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Visi keliai veda
į Lietuvą
Gal dėsninga, kad ir „Pasaulio lietuvis“ grįžo
į Lietuvą, nes, Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
visi keliai ėmė vesti Lietuvon. Tai šiek tiek keis ir
patį žurnalą – daugiau dėmesio bus skiriama Lietu
voje vienokiu ar kitokiu būdu atsimušantiems išei
viškiems-emigraciniams reiškiniams, problemoms,
mat išeivija Lietuvai asocijuojasi ne tik su maloniais
ir laukiamais susitikimais, bet, deja, ir su išsiskyri
mais bei praradimais, problemomis. Ir tai yra pačios
Lietuvos bėda, kurią jos valdžia dar tik bando spręsti
ir dideliais pasiekimais kol kas negali pasigirti. Lie
tuviai, dažniausiai jauni, Lietuvą ir toliau apleidžia.
Taigi „Pasaulio lietuvis“ bandys prisidėti prie šių
problemų sprendimo, siūlydamas įsitraukti į disku
siją ir skaitytojus. Visų mūsų rūpestis – graži ir vi
sapusiškai patraukli Lietuva, kurios niekas nenorėtų
palikti, o tik svajotų grįžti. Žurnale kalbėsime apie
gyvenimą išeivijoje, poreikius, problemas, mėginsi
me rasti vietos Lietuvos istorijai ir dabarčiai, tautos
šviesuoliams Lietuvoje ir išeivijoje ir kt.
Dėkodama PLB Valdybai už pasitikėjimą no
rėčiau prisistatyti. Studijavusi lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Vilniaus universitete praktiškai visą netrumpą
amžių užsiėmiau žurnalistika. Okupacijos metais
bandžiau išsilaikyti kaip nepriklausoma žurnalistė
ir valgiau nesočią duoną rašydama daugiausia kul
tūrinėmis temomis bei rengdama svetimas knygas.
Atsikūrusi Lietuva iškart pakvietė prie redagavimo
– leidau krikščionių demokratų spaudą, po to keletą
metų talkinau „Drauge“, JAV lietuvių dienraštyje Či
kagoje. Redaktorė D. Bindokienė ne tik išmokė laiky
tis dienraščio tempo, bet ir padėjo giliau susipažinti
su išeiviškąja patirtimi. Tą patirtį turėjau galimybės
įprasminti – 2006 m. vasarą išėjo 808 psl. gausiai
iliustruota knyga „Lietuvių pėdsakai Amerikoje“, ku
rią parengiau kartu su šimtadarbe bitele – JAV LB
Kultūros tarybos pirmininke Marija Remiene, talki
nant daugeliui JAV LB žmonių.
Baigdama pirmąjį žodį į Malonųjį skaitytoją
norėčiau užtikrinti Pasaulio lietuviją, kad stengsiuo
si „Pasaulio lietuvio“ žurnalo neiškreipti iš laiko pa
tikrinto tarpusavio ryšininko kelio. Tik laukčiau visų
pagalbos – žiniasklaida gyvastinga tada, kai ji yra
aktuali. O aktuali tada, kai atspindi gyvenimą. Tą
gyvenimą, kurį Jūs, Mielieji, gyvenate. Taigi laukiu
laiškų, o kad Pasaulio lietuvijoje vyksta daug gražių
dalykų, spėjau įsitikinti iš pirmųjų žinių, siųstų šiam
numeriui. Jų buvo visas kalnas.
Gerų Jums Šv. Kalėdų ir kūrybingų ateinančių
metų. Iki pasimatymo „Pasaulio lietuvio“ skiltyse.
Jūsų Audronė Viktorija Škiudaitė
2006 Gruodis / Pasaulio lietuvis
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„pasaulio lietuvio” svečias

Politikos darbas – irgi kūryba

Į klausimus atsako
pirmasis atkurtos
Nepriklausomos
Lietuvos
vadovas, Europos
Parlamento narys
prof. Vytautas

Landsbergis

– Pasaulio lietuvis. Šie metai
Lietuvai nebuvo lengvi, ypač kom
plikuotas laikas buvo artėjant į
metų pabaigą: šmėklos ėmė lįsti iš
visų kampų ir mus gąsdinti. Bet šv.
Kalėdų akivaizdoje norime papra
šyti Jūsų pažvelgti į Lietuvą su Vil
timi. Ar kiek nors paaugome nuo
Nepriklausomybės pradžios, ar ta
pome kiek nors laisvesni?
– V. Landsbergis. Viskas prieš
taringa. Esame laisvesni, be abejo,
nuo sovietų armijos ir neteisėtos
sienų kontrolės, nuo įvairuojančio
KGB teroro ir „tarybų valdžios“ sa
vivalės. Laisvesni rinktis darbą ir
studijas, kurti verslus, keliauti po pa
saulį ir jame reikštis. Tačiau tebetu
rime pakankamai ir senųjų valdžios
papročių, ir savivalės, nesame laisvi
nuo korupcinių neteisybių. Nesame
laisvi nuo savo praeities, tai yra, so
vietinių elgesio normų – gobšumo,
pataikavimo. Šia kryptimi dar augti
ir augti. O gąsdina mus, jei ko „bi
jome“ (gal tiesiog rūpinamės), visai
ne šmėklos, bet nejaukūs rytiniai
kaimynai ir iš ten besiskverbiančios
grėsmės.
– PL. „Pasaulio lietuvis“ gi

EPP-ED frakcijos europos parlamente vadovas H.G.Petteringas
(dešinėje) 2005-12-13 prof. V. Landsbergiui įteikė Roberto Šumano medalį
mė emigracijoje ir iš emigracijos,
ši tema žurnale vyrauja nuolat. Ar
Europos Parlamente svarstomos
emigracinės problemos ir kokios
konkrečiai? Gal yra naujovių Eu
ropos Sąjungoje emigracijos požiū
riu? Ar pagal europinius standar
tus šioje srityje Lietuva jau yra
viską padariusi? Lietuvių emigra
cija: ką ši sąvoka reiškia Jums?
– V. L. Europos Parlamente
būna svarstomos, jeigu svarstomos,
imigracijos problemos. Nelegali
imigracija – tai ir nusikalstamas ver
slas, ir žmonių tragedijos, ir valsty
bių problemos daug kur pasaulyje,
ne vien Europos Sąjungoje. Tačiau
emigracija iš ES valstybių narių su
vokiama kaip jų pačių nacionalinės
politikos rūpestis, į kurį ES nesiki
ša. Lietuva turi pagrindo šiems rū
pesčiams. Man lietuvių emigracija
reiškia išmėginimą šeimoms, kurios
išvyksta, demografinį iššūkį pasilie
kančiai visuomenei ir netikrumą dėl
Lietuvos ateities. Vienas ypatingas
klausimas – tai išvykstančių jaunų
šeimų vaikai. Be Lietuvos įstaigų dė
mesio jų likimas – greitas nutautėji

mas. Kartais tai ir kliūtis tėvams grįž
ti, kai jie apie tai mąsto, bet sykiu ir
apie sunkų vaikų prisitaikymą jiems
jau nutolus nuo lietuvių kalbos ir
švietimo sistemos. Turi būti daroma
viskas, kad ir naujųjų išeivių vaikai
turėtų bent sekmadienio mokyklas.
Jeigu koks ambasadorius sako: „Čia
jūsų problema, niekas nevertė išva
žiuoti“, tai toks požiūris visai neįma
nomas, neleistinas. Grįžusiems atsili
kusiems nuo lietuvių kalbos įgūdžių
turėtų būti pritaikoma „Lietuvių na
mų“ Vilniuje patirtis. Galima ir šią
įstaigą plėsti, jei reiks. Savo ruožtu,
tėvai užsienio, ypač Europos, šalyse
turėtų būti informuojami apie Huet
tenfeldo, Vokietijoje, lietuviškos Va
sario 16-osios gimnazijos su bendra
bučiu galimybes.
– PL. Kokie buvo šie metai
Jums. Kalėdiniame „Pasaulio lie
tuvio“ numeryje pasakojame, kad
Kanados Lietuvių Bendruome
nė ėmėsi labai įdomaus projekto
– bendradarbiaujant su dviem jau
nųjų atlikėjų simfoniniais orkest
rais įrašyti M. K. Čiurlionio simfo
nukelta į 7 psl.
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Tėvynėje

Konstitucinis teismas
priėmė sprendimą dėl pilietybės įstatymų nuostatų
atitikimo
Konstitucijai.
Tai sukėlė aštrią išeivijos
reakciją. Pateikiame patį
Konstitucinio teismo sprendimą, kurį pristato Seimo
narys Arminas Lydeka, ir
pirmąją nuomonę apie šį
sprendimą.

Arminas Lydeka

LR Seimo narys

Konstitucinis teismas paskel
bė nutarimą byloje dėl „Pilietybės
įstatymo” ir „Pilietybės įstatymo
įgyvendinimo įstatymo” nuostatų
konstitucingumo. Byloje, kurioje bu
vo sujungti du prašymai, prieštarau
jančiomis Konstitucijai pripažintos
kelios nuostatos. Pilietybės įstatyme
nustatytą teisinį reguliavimą Konsti
tucinis teismas įvertino kaip labai
prieštaringą, nenuoseklų ir painų, to
dėl įstatymai taisytini iš esmės.
Pareiškėjas – Seimo narių gru
pė šioje byloje prašė ištirti, ar „Pilie
tybės įstatymo” 18 straipsnis, regla



Konstitucinis teismas pareiškė:
Pilietybės įstatymo ir Pilietybės įstatymo
įgyvendinimo įstatymo nuostatos
prieštarauja Konstitucijai
mentuojantis Lietuvos Respublikos
pilietybės netekimą, neprieštarauja
Konstitucijai. Seimo narių grupės
nuomone, pagal ginčijamas įstatymo
nuostatas kiekvienas lietuvis, įgijęs
kitos valstybės pilietybę, kartu gali
turėti ir Lietuvos pilietybę, tačiau
lenkų, rusų, žydų ir kitų tautybių
Lietuvos Respublikos piliečiams ga
limybė turėti dvigubą pilietybę ne
numatyta. Tai, Seimo narių grupės
nuomone, prieštarauja Konstitucijos
12 str. 2 d. (išskyrus įstatymo numa
tytus atskirus atvejus, niekas negali
būti kartu Lietuvos Respublikos ir ki
tos valstybės pilietis) ir 29 str. (įsta
tymui, teismui ir kitoms valstybės
institucijoms ar pareigūnams visi
asmenys lygūs. Žmogaus teisių nega
lima varžyti ir teikti jam privilegijų
dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu).
Pareiškėjas – Vilniaus apygar
dos administracinis teismas prašė
ištirti, ar Konstitucijai neprieštarau
ja Pilietybės įstatymo 1 str. 1 d. 1
punktas, nustatantis, kad Lietuvos
Respublikos piliečiai yra asmenys,
iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lie
tuvos pilietybę, jų vaikai, vaikaičiai
ir provaikaičiai (jeigu šie asmenys,
jų vaikai, vaikaičiai ar provaikaičiai
nerepatrijavo), 17 str. 1 dalis 1 punk
tas, nustatantis, kad teisė į Lietuvos
Respublikos pilietybę neterminuotai
išsaugoma asmenims, iki 1940 m.
birželio 15 d. turėjusiems Lietuvos
pilietybę, jų vaikams ir vaikaičiams
(jeigu šie asmenys, jų vaikai ar vai
kaičiai nerepatrijavo iš Lietuvos),
gyvenantiems kitose valstybėse, ir
Pilietybės įstatymo įgyvendinimo
įstatymo 2 str. 2 dalis, nustatanti,
kad repatrijavimu laikomas išvyki
mas į etninę tėvynę ir apsigyvenimas
etninėje tėvynėje.
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Po nepriklausomybės paskel
bimo 1990 m. priimtuose pilietybės
santykius reguliuojančiuose įstaty
muose buvo apibrėžta, kokie asme
nys sudaro Lietuvos piliečių ratą.
Tačiau laipsniškai vis labiau buvo
plečiamas asmenų, galinčių turėti
Lietuvos ir kurios nors kitos valsty
bės pilietybę, ratas. Galiausiai buvo
nustatytas toks teisinis reguliavimas,
kad asmenų, kurie tuo pat metu ga
lėjo būti ir Lietuvos Respublikos, ir
kitos valstybės piliečiais, ratas buvo
išplėstas taip, kad tai sudarė prielai
das dvigubai pilietybei tapti ne ypač
reta išimtimi, o plačiai paplitusiu
reiškiniu.
Konstitucinis teismas pabrė
žė, kad įstatymų leidėjas turi paisyti
Konstitucijos reikalavimo, kad Lie
tuvos Respublikos pilietis kartu gali
būti ir kitos valstybės piliečiu tik at
skirais įstatymo numatytais atvejais;
tokie įstatymo nustatyti atvejai gali
būti tik labai reti (atskiri), išimtiniai,
o ne paplitęs reiškinys.
Pagal 2006 m. liepos 18 d. Pi
lietybės įstatymą pilietybė išimties
tvarka taip pat gali būti suteikta, kai
tai sietina su viešuoju interesu ar Lie
tuvos Respublikos vardo garsinimu
atstovaujant Lietuvai. Konstitucinis
teismas konstatavo, kad šiuo teisiniu
reguliavimu nepagrįstai buvo išplės
tas ratas asmenų, kuriems Respubli
kos prezidentas gali suteikti piliety
bę išimties tvarka.
Nutarime taip pat konstatuota,
kad suteikiant Lietuvos Respublikos
pilietybę išimties tvarka asmens nuo
pelnai Lietuvos valstybei turi būti
tokie ir taip pagrįsti, kad dėl jų buvi
mo nekiltų abejonių, kad net tais at
vejais, kai užsienio valstybės pilietis
turi nuopelnų Lietuvos Respublikai
ir yra susijęs su Lietuvos valstybe
nuolatiniais faktiniais ryšiais, integ

Tėvynėje

ravęsis į Lietuvos visuomenę, spren
džiant, ar tokiam asmeniui suteikti
Lietuvos Respublikos pilietybę išim
ties tvarka, turi būti įvertinamos vi
sos tokį asmenį apibūdinančios aplin
kybės, turi būti vadovaujamasi Tau
tos ir Lietuvos valstybės interesais.
Konstitucinis teismas pripaži
no, kad Pilietybės įstatymo 16 str. 1
dalies (2006 m. liepos 18 d. redakci
ja) nuostata „Lietuvos Respublikos
pilietybė išimties tvarka netaikant
šio Įstatymo 12 str. numatytų piliety
bės suteikimo sąlygų taip pat gali
būti suteikta, kai tai sietina su viešuo
ju interesu ar Lietuvos Respublikos
vardo garsinimu atstovaujant Lietu
vai“ prieštarauja Konstitucijai. Pilie
tybės įstatymo 20 str. 2 dalis (2006
m. balandžio 6 d. redakcija) ta apim
timi, kuria nustatyta, kad iš asmens,
norinčio susigrąžinti Lietuvos Res
publikos pilietybę, nereikalaujama
atsisakyti turimos kitos valstybės
pilietybės, taip pat pripažinta priešta
raujančia Konstitucijai.
Nutarime akcentuota, kad
nors antikonstitucinėmis Konstituci
jai pripažinta daug Pilietybės įstaty
mo nuostatų, reguliuojančių dvigubą
pilietybę, tai negali būti pagrindas
kvestionuoti asmenų, įgijusių Lietu
vos Respublikos pilietybę ir neatsisa
kiusių kitos pilietybės, teises; tokie
asmenys ir toliau yra Lietuvos Res
publikos piliečiai.
Konstitucinis teismas pabrėžė,
kad Konstitucijos 12 str., nustatantis
Lietuvos Respublikos pilietybės san
tykių teisinio reguliavimo pagrindus,
yra Konstitucijos – vientiso akto – I
skirsnyje „Lietuvos valstybė“, kurio
nuostatoms yra nustatyta ypač didelė
konstitucinė apsauga: pagal Konsti
tucijos 148 str. 2 dalį Konstitucijos
I skirsnio nuostatos gali būti keičia
mos tik referendumu.
Konstitucinis teismas pripaži
no, kad minėtų įstatymų nuostatos
nevienodai traktuoja teisės į pilie
tybę išsaugojimą lietuvių kilmės ir
kitos tautybės asmenims, o taip pat,
kad nuostatos, kai teisės į pilietybę
išsaugojimas siejamas su asmens
etnine kilme, prieštarauja Lietuvos
konstitucijai.

Pakeisti konstitucines
nuostatas gali referendumas
2006-11-22 internetiniame
dienraštyje pasirodė Sauliaus
Spurgos komentaras dėl Konsti
tucinio teismo nuostatų, išaiški
nusių prieštaraujančius Konsti
tucijai įstatymų punktus, regu
liuojančius pilietybės suteikimo
tvarką. Komentatorius apgailes
tauja, kad dėl to nekilo audra ir
žiniasklaida bei visuomenė liko
rami, o nemažai žiniasklaidos
priemonių išvis nepranešė apie
tokį įvykį. Jis sako, kad spren
dimas nustūmė Lietuvą į gana
sudėtingą padėtį, kadangi dauge
lis Pilietybės įstatymo nuostatų,
išskyrus prezidento teisę suteik
ti pilietybę išimties tvarka, jau
buvo sureguliuotos daugmaž op
timaliai.
Anot autoriaus, asmenų,
kuriems gali būti suteikiama
dviguba pilietybė, ratas nuolat
buvo plečiamas ne atsitiktinai
– to reikalavo gyvenimo realy
bė. „Teisė turėti dvigubą piliety
bę buvo suteikta emigravusiems
lietuviams. Konstituciniame teis
me ir Seime mes galime iškelti
Lietuvos pilietybę į padanges,
tačiau nepabėgsime nuo tiesos,
kad dauguma emigravusių lietu
vių, jeigu jiems teks rinktis tarp
Lietuvos ir naujosios tėvynės
pilietybės, pasirinks pastarąją.
Žinia, tokių naujai emigravusių
lietuvių – jau ženkli tautos dalis,
gal 400 tūkst. Išeitų, kad Konsti
tucinio teismo sprendimas vienu
budelio išaštrinto kirvio smūgiu
visiems laikams atidalina šią ša
ką nuo šalies. Lietuvos piliety
bės negalės turėti šių išvykėlių
vaikai, vaikaičiai ir provaikai
čiai, apie kuriuos kalba Lietuvos
pilietybės įstatymas. Apsispren
dimas atsisakyti Lietuvos pilie

tybės yra nulemtas šiuo metu su
siklosčiusių aplinkybių, kurios
galbūt pasikeis, tačiau pakeisti
proceso krypties nebus įmano
ma. Maža lietuvių tauta tiesiog
netenka šitų žmonių. Sunku įsi
vaizduoti, kad kada nors jie ar jų
ainiai ateis į protą, atsisakys, sa
kykim, JAV ar Airijos pilietybės
ir paprašys Lietuvos pilietybės.
Tokiai netgi savotiškai žeminan
čiai procedūrai galės ryžtis ne
bent vienetai – tai tikrai netaps
masiniu reiškiniu. Prisiminki
me, kad net tokios asmenybės
kaip K. Bobelis ar V. Adamkus
JAV pilietybės atsisakyti savo
laiku neskubėjo, nors to reikala
vo įstatymai kaip sąlygos jiems
dalyvauti politikoje. Tiesa, Kon
stitucinis teismas nurodė, kad iš
tų asmenų, kurie gavo Lietuvos
pilietybę nors ir pagal antikonsti
tucinius įstatymus, ji neturi būti
atimama“, – rašo „OMNI“ dien
raščio portale S. Spurga, pridur
damas, kad šios Konstitucijos
išaiškintos nuostatos sukelia re
busų įstatymų leidėjams Seimo
nariams. Parlamentarai turės la
viruoti tarp Scilės ir Charibdės,
nes akivaizdu, kad Konstituci
jos reikalavimai, kuriuos suak
tualino Konstitucinis teismas,
prieštarauja nemažos tautos da
lies interesams. Kyla natūralus
klausimas: jeigu Konstitucijos
nuostatos mums netinka, galbūt
reikėtų jas pakeisti? Konstituci
nis teismas primena, kad 12-to
jo straipsnio nuostata „Išskyrus
įstatymo numatytus atskirus at
vejus, niekas negali būti kartu
Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės pilietis“ gali būti kei
čiama tik referendumo keliu.
PL inf.
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Tėvynėje

