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Šv. Kalėdų išvakarėse į lietuvių tautą kreip-
damasis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus prisiminė ir toli nuo tėvynės esančius. 
Jis sakė: 

„Liūdna, kad šiandien daugybė Lietuvos 
žmonių susėsti prie vieno stalo su savo artimai-
siais, palinkėti ramybės ir pasidalyti dvasios šilu-
ma bei kalėdaičiu gali tik mintimis. Iš asmeninės 
patirties žinau, ką reiškia būti toli nuo gimtųjų 
namų, ką reiškia sulaukti švenčių krašte, kurį va-
diname antrąja tėvyne. Žinau, kad niekas ir nie-
kada neatstos ir nepakeis gimtųjų namų, šeimos, 
artimiausių ir brangiausių žmonių. Tačiau žinau ir 
tai, kad žmonių viltys pildosi. Todėl nuoširdžiai 
prašau Jūsų visų – nepraraskite tikėjimo savo tė-
vyne ir neatsižadėkite vilties į ją sugrįžti. Tos prie-
žastys, dėl kurių buvote priversti palikti Lietuvą, 
anksčiau ar vėliau išnyks. Lietuva tikrai susikurs 
savo gerovę, ir tam reikia kiekvieno mūsų tautos, 
mūsų valstybės žmogaus pastangų, palaikymo, ry-
šio su gimtuoju kraštu. Lietuvai visada reikės Jūsų 
rankų ir protų. 

Lietuva laukia ir visada lauks Jūsų grįžtan-
čių. Lietuvai visada rūpės kiekvienas ją palikęs 
žmogus. 

Todėl šiandien, Kūčių vakarą, pabūkime kar-
tu bent mintimis, siejami tų pačių jausmų, tų pačių 
išgyvenimų. Būkime šeima ir bendruomenė savo 
tautinėmis ir krikščioniškosiomis tradicijomis, sa-
vo tikėjimu, meile ir viltimi. Kad mus šiandien 
skiriantis geografinis atstumas niekada nevirstų 
dvasiniu. Kad kiekvienas iš Lietuvos išvykęs žmo-
gus žinotų: niekur kitur jis nebus taip laukiamas ir 
mylimas, kaip Lietuvoje – savo tėvų ir protėvių, 
savo dvasinių šaknų žemėje. Neužmirškit ir nenu-
vertinkit Lietuvos ir lietuvybės“, – sveikindamas 
su Šv. Kalėdomis ir linkėdamas kuo geriausios 
kloties ateinančiais metais sakė Valdas Adamkus.

Į tautiečius užsienyje kreipėsi ir pirmoji po-
nia Alma Adamkienė, vaikams, jų mamytėms bei 
tėveliams ateinančiais metais linkėdama namų ir 
širdžių jaukumo, laimės, ramybės ir vilties. „Tely-
di Jus tikėjimas savo tauta ir tėvyne, telydi tikėji-
mas žmonėmis“, – sakė A. Adamkienė.

Lietuva laukia ir
visada lauks Jūsų

grįžtančių
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– Malonėkite pristatyti savo 
vizito tikslą. Apie ką kalbėjotės su 
Airijos užsienio reikalų ministru 
Dermotu Ahernu?

– Su užsienio reikalų ministru 
kalbėjomės apie dvišalius santykius, 
Europos sąjungos kaimynystės poli-
tiką, aptarėme problemas, kylančias 
ES, Šengeno ir euro zonos plėtrą.  
Taip pat įvyko susitikimas su Airijos 
respublikos ūkio ministru, su kuriuo 
buvo aptartas ekonominis bendradar-
biavimas ir ES energetikos politika. 
Pristačiau Lietuvos siekį Vilniuje 
steigti Lyčių lygybės institutą bei 
paprašiau Airijos paramos šiam pro-
jektui.

Airija mums tampa įdomi ir 
reikšminga šalimi dėl didelės emig-
racijos. Mūsų žiniomis, Airijoje 
šiuo metu  gyvena 120 000 lietuvių 
ir šie lietuviai – lietuvių „sala“ Airi-
joje – yra svarbus tiltas, jungiantis 

„pasaulio lietuvio” svečias

Užsienio reikalų ministras
 pas Airijos lietuvius

dvi tautas, dvi valstybes. Šiuo tiltu 
į Lietuvą gali judėti lietuvių žinios, 
lietuvių surinktas Airijoje patyrimas. 
Teisingai kreipiant Lietuvos politiką 
Airijos lietuviai galėtų vienu ar kitu 
būdu dalyvauti Lietuvos gyvenime, 
grįžti į Lietuvą, siųsti ten mokytis sa-
vo vaikus.

Be to, Lietuva, gerai pažinda-
ma savo regioną, siūlo Airijai bendra-
darbiauti ekonomikos bei investicijų 
plėtros srityje ne tik ES, bet ir plėtoti 
bendradarbiavimą su Rusija, Baltaru-
sija, Ukraina. Mūsų nuomone, tai yra 
įdomūs pasiūlymai ir jie atveria pla-
čias galimybes bendradarbiavimui.

– Kokias veiklos kryptis 
URM numato bendraujant su už
sienyje gyvenančiais lietuviais?

– Būdamas užsienio reikalų 
ministru kartu esu ir Lietuvos vyriau-
sybės narys, dalyvauju Vyriausybės 
posėdžiuose ir stengiuosi plačiau 
pažvelgti į problemas, kylančias Lie-

tuvoje. Dėl šios priežasties išeivija 
mane domina ne tik kaip URM va-
dovą (iš esmės tai būtų konsuliniai 
reikalai), šis klausimas man rūpi ir 
kaip Lietuvos piliečiui – kas atsitiks, 
kaip gyvens Lietuva po keleto ar ke-
liolikos metų.

Man atrodo, kad Lietuva dau-
giau nebus suvokiama kaip šalis, ku-
rią apibrėžia tik valstybinės sienos 
ir kurios piliečiais laikomi tik tie 
lietuviai, kurie gyvena toje teritori-
joje. Lietuva yra laisva, demokratinė 
valstybė, ES narė. Šiuo metu mes tu-
rime integruotos, globalios Lietuvos 
supratimą – ji suvokiama kartu su lie-
tuvybės „salomis“, kurios egzistuoja 
už Lietuvos ribų.

Man atrodo, kad ši simbiozė, 
toks savotiškas Lietuvos ir užsienio 
lietuvių bendravimas, yra kažkas 
daugiau nei sausas bendradarbiavi-
mas. Visų pirma – tas patriotinis, lie-
tuviškas sentimentas, jungiantis mus 
– jis turi būti stiprinamas, turi būti 

2006 m. lapkričio 20-21 d. Airijoje viešėjo LR užsienio reikalų 
ministras Petras Vaitiekūnas. Ministras susitiko su Airijos užsienio 
reikalų ministru Dermotu Ahernu, prekybos ir darbo ministru Micha-
elu Martinu, taip pat su Lietuvos ir Airijos verslo asociacijos atsto-
vais. 

Į Airiją buvo atvežta telekomunikacijų įrangos teletiltu sujung-
ti Lietuvos ambasadą Dubline su Užsienio reikalų ministerija. Pir-
mojo teletilto metu buvo aptarta idėja steigti Lietuvos informacinį 
centrą Airijoje,  numatomos telekonferencijos švietimo ir verslo klau-
simais.

Lietuvos ambasadoje ministras susitiko su Airijos Lietuvių Ben-
druomenės nariais ir ambasados svečiais. Bendruomenės pirmininkė 
Jurga Vidugirienė bendruomenės vardu pasveikino ministrą Petrą 
Vaitiekūną ir ambasadorę Izoldą Bričkovskienę Lietuvos ir Airijos 
diplomatinių santykių atkūrimo 15-os metų jubiliejaus proga. Susiti-
kimo metu buvo pristatyta „Fotomanai“ klubo narių fotografijų paro-
da „Lietuviai Airijoje“.

Susitikimo metu ministras Petras Vaitiekūnas atsakė į Airijos 
lietuvių bendruomenės metraštininkės Eglės Turevičiūtės klausimus.

Lietuvos užsienio reikaLų minist
ras Petras vaitiekūnas 
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atrandamos naujos dialogo formos. 
Patriotizmas, kultūra, ekonomika, in-
formacija ir naujos galimybės – tai 
stiprina ir Lietuvos valstybę, ir tą in-
tegruotą Lietuvą, tai turi suvienyti ir 
lietuvius, gyvenančius užsienyje. Tik 
turime žymiai kūrybiškiau ir plačiau 
pažvelgti į kylančias problemas bei  
atsirandančias naujas galimybes.

