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Sveiki,

K

reipiuosi į visus pasaulio lietuvius iš žurnalo puslapių pirmą
kartą. Nuoširdžiai dėkoju Pasaulio Lietuviu Bendruomenei
(PLB) už galimybę prabilti į visus „Pasaulio Lietuvio“ skaitytojus ir atversti naują puslapį žurnalo istorijoje.
Paklaustas kaip ir kodėl įsitraukiau i lietuvišką veiklą, labai dažnai
sutrinku. Ne todėl, kad neturėčiau atsakymo, o todėl, kad kiekvieną kartą
bandau atsekti, kur mano kelionė prasidėjo. Nors jau daugiau kaip metai
esu pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, negaliu išskirti vieno
įvykio ar dienos, kuri paskatino įsitraukti į šią veiklą. Visą gyvenimą buvau
patriotas, norėjau kurti ir gyventi vardan Lietuvos, o atėjus laikui, turėti
ką pasakyti savo vaikams. Taip gyvenimas susiklostė, kad jau 11 metų gyvenu Anglijoje, kur įgijau aukštąjį išsilavinimą ir, norėčiau tikėti, subrendau
kaip asmenybė. Akyviai dalyvauju pasaulio lietuvių jaunimo bendruomenės gyvenime. O nuo šiol mano gyvenimas bus ir žurnalo „Pasaulio
lietuvis“ gyvenimas…
Jau pastebėjote, kad žurnalas yra šiek tiek pasikeitęs ir įgavęs daugiau
spalvų. Kaltas čia ne pavasaris. Tai ilgai lauktas, svarbus ir svarus žingsnis
kuriant žurnalo veidą. „Pasaulio Lietuvio“ redakcijos užmojis gana ambicingas. Norime jums kuo plačiau pristatyti pasaulio lietuvių bendruomenių gyvenimus. Viliuosi, kad laikui bėgant, žurnalas bus vis įdomesnis jo
puslapiuose sutinkamomis pažintimis, laukiamas dėl randamos aktualios
informacijos, unikalus tuo, jog savo skaitytojams leis susipažinti su sparčiai augančia, besikeičiančia ir gyva lietuvių bendruomene pasaulyje.
Ruošdamasis naujam „Pasaulio Lietuvio“ numeriui praleidau be galo
daug laiko vartydamas ir skaitydamas žurnalo archyvus. Šiuo metu gyvenu
ne Lietuvoje, kaip ir dauguma žurnalo skaitytojų nuo pat jo įkūrimo 1963
m.. Senieji žurnalo numeriai padėjo man įžvelgti „Pasaulio lietuvio“ raidą
ir svarbą pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenime. Turiu pripažinti, kad
laikas tikrai nenuėjo veltui. Taip pat matau ir suprantu, kad lietuvybės ir
patriotiškumo supratimas laikui bėgant ne tik įgavo vis daugiau spalvų,
bet Išlaikė svarbiausią tikslą - kurti pilietišką bendruomenę.
Šiandien Lietuva yra laisva ir kiekvienas turime galimybę rinktis, kaip
mes norime prisidėti prie geresnės Lietuvos kūrimo ir kaip suprantame
savo vaidmenį globalios Lietuvos gyvenime. Tai yra kiekvieno asmeninis
apsisprendimas. Niekas negali būti teisiamas už savo pasirinkimą.
Dėkui Jums, kad esate ir skaitote „Pasaulio Lietuvį“. Kiekvienoje naujoje
pradžioje svarbiausia yra tvirtas pagrindas ir bendravimas. Tvirtą pagrindą
– žurnalo istoriją ir jus, ištikimus skaitytojus, jau turime. Bendraukime ir
bendradarbiaukime, kad bendras darbas kurtų geresnę Lietuvą ir pozityvų lietuvių įvaizdį. Būtent to norėčiau palinkėti sau, redakcijai ir visiems
pasaulio lietuviams.
„Pasaulio Lietuvis“ redaktorius,

Kęstas Pikūnas
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Lietuvoje

Gintautas
Rudzinskas,
mokyklos “Lietuvių
namai„ direktorius

„Lietuvių
namai“

– atvira galimybė
mokytis tėvynėje!
Svetur gyvenančių šeimų lietuvių kilmės vaikus Lietuvoje
mokytis kviečia vidurinio lavinimo mokykla “Lietuvių
namai„. Čia valstybine, lietuvių kalba kiekvienam
suteikiamas tinkamas išsilavinimas pagal bendrojo
lavinimo programas. Mokiniai supažindinami su Lietuvos
istorija, kultūra, tradicijomis, vertybėmis. Skatinama jų
socializacija ir integracija į Lietuvos visuomeninį gyvenimą,
ugdoma tautinė savimonė ir pilietinės nuostatos.

L

ietuvos sostinėje įsikūrusioje mokykloje šiuo metu mokosi vaikai iš 19 pasaulio
šalių. Po pamokų veikia šešiolika būrelių, vaikai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje. Mokiniai gyvena mokyklos bendrabutyje, maitinami
valgykloje. Išlaikymas mokykloje nemokamas.
Į mokyklą „Lietuvių namai“ priimami iš užsienio atvykstančių ar parvykstančių
lietuvių 7-17 metų ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai; lietuvių kilmės tremtinių ir
politinių kalinių palikuonys.
Nemokantys lietuvių kalbos vaikai priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje vienerius metus mokosi tik lietuvių kalbos.
Neturinčius mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų vaikus pokalbio metu
įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.
„Lietuvių namuose“ mokinių skaičius klasėje ne didesnis kaip 15. Nauja klasė atidaroma, jei atvyksta ne mažiau kaip 10 mokinių. Pirma klasė atidaroma, jei atvyksta ne
mažiau kaip 5 mokiniai.
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Stojimui į
mokyklą
reikalingi
dokumentai:
tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
pirmumo teisę patvirtinantys
dokumentai (jeigu taikomi pirmumo
kriterijai — tremtinių, politinių kalinių
vaikams);
l vaiko gimimo liudijimo originalas ir
kopija;
l nustatytos formos vaiko sveikatos
pažymėjimas;
l užsieniečio piliečio pasas ar/ir leidimas laikinai/nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje;
l notaro patvirtintas tėvų sutikimas
dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės
pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu
mokinio tėvai negyvena Vilniuje.
l
l

Dokumentai priimami:
l tėvų (globėjų) prašymas pateikiamas
iki liepos 15 d.;
l kiti dokumentai priimami iki
rugpjūčio 25 d.
Priėmimas į mokyklą vyks rugpjūčio
25-31 d. nuo 9 val..
Daugiau informacijos apie mokyklą
"Lietuvių namai" ir priėmimo į ją
tvarką galite gauti:
tel.: +370 5 269 5773,
faks.: +370 5 269 5173,
el. paštu: rastine@lietuviunamai.
vilnius.lm.lt, rastine@lietuviunamai.
vilnius.lm.lt
Adresu: Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius,
Lietuva.
Daugiau informacijos apie mokyklą
rasite www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Daugėja

dvigubą
pilietybę

turinčių

lietuvių
vaikų
Daugėja mažamečių LR piliečių, turinčių ir kitos valstybės pilietybę,
praneša Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos
valdyba. Per dešimt praėjusių metų mėnesių Vilniaus migracijos valdyboje
buvo priimta daugiau kaip 200 sprendimų dėl dvigubos pilietybės.
Loreta Tumalavičienė,
Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Migracijos valdybos Pasų
skyriaus specialistė

Dvigubą pilietybę vaikas gali
turėti ir esant skirtingoms jo
tėvų pilietybėms. Pastaruoju
metu, gausėjant skirtingų
valstybių piliečių šeimų ar susijungimų, daugėja ir dvigubą
pilietybę turinčių mažamečių.

D

augėjant lietuvių šeimų užsienio
valstybėse, daugėja ir ten gimusių
vaikų, kurie greta LR pilietybės, vadovaujantis žemės teisės
principu, įgyja ir kitos valstybės pilietybę.
LR pilietybę vaikas įgyja, jei bent vienas iš
gimdytojų yra LR pilietis, nepriklausomai
nuo to, kur vaikas gimė – tėvų pilietybės
valstybėje ar už jos ribų.
Dvigubą pilietybę vaikas gali turėti ir
esant skirtingoms jo tėvų pilietybėms. Pastaruoju metu gausėjant skirtingų valstybių
piliečių šeimų ar susijungimų, daugėja ir
dvigubą pilietybę turinčių mažamečių.
Per nepilnus metus pernai LR pilietybė
Vilniaus migracijos valdyboje buvo suteikta septyniems Airijoje, keturiems JAV,
vienam Meksikoje, Vokietijoje, Dž. Britanijoje gimusiam lietuvių vaikui. Dažniausiai
jauniesiems LR piliečiams suteikiamos
Rusijos (17 proc. visų atvejų) ir Baltarusijos
(15 proc.) pilietybės. Nuo 6 iki 3,4 proc. viso
kitų pilietybių suteikimo skaičiaus sudaro
Dž. Britanijos, Italijos, Turkijos, Lenkijos,
Ukrainos, Latvijos, Prancūzijos pilietybės.

Yra mažųjų lietuvių, dar turinčių Albanijos, Izraelio, Pietų Afrikos Respublikos,
Kanados, Naujosios Zelandijos, Australijos, Libano pilietybes.
Vilniaus migracijos valdybos atlikto
tyrimo duomenimis, lietuvaitės dažniau
nei lietuviai vyrai partneriais renkasi kitos
valstybės piliečius. Tačiau gimus bendram
kūdikiui, savo valstybės pilietybės jam dažniau siekia kitatautės moterys nei vyrai.
Savo valstybės pilietybės vaikams paprastai siekia vyrai prancūzai, italai, vokiečiai,
turkai ir Rusijos valstybės pilietybę turinčios moterys. Pastebėta, kad tėvai, patys
turintys dvigubą pilietybę, to siekia ir savo
vaikams. Yra atvejų, kai vaikas turi net tris
pilietybes. Tai galima užsienio valstybėje
gimusiam kitų, skirtingų, valstybių piliečių
vaikui. Pavyzdžiui, Lenkijos ir LR piliečių
vaikui buvo suteikta Airijos pilietybė.
Pilietybės turėjimas – tai prielaida
turėti šalies įstatymuose įtvirtintas teises
ir laisves. Atsižvelgdami į tai, galvodami, kas vaikui būtų geriausia, tėvai daro
sprendimus.
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Lietuvoje

Kalendoriaus
pristatymas

Jono

Dr.

Šliūpo

archyvą bevartant…

“Gyvenau taip, kaip mokėjau ir galėjau, visuomet siekdamas tam tikro idealo„ –
šiais dr. Jono Šliūpo žodžiais prasideda jo 150-ųjų gimimo metinių proga išleistas
originalus 2011 metų kalendorius “Dr. Jono Šliūpo archyvą bevartant”. Jubiliejiniai
vieno žymiausių Lietuvių tautos patrioto ir nepailstančio kovotojo už jos laisvę,
metai Šiaulių Universiteto bibliotekoje prasidėjo šio leidinio pristatymu.
Rita Jakutienė,
Šiaulių universiteto bibliotekos
informacijos paslaugų skyriaus
vyriausioji bibliotekininkė
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A

ušrininko, gydytojo, visuomenės
veikėjo Jono Šliūpo rašytinio
palikimo išsaugojimu ir archyvo
kaupimu jau nuo 1987 metų
rūpinasi jo sūnus, Vytautas Jonas Šliūpas,
kuris tėvo archyvą padovanojo Šiaulių
universiteto bibliotekai. 2005 m. buvo
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Šiaulių universitetu, pagal kurią universitetas įsipareigojo saugoti, tvarkyti ir už-

tikrinti galimybę archyvu naudotis ne tik
universiteto bendruomenei, bet ir visiems
besidomintiems čia saugoma medžiaga.
Aušrininko dr. J. Šliūpo archyvas atidarytas 2009 m. birželio 12 d. ir yra saugomas
Šiaulių universiteto bibliotekos Retų
spaudinių skaitykloje. Archyve – įvairių
žmonių palikimas, paties daktaro rašytos,
išverstos, jo asmeninės bibliotekos knygos
ir knygos apie jį, yra daug Amerikos, Aus-

tralijos, Brazilijos, Argentinos ir Vokietijos
lietuvių dovanotų knygų, gausu nuotraukų, periodikos, albumų, rankraščių, laiškų.
Mintis išleisti kalendorių kilo dėl kelių
priežasčių: jubiliejinių J. Šliūpo metų ir
universitetui dovanoto didžiulio J. Šliūpo
archyvo, apie kurį dar nedaug kas žino.
Kalendoriaus kūrėjų laukė gana sudėtinga
užduotis – labai daug Lietuvai ir Šiauliams nuveikusio žmogaus garbingą ir ilgą
gyvenimą sutalpinti į dvylika lapų. Kuriant
kalendorių nebuvo laikytasi gyvenimo įvykių chronologijos, tiesiog buvo sumanyta
J. Šliūpą atskleisti per įvairiausias jo gyvenimo ir veiklos sritis: gydytojo, istoriko,
literatūros kritiko, mokytojo, diplomato,
politikos veikėjo, aušrininko, o galiausiai –
sūnaus, vyro, tėvo.
Daktaro Jono Šliūpo gyvenimas – ištisa
Lietuvių tautinės savimonės atgavimo epocha. Jonas Šliūpas gimė Rakandžiuose 1861
m., jau po baudžiavos panaikinimo. Mokėsi
Mintaujos gimnazijoje, buvo Maskvos ir
Petrapilio universitetų studentas. Dalyvavo
studentų politinių ir lingvistinių organizacijų veikloje. J. Šliūpas neretai elgdavosi
labai drąsiai, rizikuodamas būti suimtas ir
įkalintas (Petrapilyje Krestų kalėjime), todėl
jam dažnai tekdavo slapstytis, bėgti į užsienį. 1884 metais jis išvyko į Ameriką, baigė
medicinos mokslus, įsijungė į lietuvišką
veiklą, tapo pirmuoju patriotu Amerikoje,
žadinusiu lietuvišką sulenkėjusių tautiečių
savimonę. Jonas Šliūpas, buvęs “Aušros”

laikraščio redaktorius, aktyviai dalyvavo
kuriant daugelį draugijų, buvo ir įvairių
lietuviškų organizacijų JAV steigėjas, skaitė
paskaitas lietuviškose kolonijose, organizavo įvairius komitetus, fondus Lietuvos
valstybei remti. 1918 m. Šliūpas tapo pirmuoju diplomatu, atstovavusiu nepriklausomai Lietuvai Vašingtone, Londone. 1919
m. grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas Lietuvos
atstovu Latvijoje ir Estijoje. 1921–1923 m.
Jonas Šliūpas mokytojavo Biržų, Šiaulių
gimnazijose. Šiauliuose įsteigė spaustuvę
“Titnagas”, taip pat prisidėjo prie laikraščio
„Šiaulių naujienos“ (1923–1928) įkūrimo
ir leidimo. 1933–1940 m. buvo Palangos
miesto burmistras. II pasaulinio karo
pabaigoje pasitraukė į Austriją ir 1944 m.

Kalendorius išleistas 500
egzempliorių tiražu. Jis
nebus pardavinėjamas,
nes skirtas reprezentuoti
universitetą, po egzempliorių gaus visos šalies
viešosios bibliotekos ir dalis muziejų. Kelios dešimtys egzempliorių išsiųstos
į JAV, dr. J. Šliūpo sūnui
Vytautui ir ŠU bibliotekos
prieteliams, Australijos
lietuvių bendruomenei.
Šliūpo kalendoriaus

mirė Berlyne.
Kalendorius sukurtas iš J. Šliūpo archyve
esanačių dokumentų: jame nėra nieko
atsitiktinio, net kalendoriaus fonui ir
lapų apvadams buvo panaudoti knygų ar
dokumentų fragmentai. Į jį sudėtos ne tik
J. Šliūpo archyve esančios nuotraukos, bet
ir ten saugomų daiktų nuotraukos: auksinio J. Šliūpo parkerio, J. Šliūpo antrosios
žmonos Grasildos Grauslytės laikroduko,
kitų daiktų. Kalendoriuje skaitytojas ras
originalių tekstų iš dr. J.Šliūpo parašytų
knygų, taip pat iš dokumentų apie jį, čia
pateikiama nemažai enciklopedinės, biografinės informacijos. Kalendorius spausdintas unikalia technika ant neblizgaus,
tarsi sendinto popieriaus.
Kalendoriaus pristatymo metu universiteto bibliotekos salėje buvo sukurtas
jaukus scenos vaizdelis, kuris trumpam
visus vakaro dalyvius perkėlė į XX a.
pradžią, skaitytos ištraukos iš Jono Šliūpo
rašytų tekstų, galima buvo iš arti apžiūrėti
keletą bibliotekos archyve saugomų Šliūpo
asmeninių daiktų ir knygų.
Renginio metu kalbėjęs universiteto docentas Stasys Tumėnas aptarė įvairiapusės,
kontroversiškos ir Šiaulių miestui svarbios
dr. Jono Šliūpo asmenybės bruožus,
džiaugėsi, kad Universiteto studentai ir
dėstytojai turi galimybę tyrinėti bibliotekoje saugomą aušrininko dr. Jono Šliūpo
archyvą.
Kalendoriaus dailininkė Jurgina Jankauskienė trumpai papasakojo apie šio
unikalaus kalendoriaus kūrimą, geriausių sprendimų ir techninių galimybių
paieškas. Labai kuklios ir lakoniškos buvo
pačios kalendoriaus sudarytojos Gražina
Augienė ir Alina Šalavėjienė: “Pastaruoju
metu gyvenome su dr. Šliūpu”.
Renginio metu universiteto prorektorius Juozas Pabrėža ir kalendoriaus
leidybos vadovė Gražina Lamanauskienė
dėkojo prisidėjusiems prie kalendoriaus
sudarymo ir leidimo. Specialiais padėkos
raštais buvo pagerbti unikalų kalendorių
padėję išleisti rėmėjai. Jiems buvo įteikti
kalendoriai, dailininkės sumanymu, supakuoti 1920-ųjų stiliumi – į rudą popierių,
perrištą sukto linų pluošto virvele.
Kiekvienas vakaro dalyvis buvo apdovanotas unikaliuoju kalendoriumi ir pavaišintas žolelių arbata su medumi, namine
duona ir sūriu.
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Lietuvos sėkmės istorija –

„Western Union“

Lietuvoje

Gintaras Baukus įsitikinęs, jog “Western Union” atėjimas į Lietuvą
ypač pasitarnavo šaliai. Anksčiau žmonės klausė: “What is this
Lithuania?”, dabar sako: “I think I need to go visit”, – sako jis.
Dalia Cizikaitė
www.Draugas.org
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P

raėjusiais metais Lietuvai
minint 20 metų nepriklausomybės atkūrimo sukaktį, Lietuvos
Respublikos premjeras Andrius
Kubilius pristatė Lietuvos viziją
2030 metams – Lietuvos sėkmės istoriją.
Tarp daugelio dalykų, kaip vieną iš svarbiausių sėkmės laidų, jis nurodė užsienio
kapitalo investicijas Lietuvoje. Jaunimo
Žiemos akademijoje 2010 metų gruodžio
mėn. A. Kubilius sakė, jog užsienio kapitalo
atėjimas geras ne tik tuo, kad šalyje kuriamos darbo vietos, bet ir tuo, jog jos skleidžia
platesnę kultūrinę savivoką, pritraukia kitas
investicijas.
Praėjusių metų kovo mėnesį pasaulinė
tiesioginių užsienio investicijų stebėsenos
duomenų bazė FDiMarkets.com paskelbė,
kad 2009 metais į Lietuvos rinką žengė
28 užsienio investuotojai, kurie investavo
daugiau nei 3,5 mlrd. litų ir sukūrė 5,300
naujų darbo vietų. Jungtinės Karalystės
„Barclays Group“ Vilniuje įsteigė pasaulinį
informacinių technologijų centrą. JAV medicinos įrangos gamintoja „Moog Medical“
pradėjo plėtoti medicinos įrangos gamybos, paslaugų ir tyrimų bei bandomąją
veiklą Lietuvoje. Pasaulinė ventiliacinių
sistemų gamybos grupė – Švedijos bendrovė „Systemair“ planavo atidaryti naują
vėdinimo įrangos gamyklą Ukmergėje, o
Ispanijos „Gruppo Sopena“ numatė atidaryti aliuminio detalių gamyklą Alytaus
pramoniniame parke. Neseniai Lietuvos
vyriausybė pasirašė ketinimų protokolą

dėl jungtinio mokslinių tyrimų centro
steigimo Lietuvoje su viena iš pasaulyje
naujųjų technologijų srityje pirmaujančių
bendrovių IBM.
Nuo šių metų užsienio kapitalo investuotojų Lietuvoje sąraše yra ir JAV įmonė
„Western Union“, kurios pagrindinė
veiklos sritis yra grynųjų pinigų perlaidos. Dar praėjusių metų gegužę „Western
Union“ su LR ūkio ministerija pasirašė
ketinimų protokolą. Šiandien Vilniuje
jau veikia „Western Union“ pasaulinis
paslaugų centras (angl. Global Operations
Centre of Excellence), sukūręs Lietuvoje
beveik 400 darbo vietų. Pasak Lietuvos
ūkio ministro Dainiaus Kreivio, tiesioginės „Western Union“ investicijos Lietuvoje
sudarys apie 20 mln. litų.
Pasauliniame paslaugų centre Vilniuje
teikiamos aptarnavimo ir administravimo
paslaugos, kurios papildo kitų „Western
Union“ centrų paslaugas. „Western Union“
veikia daugiau nei per 445,000 padalinių
(angl. agent locations) tinklas 200 šalių
ir teritorijų visame pasaulyje. Paslaugų
centras Vilniuje yra ketvirtas „Western
Union“ pasaulinis centras. Pasak „Western
Union“ vyresniojo viceprezidento David
Larkworthy, jų padalinio steigimui įmonė
Lietuvą pasirinko dėl puikiai išsilavinusių ir
kvalifikuotų bei daugybę užsienio kalbų mokančių žmonių, stabilaus politinio klimato ir
atsigaunančios ekonomikos, pasaulinio lygio
infrastruktūros bei Lietuvos vyriausybės
pastangų pritraukti užsienio investuotojus.