Netolimoje ateityje
Lietuvos valdžią galėsime
rinkti ir internetu

2006-11-17 LR Seime buvo
priimtas nutarimas „Dėl balsavimo
internetu rinkimuose ir referendu
muose koncepcijos patvirtinimo“.
Koncepciją parengė Vyriausioji rin
kimų komisija (VRK), ją Seimui tei
kė Irenos Šiaulienės vadovaujamas
Informacinės visuomenės plėtros ko
mitetas, kurį sudaro įvairių frakcijų
atstovai. Nors koncepcija patvirtin
ta, bet tai dar nereiškia, kad artimiau
sių rinkimų metu įvairiuose pasaulio
kraštuose esantys Lietuvos piliečiai
jau galės balsuoti internetu. Seimas
tik įpareigojo Vyriausybę suteikti
VRK techninę ir organizacinę para
mą įgyvendinti balsavimo internetu
koncepciją, bet pirmieji ledai jau
pralaužti. Teks nueiti dar netrumpą
kelią, kol ši idėja Lietuvoje bus rea
lizuota. Tuo labiau, kad ir Europoje
balsavimo internetu pavyzdžių dar
tik pradmenys. Būtent į tai ir atkrei
pė dėmesį šios idėjos priešininkai:
kodėl lietuviai stengiasi būti pionie
riais, reikią palaukti, kol sistema bus
įgyvendinta ir laiko patikrinta kitose
šalyse. Bet Seimo narys V. Grubliaus
kas, vienas iš šios koncepcijos teikė
jų, diskutuodamas su oponentais,
išsakė savo argumentus: „Mes nesa
me vieninteliai arba pirmieji Europo
je, šiuo atveju pionieriai, lekiantys
priekyje visų. ...Europos Komisijos
rekomendacijose yra numatyta šio
balsavimo būdo koncepcija. Yra įvy
kę bent jau treji rinkimai: 2003 m.
įvyko rinkimai į Katalonijos parla



mentą, kai galėjo balsuoti užsienyje
esantys rinkėjai, 2005 m. įvyko savi
valdos rinkimai Estijoje, tačiau dau
giausia projektų yra įgyvendinta Di
džiojoje Britanijoje. 2004–2006 m.
buvo net 17 projektų. Dar sąraše yra
14 valstybių, kurių vienoje ar kitoje
valstijoje, viename ar kitame kanto
ne šie rinkimai yra įteisinti arba yra
jų projektas, kuris iš esmės jau vei
kia“, – sakė A. Grubliauskas.
Balsavimas internetu paleng
vintų balsavimą tų žmonių, kurie
rinkimų metu nėra savo gyvenamojo
je teritorijoje, labiausiai jie pasitar
nautų laikinai ar nuolat užsienyje
gyvenantiems Lietuvos piliečiams,
norintiems dalyvauti savo tėvynės
visuomeniniame-politiniame gyve
nime. Be to, tikimasi, kad galimybė
balsuoti iš namų internetu padidins
ir balsuotojų skaičių – ims balsuoti
net ir tie, kurie iki tol to nedarydavo
(tikriausiai turimas galvoje pasyvu
sis jaunimas). Nors svarstymo metu
Seimo narys E. Klumbys replikavo,
kad Estijos rinkimuose, kur jau buvo
taikytas balsavimas internetu, rinkė
jų nepadaugėjo.
Kodėl Lietuva skuba, atsaky
mą duoda balsavimo internetu doku
mento preambulė: informacinės tech
nologijos tampa kasdiene ir neatsie
jama mūsų gyvenimo dalimi; be to,
Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą,
turi laikytis prisiimtinų įsipareigoji
mų, taip pat ir elektroninės valdžios
bei elektroninės vyriausybės kūrimo
aspektais. Čia minima, kad Estijoje
balsavimo internetu privalumus turė
jo galimybės įvertinti 9 tūkst. rinkė
jų.
Balsavimo internetu princi
puose sakoma, kad šis būdas, kaip
ir visi kiti balsavimo būdai, turi už
tikrinti Konstitucijos reikalavimus:
visuotinę, lygią, tiesioginę rinkimų
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teisę ir slaptą balsavimą. Todėl ir rei
kalingos lėšos ir laikas, kol visa tai
bus galima užtikrinti. Remiantis Es
tijos patirtimi manoma, kad bendra
balsavimo internetu kaina valstybei
turėtų siekti 2 mln. Lt – tai pirminės
sistemos įdiegimo ir pirmųjų rinki
mų išlaidos. Vėlesni rinkimai jau bū
tų pigesni, nes sistema jau veiktų ir
ją reikėtų tik prižiūrėti.
Kaip vyktų balsavimas inter
netu? Balsavimo internetu schemoje
sakoma, kad rinkėjas vienu iš gali
mų kanalų arba tiesiogiai prisijungtų
prie VRK balsavimo tinklapio, arba
prie savo banko elektroninio aptarna
vimo sistemos. Taigi norima pasinau
doti jau Lietuvoje įdiegta atsiskaity
mo per banką elektronine sistema
– dalis lietuvių Lietuvoje jau moka
mokesčius ir pildo pajamų deklaraci
jas. Jei rinkėjas naudoja banko iden
tifikavimo sistemą, atsivertęs savo
banko sąskaitos tvarkymo tinklalapį
(naudodamas banko kodų generato
rių ar slaptažodžių kortelę), jis galės
pasirinkti nuorodą „Balsavimas in
ternetu“ ar pan. Ir bus perkeliamas į
VRK serverį. Kartu bankas perduos
VRK serveriui banko pasirašytą in
formaciją apie prisijungusį rinkėją,
o pats atsijungs nuo ryšio grandinės,
palikdamas tiesioginį ryšį „rinkėjasVRK“. VRK serveris, gavęs informa
ciją iš banko apie prisijungusį rin
kėją, patikrins, ar toks rinkėjas yra
rinkimų sąrašuose, ir priskirs jį ati
tinkamai rinkimų apygardai. Po pa
tikrinimo VRK sistema rinkėjo dar
„paklaus“, ar tai tikrai tas rinkėjas,
kuris nori balsuoti. Na, o tada, kai
rinkėjas pabalsuos, skaičiavimas bal
sų – jau rinkimų komisijų rūpestis.
Balsai bus priskaičiuoti prie kitais
būdais balsavusiųjų rinkėjų balsų.
PL inf.

Tėvynėje

Kaune
paminėtas

Stasys
Barzdukas

Stasio Barzduko minėjime kalba prezidentas Valdas Adamkus
2006-11-10 Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto Lietuvių išeivi
jos institute, Išeivijos menėje, vyko
seminaras, skirtas JAV išeivijos vi
suomenės veikėjui, kalbininkui, žur
nalistui, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės leidinio „Pasaulio lietuvis“
įkūrėjui Stasiui Barzdukui paminėti.
Prisiminimais pasidalijo S. Barzduko
mokiniai – prezidentas Valdas Adam
kus ir prof. Algirdas Avižienis, sūnus,
atvykęs iš JAV, Arvydas Barzdukas,
Jadvyga Damušienė, atvykusi su duk
ra ambasadore Ginte Damušyte, daly
vavo Vaškeliai, Bubliai ir kt. Prane
šimus skaitė Daiva Simanavičiūtė ir
Dalia Kuizinienė, kuri rengia monog

rafiją apie S. Barzduką. Parodytas
Algimanto Kezio filmas apie šį, daug
lietuvybei nusipelniusį veikėją. Ren
ginį vedė Išeivijos instituto direkto
rius prof. E. Aleksandravičius.
Apie Stasį Barzduką, gimusį
1906 m. Marijampolės apskr., Meš
kučiuose, mirusį 1981 m. Clevelan
de, JAV, informacijos galima rasti
enciklopediniame leidinyje „JAV
lietuviai“, Mokslo ir enciklopedijų
leidybos instituto išleistame Vilniuje
1998 m. Baigęs Rygiškių Jono gimna
ziją S. Barzdukas studijavo lituanisti
ką Kauno universitete, nuo 1929 m.
mokytojavo Tauragės mokytojų semi
narijoje, Prienų ir Alytaus gimnazijo

Politikos darbas – irgi kūryba
atkelta iš 3 psl.
nines poemas „Jūra“, ir „Miškas“
ir padovanoti visų Kanados uni
versitetų muzikos bibliotekoms.
Ši žinutė iš Kanados paskatino pa
sidomėti, ar Jums dar lieka laiko
Čiurlioniui, muzikai. Kad poezijai
randate laiko, matome ir girdime:
ką tik Vilniuje vyko Jūsų pastaro
sios poezijos knygos pristatymas.
Ar politikoje praleisti metai nebu
vo prarasti Jums kaip kūrėjui?

– V. L. Niekas nėra prarasta,
nes politikos darbas – irgi kūryba. O
savo pirminėse – muzikos ir Čiurlio
nio – srityse visą laiką ką nors dirbu.
2004 m. išspausdintas stambus albu
mas, gyvenimo darbas – redaguoti ir
restauruoti per 170 M. K. Čiurlionio
kūrinių fortepijonui. Neseniai atida
viau leidyklai kitą didelę knygą –
„Visas Čiurlionis“. Tai monografija
apie didžiojo menininko gyvenimą
ir visų sričių jo kūrybą. Ateinančiai

se, bendradarbiavo spaudoje. 1944
m. pasitraukė į Vokietiją, dėstė Eich
staetto lietuvių gimnazijoje. 1946 m.
išleido „Lietuvių kalbos gramatiką“,
buvo Švietimo valdybos inspektorius
amerikiečių zonoje. 1949 m. persikė
lęs į JAV mokytojavo Clevelando li
tuanistinėje mokykloje, buvo jos ve
dėjas. 1950 m. parengė „Lietuvių kal
bos vadovą“ (su P. Skardžium ir J.
M. Laurinaičiu). 1963 m. įsteigė „Pa
saulio lietuvio“ žurnalą ir iki 1975
m. buvo redaktorius. Rašė į išeivių
spaudą apie kalbą, kultūrą, redagavo
jaunimo kalendorių, „Lietuvių kal
bos žodyną“ (su A. Klimu, 1974 m.),
„Ateitininkų keliu“. 1974 m. ne tik
išleido knygą „Lietuvis savo tautoje,
valstybėje ir bendruomenėje“, kuri
iki šiol bendruomenininkų yra cituo
jama, bet ir buvo aktyvus Lietuvių
Bendruomenės veikėjas: 1955–1961
m. buvo Centro valdybos pirminin
kas, 1961–1964 m. – Tarybos pirmi
ninkas, 1969–1973 m. – PLB Centro
valdybos pirmininkas.
PL inf.

vasarai turiu pakvietimą skambinti
Čiurlionį tarptautiniame Saarbriuke
no festivalyje.
– PL. Jūsų Kalėdiniai linkėji
mai lietuviams visame plačiajame
pasaulyje.
– V. L. Nenutolti nuo Lietuvos
ir savųjų, kur jie bebūtų.
„Pasaulio lietuvis“ dėkoja
Profesoriui už atsakymus, linki svei
katos ir Jo svajonės – gražios ir dva
sia laisvos Lietuvos – išsipildymo.
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PLB kraštų žinios

Kun. A. Saulaitis (iš kairės),
PLB Lenkijos krašto pirmininkė I.
Gasperavičiūtė ir „Žiburio“ gimna
zijos direktorius A. V aicekauskas
Berznyko lietuvių karių kapuose,

Lenkijoje

iki šiol dar nepašventintuose

taip bus. Per pastaruosius rinkimus
Punsko viršaičiu tapo jau dvi kaden
cijas šį darbą dirbęs Vytautas Liškaus
kas. Kas lėmė ir kaip balsavo lenkai,
man sunku pasakyti. Rinkimuose
dalyvavo 38 proc. rinkėjų, iš jų už
šį viršaitį balsavo 99 proc. Beje, jis
buvo vienintelis kandidatas. Manau,
apie nuopelnus geriausiai kalbėti
pabaigus visus darbus. Didžioji dau
guma visuomenės parodė pasitikinti
šiuo vadovu.

Lietuviai

rinko vietos valdžią

Į „Pasaulio lietuvio“ klausimus atsako Lenkijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Irena Gasperavičiūtė
– Kaip Jūs vertinate savival
dos rinkimus Lenkijoje – lietuvių
pozicijos sustiprėjo ar susilpnėjo?
– Lapkričio 12 d. Lenkijoje
vyko rinkimai į savivaldybes. Seinų
krašte jie atnešė labai nedaug pasi
keitimų. Seinuose ir valsčiaus, ir
miesto vadovai liko tie patys, deja,
lietuviams jie pažįstami iš savo ne
draugiško elgesio lietuviškų mokyk
lų atžvilgiu. Beje, Seinuose vis dar
nėra Antano Baranausko vardo gat
vės, nėra lentų, įamžinančių čia bu
vus lietuvių kultūros centrą. Štai is
torinio „Šaltinio“ pastatas apleistas.
Atrodo, visa istorija pamiršta. Infor
macinėse lentose, skirtose turistams,
nė žodžiu neužsimenama apie Seinų
reikšmę lietuvių kultūrai. Informa
cija iškabinta keturiomis kalbomis:
lenkų, rusų, anglų ir vokiečių, tik
ne lietuvių... Taigi po rinkimų aišku,
kad tokia situacija išliks ir ji dar il
gai nesikeis. Seinų krašte lietuviai



sudaro apie 30 proc. visų gyventojų,
todėl ir nesugeba į savivaldybes iš
rinkti reprezentatyvių savo atstovų. Į
tarybas (valsčiaus ir miesto) patenka
1–2 atstovai, tačiau jie neturi spren
džiamojo balso. Į Palenkės vaivadi
jos Seimelį patekti lietuviui tiesiog
neįmanoma.
– Per Lietuvos radiją girdė
jome, kad Punske išliko lietuvis vir
šaitis. Papasakokite apie jį – koks
jis žmogus, kodėl juo pasitikima?
Ką gero viršaitis yra padaręs dėl
lietuvių?
– Punske visai kitokia padėtis
nei Seinuose. Punsko valsčiuje lietu
viai sudaro 80 proc. visų gyventojų,
todėl labai natūralu, kad jie išsirenka
lietuvį viršaitį ir didžioji dauguma
Tarybos narių yra lietuviai. Kai Len
kijoje pradėjo vykti demokratiniai
rikimai, Punsko valsčiaus viršaičiu
išrenkamas lietuvis. Tikiu, dar ilgai
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– Apskritai šiuo metu Len
kijoje lietuvių gyvenimas keičiasi
į gerąją ar blogąją pusę? Lietuvo
je valdžios vyrai ima dalinti pa
žadus, kad Lietuvos lenkams leis
lenkiškai rašyti savo pavardes, o
Lenkijos valdžia lietuvių mažumą
labiau ar mažiau spaudžia?
– Įstatymiškai Lenkijoje tauti
nių mažumų padėtis atrodo puikiai.
Tačiau ne visados tie įstatymai vei
kia gyvenime. Kartais jie apeinami.
Ir štai turime tokią padėtį, kad pernai
įkurta Seinų lietuvių „Žiburio“ mo
kykla negauna įstatymiškai jai pri
klausančio finansavimo. Vaikų dar
želis kol kas išvis nefinansuojamas,
o pagal švietimo įstatymą kiekvienas
vaikas turėtų gauti bent 75 proc. to,
ką gauna savivaldybės darželio sta
tistinis vaikas. Mokyklos mokinių
krepšelį Seinų savivaldybė dėl neži
nomų mums priežasčių sumažina ir
neperteikia visos priklausančios su
mos. Mokykla yra priversta ieškoti
pagalbos ir paramos Lietuvoje.
Žinoma, per pastaruosius 17
laisvos Lenkijos metų visuomenėje
yra pakitimų į gerąją pusę. Iš tikrų
jų didesnė dalis visuomenės demok
ratėja, požiūris į Lietuvą ir lietuvius
gerėja, tačiau tai nevyksta taip spar
čiai, kaip norėtųsi.
Tačiau tokie faktoriai kaip

PLB kraštų žinios

Lietuvos Respublikos konsulato,
„Lietuvių namų“, dabar ir „Žiburio“
mokyklos atsiradimas neabejotinai
keičia ir Lietuvių Bendruomenę, įta
koja ir lenkų visuomenę.
Per Lenkijos ir Lietuvos aukš
čiausiųjų valdžių atstovų susitiki
mus deklaruojama šių dviejų šalių
draugystė ir strateginė partnerystė.
Tačiau tie santykiai iš Vilniaus ir
Varšuvos kol kas „nenusileidę“ į vi
suomenę, t. y. į Seinų kraštą.
Tikriausiai skaitytojams yra
žinoma Berznyko kapinėse palaido
tų Lietuvos karių kapų istorija. Daug
metų Lietuvos valstybė stengėsi
tinkamai pagerbti Lietuvos karių at
minimą, kol pavyko pastatyti puikų
paminklą, tačiau per tą laiką lenkų
visuomenė šalia palaidotų Lietuvos
karių kapų sukūrė taip vadinamą „Pa
nerių memorialą“ su lietuvius žei
džiančiu ir istorinę tiesą iškreipian
čiu užrašu. Šiuo metu ir Lenkijos,
ir Lietuvos aukščiausieji pareigūnai
vengia lankyti Berznyko kapines
– Lietuvos karių memorialas vis dar
nepašventintas ir neatidengtas.
Prieš keletą metų Vilniaus
krašte vyko žuvusių Armia Krajova
lenkų karių pagerbimo iškilmės. Ten
dalyvavo Lietuvos aukšti pareigū
nai: KAM viceministras E. Simanavi
čius ir kiti, stovėjo Lietuvos kariuo
menės garbės sargyba, dalyvaujant
Lenkijos ambasados pareigūnams.
Taigi belieka paklausti, kada tokios
pagarbos susilauks ir Berznyke besi
ilsintys kariai. Kada Lenkijos kariuo
menė Berznyke ar Seinuose stovės
garbės sargyboje, o Lenkijos ir Lietu
vos aukščiausieji pareigūnai pagerbs
žuvusiųjų atminimą? Manau, tik to
kiu būdu būtų parodyta abiejų valsty
bių abipusė pagarba. Šito Lenkijoje
vis dar trūksta.

PLB Valdyba dėkoja Živilei Makauskienei
„Mūsų tėvų kovos ir aukos
dėl lietuviškos knygos yra testa
mentinis įsipareigojimas visoms
Lietuvių Tautos kartoms. Lietu
vis organizuoja ir remia spausdin
tą lietuvišką žodį”, – skaitome
„Lietuvių chartoje”.
Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba širdingai dėkoja
Živilei Makauskienei už trejų me
tų darbą visuomeniniais pagrin
dais redaguojant „Pasaulio lietu
vį”.
Jūsų redaguotas žurnalas vi
suomet primindavo, kad lietuvis

ne tik gali, bet privalo likti lietu
viu visur ir visada, o prigimtoji
teisė išpažinti ir ugdyti savo tauty
bę negali būti pažeista, nepaisant
to, kokioje valstybėje ir kokiame
pasaulio kontinente begyventum.
Tariame nuoširdų ačiū bei
kviečiame ir toliau talkinti mūsų
darbuose. Jūsų indėlis reikalin
gas, reikšmingas ir laukiamas.

bendraujant su Lenkijos valdžia, at
stovaujant Lietuvoje ar Pasaulio lie
tuvių bendruomenėje. Štai gruodžio
1 d. turėjau galimybę su Lenkijos
seimo nariais vykti į Lietuvos ir Len
kijos tarpparlamentinės asamblėjos
posėdį, kuris vyko Vilniuje, dieną
anksčiau Seinuose susitikome mūsų
organizuojamoje konferencijoje su
Vilniaus miesto mokyklų vadovais,
lapkričio 26 d. kartu su Vysk. Anta
no Baranausko fondu „Lietuvių na
mai“ Seinuose rengėme Seinų kuni

gų seminarijos 180-ųjų ir „Šaltinio“
spaustuvės 100-ųjų įkūrimo metinių
minėjimą. Kultūrinius renginius
mūsų bendruomenėje daugiausiai
organizuoja Punsko lietuvių kultū
ros namai, Seinų „Lietuvių namai“,
draugijos: Lenkijos lietuvių draugi
ja, Lenkijos lietuvių etninės kultūros
draugija. Kaip ir visur, būna nesusi
pratimų, bet stengiamės visi dirbti
vieningai, papildydami vieni kitus.
Ir tokiu būdu bandyti išlikti.
– Dėkojame už atsakymus.

Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės
Valdybos pirmininkė

– Paminėkite keletą Lietuvių
Bendruomenės renginių, darbų,
kurie pastaruoju metu vyko.
– Lenkijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba daugiausiai dirba
reprezentuodama lietuvių interesus
Seinų lietuvių „Žiburio“ darželi
nukai ir mokinukai
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ŠVEDIJOJE

Lietuvių bendruomenė

Švedijoje švenčia

Viena seniausių lietuvių ben
druomenių pasaulyje, Lietuvių ben
druomenė Švedijoje, mini garbų ju
biliejų. 2006 m. gruodžio 2-ą dieną
Švedijos lietuviai ir svečiai kartu su
pirmosios Švedijos lietuvių kartos
atstovais prisiminė tuos, kurie siekė
Lietuvos išlaisvinimo, subūrė lietu
vius, sukūrė ir naujoms kartoms iš
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laikė lietuvių bendruomenę.
Truputis istorijos:
„Lietuvių Bendruomenė Švedi
joje buvo įkurta 1946 m. sausio 12 d.
Į pirmąją Bendruomenės valdybą bu
vo išrinkti penki asmenys: pirminin
kas – Petras Kazlauskas, pirmininko
pavaduotojas – Ignas Šeinius, sekre
torius – Vacys Gedminas, iždininkas
– Izidorius Mališka ir narė – Regina
Dailidienė. Steigiamojo susirinkimo
protokolas, deja, neišliko. Pirmasis
Lietuvių Bendruomenės Švedijoje
susirinkimas įvyko 1947 m. sausio
5 d. Susirinkimas nustatė 10 kronų
metinį nario mokestį. Kiekvienas ra
jonas prie Centrinės valdybos veik
los turėjo prisidėti trečdaliu savo
pajamų” (Jonas Pajaujis, Valentinas
Vilkėnas).
Taip Bendruomenės istorija
įamžinta pirmosios Švedijos lietuvių
kartos sudarytoje knygoje „Švedijos
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60 metų

lietuviai” (1997 m.).
Prieš 60 metų nuo sovietų bė
gę Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gy
ventojai pasiekė Švediją per Baltijos
jūrą, iš Suomijos, Norvegijos, Lenki
jos ar Vokietijos. Į Švediją iš Vokie
tijos pateko ir iš konclagerių ištrūkę
lietuviai bei kiti baltai.
Daug narsių, gelbėjimo akcija
užsiėmusių žmonių žuvo, buvo suim
ti ir nukankinti koncentracijos lage
riuose:
„Lietuvių komitetas, įkurtas
1943 m. pradžioje, iš Amerikos diplo
mato I. S. Olsed gavo pašalpą orga
nizuoti lietuvių evakavimą į Švediją.
Tuo tikslu buvo nupirkti du laivai
– vienas mažesnis, kitas didesnis.
Per ketvirtą kelionę perpildytu ma
žesniuoju laivu jį aptiko patruliuo
jantis vokiečių laivas. Laivo kapito
nas K. Jurevičius ir įgulos nariai J.
Doneris bei M. Murkšas buvo paimti
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į areštą. Jie mirė Štuthofo koncentra
cijos stovykloje 1945 m. sausį-vasa
rį” (Jonas Pajaujis).
„1944-1945 m. lietuvių gretas
papildė pabėgėliai iš Suomijos ir
Norvegijos. Vieną grupę sudarė 17
jaunų vyrų, kuriems pasisekė ištrūk
ti iš vokiečių apsaugos Suomijoje.
Vienuolika iš jų po vienuolikos dienų
kelio pėsčiomis per Suomiją pasie
kė Švedijos sieną. 1944 m. gruodžio
mėnesį pasirodė dar viena jaunuolių
grupė. Šie lietuviai per snieguotus
kalnus persikėlė į Švediją iš Norve
gijos. 1947–1948 m. sandūroje Šve
dijoje buvo apie 500 lietuvių, bet
dauguma jų emigravo į Ameriką ir
Kanadą. 1955 m. Švedijoje gyveno
apie 150 lietuvių. Dauguma jų buvo
jauni vyrai, trūko lietuvių merginų”
(Jonas Pajaujis).
Visiems Švediją pasiekusiems
lietuviams kurį laiką teko pagyventi
pabėgėlių stovyklose: „Tokiose sto
vyklose reikėjo praleisti kelias savai
tes ar mėnesius, kol atitinkamos Šve
dijos žinybos išduodavo užsieniečio
pasą ir surasdavo tinkamo darbo.
Nevedę jauni vyrai, o tokių buvo du
šimtai, turėjo lieti prakaitą prie miš
ko darbų, durpių kasyklų ar žemės
ūkio darbų” (Jonas Pajaujis, Valen
tinas Vilkėnas).
Šiandien Lietuvių Bendruome
nė Švedijoje ne mažesnė nei prieš 60
metų, tačiau jos tikslai ir veikla lai
kui bėgant pasikeitė. Gausėja vaikų,
jie renkasi į sekmadieninę lituanisti
nę mokyklą, suaugę ir vaikai mokosi
tautinių šokių, jaunimas ir kiti ben
druomenės nariai buriasi į įvairias
darbo grupes. Naujos bendruomenės
darbo formos stipriai palaikomos vy
resniosios kartos.
Ši istorinė data buvo minima
gruodžio 2 dieną Stokholme, Šv. Eu
genijos bažnyčios patalpose. Minėji
mo metu vyresnioji karta pasidalino
prisiminimais apie pirmuosius savo
metus Švedijoje, trumpai pristatė
legionierių atidavimo archyvo tyri
mus. Kultūrinę programą surengė
„Baltijos“ tautinių šokių grupė bei
„Saulės“ mokyklos vaikai.
LBS inf.

MIELI ŠVEDIJOS LIETUVIAI!
PRIEŠ 60 METŲ NUBLOKŠTI NUO TĖVYNĖS, ATSKIRTI NUO SAVO
ŠAKNŲ, ATSIDŪRĘ PRIEGLOBSTĮ SUTEIKUSIOJE ŠVEDIJOJE,
LIETUVIAI SUSIVIENIJO, SUSIORGANIZAVO Į BENDRUOMENĘ,
KURIOS PAGRINDINIS TIKSLAS – NE TIK AKTYVIAI VEIKTI
KELIANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KLAUSIMĄ, TALKINTI
LIETUVOS LAISVĖS BYLOJE, BET IR VISOMIS IŠGALĖMIS STENGTIS
IŠLAIKYTI LIETUVIŠKĄ IDENTITETĄ, PUOSELĖTI LIETUVIŲ KALBĄ
IR KULTŪRĄ, IŠSAUGOTI LIETUVIŠKAS TRADICIJAS.
ŠVEDIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ TAPO VIENA PIRMŲJŲ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ, JOS ĮSTATAI IR
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA TAPO SEKTINU PAVYZDŽIU KITOMS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMS. ATKŪRUS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ PASIKEITĖ BENDRUOMENĖS VEIKLOS
KRYPTYS IR TIKSLAI, TAČIAU VISADA IŠLIKS VIENAS TIKSLAS,
ĮAMŽINTAS LIETUVIŲ CHARTOJE: „LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ,
LIETUVIAIS TURIME IR BŪT!“.
SAVO IR PLB VALDYBOS VARDU SVEIKINU ŠVEDIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĘ, ŠVENČIANČIĄ 60 METŲ VEIKLOS JUBILIEJŲ.
TIKIU, KAD ŠIS GARBUS JUBILIEJUS NE TIK SUTEIKS STIMULĄ
IR NAUJŲ JĖGŲ UŽSIBRĖŽTIEMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI, BET IR
ĮKVĖPS NAUJŲ IDĖJŲ TOLESNEI VEIKLAI.
REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ
-2006-

Švedijos LB lietuviai (iš kairės): Juozas Kapočius, Povilas Čalnaris,
Alfonsas Jovertas sambūryje pirm. Virginijos Langbakk sodyboje
2006 Gruodis / Pasaulio lietuvis
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Ambasadorius
Švedijoje rodo
dėmesį Lietuvių
Bendruomenei
Lapkričio mėnesio pradžioje
Švedijos karaliui prisistatė naujasis
Lietuvos ambasadorius Remigijus
Motuzas, kuris iškart panoro susitik
ti ir su Lietuvių Bendruomenės Šve
dijoje valdyba.
Susitikimas buvo svarbus ne
tik dėl to, kad valdyba susipažino su
naujuoju Lietuvos valstybės pasiunti
niu Švedijoje, kad jam pristatė kas
met besiplečiančią bendruomenės
veiklą, bet nudžiugino ambasado
riaus parodytas dėmesys ir pagarba
bendruomenei.
Pastaruoju metu diskusijose
ne viena užsienio lietuvių bendruo
menė yra užsiminusi apie nepakanka
mą Lietuvos ambasadų pagalbą vys
tant pasaulio lietuvių bendruomenes,
padedant joms įveikti praktinius ir
politinius iššūkius ar suvienijant po
pasaulį išsibarsčiusius lietuvius.
Ambasadoriaus R. Motuzo dė
mesys bendruomenės problemoms,
mintys ir pasiūlymai ieškoti bendrų
kelių strategiškai tokioms svarbioms
sritims, kaip lituanistinis švietimas,
patalpų bendruomenei ar jos darbo
grupėms ieškojimas, iškart sukūrė są
lygas tarpusavio pasitikėjimui.
Nepaisant to, kad lietuvių ben
druomenės yra ne valstybinės ir ne
politinės organizacijos, jos atlieka
milžinišką visuomeninį darbą palai
kant lietuvybę. Tik suvienijus for
maliųjų Lietuvos įstaigų ir bendruo
menių veiklą mes galėsime įtakoti
ir kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį
pasaulyje. Geri ryšiai, supratimas ir
bendradarbiavimas tarp Lietuvos at
stovybių užsienyje ir bendruomenių
yra visokeriopos sėkmės pagrindas,
ir mūsų naujasis ambasadorius tai pa
tvirtino.
Virginija Langbakk
LBS pirmininkė
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KANADOJE

Geros naujienos
iš

Edmontono

Kanados Edmontono Lietu
vių Bendruomenė išleido savo laik
raščio internete „Mūsų žinios“ lie
tuvių ir anglų kalba naują numerį.
Jis rodo čia esant įdomią ir veiklią
bendruomenę. Laikraštėlyje atsispin
di bendruomenės įvykiai, žinios iš
jaunųjų veiklos; iš šeimų gyvenimo;
bendruomenės istorijos puslapis.
Papročių skyrelyje kalbama apie ar
tėjančių Kalėdų šventės tradicijas,
o skelbime apie lietuviškosios virtu
vės mokyklėlę „Pabučiuok virėją“
buvo parašyta, kad vyko cepelinų ir
Kūčių valgių pamokėlės.
Plačiau reiktų papasakoti apie
kelis šio rudens renginius. Rugsėjo
23 d. vyko sėkminga senjorų ir sa
vanorių vakarienė, kurią surengė
taip pat savanoriai. Angelė Augis ir
Tadas Korris papasakojo apie Pasau
linio lietuvių jaunimo kongresą. Lap
kričio 4 d. Edmontone vyko derliaus
nuėmimo šventės – Octoberfest – po
kylis su vakariene, loterija ir koncer
tu. Kūrinius fortepijonui atliko Vida
Žolpis ir Mavis Bergquist, koncerta
vo ir Kalgario lietuvių folkloro gru
pė „Klevelis“, atlikęs keletą liaudies
dainų ir šokių. Jaunimas buvo suren
gęs be nuotykių neapsiėjusią ekskur
siją į Corn Maze, o planuoja Lietu
vių namuose rengti pokalbių ciklą.
„Mūsų žinios“ rašo, kad Ed
montono lietuviai, ruošdamiesi isto
rinės knygos projektui, peržiūri savo
archyvą ir prisimena 1953 m. vykusį
susirinkimą, kur buvo pradėta kalbė
ti apie Lietuvių Bendruomenės cen
tro kūrimą. 1953 m. kovo 8 d. prasi
dėjo lėšų rinkimo vajus, kuris buvo
baigtas per keletą mėnesių. Dosnūs
lietuviai aukojo nuo 5 iki 500–600
dol. ir sudėjo 5200 dol. bei gavo dar
1200 dol. pažadų.
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Šiuo metu veiklieji Edmon
tono lietuviai nutarė įsteigti dvi stu
dentų stipendijas po 1000 dol. tiems
Edmontono jaunuoliams, kurie norės
tyrinėti lietuviškąjį paveldą, į tyri
nėjimų medžiagą įtraukiant ir savo
šeimos bei giminės patirtį. Pirmeny
bė bus teikiama tiems jaunuoliams,
kurie buvo aktyvūs bendruomenės
gyvenime. Ir tik tuomet, jeigu tokių
neatsiras Edmontone, pretenduoti į
stipendiją galės ir visos Albertos lie
tuviukai.
Ir dar vienas įdomus Edmon
to lietuvių projektas. Jie sumąstė
įrašyti mūsų genijaus – Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio simfonines
poemas „Jūra“ ir „Miškas“ ir įrašus
padovanoti visų Kanados univer
sitetų muzikos bibliotekoms. Tam
projektui pritarė ir jį finansiškai re
mia Albertos valdžia. Projektas bus
įgyvendintas 2007 m. pavasarį. Prie
Lietuvių Bendruomenės projekto en
tuziastingai prisideda ir savo talen
tus aukoja net 60 jaunųjų muzikantų
iš University of Alberta Orchestra ir
Edmonton Youth Orchestra. Šį pro
jektą veda Edmontono LB pirminin
kė Nijolė Karosaitė-Korris, kuri 17
metų administravo įvairias meno
organizacijas Šiaurės Amerikoje ir
Europoje, tokias kaip Glyndebourne
Festival Opera ir Toronto Symphony
bei General Manager of the Edmon
ton Opera.
Norintiems su Edmontono lie
tuviais pasidalinti patirtimi praneša
me jų koordinates: Edmontono LB
pirmininkė Nijolė Karosaitė-Nejolla
Korris: nkorris@shaw.ca; sekreto
rė Vida Zolpis: vida@trevoyweiss.
com; jaunimo atstovas Taddes Kor
ris: taddes@shaw.ca
PL inf.
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Mėgėjiškas teatras

RUSIJOJE

„Bičiuliai“

Dar neseniai Maskvos lietu
viai mėgavosi „savu“ spektakliu
„Amerika pirtyje“. Tada stebėjomės,
kaip Laimai Soldatovai pasisekė su
burti grupę tautiečių ir iš jų padaryti
tikrą teatrinę trupę: iš savo patirties
žinau, kad mūsiškiai nelinkę veikti
scenoje. O dar jaunesnių vyriškių
trūkumas! Kiek pastangų įdėjo Lai
ma, gaudydama, „verbuodama“ tuos
nepaslankius vyriškius! O štai spalio
29 d. mus kviečia į naują spektaklį.
Tautiečiai gauna gražų lankstinuką
su spektaklio programa. Tai vieno
veiksmo pjesė (vieno veiksmo para
pinis nuotykis) – Augustino Griciaus
komedija „Idėjiškas pagrindas“. Ko
dėl pasirinkta būtent ši pjesė?
Laima Soldatova pasakoja,
kad ji ilgai rinkosi – ką būtų galima
pastatyti mėgėjų būrelio jėgomis.
Draugės Vilniuje paprašė parūpinti
kuo daugiau dramos kūrinių. Viską
peržiūrėjusi nusprendė imtis viena
veiksmės pjesės „Idėjiškas pagrin
das“. Pjesė labai dinamiška, prime
nanti mūsų paliktą kaimą, o tuo pačiu
labai aktuali ir nūdien: kam iš mūsų
neteko dalyvauti beprasmiškuose su
sirinkimuose, klausyti „teorinių“ pra
nešimų. Visos tos absurdiškos suei
gos, išsigalvotos problemos spalvin
gai pavaizduotos A. Griciaus pjesė
je. Spektaklyje puikiai tuos dalykus
demonstruoja per visą sieną einantys
plakatai: „Kiaules auginkit, tik patys
nebūkit kiaulės!!!“ „Šeimininkės!
Stori lašiniai – žmonių gerovė!!!“
Spektaklį šįkart režisavo My
kolas Orbakas. Jis atliko ir pagrindi
nio veikėjo Ragaišio rolę. Tai vaidi
nantis režisierius. Mykolas Orbakas
režisūros darbą atliko kuo puikiau
siai. Žiūrovai pažymėjo veiksmo dar
numą. Pabaigoje, kai scenoje susibu
ria visi personažai, niekas nedykinė
ja, net nedalyvaudami pagrindiniame
veiksme aktoriai veikia: Brėklienė
(Eugenija Valauskaitė) pagarbiai lai
ko rankose „pono iš centro“ skrybė

lę, „karingasis pilietis“ (Rolandas
Glodenis) ir „triukšmingasis pilietis“
(Ričardas Mikštas) slapta gurkšnoja
svaiginantį gėrimą. Nuostabu, kad ir
šiedu „nauji aktoriai“ scenoje jautė
si laisvai ir vaidino gan įtikinančiai.
Žiūrovus žavėjo visi atlikėjai. Be jau
minėtų, spektaklyje dalyvavo: Valen
tinas Bučas, Vytautas Tutinas, Mari
na Orbakienė, Tamara Lurytė (iš vi
so 9 asmenys). Šukuosena ir grimas
– Birutės Norkutės. Spektaklyje pie
šiamą prieškarinio Lietuvos kaimo
atmosferą padėjo sukurti ir muzika
– žymaus dainininko Antano Šaba
niausko dainų įrašai.
Maskvos lietuvių mėgėjiškas
teatras „Bičiuliai“ susikūrė prieš
trejus metus. 2004-aisiais pastatė ir
daug kartų vaidino Keturakio pjesę
„Amerika pirtyje“. 2005-ųjų balandį
dalyvavo II Nacionalinių teatrų festi
valyje „Maskva – taikos miestas“ ir
gavo diplomą „Už kūrybinį indėlį į
nacionalinės kultūros išsaugojimą,
populiarinimą ir plėtojimą“. Naujoji
pjesė jau kviečiama gastrolių.
Spektaklio rėmėjai – Maskvo
je reziduojančios įstaigos: Turistinė
agentūra „Balturas“ ir Lietuvos turiz
mo nacionalinė atstovybė.
Antanas Jonkus
Scenos

iš

atro trupės

A. Griciaus

Maskvos lietuvių te
„Bičiuliai“ spektaklio
„Idėjiškas pagrindas“

2006 Gruodis / Pasaulio lietuvis
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UKRAINOJE

Kalėdų

svajonė

Ukrainos lietuvių laikraščio „Tiltas“ redaktorė Valentina Marija Lo
Raulusevičiūtė

ginova

Jau eglutės džiugina visus sa
vo Kalėdiniu spindesiu, jau žiema
tvirtai žengia margu pasauliu, jau
dairomės visi link metų pradžios,
pasirengę apibendrinti nuveiktų dar
bų svarbą ir mastą, nusikratyti Senų
metų dulkes ir tvirtu žingsniu bei
skaidriu žvilgsniu žengti į Naujuo
sius, taip laukiamus, džiaugsmingos
vilties Metus...
Dar vienus metus gyvenome
džiaugsmais, rūpesčiais, šventėmis
ir įvykiais kartu. Daugiau sužinojo

me vieni apie kitus, susipažinome su
Asmenybėmis, sekėme kultūros rai
dą, lenkėmės žilai senovei, nagrinė
jome kalbos plonybes, pasakojome
apie savo šventes ir rašėme lietuviš
kos veiklos metraštį. Visa tai mes da
rėme ir jautėme kartu, nes mus jungė
laikraštis „Tiltas“, kuriam sukanka 7
metai. Septyneri metai „Tiltas“ vieni
ja daugelyje pasaulio šalių išbarstytų
lietuvių širdis, į jų namus jis atneša
tik geras naujienas, šlovinančias Lie
tuvą ir jos kultūrą.

Būdama laikraščio redaktore
visus tuos 7-rius metus noriu tikėti,
kad mūsų „Tilto“ jungiamosios savy
bės paliko pėdsaką daugelyje lietu
viškų šeimų, padėjo auklėjant naujos
kartos lietuvių atžalas lituanistinėse
mokyklose – tautiškumo oazėse sve
tur, siekė draugauti ir justi vienas ki
to alkūnę, palengvino supratimą, kad
nesame išsibarstę, kad mylime Tėvy
nę, ilgimės jos nuostabios gamtos, o
skaitydami gražias eiles apie Lietuvą
ir patys atgyjame iš naujo.
Noriu palinkėti mums visiems
vienybės, draugiškumo ir geranoriš
kumo.
Gerbkime savo Tautą, Kalbą
ir Papročius. Jei lietuviai sugebėjo
tai išlaikyti, kai buvo draudžiama,
tai nejaugi mes tokį neįkainuojamą
turtą prarasime savo noru?
Kalėdinė eglutė skleidžia pa
slaptingą, turinčią nuostabią, pasa
kišką galią, šviesą... Pasvajokime ir
visi kartu – te Lietuva būna ne tik
laisva, bet ir vieninga, surenkanti po
savo garbingu sparnu visus pasaulio
lietuvius gimtoje šalyje, kur ir pride
ra gyventi jos vaikams, ir te mūsų vi
sų energija įgauna stebuklingą galią
ir mūsų noras išsipildo!
Mylinti Jus visus Valentina
Marija Loginova Raulusevičiūtė
Krymas, Ukraina

„Virgo“ ir „Pro Musica“
2006 m. liepos 6 d. Maskvo
Maskvoje
je koncertavo Vilniaus universiteto
Rusijoje

merginų choras „Virgo“ ir vyrų gru
pė „Pro Musica“. Šį kartą jis vyko
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo katedroje Lietuvos vals
tybės dienos proga. Tai jau nebe
pirmas choro koncertas Maskvoje.
Bažnyčia buvo pilnutėlė, klausyto
jai – įvairiataučiai, įvairių konfesijų
žmonės. Programoje – bažnytinė ir
pasaulietinė muzika (Pablo Casals
„Nigra sum“; George Bizet „Agnus
Dei; I. Laburda „Sanctus“ (Messa
baritonui ir moterų chorui, solistas
Gediminas Gelgotas); Gulio Caccini
„Ave Maria“ (solistė Giedrė Jurčiu
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konytė); Alessandro Stradella „Pieta
Signore“ (solistė – Sidabrinių balsų
2005 metų konkurso laureatė Julija
Karaliūnaitė); Cesar Franck „Panis
Angelicus“ (solistai Julija Karaliūnai
tė ir Gediminas Gelgotas); J.S.Bach
– Gounod „Ave Maria“ (solistė Juli
ja Karaliūnaitė); Wolfgang Amadeus
Mozart „Laudate Dominum“, solistė
Giedrė Jurčiukonytė; W.A.Mozart
– keturi noktiurnai; G. Savinienė
– „Lietuva“ (skirta Valstybės dienos
ir karaliaus Mindaugo karūnavimo
šventei) ir kt.
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Koncertas klausytojus taip su
jaudino, kad jie atsistoję ilgai plojo,
prašydami kartoti. Buvo išpirkti visi
kolektyvų atvežti įrašai, gaila, kad jų
taip mažai buvo. Ypatingų simpatijų
susilaukė stebuklingai gražus Juli
jos Karaliūnaitės balsas. Tokio pa
sakiško tembro seniai negirdėjome.
Maskvos lietuviai dėkingi „Virgo“ ir
„Pro Musica“ dainininkams ir jų va
dovams už suteiktą džiaugsmą. Lauk
sime jų atvykstant 2007 m. Linkime
visokeriopos sėkmės visiems.
Tamara Lurytė
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Gudijoje

Gervėčių krašto mokyklai
Lietuviškoji Rimdžiūnų vidu
rinė mokykla šį rudenį atšventė pir
mąjį savo jubiliejų. Prieš 10 metų
išsipildė Gervėčių krašto svajonė:
Lietuvos Respublikos iniciatyva
Rimdžiūnuose pastatomos mokyklos
ir kultūros centro patalpos visiems,
kuriems brangi lietuvių kalba. Mo
kyklai vadovavo vietinė lietuvė
Liudmila Dymčenko. Dabar mokyk
loje dirba 21 mokytojas, kuriems va
dovauja vietinė lietuvė Svetlana Luk
šienė. Mes, mokytojai, įrodėme, kad
visą šį dešimtmetį buvome ir esame
kartu su savo tautiečiais Lietuvoje.
Ir kaip rašė savo sveikinime Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos vyriausybės generali
nis direktorius Antanas Petrauskas,
„labai svarbu, kad šioje mokykloje
jaunam žmogui suteikiamos ne tik
žinios, kuriomis jie grįs savo gyve
nimo kelią, bet ir skiepijama meilė
tėvų ir protėvių žemei, jos istorijai,
kalbai“. Kaip didžiausias pagarbos

