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Rašykime pasaulio 
lietuvių istoriją

Praėjusią vasarą Vilniuje JAV LB Kultūros 
taryba išleido knygą „Lietuvių pėdsakai Ameriko-
je“. Didžioji dalis medžiagos buvo surinkta JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmi-
ninkės Marijos Remienės iniciatyva, o knyga iš-
leista jos surinktomis lėšomis. Šiame „Pasaulio 
lietuvio“ numeryje skelbiame, kad neseniai kny-
gą išleido Estijos lietuviai ir tokią knygą rengia 
Australijos Lietuvių Bendruomenė. Tie pavyz-
džiai skatina ir visus kitus Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės kraštus rūpintis medžiagos rinkimu, 
kaupimu ir savo bendruomenės istorijos rašymu. 
Ragintume išeivius organizuotis ir įamžinti savo 
gyvenamosios vietos lietuvijos istoriją. Lietuvių 
bendruomenės čia galėtų būti kaip telkianti jėga, 
kaip centras, o „Pasaulio lietuvis“ įsipareigoja 
skelbti įdomiausius momentus, pasakoti apie iški-
liausias asmenybes, kurias šiandien primena nu-
veikti darbai. Ketiname žurnale steigti dar vieną 
skyrelį, kurio pavadinimas galėtų būti „Iš pasau-
lio lietuvijos istorijos“. 

Iš redakcijos gaunamų laiškų matyti, kad 
pasaulio lietuvių kraštų bendruomenėse yra raš-
tingų ir daug informacijos turinčių žmonių, juos 
ragintume neatidėlioti kitai dienai, kitam mėne-
siui ar kitiems metams to, ką žinome apie savo 
krašto lietuvių istoriją – veiklius, įdomius žmo-
nes, lietuvių organizacijas, įdomius renginius ir 
projektus. Iš tų mažų dalelių ilgainiui susilipdys 
gražus lietuviško veikimo pasaulyje korys. Me-
džiagos laukia ir Kaune įsikūręs Lietuvių išeivi-
jos institutas, kurį šiandien taip pat pristatome. 

Esu tikra, kad apie daugelį dalykų – pla-
čiau ar siauriau – jau yra kur nors rašyta. Kiek-
vienas kraštas turi ar yra turėjęs savus leidinius, 
daug išliekamosios vertės medžiagos yra asme-
niniuose archyvuose. Taigi belieka tą medžiagą 
surinkti į vieną vietą ir atrasti žmogų, kuris ją 
apibendrintų. Idealu, jeigu įamžintume ir vyres-
niųjų tautiečių pasakojimus, nes jie yra istorijos 
liudininkai. Kada nors mokslininkai, remdamiesi 
mūsų surinkta medžiaga, parašys visos lietuvių 
išeivijos istoriją.

Per 100 lietuvių emigracijos metų yra gyve-
nę ir veikę daug lietuvybei pasišventusių žmonių, 
daug garsių žygių Lietuvos ir žmonijos labui yra 
padarę mūsų protėviai. Neužmirškime jų. Įamžin-
kime jų gyvenimus, tai ne tik lietuvių pasaulyje, 
tai – Lietuvos istorija. 

Audronė Viktorija Škiudaitė
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Į „Pasaulio lietuvio“ 
klausimus atsako Nepriklau
somybės Akto signatarė, Sei
mo narė Rasa Juknevičienė

Daryčiau taip, kaip dariau 
1990 m. kovo 11-ąją

mą valstybę. 
Jeigu tuomet 
būtume turė-
ję šiandieninę 
patirtį ir žino-
ję, kaip viskas 
atrodys po 17 
metų, būtų 
buvę blogiau, 
nes būtų buvę 
daugiau svars-
tymų, diskusi-
jų, abejonių, 
o tuomet bu-
vo entuziaz-
mas, kuris 
mus ištempė 
iš Sovietų Są-
jungos. 

Vi l t i s , 
gimusi prieš 
septyniolika 
metų, liko. 

Stovime ant žemės tvirtesni ir supran-
tame, kiek dar daug reikės padaryti 
per ateinančius septyniolika metų. 
Žiūrėdami atgal ir lygindami Lietuvą 
su kitomis panašiomis valstybėmis ir 
tautomis, kurios eina panašiu keliu, 
matome, jog teisinis valstybės atkūri-
mas yra labai sunkus uždavinys, bet 
jis buvo padarytas per keletą metų. 
Turiu galvoje valstybės pripažinimą, 
stojimą į tam tikras institucijas. Eko-
nominis mūsų tautos atsigavimas 
truks ilgiau – keletą dešimtmečių. 
Gal prireiks dar 10-15 metų pasiekti 
šiandieninį Europos Sąjungos senbu-
vių lygį, nors, žinoma, skirtumas vis 
tiek liks. Tačiau sunkiausias dalykas 

– atkurti visuomenės ir tautos verty-
binius pamatus. Mes turbūt net neįsi-
vaizdavome, kaip giliai sovietmetis, 
okupacijos sukrėtė žmonių sielas, 
mūsų vidų. Aš neskirstau žmonių į 
labiau ar mažiau nukentėjusius – visi 
daugiau ar mažiau buvom paliesti to 
baisaus laikmečio, o šiandien stebi-
me tų žiaurių prisilietimų pasekmes. 

– Šiandien Jūsų, Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos ko
miteto narės, kalbose vėl daug ne-
rimo. 

– Netikėtai, lyg gūdžiu soviet-
mečiu  pasipylė tiek daug netiesos. 
Pilasi ji tam tikrais kanalais ir iš tam 
tikrų centrų, kuriuos, atrodo, parla-
mentinio tyrimo metu bus apčiuopęs 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetas.

Vytauto Pociūno žūtis praėju-
sios vasaros pabaigoje ir netrukus 
pasirodžiusi aštri publikacija apie Al-
biną Janušką viename iš savaitinių 
žurnalų keistai supurtė, atrodė, lyg 
ir benusistovintį Lietuvos politinį gy-
venimą.

Prisipažinsiu, buvau iš tų, ku-
rie iki praėjusių metų rugsėjo mėn. 
su pasitikėjimu žiūrėjo į beveik visus 
žmones, dirbančius jau laisvoje Lie-
tuvoje kurtose struktūrose, tokiose 
kaip Valstybės saugumo departamen-
tas ar Užsienio reikalų ministerija. 
Dabar matau, kokia tai buvo klaida 
ir kaip per dideliu pasitikėjimu, žino-
ma, ne tik mano, pasinaudojo ir tebe-
sinaudoja žmonės, siekiantys valdy-
ti bet kokia kaina, valdyti ne jiems 

Rasa Juknevičienė

– Prieš septyniolika metų bu-
vote tarp tų, kurie paskelbė atku-
rią nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę. Malonėkite prisiminti tas 
dienas.

–1990 m. kovo 11-ąją nuošir-
džiai tikėjau, kad užtenka tik paskelb-
ti nepriklausomybę, tapti laisviems, 
ir gyvenimas greitai pradės gerėti. 
Nepaisant to, kad viskas vyko daug 
sunkiau negu tikėjausi, šiandien esu 
lygiai tokia pati optimistė, ir jeigu 
reiktų grįžti atgal, daryčiau viską ly-
giai taip, kaip dariau 1990 m. kovo 
11-ąją. 

Gal ir gerai, kad nežinojome, 
kaip sunkiai teks kurti nepriklauso-
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priskirtas sritis, o visus procesus 
Lietuvoje, tarp jų ir žmonių protus, 
jų nuotaikas – per informacinę erd-
vę, per slaptąsias tarnybas. Valdyti 
bet kokia kaina – įžūliai meluojant, 
dezinformuojant, manipuliuojant, 
užvaldant, nustumiant, intriguojant. 
Valdyti procesus taip, kad įgyta galia 
leistų ne tik išlaikyti įtaką, bet ir turė-
ti savą premjerą, savą aplinką prezi-
dentūroje, saviškius tam tikrose par-
tijose, savus informacijos kanalus ar 
žmones įvairiuose kanaluose, valdy-
ti slaptąsias tarnybas, jų surenkamą 
informaciją.

Susikūrė tokia savotiška „ak-
cinė bendrovė“, tiesa, niekur nere-
gistruota, linkusi veikti šešėliuose, 
užkulisiuose, bet labai tikra, su pa-
daliniais, su viešumos vengiančiu 
neformaliu lyderiu – niekieno nerink-
tu, žmonėms visai nežinomu, bet ga-
linčiu galbūt daugiau nei prezidentas 
ar Seimo pirmininkas. 

Tokia padėtis susiformavo ne 
per vieną dieną. Tai atsitiko ir dėl po-
litinio vakuumo, dėl silpnų ir mani-
puliuojamų politikų, užimančių svar-
bius valstybinius postus, dėl žmonių 
nusivylimo ir dar dėl daugybės kitų 
priežasčių, būdingų, beje, ne vien 
Lietuvai. 

Kaimynams, prieš dešimtme-
tį išlydėtiems pro duris, bet ieškan-
tiems plyšių  sugrįžti ir vėl turėti re-
alią įtaką Lietuvoje, tokia valdomą 
demokratiją diegianti paslaptinga 
„akcinė bendrovė“   – tikras lobis. 
Plyšys, per kurį galima pabandyti 
grįžti. Gal todėl ir atrado kirvis kotą 
– „Dujotekana“, vienas pagrindinių 
Kremliaus įrankių Lietuvoje, tapo 
tos keistos „akcinės bendrovės“, pa-
vadinkime ją paprastai – „Albinas ir 
Co“ – svarbia akcininke.

Lietuvos pusės paslaptingieji 
„akcininkai“ sakosi tokiu sandoriu 
norėję gero Lietuvai – įsiskverbti į 
Kremliaus aplinką ir rasti užtarimą 
(?!) pas jo aukščiausiąjį per kokį 
nors buvusį KGB generolą Jakuniną. 
Tam reikalui net lietuviško ordino 
nepagailėta. 

Ko norėjo ir ko pasiekė Rusi-
jos pusė, veikdama per  „akcininką“  

R. Stonį, „Dujotekanos“ direktorių, 
nustatė Lietuvos kontržvalgybinin-
kai. Jie, kaip ir dera jų statusui, į to-
kius procesus pažiūrėjo rimtai.Vyrai, 
šešerius metus kontržvalgybiniu po-
žiūriu tyrę „Gazpromo“ interesus ir 
realią jo veiklą Lietuvoje, tokius san-
dorius įvertino kaip bandymą užval-
dyti svarbias valstybės institucijas, 
kaip infiltravimą, kaip grėsmę nacio-
naliniam saugumui. Dėjo pastangas 
apie tai informuoti prezidentą, kitus 
valstybės pareigūnus, bandė daryti 
tai pagal statutą, t.y. per savo  vado-
vybę. Tačiau atsitrenkė į nepramuša-
mą sieną. Paaiškėjo, kad jų pačių va-
dovybė yra tos pačios paslaptingos 
„akcinės bendrovės“ sudėtinė dalis.

Tuoj po „Ekstros“ žurnalo 
straipsnio apie Albino Januškos ilga-
metį bendradarbiavimą su Kremliaus 
ryšininku Rimandu Stoniu prasidėjo 
neįtikėtini ir kartais protu nesuvo-
kiami dalykai. Užuot ramiai atsakę 
į iškeltus klausimus A. Januškos „ak-
cininkai“ sukėlė tokią isteriją, kad ji 
privertė rimtai suklusti, jog kažkas 
yra ne taip. Net ir tuos, kurie abejin-
gai ar  skeptiškai žiūrėjo į politikos 
kuluaruose sklandžiusius gandus 
apie užkulisinius  politinių procesų 
valdymo mastus. 

Labiausiai nustebino, kad va-
karietiškais iki tol atrodę žmonės, 
ūmai susibūrę į Pociaus-Januškos gy-
nimo  komitetą, pagrindiniu įrankiu 
pasitelkė sovietinių saugumo struktū-
rų  įrankį – melą. 

Sovietinis KGB laisvės kovo-
tojus vadino „banditais“, dabar pa-
našiai buvo suniekinti sąžiningi ir 
dori Lietuvos saugumo pareigūnai. 
Vytautas Pociūnas, diriguojant pa-
čiam VSD generaliniam direktoriui, 
purvais apipiltas net  po mirties, o 
kontržvalgybos vedantieji pareigū-
nai su neslepiama neapykanta buvo 
aplipdyti bjauriomis „kurmių“ eti-
ketėmis. Pareigūnus nušalinęs nuo 
pareigų  pats VSD vadovas visam 
pasauliui  paskelbė, kad Lietuvos 
kontržvalgybą buvo užvaldę  vals-
tybės išdavikai. Apie tai, beje, tuo-
met pranešinėjo Rusijos televizijos, 
„Svobodos“ radijas. Nors šiandien 

tiems patiems pareigūnams beliko 
kaltinimai jau tik už ne vietoj padėtą 
kablelį, pirmoji žinia visada turi di-
džiausią poveikį. Kas, jei ne Seimas, 
pareikalaus atsakomybės už padary-
tą žalą Lietuvos nacionaliniams inte-
resams, nekalbant jau apie pažemin-
tus žmones? 

Bet manau, kad Lietuva nebe 
ta, kad iš vieno centriuko nebegali-
ma valdyti ar nupirkti visą Lietuvą 
ir visus žurnalistus, kad galėtum pri-
mityviu spaudimu užvaldyti Seimą 
ir diriguoti jo sprendimams.

–Lietuvą drebina dar viena 
byla – buvusio Juro Abromavi-
čiaus nužudymo istorija, kuri yra 
nagrinėjama specialioje Seimo ko-
misijoje. Kas slepiasi už jos?

–Nuo pat pirmųjų Nepriklau-
somos Lietuvos atkūrimo dienų  
Rusijos specialiosios tarnybos itin 
domėjosi naujai kuriama Lietuvos 
kariuomene, savanoriška krašto ap-
sauga. Kada nors atsivers Rusijos 
spectarnybų archyvai ir apie tai ra-
šys ateities istorikai, kurie gal dar nė-
ra gimę, tačiau šiandien tų archyvų 
nėra, todėl turim vadovautis analiti-
niu mąstymu ir tuo, ką turim. Grupės 
savanorių išėjimas su ginklais į miš-
ką buvo labai nenaudingas veiksmas 
tik ką atsikūrusios Lietuvos prestižui 
Vakarų pasaulyje ir labai parankus 
tiems, kurie siekė sutrukdyti tik ką 
prasidėjusią  Lietuvos integraciją į 
Vakarus. 1993 metais kaip tik vyko 
aktyvi diskusija dėl Lietuvos narys-
tės NATO, o tuometiniame Seime, 
kur Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komitete aktyviai reiškėsi Vytau-
tas Petkevičius, žinomas savo anti-
vakarietiška ir prorusiška laikysena, 
buvo toli gražu iki bendro sutarimo, 
kad Lietuvai narystė NATO yra gyvy-
biškai svarbus reikalas.

Tuomet dirbau opozicijos at-
stove spaudai ir gerai žinau Vytauto 
Landsbergio ir kitų mūsų parlamen-
tarų požiūrį į šį įvykį, mačiau jų pa-
stangas visomis įmanomomis prie-
monėmis stabdyti konfliktą. 

Tikrai nė juodžiausiame sapne 
nebuvo įmanoma susapnuoti, kad, 
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praėjus daugiau kaip trylikai metų, 
į apyvartą bus paleista ta pati propa-
ganda, kurią tuomet taip eskalavo 
prorusiškos orientacijos spauda Lie-
tuvoje, kurią aktyviai varė ir Krem-
liaus įtakojama žiniasklaida Rusijo-
je.

Mano vertinimu, dabartinis 
šios temos vystymo centras taip pat 
yra VSD vadovybė, kuri sąmoningai, 
matyt, ne be buvusio prokuroro A. 
Paulausko, tuomet viešai siūliusio 
likviduoti į mišką pasitraukusius sa-
vanorius (žr. kn. „Viešoji informacija 
apie 1993 m. savanorių akciją Pakau-
nėje“; sudarė Vytautas Landsbergis; 
2007 m.; 65 psl.), pagalbos sukurpė 
medžiagą, kurią ir paleido per A. Po-
cių poste išlaikyti siekiančią žiniask-
laidą. Atkreiptinas dėmesys, kad dar 
praėjusį pavasarį absurdiškas užuo-
minas Tėvynės sąjungai dėl J Abro-
mavičiaus žūties su akivaizdžiai nu-
tekintais operatyviniais duomenimis 
iš Algirdo Petrusevičiaus bylos, ves-
tos VSD, pirmasis išspausdino keis-
tas laikraštis „Karštas komentaras“. 
Šį rudenį „Lietuvos rytas“ iš esmės 
tik perspausdino tas pačias mintis. 
Abejonių nekyla, kad informacija nu-

leidinėjama iš VSD (beje, „Lietuvos 
rytas“ visai atvirai rašė, kad remiasi 
slapta operatyvine medžiaga), klausi-
mas tik, kodėl VSD tai daro? Ar tai 
slaptosios tarnybos darbas kompro-
mituoti, šmeižti politines partijas, 
elgtis taip, kaip elgiasi atitinkamos 
struktūros Rytuose? 

Negaliu nepaminėti ir akivaiz-
džių pastarųjų savaičių žmogaus 
teisių pažeidimų, kai VSD teisėti 
ar neteisėti telefonų pasiklausymai 
peradresuojami su generaliniu direk-
toriumi ir su jo pavaduotojais bendra-
darbiaujančiai žiniasklaidai. Turiu 
galvoje skandalingą Kovo 11-osios 
akto signataro Liudviko Simučio ir 
jo namuose apsilankiusių kitų asme-
nų persekiojimą. Deja, šis demokrati-
niuose kraštuose sunkiai įsivaizduo-
jamas atvejis nesulaukė nei Lietuvos 
žmogaus teisių gynėjų, nei operatyvi-
nę veiklą prižiūrinčios Seimo komisi-
jos dėmesio ar reakcijos.

Septynioliktaisiais Nepriklau-
somybės metais Lietuvoje  privatūs 
asmenys yra atvirai sekami ir apie 
jų privačius susitikimus be jų sutiki-
mo yra  aprašinėjama pirmuosiuose 
laikraščių puslapiuose. Paskelbiau 

viešą klausimą VSD generaliniam 
direktoriui Arvydui Pociui: kurio iš 
L. Simučio namuose apsilankiusių 
asmenų telefonas yra jo tarnybos 
pasiklausomas, ar tai yra daroma su 
atitinkamomis sankcijomis ir kodėl, 
kokiais įstatymais remiantis, surink-
ta informacija buvo perduota vienam 
iš laikraščių? Išsiaiškinau, kad dėl 
susitikimo šie žmonės tarėsi tik tele-
fonu. Panašu, kad valdoma demokra-
tija greitai bus per švelnus terminas 
ne tik Rusijai, bet ir KGB rezervistų 
ir įvairių nomenklatūrininkų manipu-
liuojamoje Lietuvoje.

Klausimų iš tiesų labai daug. 
Nacionaliniame saugumo ir gyny-
bos komitete atliktas VSD veiklos 
tyrimas, pripažinęs, kad dabartinis 
direktorius netinkamas vadovauti 
Valstybės saugumo departamentui, 
buvo labai svarbus žingsnis, bet tik 
vienas žingsnis. Tik gaila, kad, užuot 
svarstę kitas, labai svarbias Lietuvai 
problemas, mes vis dar priversti kaps-
tytis tuose pačiuose klausimuose, ku-
rie galbūt visuomenei jau pabodo. 
Bet kol nėra esminių sprendimų dėl 
VSD vadovybės, tol būsim įvelti į tą 
karą, kurį pradėjo pati VSD.

Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino as-
menų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į 
Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarką. Priimtas do-
kumentas, skirtas suvienodinti studijų prieinamu-
mo galimybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje išsila-
vinimą įgijusiems asmenims. Patvirtinta priėmimo 
į visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamas pagrindines ar vientisąsias studi-
jas Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose 
tvarka asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsieny-
je, bus taikoma Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos 
(ES) šalių piliečiams, užsienio valstybių, kurios nė-
ra ES narės, piliečiams, turintiems leidimą nuolat 
gyventi Lietuvos Respublikoje bei lietuvių kilmės 
užsieniečiams. Pagal patvirtintą tvarką asmenys, 
įgiję išsilavinimą užsienyje, bus priimami konkur-
so būdu į jiems skirtas Lietuvos vyriausybės nu-
statytas visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto 

Skatinamos išeivių studijos Lietuvos universitetuose 
lėšomis finansuojamų studijų rezervines vietas ir 
konkuruos tarpusavyje dėl studijų vietų atskiroje 
kvotoje. Tikimasi, kad įtraukus į šią kvotą lietuvių 
kilmės užsieniečius bus skatinamos išeivijos vaikų 
studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose bei jų to-
lesnė integracija į Lietuvos visuomenę. Į minėtąją 
kvotą taip pat galės pretenduoti ir Lietuvos ben-
drojo lavinimo mokyklų 2007 m. abiturientai – iš-
eivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vai-
kaičiai, provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus 
metus yra gyvenę užsienyje, o mokytis į Lietuvą 
atvyko ne anksčiau kaip 2003 m. 2007 m. numato-
ma skirti 150 vietų kvota. Praėjusiais metais tokia 
kvota pasinaudojo apie 80 išeivijos bei lietuvių kil-
mės užsieniečių vaikų. Šiemet į aukštąsias mokyk-
las bus priimta 150 išeivijos bei lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikų.
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specialiai iš vašingtono

Vasario 7–13 d. LR preziden-
tas Valdas Adamkus lankėsi Jungtinė-
se Amerikos Valstijose. Pirmiausia 
JAV, Vakarų pakrantėje, įsikūrusia-
me San Francisco mieste (Kaliforni-
ja) jis dalyvavo daugiau nei 10 tūkst. 
narių jungiančios nevyriausybinės 
organizacijos „World Affairs Coun-
cil“ surengtuose darbo pietuose su 
netoli šio miesto esančiame Silicon 
Valley veikiančių stambių informaci-
nių technologijų, bankininkystės ir 
finansų kompanijų vadovais. Vėliau 
LR vadovas kartu su žmona Alma 
aplankė ir San Francisco lietuvius, 
dalyvaudamas Lietuvos Nepriklau-
somybės Dienos – Vasario 16-osios 
minėjime. Mūsų šalies prezidentas 
susitiko ir su šio miesto meru Ga-
vin Newsom, kuris buvo pakviestas 
apsilankyti Lietuvoje. Vos 2 dienas 

Eugenija Misevičienė

Vizito JAV metu Lietuvos 
prezidentas susitiko su išeiviais

paviešėjęs Vakarų pakrantėje Valdas 
Adamkus išvyko į Amerikos sosti-
nę Vašingtoną, kur oficialaus vizito 
antrojoje pusėje susitiko su JAV pre-
zidentu G.W.Bush. Amerikos ir Lie-
tuvos aukščiausio rango pareigūnai 
pokalbio metu palietė JAV ir mūsų 
valstybės tiesioginį bendradarbiavi-
mą, diskutavo apie Lietuvos pagalbą 
Irake, Afganistane bei Kosove, nepri-
klausomos energetikos strategijos 
planus, o taip pat bevizį režimą Lie-
tuvos piliečiams vykstant į Ameriką. 
Kaip paminėjo prezidentas Adam-
kus, šis susitikimas buvo produkty-
vus ir itin draugiškas. Valdas Adam-
kus dalyvavo ir JAV viceprezidento 
Richard Cheney surengtuose darbo 
pietuose, susitiko su kitais aukštais 
JAV administracijos pareigūnais, da-
lyvavo įvairiuose renginiuose. Mū-

sų šalies vadovas skaitė pranešimą 
W.Wilson centre ir Jungtinio Baltijos 
šalių komiteto (JBANC) konferenci-
joje bei dalyvavo ceremonijoje, atsta-
tomo LR ambasados Vašingtone pa-
stato pamatuose įmūrijant kapsulę su 
laišku ateities kartoms. V. Adamkus 
su žmona Alma dalyvavo ir kasmeti-
niame iškilmingame JAV ir Baltijos 
šalių fondo (US-Baltic foundation) 
vakare, kuriame Amerikos visuome-
nės, politikos, žiniasklaidos, verslo 
atstovams buvo pristatyta Lietuva. 
Šiais metais „gala“ šventė buvo skir-
ta lietuviams, iškiliausioms užjūrio 
organizacijoms, verslininkams iš Lie-
tuvos ir JAV pagerbti. Tą patį vakarą 
80-ojo gimtadienio proga buvo pa-
gerbta ir Lietuvos pirmoji ponia. Na, 
o Lietuvos prezidentui buvo įteiktas 
Baltijos valstybiškumo apdovanoji-

Lietuvos RespubLikos pRezidento v. adamkaus iR Jungtinių ameRikos vaLstiJų pRezidento g. W. busho susiti
kimas baLtuosiuose Rūmuose. ingos Lukavičiūtės nuotR.
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sepcialiai iš vašingtono

mas, kuriam V. Adamkų pristatė žy-
mus JAV visuomenės veikėjas, poli-
tologas Zbigniew Brzezinski.

