvai ir būti jai
naudingi. Globalėjančiame pasaulyje
mums ypač svarbu stiprinti tarpusavio ryšius ir puoselėti lietuvybę.
„Globalios Lietuvos“ sėkmė
priklauso nuo mūsų bendrų
pastangų. Už šios programos
įgyvendinimą yra atsakingos tiek
Lietuvos institucijos, tiek ir pasaulio lietuvių bendruomenės.
Jos pagrindu yra remiama užsienio lietuvių projektinė veikla, skirta
lietuvybei ir bendruomeniškumui
stiprinti, skatinama kurtis ir vienytis

lapkritis 2013

socialiniuose tinkluose, organizuojamas užsienio lietuvių lituanistinis
švietimas, išlaikomos mokyklos, į
lietuviškas mokyklas užsienyje siunčiami mokytojai iš Lietuvos.
Manau, itin prasmingas išeivių ir
įvairių Lietuvos institucijų bei asociacijų bendradarbiavimo pavyzdys
šioje srityje – Pasaulio lietuvių verslo ir ekonomikos forumas. Užsienio
lietuvių profesionalų nuopelnai
pernai buvo įvertinti Lietuvos Respublikos prezidentūroje organizuotuose „Globalios Lietuvos“ apdovanojimuose. Tai puikus pavyzdys,
nes į Lietuvą sugrįžo bent trumpam
tie, kurie labai daug pasiekė kituose

pasaulio kraštuose, tačiau kartu
nepamiršo ir savo tėvynės.
Svarbu, kad stiprėja ir jaunų
žmonių ryšiai su Lietuva. 2012 metais
įvykusiame Pasaulio lietuvių jaunimo
suvažiavime dalyvavo daugiau nei
3000 žmonių. Reikia ir daugiau tokių
sėkmingų renginių, kurie sutrauktų
kuo daugiau užsienio šalyse gyvenančių jaunų lietuvių. Tai puiki proga
jaunimui ne tik aplankyti Lietuvą,
bet ir stiprinti tarpusavio ryšius su čia
gyvenančiais jaunais žmonėmis.
Turime aktyviau pasinaudoti
pasaulio lietuvių patirtimi, žiniomis
ir paversti jas naujomis galimybėmis
Lietuvai.

Dž. Barysiatės nuotr.

Deimantė
Dokšaitė

Užsienyje gyvenančius lietuvius ir
jiems atstovaujančias organizacijas
jau keletą metų neramina dvigubos
pilietybės klausimas. Pastaruoju
metu Seime svarstomos referendumo
galimybės, kurias išeivija vertina itin
skeptiškai. Kokią išeitį iš susidariusios padėties jūs matote ir laikote
tinkamiausia?
Dėl galimybės praplėsti Lietuvos
Respublikos pilietybės teikimą šių
metų pradžioje kreipiausi į Konstitucinį Teismą. Konstitucinis Teismas
išaiškino, jog išplėsti galimybes turėti
dvigubą pilietybę būtų įmanoma tik
vieninteliu būdu – keičiant pačią
Konstituciją jos nustatyta tvarka,
t. y. referendumu.
Politikai ir įvairių sričių profesionalai bei specialistai mėgsta kalbėti
ir įvairiai vertinti emigraciją, kuri iš
Lietuvos yra gausi. Kokius šio reiškinio
privalumus ir minusus jūs įžvelgiate?
Kaip išvykusiųjų potencialas galėtų
būti labiau išnaudojamas Lietuvoje?
Emigracija yra skaudi Lietuvos problema. Ypač dėl jaunimo emigracijos šalis ir tauta netenka didelio
potencialo. Tačiau tai – iššūkis
daugeliui valstybių globalėjančiame
pasaulyje. Dirbtiniai būdai susigrąžinti žmones neduoda efekto, nes
emigruoti ar ne – kiekvieno žmogaus apsisprendimo reikalas.
Vienintelė galimybė – investicija
į išsilavinimą ir patį žmogų, nepriklausomai nuo to, ar jis išvažiuos,
ar ne. Ypač aktualu investuoti į
jaunimą, suteikti jiems galimybes
atskleisti savo gebėjimus, dirbti ir
kurti Lietuvoje.
Kita vertus, daugeliui žmonių
emigracija yra galimybė įvertinti
Lietuvą iš naujo ir apsispręsti, kur
geriau. Vis daugiau žmonių renkasi
Lietuvą. Turime daug gerų pavyzdžių. Tai – ir jaunimas, po studijų
užsienyje grįžtantis į savo šalį ir
įsidarbinantis valstybės institucijo-

se pagal programą „Kurk Lietuvai“.
Kitas pavyzdys – trys broliai Vizbarai, sugrįžę į Lietuvą ir čia įkūrę
aukštųjų technologijų įmonę, nors
jiems atviros buvo viso pasaulio
universitetų ir aukštųjų technologijų įmonių durys.
Matome tendenciją, kad emigracijos srautai mažėja ir į Lietuvą
sugrįžta vis daugiau žmonių.
Pavyzdžiui, pernai iš Lietuvos
išvažiavo apie 41 tūkst. žmonių
ir maždaug pusė tiek emigrantų
grįžo. Sugrįžtantys į Lietuvą žmonės atsiveža patirties, žinių, ryšių.
Daugelis pradeda savo verslą ir
imasi savarankiškai kurti gerovę,
nelaukdami pagalbos iš šalies ir
labiau pasitikėdami savo jėgomis.
Mums labai svarbūs ir tie, kurie
nusprendė savo gyvenimą kurti
kitur. Jų žinios, geras kitų kultūrų
pažinimas, patirtis gali padėti užmezgant naujus ekonominius, verslo
ir mokslo ryšius. Dirbantys užsienyje
lietuviai mokslininkai, verslininkai,
gydytojai gali prisidėti kuriant įvai-

Konstitucinis Teismas
išaiškino, jog išplėsti
galimybes turėti
dvigubą pilietybę būtų
įmanoma tik vieninteliu
būdu – keičiant pačią
Konstituciją jos nustatyta
tvarka, t. y. referendumu.
D. Grybauskaitė
su Vašingtono
lietuviais

rias bendradarbiavimo programas,
dalytis savo patirtimi, skatinti verslo
ir mokslo mainus, pritraukti naujų
investicijų.
Neretai užsienyje gyvenantys lietuviai pavadinami savo šalies ambasadoriais. Jums pačiai teko ne kartą gyventi užsienyje, jai ten atstovauti. Ko
ilgesnį laiką pabuvusi svečioje šalyje
labiausiai pasiilgdavote iš Lietuvos?
Ar jausdavote poreikį įsitraukti į
lietuvišką veiklą? Ar visgi išvykimas
ribotam laikui, dėl tarnybos, yra
kitoks nei tradicinė emigracija?
Daug metų man teko dirbti įvairiose
institucijose – ir tarptautinėse, ir
diplomatinėje tarnyboje, gyventi JAV,
Belgijoje ir kitose šalyse, tačiau Lietuva visada išliko brangiausia. Būdama
užsienyje pasiilgdavau paprastų dalykų, ypač juodos lietuviškos duonos.
Žinoma, išvykimas ribotam laikui
nuteikia kitaip nei ilgalaikė emigracija. Dirbdamas užsienio šalyje, nori
daugiau pažinti, domiesi kitomis
kultūromis, keliauji. O gyvendamas
ilgą laiką pradedi ilgėtis lietuviško
žodžio, dainų, tradicijų, todėl poreikis
įsitraukti į lietuvių bendruomenių
veiklą yra daug stipresnis.
Lietuva pirmininkauja ES Tarybai.
Jos vardas kasdien skamba tarptautiniame kontekste. Kaip šią mūsų
kraštui tekusią misiją apibūdintumėte, kaip mums kol kas sekasi?
Lietuvai teko pirmininkauti nelengvu laikotarpiu – nors Europa
jau pamažu atsigauna po krizės,
tačiau ekonominis augimas dar
nėra pakankamai spartus, būtinos
ekonominės reformos įgyvendinamos vangiai, nedarbas, ypač jaunimo, vis dar išlieka didelis. Visoms
šioms problemoms turi būti skirtas
atitinkamas pirmininkaujančios
šalies dėmesys. Be to, šiuo laikotarpiu Lietuvai teko ypač intensyvi
darbotvarkė – kitais metais bus ren2013 lapkritis
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kamas naujas Europos Parlamentas,
turėtų pasikeisti Europos Komisijos
sudėtis, todėl šiuo metu visi nori
užbaigti savo pradėtus darbus.
Ant pirmininkaujančios Lietuvos
stalo – derybos dėl daugiamečio
2014–2020 m. biudžeto, teisės aktai,
stiprinantys ES ekonominį valdymą,
sprendžiantys nedarbo problemą.
Taip pat turime rūpintis priemonėmis, skatinančiomis ES ekonominį augimą ir konkurencingumą.
Atstovaujame Europos Sąjungai
ir tarptautinėje erdvėje – liepos
mėnesį prasidėjo derybos su JAV dėl
laisvosios prekybos sutarties. Rytų
partnerystė, bendradarbiavimas su
ES kaimynėmis ir partnerėmis, ES
saugumo užtikrinimas irgi yra tarp
Lietuvos pirmininkavimo prioritetų.
Nors mūsų pirmininkavimas jau
įpusėjo ir padarėme tikrai nemažai

darbų, tačiau dar daug pastangų
reikalaujančių iššūkių mūsų laukia
ateityje. Lapkričio mėnesį Vilniuje
vyks kelios svarbios konferencijos
informacinių technologijų, energetikos tema. Taip pat lapkričio
pabaigoje vyks didžiausias Lietuvos
pirmininkavimo renginys – Vilniaus viršūnių susitikimas. Lietuva
jam labai intensyviai ir atsakingai
ruošiasi. Šiame susitikime tikimės
pasirašyti Asociacijos sutartį su
Ukraina ir parafuoti sutartis su
Moldova ir Gruzija.
Taigi, Lietuva tikrai turi nemažai darbo ir iššūkių. Kita vertus,
pirmininkaujančiai šaliai natūraliai
padaugėja dėmesio ne tik Briuselio
koridoriuose, bet ir tarptautinėje
žiniasklaidoje, todėl tai yra tas
laikas, kada galime pranešti apie
savo šalį, parodyti savo sugebėjimus,

supažindinti užsienio šalis su mūsų
kultūra, su tuo, ką turime geriausio.
Kiekvienas šiuo laikotarpiu gali tapti mūsų šalies ambasadoriumi – tiek
nuvažiavęs į užsienį, tiek priimdamas užsienio svečius Lietuvoje.
Šį lapkritį Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnalas „Pasaulio
lietuvis“ švenčia 50 metų jubiliejų.
Gal norėtumėte ko nors palinkėti jo
skaitytojams ir leidėjams?
„Pasaulio lietuvio“ stiprybė – gebėjimas iš kartos į kartą perduoti
meilę Lietuvai, nuoširdus domėjimasis tuo, kas vyksta tėvynėje ir
pasaulyje, pilietiškumas ir platus
akiratis. Linkiu, kad ir toliau
telktumėte viso pasaulio lietuvius,
būtumėte aktyvūs, įkvėptumėte
jaunus žmones ir skleistumėte
pozityvią žinią apie Lietuvą.

Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetui pristatyta

„Globalios Lietuvos“ programa

S

eimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas svarstė
klausimą dėl „Globalios
Lietuvos“ programos įgyvendinimo.
Posėdyje dalyvavęs švietimo ir
mokslo kancleris Dainius Numgaudis informavo, kad ,,Globalios Lietuvos“ programa pradėta įgyvendinti 2012 m. Viceministras pristatė
pagrindinius programos siekius ir
prioritetus. ,,Programos idėja grįsta
suvokimu, kad esame viena tauta
ir kiekvienas asmuo yra svarbus ir
reikalingas Lietuvai savo idėjomis
ir patirtimi“, – teigė D. Numgaudis. Užsienio reikalų ministerijos

8

lapkritis 2013

viceministras Neris Germanas ir
Užsienio lietuvių reikalų departamento direktorė Gintė Damušytė
plačiau pristatė ,,Globalios Lietuvos“ kūrimo 2011–2019 m. programą, 2012–2014 m. tarpinstitucinį
veiklos planą ir 2012 m. programos
įgyvendinimo ataskaitą.
,,Ministerija kartu su kitomis
programoje dalyvaujančiomis institucijomis telkia užsienio lietuvius
bendrai veikti ir stiprina ryšius su
jais, siekdama padėti išsaugoti lietuvišką tapatybę, skatindama atstovauti Lietuvos interesams, sudarydama sąlygas užsienio lietuviams
savo žiniomis ir patirtimi prisidėti

prie Lietuvos gerovės kūrimo ir
pažangos“, – tvirtino G. Damušytė.
Departamento direktorė atkreipė
dėmesį, kad įgyvendinant programą
labai trūksta lėšų kultūros paveldo
objektų priežiūros projektams bei
visapusiškam neformaliojo lituanistinio švietimo funkcijų vykdymui.
Specialistų pasiūlymus palaikė
Seimo narys Valentinas Stundys.
Parlamentaras pabrėžė, kad komitetas, svarstydamas 2014 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo projektą,
turėtų atsižvelgti į pateiktas
pastabas.

Visi esame

Dž. Barysaitės nuotr.

S

kūrėjai

palio 2–4 dienomis Vilniuje vyko Užsienio reikalų
ministerijos organizuotas
seminaras užsienio lietuviams
kultūros darbuotojams. Suvažiavo į jį atstovai iš 28 pasaulio šalių:
gyvenantys skirtinguose žemės
kampeliuose, ten kuriantys savo
gyvenimus, dirbantys, auginantys
vaikus. Kai kurie jau net trečią ar ketvirtą kartą išvykę iš Lietuvos. Mus
visus vienija viena – noras išsaugoti
ir puoselėti lietuvybę, tautos tradicijas, kultūrą ir gimtąją kalbą.
Susirinkusius seminaro dalyvius
pasveikino Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Jūratė Raguckienė
ir Pasaulio lietuvių bendruomenės
atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Pristatydama visą trijų dienų
programą, URM Užsienio lietuvių
departamento direktorė Gintė
Damušytė šį seminarą pavadino
simboline padėka už aktyvią veiklą.
Pirmoji diena buvo kupina
įspūdžių. Daugelis sulaikę kvapą
klausėsi žinomos žurnalistės
ir dokumentinių filmų kūrėjos
Gražinos Sviderskytės paskaitos
apie viešosios erdvės sąsajas su
kultūra, jos devynerius metus

atliekamą tyrimą apie legendinį
S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per
Atlantą, tiksliau ilgą ir sudėtingą
ėjimą jų pėdsakais. Išklausę visus
dominančios informacijos apie
užsienio lietuvių organizacijų
projektų rėmimo principus ir
finansavimo klausimus, kurią
pateikė URM Užsienio lietuvių
departamento Ryšių su bendruomenėmis skyriaus vedėjas Liudvikas Milašius, kartu su profesoriumi E. Jovaiša prisilietėme prie
įdomiosios Lietuvos istorijos.
O visai pavakary Sadūnų kapelos vyrukai pakvietė svečius į

Rasa
Raižienė

Pramokę keletą skambių dainų ir
net sušokę linksmą šokį, sulaukėme
ypatingo svečio. Pasveikinti iš toli
atvykusių tautiečių atvyko ir
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Šokti mokėsi ir Prezidentė

linksmą susipažinimo vakaronę.
Sunku buvo pasakyti kuo labiau
džiaugėsi seminaro dalyviai –
didžiuliais pilnutėliais puodais
cepelinų, skambiomis dainomis ir
šokiais ar galimybe susipažinti ir
patirti tą jausmą, kai grįžti namo,
ten, kur tavęs visada laukia.
Antrąją seminaro dieną mus
svetingai priėmė Lietuvos liaudies
kultūros centras. Jo direktorius
Saulius Liausa supažindino su
centro veikla ir pasiruošimu
2014 metais Lietuvoje vyksiančiai dainų šventei „Čia – mūsų
namai“. Šiam didingam renginiui
jau iš anksto pradeda ruoštis visa
šalis – juk jį aplanko daugiau nei
40 tūkst. svečių. Neįmanoma
buvo nesižavėti centro darbuotojų
energija ir meile mūsų senolių
papročiams ir tradicijoms, kai
mus mokė dainuoti lopšines ar
pasakojo apie Kūčių valgius.
Pramokę keletą skambių dainų ir
net sušokę linksmą šokį, sulaukėme
ypatingo svečio. Pasveikinti iš toli
atvykusių tautiečių atvyko ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies
vadovė, kreipdamasi į seminaro
dalyvius, susirinkusius iš įvairiausių
pasaulio šalių, pabrėžė pasaulio lietuvių vienybės svarbą. „Mūsų tradicijos, gimtasis žodis ir daina jungia
viso pasaulio lietuvius. Sutelkdami
svetur gyvenančius tautiečius ir
skatindami mūsų kultūros sklaidą
mes kuriame gyvą tarpusavio ryšį ir
stipriname lietuviškąją tapatybę“, –
sveikinimo kalboje pabrėžė Prezidentė. Ir kartu su mumis linksmai
pašoko ratelyje, padainavo dainas.
Apžiūrėję nepaprasto grožio austus
tautinius kostiumus, išskubėjome
į „Bernardinų“ tinklalapio redakciją, kurioje žurnalistas, politologas
Donatas Puslys supažindino su
tinklalapio veikla.
Diena baigėsi ekskursija į vis besikeičiančius, prabanga ir savo istorine
2013 lapkritis
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Dėkojame URM Užsienio
lietuvių departamento direktorei
Gintei Damušytei, šio departamento Ryšių su bendruomenėmis
skyriaus vedėjui Liudvikui Milašiui, seminaro sielai – Violetai Laurynaitienei ir merginoms, gelbėjusioms mums įvairiose situacijose.

Mes ir vėl sugrįžome ten, iš kur
buvome atvykę – kas į Kanadą ar tolimąją Argentiną, kas į
Jungtinę Karalystę ar kaimyninę
Baltarusiją. Tokie skirtingi – ir
tokie panašūs. Kaip viena didelė
šeima... Ačiū už šitą vienybės
jausmą.

VDU Migracijos
politikos ir
lietuvių diasporos istorijos
magistro studijų programos
studentai
Krasnagrūdoje
(Lenkija)

Nauji horizontai Migracijos
politikos ir lietuvių diasporos istorijos

Š

studijų programoje

iuos mokslo metus VDU
Lietuvių išeivijos instituto
mokslininkų ir Istorijos
katedros kuruojama Migracijos politikos ir lietuvių
diasporos istorijos magistrantūros
studijų programa pasitinka gerokai atsinaujinusi. Ji yra tarpdalykinio ir tarpkryptinio pobūdžio, tačiau dominuoja istorijos
mokslo krypties perspektyva ir
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Kristina
Ūsaitė

dalykai. Iš kitų studijų programų
pastaroji išsiskiria dar ir tuo,
kad jos studentai turi galimybę
įgytas teorines žinias pritaikyti
atlikdami mokslinę tiriamąją
praktiką Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstaigose,
nevyriausybinėse organizacijose,
archyvinėse ar kultūros paveldo institucijose. Iki šiol realios
galimybės atlikti praktiką lietuvių

bendruomenėse buvo ganėtinai ribotos. Bandant bent kiek praplėsti
šias galimybes stengtasi išnaudoti
vasarą VDU organizuojamus kursus „Refresh in Lithuania“, kurių
metu studentai ne tik savanoriavo,
bet ir turėjo unikalią galimybę
pabendrauti su lietuvių kilmės
asmenimis iš Jungtinių Amerikos
Valstijų, Australijos, Argentinos,
Kolumbijos, Olandijos ir kt., užrašyti jų šeimos istorijas.
Programoje dirbantys dėstytojai
siekė reformuoti studijas, dar labiau
kreipti jas į praktiką, į realiai tikrovėje
vykstančius procesus. Galvota apie
mažiausiai pusantrų metų trunkančią jaunųjų tyrėjų grupę, susikoncentruosiančią į vieną juos siejančią
problemą – artimosios užsienio
lietuvių diasporos – Punsko ir Seinų
krašto lietuvių gyvenseną. Tikimasi,
kad pasibaigus studijoms, tyrimo
rezultatai bus paviešinti ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei
surengiant apibendrinamąjį seminarą ar konferenciją bei paskelbiant
juos internetinėje erdvėje.
Pradiniame „reformų“ etape
Migracijos politikos ir lietuvių
diasporos istorijos programos
studentai susipažįsta su esama
pasirinktos problematikos istoriografine ir šaltinių baze, tyrimo
metodologija, klauso kviestinių
lektorių paskaitų. Spalio 9 dieną
VDU Lietuvių išeivijos institutas
surengė viešą paskaitą-diskusiją
apie Punsko ir Suvalkų krašte
gyvenančius lietuvius. Savo įžval-

G. Milerytės nuotr.

praeitimi žavinčius Valdovų rūmus.
Ne mažiau įsimintina buvo ir
trečioji seminaro diena. Gal tik
kiek trumpoka. Bet ir visos dienos
nebūtų užtekę pasidalinti kiekvieno iš mūsų patirtimi, šalių,
kuriose gyvename, skirtumais ir
panašumais.

gomis su susirinkusiais dalinosi
Lietuvos istorijos instituto mokslininkai dr. Rimantas Miknys ir
dr. Vitalija Stravinskienė. Abu
jie – tyrėjai praktikai ir viešosios
nuomonės formuotojai. Susitikimo metu svarstyta, kokie į tikrovę
ir į galimą tos tikrovės keitimą
nukreipti tyrimai gali būti atliekami pasitelkiant jaunas tyrėjų ir
„šviežių požiūrių“ pajėgas. Taip
pat aiškintasi, kaip vertintinas
bendras Punsko ir Seinų lietuvių
bendruomenės pažinimo / supratimo lygis Lietuvoje ir Lenkijoje
bei aptartas Lietuvos Respublikos
politikos artimosios diasporos,
ypač tokios specifinės kaip Punsko ir Seinų krašto lietuviai, atžvilgiu pobūdis / charakteris. Spalio

Susitikimo metu svarstyta, kokie į
tikrovę ir į galimą tos tikrovės keitimą
nukreipti tyrimai gali būti atliekami
pasitelkiant jaunas tyrėjų ir
„šviežių požiūrių“ pajėgas.
23 dieną visi besidomintys galės
išgirsti jaunos lenkų tyrinėtojos
Katarzynos Wójcikowskos iš Varšuvos universiteto paskaitą apie
šio krašto gyventojų identiteto
problemas.
Greta teorinių žinių minėtos
programos studentams buvo surengta pirmoji pažintinė ekskursija-žvalgytuvės į šį kraštą. Lankytasi
Krasnagrūdoje, susitikta su Menų
ir kultūros centro darbuotojais,

pasižvalgyta po Česlovo Milošo
dvaro erdves. Vėliau keliauta į
Seinuose įsikūrusį „Pogranicze“
centrą, svečiuotasi Lietuvos
Respublikos konsulate ir Lietuvių
namuose, bendrauta su čionykštės
lietuvių bendruomenės senbuviais, aplankytas lietuvių vyskupo
Antano Baranausko kapas ir Seinų
Bazilika. Kelionė baigta užsukant į
Punską, kur talkinant mokytojai ir
kraštotyrininkei, Lenkijos lietuvių
visuomenės veikėjai Anastazijai
Sidarienei susipažinta su Punsko
krašto lietuvių veikla ir kultūriniu
paveldu. Už šių žvalgytuvių organizavimą esame dėkingi LR konsulei
Seinuose dr. Vidai Bagdonavičienei
bei Vytauto Didžiojo universitetui,
parėmusiam kelionę finansiškai.