ženklas mūsų mokyklai – Preziden
tūros atstovo Bernardo Šaknio per
skaitytas Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus sveikinimas,
kuriame siunčiami sveikinimai visai
bendruomenei, švenčiančiai gražią
ir prasmingą sukaktį. „Visų esamų
ir buvusių Jūsų mokyklos auklėtinių
bei mokytojų, visų Jūsų krašto lietu
vių veikla yra labai svarbi saugant
lietuvybės tradicijas etninėse Lietu
vos žemėse“, – rašoma prezidento
laiške.
Už lietuvišką mokyklą ypač
esame dėkingi šio krašto patriotui Al
fonsui Auguliui, kuris kartu su Ger
vėčių krašto Lietuvių Bendruomenės
pirmininku Vladu Lukša įteikė padė
kas mokytojams ir, padedant Gervė
čių klubui, gražiai juos pasveikino.
Baltarusijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Vitalija Palubaitytė-Ko
lesnikova, sveikindama mokytojus,
pasidžiaugė, kad „renginiai, kurie
garsina Lietuvos kultūrą, meną, sklei

–

10 metų

džia tiesą apie Lietuvos istoriją ir da
bartį Baltarusijoje, tapo tradiciniai“.
Buvo surengtas šaunus šven
tinis mokinių koncertas. Pagerbti
mokytojų ir mokinių atvyko iš Vil
niaus – Valstybinis dainų ir šokių an
samblis „Lietuva“, savo aukso fondo
dainomis ir šokiais pakerėjo visus
salėje. Sveikintojų su mokyklos jubi
liejumi buvo gausybė ir iš Lietuvos,
ir Baltarusijos: iš Astravo, Ašmenos,
Smurgainių, Varėnavo rajonų, iš Vil
niaus, Minsko ir Gardino miestų. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame ir laiky
simės LR Ambasados Baltarusijoje
atstovo linkėjimo likti „svarbiu ben
dradarbiavimo tiltu tarp Lietuvos ir
Baltarusijos bei šių šalių žmonių“.
Angelė Valienė
Rimdžiūnų lietuviškosios
mokyklos mokytoja
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jungtinėse amerikos valstijose

JAV LB Kultūros tarybos
24 -oji premijų šventė
Dangumi nurieda vasara, iš
tuštėja gamta. Dienos trumpėja ir
matyti rudens pradžia. Rudenį šiame
krašte žmonės ruošiasi tradicinei šei
mos šventei – Padėkos dienai. Graži
tradicija, nes šio krašto žmonės turi
būti dėkingi gyvendami laimingoje
šalyje.
Mes, išeivijos lietuviai, Ameri
koje turime jau nusistovėjusią darga
notų dienų šviesulį – Premijų šventę.
Išeivijos mėgėjų šventė – fenomena
lus lietuvių kultūros reiškinys, prasi
dėjęs 1980 m., vaisingai tebesitęsia
iki šių dienų. Juk išeivijoje apčiuo
piame savo kultūros šerdį, svarbiau
sius tautos tapatybės bruožus. JAV
LB Kultūros taryba rūpinasi, kad kul
tūrininko vaidmuo mūsų visuomenė
je vis didėtų ir kad būtų dėmesingai
įvertintas. Šiais metais lapkričio 11
d., šeštadienį, Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte vyko 24-toji Premijų
šventė. Tai darbų įamžinimas, tai
veiklos įvertinimas ir kultūros dar
buotojų pagerbimas, tai specialių
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apdovanojimų įteikimas bei jų įrašy
mas į išeivijos kultūros istoriją.
Nuo 1980 m., kai buvo įsteig
ta Premijų šventė, su nedidele per
trauka jau buvo pagerbta 116 kultūri
ninkų. Be jų mūsų dvasinis pasaulis,
kurio ilgimės ir kuriame mes gyvena
me, būtų skurdesnis. Juk mūsų meni
ninkai, kultūrininkai gyveno ne sau,
ne sau artimų žmonių rateliui, bet vi
sai išeivijai. Reikia tik įsivaizduoti,
kiek tenka įdėti rankų darbo, kantry
bės, laiko, kūrybingumo, kol mes ga
lime gėrėtis jų darbais. Be to, mūsų
JAV LB kultūrinis gyvenimas apsiri
bojo lietuviška kūryba; laureatai yra
tik lietuviai. Per daugelį metų svetur
išlaikėme lietuvišką kultūrą, lietuvių
papročius, kad patys išliktume lietu
viais. Svetimas kraštas nepajėgė už
gesinti mūsų kūrėjų pasišventimo ir
tautos meilės.
Premijų mecenatas – Lietu
vių fondas. Šiais metais sveikinome
šiuos laureatus: muzikos laureatą
Andrių Žlabį iš New Haven, CT,
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JAV LB Kultūros tarybos pirmiMarija Rėmienė (iš kairės),
kultūros premijų laureatės - N omeda
Grumada,
Ramunė
Kubiliūtė,
Giedrė Griškėnaitė Gillespie ir JAV
LB Valdybos pirmininkas Vytas
Maciūnas
ninkė

jauną, puikiai JAV ir Europoje užsi
rekomendavusį pianistą (muzikos ko
misija: pirm. Loreta Venclauskienė
ir nariai – Saulė Jautokaitė ir Min
daugas Bielskus); teatro laureatė
– Giedrė Griškėnaitė Gillespie atžy
mėta už ilgametę, nuoširdžią veiklą
lietuviškame teatre (teatro komisija:
pirm. Julija Dantienė ir nariai – Li
lė Jasaitė ir Violeta Drupaitė Cole);
dailės premija – už kūrybos autentiš
kumą – Nomedai Grumadai (dailės
komisija: pirm. Laima Apanavičienė
ir nariai – Daiva Karužaitė, Danas
Lapkus ir Ramojus Mozoliauskas);
žurnalisto-spaudos darbuotojo premi
ja – Ramunei Kubiliūtei už bendra
darbiavimą lietuvių žiniasklaidoje
visuomeninėmis, kultūrinėmis bei re
liginio gyvenimo temomis (žurnalis
tikos komisija: Algimantas Gečys ir
nariai – Dalia Jakienė ir Vytautas Vo
lertas); tautinių šokių premija – mo
kytojai Gražinai Reškevičienei – už
ilgametį vadovavimą tautinių šokių
grupei „Aušra” (Omaha) (komisija
– Tautinių šokių institutas); radijo
premija – „Studijai R” Čikagoje už
įvairiapusiškas informacines, švie
tėjiškas bei kultūrines radijo laidas
(premiją skyrė JAV LB Kultūros ta
ryba).
JAV LB Kultūros tarybos var
du dėkojame premijų mecenatui Lie
tuvių fondui, vertinimo komisijoms
bei patarėjams ir nuoširdžiai sveiki
name laureatus. JAV lietuviai ne tik
išlaiko lietuvybę, bet savo darbais
kuria Lietuvą pasaulyje, o Premijų
šventė – tai uostas, į kurį suplaukia
JAV išeivijos kultūros lobiai.
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė
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Čikagoje išrinktas
,,Metų verslininkas – 2006“
Lapkričio 9 dieną, pirmą kartą
Amerikos lietuvių išeivijos istorijo
je, įvyko ,,Metų verslininko – 2006“
apdovanojimų vakaras, kurio metu
buvo apdovanoti labiausiai nusipel
nę išeivijos lietuviai verslininkai.
Renginyje, subūrusiame kone šimtą
verslo žmonių, dalyvavo LR gene
ralinis konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius, Lietuvių verslo tary
bos prezidentas Antanas Grina, kiti
garbingi svečiai ir verslo pasaulio
atstovai. Nominacijoms buvo prista
tyti šie verslininkai:
Nominacija ,,Verslininkų po
ra“ – Jūratė ir Vladas Kriaučiūnai
(kavinė ,,Smilga“); Juozas ir Jurgita
Šedžiai (restoranas ,,Magnolia“); Al
gis ir Vanda Morkūnai (parduotuvė
,,Lithuanian Plaza“); Aida ir Tomas
Ramanauskai (kavinė ,,Rūta“).
Nominacija ,,Verslininkė mo
teris“ – Gabrielė Cimbalienė (,,Inter
national Mortgage“); Lilia Sakalaus
kas (,,Home Century Realty“); Irena
Karalienė (,,Always With Flowers“);
Vaida Čaplinskienė (,,Insurance
Agency“); Roma Sidabrienė („Cos
metology“); Alina Grinkevičius (,,In
surance Agency“); Angelė Kavakie
nė (,,Food Depot International“).
Nominacija ,,Daugiausia dar
bo vietų sukūręs verslininkas“ – Li
nas Meilus (,,Linas Realty“); Darius
Jusaitis (kompanija ,,JUCO“); An
drius Presniakovas (,,Baltic Auto
Shipping“); Andrius Bučas („Lietu
vėlė“ ir ,,Kunigaikščių užeiga“);
Ruslanas Kirijenka („Baltic Food
Distributing“); Giedrius Memėnas
(,,Tauras Mortgage“); Jūratė ir Vla
das Kriaučiūnai (kavinė ,,Smilga“).
Nominacija ,,Daugiausia re
miantis ir aukojantis verslininkas“
– Giedrius Memėnas (,,Tauras Mort
gage“); Frank Zapolis („Insurance
Agency“); Sonata ir Ramūnas Kaunai
(„RSK Express“); Stanley Balzekas,
Jr (,,Balzekas Motor Sales“); Irena
Karalienė (,,Always With Flowers“).

Vertinimo komisiją sudarė:
,,Verslo“ laikraščio redaktorė Vita
lija Sireikis, „Lithuanian Business
Council“ (Lietuvių verslo tarybos)
prezidentas Antanas Grina, LR gene
ralinio konsulato Čikagoje konsulo
pavaduotojas Tadas Kubilius, advo
katas Vladas Stankevičius, žurnalis
tė Vilma Kava.
Iškilmingame pokylyje, vy
kusiame lietuvių Juozo ir Jurgitos
Šedžių atidarytame restorane ,,Mag

nolia“, apdovanoti šie verslininkai:
nominacija ,,Verslininkų pora“ – Jū
ratė ir Vladas Kriaučiūnai; nominaci
ja ,,Verslininkė moteris“ – Gabrielė
Cimbalienė; Angelė Kavakienė; no
minacija ,,Daugiausia darbo vietų
sukūręs verslininkas“ – Darius Jusai
tis; nominacija ,,Daugiausia remian
tis ir aukojantis verslininkas“ – Gied
rius Memėnas; ,,Metų verslininkas
– 2006“ – Andrius Bučas.
PL inf.

LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius (iš kairės),
,,Metų verslininkas – 2006“ Andrius Bučas, Lietuvių verslo tarybos prezi
dentas A ntanas G rina ir ,,V erslo “ savaitraščio redaktorė V italija S irei 
kis . G into B eržinsko nuotr .

Ispanijoje

Gandijos mieste
– sekmadieninė mokykla
Į mokyklos atidarymą atvy
ko apie 30 lietuvių šeimų, Gandijos
miesto vicemeras Josepas Miguelis
Moya, mero patarėjai kultūros, švie
timo ir mokslo klausimais. Lietuvos
konsulato Valensijoje iniciatyva sek
madieninei mokyklai buvo perduota
600 lietuviškų knygų, kurias neatly

gintinai perdavė Lietuvos Martyno
Mažvydo, Adomo Mickevičiaus ir
Technikos bibliotekos. Sekmadieni
nę lietuvių mokyklą lankys apie 60
vaikų. Patalpas mokyklai socialinia
me centre suteikė vietos savivaldy
bė. Gandijos mieste gyvena apie 2000
lietuvių, – praneša „Lietuvos rytas“.
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Prarasti

Airijoje

sielos namai,
bendruomenė,
lietuvių kultūros
dalis

Uždarytos Čikagos Aušros vartų
Bal-

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus neseniai gavo gražią dovaną
– 19 vitražų iš katalikų Aušros Vartų
Bažnyčios Čikagos Pilsen apylinkė
je, kuri buvo Čikagos arkidiecezijos
uždaryta 1987-ais metais ir sujungta
su Šv. Povilo parapija. Dabar pasta
te įsikūrusi Čikagos miesto mokykla
„De La Cruz Math and Science Tech
nology Academy”. Muziejus planuoja
ateityje surengti šių vitražų parodą.
Dovana kelia liūdnus jausmus
– kad tokia ilgai gyvuojanti lietuvių
dvasinė ir etninė bendruomenė pra
rado namus, kuriuos sukūrė 1906-ai
siais ir kuriuos ugdė daugiau nei 80
metų. Viskas, ką žmonės sutelkė šio
projekto įgyvendinimui – savo sun
kų darbų, savo pinigus, savo energi
ją, savo kūrybingumą, savo širdį ir
savo meilę šiems namams – viskas
dingo, ir nieko kito nebeliko jų vie
toj. Toks likimas ištiko ir daug kitų
lietuvių bažnyčių Čikagoje ir visoje
Amerikoje. Net ir dabar Manhatta
ne, New Yorke, arkivyskupija ren
giasi uždaryti lietuvių Aušros Vartų
bažnyčią, visą šimtmetį tarnavusią
lietuviams.
Mes negalime stovėti nuošaly
je ir mūsų parapijas bei kitus telki
nius prarasti, prarasti savo lietuviško
jo identiteto dalį. Mes turime išsau
goti tą didžiulį senųjų kartų paveldą,
kad mūsų jaunosios kartos ir ateityje
galėtų burtis lietuviškuose centruose
ir tęsti mūsų brangias lietuviškas tra
dicijas, kurios praturtina visų dvasi
nį bei visuomeninį gyvenimą.

bažnyčios vitražas , perduotas

zeko lietuvių kultūros muziejui
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Stanley Balzekas, Jr.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus prezidentas

Ką turime

geriausia
Airijoje?

Ar žinote, kas yra tai, ką tu
rime geriausia Airijoje? Apdovano
jimai, jau antrus metus teikiami Ai
rijos lietuviams ar organizacijoms,
vienaip ar kitaip pagarsėjusiems
(-ioms) atstovaujant Lietuvai Airijo
je. Į nominacijas patenka taip pat ir
„drąsūs/kvaili” poelgiai, renginiai,
įvykiai bei nutikimai, kuriuose da
lyvavo Airijos lietuviai. Balsavimas
vyksta internetu.
Pernai sėkmingai startavęs
Monahano mieste šiemet renginys
kartu su jo sumanytoju ir vienu pa
grindinių organizatorių Sauliumi Žu
kausku persikėlė į airiškos kultūros
sostinę Galway. Už nominantus bu
vo balsuojama itin aktyviai – į inter
netinę anketą buvo atsakyta net 3263
kartus. Šiais metais nugalėtojai buvo
apdovanoti Airijoje gyvenančio lietu
vio menininko Dariaus Česnos sukur
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Koncertuoja „Lietuviškas dobils“
tomis ir pagamintomis statulėlėmis.
Pirmoji statulėlė buvo skirta
„Žmogui arba organizacijai, geriau
siai šiais metais atstovavusiam Lie
tuvai Airijoje“. Ją atsiėmė Airijos
lietuvių bendruomenė, atstovaujama
pirmininkės Jurgos Vidugirienės.
„Metų atradimu“ buvo nominuoti lie
tuviško folkloro ansamblis „Lietuviš
kas dobils“ iš Dublino, lietuvių foto
grafų klubas „Fotomanai“, lietuviųairių muzikinis kolektyvas „Pawna“
bei Galway mieste įsikūrusi lituanis
tinė mokyklėlė. Daugiausiai balsų su
rinko ir nugalėtoju tapo „Lietuviškas
dobils“.
Daugumos balsuotojų nuomo
ne, geriausias 2006-ųjų metų lietu
viškas renginys Airijoje buvo „Drau
gystės tiltas“ – Europos lietuvių ben
druomenių lituanistinių mokyklų bei

bendruomenių suvažiavimas, kurį
organizavo Airijos lietuvių bendruo
menės aktyvas Dubline. ALB pirmi
ninkė Jurga Vidugirienė šią statulėlę
perdavė klubui „Fotomanai“, įamži
nusiam gražiausias renginio akimir
kas ir surengusiam fotografijų pa
rodą „Draugystės tiltas“, šiuo metu
keliaujančią per visą Europą. Tapti
geriausiais šių metų renginiais taip
pat pretendavo „Radio Show“ turas
po Airiją, „LT United“ padėkos kon
certas Dubline bei lietuviškos Joni
nės Julianstowne.
Buvo įsteigtos ir dar dvi nomi
nacijos „Už lietuvišką drąsą Airijo
je” bei „Kvailiausias šių metų lietu
viškas poelgis”. Šiose nominacijose
nugalėjo cigarečių kontrabandinin
kas Petras Dunda ir „Play“ organi
zuotas Baltijos šalių alaus festivalis,

kuriame buvo tik vienas prekystalis
su alumi. Šie „nugalėtojai” atsiimti
statulėlių nesiveržė…
Apdovanojimai buvo teikia
mi lapkričio 25 d., „Krčma“ „pube“,
Galway mieste. Susirinkusiems žiū
rovams koncertavo „Lietuviškas do
bils“ ir grupė „Pawna“. Nugalėtojus
sveikino Lietuvos Respublikos am
basadorė Izolda Bričkovskienė. Ji
tai pat perdavė Jurgai Vidugirienei
užsienio reikalų ministro Petro Vai
tiekūno padėką ir jau tradicija tapusį
Užsienio reikalų ministerijos prizą
už indėlį dirbant Lietuvos ir lietuvių
labui. Pernai toks prizas atiteko Ai
rijoje gyvenančiai lietuvių estrados
žvaigždei Dariui Mileriui – Nojui.
Eglė Turevičiūtė

2006 Gruodis / Pasaulio lietuvis

19

PLB kraštų žinios

Marius Ivaškevičius
Vasario 16-osios gimnazijoje
Vokietijoje

Lietuvių kalbos mokytojos E. Meikienė (pirmoji iš kairės) ir B. Lipšienė
(trečioji) bei gimnazijos mokiniai G. Žiemys, E. Garlaitė, D. Šmitaitė ir
K. Matutytė išlydi rašytoją M. Ivaškevičių (šeštasis iš kairės). Marytės
Dambriūnaitės Šmitienės nuotr.
Vykdant draugystės projektus
tarp Lietuvos ir Vokietijos Hesseno
žemės pradėta mainais kviesti rašyto
jus pasisvečiuoti vieniems pas kitus.
Taip tad rašytojas Marius Ivaškevi
čius buvo Hesseno kultūros minis
terijos pakviestas pagyventi porą
mėnesių Hesseno žemės sostinėje
Vysbadene, dalyvauti susitikimuose
su rašytojais, bibliotekų lankytojais ir
t.t. Vasario 16-osios gimnazijos moky
tojai ir mokiniai nenorėjo praleisti pro
gos ir taip pat surengė susitikimą.
Susitikime dalyvavo beveik
visi vokiečiai ir lietuviai mokytojai
ir vyresniųjų klasių mokiniai. Visi
susitikimui pasiruošė: perskaitė ke
lias M. Ivaškevičiaus noveles iš cik
lo „Kam vaikų”, kurias mokytoja
atspausdino iš internetinių resursų,
o taip pat vokiečių kalba „Mūsų mei
lės Vilniui traukinys”.
Kūriniai sukėlė sumaišatį, mo
kiniai mėgino juos suvokti, tad rašy
tojo laukta nekantriai, ir, nors popie
tėmis mokiniai dažniausiai išskuba
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namo, šįkart liko, pasiryžę diskutuo
ti su rašytoju ir tikėdamiesi, kad jis
padės geriau suprasti tuos kūrinius.
Tasai tačiau mandagiai atsisakė nag
rinėti. Pirma, dėlto, kad tie kūriniai
jau esą seni, antra, todėl, kad skaity
tojui paliekama užbaigti kūrinį, sa
vaip išvystant jo mintį.
Susitikimas įvyko lapkričio
15 d. popietę Romuvos pilies salėje.
Jį moderavo dvi tryliktokės: Edita

Garlaitė ir Daina Šmitaitė. Daina vi
so susitikimo metu vertė iš lietuvių
kalbos į vokiečių ir atvirkščiai.
Moderatorės pristatė svečią
publikai, pateikdamos keletą biogra
finių žinių ir žinių apie jo kūrybą li
teratūros, teatro ir kinematografijos
srityse. Pats rašytojas papildė pristaty
mą naujausiomis žiniomis apie savo
pastarųjų metų pasiekimus.
Mokiniai domėjosi rašytojo
gyvenimu, jo požiūriu į moterį (bu
vo perskaitę novelę „Moteris, kuri
maudosi”), apie lietuvių literatūros
leidybą svetimomis kalbomis. Vokie
čių literatūros ir politikos mokytoja
norėjo žinoti, kiek rašytojas perima
ir tęsia lietuvių literatūros tradicijas,
kaip jis apskritai tradicijas vertina.
Pakilo plati kalba estetikos tema, į
kurią įsitraukė ir mokiniai.
Po susitikimo mokiniai apro
dė rašytojui Vasario 16-osios gimna
ziją, Romuvos pilį, parką, bendrabu
čius. Dar valandėlę lietuvių kalbos
mokytojos ir keli abiturientai pralei
do su rašytoju prie puodelio kavos,
pratęsdami diskusijas.
Susitikimas buvo vaisingas,
nes dar kelias dienas gimnazijoje
buvo kalbama apie jo metu iškeltas
mintis, apie rašytoją.
Bronė Lipšienė