T

okia būtų trumpa ,,Western Union”
atėjimo į Lietuvą istorija. Tačiau
puikiai žinome, jog bet kokio užsienio kapitalo atėjimas yra atskira istorija,
apimanti keletą pakopų: žvalgytuves, paruošiamuosius darbus, susitikimą su šalies
vadovybe, derybas, ir, žinoma, milžinišką
pasaulinę konkurenciją, nes, kaip sakė
,,Western Union” žmogiškųjų išteklių vyresnysis viceprezidentas, JAV lietuvis Gint
(Gintaras) Baukus, svariai prisidėjęs prie
to, kad jo įmonė ateitų į Lietuvą, ieškant
tinkamos vietos būsimam paslaugų centrui Europoje, Lietuvos vardas pradžioje
net nebuvo sąrašo viršuje.
Telefonu kalbinamas G. Baukus prisiminė, jo įmonei prieš kokius 2–3 metus
pradėjus ieškoti naujos vietos padaliniui
Europoje, jis toje paieškoje iš pradžių
nedalyvavo. Žvalgomasi buvo visur, pradedant 15–20 vietų, tarp kurių buvo Lenkija,
Slovakija, Rumunija, Vengrija, Graikija ir
kt. ,,Mums buvo svarbi tokia informacija
kaip gyventojų skaičius šalyje, politinė padėtis, infrastruktūra, verslo sąlygos, – sakė
G. Baukus. – Ne mažiau svarbus veiksnys
pasirenkant buvo šalies gyventojų kalbų
mokėjimas. Kadangi dirbame su daugiau
nei 20 kraštų, kalba eina ne tik apie ispanų, anglų, bet ir olandų, švedų, vengrų,
bulgarų, italų ir kt. kalbas.”
Pirmam sąrašui sutrumpėjus iki
septynių šalių, su G. Baukumi susisiekė
vienas iš ‚,Western Union” darbuotojų, jo
draugas: ,,Girdėjau, jog esi lietuvis. Turime Lietuvą savo sąraše, bet mes visiškai
nieko apie ją nežinome.” Taip G. Baukus
įsitraukė į paiešką. Jis netruko pamatyti, jog sąraše buvo likę ,,rimti” miestai:
Bratislava, Krokuva, Atėnai, Sofija ir kt.,
jau turintys tokių centrų kaip ,,Western
Union” planuojamas atidarymo patirties.
Vis dėlto po rimtesnio svarstymo Vilnius
liko aukščiausiame trejetuke šalia Krokuvos ir Bratislavos. ,,Bratislava turbūt
buvo stipriausia, – teigė G. Baukus, – mat
mūsų pagrindinis centras Europoje yra
įsikūręs Vienoje, taigi šis miestas yra
labai patogioje vietoje – vos valanda nuo
Vienos. Kita vertus, – sakė JAV lietuvis, – Krokuvoje yra universitetas, daug
žmonių, geras kandidatų pasirinkimas.”
Tiesa, ir Vilnius čia nenusileido.
Pirmas apsilankymas Lietuvoje,

prisimena jis, buvo geras. Atėjus laikui
rimtesnėms deryboms, G. Baukus pagalbos kreipėsi į savo tėtį, JAV LB Cicero
apylinkės valdybos pirmininką Mindaugą
Baukų. ,,Norėjau, kad Lietuva prisistatytų kuo geriau, nenorėjau, kad vėliau kas
nors sakytų, jog jeigu būtume žinoję, kad
čia taip rimta, būtume geriau pasiruošę”,
– sakė pašnekovas. Prasidėjo skambinimai į Lietuvą ir siuntinėjimas nuo vieno
pareigūno prie kito, be jokio akivaizdaus
rezultato. Galų gale G. Baukus nusprendė,
jog arba į šį dalyką įsitrauks pats svarbiausias Lietuvos vyriausybės asmuo – premjeras A. Kubilius, arba jis daugiau pastangų
iš savo pusės nedės. Kurį laiką iš Lietuvos
nieko nesigirdėjo, todėl buvo svarstoma
Lietuvos atsisakyti. Tačiau, padedant LR
gen. konsulatui Čikagoje, atėjo žinia, jog
premjeras ir jo kabinetas susitiks su ,,Western Union” atstovais.
„Visa Lietuva pasirodė puikiausiai, –
prisimena G. Baukus. – Oras buvo gražiausias, Vilnius – nuostabus, ir miestas,
ir valgis. Ir Kubilius, ir ūkio ministras
Kreivys, ir ‘Invest Lithuania’ – kiekvienas buvo aukščiausio lygio.” Tokį įspūdį
susidarė ne jis vienas, visi Vilniuje lankęsi
„Western Union” atstovai sakė, jog Lietuva pasirodė geriausiai.
Nors ir buvo nuspręsta „Western

kamai apsirengti, buvo pasiruošę atsakyti
į visus JAV įmonės atstovų klausimus. G.
Baukus prisipažino buvęs nustebintas
tokių rezultatų. Tik vėliau sužinojo, jog
dauguma tų gabių jaunų žmonių anksčiau
buvo išvažiavę į Angliją, Airiją ir į Lietuvą
grįžo su nauja patirtimi.
Ne ką prasčiau lietuviai išlaikė ir
egzaminus. Iš 100 žmonių į 10 darbo
vietų net 60-ties jų buvo geri rezultatai.
„Lietuvoje nėra daug žmonių, bet jie visi
labai gabūs“, – sakė G. Baukus. Ši žinia,
kad Lietuva yra ypatinga vieta ir kad jos
jaunimas yra gabus, pasak jo, netruko pasiekti „Western Union“ valdžią ir paplisti
po visą pasaulį. Anksčiau žmonės klausė:
,,What is this Lithuania?“, dabar sako: „I
think I need to go visit.“
Iš pradžių „Western Union“ atėjimą į
Lietuvą planavo atsargiai – buvo atrinkta
200 žmonių. Šiuo metu „Wastern Union”
padalinyje Vilniuje dirba iki 400 darbuotojų. Maža to, įmonė ieško galimybių šį
skaičių dar padidinti. ,,Tokia yra sėkmė,
– džiaugėsi G. Baukus. – Dabar jau sakau,
kad tai yra net didesnis nei šimtaprocentinis pasisekimas. Bet, – priduria jis, – čia
yra Lietuvos ir lietuvių nuopelnas. Bijojau
apsijuokti, bet viskas išėjo atvirkščiai.
Labai didžiuojuosi, kaip pasirodėme.”
Paklaustas, ar „Western Union“ atėjimas

„Lietuvoje nėra daug žmonių, bet jie visi labai
gabūs.Žinia, kad Lietuva yra įpatinga vieta ir
kad jos jaunimas yra gabus netruko pasiekti
„Western Union“valdžią ir paplisti po pasaulį.
Šiuo metu mūsų padalinyje Vilniuje dirba
apie 400 žmonių. Įmonė ieško galimybių šį
skaičių dar padidinti.“
Union” padalinį steigti Vilniuje, abejonių
ir klausimų liko: ar būsimi jo darbuotojai
bus gabūs, ar jie moka užsienio kalbas,
pagaliau – ar moka dirbti? Žinodama apie
Lietuvos komunistinę praeitį, „Western
Union” bijojo įklimpti. Todėl į Lietuvą
įmonės atstovai važiavo dar porą kartų,
rengė interviu su studentais. Pasirodo,
Lietuvos studentai ypač gerai pasirodė.
Jie puikiai kalbėjo angliškai, turėjo darbo
interviu reikalingus įgūdžius – mokėjo tin-

atkreips ir kitų įmonių dėmesį į Lietuvą, G.
Baukus atsakė, jog jis tuo neabejoja. „Dabar
Lietuva gali ir turi teisę sakyti, kad štai
turime „Western Union“ ir „Barclays“. Prieš
metus ‘Western Union“ darbuotojai net
negalėjo žodžio „Lithuania“ ištarti, o dabar
jau gali ir net žino, kur ji yra, žino, kad tai –
gera vieta.“
Tad gal teisus Lietuvos premjeras Kubilius, kol kas vienas iš nedaugelio tikintis,
jog Lietuva yra tiesiog pasmerkta sėkmei?
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laimės
kelias

Londone įsikūręs nepriklausomas Naujosios ekonomikos fondas aiškinasi, kaip pasaulio
žmonių gyvenimą padaryti laimingesnį. Jie atliko didžiulį tyrimą ir pagal daugybę laimingo
gyvenimo aspektų įvertinantį laimės indeksą 2009 metais indeksavo žmonių vidutinę
laimę143 pasaulio šalyse. Lietuva atsidūrė 86 vietoje. Tai, kad pasauliui jau senokai laikas
atsisakyti “amerikietiškos svajonės„, rodo Jungtinių Amerikos Valstijų 114 vieta laimingų
šalių rikiuotėje. Netgi mūsų bičiuliai estai, įsivedantys eurą, liko tik 131.
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Fotografijų autorė Giedre Lesmaitytė

Lietuvių

Valdas
Rutkūnas

N

aujosios ekonomikos
fondas (NEF) išanalizavo
duomenis ir sugrupavo
juos į 10 sričių, apimančių
įvairias žmogaus gyvenimo sritis. Pagal tai
buvo paskelbtos rekomendacijos pasauliui,
kaip siekti laimingesnio gyvenimo. Surašytas Pasaulio manifestas dėl laimingesnės
planetos, kurį sudaro šios rekomendacijos:
panaikinti per daug didelį skurdą ir alkį;
rūpintis sveikatos apsauga; mažinti skolas;
pakeisti vertybes; remti turintį prasmę gyvenimą; suteikti teises žmonėms ir gerinti
valdymą; nustatyti aplinkosaugos ribojimus ir parengti ekonomikos politiką šioje
srityje; sukurti subalansuoto vartojimo ir
gamybos sistemas; spręsti klimato kaitos
problemas; matuoti tai, kas svarbu.
Lietuvių užimama vieta rodo, kad turime neblogą atspirties poziciją, o sugretinus manifesto laimės rekomendacijas su
išsaugotomis lietuviškomis vertybėmis
ir kultūra, aiškėja, kad turime didžiulių
galimybių, suteikiančių viltį atsidurti
priekinėse pasaulio laimingųjų pozicijose!
Taigi imkimės savo laimės ieškojimų. Pradėkime nuo svarbiausios rekomendacijos
– pakeisti vertybes.
NEF šiuo teiginiu siūlo pasaulyje susiklosčiusias individualizmo ir vartotojiškas
vertybes keisti į bendruomeniškumą, kai
žmones jungia savitarpio supratimas,
bičiulystė ir artimos vertybės, rėmimasis ne į daiktiškumą, bet į kultūrinę,
visus jungiančią veiklą. Šios vertybės yra
tūkstantmetės lietuvių tradicinės kultūros
pamatas. Bendruomeniškumas visuomet
buvo aukščiau už asmeniškumą ir net
už šeimyniškumą. Tik taip galima buvo
sutelkti jėgas ir atsilaikyti prieš ordas iš
vakarų ir rytų ir iki šių dienų pasauliui

išsaugoti lietuvių tautą, kuri turi kelius į
laimę.
Ne tas yra laimingas, kuris turtingas, bet
tas, kuris protingas ( liet. patarlė).
Šiuolaikinio pasaulio civilizacijos pagrindas – Romos imperija. Čia suklestėjo
vergovinė santvarka ir buvo surūšiuoti
žmonės. Kad būtų lengviau valdyti ir
nuraminti prastuomenę, buvo sugalvota
sistema, kurią atspindi šūkis „Duonos ir
žaidimų“. Leista liaudžiai išlieti aistras
regint žudynes arenoje. Duona greitai suskystėjo - žmonių protus patogu slopinti
laipsniuotais skystimais iš rugių, miežių
ar vynuogių. Laiko dvasią atitiko ir tose
žemėse gimęs Dievo sūnus, daręs stebuklus – vandenį vertęs į vyną.
Lietuvoje palyginti greitai statomos
naujos arenos. Vėl jose sėdės žmonės,
kuriems duos „duonos ir žaidimų“. Kiti
tai gaus iš kambarinio žudiko keturkampiu plokščiu veidu. Nors žmones ir
suburia šių dienų pramogų industrija,
nors jie ir sėdi šalia, jie nemato vienas
kito, nebemoka džiaugtis vienas kitu.
Miestai – žmonių knibždėlynės – skęsta vienatvėje… Žmonės, supermarketų
klajokliai, patys yra tarsi prekės milijonu
pavadinimų. Nebėra dalykų, jungiančių
tautą. Žmonės nesusišneka, jiems atimta
bendravimo kultūra. Atsipalaiduojama tik išgėrus alkoholio, todėl ir klesti
alkoholio kultūra. Sąmonė persmelkta
minties – jei pas tave atėjo svečių, turi
juos būtinai „pagirdyti“, įpilti alkoholio.
Tokie išsigimę papročiai atima norą bendrauti, žlugdo ir atskiria žmones.
Jei degtinę gersi, turtą ir sveikatą per
nieką leisi (liet. patarlė).
Augau sovietinėje aplinkoje. Mes su
bendraamžiais paaugliais labiausiai
nemėgome liaudiškos muzikos, kurią
per radiją, televiziją, koncertus ir dainų
šventes dainuodavo chorai, dainų ir šokių
ansambliai, kaimo kapelos. Tuomet dar
nežinojau, kad ten skamba stilizuota ir
harmonizuota liaudies muzika. Folkloro
ansamblių nebuvo.
Vieną vasaros vakarą (buvau baigęs
6 klases) pajūrio miške išgirdau dviejų
jaunuolių skambų dainavimą. Tai buvo iš
visos krūtinės traukiama liaudies daina su tokia vidine jėga, kad mane tarsi
žaibas trenkė! Man atsivėrė visiškai naujas
pasaulis, aš pajutau, kad liaudies daina gali

sujungti ne tik žmones, bet ir žmogų su
žeme, dangumi, mišku, jūra, suteikti atgaivos ir energijos! Atsirado aistringas noras
įvaldyti šią didžiąją bendravimo galią.
Po kiek laiko dalyvavau vestuvėse, kuriose liaudies dainas traukė Vilniaus universiteto kraštotyros Ramuvos studentai. Naujas
mano atradimas buvo liaudies šokiai: studentai šoko linksmai, uždegančiai, tryško
energija, šoko vis kitokius, man nematytus
šokius. Aš suvokiau, kad tai nauja kultūra,
kuri atneša žmonėms laimę ir sujungia
juos. Tai labai uždegė mane. Pradėjau
mokytis dainų, šokių, išmokau groti armonika. Tai mane įtraukė taip galingai, kad 11
klasėje mano namuose mokytis šių dalykų
kas savaitę jau rinkdavosi pusė mano klasės.
Mes įgavome tokią jėgą, kad per išleistuves
liaudies dainas paskui mus traukė ir šokius
šoko keli šimtai abiturientų ir jų tėvų.
Trečias potyris, dar po metų galutinai
suformavęs mano pasaulėžiūrą, buvo Rasos
šventė Kernavėje. Per visą naktį keli šimtai
žmonių uždegė aukurus, kupoliavo, leido
Nerimi vainikus, dainavo, šoko nuo saulės
laidos iki patekėjimo – buvo atliekamos
senovinės apeigos. Tai buvo aukščiausio
lygio darnos atstatymas. Tiek tarpusavio
bendrystės, tiek tarp žmogaus ir gamtos.
Neįmanoma buvo šiame vyksme nepamatyti laimingų žmonių ir jų džiaugsmu
spindinčių akių. Svarbiausia, kad laimės
šventėje nebuvo jokio alkoholio, nors aplinkinis pasaulis be jo negalėjo apsieiti.
Dirbdamas su žmonėmis, ypač jaunimu,
rengdamas etninės kultūros mokymus,
organizuodamas įvairius renginius ir šventes, įsitikinau mūsų etninės kultūros tobulumu. Ji pasižymi tuo, kad turi nekintantį
stabilų laimės skleidimo efektą – tinka
visiems, nepriklausomai nuo amžiaus,
lyties, išsilavinimo, pasaulėžiūros ar pomėgių. Ją vertina ir ja gali naudotis netgi
užsieniečiai. Ji yra pati geriausia žmones į
bendruomenes jungianti forma.
Trečdalis Lietuvos išvyko laimės ieškoti į kitas šalis. Didesnės dalies likusių
svajonė – susitaupyti pinigų ir juos
išleisti ieškant laimės užsienyje atostogų
metu. Bet dauguma net neįsivaizduoja,
kokie laimės turtai slypi čia pat, lietuvių tradicinėje kultūroje. Nežino, nes
to nemokoma mokyklose, netrimituoja
žiniasklaida, nereklamuoja televizija,
tai neneša turtų pelno siekėjams. Nors
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ir nereklamuojamas, Lietuvoje vyksta džiaugsmingas gyvosios kultūros
gyvenimas, visiškai patenkinantis visus
žmogaus bendravimo ir kultūrinius
poreikius. Kad tai yra gyva ir turi ateitį
rodo besiplečiantis jaunimo dalyvavimas
gyvosios tradicinės kultūros šventėse ir
renginiuose. Bet tai vis dar lieka neprieinama didžiajai tautos daliai, nes švietimo ir kultūros sistema orientuota kita
linkme. Tačiau yra svetimtaučių žmonių,
ieškančių laimės po visą pasaulį. Ne
vienas jų, pažinusių dabartines senosios
lietuvių kultūros formas, su ašaromis
akyse džiaugiasi, kad dar yra pasaulyje iš
ko pasimokyti laimės siekimo kelių.
Gerai prisimenu vieną savo senelio

lenktyniavimą ir susipriešinimą ne tik
moksle, darbe, socialinėje aplinkoje, bet
netgi laisvalaikio ir poilsio srityse, ten,
kur jis turėtų ilsėtis ir džiaugtis visaverčiu bendravimu. Rinkimai, konkursai,
favoritų iškėlimas ne jungia, o supriešina
žmones ir net nesvarbu, kad tai vyksta dažniausiai tik virtualioje erdvėje.
Nesusikalbėjimą ir priešiškumą bandoma
šalinti svaigalais. Teko matyti slaptą paskutiniųjų sovietinių metų statistiką apie
alkoholio suvartojimą, tenkantį vienam
žmogui. Palyginus su pirmaisiais nepriklausomybės metais, Lietuvoje alkoholio
vartojimas beveik padvigubėjo, o ir kitoks
kvaišinimasis žymiai išaugo.
Kaip tie reikalai buvo sprendžiami