VDU pristatytas
naujas žurnalas

J. Petronio nuotr.

S

palio 10 dieną Vytauto Didžiojo
universiteto Lietuvių išeivijos
institute vyko naujo leidinio –
žurnalo „VDU – pasaulio lietuvių
universitetas“ – sutiktuvės.
Žurnalą pristatė leidinio vyr. redaktorius Mykolas Drunga bei jo sumanytoja VDU viešųjų ryšių prorektorė
prof. Auksė Balčytienė. VDU socialinio projekto „Pasaulio lietuvių
universitetas“ (PLU) kuratorė Vaiva
Ragauskaitė papasakojo apie universitete vykdomus PLU projektus.
Mintimis bei įžvalgomis apie VDU
kaip pasaulio lietuvių universitetą
taip pat dalijosi ir leidėjus sveikino
pirmasis prieš 25 metus atkurtojo
universiteto rektorius prof. Algirdas
Avižienis, Lietuvių išeivijos instituto vadovas istorikas prof. Egidijus

Žurnalą „VDU
– pasaulio
lietuvių universitetas“ pristato
vyr. redaktorius
dr. M. Drunga

Aleksandravičius, VDU prorektorė
plėtrai prof. Natalija Mažeikienė
bei Tarptautinių ryšių tarnybos
direktorė Zinaida Baltrėnienė.
Dar vasarą pasirodęs spalvotas 48
puslapių leidinys skirtas apsvarstyti
prieš ketvirtį amžiaus bendromis
išeivijos ir Lietuvos mokslininkų
jėgomis atkurto universiteto istorijai
bei tapatybei, taip pat nubrėžti
gaires ateities veikloms buriant
viso pasaulio lietuvius. Čia rasite

pokalbius su pirmaisiais atkurtojo
VDU rektoriais prof. A. Avižieniu ir
prof. Broniumi Vaškeliu, Pasaulio
lietuvių bendruomenės pirmininke
Danguole Navickiene, europarlamentaru filosofu prof. Leonidu
Donskiu ir kt.
Žurnalą PDF formatu galite
skaityti bei parsisiųsti iš PLU tinklalapio www.pasauliolietuviai.lt.
PLU informacija
2013 lapkritis
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Paskirtos Švietimo ir mokslo
ministerijos mokslo premijos

užsienio lietuviams
Paskirtos keturios premijos Lietuvos ir pasaulio mokslui
nusipelniusiems užsienio lietuviams: biomedikui Feliksui Bukauskui ir
fizikui Jonui Žmuidzinui iš JAV, Vokietijoje gyvenančiai kalbotyrininkei
Jolantai Gelumbeckaitei ir technologijos mokslų daktarei Vidai
Malienei, dirbančiai Jungtinėje Karalystėje. Premijos paskirtos už
pasaulinės reikšmės mokslo pasiekimus, bendradarbiavimą su Lietuva,
paramą Lietuvos mokslui, lietuvybei.

S

eptintą kartą teikiamomis
Švietimo ir mokslo ministerijos
mokslo premijomis siekiama
paskatinti užsienyje dirbančius
lietuvių mokslininkus būti Lietuvos
mokslo ambasadoriais ir su iškiliais
lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

Apie mokslininkus
Niujorko Ješivos universiteto Alberto
Einšteino medicinos koledžo profesorius Feliksas Bukauskas mokslo premija apdovanojamas už viso gyvenimo
nuopelnus mokslui ir pasiekimus
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros veikloje fizinių, biomedicinos,
technologijos mokslų srityje. Profesorius tiria tarpląstelinius ryšius per
plyšines jungtis ir šia tema yra publikavęs per 100 straipsnių prestižiniuose mokslo leidiniuose. Jis yra daugelio
Nacionalinio sveikatos instituto (JAV)
grantų vadovas ar vykdytojas. Profesorius sudaro sąlygas Lietuvos mokslininkams ir doktorantams stažuotis
savo laboratorijoje.
Kalifornijos technologijos instituto
profesoriui, NASA astrofizikui Jonui
12
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Žmuidzinui premija paskirta už
pastarojo dešimtmečio pasiekimus
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų
srityje. Prof. J. Žmuidzinas – tarptautinio lygio mokslininkas, kurio
darbai tapo reikšmingu indėliu
visatos tyrimų srityje, pagilino
žinias apie žvaigždžių ir galaktikų
formavimosi procesus. Profesorius yra vienas iš submilimetrinės

Septintą kartą teikiamomis Švietimo
ir mokslo ministerijos mokslo
premijomis siekiama paskatinti
užsienyje dirbančius lietuvių
mokslininkus būti Lietuvos mokslo
ambasadoriais.
astronomijos lyderių pasaulyje
(submilimetrinė astronomija – tai
astronomijos ir astrofizikos dalis,
kurios tikslas yra registruoti ir
analizuoti iš kosmoso ateinančią
elektromagnetinės spinduliuotės
dalį, esančią tarp mikrobangų ir tolimosios infraraudonosios spindu-

liuotės). 2011-aisias prof. J. Žmuidzinas paskirtas NASA Reaktyvinio
judėjimo laboratorijos vyriausiuoju
technologu. Jis koordinuoja ir
prižiūri daugelį NASA Reaktyvinio
judėjimo laboratorijos kuruojamų
kosminių misijų.
Vokietijos Frankfurto prie Maino
J. V. Getės universitete dirbančiai
profesorei Jolantai Gelumbeckaitei mokslo premija skiriama už
pastarojo dešimtmečio pasiekimus
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių
ir socialinių mokslų srityje. Ji tiria
senąją Lietuvos raštiją. Vienas iš jos
reikšmingiausių darbų – parengta
dvitomė „Die litauische Wolfenbiitteller Postille von 1573“ (Lietuviškoji
1573 metų Volfenbiutelio postilė). Tai
16 amžiaus lietuviškas rankraštis, kuriame mokslininkė pateikė
išsamius mokslinius komentarus
ir originalo rekonstrukciją. Iš šio
darbo tekstologijos principų ir
preciziškumo dabar mokosi naujos
mokslininkų kartos. Jos dėka
lituanistinės medžiagos turinčioje
Wolfenbüttelio Hercogo Augusto
bibliotekoje stažavosi nemažai Lietuvos mokslininkų. Prof. J. Gelumbeckaitė aktyviai dalyvauja Lietuvos
moksliniame gyvenime, disertacijų
gynimuose, konferencijose, skaito
paskaitas Lietuvos studentams.
Premija už mokslo patirties,
pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp
Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą,
mokslinės, vadybinės, organizacinės
patirties perdavimą ir kitus iškilius
mokslinius pasiekimus paskirta Liverpulio John Moores universiteto
Statybos aplinkos mokyklos vyresniajai dėstytojai dr. Vidai Malienei.
Dr. V. Malienė vadovauja Lietuvos
doktorantų moksliniams darbams,
juos konsultuoja ir suteikia galimybę
atvykti stažuotis bei pristatyti savo
tyrimus Liverpulio John Moores
universiteto bendruomenei. Taip

pat konsultuoja VĮ Registrų centro,
Lietuvos Respublikos audito,
apskaitos ir turto vertinimo prie
Finansų ministerijos specialistus.
Yra daugelio mokslinių publikacijų
prestižiniuose mokslo leidiniuose
autorė. Rūpinasi lietuvių išeivijos
jaunosios kartos švietimu, suteikia
jiems galimybę dalyvauti studentų mainų programose Lietuvos
universitetuose. V. Malienė yra
Mančesterio lietuvių bendruomenės narė, savo mokslinę, pedagoginę
ir kultūrinę patirtį perduoda šiaurės
vakarų Anglijos regione gyvenantiems lietuviams, į Angliją atvykusiems studentams iš Lietuvos. Taip

pat ji skatina Anglijos studentus
vykti į Lietuvą pagal mainų programas, susipažinti su Lietuvos mokslu,
studijomis ir kultūra.

Apie Mokslo premiją
Iš viso mokslo premijoms užsienio
lietuviai šiemet pateikė 9 kandidatūras. 3 kandidatų paraiškų sulaukta
iš JAV, 2 paraiškų – iš Vokietijos ir
po vieną kandidatą – iš Jungtinės
Karalystės, Brazilijos, Rusijos ir
Saudo Arabijos. Kandidatų paraiškas
vertino Lietuvos mokslų akademijos
ekspertai, laimėtojus atrinko komisija, sudaryta iš Švietimo ir mokslo
ministerijos, Pasaulio lietuvių

bendruomenės, JAV lietuvių bendruomenės, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos mokslo tarybos, LR
prezidentūros ir Užsienio reikalų
ministerijos atstovų.
Švietimo ir mokslo ministerija
iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas
skiria jau septintus metus. Iki šiol
premijas yra gavęs 21 mokslininkas.
Premijų tikslas – skatinti
išeivijos mokslininkus puoselėti
lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų
Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius
su Lietuvos mokslo bendruomene,
aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

JAV lietuvei

I. G. Bublys –

Šiaulių universiteto
garbės nario vardas
Rugsėjo 25 dieną Šiaulių universiteto centriniuose
rūmuose įvyko Šiaulių universiteto garbės nario vardo
suteikimo Ingridai Gertrūdai Bublys iškilmės.

Z. Ripinskio nuotr.

I.

G. Bublys yra Lietuvos Respublikos garbės konsulė Klivlande (JAV), verslininkė, aktyvi
visuomenės veikėja. Iš Šiaulių
kilusi I. G. Bublys neužmiršta savo
gimtojo miesto, padeda jo mokslininkams ir verslininkams užmegzti ryšius su atstovais Amerikoje.
Jos pastangomis plėtojami Šiaulių
universiteto partnerystės ryšiai
su Kento valstybiniu universitetu

(Ohajo valstija, JAV). Garbės nario
vardas I. G. Bublys suteiktas Šiaulių
universiteto tarybos ir Šiaulių universiteto bibliotekos teikimu.
Vizito Šiauliuose metu I. G. Bublys lydėjo JAV ambasados Lietuvoje Politikos ir ekonomikos
skyriaus vadovas A. Hamiltonas
ir T. Erath, JAV valstybės departamento Šiaurės ir Baltijos šalių
skyriaus vadovė. I. G. Bublys –

ketvirtoji Šiaulių universiteto
garbės narė. Šiaulių universiteto
garbės nario vardas 2000-aisiais
suteiktas informacinių technologijų specialistui iš JAV T. Watsonui, 2002-aisiais – „Gebert
Ruef“ fondo atstovui Baltijos
šalims šveicarui M. Schweizeriui, 2008-aisiais – inžinieriui,
visuomenės veikėjui amerikiečiui
Vytautui Jonui Šliūpui.
2013 lapkritis
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„Pasaulio lietuvio“ jubiliejų švenčiant
Deimantė Dokšaitė

Š

iais metais „Pasaulio lietuvio“
jubiliejaus proga spausdiname
seriją rašinių ir interviu su buvusiais šio žurnalo redaktoriais. Iki
tol maniau, kad redaguoti žurnalo
atėjau įdomiu metu ir įdomiomis
aplinkybėmis, tačiau skaitant buvusių redaktorių prisiminimus, darosi
aišku, kad „Pasaulio lietuviui“ tai yra
ne naujiena, visi turi kažką neįtikėtino, intriguojančio papasakoti apie
savo redagavimo laikotarpį, ypač tie,
kurie leidiniui vadovavo kiek seniau
ir jau ramiai gali įvertinti praeitį bei
apie ją atvirauti. Kadangi „Pasaulio lietuvio“ kelias toks įdomus ir
intriguojantis, ne tik dėl buvusių
redaktorių papasakotų istorijų, dar
unikaliau ir nuostabiau, kad šiandien jis švenčia tokį solidų jubiliejų.
Tiesa, laikus jis išgyvena dabar ne
pačius geriausius, trūksta lėšų, labai
stokojama prenumeratorių, tenka
grumtis dėl dėmesio su internetine
žiniasklaida. Tačiau, kita vertus, ne
viskas taip blogai, o leidinio jubi-

Ačiū visiems!

Dalia Henke, PLB įvaizdžio, informacijos sklaidos ir
„Pasaulio lietuvio“ reikalų komisijos pirmininkė

P

LB valdyba su džiaugsmu ir
pasididžiavimu švenčia „Pasaulio lietuvio“ penkiasdešimtąjį
jubiliejų. Tai yra be galo didelis visų
iki šiolei buvusių valdybų (o jų buvo
net trylika) nuopelnas, kad sugebėjo
išlaikyti ir tobulinti spausdintą „Pasaulio lietuvio“ žurnalą! Dėkojame
visiems skaitytojams, o ypač prenumeratoriams, žurnalo rėmėjams,
redaktoriams, lietuvių bendruomenių pirmininkams ir visiems tiems,
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daug daugiau žmonių. Dažnai iš
užsieniečių tenka išgirsti, kad liko
nustebinti Vilniaus grožio, nesitikėję, kad mūsų sostinė būsianti toks
liejaus proga norisi viską vertinti
įstabus miestas. Man atrodo, kad
optimistiškai, neverkšlenti. 2012-ųjų skaitytojai, niekad neregėję „Pasaulio
vasarą išrinkta nauja Pasaulio lielietuvio“, liktų nustebinti jį pavartę.
tuvių bendruomenės (PLB) valdyba
Gal ne taip stipriai, kaip apsilankę
buvo įpareigota PLB Seimo leidinį
Vilniuje, tačiau greičiau atsilieptų
išlaikyti ir nuoširdžiai stengiasi tai
teigiamai nei neigiamai. Štai taip
daryti. Ne visada gal viskas pavyksta, nesantūriai įkvepia kalbėti jubiliejus.
ne viskas pasidaro taip greit, kaip
Todėl dėkodama „Pasaulio lietuvį“
reikėtų, nes valdybos nariai juk laiką skaitantiems, kviečiu neprenume„Pasaulio lietuviui“ aukoja atseikėję
ruojančius jį užsisakyti, gal tikrai
nuo šeimų, nuo darbų, nuo savo
maloniai nustebsite ir liksite su „Palaisvalaikio, tačiau stengiamasi ir
saulio lietuviu“ iki kito jubiliejaus.
pokyčių esama.
Ir visgi penkiasdešimtmečio
Kita vertus, norisi pasidžiaugti
proga labiausiai sveikinu „Pasaulio
ir pačiu žurnalu, jo darbuotojais –
lietuvio“ skaitytojus, ypač tuos,
kalbos redaktore Sandra Sirvidiene
kurie su juo nuo pat pradžių.
ir maketuotoju Dariumi Markūnu
Redaktoriai, darbuotojai, valdybei būriu bendradarbių ir jų kuriamu bos keičiasi, o skaitytojai išlieka
turiniu. Ne kuklu, bet, manau, kad
tais, kuriems šis žurnalas skirtas,
jį parengti pavyksta visai neprastai.
kuriems jis priklauso.
Man atrodo, kad „Pasaulio lietuvyje“
Gavome pluoštą sveikinimų ir
kaskart pasirodo straipsnių, kurie
linkėjimų sukakties proga – jais su
atranda savo skaitytojus, kurie bus
skaitytojais dalinamės ir labai nuokažkuo įdomus ir ateities kartoms,
širdžiai dėkojame sveikintojams.
kaip vertingas archyvas. Straipsnių,
Ačiū už jūsų linkėjimus, gerus
kuriuos džiaugčiausi, jei skaitytų
žodžius ir padrąsinimus ateičiai.

kurie rašė, rašo ir dar rašys „Pasaulio
lietuviui“. Taip pat dėkojame ir tiems,
kurie visada išsako savo nuomonę,
kad „Pasaulio lietuvis“ tobulėtų ir
klestėtų. Ačiū visiems!
Aš pati priklausau tai lietuvių
išeivių kartai, kuri po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo apsigyveno
ne Lietuvoje. Pirmą kartą paėmusi
„Pasaulio lietuvį“ į rankas Vokietijoje, buvau maloniai nustebinta
straipsnių įvairove ir istorijomis apie
lietuvius, gyvenančius Urugvajuje ir
tolimoje Australijoje.
Šis unikalus užsienio lietuvių žurnalas parodo, kad mūsų yra daug ir
kad mes esame visur išsibarstę, kad

labai panašiai ieškome veiklos prasmės
bei puoselėjame lietuviškas tradicijas,
kad daug dėmesio skiriame lietuviškam švietimui bei Lietuvos pristatymui svetur. Šiame leidinyje taip pat ir
PLB valdyba turi galimybę informuoti
apie aktualijas bei inicijuoti dialogus ir
apmąstymus įvairiomis užsienio lietuviams aktualiomis temomis. „Pasaulio
lietuvis“ yra ne tik informatyvus, bet
ir turiningas bei prasmingas Pasaulio
lietuvių bendruomenės gyvenimo
metraštis. PLB valdyba yra ir toliau
pasiruošusi dėti visas pastangas, kad
žurnalas „Pasaulio lietuvis“ išliktų ir
būtų aktualus, įdomus bei skaitomas
lietuvių visame pasaulyje.

