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Su pavasariu atgijo ne tik Lietuvos gamta, 
bet ir „Pasaulio lietuvio“ korespondentai. Į Vil
nių plaukia ir plaukia laiškai iš viso pasaulio su 
lietuviškų renginių aprašymais. Jau beveik nebe
lieka vietos kitokiai medžiagai. Šiame numeryje 
didžiąją dalį žinių sudaro Vasario 16osios ir Ko
vo 11osios minėjimų aprašymai. Gal tokia gau
sa vienodos informacijos žurnalą padaro nuobo
doką, bet negalima buvo autoriams pasakyti ne 
– Jūsų žinios nespausdinsime. Juk su tokia meile 
pasaulio lietuviai švenčia tas šventes. Tai yra kai 
kurių lietuvių bendruomenių didžiausi renginiai, 
sutraukiantys daugiausia dalyvių. 

Tik štai dabar, kai mūsų ryšys su skaity
tojais atsigavo, ima jaudinti nelengva „Pasaulio 
lietuvio“ finansinė padėtis ir nedidėjantis pre
numeratorių skaičius. PLB valdyba deda daug 
pastangų sutvirtinti finansinius pamatus, bet be 
Jūsų, ilgamečių rėmėjų, didesnės pagalbos neap
sieiname. Redakcija Vilniuje ir spaustuvė Punske 
apsieina su pačiomis minimaliausiomis išlaido
mis, bet viskas brangsta, tik nebrangsta „Pasaulio 
lietuvio“ prenumerata. Nuoširdžiai dėkojame Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentui, kuris 
skiria lėšų padengti dalį pašto išlaidų, Lietuvių 
fondui ir PLB fondui, kurie prisideda prie „Pasau
lio lietuvio“ išlaikymo, o PLB fondas ketina reng
ti specialų aukų rinkimo vajų remti PL Bendruo
menę, o taip pat ir „Pasaulio lietuvį“. 

Nė vienas periodinis leidinys neišsilaiko iš 
prenumeratos, todėl žiniasklaidoje matome tiek 
daug reklamos, kuri ypač įkyri televizijos žiūro
vams. Bet tokia jau tikrovė, kad žiniasklaidai rei
kia papildomų lėšų. „Pasaulio lietuvis“ turi tik 1 
tūkst. prenumeratorių. Jų per mažai, kad žurnalas 
išsilaikytų. Gaila, kad „Pasaulio lietuvio“ dar ne
atrado naujoji išeivių karta, mūsų skaitytojai dau
giausiai yra vyresnieji, ištikimieji. Per 500 skai
tytojų turime JAV, 51 – Kanadoje, 75 – Australi
joje, 62 Europoje, per 80 – Lenkijoje, kitur – dar 
mažiau. Beveik nėra prenumeratorių šalyse, kur 
yra daugiausiai naujųjų išeivių. Primename, kad 
žurnalą galima užsiprenumeruoti elektroniniu bū
du, pinigus pervedant tiesiai į sąskaitą, kuri yra 
nurodyta 2 psl., arba pasiunčiant čekį PL iždinin
kei į JAV.

Sveikinu su lietuvišku pavasariu. Tegul 
velykinis dvasinio Prisikėlimo džiaugsmas Jus ly
di visus metus. 
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Laukiame vasaros ir 
Jūsų Lietuvoje

Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 
stabdo savo veiklą ............................................................... 38

Vilniaus Teatro, muzikos ir kino muziejuje – 
išeivių kūrybinis palikimas ....................................................7
Seminaras, skirtas tautos kultūrai ..........................................9

Išeivių likimas sprendžiamas išeiviams nedalyvaujant ......... 10

Lietuvos pasiekimai, problemos bei viltys ........................... 11
Plačiai per pasaulį nuvilnijo 
Vasario 16osios – Kovo 11osios minėjimai ....................... 12
Susikaupimo dienos Sydnėjuje ............................................ 19
Sukurkime savo širdyje šventę ............................................ 20
Lietuviai Berisse – jau 100 metų ......................................... 21
„Lango“ choras ................................................................... 22
Lietuvos ministrai Vasario 16osios gimnazijoje .................. 23
Lietuvių Bendruomenei – 60 metų ....................................... 24
Garbė būti lietuviais ............................................................ 25
Mes negalėjome rinktis... .................................................... 25
Nauja Lietuvių sąjungos valdyba ......................................... 26
Pirmasis „Kaziukas“ Dubline .............................................. 26
Studentų susitikimas Londone ............................................. 26
Kultūros taryba rūpinsis paveldu ir ieškos talentų ................ 27
Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla Riverheade .. 29
Lietuvos ambasados JAV taurės naujas šeimininkas ............. 31
Kelionė su daugeliu kelių .................................................... 32
Naujos „Prancūzijos lietuvių žinios“ ................................... 33

Tautinio investavimo ypatumai ............................................ 34

Aptartas lituanistinis švietimas išeivijoje ............................. 36
Ruta Lee žadėjo grįžti dar šią vasarą ................................... 36
Laisvės premija žuvusiam Lietuvos saugumo karininkui ..... 36
Paminėtas gimtinės šviesuolis Jonas Šoliūnas ...................... 37
Sėkmė aplankė Taškento lietuvius ....................................... 37



Pasaulio lietuvis  /  2007 Balandis�

„pasaulio lietuvio” svečias

–Pirmiausia pradėkime nuo 
jautriausio šiandien klausimo – 
Konstitucinio teismo išaiškinimo, 
kad dviguba pilietybė prieštarauja 
Lietuvos Konstitucijai. Malonėkite 
savo rinkėjams užsienyje pasakyti, 
kokios pozicijos Jūs laikotės.

–Esu Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos narė ir jau 
turėjau galimybės garsiai išreikšti sa
vo poziciją dėl dvigubos pilietybės: 
Konstitucinio teismo išaiškinimas 
praktiškai apribojo teisę išeivijoje 
gyvenantiems mūsų tautiečiams – ar 
jie būtų senosios, ar naujosios emig
racijos bangos – turėti Lietuvos pi

Esu optimistė – dalį naujųjų 
išeivių namo parves nostalgija

lietybę, jeigu jie turi kitos 
valstybės pilietybę. Man, 
kaip žmogui, tai  visiškai 
nesuprantama. Ypač po 
ministro pirmininko pa
reiškimo, kad išeiviams 
bus sudarytos kažkokios 
specialios sąlygos. Iš es

mės mūsų piliečiai netenka teisės 
dalyvauti rinkimuose. Paradoksas 
– Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą 
jos piliečiai tokią teisę turi, o mūsų 
piliečiai, gyvenantys užsienyje, tą 
teisę praranda. O kaip kitaip tu gali 
parodyti savo pilietiškumą, tautiš
kumą, nenutrūkimą nuo savo šaknų 
nedalyvaudamas rinkimuose, kurie 
yra svarbiausias politinio gyvenimo 
aktas?

Kita vertus, anksčiau iš Lietu
vos išvykusiųjų palikuonys negalės 
pasinaudoti savo tėvų ir senelių pali
kimu Lietuvoje, nes jie negalės tap
ti Lietuvos piliečiais. Tai neteisybė. 

Mano giliu įsitikinimu, reikia ieškoti 
galimybių keisti Konstituciją, įteisi
nant išeiviams galimybę įgyti dvi
gubą pilietybę ir turėti visas teises, 
kokias turi Lietuvoje gyvenantys. 
Šiandien tuo klausimu dar nėra galu
tinai padėtas taškas. Manau, kad bus 
atsižvelgta į išeivijos nuomonę ir tik
rai apgailestauju, kad vyriausybinės 
komisijos darbe nebuvo pakviesta 
dalyvauti nei PLB pirmininkė, nors 
ji buvo įtraukta į šią komisiją, nei ki
ti PLB atstovai ir praktiškai išeivių 
reikalai buvo sprendžiami už jų nu
garų. 

–PL kovo mėn. numeryje 
spausdinome prezidento atsaky
mus į JAV lietuvių žurnalistų klau
simus. Prezidentas sakė, kad pavo
jinga šį klausimą spręsti referendu
mo keliu, nes tauta gali pasisakyti 
panašiai, kaip dabar yra išaiškinęs 
Konstitucinis teismas. Ar Jūs, tu

Išeivija šiuo metu ypač susijaudinusi dėl 
dvigubos pilietybės panaikinimo, kas iš lietu
vių, gyvenančių užsienyje ir turinčių kitos ša
lies pilietybę, atima galimybę ne tik tapti Lie
tuvos piliečiu, bet ir dalyvauti Lietuvos politi
niame gyvenime.  Tiems, kurie jau yra įgiję, 
pilietybė nebus atimta, bet jų vaikai ir anūkai 
jau tokios teisės nebeturės. PLB tuo klausimu 
yra pasakiusi griežtą savo nuomonę už dvigu
bą pilietybę ir kreipusis į Seimą, Vyriausybę 
ir Prezidentą, prašydama taisyti išeiviją žei
džiančias įstatymų nuostatas. PL kalbina Sei
mo narę ir Seimo bei JAV LB komisijos narę 
Ireną Degutienę, beje, išrinktą ir išeivių bal
sais, prašydamas pasakyti savo nuomonę šiuo 
ir kitais klausimais, susijusiais su išeivija ir 
emigracija.

Irena DegutIenė
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rėdama daug galimybių bendrau
ti su Lietuvos žmonėmis, taip pat 
esate susidariusi tokią nuomonę, 
kad dauguma Lietuvos žmonių yra 
prieš dvigubą pilietybę?

–Ne, aš tokių dalykų negirdė
jau. Man atrodo, kad ir tokių socio
loginių tyrimų nebuvo daryta. Kiek 
man tenka bendrauti su žmonėmis 
– šį klausimą kėlėme ir mano apygar
doje – su manimi bendravę žmonės 
sakė, kad jie nesupranta, kodėl lietu
viams užsienyje yra atimama teisė 
būti Lietuvos piliečiais. Beveik kas 
antra šeima šiandien turi giminių 
užsienyje, – pirmos ar antros kartos 
išeivių, – ir beveik kiekvienas yra su
interesuotas savo artimųjų kuo glau
desniu ryšiu su tėvyne.

Ir dar vienas dalykas mane 
gąsdina: jeigu mes nesudarome ga
limybių užsienyje gyvenantiems lie
tuviams turėti Lietuvos pilietybės 
ir atimame jiems teisę dalyvauti rin
kimuose, Lietuvoje gali susidaryti 
kritinė masė gyventojų – kitataučių. 
Galvokime apie perspektyvą: ar čia 
bebus Lietuva? Tai pavojinga netgi 
valstybinės raidos požiūriu. Kuriant 
sąmokslo teoriją galima išmąstyti, 
kad, pvz., suinteresuoti kaimynai, 
norėdami padidinti kitataučių skai
čių Lietuvoje, gali suagituoti Euro
pos Sąjungoje gyvenančius savo tau
tiečius balsuoti Lietuvoje. Todėl čia 
yra labai didelės rizikos. Viliuosi, 
kad dar bus daug diskusijų, dalyvau
jant išeivijos atstovams, ir šios pro
blemos bus išspręstos Lietuvos vals
tybės ir Lietuvos žmonių naudai. 

–Jūs į Seimą rinkta taip pat 
ir išeivijos balsais. Kaip manote, 
ar Lietuva pakankamai yra ap
sprendusi valstybės santykius su 
išeivija?

–Stengiasi spręsti, bet kad 
viskas jau būtų išspręsta, nepasaky
čiau. Nespręstų klausimų yra dar 
daug. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas, su kuriuo palaikau 
ryšius, gilinasi į tas problemas. Vie
na svarbiausių – lietuviškų mokyklų 
problema. Kai kur išeivių nebepaten
kina šeštadieninės mokyklos, jie no
ri tikros lietuviškos mokyklos, bet 

nori, kad ji būtų išlaikoma Lietuvos 
biudžeto lėšomis. Čia iškyla proble
mų, nors Vokietijos Vasario 16osios 
gimnazija yra finansuojama ir iš Lie
tuvos biudžeto. Trūksta mokytojų ir 
vadovėlių, nors Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas tą spragą 
stengiasi užpildyti. 

Kokie išeivijos ryšiai su politi
kais? Manau, kad nepakankami ir ne 
visada dėl politikų kaltės. Esu ban
džiusi užmegzti ryšius su lietuvių 
bendruomenėmis Europoje ir man 
nesisekė. Mane neramina tai, kad 
nelabai geri ryšiai tarp pačių mūsų 
išeivių, turiu galvoje – tarp kartų. 
Pvz., dabartinės kartos išeivija nela
bai nori bendrauti su senąja išeivija. 
Senoji išeivijos karta yra išlaikiusi, 
nors jau daug dešimtmečių gyvena 
ne Lietuvoje, stiprią tautiškumo, pi
lietiškumo, lietuvybės dvasią. Tai 
vertybių žmonės, todėl, manau, jų 
ir kontaktas su Lietuva yra stipres
nis. Dalis dabartinės išeivių kartos, 
– ar kad neturėjo socialinių, ekono
minių sąlygų įsitvirtinti Lietuvoje ir 
gyventi kokybiško gyvenimo, – turi 
nuoskaudų, pykčio ir jų vertybės yra 
blankesnės, rūpesčio lietuvybės iš
saugojimu jie turi lyg ir mažiau. Bet 
negalima kaltinti tų žmonių, matyt, 
susidarė tokios sąlygos ir jų mąsty
mas tapo kitoks. Gal dėl to jiems sun
kiau atrasti ir kontaktų su Tėvyne ir 
tarpusavyje. 

–Seime Jūsų iniciatyva su
rengtame žurnalo „Oikos”, skirto 
emigracijai, pristatyme išsireiškė
te, kad naujoji emigracijos banga 
yra liberalesnių pažiūrų, o mes, 
čia liekantys, esame konservatyves
ni. Kuo remdamasi taip teigėte?

–Reikia pripažinti, kad dabarti
nės emigracijos banga – tai daugiau 
jauni žmonės. Jau vien tai, kad žmo
gus ryžtasi palikti savo namus, savo 
vaikus, savo tėvus ir ieškoti geresnio 
gyvenimo svetur, kad užsidirbtų pini
gų, tai jo vertybinis matas yra kitoks. 
Dažniausiai, kiek tenka bendrauti su 
liberalių pažiūrų žmonėmis, jų iššū
kis yra asmens laisvė ir geras gyveni
mas, nesvarbu kokiomis sąlygomis. 
Visa kita – šeima, kaip vertybė, arti

mųjų santykiai, kaip vertybė, tautiš
kumo išsaugojimas, tėvynės ilgesys 
– visa tai eina į antrą planą. Todėl, 
bendraujant su naujaisiais išeiviais, 
man susidarė įspūdis, kad jie yra li
beralesni. 

Mane nustebino dar vienas 
epizodas. Mes kartu su Seimo nare 
Rima Baškiene Socialinių paslaugų 
įstatymui, kuriame kalbama apie pa
ramą šeimoms, turinčioms mažas pa
jamas, pateikėme specialią pataisą, 
norėdamos įtvirtinti nuostatą, kas tai 
yra šeima. Pagal mūsų Konstituciją 
šeima yra vyro ir moters santuoka, 
nesvarbu, ar tai būtų civilinė, ar baž
nytinė. Šios nuostatos įtvirtinimo 
reikėjo, nes Lietuvoje yra nesusituo
kusių, bet kartu gyvenančių porų, ku
rios specialiai neregistruoja santuo
kos, kad gautų socialines išmokas. 
Pataisą įregistravome turėdamos 
omenyje būtent tai. Man buvo keis
ta, kad gavau daug piktų atsiliepimų 
iš tautiečių tų šalių, kur yra išvyku
sių daug naujųjų emigrantų, ypač iš 
Airijos. Buvau kaltinama, kad aš iš
kreiptai suprantu šeimos sąvoką, kad 
tokia įstatymo pataisa dar labiau ap
ribos galimybes emigrantams grįžti 
į Lietuvą. 

Mano ir visos Tėvynės sąjun
gos nuostatose labai svarbią vietą už
ima šeima. Mūsų supratimu, šeima 
– tai vyro ir moters santuoka. Mes pa
tys atlikome analizes ir naudojomės 
kitose šalyse atliktomis analizėmis, 
pvz., JAV, Europos valstybių, kurios 
rodo, kad vaikai, gimę ne santuokoje 
ar užaugę nepilnoje šeimoje, kai tė
vai išsiskyrę, patiria žymiai didesnę 
psichologinę traumą. Ta trauma atsi
liepia jų tolesniam gyvenimui, vaikai 
tampa ir piktesni, ir įžūlesni, ir pada
ro žymiai daugiau nusikaltimų, negu 
vaikai, užaugę normalioje, tvirtoje 
šeimoje, kur yra ir mama, ir tėtis, ir 
be abejo, gyvenama santuokoje. 

Tai buvo dar vienas argumen
tas susidaryti mano nuomonei, kad 
šios kartos išeivių pažiūros yra libera
lios ir kad jiems šeima nėra vertybė.

–Negalima apeiti ir emigra
cijos problemos, kuri kiekvienam 
politiškai aktyviam žmogui kelia 
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galvos skausmą. Dėl aktyvios emig
racijos dažniausiai kaltinama vals
tybė, bet, kita vertus, emigracija 
vyksta iš visų buvusio socialistinio 
bloko šalių. JAV leidžiamoje lietu
vių spaudoje teko skaityti, kad ir 
po 1926 m. perversmo per keletą 
metų iš Lietuvos buvo išvažiavę ne
toli 200 tūkst. žmonių. Kokia Jūsų 
nuomonė dėl emigracijos mastų ir 
priežasčių?

–Aš apskritai nemanau, kad 
čia iš esmės kas nors būtų kaltas. Su
sidaro tam tikros sąlygos, ir Lietuva 
ne išimtis. Esame besikurianti valsty
bė, iš sovietinės erdvės atsidūrėme 
laisvoje valstybėje. Žmonės galvojo, 
kad rytą atsibudę jie ras nepriklauso
mą Lietuvą ir gyvenimą kaip Ameri
koje. Tai buvo iliuzija. Kaip šeima 
gyvenimą pradeda nuo nieko, taip ir 
jauna valstybė. Dar tik 17 metų, kai 
Lietuva laisva ir demokratinė, –  „de
mokratinė” sakau su dideliu rezervu. 
Demokratijos mes dar tik mokomės. 
Kitas dalykas – socialinės, ekono
minės sąlygos ne visiems žmonėms 
buvo tokios, apie kurias svajojo. Nie
kas savaime neišsisprendė. Reikia 
būti objektyviam, gal ir valdžia nesu
darė sąlygų, kad iniciatyvūs žmonės, 
kurie turėjo noro, galėtų čia užsika
binti už gyvenimo ir išspręsti savo 
problemas neišvykdami iš Lietuvos. 
Tačiau taip pat reikia padėti ant 
svarstyklių: ar greičiau galima prasi
gyventi Lietuvoje, ar, pvz., išvykus 
į Airiją, Didžiąją Britaniją. Akivaiz
du, kad tų šalių ekonominis lygis lei
džia greičiau atsistoti ant kojų ten, ir 
be didelių pastangų. Tapęs tokių vals
tybių piliečiu iškart pagerini ir savo 
gyvenimą. Lietuvai pasiekti Didžio
sios Britanijos ar Danijos lygį reikės 
daugelio metų. Jauni, sveiki žmonės 
apsisprendė greičiau susitvarkyti sa
vo gyvenimą ir ryžosi pasirinkti grei
tesnę gerovę. 

Bet reikia pasakyti, kad mes 
jau matome ir grįžtamąjį ryšį: kai ku
rie nusivylę užsienyje, kur dirbo ver
giškomis sąlygomis, grįžta į tėvynę. 
Jie pamatė, kad gali žymiai geresnė
mis sąlygomis panašius pinigus gauti 
ir čia. Prieš kokius 5 metus Lietuvo

je buvo aukštas nedarbo lygis. Šian
dien jau trūksta darbo jėgos ir mūsų 
darbdavių mąstymas pradėjo keistis. 
Jie, norėdami išlikti rinkoje, jau pra
deda galvoti, kokiu būdu sulaikyti 
žmones. Darbuotojai yra pagrindinė 
verslo varomoji jėga. Gali turėti ge
rų užsienio investicijų, bet jeigu tu 
neturėsi kvalifikuotos darbo jėgos, 
nieko negalėsi padaryti. Šiandien 
darbdaviai kvalifikuotus darbuoto
jus jau vilioja vienas iš kito, siūlyda
mi didesnius pinigus, didesnes socia
lines garantijas (sveikatos draudimą, 
pensijų draudimą ir kt.). Pastarųjų 
metų pokyčiai Lietuvoje yra vienas 
iš faktorių emigracijai mažėti. Dar
bo dabar Lietuvoje jau yra, nedarbas 
jau vienas mažiausių visoje Europos 
Sąjungoje, o darbdaviai skundžiasi, 
kad gero darbuotojo jau sunku rasti. 
Šiandien nedirba tik tinginiai, kurie 
registruojasi darbo biržoje ir ima so
cialines išmokas. 

Čia įžvelgčiau ir valdžios kal
tę, nes minimali alga priartėjo prie 
socialinės išmokos, kai pilietis nedir
ba. Žmonėms, kurie neturi motyva
cijos dirbti ir užsidirbti, sudaromos 
sąlygos nedirbti, o gauti valstybės iš
mokas ir gal dar nelegaliai kur nors 
uždarbiauti. Valdžia turėtų priimti 
sprendimą, kokiu būdu sureguliuo
ti, kad vieniems nebūtų galima pik
tnaudžiauti socialinėmis ir bedarbių 
pašalpomis, o kiti už darbą gautų re
alų atlyginimą. Paimkime medikus. 
Gana daug gydytojų yra išvykusių į 
užsienį, pvz., į Daniją, kuri yra vie
na iš socialinės gerovės valstybių ir 
paslaugų sfera ten yra labai gerai ap
mokama. Jaunas gydytojas, mokęsis 
11 metų, Lietuvoje gauna 800 litų į 
rankas. Kad galėtų išlaikyti šeimą, 
praktiškai jis turi vergiškai dirbti be 
poilsio du etatus. Jaunųjų specialis
tų atlyginimas neadekvatus įgytoms 
žinioms. Todėl po studijų gydytojai, 
gavę išsilavinimą už šios valstybės 
pinigus, išvažiuoja kitur, dirba ma
žiau, o gauna daugiau ir gyvena ge
riau. Štai čia jau reikia kalbėti apie 
neteisingą valstybės politiką. Kol 
mes neišspręsime medikų atlygini
mų, medikų emigracija nesustos. 

Tokia pat problema yra ir mū
sų socialinėje sferoje. Socialinių 
darbuotų atlyginimai čia ir Vakaruo
se yra taip pat labai skirtingi. Socia
linės sferos darbuotojų, kurie dirba 
su žmonėmis ir kurių darbas yra pats 
sunkiausias, atlyginimai neturėtų 
būti tokie menki, kokie dabar yra. 
Kita vertus, turtingos valstybės turi 
žymiai daugiau galimybių šioms sfe
roms skirti  daugiau lėšų, todėl ten iš
vykę mūsų žmonės gauna ir didesnį 
atlyginimą. Sakyti, kad visos bėdos 
mus smaugia vien dėl neteisingos 
socialinės politikos, taip pat negali
me. Yra ir objektyvių dalykų. Kaip 
valstybė mes negalime lygintis su se
nomis ir turtingomis demokratijos ša
limis, kurios gyvuoja 200 ir daugiau 
metų. 