Lietuviškos tradicinės kultūros pagrindas trejopas. Visų
pirma tai kasdieninis dainavimas, suteikiantis jėgų ir
kuriantis darną. Antras svarbus momentas - savaitgalio vakaronės – dainas papildantys šokiai ir rateliai,
suteikiantys energijos užtaisą visai savaitei. Ir ne rečiau
kaip kas pusantro mėnesio vykstančios kalendorinės
šventės, kur susiburia dar didesnė jungtinė bendruomenė, atstatoma žmogaus ir gamtos darna, įgaunama
energijos kalendoriniam laikotarpiui.
dažnai vartojamą patarlę: „Mesk prieš
save – rasi paskui save“. Tik daug vėliau
supratau, kad tai yra lietuvių laimės formulė! Reikia stengtis padaryti kitą žmogų
laimingesnį – šia išmintimi persmelkta
visa tradicinė senoji lietuvių filosofija.
Padėti bėdos ištiktam žmogui, pagirdyti
(ne alkoholiu) ir pamaitinti pakeleivį
ar elgetą, išspręsti bendruomenės, o
ne savo reikalus, visuomet buvo svarbiau. Kaimo bendruomenė sugebėdavo
pasirūpinti savo nariais visais sunkiais
gyvenimo atvejais. Tuoj pat atstatydavo
žaibo sudegintus trobesius, pasidalindavo
visais ištekliais išgyvenimo palaikymui,
sureguliuodavo žmonių santykius ir
nustatydavo teisingas moralines normas.
Nusikalstamumo praktiškai nebuvo –
durų rakinti nereikėjo. Svarbiausia, kad
kaimo bendruomenės išsaugojo kultūrines tradicijas, gyvybiškai svarbias mūsų
laimingesniam gyvenimui.
Dabartinis žmogus yra įtraukiamas į
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mūsų tradicinėje kultūroje? Nors tautą
buvo stengiamasi girdyti, atsparumą tam
visuomet suteikdavo tradicinė kultūra,
nes ji savo esme yra tokia, kad alkoholis
nebūtinas, nepageidautinas ir išjuokiamas.
Tai puikiai žino ir dabartiniai švenčių rengėjai: kur šokama ir dainuojama, alkoholio
vartojama žymiai mažiau.
Šventė – tai toks žmonijos išradimas
ir kiekvienos tautos ištobulintas modelis
tam, kad pailsėtume, atgautume jėgas,
įgautume galių ateičiai, pasidžiaugtume
vienas kitu, susidraugautume, užprogramuotume save ir kitus laimingam gyvenimui. Kuo daugiau šventėje alkoholio, tuo
rezultatas darosi atvirkščias. O lietuviškos
tradicinės šventės esmė yra laimės kūrimo
modelis, kai žmonių laimingesnį gyvenimą
įtakoja bendruomeninė veikla.
Geras draugas yra brangesnis už auksą
(liet. patarlė).
Bendruomenė gali mažinti laimę, bet
gali ją ir didinti. Yra ir visokių bendruo-

meninių dvasinių praktikų – senesnių ir
naujesnių. Kaip pasitikrinti, atpažinti, kuri
forma yra geriausia laimei siekti?
Lietuvių tradicinės kultūros privalumas
ir išskirtinumas yra tai, kad žmogus yra
atsigręžęs į žmogų, stengiasi viens kitam
suteikti džiaugsmo. Stiprinamos sąsajos su
praeitimi, gamta ir bendruomene. Lietuvių senoji pasaulėžiūra yra pagrįsta sveikatos vertybe ir svaiginimosi atmetimu.
Yra daugybė pavyzdžių ir praktikos
visuose lygmenyse, kaip sėkmingai tradicinė kultūra padeda burti bendruomenes.
Tačiau vyksta tai nevienodai ir priklauso
nuo vadovų bei dalyvių.
Jau kuris laikas atsigręžta į bendruomenių kūrimą Lietuvoje. Kuriasi jos pagal
įvairius žmonių interesus ir poreikius.
Žmonės renkasi, kalba apie svarbius
jiems dalykus, bando imtis bendrų darbų.
Visuomet ši veikla susiduria su didelėmis
problemomis, nes susibūrus žmonėms
reikia kai ko daugiau, negu vien kalbėjimas ir bendri darbai. Būtinos teigiamos emocijos, suteikiančios energijos,
džiaugsmo ir laimės. Šioje vietoje tradicinė lietuvių kultūra yra nepamainomos
aukso vertės.
Laimės šiuolaikinis žmogus nepasiekia
nei suvalgęs tabletę, nei išgėręs skystimėlio, nei pamaigęs mygtuką. Reikia žinių,
mokėjimų, įgūdžių ir patirties. Deja, to
nemokoma mokyklose. Bet yra tradicinės
kultūros žinovų, kurie dar gali išmokyti.
Mūsų tradicinės kultūros žinojimas ir mokėjimas ją taikyti bendruomenių gyvenime
leis sėkmingiau prasimušti pro vartotojiškos kultūros miglas ir lems didesnį laimės
pasiekimo lygmenį.
Bendruomenių kūrimas Lietuvoje, o
taip pat lietuvių bendruomenių telkimasis visame pasaulyje einant tautinės
kultūros keliu, yra didžiulė laimės viltis
pasauliniu mastu!
Palaimintos yra tos bendruomenės, kuriose lankosi lietuvių tradicinės kultūros
Dievas, darantis stebuklus: kvaišinantį
vyną verčiantis gaivinančiu vandeniu.
Palaiminti yra jo vaikai, einantys nušviestu
lietuvišku taku.
Ši tradicinės lietuviškos kultūros sistema idealiai tinka ir šiuolaikinio žmogaus
gyvenime. Ji ypatingai orientuota į bendruomeninę veiklą.
Kas dainuoja, tas laimingas (liet. patarlė).

Lietuvoje

Susitelkime Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės išlaikymui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, jungia visus už Lietuvos
ribų gyvenančius lietuvius ir siekia išlaikyti, kurti ir ugdyti
lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas
ir remia Nepriklausomos Lietuvos valstybę. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė (PLB), ilgus metus gyvavusi ir veikusi už
Lietuvos ribų, šiuo metu turi savo atstovybę Vilniuje.
Dr. Vytautas Bieliauskas, filosofas, psichologas, JAV katalikų mokslo akademijos narys

A

tstovybės Vilniuje veiklos pradžia
yra susijusi su Lietuvos Sąjūdžio
pradžia. Kai 1988 m. spalio mėnesį
Vilniuje vyko pirmasis visos Lietuvos Sąjūdžio atstovų suvažiavimas į jį buvo
pakviesta PLB valdyba, kurios nutarimu
man, kaip tuometiniam PLB valdybos
pirmininkui, tame suvažiavime teko garbė
atstovauti PLB. Vykimas į Lietuvą tuo metu
buvo gana rizikingas, bet, mūsų manymu, jis
buvo būtinas. Sąjūdis davė ženklą, kad Lietuvoje laisvės noras sovietų režimo nebuvo
sužlugdytas, bet gyvas ir atsparus. O mes
visi, užsienyje gyvenantys, taip pat gyvenome
Lietuvos išsilaisvinimo viltimis. Taigi, tam
tikra prasme mes prisijungėme prie Sąjūdžio.
Vilniuje man teko dalyvauti po suvažiavimo
vykusiuose Sąjūdžio tarybos pasitarimuose
ir nutarimų priėmime. Tuomet Sąjūdžio
pirmininku buvo išrinktas prof. Vytautas
Landsbergis. Jo vadovaujama Aukščiausioji
Taryba 1990 metų kovo 11 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.
PLB per savo valdybą palaikė tvirtus
ryšius su atgimstančia Lietuva. Norėdami
dar glaudžiau bendradarbiauti nutarėme
PLB atstovybę steigti Vilniuje. Šį sumany-

mą ypač rėmė tuometinė organizacijos
vicepirmininkė Gabija Petrauskienė.
1990 m. pradėti atstovybė: kūrimo Vilniuje darbai. O nauju biuro vadovu sutiko būti
Kanados lietuvis dr. Petras Lukoševičius.
Iš pradžių atstovybei buvo išnuomotos
kuklios patalpos. Bet stiprėjant atstovybės
bendradarbiavimui su Lietuvos vyriausybe ir
Seimu, 1990 metų rugsėjo 15 d., pirmininko
Broniaus Nainio kadencijos pradžioje atstovybės būstinė buvo perkelta į Seimo rūmus.
Dr. Lukoševičius savo kadenciją baigė
1993 metais. Po jo, liepos 1 d. vadovavimą atstovybei perėmė Juozas Gaila,
buvęs JAV LB valdybos pirmininkas. Nuo
2009 metų sausio 1 d. šias pareigas ėjo
Gabrielius Žemkalnis, Australijos lietuvis.
O nuo 2009 m. lapkričio 1 d. atstovės
pareigas eina Vida Bandis.
Tai tik trumpa istorinė apžvalga, rodanti
ilgalaikį ir labai veiksmingą mūsų tautiečių atliktą darbą. Jie dirba savanorystės
principu, savo laiką ir talentus skirdami
PLB ir Lietuvai. Prie atstovybės išlaikymo
ligi šiol yra daug prisidėjęs Lietuvių Fondas ir kai kurių kraštų bendruomenės.
Deja, JAV ir viso pasaulio ekonomikai su-

šlubavus, Lietuvių Fondo parama sumažėjo.
Todėl dabar PLB valdybos pirmininkė dr. Regina Narušienė yra paskelbusi aukų rinkimo
akciją PLB atstovybei Vilniuje išlaikyti. Prie
šios akcijos turėtume prisidėti visi. Aukų reikia ne tik Atstovybės išlaikymui, bet ir viso
PLB darbo sustiprinimui. Šiuo metu PLB yra
bene realiausia „globalinės Lietuvos” vadovė.
Ji atstovauja bendruomenes, veikiančias
41 šalyje. Pastaruoju metu bendruomenių
veikla labai sustiprėjo, bet visiems yra labai
reikalingas tarpusavio ryšys ir ryšys su Lietuva. Tokį ryšį labai gerai palaiko dabartinė
PLB valdyba, kurios nariai(ės) taip pat dirba
be atlyginimo ir su dideliu pasišventimu.
Dabar vyksta dideli pokyčiai visose
užsienio lietuvių bendruomenėse. Joms
vadovauti pradeda naujosios lietuvių
bangos užsienyje atstovai. Jie rimtai dirba
ir stengiasi išlaikyti lietuvybę savo šeimose,
savo bendruomenėse. Gyvai veikia lietuviškos savaitgalių mokyklos, kurioms reikia
talkos ir pagalbos. Gražu, kad šiam tikslui
yra gaunama šiek tiek pagalbos iš Lietuvos,
atsiunčiant knygų ir vadovėlių. Bet PLB
koordinavimas ir čia yra labai svarbus.
Kiti labai svarbūs PLB valdybos uždaviniai
yra gero ryšio su Lietuva ir su jos vyriausybe
palaikymas. Nepaisant pasitarimų ir aiškinimosi, atrodo, kad ne vienas Lietuvos vadovas
sunkiai supranta užsienio lietuvių padėtį.
Kai kurie mus visus laiko emigrantais,
Lietuvai neturinčiais reikšmės. Deja, tai yra
labai klaidingas požiūris. Iš tikrųjų užsienio
lietuviai nėra emigrantai. Gal jie yra išvykę
ekonominių aplinkybių verčiami, bet jie yra
lietuviai ir tokiais nori likti. Jie dažnai grįžta
aplankyti savo namų ir giminių, vežasi ten
savo vaikus ir, kiek gali, remia savuosius Lietuvoje. Tie, kurie mėgina užsienio lietuvius
„nurašyti“, daro didelę skriaudą Lietuvai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sveikinimas!
Jo eminencija Kardinolas Audrius Juozas Bačkis šiemet
švenčia savo pasišventimo kunigystei penkiasdešimtmetį.
Savo gyvenimą Jūs pašventėte kitiems, skleisdamas meilę, rūpindamasis sielovada, siekdamas suburti
vieningą, dvasiškai stiprią bendruomenę. Jūs buvote ir esate arti mūsų tėvynainių, kuriems likimas lėmė
gyvenimą ne savo tėvynėje. Dėkojame už Jūsų pasišventimą, tikėjimo skleidimą, už mūsų lietuviškų
parapijų ir misijų palaikymą. Linkime sveikatos, ištvermės ir Dievo palaimos Jūsų darbuose!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu, Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)valdybos pirmininkė
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Ką reiškia

tautybę stumti į

pilietybės šešėlį?

Demokratijos akiratyje
nei tautos, nei tautybės
nėra. Demokratijos
mechanizmas pripažįsta
tik valstybę ir pilietybę.
Neseniai, norint įvardyti
valstybėje gyvenančius ir
Lietuvos pilietybę turinčius
kitų tautybių žmones,
sugalvotas ir jau vartojamas
terminas “pilietinė tauta„.
Šis terminas demokratijos
mechanizmui yra tinkamas
ir nesunkiai apibrėžiamas.
Pilietinė tauta – konkrečios
valstybės pilietinė
visuomenė. Tačiau nei
mūsų Konstitucijoje, nei
kituose dokumentuose šis
terminas nėra įteisintas,
todėl dėl jo esmės ir
vartojimo kyla abejonės ir
net įtarimas, kad tautybė
prilyginama pilietybei, o
tokiu atveju tautybė tarsi ir
nebevertinama.

Algimantas
Zolubas
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K

ai ką, sekdami kitų demokratinių
valstybių pavyzdžiu, jau esame
ir padarę: Lietuvos Respublikos
piliečio pase tautybė nebežymima.
Kosmopolitų skatinami einame dar toliau:
švenčių proga vangiai keliame trispalvę, dėl
menkaverčio mokymo kalbame lietuviška
puskalbe, nebedainuojame lietuviškų dainų, tautinius rūbelius keičiame į džinsus...
Gal pradedama pamiršti ir tai, kad Lietuvos
Respubliką 1918 metais kūrė ir 1990 metais
atkūrė lietuvių tauta, kad ši tauta yra kamieninė Lietuvos pilietinėje tautoje.
Tauta iš esmės yra istorinė kategorija.
Tai žmonių bendruomenė, kurią jungia
politinės ir ekonominės gyvenimo sąlygos,
vienodi papročiai, tradicijos, dažnai tikėjimas. Tautos būtis neapibrėžiama nei rase,
nei kalba, nei religija, nei teritorija, nei
valstybiniu suverenitetu, nors visos šios
savybės yra daugiau ar mažiau svarbios
tautos būčiai. Teisiausiais reikia laikyti
tuos, kurie pagrindiniu tautos bruožu
laiko iš amžių glūdumos einančią istorinio
likimo bendrystę. Istorinės bendrystės
suvokimas tautoje ir yra tautinė sąmonė,
tautos dvasia. Tautinė sąmonė, jos gimimas kartu su tautos gimimu skendi vieningos ir nepakartojamos tautos istorijos
gelmėse. Išskirtiniu tautos bruožu reikia
laikyti jos savitą kultūrą – patį didžiausią
turtą, kuriuo ji ir skiriasi nuo kitų tautų.
Kultūros plėtotei palankesnes sąlygas turi
mažosios valstybės. Didžiosioms svarbiau
užimti didesnes teritorijas, organizuoti ir
išlaikyti stipresnę kariuomenę, sudaryti
sudėtingą administracinį aparatą ir valdymą. Rūpestį kultūra jos į paribius. Tia,
kas sukaupta Ermitaže, Britų muziejuje ar
Luvre, labiau atspindi ne pačių rusų, anglų
ar prancūzų, o mažųjų šalių, iš kur tie
kūriniai buvo gauti, nupirkti ar pagrobti
kultūrą. Ne didieji, o mažieji pasižymi

moksle, garsėja reikšmingais atradimais ir
išradimais. Mažosios tautos savita kultūra
įdomios pasauliui, todėl bergždi mūsų
veikėjų kėslai sudominti pasaulį kokiais
gugenheimais, nykštukiniais „dangoraižiais“, grandioziniais fejerverkais ar
kerėpliškomis skulptūromis. Pasaulyje,
būdamas lygiaverčiu žmogumi, lietuvis
kitataučiui įdomus lietuviškumo išskirtinumu, tautinio charakterio savybėmis,
savitos kultūros raiška.
Tautybė – vertybė. Ji turi būti puoselėjama, tausojama, gerbiama. Tautiečių visuma
– tauta. Jos būstas – valstybė. Nutautinimas, pasidavimas kosmopolitiniam virsmui
veda į tautos ir jos valstybės išnykimą.
Pilietybė yra formali kategorija. Piliečiu
tampama įgijus įstatymu numatytą cenzą
ir davus valstybei pasižadėjimą ar priesaiką. Tautiečiu gimstama, tautietį ženklina
istorinio likimo bendrystės ženklas. Čia
gali kilti klausimas, kaip turime vertinti
kitataučius, kurie jau šimtmečius gyvena
kartu su lietuviais, kurie savo likimą
susiejo su Lietuva? Jie yra pilietinės lietuvių tautos nariai, nors jų kilmė kitokia.
Teisus buvo popiežius Jonas Paulius II,
kai 1993 m. lankydamasis Lietuvoje, čionykščius lenkus vadino lenkiškos kilmės
lietuviais. Šveicarijos vokiečius, italus,
prancūzus ir retoromanus, kurie sudaro
Šveicarijos valstybę, vadiname šveicarais,
nors net tokios tautybės nėra.
Imigrantus, okupantus bei jų palikuonis tautine priklausomybe dera vertinti
išskirtinai. Ar gali lietuvių tautos idealams
ir interesams atstovauti buvę sovietiniai
okupantai ir jų palikuonys, kurie, formaliai tapę Lietuvos piliečiais, Lietuvoje kitos
šalies vardu steigia politines organizacijas?
Antai Lietuvoje įregistruotos ir veikia politinės organizacijos Rusų sąjunga, Lenkų
rinkimų akcija, visuomeninė Lenkų Lie-

tuvoje (Poliaki na Litve) organizacija. Jei
jie ne Lietuvos rusai, ne Lietuvos lenkai,
o rusai ir lenkai Lietuvoje, tada aišku, kad
nors jie ir yra Lietuvos piliečiai, Lietuvos
tautiniams reikalams jie bus abejingi. O
kaip tie piliečiai elgtųsi valstybei svarbiais
tautiniais klausimais referendumuose,
rinkimuose, iškilus grėsmei ar karinio
konflikto atveju? Užtenka prisiminti, kaip
1990 m. kovo 11 d. dėl Lietuvos nepriklausomybės balsavo Aukščiausios Tarybos
– Atkuriamojo Seimo nariai lenkai, arba
kaip kėsinosi kurpti Lietuvoje lenkų
autonominį darinį. Jie, būdami Lietuvos
pilietinės tautos nariais, atstovauja kitoms
valstybėms, taigi, neturėdami lojalumo
Lietuvos valstybei, kamieninės tautos
nariais negali būti. Per mūsų Teisingumo
ministerijos ydingą partijų registravimą,
tarp Lietuvos valstybės piliečių randasi
Lietuvai nelojalių piliečių su kitataučių
kortomis ar be jų.
Valstybė yra politinė bendruomenė,
turinti savo aukščiausiąją valdžią, savo
teritoriją, savo įstatymus, savo valstybinius
simbolius (himną, herbą, vėliavą), savo
kariuomenę ir kitas, nuo kitų valstybių
nepriklausomas, valstybines institucijas.

neišvengiamą žūtį ėjo tūkstančiai lietuvių,
suomių, kitų nedidelių tautų žmonės. Į
tokią žūtį šiandien eina čečėnai. Kadangi fizinis tautos naikinimas nepajėgus
sunaikinti jos dvasios ir laisvės troškimo,
tokia didžiųjų kova yra beprasmė, pelno
visuotinį pasmerkimą.
Nacionalizmas, lygiavertis tautiškumui,
jau oficialiai, kaip ir sovietmečiu, laikomas vos ne smerktinu reiškiniu. Lietuvoje
tautinis ugdymas, kaip sudedamoji pilietinio ugdymo dalis, valstybiniu lygmeniu jau apeinamas arba apie jį kalbama
vangiai. O juk Lietuvos valstybę pagal
Konstituciją kuria lietuvių tauta, todėl
nacionalistais pozityviąja žodžio prasme
turime ir būti. Iš praeities „tautų draugystės“ ir iš dabarties kosmopolito požiūrio
ateinančios nuostatos tautinės savimonės
pradus ne tik užgožia, bet kėsinasi juos
visiškai ištrinti.
Šveicarijos sūnus, didis Lietuvos patriotas ir pilietis profesorius Juozas Eretas
knygelėje „Išeivijos klausimu“ (Roma,
LKMA, 1974) vaizdžiai parodė, kad tautų
ir jų valstybių galia ir reikšmė žmonijos
istorijoje nėra proporcinga jų dydžiui, kad
didžiosios valstybės nėra tokios galingos

