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N

ors jubiliejus jau paminėtas, tačiau „Pasaulio lietuvio“ buvę redaktoriai dar ne visi pakalbinti, tad rašinių seriją, skirtą šiai progai,
toliau tęsiame. Šį kartą publikuojame Rimanto Zagrebajevo paruoštą
pokalbį su Antano Juodvalkio dukra Egle Juodvalke. Ji prisimena savo
tėvelio redaktoriavimo laikotarpį, jo keltus prioritetus, darbo metodus
ir dėsto savo pačios nuomonę apie „Pasaulio lietuvio“ dabartį ir ateitį.
Dar vienas jubiliejaus atgarsis – norisi padėkoti visiems sveikinusiems, kurių įkvepiančius žodžius atradome Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus parengtoje virtualioje parodoje, skirtoje „Pasaulio lietuviui“.
Grįžtant prie šiame numeryje aprašomų įvykių ir gvildenamų temų, norisi
atkreipti dėmesį į žinių gausą iš Vokietijos: pradedant knygų vaikams pristatymu, jaunųjų talentų pasirodymu Vasario 16-osios gimnazijoje, tęsiant jaunimo
„Baltovynu“ ir baigiant Vokietijos lietuvių bendruomenės darbuotojų suvažiavimu, vykusiu Berlyne. Gerai sustyguota šio krašto bendruomenė seniai yra
pelniusi pagarbą ir solidų statusą kitų šalių bendruomenių akyse, o veikla, skirta
skirtingų poreikių ir amžiaus Vokietijos lietuviams, parodo VLB ir VLJS stiprybę.
Ir nors naujienos iš Vokietijos šįkart dominuoja, kiti kraštai irgi po kruopelę sunešė į šį numerį, kad jis būtų margas ir įdomus. Štai praėjusiame
„Pasaulio lietuvyje“ pati buvusi straipsnio heroje, šiame – rašytoja Janina
Survilaitė pateikia straipsnį apie Šveicarijos lietuvius akademikus. Ištikima
mūsų skaitytoja Cecilija Rasa Unt šįkart atsiuntė žinių ne iš Estijos sostinės,
bet iš nuošalesnio šalies kampelio. Panašiai ir JAV lietuviai – šį kartą pateikė
žinių ne tik iš visiems geriausiai žinomų lietuviškų taškų, bet iš San Francisko, kuris pats savaime yra garsus, bet ne tiek daug lietuvybės baruose. Be
to, norisi išskirti Dalios Cidzikaitės reportažą, parengtą Baltarusijoje. Nors
šio krašto lietuviai visai šalia mūsų Lietuvos, tačiau pernelyg mažai apie juos
žinome ir girdime.
Linkėdama malonaus skaitymo, noriu „Pasaulio lietuvio“ redakcijos vardu
pasveikinti visus su šv. Kūčiomis ir šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais. Tegul šventės būna jaukios, su Lietuva ir artimais žmonėmis širdy, o ateinantys
metai – laimingi!