2007-ųjų “Draugystės tiltas”
Jau antrus metus vis kitoje ša
lyje vyksta Europos lietuvių savaitga
lio mokyklėlių suvažiavimas-stovyk
la „Draugystės tiltas”. Ateinančiais
– 2007 metais – „Draugystės tiltas”
vyks liepos 6-8 d. Vokietijoje, Hiu
tenfelde, „Romuvos“ pilaitėje ir Va
sario 16-osios gimnazijos patalpose.
Į šį renginį yra kviečiami šeštadieni
nių mokyklų mokiniai, mokytojai,
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tėvai ir Europos LB atstovai. Vėliau
platesnę informaciją rasite PLB tin
klalapyje www.plbe.org Projekto
grupė Vokietijoje džiaugtųsi sulau
kusi Jūsų pasiūlymų dėl šio renginio
programos.
Dalia Henke
projekto „Draugystes tiltas“
Vokietijoje koordinatorė

PLB kraštų žinios

Švietimo komisija Vokietijoje
Šiuo metu viena po kitos įvai
riuose Vokietijos miestuose atsidaro
lietuviškos savaitgalio mokyklos.
Be jokio nurodymo „iš viršaus“, be
jokių direktyvų ar mados vėjų. Tie
siog iš kažkur atsiranda tinkami
pedagogai (nebūtinai su pedagogo
diplomu), susiburia grupelė lietuvių
entuziastų (patriotų, idealistų?), ir
po kažkurio namo stogu (pradžioje
tas stogas gali būti ir privatus) susi
renka norintys lietuviškai kalbėti,
mokytis, žaisti mūsų vaikai – gimsta
lietuviška mokyklėlė.
Geri norai ir entuziazmas gali
tikrai labai daug, tačiau po tuo mo
kyklos stogu kyla ir daugybė rūpes
čių, neaiškumų: kur rasti mokyklai
patalpas, ko mokyti vaikus, kaip or
ganizuoti mokomąjį procesą visiškai
nemokantiems lietuviškai ir ką tik
atvykusiems iš Lietuvos vaikams,
kokius vadovėlius išsirinkti iš gausy
bės mokomųjų priemonių, kaip ska
tinti vaikų ir tėvų motyvaciją, kur
prašyti metodinės, organizacinės pa
ramos ir pan.
Ne į visus šiuos klausimus ga
li atsakyti ministerijos ar išeivijos
departamento valdininkai Lietuvoje.
Štai todėl lapkričio mėn. Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos iniciatyva į Hiutenfeldą su
kviestų mokytojų grupė įkūrė švieti
mo komisiją. Ją sudaro du valdybos
atstovai ir kelių mokyklų mokyto
jai (V. Bartusevičius, G. Ručys, E.
Aronstamienė, Rūta Zimmermann,
S. Böttcher).
Artimiausiu metu planuojame
pasiskirstyti užduotimis, surinkti rei
kiamus duomenis iš visų Vokietijos
lituanistinių mokyklų ir imtis apčiuo
piamo darbo. Švietimo komisija, ma
no manymu, galėtų platinti mokyto
jams reikalingą informaciją, rūpintis
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu,
ieškoti būdų mokytojams kartą per
metus susitikti ir aptarti savo rūpes
čius, pasidalinti patirtimi. Komisijos
uždavinys taip pat būtų rengti peda

gogų apklausas, bandyti išreikšti
mūsų visų poziciją aktualiais darbo
stažo, atlygio klausimais, išsakyti
šias problemas reikiamoms instituci
joms Lietuvoje.
Kai kam atrodo, kad labiau
žaidžiame mokyklą, o ne mokome
vaikus, tad tiems žaidimams užten
ka tik tėvų palaikymo ir paramos. O
iš tiesų kryptinga vaikų mokomoji
veikla, pasiruošimas šventėms, daly
vavimas bendruomenės renginiuose
atima daug laiko, energijos, reikalau
ja pačių įvairiausių (ne tik lietuvių
kalbos) žinių. Neretai mokytojoms
tenka spręsti ir mokyklos buitinius
klausimus, rengti įvairiausius pro
jektus. Kai mokytojas už šį darbą ne
gauna net vienkartinio atlyginimo,
jo darbas tampa nereikšmingas, yra
smarkiai nuvertinamas. Ar neatsitiks
taip, kad po kelerių metų mokyklėlės
pradės užsidarinėti, o mokytojos im
sis privačių pamokų ir dirbs tik su
atskirais vaikais?
Mūsų darbo grupė turėtų vai
singai bendradarbiauti su PLB Švieti

mo komisija, prisidėti prie Užsienio
lietuvių mokytojų asociacijos veik
los, domėtis ES atitinkamais doku
mentais. Ir, žinoma, aktyviau belstis
į Vokietijos švietimo institucijų du
ris. Manau, kad už tų durų sėdintys
žmonės dar nepakankamai gerai su
pranta čia gyvenančių kitataučių po
reikį šviestis, lavintis, jungtis, išlai
kyti savas tradicijas, nepakankamai
supranta tai, kad tik išlaikęs savo
tautinį tapatumą, atradęs savas šak
nis žmogus lengviau „prigis“, integ
ruosis į tos šalies visuomenę ir bus
visavertis jos narys.
Pagaliau pats gyvenimas pa
diktuos ir pakoreguos mūsų veiklą.
Tarsimės, diskutuosime, bandysime.
Jau vien tai, kad grupė vieną tikslą
turinčių žmonių bandys kartu ieškoti
geresnių išeičių, rūpinsis mūsų mo
kyklų reikalais, yra puikus dalykas.
Didelių kalnų gal ir nenuversime, vi
sų problemų tikrai neišspręsime, bet
tikiu, kad dirbsime naudingą darbą.
Salomėja Böttcher

Hamburgo mokyklėlės lietuviukai
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Protų susigrąžinimo programa

Pagrindinis projekto “Protų susigrąžinimo pro
gramos parengimas ir įgyvendinimas” tikslas - sukurti
užsienio mokslo centruose studijuojančių ir dirbančių
Lietuvos piliečių skatinimo grįžti į Lietuvą programą,
įdiegiant konkursinį finansavimo mechanizmą, kuris bus
taikomas organizuojant mokslininkų vizitus Lietuvoje.
Problema, lėmusi projekto atsiradimą:
• vykstant tarptautiniams darbo rinkos liberalizavi
mo procesams, Lietuva susiduria ne tik su emigracijos,
bet ir su ypač aktualia protų nutekėjimo problema.
Problemos priežastys:
• Lietuvoje iki šiol nėra oficialios statistikos apie
doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų migracijos mastus;
• nėra sukurtos informacinės sistemos, kurios pa
galba būtų galima keistis informacija, žiniomis, inicijuo
ti ir vykdyti bendrus projektus Lietuvos ir svetur išvyku
siems lietuviams mokslininkams;
• trūksta informacijos apie šalyje atliekamus moks
linius tyrimus, esamas laisvas darbo vietas mokslo insti
tucijose ar pramonėje;
• nėra parengtos protų susigrąžinimo programos,
kuri leistų įtakoti mokslininkų emigraciją.
Problemos sukeliamos neigiamos pasekmės:
• mažėja Lietuvos intelektinis kapitalas;
• valstybinė mokslo tiriamųjų institucijų sistema

ūkio plėtros ir šalies gerovės kilimo požiūriu tampa ne
perspektyvi;
• dažniausiai išvyksta jauni, perspektyvūs dok
torantai, mokslininkai ir kiti tyrėjai, tai sąlygoja vis
didėjantį tyrėjų ir ypač mokslininkų amžiaus vidurkį,
mažą regeneraciją ir kitus nepalankius procesus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2006 gegužė2008 gegužė):
• ketinama vykdyti pilotinę protų susigrąžinimo
veiklą, organizuojant trumpalaikius užsienyje dirbančių
ir studijuojančių mokslininkų vizitus Lietuvos mokslo
centruose bei aukštųjų technologijų įmonėse;
• rengiamasi sukurti protų susigrąžinimo pro
gramą, apimančią priemones ir būdus emigravusių moks
lininkų grįžimui į Lietuvą skatinti.
Įgyvendina: Užsienio lietuvių rėmimo centras
Partneriai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija; Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 20042006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 priori
teto „Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.5 priemonę „Žmo
giškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje”.

Mokslininkų vizitų finansavimo konkursas: kas? kur? kada?
Mokslininkų vizitų finansavimo schema pareng
ta įgyvendinant projektą „Protų susigrąžinimo progra
mos sukūrimas ir įgyvendinimas”; parengta remiantis
europine patirtimi. Mokslininkų vizitų finansavimo
konkurse gali dalyvauti LR piliečiai, kurie bent 2 pas
taruosius metus iki paraiškos pateikimo dirbo mokslinį
darbą kitose šalyse ir kurie nori sugrįžti dirbti į Lietuvą.
Dalyvauti gali visų mokslo sričių tyrėjai.
Priimančiosiomis institucijomis gali būti Lietuvos
mokslo centrai (aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų
institutai ir pan.), Lietuvos įmonių asociacijos, aukštųjų
technologijų įmonės, kurių veiklai būtina užsienyje
esančių mokslininkų kompetencija ir žinios.
Vizito metu yra galimos šios tyrėjų veiklos:
paskaitų skaitymas, seminarų vedimas, metodinių
medžiagų rengimas, moksliniai tyrimai, inovacijų diegi
mas, eksperimentinė plėtra, kiti su moksliniais tyrimais,
eksperimentine plėtra, inovacijų kūrimu bei diegimu su
siję darbai.
Projekto interneto svetainėje, skirtoje pareiškėjams
bei paraiškų pateikimui, vizitai.eppas.lt galima tyrėjams
ir priimančių institucijų darbuotojams užmegzti tarpusa
vio kontaktus.
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ES remiamo projekto lėšos organizuojant kon
kursinius mokslininkų vizitus skiriamos Tyrėjui ir Pri
imančiajai institucijai. Tyrėjui gali būti padengiamos ke
lionės išlaidos ir skiriama stipendija gyventi Lietuvoje.
Taip pat gali būti padengiamos Priimančiosios instituci
jos išlaidos, susijusios su Tyrėjo priėmimu (pvz. labora
torijų reikmenims įsigyti, atlyginimas vizito koordinato
riui institucijoje ir pan.).
Finansuojamas Tyrėjo vizitas Priimančiojoje insti
tucijoje gali trukti nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių. Vizitai
turi prasidėti ne anksčiau kaip 2006 m. gruodį ir baigtis
ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio mėnesį.
Paraiškos jau teikiamos ir bus teikiamos iki 2007
- tųjų rugsėjo. Paraiškos vertinamos ne rečiau kaip kas
2 mėnesius.
Paraiška dalyvauti konkurse po kvietimo turėtų
būti pateikiama elektronine forma, naudojant EPPAS.
Paraiškos dokumentus, lydraščio formas Pareiškėjai ras
interneto svetainėje vizitai.eppas.lt.
Informacijos apie Projektą pateikiama interneto
puslapyje www.ulrc.lt/mokslininkams. Galima kreiptis:
Tomas Žalandauskas, tel./faks. +37052620226, mob.tel.
+370 686 89354, el.paštas: tomas@ulrc.lt
PL inf.
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Valdovų rūmų paramos fondas išrinko
2006-2008 m. valdybą ir valdybos pirmininką

Šių metų lapkričio 23 dieną į
visuotinį susirinkimą rinkosi Valdo
vų rūmų paramos fondo steigėjai. Po
sėdyje buvo kalbama apie nuveiktus
ir būsimus Fondo darbus, prioritetus
bei veiklos kryptis. Tačiau svarbiau
sias šio susirinkimo uždavinys – iš
rinkti naująją 2006-2008 m. kadenci
jos valdybą.
2004–2006 m. kadencijos
Valdybos nariai buvo pirmininkas
Edmundas Kulikauskas, Dalia Gruo
dienė, Eugenijus Jovaiša, Marcelijus
Martinaitis ir Algirdas Vapšys. Iš
buvusios Valdybos narių kandidatuo
ti į naują Valdybą sutiko E.Jovaiša,
E.Kulikauskas ir A.Vapšys.
Steigėjų susirinkimas išrinko
penkių narių Valdybą, kuri dvejus
metus, 2006–2008 m., vadovaus Fon
do veiklai. Naujoji Fondo valdyba
– Eugenijus Jovaiša, Beatričė Klei
zaitė Vasaris, Edmundas Kulikaus
kas, Gintaras Songaila ir Algirdas
Vapšys.
Po kelių dienų, lapkričio 28
d., buvo surengtas naujosios Fondo
valdybos posėdis, kuriame buvo ren
kamas Valdybos pirmininkas. Nuo

Valdovų rūmų paramos fondo 2006-2008 m. valdyba: (iš kairės)
Algirdas Vapšys (pirmininkas), Beatričė Kleizaitė Vasaris, Eugenijus
Jovaiša, Gintaras Songaila ir Edmundas Kulikauskas
2000 m. iki 2006 m. pirmininko pa
reigas ėjęs Edmundas Kulikauskas
nesutiko kandidatuoti dėl sveikatos.
Posėdyje naujuoju Fondo valdybos
pirmininku dvejų metų kadencijai
išrinktas Fondo steigėjas Algirdas
Vapšys, nuo pat 2000 m. buvęs Fon
do valdybos narys, taip pat Lietuvos
inžinierių sąjungos pirmininkas.
Pirmajame naujosios valdybos po
sėdyje buvo tariamasi dėl tolesnės

Fondo veiklos ir krypčių. Nutarta
ateinančiais metais daug dėmesio
skirti informacijos apie Lietuvos val
dovų rūmų istoriją ir atkūrimo eigą
apibendrinimui, leidybai bei infor
macinių projektų vykdymui, taip pat
reikia tęsti rėmėjų paiešką, rengti
konkrečius rūmų eksterjero ir interje
ro puošimo paramos projektus.
Valdovų rūmų paramos fondas

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės

komisijos posėdis

2006 m. gruodžio 11–15 d. Vil
niuje posėdžiavo LR Seimo ir JAV
Lietuvių Bendruomenės komisija.
Sveikinimo žodį tarė Seimo pirminin
kas Viktoras Muntianas, komisijos pir
mininkės – JAV grupės – Dalia Puško
rienė, Seimo grupės – Laima Mogenie
nė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkal
nis. Aptarti išeiviją jaudinantys klau
simai: Konstitucinio teismo sprendi
mas dėl pilietybės; Lietuvos valstybės
strategija dėl lietuvių emigracijos ir

išeivijos; Lietuvos ekonominės emig
racijos reguliavimo problema; užsie
nio lietuvių vaikų grįžimo mokytis
ar studijuoti Lietuvos mokyklose
klausimai; užsienyje gyvenančių LR
piliečių dalyvavimas Lietuvos rinki
muose; liustracijos reikalai; Lietuvos
valstybės institucijų ir visuomeninių
organizacijų veikla užsienio lietuvių
klausimais; SSRS okupacijos žalos
atlyginimas; vizų LR piliečiams, vyks
tantiems į JAV, panaikinimas; JAV ir
kitų šalių lietuvių studentų stažuotės

Lietuvoje; Valdovų rūmų paskirtis; iš
eivijai skirto palydovinės televizijos
kanalo sukūrimas; skurdo ir šalpos
Lietuvoje klausimai, užsienio lietu
vių gydymosi Lietuvoje galimybės ir
Lietuvos piliečių gydymosi užsienyje
klausimai. Buvo diskutuota dėl komi
sijos praplėtimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovų įtraukimo į jos
darbą. Komisijos posėdžio dalyviai ap
lankė Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmų statybą. Plačiau
- kitame numeryje.
PL inf.
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portretai

Dailininkė ir mecenatė
Magdalena

iš Čikagos

jos sukauptų
meno lobių
k a m b a r ys .
T a p y b o s
ir autorine
technika at
liktų darbų
ant drobės ji
yra padova
nojusi dauge
liui Lietuvos
Magdalena Birutė Stankūnaitė Stankūnienė
muziejų.
Mag
dalenos
Birutės
Stankūnaitės
Stan
Kas Lietuvoje ir JAV lietuvijoje
kūnienės
gyvenimo
kelias
–
įprastas
nežino Magdalenos Birutės Stankūnai
tės Stankūnienės! Ji garsėja ne tik savo pokarinės lietuvių emigracijos kar
dailės darbais, bet ir dosnia širdim. tai: netektys pirmaisiais okupacijos
Didžiausia jos investicija eina į jos metais, skausmingas pasitraukimas
gimtąją Suvalkiją – į Vilkaviškio kraš iš Tėvynės, Vokietijos lageriai, pas
to muziejų, kuris įsikūręs Paežerių kui daugiau kaip 10 metų gyvenimas
dvare. Jo atgaivinimui M. B. Stankū Anglijoje ir pagaliau JAV, pasiektos
nienė paskyrė jau ne vieną šimtą tūks 1960 m. Čia ji nutaria realizuoti me
tančių litų – restauravo visą vieną pa ninius polinkius: studijuoja Čikagos
statą – oficiną, kurioje dabar veikia ir meno institute, vėliau studijas gili
M. B. Stankūnienė. Pastoralė. 1967 m. Medžio raižinys
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Iš

na žymaus lietuvių grafikos meistro
Viktoro Petravičiaus studijoje, studi
juoja Dailiųjų menų akademijoje Či
kagoje ir 1973 m. ją baigia bakalau
ro laipsniu. 1968 m. pradėjo rengti
parodas – pirmoji paroda surengta
St. Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje. Vėliau parodos – Los Angeles,
Rochesteryje, Clevelande, Lemonte,
Sidnėjuje (Australija), Muenchene
(Vokietija) ir kitur. Pirmoji paroda
Lietuvoje įvyko 1980 m. Po to čia da
lyvauta parodose daug kartų, taip pat
ir didžiojoje retrospektyvinėje paro
doje „Sugrįžusi išeivijos dailė“ 2000
m., kai iš Čikagos buvo pervežti per
1 tūkst. meno kūrinių, sukauptų Čiur
lionio galerijoje. Žymiausi produk
tyviosios dailininkės darbų ciklai:
medžio raižiniai „Metų laikai“, „Lie
tuvos kaimo moters darbai“, tapybos
darbų ciklai „Motina Žemė“, „Moti
na gamta“, „Terra incognita“, „Žemė
žydi“ ir kt.		
Audronė V. Škiudaitė

ciklo

„Lietuvos kaimo moterų darbai“

knygų lentynoje

Pajudėjo lietuvių emigracijos
problemų tyrimas

Du leidinius apie emigraciją Seimo Europos informacijos centre pristatė: (iš kairės) prezidento patarėja ir „Oi
V. Vėbraitė, knygos apie emigraciją autorė dr. V. Kasperavičiūtė, VDU Išeivijos
instituto direktorius prof . E. A leksandravičius , TMID direktorius A. P etrauskas , istorikas dr . R. M iknys , „O i 
kos ” žurnalo rengėja dr . D. K uzmickaitė
kos ” žurnalo redkolegijos narė

2006-11-09 Seimo Europos
informacijos centre Seimo narės Ire
nos Degutienės, kurią rinko ir išeivi
ja, iniciatyva vyko dviejų naujų leidi
nių apie išeivijos problemas pristaty
mas. Tai periodinis leidinys – mokslo
žurnalas „Oikos (lietuvių migracijos
ir diasporos studijos)”, 2006 m. Nr.
1, ir knyga „Lietuvos Respublikos
emigracijos politika 1920–1940 m.”
Abu leidiniai parengti Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto Išeivijos
instituto ir išleisti Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento prie LR
Vyriausybės (TMID) lėšomis. Rengi
nyje dalyvavo Išeivijos instituto di
rektorius prof. E. Aleksandravičius,
TMID direktorius A. Petrauskas, pre
zidento patarėja ir „Oikos” žurnalo
redkolegijos narė V. Vėbraitė, pati
gimusi išeivijoje, „Oikos” žurnalo
rengėja dr. D. Kuzmickaitė, knygos
apie emigraciją autorė dr. V. Kaspe
ravičiūtė, istorikas dr. R. Miknys,
gausus būrys besidominčių šiomis
temomis žmonių, tarp jų – Seimo na
riai, JAV LB Tarybos pirmininkė D.
Navickienė ir kt.