Tautybė – vertybė. Ji turi būti puoselėjama, tausojama,
gerbiama. Tautiečių visuma – tauta. Jos būstas –
valstybė. Nutautinimas, pasidavimas kosmopolitiniam
virsmui veda į tautos ir jos valstybės išnykimą.
Valstybė yra tautos pilis, jos būstas. Optimali tautos būsena yra savoje nepriklausomoje valstybėje. Vargu ar rasime valstybę,
kurią sudarytų vienos, kamieninės tautos
žmonės. Tačiau savo likimą susieję su kamienine tauta kitų tautybių žmonės, tapę
jos valstybės piliečiais, gyvena ir veikia
pagal šios valstybės įstatymus, įsipareigoja
jai, tvirtina valstybingumą, tampa kamieninės tautos nariais.
Sukurti savo valstybę tautą skatina meilė laisvei, įgalinančiai turėti saugią vietą,
leidžiančią netrukdomai vystytis pagal
savo prigimtį. Laisvės troškimo pagimdyta
toji valstybė ir tarnauja laisvei, užtikrina
jos kūrėjų saugumą. Mažoji valstybė tik
laisve ir gali kompensuoti didžiųjų pranašumą ir galią, todėl ją taip vertina, ją puoselėja, dėl jos gyvybę aukoja. Dėl laisvės į

ir reikšmingos kaip didelės, o mažosios
nėra silpnos ir nereikšmingos kaip mažos.
Visa Europa yra mažų erdvių žemynas ir
jos yra pakankamai saugios, tikri kultūros
ir civilizacijos židiniai. Po Pirmojo pasaulinio karo į vakarus nuo Maskvos Europoje
buvo daugiau nei 35-ios valstybės, o į rytus
iki Kinijos – tik viena, tačiau Europa iki
šiol pasaulį veikia energingiau, negu visi
kontinentai kartu, o kultūriniu atžvilgiu
yra didinga, nors fiziškai nėra galinga. Ji yra
mažųjų valstybių tėvynė. Europietis labiau
rūpinasi kokybe, o ne kiekybe, individualumu. Jis, anot J. Ereto, mieliau nori būti liesu
vienetu priekyje, negu storu nuliu po jo.
Pagrindinis didžiųjų valstybių silpnumo požymis yra jų trapumas. Šią silpnybę
parodo jų vengimas geografiškai tiesiogiai
suartėti su kitomis didžiosiomis. Tarp

savęs ir kitos konkurentės jos nori turėti
saugos zonas – buferines valstybes. Todėl
Rusija taip priešinosi Baltijos valstybių
jungimuisi į euroatlantines struktūras, o
dabar siekia daryti įtaką per ekonomiką.
Sienos kivirčų, valstybinių konfliktų, pažeidžiamumo baimė lydi visas didžiąsias
valstybes. J. Ereto žodžiais tariant, turint
galvoje, kad didieji anksčiau ar vėliau bus
išstumti iš savo jėgos pozicijų, jie turėtų
dar „geruose laikuose“ susilaikyti nuo
skriaudimo ir apstumdymo tų, į kurių
tarpą jie neišvengiamai patys pateks.
Toks įspėjimas šiandien tinka ir Kaukaze
vykdančiai agresiją Rusijai, kuri jau dabar
turėtų apverkti ne tik beprasmiškai žuvusius dešimtis tūkstančių savo karių, bet ir
pragaištingą savo valstybės ateitį. Įsigilinę
į J. Ereto pastebėjimus, matysime, kad
mažųjų tautų buvimas įvairove ir grožiu
praturtina pasaulį, todėl skriauda mažoms tautoms tampa skriauda visiems.
Teisė į būtį yra esminė Kūrėjo suteikta
dovana tiek žmogui, tiek tautai, todėl jos
negali paneigti joks žemiškas valdovas. Ji
negali būti siejama su tautos ir teritorijos
didumu ar kitokiu didžiūno svoriu. Jei teisė
nepripažįstama, žmogus ar tauta dėl jos
kovoja, nes ji tvirtesnė ir už tvirčiausius
teisės neigėjus. Jei kovojama atkakliai, teisė
visuomet laimi, nes teisę žlugdanti jėga,
kad ir kokia didelė būtų, yra trapi, o teisė
– amžina. Jėgos prieš teisę pralaimėjimų
istorija tai nuolat patvirtina.
Pasaulis keičiasi, randasi naujos
valstybės, kurios jungiasi arba išlieka
nepriklausomos sąjungoms, besijungdamos dalį savo teisių ir įsipareigojimų
saugumo vardan demokratiniu būdu perduoda sąjunginėms struktūroms, tačiau
tautos teisė į savitą būtį laikytina šventa,
nedaloma, bendryste paženklinta amžių
glūdumoj, turi tokia išlikti ir atetyje.
Lietuvos visuomenė turi atmesti įvairių
pamokslautojų (juolab ne kamieninės tautos atstovų) šūkavimus, apie tautų lygybę,
(iš tikrųjų – asimiliavimą, kosmopolitinį
suvienodinimą), o kamieninės lietuvių
tautos reikalą tausoti ir ginti, užtikrinti
teisę į vertą būtį. Džiugina ir sveikintina
tai, kad nepaisant dešimtmečius trukusio
nutautinimo ir dabarties globalistų, kosmopolitų bei liberalų pastangų tautiškumą Lietuvoje niekinti, randasi tautinio
atgimimo ženklai.
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Aktualu

Emigracijos
tikslas –

Vokietija?

Gegužės 1 d. Vokietija atvers šalies darbo rinką Baltijos ir kitoms Rytų
Europos šalims. Ekspertai prognozuoja naują lietuvių, ypač kvalifikuotų
specialistų, emigracijos bangą. Didelį lietuvių susidomėjimą šia šalimi
patvirtina ir Vokietijos lietuvių bendruomenę užplūdęs prašymų padėti
susirasti darbą ir būstą srautas. Ar Vokietija iš tiesų galėtų tapti naujuoju
lietuvių emigracijos „rojumi“ ir kokias pasekmes tai gali sukelti Lietuvai? Ar
Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB) pasiruošusi tinkamai sutikti ir į savo
veiklą įtraukti atvyksiančius lietuvius? Kokie iššūkiai ir užduotys jos laukia?
Kalbamės su ilgamečiu VLB Valdybos pirmininku Antanu Šiugždiniu.

K

Kalbina

Agnė Ručytė
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okias pasekmes Vokietijos darbo rinkos atvėrimas gali turėti abiems valstybėms?
Nuo 2004 m. gegužės 1. d. Lietuva yra
pilnateisė Europos Sąjungos narė. Nuo tos
dienos Lietuvos piliečiai iš principo turi
teisę gyventi bet kurioje Europos Sąjungos šalyje ir dalyvauti jos darbo rinkoje.
Vokietija kai kurioms naujoms ES šalims
buvo įvedusi septynerių metų „bandomąjį laikotarpį“, taigi Lietuvos piliečiai
darbuotojų judėjimo laisve šioje šalyje
galės pradėti naudotis tik dabar, nuo 2011
m. gegužės. Šio apribojimo panaikinimo
pasekmes matysime ateityje. Jos, žinoma,
labai priklausys nuo Lietuvos ir Vokietijos
darbo rinkos. Atsižvelgiant į šiuometinius demografinius procesus galima
daryti išvadą, kad Vokietijoje ateinančiais
dešimtmečiais trūks kvalifikuotų darbuotojų, taigi šalis bus suinteresuota rasti
galimybių šį trūkumą sumažinti. Lietuvai
kvalifikuotų darbuotojų praradimas gali
būti didelis nuostolis, todėl ji turėtų dėti
visas pastangas, kad šių piliečių neprarastų. Nesu ekspertas, bet manau, jog viena iš
tokių galimybių būtų rasti investuotojus iš
Vokietijos, kurie kvalifikuotus darbuotojus
įdarbintų Lietuvoje.

Kokių priemonių ketina imtis Vokietijos lietuvių bendruomenė, kad aktyviai įtrauktų atvykusius lietuvius į savo veiklą? Koks vaidmuo
šiame procese tenka atskiroms apylinkėms?
Šiuo metu turime 20 aktyviai veikiančių
VLB apylinkių, 10 šeštadieninių mokyklėlių ir darželių. Apylinkės pasiskirsčiusios
po visą Vokietiją: nuo Berlyno iki Kiolno,
nuo Liubeko iki Miuncheno. Kur naujieji
emigrantai beapsistotų, netoliese tikrai
ras į LB apylinkę susibūrusius tautiečius.
VLB ryšiai su visuomene kasmet stiprėja,
turime internetinę svetainę www.bendruomene.de, prie mūsų galima jungtis
per socialinį tinklą „Facebook“, apie VLB
veiklą galima skaityti ne tik regioninėje
spaudoje, bet ir stambiausiose Lietuvos ir
pasaulio lietuvių žiniasklaidos priemonėse. Kiek žinau, stipriausios apylinkės jau
paruošusios visą svarbiausią informaciją
naujai atvykstantiems emigrantams ir
žada suteikti jiems reikiamą pagalbą. VLB
valdyba netrukus išleis informacinį leidinį
apie Vokietijos lietuvių bendruomenę,
kuriame bus aprašyta jos struktūra, veikla,
istorija, principai, tradiciniai renginiai.
Bus pateikti svarbiausi adresai ir kontaktiniai duomenys, skaitytojai bus skatinami

tapti pilnateisiais VLB nariais. Šis leidinys
bus platinamas LR ambasadoje Berlyne,
visose Vokietijoje veikiančiose lietuviškose
įstaigose, dalinamas įvairių susitikimų,
renginių metu. Manau, kad tai padės
lietuviams sužinoti apie mūsų veiklą ir
savo gyvenamoje vietoje susirasti veikiančią apylinkę, lituanistinę mokyklėlę, gauti
reikiamą informaciją.
Kaip naujai atvykę lietuviai gali prisijungti
prie VLB veiklos, tapti nariais, gauti aktualią
informaciją apie lietuvišką veiklą? Koks bendruomenės vaidmuo padedant atvykusiems
tautiečiams integruotis Vokietijoje, susirasti
darbą, būstą?
Bendruomenės nariais gali tapti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos
kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu
tampama paštu arba asmeniškai pristačius raštišką pareiškimą artimiausiai
VLB apylinkės, arba VLB valdybai. Nario
pareiškimą galima rasti VLB internetinėje
svetainėje. Nariai kasmet moka simbolišką 20 eurų solidarumo įnašą. Pilnateisiai
nariai gali kandidatuoti į VLB valdymo
organus, juos rinkti, nariai reguliariai gauna nemokamą VLB leidinį „Informacijos“,
yra informuojami apie būsimus renginius.
Naujų narių kasmet vis gausėja.
Pagalba naujiems emigrantams, mano
nuomone, šiuo metu yra didžiausias
VLB iššūkis. Didžioji dalis VL Bendruomenės aktyvistų dirba visuomeniniais
pagrindais, aukodami savo laisvalaikį,
negaudami atlyginimo. Valdybos posėdyje
jau kalbėjome apie galimybes išspręsti
atvykstančių lietuvių informavimo ir
pagalbos jiems klausimą – norėtume
įkurti informacinį centrą arba panašaus
pobūdžio įstaigą, kuri užsiimtų atvykusių
lietuvių integravimu, padėtų susirasti
jiems būstą, darbą, jų vaikams – mokyklą.
Tačiau šie planai, deja, dar gana migloti.
Koją čia kiša finansinių išteklių stoka.
Kokius specifinius sunkumus įvardintumėte,
su kurias Vokietijoje dažniausiai susiduria
lietuviai emigrantai?
Sunku pasakyti su kokiais sunkumais
susidurs nauji atvykėliai, tačiau iki šiol atvykusiems aktualiausi teisiniai klausimai,
atskirų institucijų dokumentų pildymas,
įvairūs draudimai, sveikatos apsaugos
sistema ir jos paslaugos, pensijos klausi-

mai. Natūralu, jog šie sunkumai kyla dėl
skirtingų Lietuvos ir Vokietijos sistemų ir
dėl kalbos barjero.
Ką manote apie Vokietiją kaip apie emigracijos tikslą? Ar manote, kad lietuviai šioje
šalyje gerai integruojasi, lengvai išmoksta
kalbą? Ar Vokietija svetinga Vidurio Rytų
Europos emigrantams ?
Vokietija yra suinteresuota turėti gerus
specialistus, bet reikalauja ir gerų kalbos
žinių. Kai kuriose srityse pakanka mokėti
anglų kalbą, tačiau patirtis rodo, kad net
ir kvalifikuotam specialistui be solidžių
vokiečių kalbos žinių susirasti darbą Vokietijoje galimybės gana menkos. Vokietija
suteikia jos gyventojams geras tobulini-

Kokia Jūsų nuomonė apie masinę emigraciją
iš Lietuvos? Ar žiūrite į tai kaip į šansą, ar
kaip į praradimą? Ar patartumėte Lietuvos
piliečiams emigruoti į Vokietiją?
Kiekvienas žmogus turi teisę nuspręsti, kur
jis nori gyventi ir dirbti. Visgi, emigracijos
mastams pralenkus bet kurią kitą ES šalį,
Lietuvos valstybė turėtų sukurti palankias
sąlygas gyventi ir dirbti Lietuvoje, kad emigracija sumažėtų. Iš kitos pusės, kiekviename praradime galima įžvelgti ir šansą: geri
specialistai iš Lietuvos užims aukštas pozicijas Vokietijoje ir taip galės skatinti glaudų
bendradarbiavimą su Lietuva. Lietuvoje
taip gali atsirasti naujų darbo vietų, padidėti pirkimo galia, pagerėti gyvenimo sąlygos,
natūraliai atsirasti grįžtančių į tėvynę.

Ruošiame informacinį leidinį
atvykstantiems. Jis bus
platinamas LR ambasadoje
Berlyne, visose Vokietijoje
veikiančiose lietuviškose
įstaigose, dalinamas įvairių
susitikimų, renginių metu.
mosi sąlygas: siūlomi kalbos, integracijos
kursai. Šalies noras skatinti darbingumą
atsispindi ir Vokietijos darbo biržos pasiūloje – bedarbiams efektyviau integruoti į
darbo rinką siūlomi kvalifikacijos kėlimo
kursai, suteikiamos įvairios lengvatos,
nuosavo verslo kūrimo parama.
Vokietija siekia, kad emigrantai greitai
ir efektyviai integruotųsi, tik mes patys
retkarčiais pamirštame, kad integracija
jokiu būdu nėra asimiliacija. Gerai išmokti
vokiečių kalbą, pažinti šią šalį, jos tradicijas
neužmirštant savosios tapatybės ir kilmės toks turėtų būti mūsų tikslas. Lietuviai yra
gabūs ir lengvai išmoksta užsienio kalbas.
Didžiuojuosi tais, kurie greta to dar ir aktyviai stengiasi išlaikyti lietuvybę, perduoti ją
savo vaikams.
Kad Vokietija svetinga emigrantų
atžvilgiu galėčiau tik patvirtinti – pats joje
gyvenu jau daugiau kaip penkiasdešimt
metų ir galiu apie šalį atsiliepti tik teigiamai. Tačiau kaip ir viskas gyvenime, taip ir
šis faktas priklauso nuo to, kur ir kaip pats
gyveni ir kaip elgiesi su kitais.

Patarti emigruoti į Vokietiją nenoriu ir negaliu. Galiu tik patarti šį žingsnį kiekvienam
asmeniškai labai rimtai apsvarstyti, nevažiuoti
„aklai“. Yra toks vokiškas posakis „Kepti viščiukai niekur medžiuose neauga“. Taigi ir čia
pinigai uždirbami sunkiu, sąžiningu darbu,
įdedant daug energijos ir pastangų. Taip pat
būtina apsvarstyti ir vaikų ateitį: ar sugebėsite
svetimoje šalyje išlaikyti lietuvišką vaiko tapatybę, išleisti jį į aukštuosius mokslus?
Mano vizija, kad kiekvienas Vokietijoje gyvenantis lietuvis būtų aktyvus
Vokietijos lietuvių bendruomenės narys.
Bendruomenė bus patraukli ir kiekvienam
reikalinga bei naudinga institucija, tarpininkaujanti tarp Lietuvos ir Vokietijos valdžios įstaigų ir verslininkų, jungianti čia
gyvenančius lietuvius su Lietuva, išlaikanti
lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas.
Linkiu visiems santarvės, ramybės ir geros
kloties. Manau, kad mes visi turime vieną
ir tą patį tikslą - puoselėti lietuvybę ir būti
gerais Lietuvos ambasadoriais Vokietijoje.
Dėkojame už pokalbį!
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Svečias

Graikijos lietuvių
bendruomenė

Jauniausia
lietuvių bendruomenė
pasaulyje

Graikijos lietuvių bendruomenės
pirmininkęJurgitą Mont kalbina

Kęstas Pikūnas
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Jauniausia pasaulyje - Graikijos lietuvių bendruomenė
(GLB) – 2002 m. susibūrė iš naujausios emigracijos bangos
atstovų. Jų nedaug, bet visi jauni, talentingi, geri žmonės.
Tokiai bendruomenei lengviau susiorganizuoti susitikimą…
Kaip ir kada susibūrė lietuvių bendruomenė Graikijoje?
Pirmąją lietuvių bendruomenės valdybą sudarė Inga Apostolopoulou (pirmininkė), Lina
Griciūtė, Palmira Jonaitienė, Ingrida Šilinskaitė, Violeta Kinzytė ir Audronė Karafoulidou. Šiuo metu Graikijos lietuvių bendruomenė vienija apie 40 oficialių narių. Kiek
tiksliai lietuvių gyvena ir dirba Graikijoje nežinome nei mes, nei Lietuvos ambasada.
Neoficialiais duomenimis, vasaros sezono metu, čia suvažiuoja apie 2000 lietuvių. Daugiausia jų gyvena Graikijos sostinėje Atėnuose. Didžiausias lietuvių antplūdis i Graikiją
prasidėjo Lietuvai įstojus i ES.
Kaip pati atsidūrei Graikijoje ir įsitraukei į bendruomenės veiklą?
Esu kilusi iš Palangos. Į Graikiją atvykau 2003 m., baigusi universitetą, psichologijos
specialybę. Graikų kalbos mokslus tęsiau Atėnų universitete. Nuo 2007 m. įsijungiau i

Fotografijų autorė Jurgita Mont

Jurgita
Mont

Graikijos lietuvių bendruomenės veiklą.
Tai paskatino meilė Lietuvai, patriotizmas,
bendri mūsų nacionaliniai bruožai, noras
bendrauti savo kalba, apjungti čia esančius
lietuvius ir nuveikti kažką naudingo patiems sau ir Lietuvai.
Kaip Graikai žiūri į lietuvius, lietuvišką
veiklą?
Graikai palaiko mūsų veiklą. Būna taip,
kad organizuojant kokį renginį sulaukiam
daugiau pagalbos iš graikų, negu iš pačių
lietuvių. Graikams įdomi mūsų kultūra,
muzika, kalba ir tradicijos.
Kas aktyviausiai įsitraukia į bendruomenės
veiklą?
Jauni, įvairių profesijų žmonės, 30 m.-35m..
Turim teisininkų, audito specialistų,
programuotojų, dirbančių turistinėse
agentūrose, vadybininkų, mobilaus ryšio
aptarnavimo specialistų, operatorių, pardavėjų, padavėjų ir kt.. Nei vienas iš mūsų
nesame garantuoti, kad liksime čia ilgam.
Daugelis norėtų grįžti į Lietuvą, bet sulaiko čia turimas geras darbas, kokio Lietuvoje nerandame, arba šeima. Studijuojantys
atvyksta pagal „Erasmus“ programą.
Studijuojančių Graikijos universitetuose
skaičius pamažu auga. Mokslas Graikijoje
nemokamas. Studijuoti čia palanku.
Kokią veiklą organizuoja Graikijos lietuvių
bendruomenė?
Lietuvių bendruomenė Graikijoje švenčia
Lietuvos valstybines, kalendorines ir religines šventes. Pirmąjį kiekvieno mėnesio
pirmadienį susitinkame kavinėje „Metropolis“ Atėnų centre. Aptariam naujienas,
bendraujam gimtąja kalba. Jau daug
metų GLB dalyvauja Kalėdinėse labdaros
mugėse. Taip pat stengiasi nepraleisti
lietuvių artistų, sportininkų pasirodymų
Graikijoje.
Su kokiais sunkumais susiduriate?
Kai esi maža bendruomenė, negali nuveikti kažko daug ir grandiozinio. Organizuodami koncertus, parodas, visada remiamės
į finansinius sunkumus. Ar tikrai surinksim tiek žmonių? Ar išeis susimokėti?- tai
mus kamuojantys klausimai. Mažoms
bendruomenėms daug sunkiau rasti
rėmėjus. Savo patalpų neturime, tad mūsų
biblioteka glaudžiasi Lietuvos Respublikos

Graikijos
lietuvių
bendruomenė

Andrius
Mamontovas
Palaikymo
Komanda

Jurgita Mont ir
Regina Narušis

ambasadoje. O archyvus laikome savo
namuose. Kartais pritrūksta ir teisinės informacijos įvairiais klausimais. Bendruomenės adreso nėra, negalime atsidaryti
sąskaitos. Labai vangiai bendradarbiaujame su Lietuva. Dažnai sulaukiam laiškų iš
Lietuvos su prašymais padėt, paremti. Bet
kai to reikia mums, tai visada atsiremiame
Šventakim
tarsi į sieną.
Ką daryti norintiems prisijungti prie lietuvių
bendruomenės Graikijoje?
Daugiau informacijos apie mus galima
sužinoti naujoje svetainėje www.lietuviubendruomene.gr, taip pat Facebook
grupėje Lietuvių bendruomenė Graikijoje.
Informacijos apie mus suteiks Lietuvos
ambasada Atėnuose.
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Esu labai

patenkintas
savo pasirinkimu…
Metų pradžioje SBS lietuvišką radijo valandėlę Australijoje pradėjo vesti neseniai iš
Lietuvos atvykęs Povilas Eimaitis. Kas jis, iš kur atvyko, kaip gavo šį darbą? - tokius
klausimus nuolat girdime lietuvių susibūrimuose Sidnėjaus lietuvių klube. Galima
spėti, kad ir kituose Australijos miestuose žmonės domisi išgirdę naują balsą ir
pavardę, todėl paprašiau Povilą atsakyti į kelis klausimus ir papasakoti apie save.