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė
DEIMANTė DoKŠAITė
2013 Gruodis
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TEMA
rinkti tiek balsų, kiek referendumo
įstatymas reikalauja, net skelbiant
referendumą kartu su Prezidento
rinkimais“, – į J. Sabatausko kritiką
atsakė D. Navickienė.
Ji taip pat pažymėjo, kad LR
Akimirka iš spaudos
Seimo ir PLB komisija yra priėmusi
konferencijos
rezoliuciją, kurioje nurodoma:
„Raginti Lietuvos Respublikos
Seimą ieškoti teisinio reglamentavimo būdų, kad asmuo, įgijęs kitos
valstybės pilietybę, išsaugotų Lietuvos, sukurti darbo komisiją ištirti
Lietuvos pilietybės išsaugojimą
tiems, kurie turi prigimtinę teisę į
Lietuvos Respublikos pilietybę, net
jei jie gyvena užsienyje ir yra įsigiję
kito krašto pilietybę, jei jų tėvai,
seneliai ar jie patys buvo Lietuvos
piliečiai iki TSRS okupacijos pradžios 1940 m. birželio 15 dieną.“
Taip, pasak PLB valdybos pirmininkės, siūloma teisiniu keliu
išspręsti šį klausimą, o ne agituopuikiai supranta, kad dar labiau pra- jama prieš pilietybės išsaugojimą
plėsti vartus dvigubai pilietybei įgyti tiems, kurie iš Lietuvos išvyko po
kito būdo neturime kaip tik keisti
Nepriklausomybės atgavimo.
Konstituciją, o tai galima padaryti
Bet, pasak D. Navickienės, minėtik referendumo būdu. Jie nuolat
ta darbo grupė iki šiol nėra įsteigta.
kartoja, kad tam užteks įstatymo
O Seimo Konstitucijos komisija ir
pakeitimo, todėl darau prielaidą, kad TTK svarsto Seimo nutarimo projekjie visiškai nesuinteresuoti, jog kiti
tą, kuriuo inicijuojamas referenduasmenys, išskyrus jau įvardytus, turė- mas dėl Konstitucijos pakeitimo. Siūtų teisę į dvigubą pilietybę“, – sakė
loma drauge su Prezidento rinkimais
J. Sabatauskas.
kitąmet surengti referendumą dėl
Anot socialdemokrato, kitaip PLB dvigubos pilietybės įteisinimo. Pasak
elgtųsi priešingai – ragintų visus
spaudos konferencijoje kalbėjusios
Lietuvos piliečius, ypač kurie gyvena Konstitucijos komisijos pirmininkės
ne Lietuvos teritorijoje, masiškai
socialdemokratės Rimantės Šalaševidalyvauti referendume ir balsuoti
čiūtės, yra pateiktos trys referendumo
„už“. Kai jie daro priešingai, pasak
klausimo formuluotės.
parlamentaro, peršasi vienintelė
Pirmoji – „Lietuvos Respublikos
išvada – jie tuo nesuinteresuoti.
pilietis gali būti ir kitos valstybės
„PLB įsitikinusi, kad šį klausimą
piliečiu“. Tačiau R. Šalaševičiūtė
Seimas gali išspręsti kitomis
teigė, kad jos vadovaujama komisija
teisinėmis priemonėmis nei refemano, jog tai per plati formuluotė.
rendumu. Referendumas nereikaAntrojoje formuluotėje teigiama:
lingas, tautai kainuos milijonus litų „Niekas negali būti kartu Lietuvos
ir vertinant statistiškai yra neįmaRespublikos ir kitos valstybės pilienomas laimėti. Neįmanoma sutis, išskyrus Lietuvos Respublikos

socialdemokratai
NDOWLQD3/%QHQRUXSOŝVWL

„s

eimo Teisės ir teisėDeimantė
Dokšaitė
tvarkos komiteto (TTK)
pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas
skleidžia dezinformaciją, kalbėdamas apie PLB nusistatymą prieš
neįmanomą laimėti referendumą
dėl pilietybės“, – taip į parlamentaro išsakytus teiginius reagavo PLB
valdybos pirmininkė Danguolė
Navickienė.
Lapkričio 6 dieną Seime socialdemokratų frakcijos surengtoje
spaudos konferencijoje „Ar reikalinga Lietuvai dviguba pilietybė?“ J. Sabatauskas žiniasklaidos atstovams
teigė, kad PLB, nuolat pasisakydama
prieš referendumą dėl dvigubos
pilietybės, atrodo, yra nesuinteresuota, kad daugiau tautiečių įgytų
kitos šalies ir išsaugotų Lietuvos
pilietybes.
„Apgailestauju dėl Pasaulio lietuvių bendruomenės pozicijos dėl
dvigubos pilietybės. Jie nuolat neigia,
kad reikalingas referendumas, nors
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s. Mykolaitytės nuotr.

dvigubos
3,/,(7<%Ŝ6
*$/,0<%,Ƌ

pilietį nuo gimimo, emigravusį į
Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybę
narę ir įgijusį jos pilietybę, taip pat
kitus įstatymo numatytus atskirus
atvejus.“ Ji, anot parlamentarės, yra
per siaura, mat neapima Norvegijos
ir Šveicarijos.
Trečiojoje formuluotėje nurodoma: „Lietuvos Respublikos pilietybė
turėtų būti išsaugoma, įgijus kitos
šalies pilietybę, asmenims (taip pat
jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai,
seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki TSRS okupacijos
pradžios 1940 m. birželio 15 d.“ Bet,
pasak R. Šalaševičiūtės, ji negali būti
teikiama referendumui, nes neapimtų asmenų, išvykusių iš Lietuvos po
Nepriklausomybės atkūrimo.