Vasario 11 d. Lietuvos prezi-
dentas dalyvavo lietuviškose šv. Mi-
šiose Nacionalinėje Bazilikoje, ap-
lankė čia esančią Šiluvos koplyčią, 
po to susitiko su Vašingtono Lietuvių 
Bendruomene Popiežiaus Jono Pau-
liaus II centre. Su prezidentu susitik-
ti atvyko nemažai mūsų tautiečių iš 
Vašingtono, apylinkių bei tolimesnių 
vietovių, Lietuvos garbės konsulai. 
Lietuvos vadovą pasitiko Vašingto-
no skautų organizacijos atstovai. Jis 
pasveikino tautiečius Lietuvos Ne-
priklausomybės šventės proga.  Mi-
nėjime kalbėjo JAV LB Vašingtono 
apylinkės pirmininkas Linas Orentas 
ir JAV LB Krašto valdybos pirminin-
kas Vytas Maciūnas. Lietuviai turėjo 
progos pabendrauti su prezidentu, su 
juo nusifotografuoti, o taip pat pasi-
vaišinti Baltimorės Lietuvių namų 
šeimininkių paruoštais lietuviškais 
patiekalais bei atsigaivinti iš Lietu-
vos importuotu alumi. 

Valdas ir Alma Adamkai da-
lyvavo LR ambasados JAV organi-
zuotame Lietuvos valstybės Nepri-
klausomybės dienos priėmime, su-
rengtame Vašingtono „Mayflower” 
(Washington, DC) viešbutyje (prie 
pagrindinių jo durų plevėsavo tri-
spalvė!), dalyvaujant garbingiems 
svečiams iš Baltųjų rūmų, JAV Sena-
to ir Atstovų rūmų, JAV administra-
cijos bei verslo. Prezidentas įteikė 
valstybės apdovanojimus buvusiam 
JAV nepaprastajam ir įgaliotajam 
ambasadoriui Lietuvoje Stephen D. 
Mull, Amerikos Lenkų kongreso 
vykdomajam direktoriui ir aktyviam 
Lietuvos narystės NATO rėmėjui 
Les S. Kuczynski, JAV LB žurnalo 
„Bridges“ anglų kalba redaktorei 
bei Lietuvos našlaičių globos tary-
bos, Filadelfijos skyriaus komiteto 
pirm. Jeanne Shalna Dorr, JAV LB 
Tarybos pirmininkei bei Lietuvos 
vaikų vilties komiteto, Los Angeles 
skyriaus vadovei Danguolei Marijai 
Navickienei, Amerikos Baltų laisvės 
lygos valdybos nariui ir buvusiam 
pirmininkui, buvusiam Latvijos kraš-

to apsaugos ministrui bei parlamento 
nariui Valdžiui V. Pavlovskiui. Vals-
tybės apdovanojimas po mirties su-
teiktas laisvės kovų dalyviui Leonui 
Prapuoleniui. 

Paskutinę savo vizito dieną 
LR vadovas Nacionaliniame spau-
dos klube (National Press Club) susi-
tiko su JAV žiniasklaidos atstovais. 
Nors LR vadovo beveik savaitę tru-
kęs vizitas JAV buvo labai įtemptas, 
jis maloniai sutiko atsakyti ir į kelis 
išeivijos lietuviams žurnalistams rū-
pimus klausimus. 

Dėl bevizio įvažiavimo į JAV 
Lietuvos piliečiams prezidentas 
kalbėjo, kad šis klausimas šiuo metu 
įgavo dalykišką pobūdį, nes jau yra 
svarstomas JAV Senate. Senatoriai 
anksčiau buvo pateikę įvairių projek-
tų. Labiausiai buvo susirūpinta sena-
toriaus G. Voinovich pateiktu įsta-
tymo projektu, kuris Baltijos šalis 
praktiškai būtų eliminavęs iš tų vals-
tybių, kurioms būtų suteikta bevizio 
įvažiavimo į Ameriką teisė, sąrašo. 
Pagal jo pateiktas rekomendacijas 
bevizio įvažiavimo teisė būtų suteik-
ta tik penkioms naujoms šalims (ES 
narėms), tarp kurių Lietuvos nega-
lėjo būti. Šią problemą mūsų šalies 
vadovas aptarė su prezidentu G. W. 
Bush oficialaus susitikimo Vašingto-
ne vasario 12-ąją metu. JAV vadovas 
pasisakė Lietuvos naudai. Tą pačią 
dieną V. Adamkus susitiko su JAV 
Kongreso užsienio reikalų komiteto 
nariais, kurie turi ypač didelės įtakos 
svarstant šį reikalą. Dar esantį Vašing-
tone Adamkų pasiekė žinia, kad sena-
torius Voinovich atsiėmė savo siūly-
mą, išimdamas pastraipą, ribojančią 
valstybių, kurioms bus užtikrintas be-
vizis įvažiavimas į JAV, skaičių. 

O štai ką LR prezidentas V. 
Adamkus atsakė į klausimą dėl Lie-
tuvos Konstitucinio teismo išaiškini-
mo, neleidžiančio dvigubos piliety-
bės: „Nematau čia didelės tragedijos, 
– sakė jis. – Tokį akibrokštą, kaip jūs 
tai pavadinote, išgyvenau ir aš pats, 
kai 1990-aisiais metais, atstačius Lie-
tuvos valstybės Nepriklausomybę, 
buvau su visa kita išeivija „išbrauk-
tas“, tuomet buvau netekęs savo gim-

tos šalies pilietybės, tačiau gyveni-
mas reikalus ištaisė. Nė kiek neabejo-
ju, kad viskas susitvarkys ir šį kartą. 
Aš pasisakau už dvigubą pilietybę. 
LR Konstitucinis teismas išsakė sa-
vo nuomonę tik todėl, kad taip šian-
dien yra surašyta Lietuvos Konstitu-
cija. Jis tiktai įvardijo faktus. Dėl to 
prarasti galvos visiškai nėra reikalo. 
Yra kelių, kaip tą klausimą ištaisyti, 
čia nereikia net visos Konstitucijos 
keisti, kaip kad yra siūloma, nereikia 
referendumo skelbti. Jeigu šiandien 
paskelbtume referendumą tokiomis 
aplinkybėmis, išsamiai neišaiškinus 
Lietuvos žmonėms šio reikalo, esu 
beveik tikras – mūsų šalies rinkėjai, 
ko gera, patvirtintų Konstitucinio 
teismo sprendimą dėl dvigubos pi-
lietybės. Manau, kad šiuo keliu eiti 
neverta, taip pat nereikia kelti pani-
kos. Visame pasaulyje, ir čia, JAV, 
Konstitucija yra papildoma, prideda-
mos pataisos. Amerikos Konstituci-
joje yra padaryta daug tokių pataisų. 
Manau, laikui bėgant, išsiaiškinus, 
teisiškai įvertinus, pristačius tokį 
Lietuvos Konstitucijos papildymą 
atskiru straipsniu, šis klausimas bus 
teigiamai išspręstas. Nesikarščiuo-
kime, jokio referendumo šiandien 
nešaukime, ramiai į tą reikalą pažiū-
rėkime, dvigubos pilietybės dilema  
bus teigiamai išspręsta“. 

Paskutinis klausimas preziden-
tui buvo dėl emigracijos ir būdų ją pri-
stabdyti. „Visų pirma jokia prievarta 
nesustabdysime emigracijos iš Lietu-
vos ir naujais įstatymais nesusigrą-
žinsime išvykusių. Būkime realistai. 
Reikia veiksmų, reikia sudaryti są-
lygas, patrauklias galimybes tiems, 
kas turi tam tikrų jausmų, noro dirbti 
tėvynėje. O tai, kad verslininkai šian-
dien kalba apie galimybes sudaryti 
geresnes sąlygas, pasiūlyti didesnį 
darbo užmokestį, galima tik džiaug-
tis, tai yra rodiklis, kad gyvenimas 
Lietuvoje kyla. Emigrantai pasitrau-
kė iš mūsų tėvynės ne dėl to, kad jos 
nemylėjo, negerbė Lietuvos žmonių, 
kultūros. Dauguma tautiečių išvyko 
todėl, kad ieškojo geresnių, žmogiš-
kesnių gyvenimų sąlygų“, – sakė Val-
das Adamkus.
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Tėvynėje

 „Kanklių karalienę” Oną Mi-
kulskienę laikas įvedė į 103-iuosius 
metus. Sausio 30 dieną, kada buvo 
minimas 102-asis gimtadienis, jos 
kambario durys Vilniaus Gerontolo-
gijos ir reabilitacijos centre, kur pas-
taraisiais metais gyvena, vos spėda-
vo užsidaryti. Ją lankė ir sveikino ne 
tik šio Centro medikų „komanda”, 
bet ir talento bei darbštumo gerbė-
jai iš Vilniaus, Užpalių. Porą dienų 
prieš šią iškilią šventę sukaktuvinin-
kę lankė ir kankliavo „Kanklelių” an-
samblio vadovė Daiva Čičinskienė, 
„Vaivoros” ansamblis su meno vado-
ve kanklininke profesore Lina Naike-
liene, jai skirtas eiles skaitė Petras 
Juodelė, susižavėjimo žodžius tarė 
daugelis susibūrimo dalyvių. Na, o 
Centro koplytėlėje skambėjo ir jos 
vyro a.a. kompozitoriaus Alfonso Mi-
kulskio giesmės. Beje, savo garbiojo 
vyro kūrybinio palikimo populiarini-
mui ji surado rėmėjų, skyrė ir savo 
turėtas santaupas – buvo išleistos jo 
tautinės mišios „Už kenčiančią Lie-
tuvą”, dainų rinkinys „Dainuojanti 
jaunystė”, giesmių rinkinys „Jėzau, 
Jėzau, ateiki pas mane”, Pušaloto 
bažnyčios šventoriuje atsirado pa-
minklas A. Mikulskiui… Kažkas iš 
kalbėtojų juokaudamas net pasakė, 
kad Ona Mikulskienė tokio gražaus 
amžiaus nusipelnė už tai, kad taip 
nuoširdžiai mylėjo ir myli „savąjį 
Alfonsėlį”. Taip dažnai savo kalbo-
se ji įvardija Alfonsą Mikulskį. Ir 
pagerbimo iškilmėse sukaktuvininkė 
„varstė” savo atminties labirintus, 
ypač išskyrė „Čiurlionio” ansamblio 
pirmą kartą Philadelphijos katedro-
je atliktas A. Mikulskio tautines mi-
šias „Už kenčiančią Lietuvą”, vis 
mintimis sugrįždavo į Clevelandą, 
kur praleido beveik pusę šimtmečio 
ir, vadovaudama „Čiurlionio” an-
samblio kanklių orkestrui, su šiuo 
ansambliu lankė ne tik didžiuosius, 
bet ir mažesniuosius JAV miestus, 

Į 103-iuosius metus
Garbingą sukaktį paminėjo kanklininkė Ona Mikulskienė

taip pat Kanadą, Venesuelą, Kolum-
biją, dalyvavo įvairiausiose lietuvių 
meninio gyvenimo iškilmėse, vis bu-
vo puoselėjamas lietuviškas žodis, 
muzika, daina, tautinės tradicijos. 
Neatsitiktinai ir per šias pagerbimo 
iškilmes Ona Mikulskienė pelnytai 
didžiavosi, kad visas jos gyvenimas 
buvo skirtas Dievui ir Tėvynei. Beje, 
O.Mikulskienė gimė Omske, Rusijo-
je, ir nuo mažų dienų, atsisukusi į 
Lietuvos pusę, jai deklamuodavo ei-
les. Ir kai 1918 metais buvo paskelb-
ta Lietuvos nepriklausomybė, ji ne-
trukus susiruošė namo, į Lietuvą. 
Grįžo į Kauną ir įsijungė į muzikinį 
bei visuomeninį gyvenimą, dainavo 
choruose, dalyvavo pirmojoje Lietu-
vos dainų šventėje (dienoje), po to 
muzikos mokslų siekė S. Šimkaus 
įsteigtoje Klaipėdos konservatorijo-

je, o A. Mikulskio paraginta visam 
gyvenimui susidomėjo kanklėmis. 
Jos suburto kanklių orkestro Klai-
pėdoje klausėsi ir Lietuvos Respub-
likos prezidentas Antanas Smetona. 
Hitlerininkams užėmus Klaipėdą ji 
su kanklėmis atsikraustė į Panevėžį, 
po to į Vilnių, kur su A. Mikulskiu 
subrandino „Čiurlionio” ansamblio 
gimimą. Bet džiaugtis Lietuvoje bu-
vo lemta neilgai. 1944 metų vasarą 
Antrojo pasaulinio karo vėjai čiur-
lioniečius „nupūtė” į Austriją, kiek 
ilgiau užsibūta Vokietijoje, o 1949 
metų vasarą laivu išplaukta į JAV. Ir 
kai Lietuva antrą kartą išsikovojo ne-
priklausomybę, O.Mikulskienė vėl 
prabilo apie grįžimą. Šis troškimas 
išsipildė 1995 metų vasarą. Čia ji su-
rado naujų bičiulių, ją nuolat lanko 
čiurlioniečiai, lietuvių tautinio me-

„kankLių kaRaLienę“ oną mikuLskienę, švenčiančią 102ąJį gimtadienį, 
apLankė pLb atstovas LietuvoJe gabRieLius ŽemkaLnis
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tėvynėje

no puoselėtojai. Ko nors išsiilgusi ji 
tuoj pat telefonu skambina į Cleve-
landą, Chicagą, Detroitą… 

Jau nebe pirmą kartą O. Mi-
kulskienės dažnesni lankytojai paste-
bi, kad garbiąją „kanklių karalienę” 
nuoširdžiai, jautriai globoja jaunos 
merginos. Tai Aleksandros Kazickie-
nės tauri labdara… Praėjusią vasarą 
viešnia iš JAV aplankė O. Mikulskie-
nę ir labai nusistebėjo, kad ji dienų 
dienas savo kambaryje leidžia vienų 
viena, tik atėjus laikui būdavo pa-
valgydinama ar medikų prižiūrima. 
Tada susijaudinusi paskambino šių 
eilučių autoriui ir paprašė, kad būtų 
surastos moterys, galinčios paglo-
boti O. Mikulskienę nors pusdienį. 
Tokiai pagalbai A. Kazickienė sky-
rė lėšų. Ir tada dar pasakė, kad tiek 
daug Lietuvai, lietuvybei, Lietuvos 
muzikai nusipelnęs žmogus neturi 
jausti vienatvės. Tikrai malonu, kad 
tą kasdienę A. Kazickienės pagalbą 
maloniai jaučia ir su nuoširdžiu dė-
kingumu išgyvena garbioji sukaktu-
vininkė.

 Ir štai 2007 metų sausio 
30-oji. Sniegu pasidabinusi, saulėta 
diena. O. Mikulskienės gimtadienis. 
Jos kambaryje vos tilpo garbūs sve-
čiai – Lietuvos šaulių sąjungos va-
das pulkininkas Juozas Širvinskas, 
atvykęs pasveikinti šios Sąjungos 
Garbės narės, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės atstovas Lietuvoje Gab-
rielius Žemkalnis su žmona, beje, 
nuolat lankantys O. Mikulskienę, lie-
tuvių tautinės muzikos puoselėtojas 
profesorius Algirdas Vyžintas, buvęs 
„Lietuvos” ansamblio meno vadovas 
Pranciškus Budrius, Užpalių kankli-
ninkių vadovė Asta Motuzienė, gimi-
nės… Lyg kokią vasaros dieną kam-
barys pražydo gražiausių įvairiaspal-
vių gėlių puokštėmis. Visomis jomis 
sukaktuvininkė mokėjo pasidžiaugti, 
kiekvienam svečiui nepagailėjo kom-
plimentų. O jai kiekvienas savo jaus-
mus surašė į lankytojų knygą, visi 
giedojo „Ilgiausių metų…”

Tai buvo nepamirštama diena!

Vaclovas Juodpusis
Muzikologas

–Kas yra Lie-
tuvių išeivijos institu-
tas?

–Pelno nesiekian-
ti organizacija – viešoji 
įstaiga, vykdanti išeivi-
jos organizacijų ir atski-
rų asmenų  kultūrinio,  
politinio ir  mokslinio 
palikimo kaupimo, ty-
rimo, išsaugojimo ir 
eksponavimo funkcijas. 
Mūsų steigėjai – Vytau-
to Didžiojo universite-
tas, kuris mums, darbuo-
tojams, moka algas, ir 
Kauno miesto savivaldy-
bė, kuri mums suteikė 
patalpas. Savo moksli-
nes ataskaitas pateikia-
me universitetui. Dirba-
me ne tik mokslui, bet ir 
skaitytojams, kurie yra 
daugiausia universiteto 
studentai, dėstytojai ir 
šiaip besidomintys išei-
vija. Atvyksta istorikų 
iš kitų universitetų, pa-
sitaiko skaitytojų iš už-
sienio. Mumis domisi 
daugiausia istorikai, lietuvių litera-
tūros specialistai, socialinių mokslų 
atstovai, politologai. Pastaruosius 
labiausiai domina didelė Aleksandro 
Štromo kolekcija: knygos, rankraš-
čiai. Mat Štromas buvo politologas. 
Jis yra sukaupęs literatūros, kurios 
Lietuvoje kitur nerasi. 

Mes esame įsikūrę buvusiuose 
Užsienio ministerijos namuose, K. 
Donelaičio g. 25. Direktoriaus kabine-
tas yra iki 1934 m. buvusiame užsie-
nio reikalų ministro kabinete, vėliau 
URM greta pasistatė naują pastatą. 
Institute dirba 10 žmonių – dauguma 
mokslo darbuotojai. Esame apgynę 5 

Kviečia Lietuvių išeivijos 
institutas Kaune

disertacijas, dar 2 rašomos.
Instituto valdybą sudaro: Leo-

nas Gudaitis, Algirdas Avižienis, Vi-
lius Kaminskas, Nina Klebanskaja, 
Antanas Kulakauskas, vysk. Riman-
tas Norvila, Kazimieras Starkevi-
čius, Gabrielius Žemkalnis. Lietuvių 
išeivijos instituto direktorius – prof. 
Egidijus Aleksandravičius. 

–Kokius didesnius archyvus 
dar turite?

–Pirmasis archyvas, 1993 m. 
atkeliavęs pas mus, buvo Broniaus 
Kviklio. Tai didžiulis ir turtingas ar-
chyvas. Jame yra retų leidinių, pvz., 

Į PL klausimus atsako dr. Linas Saldukas, Lietuvių 
išeivijos instituto, Išeivijos studijų centro mokslo darbuo
tojas, istorikas, centre dirbantis nuo pat įsikūrimo.

Dr. Linas saLDukas



112007 Kovas  /  Pasaulio lietuvis

tėvynėje

1732 m. „Lietuvos statutas“, senos 
maldaknygės, turtinga biblioteka, rei-
kalinga istorikams ir kitiems humani-
tarams. Šis archyvas ir iškėlė mintį 
steigti instituto pirmtaką – Išeivijos 
studijų centrą. Centras egzistuoja ir 
dabar, jis yra universiteto indėlis į 
viešąją įstaigą, Lietuvių išeivijos ins-
titutą. Centras yra Išeivijos instituto 
padalinys. Mūsų turimi archyvai – tai 
daugiausia rašytinė medžiaga – doku-
mentai, rankraščiai, knygos, periodi-
ka. Didžiosios bibliotekos: jau minė-
tos Broniaus Kviklio ir Aleksandro 
Štromo, turime apie 30 rankraštinių 
fondų: pvz., Vytauto Kamanto pateik-
tas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
archyvas, Jurgio Gimbuto, Adolfo 
Damušio, Antano Juodvalkio, Bro-
niaus Nemicko, Edvardo Turausko, 
„Metmenų“, „Santaros-Šviesos“ fe-
deracijos, „Akiračių“, kun. Vinco 
Valkavičiaus, Dalios Sruogaitės, Liū-
to Mockūno, Ugnės Karvelis, Valdo 
Adamkaus, Alfredo Senno ir kt. fon-
dai. Turime daug retų leidinių. La-
bai didelė DP laikotarpio kolekcija, 
Vokietijoje leistų leidinių. Tikrai tuo 
didžiuojamės. Šiek tiek yra Ameriko-
je prieš karą leistos ir visa pokarinė 
periodika. 

– Institutas plečiasi, kokios 
to priežastys – didėja interesas ar 
archyvai?

–Ir interesas didėja, nes emig-
racija yra svarbi šiuolaikinė aktuali-
ja. Nors politikai dabar, prieš rinki-
mus, ypač tai akcentuoja, bet tai nėra 
vienadienė problema. Mes daugiau 
akcentuojame išeivijos istoriją, bet 
negalime užsimerkti ir prieš šiandie-
nines aktualijas. Platėja temų ratas, 
daugėja tyrinėtojų. Vystomi įvairiau-
si projektai, kuriems rengti reikia  
žmonių, reikia rašyti mokslinius 
straipsnius. Rengiame ir jau išleido-
me ne vieną knygą. 

