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Ką reiškia išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu?
Susipažinkite – ką tik išrinkta 
naujoji PLB valdyba
Čikagos padange nuplasnojo 
spalvinga dainos paukštė

XV PLB SEIME – POKYČIŲ NUOJAUTA

KONCERTAS
EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

PLBATEITIES 



Vardas, pavardė .............................................................................., įmonė ......................................................................................  

adresas  .............................................................................................................................................................................................

ZIP/indeksas ............................................................., miestas / valstija ...........................................................................................

valstybė ......................................................................., el. pašto adresas .........................................................................................

„Pasaulio lietuvis“ – tai jau 52-uosius metus skaičiuojantis 
Pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimo metraštis.

„Pasaulio lietuvis“ –  jūsų nuolatinis ryšys su tūkstančiais lietuvybę 
puoselėjančių tėvynainių visame pasaulyje.

Prenumeruokite jau dabar!

ŠĮ KVITĄ SIŲSTI ADRESU:
JAV, KANADA IR KITI KRAŠTAI: Vytenis Vilkas („Pasaulio lietuvis“), 22343 Cardiff Drive, Saugus, CA 91350, USA (su apmo-
kėtu čekiu)

 garbės prenumerata – 90 USD  paprasta prenumerata – 63 USD  prenumerata į Lietuvą – 36 USD
AUSTRALIJA: Monika Čyplys, 511 Marion street, Georges Hall 2198 NSW, Australia (su apmokėtu čekiu)

 garbės prenumerata – 93 AUD  paprasta prenumerata – 60 AUD  prenumerata į  Lietuvą – 32 AUD
EUROPA IR LIETUVA: PLB atstovybė, Gedimino pr. 53-212, LR Seimo III rūmai, LT-01109  Vilnius, Lietuva 
arba el. paštu plbav@lrs.lt  

 garbės prenumerata – 65 Eur  paprasta prenumerata – 45 Eur  prenumerata į Lietuvą – 26 Eur 
 paprasta prenumerata Lietuvoje užsakant iš Lietuvos – 17,38 Eur

Informacija pavedimui atlikti: 
Gavėjas – PLB atstovybė Lietuvoje
Sąskaitos Nr. LT76 7300 0101 2423 6579
Bankas – AB „Swedbank“
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Banko kodas 73000
SWIFT kodas HABALT22

Prenumeruokite „Pasaulio lietuvį“
ir būkite Pasaulio lietuvių bendruomenės dalimi!
„Pasaulio lietuvis“ – tai: 

1 2 3 4 5
pasakojimai 
apie lietu-
vių kultūrinį 
palikimą už 
Lietuvos ribų;

analitiniai 
straipsniai apie 
lietuvių išeivi-
jos gyvenimą 
ir jos ryšius su 
Lietuva;

interviu su 
įžymiais 
užsienio 
lietuviais;

straipsniai apie 
lietuvių švietimą 
ir tautinės tapa-
tybės išsaugo-
jimą.

naujienos apie 
pasaulio lietuvių 
bendruomenių gy-
venimą, renginius 
ir veiklą 41 krašte;

Už „Pasaulio lietuvio“ 
prenumeratą jau galima 

atsiskaityti per atsiskaityti per 

Norėdami gauti sąskaitą apmokėjimui, 
rašykite el. paštu prenumerata@plbe.org.

NAUJIENA! 
Nuo šiol galite skaityti elektroninę „Pasaulio lietuvio“ versiją www.readadvice.com portale. 
Vieno numerio kaina – 2,9 Eur. Elektroninės versijos prenumerata metams – 17,38 Eur.