„Labai svarbus dialogas su
3HUQDL/LHWXYRVSLOLHW\Eč Lietuvos
piliečiais tiek Lietuvoje,
ůJLMRWƈNVWDVPHQƌ tiek užsienyje, kad būtų pasiektas
²PSLOLHW\EŝV konsensusas. Dabar prasideda
laikotarpis, kai visi – politikai,
NDVPHWQHWHNRMRV
Pasaulio lietuvių benDWVLVDNLXV²QXRLNL visuomenė,
druomenė – turi dirbti išvien, kad
DVPHQVRůJLMXVNLWRV
būtų suformuluotas optimalus
YDOVW\EŝVSLOLHW\Eč²QXR klausimas referendumui“, – įsitiR. Šalaševičiūtė.
LNLDVPHQƌ kinusi
Spaudos konferencijoje dalyvaPasak R. Šalaševičiūtės, tam,
kad referendumas dėl dvigubos
pilietybės vyktų kartu su Prezidento
rinkimais, kurių pirmasis turas vyks
gegužės 11 d., nutarimas dėl referendumo Seime turi būti priimtas ne
vėliau kaip iki 2014 m. kovo 11 d. ir
ne anksčiau nei 2014 m. vasario 11 d.,
todėl gali prireikti neeilinės sesijos.

mūsų išeivijos akademikai

„I

storinė atmintis negali būti
politikos įrankiu, čia ypatingą dėmesį vaidina mokslininkų, specialistų tyrimai
ir išvados“, – rašo Lietuvos
atstovė ES komitete Radvilė Morkūnaitė.
Paskutiniuoju metu judantys įvykiai istoriškai nepalankia
Lietuvos istorijai kryptimi visus
verčia jautriau elgtis su tikraisiais
istoriniais faktais, kurie pasiliko
mums užfiksuoti žymių lietuvių
mokslininkų darbuose, parašytuose ne Lietuvoje, o užsienyje.
Likimas nulėmė, jog man teko
artimai susipažinti su Šveicarijos
lietuvių akademikų kūryba, todėl
negalėjau nepastebėti jų didžiadvasiško atsidavimo lietuviškam
pilietiškumui, palankumo visuo-

tiniam žmonijos gėriui. Jų tekstai
spinduliuoja gyvybiškumu, patvirtindami jų kilnius norus, įsipareigojimus būti amžinai ištikimiems
paliktam gimtajam kraštui.
Tiek jų viduje, tiek tekstuose
pastangos išlikti dvasingiems ir
doriems prigimtinėmis savo lietuviškumo šaknimis. Tokį požiūrį
jie įgijo jau gimdami prieškarinėje
Lietuvoje. Vėliau jiems tą diktavo jų senosios lietuvių kultūros
pagrindai, dėl kurių jie sąžiningai
įsikibo pirma į savo gimtąją dirvą,
o vėliau ir į tragišką savo likimo
laiką svetimoje šalyje.
Skaitydama ir klausydamasi
Šveicarijos išeivių akademikų
prisiminimų jaučiau jų sąžiningumą, nors jiems dažnai tekdavo
susidurti su įvairiausiomis blogy-

Janina
Survilaitė

vusios Migracijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Pilietybės skyriaus vedėjos Daivos
Vežikauskaitės tvirtinimu, pernai
Lietuvos pilietybę įgijo 35,8 tūkst.
asmenų. 2010–2012 m. pilietybės
kasmet neteko, jos atsisakius –
nuo 26 iki 71 asmens, o įgijus kitos
valstybės pilietybę – nuo 419 iki
519 asmenų.