Povilą Eimaitį kalbina

Dalia Doniela, „Mūsų
Pastogės“ redaktorė

K

ada ir kokiomis aplinkybėmis atvykote į
Australiją?
Ant Australijos žemės pirmą kartą gyvenime
atsistojau 2010 metų kovo 25 d., po 28-ias
valandas trukusios kelionės iš Europos. Apie
Australiją svajoti, o vėliau rimtai galvoti
pradėjau lygiai prieš metus. Tuomet kaip
tik vyko konkursas dėl geriausio pasaulyje –
salos prižūrėtojo darbo Great Barrier Reef’e.
Nuo to laiko mintis apie gyvenimą Australijoje niekaip neišėjo iš galvos.
Laikui bėgant reikalai ėmė klostytis
palankiai tiesiog savaime. Vaikščiojant
Vilniaus gatvėmis priėjau kelionių agentūrą, kuri kaip tik siūlė pagalbą norintiems
keliauti į Australiją. Užėjau vidun, pakalbėjom, ir štai aš čia – Sidnėjuje.
Su artimaisiais ir draugais išsiskirti buvo
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sunku, tačiau širdyje džiūgavau, kad pagaliau palieku vis toliau į ekonominės krizės
bedugnę krentančią Lietuvą. Protu sunkiai
suvokiami politikų sprendimai, korupcija
ir ekonominė krizė, nuolatinės negatyvios naujienos šalyje, žmonių liūdesys ir
agresija jau buvo perpildę kantrybės taurę.
Tačiau gyvenant čia, kitame pasaulio
krašte, nėra nė dienos, kad nepagalvočiau
apie namus, kad esu lietuvis, todėl su
savimi atsivežiau vėliavą, kurią iškelsiu per
didžiąsias Lietuvos Respublikos šventes.
Lietuvoje pastaruosius tris metus dirbau
viename sėkmingiausių komercinių
televizijos kanalų TV3. Buvau atsakingas
už Baltijos šalių (kadangi tą pačią TV turi
Latviai ir Estai) anonsų gamybos koordinavimą. Darbas buvo įdomus, dinamiškas,
o kolektyvas vieningas ir draugiškas. Neretai filmuodavom, o ir žvaigždes kalbindavome. Laisvalaikiu stengdavausi bėgioti,
minti dviratį ir kuo dažniau pakilti lėktuvu į dangų. Aviacija mano mėgstamiausias
hobis. Deja, čia, Sidnėjuje, šis hobis kol kas
ne mano kišenei.
Ką veikiate Australijoje, kaip atsidūrėte
Sidnėjuje?
Šiuo metu, be darbo SBS, esu studentas. Koledže studijuoju marketingą. Vos
atvykęs į Sidnėjų ėmiausi ieškoti darbo.
Norėjau tęsti veiklą televizijoje, tačiau jie
nenorėjo samdyti ne vietinio žmogaus.
Nuleidau rankas ir, kaip ir daugelis,

ėmiausi ieškoti darbo ne pagal profesiją.
Nuo atvykimo teko dirbti virtuvėje, vėliau
plauti langus, dirbti sandėlyje, kol galų
gale įsitvirtinau komercinį nekilnojamą
turtą prižiūrinčioje kompanijoje.
Kaip pakliuvote į SBS radijo stotį ir pradėjote
vesti lietuvišką radijo valandėlę, su kokiais
sunkumais susiduriate ten dirbdamas?
Toje kompanijoje praleidau pusę metų.
Daug naujo išmokau, sutikau daug įdomių
žmonių. Tačiau visuomet akies krašteliu
stebėjau, kas vyksta žiniasklaidos pasaulyje.
Tad vieną dieną į akis krito skelbimas SBS
radio puslapyje. Nusiunčiau savo CV. Po
kurio laiko buvau pakviestas pasikalbėti.
Interviu turėjau atlaikyti keturių profesionalų „tardymą“. Nebuvo lengva, tačiau širdis
džiūgavo pagaliau gavus dėmesio iš „mano“
srities specialistų! Po maždaug mėnesio
buvau pakviestas į kalbos tikrinimo testą,
kuriame turėjau parodyti lietuvių kalbos
žinias. Bėdos nebuvo – juk esu lietuvis! Nepraėjo nė mėnuo ir sulaukiau skambučio
iš SBS. Man pasiūlė darbą. Nedvejodamas
sutikau. Žinojau, kad iš pradžių nebus
lengva, tačiau tokį darbą iš karto įsimylėjau. Dirbti pradėjau beveik nuo nulio.
Praėjau techninį mokymą ir supažindinimą su vidaus tvarka. Greitai įsisavinau
naujas žinias. Tačiau pradžioje yra vienas
sunkumas – neturiu kontaktų, nepažįstu
Australijos lietuvių bendruomenės. Kol kas
pažįstu daug Sidnėjuje gyvenančių lietuvių,

tačiau nekantrauju susipažinti, o gal net ir
susitikti su Melbourno, Adelaidės, Brisbanės, Canberros ir kitų Australijos kampelių
lietuviais. Noriu sužinoti apie jų gyvenimą,
ką jie veikia, kokios jų istorijos. Gal kas,
pavyzdžiui, vis dar audžia, o gal skaniai
gamina lietuviškus patiekalus, o gal drožinėja, skraido ar kopia į kalnus? Gal rengia
bendruomenėms svarbius susibūrimus
ar diskotekas? Visa tai noriu žinoti. Juk
kiekviena istorija yra svarbi. Susiduriu su
problema, kaip išlaikyti pusiausvyrą laidoje,
kad ji būtų patraukli tiek vyresnio amžiaus,
tiek jaunesniems klausytojams. Privalome pritraukti jaunimo dėmesį. Suprantu,
kad visiems neįtiksiu, tačiau stengiuosi
dėl visų. O kur dar SBS nustatyta tvarka, kurios privalau laikytis. Deja, neteko
susipažinti su ankstesniais laidų kūrėjais,
pasiklausyti jų laidų, tačiau kiek man yra
žinoma, tvarka, pagal kurią dirbu dabar,
yra kitokia, nei buvo anksčiau. Matyt todėl
kai kurie klausytojai man rašo laiškus
norėdami patarti, kad laida būtų panaši į
ankstesnę. Beje,noriu padėkoti visiems,
išsakantiems kritiką ir patarimus

Gal galite pasakyti, kaip ir kada galima su
Jums susisiekti?
Taigi, jei norėtumėte man parašyti elektroninius laiškus siųskite adresu: povilas.
eimaitis@sbs.com.au
Skambinti galite telefonu Sidnėjuje
9430 3011. Taip pat galite palikti žinutes
interneto puslapyje www.sbs.com.au/
yourlanguage/lithuanian.
Kaip sužinojote apie Australijos Lietuvių Bendruomenę ir jos savaitraštį “Mūsų pastogë”?
Iš interneto. Ieškojau, su kuo galėčiau
pabendrauti. Juk atvykau vienas, todėl
neturėjau net su kuo pakalbėti lietuviškai. Vėliau sužinojau ir apie Lietuviųū klubą Bankstown. Nuvykęs buvau maloniai
nustebintas skaniais Svetlanos cepelinais
ir alumi! Pabendravau su keliais klubo lankytojais. Jie gerokai praplėtė mano žinias
apie Australijos lietuvių bendruomenę.
Ar bendraujate su kitais lietuviais?
Pažinčių ratas po truputį ėmė plėstis.
Stengiuosi susipažinti su naujai atvykusiais lietuviais, nes žinau, kad galiu jiems

padėti patarimais. Ne kartą teko atsakinėti
į laiškus žmonėms, kurie dar tik ruošësi
atvykti į Australiją. Džiaugiuosi, kad galiu
būti naudingas. Dauguma čia atvykusių
mina panašiomis pėdomis. Laikas nuo laiko
stengiuosi suburti naujokų ir jau kurį laiką
čia gyvenančių lietuvių grupes.
Ar žadate čia pasilikti?
Pagyvenus kiek daugiau nei aštuonis mėnesius Sidnėjuje esu labai patenkintas savo
sprendimu atvykti. Mėgaujuosi klimatu,
gamtos grožiu, na ir žmonių pozityvumu.
Vertinu kiekvieną akimirką.
Nors kraštas svetimas, o jame pritapti nėra
lengva, iš patirties jau žinau, kad jei šypsosies
ir pats sulauksi šypsenos, o to dažnai pakanka, kad jaustumeisi apsuptas gerų žmonių.
Dar nežinau, ar liksiu Australijoje ilgesnį
laiką. Gyvenimas parodys – jei seksis ir jei
būsiu čia pageidaujamas, liksiu ilgiau, jei ne
– susikrausiu lagaminus ir kelsiu sparnus.
Jei liksiu, reikės keisti vizą, nes dabartinis
statusas manęs netenkina. Na, o tuo tarpu,
gyvensiu dorą australietišką gyvenimą ir
kursiu įdomią radijo valandą lietuviškai.

Tikiuosi vieno –

filmą žiūrovai
žiūrės iki pabaigos

14-ajame Europos Sąjungos filmų festivalyje kovo
4–31 dienomis vykusiame Čikagoje, Gene Siskel kino
centre rodomas ir lietuviškas pilnametražis vaidybinis
režisieriaus Tomo Donelos filmas ,,Atsisveikinimas”
(,,Farewell”). Tarptautinį pripažinimą pelnęs filmo
scenarijus, apdovanotas ,,Eureka Audiovisuel” II premija,
gavo ,,Nipkow” stipendiją Berlyne. Sundance Institutas
(JAV) kartu su ,,Japan Broadcasting” bendrove filmą
atrinko į geriausių Europos projektų šešetuką.

J

us, kaip režisierių, čikagietis žiūrovas
mažai pažįsta (o gal ir visai nepažįsta).
Gal galite trumpai papasakoti apie savo
kelią į kino pasaulį?
Aš ir pats savęs, kaip režisieriaus, dar
gerai nepažįstu. Prieš metus vadinau save
„nežinomiausiu Lietuvos kino režisierium”. Mano kelias į kiną buvo kupinas
netikėtumų. Tik baigęs VU (režisierius
1982 m. baigė Vilniaus universiteto
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Filmo režisierių tomą Donelą kalbina

Laima Apanavičienė

Specialiai iš www.Draugas.org

Režisierius
Tomas Donela
Pagrindinio vaidmens
atlikėjas Dainius Kazlauskas

Aš nematau prasmės ko nors bijoti.
Jei bijai, tai nedaryk, jei darai, tai nebijok.

Kokiais keliais Jūsų filmas ,,Atsisveikinimas”
atkeliavo į Čikagą?
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas
Čikagoje ir Gene Siskel Film Center pasiūlė
filmą pristatyti kasmetiniame Europos kino
festivalyje. Už galimybę čia atvykti pačiam
esu dėkingas LR Kultūros ministerijos Kino
tarybai, kuri skyrė pinigų šiai kelionei.
Spaudoje teko skaityti, jog filmo „gimimas”
buvo ilgas ir sunkus. Kodėl? Kas trukdė greitai ,,susukti” filmą?
Iš principo netikiu, kad filmą galima
sukurti lengvai. Juk ir vaiką reikia 9
mėnesius išnešioti ir skausmuose gimdyti.
Lengvai daromi tik tie ,,projektai”, kurių
tikslas yra ne kokybė ar saviraiška, bet
pinigai ir ataskaita.
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,,Atsisveikinimas” – tai filmas apie meilę
tėvynei. Ar nebijojote imtis tokios temos?
Kalbėdami apie meilę tėvynei kartais mes
būname labai pompastiški, o kartais net
nedrįstame apie tai kalbėti, nes tai atrodo
šiek tiek senamadiška ar net naivu?
Aš nematau prasmės ko nors bijoti. Jei
bijai, tai nedaryk, jei darai, tai nebijok. O
šiaip žiūrovas nuspręs, apie ką tas filmas.
Jis ne tik apie meilę Tėvynei.

priklausė 216,000 Lt, o skirta buvo 120,000
Lt. Kaip matote, viskas yra atvirkščiai: jei
ne Vilkaičio paskyrimas ministru, tai dabar
nesėdėčiau iki ausų skolose.

Ar pats esate pats patenkintas savo ,,kūrybiniu kūdikiu”?
Padariau tai, ką norėjau padaryti. Jei
galėčiau daryti iš naujo, daryčiau taip pat.
Bet nėra tobulų filmų. Ir šis tikrai nėra
tobulas, bet jis kurtas sąžiningai.

Pagrindinio vaidmens – kapitono Audriaus
– atlikėju pasirinkote žinomą ir populiarų
teatro aktorių Dainių Kazlauską. Kodėl? Ar
sunku buvo jį prisikalbinti, nes, kiek aš žinau,
į Lietuvos kiną jis ,,žiūri kreivai”?
Aš jį pasirinkau dar 1991 m., kai kūriau
savo filmą „Išakėtas krantas”. Jis tada dar
net Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
nebuvo baigęs. Puikus, talentingas „gaivalas” buvo. Jam ir scenarijų rašiau, tik tada
man Dainius per jaunas buvo. Gyvenimas
viską sudėliojo į vietas. Kai reikėjo filmuoti
„Atsisveikinimą”, Dainiaus amžius buvo
idealus.

Ar sunku kurti kiną Lietuvoje?
Taip. Kartais labai sunku.
Lietuvos spaudoje pasirodė straipsnių, jog
prieš pasirodant filmui buvęs kultūros ministras Remigijus Vilkaitis prašė jūsų iškirpti
jam nepatinkančią sceną ir už tai neva
atsilygino paremdamas filmą. Kiek tuose
rašymuose tiesos?
Puikus aktorius Remigijus Vilkaitis
filmavosi pas mane likus metams iki jam
tampant kultūros ministru. Jūsų minėta
scena filme tikrai liko – nė sekundės nėra
iškirpta. Pagal įstatymą (iki kvotos) filmui

Pamatęs filme vaidinančių aktorių pavardes,
žiūrovas skubės ir filmą pamatyti. Kaip Jums
pasisekė sukviesti tokį lietuvišką žvaigždyną?
Tačiau atsirado du aktoriai, kurie nesutiko
filmuotis. Matyt, nepatikėjo manim.

Kokius įsivaizduojate čikagiečius žiūrovus ir
ko iš jų tikitės?
Žiūrovai visur vienodi. Ir jautrūs, ir
protingi, ir viską jie supranta. O tikėtis
galiu tik vieno – filmą žiūrovai žiūrės iki
pabaigos.

Fotografijų autorius Irmantas Gelūnas

Ekonomikos fakultetą – L. A.) supratau, kad noriu kurti kiną. Tuo pat metu
likimas lėmė sutikti Petrą Steponavičių,
kurį vadinu savo ,,dėde Petru”, nors mes
nesame giminės. Jis mane „už rankos atvedė” pas a. a. Raimondą Vabalą (Lietuvos
kino režisierius – L. A.). Po to emigravau
į Australiją, ten įstojau į Australian Film
Television and Radio School (AFTRS)
ir tik ją baigęs grįžau į Vilnių. Norėjau
kiną kurti Lietuvoje. Kas galėjo tuo metu
patikėti, kad pirmą pilnametražį filmą
sukursiu, tik praėjus 15 metų „karo”?