B

e galo džiugu, kad prieš penkis dešimtmečius gimęs žurnalas „Pasaulio lietuvis“ išlaikė
tradiciją ir šiandien švenčia garbų jubiliejų.
Nueitas kelias išties nebuvo lengvas, tačiau sąvoka
pasaulio lietuvis visuomenėje įgavo daugiau spalvų
ir prasmės – tapo savotišku bendrystės simboliu.
Tad šiandien, kaip niekada anksčiau, tikrai yra kuo
pasidžiaugti ir pakelta galva žiūrėti į ateitį.
Pirmoji „Pasaulio lietuvio“ redakcija susidūrė
su iššūkiais, lig šiol lydinčiais kiekvieną darbą
ar pareigą, kurios vertės pasverti skaičiais
neįmanoma. Šiandien pasaulis išties kitoks,

S

veikinu „Pasaulio lietuvį“,
siekiantį platesnių erdvių bei
aukštumų, jaunesnių, guvesnių ir aktyvesnių redaktorių,
kokia yra dabar Deimantė Dokšaitė, išmintingesnių rašytojų,
kantresnių skaitytojų...
Man šis žurnalas buvo išsikalbėjimo ir pasigyrimo vieta. Vis
atrodydavo, kad Estijos lietuviai
patys šauniausi, gražiausi, talentingiausi. Tad rašiau apie mūsų

bet tikime, kad tas pirmasis troškimas kurti ir
būti kartu nepakito, o tik dar labiau sutvirtėjo.
Svarbiausia, kad esame laisvi ir atviri ne tik
Lietuvai, bet ir pasauliui.
Sveikiname „Pasaulio lietuvio“ redakciją,
žurnalo skaitytojus, prenumeratorius bei visus
tuos, kurie prisideda prie šio leidinio gyvavimo. Linkime, kad „Pasaulio lietuvis“ toliau
tęstų pradėtus darbus ir dar daug metų išliktų
aktualiu leidiniu šviesiai bendruomenės minčiai ir prasmingai veiklai.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

šaunius renginius ir žmones dar
tada, kai redaktoriais darbavosi
Bronius Nainys, Viktoras ir Regina
Kučai, Živilė Audronė Škiudaitė...
Gerbiu ir dėkoju čia suminėtiems
lietuvybės puoselėtojams... Dedu
krūvon pagal metus į ELB archyvą
žurnalus „Pasaulio lietuvis“, abejodama, ar kada nors kas nors pakels
juos ir pavartys iš naujo...
Paskutiniuoju metu, jei ir
parašau, nespėju laiku išsiųsti, o

Gerbiamoji „Pasaulio lietuvio“ redakcija,
talkininkai, prenumeratoriai, skaitytojai!

n

oriu pasveikinti Jus, švenčiančius solidų jubiliejų – „Pasaulio
lietuvio“ penkiasdešimties metų
sukaktį. Retas lietuvių spaudos
leidinys gali pasigirti tokia ilgamete
veikla. Tačiau ne tik dėl ilgo veikimo
verta džiaugtis „Pasaulio lietuviu“.
Žurnalo sėkmės pagrindas – jo
prasminga veikla. 1963 m. „Pasaulio
lietuvis“ pasirodė kaip Pasaulio lietuvių bendruomenės biuletenis. Vėliau
tapo žurnalu, besirūpinančiu lietuvių
bendruomenių pasaulyje reikalais,
jų tarpusavio ryšiu ir nušviečiančiu

bendruomenių veiklą. Greta to,
šaltojo karo metais žurnalas skatino
kelti Lietuvos okupacijos klausimą,
o šalies nepriklausomybės atkūrimo
metu kartu su visa išeivija ėjo į talką
atsikuriančiai Lietuvai. Šiandieną
„Pasaulio lietuvis“ atsigręžęs į tuos
po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius,
kuriems rūpi jų lietuviškumas ir
kurie yra dideli Lietuvos gerbėjai.
„Pasaulio lietuvis“ yra vienas iš
svarbesnių simbolių, bylojančių,
kokie organizuoti lietuviai gali būti
ir kokius kalnus darbų gali nuversti.

esame susitarę su Deimante, kad
pasenusių faktų nėra ko kaišioti
į vis naujėjančius žurnalo puslapius. Žadu pasitaisyti. Persiuntusi savo nariams jūsų paskutinę
informaciją apie „Pasaulio lietuvį“,
tikiu, kad atsiras naujų skaitytojų.
Kas skaito, rašo, duonos neprašo.
Pagarbiai
ELB pirmininkė Cecilija-Rasa Unt

Jis kaip žemėlapis rodo, kiek lietuvių
pasklidę po pasaulį ir kad trys milijonai tėra tik dalis gyvosios lietuvybės.
Žurnalo redakcijai ir bendradarbiams linkiu geriausios kloties rūpinantis pasaulio lietuviais, keliant
aktualiausius klausimus ir problemas bei ieškant jiems sprendimų.
Skaitytojus raginu prenumeruoti „Pasaulio lietuvį“, kuris tikrai
yra vertas visų mūsų dėmesio.
Su nuoširdžiausiais sveikinimais
ir linkėjimais –

Arūnas Antanaitis, Prezidento
Valdo Adamkaus
bibliotekos-muziejaus direktorius
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S

veikiname ,,Pasaulio lietuvį“ 50-mečio proga,
linkime, kad žurnalo leidyba nenutrūktų, kad
jis būtų informatyvus, įdomus ir patrauklus
skaitytojams, jungiantis lietuvius visame pasaulyje. Džiaugiamės turėdami galimybę į rankas paimti
leidinį, skirtą bendruomenės minčiai ir gyvenimui, leidžiantį pajusti, kuo gyvena po visą pasaulį
išsibarstę lietuviai. Globalėjančioje tikrovėje toks
leidinys padeda nepaskęsti tautų ir kultūrų vandenyne, išsaugant savo tautiškumą bei pasididžiavimą
savo praeitimi, kultūra, kalba ir papročiais.
Džiaugiamės, kad ,,Pasaulio lietuvis“ yra
jungtis tarp kelių emigracijos kartų, siekianti
atspindėti skirtingo amžiaus, profesijų ir patirties tautiečių gyvenimą. Džiugu, kad žurnalas
keičiasi, įgauna daugiau spalvų, tampa vis įdomesnis. Tikimės, kad ,,Pasaulio lietuvis“ padės
užmegzti ir stiprinti tiltus tarp įvairiose šalyse
įsikūrusių lietuvių, kuriems rūpi lietuvybės
išsaugojimas ir puoselėjimas.
Kūrybinės sėkmės ir ryžto linki
JAV Lietuvių Bendruomenė

D

ėkojame Jums už tai, kad 50 metų
nenuilstamai skleidžiate informaciją apie lietuvių gyvenimą visame
pasaulyje. Džiugu, kad „Pasaulio lietuvis“ ir Lietuvių Fondas jau 50 metų
bendradarbiauja ir dirba lietuvybės labui. Lietuviai išsibarstę po visą pasaulį,
todėl bendras mūsų tikslas – sujungti
visus kartu į vieną šeimą.
Skaitykime, remkime ir džiaukimės
žurnalo „Pasaulio lietuvis“ gyvavimu.
Tegul „Pasaulio lietuvis“ dar 50 metų
sėkmingai keliauja po visą pasaulį, aplankydamas mūsų brangius tautiečius
įvairiose pasaulio šalyse.
Lietuvių Fondas

Mielas „Pasaulio
lietuvio“ kolektyve,

s

B

ūkite veidrodžiu, atspindinčiu pasaulio
lietuvių svarius pasiekimus ir mažus
laimėjimus, skelbiančiu apie nuveiktus
darbus ir kviečiančiu spręsti problemas,
būkite jungtimi, vienijančia skaitlingos
bendruomenės narius su savo tautiečiais
Lietuvoje, padedančiai vieniems apie
kitus žinoti daugiau.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Lituanikos skyriaus vardu
Jolanta Budriūnienė
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Nuoširdžiai

veikinu Jus neeilinio ir garbingo jubiliejaus proga.
1963 metais išleistame pirmajame „Pasaulio lietuvio“
numeryje atskleistas kilnus žurnalo, tuo metu vadinto
informaciniu biuleteniu, tikslas: „Žengiame norėdami,
kad įvyktų Lietuvių Chartos mintis: pasauly pasklidę
lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.“ Džiugu matyti, kad praėjus 50-čiai metų vis dar esate
ištikimi šiam devizui.
Jūsų pastangos plėsti skaitytojų ratą naudojant šiuolaikines informacines technologijas, socialinius tinklus
atskleidžia Jūsų modernų požiūrį į pasaulį. Šiandien
„Pasaulio lietuvį“ galima rasti ne tik savo pašto dėžutėse,
bet ir dažnam daug greičiau pasiekiamame internete.
Tikiu, kad būdami arčiau savo skaitytojų neleidžiate jiems
nutolti ir nuo Lietuvoje pulsuojančio gyvenimo.
Nuoširdžia linkiu plėstis, auginti „Pasaulio lietuvio“
skaitytojų skaičių ir išlikti Lietuvos ir už jos ribų gyvenančių tautiečių jungtimi.
Nuoširdžiai
Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktorė
Gintė Damušis

J

au 50 metų, kai „Pasaulio
lietuvis“ lankosi pas po
pasaulį išsimėčiusias lietuvių šeimas. Prieš Lietuvos
nepriklausomybę mūsų lietuviškas pasaulis buvo daug
siauresnis, bet per „Pasaulio
lietuvį“ galėjome pasijusti
dalimi stiprios ir ištvermingos tautos. Jo puslapiuose
šlama visa tai, kas mus
jungia kaip tautą – meilė,
viltis, troškimas laisvės savo
tėvynei. O dabar „Pasaulio
lietuvis“ nekantriai laukiamas daugiau nei 40 kraštų.
Linkiu jam ilgai gyvuoti ir
vienyti viso pasaulio lietuvius!

Gerbiamoji „Pasaulio lietuvio“
redakcija,

Danguolė Navickienė, PLB
valdybos pirmininkė

S

veikinu žurnalą „Pasaulio lietuvis“
ir linkiu sėkmės platinti po visą
pasaulį lietuvybės išlaikymą raštu!

Vilija Vakarytė, JAV LB tarybos narė

„Pasaulio lietuvio“ 50-asis jubiliejus – neeilinė sukaktis,
įprasminanti Jūsų veiklą.
Jau pusę amžiaus skleidžiate Pasaulio lietuvių bendruomenės mintį ir aprašote jos gyvenimą, padėdami užčiuopti
užsienio lietuvių gyvenimo pulsą suartinate Lietuvą ir jos
diasporą.
„Pasaulio lietuvio“ redakcijos profesionaliai rengiamas
žurnalas apima daug sričių: kultūrą, švietimą, politiką,
užsienio lietuvių organizacijų naujienas. Jame aktyviai
diskutuojama pilietybės, užsienio lietuvių ir Lietuvos bendradarbiavimo klausimais. Vertinu Jūsų įvairiapusiškumą,
kompetenciją ir energiją, kurios „Pasaulio lietuvis“ nestokojo visą gyvavimo laikotarpį. Esate tautinio sąmoningumo sergėtojai, kiekvieną mėnesį primenantys, kad visame
pasaulyje gyvena daug Lietuvą mylinčių žmonių.
Sveikinu vyriausiąją redaktorę Deimantę Dokšaitę, buvusius žurnalo redaktorius, visą „Pasaulio lietuvio“ kolektyvą
ir žurnalo skaitytojus jubiliejaus proga. Tikiu, kad dar ne
vieną dešimtmetį išliksite lietuviškos pasaulėjautos, pagarbos Tautai ir Tėvynei puoselėtojais.
Nuoširdžiai Jūsų
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius

Gerbiamoji „Pasaulio lietuvio“ redaktore, miela Deimante,

s

veikinu Jus, visą redakcijos
pagalbininkų būrį ir „Pasaulio
lietuvio“ skaitytojus su gražiu
jubiliejumi. Jau dabar galima
sakyti, kad Jūsų leidinys tapo
Pasaulio lietuvių bendruomenės
ilgamečių darbų liudininku ir
istorijos šaltiniu. Jis buvo svarbus
mūsų diasporos žiniasklaidos
ir komunikacijos mazgas. Taip
jau nutiko, kad leidiniui teko
išgyventi ir Lietuvos pavergimo,
ir laisvės metus. 1990-ieji žymi
lūžio metus, kurie it veidrodyje
atsispindi „Pasaulio lietuvio“

puslapiuose. Atlaikius gimtosios žemės pavergimo laikus,
teko išbandymai laisve. Dvi
dešimtys ilgai lauktos Lietuvos
Nepriklausomybės metų pažėrė
daug netikėtumų, kurių nesitikėjo
laisvės kovotojai ir pasaulio lietuvių vienybės puoselėtojai. Pakilus
mūsų trispalvei nepriklausomos
valstybės bokštuose, regėjosi, kad
didieji patriotiniai lietuvių diasporos uždaviniai jau įgyvendinti,
o svarbiausi lūkesčiai išsipildę. Bet
sugrįžimas į laivę buvo pažymėtas
iki šiolei neregėta naujų emigrantų

banga. Jokie ankstesni PLB vaizdiniai neleido to nuspėti. Dabar
iškyla nauji uždaviniai ir nauji
iššūkiai, į kuriuos turės atsiliepti
ir organizuotų pasaulio lietuvių
elitas, ir, žinoma, svarbiausias
PLB informacinis leidinys. Norisi tikėti ir linkėti, kad šie nauji
pasaulio laisvės ir lietuvių likimo
uždaviniai nebus per sunkūs
redakcijos pečiams. Stiprybės
lietuvijos misijoje!
Egidijus Aleksandravičius, VDU
Lietuvių išeivijos instituto vadovas
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Mielieji „Pasaulio lietuvio“
leidėjai ir bendradarbiai,

P

asaulio lietuvių bendruomenės žurnalas „Pasaulio lietuvis“ jau 50 metų buria mūsų tautiečius
visame pasaulyje. Juk kur mes begyventume,
esame viena tauta, vieningai kurianti Lietuvą.
Leidinyje ypač daug dėmesio skiriate švietimo,
meno, kultūros aktualijoms Lietuvoje ir išeivijoje.
Ši informacijos sklaida labai svarbi visai pasaulio
lietuvių šeimai – bendruomenėms, organizacijoms, lituanistinėms mokykloms, – nes kiekvieną
tarsi ragina ir padeda nepamiršti savo šaknų,
atrasti gyvybingą santykį su šiandienos Lietuva.
Sveikinu Jūsų žurnalo redakciją, Jūsų skaitytojus su gražiu ir prasmingu 50-ies metų jubiliejumi. Linkiu kūrybingų, įdomių metų ir toliau
išlikite pilietiškumo, lietuviškos savasties leidiniu,
kuriame visada būtų puoselėjama pagarba tautai
ir mūsų visų Tėvynei Lietuvai.

P

asaulio lietuvių bendruomenė –
gyvybiškai svarbi išeivijos santalka už Tėvynės ribų, dirbanti bei
kurianti vardan tos Lietuvos. Išskirtinės svarbos yra ir Jūsų leidinys, jau
pusę amžiaus skleidžiantis pasaulio
lietuvius vienijančias idėjas bei žinias apie Bendruomenės gyvenimą.
Antrosios Nepriklausomybės
aušroje bendromis išeivijos ir
Lietuvos mokslininkų pastangomis
atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas visuomet buvo viso pasaulio
lietuvių universitetas. Toks jis yra ir
šiandien. Todėl, puoselėdami siekį
burti visame pasaulyje cirkuliuojančią lietuvių akademinę jaunuomenę, mokslininkus ir kūrėjus, su
didele pagarba ir susidomėjimu
stebime prasmingą PLB veiklą bei
jaučiame nuolatinį dėkingumą „Pasaulio lietuviui“ už šią galimybę.
Džiaugiuosi bendrais projektais bei
gražia bičiulyste; viliuosi ir tikiu, jog
dvi bendruomenes – VDU ir PLB –
vienijantys saitai ateityje tik stiprės.
Nuoširdžiai sveikindamas gražaus
jubiliejaus proga noriu palinkėti,
kad besirūpinant PLB siekimais,
gyvenimu bei darbu, Jums niekada
nepritrūktų talkos ir paramos, kuri
lygiai svarbi šiandien, kaip ir prieš
50 metų. Lai po pasaulį pabirusios
lietuvių bendruomenės pasinaudoja proga parodyti, kokios gyvos ir
stiprios jos yra, o Jums tepavyksta
atrasti naujų kelių bei greitkelių į
skaitytojų namus ir širdis.
Mus gali skirti atstumai, bet vienija bendra atmintis, patirtys ir idėjos.
Būkime vieningi ir kurkime
Lietuvą kartu!
Vytauto Didžiojo universiteto
bendruomenės vardu
rektorius prof. Zigmas Lydeka
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Prof. Dainius Pavalkis,
švietimo ir mokslo ministras

Miela žurnalo „Pasaulio lietuvis“
bendruomene, brangūs skaitytojai,

L

ietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos vardu nuoširdžiai sveikinu Jus su
garbingu 50–uoju žurnalo „Pasaulio lietuvis“ jubiliejumi.
Nuostabu, jog jau 50 metų Jūs randate kelią į daugelio po
margą pasaulį pasklidusių lietuvių širdis, sugebate ištrinti mus
skiriančius atstumus ir priverčiate jaustis lietuviu bet kuriame
Žemės kampelyje. Jūsų skleidžiamas žodis – lyg tas nematomas
saitas šiame globaliame pasaulyje. Toks artimas, mielas ir šiltas...
Iš visos širdies Jums linkiu neišsenkančios kūrybinės
sėkmės, brandžių idėjų ir gyvenimo pilnatvės pojūčio.
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės
komisijos vardu
pirmininkė, Seimo narė Ona Valiukevičiūtė

Aktualu

Išleista
knyga apie

L

PLJS

eidykla „Versus aureus“
išleido Kristinos Ūsaitės
monografiją „Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a.
6–9 dešimtmečiais“. Joje,
remiantis archyviniais ir publikuotais šaltiniais bei istoriografija, siekiama pristatyti Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
idėjines ištakas ir analizuoti
atskirus jos organizavimo(-si)
aspektus, atskleidžiant Pasaulio
lietuvių bendruomenės (PLB) ir
išeivijoje veikusių ideologinių

Laiškai iš Vilniaus
lietuvių namų

j u b i l i e j u s

organizacijų jaunimui
bei Lietuvių studentų
sąjungos pozicijas PLJS
kūrimo(-si) klausimu;
rekonstruojama jos
raida XX a. 7–9 dešimt
mečiais. Analizuojamos
naujai įkurtos organizacijos egzistencinės
ir veiklos problemos:
lietuvių kilmės jaunimo
telkimas į bendrinę, ideologinio
atspalvio neturinčią organizaciją
emigracijos sąlygomis, apibrėžiami

Sveikas, Tadai,

jau seniau paskutinį kartą mačiau tavo
rašytą laišką, netgi nustebau! Pas
tebėjau, jog turi daug ką papasakoti
apie savo pastaruosius metus, bet
patikėk, aš taip pat ne pėsčias.
Pirmiausia, iškart tau galiu pasakyti,
jog šioje mokykloje jaučiuosi daug
geriau negu bet kur kitur! Iš pradžių buvo gana keista matyti daug
mokinių klasėje, su kuriais negalėjau
susikalbėti, bet, laikui bėgant, visi
išmoko mūsų gimtąją kalbą, todėl
pradėjome šnekėti lietuviškai.
Mokykla yra sujungta su bendrabučiu, kuris yra vos už keliasdešimt metrų
nuo mokyklos. Šie abu pastatai prieš
porą metų gavo paramą iš Europos
Sąjungos fondo lėšų, todėl dabar,
kai pasibaigė visi renovacijos darbai,
mokykla bei bendrabutis yra gražūs ne
tik iš vidaus, bet ir iš išorės.
Dar galėčiau papasakoti apie tai,
koks gražus yra Vilnius. Visiškai su-

PLJS santykiai su PLB ir kitomis
lietuvių išeivijos organizacijomis
bei įvertinami PLJS valdybos ryšiai
su kraštais. Taip pat analizuojamos kraštų lietuvių jaunimo
sąjungų kūrimo(-si) sąlygos ir
veiklos ypatumai; rekonstruojama
kraštų lietuvių jaunimo sąjungų
(LJS) santykių su kraštų lietuvių
bendruomenėmis ar jų funkcijas
atliekančiomis institucijomis
raida, apžvelgiami pagrindiniai
kraštų LJS santykių su gyvenamojo krašto lietuvių ir kitų
tautų jaunimo organizacijomis
aspektai Šiaurės Amerikos, Pietų
Amerikos, Europos ir Australijos
žemynuose.
K. Ūsaitė yra Išeivijos instituto
mokslininkė ir nuolatinė „Pasaulio lietuvio“ bendradrabė.

prantu, kodėl mūsų protėviai ,,nėrėsi
iš kailio“, kad apgintų mūsų tėvynę...
Sostinėje gausu senų bokštų, pilių.
Architektūros palikimas šiose žemėse
yra tiesiog pasakiškas. O mūsų Arkikatedra Bazilika tūrėtų būti įrašyta
į pasaulio stebuklų sąrašą! Galėčiau
pasakoti apie Vilnių visą dieną, tau
pačiam reikia atvykti ir pamatyti.
Mūsų mokykloje vaikai yra susirinkę
iš įvairiausių pasaulio kampelių. Kai eini
mokyklos koridoriumi, aidi dešimtys skirtingų kalbų! Aišku, dažniausiai girdima
yra rusų kalba, bet taip pat gali išgirsti
anglų, lenkų, vokiečių ir daug kitų.
Tikiuosi, kad tu atvyksi į Lietuvą
kurią dieną, ir, manau, tave priims visi
išskėstomis rankomis. Jei kada planuosi mus aplankyti, pranešk, lauksiu.
Tavo draugas Marius
Marius Krikščiūnas,
IIIG klasės mokinys,
Vilniaus lietuvių namai
2013 lapkritis
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Nubauskime

(pro)emigrantus!

Seimas praleido dar vieną progą tapti tikrai
europietiška, žmogaus teises ir laisves išpažįstančia
bei save gerbiančia institucija. Po tokių mūsų šalies
parlamentarų veiksmų nejučiomis kyla noras atsiversti
pigių oro linijų internetinį tinklalapį ir išvykti į londonus
ir dublinus. Bent trumpam. Kas gi tokio įvyko?