Nereikia labai sudramatinti da
bartinės emigracijos. Tarp grįžtančių 
yra ne tik tų, kuriems nepasisekė, bet 
ir tų, kuriems ten buvo labai gerai, 
kurie jau buvo įsitvirtinę – turėjo ge
rą išsilavinimą, gerą darbą, geros pa
tirties ir jau buvo susitaupę pinigų. 
Nostalgija savo žemei, artimiesiems 
juos parvedė į Lietuvą. Jie čia inves
tavo pinigus. Tai tie grynuoliai, kurie 
mums labai reikalingi, nes jie parva
žiavo ir su žiniomis, ir su finansais. 

Niekad nepamiršiu pokalbio 
1998 m. su tuometiniu Airijos darbo 
ministru. Žinome, kokia didelė buvo 
emigrantų banga iš Airijos į Ameri
ką. Tai atrodė kaip Airijos valstybės 
katastrofa. Šiandien Airija yra kles
tinti valstybė, statistika rodo, kad 
daug tų išvykusiųjų grįžo, į Airijos 
valstybės ekonomiką investavo pini
gus. Atvažiavo su pinigais, patirtimi, 
ir prasidėjo visai kitokios kokybės 
gyvenimas. Tuomet ministras man 
sakė: „Jūs nesijaudinkit ir taip dra
matiškai nepriimkit emigracijos”. 
Taip ir įvyko. Aš esu optimistė. Nors 
dalis žmonių pripras ir liks gyventi 
užsienyje, ypač tie, kurie sukūrė miš
rias šeimas, bet ta dalis, kuri išvažia
vo su vaikai, nenorėdami, kad vaikai 
nutrūktų nuo šaknų, užsidirbę pinigų 
sugrįš.
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–Malonėkite papasakoti mu
ziejaus istoriją.

–Teatro muziejaus krikštatė
viais – įkūrėjais laikome Balį Sruo
gą ir Vincą Krėvę. Muziejuje kabo 
jų portretai. 1926 m. Balys Sruoga 
Vytauto Didžiojo universitete įkūrė 
teatrinį seminarą, – o tuo metu jau 
veikė Valstybės teatras, – ir kreipėsi 
per spaudą į teatralus bei visą Kauno 
inteligentiją rinkti teatrinę medžia
gą. Tą datą mes ir laikome muziejaus 
veiklos pradžia. Prie VDU seminaro 
muziejus veikė gal 56 metus. 1936 
m. jis atsikūrė jau kaip Valstybės teat
ro muziejus Valstybės teatro pastate. 
Jo direktoriumi buvo aktorius Stasys 
Pilka. Buvo renkama visa medžiaga 
Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, susiju
si su lietuvišku teatru. 

Mes saugome daug unikalių 
kultūros relikvijų. Pvz., turime ori
ginalią 1899 m. vaidinimo Palango
je afišą, kuri yra labai gerai išlikusi, 
mums reikėjo tik vos vos ją patvar
kyti. Tą afišą man pačiai ir teko ap
tikti teatro istoriko Vytauto Maknio 
archyve, kurį jis prieš mirtį mums 
perdavė. Pas mus išlikęs afišos vie
nintelis egzempliorius. Yra daug gra

Vilniaus Teatro, muzikos 
ir kino muziejuje – 

išeivių kūrybinis palikimas
Senamiestyje, Vilniaus 

gatvėje, Mažuosiuose Rad
vilų rūmuose, veikia Lietu
vos teatro, muzikos ir kino 
muziejus ir jį žino daugelis 
išeivijos menininkų, nes ne
maža jų dalis yra perdavusi 
saugojimui savo ar savo ar
timųjų archyvus. O tiems, 
kurie dar nėra susipažinę 
su šia kultūros įstaiga, siū
lome pokalbį su muziejaus 
direktore Regina Lopiene.

žių žmonių, kurie kultūrinį palikimą 
saugo, kaupia, o vėliau perduoda į 
muziejų. Tai afišos, programos, nuo
traukos, rūbai, eskizai ir, be abejo, 
prisiminimai bei recenzijos. 

Valstybės teatro muziejaus ar
chyvas iš Kauno į Vilnių po truputį 
buvo pradėtas perkelti nuo 1947 m. 
ir įkurdintas Teatro veikėjų sąjungo
je, Gedimino prospekte. Galutinai į 
Vilnių persikėlė 1956 m. ir tuomet 
pradėjo veikti kaip atskira organiza
cija. Trakų gatvėje muziejui buvo iš
skirtos patalpos Trakų g. 2, grafienės 
Umiastovskos rūmuose. Ten atsidarė 
pirmoji ekspozicija. Žinoma, ji buvo 
sovietinė, okupacinė. Ten buvo labai 
ankšta, ir 1972 m. muziejus užsida
rė dėl gaisrininkų reikalavimų. Iki 
1990ųjų mūsų muziejus tik vege
tavo, būdamas Lietuvos dailės mu
ziejaus sudėtyje. 1992 m. muziejus 
tapo savarankiškas. Nuo to laiko čia 
gyvenimas virte verda. 1995 m. per
sikėlėme į puikius Mažuosius Radvi
lų rūmus, o pirmąją ekspoziciją čia 
atidarėm 1997 m. Veikia nuolatinė 
ekspozicija ir keičiamos parodos. 
Muziejuje yra teatro, kino, muzikos 
skyriai. Visą medžiagą jungia dailės 
skyrius, kuris kaupia viską, kas susi
ję su memorialiniais daiktais. Iš viso 
turime 306 000 eksponatų, kuriems 
eksponuoti yra 1 500 m2 ekspozici
nio ploto. Bet neturime eksponatams 
saugyklų. Eksponatus saugome palė
pėse. Pilna to žodžio prasme, gyve
nam tarp eksponatų. Štai net mano 
kambaryje yra XVIII a. pab. kabine
tinis rojalis, kaip fortepijono pirmta
kas, Mykolo Bukšos – vyriausiojo 
Valstybės operos teatro dirigento 
spintelė, Stasio Ušinsko scenografi
jos eskizai, baldai iš Valstybės teatro 
fojė, kurie išdėlioti įvairiose muzie
jaus salėse (juos kūrė dailininkas ir 
architektas Vladimiras Dubeneckis). 
Todėl būtina statyti saugyklas kieme, 

kuriame bus amfiteatras, skirtas lau
ko renginiams. Mažieji Radvilų rū
mai galutinai turėjo būti atstatyti iki 
2009 m., bet vargu ar taip atsitiks.

Praėjusiais metais šventėme 
muziejaus įkūrimo metines. Išlei
dom pašto ženklų seriją, atsivežėm 
gerų parodų – „Italijos Comedia  
dell’arte personažai“ Lietuvoje ir Ita
lijoje, Zalcburgo Mocarto jubiliejinę 
parodą, Marco Šagalo ir avangardis
tų parodą, kurią Baltarusijai padova
nojo Šagalo vaikaičiai iš Prancūzijos 
ir Šveicarijos. O patys gruodžio 1 d. 
surengėme Lietuvos lėlių teatro 70
mečio teatralizuotą konferenciją. 

–Ką įdomaus turite iš išeivių 
kultūros vertybių? 

– Pirmieji eksponatai yra gau
ti 1926 m., juos atidavė lietuvių drau
gijų veikėjas Antanas Jasūdis. Tai bu

TeaTro, muzikos ir kino muzie
jaus VIlnIuje DIrektorė regIna lo
pIenė
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vo Peterburgo lietuvių teatralinės or
ganizacijos archyvas. XIX amžiaus 
antrojoje pusėje su Jono Griniaus ir 
Leono Eremino chorine ir teatrine 
veikla prasidėjo pirmosios emigran
tų bangos kultūrinis judėjimas Ame
rikoje. Mūsų muziejuje tos veiklos 
pėdsakų taip pat yra. Didelį archyvą 
turėjo Unė Babickaitė, kuri 1919 m. 
atvyko į JAV (Bostoną ir Čikagą) ir 
ten išvystė labai aktyvią veiklą. Ji Či
kagoje įkūrė Dramos artistų kuopą ir 
veikė kaip aktorė bei režisierė. Turi
me daug jos palikimo, kuris yra tur
tingiausia teatrinio fondo dalis. 

Viskas ateina per žmones, ku
rie rūpinasi išeivių kultūros išliki
mu. Tai, galima sakyti, lietuviai pa
triotai. Antrosios emigrantų bangos 
teatrinis judėjimas prasidėjo Vokieti
joje 1940–1949 m. Iš šio laikotarpio 
turime gana daug medžiagos. 

2001 m. mūsų muziejuje vei
kė didžiulė paroda ,,Lietuvių kūryba 
svetur“, kur buvo plačiai atspindėta 
visų laikotarpių lietuvių kultūrinė 
veikla už Lietuvos ribų. Tada prisilie
tėm prie visų išeivių kūrybos sričių 
iš arčiau. Rodėme asmeninių archy
vų medžiagą, kurią paskolino Vytau
tas Kazakevičius, Vilius Kavaliaus
kas, Birutė Pūkelevičiūtė, Antanas 
Naujokaitis, Aliodija Ruzgaitė, Rūta 
Kulikauskienė ir kt. Žinoma, panau
dojom ir muziejaus rinkinius. Mūsų 
turimas išeivių teatrinis palikimas 
yra labai didelis: JAV, Australijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje veikusių 
lietuvių teatralų archyvai. Pasitraukę 
iš Lietuvos į Vakarus baleto, dramos 
ir operos veikėjai tuojau pat būrėsi 
prasmingam darbui ir tęsė savo veiklą 
pradžioje Vokietijoje, po to tuose kraš
tuose, į kuriuos emigravo. Mes turime 
medžiagos apie Čikagos lietuvių teat
rą, ,,Vaidilutę“, ,,Atžalyną“, Toronto 
,,Aitvarą“, Hamiltono „Aukurą“, Los 
Angeles dramos sambūrį, Čikagos lie
tuvių operą, Čiurlionio ansamblį ir 
t.t. Turime ir kino kūrėjų – Jen Kizio, 
Jono Meko, Rūtos Lee, dramaturgų 
Algirdo Landsbergio, Antano Gustai
čio, Antano Škėmos, Vlado Railos, 
Birutės Pūkelevičiūtės, muzikų Vikto
ro Bacevičiaus, Vlado Jakubėno, Vik

toro Banaičio, Jeronimo Kačinsko, 
Juliaus Gaidelio, Jono Vaznelio ir kt. 
archyvinės medžiagos.   

–Malonėkite papasakoti apie 
naujausius eksponatus. Žiniasklai
doje plačiai nuskambėjo Ramonos 
Ratas padovanoto baleto kostiumo 
istorija...

–Ramonos Ratas Zakarevičie
nės iš Australijos baleto kostiumą ga
vome 2005 m. pabaigoje. Tai memo
rialinis daiktas – balerinos rūbas su 
stručio plunksnomis. Jis buvo vežtas 
slapta, nes stručio plunksnų iš Aust
ralijos negalima išvežti. Nepaprastai 
geras eksponatas. Australijoje gyve
nanti buvusi šios šalies baleto šokėja 
1990 m. jį perkūrė kaip vieną iš sa
vo kolekcijos darbų ir demonstravo 
pasaulinėje parodoje Australijoje, 
aukštosios mados parduotuvėje Pary
žiuje, Atėnuose bei Jungtinių Tautų 
būstinėje Niujorke, o taip pat Lietu
vių namuose Brooklyne. Tai garsios 
pasaulinio masto šokėjos M. Jouns 
Odetos kostiumas Čaikovskio „Gul
bių ežerui“, kurį menininkė vėliau 
padovanojo kitai garsiai balerinai – 
lietuvaitei Ramonai Ratas, išeivijos 
veikėjo, rašytojo Rato dukrai. Su tuo 
kostiumu šoko ir Ramona. Ta istori
ja buvo atspausdinta „Bravissimo“ 
žurnale, kurį leidžia Vilniaus operos 
ir baleto teatras. Šio eksponato atsi
radimas mūsų muziejuje buvo dide
lis kultūros įvykis, buvome surengę 
net spaudos konferenciją. Šis įvykis 
rodo, kokia įspūdinga mūsų kultūros 
istorija ir kad dar šiandien 
galime būti didelių atradimų 
liudininkai. 

Taip pat neseniai gavo
me Čikagos operos archyvą, 
kuris buvo eksponuotas Ope
ros ir baleto teatre, filharmo
nijoje ir pas mus (šiuo metu 
su ta medžiaga ir dirba mu
zikos skyrius); JAV daininin
ko Antano Keblio asmeninį 
archyvą, muzikos rinkinį 
ir biblioteką; kolekcininko 
Jono Lenktaičio muzikos 
kolekciją; Čikagos lietuvių 
scenos darbuotojų sąjungos 

archyvą. Prof. Ernestas Parselis iš 
Argentinos, katalikiško universiteto, 
2005 m. vasarą atvežė savo dėdės 
Jurgio Galvydžio archyvinę kino me
džiagą, įrašytą į prieškario juostą. Tai 
daugiausia dokumentika. Buenos Ai
res lietuvis išeivis Jurgis Galvydis tu
rėjo kino teatrą, pats mokėjo filmuoti 
ir per vasaros atostogas važiuodavo 
į Lietuvą filmuoti lietuviškų vaizdų, 
miestelių. Tai 3 val. trukmės juostos. 
Iš šių kadrų mes su kino dokumenti
ninku Makarijum Putilovu sukūrėm 
gražų filmą apie Lietuvą 1929–1939 
m. Tokių vaizdų Lietuvoje iki šiol ne
buvo. Pvz., Jurgis Galvydis filmavo, 
kaip 1939 m. grąžinamas Vilnius. Jis 
pasakoja apie kitas vietas, rodo kitus 
žmones, negu Lietuvoje yra. Daug 
medžiagos apie mažųjų miestelių 
istoriją: Birštono, Rokiškio; kaimo 
vaizdų ir žmonių. Iliustravę M. K. 
Čiurlionio fortepijonine muzika pa
teikiame žiūrėti savo lankytojams. 

Naudodamasi proga norėčiau 
paraginti pasaulio išeivius visą įma
nomą teatrinę medžiagą pagal ga
limybes perduoti mūsų muziejui. 
Nors tas menas nėra profesionalus, 
bet rodo meilę teatrui ir lietuviškai 
kultūrai. Norėtųsi, kad tos medžia
gos išliktų kuo daugiau, kad niekas 
nebūtų išmesta. 

Esame įsikūrę labai dėkingoje 
vietoje – gražiame senamiestyje. Ti
kimės, kad kiekvienas lietuvis, atvy
kęs į Vilnių, mus aplankys. 

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

MuzIkos DėžučIų ekspozIcIja
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2007 m. kovo 79 d. Vilniu
je vyko seminaras užsienio lietuvių 
bendruomenių atstovams „Šventės ir 
bendruomeniškumo ugdymas“, kurį 
surengė Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR Vyriausybės 
(TMID), kartu su Lietuvos liaudies 
kultūros ir Kultūros darbuotojų tobu
linimosi centrais,  praneša TMID 
spaudos tarnyba.

Seminare dalyvavo užsienio 
lietuvių bendruomenių deleguoti 24 
aktyvūs atstovai iš 17 kraštų (Airi
jos, Argentinos, Australijos, Baltaru
sijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Ispanijos, 
JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Kaliningrado 
srities ir Ukrainos). 

Po Veronikos Povilionienės 
muzikinės įžangos sveikinimo žodį 
tarė TMID generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas. Etnokultūrą jis 
įvardijo ir kaip vieną pagrindinių 
lietuviškos tapatybės, tradicijų išsau
gojimo bei puoselėjimo veiksnių, 

ir kaip vieną pagrindinių grandžių, 
jungiančių skirtingas užsienio lietu
vių kartas. TMID vadovas kalbėjo ir 
apie valstybės paramą užsienio lietu
viams bei siekį toliau stiprinti tarpu
savio ryšius. 

Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis pasidžiaugė seminaro 
dalyvių gausa bei entuziazmu ir lek
toriais  puikiais etnokultūros žino
vais. Lietuvos kultūros darbuotojų 
tobulinimosi centro direktorė Lina 
Banienė džiaugėsi, kad jos vadovau
jamoje organizacijoje kvalifikaciją 
kelia ir užsienio lietuviai. 

Organizuodamas šį seminarą 
TMID atsižvelgė į užsienio lietuvių 
bendruomenių išreikštą poreikį gauti 
išsamią informaciją, kaip metodiškai 
pasiruošti 2007 ir 2009 metų dainų 
šventėms.  Seminare taip pat kalbė
ta apie gyvosios tautinės tradicijos 
įvertinimą ir išsaugojimą, tautinio 
kostiumo dėvėjimą, šiuolaikinio fol
kloro interpretacijas, tradicijas ir 
naujoves.

Renginio metu užsienio lietu
vių bendruomenių atstovai keitėsi 
patirtimi ir informacija, mokėsi lie
tuviško folkloro su muzikologe Zita 
Kelmickaite, „Sutaru“ bei „Ratilio“, 
susipažino su Lietuvos liaudies kultū
ros centro ekspozicijomis: „Lietuvos 
dainų švenčių retrospektyva“, „Aukš
taičių tautinis kostiumas“, stebėjo 
koncertus bei Lietuvos meno kolek
tyvams teikiamos „Aukso paukštės“ 
nominacijos prizus.

Seminaro dalyviai, įgiję žinių 
apie etnokultūrą, skleis jas bendruo
menėse ir panaudotos rengiamose 
dainų ir šokių šventėse, kituose etno
kultūros renginiuose. Visiems buvo 
įteikti diplomai, metodinės priemo
nės, atminimo dovanėlės.

Seminaro dalyviai išklausė 
paskaitas apie kultūrinę ir socialinę 
švenčių reikšmę, valstybinių švenčių 
organizavimą, etnokultūros galimy
bes puoselėjant tautiškumą ir pilietiš
kumą, tradicines kalendorines šven
tes šiandien, šiuolaikinio folkloro 
interpretacijas ir kt. 

Seminaras, skirtas tautos kultūrai

VeronIka poVIlIonIenė

seMInare buVo supažInDInta su DaInų šVenčIų traDIcIjoMIs, folkloro 
ansaMblIų repertuaraIs, llkc leIDInIaIs, tautInIų kostIuMų ypatybėMIs
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2006 m. gruodžio 20 d. potvar
kiu Nr. 418 ministras pirmininkas su
darė darbo grupę klausimams, susiju
siems su Lietuvos pilietybės sampra
ta. Regina Narušienė, JD, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė, 
buvo paskirta į šią grupę.

Darbo grupė veikė neprane
šant apie tai PLB pirmininkei. Ji ne
buvo informuojama apie posėdžius 
ir nebuvo pakviesta dalyvauti dis
kusijose ir svarstymuose. Artėjant 
terminui pateikti darbo grupės pasiū
lymus PLB pirmininkė kreipėsi į Mi
nistrą pirmininką informacijos dėl 
darbo grupės veiklos. Sužinojusi, 
jog darbo grupė jau yra surašiusi sa
vo pasiūlymus, nedalyvaujant PLB, 
pirmininkė paprašė darbo grupės 
pasiūlymų teksto. Jis buvo gautas. 
Iš karto, vasario 12 d., PLB komen
tarai buvo pateikti darbo grupei ir 
ministrui pirmininkui. Vasario 27 d. 
spaudoje buvo pranešta apie darbo 
grupės sprendimus.

Darbo grupės pasiūlymų ren
gime PLB nedalyvavo. PLB pateikė 
atskirą ir skirtingą nuomonę dėl dar
bo grupės rekomendacijos suteikti 
užsienio lietuviams „ypatingo ryšio 
su Lietuva“ statusą. PLB buvo rašiu

Išeivių likimas sprendžiamas 
išeiviams nedalyvaujant

si savo pastabose, kad toks statusas 
nėra priimtinas.

PLB kviečia susipažinti su dar
bo grupės ir PLB pasiūlymais, kurie 
yra patalpinti PLB interneto svetainė
je www.plbe.org 

Užsienio lietuviams „ypatingo 
ryšio su Lietuva statusas“ nėra priim
tinas dėl šių ir dar kitų priežasčių:

1. Darbo grupė neieškojo ir ne
svarstė jokių alternatyvų savo „ypa
tingo ryšio“ sumanymui, teisinantis, 
jog tai būtų Konstitucijos ir Konsti
tucinio teismo „apėjimas”. Nebuvo 
noro ieškoti kito varianto. Ten, kur 
yra noras, ten ir galima rasti konstitu
ciškai priimtinas teisines galimybes.

2. Siūlomas statusas yra užsie
nio lietuvių ir Lietuvos tautos žemi
nimas. Toks statusas (neleidžiantis 
balsuoti bei dalyvauti politiniame 
gyvenime) yra įvairiose valstybėse 
taikomas asmenims, kuriais yra ne
pasitikima – nusikaltusiems asme
nims, buvusių okupantų atstovams, 
dar devynioliktame šimtmetyje – mo
terims ir taip toliau. Tie žmonės yra 
tuo metu tose šalyje laikomi tarsi ant
rarūšiais.

3. Be politinių teisių asmuo 
neturi indėlio į tautos ateitį, jis pra

randa viltį ir solidarumo su bendra
piliečiais jausmą, atsitolina nuo tėvy
nės. Grįžimo į Lietuvą tikimybė tik 
sumažėja.

4. Europos Sąjungos šalių 
(nors ne Lietuvos) piliečiai turi po
litines teises Lietuvoje – balsuoti ir 
kandidatuoti į savivaldybių, kuriose 
jie gyvena, tarybas. Tai yra diskrimi
nacija prieš užsienio lietuvius.

5. Užsienio lietuviai būtų at
skirti nuo giminių – vaikai nuo tėvų, 
senelių, brolių ir seserų, seneliai nuo 
vaikaičių, nors šeima yra visuome
nės ir valstybės pagrindas.

6. Sprendimas sumažintų jau 
ir taip mažą tautą, kurioje laikui bė
gant apsigyvens svetimtaučiai, rei
kia manyti, kada nors tapsiantys pi
liečiais; o dabartinių emigrantų bei 
išeivių pilietybė bus nubraukta.

7. Toks sprendimas neišven
giamai provokuotų piliečius nuslėpti 
užsienio gyvenamosios šalies piliety
bės įgyjimą. Žmonės, kurie elgtųsi 
dorai, nukentėtų, o slapukautojai iš
laikytų visas teises.

8. Tai pakenktų ir gal net 
griautų Lietuvių Bendruomenės ir 
kitų organizacijų užsienyje ideologi
nius pamatus, nes užsienio lietuviai 
prarastų norą padėti Lietuvai, kai jai 
reikės pagalbos. Užsienio lietuviai 
jausis nebereikalingi valstybei. 

9. Kaip ilgai Lietuva finan
suos programas tautiečiams užsieny
je, kuriems dabar šį statusą siūlo? 

10. Pasaulis tapo atviresnis ir 
glaudesnis. Vis daugiau kraštų randa 
įvairių būdų įteisinti dvigubą piliety
bę, bet Lietuvos valdžia, rodos, net 
nenori atsižvelgti į tai.