bėmis ne tik iš svetimųjų, bet ir iš
savųjų pusės...
Su „savaisiais“ daugiausia rūpesčių
buvo pačioje pradžioje, t. y. maždaug
iki 1952-ųjų metų, kol, grasinant
Niurnbergo procesais, iš Šveicarijos
galutinai pasitraukė būrys vokiškosios Wermachto kariuomenės
aukštų karininkų lietuvių, o su jais
kartu daug rūpesčių kėlę asmenys,
vokiečių okupacijos metais Lietuvoje dalyvavę žydų žudynėse.
Nusikaltėliai „saugumą“ susirado
Amerikoje ar Australijoje, nes mažutė Šveicarija darėsi permatoma ir
čia pasislėpti tapo neįmanoma... Tas
košmariškas laikotarpis, kai kiekvieno lietuvio diena praeidavo „lyg ant
adatų“, visam gyvenimui skaudžiai
įsirėžė senosios kartos atmintyje...
Visiems nusikaltėliams išvykus ir be politinių dėmių 1952 m.
oficialiai įregistravus Šveicarijoje
LB, emigrantai taikingiausioje
ir neutraliausioje pasaulio šalyje
galėjo pasijausti laisvi.
2013 Gruodis
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v. Mišias atnašauja (iš kairės): buvę Seinų vikarai
kun. A. Kesilis, kun. V. Girdžiušas, Lietuvos vyskupų
konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados
reikalams prelatas E. Putrimas,
dabartinis Seinų vikaras P. Gucevičius

iškilmingos šv. Mišios

Seinų BaziLikoje

spalio 20 dieną seinų bazilikoje atnašautos iškilmingos šv. Mišios
minint lietuviškų pamaldų atgavimo 30-metį. Šv. Mišias aukojo Lietuvos
vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams
kun. prel. Edmundas Putrimas, dabartinis seinų vikaras Petras
Gucevičius bei anksčiau seinuose tarnavę kunigai iš Lietuvos: Arūnas
Kesilis bei Valdas Girdžiušas.

S

einų bazilikoje buvo juntama pakili nuotaika. Į
šv. Mišias atvyko daug
Seinų, Punsko ir aplinkinių
vietovių lietuvių, Punsko parapijos kunigai. Prel. E. Putrimas,
pradėdamas iškilmingas šv. Mišias, dėkojo šio krašto lietuviams
už gimtosios kalbos ir tradicijų
puoselėjimą. Pasak jo, dabartinės
lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimui didelės įtakos turėjo ano
meto lietuvių ryžtas ir pastangos
neužmiršti gimtosios kalbos, vartoti ją kasdieniame gyvenime bei
meldžiantis Seinuose lietuviškai.
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Prelatas linkėjo ir toliau pasitiPetras
Maksimavičius kėti savo jėgomis bei tikėti Dievo
malonėmis.
Prel. E. Putrimas – išskirtinė
asmenybė Seinų krašto lietuviams. Jis šiame krašte lankėsi dar
būdamas Romos Šv. Kazimiero
kolegijos klierikas, vėliau kartu
su vysk. Pauliumi Baltakiu lankė
Seinijos kaimus, lietuviškas mokyklas, kultūros namus.
Kun. A. Kesilis pamokslo metu
akcentavo ypatingą maldos galią.
Ragino nenusivilti ir tikėti, kad
tai, ką išsakome Viešpačiui, bus
išgirsta. Kunigas priminė nesenus

įvykius Sirijoje ir įvykusį stebuklą,
kuomet Popiežiaus Pranciškaus
paraginti krikščionys meldėsi,
kad nebūtų didelio masto karinio konflikto. Pasak jo, artėjant
neišvengiamam karui, kurio metu
būtų kentėję ne tik Sirijos, bet
ir kaimyninių šalių gyventojai,
Popiežiaus atsakas buvo labai
paprastas, tačiau veiksmingas.
Popiežius visus ragino melstis. Jis
taip sutelkė visą krikščioniškąją
bendruomenę ir parodė pasauliui,
kokia didžiulė maldos galia.
„Panašiai vyko ir Seinuose prieš
30 metų, – kalbėjo kunigas A. Kesilis. – Jūsų tėveliai ir seneliai norėjo
lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje. Ne ką kita jie darė – o meldėsi.
Malda buvo ta jėga, kuri padarė
stebuklus. Padarė tai, ką šiandien
turime. Jūs puikiai suprantate ir
žinote, kad jeigu ne jūsų senelių
malda, giesmė, noras iš Viešpaties
išprašyti tai, kas mums natūraliai
priklauso, šiandien mes galbūt
nebūtumėm čia susirinkę.“
Šv. Mišių metu dėkota dar gyviems anų metų įvykių dalyviams ir
melstasi už jau iškeliavusiųjų iš šio
pasaulio sielas. Iškilmes Seinų bazilikoje papuošė Vilniaus pal. Matulaičio parapijos choro giesmės.