Rennhofo
pilyje Vokietijoje

Lietuva pristatyta
šalies verslininkams
Agnė Ručytė, Europos lietuvių kultūros centro projektų vadovė

„Lietuva yra daug arčiau nei dažnai manoma, be to, su Vokietija ją sieja nemenka
bendra istorinė praeitis. Šiais metais minime Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį – santykių,
kurie buvo prievarta nutraukti 50 metų.
Šiuo metu šalių santykiai kaip niekada
glaudūs. Linkiu, kad šis vakaras suintensyvintų juos ir ekonominėje plotmėje,“- į
Vokietijos verslininkus kreipėsi LR Ambasadorius Vokietijoje Mindaugas Butkus.
Vakaronės metu Bergštrasės regiono
verslininkai turėjo galimybę asmeniškai
pabendrauti su Lietuvos verslo ir politikos
atstovais, susipažinti su lietuviškoje Rennhofo pilyje veikiančiomis organizacijomis,
pasivaišinti lietuviškais patiekalais.
Pasveikinimo žodį taręs Lampertheimo miesto meras džiaugėsi besitęsiančia
dviejų šalių draugyste ir atkreipė dėmesį į
susitikimui pasirinktos vietos svarbą tiek
Lietuvai, tiek Bergštrasės regionui: šioje
lietuviškoje salelėje esančios organizacijos
jau daugiau nei 60 metų tiesia gyvą tiltą
tarp Lietuvos ir Vokietijos, čia esanti Vasa-

Lietuviškoje vakaronėje Vokietijos
verslininkams dalyvavo daugiau
nei 80 Bergštrasės regiono (vok.
Kreis Bergstrasse), Lietuvos
verslo ir politikos atstovų. Renginį
organizavo Europos lietuvių
kultūros centras, Vokietijos
lietuvių bendruomenė ir Vokietijos
Bergštrasės regiono ekonominės
plėtros agentūra. Vakaronės
metu buvo pristatytos Lietuvos,
kaip verslo ir ekonominio
bendradarbiavimo partnerės,
privalumai ir perspektyvos.

rio 16-osios gimnazija praturtina regiono
švietimo sistemą, o gimnazijos mokiniai
ugdomi kaip potencialūs šių šalių verslo ir
kultūros partneriai.
Renginio svečius taip pat pasveikino
Bergštrasės apskrities viršininkas Matthias
Wilkes ir pagrindinio šio renginio rėmėjo,
banko „Sparkasse Worms-Alzey-Ried“
valdybos pirmininkas dr. Marcus Walden.
Oficialią susitikimo dalį lydėjo muzikinė
programa, kurią atliko Vasario 16-osios
mokiniai.
Greta stambiausių Bergštrasės regiono
verslo įmonių atstovų vakaronėje dalyvavo LR Ūkio viceministras Daumantas
Lapinskas, LR ambasadorius Vokietijoje
Mindaugas Butkus, LR garbės konsulas Achim Naumann, Kauno laisvosios
ekonomikos zonos direktorius Vytautas
Petružis ir Kauno rajono mero patarėjas
Zigmas Kalesinskas. Prelegentai aptarė
Lietuvos ekonominę situaciją ir ateities
perspektyvas, pristatė užsienio investuotojams teikiamas lengvatas. Kauno rajone
yra verslui patrauklios gilios technologijos

ir industrijos tradicijos, gera geografinė
padėtis ir susisiekimas, aukštos kompetencijos specialistai. Investuotojų patogumui
Kauno laisvosios ekonomikos zona pagal
verslo specifiką suskirstyta į produkcijos ir logistikos teritorijas, verslo gatvę
ir oro parką, investuotojams taikomos
įvairios mokesčių lengvatos. Vokietijos
verslininkai buvo maloniai nustebę išgirdę
apiemokesčių lengvatas ir greitą užsienio
investuotojams reikalingų dokumentų
tvarkymo sistemą.
Kreis Bergstrasse – tai apskritis, įsikūrusi vienoje iš Vokietijos ekonomiškai
svarbesnių metropolinių regionų. RheinNeckar (2,4 mil. gyventojų, regiono BVP
(apie €31 000/žmogui) – €1600 didesnis už
Vokietijos vidurkį). Šioje apskrityje, prie
Lampertheimo miesto stovinčioje Rennhofo pilyje jau nuo 1953 m. sėkmingai gyvuoja ir aktyviai veikia Vokietijos lietuvių
bendruomenė, Vasario 16-osios gimnazija
ir daugelis kitų lietuviškų organizacijų, kurios drauge yra tapusios Vakarų Europos
lietuvių centru.
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Lietuvos istorijos pėdsakus įamžinanti

Gintauto Aleknos

paroda Vokietijoje
Europos lietuvių kultūros centro informacija

Lietuvos fotografo, keliautojo, ekspedicijų į tremties vietas
organizatoriaus ir vadovo Gintauto Aleknos fotografijų
paroda “Misija: Sibiras. Tremties pėdsakais„, skirta nuo 1941
m. vykusių trėmimų iš Lietuvos aukoms atminti, atidaryta
Hiutenfelde, Vokietijoje, 2011 m. kovo 1 d.. Parodą organizavo
Europos lietuvių kultūros centras (ELKC). Įgyvendinti padėjo
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje, Vokietijos lietuvių
bendruomenė, Vasario 16-osios gimnazija ir privatūs rėmėjai.
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rieš parodą regioninės surengtos spaudos konferencijos metu
G. Alekna sakė :„Galima teigti,
jog augau apsuptas tremtinių.
Ištremtos buvo mano mama ir jos seserys,
o tėvo sesuo, mano teta, pas kurią gyvenau
besimokydamas Vilniuje, 1941 m. buvo
tremtinė Komi respublikoje. Labai gerbiu
senosios Lietuvos žmones už jų padorumą,
sąžiningumą, aukštą kultūrą ir daugelį
kitų teigiamų savybių, todėl norėjau bent
jau sužymėti tas vietas, kuriose palaidota
didelė jų dalis,“ - sako keliautojas, nerimaujantis dėl sparčiai nykstančio parodoje eksponuojamo istorinio paveldo. Laikas
trina paskutinius lietuvių tautos tremties
istorijos pėdsakus, todėl reikia skubiai
surasti ir aplankyti likusias tremtinių
gyvenvietes ir kapus, informaciją apie juos
susisteminti ir archyvuoti. „Pradėtą darbą
visada stengiuosi pabaigti – liko aplankyti
gana nedaug, apie 25-30 proc. visų išlikusių tremties vietų,“ - teigia G. Alekna.
Ekspozicija suskirstyta į atskiras nuotraukų kategorijas: Sibiro kraštovaizdžiai,
senos lietuvių gyvenvietės, lageriai, kapi-

nės, baigiantys sunykti kryžiai ir tremtyje
likę gyventi žmonės. Tokia temų įvairove
parodos rengėjai lankytojams siekė pateikti kuo išsamesnį ir įvairesnį tremties
paveikslą. „Sąmoningai sudariau galimybę
organizatoriams patiems išrinkti ekspozicijai tinkamas nuotraukas. Jie žino šios
galerijos lankytojų interesus, parodą gali
pritaikyti ir Vokietijos gyventojams,“ - sako
Gintautas Alekna, savo darbus užsienyje
eksponuojantis pirmą kartą.
Paroda ypatinga pavykusia meninės ir
istorinės vertės simbioze ir šiai tematikai
neįprasta perspektyva – vaizdai, tremties
vietose užfiksuoti per pastarąjį dešimtmetį, byloja lietuvių tautos išgyvenimus,
kurie tarsi atgyja lagerių griuvėsiuose,
Laptevų jūros pakrantes nusėjusiuose
karstuose, apleistose ir bebaigiančiose sunykti kapinėse. „Aleknos nuotraukos mus
kviečia į empatijos kelionę, moko suvokti
nesuvokiamą, įsivaizduoti neįsivaizduojamą, padeda kitiems ir mums patiems
geriau pažinti Lietuvą – vieną iš daugelio
Europos tautų, kurios istorinėje atmintyje
įsirėžęs gilus patirtų įvykių sukeltos trau-

Parodos atidarymas
G.Alekna
kalbasi su
Vasario 16-osios
gimnazijos
moksleiviais

Gintautas Alekna

Paroda veiks
iki 2012 metų
vasario.
Parodos
katalogą
galima
peržiūrėti
svetainėje
www.elkc.org.

mos randas,“ - parodą vertina jos organizatorius R. Čuplinskas. Fotografijas parodoje
ir kataloge papildo išsamūs aprašymai ir
statistiniai duomenys vokiečių ir lietuvių
kalbomis, parodai suteikiantys istorinėsdokumentinės vertės. Drauge ši paroda
taps dideliu edukaciniu projektu. Ją visus
metus galės lankyti ir su šia tema susijusius projektus vykdyti Romuvos sodyboje
veikiančios Vasario 16-osios gimnazijos
mokiniai ir svečiai, kitų vokiškų mokyklų
moksleiviai.
Per daugiau nei 20 metų Gintautas Alekna (g. 1956 m.) dalyvavo 32-jose ekspedicijose ir aplankė beveik visas Rusijos sritis,
į kurias buvo ištremti lietuviai. Sibire ir
kitose Rusijos vietose G. Alekna praleido
apie 520 dienų: lėktuvais, traukiniais, automobiliais, visureigiais, laivais ir pėsčiomis nukeliavo apie 360 000 km., aplankė
daugiau kaip 530 tremties vietovių, 360
kapų ir kapaviečių, susitiko su ten gyventi
likusiais lietuviais. Keliautojas sukaupęs
unikalų archyvą, kurį sudaro 25 000 nuotraukų ir 130 val. filmuotos medžiagos.
Paroda Europos lietuvių kultūros
centras siekia ne tik deramai
paminėti „Juodojo birželio“
trėmimų septyniasdešimtmetį, bet šį Lietuvos
istorijos puslapį pristatyti ir
Vokietijos visuomenei. „1945
m. gegužės 7 d. kapituliavus Vokietijai, nacistinio
rėžimo įvykdyti nusikaltimai
nedelsiant iškelti į viešumą,
identifikuoti jų vykdytojai,
malšinami sukeltos traumos
padariniai. Vokietijoje šis
istorijos pažinimo ir iš jos
mokymosi procesas labai
aktyvus ir tęsiasi iki šių dienų. Deja, didelė
dalis stalinistinio rėžimo nusikaltimų
dar ir šiandien slypi po nežinios šydu.
Jie menkai ištirti, menkai suvokti. Tai
suprantama, nes daugelyje buvusios sovietinės diktatūros pavergtų šalių, tarp jų ir
Lietuvoje, galimybė apie tai atvirai kalbėti
ar moksliškai tirti atsirado vos prieš dvidešimt metų,“ - sako Rimas Čuplinskas. Šia
paroda iniciatoriai siekia tiek lietuviams,
tiek kitų tautybių parodos lankytojams
padėti geriau suprasti ir įvertinti prieš septynias dešimtis Lietuvą ištikusią tragediją
ir jos pasekmes.
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“Kitava”

Vasario 16-osios
gimnazijos mokiniai

LR Vyriausybės kancleris
DeividasMatulionis

Nepriklausomybės

minėjimas –

tradicinė Vokietijos
lietuvių susitikimo vieta
Vokietijos lietuvių bendruomenės informacija

Vokietijoje gyvenantys lietuviai kasmet susitinka
Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Hiutenfelde.
Šiemet Nepriklausomybės minėjimo programa
prasidėjo ankstyvą popietę, lietuviškomis katalikų
ir evangelikų pamaldomis, vėliau Rennhofo pilyje
atidaryta Europos lietuvių kultūros centro (ELKC)
surengta žymaus keliautojo, tremties vietų tyrėjo
Gintauto Aleknos paroda “Misija: Sibiras. Tremties
pėdsakais.„ Svečiams apžiūrėjus parodą, šventė
persikėlė į Hiutenfeldo miestelio savivaldybės salę.
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okietijos lietuvių bendruomenė,
Vasario 16-osios gimnazija ir
Europos lietuvių kultūros centras
į renginį iš Lietuvos pakvietė LR
Vyriausybės kanclerį Deividą Matulionį,
LR ūkio viceministrą Daumantą Lapinską,
Kauno laisvosios ekonomikos zonos direktorių Vytautą Petružį ir Kauno rajono
mero patarėją Zigmą Kalesinską. „Džiaugiamės ir jaučiamės pagerbti, kad Lietuvos
valdžios atstovai drauge su mumis
Lietuvos Nepriklausomybę mini būtent
čia, lietuviškoje salelėje Vokietijoje. Tai
mums yra didelis pripažinimas, veiklos bei
pastangų išlaikyti lietuvybę įvertinimas,“ sakė Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos pirmininkas, Europos lietuvių kultūros
centro direktorius Rimas Čuplinskas.

Nuskambėjus Lietuvos ir Vokietijos
himnams, programą pradėjo VLB valdybos
pirmininkas A. Šiugždinis, prisimindamas
kovojusius ir žuvusius kelyje į Nepriklausomybę. „Laisvė – pirmasis ir tikrasis
žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės
šaltinis. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina
tautos vardą, bet menkina jos valią ir
dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis“,
- tylos minute pagerbti žuvusiuosius 1991
m. sausio 13-ąją kvietė pirmininkas. Vasario 16-osios gimnazistei Gretai Kvedarauskaitei atliekant E. Masytės dainą „Laisvė“
ekrane buvo rodomos Lietuvos kovos už
laisvę akimirkos ir žuvusiųjų nuotraukos.
Šventinę prakalbą pasakė LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis.
Kancleris vokiškai kreipėsi į susirinkusius
Hesseno žemės valdžios, Bergštrasės
apskrities ir Lampertheimo miesto savivaldybės atstovus ir išreiškė jiems didžiulę
padėką už ilgametę paramą Vasario
16-osios gimnazijai: „Jūsų parama suteikia
lietuviams vaikams galimybę Vokietijoje
mokytis ir įgyti išsilavinimą gimtąja kalba
ir tuo įprasmina mūsų šalių draugystę ir
bendradarbiavimą.“ A. Matulionis taip pat
padėkojo už Vokietijos lietuvių indėlį ilgus
dešimtmečius puoselėjant Vasario 16-osios
vertybes – patriotiškumą, tautiškumą,
laisvės troškimą, lietuvių kalbą, lietuviškus papročius, už aktyvų Lietuvos vardo
užsienyje garsinimą ir už investicijų ir ekonominių šių dviejų šalių ryšių skatinimą.
„Šaltojo karo metais Romuvos pilis tapo
Lietuvos ambasada Vokietijoje, didelė dalis
šviesuolių susiformavo būtent čia, Vasario
16-osios gimnazijoje. Esu įsitikinęs, kad
Gimnazijos veikla padėjo ir tebepadeda
užmegzti glaudesnius ryšius ne tik tarp
visame pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių,
bet ir tarp Vokietijos ir Lietuvos“.
Savo prakalboje kancleris apžvelgė
pasaulinės ekonomikos krizės Lietuvoje
sukeltas problemas ir pasidžiaugė pirmaisiais atgyjančios ekonomikos daigais
– atsigauna pramonė ir vidaus vartojimas,
Lietuvos eksportas auga greičiausiai visoje
Europos Sąjungoje, 2010-aisiais ekonomika paaugo 1,5 proc. Kancleris viliasi, kad
už kelių metų pasauliui galės prisistatyti
atsigavusi, atsinaujinusi Lietuva. „Turime
puikų potencialą – veiklius, kūrybingus,

išsilavinusius žmones. Turime jį maksimaliai išnaudoti ir skatinti, kad galėtume
džiaugtis ir pasaulyje konkuruoti savo
intelektualiais produktais.“
Prakalbos pabaigoje kancleris Vasario
16-osios gimnazijai įteikė Vasario 16-osios
akto faksimilę ir perdavė Gimnazijos vokiečių kalbos mokytojui Ronaldui Tesnau
LR Švietimo ministro padėkos raštą už
nuoširdų ilgametį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Meninę minėjimo programą pristatė
Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai –
jaunesniųjų , vyresniųjų ir merginų tautinių
šokių grupės, jaunesniųjų ir vyresniųjų
mokinių orkestrai, gimnazistų vokalinis ansamblis. Gimnazistų repertuare – audringų
ovacijų palydėti liaudies šokiai, instrumentiniai kūriniai, choro atliktos lietuviškos
estrados dainos ir publiką sužavėjusi Artūro
Noviko aranžuota sutartinė „Sodauto“.
Po minėjimo programos daina ir šokiu
susirinkusius iki vėlaus vakaro linksmino
Vokietijos lietuvių pamėgta netradicinio
folkloro grupė iš Šiaulių „Kitava“, garuojančiais cepelinais pasisotinti kvietė
Vasario 16-osios gimnazijos virėjos, pyragu
ir kava vaišino Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjungos atstovai. Renginyje apsilankė apie
400 žmonių.

Laisvė - pirmasis ir tikrasis
žmogaus ir visos tautos
laimės ir gerovės šaltinis.
Netekti laisvės - netekti
galimybės augti ir tobulėti.
Antanas
Šiugždinis

Kiškių klubo
pasirodymas

Minėjimo
dalyviai
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Krepšinis
lietuviams -

daugiau negu vien sportas
Krepšinis lietuviams nėra tik sportas. Jis
gali būti gyvybingą lietuvių bendruomenę
kuriantis reiškinys, vienijantis įvairaus amžiaus
žmones, kurie dalijasi aistra ir meile sportui.
To pavyzdys - Čikagos Lietuvių Krepšinio Lygos
(ČLKL) organizuojama 8-oji “Žvaigždžių diena”,
kuri įvyko kovo 26d. naujose “Jaunimo rūmų”
patalpose, įsikūrusiose Pasaulio Lietuvių
Centre (PLC), Čikagos priemiestyje - Lemonte.
Kalbamės su lygos prezidentu, buvusiu Sovietų
Sąjungos jaunimo bokso
rinktines nariu, jonaviškiu
Rimvydu Otruškevičiumi,
nuo 2008 metų perėmusiu
ČLKL prezidento vairą.

Krepšinio klubas
“Lietkabelis”

Kalbėjosi

Kestas Pikūnas,
„Pasaulio lietuvio“ redaktorius
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aip ir kam kilo mintis įkurti Čikagos lietuvių krepšinio lygą?
Čikagos lietuvių krepšinio lyga
susikūrė 2003 metais Aurimo
Matulevicčiaus ir Svajūno Masilionio
iniciatyva. Šie žmonės ir toliau aktyviai
prisideda prie ČLKL organizacijos. Visi
kartu stengiamės vienyti savo darbą,
idėjas ir laiką, kad lyga ir toliau vystytųsi ir
sėkmingai gyvuotų dar daug metų.

Kur vyksta lygos varžybos?
Nuo 2007-ųjų metų visos varžybos vyksta
savaitgaliais, PLC patalpose. Krepšinio
sezonas prasideda spalio mėnesį ir baigiasi
gegužę. Kiekvieną vasarą ČLKL rengia
tarptautinius turnyrus, kuriuose be lietuvių
rungtyniauja ir kitataučių komandos. Aktyviai į turnyrus įsitraukia serbai, filipiniečiai,
amerikiečiai, pakistaniečiai, bei kroatai. Po
pirmojo rato komandos pasidalija i 2 grupes

Fotografijų autorė Laura Dajoraitė

Rimvydas
Otruškevičius

Aurimas
Matulevičius

pagal pajėgumą, varžybų rezultatus. Pirmos
septynios komandos varžosi dėl ČLKL
čempionų vardo. Antroje grupėje (8-14
komandos) kovoja dėl „Iššūkio taurės”. Laimėtojai gauna čempionų taurę ir medalius.
Rungtynės vyksta pagal FIBA taisykles.
Kokios dalyvaujančių komandų sudėtys?
Šiemet ČLKL dalyvauja 14 komandų. Jų
pagrindą sudaro lietuviai, bet pagal lygos
nuostatus komandoje galima registruoti ir
2 legionierius iš kitų šalių. Lyga yra atvira
visiems, netaikome jokio amžiaus cenzo.
Keletą sezonų ČLKL rungtyniavo tuometinis LR Ambasadorius Vygaudas Ušackas.
Taip pat esame suinteresuoti

ČLKL
varžybų
akimirka

Jaunieji “Lituanica”
krepšininkai

Bet svarbiausias mūsų
tikslas yra vienyti
išeivijos lietuvių
krepšinio mėgėjus ir
profesionalus, kurie
dalinasi meile sportui
ir krepšinui.

visiems norintiems žaisti krepšinį padėti
susirasti komandas. Prieš keletą metų iš
atsitiktinių žaidėjų net pavyko suburti visiškai naują komandą, kuri jau keletą metų
sėkmingai rungtyniauja lygoje.
Teisejai
Akimirka iš
ČLKL varžybų

Krepšinio
klubas
“Atletas”

Kokie žmonės įsitraukia į lygos komandas?
Pirmajame lygos sezone dauguma
komandų susibūrė pagal savo kilmės
Lietuvoje miestą. Taip gimė komandos
„Panevežys”, „Kaunas”, „Vilnius, “, „Klaipėda”, „Alytus”, „Radviliškis”, „Kretinga”.
Laikui bėgant komandos keitėsi, atsirado
naujų. Komandose yra nemažai krepšininkų, rungtyniavusių profesionaliose ir
JAV studentų lygose. Palaipsniui į esamas
komandas įsilieja ir krepšinio akademijos
“Lituanica” jaunieji krepšininkai. Nemažai
jaunų lietuvių krepšininkų augo kartu su
lyga ir dabar žaidžia studentų krepšinį.
Geriausios ČLKL lygos komandos prilygsta Lietuvos Nacionalinės Krepšinio Lygos

komandoms (NKL). Mūsų legionieriai (ne
lietuvių kilmės žaidėjai) stebisi šios neprofesionalios lygos organizacija ir žaidimu.
Legionierių tarpe yra krepšinikų, žaidusių
NBA, Eurolygoje, NCAA.
Su kokiais iššūkiais susiduriate ir ką norėtumėte lygoje patobulinti?
Teisėjavimas. Pagrindinis lygos iššūkis
yra surasti aukšto lygio teisėjus visoms
varžyboms. ČLKL po keletą varžybų yra
teisėjavę NBA teisėjai. Turime vilčių
kitame sezone savo varžybose matyti juos
dar dažniau, nes NBA gresia „lokautas”.
Sieksime, kad ČLKL varžybos būtų dar
įdomesnės ir pritrauktų kuo daugiau
žiūrovų. Tiesa, planuojame vėl suburti
merginų šokių grupę, pertraukėlių metu
žiūrovus linksminti kviesime vietinius
Čikagos muzikos atlikėjus, šokių kolektyvus, taip pat Čikagoje viešinčias Lietuvos
estrados žvaigždes.
Ar bendradarbiaujate su JAV lietuvių bendruomene?
Su JAV lietuvių bendruomene turime
gana glaudų ryšį. ČLKL varžybos vyksta
Pasaulio Lietuvių Centre (PLC), o į varžybas ateina nemažai tautiečių, kurie nori
prisijungti prie mūsų veiklos.
Koks yra lygos tikslas?
Vienas iš lygos tikslų, ČLKL padaryti
tarptautine, kad kartu su lietuviškomis komandomis joje rungtyniautų ir kitų tautų
ekipos (panašiu principu, kaip vyksta Baltijos krepšinio lyga - BBL). Bet svarbiausias
mūsų tikslas yra vienyti išeivijos lietuvių
krepšinio mėgėjus ir profesionalus, kurie
dalinasi meile sportui ir krepšiniui.
Kokia veikla dar užsiimate?
ČLKL organizavo lietuvių krepšininkų palaikymo akcijas NBA arenose. 2007-ais metais
rungtynes tarp Chicago Bulls ir Indiana
Pacers (red. past. tuo metu šiose komandose
žaidė Šarūnas Jasikevičius ir Darius Songaila
) stebėjo virš 3000 tautiečių. Tribūnose buvo
aiškiai matoma gyva Lietuvos trispalvė.
Taip pat organizavome kelionę palaikyti
Kauno “Žalgirio “ krepšinio klubo į Vašingtoną, kur lietuviai žaidė prieš „Washington
Wizards”. Taip pat nepamirštos liko varžybos tarp „Lietuvos Ryto” ir „Golden State
Warriors”, kurios vyko Oaklando mieste.
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Studentų
susitikimo
dalyvė