PLB atstovybė, Gedimino pr. 53-212, LR Seimo III rūmai, LT-01109  Vilnius, Lietuva 
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Dalia Henke (Vokietija)
PLB valdybos pirmininkė
daliahenke@gmail.com

Simonas Černiauskas (Vokietija)
PLJs valdybos pirmininkas
simonas@pljs.org 
www.pljs.org

Jūratė Caspersen (Šveicarija)
Kultūros reikalų komisijos pirmininkė
jurate@caspersen.ch

Eglė Garrick (Australija)
Finansų reikalų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė
egarrick@iinet.net.au

Gediminas Karoblis (Norvegija)
PLB plėtros reikalų komisijos pirmininkas
gediminas.karoblis@ntnu.no

Angelė Kavak (JAV)
Ekonomikos reikalų komisijos pirmininkė
a.kavak@yahoo.com

Dalia Shilas (JAV)
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė
daliafoto@gmail.com

Arūnas Teišerskis (Airija)
Švietimo reikalų komisijos pirmininkas
arunotei@gmail.com

Rolandas Žalnierius (Latvija)
specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių 
reikalų komisijos pirmininkas
r.zalnierius@gmail.com

PLB konfliktų sprendimo komitetas:
Angelė Nelsienė (JAV), pirmininkė,
Marija Dambriūnaitė-Šmitienė (Vokietija),
Angelė Vaičiūnienė (Kanada)

PLB kontrolės komisija:
Antanas Šiugždinis (Vokietija),
Egidijus Meškėnas (Švedija),
Birutė Kairienė (JAV)

PASAULIO LIETUVIų 
BENDRUOMENĖS
(PLB) VALDYBA
(2015–2018)

už žurnalo „Pasaulio lietuvis“ prenumeratą galima sumokėti
per „Paypal“ mokėjimo sistemą. tereikia el. paštu
prenumerata@plbe.org parašyti laišką ir paprašyti sąskaitos apmokėjimui.
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PPRENUMERATA METAMS:

LIETUVOJE – 17,38 Eur

ELEKTRONINĖ VERSIJA – 17,38 Eur
portale: http://www.readadvice.com
Elektroninę žurnalo „Pasaulio lietuvis“ versiją galite 
užsiprenumeruoti pervesdami lėšas į sąskaitą Lietuvoje 
ir el. pašto adresu prenumerata@plbe.org atsiųsdami 
savo el. pašto adresą. tuomet jums bus atsiųstas kodas, 
kurį įvedę žurnalą galėsite skaityti savo kompiuterio, 
planšetės ar išmaniojo telefono ekrane.

Portale http://www.readadvice.com galite įsigyti ir 
atskirus žurnalo numerius. Vieno kaina – 
2,90 Eur / 3,56 usD.

EUROPOS VALSTYBĖSE 
paprasta prenumerata – 45 Eur
garbės prenumerata – 65 Eur
užsakant į Lietuvą – 26 Eur
Žurnalą „Pasaulio lietuvis“ galite užsiprenumeruoti 
pervesdami lėšas į sąskaitą Lietuvoje ir atsiųsdami 
elektroniniu paštu prenumerata@plbe.org adresą, 
kuriuo siųsti žurnalą.

Banko rekvizitai:
Gavėjas: Pasaulio lietuvių bendruomenės 
atstovybė Lietuvoje
sąskaitos Nr. Lt76 7300 0101 2423 6579
Bankas: AB „swedbank“
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Banko kodas 73000
sWiFt kodas HABALt22

AUSTRALIJOJE 
paprasta prenumerata – 60 AuD
garbės prenumerata – 93 AuD
užsakant į Lietuvą – 32 AuD
Čekius siųsti adresu: Monika Čyplys
511 Marion street
Georges Hall 2198 NsW, Australia

JAV, KANADOJE ir kituose pasaulio kraštuose
paprasta prenumerata – 63 usD
garbės prenumerata – 90 usD
užsakant į Lietuvą – 36 usD
Čekius siųsti adresu: Vytenis Vilkas („Pasaulio lietuvis“)
22343 Cardiff Drive
saugus, CA  91350, usA
El. paštas:  v.vilkas@prodigy.net

Vyriausioji redaktorė Deimantė Dokšaitė
plietuvis@plbe.org
Kalbos redaktorė sandra sirvidienė
Maketuotojas Darius Markūnas
Autoriai: Deimantė Dokšaitė, Jūratė Caspersen, Alma Vijeikytė, Dalia Kabašinskaitė, Jolanta urbietienė
Fotografai:  Deimantė Dokšaitė, Džoja Gunda Barysaitė, Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Olga Posaškova, Valdas Aušra, Daina Čyvas, 
Nerijus Liutkus, Alma Vijeikytė