– Ar matote kokių nors skir
tumų tarp bendruomenių, atsto
vaujančių senąsias ir naująsias 
emigracijos bangas? Ar tie skirtu
mai įtakoja ministerijos planus?

– Skirtumų, be abejo, yra. Jie, 
matyt, yra natūralus reiškinys. Lietu-
va patyrė keletą emigracijos bangų, 
ir tos emigracijos bangos iš esmės 
skiriasi. Viena banga buvo susijusi 
su Pirmuoju pasauliniu karu, kita 
– su Antruoju pasauliniu karu. Šių 
emigracijos bangų lietuviai neturėjo 
kur sugrįžti – nebuvo Lietuvos vals-
tybės. Tačiau dabartiniai emigracijos 
procesai, vykstantys mūsų akyse, iš 
esmės keičia Lietuvą, nes jie vyksta 
kitokiomis sąlygomis.

Lietuva – demokratinė ir labai 
intensyviai  besivystanti valstybė, 
priklausanti ES ir NATO. Jau pats 
klausimas, ar lietuviai emigruoja, 
įgauna naują atspalvį – juk jie emig-
ruoja ES ribose. Turime pasinaudoti 
atsirandančiomis naujomis galimybė-
mis per lietuvius, gyvenančius viso-
je ES, labiau joje įsitvirtinti.

– Ar ministerijos ruošia
muose projektuose stengiamasi 
atsižvelgti į konkrečių šalių porei
kius?

– Be abejo, projektai yra spe-
cifiniai. Susitikimuose su Airijos, 
Didžiosios Britanijos ar Ispanijos 
lietuviais (nepamirškime pažiūrėti 
į rytus ar dar toliau į vakarus – juk 
egzistuoja ir Amerikos, ir Rusijos lie-
tuviai),  bandome surasti optimalius 
sprendimų variantus. Visi labai skir-
tingi, matyt, gyvenamosios šalies 
koloritas savotiškai įtakoja ir ten 
gyvenančių lietuvaičių mąstymą bei 
charakterius.

Emigracijos problemos neiš-

spręs viena ministerija ar kitos Lietu-
vos institucijos. Tai yra iššūkis visai 
Lietuvai. Visa Lietuva, ir jūs, ir mes, 
likusieji Lietuvoje, turime suprasti, 
turime suvokti, kas gi įvyko su mu-
mis ir kaip mes gyvensim toliau, ko-
kie mūsų tikslai ir siekiai? Ir kaip 
mes eisime šių tikslų link? Nuostata 
turi ateiti iš pačių tautos šaknų, iš to 
giluminio suvokimo, kad mes visi 
esam lietuviai ir šis jausmas visus 
mus jungia, nepriklausomai nuo to, 
kur mes gyvenam: Lietuvoje ar „lie-
tuviškose“ salose užsienyje.

– Kiek, Jūsų žiniomis, lietu
vių yra pasaulyje? Kuo remiantis 
gaunami šie skaičiai ir ar jie gali 
būti tikslūs?

– Kol kas tikslių statistinių 
duomenų nėra. Manoma, jog nau-
jai emigravusių lietuvių pasaulyje 
– apie 350 000. Sunku pasakyti, ar 
tie skaičiai tikslūs, bet ne tai svar-
biausia. Aišku viena – šie skaičiai 
kiekvieną dieną auga – tą tendenciją 
mes aiškiai matome. Ją reikia suvok-
ti ir teisingai įvertinti, kad galėtu-
me imtis konkrečių veiksmų. Tokio 
pobūdžio tendencija gali turėti tiek 
neigiamų, tiek ir teigiamų pasekmių, 
bet ji jau niekados neleis Lietuvai iš-
likti tokiai, kokia ji buvo.

– Ar manot, kad Lietuva tu
rėtų prisidėti 
prie lietuviškų 
mokyklų steigi
mo užsienyje? 
Kuo URM galė
tų padėti užsie
nio lietuviams, 
trokštantiems, 
jog jų vaikai 
nepamirštų lie
tuvių kalbos?

– Būti-
nai! Įsteigėme 
internetinės te-
levizijos tiltą, 
kad galėtume 
konstruktyviau 
ir praktiškiau 
spręsti iškilu-
sias problemas, 

kad galima būtų susėsti abipus ekra-
nų ir, žiūrint vieni kitiems į akis, ieš-
koti sprendimų.

Man visados norisi ne kokio 
„paukščio skrydžio“, iš viršaus ap-
žvelgiant problemas, o tiesiog „ėji-
mo žeme“, kai dedant žingsnį po 
žingsnio, galima nueiti didelį kelią į 
didelį tikslą. Man atrodo, kad jeigu 
mes imsimės spręst nedidelius, kon-
krečius klausimus, pirmieji – maži, 
bet tvirti žingsneliai į didelį tikslą 
bus žengti.

– Su kokių šalių lietuvių ben
druomenių veikla jau esate susipa
žinęs?

– Ministru tapau neseniai ir 
dar neturėjau daug progų artimiau 
susipažinti su visų lietuvių bendruo-
menių užsienyje veikla. Geriau pažįs-
tu Latvijos bei Baltarusijos lietuvių 
bendruomenes, šį tą žinau apie lietu-
vių bendruomenę Norvegijoje, Mask-
voje. Na, dabar štai – Airijoje.

Manau, kad Airija yra vienas 
iš pagrindinių emigracijos taškų. 
Mes ketiname, padedami Airijos 
Lietuvių Bendruomenės, įgyvendin-
ti pilotinį projektą, kurį vykdydami 
galėtume atsakyti į klausimus, kuo 
mes galime būti jums naudingi. At-
sakymų į šiuos klausimus paieška ir 
jums patiems padės susivokt, kas gi 
jūs esate, ko jūs norit. 

airijos LB vadovai: (stovi iš kairės) jurga vidugirienė, 
arūnas teišerskis, mindaugas vidugiris; (sėdi iš kairės) 
ieva gedmintaitė ir jurga garBatavičiūtė dawn
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Respublikos ir kitos valstybės pilie-
tis. Pilietybės įgijimo ir netekimo 
tvarką nustato įstatymas“.

29-asis Konstitucijos straips-
nis teigia:

„Įstatymui, teismui ir kitoms 
valstybės institucijoms ar pareigū-
nams visi asmenys lygūs. Žmogaus 
teisių negalima varžyti ir teikti jam 
privilegijų dėl jo lyties, rasės, tauty-
bės, kalbos, kilmės, socialinės padė-
ties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų 
pagrindu“.

Pilietybės įstatymo 18 straips-
nio 1 dalyje yra nustatyti pilietybės 
netekimo pagrindai: l. atsisakius LR 
pilietybės; 2. įgijus kitos valstybės 
pilietybę; 3. LR tarptautinių sutarčių 
numatytais pagrindais. 

Pilietybės įstatymo 18 straips-
nio 2 dalyje yra išvardintos taikymo 
išimtys (2006 m. balandžio 6 d. re-
dakcija): asmenys iki 1940 m. birže-
lio 15 d. turėję Lietuvos pilietybę, 
jų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai 
(jeigu šie asmenys, jų vaikai, vaikai-
čiai ar provaikaičiai nerepatrijavo), 
taip pat lietuvių kilmės asmenys, ku-
rių tėvai ar seneliai arba vienas iš tė-
vų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir 
pats asmuo pripažįsta save lietuviu, 
įgiję kitos valstybės pilietybę, nepra-
randa Lietuvos Respublikos piliety-
bės ir tuo pat metu gali būti ir Lie-
tuvos Respublikos, ir kitos valstybės 
piliečiai. 

Pagal Pilietybės įstatymo 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 17 
straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas 
asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėję Lietuvos pilietybę, jų vaikai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai buvimo 
LR piliečiais ir teises į LR pilietybę 
išsaugojimo požiūriu yra suskirsty-
ti į kelias grupes: 1. lietuvių kilmės 
asmenys laikomi Lietuvos piliečiais 
ir išsaugo teisę į LR pilietybę neat-

Konstitucijos žodžius 
teisiškai galima buvo 

interpretuoti plačiau
2006 m. lapkričio mėn. 

11 d. LR Konstitucinis teis-
mas pasisakė dėl pilietybės 
įstatymų kai kurių dalių ne-
atitikimo LR Konstitucijai. 
Šis sprendimas ypač sujau-
dino išeiviją. Šį klausimą 
svarstė Seimo ir JAV LB 
komisija bei priėmė rezoliu-
ciją. Spausdiname PLB Val-
dybos pirmininkės Reginos 
Narušienės, JD, straipsnį, 
kuris ne tik komentuoja, 
bet ir siūlo išeitis iš susida-
riusios nepalankios pusei 
milijono išeivių teisinės pa-
dėties. 