–Naujosios emigracijos me-
džiagos jau irgi turite?

–Dar kol kas ne. Kol kas renka-
me medžiagą iš periodinių leidinių. 
Didžioji dalis (80–90 proc.) medžia-
gos – iš pokarinės emigracijos. 

–Katalikiškoji išeivijos srovė  
į Institutą žvelgia kol kas atsargiai, 
manydama, kad čia yra kaupiama 
daugiau liberaliųjų organizacijų ir 
asmenų medžiaga. 

–Tai tikrai mitas. Taip galbūt 
išėjo, kad atėjo A. Štromo archyvas 
ir biblioteka, kuri yra milžiniškos 
apimties ir sudaro žymią dalį mūsų 
turtų. Niekas negali prikišti, kad Bro-
nius Kviklys buvo tolimas nuo pa-
triotinių, katalikiškų srovių. Jis buvo 
blaivus žmogus, neturėjęs perdėtų 
baimių liberalams. Jis palaikė ryšius 
su visais. Manau, kad ir anksčiau, ir 
dabar svarbu buvo darbas Lietuvai. 
Manau, nieko bloga, jeigu kai kas sa-
kė, jog reikia bendrauti su lietuviais, 
pažvelgti veidu į Lietuvą. Galiausiai 
krikščioniškoji dorybė yra aplankyti 
kalinį kalėjime. 

–Su kokiomis organizacijo-
mis išeivijoje palaikote ryšius?

–Turime ryšių su Lietuvių kul-
tūros institutu Vokietijoje, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės archyvu, 
kuris yra Lituanistikos tyrimo centre 
Čikagoje, gaila, kad ryšys plačiau 
nesivysto dėl anksčiau minėtų prie-
žasčių, nors daugelis mūsų tyrinėto-
jų Lituanistikos centre yra lankęsi ir 
rinko medžiagą savo disertacijoms, 
knygų rengimui ir kt. reikmėms. 
Man taip pat teko lankytis. Ir Put-
namo archyve taip pat yra lankęsi 
mūsų tyrinėtojai. Su Putnamu ryšys 
yra geras. Matom, 
kad ši struktūra 
ten silpsta. Tyrinė-
tojai – daugiausia 
atvykstantys iš Lie-
tuvos. Prižiūrėti 
archyvą jėgų irgi 
nėra daug. Todėl 
ateitis kol kas nė-
ra aiški, mat Put-
namas yra toliau 
nuo pagrindinių 
lietuviškų centrų 
ir ten lietuvių san-
kaupa nėra didelė. 
Mano nuomone, 
geriausia būtų, kad 
Putnamo archyvas 

atsidurtų Kaune, to paties Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos varg-
dienių seserų vienuolyne, gal šalia jo 
pastačius priestatą. Manau, tai būtų 
geriausia išeitis. Baugu, kad medžia-
ga laikui bėgant nebūtų išsklaidyta. 

–Ką norėtumėte pasakyti pa-
saulio lietuviams?

–Kviestume atvykstančius į 
Lietuvą lietuvius apsilankyti Lietu-
vių išeivijos institute, pasižiūrėti, 
kokius turime rinkinius, kuo mes 
užsiimame ir prašytume žiūrėti į tai, 
kas mus jungia, o ne į tai, kas mus 
skiria. Atsiminkime, kad visi esame 
lietuviai, visi turime tą pačią tėvynę. 
Mes netarnaujame nei vienai ideolo-
ginei srovei, mes kaupiame visus ar-
chyvus. Jeigu kas nors galėtų pasiūly-
ti savo archyvinę medžiagą, būtume 
dėkingi. Bibliotekų jau nebegalime 
priimti, nes jau nebeturime vietos, 
bet rankraštinius archyvus tikrai mie-
lai priimsime. Turime PLB menę, 
kur vyksta nedidelės konferencijos, 
knygų pristatymai, susitikimai su iš-
eivijos žmonėmis. Pvz., rengėm cik-
lą susitikimų su atskirų kraštų PLB 
atstovais. Buvo atvykę Australijos 
Lietuvių Bendruomenės atstovai, Ka-
nados, Vokietijos ir kt. Veikia nuolati-
nė Adomo Galdiko vėliausio periodo 
tapybos darbų ekspozicija.

Lietuvių išeivijos instituto 
el. paštas:isc@fc.vdu.lt 

aLeksandRo štRomo skaitykLoJe
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„Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi“, – suskambo lietuvių lūpose 
Aleksandros Kazickienės lituanisti-
nės mokyklos Riverheade, Rytinia-
me Long Islande, atidaryme 2006 
metų spalio 7 d. Tai pirmoji lituanis-
tinė mokykla vietovėse, kur lietuviai 
gyvena jau ne vieną dešimtmetį: ir 
tie, kurie Amerikoje gimė ir augo, 
ir tie, kurie bėgo nuo karo Europoje 
negandų, ir jau antrą savo gyvenimo 
šiose vietovėse dešimtmetį prade-
dantys trečiabangininkai. Visos trys 
lietuvių kartos dalyvavo šventėje ir 
vieningai prisidėjo, kad ši mokykla, 
apie kurią buvo kalbėta, svajota ir 

kuriai buvo ruoštasi pusantrų metų, 
pagaliau atvertų savo duris.

2005 pavasarį į iniciatyvinę 
grupelę susibūrusios Birutė Lauža-
dienė, Violeta Naskauskienė ir Neila 
Baumilienė išplatino laiškus, norė-
damos sužinoti, ar vietiniai lietuviai 
leistų savo vaikus į šeštadieninę mo-
kyklą. Per savaitę atsiliepė trisdešim-
ties vaikų tėveliai. Beliko ieškoti  
mokytojų, patalpų, pradėti domėtis 
mokyklos registravimo eiga. Viskas 
po truputį judėjo pirmyn, tačiau pra-
ėjo metai, kol susiformavo tikras en-
tuziastingų tėvelių ir mokytojų bran-
duolys, nuoširdžiai besinaudojantis 

antrosios bangos lietuvių imigrantų 
– Juozo Giedraičio, Dalilės Polikai-
tienės, Elonos Vaišnienės ir Marga-
ritos Bareikaitės išmintimi, patari-
mais, informacija.

2006 gegužį, aktyviai įsitrauk-
dama į organizacinius reikalus, mo-
kyklos kūrimo eigą žymiai paspar-
tino Gitana Albinson. Ji kartu su 
Jolanta Vilčinskiene, Daiva Matonie-
ne, Renata Petrauskiene ir Neila Bau-
miliene nuvyko į rytinio pakraščio 
Lituanistinių mokyklų konferenciją 
Maspethe ir sužavėta, kaip ir visos 
kitos moterys, mokyklų atstovų pa-
sakojimais, paskaita bei „Lietuvių 

Aleksandros Kazickienės 
lituanistinė mokykla Riverheade

mokykLos fundatoRiai dR. J. iR a. kazickai, mokiniai, mokytoJai, administRaciJa, svečiai

JunGtinėse AMeRikOs VAlstiJOse
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Chartos“ filmu, užsispyrė šią mokyk-
lą įkurti dėl savo dukrelės. Gitana 
surado patalpas Riverheade, susisie-
kė su JAV Lietuvių Bendruomenės 
švietimo tarybos pirmininke Dalile 
Polikaitiene dėl steigimo gairių bei 
su kitų JAV veikiančių lituanistinių 
mokyklų vadovais. Patį įspūdingiau-
sią patarimą jai suteikė Bernardo 
Brazdžionio anūkė Dalita B. Lovett, 
Bernardo Brazdžionio lituanistinės 
mokyklos San Diego, Kalifornijoje, 
direktorė, rašydama: „Kiti norės pa-
versti jūsų idėją į būrelį, ratelį. Aš 
patariu: pradėkite rimtą lietuvišką 
mokyklą, net jeigu pradėsite su jau-
niausiais mokiniais! Norite išlaiky-
ti lietuvybę, tai yra rimtas reikalas 
ir ratelis tikrai to nepajėgs [...] Nu-
spręskite būti lituanistine mokykla ir 
eikite tuo keliu [...] Galvojau, jeigu 
jums tai parašysiu rytoj, gali būti per 
vėlu“.

2006 rugsėjo 10 d., kai daugu-
ma JAV lituanistinių mokyklų šventė 
naujų mokslo metų pradžią, rytinio 
Long Islando lietuvių tėvelių inicia-
tyvinė grupė beldėsi į visiems gerai 
žinomo verslininko ir filantropo dr. 
Juozo Kazicko ir Aleksandros Kazic-
kienės namų duris East Hamptone. 
Vizito tikslas buvo sudominti Kazic-
kus lituanistinės mokyklos kūrimu 
ir paprašyti paramos. Pokalbis truko 
kelias valandas – trečiabangininkai 
dėstė savo mintis ir viltis, gerbiamie-
ji Kazickai dalijosi savo patirtimi. 
Pagyręs kilnų jaunosios kartos Ame-
rikos lietuvių darbą dr. J. Kazickas 
pažadėjo paramą, p. Aleksandra pa-
vaišino susirinkusius vynu, padova-
nojo Kazickų iniciatyva prieš daug 
dešimtmečių išleistą lietuvių kalbos 
vadovėlį ir visi nusifotografavo isto-
rijai.

2006 rugsėjo 17 d. po lietu-
viškų šv. Mišių, įvykusių St. John 
the Evangelist Katalikų bažnyčioje 
Riverheade, apie penkios dešimtys 
lietuvių atvyko apžiūrėti mokyklė-
lei skirtų patalpų Grace Episcopal 
Church bažnytiniame komplekse. Po 
to visi – dideli ir maži – vyko į iš-
kylą Indėnų parke, kur visuotiniame 
susirinkime po kelių valandų diskusi-

jų, visai temstant, pasirašė mokyklos 
steigiamojo susirinkimo nutarimą.

Garbė buvo atiduota Juozo ir 
Aleksandros Kazickų šeimai, gyve-
nančiai Long Islando rytuose, kur 
dabar jau suskaičiuojama iki penkių 
šimtų trečiosios bangos lietuvių. 
Kazickai daug dešimtmečių garsina 
Lietuvos vardą, didžiuojasi savo lie-
tuviška kilme, išsaugoję lietuvybę ir 
lietuvių kalbą, savo išmintimi, meile 
ir turtais dalijasi su lietuviais Lietu-
voje ir už jos ribų. Žinant dr. Juozo 
Kazicko giminės ir šeimos istoriją, 
jo norą siekti pažangesnio gyvenimo 
sau ir savo šeimai, kurioje kartu su 
žmona Aleksandra išaugino dukrą ir 
keturis sūnus, ryžtą siekti paties ge-
riausio išsilavinimo, jo sėkmę versle 
ir aukštuomenės pasaulyje, negalima 
buvo suabejoti, kad vienas jis nebū-
tų šitiek pasiekęs, jei ne jam visą gy-
venimą pasiaukojusi p. Aleksandra. 
Taigi mokyklą buvo nuspręsta pava-
dinti Aleksandros Kazickienės litua-
nistine mokykla.

Steigiamojo susirinkimo metu 
mokykloje mokytojais dirbti pasisiū-
lė ir buvo su dėkingumu patvirtinti 
šie žmonės: Ramunė Kurbanovienė 
– pradinukų mokytoja, baigusi Šiau-
lių pedagoginį institutą; Renata Pet-

rauskienė – lituanistė, baigusi taip 
pat Šiaulių pedagoginį institutą; Jo-
lanta Vilčinskienė – geografijos mo-
kytoja, baigusi Vilniaus pedagoginį 
universitetą; Algirdas Vyšniauskas – 
istorijos mokytojas, baigęs Vilniaus 
pedagoginį universitetą; Vilma Ben-
darinaitė – muzikos mokytoja, bai-
gusi muzikos mokyklą Alytuje ir fi-
nansų ir kredito specialybę Vilniaus 
universitete. Mokyklos iždininke bu-
vo išrinkta bankininkės darbą dirban-
ti Gitana Albinson, verslo vadybos 
studijas baigusi Vilniaus Gedimino 
technikos universitete. Jos pavaduo-
toja – Daiva Matonienė, baigusi 
Lietuvos žemės ūkio akademiją. Mo-
kyklos budinčiąja paskirta Martina 
Ulskienė. Tėvų komiteto, kurį suda-
ro vien vyrai, pirmininke išrinkta Re-
nata Cheshire, įvertinus jos entuziaz-
mą ir energiją. Mokyklai vadovauti 
pakviesta  Neila Baumilienė, baigusi 
lietuvių etninės kultūros studijas Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune, 
ne vienerius metus puoselėjusi viltį 
sukurti lituanistinę mokyklą savo 
mažamečiams vaikams, gimusiems 
ir augantiems JAV, ir  tebeatliekanti 
organizacinį darbą. (Tęsinys – kita-
me numeryje.)

neila Baumilienė

kaLba Juozas giedRaitis – tautos fondo gaRbės piRmininkas
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Šeštadieninės mokyklos mo-
kytojas nuolat turi galvoti, kaip nepa-
skęsti linksniavimo, minkštųjų žen-
klų ir nosinių rašybos labirintuose, 
kaip nuogu akademiškumu neatgra-
sinti vaikų nuo lietuvių kalbos. Tad 
kuriamos naujos idėjos. Šiais metais 
Niujorko Maironio lituanistinėje mo-
kykloje, greta tradicinių pamokų, su 
dešimtokais buvo nutarta išeiti „pa-
sižmonėti“. Na, o tiksliau, susitikti 
su lietuviais, kurie „nerimsta savo 
kailyje“ ir drįsta pažvelgti į gyveni-
mą „kūrybinga ir ieškančia akimi“. 
Šiuos mokinių pasižmonėjimus vadi-
name seminarais. Ar jie atitinka šio 
žodžio tikrąjį apibrėžimą – sunku 
pasakyti, bet tokiame, ne mokykloje 
vykstančiame seminare moksleiviai 
ne vien sėdi ir klausosi mokytojo, o 
dalyvauja tam tikrame veiksme, už-
duoda klausimus „čia ir dabar“, na, 
ir, aišku, susipažįsta su čia gyvenan-
čiais lietuviais.

Mūsų pirmasis projektas buvo 
– apsilankymas pas Laimą Šileikytę 
Hood. Pateiksime šiek tiek biografi-
nių faktų apie ją. 

Laima Šileikytė Hood gimė 
Kaune. 1949 m. atvyko į Ameriką, 
lankė Maironio šeštadieninę mokyk-
lą, priklausė skautų organizacijai ir 
šoko lietuvių tautinius šokius. Bai-
gusi Almhurst kolegiją tęsė studijas 
Fodham universitete, kur įgijo ma-
gistro laipsnį visuomeniškoms pro-
blemoms spręsti (social work). Po to 
dar dvejus metus specializavosi norė-
dama geriau suprasti vaikų ir šeimų  
problemas psichoterapijos srityje. 
Ponia Laima dirbo Brooklyno kata-
likų organizacijoje (Catholic Cha-
rities) su vaikais. Po kelerių metų 
buvo paskirta „Flatlands Guidance 
Center“ direktore. Nuo 1989 m. Lai-
ma Šileikytė Hood pradėjo aktyviai 
dirbti JAV Lietuvių Bendruomenėje. 
Laima yra Manhattano apylinkės pir-

Niujorko moksleiviai svečiuose pas 
Laimą Šileikytę Hood

Gintarė Bukauskienė

mininkė. 1995–1998 m. buvo Niujor-
ko apygardos pirmininkė, artimai dir-
bo su JAV LB Kultūros taryba, ren-
gė koncertus Niujorko visuomenei. 
Labai aktyviai padėjo organizuoti 
1998 m. vykusį „Folk Festival“, į ku-
rį buvo pakviesta penkiasdešimt lie-
tuvių liaudies dainų ir šokių atlikėjų 
bei tautodailininkų. Festivalis įvyko 
Washingtone, DC.

2001 m. Laima organizavo 
„Ąžuoliuko“ koncertą ir viešnagę Niu-
jorke. Nuo 1997 m. ji padeda rengti 
koncertus, paskaitas, parodas ir Lietu-
vos generaliniam konsulatui. 2005 m. 
tapo Tautos Fondo valdybos nare. 

Niujorko Maironio mokyklos 
dešimtokai Laimos Šileikytės Hood 
namuose turėjo progos susipažinti su 
šiuolaikinio amerikiečių meno kolek-
cija. Ji pasakoja, kad savo pomėgį 
rinkti meno kūrinius atrado 1990 m. 

„Susidomėjom Amerikos savamoks-
lių menu, kai vyras, išėjęs į pensiją, 
pradėjo ieškoti įdomaus užsiėmimo. 
Per žentą susipažino su Amerikos 
„folk art“, lankė „Folk Art Institute“ 
Niujorke, gavo pažymėjimą. 1991 
m. drauge pradėjome važinėti po 
Amerikos pietines valstijas, lankyti 
menininkų namus. Dauguma mūsų 
kolekcijos kūrinių buvo įsigyti iš pa-
čių menininkų, su kuriais susidrauga-
vom ir palaikėm artimus ryšius iki jų 
mirties. Prieš keletą metų teko baig-
ti keliones, nes bute pritrūko vietos 
meno kūriniams. Labai daug mūsų 
surinktų darbų jau yra sandėlyje, 
spintose, už durų ir pan.“

Moksleiviai susidomėję klau-
sėsi, kaip po kiekvienos viešnagės 
menininkų namuose kolekcininkų 
mašina tapdavo dviem ar trimis me-
no dirbiniais pilnesnė. Laimai įsimi-

koLekcininkai Laima šiLeikytė hood su vyRu
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nė kelionė po pietines Amerikos vals-
tijas, kurios metu jie įsigijo gyvatę, 
padarytą iš alaus butelių dangtelių. 

„Čia pamatysi tai, ko nepama-
tysi Luvre ir Guggenheime“, – sakė 
Rūta Mockutė. 

„Niekada nebūčiau pagalvo-
jęs, kad kunigas iš Amerikos pietų 
vardu Howard Finster galėtų būti ir 
menininkas. Laimos kolekcijoje su-
rinkti nuostabūs meno kūriniai žmo-
nių, kurie gal niekad nėra išvažiavę 
iš savo valstijų. Daugelis iš jų, ko ge-
ra, niekada nėra lankę Guggenheimo 
ar MoMa muziejų. Kitą menininką, 
kurį aš su klase mačiau, buvo Jimmy 
Sendis, kuris jaunystėje tapė ir eks-
perimentavo su moliu iš savo kiemo. 
Laima yra surinkusi tokio meno, ku-
rį meno muziejai yra be reikalo ap-
leidę. Jos kolekcijoje yra eksponatų 
iš Pietų Amerikos šalių ir Lietuvos. 
Žmonės, nors ir neturėdami specia-
laus meninio išsilavinimo, kuria ne 
mažiau įdomų meną, išreikšdami sa-
vo mintis ir jausmus“, – sakė Dovi-
las Bukauskas.

„Pas ponią Laimą buvo labai 
įdomu. Man labai patiko gyvatė iš 
New Mexico, taip pat paveikslai, laz-
dos. Ir pati ponia Laima yra labai įdo-
mi. Aš esu labai patenkintas tuo apsi-
lankymu, – sakė Tomas Dičpinigaitis.

„Man čia buvo labai įdomu, 
ypač patiko Amerikos pietų menas 
– drožiniai iš medžio: lazdos ir dažy-
to medžio gabalai. Jeigu aš rinkčiau 
meno kūrinius, kolekcionuočiau Af-
rikos ir Azijos meną“, – sakė Simas 
Glinskis. 

„Mano nuomone, geriausi kū-
riniai ponios Laimos namuose yra 
Finster tapyba ant medžio, jo pasa-
kos: juokingos ir įdomios. Aš neno-
riu būti kolekcininkas, man labiau 
patinka žiūrėti meną. Buvo verta čia 
atvažiuoti. Aš daug sužinojau“, – sa-
kė Gediminas Pliura.

Man belieka pasidžiaugti to-
kiu sėkmingu seminaru ir įdomaus 
gyvenimo Niujorke epizodu. Noriu 
palinkėti meno tyrinėtojams atrasti 
ponios Laimos namus, nes ten jų lau-
kia didžiuliai aruodai meno, žmogiš-
kų istorijų ir išgyvenimų.

Mieli tautiečiai, 
Prezidente, Seimo ir Vyriausybės nariai!

Lietuva – valstybė, kurią sukūrė lietuvių tauta ir kurioje kiekvie-
nas lietuvis turi teisę gyventi. Taip įrašyta ir Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijoje.

Tačiau jau seniai ne visi lietuviai vien tik Lietuvoje gyvena. Imta 
išvažiuoti dar nuo Rusijos caro okupacijos laikų... Antrojo pasaulinio 
karo pasekoje mūsų tauta tapo vis labiau išblaškyta – į tremtį Sibire, į 
išeiviją Vakaruose. 

Pusšimtį okupacijos metų lietuviai užsienyje gyveno laisvos Lie-
tuvos idėja – savo nepriklausomos tėvynės, kuri būtų ir tautos namai. 
Ne be reikalo sakoma, kad kur tik pasaulyje yra lietuvis, ten gyvuoja 
Lietuva. Taip buvo per ilgus okupacijos dešimtmečius. Taip tebėra ir 
šiandien.

Atkūrus valstybingumą atsivėrusios sienos, ekonominiai nepritek-
liai, noras išsimokslinimą ir gabumus pritaikyti darbe paskatino šimtus 
tūkstančių tėvynainių pasklisti po pasaulį. Užsienyje gyvendami jie da-
bar remia savo šeimas ir kai kurie – savo bendruomenes Lietuvoje, inves-
tuoja svetur uždirbtus pinigus tėvynėje.

Istorija liudija, kad Lietuvai labai padeda ją mylinti, jos labui dir-
banti išeivija. Tiek praėjusiame amžiuje, okupacijos smurto ir melo aki-
vaizdoje, tiek ir dabartiniame šimtmetyje – kuomet ne viena maža vals-
tybė praranda daug gyventojų emigracijai, o tarptautiniai ryšiai visiems 
gyvybiškai būtini, pravartu deramai pajungti išeiviją savojo krašto, t.y. 
Lietuvos reikalams.

Daugybė valstybių, taip pat ir Europos Sąjungos šalys, pripažįsta 
dvigubą pilietybę savo tautoms. Jos suvokia, kad diasporoje gyvenantys 
tėvynainiai yra neįkainojamas tautos, taip pat ir valstybės turtas. 