O

gi tai, kad spalio 10 d. Seimo
posėdyje buvo svarstomas
dar 1992 metais Administracinių teisės pažeidimų
kodekse (ATPK) įtvirtintos teisės
normos, kuri numato atsakomybę už sistemingą raginimą
arba kurstymą žodžiu, raštu arba
kitokiu būdu Lietuvos Respublikos piliečius emigruoti į užsienį,
panaikinimas. Už šį pažeidimą
žmogus gali būti nubaustas nuo
1000 iki 2000 litų siekiančia bauda. Ši teisės norma su vėlesniais
pakeitimais galioja iki šiol.
Dabartinio Seimo vicepirmininko Petro Auštrevičiaus iniciatyva
dar prieš beveik ketverius metus,
2009-aisiais, buvo užregistruotas
įstatymo projektas, kurio tikslas – panaikinti įstatymo nuostatą, numatančią atsakomybę už
sistemingą raginimą ar kurstymą
emigruoti Lietuvos piliečius į
užsienį. Priežastis, nurodyta šio
projekto iniciatorių, labai paprasta: ji nė karto nebuvo taikyta
teisminėje praktikoje, o svarbiausia – ji netiesiogiai riboja asmenų
teises ir laisves.
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Akivaizdu, kad nėra numatytas
(o turbūt ir neegzistuoja) išaiškinimas, kada pasakojimas apie
gerą gyvenimą užsienyje gali būti
Ieva Davydenko, traktuojamas kaip raginimas ar
PLJS atstovybės kurstymas emigruoti. Atrodytų,
Lietuvoje
yra aišku, kad laisvas asmenų
direktorė
judėjimas yra viena iš kertinių
Europos Sąjungos, kuriai ne tik
priklausome, tačiau šiuo metu ir
pirmininkaujame, laisvių. Ši teisė
ne tik suteikia galimybę laisvai
keliauti ES teritorijoje, bet ir
studijuoti, ieškoti darbo, dirbti savarankiškai ar samdomąjį darbą.
Išeitų, jog asmenys, ragindami emigruoti jaunus žmones
studijuoti užsienyje arba pasakodami apie geras gyvenimo sąlygas
užsienio valstybėse, gali būti
baudžiami administracine bauda.
Taigi, šiaip ne taip, praėjus
ketveriems metams, šis įstatymo
projektas atsidūrė įstatymų leidėjų rankose – buvo svarstomas
šios dienos Seimo plenariniame
posėdyje.
Po aiškaus ir, atrodytų, abejonių nekeliančio vieno iš projekto
iniciatorių, Seimo nario Remi-

gijaus Šimašiaus pristatymo, per
daug klausimų ar komentarų
nekilo (išskyrus kelis, visiškai
logiškus komentarus dėl šios
normos taikymo neapibrėžtumo
ir net absurdiškumo).
Paskelbus balsavimo rezultatus
ant Marijos žemės nukrito dar
vienas akmuo. Po pateikimo iš
salėje buvusių 75 Seimo narių už
šios normos panaikinimą balsavo
tik 10 (tarp jų ir skandalingasis,
visuomet tautiškai nusiteikęs Petras Gražulis), prieš – 14, susilaikė
(kitaip tariant, balsavo prieš) net
51 Seimo narys.
Negana to, po alternatyvaus
balsavimo (dėl grąžinimo inicia
toriams tobulinti ar galutinai
atmesti), didele balsų persvara, šį
įstatymo projektą Seimas atmetė.
Vadovaujantis tokia logika, galime bausti ne tik tuos, kurie pasakoja apie svetur įgyto išsilavinimo
ir patirties privalumus, tačiau ir
visus tuos, kurie jau emigravo.
Rezultatas, panašu, būtų puikus:
valstybės biudžetas dar kartą (itin
solidžiai) pasipildytų emigrantų
sąskaita. Už Lietuvą, vyrai!

„Lietuviški lakštai“

gabenta siunta vis dėlto pasiekė
adresatus.
Steve‘o Murphy‘o straipsnis
„Lithuanian ANZACs: Research
Continues“ kai kam gali sukelti
nuostabą, jog Pirmojo pasaulinio karo metu Australijos ir
Naujosios Zelandijos kariniuose
daliniuose tarnavo ir iš Lietuvos
kilę vyrai. Tai Šiauliuose gimęs
Samuel’is Seuff’as, Marijampolėje – Kazys Valiukevičius, John’as
Brenka – iš Ukmergės, Alfred’as
Mikenass (Mikėnas?) – iš Šiaulių.
Kadangi Lietuva iki 1918 metų
vasario 16-osios buvo Rusijos
imperijos sudėtyje, tik šiandien
trisdešimt šešių kareivių likimai
pagaliau ima ryškėti. Tai Tasmanijos universiteto Istorijos fakulteto studento Steve‘o Murphy‘o,
laimėjusio lietuvišką garbės
laipsnio stipendiją (Lithuanian
Honours Scholarship), nuopelnas.
Pasitelkęs archyvinę medžiagą, jis tęsia mokslinius tyrimus
būtent šioje srityje.
Keturi puslapiai skirti Rūtos
Šepetys knygos „Between the
Shades of Gray“ ištraukoms.
konferencijų. Iki gruodžio mė- Vaizdinga Amerikoje gimusios
nesio Lietuvos vardas skambės ir rašytojos plunksna pelnė didelę
sėkmę, nes šis istorinis romanas
Europoje, ir išeivijoje!
„The 80th Anniversary of Da- pateko į „The New York Times“
rius and Girėnas’ Transatlantic keletą savaičių labiausiai skaitomų leidinių sąrašą. Į dvidešimt
Flight“ trumpai pamini Steseptynias kalbas išversta knyga
pono Dariaus ir Stasio Girėno
nusipelnė ypatingo apdovanojiskrydžio iš Niujorko į Kauną
mo: šių metų liepos mėnesį Liepasekmes. Šie drąsūs lakūnai,
nuskridę 6,411 kilometrų, žuvo tuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė rašytoją apdovanojo ordino
Vokietijos teritorijoje. Nors
nutrūkusio skrydžio priežastys „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio
kryžiumi. Romane vaizduojamos
nežinomos, daugelio mintyse
įstrigo trys reikšmingi skaičiai: penkiolikmetės mergaitės, kuri
su šeima atsidūrė Sibire, gyveni6-5-0, nes būtent tiek kilomemas, persunktas baimės, neviltrų buvo likę iki Kauno, kur
ties bei susidūrimo su mirtimi.
„Lituanikos“ taip ir nesulaukė
susirinkusiųjų minia. Įdomu tai, Išlikusiųjų sielos žaizdos niekada
neužgis.
kad lėktuve rasta per Atlantą

prašyte prašosi

skaitytojo
dėmesio!

Kiekvieną rugsėjį pašto dėžutėje randu „Lithuanian Papers“, tačiau šių
metų numeris pranoko visus mano lūkesčius. Dažnai, turbūt dėl vietos
stokos, žurnale pasigesdavau ilgesnių, diskusijas sukeliančių straipsnių.
Šiame, dvidešimt septintame numeryje, yra apie ką pamąstyti.
Gražina
Pranauskienė

P

erskaičius Radvilės Morkūnienės-Mikulienės informaciją apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos
Tarybai, apima pasididžiavimas.
Kokia maža ta Lietuvėlė ir kokia
svarbi! Kaip ir kitos dvidešimt
aštuonios Europos Sąjungai priklausančios valstybės, ji susitelkusi spręsti politinės bei ekonominės plėtros uždavinius. Ji taip
pat gvildena laisvės, solidarumo
ir demokratijos klausimus.
Pirmininkavimo laikotarpiu,
kuris truks pusmetį, bus suorganizuota 200 įvairiausių renginių,
neoficialių ir valstybinių susitikimų, vienuolika parlamentinių
renginių bei 60 seminarų ir
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Romualdo Kriaučiūno straipsnyje „Dausuva - Noah’s Ark for
Lithuanians?“ tęsiama pernykščiame numeryje pradėta diskusija
apie lietuvybės sąvoką. Geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, prof. Kazys Pakštas (1983–
1960), nagrinėdamas lietuvybės
išsaugojimo išeivijoje galimybes,
pasiūlė Centrinėje Amerikoje
įkurti Dausuvą – vadinamąją „atsarginę Lietuvą“, kurioje galėtų
gyventi apie 10,000 lietuvybei
pasišventusių tautiečių. Turbūt
jis turėjo omeny tuos 10,000
į Australiją atvykusių pokario
lietuvių. Įsikūrę Dausuvoje jie
iki šiol gausiai dalyvautų lietuviškuose renginiuose ir plačiai
garsintų iš tėvynės atsivežtas
tradicijas! O gal dar nevėlu įšokti
į dailininkės Fionos Katauskas
iliustruotą Dausuvos laivą?
Trisdešimt pirmame „Lithuanian Papers“ puslapyje randame
ilgamečio Melburno dienraščio
„The Herald Sun“ žurnalisto
mintis. John’as Mašanauskas
pateikia savo samprotavimus
apie lietuvybės sąvokos kitimą.
Jo supratimu, lietuvybė yra tai,
kaip mes sugebame tęsti tėvų ir
protėvių tradicijas bei saugoti
meilę gimtajam kraštui. Lietuvių
šeimoje gimęs John’as susirūpinęs dėl šiandien visiškai išretėjusių pokario laikotarpiu Australijoje įsikūrusių tautiečių gretų.
Jis atkreipia skaitytojų dėmesį į
Pasaulio lietuvių bendruomenės
pirmininkės Danguolės Navickienės žodžius, kad be išeivijos
lietuvių tauta atsidurtų pavojuje. Tačiau neišvengiamai dėl
su emigracija susijusio Lietuvos
gyventojų nubyrėjimo bei dalinio
ar visiško nutautėjimo išeivijoje lietuvybės tęstinumo ateitis
miglota. Šios mintys siejasi su
22
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Lietuvybė yra tai, kaip mes sugebame
tęsti tėvų ir protėvių tradicijas bei
saugoti meilę gimtajam kraštui.

Sidnėjuje leidžiamoje „Mūsų pastogėje“ besitęsiančiomis diskusijomis, kodėl nebeliko norinčių
nešti lietuvybės krūvio.
Teisininko Andriaus Žilinsko
nuomone, lietuvybės supratimas
priklauso nuo santykių su tėviške
palaikymo. Po Antrojo pasaulinio karo jo seneliams ir tėvams
emigravus į Australiją ryšys su
Lietuvoje pasilikusiais draugais ir

giminėmis nutrūko. Ten apsilankius sovietmečiu patekti į buvusius namus buvo draudžiama.
Andrius mano, jog nei laikas,
nei nuotolis negali išbraukti
prisiminimų iš atminties, kur
lietuvybės svarba vaidina ypatingą vaidmenį.
Toliau seka Ramonos Ratas
straipsnis apie Lietuvos baleto
bičiulių draugijos įsikūrimą
Australijoje. 1997 metais susibūrę baleto gerbėjai, vadovaujami
Jurgio Žalkausko, gyvuoja net
šešiolika metų! Per tuos metus
peržiūrėta ne viena Lietuvos
baleto pastatymų vaizdajuostė,
aukoti prizai ir pinigai remti
Lietuvos nacionaliniam operos
ir baleto teatrui, Vilniaus baleto
mokyklai bei apmokėti į Australijos lietuvių dienas kviečiamų
baleto žvaigždžių kelionėms.
Sukaupta suma viršija 45 tūkstančius dolerių. Lietuvos baleto
bičiulių draugijos įkvėpimo ir
sėkmės kaltininkė yra Ramona Ratas. 1964 metais darytoje
nuotraukoje Ramona šoka su
Rudolfu Nurijevu. 1959 metais
Ramona tapo Borovanskio baleto kompanijos balerina, o 1965
metais dalyvavo Paryžiuje vykusiame tarptautiniame klasikinio
šokio festivalyje, kur Australijos
baleto trupė pelnė pagrindinį
prizą už „Žizel“ pastatymą.
„Telling Lies: a National Pastime“ pasakoja apie amerikietės
fizioterapeutės Marilyn Murray
dėstytojavimo patirtį Rusijos bei
kitose buvusių Sovietų Sąjungos šalių mokyklose. Ji rašo,
kad Sovietinė santvarka išugdė
žmones, kurie priprato meluoti
ir vieni kitus maitinti pažadais.
Sovietinės propagandos įbauginti, jie buvo priversti melu skintis
kelią, kad tiesiog išliktų gyvi.

Kai vadinamieji „tėvynės išdavikai“, kad ir partizanai, kovoję
už Lietuvos laisvės atgavimą,
buvo suimami, jų giminės ir
artimieji neturėjo kitos išeities
kaip pasikeisti pavardes. Įsigiję
neteisėtus dokumentus, jie galėjo gauti maisto kortelių ar rasti
pastovaus apsigyvenimo vietą.

Žmonės, siunčiami į Sibirą be jokios
priežasties, kėlė paniką ir didelę
įtampą tarp savų ir svetimų, nes žlugo
pasitikėjimas žmonėmis, nes nebeliko
ribos tarp savų ir svetimų. Taip išsivystė
didžioji dilema „kas yra kas“.
Sovietinė sistema didžiavosi jos
sudėtyje esančiomis valstybėmis,
girdamasi, jog Rusija, palyginti
su kitomis pasaulio šalimis, buvo
pati geriausia. Kai tik įvykdavo vyriausybiniai pasikeitimai,
komunistų partijos nutarimu
tuoj buvo perrašomi mokyklos
vadovėliai. Žmonės, siunčiami į
Sibirą be jokios priežasties, kėlė
paniką ir didelę įtampą tarp savų
ir svetimų, nes žlugo pasitikėjimas žmonėmis, nes nebeliko
ribos tarp savų ir svetimų. Taip
išsivystė didžioji dilema „kas yra
kas“, o moksleiviai, mokytojai ir
tėvai privalėjo saugotis tų, kurie
garbino santvarką, sunaikinusią
milijonus nekaltų aukų, tad buvo
kalbama užuominomis arba
nutylima tiesa.
Prisimenant ilgametį „Mūsų
pastogės“ bendradarbį Vytautą
Joną Patašių (1930–2010), dėl
kurio pasiaukojamo darbo ir
pastangų Australijos lietuvių
laikraštis greitai švęs šešiasdešimt penktąjį jubiliejų, jo vardo
stipendija 2012 metais atiteko
Audrey Peyper. Tasmanijos
universiteto studentė Peyper

nagrinėja 1202 metais įkurto
Kalavijuočių ordino istoriją. Jos
mokslinio darbo ištrauką taip
pat galima rasti šiame „Lithuanian Papers“ numeryje.
2012 metais Lietuvoje išleista
knyga „Sibiro vaikai“ buvo išversta į anglų kalbą. „Lithuanian
Papers“ prenumeratoriai, įsigiję
lietuvišką variantą, buvo pamaloninti ir angliškuoju. Norėdami
sužinoti, ką patyrė ir išgyveno
Sibire vaikai, kreipkitės adresu:
Lithuanian Studies Society at
the University of Tasmania
Post Office Box 777
Sandy Bay
Tasmania 7006
Ir „Sibiro vaikų“, ir „Childen of
Siberia“ knygų kaina su pristatymu – po 30 dolerių.
Paskutiniajame metinio žurnalo puslapyje randame redaktoriaus prof. Algimanto Taškūno
padėką skaitytojams ir priminimą, jog nuo kitų metų leidinio
kaina pakils iki 10 dolerių. Mano
manymu, jis visiškai be reikalo atsiprašinėja už 3 doleriais
pakilsiančią kainą, juk leidinyje
surinkta moksliškai vertinga ir
aktuali mūsų tautos pasiekimus
atskleidžianti medžiaga, kuri bus
vertinga ateities kartoms. Kas
šiandien susimoka 7, tas kitais
metais ir 10 dolerių nepagailės!
Prenumeratos ar kitais klausimais rašykite elektroninio pašto
adresu A.Taskunas@utas.edu.au.
Gavę ir perskaitę „Lithuanian
Papers“, nenumeskite į šalį, o
nuneškite savo gydytojui ar į
artimiausią biblioteką, kur ir kiti
galėtų susipažinti su jūsų šaknimis. Kad tik tęstųsi šio svarbaus
žurnalo veikla, o gerbiamas
redaktorius nepritrūktų sveikatos
nesibaigiančiame kelyje į plačiuosius lietuvybės žvaigždynus!
2013 lapkritis
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PLB valdybos atsakymas į
B. Nainio straipsnyje „Ar „Pasaulio lietuvio“ dar reikia?“ išsakytą nepagrįstą kritiką

S

avo straipsnyje, paskelbtame
rugsėjo–rugpjūčio „Pasaulio
lietuvio“ numeryje, Bronius
Nainys rašė, kad PLB valdyba
visiškai nesirūpina „ne tik „Pasaulio
lietuviu“, bet ir kitais reikalais.“ Jis
taip pat teigė: „Viena išeitis – pakeisti PLB valdybą, bent jau pirmininkę,
ir į jos kėdę pasodinti tokią moterį
(gal vyrą?), kuriai (kuriam) 50 metų
ėjusio PLB žurnalo „Pasaulio lietuvis“ dar reikia.“
Ponas Nainys net nežino, kiek
laiko PLB valdyba praleidžia svarstydama ir veikdama, kad „Pasaulio
lietuvis“ išsilaikytų. Kaip jis, nedalyvavęs valdybos diskusijose, gali
teigti, kad mes juo nesirūpiname?
B. Nainys toliau savo straipsnyje
teigia: „Nebeturi lėšų nei PLB atstovybei išlaikyti ir jų net neieško.
Ką tada prieš metus išrinkta nauja
PLB valdyba, ypač jos pirmininkė
Danguolė Navickienė, veikia? Tik
posėdžiauja niekam nereikalingose

komisijose ir kartu su jomis priiminėja nevykdomas rezoliucijas?“
Ar buvęs PLB pirmininkas yra
pamiršęs, kad rezoliucijas skelbia ir
PLB Seimas, kuris yra aukščiausias
PLB organas? PLB valdybai pavesta
įgyvendinti PLB Seimo rezoliucijas. O LR Seimo ir PLB bei Užsienio
lietuvių reikalų koordinavimo komisijos jam atrodo nereikalingos?
Ponas Nainys labai patogiai pamiršta, kad PLB finansinės problemos prasidėjo, kai gerokai prieš šios
valdybos kadenciją buvo uždarytas ir
išdalintas PLB fondas. Jis net nežino,
kad šios kadencijos valdyba ėmėsi
atkurti PLB fondą. Geriau pasiklaustų, kas daroma, vietoj to, kad
prikaišiotų, kad niekas nedaroma.
Toliau B. Nainys rašo: „Mano žiniomis, jo niekas niekur neplatina.
Ir dar blogiau, niekas taip daryti
net neketina, o lėšų leidimui jo leidėja PLB valdyba prašo iš Lietuvos Danguolė Navickienė,
nuskurdintų mokesčių mokėtojų.“ PLB valdybos pirmininkė

Jaunimas skaitys
žurnalą tik tada,

kai jį supras
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PLB valdyba kasmet finansinės
paramos „Pasaulio lietuviui“ kreipiasi
į Lietuvių fondą, ne vien į Lietuvos
spaudos, radijo ir TV rėmimo fondą
bei Užsienio reikalų ministeriją.
Tęsdamas savo nepagrįstą pasisakymą, autorius dėsto: „Kita – visą „Pasaulio lietuvio“ vyksmą perimti kurio
nors krašto bendruomenei, sakykim,
Airijos, kuri šia kryptimi ženklų lyg
ir rodo. Jai nuoširdžiai palinkėčiau
sėkmės. Net ir aukelę pridėdamas.“
B. Nainys, be abejo, nežino, kiek
daug kartų PLB valdybos kreiptasi į
bendruomenių kraštų pirmininkus
su raginimais platinti „Pasaulio lietuvį“. Jis siūlo ALB perimti „Pasaulio
lietuvio“ vyksmą. Jei Airijoje neplatinamas „Pasaulio lietuvis“, kodėl jis
mano, kad Airijoje ar kitame krašte,
kur nėra platinamas „Pasaulio lietuvis“, atsiras noras jį redaguoti?
Visame pasaulyje spausdinama
žiniasklaida vargsta. PLB valdyba aiškinasi būdus, kaip išleisti
„Pasaulio lietuvį“ su prenumerata
internete, taip pritraukiant tuos
jaunesnius skaitytojus, kuriems
patogiau viską skaityti internete.
O sakinys apie „aukelę“ nevertas
net komentaro.

Vidmantė
Kurmytė ir Žana
Jermakovaitė

M

oteris, kurios pavardę
išgirdęs nejučiomis pradedi
skaičiuoti jos nuveiktus
darbus, tačiau tam rankų
pirštų nepakanka: ilgametė Kristijono Donelaičio aukštesniosios
lituanistinės mokyklos Čikagoje
mokytoja ir tėvų komiteto pirmininkė, aštuoniolika metų dėstė
istoriją ir literatūrą, keturiolika
metų redagavo mokyklos metraštį,
buvo mokyklų inspektorė, dvylika
metų (1988–2000) vadovavo JAV

svečias
j u b i l i e j u s

LB švietimo tarybai ir įvykdė
mokyklinių programų reformą, šešerius metus (1997–2003)
pirmininkavo Pasaulio lietuvių
bendruomenės Švietimo komisijai, glaudžiai bendradarbiavo
su švietimo įstaigomis Lietuvoje
ir paruošė ne vieną mokymuisi
skirtą knygelę, rengė mokinių
rašinių konkursus, redagavo laikraštėlį vaikams „Eglutė“ ir vidinį
„Pasaulio lietuvio“ priedą, JAV
lietuvių bendruomenės švietimo
tarybos pusmetinį žurnalą mokyklai ir šeimai, „Švietimo gairės“,
o galiausiai – ketverius metus ir
patį „Pasaulio lietuvį“. Taip, supratote teisingai, šį sykį jubiliejinių
„Pasaulio lietuvio“ metų ciklo
svečias – Regina Kučienė, kuri su
Jumis, mieli skaitytojai, pasidalins
šiltais prisiminimais iš įtemptų
savo darbo metų.
84-erių Regina Kučienė šiek
tiek nusimena, kad interviu vyksta telefonu, nes tikėjosi „gyvo“
pokalbio. Išsikalbėjus paaiškėja,
jog ponia Regina turi sukaupusi
penkerių metų „Pasaulio lietuvio“ žurnalų kolekciją, kurie yra
įrišti kietais viršeliais, ir tikėjosi
mums juos padovanoti. Pasak
pašnekovės, kai tėvai numiršta, vaikai tiktais išmeta tokius
žurnalus, o čia viskas tvarkingai
sudėta, panaudota daug jos vyro
a. a. Viktoro Kučo, kuris taip pat
dalyvavo lituanistinėje veikloje,
darytų nuotraukų. Pirmoji darbinė pažintis su „Pasaulio lietuviu“
įvyko pradėjus redaguoti jo vidinį
priedą „Švietimo gairės“.
„Kol keitėsi redaktoriai vienas
po kito, aš tiktai turėjau užpildyti
savo skyrių. Tačiau buvusiam
redaktoriui Broniui Nainiui
staiga atsisakius toliau tęsti
savo darbą, Vytautas Kamantas,
tuometinis PLB pirmininkas,
kadangi gerai sutarėme, net neat-

Su anūkais Luku,
Darija ir Monika
(2012 m.)