Regina Narušienė, JD

sižvelgiant į tai, kur jie gyvena; 2. 
kitos etinės kilmės (tautybės) asme-
nys yra suskirstyti į dvi grupes: pir-
ma, išvykusieji į bet kurią užsienio 
valstybę, bet ne į savo etninę tėvynę; 
tokiu atveju jie yra laikomi Lietuvos 
piliečiais ir išsaugo teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę, ar antra, išvy-
kusieji į savo etninę tėvynę ir apsigy-
venusieji joje (t.y. repatrijavusieji) 
– tokie asmenys nėra laikomi Lietu-
vos Respublikos piliečiais.  

Konstitucinis teismas interpre-
tavo žodžius „atskirus atvejus“ Kon-
stitucijos 12 straipsnyje kaip „retus 
(atskirus), išimtinai, o ne paplitu-
sius“ atvejus. Tokiu būdu Konstitu-
cinis teismas nusprendė, kad Pilie-
tybės įstatymo 18 straipsnis priešta-
rauja Konstitucijai. Atsižvelgdamas 
į Lietuvos sąlygas šiandien, okupa-

2006-11-11 LR Konstitucinis 
teismas išnagrinėjo Lietuvos piliety-
bės įstatymus dėl Lietuvos pilietybės 
pagal du prašymus. Vieną prašymą 
pasirašė 34 LR Seimo nariai, prašy-
dami ištirti, ar LR  pilietybės įstaty-
mo 18 straipsnis neprieštarauja LR 
Konstitucijos 29 ir  12 straipsniams. 
Antras prašymas buvo pateiktas Vil-
niaus apygardos administracinio teis-
mo ištirti, ar LR pilietybės įstatymo 
I straipsnio 1 dalies 1 punktas, 17 
straipsnio 1 dalies 1 punktas nepri-
eštarauja LR Konstitucijos 29  ir 12 
straipsniams. 

12-asis Konstitucijos straips-
nis teigia:

„Lietuvos Respublikos piliety-
bė įgyjama gimstant ir kitais įstaty-
mo nustatytais pagrindais. Išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu Lietuvos 

regina narušienė
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cijos padarytą Lietuvai ir jos tautai  
žalą ir Lietuvos tautos interesus Kon-
stitucinis teismas tuos Konstitucijos 
žodžius teisiškai galėjo interpretuoti 
plačiau.

Konstitucija yra gyvas, besi-
vystantis dokumentas, kuris turi būti 
interpretuotas atsižvelgiant į dabarti-
nes Lietuvos sąlygas. Turime supras-
ti, kad dvigubos pilietybės draudi-
mas Konstitucijoje nėra absoliutus. 
Konstitucija negalima nustatyti teisi-
nio reguliavimo, kuris atkirstų užsie-
nyje gyvenančius lietuvius nuo lie-
tuvių tautos. Užsienio lietuviai yra 
neatskiriama Lietuvos tautos dalis. 
Turime neužmiršti, kad visi Lietuvos 
piliečiai šiandien turi dvigubą pilie-
tybę – Lietuvos ir Europos Sąjungos. 
Precedentų tokiai platesnei interpre-
tacijai yra. 1928 m.  Lietuvos Res-
publikos paskelbta Konstitucija taip 
pat teigia, kad niekas negali būti 
kartu Lietuvos ir kitos kurios valsty-
bės pilietis ( # 10 pirmoji dalis), bet 
kartu buvo nustatyta, kad „Lietuvos 
pilietis tačiau nepraranda savo pilie-
tybės teisių patapęs kurio Amerikos 
krašto piliečiu, jei atlieka tam tikras 
įstatymo nurodytas pareigas“.  Kal-
bant apie tą išimtį buvo paminėtas 
Lietuvos valstybės siekis neprarasti 
ryšio su tuose užsienio kraštuose gy-
venančiais Lietuvos piliečiais, kurie 
tuo metu masiškai emigravo į užsie-
nį. Dauguma tautiečių emigravo į 
Amerikos žemyno valstybes – Šiau-
rės ir Pietų Ameriką bei Kanadą. Iš-
imtis buvo padaryta tiems Lietuvos 
piliečiams, kurie įgijo „kurio nors 
Amerikos krašto pilietybę“. Tuo me-
tu, reguliuojant dvigubą pilietybę, 
net buvo sudaryta sutartis su JAV. 

Šiandien Lietuvos tauta pra-
deda nykti. Mirštamumas kur kas 
pranoksta gimstamumą. Lietuvos 
piliečiai masiškai vyksta į kitus kraš-
tus – nuo Nepriklausomybės atstaty-
mo 1990 m. iš Lietuvos išvyko apie 
pusę milijono piliečių. Bent vienas 
milijonas išvyko prieš ir per pasta-
rąją okupaciją (iki 1990 m.). Vyksta 
didelis „protų nutekėjimas“. 16 000 
Lietuvos vaikų gimė ir gyvena užsie-
nyje. Turime suprasti, kad ne visi 

emigrantai yra išvykę tik tam, kad 
gerintų savo gyvenimo sąlygas, už-
sidirbtų daugiau lėšų. Liūdna tiesa, 
kad daug išvykusiųjų tiesiog prarado 
viltį ir pasitikėjimą savo tėvyne, jos 
valdžios ne visuomet skaidriai pri-
imamais sprendimais. Kokį poveikį 
šis Konstitucinio teismo sprendimas 
turės žmonėms, kurie jau dabar svars-
to, ar jie yra reikalingi Lietuvai?

Lietuva bando kurti įvairias 
strategijas, kad sustabdytų tą masinę 
emigraciją bei sudarytų sąlygas už-
sienio lietuviams bei Lietuvos pilie-
čiams užsienyje grįžti. Dėl strategijų 
rengimo proceso ir jų tekstų galima 
diskutuoti, bet jų rengimo faktas by-
loja susirūpinimą lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės ateitimi. Laikas 
įvardinti tikruosius Lietuvos intere-
sus. Negi tie interesai – užtvindyti 
Lietuvos darbo rinką būtina darbo 
jėga – žmonėmis iš Rytų šalių, o ne 
lietuviais? Tai kam Lietuva išleidžia 
dideles sumas pinigų ir eikvoja jėgas 
rengdama strategijas?

Konstitucinis teismas taip pat 
sumažino galimybę gauti Lietuvos 
pilietybę išimties tvarka „nusipelniu-
siems Lietuvai“, suteikiant Lietuvos 
pilietybę kitos tautos piliečiui, reika-
laudama šių sąlygų: „ypač reikšmin-
gai prisideda prie LR valstybingumo 
stiprinimo, LR galios ir jos autorite-
to tarptautinėje bendruomenėje didi-
nimo, susijęs su Lietuvos valstybe 
nuolatiniais faktiniais ryšiais, integ-
ravęsis į Lietuvos visuomenę“.

Konstitucinis teismas nuspren-
dė, jog čia išvardinti pilietybės įsta-
tymo straipsniai prieštarauja Konsti-
tucijos 29 straipsniui, nes jie įgyja 
diskriminacijos atspalvį dėl asmenų 
lygybės ir kilmės, nors pats Konstitu-
cinis teismas pripažįsta, kad konsti-
tucinis asmenų lygiateisiškumo prin-
cipas nepaneigia galimybės įstatyme 
nustatyti nevienodą (diferencijuotą) 
teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų 
kategorijų, esančių skirtingose padė-
tyse, atžvilgiu. Tos kategorijos (kla-
sės) turi būti pagrįstos. Konstitucinis 
teismas nusprendė, jog įstatyme su-
kurtos klasės nėra objektyviai pagrįs-
tos, pateisinamos. Nesutinku, kad ta 

klasė, kuri buvo įstatymo įteisinta 
(asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėję Lietuvos pilietybę), nėra ob-
jektyviai pateisinama. Jie buvo pilie-
čiai iki okupacijos, sienų pakeitimo 
arba buvo Sovietų valdžios deportuo-
ti į kitus kraštus. Platesnis pasaulis 
nepripažino Lietuvos pilietybės, tik 
Sovietų Sąjungos pilietybę. Niekas 
iš Lietuvos piliečių nenorėjo būti 
laikomi „sovietų“ piliečiais. Jiems 
nebuvo kitos išeities, tik tapti kitos 
valstybės piliečiais. Lietuvai atsta-
čius Nepriklausomybę bei pilietybės 
instituciją, ta klasė turi turėti kokias 
nors privilegijas atgauti savo turėtą 
pilietybę. 