Užtat mes, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, kreipia-
mės į Lietuvos žmones ir į Lietuvos valdžią, prašydami surasti būdą 
– bendradarbiaujant su Pasaulio Lietuvių Bendruomene – mums, Ame-
rikos ir kitų valstybių pilietybę turintiems lietuviams, taip pat ir mūsų 
vaikams, turėti pilnavertę Lietuvos pilietybę, tuo mus ypatingais saitais 
ir visiems laikams pririšant prie Lietuvos.

Tautą reikia vienyti, o ne barstyti, lietuvius reikia burti, glausti 
artyn valstybės, vardan klestinčios Lietuvos XXI amžiuje, kuri yra lietu-
vių tautos ir tautai sukurti namai.

2007 m. vasario 5 d.

KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES
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Praėjusiame numeryje infor
mavome, kad Vasario 16osios gim
nazijoje vyko Vokietijos federalinės 
valdžios renginys. Šiandien apie tai 
pasakojame plačiau.

Vokietija šių metų pirmąjį 
pusmetį pirmininkauja Europos Sa-
jungos Tarybai. Ta proga Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel bando jau-
nimą labiau sudominti Europos susi-
vienijimo idėja. Todėl ji prašė Vokie-
tijos žemių švietimo ministrų visose 
mokyklose projekto dieną pravesti 
obalsiu „Švietimas jungia“. Projek-
tas visoje Vokietijoje vyko sausio 22 
d. Tą dieną federalinės valdžios ir at-
skirų žemių ministrai bei parlamentų 
nariai lankė mokyklas ir diskutavo 
su mokiniais Europos klausimais. 

Hesseno žemės švietimo mi-
nisterija sausio 22 d. pagrindinį vy-

VOkietiJOJe

Vasario 16osios gimnazija – 
vokiečių dėmesio centre

riausybės renginį nutarė suorgani-
zuoti Lampertheime: profesinėje mo-
kykloje, Lampertheimo gimnazijoje 
ir Vasario 16-osios gimnazijoje. Šios 
mokyklos parengė įdomią programą. 
Abiejų gimnazijų septintokai paruo-
šė trumpus vaidinimus, išryškindami 
Europos Sąjungos problemas ir kal-
bų mokėjimo reikšmę. Vyko mokinių 
diskusijos, ar nereikėtų suvienodinti 
visos Europos Sąjungos švietimo sis-
temų, Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai visų trijų mokyklų moki-
nius apklausė apie Europos Sąjungą 
ir sukūrė apie tai filmą. Galop vyko 
diskusijos, kurios iš pradžių buvo už-
daros, jose dalyvavo po vieną moki-
nių atstovą iš kiekvienos mokyklos, 
Hesseno Europos ministras Volker 
Hoff, europarlamentaras dr. Wolf 
Klinz ir Lietuvos ambasadorius Vo-

kietijoje Evaldas Ignatavičius. Vė-
liau įsijungė ir kiti dalyviai. Buvo 
svarstoma tema „Švietimas jungia: 
jaunimo ateities perspektyvos Euro-
poje“. Išvada: reikia mokytis daug 
užsienio kalbų. Programos pradžio-
je, pabaigoje ir per pertraukas grojo 
Lampertheimo gimnazijos mokinių 
orkestras, o Vasario 16-osios gimna-
zijos mokiniai šoko tautinius šokius 
lydimi savo orkestro. Po oficialio-
sios programos dalyviai buvo vaiši-
ninami lietuviškais užkandžiais.

Renginyje, kuriame dalyvavo 
ir Hesseno švietimo ministrė Karin 
Wolff, daugiausia dėmesio susilaukė 
Vasario 16-osios gimnazija. Vokiečių 
televizijos antroji programa translia-
vo reportažą, kuriame parodė, kaip 
lietuvių gimnazijos mokiniai šiai 
šventei ruošėsi ir kaip jie joje dalyva-
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vo. Trumpai papasakojo apie gimna-
zijos darbą, pranešė, kad joje mokosi 
dviejų tautų jaunimas ir pristatė gim-
naziją kaip tikrą Europos mokyklą. 
Panašius reportažus transliavo Hes-
seno televizija ir radijas. Daug dėme-
sio šiam renginiui ir mūsų gimnazi-
jai skyrė regioninė spauda.

Vasario 16-osios gimnazijos inf.

vasaRio 16osios gimnaziJos 
diRektoRius a. šmitas (iš kaiRės), 
LampeRtheimo pRofesinės mokykLos 
diRektoRius fReudenbeRg, hesseno 
paRLamento naRys p. LenneRt, Lam
peRtheimo gimnaziJos diRektoRius dR. 
h.J.haist iR LampeRtheimo meRas e. 
mayeR kLausosi mokiniu diskusiJų. 
maRytės dambRiūnaitės šmitienės 
nuotr.

MIELI PRANCŪZIJOS LIETUVIAI!

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ – PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PLAČIOS 
ŠEIMOS  NARĖ – ŠIANDIEN ŠVENČIA 60-METŲ VEIKLOS JUBILIEJŲ. PRIEŠ 60 METŲ ANTROJO PASAU-
LINIO KARO IŠBLAŠKYTI PO PASAULĮ, DALIS LIETUVIŲ PRIEGLOBSTĮ RADO PRANCŪZIJOJE. DAR 
KARUI NEPASIBAIGUS BUVO ĮKURTA PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŠALPOS ORGANIZACIJA, PRIPAŽIN-
TA PRANCŪZIJOS VALDŽIOS 1947 METAIS. PO KELERIŲ METŲ IŠGIRDĘ KUNIGO JONO KRIVICKO 
KREIPIMĄSI, PRANCŪZIJOJE GYVENANTYS LIETUVIAI ĮSIJUNGĖ Į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUO-
MENĖS ŠEIMĄ, SUBŪRĖ LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ. PO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 
NAUJIEJI  EMIGRANTAI  ĮSITRAUKĖ Į PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ GYVENIMĄ, PRATURTINDAMI  JOS 
VEIKLĄ,   KULTŪRINĮ GYVENIMĄ.   PER 60 METŲ KEITĖSI BENDRUOMENĖS VEIKLOS SĄLYGOS, 
TIKSLAI, TAČIAU SVARBIAUSIAS TIKSLAS – LIETUVIŲ KALBOS, KULTŪROS IR TRADICIJŲ PUOSE-
LĖJIMAS,  LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IŠLIEKA AKTUALUS IR  DABAR. TAI, KAD ŠIANDIEN LIETUVA 
– NEPRIKLAUSOMA VALSTYBĖ, EUROPOS SĄJUNGOS IR NATO NARĖ, YRA IR ŽENKLUS PRANCŪZI-
JOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS INDĖLIS.

NORS IR NEGAUSI SKAIČIUMI, TAČIAU AKTYVIAI IR DARNIAI VEIKIANTI PRANCŪZIJOS LIE-
TUVIŲ BENDRUOMENĖ SUTEIKIA AKSTINĄ VEIKTI IR KITOMS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMS PASAU-
LYJE, NELEISTI UŽGESTI LIETUVIŠKAI DVASIAI,  STENGTIS IŠSAUGOTI TAUTINES IR VALSTYBINES 
TRADICIJAS.

 ŽAVI JŪSŲ ENTUZIAZMAS, PASIŠVENTIMAS IR ATSIDAVIMAS LIETUVIŠKAI VEIKLAI. YPAČ 
DŽIUGINA, KAD JŪSŲ VEIKLA NEATSIEJAMA NUO LIETUVIŲ CHARTOJE NUSTATYTŲ DVASINIŲ VER-
TYBIŲ.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS VARDU SVEIKINU ŠIO GARBAUS JUBILIE-
JAUS PROGA. TIKIU, KAD JŪS NIEKADA NEPAMIRŠITE SAVO ŠAKNŲ IR  IŠLIKSITE SAVO TĖVYNĖS 
PATRIOTAIS.

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ

2007 M. KOVO 3 D.
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AustRAliJOJe Lietuvių dienos

Kas antri metai Australijos lie-
tuviai surengia Lietuvių dienas, ku-
riose vyksta įvairūs meniniai ir ben-
druomeniniai renginiai. Jas rengia 
Australijos lietuvių apylinkės rotaci-
ne tvarka, nors kartais iš jos iškryps-
tama, kai pasisiūlo organizuoti ma-
žesnė apylinkė. Lietuvių dienų metu 
vyksta daug meninių parengimų ir 
organizacinių suvažiavimų. Metams 
bėgant jų mažėja, nes organizacijų 
veikla silpsta, o kai kurios jau net nu-
stojo egzistavusios.

2006 m. Lietuvių dienos įvy-
ko Geelonge. Geelongas yra viena 
iš mažesniųjų lietuvių apylinkių, bet 
savo veikla ir gyvumu lenkia net kai 
kurias didesnes. Ji pirmoji pasista-
tė Lietuvių namus (klubo patalpas), 
kurie daug metų jiems tarnavo iki 
nelaimingo gaisro, bet judrūs ir ga-
būs geelongiškiai susirado Geelongo 
savivaldybės patalpas, kurias labai 

žema kaina nuomoja, ten vyksta vi-
sas Geelongo lietuvių kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas. Geelongo 
apylinkei jau kurį laiką vadovauja 
Stasys Šutas.

Geelongiškiai jau iš anksto 
sudarė Lietuvių dienų ruošos komi-
tetą, kuriam vadovauja Stasys Šutas. 
Komitete 14 asmenų, kurie susisiekė 
su visomis Australijos lietuvių apy-
linkėmis, sukvietė meninius ir pavie-
nius lietuvius menininkus, literatus 
ir dainininkus. Pakviesta atvyko ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių gru-
pė „Atžalynas“. Išleisti du leidiniai: 
ALB Krašto valdybos ir Lietuvių 
dienų komiteto. Be to, Lietuvių die-
nų komitetas prieš tai išleido spalvo-
tą brošiūrą, kurią paskleidė po visą 
Australiją. Australijos lietuvių spau-
doje buvo gana šykščiai rašoma apie 
artėjančias Lietuvių dienas. Mažėja 
rašančiųjų straipsnių ir koresponden-

cijų skaičius, ir Australijos lietuvių 
laikraščiai: „Mūsų pastogė“ ir „Tė-
viškės aidai“ spausdina daugiausia 
straipsnius iš Lietuvoje leidžiamos 
spaudos ir interneto.

Geelonge surengtos Lietuvių 
dienos – jau dvidešimt ketvirtosios. 
Jos vyko gruodžio 27–sausio 1 die-
nomis. Jų metu vyko: ALB (Austra-
lijos Lietuvių Bendruomenės) Kraš-
to Tarybos suvažiavimas, kuriame 
buvo aptariami ir sprendžiami visi 
Australijos lietuvių veiklos reikalai, 
dviems metams renkama ALB Kraš-
to valdyba. Meniniai parengimai 
vyko po pietų arba vakarais: Dainų 
šventė, Tautinių šokių vakaras, Dai-
nos ir literatūros popietė, Jaunimo 
vakaras, Sporto šventė, Meno paro-
da, Lietuvos baleto bičiulių popietė 
ir organizacijų suvažiavimai-pasita-
rimai. Dalyvavo visų apylinkių cho-
rai, tautinių šokių grupės, sporto klu-

austRaLiJos Lietuvių bendRuomenės kRašto taRybos naRių suvaŽiavimo geeLonge daLyviai  
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bai ir kt. Po Lietuvių dienų, sausio 
2-10 dienomis gražioje vasarvietės 
vietovėje Anglesea vyko Australijos 
rajono lietuvių skautų „Žilvino“ sto-
vykla. 

Tai labai plataus mąsto ir ap-
imties parengimai, reikalaują daug 
pasiruošimo ir pastangų. Sunku būtų 
smulkiau juos visus apžvelgti, nes 
kartais būna beveik neįmanoma į 
visus suspėti. Lietuvių dienos prade-
damos oficialiu jų atidarymu: kalbo-
mis, sveikinimais ir menine progra-
ma. Uždarymas vyksta sporto areno-
je, kur be kitų ceremonijų įteikiamos 
sportininkų laimėtos taurės ir kt.

Vis dėlto svarbiausias visų šių 
dienų įvykis yra ALB Krašto tarybos 
narių suvažiavimas, kuriame svarsto-
ma Australijos lietuvių ateities veik-
la, renkama nauja ALB Krašto val-
dyba, nustatoma vietovė būsimoms 
Lietuvių dienoms.

ALB Krašto tarybos narių su-
važiavimas vyko gruodžio 28-29 die-
nomis. ALB Krašto tarybą sudaro vi-
sų apylinkių ir seniūnijų pirmininkai, 
Pasaulio Lietuvių Seimo nariai, kai 
kurių lietuvių organizacijų pirminin-
kai ir apylinkėse rinkti nariai, – nuo 
100 vienas narys, iš viso daugiau 
kaip 60 ALB Krašto tarybos narių. 
Deja, šis skaičius tiktai oficialiuose 
suvažiavimo raštuose, nes suvažiuo-
ja tiktai dalis; sąrašuose buvo matyti 
daug pavardžių, bet suvažiavime kai 
kurių veidų nesimatė. Pirmąją dieną 
dalyvavo vos daugiau kaip 20, antrą-
ją – 28 nariai. Net didesniųjų apylin-
kių pirmininkai nepasirodė, išskyrus 
Sydnėjų. Lietuvių dienų dalyvių skai-
čius gerokai sumažėjo dėl to, kad vy-
resnioji karta nelinkusi keliauti, o 
jaunesnioji mažai rūpinasi lietuviška 
veikla.

Suvažiavimui nebuvo kruopš-
čiai pasiruošta. Darbotvarkė įteikta 
tiktai prieš pat suvažiavimą. Suvažia-
vimo prezidiuman išrinkti iš anksto 
pakviesti: Lilija Kozlovskienė, Algis 
Šimkus ir Viktoras Baltutis. Išklausy-
ti pranešimai (dauguma jų buvo at-
spausdinti leidinyje) ir pasisakymai. 
Svarstytas praėjusiame ALB Krašto 
tarybos narių suvažiavime priimtas 

nutarimas išleisti knygą anglų kalba 
apie Australijos lietuvius. Leidinį 
redaguoti pakviesta dr. Liuda Ape-
nytė Popenhagen, kuri, negalėdama 
atvykti, atsiuntė apie leidinį smulkią 
informaciją – atlikto darbo eskizą, 
nurodydama, kad jos noras šią kny-
gą išleisti 2006 metais dėl įvairių 
priežasčių neišsipildė. Ji tikisi darbą  
užbaigti netolimoje ateityje.

Suvažiavime buvo pasisakyta 
dėl atsiųsto leidinio plano, kuriame 
pasigesta kai kurių iškilesnių Austra-
lijos lietuvių paminėjimo. Jį bus ga-
lima papildyti. Pasiūlyta sudaryti ko-
misiją, kuri padėtų redaktorei ruošti 
leidinį. 

Suvažiavime pasiūlyta 19 
trumpų rezoliucijų, iš kurių priimta 
16. Reziliucijų tematika – Australijos 
Lietuvių Bendruomenės veikla ir jos 
puoselėjimas. Vienoje rezoliucijoje 
buvo iškeltas kvietimas tautiečiams 
atvykti ir apsigyventi Australijoje, 
taip papildant retėjančias lietuvių 
eiles. Diskutuojant buvo nutarta (bal-

suojant) kviesti lietuvius tik jau išvy-
kusius iš Lietuvos, t.y. gyvenančius 
kituose kraštuose; pvz., Airijoje, Ar-
gentinoje ir t.t. Kas šį kvietimą sufor-
muluos ir jį įvykdys, nepasakyta.

Išrinkta nauja ALB Krašto val-
dyba iš Melbourno lietuvių pateiktų 
tik trijų kandidatų: Birutė Prašmutai-
tė, Dennis Gaylard ir Lilija Kozlov-
skienė. Kiti du nariai ALB Krašto 
valdybos bus kooptuoti.

Lietuvių dienų meninių paren-
gimų kokybė taip pat pamažu silpnė-
ja. Lietuviško teatro spektakliai liko 
jau praeityje. Anksčiau jie būdavo 
gana gerai paruošti ir visų labai lau-
kiami. Choristų mažėja, nes jaunų 
dainininkų choruose labai mažai. 
Lietuvių sporto klubai išsilaiko prisi-
dedant kitų tautybių sportuojančiam 
jaunimui. Lietuvių sportininkų irgi 
gerokai sumažėjo. 

Kitos Lietuvių dienos bus ren-
giamos 2008 metais Sydnėjuje.

Viktoras Baltutis

BRANGŪS BELGIJOS LIETUVIAI!
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VARDU SVEIKINU 

BELGIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, ŠVENČIANČIĄ 60 METŲ 
VEIKLOS JUBILIEJŲ!

NORS IR ATSKIRTI NUO LIETUVOS KAMIENO, TAČIAU SU-
GEBĖJOTE IŠLIKTI LIETUVIAIS, IŠSAUGOTI LIETUVIŲ KALBĄ, 
TAUTINĘ DVASIĄ, NEPAMIRŠOTE  LIETUVIŠKŲ TRADICIJŲ IR 
ŠVENČIŲ.  NEGAUSI SKAIČIUMI, TAČIAU VEIKLI  IR  AKTYVI 
BENDRUOMENĖ, GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUDAMA SU PA-
SAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE, LIETUVOS AMBASADA, 
ĮVAIRIOMIS ORGANIZACIJOMIS BELGIJOJE, GARSINA LIETU-
VOS VARDĄ, PADEDA KURTI  LIETUVOS TEIGIAMĄ ĮVAIZDĮ. SA-
VO AUTORITETU IR DARBAIS DAUG PRISIDĖJO PRIE LIETUVOS 
SIEKIŲ ĮGYVENDINIMO.

TIKIU, KAD IR ATEITYJE IŠLAIKYSITE RYŠĮ SU LIETUVA, 
NEPAMIRŠITE SAVO ŠAKNŲ IR MUS VISUS VIENIJANČIO TIKS-
LO: „LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, LIETUVIAIS TURIME IR 
BŪT!“

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS PIRMININKĖ

2007 M. KOVO 3 D.    
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Australijos lietuviams keturios 
raidės – SLIC – jau gerai žinomos. 
Kitur gyvenantiems ar nežinantiems 
tenka paaiškinti, jog SLIC yra Sydnė-
jaus Lietuvių Informacijos Centras. 
Prieinantys prie interneto ir surinkę 
raides www.slic.org.au atsidarys tin-
klalapį, kuris teikia žinias ne tik apie 
Australijos, ypač NSW lietuvius, bet 
ir apie įvykius Lietuvoje bei įdomes-
nius lietuviškus reikalus pasaulyje.

Šį kartą sustosime prie dar 
kito svarbaus lietuviško darbo, kurį 
atlieka SLICo darbuotojai. Tai ne-
mokamos lietuvių kalbos pamokos, 
sutrumpintai LLL (Lithuanian Lan-
guage Lessons). Šios pamokos yra 
kuriamos lietuviams, kuriems jau 
lengviau kalbėti bei skaityti angliš-
kai nei lietuviškai, bet kurie nenori 
užmiršti tėvų kalbos. Žinoma, dabar 
jau yra „mokinių“, kurie lietuviškai 
mokosi ne dėl savo kilmės, bet dėl 
visai kitų priežasčių: jie nori šį tą 
lietuviškai pasakyti savo draugui/ei 
lietuviui ar susipažinti su šia neįpras-
ta kalba todėl, kad domisi kalbomis. 

Lietuvių kalbos pamokos, 
matomos visame pasaulyje

Vytautas Doniela
Beje, norint susisiekti su pamokų 
vedėjais, galima pasiųsti elektroninį 
laišką adresu:  LLLinfo@slic.org.au 

Jei kyla klausimas, ar domi-
masi pamokomis, atsakymas tiesiog 
aritmetinis. 2005 metų balandžio mė-
nesį SLIC vadovai įrengė skaitliuką, 
registruojantį pamokų „lankytojus“, 
t.y. asmenis, kurie dėl vienokių ar ki-
tokių priežasčių kviečiasi LLL. 2006 
metų pabaigoje tokių „apsilankymų“ 
(angliškai „hits“) jau buvo 19 500. 
Po Naujųjų metų šis skaičius perko-
pė 20 000!!!

Patys LLL darbuotojai yra nu-
stebę, kad daugiausia „mokinių“ at-
siliepia iš Didžiosios Britanijos. Po 
to – iš JAV, tada iš Australijos. Yra 
aplankančių ir iš Lietuvos. Po to – 
Brazilija, Argentina, Kanada, Airija, 
Prancūzija, Italija, Norvegija, Meksi-
ka, Vokietija, Latvija, Belgija, Turki-
ja, Lenkija, Filipinai.

Kaip savo pranešime Austra-
lijos Lietuvių Bendruomenės Kraš-
to tarybos suvažiavimui 2006 metų 
pabaigoje pareiškė SLIC pirmininkė 
Ramona Ratas-Zakarevičienė, per sa-
vaitę ši lietuviška svetainė vidutiniš-
kai aplankoma 500 kartų. Netrūksta 
ir elektroninių laiškų, kurie giria to-
kios  svetainės veiklą ir sveikina  lie-
tuvių kalbos pamokų įvedimą. Taigi 
SLIC, kurį globoja ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdyba, teikia naudingas 
ir aiškiai sėkmingas paslaugas – ir 
būtent per visą pasaulį.

Šalia nuolat veikiančių lietu-
vių kalbos pamokų SLIC yra išlei-
dęs  kompaktinį diską (CD) su visų 
dabarties pamokų komplektu. Pasigė-
rėtina, kad pirmasis 150 egzemplio-
rių tiražas buvo greit parduotas, ir ta 
proga SLIC vadovai padėkojo Aust-
ralijos Lietuvių Fondui už finansinę 
paramą, o savaitraščiui „Mūsų Pasto-
gė“ bei Brisbanės „Lapui“ už puikią 
reklamą. Dabar tik kyla klausimas, 

kaip pratęsti LLL pamokų kūrimą 
(iki šiol jų yra 24) ir pakartoti diskų 
gamybą. Neseniai SLIC vadovams 
daug džiaugsmo suteikė anonominė 
$500 dolerių parama, bet tokio lietu-
viško dosnumo reikia ir daugiau. 

Prasidėjus 2007 metams SLIC 
jau gavo $2,500 paramą iš Austra-
lijos Lietuvių Fondo, kuri įgalina 
pratęsti svetainės paslaugų teikimą 
per internetinį teikėją Pacific Inter-
net. Tačiau rėmėjų tenka ieškoti ir 
kitur. Kaip po Naujųjų metų buvo 
paskelbta, išeivijos reikalams Lie-
tuvos vyriausybė, atrodo, skirs apie 
17 milijonų iš numatytų 20 milijonų 
litų. Reikia tikėtis, kad bus atsižvelg-
ta ir į SLIC lituanistinį darbą – juk 
į LR planus įeina, kaip Lietuvos ži-
niasklaida pranešė, „virtuali mokyk-
la, skirta užsienyje gyvenantiems 
lietuviukams, kurie galėtų mokytis 
nuotoliniu būdu“. Sydnėjaus SLIC 
tokią pradžią jau padarė ir turi soli-
daus patyrimo.