Lietuvių studentų
susitikimas

Nežinomieji

Lietuvos sėkmės formulėje:

Diskusijos akimirka

kas ieško, tas randa
Paulina
Marcinkevičiūtė
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ietuvių studentai kartu su svečiais
iš Lietuvos aktyviai pasinėrė į diskusiją dėl Lietuvos ateities. Minčių
lietų iššaukė ir valstybės pažangos
strategijos projektas „Lietuva 2030“, kurį
pristatė valstybės pažangos tarybos grupės
„Pilietinė visuomenė” narys, VšĮ „Geros
valios projektai” valdybos pirmininkas,
vienas iš „Webmedia Group” įkūrėjų Tadas
Langaitis.
Išeivijos studentai teigiamai įvertino
strategijos projektą ir jame įtvirtintas
pažangos vertybines nuostatas. Diskusijos
dalyviai vieningai sutarė, kad Lietuva netaps konkurente didžiosioms pramoninėms
valstybėms, nes neturi gausių natūralių
gamtinių išteklių, todėl mūsų šalies gyvenimo kokybę ir darbų sėkmę lems kūrybingi
ir atsakingi žmonės, visuomenėje vyraujančios vertybės. „Tik pažadinę visuomenės
kūrybiškumą tapsime modernia, veržlia,

atvira pasauliui, sumanios ekonomikos
šalimi“ – teigė Tadas Langaitis.
Susitikime taip pat diskutavo Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius, „Danske Bank”
vyresnioji analitikė Baltijos šalims Violeta
Klyvienė, nepriklausomas finansų analitikas, knygos „Lietuvos krizės anatomija”
autorius Stasys Jakeliūnas.
Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga
vienija JK gyvenantį lietuvių jaunimą,
kurio didžiąją dalį sudaro čia studijuoti
atvykę lietuvaičiai. Šiuo metu JKLJS vienija
daugiau kaip 2000 JK besimokančių lietuvių studentų ir turi skyrius 11-oje miestų:
Londone, Edinburge, Glazge, Bradforde,
Vorvike, Birmingeme, Jorke, Niukaslyje,
Notingeme, Šefilde ir Mančesteryje.
V-ojo studentų susitikimo pagrindiniai
remėjai yra LR Užsienio Reikalų Ministerija ir Londono lietuvių Sičio klubas (LCLC).

Fotografijų autorius Andrius Petrucenia

Daugiau kaip 300 studentų iš skirtingų Jungtinės karalystės universitetų pavasario
pradžioje suvažiavo į penktąjį šioje šalyje studijuojančių lietuvių susitikimą.
Lietuvių jaunimo sąjunga, organizavusi susitikima, studentus pakvietė diskutuoti
tema “Nežinomieji Lietuvos sėkmės formulėje: kas ieško, tas randa?„.

Kitokia
pamoka

Manvydas Džiaugys
Ruskin Universiteto Scenografijos
studentas, Misija Sibiras 2010 dalyvis

apie tremtį Londono
lituanistinėje mokyklėlėje

Išeivijoje gyvenantys ir šeimas turintys lietuviai savo atžalas
kartą per savaitę , 2-4 valandoms, leidžia į lituanistines
mokyklėles, kur jie mokosi lietuvių kalbos, rašybos,
gramatikos, bei kitų subtilybių . Į tokią šį kartą išsiruošiau ir aš.
Ankstų šeštadienio rytą, traukiniu iš Kembridžo pajudėjau link
Londono, kur už kelių valandų manęs jau lauks grupelė vaikų.
Jie tikisi išgirsti pasakojimą apie “Misija Sibiras 2010„ ir apie
kitų žmonių istoriją, kurią kartais ir pačiam sunku suvokti.

N

ors niekada gyvenime neteko būti
mokytoju ar užimti vaikų grupę
keletui valandų, ši pamoka man
pačiam įrodė, jog vaikams užtenka
paprastos istorijos, jeigu tai darai nuoširdžiai, inovatyviai ir su užsidegimu. Regis
man pavyko apie skaudų Lietuvos istorijos
laikmetį, kuris, rodos, buvo taip neseniai,
nenuobodžiai papasakoti Londone įsikūrusios lituanistinės mokyklėlės „Mano pirmieji
mokslai“ įvairaus amžiaus vaikams.
Nusprendžiau sukurti didelio formato interaktyvią knygą, kurią skaitydami
su visa grupe, tuo pačiu metu galėtume
diskutuoti, piešti ir spalvinti. Norėjau
leisti vaikams savo rankomis pačiupinėti
kai kuriuos nematytus kelionės reikmenis
ar nuotraukas. Sunki kuprinė, kelioniniai
batai ar kareiviški puodai buvo nustverti ir
apčiupinėti. Didelę susidomėjimo bangą
sukėlė miegmaišis, o visų mintis ir simpatijas galų gale užkariavo legenda apie
aplink stovyklą slampinėjusią mešką. 40
cm. aukščio ir 56 cm. pločio knygą su 15-a
A2 formato lapų kūriau dvi dienas, o sunkiausia buvo knygą surišti taip, jog iš tiesų

primintų tikrą knygą. Knygos viršeliui
paaukojau savo „Misija Sibiras 2010“ marškinėlius, kurių priekinė dalis su logotipu
puikiai tiko viršeliui. Susitikimo pradžioje
išsiaiškinome, ką reiškia sąvokos Sibiras,
tremtinys, Sovietų Sąjunga, lageris ir partizanas, vėliau kalbėjomės apie esminius
istorijos faktus ir kokius darbus dirbdavo
ar kokį maistą valgydavo tremtiniai. Kokie
yra būtini daiktai norint išgyventi laukinėje gamtoje? Kaip apsisaugoti nuo uodų,
kad tavęs nesukandžiotų, arba kodėl reikia
tvarkyti kapelius ir kodėl reikia gerbti
ir prisiminti ten mirusius lietuvius. Štai
klausimai, kuriuos stengiausi paminėti ir
atsakyti pamokėlės metu.
Knygos ir pamokos vaikams idėją
gvildenau jau kurį laiką, o ją paruošti buvo
tikras malonumas. Knygos tekstus sukurti
ir suformuluoti vaikams suprantama kalba
padėjo lituanistinės mokyklėlės „Mano
pirmieji mokslai“ Londone vadovė ir
mokytoja Simona Staputienė, Pravieniškių
Stasio Tijūnaičio pagrindinėje mokykloje
dirbanti ir pati iš tremties sugrįžusi mokytoja Paulina Gruodienė.
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Lietuvos
prekės ženklas
pasaulyje turi būti kokybė

Belgijos lietuvių bendruomenė
didžiuojasi debatų klubu.
Diskusijose aptariami Lietuvos
santykiai su kaimynėmis,
pasiruošimas pirmininkauti ES
Tarybai, energetikos problemos
ir lietuvybės išlaikymas išeivijoje.
Kovo mėnesį Briuselio debatų
klube viešėjo užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis.
Robertas Pogorelis
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apie lenkiškų pavardžių rašymą, ministras
pasiūlė sulaukti atitinkamo Strasbūro
teismo sprendimo. Jis pajuokavo, kad
gyvendamas Lenkijoje nereikalautų savo
pavardėje rašyti „ž“ raidės, nes dokumentų
keitimas sukeltų pernelyg daug vargo.

Į Briuselį ministras atvyko tiesiai iš Pietų
Kaukazo, kur, kaip Europos ir saugumo
bendradarbiavimo organizacijos pirmininkas, skatino taikų Kalnų Karabacho
konflikto sprendimą. „Pirmininkaudama
Europos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijai Lietuva turi galimybę prie
vieno stalo susodinti aršiausius priešininkus“, - pažymėjo ministras. Vis dėlto, jis
apgailestavo, jog daugelis Armėnijos bei
Azerbaidžano politikų viešai deklaruoja
norą siekti kompromisų, o užkulisiuose
elgiasi kitaip.
A. Ažubalis nesutiko su teiginiu, jog
Lietuvos užsienio politika Pietų Kaukaze,
Ukrainoje ar Moldovoje pasikeitė ir tapo
pasyvesnė. Štai Gruzijoje, pasak ministro,
Lietuvos, kaip ESBO pirmininkės, diplomatija niekada nebuvo tokia aktyvi kaip
dabar. Lietuva taip pat pasirengusi suteikti
ekspertų pagalbą Šiaurės Afrikos šalims,
jeigu sulauktų tokio prašymo, pridūrė
A. Ažubalis.

Atominės energetikos
projektai Lietuvos
pašonėje “neaiškūs”
A. Ažubalis priminė, kad Užsienio reikalų
ministerija jau anksčiau ėmėsi pastangų
spręsti naujų atominių elektrinių klausimą. Ministras pridūrė, jog Kaliningrado
srities ir Baltarusijos AE projektai jam yra
„absoliučiai neaiškūs”, nes Lietuvai pateikti dokumentai yra „sunkiai suprantami
net specialistams“ ir juose trūksta esminės
informacijos.

Lietuva ir ES

Fotografijų autorius Andrius Grikienius

Rusija ir Rytų kaimynystė:
svarbiausia –
remti demokratiją
Ar reikia skatinti demokratiją Rusijoje ir
apjuosti šią šalį „demokratijos žiedu”? Ar,
sekant JAV, vardan geresnių santykių su
Rusija aukojama ankstesnė Lietuvos politika Rytų Europoje? To ministro teiravosi
Belgijos lietuviai.
A. Ažubalis pažymėjo, kad „Rusiją sunku
pakeisti”, tačiau svarbu palaikyti joje
esančius demokratijos „daigelius”, taip pat
stiprinti demokratiją aplinkinėse šalyse.
„Parama demokratijai – vienintelis mūsų
ginklas, stiprinantis mūsų pačių saugumą”, - pridūrė ministras.
Atsakydamas į Belgijos lietuvių klausimus apie Lietuvos ir JAV santykius,
ministras pažymėjo, jog jie „niekada nebuvo ir nėra blogi”. Jis pridūrė, jog bendri
transatlantiniai gynybos planai „veikia
puikiai” ir JAV tebelieka itin svarbi šios
srities partnerė.

Lietuvos ir Lenkijos santykiai:
tapome mažiau svarbūs
Ministras A. Ažubalis sutiko, kad maždaug nuo 2008 metų Lenkija pirmenybę
ėmė teikti ryšiams su Vokietija, Prancūzija bei Rusija, o mažesnės regiono

„Kaliningrado srities ir
Baltarusijos atominės
energijos projektai man yra
absoliučiai neaiškūs, nes
Lietuvai pateikti dokumentai
yra sunkiai suprantami net
specialistams.“
valstybės, tarp jų ir Lietuva, laikomos ne
tokiomis svarbiomis. Ministro įsitikinimu, teiginiai apie jo asmeninius
nesutarimus su Lenkijos užsienio reikalų
ministru Radoslawu Sikorskiu neatitinka
tikrovės. Ministrų lygiu bendradarbiavimas „vyksta labai gerai“.
Tačiau A. Ažubalis suabejojo Lenkijos
suinteresuotumu įsigilinti į tikrąją lenkų
mažumos Lietuvoje padėtį. Kalbėdamas

A. Ažubalio teigimu, naujai įsteigtos Europos
išorės veiksmų tarnybos ir jos atskaitomybė
iki šiol tebekelia rimtų klausimų. Jo nuomone, šios tarnybos diplomatai turėtų būti
atskaitingi ne tik ES vyriausiajai užsienio
politikos įgaliotinei Catherine Ashton, bet ir
Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrams.
Vis dėlto, paklaustas, ar remtų didesnę ES, o
ne atskirų valstybių įtaką užsienio politikoje,
ministras atsakė teigiamai.
Kalbėdamas apie Lietuvos rengimąsi
2013-aisiais pirmininkauti ES Tarybai,
ministras atsakė, kad Užsienio reikalų
ministerija daug dirba šiuo klausimu.
Pirmininkavimo metu Lietuva norėtų
teikti pirmenybę energetikai ir santykiams
su Rytų kaimynėmis, tačiau konkretūs
prioritetai bus suformuluoti vėliau, sakė
A. Ažubalis.

Lietuva pasaulyje ir išeivija
Debatų dalyviai apgailestavo, kad Lietuva
Europoje vis dar mažai žinoma. Ministras
sakė, jog tiki naujqja Turizmo departamento vadovybe, tačiau pridūrė, jog
„dirbtinai” sukurti vienokį ar kitokį mūsų
šalies įvaizdį vargu ar išeis, ypač turint
ribotą biudžetą. „Norėčiau, kad Lietuvos ir
viso Baltijos regiono vizitinė kortelė būtų
kokybė”, - pridūrė A. Ažubalis.
Baigiantis renginiui, ministras palinkėjo
debatų dalyviams „išlikti lietuviais ir būti
arčiau Lietuvos”.
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Kur dingo
gailestingumas?
Kaip padėti lietuviams, kalintiems
Pietų Amerikos kalėjimuose?

Jei jūsų pažįstamas netikėtai dingo iš Lietuvos ar kuris laikas su jumis
nebesusisiekia, gali būti, kad ir jis tapo narkotikų prekeivių pasiuntiniu, taip vadinamu
“burros”. Paprastai tokiais tampama vakarėlių metu susižavint lengva ir greita
galimybe užsidirbti nuvykstant į Pietų Ameriką ir pargabenant iš ten siuntinuką. Deja,
kelionė lietuviams dažnai baigiasi Brazilijos, Urugvajaus, Peru kalejimuose.
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Prel. Edmundas
Putrimas, LVK

G

delegatas užsienio
lietuvių sielovadai

anytojo laiške Dievo
Gailestingumo metams
kardinolas A.J. Bačkis primena:
„Dievo gailestingumas beldžiasi
į žmogaus širdį, sužeistą
nuodėmės, slegiamą kančios, nevilties
ir baimės. Jis drąsina, guodžia, ragina
pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile“.
Prisimindamas siekį gailestingumu nuspalvinti visus metus - savo kasmetinę kelionę į Pietų Ameriką papildžiau dar viena
misija. Vykau į Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimą, šiemet vykusį vasario 11-16 dienomis Buenos Aires, Berisso
ir Rosario Argentinoje. Šia proga taip pat
lankiausi įvairių lietuvių bendruomenių
surengtose Vasario 16-osios šventėse Pietų
Amerikoje.
Tačiau ne apsilankymas Nepriklausomybės minėjimuose tapo mano naująja
misija, o kelionės į Montevideo (Urugvajuje) ir Limos (Peru) užmiesčius, lankyti ten
kalinčius lietuvius. Apie juos sužinojau iš
Limoje gyvenančio lietuvio, kuriam pagailo
į narkotikų„tūzų” spąstus patekusių tėvynainių. Prie Montevideo kalėjime yra bent
vienas, už San Paulo, Brazilijoje – gal 12, o
prie Limos yra berods 30 vyrukų ir moterų,
kurių amžiaus vidurkis apie 22-23 metai.
Mintis aplankyti kalinius kilo iš vietinio
Limos lietuvio gavus elektroninį laišką,
kuriame buvo rašoma apie apgailėtiną
jaunų lietuvių būklę. Daugeliu atvejų jauni
žmonės buvo suvedžioti, apgauti, tiesiog
tapo didžiųjų narkotikų verslo interesų
aukomis. Gali būti, kad ne kiekvienas tuo
patikės. Žiniasklaida, filmai ir materialistinis gyvenimo būdas įdiegė žmonėse tam tikrą cinizmą, kuris dažnai nustelbia atjautą
kitiems. Kur dingo gailestingumas?
Ekonomines krizės pasekmės dar vis stumia masinę lietuvių emigraciją į svetimus

kraštus. Daugybė emigrantų, nesitikėjusių,
kad ir svetur bus taip sunku užsidirbti
duoną, atsirado Anglijoje, Airijoje, Ispanijoje. Jau rašyta apie prekybą žmonėmis, ypač
jaunomis moterimis, jų pardavimą į prostitucijos verslą svetimuose kraštuose. Taip
ir šie, mano aplankyti dabar kalintys Pietų
Amerikoje, tapo „greito dolerio“ sugundyti,
deja net išnaudojami.
Nelaimė daugumai prasidėjo per malonias naujas, net lietuviškas pažintis, kai
draugiškon kompanijon pakviesti sužinojo
apie dideles sumas, kurias galėtų užsidirbti paprasčiausiai “tik” nukeliaudami
į Pietų Ameriką. Aišku, reikės vežti atgal
tam tikrą lagaminą. Kiti žinojo, kad reikės
vežti nelegalias prekes, narkotikus, ar net
juos nuryti, kad lengviau prasmuktų pro
tikrinimus oro uostuose. Visų šių kalinių
patirtis labai panaši. Kaip dauguma pasakoja, iš nepažįstamo, bet labai malonaus
asmens jie gaudavo pinigų už skrydį, užsakytą viešbučio kambarį. Vėliau, kelionės
metu su jais susisiekdavo skambučiu arba
faksu ir perduodavo bilietą skristi į dar
kitą vietovę. Kelionės pabaigoje įteikiamas paketukas arba portfelis, su kuriuo
žmogus vyksta į oro uostą skrydžiui atgal
į Europą. Deja, jam tik įkėlus koją į oro

nukentėję neturi. Valdžia paskiria vietinius
advokatus, kuriems naudos daugiau iš
kuo ilgiau besitęsiančios bylos. Kalėjime
lietuviai turi tik tai, ką vežėsi vykdami į
oro uostą. Jiems neparūpinamas net čiužinys. Pagal čia galiojančią tvarką jį privalo
nusipirkti pats kalinys. Suvartoję muilą ir
kitus higienos reikmenis, kuriuos vežėsi
namo – nebeturi iš ko nusipirkti.
Aplankiau vyriškį, kalintį prie Montevideo ir daugiau kaip 30 kalinčių prie
Limos esančiame vyrų kalėjime. Gavau
leidimą jiems atskirai laikyti mišias, su
jais pasikalbėti, išklausyti išpažinčių.
Be galo sunku buvo matyti ir patirti jų
slegiančią aplinką, jų vienišumą. Paveikė
mane ir jų ašaros man palaiminus juos ir
jų gimines Lietuvoje ir kraštuose, iš kurių
jie išvyko ieškoti laimės. Vieni giminėms
gėdijasi pranešti, kiti neturi iš ko nusipirkti popieriaus ir pašto ženklų laiškui
namo parašyti.
Vienintelė Lietuvos ambasada Pietų
Amerikoje, kuri randasi Buenos Aires,
Argentinoje, taip pat neturi lėšų, kurias
galėtų skirti kalinių būklės pagerinimui,
net nekalbant apie bilietus namo. Kiek žinau, nėra tarp Lietuvos ir Pietų Amerikos
valstybių sutarčių dėl kalinių grąžinimo ar

Mintis aplankyti kalinius kilo iš vietinio Limos lietuvio
gavus elektroninį laišką, kuriame buvo rašoma apie apgailėtiną jaunų lietuvių būklę. Daugeliu atvejų jauni žmonės
buvo suvedžioti, apgauti, tiesiog tapo didžiųjų narkotikų
verslo interesų aukomis. Gali būti, kad ne kiekvienas tuo
patikės. Žiniasklaida, filmai ir materialistinis gyvenimo
būdas įdiegė žmonėse tam tikrą cinizmą, kuris dažnai
nustelbia atjautą kitiems. Kur dingo gailestingumas?
uosto terminalą prisistato policija. Nusiveda, tardo, randa narkotikus. Kaip tyčia.
Kodėl? Nes, matyt, tuo metu didesniais
kiekiais narkotikus vežantys didesni “tūzai” lengviau praslenka pro kitų, papirktų
pareigūnų primerktas akis. Teisybė? Šie
faktai patvirtinti konsulinių tarnybų ir
švarių policijos pareigūnų. Tie lietuviukai,
kaip ir visi kiti, kurie vežasi narkotikus yra
vietinių vadinami “burros” – asilais.
Kokia jų ateitis? Už narkotikų vežimą
skiriama 8-10 metų kalėjimo. Sumažinti bausmei iki dvejų-trejų metų reikia
advokatų, kurių apmokėjimui pinigų patys

jų laikymo sąlygų, tai pat dėl atlygio advokatams už lietuvių atstovavimą stengiantis
sutrumpinti jų bausmės laiką.
Ką daryti? Artimiausiu laiku tarsimės su
įvairiomis institucijomis ir organizacijomis, stengsimės lietuvių kalinių būklę kaip
nors palengvinti, paskleisti jaunimui žinią,
atbaidyti nuo tokios veiklos.
Prisimenu gal prieš 20 ar daugiau metų
matytą Kanados valdžios plakatą Toronto
oro uoste, kuriame buvo ryškiai parašyta: „Valdžia negins ir neužtars tavęs, jei
pakliūsi už grotų dėl narkotikų“. Taigi ar
verta būti „asilais“!?
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XIV Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas

Argentinoje

XIV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas įvyko
vasario 11 - 16 dienomis. Lietuvos fondo finansuojamas
suvažiavimas yra bendras Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) projektas. Jo metu jaunimas ne tik bendravo,
sėdėjo ir planavo, bet ir dalyvavo įdomiuose renginiuose.