Turime atsiminti, kad Lietu-
va pagal jos Konstituciją yra tautinė 
valstybė. Ji kūrėsi lietuvių tautos pa-
grindu. Valstybės yra sukurtos etni-
nių tautų pagrindu. Tarptautinė teisė 
pripažįsta, kad kiekviena valstybė 
turi teisę nuspręsti pilietybės tvar-
ką bei sąlygas. Valstybės atkūrimas 
1990 m. buvo grindžiamas valstybės 
tęstinumu, tai reiškia – ir Lietuvos 
pilietybės tęstinumu. Todėl Lietuvos 
valstybės piliečių kilmės klasė yra 
objektyviai pateisinama.

1997 m. Europos konvencija 
dėl pilietybės (kurios Lietuva nėra 
pasirašiusi) pabrėžia, kad kiekviena 
valstybė pagal savo teisę nustato, 
kas yra jos piliečiai (3 str.). Minėta 
konvencija suteikia teisę turėti savo 
valstybės pilietybę pagal gimimą ir 
prigimtį (6 str.) ir valstybei suteikia 
teisę nutarti, ar pilietybės įgijimas ar 
išlaikymas turi pareikalauti, kad būtų 
atsisakyta kitos valstybės pilietybės 
(7 str.), vis dėlto prideda: „Valstybė 
neprivers atsisakyti ar nustoti kitos 
pilietybės tam, kad įgytų ar išlaikytų 
savo pilietybę, jei tas atsisakymas ar 
nustojimas yra neįmanomas ar racio-
naliai nepriimtinas“ (16 str.).

Pagaliau, ką toks Konstituci-
nio teismo sprendimas reiškia? Atei-
tyje jokia grupė, lietuvių kilmės ar 
ne, nebegali turėti dvigubos piliety-
bės, išskyrus atskirus asmenis už la-
bai didelius „nuopelnus Lietuvai.“ 
Lietuvos pilietis ateityje negalės 

nukelta į 9 psl.



Pasaulio lietuvis  /  2007 Sausis�

2006 m. gruodžio 1 d. Vilniuje 
vyko Lietuvos ir Lenkijos parlamen-
tų asamblėjos sesija. Įdomu, kad 
Lenkijos parlamentas į delegaciją 
buvo įtraukęs ir Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkę pedagogę 
iš Seinų, Lenkijos lietuvių „Aušros“ 
žurnalo redaktorę Ireną Gasperavi-
čiūtę, o PLB valdybos pirmasis pava-
duotojas istorikas Petras Maksimavi-
čius dalyvavo kaip svečias LR Seimo 
vicepirmininko Č. Juršėno kvietimu. 
Apie šį renginį P. Maksimavičius pa-
pasakojo „Aušros“ 23 nr. Čia per-
teikiame jo mintis. Pro objektyvų 
informacijos turinį prasisunkia tam 
tikra įtampa – lietuviai nepatenkinti 
tautiečių padėtimi Lenkijoje, lenkai 
– savo tautiečių padėtimi Lietuvoje, 
bet politiniai ir ekonominiai ryšiai 
tarp Lenkijos ir Lietuvos šiuo metu 
geri kaip niekada.

Lietuvos Seimo vicepirminin-
kas Č. Juršėnas, pradėdamas Lietuvos 
ir Lenkijos parlamentų asamblėjos se-
siją Vilniuje, pabrėžė, kad abiejų vals-
tybių įstojimas į ES ir NATO atvėrė 
kelią į naują epochą. Paragino Seimo 
narius plačiau pažvelgti ir į abiejų 
valstybių reikalus, matyti juos per ben-
dros Europos interesų prizmę. 

Lenkijos Seimo vicepirminin-
kas J. Kalinowski padėkojo Lietuvai 

už paramą sprendžiant nesutarimus 
su Rusija, tačiau daugiau dėmesio 
skyrė tautinių mažumų problemoms. 
„(...) Lietuviai myli lenkus, tačiau su 
sąlyga, jeigu jie nėra Lietuvos len-
kai“, – pradėjo diskusiją Lenkijos 
Seimo vicepirmininkas. Pabrėžė, kad 
jo tautiečiai ligi šiol turi problemų, 
susijusių su žemės susigrąžinimu, 
pavardžių rašyba, švietimu. J. Kali-
nowski netikėtai paminėjo ir Seinų 
„Žiburį“. Pasak jo, Lenkija, spręsda-
ma Lenkijos lietuvių problemas, el-
giasi atvirai. Labai įtikinamai Seimo 
pirmininkas pabrėžė, kad „Žiburio“ 
mokykla jau atgavo jai skirtas „mo-
kinio krepšelio“ lėšas, Punske spar-
čiai vyksta lietuvių licėjaus statyba. 
Pasak jo, svarbu, kad taip pat Lietu-
voje gyvenantys lenkai pagaliau su 
pasididžiavimu ir meile galėtų pasa-
kyti: „Lietuva, tėvyne mano“. 

Asamblėjos sesijos atidaryme 
dalyvaujantis Lietuvos premjeras G. 
Kirkilas apžvelgė abiejų valstybių 
bendradarbiavimo ypatumus. Akcen-
tavo ekonominio bendradarbiavimo 
ir bendrų infrastruktūros projektų 
paspartinimo galimybę. Pasak jo, 
Lietuva ir Lenkija bendradarbiauja 
taip pat „daugiašaliu formatu“. Ge-
riausias pavyzdys – Lietuvos pozi-
cija kilus nesutarimų tarp Lenkijos 
ir Rusijos. Premjeras pripažino, kad 

ne visi Lietuvos lenkų reikalai iš-
spręsti. Nepaisant „lenkų ir lietuvių 
širdžių aljanso“, lieka spręsti žemės 
grąžinimo ar švietimo problemas. 
Tačiau taip pat priminė, kad Lenki-
jos lietuviai turi lietuvių švietimo ir 
kultūros puoselėjimo problemų. Pri-
mindamas, kad Lietuvoje veikia 56 
lenkų organizacijos ir daugiau kaip 
100 lenkiškų mokyklų, pažymėjo, 
jog „Lietuvoje Lenkijos yra daug, 
bet norėtųsi, kad ir Lenkijoje Lietu-
vos būtų daugiau“. 

Tačiau Lenkijos Seimo nariai 
nebuvo linkę kalbėtis apie abiejų 
valstybių bendradarbiavimą Euro-
pos kontekste. Seimo narys A. Fe-
dorowicz paaiškino, kad jam jau 
nusibodo važinėti į Asamblėjos po-
sėdžius, kuriuose nuolat tik kalbama 
apie Lietuvos lenkų problemas, bet 
jos nesprendžiamos. Pasak jo, šis po-
sėdis bus paskutinis, kadangi yra pa-
rengtas kreipimasis dėl lenkų padė-
ties Lietuvoje, kuris bus išplatintas 
Europos Parlamente. Jis įsitikinęs, 
kad tik šitaip bus sustabdytas ele-
mentariausių žmogaus teisių pažeidi-
nėjimas Lietuvoje. Atkreipė dėmesį, 
kad Lenkija šioje srityje elgiasi so-
lidžiai, nes joje gerbiamos tautinių 
mažumų teisės. Pažymėjo, kad apie 
„Žiburio“ mokyklos Seinuose finan-
savimą ar Punsko Kovo 11-osios licė-
jaus problemas net neverta tokiame 
rimtame forume kalbėti, nes tai – tik 
„incidentiniai įvykiai“. Seimo nario 
nuomone, reikia baigti kalbėti apie 
sentimentus ir abipusę meilę, nes 
geopolitikoje nėra sentimentų, o tik 
interesai. Lietuvos politikams paaiš-
kino, kad taip pat „Lietuvos ekono-
mikos interesai ne visuomet atitinka 
Lenkijos interesus“, todėl taip van-
giai sprendžiamas infrastruktūros 
projektų klausimas. 

Lenkijos Seimo nario W. Gin-
towt-Dziewaltowski pranešime taip 
pat nestigo priekaištų Lietuvai dėl 
Lietuvos lenkų teisių pažeidimo. Sei-
mo narys žengė dar toliau. Perspėjo, 
kad Lietuva ateityje neplanuotų jo-
kių administracinių pakeitimų vieto-
vėse, kur gyvena lenkų tautinė mažu-
ma. „Lietuvos paradoksu“ pavadino 
situaciją, kai Vilniaus rajone, šalia 

Lietuvos ir Lenkijos ParLamentų asamBLėjos sesijos viLniuje daLyviai. 
P. maksimavičiaus nuotr. 