11. Juk yra kitų teisiškų gali
mybių. 

 Turime atsiminti kad Lietuva 
yra parlamentinė valstybė, kurios 
politinę raidą nustato Seimas. Kai 
supainiojame atskirų valdžios dalių 
kompetencijas, prarandame esminę 
demokratijos prielaidą.

koVo 11osIos šVentę estIjos lIetuVIaI šVnetė jau su naujuoju aMbasaDo
riumi Juozu BernaToniu ir esTiJos parlamenTo nariu edgaru savissaaru
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Kovo 11 – toji – Nepriklausomos 
valstybės atkūrimas

Nepamirštamoji 1990 kovo 
11oji, kai Aukščiausioji Taryba, vė
liau pavadinta atkuriamuoju seimu 
(1901–1992), vadovaujama profeso
riaus Vytauto Landsbergio, priėmė 
istorinį dokumentą – Lietuvos valsty
bės Atstatymo Aktą. 

Tai buvo antrą kartą tame pa
čiame šimtmetyje pasikartojęs ste
buklas, kad lietuvių tauta atgavo 
savo nepriklausomybę ir tikėjimą 
ateitimi.

Neišgąsdino lietuvių tautos to
lesni įvykiai ir Sovietų kariuomenės 
grasinimai. 1991 m. sausio 13osios 
naktis, kai sovietų kariuomenė puolė 
Televizijos bokštą. Keturiolika bokš
to gynėjų žuvo, tikėdami Lietuvos 
nepriklausomybe. Vasarą Medinin
kų poste buvo žiauriai išžudyti ten 
budėję savanoriai. Bet Lietuva, jos 
žmonės atlaikė baisumus ir grasini
mus ir buvo pasiryžę mirti, bet ne
pasiduoti. Nauja, iš okupacijos išva
duota valstybė išliko ir ėmė stiprėti. 
Tauta suprato savo istorinį uždavinį. 
Tik 1993 metų rugsėjo mėnesį buvo 
išvesta sovietinė kariuomenė, tačiau 
tai nesukėlė papildomų aukų ar krau
jo praliejimo. 

Pirmieji Nepriklausomos vals
tybes egzistavimo metai buvo svar
bus priimant būtiniausius dokumen
tus. 1992 metais išrinktas Atkuriama
sis seimas priėmė Lietuvos Respubli
kos Konstituciją. 

 
Pasiekimai, problemos, 

demografiniai pasikeitimai 
2004 m. gegužės 1 d. Lietuva 

įstojo į Europos Sajungą, ir netrukus 
tapo NATO nare. Lietuva didžiuojasi 
naujais demokratiniais pasiekimais, 
ieško būdų tapti visaverte Europos 
Sajungos nare. „Nordea Economic 
Outlook“ 2007 m. sausio numeryje 

Lietuvos pasiekimai, problemos bei viltys
Dr. Dalia Giedrimienė

PLB Socialinių reikalų komisijos pirmininkė
skelbia savo prognozes, kad Lietu
va gali būti pirmaujančia tarp Balti
jos šaliu 2008 metais. BVP (GDP, 
Growth Domestic Product), kaip 
valstybės ekonominio augimo rodik
lis, didės ir pasieks 8 proc., Latvijos 
– 7,6 proc., Estijos – 7,1 proc. Lie
tuvoje planuojama sumažinti paja
mų mokestį nuo 27 proc. iki 24 proc. 
2007. Žymiai mažesni (14 proc.) yra 
taikomi pajamų apmokestinimai ver
slo įmonėms. 

Patys lietuviai ne tik džiaugiasi 
būdami Europos Sajungos nariai, bet 
ir nepraleidžia progos pasigirti, kad 
Lietuva yra geografinis Europos vidu
rys – kas nustatyta ties 15uoju Molė
tų plento kilometru už Vilniaus. 

Paskutinieji 16 nepriklauso
mybės metų – intensyvių statybų, 
rekonstrukcijų metai. Lietuviai di
džiuojasi ar džiaugiasi gražėjančiais 
miestais, atkurtais senamiesčiais, at
statytais istoriniais paminklais bei ge
rėjančiais ekonominiais rodikliais. 

Deja, šalia minėtų pasiekimų 
toliau ryškėja demografinės, ir ypač 
Lietuvos gyventojų mažėjimo pro
blemos. Žvelgiant istoriškai turime 
pažymėti, kad jau XIII amžiuje, Min
daugo laikais, Lietuvoje gyveno apie 
270 000–300 000 žmonių. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės egzista
vimo laikotarpiu, valdant Vytautui 
Didžiajam, LDK teritorijoje buvo 
priskaičiuota apie 3,5 mln. gyvento
jų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę 1918 m. Lietuvos ribos ir gyven
tojų skaičiai nebuvo aiškūs. Vilniaus 
kraštas tebepriklausė lenkams. Di
džiausia netektis – Antrojo pasauli
nio karo metai, kai Lietuva neteko 
apie 1 mln. gyventojų.

Daug lietuvių žuvo kare ir 
pokario pasipriešinimo kovose, kiti 
buvo išvežti į Vokietiją darbams, įka
linti arba ištremti į Sibirą. Daugelis, 
kaip žinome, gelbėdamiesi nuo sovie

tų okupacijos, pasitraukė į Vakarus, 
įsikūrė įvairiose pasaulio šalyse. Iš 
viso per karus ir pokario neramumus 
praėjusiame šimtmetyje buvo praras
ta apie trečdalis žmonių. Tik 1969 
m. Lietuva buvo pasiekusi ikikarinį 
Lietuvos gyventojų skaičių.

Deja, nuo nepriklausomybės 
atkūrimo, t.y. 1990 m., šalyje gims
tamumas mažėja, daugėja išvykstan
čiųjų, mažėja gyventojų. Dvidešimt 
pirmojo amžiaus pradžios gyventojų 
skaičiai, skelbiami Statistikos depar
tamento, didelio optimizmo nekelia. 
2003 m. Lietuvoje gyveno tik 3 mln. 
462,5 tūkstančių. Nors, žinoma, ga
lima pasiguosti, kad tai daugiau nei 
Estijoje, Latvijoje, Airijoje, Albani
joje ar Islandijoje.

Dr. DalIa gIeDrIMIenė
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Tautinė gyventojų sudėtis Lie
tuvoje irgi gana įvairi: tai lietuviai, 
rusai, baltarusiai (gudai), lenkai, žy
dai, ukrainiečiai, latviai, gruzinai, 
karaimai, totoriai ir kt. Džiugu, kad 
lietuviai tebesudaro daugumą. 

Pasikeitė ir Lietuvos gyvento
jų teritorinis pasiskirstymas. Žymiai 
sumažėjo gyventojų kaime. Jeigu 
prieškarinės Lietuvos kaime 1939 
m. gyveno 77,1 proc. gyventojų, tai 
2003 m. – tik 33,1 proc. (apie 1 mln. 
145 tūkst.). Ypač daug jaunimo per
sikelia gyventi į miestą, todėl kaime 
lieka tik vyresnieji ar pensininkai, ir 
ypač mažai darbingų žmonių. 

Dėl didėjančios emigracijos 
kasmet apie 300 000 gyventojų iš
vyksta iš Lietuvos. Manoma, kad 
šiuo metu išeivijoje gyvena daugiau 
nei 1,5 mln. lietuvių. O ir norinčiųjų 
išvykti srautas vis dar nemažėja.

Jaunoji karta ir tautinė savimonė
Nepriklausomoje Lietuvoje 

ypač aktualios lieka tautos išlikimo, 
tautinio auklėjimo, tautinės savimo
nės problemos. Jaunoji karta noriai 
perima iš Europos ateinančią kultū
rą, gyvenimo stilių. Tautinis auklė
jimas, lietuvių kalbos išsaugojimas, 
tautos istorijos teisingas interpreta
vimas ir jos vertybių perdavimas 
ateities tautoms vėl ypač aktualūs, 
kaip ir ankstesniais istoriniais eta
pais. Neatsitiktinai LR Seimas 2006 
m. rugsejo 19 d. priėmė nutarimą 
„Dėl ilgalaikės pilietinio ir tautinio 
ugdymo programos patvirtinimo“. 
Šiame dokumente taipogi nurodo
ma, kad 1996–2000 m. Lietuva da
lyvavo tarptautiniame tyrime pagal 
IEA (International Association for 
Evaluation of Educational Achieve
ments) programą. Daugiau nei pusė 
visų apklaustųjų mokinių teigė, kad 
gali didžiuotis Lietuvos istorija (65 
proc.); myli Lietuvą (apie 70 proc.); 
kad Lietuvos simbolika yra svarbi 
(75 proc.), Lietuva turėtų didžiuotis 
tuo, kas pasiekta (74 proc.); kad tu
rėtume stengtis išlaikyti savo tradici
jas ir kultūrą (66 proc.), kad norėtų 
nuolat gyventi Lietuvoje – 60 proc.

Vilniaus universiteto Sociolo

gijos katedros 2005 m atlikto Lietu
vos mokinių istorinės sąmonės tyri
mo duomenimis, nepriklausomybės 
metais sustiprėjo jaunimo individua
lizmas: mokiniams svarbu jų laisvės, 
teisės, bet nebūdingas socialinis so
lidarumas, daugiau nei trečdalis jau
nimo (18–24 m.) nedalyvavo nė vie
neriuose pastaruosiuose rinkimuose 
(Europos Parlamento, Respublikos 
prezidento, Seimo ar kt). 

Nuolatos atliekamuose socio
loginiuose tyrimuose apie pasitikė
jimą įvairiomis šalies institucijomis 
nustatytas ypač didelis nepasitikėji
mas Seimu, Vyriausybe, taip pat poli
tinėmis partijomis. Partijomis nepasi
tiki apie 70 proc. gyventojų. 

Kitos problemos ar aktualijos
Be abejonės – ne mažiau svar

bus lietuvybės išlaikymas pasaulyje, 
ypač žinant, kiek daug lietuvių gyve
na visuose pasaulio kraštuose. Jų at
siranda ir visai naujuose kraštuose, 
pvz., Ispanijoje, Anglijoje, Airijoje 
ir kitur. Dabar čia kuriasi nauji lietu
viškos kultūros židiniai, o tuo pačiu 
ir lietuvių bendruomenės. 

Ryšys su Lietuva ir bendradar
biavimas ar parama lieka ne mažiau 
aktualūs. Tam yra galimi įvairūs bū
dai. JAV Lietuvių Bendruomenės ini
ciatyva nuo 1990 m. veikia bendra 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
LB komisija. Bendri posėdžiai Sei
me vyksta 2 kartus per metus, o dar
botvarkėje – daug aktualių abiems 
pusėms klausimų. Naujos sudėties 
komisija posėdžiavo Vilniuje 2006 
m gruodžio mėn. ir buvo priimta net 
11 rezoliucijų aktualiausiais klausi
mais.  

Pastarojo posėdžio metu buvo 
pritarta pasiūlymui pakeisti komisi
jos sudėtį bei pavadinimą. Ši komisi
ja tapo bendra Lietuvos Respublikos 
Seimo ir PLB komisija, į kurią bus pa
pildomai įtraukti 5 atstovai iš kitų pa
saulio kraštų, paliekant jau esančius 5 
JAV LB Tarybos išrinktus atstovus.

Parengta pagal pranešimus 
Nepriklausomybės švenčių proga 
įvairiose JAV Lietuvių Bendruome
nėse. P
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Berisso
20070317. Mūsų 89 metų 

LR Nepriklausomybės sukaktis pra
sidėjo pietumis su Berisso Lietuvių 
Bendruomenės atstovais ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos delegatu už
sienio lietuvių sielovados reikalams, 
PLB Valdybos sielovados reikalų ir 
Pietų Amerikos reikalų komisijų pir
mininku prelatu Edmundu Putrimu. 
Po to įvyko prelato Edmundo Putri
mo susitikimas su Berisso lietuvių 
jaunimu „Nemuno“ draugijoje. Kal
bėta apie šios istorinės šventės ypa
tingą reikšmę Lietuvos istorijai, apie 
mūsų tautą ir PLB bei Jaunimo Są
jungos situaciją bei struktūrą. Įdomu 
tai, kad posėdyje dalyvavo Federico 
Ruiz, Berisso miesto savivaldybės 
jaunimo atstovas. Susitikimo metu 
buvo informuota apie lietuvių kalbos 
kursus Vokietijoje ir Lietuvoje. Prela
tas Edmundas Putrimas buvo apdova
notas Berisso miesto garbės svečio 
titulu.

Po jaunimo susirinkimo įvyko 
pagrindinė ceremonija prie Imigran
tų paminklo pačiame Berisso mies
to centre. Ceremonijoje dalyvavo 
Laura Tupe, Lietuvos Ambasados 
Argentinoje laikinoji reikalų patikė
tinė; prel. Edmundas Putrimas; inž. 

Algimantas Rastauskas su žmona, 
Ambasados atstovas; Nadina Brizzi 
ir Federico Ruiz, Berisso miesto sa
vivaldybės atstovai; Alfredo Dulke, 
Berisso miesto darbuotojų sindikato 
generalinis direktorius; inž. Jurgis 
Brazaitis su žmona, Argentinos lie
tuvių organizacijų, Spaudos tarybos 
– ALOST ir Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje pirmininkas; Ricardo 
Cagliardi Semėnas su žmona, Beri
sso Imigrantų asociacijos ir „Nemu
no“ Lietuvių kultūros draugijos pir
mininkas; Leonardo Perotti Czeszu
nas su žmona, „Mindaugo“ kultūros 
draugijos pirmininkas; Juan Ignacio 
Fourment, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos Pietų Amerikos at
stovas ir radijo valandėlės „Ecos de 
Lituania“ vedėjas; kunigai Agustin 
Steigvilas ir Nestor Šestakauskas; 
įvairių Berisso miesto užsienio ben
druomenių atstovai.

Prie paminklo giedojome Ar
gentinos ir Lietuvos himnus kartu 
su „Mindaugo“ draugijos choru. Ana 
Semėnas pasakė kalbą apie šią isto
rinę Lietuvos datą. Prel. Putrimas 
palaimino gėlių auką ir jas Berisso 
Lietuvių Bendruomenės atstovai pa
dėjo prie paminklo.

Apie 19 val. prasidėjo šv. 

Mišios, kurias aukojo prelatas Putri
mas su kunigais Nestor Šestakausku 
ir Agustin Steigvilu. Tuo metu lietu
viškai giedojo „Mindaugo“ lietuvių 
draugijos choras.

Vakarienė įvyko „Mindaugo“ 
lietuvių kultūros draugijoje, kur su
sirinko daugiau nei 100 dalyvių. Žo
dį tarė Leonardo Perotti Czeszunas, 
Ricardo Cagliardi Semėnas, Juan 
Ignacio Fourment. Berisso Lietuvių 
Bendruomenė Laurą Tupe apdovano
jo gėlių puokšte, o prelatą Putrimą 
– tradicine argentinietiška ponca. Po 
vakarienės „Nemuno“ ir „Mindau
go“ jaunųjų lietuvių tautinių šokių 
grupė surengė puikų pasirodymą. Ce
remoniją prie Imigrantų paminklo ir 
vakarienę vedė Valentina Bukauskai
tė de Persico. 

Nepriklausomybės šventę or
ganizavo „Nemuno“ lietuvių kultū
ros draugija, „Mindaugo“ lietuvių 
kultūros draugija, Lietuviška radijo 
valandėlė „Ecos de Lituania”, taip 
pat prisidėjo Argentinos lietuvių jau
nimo sąjunga. Mūsų šventė buvo la
bai smagi.

Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis

neprIklausoMybės DIenos berIse MInėjIMo DalyVIaI prIe VėlIaVos paMInklo

ARgentInoJe
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Buenos Aires
Argentinos Lietuvių Bendruo

menė Nepriklausomybės dieną minė
jo vasario 4 d. Aušros Vartų parapijo
je. Giedojo choras, kun. A. Steigvilas 
tarė pamokslą. Po šv. Mišių parapi
jos sode, prie lietuviško kryžiaus, bu
vo pagerbti visi mirusieji už laisvę. 
ALOST pirmininkas J. Brazaitis ir 
vicepirm. A. Miciudas padėjo gyvų 
gėlių vainiką ir pirmininkas prisimi
nė kovotojus už Lietuvos laisvę. Po 
maldos kun. A.Steigvilas pakviete vi
sus pabendrauti į parapijos salę.

Rosario
Vasario 16 d. pagrindi

nis Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas vyko Rosario  
mieste, Santa Fe provincijoje (350 
km nuo Buenos Aires), kur yra pui
kus paminklas, pastatytas Argenti
nos Vėliavos garbei. Jau 8 val. ryto 
čia buvo iškelta mūsų trispalvė, kuri 
plevėsavo visą dieną. Rosario Kated
roje atnašautos šv. Mišios, kurias 
aukojo katedros prel. R. Giménez 
kartu su prel. E. Putrimu ir kun. A. 
Steigvilu. Pamokslus sakė prel. Gi
menez ir prel. Putrimas. Po Mišių  
susirinkome erdvioje Paminklo 
aikštės salėje, ant kurios sienų 
yra iškabintos Amerikos tautų  
vėliavos. Įspūdingas aktas: vainikus 
padėjo – prie Argentinos vėliavos 
Lietuvos ambasados įgaliotinė L. Tu
pe, prel. E.Putrimas, prof. R. Repšys. 
Prie Lietuvos vėliavos – Rosario 
miesto burmistro atstovybės sekreto

rius, Migracijos 
ir tarptautinių 
ryšių Santa Fe 
provincijoje at
stovas, Vengri
jos ir Bolivijos 
d i p l o m a t i n i o 
korpuso atsto
vai. Prie ALOS 
Tarybos vėlia
vos – pirm. inž. 
J. Brazaitis, M. 
Norkienė ir E. 
Bu tkev ič iū tė . 
Argentinos ka
riuomenės Ant
rojo korpuso pu
čiamųjų instru
mentų orkestras 
sugrojo Argenti
nos ir Lietuvos 
himnus, paly
dint vietinio jaunimo chorui. Kalbė
jo Lietuvos garbės konsulas Santa 
Fe provincijoje prof. R. Repšys ir 
Lietuvos ambasados įgaliotinė Lic. 
Laura Tupe. Ceremonija baigėsi Lie
tuvos vėliavos išnešimu. Po to visi 
nuvykome į puikų burmistrijos pasta
tą, kur turėjome progos pabendrauti 
ir pasivaišinti. Visi dalyvavę liko gi
liai sujaudinti. 

Lanus
Jau daug metų Susivienijimas 

lietuvių Argentinoje, Lanus mieste, 
mini Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną, ypač iškilmingai  po Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo 

1990 metais. Prie bendro stalo su 
tipiškais „asado“ pietumis susirinko 
nariai ir ne mažiau svečių. Tai buvo 
sekmadienis, vasario 18 d. Tarp sve
čių buvo Lietuvos ambasados įga
liotinė Lic. Laura Tupe,  Santa Fe 
provincijos garbės konsulas prof. R. 
Repšys, prel. E. Putrimas, kun. A. 
Steigvilas ir Katalikų universiteto 
vicerektorius prof. E. Parselis. SLA 
pirmininkas inž. J. Brazaitis tarė pri
ėmimo žodį, o Lic. L. Tupe – svei
kinimo žodį, minėdama tos dienos 
tarptautinę reikšmę.     

Irena Stankevičienė

2007 m. vasario 11 die
ną ir Bogotos lietuviai šventė 
Vasario 16osios šventę. Kun.  
Antanas Saulaitis aukojo šv. Mišias. 
Po to visi kartu pietavome restorane. 

Stasytė Slotkutė

KoLumBIJoJe

bogotos lIetuVIaI į VasarIo 16
osIos MInėjIMą buVo pasIkVIetę bran
gų sVečIą – kun. antaną saulaItį

lIetuVos neprIklausoMybės šVentė. VaInIką neša lIe
tuVos aMbasaDos argentInoje laIkInojI reIkalų patIkėtI
nė laura tupe; kaIrėje alost pIrM. jorge brazaItIs, 
DešInėje – prel. eDMunDas putrIMas
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talinas
Vasario 16osios proga 

Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Estijoje Juozas Bernatonis sukvietė 
Estijos lietuvius ir svečius į Talino 
Juodgalvių brolijos istorinį pasta
tą, kur koncertavo Laima Jonutytė 
ir „Draugų kvintetas“ iš Lietuvos. 
Dalyvavo Lietuvos Respublikos 
premjeras Gediminas Kirkilas ir 
Estijos Respublikos premjeras An
drus Ansip, diplomatinio korpuso 
atstovai, Estijos politikai ir kultūros 
veikėjai. 

Kovo 11osios šventė vyko 
naujai restauruotame ir pašven
tintame Lietuvos Respublikos 
ambasados teritorijos pastate Uus 
g.15. Su dideliu malonumu išklau
sėme Estijos Muzikos akademijos 
profesorių Aleksandros Juozapė
naitės Eesmaa (fortepijonas), Ma
ri TampereBezrodny (smuikas) ir 
Peeter Paemurru (violonče
lė) atliekamo J.Brahmso Trio 
Hdur, op. 8  ir apžiūrėjome  
Algimanto Kezio (JAV) Lietuvos 
nacionalinei Martyno Mažvydo bib
liotekai dovanotą meninių fotografi
jų kolekciją.

Cecilija Rasa unt

esTiJos muzikos akademiJos pro
fesorIaI aleksanDra juozapėnaItė 
eesMaa, MarI taMpere bezroDny Ir 
peeter paeMurru po koncerto lIetu
vos amBasadoJe Taline

Cape Cod, mA
Įdomu, kaip būtų žiūrėję į mū

sų Vasario 16ąją Algirdas, Kęstutis 
ar Vytautas? Tautos šventė buvo vi
siškai nesuprantamas dalykas iki pat 
XVIII a. pabaigos, kai JAV ir Pran
cūzija išsigalvojo prisiminti kažką 
panašaus, ką mes šiandien vadiname 
nepriklausomybės švente. Lietuvoje 
iki 1918 m. apie jokias nepriklauso
mybės šventes niekas nesvajojo. 

Vasaris tapo Nepriklausomy

bės šventės mėnuo, kartojam him
nus, proklamacijas, paskaitas ir kon
certus su vaišėmis, pripildom laikraš
čius smulkiai aprašydami, kaip mes 
praleidom tą nepaprastą dieną. 

Penkiasdešimt metų minėjome 
tautos šventę su liūdesiu. Tai buvo 
praradimo ir nevilties šventė. Nulen
kę galvas, su vėliavomis, giedodami 
himnus eidavom į bažnyčią ir į salę, 

kur prisimindavom, kaip buvo gera 
tėvynėje ir kaip dabar bloga. Ir taip 
pripratome liūdėti, kad atrodė, jog ki
taip švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės ir negalima. Lietuviai viską daro 
labai rimtai!

Užuot linksmai šventę tą ant
rąją progą, kurią mums davė istorija, 
– Kovo 11ąją, mes ir toliau tęsiame 
tą šermenų tradiciją, kai po pamoks

eStIJoJe

JungtInėSe AmeRIKoS VALStIJoSe
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lo einame klausyti paskaitos, dešim
tą kartą perrašytos apie tai, ką mes 
jau gerai žinome. 