Žurnalas „Oikos” ketinamas
leisti du kartus per metus ir pasakos
apie šiuolaikinės migracijos proce
sus, diasporos istoriją ir kultūrą,
skelbs archyvinę medžiagą. Pirmaja
me numeryje žurnalas nagrinėja išei
vijos ir Lietuvos užsienio politikos
uždavinius, lietuvių išeivijos ryšius
su Lietuva, komunistinę propagandą
tarp Kanados lietuvių II Pasaulinio
karo metais, posovietinę migraciją
ir kt.
Konstatavęs, kad už Lietuvos
ribų yra apie pusę milijono Lietuvos
piliečių, prof. E. Aleksandravičius in
formavo, kad jauni mokslininkai ne
sibodi emigracijos ir lietuvių integra
cijos kitose šalyse temų ir jau greitai
bus parengtos 8 tokios disertacijos.
Bet buvo girdėti nuogąstavimų, ar
pakaks autorių politikų, žurnale vys
tančių dabartinės emigracijos politi
kos temą.
Dr. V. Kasperavičiūtė pristatė
savo mokslinį veikalą „Lietuvių Res
publikos emigracijos politika 1920–
1940 m.” Be kita ko, ji pareiškė,
kad prieškarinėje Lietuvoje labiau

rūpintasi išeivijos reikalais, buvo
priimti emigraciją reglamentuojan
tys įstatymai: 1922 m. – „Išeivijos
įstatymas“, 1929 m. – „Emigracijos
įstatymas“, o 1927 m. buvo bandyta
įsteigti organą, kuris rūpintųsi šių
įstatymų vykdymu. Deja, jis greitai
užgeso, bet 1932 m. buvo įsteigta
„Draugija užsienio lietuviams rem
ti”, kuri nuveikė nemaža darbų, taip
pat ir surengė pasaulio lietuvių suva
žiavimą. Draugija užsiėmė netgi lėšų
rinkimu ir vargingų išeivių šelpimu
Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Latvijo
je ir kitur. Buvo atkreiptas dėmesys,
kad tarp tautininkų valdžios ir gana
kairuoliškos emigracijos (kadangi iš
vykdavo neturtingiausių sluoksnių
atstovai, jie gyveno ir dirbo vergiš
komis sąlygomis ir juos lengviausiai
paveikdavo socialistinės idėjos) bu
vusi trintis. Lietuvos valdžia ėmėsi
žygių išlyginti santykius ir jai laikui
bėgant tai pavyko.
Kad Lietuva šiandien nesirūpi
na išeivija, nenorėjo sutikti Tautinių
nukelta į 26 psl.
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Pajudėjo lietuvių
emigracijos
problemų tyrimas
atkelta iš 25 psl.
mažumų ir išeivijos departamento
direktorius Antanas Petrauskas, pa
reiškęs, kad jo vadovaujama įstaiga
yra vienas iš valstybės rūpesčio išei
vija apraiškų. Seimo narė I. Degutie
nė priminė, kad neseniai papildyti
įstatymai, atleidžiantys išeiviją nuo
dvigubo pajamų apmokestinimo. Nu
skambėjo jos originali mintis, kad
daugiausia emigruoja ne konservaty
vių pažiūrų, o labiau jauni ir libera
lūs žmonės. Konservatyvūs žmonės
ieško išeičių savo žemėje ir taip grei
tai nenusivilia gyvenimo sunkumais.
Ji siūlė tą temą panagrinėti giliau.
Seimo narė V. Aleknaitė Abramikie
nė iš dalies paneigė jau nusistovėju
sią mintį, kad šiuo metu iš Lietuvos
žmonės išvyksta vien ekonominių
sumetimų vedini. Jos nuomone,
ypač jaunus žmones skatina važiuoti
poreikis patirti nuotykį. Kelias kar
tas praleidus už geležinės uždangos
tautoje yra didelis noras išsiveržti ir,
anot kalbėtojos, „apkabinti pasaulį”.
Leidiniai iš tiesų reikalingi ir
solidūs, viena kelia nerimą, kad tam
tikra prasme iš rašto išeita iš kraš
to duodant žurnalui apie tautos išsi
vaikščiojimą graikišką vardą. Viršelį
puošia labai nedaugeliui suprantami
graikiški rašmenys „Oikos”, kurie
reiškia „Namai”. Suprantama, kad
graikų ir lotynų kalbos yra moksli
nės kalbos, bet vis dėlto tie lietuviai,
kurie išeivijoje gyvenimus atiduoda
už lietuvybės išlaikymą, bus, švel
niai tariant, nuliūdinti, o užsieniečiai
gali pamanyti, kad lietuviai naudoja
graikiškus rašmenis. Mat apačioje
po graikiškaisiais yra dar ir angliš
kas paaiškinimas: „Lithuanian Mig
ration and Diaspora Studies” – lietu
vių migracijos ir diasporos studijos.
Audronė V. Škiudaitė
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Įdomūs
susitikimai

su litvakais
Prel. Edmundas Putrimas
Rugsėjo 3–8 d. Cape Towne,
Pietų Afrikoje, įvyko Tarptautinė
oro uostų kapelionų konferencija. Jo
je dalyvavo 60 delegatų iš 35 pasau
lio miestų. Ši konferencija kasmet
rengiama kitame žemyne, kitame
mieste. Man teko atstovauti Toronto
Lester B. Pearson oro uostui, kur jau
aštuntus metus einu kapeliono parei
gas. Kelionę ir dalyvavimą finansiš
kai parėmė Toronto arkivyskupija.
Nors oficialios lietuvių ben
druomenės Pietų Afrikoje nėra, pa
sisekė susisiekti su vietos lietuviais,
kurie yra žydų kilmės – litvakais. Jų
istorinis ryšys su Lietuva, jų išvyki
mas – kitoks, negu mūsų tėvų, tačiau
svarbu ir įdomu praplėsti akiratį ir
apie juos sužinoti.
Buvo įdomu susipažinti ir pa
sikalbėti su dr. Pearcy ir Clara Girso
lovitz. Jo tėvai emigravo iš Lietuvos
1902 m. Jis dar prisimena 1930 m.,
kada jo šeima siųsdavo siuntinius gi
minėms į Lietuvą (drabužių ir džio
vinto maisto). Norint išvengti mokes
čių valdžiai, ant siuntinio rašydavo
“seni drabužiai”. Po II Pasaulinio ka
ro visi jo giminės dingo be žinios.
Betty Diamond (mergautinė
pavardė – Allan), gimusi 1923 m.
Kėdainių apskrityje. Jos tėvas turėjo
malūną. Jai esant 7 m. amžiaus šei
ma emigravo į Pietų Afriką per Ham
burgą Vokietijoje. Jos šeima, kaip
ir daugelis tuo metu, apsigyveno
Grabouw miestelyje, viena valanda
kelio nuo Cape Towno. Ten užsiėmė
žemdirbyste.
Reva Tworetzky gimusi 1938
m. P. Afrikoje. Jos senelis ir tėvas bei
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motina gimė Plungėje. Tėvas emigra
vo į P. Afriką 1929 m., mama – 1935
m. Senelis ir tėvas buvo staliai. Plun
gėje gamindavo mokykloms suolus,
lentas ir t.t., mama dirbo banke Plun
gėje. Ji prieš keletą metų buvo apsi
lankiusi Lietuvoje ir rado savo du
pusbrolius Plungėje ir Klaipėdoje. Ji
minėjo, kad jos du pusbroliai – kata
likai, nes vokiečių okupacijos metais
vienas kunigas juos išgelbėjo, po ka
ro jie atsivertė ir priėmė katalikų ti
kėjimą.
Bella Mallinick gimė Vilniuje.
Jos tėvas per Londoną pirmas emig
ravo į Pietų Afriką; 1934 m. paskui
jį atvyko ir mama. Jos dėdė su šeima
išsilaikė Vilniaus gete per vokiečių
okupaciją ir 1949 m. emigravo Izra
elin. Paklausta, kodėl emigravo į P.
Afriką, ji atsakė, kad jos tėvai norė
jo gyventi kur šilčiau. Ji prisimena,
kad jos tėvas sakydavo – „geriau būt
biednam, bet šiltame krašte”.
Aplankyti muziejai
Cape Towne esančio „Holo
caust centre” muziejaus direktorius
Richard Freedman, kurio senelis yra
iš Lietuvos, pavaišino ir aprodė man
muziejaus rodinius. Buvo labai daug
fotografijų ir rodinių apie žydų liki
mą Lietuvoje nacių laikais. Išėjęs iš
muziejaus nustebau pamatęs, kad kai
mynystėje yra kitas, Pietų Afrikos žy
dų muziejus, kurio man nerodė. Kitą
dieną savo inciatyva ėjau jo aplanky
ti, susipažinti su litvakų emigracijos
istorija Pietų Afrikon.
Sužinojau
įdomių
faktų.
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1881–1914 m. 40 000 žydų emigra
vo iš Lietuvos, 1881–1940 m. į Pietų
Afriką jų emigravo 120 000. Prieš II
Pasaulinį karą Lietuvoje gyveno dau
giau kaip 168 000 žydų. Skelbiama,
kad 1881–1914 m. iš Rytų Europos
į įvairius pasaulio kraštus emigravo
3 mln. žydų. 1930 m. Rytų Europoje
gyveno 7,5 mln. žydų. 1936 m. Pietų
Afrikoje jau buvo 90 645 žydai, ku
rie čia sudarė 4,5 proc. visų baltųjų
rasės žmonių, o 90 proc. visų žydų
P. Afrikoje buvo iš Lietuvos. Žydai
Pietų Afrikoje sudarė 1 proc. visų
krašto gyventojų. Šiandien P. Afriko
je yra daugiau kaip 80 000 litvakų.
Jų emigravimo priežastys bu
vo įvairios. 1881 m. caras Aleksan
dras II buvo nužudytas, ir jie į P. Afri
ką emigravo dėl ekonominio nepasto
vumo, ieškodami saugesnės aplinkos
ir geresnių ekonominių galimybių.
Ten buvo aukso ir deimantų kasyklų,
todėl buvo darbo galimybių. Kaip ži
noma, jie taip pat bėgo nuo religinės
diskriminacijos ir skurdo.
Tarp kitų rodinių buvo įdomus
filmas apie Lietuvą „Memories”, ku
riame rodomi kaimo, gamtos vaiz
dai, mokyklos, vestuvės, sinagoga,
Smetonos laikų Kaunas. Muziejuje
pastatytas tipiškas „shtetl”(jidiš kal
boje – miestelis), kuriame atkurti
mediniai namukai, sinagoga, „Beth
Midrash–Torah” mokymo centras.
Pakabintas Lietuvos žemėlapis, bet
visi vietovardžiai – jidiš kalba.
Taip pat iškabinta kopija 1388
m., Vytauto Didžiojo laikų, doku
mento, skelbiančio Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos privilegijas, tei
kiamas žydams. Kiti rodiniai buvo
laiškai, vokai, pašto ženklai, giminių
laiškai iš Lietuvos 1904–1941 m.
Susitikimas su konsulu
Iš Cape Towno vykau į Johan
nesburgą susitikimui su Lietuvos
garbės konsulu advokatu Raymond
Joffe, rabinu Avigdor Bokov ir advo
katu Norm Klein. Visi jie litvakai.
Rabino tėvas 1940 m. pabėgo
iš Lietuvos į Vladivostoką Rusijoje,
iš ten perplaukė į Kobe, Japonijoje,

Prel. Edmundas Putrimas su garbes konsulu Johannesburge advokatu
Raymond Joffe (stovi iš dešinės) ir rabinu Avigdor Bokov (sėdi iš kairės)
ir tada į JAV. Rabinas gimė Brookly
ne, NY, ten augo ir mokėsi, o dabar
jau 23 m. dirba Pietų Afrikoje. Jis
su pasididžiavimu pasakojo apie lit
vakų įnašą į Talmudo mokslą. Mat
Vilnius buvo laikomas „antrąja Je
ruzale” ne vien dėl gausaus žydų gy
ventojų skaičiaus, bet ir dėl to, kad
Vilniuje nuo 1700 metų veikė aukšto
lygio Talmudo mokslo akademija. Ši
mokslinė institucija yra išleidusi la
bai daug mokslinių knygų ir žymių
Talmudo žinovų – mokslininkų vei
kalų. „Vilno shas” yra 20 talmudinių
knygų komplektas, kuriame yra aiški
nama Mozės penkių knygų prasmė.
Paklausiau rabiną, kodėl litva
kų bendruomenė Lietuvoje pajėgė
pasiekti tokį aukštą mokslo lygį, pa
lyginus su žydų bendruomenėmis ki
tuose Europos kraštuose. Jis aiškino,
kad Lietuvoje žydai buvo skurdesni
ir kreipė daugiau dėmesio į mokslą.
Jo žodžiais – „gamtos grožis, lietu
vių kultūra ir tolerancija turėjo dide
lės įtakos litvakų dvasingumui”.
Garbės konsulo tėvas kilęs iš
Pandėlio, 1937 m. išvykęs iš Lietu
vos per Kubą į Pietų Afriką. Mama

gyveno Kėdainiuose, į P. Afriką
emigravo 1938 m. R. Joffe artimas
bičiulis Šimutis buvo konsulas Niu
jorke. Jis 1990 m. padėjo jam įsigyti
Lietuvos pasą. Prieš 1994 m. dėl P.
Afrikos „Apartheido” politikos jokie
gyventojai negalėjo laisvai keliauti.
Jis pasakojo, kad keliavo į Kiniją ir
Egiptą su lietuvišku pasu.
Lietuvos konsulatas Johannes
burge buvo oficialiai atidarytas 1994
m., Nelsonui Mandelai tapus pirmuo
ju juoduoju prezidentu. R. Joffe aiški
no, kad, jo žiniomis, 1932–1934 m.
Lietuvos konsulatas veikė Cape Tow
ne, aktyviai padėjo litvakams emig
ruoti ir įsikurti P. Afrikoje.
Konsulas pasiguodė, kad ga
vęs protestų dėl savo paskyrimo gar
bės konsulu, nes esą atstovaująs „tai
valstybei, kurioje II Pasaulinio karo
metu buvo naikinami žydai”. Tačiau
jis tvirtino, jog nesvarbu, kiek bus
priešininkų, jam yra garbė „būti lit
vaku ir atstovauti tam kraštui, iš ku
rio yra kilusi jo šeima”.
„Tėviškės žiburiai“
nr. 44, 2006–10–31
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Škotijoje gyvena nemaža ir
veikli lietuvių bendruomenė

Lietuvos Seimo narys Donatas Jankauskas su lietuvių kilmės giminėmis –
Rudeniop
Seimo
narys
Donatas Jankauskas Škotijos sos
tinės Glazgovo priemiestyje lankė
gimines, kurių protėviai į tą kraštą
nuvyko XX a. pradžioje. Paprašė
me politiko papasakoti apie mažai
Lietuvoje žinomą išeivių gyveni
mą Škotijoje ir savo patyrimus.
– Ar škotai gerai jaučiasi Di
džiosios Britanijos karalystėje?
– Škotija, kurią valdė Anglijos
karaliai, dabar turi ir savo parlamen
tą su tam tikru būdu apibrėžtomis
kompetencijomis. Kaip teko patirti,
škotų ir anglų santykiai iki šiol liko
komplikuoti. Nors jie reiškiasi ne
taip, kaip mūsų ir mūsų „didžiojo
brolio”, bet tam tikra priešprieša jau
čiama. Priešiškumo nėra, bet skirtu
mą tarp savęs ir anglo škotas jaučia
ir prašo jų nemaišyti.
Tas kraštas yra savotiškas, iš
visų pusių apsuptas vandens, ir tai
kuria ypatingą aplinką. Škotai gy
vena ramiai, bet neatitrūksta ir nuo
globalinių problemų, tokių kaip te
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rorizmo grėsmė. Škotiją pasiekė ir
šiuolaikinės emigracijos banga: yra
nuvykę ieškoti darbo ir lietuvių. Jų
neteko sutikti, tačiau giminės pasa
kojo su jais susitinką.
Apkeliavome šalį, buvome
Šiaurės Škotijoje, netgi grybavome.
Įdomus pastebėjimas: mums teko
būti Škotijoje prieš 10 metų, tada
matėm mūsų kartos naujųjų škotų
bandymus susigrąžinti tai, ką jie bu
vo beprarandantys: skynimas uogos
darže buvo atrakcija. Jie važiuodavo
į vietas, kur buvo galima braškių nu
siskinti pačiam. Giminaičiai turėjo
poros kvadratinių metrų „daržą”,
kuriame buvo pasodinta viena bul
vė, viena braškė…, ir kalną knygų,
ką veikti darže. Dabar tas daržiukas
jau didesnis, o mano bendraamžiai
sako: mes tame patyrėme gyvenimo
džiaugsmą.
– Papasakokite apie Škotijos
lietuvius.
– Su giminėmis, kurie save va
dina naujaisiais škotais, – išeivių iš
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naujaisiais škotais

Lietuvos palikuonimis, – mes daug
metų bendraujame. Pirmosios kartos
išeivė, mūsų teta Eugenija Černely
tė-Sinclair (jos tėvelis – iš Vilkijos,
Gaižiškų parapijos, mama – iš Dzū
kijos), į Škotiją atvykusi 1910 m.,
dabar jau mirusi. Ji iki gyvenimo
pabaigos kalbėjo lietuviškai ir savo
gimtosios kalbos mokė vaikus. Da
bar dalis vaikų ir vaikaičių laiko sa
ve lietuviškų šaknų, dalis – airiškų,
nes giminėj yra ir tokio kraujo. Lie
tuviškos orientacijos giminės sako,
kad Lietuva juos domina, traukia, jie
į Lietuvą atvažiuoja beveik kasmet.
Mes stengiamės jiems parodyti kuo
daugiau, nes tai jiems įdomu: ir geo
politinė situacija, ir politika, ir isto
rija. Tai visuomeniški žmonės, kurie
važinėja po pasaulį kaip savanoriai
padėti vargstantiems žmonėms, pvz.,
pastaruoju metu buvo išvykę į Ugan
dą. Už šiuos darbus vienas šios gimi
nės atstovas turi Anglijos karalienės
apdovanojimą.
Kad naujieji škotai laiko save
lietuviais, yra tikrai labai įdomus da
lykas. Pakartotinai žiūrėjome doku
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mentinę juostą, kurią sukūrė Škotijos
televizija, apie Škotijos lietuvius. To
kie filmai buvo sukurti ir apie atei
vius iš kitų šalių. Filme apie lietuvių
diasporą pasakojama šios šeimos
istorijos pagrindu. Jame kalbėjo mū
sų teta, ji pasakojo, kaip jie gamino
koldūnus, šventė lietuviškas tautines
šventes, su šiluma prisimena, kaip
šeimoje buvo auklėjama lietuviškai.
Visos šventės buvo švenčiamos lietu
viškai ir ji jausdavosi kaip Lietuvoje.
Vienas iš vyresniųjų sūnų taikliai ko
mentuoja, kad mamai laikas buvo už
sikonservavęs: ji prisiminė Lietuvą,
kokia ji buvo. Teta su turistinėmis
grupėmis dažnai lankydavo Lietuvą
netgi okupacijos laikais. Vilniuje su
sitikdavo su giminėmis, o kartais ri
zikuodama nuvažiuodavo ir į Kauną.
Taigi ryšys su Lietuva visada buvo
palaikomas. Filmas padarytas profe
sionaliai, be komentarų aišku, kas
yra Lietuva, kaip atsidūrė lietuviai
Škotijoje, kaip jie, keliaudami į Ame
riką ir pasibaigus ištekliams, vienas
po kito pasiliko Škotijoje.
Škotijoje gyvena nemaža lietu
vių bendruomenė. Man neteko daly
vauti bendruomenės renginiuose, bet
žinau, kad tai veikli bendruomenė
(nors, žinoma, pasaulyje yra ir veik
lesnių). Tai prieš keletą metų patyrė
mūsų sūnus, kuris su tautinių šokių
grupe koncertavo Škotijos lietuvių
namuose Glazgove. Jis pasakojo pa
jutęs šilumą žmonių, iš kurių gyveni
mo laikas lietuvybės neištrynė.
– Kokią Škotijos lietuviai
mato Lietuvą?
– Kur kas gražesnę negu mes
patys. Skandalai juos pasiekia tik
epizodiškai. Jiems svarbiau, kad Lie
tuvoje yra greičiausiai auganti ekono
mika. Jie yra girdėję, pvz., apie pre
zidento apkaltą, bet tai priima kaip
demokratijos stiprumą: valstybė gali
pati apsisaugoti nuo pašalinės įtakos.
Gyvenimo lygis ir gyvenimo kokybė
Škotijoje yra labai aukšta, man susi
darė įspūdis, kad škotai už anglus gy
vena geriau ir gražiau.