Šv. Mišios ir
apsilankymas Lietuvos
Respublikos Ambasadoje
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) Valdybos Pietų Amerikos atstovas

Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės 93 metų
minėjimas Berisso mieste
Suvažiavimo delegatai vasario 12 dienos
ryte susirinko į Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės minėjimą Berisso mieste.
Ceremonija, prasidėjusi dalyvių sugiedotais
Lietuvos ir Argentinos himnais vyko miesto
centre, kur prie lietuviško Rūpintojėlio susirinko apie 80 žmonių. Renginį organizavo
Berisso miesto Lietuvių Bendruomenė,
susidedanti iš Lietuvių Draugijų „Nemunas“ ir „Mindaugas“. Organizatoriams
talkino ir lietuviškos radijo valandėlės
„Ecos de Lituania“ vedėjai. Šventės rėmėjas
- Berisso miesto savivaldybė. Miesto meras
p. Enrique Slezack organizatoriams įteikė
pasirašytą dekretą Nr. 122, kuriame jis įsakymu patvirtina, kad „XIV Pietų Amerikos
Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas yra kultūrinės ir municipalinės reikšmės renginys“.
Tai antras kartas, kai Argentinos miestas
remia ir palaiko mūsų PLJS suvažiavimą.
Tai įrodo, kiek daug darbo jaunimo sąjunga
nudirbo per 14 metų. Taip pat yra užmegztas ryšys tarp lietuvių bendruomenės ir
vietinės valdžios Argentinoje.
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Jaunimo stovykla
Po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės minėjimo miesto centre, suvažiavimo
delegacija persikėlė į Lietuvių draugijos
„Nemunas” lietuvišką vasarvietę Los
Talas regione, Berisso mieste. Vasarvietės
plotas – trys hektarai. Teritorijoje yra
baseinas, tinklinio bei futbolo aikštės.
Pirmiausia vyko paradas, vėliau jaunimas dainavo įvairias lietuvių liaudies
dainas, o po pietų vyko sporto žaidynės. Be
to, nuo pat ryto intensyviai buvo ruošiamasi „Talentų vakarui”. Po linksmybių
buvo skaitoma Argentinos Lietuviu Jaunimo Sąjungos paskaita, kurioje papasakota
organizacijos istorija, pristatoma veikla,
funkcijos ir darbai.

Vasario 13 d., sekmadienį, suvažiavimo
globėjas prelatas E. Putrimas aukojo Šv.
Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje, kuriose dalyvavo ir Pietų Amerikos
jaunimo suvažiavimo dalyviai. Ceremonijos
metu Prelatas E. Putrimas parodė Dievo
Gailestingumo paveikslo kopiją, kuri buvo
pašventinta Vilniaus arkivyskupo metropolito – kardinolo Audrio Juozo Bačkio.
Šią kopiją Lietuvos vyskupų konferencijos
delegatas užsienio lietuvių sielovados
reikalams Prelatas E. Putrimas eksponuoja
Pasaulio lietuvių bendruomenėse ir parapijose kiekvieno apsilankymo metu.
Po mišių vyko pietūs „Argentinos Lietuvių Centro“ (A.L.C.) patalpose. Draugijos
pirmininkas p. Fernando Daratėnas sveikino visus susirinkusius. Jaunimo atstovai
žaidė tinklinį, futbolą ir įvairius kitus
žaidimus. Taip pat, kaip ir Berisso mieste,
įvyko Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos posėdis, kuriame aptarti tolimesni
ALJS planai bei ateitis.
Suvažiavimo delegacija aplankė Lietuvos Respublikos Ambasadą Buenos Airėse.
Dalyviai buvo priimti maloniai ir su didele
pagarba. Juos pasitiko pats Lietuvos ambasadorius Argentinoje Vaclovas Šalkauskas,
o taip pat ir buvęs Lietuvos Garbės Konsulas Argentinoje inžinierius p. Algimantas
Rastauskas.

Kelionė laiku

bendrystės
tiltais
“Susiliejo Nemunas su Dniepru...” Taip Kijevo Mokytojų namuose įvykusį muzikinį literatūrinį vakarą
pavadino vietos lietuvių bendruomenė. Organizuoti šį
renginį pastūmėjo keletas įvykių. Lietuva tomis dienomis šventė iškiliausias savo valstybines šventes:
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, o Kijevo Maironio vardo
lietuvių kultūros draugija peržengė savo 20-metį.
Džiulija Elena Fedirkienė, Ukrainos lietuvių
bendruomenės pirmininkė, lituanistinės mokyklos mokytoja

P

aminėti šias datas draugija buvo
pakviesta į Kijevo Mokytojų namų
klubą „Daininga šeima“. Draugiškai
kvietimą dalyvauti renginyje priėmė
ir daugkartinė studentų dainų švenčių Baltijos šalyse dalyvė - Ukrainos nacionalinio
technikos universiteto (KPI) choro kapela,
vakaro metu padovanojusi susirinkusiems ir
dvi lietuviškas dainas, taip pat Druskininkų
„Ryto“ gimnazijos folklorinis ansamblis
„Racilukai“, rašytojas ir vertėjas iš lietuvių į

ukrainiečių kalbą Dmitro Čeredničenko ir
jo jaunieji kolegos, lituanistinės mokyklos
mokiniai. LR Ukrainoje ambasados vardu
susirinkusius pasveikino vicekonsulė Jūratė
Usevičiūtė. Smagu pažymėti, jog pagrindinis
šio vakaro ideologas - vertėjas, redaktorius
ukrainietis Sergejus Cuško.
Kijevo lietuvių draugija įkurta 1990
m., tuo laiku, kai Lietuvoje vyko aktyvus
išsilaisvinimo judėjimas, o Ukrainoje
prasidėjo tautinės savimonės atgimimas.

Gegužės 17 dieną Ukrainos rašytojų sąjungos namuose įvyko steigiamasis Kijevo
lietuvių draugijos susirinkimas. Nutarta
draugiją pavadinti Maironio vardu, kuris,
manoma, mokėsi Kijevo universitete.
Vakaro metu prisiminti pagrindiniai
lietuvių draugijos Kijeve vystymosi etapai:
1990 m. užgimė sekmadieninės mokyklos pagrindai, o 1994 m. choras „Viltis“
- daugkartinis Dainų švenčių Lietuvoje
dalyvis. Vėliau buvo įkurtas jaunimo tautinių šokių ansamblis „Antra karta“, 1998
m.- surengtas pirmas Ukrainos lietuvių
dainų ir šokių festivalis, 2004 m. įregistruota Visuomeninių organizacijų Sąjunga
„Ukrainos lietuvių bendruomenė“.
Šiandien Kijevo Maironio vardo lietuvių
kultūros draugija jungia apie 200 žmonių.
Jos namais tapo Kijevo 147 vidurinė mokykla, kurioje 2010 m. atidarytas Draugijos
istorijos kabinetas, o jame dažnai lankosi
ir lituanistinės mokyklos mokiniai. Po
to, kai dvi dienas Druskininkų „Ryto“
gimnazijos kolektyvas su savo mokytojais
svečiavosi Kijevo mokykloje, o jaunimas
intensyviai, su dideliu entuziazmu pažindino vieni kitus su savo tautų dainomis,
šokiais, poezija ir dalyvavo minėtame
vakare, atsisveikindami žadėjo vėl greit
susitikti jau Lietuvos žemėje. O mums,
Draugijos senjorams, nepaprastai malonu
stebėti, kaip tęsiamos santarvės ir tolerancijos tradicijos.
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Trumpai

RUSIJA

Praeitą mėnesį,
Altajaus krašto
lietuvių kultūros
draugijos
pirmininkė Irina
Koričko, papasakojo apie šiandieninę
Lietuvą, apie 2009
metais švęstą
Lietuvos vardo
1000-mečio šventę,
kuri suvienijo viso
pasaulio lietuvius.
Gilesniam susipažinimui su Lietuva, jos ekonomika, kultūra šventės
dalyviams buvo paruošta vaizdinės literatūros paroda. Ši literatūra
buvo renkama ne vienerius metus, su kiekviena kelione į Lietuvą
draugijos nariai ją nuolat pildė. Sakoma, kad kiekvieną darbą vainikuoja rezultatai. O pasibaigus šventei jos organizatoriai sulaukė kitų
dalyvių prašymo šią šventę pakartoti. Tai reiškia, kad Lietuvos vardas
dar suskambės Altajaus žemėje.

ESTIJA

Š

iais metais Estijos lietuvių bendruomenė išleido
pirmąją 366 puslapių knygą, kuri atspindi lietuvių bendruomenės gyvenimą, bei bendruomenės
kultūrinę veiklą Estijoje. Knygoje taip pat gausu
informacijos ir iliustracijų apie įvairius susitikimus,
skatinančius bendravimą, solidarumą ir patriotizmą. Tai vienintele archyvų knyga apie lietuvių
bendruomenę Estijoje.

KOLUMBIJA

Apie 80 Kolumbijoje gyvenančių lietuvių ir jų šeimų buvo susirinkę
Didžiulių ūkyje, visai netoli Bogotos, paminėti Lietuvai svarbios datos Vasario 16-osios. Susitikimo metu buvo nuspręsta šiais metais organizuoti Kolumbijos lietuvių jaunimo suvažiavimą. Šventę organizavo
Laima Didžiulienė, Lietuvos garbės konsulė Kolumbijoje ir Kolumbijos
Lietuvių bendruomenės komitetas.

LIETUVA

JAV
Čikagoje įsikūręs Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia į renginių ciklą „Nepalaužta dvasia“, skirtą 1941 metų birželio trėmimų 70-osioms metinėms atminti. Bus
eksponuojami dokumentai ir nuotraukos supažindinančios su Lietuvos nepriklausomybės praradimo aplinkybėmis, skaudžia pirmosios sovietinės okupacijos patirtimi.
Bus rodomas dokumentinis filmas „Evangelijos žinia tūkstantmetei Lietuvai“, vyks
istorinės ir meno parodos. Renginių ciklo pradžia Birželio 18d. 14.00val.
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n Liepos 3-5 dienomis Kaune ir
Vilniuje vyks jau XV-asis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas. Šių metų simpoziumas bus rengiamas kartu su
Pasaulio lietuvių ekonomikos
forumu (PLEF). Šiuos du svarbius
įvykius vienija ta pati idėja - globali, tačiau savo tapatybės veido
neprarandanti Lietuva yra stipri
įveikti naujus iššūkius. Nutarta
surengti bendrą sesiją, kurioje
laukiama po pasaulį pasklidusių
lietuvių mokslininkų, verslininkų,
menininkų, Lietuvos bičiulių.

PRANCUZIJA

LIETUVA

P

rasidėjo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto
„Misija Sibiras 11“ dalyvių atranka. Projektas vykdomas jau 6
metus iš eilės. Iki šiol 8-ių jaunimo ekspedicijų dalyviai sutvarkė
daugiau nei 70 lietuvių kapinių, susitiko su Sibire iki šiol likusiais
gyventi tautiečiais, surengė daugiau nei 1000 susitikimų-pristatymų visoje Lietuvoje ir užsienyje. „Misija Sibiras“ - tai susitikimai
su vis dar Sibire gyvenančiais lietuviais, tremtinių kapų tvarkymas ir jaunimo galimybė parodyti patriotiškumą. Šiemet bus
rengiamos dvi projekto ekspedicijos: į Tadžikistano Respubliką
(Tadžikiją) ir Rusijos Federaciją, Tomsko sritį. Registracijos anketų
laukiama iki gegužės 8 dienos.

n Paryžiuje lankėsi prof. Vytautas Landsbergis su
žmona Gražina. Viešnagė prasidėjo prof. Landsbergio knygos „Peuple dort de Prison“ pristatymu Paryžiaus politikos mokslų institute, kuriame dalyvavo
gausus būrys teisės ir politikos mokslų studentų,
akademinės bendruomenės atstovų ir Prancūzijos
lietuvių sąjungos narių, kurie ir buvo susitikimo
organizatoriai. Renginio metu profesorius dalinosi
savo prisiminimais apie asmeninius pokalbius su
tuometiniais Sovietų Sąjungos, JAV ir Europos
valstybių vadovais. Didelis dėmesys buvo skirtas ir
diskusijai apie vis didėjančią jaunimo emigraciją
iš Lietuvos, jaunų žmonių pasirinkimą studijuoti
ir dirbti užsienyje, modernias, tėvynės ir šeimos
nebeaukštinančias, vertybes.

UKRAINA

n Kovo 7 dieną LR ambasadoje Kijeve Ukrainos lietuvių
bendruomenė šventė Užgavėnių šventę. Susirink garsiai
šaukė:“ Žiema, žiema, bėk iš kiemo...„, sudegino Morę…
Pakviesti į ambasadą prancūzų virėjai vaišino blynais su
įvairiais skanėstais.

LIETUVA

n Šiais metais lietuvių bendruomenių

(PLB) ir jaunimo sąjungų pirmininkų
(PLJS) suvažiavimas vyks rugpjūčio
11-12 dienomis Vilniuje, LR Seimo
III-iųjų rūmų salėje. Būtume dėkingi,
jeigu praneštumėte apie savo dalyvavimą. Taip pat primename, kad
jeigu pirmininkas/ė negali dalyvauti
suvažiavime, jis gali įgalioti (raštu) kitą
valdybos narį jam/jai atstovauti.
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Baigiamasis žodis

Tai buvo įdomi ir

vertinga
patirtis....
K

aip gyvenimo kelias jus atvedė iki „Pasaulio lietuvio“ redaktorės pareigų?
Nuo 2000-ųjų ketverius metus Amerikoje
talkinau lietuvių dienraščio „Draugas“
redaktorei Danutei Bindokienei. Ten
sulaukiau kvietimo, kartu ir prašymo
padėti ir prisidėti leidžiant „Pasaulio lietuvį“. Sutikau, galvodama, kad neilgam, bet
mano redaktoriavimas užtruko daugiau
kaip ketverius metus.

Jei skaitote šį žurnalo
numerį nuo redaktoriaus
pasisveikinimo, tai jau
žinote, kad “Pasaulio
lietuvio” vairą perėmė
Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininkas
Kęstas Pikūnas. Su jau
buvusia žurnalo redaktore
Audrone Viktorija
Škiudaite susitikome
padėkoti jai už ilgametį
darbą ir pasikalbėti.
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juos į rajono centrą, į didesnius namus, ir
ruošti juos pervežti į Lietuvą, i Lietuvių
namus Vilniuje. Rinkome aukas tiems
vaikams ir čia, Lietuvoje.
Kokį žurnalą „Pasaulio lietuvis“ ateityje
matote Jūs?
Nuo pat įkūrimo „Pasaulio lietuvis“ buvo
žurnalas pasaulio lietuvių bendruomenėms apie lietuvių bendruomenes
visame pasaulyje. Panašiai jį įsivaiz-

Ką šie metai jums davė?
Tai buvo įdomi patirtis, leidžianti
Mane visada maloniai stebindasusipažinti su lietuviais, gyvenanvo, kaip užsienio lietuviai švenčia
čiais artimuose ir tolimiausiuose
valstybines šventes. Švenčia gal be
pasaulio kraštuose. Rengdama
naują žurnalo numerį sužinai,
didžiulių renginių, pompastikos, bet
kuo gyvena lietuviai toli nuo
labai džiaugdamiesi. Kartais, atroLietuvos. Tai lyg kelionė po skirdo, ir mes, Lietuvos lietuviai, galėtutingus kraštus, dalyvavimas įdome iš jų to džiaugsmo pasimokyti.
miausiuose renginiuose, pažintys
su vis naujais žmonėmis. Sibiro
lietuvių kasdienybė vienokia, JAV – kitokia.
duoju ir ateityje. Keičiasi išeivių kartos.
Bet visų kraštų lietuvių bendruomenių
Išvyksta iš Lietuvos vis jaunesni žmonės.
veikloje jaučiama begalinė meilė Lietuvai.
Išvažiuoja studijuoti, dirbti, gyventi.
Bet ilgėdamiesi Lietuvos, savo kalbos,
Kas per tuos metus labiausiai įsiminė?
kultūros, aktyviai įsitraukia į savo šalyse
Mane visada maloniai stebindavo, kaip
veikiančias lietuvių bendruomenes,
užsienio lietuviai švenčia valstybines
domisi įvykiais ne tik Lietuvoje, bet ir
šventes. Švenčia gal be didžiulių renginių,
viso pasaulio lietuviškose salelėse. O
pompastikos, bet labai džiaugdamiesi.
„Pasaulio lietuvis“ gali būti ryšininkas
Kartais, atrodo, ir mes, Lietuvos lietuviai,
tarp bendruomenių, žurnalo puslapiuose
galėtume iš jų to džiaugsmo pasimokyti.
bendruomenės gali pasisemti patirties iš
Taigi džiugindavo žurnalo puslapiuose
kito krašto bendruomenių. Žinoma, išeiaprašomos lietuviškos šventės įvairiose
na senoji lietuvių, gyvenančių užsienyje,
bendruomenėse.
karta, kuri buvo įpratusi nenuilstamai
Kitas labai įsiminęs įvykis buvo susijęs
ir nuoširdžiai savo laiką ir idėjas skirti
su Irkutsko lietuviais. Sužinoję, kad
lietuvybės puoselėjimui. Ir žurnalas buvo
kažkur Rusijos gilumoje, vaikų globos
leidžiamas iš mecenatų aukų. Naujam
namuose, labai skurdžiomis sąlygomis
žurnalo redaktoriui teks nemenkas išgyvena keletas lietuvių vaikų našlaičių,
bandymas įtikinti jaunąją lietuvių išeivių
vietinės lietuvių bendruomenės žmonės
kartą prisidėti prie žurnalo leidybos savo
ėmėsi iniciatyvos vaikus globoti, perkelti
darbu, idėjomis ir finansais.