Deja, visur pasigendame jau
nimo, kuriam šį šventė pasidarė ne
paprastai nuobodi ir nereikšminga. 
Laikas ką nors keisti. Gal užtenka 
paskaitų apie istoriją, kultūrą ir tau
tos kančias? Atėjo laikas pakeisti tą 
„tvarką“ ir įsilieti į gyvąsias tautas, 
linksmai švęsti Tautos šventę.

Prieš aštuonerius metus Man
hattano Aušros Vartų parapijoje, ku
rią kardinolas grasina nugriauti bul
dozeriais, man teko kalbėti Vasario 
16osios proga. Tada su entuziazmu 
siūliau pakeisti iš pagrindų mūsų 
sukalkėjusią tradiciją ir švęsti šią 
šventę su jaunimu, jaunatviškai. Tu
rėtume pažiūrėti, kaip kitos tautos 
– prancūzai ar patys amerikiečiai 
– mini savo nepriklausomybės die
ną, kaip linksmai visi nusiteikę. Ko
dėl ir mes negalime susirinkti, padai
nuoti, išgerti, pavalgyti, pajuokauti, 
pašokti, pasilinksminti, palinkėti vie
nas kitam geros valios? Esu tikras, 
kad salės būtų pilnos, o sekmadienio 
popietė taip greitai prabėgtų, jog no
rėtume, kad kuo greičiau ateitų kiti 
metai. 

Jau ne pirmą kartą bandau ta 
mintį įvesti į mūsų visuomenę ir ne 

pirmą kartą pats prisidedu savo daly
vavimu, peržengdamas savo patari
mą. 

Cape Cod, Vasario 16oji bu
vo vasario 11ąją, taip išėjo pagal 
kalendorių ir kitus įsipareigojimus. 
Ją suorganizavo mažas vietinis komi
tetas su Algirdu Dapkum priešaky. 
Kaip jau įprasta, dalyvavom šv. Mi
šiose už Lietuvą, kur klebonas labai 
gražiai pagerbė mūsų šventę. Iš New 
Yorko atvyko generalinis konsulas 
su žmona, Mindaugas ir Jūratė But
kai, pasidalijo mintimis su senais ir 
naujais ateiviais jiems rūpimais klau
simais. Aišku, šį kartą visų mintys 
sukosi apie tą gautą ir atimtą pilie
tybę – ne vien tik iš patriotinio taš
ko, bet ir iš praktiškosios pusės, nes 
daug kam būti šiandien Lietuvos pi
liečiu reiškia būti ir Europos dalimi, 
tad Konstitucinio teismo sprendimas 
daug ką nemaloniai nuteikė. 

Konsulas rimtai pažiūrėjo į 
kasdieninį gyvenimą ir bandymą 
susitaikyti su esama situacija. Be il
gų išvedžiojimų konsulas pakalbėjo 
apie naująją išeiviją, apie jos svarbą 
tarptautinėj arenoj, apie neišvengia
mą emigraciją, jos pasekmes Lietu
vai, visur matydamas pozityvų žen
klą. Nemažai laiko paskyrė Lietuvos 
ekonomikai pakomentuoti, o ji šian

dien auga kaip dar niekad nėra buvę, 
iš dalies – Europos Sąjungos dėka. 

Nustebino mane Butkaus ko
mentaras apie kelius, kurie, mano 
supratimu, palyginus su Lenkija, Lat
vija ir Gudija, yra vieni iš geriausių. 
Kitur nepažįstu, tad negaliu nieko 
sakyti. Bet įdomu – nesvarbu, kad 
jie geriausi, valdžia nori, kad jie to
kie ir liktų ir taiso bei tiesia naujus. 
Aišku, tai vis su Jungtinės Europos 
pagalba.

Prieš dvidešimt metų, tiksliau 
– 1987 m. rugpjūčio 23 d., būdamas 
Vilniaus universiteto germanistikos 
magistrantas, Mindaugas Butkus su 
kitais 200 draugų susirinko prie Ado
mo Mickevičiaus paminklo reikalau
ti laisvės Lietuvai. Mes jau spėjom 
pamiršti, bet tai buvo pirmas žings
nis į Nepriklausomybę, dar iki Sąjū
džio ir iki blokados, iki Baltijos ke
lio ir Sausio 13osios. Visi veiksniai, 
kurie privedė prie Kovo 11osios 
1990 m. Kad tai buvo svarbus įvy
kis, liudija faktas, jog lydėjo šimtas 
kgbistų.

Baigdamas savo žodžius kon
sulas pakvietė visus išeivius – nau
juosius ir senuosius – būti tikrais 
Lietuvos ambasadoriais. 

Stasys goštautas

madisonas, WI
Madisono, Wisconsino vals

tija, lietuvius į Vasario 16osios 
šventę pakvietė  MVSC (Madison
Vilnius Sister Cities) organizacija. 
Vakaro pranešėja studentė Mary 
Wasilewski, Wisconsino universite
te studijuojanti kraštovaizdžio archi
tektūrą, padarė pranešimą „Laisvos 
Lietuvos kraštovaizdis”. Pranešėja 
savo pasakojimą gausiai iliustravo 
vaizdais, kuriuos ji užfiksavo Lietu
voje. Ji 2,5 mėn. praleido Lietuvoje 
ir tyrinėjo bei fiksavo atvejus, kurių 
atsiradimą įtakojo sovietai, naciai 
arba kova už laisvę. Mary kalbėjo 
apie Kryžių kalną, Panerius, Devin
tąjį fortą, Antakalnio kapines, Šv. 
Bernardino bažnyčią, Seimą, Grūto 
parką ir kt. vietas.

Kaip ir ankstesniais metais, 
MaDIsono, WI, bIblIotekoje buVo surengta DaInos žeMlIauskaItės juo

zeVIčIenės lIetuVIškos tekstIlės paroDa
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Vasario 16osios renginys vyko Ma
disono centrinėje bibliotekoje. Malo
nioje aplinkoje susirinkusieji galėjo 
susipažinti ir su Dainos Žemliauskai
tės Juozevičienės surengta Lietuvos 
tekstilės paroda. Lietuviškos staltie
sės, tautiniai drabužiai, juostos sudo
mino ne vieną bibliotekos lankytoją. 

Vakaro pabaigoje MVSC ko
mito narė Milda Aksamitauskienė 
surengė parodos pagrindu parengtą 
konkursą. Kiekvienas teisingai at
sakęs į klausimą buvo apdovanotas 
lietuvišku šokoladu. Labai malonu 
prisiminti, jog visi susirinkusieji ga
lėjo pasivaišinti lietuviškais užkan
džiais: „Rokiškio sūriu“, juoda duo
na, „Medžiokline“ dešra, gira bei ser
bentų sultimis, taip pat šakočiu. 

Šią lietuviams gražią šventę 
surengė MVSC organizacija, kuri 
yra pagrindinė lietuviškų renginių 
remėja Madisone. MVSC yra ameri
kiečių organizacija, bet daugelis jos 
narių ir dalyvių yra lietuviai. Lietu
viai Madisone, kurių yra mažiau nei 
100, yra tie, kurių seneliai atvyko į 
Ameriką XX a. pradžioje, tie, kurie 
bėgo nuo represijų Antrojo pasauli

nio karo metu, tie, 
kurie pastaraisiais 
metais atvažiavo 
į Madisoną dirbti 
arba mokytis, taip 
pat ir laikini gyven
tojai. Visi šie žmo
nės dirba kartu, 
stengdamiesi išlai
kyti bendruomenę 
ir kultūrą gyvą šita
me labai amerikie
tiškame mieste.

Per kasmet 
rengiamus pobū
vius ir susitikimus 
MVSC organizaci
ja stengiasi suteik
ti galimybę ameri
kiečiams pristatyti 
savo darbą ir mo
kymąsi Lietuvoje, 
o lietuviams – dar
bo ir mokymosi 
patirtį, įgytą Ame
rikoje. 

nijolė Semėnaitė 
etzwiler

Vasario 16-osios 
gimnazija 

Vasario 16osios šventė Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės būsti
nėje Hüttenfelde Vokietijoje gyve
nantiems lietuviams yra išskirtinė 
proga pabendrauti. Šiais metais į mi
nėjimą (vasario 24 d.) susirinko apie 
500 lietuvių iš Berlyno, Müncheno, 
Müllheim an der Ruhro, Hamburgo, 
Frankfurto ir kitur). Šv. Mišias auko
jo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu
lis, evangelikų kunigas Ričardas Ba
liulis vedė pamaldas evangelikams. 
Minėjimą vedė VLB pirmininkas 
Antanas Šiugždinis, kalbėjo Euro
pos parlamentaras Thomas Mann, 
lietuvių kalba papasakojęs savo 
įspūdžius iš kelionės po Lietuvą bei 
perdavęs sveikinimus nuo kolegų Vy
tauto Landsbergio ir Laimos Andri
kienės, apžvelgęs pagrindines euro
pinės politikos aktualijas ir pabrėžęs 
tampresnės integracijos svarbą. Kaip 

ir kasmet, šventės kulminacija buvo 
nuostabus Vasario 16osios gimnazi
jos mokinių tautinių šokių ratelio, 
choro ir orkestro (vadovai: Audronė 

ir Gintaras Ručiai) koncertas. Ben
dras gimnazijos mokinių – lietuvių ir 
vokiečių – pasirodymas tarsi atkarto
jo Thomas Mann mintis. Šventinėje 
programoje, skirtoje Lietuvos vals
tybės atkūrimui paminėti, vokiečiai 
mokiniai grojo orkestre ir netgi šoko 
tautinius šokius! 

Sausakimšoje salėje, nesibai
giant audringoms ovacijoms, VLB 
pirmininkas Antanas Šiugždinis dėko
jo mokiniams ir mokytojams, džiaug
damasis tokia puikia integracija dvi
kalbėje mokykloje. Nors bendros po
pamokinės repeticijos su lietuviais 
ir vokiečiais mokiniais iš mokytojų 
reikalauja daugiau kantrybės bei pa
siryžimo, tai yra bene efektyviausias 
būdas integruoti vokiečius mokinius 
į lietuvišką gimnazijos gyvenimą ir 
puikiausia galimybė pristatyti lie
tuvišką kultūrą vietiniams gyvento
jams.          Bernadeta goštautaitė

VoKIetIJoJe

M. DaMbrIūnaItės šMItIenės nuo
traukoje: trIspalVė roMuVos pIlyje



Pasaulio lietuvis  /  2007 Balandis1�

PLB kraštų žinios

nottinghamas
Kovo 11ąją Nottinghamo St. 

Barnabas katedroje Lietuvos Mari
jonų provincijos vyresnysis kun. dr. 
Vytautas Brilius, MIC, aukojo iškil
mingas šv. Mišias už Lietuvą, daly
vaujant Lietuvos Respublikos amba
sados patarėjui Jonui Grinevičiui su 
šeima, Vidurio Anglijos Kolumbo 
riteriams, Didžiosios Britanijos Lie
tuvių katalikų bendrijos atstovams, 
Nottinghamo universitetų lietuviams 
studentams, vietos ir apylinkių lie
tuviams, atvykusiems net iš Peter
borough, vietos jaunimui, angliškai 
katalikiškai visuomenei. Iškilmin
gas lotyniškas giesmes giedojo Not
tinghamo universiteto choras. Savo 
pamoksle lietuvių ir anglų kalbomis 
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, akcen
tavo dvasingumo ir tikėjimo reikšmę 
siekiant nepriklausomybės. Ambasa
doriaus pasveikinimą, teiginį, kad be 
Katalikų Bažnyčios nebūtų ir laisvos 
Lietuvos, lydėjo šilti gausūs plojimai. 
Lietuvos ambasada atvežė vertingų 

informacinių leidinukų apie Lietuvą, 
kurių maždaug keturis šimtus Kolum
bo riteriai išdalijo dalyvavusiems.

Po to svečiai ir studentai susi
rinko Lietuvių katalikų centre – „Židi
nyje“ šventiniam paminėjimui, kurį 
vedė Didžiosios Britanijos Lietuvių 
katalikų bendrijos pirmininkas Stepo
nas Vaitkevičius, pakviesdamas svei
kinimo žodžiui ambasados patarėją 
Joną Grinevičių. Kun. dr. prof. Vytau
tas Brilius, MIC, skaitė paskaitą apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ryšius 
su valstybe. Prof. Vytauto Landsber
gio vadovaujama Lietuvos valstybė 
nuoširdžiai siekė suartėti su Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia, tačiau to nebėra 
šiandien. Katalikų Bažnyčia ypač pri
simenama prieš rinkimus, o po jų daž
nai pažadai yra pamirštami ir nevyk
domi. Kalbėjęs angliškai dr. Darius 
Furmonavičius išryškino Amerikos 
lietuvių nuopelnus Lietuvos valsty
bės atkūrimo ir įtvirtinimo darbuose, 
taip pat pabrėždamas, kad Lietuva 

kol kas neatsidėkojo suteikdama Lie
tuvos pilietybę visiems Amerikos, 
Jungtinės Karalystės ir kitų laisvojo 
pasaulio kraštų lietuviams. 

Kitą dieną, po ilgamečio Lie
tuvių katalikų centro – „Židinio“ rė
mėjo Lino Jusio pelenų laidotuvių 
lietuviškame Willford Hill kapinių 
kampelyje kun. dr. Vytautas Brilius, 
MIC, lankė Nottinghamo ir Derby lie
tuvius ligonius, negalėjusius atvykti 
į iškilmingas šv. Mišias Katedroje: 
Bronių Ciganską, besigydantį City 
Hospital Nottinghame, Marytę Že
maitienę, Antaną Tirevičių ir Juozą 
Maslauską Derbyje. Žmonės išreiškė 
susirūpinimą dėl dvigubos pilietybės 
panaikinimo. Lietuvos pilietybės ne
begalės gauti jų vaikai ir vaikaičiai.

Esame labai dėkingi visiems, 
padėjusiems deramai ir garbingai pa
žymėti Kovo 11ąją: Nottinghamo 
St. Barnabas katedros kunigams, Lie
tuvos Marijonams, Lietuvos ambasa
dai Londone, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių katalikų bendrijos nariams 
ir visiems dalyvavusiems.

Dr. Darius Furmonavičius
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
katalikų bendrijos sekretorius

DIDžIoJoJe BRItAnIJoJe

lIetuVIaI katalIkų centre „žIDInyje“, susIrInkę koVo 11osIos MInėjIMuI
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Gavėnia Lietuvoje ir išeivi
joje – dvasinio susikaupimo metas. 
Prisimenu vaikystėje savo tėvą, kai 
Didįjį ketvirtadienį, pabučiavęs 
mamą, kažkur išeidavo. Vėliau 
sužinojau, kad eidavo atlikti išpažin
ties. Pradėjęs eiti į mokyklą ir aš su
sipažinau su religijos praktika. 

Australijoje teko prisitaikyti 
prie vietinių tradicijų. Buvo jų ir vi
sai mums nesuprantamų. Persikėlus 
gyventi į Sydnejų čia mūsų  velionis 
kun. P. Butkus vietinio klebono buvo 
išvarytas iš bažnyčios su visa mūsų 
tikinčiųjų bendruomene. Kodėl? 
Taigi mūsų kapelionas buvo įspėtas 
sekmadienį neklausyti išpažinčių. 
Pagautas antrą kartą beklausantis 
išpažinčių sekmadienį buvo išvary
tas kartu su visais tikinčiaisiais, kaip 
griaunantis tvarką.

Sydnėjuje, nors likę tik trupi
niai tikinčiųjų, sulaukėme misionie
riaus brolio kun. Astijaus Kungio, 
OFM, pranciškonų provincijolo. At
likęs savo misiją Adelaidėje ir Kan
beroje kovo 9 d. atskrido į Sydnėjų. 
Kartu atskrido ir jo bendramintis 
– palydovas Rimas Kisielius. Juos 
maloniai priėmė globoti Irena ir Ro
mas Kalėdai savo puošnioje reziden
cijoje.

Šeštadienį, kovo 10 d., pra
sidėjo rekolekcijos. Po išpažinčių 
vyko Šv. Mišios. Pamokslo neįma
noma aprašyti. Jį reikėjo girdėti. Tai 
XXI amžiaus gyvenimo pamoka, 
kaip reikia gyventi ir Dievą mylėti. 
Vaizdžiai pristatė, kaip praktikuoti 
mūsų tikėjimą. Po mišių misionie
rius pakrikštijo lietuvaitės Ievutės, 
ištekėjusios už italo, dukrelę. Čia mi
sionieriaus talentas iškilo virš kalnų: 
su humoru laisvai kalbėdamas lie
tuviškai, angliškai ir itališkai stebi
no krikštynų svečius. Ar kalbės šio
mis kalbomis čia užaugusi ši nauja 
krikščionė? Dieve duok.

Po krikštynų – vakarienė pas 
Kristiną ir Algį Dičiūnus. Ačiū Kris
tinai ir Algiui, parodžiusiems svetin

gumą ir nuoširdumą mielam svečiui. 
Dičiūnų kieme kaip svečią, kaip šv. 
Pranciškų, pasitiko pulkas margaspal
vių paukščių, kurie bandė sėsti ant 
jo rankų.Tai neaprašomas vaizdas. 
Algis – Australijos laivyno como
doras, ne tik laivus valdė. Šiandien 
savo gražiame kieme vairavo bar
becue pečių. Pasimeldę vaišinomės 
kapitono Algio kepsniais ir jo ma
lonios žmonos Kristinos su dukrele 
paruoštomis vaišėmis iki vėlyvo va
karo.

Sekmadienį, kovo 11ąją, 
sidnėjiškiai rinkosi į pamaldas išgirs
ti pamokslininko svečio. Nuo var
gonų tiesiog į patį dangų sklido „Dai
nos“ choro balsai. Ačiū Birutei, atve
dusiai chorą į šią šventę. Kaip nieka
da nuskambėjo giesmės, giedamos 
Garry Panhall ir Birutės Aleknaitės. 
Vargonais palydėjo mūsų pusbrolis 
iš Lenkijos Wojcek Wisniewski, ati
davęs savo laiką ir širdį lietuviams. 

Po mišių Danutė Ankienė 
padėkojo svečiui, atvežusiam Dievo 
žodį po Pietų Kryžiumi. Svečią labai 
nustebino Sydnėjaus „Dainos“ choro 

ir solistų talentas. Mat choras turėjo 
viešnių iš Malburno – muzikes Da
nutę Levickienę ir Ritą Mačiulai
tienę, kurios padėjo Sydnėjaus cho
rui giedoti. 

Iškilmingi atsisveikinimo 
pietūs vyko Lietuvių klube. Čia po 
maldų ir vaišių klubo valgykloje 
svečią Lietuvių bendruomenės vardu 
sveikino Teodoras Rotcas, linkėda
mas svečiui vėl sugrįšti pas mus. 
Svečias žavėjo taikliu žodžiu ir hu
moru. Jis aplankė Zita ir Praną An
driukaičius, jų kaimynystėje esančią 
St. Sergius rusų senelių prieglaudą, 
kur gyvena lietuviai ligoniai Kristina 
ir Arvydas Rupšiai, Lietuvių sodybą 
su seniūnę Onute Dobbs ir naująją 
emigrantę Ievutę su šeima. Visi suti
ko svečią su džiaugsmu ir vaišėmis. 
Transportu padėjo Antanas ir Lėta 
Kramiliai,Vytautas Patašius ir Arvy
das Rupšys. 

Katalikų kultūros draugija vi
siems nuoširdžiai dėkoja už nuošir
dumą, parodytą svečiui.

Antanas Kramilius

Susikaupimo dienos Sydnėjuje AuStRALIJoJe

Rašytojas, ilgametis „Dirvos“ 
redaktorius a.a. Balys Gaidžiūnas sa
vo testamentu paskyrė lėšų penkiems 
lietuviškos patriotinės poezijos kon
kursams išeivijos jaunimui. Kadangi 
po penktojo (2005–2006) konkurso 
dar buvo likę pinigų, konkursų vyk
dytoja JAV LB Clevelando apylin
kės valdyba praėjusį pavasarį nutarė 
surasti daugiau mecenatų ir vykdyti 
dar vieną, 6ąjį, konkursą. Šio kon
kurso vertinimo komisija  (dr. Joli
ta Kavaliūnaitė, pirm., Dalia Armo
nienė ir Rita Balytė) savo posėdyje 
20061229 paskyrė premijas, o š.m. 
vasario 17 d. įvykusioje Lietuvos Ne
priklausomybės šventėje Clevelande 
buvo paskelbtos laimėtojos. 

Vyresniųjų grupėje premijas 
laimėjo: 1ąją ($150) – Laura Stan
kevičiūtė, 18 m. (Lemont, IL);  2ąją 

($100) – Dalia Lukoševičiūtė, 22 m. 
(Punskas, Lenkija); 3ąją ($50) – Bi
rutė Baguckaitė, 21 m. (Punskas, 
Lenkija).

Jaunesniųjų grupėje: 1ąją 
($100) – Ramunė Bartuškaitė, 15 m. 
(Parma Hts., OH); 2ąją ($75) – Gied
rė Milutytė, 14 m. (Willowick, OH); 
3ąją ($50) – Adrija Vaičiulionytė, 
14 m. (S. Weymouth, MA); pagyri
mus pelnė – Irena Rimkutė, 14 m. 
(Bedford, MA); Ringailė Barysaitė, 
15 m. (Santa Clarita, CA).

Konkurso mecenatai: a.a. B. 
Gaidžiūnas, Č.& I. Šatkai, LB Cleve
lando apylinkė, V. Bučmienė, dr. D. 
Abriani, dr. K. StankaitytėPhillips 
ir dr. V. Stankus.

Kitame numeryje paskelbsime 
ir pluoštelį laureatų eilėraščių.

Jaunimo poezijos konkursas
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*Krymas. Vasario 21 d. – tarp
tautinė Gimtosios kalbos diena. Ma
nau, kad kiekvienai tautai tai viena 
pagrindinių švenčių, kurias būtina 
švęsti! O jei dar galima ir įvairių 
tautų būryje pasigalynėti už rašinio, 
dainos atlikimo ir eilėraščio dekla
mavimo gimtąja kalba aukščiausią 
įvertinimą, tai šventė įgauna ir spor
tinio įdomumo!

Jau antri metai Krymo sekma
dieninės lituanistinės mokyklos lietu
vių kalbos mokytoja Irena Babadžan 
ir jos mokiniai dalyvauja Gimtosios 
kalbos dienos konkurse. Šiemet 
ištrauką iš Salomėjos Nėries poemos 
„Eglė žalčių karalienė“ deklamavo 
Julija Kugytė, lietuvių liaudies dai
ną „Sėdžiu prie langelio“ atliko ir 
pagrojo fortepijonu Raja Babadžan, 
o rašinį „Kalba – tautos siela“: para
šė Volodia Babadžanas (rašinį spaus
diname „Nuomonės, mintys, idėjos“ 
skyrelyje. Red.). Malonu, kad daly
vaudami tokioje šventėje mūsų atža
los ne vien tik gauna prizus ir vieti
nių institucijų padėkas, ne tik rodo 
savo sugebėjimus, džiugina mokyto

jus ir tėvelius, bet tuo pačiu ir vykdo 
svarbią misiją – skleidžia lietuvybę 
svetur.