Airijos lietuviai

nori matyti
lietuvišką televiziją

dėl Lietuvos nacionalinės tele
vizijos bent vienos programos
transliavimo užsieniui, visų pir
ma Europos ir Amerikos žemy
nams, kur gyvena daugiausia
lietuvių, ir rasti biudžete tam
reikalingus 3 mln. Lt. Kartu
su Teisės komiteto pirmininku
dalyvavusi lietuvių suvažiavi
me V. Aleknaitė Abramikienė
taip pat žada imtis iniciatyvos
palengvinti lietuvių vaikams,
gimusiems Airijoje, pilietybės
suteikimo procedūrą. Dabar lie
tuviai lengviau gauna Latvijos
pilietybę, nes Latvijoje nereikia
įveikti sunkiai įveikiamų biu
rokratinių barjerų.
Seimo narė pasidžiaugė,
kad Airijos lietuviai domisi Lie
tuva, visose keturiose vietovėse,
kur daugiausia susitelkę lietu
vių, veikia lituanistinės mokyk
lėlės ir dalis mokytojų jose dės
to nemokamai, bet išeiviams rei
Lietuvos Seimo narė Vilija Aleknai kalinga pagalba. „Ambasados ir
lietuvių bendruomenės atstovai
tė A bramikienė vilki A irijos lietuvių „ vi 
siūlė sekti Lenkijos pavyzdžiu.
zitinius ” marškinėlius su užrašu “L ietu 
Lenkai jau yra įsteigę gimnazi
vos ambasadorius ”
ją, kurioje dėstoma pagal Len
kijos švietimo programą. Todėl
Seimo narė, Tarpparlamenti
manau,
kad mūsų švietimo ministrei
nių ryšių su Airija grupės vadovė Vi
lija Aleknaitė Abramikienė, grįžusi reikia kuo greičiau nuvykti į Dubli
iš 2006 m. rugsėjo 26 d. vykusio Ai ną, susitikti su ambasada ir Lietuvių
rijos lietuvių suvažiavimo, vykusio bendruomene, kuri išsirinko savo
Korko mieste, surengė spaudos kon naują vadovybę, ir pasidomėti, kaip
ferenciją ir išsakė ne tik savo įspū galima būtų dvišalių sutarčių pa
džius, bet ir lietuvių problemas bei grindu, derinant Lietuvos ir Airijos
įstatymus, pabandyti steigti gimnazi
poreikius.
Seimo narė kalbėjo apie prie ją“, – sakė Seimo narė, įspėjusi, kad
mones, kurių turėtų imtis Lietuvos lietuvybės palaikymui Airijoje yra
valstybė, kad neprarastų Airijoje ir būtinos neatidėliotinos priemonės.
kitose šalyse gyvenančių lietuvių, Nesant galimybių žiūrėti lietuvišką
kurių emocinis ryšys su gimtine kol televiziją, tautiečiams nieko nebelie
kas yra labai stiprus. Jos nuomone, ka, kaip žiūrėti nemokamas rusiškas
pirmiausia turi atsirasti politinė va programas.
PL inf.
lia: Seimas turėtų priimti sprendimą
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Ekonominė emigracija – kas tai?
Dr. Povilas Jakučionis
LR Seimo narys
Emigraciją iš Lietuvos mėgi
nama skirstyti į tris bangas. Pirmoji
gal net nuo 1795 metų, kai carinė Ru
sija, Prūsija ir Austro-Vengrija galu
tinai pasidalijo nusilpusią Lietuvos
ir Lenkijos valstybę. Po nepavyku
sio T. Kosciuškos sukilimo lietuvių
šviesuomenės, patriotinės bajorijos
dalis emigravo į Prancūziją ir JAV.
Tas pats kartojosi po 1831 m. ir 1863
m. sukilimų. Tai buvo politiniai emig
rantai, pasitraukę iš Tėvynės dėl oku
pantų politinių represijų. XIX a. pa
baigoje ir XX a. pradžioje Lietuvos
jaunimas emigravo į Angliją ir JAV.
Vieni bėgo nuo caro rekrūtų dalios,
kiti – ieškodami laimės ir geresnio
gyvenimo. Tai buvo mišri politinė
ir ekonominė emigracija. Emigrantų
skaičiai nežinomi, tačiau jie buvę di
deli.
Antroji, gal pati didžiausia,
emigracijos banga sietina su Lietu
vos okupacija, II Pasauliniu karu,
okupantų vykdytais trėmimais ir
priverstiniais darbais 3-iojo Rei
cho teritorijoje bei dalies Lietuvos
gyventojų pasitraukimu į Vakarus
nuo artėjančios sovietų armijos,
įskaičiuojant ir lenkų bei vokiečių
tautybių žmonių repatrijavimą. Tada
per istoriškai trumpą laiką (mažiau
nei per 15 metų) Lietuva neteko dau
giau nei vieno milijono gyventojų.
Dabar jų galima sutikti visame pa
saulyje, net Japonijoje ir Taivanyje.
Vien prieš 10 metų JAV vykusiame
gyventojų surašyme 880 tūkst. žmo
nių nurodė esą lietuvių kilmės. Visa
antrosios bangos emigracija buvo po
litinė. Didžioji dalis tremtų į Sibirą
ir išvarytų į Vokietiją žmonių, kai tik
leido sąlygos, grįžo į Tėvynę. Tokių
galėjo būti apie pusę milijono.
Skaudžiausia yra trečioji, te
besitęsianti ekonominės emigracijos
banga. Skaudžiausia todėl, kad bū
tent jauni žmonės palieka savo Tė
vynę, ieškodami asmeninės laimės,
didesnių nei Tėvynėje uždarbių.
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Niekas jų čia nepersekioja, išskyrus
tuos, kurie padarė kriminalinius nusi
kaltimus. Jų yra arti 400 tūkst., t.y.
apie ketvirtadalį darbingo amžiaus
žmonių. Per šešiolika Nepriklauso
mybės metų vaikų gimstamumas
sumažėjo pusiau, mokinių skaičius
– ketvirtadaliu. Sparčiai senėja ša
lies gyventojai. Visų šių socialinių
negandų svarbiausia priežastis – eko
nominė emigracija.
Ketvirtadalis labai sunkiomis
sąlygomis išaugintų ir išmokslintų
jaunų žmonių paliko senus ir ligotus
namiškius, neretas seneliams auklėti
paliko ir savo vaikus ir išvyko ten,
kur didesni atlyginimai, kur geriau.
Kaip jie patys sako: „Ten, kur geriau
gali realizuoti savo sugebėjimus”.
Apie kokius „sugebėjimus” kalba
ma, jei keturi penktadaliai emigrantų
dirba statybose, fabrikuose, ūkinin
kų fermose, transporte, maitinimo
įstaigose juodadarbiais darbininkais,
ten, kur vietiniai gyventojai dirbti ne
nori. Medicinos, mokslo įstaigose,
vadybinį ar kitą kvalifikuotą darbą
dirba vos 4 proc. emigrantų. Tik jie
gali pasigirti, kad emigracijoje sura
do geresnes sąlygas savo sugebėji
mams atskleisti. Deja, privačiuose
pokalbiuose pripažįsta, kad vietiniai
tampa nedraugiškais, kai emigrantas
karjeros laipteliu pakyla aukščiau.
Tokį vaizdelį rodo tyrimai ir
pačių emigrantų apklausa.
Emigrantų laikraščiai Angli
joje, Airijoje, ypač Ispanijoje, rašo,
kad nelegaliai įsidarbinę dažnai pa
tenka į tikrą vergiją. Tenka badauti,
gyventi lūšnose, būti mušamiems ir
kankinamiems. Jau nekalbant apie
visai nužmoginančią sekso vergiją.
Ten atsiskleidžia ir nusikaltėlių „ta
lentai”.
Skleidžiamas mitas, kad emig
racija yra normalus ir net teigiamas
reiškinys, kad dauguma emigrantų
grįš, parsiveš į Lietuvą daug pinigų
ir patirties. Apie kokią patirtį kalba
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ma? Braškių rinkimo, abrikosų sky
nimo, gyvulių fermų valymo ar...
sekso paslaugų? Senovės romėnai
sakydavo, kad iš Romos didikų pra
mogų miesto Kapujos negrįžtama.
Tyrimai rodo, kad tik kas dešimtas
emigrantas yra pasiryžęs sugrįžti.
Autoriui teko kalbėti su daugeliu
emigravusių intelektualų. Klausi
mus apie grįžimą į Lietuvą jie kuk
liai nuleidžia negirdomis. Pasigirs
ta optimistinių žinių, kad emigran
tai Lietuvoje pradėjo pirkti nekilno
jamąjį turtą. Vadinasi, grįš. Dieve
duok. Tik ar ne spekuliacijos tikslu
jie tą turtą perka?
Ketvirtadalis jaunų, Lietuvos
išaugintų žmonių nedirba Tėvynėje,
nekuria čia nacionalinio produkto,
nemoka mokesčių, neatlieka jokių
pilietinių pareigų, o svarbiausia – ne
gimdo ir neaugina vaikų. Yra tokių,
kurie per „Sodros” žioplumą įsigud
rina emigracijoje tęsti savo pensijų
kaupimą dirbančiųjų Lietuvoje są
skaita.
Ar visa tai galima vadinti nor
maliu reiškiniu? Gal tai net tautos
mirties, išnykimo preliudija?
Žinoma, visą kaltę dėl masi
nės emigracijos suversti vien tik pa
bėgusiems iš gimtųjų namų būtų ne
teisinga. Kalta ir valdžia, kuri nieko
iki šiolei nedarė, ir korumpuoti val
dininkai, ir per daug gobšūs darb
daviai, nevertinę savo darbuotojų.
Bet visa tai galima pataisyti čia,
Lietuvoje, nesišaukiant gelbėtojų iš
Rusijos ar dezertyruojant iš mūšio
dėl geresnio gyvenimo į užsienius.
Daug emigrantų kartą per metus ke
letui dienų ar porai savaičių sugrįžta
pasisvečiuoti į tėvelių namus. Tėve
liai svečius sutinka kaip didvyrius.
Sukviečia visą giminę ir draugus. Ir
niekas iš namiškių neprimena tam
emigrantui, besišvaistančiam pini
gais ir dovanėlėmis, kad jis joks did
vyris, o tik pabėgėlis. Žavėjimasis
nukelta į 31 psl.
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ar aukštesniojo mokslo diplomą – iš
vyko apie 80 tūkst. išsimokslinusių
žmonių. Dažniausiai išvyksta anks
čiau nedirbę, tik mokyklas baigę jau
nuoliai ir kvalifikuoti darbininkai. Kas
trečias emigrantas buvo bedarbis.
Apmaudu, kad Lietuvoje nie
kas nesirūpina suskaičiuoti emigra
cijos mastus ir jos daromą žalą. Juk
yra Migracijos, Statistikos, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentai.
Tačiau jų pareigūnai tik skėsčioja
rankomis. Spėjama, kad Airijoje gy
vena per 100 tūkst., Anglijoje – apy
tikriai tiek pat, Ispanijoje – 70 tūkst.,
Norvegijoje – apie 30 tūkst, neskai
čiuojant jų šeimų narių, lietuvių. Jau
ni žmonės užsienyje neretai dirba po
12 val. per dieną ir visas 7 savaitės
dienas. Ypač tie, kurie dirba sezoni
nius darbus arba aptarnavimo sfero
je. Jų vaikai pradeda nutautėti. Nes
lanko ne lietuviškas mokyklas, o tė
vai bendrauti su jais neturi laiko.
Šalyse, kur emigrantai gyvena
kompaktiškai, verkiant reikalingos
lietuviškos mokyklos ar mokyklėlės.
Tokių jau yra, bet dar per mažai. Jų
kūrimąsi trukdo finansų ir mokytojų
trūkumas. Atrodo, kad Lietuva galė
tų padėti siųsdama mokytojus, nors
ir jų nemažai yra emigravusių. O tė
veliai imtųsi tas mokyklėles išlaiky
ti. Juk jie uždirba 5-8 kartus daugiau
nei mes čia, Lietuvoje. Ir mokesčių
Lietuvoje nemoka. Deja, daug emig

Tą šventą KALĖDŲ vakarą
Prie grįžtančios saulės versmių
Visatai širdys plačiai atsivers.
Dangus pilnas gruodžio žvaigždžių,
Karštų, lyg jausmai ugniakurų.
Tą šventą KALĖDŲ vakarą...
Bažnytkaimio seno vargonai sugros.
Prie klevų vario varpas sugaus.
Tėvynė lopšinę visiems niūniuos.
Ir į širdį savo priims,
Ir ŽEMĖJE priglaus...
J. I. Survilaite Vaitkevičienė

ravusių tėvelių galvoja kitaip. Jų di
džiausia vertybė – pinigai. Tėvynė,
lietuviškumas jiems vertės neturi.
Jie sako, kad jei Lietuvai reikalingas
jo vaikų lietuviškumas, tai tegu Lie
tuva ir moka.
Tiesa, Lietuvos vyriausybė iki
šiol rimtai negalvojo apie emigrantų
susigrąžinimą arba jų vaikų švieti
mą lietuvių kalba. Lietuvoje veikia
daug valstybės išlaikomų lenkų, ru
sų, žydų, vokiečių mokyklų. Kodėl
lietuviškas mokyklas užsienyje tu
rėtų išlaikyti Lietuva? Jei ji vienin
telė tokia altruistiška Europoje, tai
gal būtų teisinga (ir europietiška)
uždaryti tautinių mažumų mokyklas
Lietuvoje ir už sutaupytas lėšas ati
daryti lietuviškas mokyklas Airijoje,
Anglijoje ir t.t.?
Jei rimtai, tai gal vėl reikėtų
pasimokyti iš tos pačios Airijos. Čia
XX a. buvo badas. (Lietuvoje bado
tikrai nebuvo). Milijonas gyventojų
emigravo, dar milijonas mirė badu.
Gyventojų skaičius saloje buvo nu
kritęs iki 2,8 mln. Dabar čia gyvena
4,2 mln. žmonių. Nuo 2002 m. iki
2006 m. gyventojų padaugėjo iki
318 tūkst. Kasmet atvyksta po 46
tūkst. imigrantų.
Kaip airiams pavyko tai pa
daryti – atskiro rašinio reikalas. Ir
Vyriausybė, ir Seimas tai žino. Gal
vojimo laikas baigėsi, atėjo veikimo
laikas.

Gražina Didelytė. Moteris-aukuras

atkelta iš 30 psl.
jais skatina pasekėjus. Nenuostabu,
kad tėveliai savo vaikus myli akla
meile, bet kad ir Lietuvos žiniask
laida, net ir ta, kuri yra išlaikoma iš
valstybės biudžeto, vis dažniau liaup
sina būtas ir nebūtas emigrantų „lai
mes”. Tai skatinimas dar Lietuvoje
likusiems išvykti tos laimės ieškoti.
Keisčiausia, kad tiek emigra
ciją toleruojantys, tiek ją kritikuojan
tys kalba išimtinai apie ekonomines
finansines pasekmes, neliesdami
daug svarbesnių demografinių ir so
cialinių problemų. Jų išsprendimui
prireiks ilgų dešimtmečių. Svarbiau
sia yra tai, kad Lietuva gali likti be
lietuvių. Kaip kažkada yra užsiminęs
SSKP CK sekretorius ir politbiuro na
rys M. Suslovas. Lietuviai išvažiuos,
kinai atvažiuos.
Lietuvoje šiai dienai beliko 3,4
mln. gyventojų. Iš jų – 1 mln. pensi
ninkų ir neįgaliųjų, apie 1,5 mln. dar
bingo amžiaus žmonių, 761 tūkst. be
simokančio jaunimo. Iš jų 191 tūkst.
studentų. Vaikų 2005 m. buvo 719
tūkst, iš jų – 570 tūkst. moksleivių.
Apytiksliais skaičiavimais į užsienį
išsivežta 20 tūkst. vaikų. Statistikos
departamento žiniomis, vien 2001–
2005 m. kartu su tėvais išvyko 14
tūkst. vaikų.
Kita statistika tokia. Du iš tri
jų išvykusių turėjo tik vidurinį išsila
vinimą. Kas penktas turėjo aukštojo
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		 Žvaigždė...
Lina Macaitienė

Išvydau ją – Kalėdų žvaigždę,
visai netikėtai ir pačioje neįtikimiau
sioje vietoje: Lukiškių kalėjimo ligo
ninės lange! Daugybės žmonių lan
guose puikavosi panašios žvaigždės,
kviečiančios, skelbiančios, laukian
čios... į jas, priklijuotas fasadiniuose
jaukių kambarių languose, nuolatos
žvelgė pro šalį skubančių praeivių
akys. Šitoji priklijuota prie kalėjimo
ligoninės lango... žvelgė į mūrinę,
spygliuotom vielom vainikuotą sie
ną...
Negalėjau jos pamiršti, net po
stažuotės grįžusi namo.
– Mama, ar tu gali įsivaizduo
ti, ką mačiau? Kalėdų žvaigždę! Ka
lėjimo lange, kuris tiesiog remiasi į
sieną... Kodėl žmogus ją ten užklija
vo? Kas gi ją ten pamatys? – klausiu
mamos.
– Dievas pamatys. Nes tas
žmogus turi didelį Tikėjimą, – atsa
kė mano Mama...
Aš – kareivis. Nors gimiau
kartu su tais, kurie atėjo į šį pasauli,
kai jau buvo nutilęs patrankų gaus
mas, kai miškuose nebebuvo rezis
tencijos, kai Lietuvos žemė jau buvo
sugėrusi Laisvės karių kraują.
– Pasimelsk čia, – sako mano
Tėvai, – kai mes stovim išlakiam pu
šyne, prie seniai išsprogdintų bunke
rių... – Pasimelsk ir už tuos, kuriems
pritrūko stiprybės, kurie paklydo ir
išsigando. Būk stipri ir drąsi. Būk
teisinga ir gera. Niekada nepamiršk,
kad tavo Tėvynei visais laikais rei
kės kareivių.
Taip sakė Tėvai...
– Būkit sąžiningi, būkit geri
darbuotojai! – taip mokė mano Mo
kytojai. Aš jais visada tikėjau. Jie
– su manim. Net čia.
Aš – kareivis, kuris išėjo į fron
to liniją 1991-ųjų sausy... ir iki šiol
negali grįžti namo... Nes mano Tėvy
nėje iki šiol tebevyksta KARAS...
Mano Tėvynėje žmonės ser
ga ir miršta, nes prastai organizuota
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sveikatos priežiūra, nes jie išgyvena
nuolatinį stresą dėl miglotos ateities,
nes jie aprauda savo vaikus, kurių ne
mato, kurie išėjo emigrantų keliais į
pasaulį... nes pagaliau jie neišgali nu
sipirkti reikiamų vaistų!
Išvykau ir negaliu sugrįžti,
nes mano Lietuvoje prastai vykdoma
narkomanijos prevencija, nes jauni
žmonės daro nusikaltimus, nes nema
to gerų pavyzdžių ir perspektyvos,
nes jiems per sunku ateiti į mokyk
lą apsimovus dėvėtų rūbų parduotu
vėje nupirktais džinsais, kai kokio
nors „legalaus“ sukčiaus atžala kas
met važinėja į Maljorką ir perkasi
rūbus prestižinėse parduotuvėse. Aš
išvykau todėl, kad visa tai bandžiau
pakeisti būdama Lietuvoje. O dabar
bandysiu pakeisti būdama čia.
Sunku kuo nors išgąsdinti žmo
gų, kuris žvelgė į tanko vamzdžio tū
tą ir netikėjo, kad bus lemta pareiti
iš aikštės prie Parlamento... Todėl
man keista, kai girdžiu klausimus:
„Ar nebijai?“ Žemai lenkiu galvą
prieš tuos, kurie daug paaukojo. La
bai daug. Aš saugau Jų atminimą.
Tada,1991-aisiais, kartu su daugybe
bendražygių taip pat gynėm Tėvynę.
Ir taip buvo gaila, kad nepamatysim
Jos tokios, kokia bus... po metų... po
penkerių... Tačiau pamatėm.
Manęs dažnai klausia: kodėl
išvyksta žmonės iš Lietuvos? Silpni?
Ištroškę turtų? Neįvertinti? Nenorin
tys aukotis? Nemylintys Tėvynės?
Turbūt yra visokių. Yra. Bet
ne tik todėl žmonės palieka namus ir
šeimas... Sprangi emigranto duona,
nors dažnai ir balta. Galiu atsakyti,
kodėl jie išvyksta, nes pati pasirin
kau emigrantės kelią.
Išvyksta todėl, kad dauguma į
valdžią Lietuvoje atėjusių nemoka,
nenori arba negali valdyti Valstybės
ir priimti reikalingų sprendimų. Dau
gumai trūksta ne tik tikėjimo Dievu,
bet ir elementaraus išsilavinimo, ele
mentaraus padorumo. Trūksta drąsos
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ir gabumų. Trūksta patirties, jie daro
klaidą po klaidos, jie ateina prie vals
tybės vairo tik todėl... kad prasigy
ventų! Patys! Jiems nesvarbus kitų
žmonių likimas. Taip, ne visi tokie.
Tačiau dauguma. Besiaukojančių
– vienetai, tai lašas jūroje.
Skaitau DELFI portale apie
rietenas Prezidentūroje ir negaliu
patikėti! Kažkoks, vos 25-erių su
laukęs... patarėjas(!?) bylinėjasi!
Dvidešimt penkerių metų – patarė
jas! Dieve, ką gali tokio amžiaus
žmogus patarti PREZIDENTUI? Ar
prezidentui reikalingi jo patarimai?
Ir aplamai, kokiu stebuklingu būdu
tas žmogus galėjo gauti pakankamai
aukštas pareigas Prezidentūroje? Dėl
kokių savybių? Kaip jis ten pateko?
Paskui, ko gera, paaiškėjo, kad ten
lyg ir netinkamas... Tai kas nutiko
tokį patarėją rekomendavusiam? Nie
ko? Jeigu nieko, tai kodėl? O kas su
skaičiavo Seimo narių „padėjėjais“
dirbančius šeimos narius, gimines?
Neskaičiavote? Tai kodėl? Nebijokit
ir nesikuklinkit! Jiems algas moka
iš jūsų kišenės. Taigi, galima ir pa
klausti. Nesu pries šeimyninę rangą,
tačiau patarėjas ar padėjėjas PRIVA
LO!!! būti ir kompetentingas, ir sa
vo pareigas tinkamai atlikti. Tegul
pabando, kad ir mokytojas, neateiti
į darbą bent vieną dieną. O gal įstaty
mų leidyba mažiau svarbus darbo ba
ras? Ko gera, kai kas taip mano. Nes
kokie patarėjai bei padėjėjai – taip ir
„tvarkosi“ tuos „patarimus“ gaunan
tys. Prastai tvarkosi. Taip prastai,
kad nebegalima Lietuvoje gyven
ti. Kaip sako mano Krikšto mama:
„greitai Lietuvoje beliks...tik vyriau
sybė ir seimas“... Ir kažin ar daug
būtų norinčių tame Seime darbuotis,
jeigu Seimo nario pajamos būtų, na,
tegul kokie 1000 litų.
Čia, Jungtinėje Karalystėje,
inžinierius ar gydytojas per mėnesį
uždirba apie 20 000–40 000 litų. Ne
kažkokie vunderkindai, ne vagys, ne
sukčiai... Ne prisiplakėliai. Jie –tie
siog dirba savo darbą ir uždirba to
kias algas. O Lietuvoje kodėl eilinis
gydytojas gauna tik 1000–1500 litų
nukelta į 33 psl.
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„Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas;
... Jo vardas bus... Ramybės Kunigaikštis”(Iz 9:5)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje
Siunčiu nuoširdžiausius kalėdinius sveikinimus Jums ir visiems kitiems,
besidarbuojantiems lietuviškose parapijose, misijose, bendruomenėse ir organi
zacijose, pašvenčiantiems savo laiką ir jėgas lietuviams katalikams trisdešimt
šešiose pasaulio šalyse.
Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė žmonijai per savo Sūnų Jėzų Kristų „kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas” (Iz 9,5). Per Kristų, kuris yra Dievo
dovana žmonijai, mes galime rasti kelią sugrįžti į Dievo namus. Iki šios dienos
Bažnyčia dalijasi šia dovana per Eucharistiją. Jonas Paulius II rašė: „Bažnyčia
gavo Eucharistijos dovaną iš Kristaus, mūsų Viešpaties, kuriam Jis dovanoja
save patį, savo šventą žmogiškąją prigimtį ir taip pat savo išganingosios misijos dovaną (Ecclesia de Eucharistia,
II sk.). Ir savo kalėdiniame apmąstyme 2005 m. popiežius Benediktas XVI sakė, „Kalėdos yra šviesos ir ramybės
šventė, tai yra vidinės nuostabos ir džiaugsmo diena, kuri apima visą kūriniją, nes Dievas tapo žmogumi”. Lietu
viškos Kalėdų tradicijos tedžiugina Jus, teatneša dieviškąją dovaną Jums visiems, ir tiems, kurie yra brangūs Jūsų
širdžiai! Tegul Kalėdų slėpinio šviesa visuomet pasilieka Jūsų širdyse ir Jūsų namuose! Tegul Kristaus meilė ir Jo
dieviškasis spindesys pasilieka su Jumis per šias Šv. Kalėdas ir visus ateinančius Naujuosius Metus.
PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai
Kristus gimė! Skubėkime Jį pagarbinti!
atkelta iš 32 psl.
per mėnesį? Kodėl jam turi užtekti
tik tokios sumos, kai Kauno klinikų
vadovas susižeria daugiau kaip 20
000? Ar labai teisėtai susižeria? Kur
tie kareiviai, kurie išdrįstų pasakyti:
„Negalima taip!“ Nebėr? Tai aš ir ne
sistebiu, kai mano kolega iš tų pačių
klinikų visais įmanomais būdais ban
do išvykti į Angliją ar Airiją. Ir jis
turi vaikų. Ir tie nori mokytis presti
žinėse užsienio mokyklose. O kodėl
„klinikų direktoriams“ mažiau priva
lu Tėvynę mylėti?
Daugeliui tie 1000 litų per mė
nesį – turtas. Daugelis negauna dar
bo. Netikit? Nagi peržiūrėkit darbo
pasiūlymų skelbimus ir pamatysite,
kad nė vienoje Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ligoninėje... nereikia vidaus
ligų gydytojo, nereikia vaikų ligų
gydytojo, nereikia stacionare dirban
čio ir operuojančio chirurgo... O čia
– reikia. Tai kodėl tas „daktaras“,
užuot važiavęs į Angliją ar Airiją, ar
Vokietiją, kur gali gauti irgi per 20
000 litų kas mėnesį, kur bus gerbia
mas, kodėl jis turi važiuoti... na, kad
ir į kokį Kupiškio ar Joniškio rajoną,
kur gaus tik tą 1000–1500 litų, plušės
apylinkėj ir dar bus visaip ujamas?