Kas SLIC dirba ir kaip jis tvar-
kosi finansiškai – kitą kartą. Dabar 
čia cituojame porą laiškučių, kuriuos 
SLIC gavo iš savo mokinių: (iš JAV) 
Labas. Aš esu Lithuanian Genealogi
cal Socieety narys, lietuvių kalbos 
pradėjau mokytis neseniai jūsų inter
neto svetainėje. Aš gyvenu Čikagoje 
ir blogai jaučiuosi nemokėdamas 
lietuviškai, nes gyvenu šalia lietu
vių. Lietuviškai man bus lengviau 
bendrauti su savo seneliais ir kitais 
senais žmonėmis. Ačiū už šias pamo
kas.  Ted 

(Iš Airijos:) Aš esu iš Šiaurės 
Airijos. Mano vyras dirba kartu su 
lietuviu, kuris nekalba angliškai ir 
mes labai mielai mokomės lietuviš
kai ir džiaugiamės, kad jūs padedate 
mums bendrauti su mūsų naujuoju 
draugu. Labau jums ačiū. M.Russell

sydney

pagRindiniai sydnėJaus Lietuvių 
infoRmaciJos centRo veikėJai, vado
vai – dR. Ramutis zakaRevičius iR Jo 
Žmona Ramona
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Geografiniu plotu Tasmanija 
yra tokio pat dydžio kaip Lietuva, ta-
čiau gyventojų Tasmanijoje yra daug 
mažiau negu Lietuvoje: mažiau kaip 
pusė milijono. O lietuvių Tasmanijo-
je yra dar mažiau: spėjama, kad apie 
40–100. 

Ir vis dėlto lietuviai Tasmanijo-
je gyvuoja. Jau 20 metų kaip čia vei-
kia vienintelė akademinių Lietuvos 
studijų bazė Australijoje ir Naujojo-
je Zelandijoje. Tai – Lietuvos studijų 
sambūris Tasmanijos universitete. 

Sambūris veikia šešiais fron-
tais, kurių vienas – Lietuviškoji sti-
pendija. Ši 5000 australiškų dolerių 
(US $3875) stipendija yra skiriama 
kasmet geriausiam Tasmanijos uni-
versiteto Honours (ketvirtų metų) 
studentui, kuris numato rašyti diser-
taciją apie Lietuvą arba lietuvius. 

Ši mūsų stipendija yra vienin-
telė lietuviškas studijas remianti sti-
pendija visoje Australijoje. Pinigus 
Tasmanijos „lietuviškai“ stipendijai 
suaukojo privatūs rėmėjai iš Australi-
jos ir JAV. Nė vienas lietuvių fondas 
lig šiol neatėjo į pagalbą. 

Stipendija yra skiriama nuo 

Lietuvos studijų sambūris Tasmanijos universitete
1997 metų. Jau du kartus 
surinktos lėšos buvo išsem-
tos ir atrodė, kad stipendiją 
teks panaikinti, tačiau abu 
kartus atsirado geradarių,  
kurie laiku suteikė paramą. 
Dabar stipendijos ižde yra 
likę lėšų trejiems metams. 

Daugiau žinių apie 
mūsų stipendiją, apie Sam-
būrį ir bendrai apie litua-
nistikos studijų sunkumus 
visoje Australijoje yra rašo-
ma mano naujoje knygoje 
„Lithuanian Studies in Aust-
ralia“ (Lietuviškos studijos 
Australijoje). 

Sambūris taip pat jau 
20 m. leidžia žurnalą „Lit-
huanian Papers“ (Lietuviški 
lakštai) angliškai ir per tą 
laiką spėjo sukrauti 140 originalių 
straipsnių kraitį apie Lietuvą ir lie-
tuvius. Juos parašė pasaulinio masto 
žinovai iš įvairių mokslo sričių. Nau-
jausiame „Lietuviškų lakštų“ nume-
ryje yra daug originalios medžiagos 
apie lietuvių partizanus, pogrindinę 
„Lietuvių Katalikų Bažnyčios kroni-

ką“, lietuviškas stipendijas Tasmani-
joje, kyšius Lietuvoje ir dar daugiau. 
Jeigu ką nors domina mūsų žurnalas, 
prašome atsiųsti adresą ir mes jums 
mielai nusiųsime „Lithuanian Pa-
pers“ nemokamai.

Dr. Algimantas Taškūnas, OAM
A.Taskunas@utas.edu.au

dR. maRcus haWaRd, tasmaniJos univeRsi
teto vaLstybinės mokykLos diRektoRius iR dR. 
a.p. taškūnas, „Lithuanian papeRs“ LeidėJas 
iR austRaLiJos Lietuvis patRiotas (dešinėJe)

Lietuvos studiJų sambūRio pRezidentas vincas taškūnas kReipiasi į 
svečius Lietuvių bibLiotekos tasmaniJos univeRsitete atidaRymo metu
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Susivienijimas Lietuvių Ar-
gentinoje įsikūrė 1914 m. liepos 12 
d. (štai jau 92 m.). Susivienijimas lei-
džia savo „Žinias“, kurios yra draugi-
jos mėnesinis leidinys. 

Kol Argentinoje buvo spausdi-
nami  lietuviški  laikraščiai „Argenti-
nos Lietuvių Balsas“ ir „Laikas“, jie 

ARGentinOJe Susivienijimas Lietuvių Argentinoje

aprašydavo lietuvių draugijų veiklą, 
skaitytojai buvo  informuojami apie 
numatytus ar jau įvykusius  rengi-
nius.

Bet ne visi  nariai ar Susivie-
nijimo lankytojai skaitydavo šiuos 
laikraščius, todėl 1981-siais SLA  
Valdybos narys Alberto Stalioraitis 

pasisiūlė redaguoti ir spausdinti  in-
formacinį leidinį apie mūsų draugi-
jos veiklą. Pirmas numeris pasirodė 
tais pat metais, rugpjūčio 3 d. ir bu-
vo pavadintas “Žinios”.

Nuo  2002 m. kovo mėn. visi 
straipsniai yra  verčiami į lietuvių 
kalbą.

Anksčiau minėtų laikraščių 
jau nebėra, bet SLA „Žinios“ eina ir 
yra Argentinoje  seniausias lietuvių 
draugijų nuolat leidžiamas biulete-
nis, kur taip pat pateikiamos ir visą 
Argentinos  Lietuvių Bendruomenę  
dominančios ir jai naudingos žinios.

„Žinios” yra spausdinamos 
ant popieriaus, apie 150 egz. tiražu 
ir veltui  dalijamos lietuvių kolonijo-
je. Taip pat visiems norintiems siun-
čiamos elektroniniu paštu.

„Žinias“ rengia ir spausdina 
Alberto Stalioraitis, jam padeda ir 
medžiagą verčia į lietuvių kalbą Ar-
naldo Vezbickas.

Mūsų adresas: Susivieniji-
mas Lietuvių Argentinoje, Av.  San  
Martín    3175, 1824 – Lanus, Oeste, 
Buenos  Aires, Argentina, elektroni-
nis  paštas slalua@fullzero.com.ar

Arnaldo Vezbickas

aRnaLdo vezbickas (kaiRėJe) iR aLbeRto staLioRaitis

2006 metų lapkričio 
25 d., šeštadienį, visas 
būrys, apie 25 mūsų ben-
druomenės narius, buvo 
susirinkę Bogotoje, Vilei-
kių namuose, ir visi kartu, 
smagiai klegėdami, mokė-
mės gaminti žagarėlius.

stasytė slotkutė

Mokėmės 
gaminti

žagarėlius

kOluMBiJOJe
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„Ecos de Lituania“ ir toliau 
skina laurus ir apdovanojimus įvai-
riuose konkursuose tiek Argentinoje, 
tiek Lietuvoje. 2006 m. gruodžio 8 
d. vienintelė lietuviška radijo valan-
dėlė visoje Pietų Amerikoje „Ecos 
de Lituania“ laimėjo dar vieną pre-
miją „Gaviota Federal“ („Federacinė 
žuvėdra“), kaip geriausia praėjusių 
metų Argentinos radijo programa ki-
tataučių bendruomenių kategorijoje.

Apdovanojimai vyko viename 
žinomiausių kurortiniame miesto Mar 
del Platos. Į šventę susirinko 1000 sve-
čių. Tarp jų buvo Rio Negro provinci-
jos savivaldybės meras Miguel Saiz. 

Tai pirmas kartas, kai „Ecos de 
Lituania“ buvo įteiktas „Gaviota Fede-
ral“ apdovanojimas. Pernai lietuviškai 
radijo valandėlei Chaco provincijoje, 
Resistencia mieste buvo įteikta „Dora-
da“ („Dorado“) premija už geriausią 
2005-2006 metų laidą kitataučių ben-
druomenių kategorijoje. O gruodžio 3 

„Ecos De Lituania“ užkariauja Argentiną

dieną gavo premiją „Antena de Oro“, 
kaip geriausia jau minėtos kategorijos 
2006 metų Buenos Aires provincijos 
radijo programa.

Reikia pabrėžti, kad p. Juan 
Martín Daujotas, Lietuvos Garbės 
konsulas Argentinoje, p. Arvydas 
Naujokaitis, LR Ambasados Argen-
tinoje patarėjas, bei LR konsulatas 
Venesueloje paskelbė šią programą 
kaip „Kultūros paveldą“. Dabartinis 
mūsų miesto meras, p. Enrique Sle-
zack, šią programą įtraukė į „Muni-
cipalinio paveldo“ sąrašus, o kaip 
„Visuomenės paveldas“ programa 
buvo įvertinta Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie LR Vy-
riausybės šią programą taip pat pažy-
mėjo specialiu apdovanojimu.

Lapkričio 10 d. „Ecos de Litu-
ania“ šventė jubiliejų – 150 laidų su 
nauju programos vedėju Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis. Laida transliuoja-

ma per radijo stotį FM DIFUSIÓN. 
Jubiliejinės laidos proga laidos ren-
gėjai sulaukė daugybės sveikinimų. 
Girdėjome ir Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento generalinio 
direktoriaus Antano Petrausko svei-
kinimą. Laidoje dalyvavo prel. Ed-
mundas Putrimas, Lietuvos vyskupų 
konferencijos deleguotas užsienio 
lietuvių sielovados reikalams, ir PLB 
valdybos Sielovados reikalų ir Pietų 
Amerikos reikalų komisijų pirminin-
kas. Jis pasveikino „Ecos de Litua-
nika“ kūrybinį kolektyvą. Telefonu 
kalbėjomės su Europos Parlamento 
nario prof. Vytauto Landsbergio pa-
dėjėju Venantu Griciūnu, kuris siun-
tė sveikinimus „Ecos de Lituania“.

Džiaugiamės, kad Lietuvos Am-
basados Argentinoje laikinasis reikalų 
patikėtinis perdavė mums Užsienio 
reikalų ministerijos laišką, kuriame 
„Ecos de Lituanika“ sveikinama už 
lietuvybės išlaikymą P. Amerikoje.

aLeJandRa pumaR zebRauskas (iš dešinės), pRogRamos vedėJas Juan ignacio fouRment kaLveLis iR RauL petRo
nis po pRemiJos „gaviota fedeRaL“ įteikimo
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Larisa Saplytė
Darbas svarbus kiekvieno žmo-

gaus gyvenime. Kai padedi šeimoje, 
jauti, kad turi padaryti gerą darbelį. 
M. Valančiaus apsakyme „Gustelis 
sukčius“ Gustelis nedirbo, tai turėjo 
daug laiko ir vogė, melavo visiems, 
todėl buvo nusiųstas į kalėjimą. Tai 
parodo, kad darbas svarbus.

Daiva Andrulytė
Kiekvienam žmogui reikia 

dirbti, nes nedirbdamas išsigalvoja 
blogų darbų. Kiekvienas turi užsi-
dirbti sau pragyvenimą. Reikia apsi-
rengti, pavalgyti ir kur nors gyventi. 
Kas nedirba, neturi pinigų, eina vog-
ti, plėšikauti, o geriausiu atveju – el-
getauti. Toronte yra plėšikų, vagių, 
elgetų. Yra ir tokių nelaimingų žmo-
nių, kurie serga ir kurie negali dirb-
ti, bet daug yra tinginių. Darbas yra 
būtinas kiekvienam žmogui, kad jis 
nebūtų toks, kaip Gustelis M. Valan-

kAnAdOJe Maironio mokyklos lietuviukai

kLausimas toRonto (kanada) maiRonio mokykLos aštuntokams: kas peRskaitė m. vaLančiaus apsakymą „gus
teLis sukčius“?

Toronto Maironio lietu
vių mokyklos aštuntosios kla
sės mokiniai susipažino su 
vyskupo, mūsų didžiojo moky
tojo, lietuvių apsakymo pradi
ninko Motiejaus Valančiaus 
nuveiktais darbais lietuvių 
tautai ir skaitė jo apsakymą 
„Gustelis sukčius“, kuriame 
autorius labai didaktiškai 
pamoko skaitytoją: neturėda
mas rimto užsiėmimo, nedirb
damas vaikas išpaiksta ir nu
eina klystkeliais. 

Paskaitykite, ką rašo aš
tuntokai apie darbo prasmę.

Mokytoja 
Rima Žemaitytė-de iuliis

čiaus apsakyme „Gustelis sukčius“.
Mūsų darbas yra mokytis, kol 

užaugsim, baigsim mokslą ir pradė-
sim dirbti.

Vaškevičiūtė Austėja
Kodėl darbas yra svarbu?

Darbas yra svarbu kiekvieno 
gyvenime.

Mums reikia išmokti dirbti,
Kad mes nebūtume tinginiai
Ir kad nebūtume alkani.

Mums reikia dirbti, kad gyve
nime būtume protingi

Ar kad nebūtume vagys,
Tai todėl mums reikia dirbti,
Tada mes nebūsime sukčiai.

Veronika Jonuškaitė
Visi žmonės yra lygūs. Vienas 

žmogus neturėtų daugiau dirbti už 
kitą. Darbas moko, kad reikia dirbti 
gyvenime, ir nieko negali padaryti. 
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Jeigu tu nedirbi, tu neturi ką daryti, 
kaip Gustelis Valančiaus apsakyme. 
Tu galvoji, kad gali daryti ką tik no-
ri. Tai netiesa. Tu kitų neklausysi ir 
galvosi, kad esi virš visų kitų žmo-
nių. Šitas neklausymas nuves tave 
iki blogų dalykų.

Tomas Trussow
Darbas yra labai svarbu kiek-

vieno žmogaus gyvenime. Jeigu mes 
nedirbtume, iš kur mes turėtume pi-
nigų? Tada mums reikėtų ieškoti bū-
dų, kaip tuos pinigus gauti, kaip darė 
Gustelis. Nedirbdami mes negalėtu-
me savarankiškai gyventi. Mes būtu-
me tinginiai, išlepinti kaip Gustelis. 
Darbas mums suteikia stiprybės, sa-
varankiškumo ir užimtumo.

Anikė Rudnitsky
Aš sakyčiau, kad darbas yra 

svarbu kiekvieno žmogaus gyveni-
me todėl, kad žmogus negali gyventi 
be pinigų, kad nusipirktų valgyti, rū-
bų ir visokių kitokių daiktų. Darbas 
neleidžia žmogui tinginiauti ir pade-
da bendrauti su žmonėmis. Jei bloga 
nuotaika namuose, tai nuėjus į darbą 
galima ir pralinksmėti. Bendravimas 
su žmonėmis labai padeda charakte-
rio ugdymui.

Žmonės, kurie nedirba, neturi 
nei stogo virš galvos, nei ko valgyti.

Aš turiu jau dabar nedidelį 

darbą. Aš padedu vienam berniukui 
ruošti pamokas. Kai užaugsiu, norė-
čiau būti dantų gydytoja, kad padė-
čiau žmonėms ir kartu uždirbčiau 
pinigų.

Petras Pečiulis
Darbas yra svarbu, nes jeigu 

tu turi darbo, tai tu turi iš kur gauti 
pinigų. Tau nereikia daryti kažko ki-
to, kad tu galėtai gauti pinigų arba 
maisto. 

Adomas Kuliešius
Darbas yra svarbu kiekvieno 

žmogaus gyvenime todėl, kad darbas 
duoda pinigų. Pinigų reikia maistui, 
vandeniui, namui, rūbams ir visam 
kitam. Darbas taip pat svarbus, nes 
gali padėti mums būti geresniais žmo-
nėmis. Sunkus darbas gali pamokyti 
žmogų drausmės. Be darbo žmogus 
gali pasidaryti „buomas” – be pinigų 
ir be maisto. Be darbo tu gali gyventi 
gatvėje tarp dėžių. Jeigu tu nedirbsi, 
kai būsi vaikas, tu būsi sugadintas. 
Kai tu būsi sugadintas, niekas neno-
rės būti tavo draugu. Be darbo tu ne-
turėsi gero gyvenimo.

Danielius Kuliešius
Darbas yra svarbu kiekvieno 

žmogaus gyvenime, nes visiems rei-
kia visko. Viską galima gauti už pini-
gus. Be pinigų neturėsite drabužių, 

maisto ir namų. Visi pinigus gauna 
už darbą, ir jei nedirbsi, negausi pini-
gų. Jeigu priprasi prie darbo, kai esi 
vaikas, tai neturėsi problemų. Bet jei 
nepriprasi prie darbo, tai turėsi sun-
kų gyvenimą, būsi tinginys kaip Gus-
telis. Jisai nedirbdavo, tik vogė, kol 
jį sugavo ir uždarė. Jeigu gerai ir sun-
kiai mokysiesi, tai vėliau turėsi gerą 
darbą ir lengvą gyvenimą.

Tomas Botyrius
Darbas yra svarbus, ir mes pa-

matėme, kas Gusteliui atsitiko, kada 
jis nedirbo. Jis pradėjo vogti iš visų 
žmonių ir vėliau atsirado kalėjime. 
Jeigu mes nedirbame, tai mes turime 
per daug laiko nieko nedaryti. Jeigu 
žmogus nedirba, jis pasidaro piktas, 
nepatenkintas. Todėl dirbti yra nau-
dinga kiekvienam. 

Rūta Rėkutė
Darbas yra svarbu kiekvieno 

žmogaus gyvenime todėl, kad be dar-
bo nieko gyvenime nenuveiksi. Be 
darbo nieko neišmoksi, ir labai sun-
kus gyvenimas bus. Visą gyvenimą 
reikia dirbti. Darbas mus moko, kaip 
išgyventi, nes mums reikia maisto 
ant stalo, stogo virš galvos ir drabu-
žių ant nugaros.

Kryptis – namo (Destination home)
Didžiausia Šiaurės bei Baltijos šalių regiono telekomunikacijų kompanija „TeliaSonera“ nuo 2006 

m. gruodžio 7 d. Lietuvoje vykdo projektą „Kryptis – namo“ (angl. Destination home). Projektu siekia-
ma paskatinti emigravusius Lietuvos gyventojus grįžti į tėvynę. Be to, „TeliaSonera“ ragina Lietuvos 
visuomenę, valdžios, verslo bei nevyriausybines organizacijas aktyviau vykdyti emigrantų susigrąžinimo 
veiklą. 

Šiame puslapyje rasite visą reikiamą informaciją apie projektą lietuvių ir anglų kalbomis. Susipaži-
nę su Projekto aprašymu (http://www.omnitel.lt/includes/bin/219_384910_219_384910_kryptis_namo_
projekto_aprasymas4.doc) perskaitykite Nuostatas (http://www.omnitel.lt/includes/bin/219_384910_
219_384910_kryptis_namo_nuostatai4.doc). Tuomet matysite, kaip galite pasinaudoti projektu:

• jei esate mokslininkas ir atitinkate kriterijus, galite pateikti Paraišką stipendijai; 
• jei esate privatus asmuo arba organizacija ir manote, kad savo veikla skatinate emigrantus sugrįžti 

į Lietuvą arba piliečius neišvykti iš tėvynės, informuokite apie savo veiklą Premijos komisijos narius arba 
projekto koordinatorių, kurio kontaktinius duomenis rasite Nuostatose;   

• jei žinote mokslininkų, organizacijų ar privačių asmenų, kurie gali pretenduoti į Stipendiją arba 
Premiją, nusiųskite jiems nuorodą į šį puslapį.
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2010 metų vasarą Toronto 
mieste, Ontario provincijoje, Kana
doje, vyks devintoji Išeivijos lietuvių 
dainų šventė. Aštuntoji sutraukė tūks
tančius choristų bei žiūrovų šiltam 
vasaros savaitgaliui į Čikagos mies
tą, JAV, tikimasi, kad ir devintoji į To
rontą jų sutrauks ne mažiau. Visiems 
darbams pasibaigus, CD juostą 
pagaminus, organizatoriams sąskai
tas suvedus ir buhalterijos knygas 
galutinai užskleidus, kitos šventės 
organizatoriams darbai ir rūpesčiai 
tik prasideda. Dabartinių rūpesčių 
pradžia buvo Čikagoje, kai aštunto
sios šventės uždarymo iškilmėse vy
riausioji meno vadovė muzikė Rita 
Čyvaitė Kliorienė ir organizacinio 
komiteto pirmininkas J. Polikaitis 
perdavė estafetę devintosios Dainų 
šventės organizavimą torontiškiams 
– vyriausiajai meno vadovei muzikei 
Daliai Skrinskaitei Viskontienei ir 
organizacinio komiteto kopirminin
kams Pauliui ir Rasai Kurams. 

Nors šventė vyks už trijų su 
puse metų, pakalbinome devintosios 

IX išeivijos Lietuvių dainų šventė Toronte
Išeivijos lietuvių dainų šventės vy
riausiąją vadovę Dalią Viskontienę, 
norėdami susipažinti su šventės vizi
ja. Štai ką papasakojo dalia Viskon-
tienė.

2009 metais Lietuva švęs 
1000 metų sukaktį nuo pirmojo var-
do paminėjimo istorijos knygose. 
Tai didžiulė sukaktis, liudijanti mūsų 
tautos ilgą ir prasmingą praeitį, o dar 
svarbiau – jos ryžtą ir ištvermę. Tuo 
atsparumu pasižymi ir lietuviškoji iš-
eivija: tiek caro laikais išvykusieji į 
kitas šalis ieškant geresnio, ramesnio 
gyvenimo, traukiantis nuo caristines 
Rusijos priespaudos, tiek pasitrau-
kusieji po Antrojo pasaulinio karo, 
tiek dabartinė banga, ieškanti švie-
sesnės ateities įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Kur lietuvis beatsirastų, 
jis nepamiršta, iš kur kilęs. Įsikūręs 
randa reikalo ką nors „lietuviško“ 
nuveikti.  Išeivijos „lietuvijai“ šven-
tės yra būtinos kaip oras, kad ji ne-
išblėstų ir neišsiblaškytų svetimuose 
kraštuose, bet save pažintų ir stiprė-
tų ateičiai. Šventėse švenčiame savo 
kilmę. Kokius pėdsakus paliks mūsų 
karta, priklausys nuo mūsų tautinio 
įsitikinimo bei kūrybingumo. 