Buvusiam redaktoriui Broniui Nainiui
staiga atsisakius toliau tęsti
savo darbą, Vytautas Kamantas, net
neatsiklausęs manęs, tepasakė: „Tu,
Regina, turi dabar perimti.“
siklausęs manęs tepasakė: „Tu,
Regina, turi dabar perimti.“ Tai ir
perėmiau. V. Kamantas buvo tas,
kuris mane „įkišo“ į tuos redaktorius. Esu labai patenkinta, kad
išbuvau redaktore net ketverius
metus – dabar, kai pavartau žurnalus, labai įdomu“, – įspūdžiais
dalinasi Regina.
Mokytojų
konferecijoje
Toronte
(2002 m.)

Paklausta, ar neteko susidurti
su sunkumais taip netikėtai tapus
redaktore, R. Kučienė nuoširdžiai
ir jausmingai pasakoja toliau:
„Tuo metu redagavau „Eglutę“ ir
dirbau lituanistinėje mokykloje,
tad nebuvo labai sunku pereiti
prie žurnalo ruošimo. Kadangi
dirbau PLB Švietimo komisijoje ir
dalyvaudavau įvairiuose susitikimuose, turėjau galimybę pažinti
daugelio kraštų bendruomenių
pirmininkus. Tai labai padėjo, nes
jų paprašius, šie ėmė siųsti daug
įvairios medžiagos žurnalui. Gaila, tačiau turėjau atsisakyti redaktorės pareigų dėl amžiaus.“ Pastarąjį sakinį R. Kučienė ištaria su
liūdesio gaida ir tuoj pat puola
pasakoti apie žurnalo pagrindinę
naujovę jos redagavimo laiku:
„Didžiausią dėmesį kreipiau į
švietimą, nes tai tiesiausias kelias
prisijaukinti jaunąją kartą. Tada
organizuodavau rašinių konkursą
vaikams, gyvenantiems Amerikoje ir Europoje. Ir ką jūs galvojate?
Laiškai atkeliaudavo iš Punsko,
Vokietijos. Tai yra nepaprastas
turtas – mokėti lietuviškai gražiai
parašyti. Tie vaikai buvo daug
2013 lapkritis
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Būdama aktyvi visuomenininkė,
net ir tapusi „Pasaulio lietuvio“
redaktore, R. Kučienė išnaudodavo savo itin užimtoje dienotvarkėje kiekvieną galimybę pabendrauti
lietuviškai: „Sutvarkiusi gautą
medžiagą naujam žurnalo numeriui, perduodavau ją Ričardui
Spitriui, kuris sumaketuodavo ir
atspausdindavo žurnalus. Tada aš
susikviesdavau talkon moteriškes
ir prie kavos puodelio mes visos
išrūšiuodavome žurnalus kraštams, sudėdavome juos į vokus.
Tada siųsdavome į Lietuvą, o iš
ten visi pasiimdavo jau patys.
Su vyru Viktoru
Kuču, kartu dirbusiu
Ukrainai ir Maskvai siųsdavome
„Pasaulio lietuvyje“
veltui, kad tik skaitytų. Jaučiu,
jog padariau gerą darbą. Dabar,
Dieve, padėk, kad tas žurnalas tik
toliau eitų.“ Šiuos žodžius Regina
atsargiai ištaria pilnu vilties ir
tikėjimo balsu.
Pasak buvusios redaktorės,
žurnalas plačiai apima visas
valstybes, kas labai naudinga
jaunesniajai kartai, nes jie daug ko
nežino iš Lietuvos istorijos. Nors
ir buvo justi įtampa keičiantis
redaktoriams, bet Regina drąsiai
džiaugiasi, jog žurnalas išliko ir
gyvuoja iki šių dienų – nors ir
stipriai pasikeitęs, bet lieka toks
pats mielas širdžiai, dažnai jį
paskaito. Todėl remdamasi savo
asmenine, buvusios redaktorės
patirtimi, pasufleruoja kelis patavenome Omahoje, Nebraskos
rimus: „Dabar kita karta, jie kitaip
valstijoje.“
į viską žiūri. Reikia publikuoti ne
Kiek Regina pamena, tik
vien tiktai tautinius ar politinius
persikėlę į kitą žemyną lietuviai
straipsnius, tačiau skelbti ir konpradėjo veikti: buvo kuriamos
lituanistinės mokyklos, renkamos kursus, kad dalyvautų moksleiviai
tautinių šokių grupės, chorai. Lie- bei jaunimas iš įvairių valstybių,
motyvuoti juos premijomis. Tik
tuvaičiai buvo be galo aktyvūs, o
ir ji pati nenustygo vietoje – daly- taip pritrauksime jaunąją kartą.
vavo skautų veikloje, tapo „Aušros Tad linkiu esamiems ir būsimiems
vartų“ tuntininke, įsitraukė į tėvų redaktoriams orientuotis į jaunikomitetą minėtoje Kristijono Do- mą ir labiau prie jo prisitaikyti.
nelaičio aukštesniojoje lituanisti- Jaunimas skaitys žurnalą tik tada,
kai jį supras.“
nėje mokykloje.
Pasidomėjus, kokiu būdu
pateko į Ameriką, mąsliai atsako:
„Kaip ir dauguma, pirmiausia atvykome į Vokietiją. Teko keliauti
vežimu, susikrovus būtiniausius
daiktus, nakvoti pas ūkininkus
daržinėse – vokiečiai noriai priimdavo nakvoti. Tačiau išgirdę,
jog artinasi rusai, nedelsdami
iškeliavome toliau, kol vieni per
kitus susižinojome apie esančią lietuvių stovyklą Bambergo
mieste. O iš ten kelias vedė tiesiai
į Ameriką – tik atvykę apsigy-

Asmeninio archyvo nuotr.

stipresni nei mūsų, gyvenantys
Amerikoje, ir sklandžiau dėliojo
mintis lietuviškai. Buvau susiradusi netgi rėmėją, vieną tokį inžinierių, kuris kasmet konkursui
skirdavo tūkstantį dolerių, kad
tik jis įvyktų.“
Išgirdusi klausimą, ar tapo
mokytoja iš pašaukimo, rėžia tiesiai be užuolankų, jog net tokių
minčių neturėjusi – augindama
vaikus vakarais studijavo verslo
kolegijoje ir planavo tapti banko
darbuotoja. Tačiau likimas lėmė,
kad Kristijono Donelaičio aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje Čikagoje, kurią lankė jos ir
Viktoro vaikai, reikėjo literatūros
mokytojo. Gavusi mokyklos direktoriaus Juliaus Sirkos kvietimą
išbandyti save, dirbo sunkiai ir
atsakingai: okupuotoje Lietuvoje
leistais vadovėliais aklai nebuvo
galima pasitikėti, o ir pačiai tuo
metu trūko pedagoginės patirties. Kiek vėliau, pastebėjus jos
gabumus ir patriotiškumą, buvo
pakviesta prisijungti prie JAV LB
švietimo tarybos veiklos, paruošė
mokomąją medžiagą ir išleido ne
vieną knygelę. Galiausiai perėmusi JAV LB švietimo tarybos
vairą, 1992 metais dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus sujungė
Kristijono Donelaičio, Čikagos
aukštesniosios bei Dariaus ir
Girėno lituanistines mokyklas ir
įkūrė Čikagos lituanistinę mokyklą, kuri gyvuoja iki šiol. Tapusi
PLB švietimo tarybos pirmininke,
įvykdė mokyklinių programų
reformą, teigdama, jog kiekvienas kraštas turi susikurti tik jam
tinkančią programą, tačiau yra
būtina tarpusavyje tarp kraštų
bendradarbiauti, dalytis patarimais. 2000-aisiais už nuopelnus švietimui buvo apdovanota
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino IV laipsnio ordinu.

Lietuviai pasaulyje
j u b i l i e j u s

Airijos lietuviai sąskrydyje paminėjo

„Lituanicos II“

skrydį per Atlantą

Jau tapo tradicija, kad kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje Airijos lietuviai
renkasi į kasmetinį sąskrydį vakarinėje Airijos dalyje, Majo grafystės
miestelyje Balinrobe. Šiemet renginys vyko paskutinį rugsėjo savaitgalį,
28–29 dienomis. Taip yra minimas 1935 metais lietuvių kilmės lakūno
Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą lėktuvu „Lituanica II“.
Arūnas
Teišerskis

A. Teišerkio nuotr.

F.

Vaitkus, kartodamas Kauno nepasiekusių S. Dariaus
ir S. Girėno skrydį, pakilo
iš Niujorko Floyd Bennett
aerodromo 1935 metų rugsėjo
21 dienos rytą, tačiau virš Atlanto
vandenyno patekęs į audrą ir išeikvojęs pernelyg daug degalų, buvo
priverstas nutūpti Airijoje, netoli
Balinrobo miestelio. Leidžiantis
lėktuvo sparnas užkabino medį,
dėl to jis ir važiuoklė lūžo, tačiau
pats lakūnas nenukentėjo. Vietinių
gyventojų padedamas, F. Vaitkus
pranešė apie savo nesėkmingą nusileidimą telegrafu į Lietuvą, tačiau
lėktuvo nepavyko vietoje suremontuoti, dėl to kelionę į Kauną jam
teko pratęsti labiau tradicinėmis
tuo metu transporto priemonėmis.
Prieš išvykdamas jis kelias dienas
praleido Balinrobe, kur vietiniai airiai jį labai svetingai priėmė. Galime
tik įsivaizduoti, koks tais laikais tai
buvo didelis įvykis, kai netikėtai tiesiog iš dangaus, gūdžioje Airijos provincijoje, kur net ir automobilis tada
buvo retenybė, nusileidžia lėktuvas,
atlikęs tuo metu labai sudėtingą

ir nepaprastą skrydį per Atlantą.
Apie tai sužinoję į mažai žinomą
vakarinės Airijos miestelį susitikti su
lietuviu lakūnu suskubo ir aviacijos
entuziastai iš visos Airijos.
Vėliau, metams bėgant, apie „Lituanica II“ skrydį dauguma žmonių,
ypač gyvenančių Lietuvoje, pamiršo.
Viena priežastis buvo ta, kad vis dėlto
tai buvo antras skrydis po S. Dariaus
ir S. Girėno žygdarbio. Taip pat sovietiniais metais labai didelis minusas
buvo tas, kad F. Vaitkus buvo JAV
oro pajėgų karininkas, dirbęs JAV
karinėse oro pajėgose prieš skrydį per
Atlantą, vėliau išėjęs į atsargą, tačiau
Antrojo pasaulinio karo metu vėl pašauktas į tarnybą JAV kariuomenėje.
Sovietiniai propagandistai nenorėjo
garsinti tokių faktų Lietuvoje, todėl
apie „Lituanicos II“ skrydį žinojo tik
tie, kas labai domėjosi aviacijos istorija, bei lietuviai, gyvenantys užsienyje.
Tačiau Airijoje, Balinrobo miestelyje, toks nepaprastas įvykis nebuvo
pamirštas. Todėl prieš septynis metus
vietinės istorijos entuziastas Patsy
Murphy kreipėsi į tada naujai įkurtą
Lietuvos ambasadą Airijoje, papasakojo šią istoriją ambasados darbuotojams ir vos prieš kelis metus įkurtos
Airijos lietuvių bendruomenės
nariams. Aš pats, nors ir žinojau apie
„Lituanica II“ skrydį, buvau girdėjęs
lakūno F. Vaitkaus pavardę, tačiau
iki to dar nebuvau suvedęs loginio
ryšio tarp mano buvimo Airijoje ir
kažkur atmintyje giliai pasislėpusio
fakto, kad F. Vaitkaus pilotuojama
„Lituanica II“ nusileido būtent šioje
šalyje. Nuo tada ir buvo priimtas
bendruomenės sprendimas rengti
kasmetinius sąskrydžius Balinrobo
miestelyje bei garsinti šį Lietuvą bei
Airiją susiejusį įvykį.
Šeštadienį jau septintą kartą į
sąskrydį susirinkusius lietuvius
pasitiko tarptautinė šventinė mugė.
Airijoje gyvenantys lietuviai prekybininkai siūlė įvairių lietuviškų
2013 lapkritis
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gardumynų bei suvenyrų, o airiai ir
kitų tautybių, gyvenančių Airijoje, prekybininkai – savo prekes.
Vakare visi buvo pakviesti į šventinį
minėjimą, kur susirinkusiuosius
pasveikino Lietuvos ambasadorius
Airijoje Vidmantas Purlys ir Majo
grafystės tarybos narys Michael’is
Burke. Vakare sąskrydžio dalyviams
koncertavo airių tautinės muzikos
kolektyvas ir pernai į Airiją gyventi
persikėlusi lietuvė dainininkė Taja.
Kitos dienos rytas prasidėjo šventinėmis sekmadieninėmis Mišiomis
Balinrobo bažnyčioje, kur buvo prisimintas istorinis skrydis ir palinkėta
sėkmės bei stiprybės vietinei lietuvių

bendruomenei, kasmet rengiančiai sąskrydį, kuris tampa švente
visam miesteliui. Vėliau dūdmaišio
orkestro vedami sąskrydžio dalyviai
iškilminga procesija nuėjo prie
paminklinio akmens, pastatyto

paminėti „Lituanicos II“ skrydžiui,
kur buvo pasakytos sveikinimo
kalbos. Aš pats, kalbėdamas Airijos
lietuvių bendruomenės vardu, priminiau susirinkusiesiems, kad šiais
metais Lietuva ir užsienio lietuviai
mini pirmosios „Lituanicos“ lakūnų
S. Dariaus ir S. Girėno skrydį, ir pasižadėjau, kad 2015 metais, kai bus
minimos „Lituanicos II“ skrydžio
80-osios metinės, bendruomenės
vardu stengsimės paskelbti tuos
metus F. Vaitkaus ir „Lituanicos
II“ metais, kad lietuviai visame
pasaulyje prisimintų šį galbūt mažai
žinomą mūsų tautiečio atliktą
žygdarbį.

lietuviškos sporto aistros
Briuselyje gyvenantys Lietuvos
pirmininkavimo ES komandos nariai, kuriems šis pusmetis yra itin
įtemptas. Tikiuosi, kad šį savaitgalį
praleidę gryname ore ir sportuodami, jie labai kokybiškai pailsės
ir dar geriau atstovaus Lietuvai“, –
sakė viena iš žaidynių organizatorių Asta Kulikauskaitė.
Jau aštuntą kartą rengiamose
kasmetinėse
žaidynėse BeniliukAkimirka iš pirmosios
žaidynių dienos so lietuviai rungėsi krepšinio,
futbolo, badmintono, rankinio,
askutinį rugsėjo savaitgalį
šachmatų, boulingo, stalo, lauko
NATO sporto centre Briuselyje teniso, bėgimo, plaukimo ir kitose
vyko Belgijos, Liuksemburgo
rungtyse. Šeimos galėjo dalyvauti
ir Olandijos lietuvių sporto
estafečių varžybose, o ir vaikams
žaidynės „BeNeLux 2013“. Beveik
sudarytos sąlygos išmėginti jėgas
pusę tūkstančio dalyvių sutraukęs
beveik visose rungtyse. Jauniaurenginys baigėsi bendra vakariene ir sias šiemet užsiregistravęs – tridžiazo grupės iš Lietuvos koncertu. metis sportininkas, dalyvavęs
„Šių metų žaidynes visų pirma
boulingo turnyre.
skiriame Lietuvos pirmininkaBeveik kiekvienas dalyvis iš rengivimui ES. Nemenka dalis „Benio išėjo apdovanotas: organizatoriai
NeLux“ dalyvių yra šiuo metu
buvo paruošę 350 medalių bei 30
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taurių. Kai kurių rungčių nugalėtojai
gavo ir specialius prizus – štai šachmatų rungties prizininkai pakviesti
žaisti simultaną su Briuselyje viešėsiančia geriausia visų laikų Lietuvos
šachmatininke Viktorija Čmilyte.
Tradiciškai „BeNeLux“ žaidynių
dalyviai konkuravo ne tik sporto
aikštelėje, bet ir kurdami komandų
pavadinimus. Šmaikščiausi, kaip
visada, krepšininkai – šiais metais
buvo užsiregistravusios vyrų krepšinio komandos „Žibutės“, „Trifazis“, „Kosmonautai“, „Kompiuteristai“, „NA Spurtas“, „Žaliai balti“,
o moterų komandų pavadinimai
dvelkė vasara – „Gėlės“, „Braškės“.
Belgijos, Liuksemburgo ir Olandijos lietuviai į „BeNeLux“ sporto
žaidynes renkasi ne tik pasirungti,
bet ir pabendrauti tarpusavyje. Tam
ypač tiko bendra vakarienė NATO
sporto centro kavinėje, kurioje taip
pat koncertavo džiazo grupė iš Lietuvos „White sand songs“.

G. Pikutienės nuotr.

Briuselyje virė

JAV lietuvių bendruomenės
XX tarybos sesija

Detroite

J. Vaičiūno nuotr.

S

palio 11–13 dienomis Mičigano
valstijoje, Detroite, vyko JAV
lietuvių bendruomenės XX tarybos antroji sesija, kurioje
dalyvavo 52 atstovai iš 10 apygardų. Į
sesiją taip pat atvyko ambasadorius
Žygimantas Pavilionis, generalinis
konsulas Niujorke Valdemaras
Sarapinas, generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas, Užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė
Damušytė, Lietuvos ambasados
ministras patarėjas Artūras Vazbys,
Pasaulio lietuvių bendruomenės
pirmininkė Danguolė Navickienė,
Kanados lietuvių bendruomenės
pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė,
Lietuvių fondo tarybos pirmininkas
Marius Kasniūnas, Lietuvos vyčių
centro valdybos pirmininkė Regina
Juškaitė-Švobienė. Sesijoje buvo aptarti JAV LB praėjusių metų darbai
ir ateities veiklos gairės, kalbėta apie
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą.
Ambasadorius Ž. Pavilionis savo
pranešime pabrėžė JAV administracijos ir Lietuvių bendruomenės
faktoriaus svarbą Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai,
ragino savo veikla stiprinti ryšius su

Bendra sesijos
dalyvių ir svečių
nuotrauka

Lietuva, didinti įtaką formuojant
JAV ir Lietuvos santykius. Lietuvos ambasadorius pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
aktualijas, pasidalino mintimis apie
bendradarbiavimą pirmininkavimo
darbotvarkės klausimais su JAV
administracija ir galimą Amerikos
lietuvių vaidmenį šiame procese.
Pasak ambasadoriaus, teisė kalbėti
ES vardu – unikali galimybė būti
matomiems JAV labiau nei bet
kada nuo pat nepriklausomybės
atkūrimo ir tuo būtina pasinaudoti
aktyviai pristatant mums svarbius
klausimus. Jis padėkojo Amerikos
lietuviams už aktyvią paramą prisidedant prie rezoliucijų dėl JAV dujų
eksporto plėtros ir Juodojo kaspino
dienos įtraukimo į atmintinų dienų
sąrašą priėmimo JAV Kongrese.
Ž. Pavilionis teigė tikįs geromis
derybų tarp ES ir JAV dėl Transat
lantinės prekybos ir investicijų
sutarties galimybėmis ir pabrėžė,
kad įsigaliojus šiai sutarčiai, būtent
JAV lietuviai taps jungiamąja grandimi, padėsiančia Lietuvos verslui
įsitvirtinti naujose nišose. Lietuvių
bendruomenės atstovų teigimu,
būtina stiprinti ekonominį, konsuli-

nį ir kultūrinį atstovavimą Lietuvai
JAV vakarų pakrantėje, o tam itin
padėtų naujo konsulato įsteigimas
Kalifornijos valstijoje. Šiuo klausimu priimtas ir atskiras JAV LB
tarybos nutarimas.
URM Užsienio lietuvių departamento direktorė G. Damušytė
aptarė JAV lietuvių vaidmenį bendradarbiaujant JAV ir Lietuvai bei
„Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą. Direktorė pažymėjo, kad
JAV LB yra viena iš stipriausių pasaulyje ir savo konkrečiais darbais jau
prisideda prie „Globalios Lietuvos“
tikslų įgyvendinimo. „Visa veikla –
projektai, dainų šventės, lituanistinis
švietimas, kultūriniai renginiai,
suvažiavimai ir mokymai negali būti
savitiksliai. Jie turėtų pasitarnauti
bendram tikslui – susitelkti Lietuvos
valstybės stiprinimui, padėti puoselėti lietuvišką tapatybę ir prisidėti
prie Lietuvos tikslų įgyvendinimo
bei jos vardo garsinimo“, – teigė
G. Damušytė. Diplomatė ragino JAV
LB narius solidarizuotis su kitomis
lietuvių bendruomenėmis – dalytis gerąja patirtimi, stiprinti PLB
atstovybę Vilniuje ir dirbti su vietos
valdžia didinant savo matomumą
ir politinę įtaką, saugant išeivijos
kultūrinį paveldą. Dalykiniuose
G. Damušytės pokalbiuose su JAV
LB krašto valdybos pirmininke Sigita Šimkuviene-Rosen ir apylinkių
atstovais sutarta bendradarbiauti
plėtojant ryšius su Lietuvos verslu,
nevyriausybiniu sektoriumi ir vietos savivalda.
Sesijos metu diskutuota Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimu,
svarstyta, kaip įtraukti daugiau
jaunimo į JAV LB veiklą, aptarti
JAV LB organizaciniai, teisiniai ir
finansiniai reikalai, išklausytas 2015
metų liepos 5–7 dienomis Čikagoje vyksiančios Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventės rengimo
komiteto pranešimas. Apylinkių ir
2013 lapkritis
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išlaikyti lietuviškumą ir jį perduoti
ateities kartoms. JAV LB kviečia
dalyvauti jos veikloje visus lietuvių
kilmės asmenis, taip pat jų nelietuvius sutuoktinius. JAV LB organizacinį branduolį sudaro 58 apylinkės,
veikiančios 27 valstijose ir sostinėje
Vašingtone. JAV LB plėtoja švietimo, kultūrinę, mokslinę, religinę, visuomeninę, socialinę, sportinę
ir kitokią veiklą, bendradarbiauja su
kitomis JAV veikiančiomis lietuviš-