Na, kodėl? Žinau, kai kas pasakys: rei
kia labai daug dirbti toje apylinkėje ir
gausi gal...5000 litų. Mačiau ir tokią
kolegę, kuri „prisirašė pas save“ tiek
pacientų, jog neturi jokios galimybės
jais tinkamai pasirūpinti. Jos darbas
pasidarė ne tik ne naudingas, bet ir ža
lingas. Aš tai žinau, nes mano palatoje
gulėjo ne viena jos „auka“.
Aš – kareivis, kuris iki pasku
tinės akimirkos visur ir visada gynė
Tėvynės interesus, ėjo ten, kur buvo
sunku, kur reikėjo daug ir atkakliai
dirbti, kur nebuvo laiko galvoti apie
save, nes mano Tėvynei reikėjo to
kio triūso. Ne tik sąžiningai dirbau
savo darbą, bet kūriau ir programas,
ir projektus, ir įstatymų projektus.
Ne aš viena, tikrai ne viena. Tik ne
reikėjo tų mūsų projektų... žmonėms
reikėjo, o „valdžiai“ – ne. Išvažiavau
– kur juos priima.
Aš – kareivis. Bet ne pelė, ku
ri beviltiškai bėga rate, niekur nenu
bėgdama. Man patinka mano darbas
pagal specialybę, patinka piešti ir
rašyti. Patinka politika. Manau, kad
viso to mano Tėvynei irgi reikia. Bet
aš privalau kasdien tobulėti. Kad
būčiau Jai naudinga. O tobulėti Lie
tuvoje man nebeleidžia. Ne tik man

vienai. Jeigu kas nors šiandien pasa
kys, kurioje ligoninėje labai reikia
gydytojo, kad ir su tokia reta specia
lizacija kaip kardiologinė endokrino
logija, tai būsiu dėkinga. O gal kas
nors pasakys, kur tokį specialistą
Lietuvoje rengia? Kur tokie dirba?
Būtų nuostabu! Bet aš nesulaukiau
atsakymo. Ir išvykau ten, kur apie
šią sritį kažkas žinoma. Išvykau ten,
kur galiu išleisti savo knygas, kur ga
liu tapyti paveikslus, rengti parodas,
tobulintis kaip gydytoja. Kur galiu
tobulėti kaip politikė. Namie liko
žmonės, kuriuos myliu. Aplinka, ku
ri man sava. Bet liko ir sudužusios
svajonės. Netgi supratimas, kad šian
dien Lietuvoje nereikia visų tų mano
sugebėjimų ir gerų norų. Nereikia. Ir
čia būnant galima mylėti Tėvynę ir
jai tarnauti. Niekada nesiekiau turtų,
bet norėjau gyventi prasmingai. Ma
nau, kad man pavyko. Daugybė žmo
nių, kuriems nesvetima politika ir Tė
vynės meilė, kažkada išvyko iš savo
Gimtinės. Bet jie išvyko tam, kad su
grįžtų. Ir kad jų sugrįžimas padarytų
gyvenimą Tėvynėje geresnį. Nes jie
buvo kareiviai. Jie turėjo Tikėjimą.
Ir aš jį turiu. Kaip Kalėdų žvaigždę,
kurią visada ir visur mato Dievas.
Šiaurės Airija
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Europoje garsus
Europos parkas
Prie įspūdingų dydžių Magdalenos Abakanowich (Lenkija) kūrinio „Neatpažinto augimo erdvė”. Europos parkas
Šį rudenį Lietuvoje ėjo smar
kūs ginčai dėl nacionalinių miškų
– grąžinti ar negrąžinti savininkams,
kurių žemės plotuose buvo įrengti na
cionaliniai parkai. Nors tokių žemės
plotų nėra daug – apie 500 ha, bet gin
čijamasi buvo karštai. Ir visuomenė
je, ir Seime. Vieni gynė visuomenės
poreikį turėti gražios gamtos saleles,
kiti – privačios nuosavybės šventą
teisę. Seimas buvo nusprendęs nacio
nalinius miškų parkus grąžinti, bet
pasipriešino prezidentas. Įstatymas
grįžo atgal į Seimą. Nacionalinių par
kų atstovai, vadovaujami Europos
parko direktoriaus Gintaro Karoso,
ir žalieji piketavo prie Seimo reika
laudami negriauti saugotinų nacio
nalinių parkų sistemos. Galų gale
balsavimu lapkričio 17 d. Seimas ap
sisprendė neprieštarauti prezidentui
ir nacionalinius miško parkus palikti
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valstybės ir piliečių nuosavybe.
Tie ginčai nebuvo betiksliai,
nes Seimo nariai detaliai susipažino
su miško parkais ir pamatė realią pa
dėtį – dalis jų turi tik šį gražų vardą,
o iš tiesų buvę gražūs miškai belikę
prišiukšlintais šabakštynais, kuriems
tvarkyti nepasirūpinta lėšomis. Taigi
buvo prieita išvados, kad daliai tų
miškų teks panaikinti nacionalinio
parko statusą, dalies žemė bus apkar
pyta, jeigu ji neatitinka nacionalinio
statuso. Turi būti sutvarkyti keliukai,
takai, įrengti poilsio kampeliai.
Nacionalinio miško parko sta
tusą išlaiko ir Europos parkas-mu
ziejus, esantis netoli Vilniaus. Žymi
lenkų dail. Magdalena Abakanowich
šį parką-muziejų pavadino vienu
įspūdingiausių pasaulyje būsimųjų
šiuolaikinio meno muziejų po atviru
dangumi. Priminsiu, kad jis 1991 m.

Pasaulio lietuvis / 2006 Gruodis

įkurtas Joneikiškių kaime ir pasiekia
mas per 20 min. nuo Vilniaus centro.
Jo istorija savotiškai įprasta ir pamo
kanti. Paskutiniais sovietiniais me
tais antrojo kurso Dailės akademijos
studentas Gintaras Karosas susirado
natūralų – o tai reiškia – pelkėtą, pri
virtusį senų medžių, – mišką netoli
Vilniaus ir nutarė ten įrengti muziejų
po atviru dangumi. Per vargus gavo
leidimą ten steigti ne pelno organiza
ciją, rengiančią meno parodas. Dve
jus metus pats vienas pjovė sausus
medžius, sukritusius vienas ant kito,
kaip Sibire, rovė kelmus. Po to prie
jo prisidėjo keli tokie pat svajotojai
ir nutiesė keliuką link būsimojo mu
ziejaus. Prieigose Gediminas pasta
tė pirmąją skulptūrą – savo sukurtą
muziejaus ženklą. Paskui jis sumanė
čia surengti tarptautinę parodą-sim
poziumą, į kurį suvažiuotų skulpto

aplankykime lietuvą

riai iš viso pasaulio, dirbtų mėnesį
ar daugiau, sukurtų meno kūrinių
ir juos padovanotų Lietuvai. Dailės
akademijos profesoriai, kur studija
vo Gintaras Karosas, išsigando, kad
studentėlis nepridarytų nešlovės Lie
tuvai prieš visą pasaulį, ir pašalino jį
iš akademijos. Bet tarptautinis simpo
ziumas pavyko, atvyko svečių iš už
sienio, renginys garsiai nuskambėjo
per visą Lietuvą ir taip tam tikra pras
me įteisino Europos parką kaip tarp
tautinio kultūros vyksmo vienetą.
Šiandien Europos parko-mu
ziejaus nepavydėtiną pradžią prime
na pirmojo tarptautinio skulptūros
simpoziumo likę darbai. Muziejaus
teritorija, užimanti 55 ha miško plo
tą, – jau tikras civilizuotas muzie
jus, bendradarbiaujantis su kitais
pasaulio muziejais. Vienas turizmo
ir švietimo projektas, finansuojamas
iš Europos PHARE programos lėšų,
vykdomas kartu su Suomijos „Kias
ma“, Danijos „Louisiana“, Estijos
„Mona“ ir Latvijos „Pedvale“ muzie
jais. Taigi Europos parko muziejus
išsikovojo tarptautinio vardą, o štai
dabar išsprendė ir savo likimą. Čia
yra nuolat eksponuojama 30 šalių
dailininkų per 100 modernių skulp
tūrų. Europos parką garsina net dvi
vieno žymiausių pasaulio menininkų
konstruktyvistų Dennis Oppenheim
iš JAV skulptūros – „Krėslas/basei
nas“, apkeliavęs visą Lietuvos spau
dą ir reklamuojamas dideliuose sten
duose Vilniaus mieste, bei „Gerianti
struktūra su inksto formos baseinu“.
Čia vietą rado ir Vytauto Kašubos
(„Berankė“), Elenos Urbaitis („At
spindėjimai“), Myrna Orsini („Sau
lėtekis/Saulėlydis“), Will Nettleship
(„Siaurųjų jūrų centre“), – tai daili
ninkų iš JAV darbai, kurių čia yra
bene daugiausia, taip pat yra kūrėjų
iš Japonijos, Prancūzijos, Italijos,
net Egipto ir Peru bei Pietų Afrikos.
Skulptūros labai natūraliai įsikompo
nuoja miško laukymėse po atviru dan
gumi. Pvz., vieno žymiausių minima
listinės krypties dailės klasiko Solo
LeWiitt (JAV) skulptūra „Dvigubo
negatyvo piramidė“ atsispindi mažo
ežeriuko vandenyje. Nepamirštamą

įspūdį daro iš miško išnyrančios tar
si antkapinės Beverly Pepper (JAV)
formos: „Išnykimas; mano senelės
atminimui“ ir kt.
Čia savo darbus eksponuoja
ir keletas Lietuvos dailininkų, pvz.,
Vladas Kančiauskas, Bronius Vyš
niauskas, Aloyzas Smilingis. Lanky
tojo šypseną išspaudžia prie įėjimo
į administracinį Europos parko pa
statą sėdintis kaip tikras, visai nemo
dernus Evaldo Paužos „Sėdintis po
licininkas“. Savo masteliais stulbina
paties Europos centro vadovo dail.
Gintaro Karoso kūriniai: „Vieta“ ir
„LNK infomedis“ – pastarasis Guin
nesso knygoje įregistruotas kaip di
džiausias pasaulyje meno kūrinys,
sukurtas iš 3 tūkst. senų televizorių.
Skulptūra užima 3 ha plotą, sveria
apie 150 tonų. Tuo metu, kai šių eilu
čių autorė lankėsi Europos parke, kū
rinys buvo atnaujinamas, nes gerokai
nukentėjo nuo lankytojų, kurie buvo
įleidžiami į skulptūros labirintus. Ga
lima įsivaizduoti, kokį lankytojams
daro įspūdį, kai, norint įeiti į šį „in
fomedį“, tenka peržergti per gulintį
Leniną. Kaip matote, Europos parko
idėjos autorius ir menininkas – taip
pat netradicinė asmenybė.
1997 m. minėta lenkų skulp
torė Magdalena Abakanowich atva
žiavo čionai pasirinkti vietelės ma
žai savo skulptūrai, bet kai pamatė,
kokios nuostabios čia galimybės,

sugalvojo didžiulį projektą. Tada gi
mė „Neatpažinto augimo erdvė“, už
imanti 2 tūkst. kv. metrų plotą. Tai
22 skirtingo dydžio – iki milžiniškų
– į kiaušinius panašių cementinių rie
dulių grandinė, natūraliai įauganti į
miško laukymę su natūraliais akme
nimis. Dailininkė mano, kad tai vie
nas geriausių jos kūrinių.
Viso to, kas šiame parke vyko
per 15 metų, negalėjo nematyti bu
vusieji Gintaro Karoso profesoriai.
Ir ką jūs manote – 1998 m. Dailės
akademijos profesoriai pakvietė bu
vusį studentą baigti jų mokslus savo
mokslų šventovėje. Štai kaip būna,
kai žmogus nebijo rizikuoti ir tvirtai
tiki tuo, ką daro. Jis baigė Dailės aka
demiją, Europos parke yra ir jo diplo
minis darbas – „Jūsų patogumui“.
Kai lankysitės Vilniuje, aplan
kykite ir Europos parką. Surasti jį
labai paprasta – atvažiuokite iki San
tariškių klinikų žiedo ir važiuokite
link Žaliųjų ežerų, sekdami rodykles
į Europos parką. Žinokite, kad čia,
už keliolikos kilometrų nuo Vilniaus
centro, labai įdomioje aplinkoje, ga
lima surengti konferenciją, diskusiją
originaliame pastate žole apželdintu
stogu. Viešąją įstaigą „Europos par
kas“ kasmet aplanko per 60 tūkst.
lankytojų, traukiančių čionai ir vasa
rą, ir žiemą.
Audronė Viktorija Škiudaitė

Dennis Oppenheim (JAV) „Krėslas/baseinas“
2006 Gruodis / Pasaulio lietuvis
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skelbimai

Kultūros renginiai Lietuvoje
2007 metų vasarą
*2007.05.11–13. Kurorto ati
darymo šventė PALANGA 2007.
*2007.05 ATATARIA LAMZDŽIAI - folkloro festivalis Kaune.
*2007.05 Festivalis VIVA
KOTRYNA - Klasikinės muzikos
festivalis Kotrynos bažn. Vilniuje.
*2007.05 KAUNO MIESTO
DIENA 2007.
*2007.05 Kultūrinio turizmo
šventė PANEMUNIŲ ŽIEDAI 2007
prie Raudonės pilies.
*2007.05 Regioninė kapelų
šventė ŽEMAITIŠKAS SMUIKE
LIS Akmenėje.
*2007.05 SENŲJŲ AMATŲ
DIENOS Šiauliuose.
*2007.05 TRAKŲ VASARA
2007 - Miesto šventė.
*2007.05 POEZIJOS PAVA
SARIS 2007.
*2007.05 UKMERGĖS MIES
TO ŠVENTĖ 2007.
*2007.05.24-27 Tarptautinis
folkloro muzikos festivalis SKAM
BA SKAMBA KANKLIAI Vilniuje.
*2007.05/06/07/08/09 XI PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS.
*2007.06 ALYTAUS MIES
TO ŠVENTĖ.
*2007.06 Žirgų sporto ir tradi
cinė kultūros šventė BĖK, BĖK, ŽIR
GELI Anykščiuose.
*2007.06 Tarptautinis folklo
ro festivalis SAULELĖ RAUDONA
ir Plungės miesto šventė.
*2007.06 Tarptautinis folklo
ro festivalis TEK SAULUTĖ ANT
MARAČIŲ Nidoje.
*2007.06 Tradicinis Tarptauti
nis festivalis ŠOKI TRYPKI Kaune.
*2007.06
VIDURAMŽIŲ
ŠVENTĖ Trakuose.
*2007.06 VILNIAUS FESTI
VALIS (klasikinės muzikos).
*2007.06/07 Tarptautinis fes
tivalis OPERETĖ KAUNO PILYJE
Kaune ir Druskininkuose.
*2007.06. 25 – 07.05 Tarptau
tinis festivalis VARGONŲ VASARA
2007 Klaipėdoje ir Nidoje.
*2007.06/07/08 IV Tarptauti
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IX Lietuvių dainų šventės

Konkursas

Kviečiame visus, kūrybingai nusiteikusius, dalyvauti 2010 m. Toron
te, Kanadoje, vyksiančios IX Lietuvių dainų šventės eileraščių konkurse.

Konkurso tikslas – sukurti žodžius/poeziją naujoms dainoms, ku
rios bus atliekamos šioje Dainų šventėje keturiose kategorijose:
1) žodžiai, tinkami dainai vaikams iki 14 m.;
2) žodžiai, tinkami dainai jaunimui nuo 15 m.;
3) žodžiai, tinkami dainai suaugusiems;
4) žodžiai, tinkami dainai bendram dainavimui.
Pageidautina, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodas – tin
kamas dainai. Tema – laisva. Atrinkus tinkamus žodžius (eiles), kurie bus
premijuojami, bus ieškoma kompozitorių, kad pagal tuos žodžius sukurtų
muziką.

Konkurso taisyklės:

• Konkursas jau paskelbtas ir baigiasi 2007 m. vasario 28 d. Visi kūri
niai turi pasiekti IX Dainų šventės Meno vadovę Dalią Viskontienę (žemiau
nurodytu adresu) iki 2007 m. kovo mėn. 15 dienos.
• Skiriamos dvi premijos kiekvienai kategorijai – iš viso 8 premijos.
Pirmajai vietai skiriama $300 premija; antrajai vietai – $200 premija.
• Kūrinio ilgis neribojamas, tačiau autoriams primenama, kad žodžiai
turi būti tinkami muzikiniam pritaikymui ir atlikimui Dainų šventėje (pagei
daujama, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodi).
• Tas pats autorius gali pateikti eiles, tinkančias ne tik vienai, bet ke
letui kategorijų. Eilėraščius galima pateikti viename dideliame voke anoni
miškai – slapyvardžiu, nurodant kuriai kategorijai kūrinys taikomas. Į pir
mąjį voką įdėti mažesnį voką pasirašius slapyvardžiu ant voko, o viduje
– įdėjus lapelį su autoriaus tikruoju vardu, namų adresu, telefono numeriu
bei elektroninio pašto adresu (jeigu tokį autorius turi).
• Premijuoti kūriniai tampa 2010 m. IX Dainų šventės Muzikos komi
teto nuosavybe ir bus spausdinami bei naudojami Komiteto nuožiūra, visuo
met pažymint autoriaus vardą/pavardę.
• Premijos bus įteikiamos ne vėliau kaip per 6 mėnesius pasibaigus
konkursui (t.y. iki 2007 m. liepos mėnesio pabaigos).
• Medžiagą prašome pateikti iki 2007 m. kovo mėn. 15 d. (ne vėliau),
siunčiant paštu vyriausiajai Meno vadovei – Daliai Viskontienei šiuo adre
su: 10 Kirk Bradden Rd. East, Etobicoke, ON Canada M8Y 2E6.

IX Dainų šventės Muzikos komitetas
nis CH. FRENKELIO RŪMŲ VASA
ROS FESTIVALIS Šiauliuose.
*2007.06/07/08 TARPTAUTI
NIS TYTUVĖNŲ FESTIVALIS.
*2007.06/07/08
ŠOKOLA
DINIS MOCARTAS LIETUVOJE
– festivalis atokiausiose Lietuvos
vietose bei Karaliaučiaus srityje.
*2007.06/07/08/09 Tarptauti
nis vasaros muzikos festivalis ANT
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KATEDROS LAIPTŲ Panevėžyje.
*2007 m. liepos 3-8 d. Vilniu
je LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖ
„BŪTIES RATU“.
*2007.07 Tarptautinis ekspe
rimentinės archeologijos festivalis
GYVOSIOS
ARCHEOLOGIJOS
DIENOS KERNAVĖJE.
*2007.07 JŪROS ŠVENTĖ
2007 Klaipėdoje. (Tęsinys kt. nr.)