Ypatingas dėmesys skirtinas 
kartų bendravimui ir bendradarbia-
vimui. Jaunimo augimo ir brendimo 
laikotarpis yra didžiai jausminis, jau-
nimas nori save išreikšti. Jaunimas 
nėra pasyvus, jis nori dalyvauti. Šios 
Dainų šventės šūkis kaip tik ir bus 
– imponuoti jaunimui, pagauti jo 
vaizduotę, uždegti nors mažą tėvy-
nės meilės kibirkštėlę ir leisti jai įsi-
liepsnoti, kad ji neištirptų svetimoje 
aplinkoje ir būtų perduota kaip esta-
fetė kitoms kartoms.

Devintoji Dainų šventė vyks 
Kanadoje. Tai kraštas, kuris pasižy-
mi savo daugiakultūrine politika. Ji 
skiriasi nuo kaimyninių Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kurios sociolo-
gų linksniuojamos kaip kultūrų ly-
gintojos, kaip kultūras tirpdančios. 
Kanada skelbiasi besiskirianti nuo 

savo didžiojo kaimyno tuo, kad jos 
valstybės rėmuose įvairios kultūros 
turi galimybių išlikti savitos, „neiš-
tirpti“. Kanada džiaugiasi daugiakul-
tūros įvairove, kuri paįvairina jos 
valstybę, rasdama vietos visiems ir 
nereikalaudama, kad čia atvykusios 
tautos atsisakytų savo šaknų, bet sa-
vo kultūra turtintų naująjį kraštą. 

Gyvenamasis kraštas veikia ir 
mus,  – elgsena, ištarme, požiūriu į 
kitus kraštus bei žmones. Kai suva-
žiuoja lietuviai iš įvairių kraštų, pa-
matome tai, kas mus skiria, bet taip 
pat ir tai, kas mus jungia. Taigi, būsi-
mojoje Dainų šventėje švęskime tai, 
kas mus jungia ir įžiebkime tą ramiai 
rusenančią tautos meilės liepsnelę. 
O po šventės parsineškime jos žiežir-
bą namo ir saugokim, kaip tai darė 
mūsų senoliai, nešdami žiežirbas iš 
šventųjų aukurų.

Šventės muzikos vadovė yra 
paskelbuti eileraščių konkursą. Nori-
ma paskatinti kūrybines jėgas sukur-
ti eiles, tinkančias naujoms dainoms 
devintajai Dainų šventei. Jau pa-
skelbtas ir Dainų šventės šūkis: DAI-
NA AŠ GYVENU!  Kuriantys tiktai 
anglų kalba buvo kviečiami nepa-
būgti ir taip pat konkurse dalyvauti. 
Buvo prašoma konkursui pateikti žo-
džius keturioms kategorijoms: dainą 
vaikams, jaunimui, suaugusiems ir 
bendram chorui. Bus skiriama po 2 
premijas kiekvienai kategorijai – pir-
moji premija – $300, antroji – $200.  
Iš viso – 8 premijos. Medžiagą mu-
zikos vadovei Daliai Viskontienei 
reikėjo pateikti iki 2007 m. kovo mė-
nesio 16 d. 

Gabija Petrauskienė
IX Dainų šventės 

Muzikos komiteto vardu
Torontas

 Dainų šventės klausimu kreip-
tasi į Dalią Viskontienę e-mail: 
dalia.viskontas@sympatico.ca.

iX išeiviJos Lietuvių dainų 
šventės toRonte vyRiausioJi vadovė 
daLia viskontienė
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Kiekvieno žmogaus gyvenimo 
istorija – tai paslaptinga istorija. Vis-
kas priklauso nuo asmens, kaip jis sa-
vo gyvenimą nugyvena. Tekantis lai-
kas – tarsi upės vanduo nuplukdo už-
marštin veidus, datas, įvykius, tačiau 
yra asmenų, kurie spinduliuoja kaip 
negęstančios žarijos. Tokia negęstan-
ti ugnelė yra JAV Brighton Parko 
(Čikagoje) Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Salomėja Daulienė. Jau-
čiau būtinybę prakalbinti darbščiąją 
bitelę Salomėją.

Salomėja Daulienė Zdancevi-
čiūtė gimė Lietuvoje, Marijampolės 
apskrityje, Liudvinavo valsčiuje, 
Gulbiniškių kaime. Pradžios mo-
kyklą lankė savo kaime, gimnaziją 
pradėjo Marijampolėje, tęsė Vokieti-
joje, Rebdorfo lietuvių stovykloje, 
ir baigė Čikagoje – Šv. Kazimiero 
akademijoje.  Magistro diplomą įsi-
gijo Marywood kolegijoje (Marywo-
od College), Scranton, PA.  1959 m. 

Veikli Brighton Parko lietuvių pirmininkė
ištekėjo už Kazio Daulio, užaugino 
dukrą Loretą ir sūnų Vitą, kuris su 
Audra Kubiliūte jiems padovano-
jo tris dauliukus:  Gintarę, Daivą ir 
Arą.

Salomėja Daulienė, auginda-
ma lietuvišką šeimą, kartu dirbo – 
mokytojavo Čikagos arkidiecezijos 
katalikiškose mokyklose net 33 me-
tus.  Daug metų ji atidavė mokyklai 
ir mokiniams, tačiau tasai kasdieni-
nis bėgimas paskui įsipareigojimus 
anaiptol nepakirto norų žvelgti į ki-
tus gyvenimo klodus bei lietuvybei 
svarbias pareigas. Salomėja įsijungė 
į JAV LB Brighton Parko apylinkės 
veiklą. 1982 m. Salomėja Daulienė 
buvo išrinkta tos apylinkės pirminin-
ke ir pirmininkauja jau 25 metus. 

Vadovaudama LB apylinkei 
Salomėja atliko daug svarbių darbų.  
Paklausta, kuris darbas jai buvo sun-
kiausias, ji atsakė, kad sunkių darbų 
nėra, bet yra svarbių darbų. Vienu 

svarbiausių darbų ji laiko 1987 m. 
surengtą Krikščionybės Lietuvoje 
600 metų jubiliejaus šventę. Šventė 
vyko Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Prasidėjimo parapijoje. Ta pro-
ga prie klebonijos buvo pastatytas 
skulptoriaus Jurgio Daugėlos sukur-
tas kryžius, papuoštas lietuviškais 
motyvais. Autoriaus žodžiais tariant 
– ženklas, jog čia būta lietuvių. Kry-
žiaus šventinimo dieną tūkstantinė 
lietuvių minia su organizacijų vėlia-
vomis žygiavo gatvėmis, giedodama 
lietuviškas giesmes.  Šv. Mišios vy-
ko lauke, prie bažnyčios. Altorius, 
kryžius ir aplinka skendo gėlėse. 
Mišiose dalyvavo vietos vyskupas 
A. Abramovicz, 18 kunigų, seselių ir 
daugybė lietuvių iš kitų parapijų.  Po 
visų iškilmių vyko vaišės. Žmonės 
džiaugėsi sakydami: „Nesame matę 
tokios didingos šventės nuo laisvos 
Lietuvos laikų”. 

saLomėJa dauLienė

Marija Remienė

saLomėJa dauLienė (dešinėJe) iR pLb piRmininkė Regina naRušienė

nukelta į 28 psl.
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Iškilmės vyko Salomėjos Dau-
lienės rūpesčiu, buvo surinkta 7000 
dol. kryžiaus ir kiemelio sutvarky-
mui. Aukojo visos Brighton Parko 
lietuvių organizacijos ir pavieniai 
asmenys.

Antras visuomenei svarbus 
renginys įvyko 2005 m., pasitelkus į 
pagalbą Lietuvos Vyčių 36-osios kuo-
pos valdybą: surengtas iškilmingas 
„Pagerbimas Lietuvai” penkiolikos 
metų atkurtos Nepriklausomybės, 
vienerių metų Šiaurės Atlanto orga-
nizacijoje (NATO) ir vienerių metų 
Europos Sąjungoje proga. Iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas, konsulas Arvydas 
Daunoravičius ir kiti retai Brighton 
Parko apylinkėje matomi svečiai.

Salomėjos Daulienės dėka 
Brighton Parko apylinkė klesti. Jai 
nuolat kyla naujos idėjos, naujos 
formos bei naujos veiklos kryptys. 
Per 25-rius metus Brighton Parko 
apylinkėje daug kas pasikeitė, bet ne-
išnyko geri darbai. Salomėja nugali 
laiką ir meta žvilgsnį į ateitį. Kukli 
Salomėja nepriskiria sau nuopelnų 
dėl sėkmingos apylinkės veiklos. Ji 

džiaugiasi, kad sugebėjo įtraukti į 
LB veiklą naujuosius ateivius. Jos 
valdyboje iš 16 narių 8 yra naujieji 
ateiviai ir visi vieningai dirba. Salo-
mėja nėra iš tų pirmininkų, kurie tik 
vadovauja ir įsakinėja; ją pamatysi 
virtuvėje prie keptuvės, o po vaišių 
ji yra indų plovėja. Ji yra pirminin-
kė, kuri viską mato, viską girdi, kas 
vyksta aplinkui, ir būna ten, kur ko 
nors trūksta – kultūros ir šviesos 
skleidėja savo apylinkėje.   

Šalia ilgamečio darbo Lietu-
vių Bendruomenėje Salomėja Daulie-
nė dalyvauja ir kitose organizacijose:  
sekretorė Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyboje, radijo „Margutis II” valdy-
bos narė, Lietuvos Vyčių 36-ios kuo-
pos valdyboje atsakinga už tautinės 
kultūros reikalus, Amerikos Lietuvių 
Katalikių Moterų 20-osios kuopos 
narė, Lietuvos Vyčių Vidurio Ameri-
kos apygardos choro narė ir 18 metų 
buvusi „Dainavos” ansamblio narė.  
Salomėja dirba ne dėl to, kad, būda-
ma mokytoja iš profesijos, turi pašau-
kimą visuomeniniam darbui; labiau 
iš pareigos jausmo, kuris skatina ją 
visais įmanomais būdais tarnauti sa-
vajai parapijai, savo tautiečiams.

Už rūpestingą mokytojos dar-
bą buvo atžymėta Englewood rajono 
St. Justin mokyklos žymeniu „1989 
metų mokytoja”.  JAV LB Sociali-
nių reikalų taryba 2002 m. paskyrė 
jai metų premiją iš prelato dr. Juozo 
Prunskio „Vyresniųjų lietuvių fon-
do” už krikščioniškosios lietuvybės 
išlaikymo darbą išeivijoje. 2002 m. 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikių 
moterų sąjunga įteikė jai žymenį „Už 
ilgametį, nenuilstamą darbą” 20-ojo-
je kuopoje.

Ir Lietuvių Bendruomenėje 
jos vardas gerai žinomas: į JAV LB 
Tarybą buvo išrinkta 6 kartus (viena  
kadencija yra 3 metai), o į PLB sei-
mą – 2 kartus.

Paskendusi rūpesčiuose ir 
džiaugsmuose tikriausiai nė nepa-
stebėjo, kad į duris beldžiasi pensi-
ninkės amžius. Tačiau ir būdama 
pensininke ji atsikvepia ir atranda 
laiko laikraščiui ar knygai tik vėlai 
vakare. Salomėja paliks pėdsakus ne 
tik Brighton Parko apylinkėje, bet ir 
visoje JAV Lietuvių Bendruomenė-
je. Už viską, ką ji suteikė mūsų lietu-
viškai visuomenei, tariame nuoširdų 
ačiū.

atkelta iš 27 psl.

Belgijos LB, įkurta 1946–
1947 metais, kovo 3 d. šventė 60-ąjį 
jubiliejų, prasidėjusį šv. Mišiomis 
Šv. Onos bažnyčioje Briuselyje, ku-
rias aukojo prel. E. Putrimas. Po to 
vyko V. V. Landsbergio (jaunesnio-
jo) koncertas netoliese esančioje St. 
Anne pilyje. Renginys baigėsi vaišė-
mis. Belgijos LB Valdyba dėkoja LR 
Nuolatinei Atstovybei prie NATO, 

Urugvajaus Lietuvių Bendruo-
menė pranešė, kad 89-ąsias Lietuvos 
nepriklausomybės metines paminėjo 
Urugvajaus lietuvių kultūros draugi-
jos nariai, Nepriklausomybės ir Lie-
tuvos Respublikos aikštėse Montevi-

Nauja Urugvajaus lietuvių 
kultūros draugijos valdyba

deo mieste padėdami gėlių prie ten 
esančių nepriklausomybės simbolių. 
Taip pat Urugvajaus Lietuvių kultū-
ros draugija išsirinko naują valdybą. 
Juo tapo Roberto Ibarra Vėta.

Belgijos LB 60-mečio šventė
ambasadoriui Linui Linkevičiui bei 
referentei Sigitai Matulevičienei, pa-
rėmusiems šį renginį finansiškai bei 
labai daug padėjusiems organizuo-
jant šventę; LR Nuolatinei Atstovy-
bei prie ES ir ambasadoriui R. Marti-
koniui bei ministrui patarėjui Erikui 
Petrikui už finansinę paramą; LR 
dvišalei Ambasadai ir ambasadorei 
N. Žambaitei už finansinę paramą.

Veikia nauja „Drau-
gystės tilto“ internetinė 
svetainė www.draugys-
testiltas.eu  Čia galite 
rasti visą informaciją 
apie būsimą renginį. 
Kviečiame aktyviai da-
lyvauti diskusijose! Tei-
kite savo pasiūlymus 
bei patarimus organiza-
ciniam komitetui! 
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„Estijos Lietuvių Bendruomenė“

Knygos autorė – Cecilija Rasa 
Unt; 168 psl.; išleido UAB „Spaustu-
vė Morkūnas ir Ko“; pagrindinis rė-
mėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR Vyriausybės. 

1980 m. gruodžio 6 dieną Es-
tijoje gyvenantys lietuviai susirinko 
pasiryžę įkurti savo tautinę draugiją. 
Lemtingi 1988 m. įvykiai pastūmėjo 
daugelį tautinių mažumų į Estijos 
tautybių forumą, paskatinusį būti 
lojaliais šalies piliečiais ir kurti sa-
varankiškas draugijas. Lietuviai bu-
vo tam pasiruošę, tad tų pačių metų 
gruodžio 6 d. vieni pirmųjų tapo ju-
ridiškai įregistruota tautine draugija. 
1990 m. kovo 10 d. – teisėta Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės nare. 

Knygos pradžioje „Lietuvių 
Charta“ išsako lietuvių tautinės savi-
monės, kalbos ir kultūros išsaugoji-
mo tradicijas, jų perdavimo svarbą 
ateinančioms kartoms... Įžanginėje 
knygos dalyje – LR ambasadorės Ha-
linos Kobeckaitės, 1994–1997 m. dir-
busios Estijoje, žodis „Ir dabar esame 
visi kartu“. Pirmojoje knygos dalyje 
„Mūsų dienos“ chronologine tvarka 
patalpinti Lietuvos ir užsienio lie-
tuvių spaudoje Cecilijos Rasos Unt 
straipsniai apie Estijos lietuvių gyve-
nimo problemas, draugijos kultūrinę 

veiklą ir ryšius su Tėvyne nuo 1995 
iki 2005 m, neapeinant Estijos kultū-
rinio gyvenimo įvykių (dainų šven-
čių, Joninių, Tartu slidžių maratonų, 
P. Kereso, G. Otso atmintinų dienų). 
Antrojoje dalyje „Mūsų vaikai“ – Es-
tijoje gyvenančių mišrių šeimų vai-
kų, besimokančių lietuvių kalbos, 
dalyvaujančių tarptautiniuose pieši-
mo ir rašinių konkursuose, Lietuvos 
vaikų stovyklose ir pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, įspūdžiai. Trečioji 
knygos dalis „Kiti apie mus“ – lietu-
vių žurnalistų pokalbiai su Estijos 
lietuviais-asmenybėmis, turinčiais 
didelės įtakos EL bendruomenės gy-
venime. Knygos pabaigoje randame 
ELB garbės narių sąrašą, daugelį 

apdovanojimų, pagyrimo ir padėkos 
raštų, gautų iš Estijos ir Lietuvos val-
džios instancijų. 

Pirmasis knygos sutikimas 
įvyko 2007 m. sausio 26 d. Estijos 
Respublikos ambasadoje Vilniuje, 
dalyvaujant apaštaliniam nuncijui 
Baltijos šalims Peter Stephan Zurb-
riggen, Estijoje dirbusiems diploma-
tams – ambasadoriams, Lietuvos po-
litikos ir kultūros veikėjams, jaunys-
tės bendražygiams. Fundatorius ir 
kvietėjas – ER ambasadorius Andres 
Tropp. Renginį praturtino Daivos Či-
činskienės vadovaujamo folklorinio 
ansamblio kanklių, birbynės ir daini-
ninkų balsai bei garsai. 

Marju Šlapikienė

iš kn. „estiJos Lietuvių bendRuomenė“ pRistatymo viLniuJe. viduRyJe 
sėdi autoRė ceciLiJa Rasa unt (nuotR. viRšuJe); su estiJos dipLomatais
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,,Vėliava nėra tik šiaip sau 
medžiagos gabalas, bet svarbiausias 
valstybės laisvės simbolis, už kurį 
tautos ir valstybės vaikai užmokėjo 
savo krauju”, – taip neseniai buvo 
rašoma ,,Chicago Tribune” dienraš-
tyje, eilinį kartą iškilus diskusijoms 
apie pagarbą valstybės vėliavai. Tam 
tikras JAV visuomenės sluoksnis 
kartas nuo karto mėgina įtikinti įsta-
tymų kūrėjus, kad vėliava 
būtent ir yra ,,medžiagos 
gabalas”, todėl neturėtų 
būti nusikaltimas ją degin-
ti, suplėšyti ar kitaip išnie-
kinti.

Laimė, kad yra ir ki-
taip galvojančių, kurie vals-
tybės vėliavą laiko šventa 
ir verta visokeriopos pagar-
bos. Įdomu, kaip amerikie-
čiai, kuriuos užsieniečiai 
dažnai kaltina patriotišku-
mo stoka, pasisakytų, jeigu  
kažkas Vašingtone pradėtų 
rimtai kalbėti, kad reikia 
pakeisti vėliavą kitokia, 
galbūt visiškai raudona ar 
balta, ar tamsiai mėlyna su 
,,baltagalviu ereliu“ vidury-
je, nes tai juk taip pat yra 
Amerikos simbolis. Kas 
gi matė tokią vėliavą, pa-
siūtą iš daugybės medžiagos juostų, 
žvaigždučių, tarytum kažkokių atlie-
kų. Galingai, turtingai valstybei dera 
turėti vėliavą, kuri bematant atkreip-
tų pasaulio dėmesį ir priverstų jį pa-
garbiai nulenkti galvą.

Žinoma, tokia prielaida, kad 
Amerika net svajotų pakeisti savo 
vėliavą,  yra visiška nesąmonė. Bet 
kaip su Lietuva, kuriai siūloma atsi-
sakyti ne tik savo trispalvės, bet ir 
valstybingumo, kurį ji simbolizuoja? 
Juk Lietuva, paskelbusi nepriklauso-
mybę 1918 m. vasario 16 d., atsisakė  

Ar grįšime į kunigaikštystės laikus?
Danutė Bindokienė

„Draugo“ dienraščio vyriausioji redaktorė

Didžiosios Kunigaikštystės (tuo pa-
čiu bet kokių unijinių ryšių su Lenki-
ja ar kuria kita kaimynine valstybe) ti-
tulo ir valdymo formos. Lietuva tapo 
moderni respublika. Tos respublikos 
vėliava  – trispalvė, ne raudona su 
Vyčiu ar kitu kuriuo simboliu. Pakei-
čiant trispalvę ta senoviškąja vėliava 
tuo pačiu paneigiamas ne tik visas ne-
priklausomybės laikotarpis po 1918 

m. vasario 16-osios, bet ir beveik sep-
tyniolika 1990 m. kovo 11-ąją atkur-
tos nepriklausomybės metų.

Grįšime į kunigaikštystės lai-
kus? (Lietuva jau turi kunigaikštie-
nę, kuriai šį titulą suteikė ne kas ki-
tas, kaip Maskva). Vienas Amerikos 
lietuvių šviesuolis, perskaitęs „Drau-
go” vedamąjį ta tema, priminė, kad 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kanceliarijoje visiems oficialiems 
raštams buvo vartojama tik gudų 
(rečiau lotynų) kalba. Kas žino, gal 
pakeitus vėliavą bus pasiūlyta grįžti 

prie gudų kalbos? (Baltarusijos dik-
tatorius Lukašenka į tai tikrai palan-
kiai pažiūrėtų).

Raginame, prašome, kviečia-
me: išraukime su pačiomis giliausio-
mis šaknimis kai kurių Lietuvos isto-
rikų ir ,,heraldikos žinovų” pastangas 
pakeisti Lietuvos trispalvę senovine 
LDK vėliava – raudona su Vyčiu. 
Trispalvė yra modernios, nepriklau-

somos nuo jokių kaimynų, 
laisvos ir savarankiškos 
Respublikos simbolis. Tai 
ne trys susiūti skirtingų 
spalvų medžiagos gabalai, 
kurių ,,paprastumo” Lietu-
va turėtų gėdytis prieš pa-
saulį. Trispalvės nesigėdi-
jo savanoriai, eidami ginti 
tėvynės; nesigėdijo mūsų 
kariai, ją iškėlę Gedimino 
pilies bokšte, kai Vilnius 
grįžo Lietuvai; nesigėdijo 
partizanai; nesigėdijo ko-
votojai už savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę; 
nesigėdijo tremtiniai; nesi-
gėdijo užsienio lietuviai; 
nesigėdijo mūsų tautiečiai 
Baltijos kelyje ar Katedros 
aikštėje Vilniuje, reikalau-
dami laisvės. Mes dainuo-
jame, kad tai „brangiau-

sios spalvos, kurios reiškia mums 
laisvę, kurios atimti niekas neturi 
teisės”.

Galbūt Lietuvoje tautiečius tie 
,,žinovai” ir galės įtikinti, kad atsisa-
kytų (referendumu ar kitaip) trispal-
vės, bet nejaugi ir užsienio lietuviai 
yra tokie lengvatikiai? ,,Draugas“ 
kviečia atsakyti į paprastą klausimą 
tiesiai šviesiai: ar reikia pakeisti tri-
spalvę raudona vėliava su Vyčiu, ar 
esate nuomonės, kad ne?