Urugvajaus „Ąžuolynas“
atšventė sukaktuves

U

rugvajuje, Montevidėjuje,
pačioje miesto širdyje –
„Ateneo“ teatre – vyko
šokių kolektyvo „Ąžuolynas“
45-osios sukaktuvės. Jų švęsti ir
pasigrožėti „Ąžuolyno“ ir svečių iš
Panevėžio „Miestelėnų“ kolektyvo
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atliekamos programos susirinko
300 žiūrovų.
Dvi valandas trukusią programą ispaniškai ir lietuviškai vedė
Lietuvos konsulė Urugvajuje Cecilia
Hernandes Svoba ir buvęs Urug
vajaus lietuvių bendruomenės
pirmininkas Alberto Kaluževičius,
kalbą tarė dabartinis bendruomenės pirmininkas Gustavo Gerardo
Martinez’as Rodriguez’as.
„Ąžuolyno“ šokėjai sušoko vienuolika, o svečiai „Miestelėnai“ –
devynis šokius ir galiausiai abiejų
kolektyvų šokėjai kartu atliko
„Aneliukės polką“.
Sukaktuves šventęs „Ąžuolynas“
sulaukė sveikinimų iš Lietuvos
užsienio reikalų ministro Lino

komis organizacijomis ir Lietuvos
nevyriausybinėmis organizacijomis
bei valdžios institucijomis, aktyviai
remia demokratijos bei ekonominių
reformų plėtrą Lietuvoje, supažindina JAV visuomenę su Lietuva,
lietuvių kultūra ir paveldu, Lietuvos
ekonomikos, mokslo pasiekimais
bei investicijų galimybėmis, palaiko
ryšius su JAV valdžios institucijomis
ir organizacijomis, organizuoja Lietuvių išeivijos studentų stažuočių
(LISS) programą, Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų ir šokių šventes, sporto renginius. JAV LB veiklą vykdo
visuomeniniu pagrindu, darbai
finansuojami sutelktomis lėšomis. JAV LB veiklos gaires nustato
trejiems metams renkama taryba.
Tarybos numatytą veiklą įgyvendina
krašto valdyba.
JAV LB krašto valdybos informacija

Linkevičiaus, URM Užsienio lietuvių departamento vadovės Gintės
Damušytės, PLB valdybos pirmininkės Danguolės Navickienės,
choreografo Vidmanto Mačiulskio
bei Argentinos, Brazilijos ir Estijos
lietuvių bendruomenių.
Džiaugtasi ne tik šiandiena, bet
ir prisiminti tie, kurie jau iškeliavę
amžinybėn – šiltai prisimintas
„Ąžuolyno“ įkūrėjas dr. Alfredas
Stanevičius.
Po oficialiosios programos vyko
smagi susirinkusiųjų vakaronė iki
paryčių.
Kaip „Pasaulio lietuviui“ sakė
A. Kaluževičius, šventė ne vienam
sukėlė pačius tauriausius jausmus
ir priminė tarsi nuostabų sapną, ne
vienas braukė skruostu riedančias
džiaugsmo ašaras, o širdyje degė
pasididžiavimo, meilės tėvynei ir
draugystės jausmai.
Ilgiausių metų „Ąžuolynui“!

ULB nuotr.

apygardų atstovai pasidalino savo
veiklos patirtimi, pristatė organizuojamus renginius, papasakojo apie
sunkumus, su kuriais susiduriama.
Patvirtintoje JAV LB krašto valdybos
veiklos ataskaitoje apžvelgti lituanistinio švietimo, jaunimo lyderystės
ugdymo, socialinių reikalų, kultūros,
mokslo ir visuomeninės veiklos darbai, priimti nutarimai, numatantys
tolimesnę JAV LB veiklą. Šeštadienio vakare sesijos dalyviai ir svečiai
vyko į Dievo apvaizdos parapiją, kur
šv. Mišias aukojo kunigas Gintaras
Jonikas, vakare susirinkusiems
koncertavo vyrų oktetas ,,Tolimi
aidai“ iš Los Andželo. Baigiantis sesijai buvo nuspręsta, jog kitais metais
tarybos sesija ir vyks Los Andžele.
Pagal Lietuvių Chartą, kurią 1949
metais paskelbė Vyriausias Lietuvos
išlaisvinimo komitetas (VLIK), JAV
LB tikslas yra gyvenant užsienyje

Likimo nuosprendis –

Australija

Pastaruosius aštuonerius metus Australijos lietuvis
iš Melburno Ray Vyšniauskas gyvena Vilniuje, ir vis
sutinku žmonių, kurie nenustoja stebėtis, kad vietoj
saulėtos Australijos, kur gimė ir užaugo, pasirinko Lietuvą.
Tad paskutinės savo kelionės į gimtąjį Melburną metu
jis nusprendė pasidomėti tuo pačiu, tik iš kitos pusės –
paklausinėjo lietuvių, atsibeldusių per pusę pasaulio, ar
tikrai toji išsvajotoji Australija tokia nuostabi.

P

irmoji jo pašnekovė – menininkė ir galerininkė Brigita Lastauskaitė, į Melburną su vyru ir dukra
atsikėlusi prieš penkiolika metų.

kad Melburnas yra ant jūros kranto, ir įsivaizdavome, kad Australija
yra tropinių paplūdimių, egzotiškų vaisių ir laukinės gamtos šalis.
Labiausiai nustebino dideli
Ką apie Australiją galvojote prieš čia atstumai tarp Melburno apylinkių,
atvykdami?
be mašinos neapsieisi. Lietuva
Pirmiausiai galvojome, kad Austra- palyginti su Australija atrodo milijoje bus šilta ir niekada nereikės
niatiūrinė. Visoje Lietuvoje gyvena
žieminių drabužių… Žinojome,
apie 3 milijonus, o Melburne virš 4

Ray
Vyšniauskas

milijonų žmonių. Atstumai sukuria
keistą nuotaiką, žmonės gyvena savo
mažuose „lizduose“. Nėra spontaniškų susitikimų, nėra taip, kaip
Vilniaus ar Kauno senamiestyje, kai
išėjęs į miestą būtinai susitinki kelis
draugus ar pažįstamus. Todėl susitikimai čia planuojami iš anksto –
kartais prieš kelias savaites. Taip pat
nėra ir „kiemo“ fenomeno, kai vaikai
išeina į lauką ir žaidžia. Čia priemiesčiai tęsiasi dešimtis kilometrų, todėl
reikia tartis su tėvais iš anksto dėl
vaikų pabuvimo kartu.
Bet Australijos gamta kompensuoja
šiuos trūkumus – čia neįtikėtini laukinės gamtos plotai. Atsigauna širdis.
Mes dažnai išvažiuojame į gamtą, prie
vandenyno. Labai patinka stovyklauti,
deginti laužą ir miegoti po atviru dangumi klausant bangų mūšos. Aplinkui
triukšmauja kukabaros ir papūgos,
vakare išlenda vietinė fauna – vombiatai, volabiai, kengūros, kartais ir
echidną ar goaną pamatome. Prie
upių ir ančiasnapiai kartais pasirodo,
ypač Tasmanijoje. Vyras mėgsta žvejoti, todėl mes arčiau kokio vandens
traukiame. Mūsų šuo Kailis irgi labai
mėgsta kartu keliauti ir kiškius su
lapėmis gainioti. Aišku, mes Australijoje matėme nedaug, didelis žemynas.
Dažnai esame pririšti prie galerijos,
o Australijos žiemą norime važiuoti į
Lietuvą, nes ten būna vasara.
Kodėl nusprendėte apsigyventi
Australijoje?
Likimas nusprendė už mus… Mes jau
buvome baigę mokslus, o Vaido brolis
gyveno Australijoje ir turėjo šios šalies
pilietybę. Jis mus ir pasikvietė bei
patarė iš karto prašyti pilietybės, kad
turėtume daugiau galimybių. Turistauti Australijoje neteko…
Koks buvo pilietybės gavimo procesas?
Tais laikais artimiausia Australijos
ambasada buvo Švedijoje. Viskas
vyko laiškais, todėl anketų pildymo
2013 lapkritis
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Ar prieš atskrisdami jau turėjote
planų, ką veiksite Australijoje?
Aš buvau neseniai baigusi Kauno
dailės institutą, Vaidas taip pat buvo
baigęs studijas prieš keletą metų. Neturėjome jokių planų, tik daug drąsos. Gerai, kad turėjome giminaičius,
kurie padėjo susiorientuoti. Šiais
laikais viskas atrodo paprasta, gali bet
kokią informaciją rasti internete, bet
1998 metais jautėmės kaip į mėnulį
patekę. Jei būčiau iš anksto žinojusi
visą įsikūrimo procesą, nežinau, ar
būčiau išvis važiavusi. Pradžioje rasti
bet kokį darbą buvo sunku, nes dailininkų niekam nereikia, o bet kokiam
kitam darbui reikėjo vietinės darbo
patirties, netgi valytojo, dažytojo ar
statybininko pareigoms. Užburtas
ratas. Todėl daug žmonių pradeda
nuo savanoriško, nemokamo darbo ir
taip „užsidirba“ darbo patirtį.
Dirbome paprastus valymo,
dažymo darbus, vėliau atsirado
32
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užsakymų, susijusių su tapyba,
piešimu, tekstilės dizainu. Galiausiai
po 3 metų nusprendėme, kad mums
gana dirbti kitiems, ir pradėjome
ieškoti arčiau miesto esančios erdvės
galerijai. Atrodo, kad ši idėja buvo
tokia stipri ir pribrendusi, kad ji materializavosi per savaitę. Užklausiau
kelių vietinių nekilnojamojo turto
agentūrų dėl galerijos erdvės su gyvenamosiomis patalpomis nuomos.
Kitą dieną sulaukiau skambučio,
kad atvažiuotumėme pažiūrėti tik
ką atsiradusių nuomojamų patalpų,
apie kurias oficialiai dar nebuvo paskelbta. Nuvažiavę supratome, kad
čia kaip tik mums – XIX amžiaus
pastatas su keliais židiniais, aukštom
lubom, stačiais mediniais laiptais ir
tramvajaus linija šalia. Pasijutome

Pirmus penkerius metus
mes daugiausiai
bendradarbiavome su
lietuvių dailininkais.
Dabar daugiausiai
dirbame su vietiniais
dailininkais ir viskas
vyksta daug paprasčiau.

kaip Vilniuje… Viskas idealiai tiko ir
tai buvo nauja pradžia.
Ir kaip sekėsi plėtoti jūsų išsvajotąją
galeriją?
2001 metais įkūrę galeriją norėjome
pirmiausiai eksponuoti savo ir mūsų
draugų bei pažįstamų darbus. Pirmus penkerius metus mes daugiausiai bendradarbiavome su lietuvių
dailininkais: keramikais, skulptoriais, grafikais, tapytojais. Vėliau
pradėjome pardavinėti ir juvelyriką.
Dabar mes daugiausiai dirbame su
vietiniais dailininkais ir viskas vyksta
daug paprasčiau, nes galime greitai
ir įdomiai atnaujinti kolekciją. Su
lietuvių darbais nėra taip paprasta, nes neparduotus darbus reikia
gabenti atgal į Lietuvą ir vėl mokėti
už siuntimą. O jei meno kūriniai jau
įsigyti ir ilgai neparduoti, tada jie užsistovi ir atsibosta mums patiems ir,
žinoma, klientams. Dabar kontaktus
su vietiniais dailininkais užmezgame natūraliai ir spontaniškai. Per
tiek laiko susipažinome ir perpratome vietinį meno pulsą, tendencijas,
kryptis ir meno rinką.
Prieš metus galeriją iš pagrindų
suremontavome – padidinome
langus, atnaujinome, išbalinome
grindis, pakeitėme išplanavimą. Dabar atrodo jaukiau ir profesionaliau.
Daugiau dailininkų nori rengti pas
mus parodas, didesnė atranka.
Tik ką praėjo Australijos lietuvio
fotografo Min’o Simankeviciaus
paroda, po savaitės prasidės vietinio
dailininko Peter’io Walker’io tapybos paroda. Rugpjūčio pabaigoje pristatysime Pietų Afrikos dailininkės
Bronwen Murray darbus, ji neseniai
atsikėlė gyventi į Melburną.
Galerijoje pristatome daugiau
nei 15 dailininkų, kiti dailininkai
turi galimybę nuomoti salę, bet turi
pereiti atrankos procesą. Pati galerija yra gana maža ir kamerinė, bet
turi 2 patalpas, iš kurių viena skirta

R. Vyšniausko nuotr.

procesas buvo ilgas ir nuobodus:
gauni kažkokius dokumentus, užpildai, išsiunti, po mėnesio kito gauni
kitą krūvą popierių, vėl nusiunti.
Visas procesas užtruko apie 3 metus,
per tą laiką gimė mūsų dukra, todėl
dokumentų dar padaugėjo. Vėliau
Australijos ambasada persikėlė iš
Švedijos į Lenkiją ir tvarka „pasileido“, ir biurokratizmo padaugėjo.
Kai visi dokumentai buvo patvirtinti, turėjome Vilniuje išlaikyti anglų
kalbos egzaminą ir man pritrūko
pusės balo. Per egzaminą turėjome
klausyti gergždžiančio kasetės įrašo,
rodos, amerikietišku akcentu ir
versti… Kadangi egzamino neišlaikėme (dėl pusės balo trūkumo buvo
tik pikčiau), turėjome australams sumokėti kelis tūkstančius už būsimus,
priverstinius anglų kalbos kursus.
Tie kursai mums pasirodė nuobodūs,
mes jų taip, atrodo, ir nebaigėme. Į
Australiją atskridome per antrą duk
ros gimtadienį, 1998 metų spalį.

parodoms, kita – labiau komerciniams darbams.
Kokie jūsų kasdienybės skirtumai
Australijoje ir Lietuvoje?
Labiausiai jaučiame, kad nesame
namie per įvairias tradicines šventes –
Kalėdas, Velykas... Trūksta artimųjų,
draugų šurmulio. Ypač po to, kai
Vaido brolis grįžo gyventi į Lietuvą.
Šiaip daug kas yra panašiai: susitinkame su draugais, einame į filmus,
koncertus, lankau baseiną ir jogą.
Mes kasmet vasarą grįžtame į
Lietuvą, bet žiemos nematėme jau
14 metų. Pasiilgome čiuožinėjimo,
slidinėjimo, pūgų. Miglei, mūsų
dukrai, žiema būtų naujas dalykas, ji
nelabai ką atsimena iki 2 metų, kol
gyveno Lietuvoje.
Turime sodybą netoli Ukmergės,
statome ten namą. Vaidas mėgsta su
medžiu dirbti, daug darbų daro pats.
Turėsime didelį namą su dirbtuvėmis
ir daug erdvės svečiams. Mums patinka, kai daug žmonių suvažiuoja. Kai
namas bus baigtas, galėsime nuspręsti, kur norėsime praleisti daugiau laiko… Lietuvoje gyvenimas yra paprastesnis ir pigesnis. Esame dailininkai,
bet turėdami savo verslą, turime daug
laiko ir energijos skirti verslo funkcionavimui, sąskaitų mokėjimams ir t.t.
Taip pat turime namo paskolą. Tad
šie finansiniai rėmai įpareigoja daryti
daug daugiau nei tik menus kurti…
Bet dirbdama galerijoje įgijau labai
daug naudingų įgūdžių: buhalterijos,
vadybos, reklamos. Viskas, kas vyksta,
yra labai įdomu ir naudinga. Bet būtų
įdomu po tiek metų pakeisti aplinką.
Australija yra nusotabi šalis ir man čia
labai įdomu, bet lygiai taip pat man
labai patiktų gyventi ir Lietuvoje.
Jautiesi esanti labiau australė ar
lietuvė?
Jaučiuosi lietuve, nors per tiek laiko
gana gerai perpratau ir australus.
Man gana keista sutikti žmones, ku-

rie yra gimę Australijoje, bet sako,
kad jie yra lietuviai, nors lietuviškai visai nekalba. Tėvų identitetas
daro stiprią įtaką vaikams.
Mūsų Miglė labiau jaučiasi
lietuve nei australe. Matosi, kad ją
traukia Europa, nors iš tikrųjų ji
Lietuvoje gyveno tik 2 metus, kurių, kaip ji sako, nelabai atsimena.
Vaidas labai pasiilgsta Lietuvos… Nostalgija kviečia grįžti.

Labiausiai čia patinka
maudymosi sezonas –
nuo lapkričio iki
balandžio. Nesvarbu,
ar miesto paplūdimyje, ar
laukiniame vandenyne. Po
darbo 20 minučių mašina
ir jau gali mirkti jūroje.
Ką Australijoje žmonės sako, kai
sužino, kad esi iš Lietuvos?
Kai kurie žmonės sako, kad aš
pirma jų sutikta lietuvė. Bet taip
pat sutinku daug žmonių, kurie yra
kažkaip susiję su Lietuva: tolimi
seneliai ar vyro, ar žmonos giminės
kilę iš Lietuvos. Tai jausmas, kad
Lietuva maža, bet plačiai pasklidusi.
Neseniai sutikau vyrą, kurio tėvas
lietuvis, karo metais buvo patekęs
į vokiečių nelaisvę, tapo vokiečių
kareiviu, susituokė su vokiete ir
atkeliavo į Australiją. Šis vyriškis nekalba lietuviškai, niekada nebuvęs
Lietuvoje, bet jo tėvas lietuvis…
Šiaip lietuviai čia sutinkami
su egzotiška pagarba ir turi gerą
reputaciją, ne taip, kaip Europoje.
Kaip australai apskritai sutinka
imigrantus?
Labai šiltai. Jokios diskriminacijos
europiečių atžvilgiu. Gal todėl, kad
visi australai, išskyrus vietinius

aborigenus, yra imigrantai. Todėl
mokykloje yra labai stipriai puoselėjamas daugiatautiškumas, kaip unikalumas, kuriuo reikia didžiuotis.
Ko labiausiai pasiilgsti iš Lietuvos?
Vaikščiojimo basomis po pievas, maudymosi ežere ar upėje…
Australijos vandenynai yra labai
atšiaurūs, dažnai akmenuoti. Tai
visai kitokia patirtis: atšiaurus
gaivalas, stichija. Lietuvos ežerai
ir upės turi tokią jaukią, intymią
nuotaiką – prieinamas pakrantes,
miniatiūriškus kraštovaizdžius.
Dar pasiilgstu liepų ir jazminų
žydėjimo bei bičių dūzgimo… gegutės kukavimo. Žemuogiavimo ir
mėlyniavimo. Kas gali būt skaniau
už ką tik surinktas uogas, sutrintas
su cukrumi ir šviežiu pienu…
Kaip jūsų gyvenimą Australijoje
veikia klimatinės sąlygos?
Labiausiai čia patinka maudymosi
sezonas – nuo lapkričio iki balandžio. Nesvarbu, ar miesto paplūdimyje, ar laukiniame vandenyne. Po
darbo 20 minučių mašina ir jau gali
mirkti jūroje. Man labai patinka nardyti su akvalangu ir nuostabu, kad
„miesto“ jūra yra „gyva“ ir knibžda
nuo gyvūnijos: didžiulės raudonos
jūros žvaigždės, austrės, įvairūs jūros
dumbliai ir daug žuvyčių. Tai toks ir
skirtumas – daugiau saulės, daugiau
vitamino D ir daugiau optimizmo.
Čia žiemos mėnesiai – birželis,
liepa ir rugpjūtis – yra lietingi, šalti ir
nemalonūs. Neseniai mačiau žmogelį su kailine kepure. Ir paltų reikia, o
ryte kartais net apšarmojusį mašinos
langą reikia nusivalyti. Ir penktą
vakaro jau tamsu. Turint omeny, kad
šildymo sistemos senuose namuose visai nėra ir dvigubi langai čia
nenaudojami, geriausias sprendimas
išvengti žiemos yra skristi į Lietuvą,
kaip paukščiai traukia link šiltų
kraštų…
2013 lapkritis
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Sulaukęs 90-ies mirė JAV
lietuvis, gydytojas ir politikas

K. Bobelis

K

azys Bobelis gimė Kaune,
baigė „Aušros“ berniukų gimnaziją. 1941 metais dalyvavo
tautos sukilime prieš bolševikus. Naciams likvidavus
Laikinąją Vyriausybę, dalyvavo
antinacinėje jaunimo veikloje.
Vėliau studijavo mediciną Vytauto Didžiojo, Graco (Austrijoje) ir
Tiubingeno (Vokietijoje) universitetuose.
Daktaras K. Bobelis buvo ilgametis Katalikų mokslų akademijos narys, įvairių JAV ir pasaulio
medicinos organizacijų narys.
Įgijęs chirurgo specialybę, 1953
metais pradėjo privačią chirurginę
praktiką Čikagoje ir Elgine, vėliau
apsigyveno Floridoje. Dėstė urologinę chirurgiją Lojolos ir Čikagos
medicinos mokyklose.
JAV atkūrė Lietuvos ateitininkų organizaciją ir 1949–1952 m.
vadovavo Čikagos ateitininkams. 1962–1976 m. – JAV lie-
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tuvių bendruomenės tarybos
narys, 1969–1979 m. Amerikos
lietuvių tarybos pirmininkas,
nuo 1979 m. šios organizacijos
garbės pirmininkas. 1979–1992 m.,
iki Vilniuje įvykusio simbolinio
Uždaromojo Seimo, jis buvo
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto (VLIK) pirmininkas.
Vadovavo VLIK organizuotoms
demonstracijoms, piketams
įvairiuose JAV ir pasaulio miestuose. Pristatinėdavo Lietuvos
Nepriklausomybės bylą įvairiose
tarptautinėse konferencijose,
atstovavo VLIK Pasaulio antikomunistinės lygos (angl. World
anticommunist league) konferencijose. 1985 m. vadovavo Lietuvos
delegacijai Danijoje vykusiame Kopenhagos tribunole, kur
pristatė Lietuvos kaltinimą Tarybų Sąjungai dėl neteisėtos Lietuvos okupacijos ir inkorporacijos.
1989 m. kartu su Sąjūdžio atsto-

vais pasirašė Gotlando komunikatą, kuriame teigiama: „Visų
pasaulio lietuvių gyvybinis tikslas
yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas.“
K. Bobelis 1984 metais popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas
Šv. Grigalijaus Didžiojo ordinu
„Už religijos ir tautos laisvės kovą
Lietuvoje“. 1986 metais apdovanotas JAV Kongreso Ellis Island
medaliu, kaip daugiausiai nusipelnęs Amerikos lietuvis.
1993 metais prezidento Algirdo
Brazausko apdovanotas Vyčio
kryžiaus II laipsnio ordinu su
žvaigžde už nuopelnus kovoje
dėl Lietuvos laisvės, 1995 metais – Švedijos karaliaus ordinu,
2004 metais K. Bobeliui buvo
įteiktas Vytauto Didžiojo ordino
Komandoro didysis kryžius.
Nuo 1992 metų daktaras K. Bobelis gyveno Lietuvoje, priklausė
krikščionių demokratų judėjimui,
buvo ilgametis Seimo narys, savo
algą skyręs labdarai, dažnai atlikdavo sunkias ir sudėtingas operacijas
Vilniaus universitetinėje Antakalnio
ligoninėje. 1997 metais kandidatavo
Prezidento rinkimuose.
K. Bobelis 1995 metais Otavoje
buvo išrinktas Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos
parlamentinės asamblėjos viceprezidentu, o po metų Stokholme
perrinktas naujai trejų metų kadencijai. Nuo 1998 metų – Europos
Sąjungos ir NATO komisijų narys.
1996–2000 metais K. Bobelis
buvo Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas. Jis – Lietuvos
kariuomenės atsargos karininkų
sąjungos garbės narys. JAV atkūrė
Lietuvos ateitininkų organizaciją
ir 1949–1952 metais vadovavo
Čikagos ateitininkams.
Kartu su žmona Dalia užaugino
5 judviejų vaikus: 3 dukras Aldoną,
Aleną, Rūtą ir 2 sūnus Algį ir Joną.