*Atmintinas renginys – paro
da „Krymo etninė kultūra A.Saniko 
fotografijose“, vykusi Simferopoly
je, Krymo etnografijos muziejuje, ku
rioje tikrai ne atsitiktinai dalyvavo ir 
Krymo lietuvių draugijos nariai. Mat 
A.Sanikas yra dažnai kviečiamas fo
tografuoti įvairių Krymo tautų 
renginius. Mūsų renginiuose 
– jis dažnas ir laukiamas sve
čias. Vienas iš parodos stendų 
buvo skirtas Krymo lietuvių 
kultūros draugijos renginių fo
tometraščiui. 

*Krymo sekmadieninės 
lituanistinės mokyklos mokyto
jų iniciatyva jau antri metai ra
šomas Nacionalinis solidarumo 
diktantas. Objektyviai neturė
dami galimybių ir sąlygų rašyti 
tikrąjį Nacionalinį diktantą, jau 
pernai sugalvojome – rašyti sa
vo parengtą tuo pat metu, kai jį 
rašo Lietuva, o šiemet – ir viso 
pasaulio lietuviai. Jį pavadino

me „Kalėdos“. Geriausiai parašiusi 
diktantą Elena Krivošej gavo prizą, 
o kiti rašiusieji – paskatinimo dova
nėles. Visi džiaugėsi, nes tikrai įdo
mu patikrinti savo žinias, o tuo pačiu 
– labai svarbu būti solidariu ir jaus
tis savo šalies ir kalbos patriotu.

Valentina marija Loginova
Krymo sekmadieninės lituanistinės 

mokyklos vadovė

Sukurkime savo širdyje šventęuKRAInoJe

raja DoVleta babaDžan Ir julIja ku
gytė gIMtosIos kalbos šVentėje

kryMo lIetuVIaI, susIrInkę 2006ųjų kalėDoMs. V. logInoVos nuotraukos
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Iš Berisso PL parašė ir Ana 
Paulina Semėnas. Ji taip pat papasa
kojo apie šaunią Nepriklausomybės 
šventę (apie tai skaitykite atskiroje 
žinutėje) ir pridėjo platesnį pasako
jimą apie lietuvius Argentinoje ir 
savo mieste Berisso. „Gyvenam to
li nuo Lietuvos, – rašo Ana Paulina 
Semėnas. – Berisso yra paprastas 
miestas. Mes mylim Lietuvą. Mūsų 
tėvai jau mirę, mažai belieka atvy
kusių iš tos brangios tėvynės. Tėvai 
išmokė mus garbinti ją. Paseno jau 
ir antra karta, dabar Lietuva rūpinasi 
jau trečioji karta – šoka su jaunimu, 
stengiasi su juo kalbėti lietuviškai.

Į Pietų Amerikos žemes iš 
Europos, taip pat ir iš Lietuvos, 
daug emigrantų atvyko XX amžiaus 
pradžioje. Ilgėdamiesi savo gimtinės 
ir savo artimųjų bei draugų, ten liku
sių, jie būrėsi aplink „Swwift“ ir „Ar
mour“ skerdyklas, kurios dabar jau 
nebeveikia. Ten kažkada dirbo daug 
lietuvių. Manoma, kad į Berissą atvy
ko apie 3000 žmonių iš Lietuvos. To
kią informaciją galima atrasti knygo
je „Lietuviai Berisso“. Aš esu viena 
iš trijų tos knygos autorių. 

Sunkiai dirbdami, nežinodami 

kalbos nei vietinių papročių mūsų tau
tiečiai 1909 m. rugpjūčio 17 d. sukūrė 
draugiją ir pavadino ją „Vargdienis“. 
1952 m. šį vardą pakeitė – Lietuvių 
kultūrinė ir pagalbos visuomenė „Ne
munas“ Berisse. Toks organizacijos 
pavadinimas išliko iki šiol. 193103
29 buvo sukurta Lietuvių katalikų 
kultūrinė ir pagalbos visuomenė „Min
daugas“ Berisse. Pradėjo veikti dabar
tinis lietuvių radijas „Lietuvos aidai“, 

Lietuviai Berisse 

– jau 100 metų

ARgentInoJe

– papasakojo Ana Paulina Semėnas ir 
pridūrė, kad šių metų Vasario 16osios 
minėjime ir jai teko tarti žodį. Baigda
ma p. Ana Paulina atsiprašė, kad jos 
lietuvių kalba nėra labai teisinga. Ji 
sakė, kad jos mokykla buvo naminė.

„Kai Lietuva minės vardo pa
minėjimo 1000metį, mūsų draugijos 
švęs 100 metų sukaktuves“, – rašo 
savo laiške Anita Paulina Semėnas 
iš Berisso.

laura tupe (Iš kaIrės), anIta seMėnas Ir estefanIa talMontaItė

tarp neprIklausoMybės šVentės DalyVIų – Ir prel. eDMunDas putrIMas
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Kovo 10 d. La Platos mieste,  
kultūros centro salėje Pasaje Dardo 
Rocha koncertavo choras „Langas“ 
iš Lietuvos, Vilniaus Bernardinų baž
nyčios. Šį koncertą organizavo Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos 
atstovas ir „Ecos de Lituania“ vedė
jas, kartu su La Platos savivaldybės 
miesto kultūros departamentu, priside
dant Berisso Lietuvių Bendruomenei.

Stebint daugiau negu 300 žiū
rovų choras „Langas“ buvo apdova
notas Berisso miesto garbės svečio ti
tulu – dokumentu, pasirašytu La Pla
tos savivaldybės mero Julio Alak.

„Lango“ choras
Pirmiausia pasirodė vietinis 

choras „440“, suteikęs puikių įspū
džių. Paskui išvydome chorą iš Lietu
vos. Kun. Julius Sasnauskas, lydėjęs 
chorą viešnagės metu, kalbėjo apie 
dviejų tautų, dviejų kultūrų susijun
gimą. Tokia jungtis vyko prieš dau
giau nei 60 metų, kai į Argentiną at
vyko lietuviai imigrantai.

„Langas“ atliko 12 dainų, 
tarp jų Antono Brucknerio, Quiri
no Gasparini, Aleksandro Grečiani
novo, Juozo Naujalio. Paskutinės 
dainos buvo lietuviškos. Daugumai 
žiūrovų labai daug emocijų sukėlė 
„Kur bėga Šešupė”, „Dainų daine

lės“ ir „Kur giria žaliuoja“. 
Kovo 11 d. choras „Langas“ 

koncertavo Aušros Vartų Motinos 
bažnyčioje, Avellanedoje, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
proga. Koncertą organizavo Lietuvos 
ambasada Argentinoje kartu su Argen
tinos lietuvių organizacijų ir spaudos 
taryba (ALOST) bei Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentu. 

Šie koncertai yra dalis „Lan
go“ gastrolių po Pietų Ameriką, ko
vo 6–18 d. vykusių Buenos Aires, 
Avellaneda, La Plata, Rosario y Pu
erto Iguazú (Argentina); Colonia y 
Montevideo (Urugvajus); Foz de Igu
azú y San Pablo (Brazilija). 

Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis
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Vokietijoje vyko dvi svarbios 
Europos Sąjungos ministrų konferen
cijos: Heidelberge posėdžiavo Euro
pos švietimo ministrai, o Wiesbadene 
– gynybos ministrai. Kadangi arti šių 
miestų yra įsikūrusi Vasario 16osios 
gimnazija, tai abu Lietuvos ministrai 
– švietimo ir mokslo ministrė Roma 
Žakaitienė ir gynybos ministras Juo
zas Olekas – pakeliui į konferencijas 
aplankė šią garsią lietuvių mokyklą 
Vokietijoje. Roma Žakaitienė čia sve
čiavosi vasario 28 d. Ji apžiūrėjo mo
kyklą ir bendrabučius, pabendravo 
su mokiniais ir pokalbyje su gimna
zijos mokytojais bei vadovais pagy
rė gimnaziją už jos atliekamą didelį 
darbą. Ji pasidžiaugė, kad Lietuva 
gimnazijai dabar skiria didesnę para
mą – 260 tūkstančių eurų per metus. 
Jos nuomone, gimnaziją reikia ne tik 
išlaikyti, bet jos darbą reikėtų dar ir 
išplėsti. Gimnazija turėtų rūpintis 
Vakarų Europos lietuvių švietimu. Ji 
turėtų teikti pagalbą čia dirbančioms 
lituanistinėms mokykloms, rengti se
minarus mokytojams, rūpintis tinka

Lietuvos ministrai 
Vasario 16osios gimnazijoje

VoKIetIJoJe

mų vadovėlių rengimu Vakarų Euro
poje besikuriančioms lituanistinėms 
mokykloms. Darbo apimtys didės 
ir finansavimas atsiras, nes ateityje 
bus galima gauti daugiau pinigų iš 
įvairių fondų mainų programoms su 
Lietuvos mokyklomis. Daug vilčių 
dedama į čia besikuriantį Europos lie
tuvių kultūros ir informacijos centrą. 

Direktorius Andrius Šmitas 
dėkojo ministrei už Lietuvos paramą 
gimnazijai. Jis užtikrino, kad gimnazi
ja paruošia jaunuolius taip, kad karje
ros jie galėtų siekti ne tik Vokietijoje, 
bet ir Lietuvoje. Dabartinė lietuvių 
emigracija į Europos Sąjungą yra lai
kina. Daug šių emigrantų grįš, ir yra 
svarbu, kad jie grižtų su vaikais, gerai 
paruoštais gyvenimui Lietuvoje.

Ministras Juozas Olekas gim
naziją aplankė kovo 1 d. Kadangi jo 
lėktuvas vėlavo, tai ministras tegalė
jo mokykloje pabūti tik pusę valan
dos. Jo gimnazijos kieme laukė apie 
150 mokinių ir mokytojų. Ministras 
J. Olekas priminė, kad gimnazijoje 
jis lankėsi prieš penkiolika metų, 

kai dar nebuvo Lietuvos ambasados 
Vokietijoje. Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės valdyba kartu su Kultū
ros institutu ir gimnazija rūpinosi jo 
kelione į Vokietiją. Jam, kaip Lietu
vos sveikatos ministrui, tai buvo la
bai svarbi kelionė, nes tada buvo už
megzti pirmieji ryšiai su vokiečių val
džia ir įvairiomis organizacijomis.

Vasario 16osios gimnazijoje 
mokosi lietuvių jaunimas iš Vokieti
jos, Lietuvos ir iš kitų kraštų, šiuo 
metu –192 mokiniai. Dalis mokinių 
gyvena gražiai įrengtame moksleivių 
bendrabutyje. Vasario 16osios gim
nazija su savo mokinių ansambliu ir 
įvairiais projektais padeda formuoti 
teigiamą Lietuvos įvaizdį Vakarų Eu
ropoje. Gimnazija per ilgus dešimt
mečius yra tapusi svarbiu lietuvių 
kultūros židiniu. Čia įsikūrusi Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ir Lietuvių kultūros institutas su 
archyvu ir biblioteka, čia vyksta įvai
rūs lietuvių suvažiavimai, mokslinės 
konferencijos, koncertai ir parodos.

Vasario 16-osios gimnazijos inf.

VasarIo 16osIos gIMnazIjos MokytojaI su aMbasaDorIuM e. IgnataVIčIuM (pIrMas Iš kaIrės) Ir lr šVIetIMo Ir 
Mokslo MInIstrė roMa žakaItIenė (penktojI Iš kaIrės). M. DaMbrIūnaItės šMItIenės nuotr.
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Belgijos LB kovo 3 d. šven
tė savo veiklos 60metį. Šventė pra
sidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo 
prel. E. Putrimas. Po Mišių apie 250 
žmonių susirinko Šv. Onos pilyje į 
šventę, kurios metu skambėjo Vytau
to V. Landsbergio dainos ir eilės, bu
vo prisiminta bendruomenės istorija, 
pakelta taurė už lietuvių vienybę bei 
lietuvybės išlaikymą.

Belgijos LB istoriją savo kalbo
se priminė BLB pirmininkė dr. Aure
lija Goris Norienė ir BLB iždininkė, 
išeivijoje lietuviškoje šeimoje gimu
si Regina Pauliukovaitė. Bendruome
nę savo kalboje pasveikino JE Am
basadorius prie NATO Linas Linke
vicius. Ambasadorė Nijolė Žambaitė 
perdavė sveikinimo raštus nuo JE 
LR prezidento Valdo Adamkaus, LR 

Lietuvių Bendruomenei 
                   – 60 metų

BeLgIJoJe

ministro pirmininko Gedimino Kir
kilo, LR užsienio reikalų ministro 
Petro Vaitiekūno. Belgijos Lietuvių 
Bendruomenės šventę savo apsilan
kymu pagerbė Europos Parlamento 
narys, Nepriklausomybės akto sig
nataras prof. Vytautas Landsbergis 
su žmona. BLB Valdyba įteikė gėlių 
bei atminimo dovaną, kaip padėką 
ambasadoriui Linui Linkevičiui už 
iniciatyvą ir finansinę paramą, refe
rentei Sigitai Matulevičienei už nepa
prastai didžiulę organizacinę pagal
bą, ambasadorei Nijolei Žambaitei, 
ambasadoriui Ryčiui Martikoniui ir 
ministrui patarėjui Erikui Petrikui 
už paramą šiam renginiui bei ilgame
tei aktyviai bendruomenės veikėjai 
Bronei Gailiūtei už gražių tradicijų 
išlaikymą. BLB garbės pirmininkė 

Stasė Baltus, daug metų vadovavusi 
bendruomenei, dėl ligos negalėjo da
lyvauti šventėje, bet BLB Valdyba ją 
aplankys ir pasveikins namuose. 

Jubiliejaus proga gavome svei
kinimus iš PLB pirmininkės Reginos 
Narušienės, Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento prie LR Vyriausy
bės direktoriaus Antano Petrausko, 
Lietuvos garbės konsulo Belgijoje 
Daniel Bacquelaine, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirmininko Sta
sio Kuliavo, o taip pat iš Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Ispanijos, Estijos, Kanados lietuvių 
bendruomenių.

Dr. Aurelija goris norienė
BLB pirmininkė

belgIjos lIetuVIaI jubIlIejInės šVentės DIeną prIe šV. onos bažnyčIos brIuselyje po šV. MIšIų
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Šiemet sukanka 60 metų, kai 
lietuviai, likimo nublokšti į Belgiją, 
padedami pulkininko Juozo Lans
korskio ir kunigo Juliaus Danausko, 
surado vieni kitus ir susijungė į ben
druomenę.Tuo metu žmones vienijo 
kalba, papročiai ir ilgesys tėvynei. 
Laikui bėgant keitėsi Belgijos lietu
vių situacija, keitėsi ir bendruomenė. 
Atsiradus galimybei aplankyti tuo 
metu vis dar okupuotą tėvynę akty
vi bendruomenės veikėja Bronė Gai
liūtė tapo pirmąja Belgijos lietuvių 
atstove, papasakojusia Belgijoj apie 
Lietuvą, o Lietuvoj – apie Belgijos 
lietuvių rūpesčius. Sunkiai, bet pama
žu daugėjo informacijos, griuvo mi
tai. Negausūs, bet vieningi Belgijos 
lietuviai įsijungė į kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę, rengė mitingus. 

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę ilgametės 
bendruomenės pirmininkės Stasės 
Baltus vadovaujama bendruomenė pa
dėjo surasti ir įrengti Lietuvos amba
sadą Briuselyje, o Kanados Lietuvių 
Bendruomenė netgi finansavo pasta
to pirkimą. Belgijos lietuviai pradė
jo rinkti labdarą, padėjo pirmuosius 
nepriklausomybės žingsnius žengian
čiai tėvynei, aiškindami politinę Lie
tuvos situaciją dažnai net mūsų šalies 
vardo negirdėjusiems belgams. 

Garbė būti lietuviais
Deja, pokario emigrantų gretos 

ėmė retėti, susitikti tapo vis sunkiau. 
1999 m. Stasė Baltus pasikvietė tuo 
metu dar negausų naujosios emigraci
jos atstovų būrelį ir paprašė jaunimo 
perimti iš jos bendruomenės vairą. 
2000 m., tradiciškai kartu su Lietu
vos atstovybe prie NATO minint ko
vo 11ąją, buvo išrinkta 
naujoji BLB valdyba ir 
jos pirmininkas Darius 
Oliškevičius. Prasidėjo 
naujas BLB veiklos eta
pas, atspindintis šių die
nų emigrantų poreikius 
ir lūkesčius.

2001 m. išrinkta 
Belgijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininkė, 
drauge su valdyba sten
giasi suburti visus čia 
gyvenančius lietuvius, 
tiek tuos, kurie trau
kėsi nuo karo, tiek jų 
vaikus, tiek tuos, kurie 
vėliau atvyko gyventi 
į Belgiją. Nesvarbu, ar 
tautietis čia gyvena me
tus, ar 60 metų, nesvar
bu, ar jis pats pasirinko 
gyvenimą išeivijoje, ar 
atvyko čia dirbti, siun
čiamas Lietuvos institu

cijų, svarbu, kad šiuo metu gyvenda
mi Belgijoje, surandame vieni kitus 
ir galime pasidalinti tuo, kas mums 
visiems svarbu: gimtoji kalba, papro
čiai ir garbė būti lietuviu, nesvarbu, 
kur begyventume. 

Iš BLB pirmininkės 
dr. Aurelijos goris kalbos

Tarp jūsų, tikriausia yra šei
mų, kurios po Antrojo pasaulinio 
karo laukė, kad grįžtų sesuo, sūnus, 
duktė, brolis iš Vokietijos. Traukinys 
išvažiavo iš Vokietijos, bet nesusto
jo Lietuvoje: vežė toliau žmones į Si
birą. Tie, kurie pasiliko Vokietijoje, 
liko pabėgėliais. Tada sakydavo „dy
pukai“ (displaced persons). Gyveni
mas buvo sunkus. Kur rasti darbo? 
Kur gyventi? Kaip sukurti šeimą?

Belgijos kasyklos priėmė dar
bininkų, ir daug lietuvių pasirašė, 
kad dirbs kasyklose, po žeme, pen
kerius metus. Penkeri metai – ilgas 
laikas. Lietuvių atsirado Belgijoje 

Mes negalėjome rinktis...
– Limburge, Lieže, Charleroi – ten, 
kur tada buvo anglių kasyklų. Po 
tų pirmųjų penkerių metų pasiliko 
Belgijoje, nes išvažiuoti kitur reikė
jo pinigų. Ta emigracija nebuvo pa
sirinkta: negalėjai pasirinkti, kada 
emigruoti, kur važiuoti, kur gyventi 
ir galų gale – kokioje žemėje būti pa
laidotam. 

Daug lietuvių guli šaltojoje 
svetimoje žemėje. Užaugti be močiu
tės, neturėti pusbrolių, nežinoti, kas 
tai yra dėdė ar teta… Mūsų šeima ne
buvo didelė. Mano tėvai – Parfirius 
Pauliukovas ir Alfonsa Žižytė. Mūsų 
šeima buvo rinktiniai draugai, kiti lie

tuviai, kurie irgi nebegalėjo grįžti į 
tėvynę. Jie mums padėjo, kai būdavo 
problemų. Jie su mumis irgi dainuo
davo, kai būdavo dėl ko džiaugtis. 

Šiandieninė emigracija yra 
visai kitokia. Žmonės atvažiuoja į 
Belgiją padirbėti, ištekėti, pagyven
ti trumpam ar ilgesniam laikui. Jie 
pasirinko išvažiavimo laiką, darbą, 
gyvenamą vietą ir gyvenimo būdą. 
Jie grįš į tėvynę kada panorės. Labai 
svarbu, kad ir jie išlaikytų ryšius su 
kitais lietuviais. 

Iš BLB iždininkės 
Reginos Pauliukovaitės kalbos

koncertuoja Vytautas V. lanDsbergIs
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Lietuvos žiniasklaida pranešė, 
kad kovo 1011 dienomis pirmą kar
tą Airijoje vyko lietuviška Kaziuko 
mugė, šurmuliavusi prekybos centro 
„Powerscourt Town House Farmers 
Market“ patalpose Dubline. Mugėje 
dalyvavo tuo metu Airijoje su vizitu 
viešėjusi Lietuvos žemės ūkio mi
nistrė K. Prunskienė, bendruomenių 
Lietuvoje atstovai, buvo pakviesta 
Airijos žemės ūkio ministrė Mary 
Coulgan. Mugėje galima buvo įsi

Pirmasis „Kaziukas“ Dubline
gyti lietuviškų maisto produktų, 
Lietuvos kaimo bendruomenių at
vežtų verbų, lininių rūbų, staltiesių, 
papuošalų, medinių indų, žaislų, 
keramikos, smulkių originalios kal
vystės dirbinių. Juvelyras Algirdas 
Mikutis čia pat gamino lietuviško 
gintaro papuošalus. Vyko labdaros 
aukcionas. Jo metu surinktos lėšos 
paaukotos Šv. Kazimiero vaikų na
mams Kupiškyje ir Dublino vaikų 
ligoninei. Šventėje buvo galima lai

mėti ir Lietuvos žemės ūkio minist
rės Kazimieros Prunskienės įsteigtą 
prizą – trejetą bilietų Dublinas–Vil
nius į vieną pusę – namo, į Lietuvą. 
Mugėje koncertavo Virgis Stakėnas, 
folkloro kolektyvai „Sutaras“, „Lie
tuviškas dobilas“. Kovo 11 dieną 
Dubline, Šv. Andrejaus bažnyčioje, 
kaip ir kiekvieną sekmadienį, buvo 
aukojamos jau tradicinėmis tapusios 
lietuviškos šv. Mišios, po to vyko iš
kilmingas Kovo 11 minėjimas.

Daugiau kaip pusšimtis 
Didžiojoje Britanijoje besimokančių 
Lietuvos studentų pirmą kartą bu
vo susirinkę Lietuvos ambasadoje. 
Studentai buvo supažindinti su Lie
tuvos ambasados veikla, renginiais, 
kuriuos ji vykdo kartu su Didžiosios 
Britanijos lietuvių jaunimo sąjunga, 
šiais metais švęsiančia 50 metų gyva
vimo sukaktį.

Ambasadorius Vygaudas Ušac
kas pasidžiaugė Lietuvos studentų ak
tyvumu, apgailestavo, kad nebuvo ga
lima priimti visų studentų, norinčių 

Studentų susitikimas Londone
dalyvauti susitikime, ir pažadėjo, 
jog ambasada dės visas pastangas, 
kad lietuvių jaunimas D. Britanijoje 
gautų visokeriopą informaciją.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovai kvietė bur
tis tiek studentus, tiek ir kitą jaunimą, 
kuris padėtų išlaikyti lietuvybę. 

Pranešimus skaitė bankinin
kystės specialistas Marius Visman
tas, pasidalijęs mintimis, kodėl jis 
iš Amerikos grįžo dirbti į Lietuvą, 
ir alaus gamybos specialistas Tomas 
Kučinskas, kalbėjęs, kodėl nenori 

važiuoti dirbti į užsienį. 
Susitikime taip pat dalyvavo 

Amerikos ir Australijos lietuviai, 
kurie palietė skaudžią dvigubos pilie
tybės temą. 