Čikaga

Lietuviškų oRganizaciJų Jav ŽenkLai
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PLB valdybos narė Dalia Hen-
ke akcentuoja, jog trečiosios emigra-
cijos bangos lietuviai sparčiai kuria 
lituanistines mokyklėles Vakarų Eu-
ropos šalyse. Štai pašnekovė teigia, 
jog Vokietijoje yra įsteigtos net aš-
tuonios lituanistinės mokyklos. To-
kie skaičiai tik iš pažiūros nuteikia 
optimistiškai. Bet kas gi iš tikrųjų 
slepiasi po šia statistika? Dažnai, 
kalbant apie lietuviškas mokyklas 
užsienyje, įsijaučiama į romantiš-
kai nuspalvintus pašnekesius, neįsi-
gilinant į šių mokyklų kūrimosi ir 
veikimo sunkumus, nepateikiami iš-
samesni šias mokyklėles lankančių 
lietuvių kilmės moksleivių skaičiai, 
pvz., koks procentas toje šalyje gy-
venančių lietuvių kilmės vaikų lan-
ko mokyklą, kiek mokinių iš mišrių 
šeimų geba kalbėti lietuviškai ir t.t. 
Turbūt vargu ar galima tiksliai atsa-
kyti į šiuos klausimus, nes trūksta 
išsamios informacijos. Šia proga no-
rėčiau pasidalinti keliomis mintimis 
šiuo klausimu. Nesu kompetentinga 
kalbėti apie šias problemas kitose 
Europos šalyse, tačiau turiu nema-
žai duomenų apie situaciją Danijos 
sostinėje ir jos apylinkėse, nes lietu-
viškos mokyklos steigimo galimybe 
mėginau rūpintis 2001 m., nuo 2005 
m. dirbu gimtosios lietuvių kalbos 
mokytoja prie Kopenhagos savival-
dybės. Apskritai apie lietuviškosios 
mokyklėlės steigimą Kopenhagoje, 
pasak pirmosios Danijos lietuvių 
bendrijos (DLB) pirmininkės Ingos 
Merkytės, buvo daug kalbėta nuo pat 
DLB susikūrimo 1997 m. 

Reikia akcentuoti, kad Danijo-
je, ypač Kopenhagos savivaldybėje, 
kol kas dvikalbiai mokiniai turi ganė-
tinai palankias sąlygas lankyti gimto-
sios kalbos pamokas šeštadieniais: 
šios pamokos finansuojamos iš mo-
kesčių mokėtojų pinigų, pamokoms 
teikiamos nemokamos patalpos, kur 
galima naudotis muzikos grotuvais, 
video sale, vadovėliams bei kultūri-

Keletas minčių dėl lituanistinių mokyklų užsienyje
perskaičius interviu su Dalia Henke (PL 2007 m. sausis)

niams renginiams taip pat yra skiria-
mos lėšos. Deja, drįsčiau teigti, kad 
daugumai lietuvių tėvų lietuviška 
mokykla nėra suvokiama kaip inves-
ticija į vaiko žinias ar bendravimo 
įgūdžių bei tapatybės puoselėjimą. 
2005 m. rugpjūtį atidarius pirmąją 
lietuvių kalbos pamokų klasę prie 
Kopenhagos savivaldybės praktiškai 
entuziastus buvo galima suskaičiuoti 
ant vienos rankos pirštų, likusieji pa-
mokas lankė labai prastai, o po poros 
mėnesių klasėje iš pirmojo sąrašo be-
buvo likusios tik dvi mokinės. Taigi, 
mokyklėlei grėsė uždarymas, nes pa-
gal savivaldybės reikalavimus tokia 
klasė gali veikti tik esant 12 moks-
leivių. Vis dėlto mokytojai pasisekė 
surasti penkis papildomus mokinius, 
kurie DLB nebuvo pakviesti regist-
ruotis į pirmąjį sąrašą – gal todėl, 
kad jų tėvai nėra DLB nariai ar DLB 
valdybai kai kurie nebuvo žinomi. Vi-
si šie vaikai, skirtingai nuo pirmojo 
DLB sudaryto sąrašo, gebėjo laisvai 
kalbėti ne tik lietuviškai, bet ir dar 
keliomis kalbomis, todėl buvo labai 
tinkami ir reikalingi mokiniai.  

Šiuo metu lietuvių kalbos pa-
mokas lanko 11 mokinukų, nors mo-
kyklinio amžiaus moksleivių Kopen-
hagoje ir apylinkėse gyvena kelios 
dešimtys ir auga daugiau nei pus-
šimtis lopšelinukų ir darželinukų. 
Šeši mokiniai iš mišrių šeimų lanko 
lietuvių kalbos pamokas (apytiksliai 
10 proc. visų vaikų iš mišrių šeimų). 
Keturi iš jų geba laisvai kalbėti lie-
tuviškai. Dauguma nelankančių lie-
tuvių kalbos pamokų vaikų iš mišrių 
šeimų praktiškai nekalba ir nesupran-
ta lietuviškai. Dar penki mokyklėlės 
mokiniai kilę iš lietuviškų šeimų 
(apytiksliai 15% vaikų iš lietuviškų 
šeimų). 

Kalbėdama apie savo moki-
nius norėčiau pabrėžti, kad šie vaikai 
yra ypač gabūs ir žingeidūs, jie lanko 
įvairius būrelius, sporto treniruotes, 
mokosi groti muzikos instrumentais, 

o taip pat, nepaisant didelio amžiaus 
ar lietuvių kalbos įgūdžių skirtumo, 
išsiskiria be galo laisva bendravimo 
maniera ir draugiškumu. Kaip jau 
minėjau, kasdienybėje jie bendrauja 
ne viena ir ne dviem kalbom. Pavyz-
džiui, lietuvių-turkų kilmės mokinė 
Muygan Kocabas mokosi net šešių 
kalbų: ji laisvai kalba turkiškai ir 
prancūziškai, taip pat mokosi anglų, 
danų, vokiečių ir jau mėgina su savo 
mama šnekėtis lietuviškai. Thomas 
Ruseckas ir Eleonora Kulikauskaitė 
tiek lietuviškai, tiek angliškai ir da-
niškai kalba be jokio akcento, trimis 
kalbomis abu kuria eilėraščius ir pa-
sakas. 

Pradėjus veikti lietuviškoms 
pamokoms prie Kopenhagos savival-
dybės labai akivaizdžiai išryškėjo lie-
tuvių tėvų susiskaldymas, skirstyma-
sis į „elitinius tikrus“ ir „netikrus“ 
lietuvius. Mokytoja akivaizdžiai 
galėjo jausti kai kurių tėvų baimę, 
jog jų vaikas nieko neišmoks tokio-
je nehomogeniškoje klasėje. Įstrigo 
vienos mamos pasakymas: „Mano 
vaikas su mankurtais mokytis kartu 
negali“. Juk tokie patys simptomai 
reiškiasi ir Lietuvoje: didžiuosiuo-
se miestuose intensyviai steigiamos 
„elitinės“ privačios mokyklos ar gim-
nazijos, kurias lanko pasiturinčių tė-
vų vaikai. „Tikriesiems“ lietuviams 
užsienyje galima būtų priskirti lai-
kinai atvykstančias dirbti lietuvių 
inteligentų arba diplomatų šeimas, 
kurios, pasibaigus darbo sutarčiai, 
po kelių metų grižta į Lietuvą. Pui-
kiai suprantama, jog tokiems tėvams 
labai aktualu, kad vaikas per tuos 
kelis metus nepamirštų sunkiosios 
lietuvių kalbos rašybos, išsamiai su-
sipažintų su lietuvių literatūros auto-
riais, Lietuvos istorija. Nėra jokios 
abejonės, kad šiems vaikams yra 
reikalingos privačios individualios 
pamokos. Bet tuo pačiu apmaudu, 
kad dauguma šių vaikų nelanko lie-
tuviškos mokyklos. Savaitgalinės lie-
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tuviškos mokyklos paskirtis yra ne 
vien tik žinių perteikimas, čia taip 
pat mokomasi bendravimo įgūdžių, 
palaipsniui vaikai ima bičiuliautis, o 
tai skatina silpniau kalbančius moky-
tis lietuvių kalbos, domėtis Lietuva, 
jos istorija ir kultūra. Kopenhagos 
šeštadieninės lietuviškos mokyklos 
mokinių komanda akivaizdžiai išsi-
skiria karts nuo karto vykstančiuose 
kultūriniuose renginiuose vaikams: 
šie vaikai visada kartu, kartu su jais 
programėlėse dalyvauja ir dvi mažo-
sios sesutės, jie drąsiai vienas kitą 
vadina vardais, jie jaučiasi saugiai, 
bendrauja laisvai, kai tuo tarpu kiti 
rymo pavieniai, vyresni sukaustyti 
bendravimo baimės, o mažesnieji 
glaustosi prie mamų. Būtų tikrai sma-
gu, kad diplomatinių įstaigų darbuo-
tojai ypač aktyviai leistų savo vaikus 
į tokias lietuviškas mokyklas, kurias 
lanko ir šiek tiek kitokie lietuviukai, 
nes tik taip bus parodytas solidaru-
mas ir pavyzdys likusiems tautie-
čiams, kad ir lietuvių kalba bei kul-

tūra turi nė kiek ne mažiau prestižinį 
statusą nei kitos kalbos ir kultūros.

Taigi, savaitgalinių lituanis-
tinių mokyklų mokytojų pareiga ir 
tam tikra misija yra įtikinti tėvus, 
kad lietuviška mokyklėlė reikalin-
ga ir mišrių šeimų vaikams, ir lietu-
viams, laikinai apsigyvenantiems 
užsienio šalyje. Galima rengti pra-
nešimus ar susitikimus-pokalbius tė-
vams, mėginant mišrioms šeimoms 
įteigti, jog dvikalbystė nėra kažkoks 
kultūrinis luošumas, o tik didelė do-
vana ir privilegija. Svarbu įtikinti 
lietuvių šeimas, kad lietuviškai kal-
bantys vaikai yra labai reikalingi 
klasėje. Tačiau dar yra viena grupė 
vaikų – tai Lietuvoje gimę ir lankę 
lietuviškas mokyklas vaikai, kurie 
dažniausiai dėl šeimyninių aplinky-
bių atvyksta į kitą šalį ir šeimyninę 
aplinką. Šie vaikai yra labiausiai 
pažeista grupė tiek tapatybės, tiek 
kalbos prasme. Jiems yra sunkiausia 
integruotis į naują visuomenę ir dėl 
vyresnio amžiaus sunkiausiai sekasi 

mokytis naujos kalbos. Kai kurių vai-
kų mamos, norėdamos, kad jų vaikai 
kuo greičiau išmoktų naujos kalbos, 
nustoja su jais šnekėtis gimtąja kal-
ba. Neretai šie vaikai dėl kitoniško 
vardo ir pavardės, dėl kalbos akcen-
to atsiduria trauminėje psichologinė-
je situacijoje, apie kurią ne visada 
išdrįsta papasakoti net savo mamai, 
o mokykloje tokių dalykų mokytojai 
net nepastebi ar nenori pastebėti. Pir-
miausia svarbu, kad šeimoje patėvis, 
o svarbiausia mama padėtų suvokti, 
jog turimas lietuviškas identitetas 
yra vertybė. Šeštadieninės lituanisti-
nės mokyklos lankymas gali padėti 
sustiprinti pasididžiavimą savo lietu-
viška tapatybe, o taip pat paprasčiau-
siai atsipalaiduoti, nes čia vaikas turi 
galimybę bendrauti, skaityti ir rašyti 
savo gimtąja kalba.              

Reda Mieldažytė
lietuvių kalbos mokytoja prie 

Kopenhagos savivaldybės vaikų ir 
jaunimo skyriaus, dvikalbių 

moksleivių poskyrio

Sydnėjus. Antanas Kramilius 
pranešė, kad Vasario 16-oji čia buvo 
paminėta sekmadienį, vasario 18-
ąją. Tai buvo karštas sekmadienis. 
„St. Joachimo parapijos Lidcombe  
kieme rikiuojasi uniformuoti skautai 
ir sportininkai prie savo vėliavų. Var-
pai šaukia į pamaldas. Bažnyčioje 
sugriaudžia vargonai, valdomi Lenki-
jos Wojciech Wisniewski konservato-
rijos studento. Sydnėjaus „Dainos“ 
choras iš 40 giesmininkų, vadovau-
jamas Birutės Aleknaitės, šv. Mi-
šias pradeda tradicine „Marija, Ma-
rija“. Šv. Mišias atnašauja kun. Jan 
Stankewicz, kuris pamilęs lietuvius 
pasivadino Jonu Stankevičium ir iš-
moko Mišias aukoti lietuviškai. Jam 
talkininkavo australas misionierius 
iš Naujosios Gvinėjos, kuris pasakė 
tai dienai skirtą pamokslą. Choras be 
bažnytinių giesmių pagiedojo mal-
dą „Nuliūdo kapai“ ir „Apsaugok, 
Aukščiausias“. Pabaigai kun. Stan-
kevičius padėkojo gausiai susirinku-

Giesmės, nukėlę iki dangaus
siems parapijiečiams ir pasveikino 
visus, švenčiančius Lietuvai brangią 
šventę. Svečias misionierius stovėjo 
prie altoriaus tol, kol choras galingai 
pabaigė „Apsaugok, Aukščiausias“. 
Sakė, savo gyvenime nėra girdėjęs 
tokio puikaus choro, kurio giesmės 
nukėlė jį iki dangaus. Tik kažkodėl 
nesimatė Lietuvos trispalvės.

Po mišių skubėjome į naują 
Lietuvių klubą Bankstown, kur vyko 
minėjimas. Čia susirinko margaspal-
vė apie 150 žmonių publika, Sydnė-
jaus „Sūkurio“ šokėjai, vadovaujami 
Kristinos Rupšienės Coxaitės ir „Dai-
nos“ choras, vadovaujamas Birutės 
Aleknaitės, moterys – kaip karalai-
tės tautiniais kostiumais. Vyrams pa-
kako tautinių kaklaraisčių. 

Minėjimą pradėjo Sydnėjaus 
LB apylinkės pirm. Teodoras Rot-
cas. Įnešant Australijos ir Lietuvos 
vėliavą buvo sugiedotas Australijos 
himnas „Advance Australia“, piani-
nu palydint Wojcekui Wišniewski. 

Paskaitą skaitė pirmininkas T. Rot-
cas, apžvelgdamas Lietuvos golgo-
tos kelią. „Sūkurio“ šokėjai, kad ir 
ant minkštų grindų, atliko keletą šo-
kių. Choristas Darius Gakas, puikus 
tenoras, pritariant gitarai  jautriai pa-
dainavo tris savo kūrybos dainas. Tai 
visada laukiamas jaunas vyras, gy-
venimo keliu einantis su muzika ir 
dainomis. Pabaigai „Dainos“ choras 
atliko keletą dainų: „Mano gimtinės 
upelis“, humoristinę žemaičių daine-
lę „Pempel, pempel kuoduotoji“ ir ki-
tas; solo dainą atliko australas Garry 
Penhall, dainuojąs lietuvių chore.

Teodoras Rotcas tarė padėkos 
žodį, gėles ir dovanėles meninių vie-
netų vadovams įteikė Margarita Rot-
caitė. Pabaigai galingai nuskambėjo 
visų susirinkusiųjų giedamas Lietuvos 
himnas, kurį pianinu palydėjo jaunas 
lenkas Wojciech Wišniewski, pamilęs 
lietuvius“, – rašo A. Kramilius.
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nuomonės

Su kuo sutapatina Lietuvą ei-
linis užsienietis? Gal su žinomomis 
asmenybėmis? Bent tokia yra kai 
kurių žmonių nuomonė, tačiau aš 
abejoju, ar tai yra visiškai teisinga 
pažiūra. Paklauskime kur  nors, saky-
kime, gatvėje Florencijoje, ką tas at-
sitiktinis praeivis žino apie Lietuvą? 
Greičiausiai nieko. Gal kai kurie gir-
dėjo, kad  Lietuvoje gyvena pasaulio 
čempionas disko metėjas Virgilijus 
Alekna, kad yra dainininkė Violeta 
Urmana (Urmanavičiūtė), kuri ste-
bina operos pasaulį, ir gal kas nors 
yra girdėjęs apie stebuklus darantį 
širdies chirurgą Vytautą Sirvydį ir 
nuostabią pianistę profesorę Mūzą 
Rubackytę? Tačiau, kuo žinoma pati 
Lietuva?

Lietuvos įvaizdžiui sukurti rei-
kalingi bent trys bruožai, būtent: as-
menybė, veiksmas ir produktas.

Asmenybių turime, – pradžiai 
minėjau keturias pavardes. Gali būti 
ir simbolinė asmenybė. Štai čekai tu-
ri šaunųjį kareivį Šveiką, prancūzai 
– Orleano mergelę. Mes? Deja, parti-
zanų vadą generolą Ramanauską-Va-
nagą ne visi žino ir Lietuvoje.

Produktas? Cepelinai? Vakare 
juos valgo atvažiavę svečiai iš užsie-
nio, o lietuviai, bent dauguma, tokį 
sunkų maistą stengiasi valgyti pie-
tums. Alus? Geras, labai geras, bet 
vėl negi įtikinsime, pavyzdžiui, aust-
ralus, kad yra pasaulyje geresnis pro-
duktas negu Victoria Bitter?

O veiksmas? Turėjome Są-
jūdį. Turėjome ir gal vėl kada turė-
sime pergales skinančią Lietuvos 
krepšinio komandą. Neturime įvy-
kio – veiksmo, kuris Lietuvoje vyk-
tų nuolat ir būtų pasaulio dėmesio 
centre. Gal reiktų sukurti konkuren-
tą Eurovizijai – kiekvienais metais 
Vilniuje rengiamą Europos tautų, ne 
valstybių, bet tautų dainų konkursą, 
kuriame atlikėjai dainuotų ne anglų, 
bet savąja nacionaline kalba? Taip, 
kaip Euroviziją, tokį renginį stebėtų 

Mūsų įvaizdis
visas pasaulis ir žinotų, kad tai vyks-
ta Lietuvoje. Tada ir atskiros asmeny-
bės ryškiau spindėtų, reprezentuoda-
mos Lietuvą.

Svarbiausia vis dėlto yra, kad 
Lietuvos visuomenė didžiuotųsi sa-
vo tauta. Labai skaudu, kai kartais 
girdžiu lietuvius užsienyje kalbant 
neigiamai, neretai su panieka apie sa-
vo kraštą. Turime trūkumų, kas jų ne-
turi, bet būkime teisingi, – ne viskas 
yra blogai. Teigiu, kad yra daugiau 
gero, neužmirškime to.

Europos Sąjungoje, už Euro-
pos Sąjungos ir 
Lietuvoje buvo 
padaryta apklau-
sa: kaip vertina-
te Lietuvą. Blo-
giausiai vertino 
patys lietuviai, 
ir tai pasako, 
kokia yra mūsų 
savigarba.

Vaižgan-
tas kvietė ieško-
ti deimančiukų, 
o jų yra daug. 
Štai vienas. 
A r g e n t i n o j e , 
Patagonijos pro-
vincijoje, yra tu-
ristinis miestas 
Esquel su maž-
daug 40 000 gy-
ventojų, kurių 
tarpe yra Olga  
ir Bronius Luko-
ševičiai, gimę ir 
augę ne Lietuvo-
je, Lietuvą pir-
mą kartą aplan-
kę tik prieš porą 
metų. Juos man 
teko aplankyti 
prieš ketverius 
metus. Jie yra 
įsteigę ir vado-
vauja labai įdo-
miam ir gausiai 

lankomam Lietuvos muziejui, kurį 
aplankę turistai iš Argentinos išvyks-
ta žinodami apie Lietuvą ne mažiau 
kaip apie Argentiną. Muziejus yra 
įtrauktas į Argentinos muziejų kata-
logą. Lukoševičių pastangomis pa-
grindinė Esquel aikštė pavadinta Lie-
tuvos vardu. Aikštėje nukaldintas di-
džiulis saulės laikrodis yra Broniaus 
kūryba. Ar tai ne teigiamo Lietuvos 
įvaizdžio kūrimo pavyzdys? Iš tikrų-
jų, kiekvienas iš mūsų gali ir turi kur-
ti gražiosios Lietuvos įvaizdį.

bRonius iR oLga Lukoševičiai savo įsteigtame Lietu
vos muzieJuJe esqueL mieste, aRgentinoJe

Gabrielius Žemkalnis
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„pasaulio lietuvio” žinios

Sausio 14ąją buvo mi
nima 93ioji Pasaulinė mig
rantų ir pabėgėlių diena. Ta 
proga Popiežius Benediktas 
XVI paskelbė laišką, skirtą 
migrantų šeimai. Lietuvos 
vyskupų konferencijo dele
gatas užsienio lietuviams 
prel. E. Putrimas siūlo įsi
klausyti į šiuos Popiežiaus 
žodžius.

„Artėjančios Pasaulinės mig-
rantų ir pabėgėlių dienos proga ir 
žvelgdamas į Šventąją Nazareto 
Šeimą, visų šeimų ikoną, norėčiau 
pakviesti jus apmąstyti migrantų šei-
mos būklę. Evangelistas Matas pasa-
koja, jog netrukus po Jėzaus gimimo 
Juozapas, pasiėmęs kūdikį ir jo mo-
tiną, buvo priverstas bėgti į Egiptą, 
gelbėdamasis nuo karaliaus Erodo 
persekiojimo (plg. Mt 2, 13–15). Ko-
mentuodamas šį Evangelijos puslapį 
mano garbingasis pirmtakas, Dievo 
tarnas popiežius Pijus XII 1952 m. 
parašė: „Nazareto Šeima tremtyje, 
Jėzus, Marija ir Juozapas kaip emig-
rantai, Egipte ieškantys prieglobsčio 
nuo nuožmaus karaliaus pykčio, yra 
visų bet kurio amžiaus ir bet kurios 
šalies emigrantų ir keliaujančiųjų, 
visų pabėgėlių, dėl persekiojimo ir 
nepritekliaus priverstų palikti savo 
tėvynę, mylimus giminaičius, savo 
kaimynus, mielus draugus ir iškeliau-
ti į svetimą šalį, modelis, pavyzdys 
ir paspirtis“ (Exsul familia: AAS 44, 
1952, 649). Ši Nazareto Šeimos, pri-
verstos ieškotis prieglobsčio Egipte, 
nelaimė leidžia prabėgomis išvys-
ti visų migrantų, ypač pabėgėlių, 
tremtinių, evakuotųjų, šalies viduje 
perkeltųjų asmenų, persekiojamų-
jų, skausmingas gyvenimo sąlygas. 
Galime greitai pamatyti kiekvienos 

Popiežiaus laiškas dėl migrantų šeimų
migrantų šeimos išgyvenamus sun-
kumus, daugybės milijonų migrantų, 
pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų 
asmenų negandas ir pažeminimus, 
nepriteklius ir trapumą. Nazareto 
Šeima atspindi kiekvienos žmogiš-
kos šeimos širdyje saugomą Dievo 
paveikslą, net ir iškreiptą bei susil-
pnintą emigracijos“, – sakoma Popie-
žiaus laiške. 