Iždininkas Vytenis Vilkas
Spaudė AB „spauda“

Redakcijos adresas:
Laikinai laiškus „Pasaulio lietuviui“ galima siųsti PLB atstovybės adresu:
Gedimino pr. 53-212
Lr seimo iii rūmai
Lt-01109 Vilnius, Lietuva

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ portalas www.pasauliolietuvis.lt

PLB tinklalapis:
www.plbe.org
www.lrs.lt/plb
issN 1732-0135

Leidinys PasauLio Lietuvių Bendruomenės gyvenimui ir minčiai

Dėl reklamos žurnale „Pasaulio lietuvis“ kreipkitės 
el. pašto adresu: daliafoto@gmail.com

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ 
leidybą iš dalies remia 
užsienio reikalų ministerija

Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia „Pasaulio lietuvio“ žurnalo re-
dakcijos vykdomą projektą „Lietuvybės formos 
pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas 
kultūrinis paveldas užsienyje, ryšiai su Lietuva“

4 r u G PJ Ū t i s – r u G s Ė J i s  2015



rEDAKtOrĖs ŽODis

V isada ta pati bėda – kaip sutalpinti gausybę vasaros įvykių į vie
ną, toli gražu ne guminį „Pasaulio lietuvio“ numerį. Ir dabar teko 

kažko atsisakyti, kažką atidėti spalio mėnesio numeriui, bet norėjosi 
išsamiai aptarti PLB XV Seimą, vykusį šią liepą Vilniuje. Juk tai pa

grindinis Pasaulio lietuvių bendruomenės forumas, kuriame ir nauja 
vadovybė renkama, ir paskutiniosios trejų metų kadencija įvertina

ma, ir brėžiamos ateities gairės. O juk šis žurnalas, kurio likimas vis 
svarstomas tame pačiame Seime, leidžiamas būtent Pasaulio lietuvių 
bendruomenės, tad kur kitur, jei ne jame bus plačiausiai aptariama tai, 
kas PLB ir jos narėms – kraštų bendruomenėms – svarbiausia.

Bandėme naujosios PLB valdybos ir jos pirmininkės Dalios Henkės 
išklausti, ar bus kokių radikalių pokyčių, tačiau turbūt tokioje ilgametėje 
ir skirtingų interesų bei patirčių narius vienijančioje organizacijoje revo
liucijos sunkiai įmanomos. Labiau tikėtinas variantas – evoliucija. Kviečiu 
paskaityti valdybos bei pirmininkės pristatymą ir patiems įvertinti, ko iš 
jų galima tikėtis. 

O vienas straipsnis ir trijų valandų diskusija PLB XV Seime buvo skirta 
būtent žiūrėjimui į stebuklingą rutulį ir bandymams pamatyti PLB ateitį 
ir kokiu keliu jį turėtų sukti. Diskusiją vedė ir aprašė Jūratė Caspersen.

Dar vienas šios vasaros išeivijos renginys – ne toks svarbus politiškai, 
bet labai nepamainomas kultūrine, dvasine reikšme, puikus lietuvybės 
šaltinis ir Lietuvos bei lietuvių pozityvaus įvaizdžio formuotojas – 
X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė, vykusi JAV lietuvių sostinėje 
Čikagoje. Apie ją skaitykite žurnalo paskutiniuosiuose puslapiuose – 
įspūdžiai iš jos tikrai nepaprasti.

Galiausiai visos nedidelės „Pasaulio lietuvio“ redakcijos vardu dėkoju 
praėjusiai valdybai ir jos pirmininkei Danguolei Navickienei ir linkiu 
naujajai energijos užsibrėžtiems sumanymams ir sutarimo bei vienybės, 
kaip linkėjo visai Pasaulio lietuvių bendruomenei abu prezidentai – Val
das Adamkus ir Dalia Grybauskaitė.

Įdomaus skaitymo!

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė 
DEImANtė DOKŠAItė

Kur kitur, 
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