Lietuvoje Lenkijos yra daug,
 bet norėtųsi, kad ir Lenkijoje

 Lietuvos būtų daugiau

Tėvynėje
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2006 gruodžio 11 d. Kultūros 
ministerijoje posėdžiavęs Lietuvos 
nacionalinių kultūros ir meno premi-
jų komitetas paskelbė devynis šių me-
tų laureatus. Daugiausia prestižinių 
šių metų Lietuvos nacionalinių pre-
mijų, teikiamų už reikšmingiausius 
pastarųjų penkerių metų Lietuvos ir 
pasaulio lietuvių menininkų sukur-
tus kūrinius, atiteko dailininkams, 
muzikams bei menotyrininkams. 

Nacionalinės premijos laurea-
te tapo ir Prancūzijoje kurianti pia-

Paskelbti Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatai

nistė Mūza Rubackytė, įvertinta už 
profesinį meistriškumą, nacionalinės 
kultūros propagavimą, pastarųjų me-
tų koncertinę ir visuomeninę veiklą. 

Priminsime, kad Mūza Ru-
backytė, Prancūzijos Lietuvių Ben-
druomenės Tarybos narė, 2006 metų 
pradžioje yra gavusi „Lietuvos tapa-
tybės“ projekto apdovanojimą „Lie-
tuvos mūzos“ nominacijoje (sic!) už 
Lietuvos vardo garsinimą kultūros 
pasaulyje, o taip pat Lietuvos vyriau-
sybės kultūros ir meno premiją. Tad 

gauti kitos valstybės pilietybės, ne-
praradęs Lietuvos pilietybės. Joks 
užsienio šalies pilietis nebegalės pa-
sinaudoti savo išlikusia teise į Lietu-
vos pilietybę neatsisakęs kitos šalies 
pilietybės.

Turiu pabrėžti, kad šis sprendi-
mas galioja nuo lapkričio 13 d. Tie, 
kurie jau turi atstatę Lietuvos pilie-
tybę, turi teisę toliau būti Lietuvos 
piliečiai, pilietybė nebus atimama, 
nes sprendimas atbuline data nega-
lioja. Šis nutarimas yra galutinis ir 
neskundžiamas bei yra paskelbtas 

Konstitucijos žodžius teisiškai 
galima buvo interpretuoti plačiau

LR vardu.
Dabartinė LR Seimo pareiga 

– iš esmės pataisyti esamą Pilietybės 
įstatymą, vadovaujantis  Konstituci-
nio teismo sprendimu. Žinoma, kitas 
kelias būtų keisti pačią Konstituciją 
– tuomet gal galima būtų teisėtai pa-
rengti Pilietybės įstatymą, kuriame 
būtų atsižvelgta į lietuvių tautos ir 
Lietuvos interesus. Sumanymą keisti 
ar papildyti LR Konstituciją turi tei-
sę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 
¼ visų Seimo narių grupė arba ne 
mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų. 
Pirmą skirsnį, kuriame yra 12 str., ga-

lima pakeisti tik referendumu.     
Lietuvos pilietybė įgyjama gi-

mimu iš Lietuvos piliečių tėvų ir yra 
kiekvieno lietuvio ir Lietuvoje gimu-
siojo lietuvio amžina prigimtinė tei-
sė, įgaunama per tiesioginį ryšį su 
gimusiųjų ir jų tėvų žeme bei kraujo 
ryšiu su Tėvyne per jo prigimtį iš tė-
vų, senelių ir prosenelių, kurie Lie-
tuvoje gyveno ar gyvena. Ši amžina 
prigimtinė teisė į Lietuvos pilietybę 
neturėtų būti taip lengvai atimama. 
Lietuva turi rasti priemonių padėti 
žmonėms išlaikyti savo ryšius su Tė-
vyne.

atkelta iš 7 psl.

lenkiškų mokyklų, statomos naujos 
lietuviškos. Pasak jo, yra manančių, 
kad šitaip Lietuvos piliečiai traktuo-
jami nelygiateisiškai. 

Lietuvos ambasadorius Lenki-
joje E. Meilūnas pažymėjo, kad ne 
tik Lietuvos lenkai, bet taip pat Len-
kijos lietuviai susiduria su rimtomis 
problemomis. Pasiūlė paraginti abie-
jų šalių vyriausybės institucijas spręs-
ti tautinių mažumų problemas, kurių 
nesprendžia vietos savivaldybės. Am-
basadorius pabrėžė, kad šiuo metu 
esąs Lietuvos ir Lenkijos santykių 
lūžio periodas, nes pagaliau pajudėjo 
bendri infrastruktūros projektai. Pri-
mindamas apie antilietuvišką pamin-

klą, pastatytą šalia Lietuvos karių pa-
laidojimo vietos Berznyko kapinėse, 
atkreipė dėmesį į kultūros paveldo 
išsaugojimo ir jo gerbimo svarbą, plė-
tojant dvišalius santykius. 

Lietuvos ir Lenkijos seimų 
asamblėjos XV sesija baigėsi dviejų 
pareiškimų priėmimu. Pirmajame jų 
išsakomas palaikymas Rygos NATO 
viršūnių susitikime priimtam sprendi-
mui dėl NATO tolesnės transformaci-
jos sėkmės, ypač paramai Gruzijai ir 
Ukrainai siekiant euroatlantinės integ-
racijos. Antrasis Asamblėjos pareiški-
mas skirtas 1994 m. balandžio 26 d. 
pasirašytos Lietuvos Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos draugiškų santy-

Prancūzijos lietuvių įvaizdžiui – po 
gerą žinią kasmet!  

Nuoširdžiai sveikiname ir 
džiaugiamės kartu su Mūza!

Premijos laureatams bus iškil-
mingai įteiktos 2007 m. Vasario 
16-osios išvakarėse Vilniuje. Laure-
atams įteikiamas Nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos laureato diplo-
mas, ženklas ir piniginė premija. 

Linas Maknavičius 
PrLB KV pirmininkas

kių ir gero kaimyninio bendradarbiavi-
mo sutarties įgyvendinimo vertinimui. 
Šiame pareiškime, be konstatavimo, 
kad sutarties pasirašymas prisidėjo 
prie abiejų šalių santykių politinio, eko-
nominio, kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo srityse plėtros, daugiausia 
dėmesio skiriama Lietuvos lenkų pro-
blemoms. Asamblėja atkreipė dėmesį, 
kad ne visi sutarties nuostatai, ypač tie, 
susiję su tautinių mažumų klausimais, 
iki šiol įgyvendinti. Lenkijos Seimo de-
legacija įrašė ir atskirą savo nuomonę 
dėl Vilniuje ir Vilniaus apskrityje nekil-
nojamojo turto lenkų kilmės Lietuvos 
piliečiams grąžinimo eigos. 

Petras Maksimavičius
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Gruodžio 11–15 d. Vilniu-
je vyko LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komisijos 
posėdžiai, kurių metu svarstyti įvai-
rūs Lietuvai ir išeivijai rūpimi klausi-
mai. Daug dėmesio buvo skirta Kon-
stitucinio teismo sprendimui, pripa-
žinusiam nekonstituciniais keletą 
pilietybės įstatymų nuostatų, kurios 
praktiškai panaikino realią galimybę 
lietuvių emigrantų palikuonims tap-
ti Lietuvos  piliečiais. Šią problemą 
komisijos pirmininkė L. Mogenienė 
pavadino viena iš svarbiausių, svars-
tytų komisijoje: „Pilietybė ir yra tas 
tikriausias ryšys su valstybe, – sakė 
ji. – Mes apie tai kalbėjome ir su LR 

Vilniuje penkias dienas
     dirbo Seimo               ir 
         JAV LB komisija

prezidentu, kokios bus to sprendi-
mo pasekmės ir ką reikės padaryti“. 
Vyko aktyvi diskusija, buvo ieškota 
išeičių iš susidariusios padėties. Sei-
mo narė Irena Degutienė, į Seimą 
išrinkta taip pat ir išeivių balsais, 
pasiūlė konkretų sprendimą: „Ar ne-
reiktų keisti Konstitucijos? – klausė 
Seimo narė. – Kadangi mūsų komisi-
ja eis pas LR prezidentą, tai šį klausi-
mą reikia iškelti kaip ateities proble-
mą“. Tokios nuomonės laikėsi ir visa 
komisija, tuo klausimu priimta rezo-
liucija. (Apie tai šiame PL numeryje 
pasisako PLB Valdybos pirmininkė 
R. Narušienė.)