Susitikimą organizavo Oks
fordo ir Cambridgo universitetuose 
studijuojantys Lietuvos studentai ir 
Surrey universiteto lietuvė dėstytoja 
Renata Retkutė. Balandžio pabaigo
je planuojama surengti Didžiosios 
Britanijos lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimą. 

Iš „Delfi“ dienraščio

AIRIJoJe

„Londono žiniose” Vilma 
Okunevičiūtė 20070320 rašė, kad 
kovo 17–18 d. Headley Park „Sody
boje“ vyko kasmetinis, jau 59asis, 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos suvažiavimas ir Lietuvių namų 
bendrovės visuotinis susirinkimas. 
Išrinktas naujas Centro valdybos pir
mininkas bei 9 jos nariai. 

Suvažiavimą pasveikino Lie
tuvos ambasadorius Vygaudas Ušac
kas, pabrėžęs stiprios bendruomenės 
būtinybę. „Mes, ambasada, suintere
suoti padėti ir padėsime kiek galime: 
stengsimės aprūpinti metodine litera
tūra, pakviesim lektorių, profesorių, 
kurie suteiktų žinių, kaip mokyti 
užsienyje gyvenančius lietuvių vai
kus“, – sakė ambasadorius. Jis akcen

DIDžIoJoJe BRItAnIJoJe

Nauja Lietuvių sąjungos valdyba
tavo, kad labai svarbu, jog Lietuvių 
sąjunga palaikytų ryšį su Lietuva ir 
dalyvautų diskusijose dėl elektroni
nio balsavimo įvedimo ir dvigubos 
pilietybės suteikimo. „Yra daug daly
kų, – sakė V. Ušackas, – kuriuos rei
kia gerinti, yra daug teisinių normų, 
kurias reikia keisti. Dvigubos piliety
bės klausimas – kaip didžiulis pūli
nys, kurį reikia pradėti operuoti“. 

Diskusijų ir klausimų suvažia
vimo metu sukėlė siūlymas bendruo
menės turtą patikėti saugoti Patikos 
fondui (Trust). Įstatų pakeitimas ir 
sprendimas įkurti fondą, anot pranešė
jų, leistų peržiūrėti ir perregistruoti or
ganizaciją į naują su panašiais tikslais, 
bet lankstesne struktūra. Po balsavimo 
nutarta tokią galimybę svarstyti. 

Suvažiavime metus Valdybos 
pirmininkės pareigas ėjusiai Irenai 
Hughes atsistatydinus į šį postą buvo 
pasiūlytos dvi kandidatės: Švietimo 
tarybos pirmininkė Nijolė Jankaus
kienė ir jau vadovavimo valdybai 
patirties turinti Živilė Ilgūnaitė. Po 
slapto balsavimo paaiškėjo, kad už 
N. Jankauskienę balsavo 316, o už 
prieš metus savo noru iš valdybos 
pirmininkės posto pasitraukusią Ž. Il
gūnaitę – 380 bendruomenės narių. 

Į valdybos narius išrinkti: Ni
jolė Jankauskienė (vicepirmininkė, 
švietimas), Irena Hughes (finansai), 
Renata Retkutė (jaunimo klausimai), 
Ingrida Žalalienė (sekretorė), Simo
nas Audickas (tarpbendruomeniniai 
ryšiai), Gintaras Martinkėnas (kultū
ra), Inga Balaišytė (sportas), Vilma 
Okunevičiūtė (žiniasklaida).
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JAV  Lietuvių Bendruomenė, 
negausi tautinė mažuma milžiniš
kame krašte, visą viltį deda į savo 
kultūrą, lietuvišką švietimą ir taip 
pasiryžusi išlikti. JAV LB kultūros 
naštą šią kadenciją perėmė Kultūros 
tarybos pirmininkė  Dalė Lukienė ir 
jos vadovaujama valdyba.

Dalė Lukienė visuomeninėje 
veikloje nėra naujokė. Ji aktyviai reiš
kėsi Lietuvių skautų sąjungos veiklo
je, 1963–1966 m. ir 1989–1992 m. 
buvo seserijos vadijos vyresniųjų 
skaučių skyriaus vedėja; 1971–1988 
m. – Washingtono skaučių vietininki
jos vadovė ir vietininkė. Rengė skau
tų veiklos programas ir vedė užsiė
mimus. Apdovanota ordinu „Už nuo
pelnus“ 1966 m. ir „Lelijos ordinu“ 
1979 m.

Dalė Lukienė 1959 m. bakalau
ro laipsniu baigė Mount St. Joseph 
kolegiją. 1986 m. įgijo bibliotekinin
kystės magistro laipsnį Maryland 
universitete. 1959 m. dirbo Chica
goje, IL, Union Carbide bendrovės 
chemijos informacijos bibliotekoje. 
1983–1986 m. dirbo John Hopkins 
universiteto Taikomosios fizikos la
boratorijos bibliotekoje. 1987–2006 
m. dirbo Nacionalinėje medicinos 
bibliotekoje. Yra audiovizualinių 
priemonių specialistė. Nuo 1992 m. 
dalyvauja Lietuvos mokslinių biblio
tekų automatizavimo projektų rėmi
me, teikia informaciją. Telkia šalpą. 
1997 m. laimėjo IREX stipendiją ben
drai su Lietuvos bibliotekininkėmis 
Lietuvos leidybos studijai vykdyti 
ir išleido išsamų leidinį „Lithuanian 
Publishers Directory“. 1992–2002 
m. buvo ASSIST International fondo 
viceprezidentė.

1955–1965 m. bendradarbiavo 
„Laiškuose lietuviams“; 1960–1962 
m. – žurnalo „Mūsų vytis“ redakci
jos narė; 1973 m. – Washington, DC, 

Kultūros taryba 
rūpinsis paveldu ir ieškos talentų

JungtInėSe AmeRIKoS VALStIJoSe

Corcorano galerijoje suorganizavo 
„12 lietuvių dailininkų Amerikoje“ 
parodą, parengė katalogą.

Užkalbiname veiklią visuome
nininkę, JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkę Dalę Lukienę.

–Kodėl sutikote imtis LB 
Kultūros tarybos pirmininkės pa
reigų?

–Pasižiūrėkite „Draugo“ 2007 
m. vasario 16 d. laidą, kur 5ame 
puslapyje yra JAV LB sveikinimas 
tautiečiams. Ten surašyta daugiau 
kaip 100 pavardžių, asmenų, kurie 
dabar dirba LB Krašto valdyboje ir 
JAV LB apylinkių pirmininkų. Kiti 
keli tūkstančiai asmenų vysto Lietu
vių Bendruomenės (LB) veiklą ir yra 
įsipareigoję tą darbą tęsti. Visi mes 
savanoriškai leidžiame laisvalaikį, 
rūpindamiesi lietuviškos bendruome
nės gyvastim, kad mūsų vaikai turė
tų galimybę bendrauti su kitais lietu
viukais, kad vyktų kultūrinis tautinis 
auklėjimas, kad vyktų lietuviškų tra
dicijų tęstinumas ir galų gale, kad 
mūsų tautiečiai nedingtų Amerikos 
tirpdinimo katile (melting pot).

Man rūpi skatinti mūsų visuo
menės kūrybingumą, ryžtingumą, 
puoselėti tautines vertybes. Man taip 
pat rūpi saugoti mūsų išeivijos kul
tūrinį palikimą. Noriu, kad istorija 
nepamirštų tų kūrybingų lietuvių iš
eivių, kurie savo laiką, darbą ir kū
rybą skyrė Lietuvai. Mums reikia pa
galbos išlaikant mūsų archyvus, rei
kia pasirūpinti, kad tie archyvai būtų 
sutvarkyti, kad būtų prieinami tiems, 
kurie rengia studijas apie lietuvių iš
eivių įnašą į JAV visuomenę, kurie 
nori rašyti išeivių istoriją. Reikia 
skubiai atkreipti visuomenės dėmesį 
į mūsų sukaupto kultūrinio palikimo 
išsaugojimą.

–Kas sudaro valdybą, ar val
dyboje yra naujai atvykusių tautie
čių?

–Mėginau sudaryti kuo glau
desnį valdybos vienetą iš apylinkėje 
gyvenančių, kad būtų lengviau susi
tikti ir, aptarus darbo planus, juos 
vykdyti. Du kultūros tarybos nariai 
yra neseniai atvykę. JAV LB Krašto 
valdybos kultūros tarybą sudaro: 

Laima ŠileikytėHood, vice
pirmininkė. Gyvena Manhattane, 
NY, ir yra veikli tos apylinkės LB na
rė bei pirmininkė. Nuo1997 m. dirba 
su Lietuvos generaliniu konsulatu ir 
rengia koncertus, paskaitas, parodas.  
Nuo 2005 m. yra Tautos fondo valdy
bos narė.

Daiva Barzdukienė. Gyve
na Vašingtono priemiestyje, Falls 
Church, Virginijos valstijoje. Nuo 
1979 m. dirba Library of Congress. 
Yra istorijos ir literatūros kataloga
vimo skyriaus vedėja.  Taip pat pata
ria LC bibliotekai lietuviškų knygų 
komplektavimo klausimais. Bendrau
ja su Lietuvos Nacionaline Mažvydo 
biblioteka. 

Dalė lukIenė
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Žilvinas Bublis. Gyvena kiek 
toliau, New Jersey valstijoje, bet yra 
labai veiklus tos LB narys, ypač rū
pinasi koncertų ir renginių organiza
vimu. Į JAV Žilvinas atvyko 1996 
m., laimėjęs „žalią kortelę“, ir apsi
gyveno New Yorko apylinkėse. Jis 
tuoj buvo įtrauktas į naujai atvyku
sių New Yorko apylinkių lietuvių su
burtą „Versmės“ valdybą. Į JAV LB 
Tarybą Žilvinas Bublis šiais metais 
kandidatavo pirmą kartą ir buvo iš
rinktas.

Sigita Naujokaitienė. Gyve
na netolimame Potomac miestelyje, 
Marylando valstijoje. Yra visuome
nininkė, meno istorikė, dizainerė. 
Mokslus baigė Mt. Holyoke kolegi
joje, studijavo Prancūzijoje, Vašing
tone baigė meno istoriją ir interjerų 
dizainą. Aktyviai darbuojasi Vašing
tono lietuvių visuomenėje. 

Darius Sužiedelis. Įsigijo 
politologijos bakalauro laipsnį Ka
talikų universitete Vašingtone.  Yra 
lankęs lituanistikos kursus Vilniaus 
universitete. Buvo JAV lietuvių jau
nimo organizacijos pirmininkas ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo organiza
cijos valdybos narys. 1990–1991 
m. Lietuvos AT pirmininko V. Land
sbergio padėjėjas, taip pat Lietuvos 
ambasados Vašingtone darbuotojas 
ir Lietuvos nuolatinės misijos prie 
Jungtinių Tautų patarėjas. Šiuo metu 
gyvena New Yorke, kur pradėjo nau
ją karjerą kaip aktorius.

Ilona Verbušaitienė. Yra bai
gusi Klaipėdos universitetą magistro 
laipsniu, studijavo lietuvių kalbą, 
literatūrą, dramą ir teatro meną. At
vykusi į JAV nuo 2004 m. gyvena 
Vašingtono priemiestyje ir yra K. 
Donelaičio lituanistinės mokyklos 
Vašingtone  mokytoja ir vedėja.  Pri
klauso Lietuvių dramos draugijai ir 
Lietuvių mokytojų draugijai.

Elvyra Vodopalienė. Gyvena 
Vašingtono priemiestyje ir St. Peters
burge, Floridoje. Yra pedagogė, spor
tininkė, visuomenininkė, tautodai
lininkė. Tautodailės instituto narė, 

rengia tautodailės parodas, demonst
ruoja audimą ir verpimą. Bendradar
biauja spaudoje. 

–Kokius darbus esate užsi
moję nuveikti?

–Tęsiame kultūros tarybos 
tradicijas – organizuoti Teatro festi
valį, kuris paprastai vyksta kas ket
veri metai ir artimiausią planuojame 
dar šių metų rudenį. Taip pat tęsiame 
metines kultūros premijas, kurias ke
tiname įteikti Teatro festivalio metu. 
Tai bus radijo programos, muzikos, 
žurnalistikos ir teatro premijos. Jau 
ieškome salės su gera scena New 
Yorko mieste. Darius Sužiedelis rū
pinasi Teatro festivalio organizavi
mu. O suplanavę esame daug, bet 
nežinia, ar dėl lėšų stokos viską ga
lėsime įvykdyti. Skatindami literatū
rinį kūrybingumą skelbsime naujos 
apysakos konkursą 2008 metams, o 
šiais metais – poezijos konkursą. Pla
nuojame Baltų tautų bendrą folklo
ro festivalį Vašingtone. Norime LB 
tinklapyje skelbti kultūrinių įvykių 
pranešimus bei sudaryti meninkų/at
likėjų sąrašą, kurį talpinsime JAV 
LB tinklapyje, kad LB apylinkės ži
notų, kur kreiptis ieškant atlikėjų kul
tūrinėms programoms, rengiamoms 
apylinkėse. Remsime 2008 m. pla
nuojamą Tautinių šokių šventę Los 
Angeles, Kalifornijoje. 

Vienas iš didesnių uždavinių 
yra surinkti meno parodų, įvykusių 
1950–2007 m., katalogus ir, naudo
jantis kataloguose randama informa
cija, parengti istorinį JAV lietuvių 
menininkų kūrybinės veiklos leidinį, 
kurį skirsime Lietuvos vardo 1000
mečiui pažymėti 2009 m. Tokią me
džiagą galima būtų patalpinti inter
nete ir išleisti DVD katalogą. Tuo 
pačiu rūpinsimės ir JAV lietuvių ar
chyvais, veikla, išlaikymu ir išsaugo
jimu. Ateityje planuojame suruošti 
dabartinių menininkų JAV bendrą pa
rodą. Skatinsime JAV Lietuvių apy
linkes pagerbti Bernardą Brazdžionį, 
Joną Aistį ir kitus mūsų literatus. Siū

lysime LB apylinkėms surengti jų 
vietovėse gyvenančių rašytojų minė
jimus. Paruoštus kultūrinius vakarus 
siūlysime, rengėjams sutikus, nufil
muoti ir taip pat talpinti JAV LB tin
klapyje, kad tie, kurie neturi progos 
renginiuose dalyvauti, galėtų juos 
pamatyti. Taip pat planuojame ištir
ti galimybes gauti lietuviškų filmų ir 
sudaryti sąlygas juos rodyti JAV LB 
apylinkėse. Palaikant artimus ryšius 
su Lietuva ir Lietuvos ambasada ko
ordinuosime Lietuvos atlikėjų gastro
les po JAV LB apylinkes. 

–Lietuva 2007 metus skelbia 
Jaunimo kultūros metais. Ar pla
nuojate atkreipti į tai dėmesį?

–Mums sunku prilygti Lietu
voje vykstančiai kultūrinei veiklai 
dėl kelių priežasčių. Pirma, neturime 
personalo, kurio jėgomis Kultūros ta
ryba galėtų organizuoti kultūrinius 
renginius, skirtus vien jaunimui. Tą 
veiklą turime palikti mūsų jaunimo 
organizacijoms ir mokykloms. An
tra, tampa vis sunkiau surinkti reika
lingas lėšas kultūrinei veiklai vysty
ti, ypač organizuojant ką nors dides
niu mastu. Planuojame paskatinti LB 
apylinkes organizuoti kultūrinius 
renginius, kurie pritrauktų jaunimą.

–Ko tikitės iš lietuviškos vi
suomenės? 

–Norėtume, kad mūsų visuo
menė lankytų ir remtų jai rengiamus 
renginius. Tikimės tautiečių paramos 
puoselėjant mūsų talentus. Tikimės 
aktyvumo. O apylinkes, turtingas ta
lentais ir norinčias jais pasidalinti su 
kitais, kviesčiau susirasti mane, kad 
galėčiau padėti talentams pasireikš
ti ir kitose Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėse. Tikiuosi, kad visuomenė 
išgirs mūsų prašymus, kai reikės jos 
paramos. 

Kalbėjosi marija Remienė
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos atstovė informacijai
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2006 spalio 7 d. saulėtą ir šiltą 
popietę, praėjus tik keturioms savai
tėms po vizito pas Kazickus, Grace 
Episcopal Church koridoriuose ir 
salėje pasirodė pirmieji tėveliai su 
vaikais, besirenkantys į Aleksandros 
Kazickienės lituanistinės mokyklos 
atidarymo šventę. Visi pildė šventės 
anketą, kurioje buvo galima sužinoti 
dalyvių amžių, iš kur atvykę iš Lietu
vos ir kur gyvena JAV. Didžioji dau
guma buvo trisdešimtmečiai, ketu
riasdešimtmečiai trečiabangininkai 
ir jų vaikai, tačiau neabejingi liko 
ir ne vieną dešimtmetį JAV gyvenan
tys Juozas Giedraitis – 96 m., Fredas 
Lučka – 84 m., Angela Minsevitch 
– 87 m., Genevieve Thomas – 80 
m. – daugumai pažįstami ir Lietuvių 
Bendruomenės gyvenime dalyvaujan
tys žmonės. Ir, žinoma, Aleksandra 
ir Juozas Kazickai. Iš viso apie 100 
žmonių susirinko į Lietuvos ir JAV 
vėliavomis papuoštą bažnyčią, pro 
kurios vitražus spinduliavo saulė. 

Pirmuosius žodelius tarė dvi
dešimt lietuvių vaikų: „Šimtas kiš
kių susirinko, net žalia girelė linko, 
pasėdėję, pasitarę jie mokyklą atida
rė“. Šie žodžiai priminė vos prieš 
dvi savaites Riverheado miške posė
džiavusius ir mokyklą atidaryti pasi
ruošusius tėvus. Suskambo ištrauka 
iš Justino Marcinkevičiaus poemos 
„Mažvydas“, ir ne vieno skruostais 
nuriedėjo ašaros, tariant po skieme
nį „Lietuva“. Sugiedojus Lietuvos 
himną į sceną buvo pakviesta Grace 
Episcopal Church dvasinė vadovė 
Mother Mary. Ji atsistojo ant scenos, 
vedina savo palydovo šunelio Asos. 
Nors ir negalėdama matyti, Mother 
Mary širdimi jautė lietuvių troškimą 
sukurti šią mokyklą ir sudarė visas 
sąlygas kuo greičiau ją atidaryti. Ji 
sukalbėjo maldą ir palaimino visus 
susirinkusius. 

Buvo perskaityti sveikinimai. 
Trumpą žinutę elektroniniu paštu 
atsiuntė JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Dalilė Polikaitienė, linkė

Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla Riverheade
dama visiems ge
riausios kloties. 
Niujorko Mairo
nio lituanistinės 
mokyklos direk
torė Audrė Luko
ševičiūtė, moky
tojai, tėveliai ir 
mokiniai linkėjo 
ryžto.

Prieš sutei
kiant žodį Kazic
kams visi tylos 
minute pagerbė 
Kęstutį Kazic
ką, mirusį Nepa
le, kai jam buvo 
23 metai, ir vos 
prieš mėnesį ne
tikėtai Amžiny
bėn iškeliavusią 
rytinio Long Is
lando „Vyčių“ 
narę Birutę Luč
kienę, vieną ak
tyviausių organi
zatorių. 

Pirmoji žo
dį tarė Aleksan
dra Kazickienė. 
„Šios mokyklos 
vardo nešiotojai 
n e u ž s i t a r n a v o 
tokios garbės. 
Esu sujaudinta 
ir pagerbta. Iš vi
sos širdies sveikinu susirinkusius ir 
tikiuosi, kad kitą vasarą, jei Dievulis 
leis, visi susirinksit pas mus pikni
kui“.

Dr. Juozas Kazickas kalbėjo: 
„Kai pas mus apsilankė mokyklos 
steigimo komitetas, tą naktį nemie
gojau. Buvau sujaudintas, kad aš 
pats nebuvau gimęs Lietuvoj. Mano 
tėvai išlaikė lietuvių kalbą, mokėsi 
žiauriose tremties sąlygose ir suge
bėjo išauginti vaikuose meilę šeimai 
ir gimtam kraštui. Jaučiuosi labai įsi
pareigojęs ir skolingas mūsų kraštui. 
Mano proseneliai, kurie liko gyvi 
žiaurioje tremtyje, toli nuo brangios 
Tėvynės, Rusijoje, gyveno neišpa

sakytuose varguose. Ačiū Aukščiau
siajam, jis suteikė man gyvenimą, 
kuris, palyginus su jų vargais, yra 
liuksuso gyvenimas. Esu labai įsi
skolinęs, giliai dėkingas lietuvių ko
lonijai, kurią mes su žmona turėjom 
progos po aštuoniasdešimt metų jos 
apleidimo Rusijoje aplankyti. Kuria
me filmą ir norime parodyti 1863 m. 
sukilimą, tremtį, žmonių vargus ir 
grįžimą atgal į Tėvynę. Ir skirtingi 
likimai – kai kurie vėl kaip ir mes, ar
tėjant antrajai bolševikų okupacijai, 
pabėgo, kiti nutarė pasilikti Lietuvoj 
ir dar dalis pasiliko Rusijoj, kadangi 
galvojo, kad įsikūrimas Lietuvoje po 
1918 m. būtų toks pats sunkus, kaip 

Mokyklos atIDaryMe 20061007 kalba Dr. j. ka
zIckas, šalIa sėDI a. kazIckIenė Ir freDIs lucka, ak
tyVus rytInIo long IslanDo benDruoMenės VeIkėjas. 
gIntaro stašaIčIo nuotr.
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ir buvo pradedant gyvenimą tremty
je. Jūs čia esate daliniai tremtiniai. 
Jūs atvažiavote į šį kraštą savano
riškai, bandot surasti ekonomiškai 
geresnes sąlygas ir, galvoju, gal vėl 
grįšit atgal į Lietuvą. Šiandien mo
kyklos įsteigimas, noras išlaikyti lie
tuvių kalbą, papročius yra neišpasa
kytai kilnus dalykas. Esu įsitikinęs, 
kad Dievas Jums padės. Kada dele
gacija su tokiu įsitikinimu, meile ir 
troškimu kalbėjo norinti atlikti šitą 
darbą, aš pasakiau: „Čia yra meilės 
dalykas“. Pati didžiausia jėga pasau
lyje yra meilė. Ji nugriauna kalnus, 
užtvenkia upes ir atlieka viską, kas 
yra gera. Čia yra meilės grožio kūri
nys. Mūsų šeimos fondas remia moks
lą labai plačia prasme. Mūsų fondui 
šitas kūrinys, šita užduotis yra taip 
pat labai svarbi... Mes, aš ir mano 
žmona, stengsimės Jums padėt, kiek 
galėsime. Tačiau jos išlaikymas tu
ri  būti kuriamas  kiekvieno asmens 
dalyvavimu. Dėl to visi turit žinot, 
kad kiekvienas turi pareigą išlaikyti 
šitą mokyklą. Linkiu geriausios sėk
mės, ir ypač tiems, kurie sukūrė šią 
idėją“.