I. Sidarevičiaus („Vakarų ekspresas“) nuotr.
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N

etekome ilgamečio Lietuvos Respublikos Seimo nario,
puikaus diplomato, Pasaulio lietuvių bendruomenės aktyvaus nario, daktaro Kazio Bobelio. Šviesaus atminimo Kazys
Bobelis nuo pat jaunystės pasižymėjo drąsa ir aktyvumu –
dalyvavo antinacinėje jaunimo veikloje, vėliau – įgijęs mediko
išsilavinimą – priklausė daugeliui JAV ir pasaulio medicinos
organizacijų, aktyviai puoselėjo JAV lietuvių bendruomenės
veiklą, buvo ilgametis jos pirmininkas.
Gyvendamas išeivijoje niekada neužmiršo Lietuvos. Velioniui, kaip ir viso pasaulio lietuviams, gyvybiniu tikslu buvo
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Su dideliu
iniciatyvumu, negailėdamas nei laiko, nei jėgų, Kazys Bobelis
vadovavo Lietuvos išlaisvinimo komitetui, aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos Sąjūdžiu, turėdamas didelę diplomatinio
darbo patirtį atstovavo Lietuvai įvairiose Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijose.

Lietuvos žmonių tikriausias ir nuoširdžiausias visų Kazio
Bobelio darbų, asmeninių savybių įvertinimas – daugkartinis
Tautos mandato suteikimas.
Visus, kam teko dirbti ir bendrauti su Velioniu, žavėjo Jo
profesionalumas ir darbštumas, nuoširdumas ir atjauta, didelė
meilė savo gimtajam kraštui – Lietuvai.
Lietuva ir jos žmonės, palydėdami Amžinybėn neeilinį
politiką, diplomatą, mediką, su pagarba ir dėkingumu visada
prisimins Jo nuopelnus skatinant tautinį atgimimą ir Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą, pavyzdžiu sau pasiliekame
Jo begalinį atsidavimą savo gimtajam kraštui – Lietuvai.
Nuoširdi pagarba ir dėkingumas telydi parlamentaro Kazio
Bobelio vardą ir atminimą. Šią sunkią valandą nuoširdžiai
užjaučiame Velionio šeimą ir artimuosius.
Lietuvos Respublikos Seimas

D

ėl buvusio Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko dr. Kazio Bobelio netekties
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, kolegoms ir bendražygiams. Šviesus dr. Kazio Bobelio atminimas ilgai
išliks mūsų atmintyje ir širdyse.
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos vardu
komisijos pirmininkė Ona Valiukevičiūtė

N
J. Survilaitė:
Rašytoja

„Šveicariją branginu, bet
tikroji meilė pasiliks Tėvynei“
Su rašytoja Janina Survilaite, daugiau nei
dvidešimt metų gyvenančia Šveicarijoje,
kalbėjomės ne tik apie jos neseniai pasirodžiusią
knygą „Pašnekesiai su Helvecija“, Šveicarijos
lietuvių bendruomenės istoriją ir šiandieną, bet
ir apie šios šalies politiką užsienin išvykusių
Šveicarijos piliečių atžvilgiu.

Deimantė
Dokšaitė

eseniai pasirodė jūsų knyga „Pašnekesiai su Helvecija“. Ji vainikavo
20 metų aktyvų šveicarų gyvenimo
stebėjimą. Kuo gi toji šalis labiausiai
nustebino, kokiais pastebėjimais
pasidalinote su knygos skaitytojais ir
galėtumėte pasidalinti su „Pasaulio
lietuvio“ skaitytojais?
Kitų šalių pažinimas domina daugelį,
tačiau kokio amžiaus, išprusimo,
kokio požiūrio į pasaulį yra žmogus,
to verti ir jo pastebėjimai. Mano
požiūris brendo skirtingai nuo kitų
Šveicarijoje atsiradusių lietuvių
emigrantų. Pirmiausia, aš atvykau į
Šveicariją tuojau po Nepriklausomybės paskelbimo 1990-aisiais, buvau
brandaus amžiaus, ištekėjau už
lietuvio emigranto, turinčio dvi pilietybes: Šveicarijos ir Lietuvos, kurias
kartu „perėmiau“, ir lengvai tapau
vietine. Jeigu tektų kurios pilietybės
2013 lapkritis

35

Lietuviai pasaulyje

remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
j u b i l i e j u s

J. Survilaitė
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Ištisa pažinimo mokykla
man atsivėrė, kai 1998 m.
buvau išrinkta ŠLB
valdybos pirmininke
ir senoji išeivių karta
prikalbino mane rašyti
knygą apie istorinę ŠLB
veiklą „Alpių lietuviai“.

Asmeninio archyvo nuotr.

atsisakyti – pasilikčiau Lietuvos. Per
daug patriotiška yra mano šeimos
dinastija, kad norėčiau tapti, būti ir
mirti šveicare. Šveicariją aš branginu
kaip pažangią šalį, bet tikroji meilė
pasiliks Tėvynei. Juk aš pati priklausau tai Lietuvos našlaičių kartai,
kurių mokytojus tėvus sovietinis
režimas nužudė pačius pirmuosius...
Neseniai baigiau rašyti knygą, skirtą
kaip tik tokiems nelaimingiems
Lietuvos našlaičiams, gimusiems,
augusiems ir brendusiems be tėvų.
Šveicarija pasaulyje laikoma neutraliausia nepriklausoma pasaulio
šalimi, todėl tokiai jos piliečių nuostatai reikėjo atitinkamai subręsti.
Manau, tam, kad pasiektų tobulumą, šveicarai naudojo ir naudoja
daugybę įstatymų, kurių visi šalies
piliečiai vienodai laikosi, nepriklausomai nuo turtinės, luominės, socia
linės kilmės ar padėties. Bet koks
šalyje išleistas įstatymas piliečiui ne
trukdo, o padeda gyventi: reikia tik
vienintelio dalyko – jo laikytis ir būti
už jį atsakingam. Nesilaikydamas
įstatymo, tu nuskriaudi arba kliudai

istoriją ir jos tęstinumą. Į Šveicariją
lietuviai niekada nėra emigravę
ieškodami tik darbo, kaip į Šiaurės ir
Lotynų Ameriką, Kanadą ar Australiją, todėl čia nėra ir vadinamųjų
emigrantų bangų. Trečiabangiais
dabartinė ŠLB valdyba šiandieninius
emigrantus pavadina tik dėl istorijos nežinojimo. Senoji karta mūsų
niekada nėra taip pavadinusi, o
patys šveicarai net nesuprastų, ką tai
reiškia! Į Šveicariją lietuviai vykdavo
tik studijuoti, gydytis sanatorijose,
tobulintis arba, kaip prof. B. Sruoga,
su savo studentais kopti į kalnus...
XX a. pradžioje lietuvių studentų
veikla Šveicarijoje buvo gana aktyvi.
Štai švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetį, 1928 m.
balandžio 3 dienos Lietuvos laikraštis
„Rytas“ rašė: „Iš užsienio lietuvių
kolonijų Šveicarijos lietuviams
Nepriklausomybės atkūrimo darbe
teko suvaidinti didžiausią vaidmenį.
Daugiausia dirbo studentai, vėliau
prisidėjo ir nemažas būrys aktyvių inteligentų. Ypač daug dirbo
p. J. Gabrio vedamas Spaudos biuras,
kuris, galima sakyti, kiekvieną dieną
svetimtaučių tarpe populiarino Lietuvos vardą. Veikėjams materialinės
paramos daugiausia siųsdavo broliai
amerikiečiai. Ypač minėtinas jų
„Tautos fondas“. Iš žymiausių veikėjų,
nudirbusių didžiausią darbą tautai,
bene pirmoje vietoje reikėtų paminėti kun. A. Steponaitį, dr. Purickį,
nesusiras tinkamo rakto prisikasti
dr. J. Bielskų, V. Daumantą ir kitus...“
prie tos šalies gelmių, kūrybinės
Padedant savo vyrui, kuris Šveijėgos, krikščioniškojo tikėjimo
įjausmintų šalies metaforų. Kai pasi- carijoje jau buvo pragyvenęs beveik
domi šiandieninių emigrantų veikla 50 metų ir aktyviai dalyvavo ŠLB
lietuvių bendruomenėje – pasišiau- veikloje, taip pat susipažinusi su garsiais ŠLB mokslininkais ir jų darbais,
šia plaukai, kokias nedovanotinas
(net politines!) klaidas jie daro vien aš galėjau save iš naujo ugdyti, keisti
todėl, kad šios šalies nenori pažinti. savo sovietinį mąstymą, santykį su
pasauliu ir kitaip jame suvokti save
pačią. Ištisa pažinimo mokykla man
Šveicarijoje aktyviai įsitraukėte į
tenykštę lietuvių bendruomenę, jai atsivėrė, kai 1998 m. buvau išrinkta
vadovavote. Kokia toji bendruome- ŠLB valdybos pirmininke ir senoji
išeivių karta prikalbino mane rašyti
nė? Kokie Šveicarijos lietuviai?
Inga Minelgaitėknygą apie istorinę ŠLB veiklą „Alpių
Lietuvių, apsigyvenusių Šveicarijoje,
Snaebjornsson
veikla nuo seno turi reikšmingą savo lietuviai“. Sudaryta senosios kartos
gyventi kitam: savo kaimynui,
pažįstamam ar nepažįstamam, todėl
esi įdėmiai visų stebimas. Pagal tai,
kaip laikaisi įstatymo, visuomenėje
yra vertinamas tavo mentalitetas ir
pilietinis sąmoningumas.
Atrodo, labai paprasta, tačiau
mus, išsiritusius iš socialistinio
kokono, tai labiausiai ir stebina...
Išsamiau apibūdinti Šveicarijos
neįmanoma. Joje kas žingsnis reikia
kuo nors stebėtis. Kartu su mano
knyga išėjo ir Lietuvos ambasadoriaus Šveicarijoje dr. V. Plečkaičio
knyga „Šveicarija, kurios nepažįstame...“. Tai yra labai taiklus pasakymas! Puikūs diplomato užrašai ir
pastabos apie šį kraštą irgi sako tą
patį: Šveicariją pažinti sunku, nes
nėra atitikmens, su kuo ją galėtum
palyginti. Belieka tik atsidėti išsamioms krašto studijoms, kurios irgi
vargu ar bus sėkmingos, jei žmogus

knygos rašymo darbinė ir konsultacinė komisija: prof. J. Juraitis,
dr. V. Dargužas, ilgametis „Pasaulio
lietuvio“ korespondentas N. Prielaida buvo griežti mano mokytojai.
Prireikė daug rimtų užsiėmimų
studijuojant ŠLB archyvus, kol aš
perpratau ypač tragiškas lietuvių
emigrantų, prisiglaudusių Šveicarijoje pirmaisiais pokario dešimtmečiais,
aplinkybes. Pabrėžiu, Šveicarijoje
buvo visiškai kitokios, išskirtinės
negu kitose šalyse sąlygos.
Šveicarijos lietuvių karo pabėgėlių istorija kitokia ne tik lokaliniu
išskirtinumu, bet ir savo politiniu
pažeidžiamumu, politinių slenksčių
skaudumu toje istorinėje-politinėje
laiko atkarpoje, palyginti su kitomis
Vakarų Europos šalimis. 1944–1952
metai pačiai Šveicarijai ir joje atsidūrusiems pabėgėliams buvo labai
sudėtingi. Tuo laikotarpiu kiekvienas išeivis gali ir po šimto metų
atpažinti savo išskirtinį likimą, savo
pabėgėlio emigranto tragediją labai
sunkių pokario metų slinktyje.
Štai dar viena kliūtis naujiesiems
mūsų emigrantams, atsiremianti į
tą pačią problemą „Šveicarija, kurios nepažįstame“. Todėl, norint ką
nors savaip sufantazuoti, daromos
nedovanotinos politinės klaidos...
Mums, atėjusiems iš sovietinės
santvarkos, yra nesuprantama pati
to meto užsienio lietuvių kovų dėl
Nepriklausomos Lietuvos metodika.
Senoji karta man paaiškino ir pateikė
dokumentuotus faktus apie be galo
sunkias ŠLB kūrimosi sąlygas ir apie
kliūtis, kurias tuo laiku reikėjo nugalėti, kol ŠLB buvo oficialiai 1952 m.
Šveicarijoje įteisinta. Oficialiai neįsiteisinusių kokių nors organizacijų čia
niekada nėra buvę ir, manau, nebus,
nes tokio kito pedantiško krašto,
kaip Šveicarija, pasaulyje nerasime...
Tokios politinės įtampos, siekiant,
kad ŠLB įsiteisintų be jokių politinių
dėmių, tikrai nėra patyrusi nė viena
lietuvių bendruomenė. Šiandieninės
valdybos užmojį keisti archyvinius

ŠLB duomenis galime tik pavadinti
tragiška nesėkme visai PLB išeivijos
istorijai.
Apie plačią mokslinę Šveicarijos
išeivių veiklą galima būtų kalbėti
daug, tačiau apie tai galima pasiskaityti dr. A. Geručio, prof. J. Juraičio,
prof. J. Ereto, dr. V. Dargužo ir mano
knygose. O šiandien svarbiausia
lietuvių bendruomenių vadovų
užduotis ir yra išsaugoti savo LB
už tautos ribų tęstinumo istorijas,
griežtai apsaugant jas nuo pašalinio,
į jas besikėsinančio blogio, kaip
tai nedovanotinai paskutiniaisiais
metais atsitiko su Šveicarijos išeivių
veiklos pradžios istorija.
„Tautos krikščioniškosios istorinės kultūros sėkla iš kartos į kartą
turi būti perduodama neužteršiant
ją melu – tik tada ji turės teisingą
tęstinumą“, – rašė savo knygoje
„Pastogės Lietuva“ 2011 m. sovietinis disidentas, rašytojas, poetas,
signataras Algirdas Patackas.
Apie žymiausius ŠLB lietuvius ir
jų veiklą galima pasiskaityti mano
knygoje „Visada tolimi – niekada
svetimi“.
Nors gimėte, augote, mokinotės Lietuvoje, pastaruosius porą dešimtmečių gyvenate Šveicarijoje ir Lietuvą
stebite iš atstumo. Kokia ji jums
atrodo gavusi nepriklausomybę,
besitvarkanti savaip, be okupantų?
Atsivėrusios naujos erdvės suteikia
galimybių giliau, tarsi iš šalies pažvelgti į Tėvynę, jos kultūros, politikos, ekonomikos brendimą ir krašto
polemiškumą. Tačiau vienas dalykas
yra stebėti iš atstumo, kitas – Lietuvoje gyventi pačiam.
Niekada nenorėčiau už visas blogybes, kurios metai iš
metų vyksta Lietuvoje, kaltinti savo
tautiečių. Iš toli ir
įstatymai Lietuvoje
atrodo neblogi, ir
žmonės – patrio-

tiški, darbštūs, gabūs ir gražūs, bet
kad tautai nesiseka – tą pasakys
kiekvienas. Visų pirma krinta į akis,
jog labai trūksta piliečių atsakomybės brandumo kovojant su blogybėmis: nesiekiama, kad visi vienodai
laikytųsi įstatymų, neapgaudinėtų ir
neskriaustų žemiausiojo sluoksnio,
o jam rodytų savo širdį, tačiau už
nusikaltimus neliktų nenubaustų,
būtų užkirsti visi keliai išsisukinėjimui nuo bausmių. Matyt, tokie dalykai gali būti įgyvendinti tik tvirtai
politiškai ir moraliai subrendusioje
šalyje, tokioje kaip Šveicarija.
Šveicarija garsėja tuo, kad vienoje
šalyje telpa keturiomis kalbomis
kalbantys žmonės. Kaip šveicarai
reaguoja į imigrantus? Kaip jums
pačiai sekasi integruotis ir tuo pačiu
saugoti savo tautiškumą?
Keturtautė ir keturkalbė santarvė ir
kiekvienos tautos savasties branginimas Alpių krašte svetimtaučiui
labai krinta į akis... Visų pirma tam
yra palanki pati valstybinė struktūra – Šveicarijos Konfederacija
(Confederation Helvetia - CH). Šveicarija ne prezidentinė respublika, o
parlamentinė konfederacija, kurioje
iš anksto numatytos vienodos teisės
kiekvienai į ją įsiliejusiai tautai:
kalbai, kultūrai, papročiams, ekonomikos plėtrai ir kt. Joje pagrindinis
Dievas – įstatymas! Štai prieš 20
metų Šveicarijoje buvo įgyvendintas
antirasistinis įstatymas, reiškiantis, kad Šveicarijos pilietis negali
rodyti jokio nepasitenkinimo šalia
jo įsikūrusiam imigrantui. Negali jo
išnaudoti, žeminti, išjuokti ar rodyti
bet kokį jam nepalankumą. Jeigu
to nesilaikys – bus ne tik įstatymiškai nubaustas, bet ir visuomenės
pasmerktas... Visuotinis piliečių,
nesilaikančių įstatymų, pasmerkimas, kaip žinome, nusikaltėliui
yra didesnė bausmė už valstybinę
įstatyminę baudą. Kur dingti, kai
tave visi pirštais bado?!
Iš prigimties esu patyrusi labai
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remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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daug vargo ir neteisybių... Mama
mane užaugino sąžiningą, drausmingą, punktualią ir visiems draugišką,
todėl jokių sunkumų neturėjau integruotis Šveicarijoje, be to, ištekėjusi
iš karto (tada 1990 m.!) gavau priedo
dar ir Šveicarijos pilietybę.
Primenu, jog Šveicarijoje leidžiama turėti net kelias pilietybes!
Tautiškumas manyje irgi įgimtas, jį
išsisaugoti šveicarų politika tikrai
svetimšaliams nedraudžia – sveika
ir taiki tautinė įvairovė šalyje tik
skatinama. Darbdavių kultūra čia
irgi labai skiriasi nuo lietuviškos.
Kokia Šveicarijos politika svetur
gyvenančių šveicarų atžvilgiu?
Emigracija – seniai ne naujiena ir
Šveicarijai. Žmogaus prigimtis yra
nuolat besilaisvinanti iš standartų
ir nuobodulio sėdėti vienoje vietoje… 2012 metų duomenimis, apie
700 000 šveicarų yra emigravę į kitas
pasaulio šalis: Ameriką, Australiją,
Singapūrą, Arabų Emiratus, Turkiją,
Prancūziją ar Vokietiją. Užsienyje
įsikūrę šveicarai emigrantai pačios
Šveicarijos nėra vadinami tėvynės
išdavikais, o gražiai oficialiai – „Penktąja Šveicarija“. „Penktąja“ todėl, kad
keturios – vokiškoji, prancūziškoji,
itališkoji ir retoromaniškoji – jau yra
pačioje Šveicarijoje, su visų patogumui šalies Konstitucijoje įteisintomis
keturiomis valstybinėmis kalbomis.
Šiuo metu svarstoma dėl penktosios
valstybinės kalbos – anglų, kuria be
suvaržymų galėtų kalbėti panorę
sugrįžti angliškai kalbantys šveicarų emigrantų vaikai ar Šveicarijos
kurortuose gausiai apsigyvenantys
svetimšaliai ir svečiai. Prie senelių
namų statomi viešbučiai, kuriuose
galėtų pagyventi savo tėvų ar senelių
ilgiau aplankyti iš užsienio atvykę
artimieji.
Gyventi ten, kur žmogus nori – yra
pamatinė kiekvieno piliečio laisvė ir
jos niekas negali riboti! Tik lietuviai,
išvykdami į užsienį, supranta, kaip į jį
priešiškai reaguos tėvynainiai, o dar
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dienų
blogiau, ar nebus atimta iš joŠių
Lietulietuviškasis
vos pilietybė. Šveicarijos pagrindinis
Rytų Londonas
įstatymas –Verfassung (Konstitucija)
garantuoja kiekvienam piliečiui
jo prigimtinę teisę visą gyvenimą
teisiškai vadintis šalies piliečiu. Be to,
kiekvieno piliečio praradimas menkina tautos demografijos politiką, nors
Šveicarija savo plotu yra mažesnė už
Lietuvą, o gyventojų joje – 8 milijonai!
Ciuricho krašto muziejuje vis
papildoma naujais duomenimis
ekspozicija, skirta „Penktosios Šveicarijos“ gyvenimui nušviesti. Kino
filmai, vaizdo, garso, internetinių
puslapių medžiaga, fotografijos –
viskas pagarbiai surinkta, sukataloguota prieinama forma sužinoti,
kaip ir kuo užsienyje gyvena virš 700
įvairiausių šveicarų draugijų. Šaliai
labai įdomi šveicarų emigrantų dalia
ir jų veikla užsienyje.
1916 metais buvo specialiai įkurta
Užsienio šveicarų organizacija (Auslandschweizer-Organisation – AOS). Ji
šalies vadovybės aprūpinta moderniomis komunikacijų priemonėmis
ir palaiko nuolatinius ryšius su
Šveicarijos atstovybėmis, bendruomenėmis, klubais užsienyje ir
žiniasklaida šalyje. Kas ketvirtį išeina
410 tūkstančių tiražu penkiomis kalbomis laikraštis „Schweizer Revue“,
prie to – dar reguliarūs naujienlaiš-