Detaliai per keletą kartų aiš-

kintasi dėl galimybės steigti išeivijai 
skirtą palydovinės televizijos kana-
lą. Posėdžio metu buvo susirišta su 
Čikagoje egzistuojančios Lietuvių 
televizijos direktoriumi Arvydu Re-
neckiu, kuris dalyvauja šiame pro-
jekte, buvo pasikviesti paaiškinti si-
tuaciją Lietuvos radijo ir televizijos 
vadovai. Jeigu transliacija šiemet ir 
nebus pradėta, bet komisija labai ati-
džiai seka procesą ir, atrodo, kad šį 
projektą galima laikyti realiu. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovai susitiko su JAV ambasado-
riumi Lietuvoje John A. Cloudu dėl 
vizų vykstantiems į JAV panaikini-
mo. Nors reikalai gerėja – lietuviai 

sPaudos konferencijoje Lr seimo ir jav Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai (iš dešinės): eLona vaišnienė, 
rimtautas marcinkevičius, seimo narė Laima mogenienė, daLia Puškorienė, angeLė neLsienė, romas kašuBa
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vis mažiau pažeidinėja įvažiavimo į 
JAV režimą, bet iki norimo rezultato 
dar toloka. Po JAV prezidento J. W. 
Busho apsilankymo Latvijoje ir jo 
pažado latviams kuo greičiau išspręs-
ti šią problemą ir lietuviai tikisi gerų 
permainų šioje srityje.

Lietuvių grįžimo į tėvynę in-
formacijos centro direktorius Žil-
vinas Beliauskas informavo apie 
trumpalaikių stažuočių užsienyje gy-
venantiems mokslininkams ir studen-
tams galimybę. Apie tai kalbėjo ir 
universitetų bei ministerijų atstovai, 
pasisakė komisijos nariai. Plačiau pa-
sisakė ir uždavė klausimų komisijos 
narys R. Marcinkevičius: „Mes Ame-
rikoje nuolatos gauname kreipimųsi 
iš Lietuvos, įvairių studentų, ir ne tik 
iš Amerikos, bet ir iš Lietuvos, kurie 
domisi galimybėmis atvažiuoti trum-
pam arba ilgam laikui pagyventi, stu-
dijuoti, padirbėti Amerikoje. O kai 
kurie nori atvykti į Lietuvą. Atskirus 
studentus man pačiam Amerikoje te-
ko priimti, pvz., prieš dvejus metus 
trims mėnesiams buvo atvykusi Vil-
niaus universiteto teisės fakulteto 
studentė. Suteikėme jai automobilį, 
galimybes apsistoti, darbą, algą. Ji 
galėjo praleisti Amerikoje visą vasa-
rą, pagilinti savo žinias, padirbėti. 
Tai buvo darbinė stažuotė. Šiais me-
tais priėmėme dvi studentes, jos abi 
medikės iš medicinos fakulteto, vie-
na dirbo pas mane, o kitai suradau 
vietą pas kitą daktarą lietuvį, kuris 
irgi yra okulistas ir dirbo plastinės 
chirurgijos srityje. Tokių paraiškų 
yra labai daug, ir iš tikrųjų, jeigu 
veiktų tokia sistema, žmonės galė-
tų pasirinkti. Aš manau, jiems būtų 
geriau pasinaudoti tokia praktika, o 
ne dirbti kažkur „Macdonalduose“, 
pardavinėti mėsainius arba pjauti 
žolę, kas iki šiol dažniausiai vykdo-
ma per kitas organizacijas. Gauname 
klausimų ir dėl ilgalaikių darbo arba 
mokslinių stažuočių. Kaip surasti 
organizacijas, kurios Lietuvoje galė-
tų priimti, sudaryti paprastas darbo 
sąlygas, suteikti butą, algą, kad žmo-
nės galėtų pragyventi, tobulinti savo 
lietuvių kalbą, susipažinti su Lietu-
va?”, – klausė R. Marcinkevičius. 

Apie visa tai papasakojo Grįžimo į 
tėvynę informacinio centro direkto-
rius Žilvinas Beliauskas. 

Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos vadovas Zenonas Vaigauskas in-
formavo apie LR piliečių, gyvenan-
čių užsienyje, dalyvavimą Lietuvoje 
vykstančiuose rinkimuose. Diskusi-
jų metu komisijos narė A. Nelsienė 
išreikšė nuomonę, kad balsavimo me-
tu išeivija susiduria su problemomis, 
kurios kyla dėl nepakankamo konsu-
latų darbo. “Iš tikrųjų yra problema 
ir reikia ieškoti atsakymų. Drįsčiau 
siūlyti: turbūt geriausia balsuotojus 
pasiekti per partijas. Amerikoje, ži-
nau, veikia Tėvynės sąjungos sky-
rius. Jis rūpinasi, kaip sutelkti ne tik 
lėšų paremti kandidatus, bet ir kaip 
pakelti balsuotojų sąmoningumą toje 
vietovėje. Čikagoje dabar įsisteigė 
Liberalų sąjungos skyrius. Man atro-
do, jeigu kuo daugiau tokių skyrių 
būtų, tuo daugiau žmonių dalyvautų 
šioje veikloje. Amerikoje yra Lietu-
vių respublikonų federacija, ji rūpi-
nasi informacijos paskleidimu ir ragi-
nimu balsuoti. Galbūt čia būtų viena 
iš išeičių. Žinoma, dabar pilietybės 
klausimas irgi bus svarbus. …Galbūt 
apsimokėtų ir kandidatams vykti į už-
sienį susitikti su rinkėjais, pristatyti 
save, skatinti juos balsuoti”, – sakė 
A. Nelsienė.  

Seimo nacionalinio saugumo 

ir gynybos komiteto narė Rasa Juk-
nevičienė padarė išsamų pranešimą 
apie nacionalinio saugumo proble-
mas ir tuo metu Seimo komitete vy-
kusį Valstybės saugumo departamen-
to veiklos tyrimą, sukėlusį visuome-
nėje daug nerimo. „Tai yra tyrimas, 
susijęs ir su Rusijos specialiųjų tar-
nybų dabartine veikla Lietuvoje. Jūs 
turbūt daug skaitote, žinote ir matote 
Amerikos žiniasklaidoje, kad šiuolai-
kinė Rusija turi kitokius ginklus ne-
gu anksčiau. Tai ne tankai, ne kokie 
nors naikintuvai, ne kokie nors ka-
riuomenės daliniai, bet energetika, 
ypač dujos. Šiandieninės V.Putino 
Rusijos valstybės pagrindinis įrankis 
iš esmės yra Kremliaus rankose. Tai 
yra „Gazpromas“, valstybinė įmonė, 
kurią visiškai kontroliuoja Rusijos 
specialiosios tarnybos. Kaip tik per 
„Gazpromą“ veikia Rusijos specia-
liosios tarnybos, kurios šiandien 
yra pasivadinusios kitaip, – kalbėjo 
Seimo narė.  – Mes esame atsakin-
gi ir už tai, kad neišspręsti praeities 
klausimai atsiliepia dabartyje, ir už 
tai, kad dabarty vykstantys dalykai 
netaptų labai pavojingais procesais 
ateityje. Mes turime diskutuoti ir 
kalbėti apie tai bendromis jėgomis. 
...Privalau kalbėti apie tai žmonėms, 
ypač atvykusiems iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų. Tuo labiau kad KGB 

Lr seimo ir jav Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai: seimo nariai 
vacLovas karBauskas, arminas Lydeka ir ona vaLiukevičiūtė

nukelta į 12 psl.
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rezervo žmogus vadovauja Lietuvos 
valstybės saugumo departamentui. 
Aš manau, kad tai yra didelė proble-
ma”. Baigiant šią temą reiktų pasa-
kyti, kad pasibaigus Komisijos po-
sėdžiui Seimas balsavo dėl NSGK 
išvadų ir joms pritarė. Išvadose įvar-
dinti VSD saugumo departamento va-
dovybės darbo trūkumai ir pareikšta, 
kad departamento vadovas nesugeba 
vadovauti saugumo tarnybai. Dar po 
keleto dienų VSD direktorius A. Po-
cius atsistatydino.

Svarstant LR Seimo ir JAV Lie-
tuvių Bendruomenės komisijos sudė-
ties papildymo klausimą dalyvavo 
ir PLB valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė, kuri pristatė PLB Valdy-
bos siūlymą į komisiją įtraukti PLB 
bent trejetą atstovų. Seimo nariai šį 
klausimą kėlė iš esmės – kad jau lai-
kas pakeisti ne tik komisijos sudėtį, 
bet ir vardą. Jeigu į ją bus įtraukti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at-
stovai, ji jau turės vadintis Seimo ir 
PLB atstovų komisija. 