Po pertraukėlės visi buvo pa
kviesti žiūrėti filmą „Lietuvių Char
ta“. Suskambus mokyklos varpeliui 
Aleksandros Kazickienės lituanisti
nė mokykla  buvo paskelbta atidary
ta pirmiesiems  mokslo metams. Mo
kykloje mokosi 29 mokiniai. 

Jolanta Vilčinskienė (geog
rafijos mokytoja): „Lietuviškos mo
kyklėlės idėja sudomino mane ir 
kaip pedagogę, ir kaip mamą. Čia, 
Amerikoje, eidama mokytojos serti
fikato link, ir be galo pasiilgusi peda
goginio darbo, labai nudžiugau, jog 
atsiras galimybė vėl mokyti. Be to, 
lietuviška mokyklėlė buvo tikras iš
ganymas mano šešiametei dukrelei. 
Jau po pirmųjų pamokėlių supratau, 
kad visos mano viltys pasitvirtino: 
vaikai buvo kupini noro mokytis”.

Renata Petrauskienė (lietu
vių kalbos mokytoja): „Nuo pat atvy
kimo norėjau dalintis savo žiniomis, 
patirtimi, nes Lietuvoje dešimt metų 
mokiau lietuvių kalbos. Tik išgirdusi 
apie ketinimus steigti lietuvišką mo

kyklėlę, stengiausi padėti kuo galiu 
ir puoselėjau viltį, kad vieną dieną ji 
tikrai bus. Dabar esu be galo laimin
ga, nes darau tai, ką su didžiule mei
le ir atsidavimu dariau Lietuvoje”.

Renata Cheshire (tėvų komi
teto primininkė): „Mokyklos norėjau 
dėl paprastos savanaudiškos ir prak
tiškos priežasties, kad mano sūnus 
Jokūbas, atvykęs 2004 m. pavasarį ir 
jau pradedąs pamiršti po žodį kitą, 
išlaikytų lietuvių kalbą, istoriją, kul
tūrą. Nors dėjau pastangas – su juo 
skaičiau, rašiau diktantus, bet supra
tau, kad „vienas lauke ne karys“... 
Svajoju apie suaugusiųjų lietuvių 
kalbos klasę. Keletą kandidatų jau 
turiu. Pirmas  mano vyras Geoffrey, 
dar pora amerikiečių vyrukų, kurie 

vedė lietuvaites moteris“.
Vilma Bendarinaitė Vyš

niauskienė (muzikos  mokytoja): 
„Tegul vaikai žino, iš kur mes atėję, 
tegu jaučiasi lietuviais, žino savo 
šaknis. Juk vaikas ne pats pasirinko, 
kur gimt ir kur gyvent. Tikimės, kad 
nuo mokyklėlės prasidės lietuvių ži
dinys. Čia galėtų būti vieta susiburti, 
susipažinti, vieni kitiems padėti“.

Ramunė Kurbanovienė (lie
tuvių kalbos ir pradinukų mokytoja): 
„Vaikai mokykloje yra labai įdomūs, 
šaunūs, išradingi. Be visų privalomų 
dalykų bandau juos išmokyti galvo
ti, būti savarankiškais, mandagiais, 
atsakingais. Džiaugiuosi, kad mūsų 
mokyklos kolektyvą sudaro entuzias
tingi žmonės, pilni idėjų“.

Gitana Albinson (iždininkė): 
„Šios mokyklos idėja mane sužavė
jo. Labai džiugu, kad idėja pavirto 
realybe. Matau, kad mano dukrytės 
bendravime vis dažniau įsipina lietu
vių kalba, ir tikiuosi, kad ji prakalbs 
lietuviškai ir sugebės susišnekėti su 
seneliais Lietuvoje!“

Daiva Matonienė (iždininkės 
pavaduotoja): „Aš ir mano šeima la
bai džiaugiamės, kad pagaliau atida
ryta šeštadieninė mokykla. Taip sma
gu šeštadienio rytą vežti savo sūnų į 
lietuvišką mokyklėlę...“

Martina Ulskienė (budinčio
ji): „Jau pirmą vasarą anūkes išsiun
tėm į Lietuvą, kad tik nepamirštų 
lietuvių kalbos. Baisiausia buvo dėl 
Smiltės, kad ji neišmoks nei skaity
ti, nei rašyti lietuviškai. Atsisakiau 
šeštadieniais darbo, kad tik galėčiau 
dirbti šioje mokykloje, vežioti anū
kes. Džiaugiuosi visais vaikais, lau
kiu kiekvieno šeštadienio. Mergaitės 
susirado naujų draugų, daro namų 
darbus lietuviškai“.

Birutė Laužadienė (viena iš 
mokyklos iniciatorių): „Dabar, kai 
mokykla jau veikia, matome, kokie 
aplink mus talentingi žmonės, kiek 
turime muzikų, dailininkų, aktorių... 
Mokykla sudarė terpę tiems žmo
nėms atsiskleisti“.

Neila Baumilienė (mokyklos 
direktorė): „Vis dar sunku atsipeikėt 
nuo tos upės sraunumo, nuo lietuvių 
entuziazmo – su kokia meile, punktu
alumu, atsakomybe vaikus į mokyklą 
atveža. Yra vaikų, kurie šeštadieniais 
lanko sportą, šokių užsiėmimus, bet 
juos tėvai vis tiek atveža, net ir porai 
valandų, nors daug kam ir kelionė ne 
trumpa. ...Tikiu, kad su profesionalių 
ir patriotiškų pedagogų ir mokyklos 
steigėjų bei akademiškai stiprių mo
kinių pagalba sukursime prestižinę 
lituanistinę mokyklą. Tikiu, kad mo
kiniai domėsis Lietuva, didžiuosis 
būdami lietuviai ir laisvu laiku norės 
mokytis nuotoliniu būdu Lietuvos vi
durinėse mokyklose. Tikiu, pasieksi
me, kad mūsų mokyklos baigimo pa
žymėjimai būtų pripažinti ir išduoti 
Lietuvos švietimo ministerijos. 

neila Baumilienė

Mokyklos ženklo autorės: gIta
na albInson Ir eVelIna breIVaItė
McDerMott
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Amerikos katalikiškojo univer
siteto (Catholic University of Ameri
ca) sporto rūmuose Washingtone ko
vo 17 d. įvyko kasmetinis krepšinio 
turnyras Lietuvos Respublikos amba
sados JAV taurei laimėti. 

Ambasados taurę stipresnėje 
A grupėje pirmą kartą laimėjo Long 
Islando „Žvaigždės“, finalinėse rung
tynėse po atkaklios kovos rezultatu 
34:33 nugalėjusios JAV vyriausybi
nių institucijų komandą „Žalgiris“. 
Naudingiausiu finalo žaidėju pripa
žintas Valdas Vasylius iš Old Domi
nion University. Trečiąją vietą iško
vojo Los Angeles „Banga“, rezultatu 
39:28 įveikusi Connecticuto „Ąžuo
lus“.

Krepšinio mėgėjams skirtoje 
varžybų B grupėje pirmą vietą lai
mėjo Baltimorės „Vilkas“, rezultatu 
51:44 nugalėjęs New Yorko „Lietu

Lietuvos ambasados JAV taurės 
naujas šeimininkas

vių atleto klubo“ komandą. Trečiąją 
vietą B grupėje laimėjo New Jersey 
„Liepsna“, įveikusi Philadelphijos 
„Arą“.

Krepšinio turnyre dalyvavo 
17 komandų: Amerikos lietuvių eki
pos iš Bostono, New Yorko, Atlan
tos, Los Angeles, Washingtono, Phi
ladelphijos, Baltimorės, New Jersey, 
Nebraskos, Virginijos, Connecticuto 
ir New Yorko valstijų. Su lietuvai
čiais jėgas išbandė jungtinė JAV vals
tybinių institucijų komanda.

Po varžybų vykusioje vakaro
nėje dalyvius ir žiūrovus pasveikino 
Lietuvos Respublikos ambasadorius 
JAV Audrius Brūzga: „Neatsitiktinai 
ambasados taurės krepšinio turnyrą 
sugretinome su Kovo 11osios, Ne
priklausomybės atkūrimo švente. 
Krepšinis šiandien jau neatsiejamas 
nuo Lietuvos. Oranžinis kamuolys 

mus suvienija, įkvepia ryžto ir entu
ziazmo. Lietuvoje, kaip ir krepšinio 
aikštelėje, verda gyvenimas, pulsuo
ja energija, netrūksta optimizmo, 
ryžto siekti rezultato – būti geriausiu 
iš geriausių. Tikiu, mus lydės sėk
mė, jei žaisime laikydamiesi taisyk
lių, jei žaidimas bus komandinis, jei 
mus palaikys draugai ir partneriai, 
taip pat ir čia, Amerikoje“, – kalbėjo 
ambasadorius.

Vakaro metu koncertavo tau
tinių šokių grupė iš Philadelphijos 
„Aušrinė“.

Kasmetinį krepšinio turnyrą 
rėmė ir prizus įsteigė JAV naciona
linėje krepšinio lygoje NBA rungty
niaujanti Washingtono „Wizards“ 
ekipa, krepšininkas Darius Songaila, 
Washingtono Lietuvių Bendruome
nė, laikraštis „Amerikos lietuvis“, 
įmonės „Alita“, „Raguolis“, „B&B 
Duplicators, Inc”.         LR amb. inf.

fInalo DalyVIaI long IslanDo „žVaIgžDės” (juoDI MarškInėlIaI) Ir jaV VyrIausybInIų InstItucIjų koManDa „žal
gIrIs” (rauDonI MarškInėlIaI)
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Vasario 28 d. aš atvykau į New 
Yorką, norėdamas įstoti į Juilliardo 
muzikos mokyklą. Kai mes įvažiavo
me į Manhattaną, man paskambino 
senas draugas Darius Laucius, kurį 
buvau praėjusią vasarą sutikęs Pa
saulio lietuvių jaunimo kongrese. Jis 
papasakojo apie liūdną situaciją, su
sidariusią dėl lietuviškos Aušros Var
tų bažnyčios ir mane bei mano mamą 
informavo apie renginius, tuo metu 
vykusius New Yorke, lietuvių kovą 
dėl savo šventovės su New Yorko ar
kidiecezija. Taip aš tapau šių istori
nių įvykių liudininkas.

Vasario 26 d. lietuviai, Aušros 
Vartų parapijos parapijiečiai, buvo 
sukrėsti, kai vieną dieną rado New 
Yorko arkidiecezijos užgrobtą sa
vo bažnyčią ir pakeistas spynas. Tą 
dieną kun. Eugenijus Savickas buvo 
pakviestas į pasitarimą arkivysku
pijoje. Kardinolas Egan informavo 
kun. E. Savicką, kad bažnyčia yra 
uždaryta. Kunigas negalėjo pasiimti 
nei savo asmeninių daiktų, nei baž
nytinių relikvijų. Netekdami savo 
kunigo ir savo šventovės, kuri šimtą 

metų jiems ir jų tėvams tarnavo ant
raisiais namais, jie pasijuto netenkan
tys ir dalies savo ir savo bendruome
nės istorijos, kuri staiga pradingo jų 
akyse.

Kovo 3 d. apie 75 lietuvių susi
rinko prie savo gimtosios bažnyčios 
sekmadieninėms Mišioms ir buvo 
laimingi vėl būdami kartu. Jie susi
jaudinę giedojo „Marija, Marija“, 
melsdami savo bažnyčios išgelbėji
mo. Jie taip pat jaudinosi dėl bažny
tinių relikvijų, tarp jų ir iš kitos New 
Yorko bažnyčios perkeltų vitražų, pa
rapijos dokumentų, vedamų nuo pat 
bažnyčios įsteigimo, likimo. Bažny
čia buvo pastatyta 1905 m. lietuvių 
imigrantų lėšomis ir jėgomis. 

Arkidiecezija nesileido su pa
rapijičiais į kalbas net ir tada, kai į 
derybas įsijungė Lietuvos preziden
tas V. Adamkus. Arkidieceziją spau
dė milijardierius Donald Trump, 
s iūlydamas 
daug milijo
nų dolerių 
už žemės 
sklypą mies
to centre, 
ant kurio sto
vėjo lietuvių 
bažnyčia, o 
l i e t u v i a m s 
ši vieta buvo 
neįkainoja
ma. 

Daly
v a u d a m a s 
šiuose įvy
kiuose aš su
pratau, kaip 
l i e t u v i a i 
b r a n g i n a 
savo tikėji
mą ir savo 
lietuviškąjį 
palikimą vi
same pasau
lyje. Buvau 
s u ž a v ė t a s 
lietuvių kan
trybe, kai jie 
siekė atgauti 

savo dvasios namus. Mačiau, kad jų 
tikėjimas dabar yra toks stiprus, kaip 
sovietų laikais, kada jie kentėjo nuo 
savo pavergėjų. Jau vien todėl ši vie
ta, kaip istorinis paminklas, turi būti 
išlaikyta lietuvių rankose. Aš buvau 
liudininkas jų pasišventimo. 

Jeigu aš būsiu priimtas į Jui
liardo mokyklą, turėsiu galimybę pri
sidėti prie lietuvių kultūrinio paliki
mo New Yorke išlaikymo. Lietuvių 
paveldas turi išlikti dalimi turtingos 
visos New Yorko kultūrinės įvairo
vės. Aš supratau, kad tokios garbini
mo vietos tarnauja ne tik kaip religi
nės, bet ir kaip bendruomenės institu
cijos, nes jos suburia žmones vienam 
tikslui. Aš supratau, kad Lietuva iš 
tiesų egzistuoja už Lietuvos ribų, ir 
ši bažnyčia yra to testamentas.

taddes Korris
Edmontono lietuvių jaunimo 

sąjungos prezidentas 

Kelionė su daugeliu kelių

DarIus laucIus (kaIrėje) Ir ta
das korris
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Nuo 1948 m. Prancūzijos lie
tuvių leidžiamo laikraščio naujau
siame numeryje (redaktorius Pran
cūzijos LB valdybos pirmininkas Li
nas Maknavičius) pasakojama apie 
Prancūzijos LB 60mečio metines, 
prisimenama, kad tai viena seniau
sių PLB kraštų organizacijų. Karo 
audrų atblokšti pabėgėliai susibūrė 
į Lietuvių šalpos draugiją. 1947 m. 
ji buvo oficialiai pripažinta, o 1952 
m. įsijungė į PLB. Sudėtingu Lietu
vos pokario kovų laikotarpiu Prancū
zijos lietuviai prisidėjo prie laisvės 
bylos. Pvz., į Vakarus prasiveržus žy
miausiam Lietuvos partizanų vadui 
Juozui LukšaiDaumantui jį Paryžiu
je globojo ir rėmė Ona ir Stasys Bač
kiai. Neskaitlinga, bet stipri ir aktyvi 
bendruomenė garsėjo intelektualais, 
diplomatais, keletą kartų rengė Euro
pos lietuvių studijų dienas, išsilaikė 
iki šiol ir toliau plėtoja kultūrinę bei 
švietimo veiklą, burdama lietuvius. 
Šiemet rengiamasi išleisti PLB isto
rijos knygą. 

Toliau „Žiniose“ pranešamos 
Lietuvių katalikų misijos (administ
ratorius, PrLB pastoracinio komiteto 
vadovas Mindaugas Diliautas) nau
jienos. Nelikus galimybių gauti lie

Naujos „Prancūzijos lietuvių žinios“
tuvio kunigo pasikviesti broliai do
minikonai. Kai priskirtas kapelionas 
kun. J. Gražulis negali atvykti iš Lie
tuvos, šv. Mišios vyksta dviem kal
bomis. Kartkartėmis apsilanko prel. 
E. Putrimas. Ir čia iškilo misijos atei
ties klausimas. Paryžiaus vyskupija 
siūlo prašyti pastoraciniam darbui iš 
Lietuvos studento kunigo, kuris rū
pintųsi lietuvių sielovada. 

Nuo šių metų pradžios Lietu
vių Bendruomenė renkasi Šv. Juoza
po Amatininko parapijoje, pagalbi
nėse patalpose vyksta ir mokyklėlės 
„Genys“, kurioje šiuo metu mokosi 
20 vaikų, užsiėmimai, o po Mišių 
– pokalbiai prie arbatos. 

Nomeda Hofertaitė rašo apie 
Elzaso lietuvių naujienas. Čia lietu
viai susibūrę Strasbourge. Eglės Kač
kutės ir Ritos Stukaitės dėka sukurta 
internetinė grupė, kuri palengvina 
bendravimą ir pasidalinimą žinio
mis. Praėjusiais metais buvo sureng
ti ir keturi susitikimai, vienas iš jų 
vyko ElzasoLietuvos draugijos su
sitikimo metu. Su šia draugija daly
vauta Europiniame piknike, kuriame 
Lietuva pristatoma jau antrą kartą. 
Lietuvaičiai padėjo įrengti stendus 
ir kepė duoną su česnaku. Į šventę 

buvo atvykusi šokių grupė iš Vasa
rio 16osios gimnazijos Vokietijoje. 
Į Strasbourgą atvyksta ir menininkų 
iš Lietuvos. Šiuo metu lietuviai rūpi
nasi lietuviškos bibliotekėlės steigi
mu.

Rasa Misevičiūtė Karoun rašo 
apie Marselio lietuvius. Jų didysis 
įvykis buvo per praėjusias Kalėdas 
atvykę svečiai iš Lietuvos – šeima su 
sunkia vėžio liga sergančiu šešerių 
metų sūnumi. Tėvai, praradę viltį iš
gelbėti sūnų Lietuvoje, atvažiavo iš 
Zarasų stebuklo ieškoti į Marselį. Ži
nutės autorė Rasa yra ir asociacijos 
„Baltelatino“ atstovė, todėl praneša, 
kad 2007 m. gegužės 13birželio 4 d. 
Manosque mieste vyks Euromugė, į 
kurią kviečiami ir Lietuvos amatinin
kai bei verslininkai. Miesto meras 
mugės dalyvius apgyvendins, mai
tins ir suteiks nemokamus stendus. 
Beliks tik savo lėšomis atvykti ir su
simokėti 100 eurų dalyvio mokestį. 

„Prancūzijos lietuvių žinių“ 
naujausias numeris – įdomus, išsa
mus ir spausdinamas lietuvių ir pran
cūzų kalbomis. Jame daug praktinės 
informacijos, patarimų ir skelbimų. 

Į Lietuvą grįžę mokslininkai iki kovo 1 d. galėjo teikti paraiškas 100 tūkst. litų stipendi
jai gauti. Projekto „Kryptis – namo“, pradėto vykdyti praėjusių metų pabaigoje, organizatoriai 
sulaukė dviejų dešimčių mokslininkų paraiškų, kurios bus vertinamos iki gegužės mėn. pabai
gos. Projektas tikslas – paskatinti išvykusius Lietuvos gyventojus grįžti į tėvynę bei paraginti 
Lietuvos visuomenę ir valdžios institucijas aktyviau veikti grąžinant tėvynainius namo. 

Tarptautinė migracijos organizacija, bendradarbiaudama su LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, organizavo viešą renginį – informacinę mugę „Dirbk ir gyvenk Lietuvoje“. 
Jos metu darbdaviai ir darbo Lietuvoje ieškantys žmonės turėjo galimybę betarpiškai bendrau
ti ir tartis dėl realių į(si)darbinimo galimybių. Renginys įvyko balandžio 14 dieną, šeštadienį, 
viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ konferencijų centre Vilniuje (Konstitucijos pr. 20). Projektų 
vadovė Aušrinė Jurgelionytė ausrine@skc.lt

Dirbk ir gyvenk Lietuvoje

Kryptis – namo

plb kraštų žinios
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Esame paskutiniai Europos 
pagonys. Esame Vyčiai bei Rūpinto
jėliai. Greičio mėgėjai, džigitai,  sa
vo aplinkoje reguliariai sprogstantys 
dinamitu, nustebindami tarptautinę 
bendruomenę įvairia savidestrukci
ne (pvz., suicidine, avaringumo, žu
vimo civilinėse (!) sferose – statybo
se, keliuose, t.y. gyvenant TAIKOS 
METU) statistika arba giliai panyran
tys į savo vidinės galaktikos gelmes, 
arba (deja, bet neapdairiai, „neūkiš
kai“) leisdami reikštis sprogstamojo 
užtaiso galiai (mums nenaudinga bei 
mūsų netgi sąmoningai neįtakojama) 
linkme, kai ji nubloškia epicentro pri
eigose esančiuosius (o kartais ir mus 
pačius į gyvenimo „krūmus“, „lau
kus“, į visapusišką periferiją, kur 
visiškai ramu ir kur galime netrukdo
mai apgailėti savo padėtį). 

Dažnai jaučiamės prikaustyti 
ir susikaustę, rymantys pasaulinių 
įvykių pakelėse, susimąstę ir inertiš
kai, nepagrįstai ilgai, dažnai uždels
dami ir taip pražiopsodami unikalias, 
išganingas Fortūnos progas, laukda
mi kažko išganingo, teberymodami 
vakariečiams nesuprantama bei savi
gailos persmelkta poz(icij)a. 

Kita vertus, dinamiškas ver
žlumas, aktyvumas, ypatingas santy
kis su mus supančia aplinka, gamta, 
žemdirbių sėslumas (Tautų krausty
mosi laikotarpiu mūsų etninė bazė 
nejudėjo, liko vietoje), ne tik Rūpin
toj(ėli)o po(vy)za, karinga laikyse
na, einant per ugnį ir vandenį, nuolat 
veikė mūsų tautinį charakterį, bet ir 
inertiškai nulėmė bet kurios veiklos, 
taigi ir finansinės veiklos – investavi
mo – ypatumus.

Pašėlęs individualizmas, geres
nio gyvenimo (pasąmoningai – nepa
tirtų nuotykių) potroškis, ypač atsivė
rus „sienoms“, neleido mums sėdėti 
vietoje. Mes negalėjome laukti malo
nės, nes Raudonasis maras, jo Vieš
pačiai bei šviesaus rytojaus Mesijai, 
– o dar labiau – žemiškieji pranašai 

Tautinio investavimo ypatumai
Gvidas Mazgelis

nomenklatūros veikėjų asmenyse – 
mus nuvylė, ir netgi labai skaudžiai; 
tai sukėlė savigynos reakciją, pasą
moningai leido formuotis vidiniam 
imunitetui, sąlygojo savidraudos me
chanizmo formavimąsi. Savęs drau
dimo nuo aplinkos veiksnių, karo 
negandų, nepriteklių, valdžios savi
valės, kartu ir savotišką atsiribojimą 
nuo viešojo gyvenimo, organizacijų, 
iš kurių sklido propaganda. 

Drausdami save mes daug ką 
draudėme ir patys sau, apribojome sa
vo įvairialypes (incl. ir kuriamąsias) 
galias, galimybes, jų neišnaudojome, 
leidome jas sau pamiršti; pasitraukė
me į šešėlį, užleisdami vietą sceno
je vienadienėms plevėsoms, tampo
moms virvutėmis iš Kremliaus. 