Pasaulinės migrantų ir pabėgė-
lių dienos tema – „Migrantų šeima“ 
– buvo rutuliojama 1980 m., 1986 
m. ir 1993 m. Bažnyčia nori pabrėž-
ti savo įsipareigojimą ne tik indivi-
dualiam migrantui, bet ir jo šeimai, 
kuri yra gyvybės kultūros vieta bei 

galia ir svarbus vertybių integracijos 
veiksnys. „Migranto šeima susiduria 
su daugybe sunkumų. Dėl jos narius 
skiriančio atstumo ir nesėkmingų pa-
stangų vėl susijungti pradiniai saitai 
dažnai sutrūkinėja. Atsiranda nauji 
santykiai, kyla nauji jausmai. Kai 
kurie migrantai, priversti pakelti sun-
kų atstumo ir vienatvės išmėginimą, 
užmiršta praeitį ir savo pareigas. Jei 
imigrantų šeimai nelaiduojama reali 
įtraukimo ir dalyvavimo galimybė, 
tai jos darnios sklaidos sunku tikėtis. 
2003 m. liepos 1 d. įsigaliojusia Tarp-
tautine visų dirbančiųjų migrantų ir 
jų šeimų narių teisių apsaugos kon-
vencija trokštama ginti dirbančiuo-

sius migrantus, vyrus ir moteris, ir 
jų šeimos narius. Tai reiškia šeimos 
vertės pripažinimą ir emigracijos, 
šiandien tapusios mūsų visuomenių 
struktūriniu reiškiniu, srityje. Bažny-
čia ragina ratifikuoti tarptautines tei-
sines priemones, kuriomis siekiama 
ginti migrantų, pabėgėlių ir jų šeimų 
teises, ir per įvairias institucijas bei 
organizacijas siūlo savo užtariantį 
balsą, kuris tampa vis būtinesnis. To 
siekdama ji atidarė centrus, kur įsi-
klausoma į migrantus, namus, kur jie 
svetingai priglaudžiami, tarnybas, 
teikiančias paslaugas asmenims ir 
šeimoms, taip pat ėmėsi kitų inicia-
tyvų, atsiliepdama į šioje srityje vis 
didesnius poreikius. 

Imigrantų šeimų integracijos 
labui jau daug kas padaryta, tačiau 
dar nemažai reikia ir nuveikti. Yra 
realių sunkumų, susijusių su pirmo-
sios imigrantų kartos „gynybiniais 
mechanizmais“, užkertančiais kelią 
didesnei antrosios kartos jaunuolių 
brandai. Štai kodėl integracijai pa-
lengvinti būtini įstatymai teisiniu 
ir socialiniu lygmeniu. Neseniai pa-
daugėjo moterų, kurios, ieškodamos 
geresnių gyvenimo sąlygų, palieka 
savo kilmės šalis suviliotos daugiau 
žadančių profesinių perspektyvų. Ta-
čiau nemaža moterų tampa prekybos 
žmonėmis ir prostitucijos aukomis. 
Socialiniai darbuotojai, ypač vie-
nuolės, prie šeimų susijungimo pri-
sidedančios svarbia tarpininkavimo 
paslauga, vertos vis didesnio mūsų dė-
kingumo“, – sako Popiežius ir toliau 
kalba apie pabėgėlius ir jų vargą sto-
vyklose, pastoracijos gydančiąją galią 
tragedijas išgyvenančioms sieloms. 

„Vienai migrantų kategorijai 
skirtinas ypatingas dėmesys: tai iš ki-
tų šalių atvykę studentai, esantys toli 
nuo namų, reikiamai nemokantys kal-
bos, kartais neturintys draugų ir daž-
nai gaunantys jų reikmėms nepakan-
kamą stipendiją. Jų sąlygos būna dar 
blogesnės, jei jie susituokę. Per savo 
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„pasaulio lietuvio” žinios

institucijas Bažnyčia visomis išgalė-
mis stengiasi, kad šie jauni studen-
tai šeimos paramos trūkumą patirtų 
kuo mažiau skausmingai. Ji padeda 
jiems integruotis juos priimančiuo-
se miestuose, suvesdindama su šei-
momis, norinčiomis parodyti jiems 
svetingumą ir palengvinti vienas ki-
to pažinimą. Kaip esu sakęs kita pro-
ga, pagalba užsienio studentams yra 
„svarbi pastoracinės veiklos sritis... 
Juk jaunuoliai, išvykę iš savo šalies 
studijuoti, susiduria su daugybe pro-
blemų ir yra ypač imlūs tapatybės 
krizei“ (L‘Osservatore Romano, 
2005 12 15). 

Brangūs broliai ir seserys, Pa-
saulinė migrantų ir pabėgėlių diena 
tetampa naudinga proga didinti baž-
nytinės bendruomenės ir viešosios 
nuomonės dėmesį migrantų šeimų 
reikmėms ir problemoms, jų pozi-
tyvioms potencinėms galimybėms. 
Mintyse ypač turiu tuos, kurie tiesio-
giai susiję su didžiuliu migracijos 
reiškiniu ir kurie savo pastoracinę 
energiją atiduoda tarnaudami žmo-
nių mobilumui. Apaštalo Pauliaus 
žodžiai: „caritas Christi urget nos“ 
(2 Kor 5, 14) akina mus pirmiau-
siai dovanoti save mūsų labiausiai 
vargstantiems broliams ir seserims. 
Kupinas tokių jausmų kiekvienam 
meldžiu dieviškosios pagalbos ir 
nuoširdžiai visiems teikiu ypatingą 
apaštališkąjį palaiminimą“, – sako 
popiežius Benediktas XVI. 

Prel. Edmundas Putrimas, 
komentuodamas Popiežiaus laišką, 
sako, kad Pasaulinės migrantų ir pa-
bėgėlių dienos pradininkas buvo po-
piežius Benediktas XV, 1915 m. įstei-
gęs tos dienos paminėjimą. „Katalikų 
Bažnyčios pastangos minėti pasau-
linę migrantų ir pabėgėlių dieną yra 
labai aktualios ir lietuvių tautai, nes 
ji yra „migrantų tauta”. ...Minėdami 
pasaulinę migrantų ir pabėgėlių die-
ną, prisimename, kad jos tikslas yra 
atkreipti dėmesį per parapijas, orga-
nizacijas bei žiniasklaidą į migrantų 
patiriamus sunkumus ir iššūkius, pa-
remti imigrantus ne tik materialiai, 
bet ir dvasiniai, kad jie ir jų vaikai 
neprarastų savo religinės ir tautinės 
tapatybės“, – sako prel. E. Putrimas.

Protų susigrąžinimo programa
VšĮ Užsienio lietuvių rėmimo centras nuo 2006 m. kartu su Švietimo 

ir mokslo ministerija bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie 
LR Vyriausybės įgyvendina projektą „Protų susigrąžinimo programos paren-
gimas ir įgyvendinimas“. Jo metu finansuojami užsienyje mokslinį darbą 
dirbančių Lietuvos piliečių trumpalaikiai vizitai į Lietuvos mokslo centrus 
(aukštąsias mokyklas, mokslinių tyrimų institutus ir kt.), Lietuvos įmonių 
asociacijas, aukštųjų technologijų įmones. 

Jeigu esate Lietuvos pilietis, 2 pastaruosius metus dirbote mokslinį 
darbą kitose šalyse, šis projektas suteikia Jums galimybę atvykti vizitui (nuo 
2 savaičių iki 3 mėnesių) į pasirinktą Lietuvos mokslo centrą. 

Vizito metu galimos šios veiklos: paskaitų skaitymas, seminarų ve-
dimas, metodinės medžiagos rengimas, moksliniai tyrimai, inovacijų diegi-
mas, eksperimentinė plėtra, kiti su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėt-
ra, inovacijų kūrimu ir diegimu susiję darbai. Vizito metu projekto lėšomis 
Jums bus mokama stipendija.

Jeigu susidomėjote projektu, norite jame dalyvauti, daugiau informaci-
jos rasite interneto svetainėje www.ulrc.lt/mokslininkams/dokumentai (Veik-
los vadovas, Vadovas pareiškėjams, Vizito biudžeto sudarymo metodika).

Daugiau informacijos galima gauti: mokslininkams@ulrc.lt

Užsienio lietuvių rėmimo centras 
Geležinio vilko g. 12,    
LT-01112 Vilnius  

Jubiliejinė Mažosios Lietuvos dainų šventė Klaipėdoje

Mus maloniai pradžiugino Jūsų žurnale „Pasaulio lietuvis“ puslapiuo-
se paskelbtas 2007 metų vasaros Lietuvoje vykstančių reikšmingų renginių 
sąrašas. Tai išties puiki Lietuvoje vykstančių iškilių renginių sklaida užsie-
nyje bei didžiulė pagalba, parama ir galimybė visiems į Lietuvą atvykstan-
tiems lietuviams ir jų svečiams.

Norime pranešti ir apie labai iškilų ne tik Mažojoje Lietuvoje, viso-
je Lietuvoje, bet ir ne mažiau reikšmingą lietuvių išeivijoje renginį – Jubi-
liejinę dainų šventę Klaipėdoje, skirtą Mažosios Lietuvos lietuvių šventės 
80-čiui paminėti, kuri vyks 2007 m. birželio 17 d. Klaipėdoje, bei renginių 
ciklą, skirtą šiai datai pažymėti 2007 m. birželio 16, 17 bei 23 dienomis Klai-
pėdoje ir ant Rambyno kalno. Į šią šventę jau pareiškė norą atvykti lietuvių 
kolektyvai bei svečiai iš Rusijos, Latvijos ir net JAV. Plačiau – internetinėje 
svetainėje www.ssimkus.ku.lt  

 
Doc. Algirdas Šumskis, Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Auku-

ras“ Tarybos pirmininkas, šventės direktorius     
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aplankykime lietuvą

Lietuvoje jau yra daug kultū-
ros židinių, kurie susiję su išeivijos 
kultūrininkais. Štai Palangoje 1999 
m. vasarą buvo atidarytas Prancūzi-
joje gyvenusio ir kūrusio dailininko 
Antano Mončio muziejus, kuriam 
menininkas padovanojo savo kūrybi-
nį palikimą. Veikia nuolatinė ekspo-
zicija – Prancūzijos dvasia dvelkian-
ti studija, kuri primena skulptoriaus 
dirbtuvę. Pristatomi A. Mončio Pran-
cūzijoje, Vokietijoje sukurti ir Lie-
tuvai dovanoti darbai: skulptūros, 
piešiniai, grafikos darbai, švilpiai, 
kaukės, dienoraščio fragmentai, pa-
rodų plakatai. Muziejaus tinklalapis 
skelbia, kad lankytojams sudaryta ga-
limybė vykdyti A. Mončio valią – kū-
rinius liesti rankomis.

Ekspozicijos autorius – archi-
tektas Valdas Ozarinskas. Galeriją 
sudaro trys parodų erdvės, kurių 
bendras plotas 201 kv. m. Muziejus 
rengia ne tik kilnojamąsias parodas, 
bet ir užsiima šviečiamąja veikla: 

rengia edukacines programas, simpo-
ziumus, konferencijas, susitikimus, 
organizuoja įvairius kultūrinius ren-
ginius su miesto mokyklomis.

Antanas Mončys 1921 m. gi-
mė netoli Palangos esančiame Mon-
čių kaime, Kretingos rajone. Baigęs 
Kretingos pranciškonų gimnaziją 
1941–1943 m. studijavo architektūrą 
Kauno Vytauto Didžiojo universite-
te. Artėjant Raudonajai armijai 1944 
m. pasitraukė į Vakarus. 1947-1949 
m. studijavo skulptūrą Freiburgo me-
no mokykloje. Gavęs skulptoriaus 
diplomą ir Prancūzijos valdžios sti-
pendiją tolesnėms studijoms, žinias 
gilino Paryžiuje, kur lankė garsiąją 
Osipo Zadkine studiją. Nuo 1952 m. 
pradėjo dalyvauti parodose, dirbo 
kartu su Marku Šagalu, broliais Mar-
teliais. Jo darbai buvo eksponuojami 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Monake, 
Italijoje, JAV, Anglijoje, Belgijoje, 
Kanadoje. Lietuvoje A. Mončio dar-
bai pirmą kartą parodyti 1989 m. iš-
eivijos menininkų kūrybos parodoje, 
kuri veikė Vilniuje ir Kaune. Skulp-
torius mirė Paryžiuje 1993 m. liepos 
10 d. Palaidotas Grūšlaukės kapinai-
tėse, šalia tėvų.

1999 m. žurnalas „Žemaičių 
žemė“ papasakojo plačiau apie šio 
garsiojo žemiečio gyvenimą ir dar-
bus, jo išvykimą ir grįžimą į Tėvynę. 
Antano Mončio tėvai buvo šviesūs 
ūkininkai, valdę 30 ha ūkį ir išmoks-
linę visus keturis vaikus. Dukros pri-
simena, kad motina sekmadienius 
leisdavo su knyga. Antanas iš Lietu-
vos pasitraukė neplanuotai, neatsi-
sveikinęs ir tikriausiai sąmoningai 
neduodamas apie save žinios, kad 
nepakenktų tėviškėje likusiems na-
miškiams. Tik 1952 m. motina, klau-
sydamasi „Amerikos balso“, išgirdo 
žinią, kad skulptorius Antanas Mon-
čys sukūrė Kryžiaus kelius Marcelio 
bažnyčiai. Namiškiai nenustebo, kad 
jų Antanas buvo pavadintas skulp-
toriumi, tokį talentą jis turėjo nuo 
vaikystės. Jis, būdamas vyriausias, 
mažuosius pradžiugindavo padary-

damas ką nors gražuas – mergaitėms 
lėlę ar atviruką. Sesuo Birutė Turaus-
kienė yra išsaugojusi jo dovanotą al-
bumą su brolio pieštomis rožėmis. 

Namiškiai aplinkiniais keliais 
susirado brolį, parašė jam laišką, bet 
savo vardo nepasirašė ir savo adreso 
nenurodė. Brolis tokį pat atsiuntė ir 
atsakymą – svetimu vardu ir adresu. 
1982 m. pirmą kartą sesuo Birutė jį 
aplankė Paryžiuje. Brolis labai ilgė-
josi Lietuvos, ant lango augino Lietu-
vą primenančias gėles. Parvažiavęs į 
Lietuvą grožėjosi savo kraštu, ypač 
Palanga, norėjo parvažiuoti čia gy-
venti. Vaikščiojant Palangos gatvė-
mis jam ir kilo mintis savo darbus 
padovanoti šiam nuostabiam kampe-
liui.  

Seserys krepėsi į Antaną, pra-
šydamos sukurti paminklą ant tėvų 
kapo. Brolis ilgai tylėjo, ir kai sese-
rys jo užklausė pakartotinai, jis atsa-
kė: „Negaliu. Kai tik atsisėdu dirbti, 

Antano Mončio muziejus Palangoje

skuLptoRius antanas mončys
a. mončys. vandens nešėJa. 

1977. medis



�72007 Kovas  /  Pasaulio lietuvis

aplankykime lietuvą

apsipilu ašaromis...“ Kai Antanas 
atvažiavo į Lietuvą, sesuo Birutė 
jam priminė tėvų rankas ir netrukus 
gavo maketą. Kitą kartą atvažiavęs 
pasidžiaugė, kad gerai atliktas jo pro-
jektas, ir prasitarė, kad ir pats norėtų 
atsigulti gimtosiose Grūšlaukės kapi-
naitėse. Tie žodžiai Antanui mirus ar-
timiesiems tapo jo valia.

Antanas iš mažens mėgo kopi-
juoti, piešti gėles, vaizdelius, portre-
tus, todėl namuose liko daug tokių 
darbelių. Pirmą kartą po daugelio 
metų grįžusį į tėviškę Antaną kaimy-
nė pasitiko juokdamasi: „Rupūžiok, 
baisiai išdykęs buvai: nespėjai pama-
tyti, o jis pjūkleliu jau pjausto suolo 
ar kėdės koją; pasidėjai krepšį bulvių 
ar burokų, o jis jau pjaustinėja“. Gro-
žio kūrėja tapo ir jaunesnioji Antano 
sesutė Stasė Pilibaitienė – tautodaili-
ninkė, juostų audėja, kuri pati raštus 
kuria. Jos juosta buvo apjuostas ir po-
piežius Jonas Paulius II.

Pirmiausia A. Mončio dovano-
ti darbai buvo eksponuoti Vilniuje 
ir Kaune, vėliau pervežti į Palangą, 

buvusios „Jūratės“ sanatorijos bib-
lioteką. Kolekciją sudarė 58 darbai, 
įvertinti 2 mln. Lt. Buvo įsteigtas A. 
Mončio kūrybos išsaugojimo fondas. 
Muziejų steigė Kultūros ministerija, 
Klaipėdos apskrities viršininko admi-
nistracija ir Palangos savivaldybė. 
Nuo 1994 m. fondas pradėjo rūpin-
tis ir vykdyti pastato rekonstrukcijos 
darbus, kad kuo greičiau būtų gali-
ma įgyvendinti skulptoriaus valią 
– rodyti kūrinius tinkamai įrengtose 
patalpose ir kad jie būtų prieinami 
visuomenei. Muziejaus įkūrimo dar-
bus parėmė Lietuvos kultūros minis-
terija, Atviros Lietuvos fondas, pa-
vieniai asmenys, 
gyvenantys užsie-
nyje ir Lietuvoje 
(Juozas Kojelis, 
Izolda Poželaitė-
Davis, AM, An-
neliese Riewer, 
Pranas Lapė, a. 
a. mons. Kazi-
mieras Vasiliaus-
kas ir kt.). Vėliau 
rekonstrukcijos 
darbus rėmė LR 
Vyriausybė, Pa-
langos miesto sa-
vivaldybė. 

1999 m. 
liepos 10 d., mi-
nint skulptoriaus 
mirties metines, 
buvo atidary-
ta nuolatinė A. 
Mončio kūrinių 
ekspozicija. 2000 
m. muziejaus ga-
lerijoje surengta 
pirmoji keičiama 
paroda, kurios 
autorius – Nacio-
nalinės kultūros 
ir meno premijos 
laureatas – Linas 
Leonas Katinas. 
2001 m. rugsėjo 
mėn. menininkas 
Claude Henry 
Bartoli (Prancū-
zija) A. Mončio 
namų-muziejaus 

antano mončio kuRtas paminkLas ant tėvų kapo 
gRūšLaukės kapinaitėse, kuR atguLė iR pats daiLininkas

kieme sukūrė ir Palangai padovano-
jo „Totemą Antanui Mončiui“. Pro-
jektą parėmė Kultūros ministerija ir 
Prancūzų kultūros centras Vilniuje. 
2002 m. A. Mončio namai-muziejus 
įtrauktas į tarptautinį kultūros mainų 
projektą Kickstart, kurio pradinis eta-
pas vyko Šiaurės Anglijoje. Projektą 
parėmė Kultūros ministerija, Britų 
Taryba, Šiaurės Anglijos meno tary-
ba ir ponas Bill Dufton. A. Mončio 
namų-muziejaus rėmėjų gretos nuo-
lat pasipildo ir jie yra įamžinami mu-
ziejaus garbės lentoje.

A. V. Š.

a. mončys. paukštė. 1977. 
meDis



Pasaulio lietuvis  /  2007 Kovas��

LIETUVIų FONDAS           LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127th Street   Lemont, IL 60439       630-257-1616       Fax: 630-257-1647

admin@lithfund.org         www.lithfund.org

skelbimai

Pranešimas žiniasklaidai
2007.02.19

Lietuvių Fondo paramos prašymų ir žiniasklaidos anketos priimamos iki balandžio 15 dienos. Anketas galite 
rasti apsilankę LF interneto svetainėje www.lithfund.org  Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
PLJS nuoširdžiai dėkoja už finansinę paramą, rengiant Pietų Ameri-

kos jaunimo suvažiavimą Brazilijoje: Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentui prie LR Vyriausybės ir Lietuvių fondui. Už didelį ir gerą darbą: 
prelatui Edmundui Putrimui; menininkams Daliai Uzdilai ir Rolandui Bo-
ravskiui; Brazilijos LJS valdybai; kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į 
savo namus Suvažiavimo atstovus; visiems dalyviams ir atstovams, kurie 
dalyvavo PALJ suvažiavime, visiems, kurie sveikino suvažiavimą.

Gerbiamai Verai Morkūnienei, sūnui Šarūnui su šeima

Radijo bangomis nuaidėjo liūdna žinia, kad Melburne, Australijoje, užgeso Lietuvai ir lietuviams taip 
stipriai plakusi a.a. Petro Morkūno širdis. Nuoširdžiausia mano ir „Pasaulio lietuvio“ skaitytojų Aust-

ralijoje užuojauta Jums netekties ir skausmo valandą. Po šios ilgos, 99 m., žemiškos kelionės lai Aukščiausiasis 
randa Petrui šviesią vietą tarp Amžinai giedančių angelų. 

Antanas kramilius, Sydnėjus

Melburne gyvenan
tys Alena karazijienė ir 
Algirdas Pranas Šimkus 
neseniai buvo apdovano
ti Australijos medaliais 
– Order of Australia Me
dal – už aktyvią veiklą 
Lietuvių Bendruomenė
je kultūros ir švietimo 
srityje. PLB Valdyba 
nuoširdžiai džiaugiasi 
tokiu įvertinimu, dėkoja 
šiems lietuvybės puoselė
tojams už didelį įnašą į 
mūsų kultūros išsaugoji
mą Australijoje ir linki 
Mieliesiems Alenai ir 
Algirdui kuo geriausios 
sveikatos ateities dar
buose.

„PASAULIO LIETUVIO“ RĖMĖJAI
(2007 sausis – vasaris)

AUSTRALIJA
GARBĖS PRENUMERATORIAI: A.C. Jankus, Sandford, Tas.; 
AUKOS:
200 aud. - Melburno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, Hawthorn, Vic.;
58 aud. - Juozas Balčiūnas, North Balwyn, Vic.; Juozas Donela, Morphettville, 
S.A.; Teodoras Rotcas, Fairfield East, N.S.W.; Petras Šiaučiūnas, Kingston, Tas.;
42 aud. - Gražina Pranauskas, Glenuntley, Vic.; 
26 aud. - Juozas Gailius, Newtown, Vic.;
20 aud. - Jadvyga Mickienė, Sydney; 
13 aud. - Jadvyga Mickienė, Yagoona West, N.S.W.; 
8 aud. - A. Čižeika, Applecross, W.A.; Bronė Ropė, Yennora, N.S.W.; M. 
Saženis, Mitcham, Vic.; Ignas Taunys, Paradise, S.A.; V. Vaitkus, St. Al-
bans Park, Vic.; Jonas Zinkus, Panania, N.S.W.;
3 aud. - H. Statkus OAM, Hawthorn, Vic.;

EUROPA
30 eur - V. Dargužas, Hunibach, Šveicarija;
20 eur - Arno Heid, Lubeck, Vokietija;