Buvo išklausyta Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamento prie 
LR Vyriausybės direktoriaus Antano 
Petrausko informacija apie Lietuvos 
valstybės strategiją lietuvių emigra-
cijos ir išeivijos atžvilgiu. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos vals-
tybės sekretorius Rimantas Kairelis 
informavo apie darbo grupės veiklą 
rengiant Ekonominės migracijos re-
guliavimo programą. 

Tai tik keletas penkias dienas 
vykusiuose komisijos posėdžiuose 
svarstytų klausimų. Komisijos na-
rius priėmė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Komisija priėmė 
keletą rezoliucijų ir surengė spaudos 
konferenciją, kurios metu apiben-
drino darbą. Komisijos pirmininkė 
Dalia Puškorienė pasidžiaugė, kad 
ši institucija sėkmingai dirba jau 10 
metų ir išsprendė daug svarbių Lie-
tuvai ir lietuviams, kur jie bebūtų, 
problemų. Viena iš tų problemų ji 
įvardijo skurdo mažinimą. „Atrado-
me, kad yra poreikis ne tik tobulinti 
įstatymus, bet ir tobulinti valstybės 
ir savivaldybių darbą, kad daugiau 

dėmesio būtų atkreipta į skurstančių 
žmonių poreikius“. 

„Man patinka tai, kad Lietuva 
vis labiau ir labiau rūpinasi susigrą-
žinti širdis ir protus ir jau kalba apie 
tai konkrečiai: ką reikia daryti ir kad 
reikia tartis su žmonėmis, kurie gyve-
na užsienyje. Ir tai kaip tik mes šio 
komisijos posėdžių metu norėjome 
išryškinti. Manau, kad šis procesas 
juda tinkama linkme“, – sakė komisi-
jos narė E. Vaišnienė.

Komisijos narys Romas Kašu-
ba, inžinerijos profesorius, dėstęs ir 
Kauno Vytauto Didžiojo universite-
te, spaudos konferencijoje nenorėjo 
sutikti su nuomone, kad Lietuvoje 
esantis žemo lygio aukštasis moks-
las. „Mokslas nesiremia tik techni-
kos priemonėmis, svarbiausia turėti 
protą. Galiu konstatuoti, kad moks-
las Lietuvoje yra ir bus. Kita ver-
tus, lietuvius reikia siųsti į užsienį 
– Ameriką ir kitur, kad jie įsisavintų 
naują techniką, o Lietuva jiems grį-
žus sudarytų galimybę tuos įgūdžius 
įgyvendinti. Taip pat Amerikoje gir-
džiu kritikuojant Lietuvos Seimą. Aš 

iš Lietuvos išsivežu labai 
gerus įspūdžius apie Seimą. 
Ir savo nuomonę dėstysiu 
grįžęs į Čikagą“, – sakė R. 
Kašuba. 

Seimo ir JAV LB 
komisjos darbe dalyvauja 
dešimt Seimo narių, atsto-
vaujančių visoms Seimo 
frakcijoms (pirmininkė Lai-
ma Mogenienė); išeivijai 
atstovauja JAV LB Tarybos 
skirti penki nariai: Dalia 
Puškorienė (pirmininkė), 
Rimtautas Marcinkevičius, 
Romas Kašuba, Elona Vaiš-
nienė, Angelė Nelsienė.

Komisija iškėlė daug 
ne tik JAV, bet ir visai pasau-
lio lietuvijai aktualių klausi-
mų, ir prie jų PL puslapiuo-
se dar ne kartą grįšime.

PL inf.Lr seimo ir jav Lietuvių Bendruomenės komisijos Pirmininkės: seimo narė Lai
ma mogenienė (dešinėje) ir jav LB atstovė daLia Puškorienė

atkelta iš 11 psl.

Vilniuje penkias dienas dirbo Seimo ir
 JAV LB komisija
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Pirmąjį advento sekmadienį, 
gruodžio 3 d., Šiaulių vyskupijoje, 
Žagarės parapijoje, senojoje bažny-
čioje, buvo švenčiami šv. Barboros 
atlaidai ir paminėta Dievo tarnaitė 
Barbora Žagarietė. Tai didžiulė šven-
tė ne tik Žagarės tikintiesiems, bet ir 
visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. 
Į ją atvyko tikinčiųjų iš įvairių Lie-
tuvos parapijų. Šventės pagrindinis 
svečias – visų laukiamas J. E. Šiau-
lių vyskupas Eugenijus Bartulis. 
Kartu su Jo Ekscelencija atvyko ir 
Dievo tarnaitės Barboros Žagarie-
tės beatifikacijos bylos vicepostula-
torius, t. Kazimieras Ambrasas SJ. 
Jis tikrai daug ką turėjo papasakoti 
tikintiesiems sugrįžus iš kelionės į 
Šventąją Žemę.  Prieš šv. Mišias bu-
vo išdalinti Dievo tarnaitės Barboros 
Žagarietės tądien pirmą kartą sugie-
dotos litanijos ir sakytos homilijos 
žodžiai. Litaniją giedojo neseniai į 
parapiją paskirtas darbuotis kunigas 
Rimantas Žeromskis kartu su Joniš-
kio meno mokyklos Žagarės filialo 
Irenos Stripinienės vadovaujamu fol-
kloriniu ansambliu. Šventąsias Mi-
šias aukojo J. E. vyskupas Eugenijus 
Bartulis kartu su tėvu Ambrasu SJ, 
kuriems prie altoriaus padėjo Kauno 
tarpdiecezinės kunigų seminarijos 
IV kurso klierikas Laurynas Grikie-
tis ir Telšių vyskupo Vincento Bori-
sevičiaus kunigų seminarijos V kur-
so klierikas Marius Dyglys.

 T. K. Ambrasas SJ vaizdingai 
ir iškalbingai papasakojo apie esmi-
nį dalyką, kaip atskirti trimis skir-
tingais laikotarpiais gyvenusias Bar-
boras – pirmaisiais krikščionybės 
amžiais gyvenusią turtingo didiko 
Dioskuro dukrą, Barborą Umiastaus-
kaitę, Barborą Radvilaitę. 

Maldingos kelionės metu Ita-
lijoje užsukęs į nedidelę S. Giovan-
ni Rotondo šv. Onufrijaus parapijos 
bažnytėlę, kurioje viešpatavo ypatin-
ga tyla ir tik keli lietuviškos grupės 
kryžnešiai ir vėliavnešiai, išsibarstę 
pakampėmis, suklaupę suoluose ar 
susimąstę prie Dievo stalo, su ku-
riais kartu garbino Švč. Sakramen-

Barboros Žagarietės minėjimas Žagarėje
tą, meldėsi. Visai netikėtai išvydo 
kairėje bažnyčios pusėje stovinčią 
ir ryškiai apšviestą statulą. Vaizdin-
gai t. Ambrasas SJ perteikia šį įspūdį 
tokiais žodžiais: „Iškėlusi karūnuotą 
galvą aukštyn, pailgo veido, įsmeigu-
si žvilgsnį į dangų, laikydama dešinė-
je rankoje taurę ir palmę – kankinės 
simbolį – senobiniais ilgais viduram-
žių rūbais apsitaisiusi, su prie kairio-
jo šono prispaustu kalaviju – ne be 
reikalo ji yra kavaleristų, karinių san-
dėlių, bokštų, tvirtovių, artilerijos, 
kalnakasių globėja – ši visiškai neka-
riška jauna mergina su ilga tunika ir 
per petį permestu raudonu apsiaustu, 
iškelta į altorių garbę. Statulos papė-
dėje ryškios raidės: S. Barbara V.M. 
Šventoji Barbora“. Tai toji visoje 
Katalikų Bažnyčioje garsi pirmųjų 
amžių šventoji, kurios trumpą biog-
rafiją taip pat galima surasti kun. A. 
Bulotos ir L. Benio knygoje „Šventų-
jų gyvenimai“, kurioje ji apibūdina-
ma kaip turtuolio Dioskuro dukra, at-
sisakiusi tekėti pagal tėvo norą ir už 
tai buvusi įkalinta bokšte, kankinta 
ir kartu su šv. Julijona nužudyta.