Nenustygstame vietoje
Neįprastai dideli emigracijos 

mastai bei gan dideli finansiniai 
srautai, pasiekę nekilnojamųjų ver
tybių sektorius, nusako ne tik tautos 
lūkesčių kryptį, išduoda (kitokio gy
venimo nei ligi šiolei) ilgesį, vidinį 
šėlsmą, atskleidžia pašėlusio aktyvu
mo pradą, bet ir iš dalies nusako to
lesnes mūsų investicines intencijas, 
tendencijas: judėti, judėti ir dar kartą 
judėti, nestovėti vietoje, nelaukti me
sijo, jaunikio, gelbėtojo, viską daryti 
savo galva ir savo jėgomis. 

Tas aktyvumo pradas lietuvio 
genuose pasireiškė jau ne kartą: by
rėjo TSRS sienos, kūrėsi didingi 
Naujųjų Vasiukų koncernai, dygo 
bankai, veržliai siekėme euro. Nes 
mums itin svarbus greitis. 

Investuojame į pašėlusį greitį. 
Mums reikia veiklos, erdvės aktyvu
mui, ir ją mes atrandame  beprotiškai 
lėkdami, spausdami akceleratorių, 
jausdamiesi ramūs tik „žirgo“ balne. 
Todėl ir perkame (plieno) „žirgus“, 
dviRAčius bei keturRAčius. Inves
tuojame ne į mokslo šviesą, kaip ka
daise Jogaila, sutelkęs dėmesį į žinių 

amžiaus šviesulį, universitetą; elgia
mės, kaip ir kadaise Vytautas, rūpinę
sis globalizacijos trėgeriais (žirgais) 
bei ugdęs kovinę parengtį, tai yra in
vestavęs į nuolatinę dinamiką. 

Mes perkamės „ratus“, nesvar
bu, kad, „bakūžė samanota“, kad sto
kojame apyvartinių lėšų namų ūkyje, 
savo įstaigoje arba firmoje. Mums 
nieko nereiškia šešiašenklės sumos, 
svarbu, kad tik turėtume kuo judė
ti. Nutrūktgalviškai lakstyti, šėlioti, 
ieškoti nuotykių. Greitkeliais, spau
džiant akceleratorių po vakarietišką
ją Europą, bekraštes Rytų platybes, 
provincijos žvyrkelius. 

Turėti ne tik žirgą, bet ir nuo
savą būstą, žemės lopinėlį – lietuviui 
ne būtinybė, ne garbės reikalas, o pa
sąmoningas, ne visada racionaliai ar
tikuliuojamas tikslas, nulemtas ne tik 
ypatingo lietuviško prisirišimo prie 
gimtosios žemės, bet ir feodalinės 
Europos įpročių – turėti savo alodą, 
feodą, turėti ką nors perleisti savo 
vaikams, jaustis suverenu, būti sau 
ponu bent jau savo žemės lopinėly
je, iš kuriame dirbančių „žemknisių“ 
gali rinkti mokesčius arba atlyginti
nai perleisti kitam valdyti, gaunant 
činčą, palūkanas arba kitus nuošim
čius kokia nors kita likvidžia forma. 
Tam, kad turėtum iš ko atnaujinti ko
vinį arsenalą, įsigyti eikliakojį žirgą 
(jachtą, a/m, motoautoaerosparnį, 
hidro/moto/ciklą). 

Nuolatinė karo padėtis 
Pastarųjų šimtmečių istorija 

sąlygojo iki tol neįprastą lietuviui 
elgesio tipą – būtinybę apsidrausti, 
jaustis saugiam, jausti tvirtą pagrin
dą po kojomis, prisitaikyti prie iš
orės sąlygų, užsitikrinant bent kiek 
nors saugesnį rytojų. 

Valdantieji režimai keitėsi ne 
tik pasaulinių karų metu, prieš juos 
ir po jų, bet ir praūžus naujiems poli
tiniams vėjams (nūdienos laikais) – 
politinėse, finansinėse, energetinėse 

nuomonės
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rinkose. Valdžių kaita, kainų šuoliai, 
infliuojančios vertybės visada prana
šavo (bent jau laikiną) nestabilumą, 
ir tai įsirėžė mūsų atmintyje. 

Užsitęsiantys seimeliai Abie
jų Tautų Respublikoje, tarpusavio 
peštynės, konfederacijų karai, vėliau 
sekę Respublikos padalijimai neska
tino saugumo. Žemė (maitintoja) 
mus maitino; Gamtos ištekliai, did
meninis maisto eksportas, pradėtas 
dar LDK, Tarpukario Lietuvoje drą
siai skynėsi rinkas Vakarų link. Nes 
paslaugų sektoriaus šakos Lietuvo
je neturėjo gilių tradicijų – antrinę 
prekybą (spekuliavimą), finansinio 
tarpininkavimo bei paslaugų sekto
rių plėtojo dar Gedimino laiškais ir 
laikais kviesti, vėliau paskui Ordiną 
sekę Vakarų europiečiai, turėję „kapi
talistinių“ santykių patirties. 

Žemės trauka
Žemė (ne tik kaip nekilnoja

masis turtas) mus traukia prie sa
vęs. Ir ta traukos galia milžiniška, 
persmelkianti viską. Kone absoliuti 
dauguma mūsų gyvename nuosavuo
se būstuose (pagal šį rodiklį pirmau
jame Europoje), tveriam tvoras pae
žerėse, dalijamės ir nepasidalijame 
kiekvieno centimetro, pykstamės ir 
kapstomės jau antrą dešimtmetį, vyk
dydami nesibaigiančią žemės refor
mą: žemės visiems reikia, visiems 
norisi jos turėti, nes tai ne tik vienas 
mūsų pagrindinių (materialinių) iš
teklių, bet ir garantų, investicijų; 
todėl nesibaigiantys teismų marato
nai, besiformuojantys bei stiprėjan
tys (formalūs ir neformalūs) žemės 
ūkio koncernai, jungiantys devynias 
galybes ŽŪBų;  žemvaldžiai, ginčai 
šeimose, vaidai giminėse – naciona
linio portreto štrichai. Ne tik dėl to, 
kad mums reikia nuolatinių kovinę 
dvasią bie formą palaikančių „žaidi
mų“; bajoriškassiuzereniškas pojū
tis, galėjimas duoti, ką nors palikti 
palikuonims, „užrašyti“ (savo vai
kams, anūkams) – neatsiejama apdai
raus ūkininko strategija.

Tautai galbūt reikėtų daugiau 
mokslo šviesos, geresnio medicinos 
aptarnavimo, išsilavinimo, bet mes, 

nors ir labai skursdami, vis tiek su
rasime bent keletą milijonų Valdovų 
rūmų, naujos Seimo salės statybai, 
artojų varžyboms, Sartų lenktynėms, 
nacionaliniam bulvių sodinimui, kasi
mui, – na ir kas, kad neapsimoka... 

Rezervavimo(si) čempionai 
Investuojame į būstą, žemę, 

nes turime netikrumo bei nesaugu
mo patirties, besitęsiančios kelis 
šimtmečius. Pokario vaizdai bei pa
tirtys išliko mūsų atmintyje. Pamena
me tarybinius laikus, eiles laukiant 
maisto (deficito fenomeną), – būti
nybę kaupti atsargas, nerimauti dėl 
rytojaus. 

Konservatyvaus elgesio, rezer
vuotos pozicijos politikos, verslo, 
finansų pasauliuose negalime nesu
prasti; mes pasitraukiame iš viešųjų 
erdvių, viešųjų organizacijų (valsty
bės gyvenimo, veiklos NVO, prof
sąjungose, partijose, profesinėje, 
akademinėje, šakinėje savivaldoje), 
absoliučiai visų kolektyvinės veik
los formų, kurias sukompromitavo 
nedemokratiniai režimai. 

Tautos, nemokėjusios gyventi 
nelaisvėje, galių varžymas, piktnau
džiavimas naiviu, vaikišku tikėjimu 
šviesia ateitimi dar tik labiau paska
tino atsitraukimą, nutolimą nuo or
ganizacinės, taigi ir kolektyvizmo 
dvasios, sutvirtino individualistinę 
poziciją, suaktyvino vidinio pasiprie
šinimo mechanizmus brukamai ide
ologijai ir iš dalies palaikė kovinę 
dvasią, pasireiškiančią kartkartėmis  
netikėtais (kapitono Jono Pleškio 
nuvarytas povandeninis atominis 
laivas „Raudonasis spalis“,  tėvo ir 
sūnaus Prano ir Algirdo Brazinskų 
užgrobtas lėktuvas AN–24B), sukre
čiančiais poelgiais (Kalantos auka).

Diskredituotas organizacijų 
vardas dėmesio centrą nuo kolektyvi
nių darinių bei junginių perkėlė prie 
asmeninių. Todėl gentinė sąmonė tik 
sustiprėjo, šeimyninisklaninis bet 
kokio (viešojo bei privataus) gyve
nimo organizavimo principas yra pa
matinis. Kolektyvinio investavimo 
subjektai Lietuvoje sunkiai skinsis 
kelią, nes sutinkami nepasitikint.

Saugumo mes ilgimės...
Unija su senąja Europa dar 

neįsisąmoninta, unija su kariniu al
jansu iki šiol neturėjo jokių analogų 
Lietuvos istorijoje, jos nesuvokiame 
ir iki šiol negalime iki galo suvokti, 
todėl ir NATO taipogi nėra mūsų an
gelas sargas (pasąmoningas baimes 
patvirtino ir majoro Trojanovo pasi
skraidymai po Lietuvos padangę bei 
neadekvati mūsų sargų reakcija, tiks
liau – jos nebuvimas arba pagalbos, 
kokios norėtųsi tikėtis, deja, – buvo 
trapumo simbolis). 

Investicijos į saugumą ir to
liau išlieka prioritetų sąrašo viršuje. 
Investicijos į nekilnojamąjį turtą lei
džia bent jau galimybę realiai jį „pa
čiupinėti“, naudotis turtu, nebijant 
infliacijos, galinčios paleisti dešimt
mečiais kauptas santaupas vėjais. 
Galų gale turime ką adoruoti bei kuo 
rūpintis, o tai Rūpintojėlių krašto 
žmonėms itin svarbu.

Kita vertus, baimė, nesaugu
mas, netikrumas ir turėjo sąlygoti 
pasitraukimą – taip jau gamtos surė
dyta, kad pavojaus akimirką gyvūno 
organizmas akumuliuoja savo gyvy
bines galias (ruošiasi kovai) arba 
TRAUKIASI nuo grėsmės šaltinio, 
taip išsaugodamas savo gyvastį. 

Mes tiesiog bėgame nuo bet 
kokio grėsmės šaltinio. Kovoti su 
grėsmėmis, rungtis su konkurentais 
rinkoje JAU negalime; neturime jė
gų po indėlių išgrobstymo, nes vėlei 
dešimtmečiams parimome Rūpintojė
liais pakelėse, apmąstydami gyveni
mo neteisybes, uždirbto turto vertę. 
Mes netikime savimi ir  galimybe 
laimėti, ir jau vien todėl pralaimime. 
Įtariai žvelgiame net ir į nerizikingus 
produktus, tokius kaip obligacijas 
(netgi ir į konservatyvius investici
nius fondus), prisimindami dar neuž
gijusias finansinio jaunos valstybės 
nukraujavimo žaizdas. 

Įsidrąsinti galime tik vieni 
kitiems rodydami pavyzdį. Nes ma
tyti veiklos rezultatus mums reikia, 
ir to galime pasiekti sniego gniūžtės 
principu, puikiai veikiančiu ne tik 
ekonomikoje, bet ir mūsų sąmonėje. 
Sekime geru pavyzdžiu. 

nuomonės
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Lietuvių fronto bičiulių (LFB) 
Los Angeles sambūris Baltarusijoje 
žuvusiam Lietuvos saugumo karinin
kui ir diplomatui Vytautui Pociūnui 
skirtą Laisvės premiją įteikė jo vy
resniajam broliui Algimantui. Diplo
me, kurį pasirašė Laisvės premijos 
fundatorius, Lietuvių fronto bičiulių 
Los Angeles sambūrio pirmininkas 
Rimtautas Marcinkevičius ir šio sam

Laisvės premija žuvusiam Lietuvos saugumo karininkui
būrio komiteto pirmininkė Žibutė 
Brinkienė, įrašyti žodžiai: „Saugu
mo pulkininkui Vytautui Pociūnui, 
žuvusiam už Lietuvos nepriklauso
mybę“. A. Pociūno žūtis neaiškio
mis aplinkybėmis nei Baltarusijos, 
nei Lietuvos prokuratūros nebuvo 
įvertinta kaip nužudymas, bet tai ne
įtikina didelės dalies Lietuvos žmo
nių, kurie įžvelgia susidorojimą su 

V. Pociūnu, per daug giliai nuėjusiu 
tiriant Lietuvos pareigūnų ir Rusijos 
verslo sąsajas. 

LFB Los Angeles sambūris 
1000 dol. Laisvės premiją skiria 
jau antrą kartą. Pernai premija buvo 
įteikta Sausio 13ąją žuvusios Lore
tos Asanavičiūtės motinai.

pL inf.

„pasaulio lietuvio” žinios

20070322 švietimo ir moks
lo ministrė Roma Žakaitienė lankėsi 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamente (TMID) generalinio direk
toriaus Antano Petrausko kvietimu. 
Buvo aptarti užsienio lietuviams, 
Lietuvos tautinėms mažumoms bei 
Rytų Lietuvos regionui aktualūs švie
timo klausimai. Vadovai, akcentuo
dami naujosios emigracijos bangos 

Aptartas lituanistinis švietimas išeivijoje

Kovo viduryje pirmą kartą 
atsikūrusioje Lietuvoje lankėsi Ho
liwoodo žvaigždė lietuvaitė Ruta 
LeeKilmonytė. Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus įteikė jai valsty
bės apdovanojimą – „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Riterio kryžių. „Aš visada 
buvau silpnųjų pusėje“, – sakė Ruta 
Kilmonytė žurnalistui Valdui Vasi
liauskui. 

Los Angeles, Holywoodo Šlo
vės alėjoje, yra Rutos Lee žvaigždė 

Ruta Lee žadėjo grįžti dar šią vasarą

poreikius, daug dėmesio skyrė litua
nistinių mokyklų klausimams, tarėsi 
dėl tolesnės metodinės ir kitos pa
galbos šioms mokykloms. Taip pat 
buvo aptartos galimybės Pietų Ame
rikos lietuviams mokytis Lietuvoje. 
„Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje 
gyvena labai daug lietuvių. Švietimo 
ir mokslo ministerija siūlo ir toliau 
su TMID dirbti rengiant metodinius 

pasiūlymus lituanistinių šeštadieni
nių mokyklų mokytojams. Siekiame 
išleisti išeivijoje dirbantiems moky
tojams aktualias knygas“, – sakė mi
nistrė Roma Žakaitienė. Šiuo metu 
už Lietuvos ribų veikia daugiau kaip 
150 lietuviškojo švietimo įstaigų, ku
riose mokosi per 5800 mokinių, pra
neša TMID spaudos tarnyba. 

– vienintelės lietu
vės aktorės, nusipel
nusios tokio įvertini
mo. Palm Springse, 
kurortiniame mili
jonierių mieste prie 
Los Angeles, kiek
vieną vakarą vaidina
mas teatro spektaklis 
(amerikiečiai jį va
dina šou) „Senjorų 
klasė“, kurio pagrin
dinė žvaigždė – Ruta 
Lee. 

Lietuvoje žy
mioji aktorė buvo 
labai šiltai sutikta ir 
visur dovanojo savo 
šypseną, gerą nuotai
ką, interviu ir žadėjo 
grįžti į Lietuvą dar 
šią vasarą.

pL inf. 
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Prieš metus, vasario 22 dieną, 
Dievo pašauktas į Amžinybę išėjo 
Čikagoje gyvenęs Jonas Šoliūnas, 
širdimi niekada nenutolęs nuo savo 
gimtinės Lietuvoje – Dzūkijos.

J. Šoliūnas buvo tauri asmeny
bė. Karo nublokštas į Ameriką sun
kiai dirbo, atkakliai siekė aukštojo 
mokslo, o prasigyvenęs iš savo šei
mos biudžeto aštuonerius metus ma
terialiai rėmė gimtosios Leipalingio 
vidurinės mokyklos mokslo pirmū
nus ir valančiukų organizaciją, ska
tindamas jaunimą eiti mokslo, tiesos 
ir doros keliu.

Leipalingiečiai surengė šio ne
pamirštamo žemiečio pirmųjų jo mir
ties metinių minėjimą. Prisiminė jo 

Paminėtas gimtinės šviesuolis Jonas Šoliūnas
patriotinę veiklą JAV Lietuvių Ben
druomenėje, jo nuopelnus gimtinei, 
draugystę su Leipalingio vidurine 
mokykla. Minėjime dalyvavo jo se
serys Bronė ir Onutė, pusbrolis Vik
toras, pusseserė Angelė, vaikystės ir 
jaunystės draugai, valančiukai ir mo
kytojai.

J. Šoliūno atminimui buvo 
parengta paroda – eksponuojami jo 
redaguoti žurnalai, išleistos knygos, 
laiškų ištraukos, fotografijos, straips
niai periodikoje. Visa tai liudija, kad 
jo širdis priklausė gimtinei, kad jos 
niekada nepamiršo.

Minėjime buvo skaitomi J. Šo
liūno laiškai, siųsti valančiukams ir 
draugams, pasakojami dalyvių apie 

jį prisiminimai. Jaudino dainos apie 
gimtinę, mūsų mielam žemiečiui 
skirti poezijos posmai. Degė ne tik 
atminimo ir vilties žvakelė šalia jo 
portreto, bet ir pleveno pažadinta 
Tėvynės meilės liepsnelė kiekvieno 
širdyje.

Jo žodžiai „Būkim drauge visa
da – mintyse, darbuose, maldose...“ 
pildosi. Jis šiuo momentu buvo drau
ge su tėviškės žmonėmis, tarsi įpa
reigodamas daryti gera kitiems nesi
garsinant, nesididžiuojant padarytais 
gerais darbais. Jis gyvas, nes tebegy
vena tėvynainių atmintyje.

mokytojai o. Bleizgienė, 
Br. misevičius

„Pasaulio lietuvis“ gavo gerų 
žinių iš Taškento: Lietuvių kultūros 
bendrijos veikla 2006 metais žymiai 
suaktyvėjo. Ir tai atsitiko lietuvio 
verslininko, dirbančio Taškente, dė
ka. Praėjusių metų balandžio mėn. 
bendrijai buvo skirta ženkli materia

Sėkmė aplankė 
Taškento lietuvius

linė parama, kuri leido gerokai suak
tyvinti bendrijos gyvenimą. Buvo 
gautos solidžios ir erdvios patalpos 
Taškento centre. „Už surastas lėšas 
bendrijai mes turime būti dėkingi 
buvusiam bendrijos pirmininkui a.a. 
V. Žiauniui, taip ilgai ieškojusiam 

finansinės paramos“, – rašo laiške 
laikinai Taškento lietuvių kultūros 
bendrijos pirmininko pareigas einan
tis K.Kerėjevas. Plačiau apie tašken
tiečių lietuvių veiklą papasakosime 
kitame numeryje.

Norite keliauti po Lietuvą – ieškokite 
„Titano vartų“ kelionių agentūros

Artėja vasara, kelionių metas. 
Daugelis pasaulio lietuvių jau gal
voja apie kelionę senų prisiminimų 
takais po Tėviškės žemę. Lietuvoje 
veikia daug turizmo agentūrų, bet 
nedaugelis jų rengia keliones po Lie
tuvą. Viena iš jų – „Titano vartai“, 
kuri Jums gali pasiūlyti įvairiausių 
kelionių.  

„Titano vartai“ kviečia į Lietu
vą pakeliauti Jūsų ir Jūsų tėvų gim
tosiomis vietomis. Gražiausi ir mie
liausi širdžiai Lietuvos kampeliai 
nuo Vilniaus iki gintarinio pajūrio 

kopų, nuo Dzūkijos grybingų miškų 
ir sraunių upių iki Aukštaitijos eže
rų ir biržietiško alaus. Nepamirštami 
įspūdžiai tik su „Titano vartais“.

Turizmo agentūra 
„TITANO VARTAI”
A. Jakšto g. 914, Vilnius              

el. paštas: titano@takas.lt
info@titanovartai.lt
dilka@takas.lt
Tel./faks. ( 003705 ) 212 23 44 
Mob. tel. (+ 370 )  686 1 01 13
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knygų lentynoje

PL redakcija gavo Lakštuonės 
Vėžienės laišką, kuriame sakoma, 
kad stabdomas Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas (AMKLF), ku
riam nuo 1965 m. vadovavo jos vy
ras Gintautas Vėžys, miręs 2006 m. 
rugpjūčio 4 d. Laiško autorė, kreip
damasi į AMKL fondo bičiulius, dė
kojo jiems už paramą, įdėtą darbą ir 
aukas. „Visa tai padėjo mums išsilai
kyti ilgus metus ir pasiekti teigiamų 
rezultatų. Išleidome 88 knygas, iš 
kurių 22 premijuotos, rėmėme Lie
tuvos bibliotekas ir savanoriškomis 
aukomis Lietuvos kultūrą“, – rašo L. 
Vėžienė. 

Atsisveikinant AMKL fondas 
išleido Aldonos Veščiūnaitės kny
gą „Edvinas Gražiaveidis keliauja į 
Marsą“. Aldona Veščiūnaitė gimė ir 
augo Alytuje. 1941 m. pradėjo studi
juoti tapybą Vilniaus dailės akademi
joje, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
į Vokietiją, kur baigė meno mokslus. 
1950 m. ji emigravo į Australiją, ap
sigyveno Sydney. 1964 m. pradėjo 
rašyti eilėraščius, kuriuos spausdi
no „Metmenyse“. Algimanto Mac
kaus knygų fondas išleido jos „Žo
džiai kaip salos“ (1976), „Aidinčios 
upės“ (1985), „Medžiai ryto laisvėj“ 

Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas stabdo savo veiklą

(1999) ir „Blykstelėjimai šimtmečiui 
baigiantis ir kiti netikėtumai“ (2004) 
poezijos rinkinius. Priklauso Lietu
vių rašytojų organizacijoms Lietuvo
je ir JAV.

„Edvinas Gražiaveidis keliau
ja į Marsą“ – tai intelektualios po
etės modernūs mąstymai apie jauno 
lyrinio herojaus Edvino Minkštimo 
– Edvino Gražiaveidžio kopimą į 
muzikos Olimpą. Baltosios eilės ir 
lietuviškaiangliškas tekstas padeda 
poeteidailininkei piešti intelektua
lius minčių vaizdus, siekiančius ge
ografiškai nuo Mažeikių iki Marso, 
o intelektualiai – nuo pianisto studen
to perklausų iki Graikijos istorijos 
plonybių.

Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas dar turi šių leidinių: 
Marius Katiliškis „Pasivaikščioji
mas ratu“ (2005); Rimvydas Šilba
joris „Poezijos skaitymai“ (2004); 
Kostas Ostrauskas „Spec(tac)ulum 
mundi“ (2003); Alfonsas NykaNi
liūnas „Dienoraščio fragmentai. 
1938–1970“ (1998) ir 1971–1998 
(1999) ir kt.

Fondo adresas: 218 Brookside 
Lane # A Willowbrook, IL 60527
2907 USA.
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