150 parlamento narių iš įvairių
užsienio šveicarų bendruomenių
ir kuo nors pasižymėjusių asmenų.
Parlamentas renkasi į vienos dienos
posėdį kiekvieną pavasarį Berno rotušėje, nagrinėja, tariasi, sprendžia
aktualius savo klausimus. Dar vieną
kartą per metus, rudenį, parlamento
nariai susirenka į Užsienio šveicarų
kongresą.
Po ASO stogu gyvai jungiasi įvairūs
geranoriški fondai: emigrantų vaikų
mokykloms užsienyje remti komitetas, Draugija užsienio šveicarų
jaunimo mokymui remti ir skatinti
„Verein zur Fiorderung der Ausbildung junger Auslandschweizerinnen
und Auslandschweiz – AJAS“. Fondas
jauniems užsienio šveicarams
„Stiftung fur junge Auslandschweizer – SJAS“ kasmet siūlo 8–14 metų
emigrantų vaikams vasaros ir žiemos
stovyklas Šveicarijoje. Užsienio šveicarų solidariųjų fondų kooperatyvas
„Soliswiss“, įkurtas 1958 metais, iki
maksimalios sumos – 150 000 frankų – dengia iš šalies išvykusių piliečių
nuostolius, jei jie netenka egzistencijos pagrindo dėl politinių įvykių
šalyje. Asmeninis buvusio Šveicarijos
nacionalinio banko direktoriaus
Charles’o Schhnyder’io von Wartensee fondas, įkurtas 1950 metais,
remia užsienio šveicarus, netekusius
savo turto dėl įvykusių gamtos katastrofų ar stichinių nelaimių.
1991 metais, švenčiant Šveicarijos 700 metų jubiliejų, įsteigtas
dar vienas fondas „Die Stiftung
Auslandschweizerplatz Brunnen“.
Jubiliejaus proga šis fondas užsienio šveicarų vardu nupirko gabalą
žemės prie Keturių kantonų ežero
Bruneno miestelyje ir pavadino jį „Užsienio šveicarų aikšte“.
kiai bendruomenėms ir klubams
Simboliškai kiekvienas užsienyje
bei internetinė svetainė keturiomis
gyvenantis šveicaras turi gabalėlį
kalbomis… Šveicarų emigrantų
žemės savo tėvynėje ir šveicarų
interesams atstovauja Šveicarų
valdžia džiaugiasi, kad toji jungtis
užsienio taryba (Der Auslandschwisu tėvyne niekada nenutrūks...
zerra – ASR). Ji vadinama „Penktosios
Žinoma, kad tokias privilegijas ir
Šveicarijos parlamentu“, kurį sudaro paramą savo išvykusiems tautie-

Tautiškumas manyje
irgi įgimtas, jį išsisaugoti
šveicarų politika tikrai
svetimšaliams
nedraudžia – sveika ir
taiki tautinė įvairovė
šalyje tik skatinama.

čiams gali siūlyti tik viena turtingiausių pasaulio šalių – Šveicarija.

nematys apčiuopiamos naudos savo
valstybei ir sau, jis jokiais žaidimais
niekada neužsiims, pinigus pataupys
savo šalies gerovei kurti.
„Globalios Lietuvos“ strategija
man primena sovietinius penkmečio planus, kurie būdavo
įgyvendinti tiktai popieriuje. PLB
pirmiausia reikėtų nusileisti į
praktišką žemišką realybę: skatinti,
kad Amerikoje ir Vakaruose įsikūrusios lietuvių bendruomenės savo
renginiams nemelžtų iš Lietuvos
nusistekenusių mokesčių mokėtojų pinigų, o viską susiorganizuotų
pačios, nes emigrantų uždarbiai
mažiausiai 10 kartų didesni negu
Lietuvoje; kad lietuvės motinos
visų pirma pačios būtų atsakingos
už savo vaikų mokymą lietuvių kalba, o ne tykotų, jog Lietuva įsteigtų

Yra tekę skaityti, kad kritiškai vertinate „Globalios Lietuvos“ strategiją.
Kodėl?
Tai ne mano vienos nuomonė,
tačiau, žinoma, ir ne daugumos.
Aš užtektinai prisižiūrėjusi, kokius
materialinius turtus turi Alpių šalis ir
kokius dvasinius turtus šveicarai gali
iš savęs išspinduliuoti be jokių šūkių
ir strategijų, todėl tapau praktiška ir
į viską žiūriu realiai. Mano šeimoje –
du gryni šveicarai: žentas ir mano
draugas. 15 metų stebėjau, kaip ir
kuo jie užsiima, dalyvauja tautos ir
valstybės gyvenime, siekia pažangos… Šveicaras „Globalios Lietuvos“
strategijos išvis nesuprastų. Šveicarai
tikslūs ir konkretūs. Jeigu šveicaras

joms užsienyje formalią mokyklėlę;
kad Lietuvos vyriausybė sukurtų
įstatymus, jog užsienyje užsidirbusiems pinigų emigrantams būtų
garantijos Lietuvoje įsigyti nekilnojamąjį turtą ar įsikurti abiem
šalims naudingus verslus ir t.t.
Visi šie darbai turėtų būti vykdomi
konkrečiai, su gabiųjų ir sumaniųjų
patebėjimu ir skatinimu, dėmesiu
ir pagarba, moraline valdžios ir
visuomenės parama. Yra labai daug
galimybių išsimėčiusiai po pasaulį
tautai vienytis rimtiems tikslams ir
be sovietinių šūkių.
Jeigu mūsų vyriausiosios galvos
iš „Globalios Lietuvos“ strategijos
planų tikrai numato gražius ir
naudingus ateities pasiekimus
Lietuvai – sveikinu ir linkiu
sėkmės!

Bordo Europos namai

rugsėjį paskyrė

Lietuvai

A. Kiškytės-Degeix nuotr.

B

ordo miesto Europos namai
supažindina vietos gyventojus
su Europos institucijomis ir
organizuoja įvairius renginius
Europoje gyvenančioms tautoms
pažinti. Jie palaiko glaudžius ryšius
su šalies mokyklomis ir universitetais.
Rugsėjo mėnesio Europos namų
renginiai buvo skirti Lietuvai. Rugsėjo
18 dienos popietė kvietė prancūzų
vaikus išmokti lietuviškų dainų ir
žaidimų bei kartu pažaisti „Jurgelį
meistrelį“. Tos pačios dienos vakare
Bordo miesto gyventojai susipažino

Aida KiškytėDegeix

su humoristiniu ką tik į Prancūziją atvykusios studentės Liepos
Ošauskaitės pristatymu „Aš esu
lietuvis“. Salė smagiai sutiko Liepos
sukurtą vaizdo konferenciją, kur ji
papasakojo apie išgirstus ir užrašytus
ją pasitikusių prancūzų jai išsakytus
stereotipus apie Lietuvą. Pasirodo,
kad Lietuvą Prancūzijoje labiausiai
garsina jos krepšininkai ir menininkai.
Renginio dalyviai domėjosi Lietuvos
kultūra, istorija ir šiandienos aktualijomis bei klausinėjo apie Europos
įtaką Lietuvai. Vakaras pasibaigė
bendra visų dalyvių sudainuota lietuviška sutartine, kurią vedė Raimonda
Jagelavičiūtė ir Ilona Jonušauskienė.

Smalsieji prancūzai galėjo paragauti
giros, bulvių plokštainio, rūkytos
žuvies, mišrainių, juodos duonos, balto
sūrio, lašinių bei žagarėlių. Po savaitės,
rugsėjo 25 d., gurmaniškos ateljė „Cap
Science“ patalpose pakvietė Bordo
vaikus patiems išmokti pasigaminti
lietuviškų patiekalų. Renginiai sulaukė
didžiulio pasisekimo, nes organizatorius konsultavo ir renginius vedė vietos
asociacijų lietuviai: „Lietuva–Akvitanija“ iš Bordo miesto bei „Lietuva“
iš Dordonės regiono. Visų renginių
dalyviai galėjo susipažinti su turizmui
Lietuvoje skirtais lankstinukais, kuriuos
padovanojo ir atsiuntė Lietuvos ambasada iš Paryžiaus.
2013 lapkritis
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Briuselyje – šachmatų
didmeistrės iš Lietuvos
paskaita ir simultanas

L

ietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje spalio 8 dieną
šachmatų mėgėjams paskaitą skaitė garsiausia Lietuvos ir viena
stipriausių pasaulio šachmatininkių Viktorija Čmilytė.
Lietuvių didmeistrė taip pat žaidė simultaną su Belgijos „Europchess“
šachmatų klubo nariais ir Belgijoje gyvenančiais lietuviais. Iš dvidešimt
trijų vienu metu žaistų partijų V. Čmilytė laimėjo penkiolika, penkias baigė
lygiosiomis, o tris pralošė.
Renginį surengė Lietuvos ambasada Belgijoje, bendradarbiaudama su
„Europchess“ šachmatų klubu.

Australijos lietuviui

V. ŠLITERIUI įteiktas
apdovanojimas

U

žsienio reikalų ministras Linas Linkevičius spalio 11 dieną
už ilgametį ir vaisingą atstovavimą Lietuvos Respublikai
Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ apdovanojo buvusį Lietuvos garbės generalinį
konsulą Sidnėjuje Viktorą Šliterį.

Posėdžiaus Seimo

ir PLB komisija

L

apkričio 12–15 dienomis Vilniuje posėdžiaus Seimo ir
PLB bendra komisija. Per keturias dienas planuojama
aptarti keletą klausimų, pradedant „Globalios Lietuvos“
strategija, atskiros apygardos užsienyje gyvenantiems
piliečiams įvedimu, verslo plėtra regionuose, prekyba žmonėmis, Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkodara, baigiant
pilietiškumo ir tautiškumo ugdymu Lietuvoje ir užsienyje
bei vis neišsprendžiamu pilietybės klausimu. Posėdžius
galima stebėti gyvai Seimo svetainėje www.lrs.lt.

Stokholme pristatyti
lietuviški vadovėliai
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URM nuotr.

S

tokholmo Solnos bibliotekoje spalio 11 dieną surengtoje ES
šalyse pirmokams išleistų vadovėlių parodoje pristatyti ir
lietuviški vadovėliai. Kartu su Švedijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje
išleistomis knygomis pirmokams parodoje eksponuoti ir dviejų
Lietuvos leidyklų – „Baltų lankų“ ir „Šviesos“ – vadovėliai.
Projektą rėmė Lietuvos kultūros ministerija, bendradarbiaudama
su Lietuvos ambasada Stokholme ir leidyklomis „Šviesa“ bei
„Baltos lankos“.

Lietuvos nacionalinėje
M. Mažvydo bibliotekoje
virtuali paroda apie „Pasaulio lietuvį“

K

viečiame apsilankyti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus parengtoje virtualioje
parodoje „Pasaulio lietuviui“ – 50“ adresu www.lnb.lt.

Maskvoje paminėtos J. Baltrušaičio

140-osios gimimo metinės

L

ietuvos ambasadoje Maskvoje spalio 11 dieną iškilmingai
paminėtos iškilaus lietuvių diplomato, poeto, vertėjo Jurgio
Baltrušaičio 140-osios gimimo metinės. Šia proga duris
atvėrė ir atnaujintas J. Baltrušaičio darbo kabinetas.
Lietuvos ambasadorius Rusijoje Renatas Norkus pasidžiaugė,
kad prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo tiek Lietuvos
dailės muziejus, tiek partneriai Rusijoje, perskaitė Paryžiuje
gyvenančio diplomato anūko Žano Žako Baltrušaičio
sveikinimą šventės dalyviams.
Sukakties proga Lietuvos ambasados Jurgio Baltrušaičio
namuose surengtoje apskritojo stalo diskusijoje aptarta
J. Baltrušaičio diplomatinė ir kūrybinė veikla bei asmeninis gyvenimas. Pristatymą apie J. Baltrušaičio diplomatinę
veiklą parengė istorikas Algimantas Kasparavičius, pasisakė
Rusijos Gnesino akademijos, įvairių muziejų atstovai, lietuvių
bendruomenės nariai ir kiti svečiai.
Vakaro metu taip pat pristatytas J. Baltrušaičio jubiliejui
skirtas kultūros žurnalo rusų kalba „Santara“ penktasis numeris,
o renginys užbaigtas rusų pianistės Jekaterinos Mečetinos ir
lietuvių violončelės meistro Roberto Grodo koncertu.

Romoje atidaryta dailininko

S. Eidrigevičiaus
personalinė darbų paroda

S

palio 8 d. Romoje pirmosios viešosios bibliotekos
Europoje „Biblioteca Angelica“, įkurtos 1604
metais augustinų vyskupo Angelo Roccos, galerijoje iškilmingai atidaryta personalinė žymaus lietuvių
dailininko Stasio Eidrigevičiaus darbų paroda „Stasys
Eidrigevičius: pastelės“.
Atidarydamas parodą Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas sakė: „Aš tikiu, kad
mūsų Sąjungą sieja ne tik ekonominiai ir prekybiniai
santykiai, bet ir Europos vertybės, idėjų kaita ir kultūrinis
bendradarbiavimas. Mes norime ir galime papasakoti
Lietuvos sėkmės istoriją partneriams Europoje ir pasaulyje, pristatydami žymiausius lietuvių kultūros asmenybių
darbus ir mintis.“
Parodos darbų ekspozicijos pagrindą sudaro
1995 metais dailininko Romoje tarptautinio
šiuolaikinės muzikos festivalio „Pokalbiai tarp muzikos
ir tapybos“ („Conversazione fra Musica e Pittura“)
metu sukurtos pastelės bei kaukės.
S. Eidrigevičiaus darbų paroda Romoje surengta
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
proga. Ši paroda – unikali proga pamatyti ilgus metus
Italijoje privačiose kolekcijose saugomus ir viešai
neeksponuotus Stasio Eidrigevičiaus darbus, kurie
šiai parodai Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje
pastangomis buvo ieškomi trejus metus.
S. Eidrigevičius (g. 1949) 1968–1973 m. studijavo
Lietuvos valstybiniame dailės institute grafiką. Nuo
1980 m. gyvena Varšuvoje. Dirba vaikų knygų iliustracijos, plakato srityse, dalyvauja įvairiuose šiuolaikinio
meno projektuose. Sukūrė grafikos kūrinių, ekslibrisų,
plakatų, miniatiūrų, knygų viršelių, iliustravo apie
keturiasdešimt knygų, daugiausia vaikams (dauguma jų išleistos užsienyje). Surengė daugiau nei
šimtą individualių parodų įvairiose šalyse. Pelnė apie
keturiasdešimt tarptautinių apdovanojimų, kurių daugelis – už vaikų knygų iliustracijas ir plakatus. 2001 m. jam
paskirta LR nacionalinė kultūros ir meno premija.
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Labdaros projektas

„Lietuva–Airija 2013“

2013 metai yra ypatingi metai Airijai ir Lietuvai. Mes – Airijos
lietuviai – gyvename Airijoje, čia dirbame, čia auga ir mokosi mūsų
vaikai. O Lietuva – tai mūsų šaknys, istorija ir Tėvynė.

Š

is projektas turėtų būti
simbolinis tiltas, susikibimas
rankomis ir padėka abiem
šalims: Lietuvai – nes ten
yra mūsų gimtinė, Airijai –
nes mus priėmė, suteikė galimybę
turėti namus, darbą ir puikias
ateities galimybes.
Pagrindiniai projekto tikslai:
l Europos Sąjungos valstybių
narių Airijos ir Lietuvos ryšių
stiprinimas bendruomeniniu ir
nevyriausybiniu lygmeniu;
l labdaros, skirtos tiek Lietuvos, tiek
Airijos organizacijoms, rinkimas;
l Airijos lietuvių socialinės atsakomybės bei aktyvios visuomeninės
veiklos skatinimas.
Renginių metu surinktos lėšos
numatytos skirti šioms organizacijoms: Down Syndrome Association
in Laois, St. Paul Special School
(Dublinas), Žmonių su Dauno
sindromu ir jų globėjų asociacija,
asociacija „Kitoks vaikas“.
Šias organizacijas pasirinkome
norėdami atkreipti dėmesį į protinę
negalią turinčių asmenų problemas
ir vis dar egzistuojantį socialinį tokių
žmonių atstūmimą visuomenėje.

Paremti nurodytas organizacijas projekto
metu galite pervesdami aukas į sąskaitą:

Gavėjas: Lithuanian Association in Ireland
Kodas: 93-10-47
Sąskaitos numeris: 13345120
IBAN: IE46AIBK93104713345120 (BIC: AIBKIE2D)
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Numatyti ir jau įvykę renginiai:
1. Lyrikos vakaras „Aš myliu Lietuvą

prie jos neprisilietęs“ (I Love Lithuania), spalio 20 d., adresas: 3 Upper
Fitzwilliam Street, Dublin 2;
2. Zumbos vakaras Monaghane,
spalio 26 d.;
3. Labdaringas bėgimas Dublino maratone (Airijos lietuvių bėgikų klubui
maratone atstovavo jo nariai Aistis
Šlajus ir Romas Sriubiškis), spalio
28 d., Dublinas;
4. Lietuviško teatro „Alternatyva
Alternatyvai“ spektaklis „Orkestro
repeticija“, spalio 28 d., Dublinas;
5. Zumbos vakaras su Asta Dubline,
lapkričio 3 d., sekmadienis, pradžia –

15.00 val., adresas: St. Annes GAA,
Bogernabreena Road, Bohernabreena, Co. Dublin;
6. Helovino vakaras Castlebare,
lapkričio 2 d., šeštadienis, pradžia –
21.00 val., adresas: An Sportlann, Mc
Hale Park, Castlebar, Co. Mayo;
7. Vaikų „Jelouvyno diskoteka“
Castlebare, lapkričio 3 d., sekmadienis, pradžia – 12.00 val., adresas: An
Sportlann, Mc Hale Park, Castlebar,
Co. Mayo;
8. Džiazo vakaras Dubline, lapkričio 17 d., sekmadienis, pradžia –
17.00 val., adresas Murrays Bar, 33/34
Upper O‘Connell Street, Dublin 1;
9. Kalėdinė labdaros mugė Korko
lituanistinėje mokyklėlėje „Banga“, lapkričio 24 d., sekmadienis,
pradžia – 12.00 val., adresas:
Bishopstown Community School,
Bishopstown, Cork;
10. Folklorinio ansamblio „Lietuviškas
dobilas“ adventinė vakaronė Dubline,
preliminari data – lapkričio 31 d.,
vieta ir laikas tikslinami;
11. Vilniaus miesto savivaldybės
choro „Jauna muzika“ koncertas
Šv. Andriejaus bažnyčioje, gruodžio
4 d., trečiadienis, pradžia – 18.45 val.,
adresas: Westland Row, Dublin 2;
12. Baigiamasis vakaras-priėmimas
Dublino mero rezidencijoje (įėjimas tik su išankstiniais kvietimais),
gruodžio 4 d., trečiadienis, pradžia –
20.15 val., adresas: Mansion House,
Dawson Street, Dublin 2.