Atvykus į Žagarės Senąją baž-
nyčią, šventąją Barborą galima pama-
tyti pagrindiniame bažnyčios altoriu-
je nupieštame paveiksle. Kun. Amb-
rasas iš karto klausia: „Kokiu būdu 
atsirado jis Lietuvoje ir net bažny-
čioje į centrinę vietą pakliuvo? Gal 
todėl, kad garbingos ir turtingos šio 
krašto didikų Umiastauskų giminės 
dukra irgi buvo Barbora ir, gelbėda-
masi nuo grubaus tėvo įžūlumo, ne-
norėdama prarasti skaistybės, iššoko 
per langą ir šitaip vos dvidešimtmetė 
nukeliavo amžinybėn? Gal turtingi 
tėvai, jaučią kaltę ir atsakomybę dėl 
per ankstyvos dukros mirties, šitaip 
norėjo atgailoti, ją įamžinti ir savo-
tiškai atsiprašyti už savo kaltes?“ 

Barbora Žagarietė, tai kita is-
torinė asmenybė, apie kurią jau ne-
mažai parašyta straipsnių spaudoje 
ir išleista knygutė „Neužmiršta Žaga-
rės stebuklų mergelė“.  Taip pat ruo-
šiama spaudai ir daugiau medžiagos 
apie šią mergelę, mūsų tautos kan-

kinę. Tačiau svarbiausia šiuo metu 
surinkti kuo daugiau žinių apie šią 
Dievo tarnaitę.  Trumpai pateikęs 
ir iš naujo supažindinęs su Barbora 
Umiastauskaite – Žagariete, t.Amb-
rasas SJ skatino tikinčiuosius drįsti 
ir nebijoti papasakoti apie ją kuo dau-
giau atsitikimų. Per tiek amžių (Bar-
bora Umiastauskaitė gimusi 1628, 
žuvusi 1648 m.) ir iki mūsų dienų 
Barboros Žagarietės garsas netyla. 
Jau vyskupo Motiejus Valančiaus 
liepimu šios pasaulietės Barboros 
užtarimu buvo užrašyta 400 įvyku-
sių stebuklų. Štai kodėl Šiaulių vys-
kupijoje, 276 žagariečių prašymu, 
2005 09 24 dieną pradėta Barboros 
Umiastauskaitės, o dabar liaudyje ir 
naujai pradėtoje beatifikacijos bylo-
je vadinamos Barboros Žagarietės, 
paskelbimo palaimintąja byla. 

Trečioji Barbora, su kuria daž-
niausiai žmonės painioja – Lietuvos 
kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė, 
taip pat neilgai šioje žemėje gyvenusi 
moteris (1520/1522 – 1551 05 08), pa-
laidota greta pirmosios karaliaus Žy-
gimanto Augusto žmonos Elžbietos 
Vilniaus katedroje, kurios palaikus ir 
šiandien gali pamatyti lankytojai...

Baigdamas pamokslą t. Amb-
rasas mums pabrėžė, kad Dievo Tar-
naitė Barbora Žagarietė neužmiršta ir 
mūsų dienomis. Kaip paliudijo 2006 
m. Žagarėje ir jos apylinkėse sureng-
ta mokslinė-kompleksinė ekspedicija, 
nesiliauja nauji išgijimai ir kitos jos 
užtarimu gaunamos malonės iš Viešpa-
ties. Štai kodėl jos vardas dažniau kar-
tojamas tikinčiųjų lūpose. Prašykime, 
kad Dievas kuo greičiau duotų  Lietu-
vai naują palaimintąją ir šventąją. 

Todėl BŽbb Tribunolas kartu 
su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartu-
liu prašo visus, kurie patyrę ar girdė-
ję per Barboros Žagarietės užtarimą 
kokių nors dangaus malonių, praneš-
ti Šiaulių kurijai  (Šiaulių vyskupijos 
kurija BŽbb, Žvejų skg.2, Šiauliai, 
LT – 76294, tel. (41) 52 11 10, greit-
paštis: zagariete@takas.lt)...

Marius Dyglys
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Asociacija „Lietuvos ir Vo-
kietijos forumas“ kartu su Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija 2006 
m. gruodžio 4 d. rengė konferenciją 
„Lietuva ir Vokietija: nauji seni kai-
mynai”, skirtą Lietuvos ir Vokietijos 
diplomatinių santykių atkūrimo 15 
metų jubiliejui pažymėti. Joje daly-
vavo, atstovaudama Vokietijos pu-
sei, PLB vicepirmininkė Dalia Hen
ke. Ji informavo apie forumo Vilniu-
je darbą. 

Konferencijoje pasisakė Vo-
kietijos Bundestago Vokietijos ir 
Baltijos šalių parlamentinės draugys-
tės grupės pirmininkė Christel Hap-
pach-Kasan, Europos parlamento 
narys Justas Vincas Paleckis, Vokieti-
jos ambasadorius Lietuvoje Volkeris 
Heinsbergas, Lietuvos ambasadorius 
Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, fo-
rumo lietuviškoios dalies valdybos 
pirmininkas Antanas Gailius, foru-
mo vokiškosios dalies valdybos pir-
mininkas Joachimas Tauberis, Lietu-
vos Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, tarpparlamentinių ryšių 

su Vokietija grupės pirmininkas Jus-
tinas Karosas, Europos reikalų komi-
teto pirmininkas Andrius Kubilius, 
kiti Lietuvos Seimo nariai. 

Konferencijoje veikė trys dar-
bo grupės – vyko apskritojo stalo dis-
kusijos pagal forumo veiklos sritis. 
Politikos darbo grupėje parlamenta-
rai, diplomatai ir politologai aptarė 
Lietuvos ir Vokietijos santykių ateitį 
regione ir Europoje, artėjantį Vokie-
tijos pirmininkavimą ES ir Lietuvos 
interesus.

Verslo atstovai diskutavo apie 
Lietuvos ir Vokietijos ekonominius 
ryšius: verslo ir investicijų aplinką 
Lietuvoje ir artimiausiose rytinėse 
ES kaimynėse, aptarė bendro ES ver-
slo galimybes.

Kultūros ir akademinio pasau-
lio atstovai aptarė būsimuosius ben-
drus projektus 2007-2009 metais, 
kultūros paveldo klausimus, germa-
nistikos ateitį Lietuvoje ir baltistikos 
Vokietijoje, ieškojo naujų būdų, kaip 
suaktyvinti abiejų šalių kultūrinį ir 
mokslinį bendradarbiavimą.

Konferencijoje 
„Lietuva ir Vokietija: nauji seni kaimynai” 

Vokietijai atstovavo PLB vicepirmininkė

tėvynėje

2005 metų spalio 4 dieną Vil-
niuje įsteigtas Lietuvos ir Vokietijos 
forumas, kuriuo siekiama plėtoti dvi-
šalius institucinius ir žmogiškuosius 
ryšius tarp Lietuvos ir Vokietijos. 
2006 metų birželio 23 d. panaši or-
ganizacija susikūrė ir Berlyne. Foru-
mas neformalioms diskusijoms su-
kvietė Lietuvos ir Vokietijos mokslo, 
kultūros, verslo ir politikos atstovus. 
Jis  tapo Lietuvos ir Vokietijos san-
tykių skatinimo ir tarpininkavimo, 
užmezgant naujus kontaktus Lietu-
voje ir Vokietijoje ir bendrų projektų 
inicijavimo priemone. Santykių gili-
nimas padės mūsų šalims dar geriau 
vienai kitą suprasti ir bendrai dirbti 
kuriant ateitį bendroje Europoje. 

Tai buvo pirmoji jungtinė vo-
kiškosios ir lietuviškosios Lietuvos 
ir Vokietijos forumo dalių konferen-
cija. Joje apie jaunimo ir tautinių 
bendruomenių reikšmę Vokietijos-
Lietuvos santykiuose pasisakė ir Da-
lia Henke, Vokietijos Lietuvių Ben-
druomenės narė.

PL inf. 

Informacijos centras kaupia, analizuoja ir įvairiomis formomis platina aktualią informaciją iš 
Lietuvos užsienyje gyvenantiems lietuviams, atsako į asmenines užklausas. 

Nusprendusius persikelti nuolatiniam gyvenimui į Tėvynę, Centras, bendradarbiaudamas su 
atitinkamomis Lietuvos įstaigomis, konsultuoja pilietybės atgavimo, sveikatos apsaugos ir jos draudimo, 
verslo atidarymo, draudimo kompanijų, mokesčių, transporto, muitų, būsto įsigijimo ir kitais svarbiais 
klausimais. 

Visus besidominčius Lietuvos gyvenimu Centras informuoja apie galimybes dalyvauti profesinėje, 
mokslinėje, kultūrinėje, turistinėje veikloje, renka ir skelbia medžiagą apie vykstančius renginius, 
konferencijas, mokymo kursus, stovyklas. 

Centras supažindina Lietuvos institucijas su užsienio lietuvių bendradarbiavimo iniciatyvomis ir 
mintimis, jų pageidavimais. Savo patirties pagrindu Centras teikia pasiūlymus įstatymų ir poįstatyminių 
aktų pakeitimams bei papildymams, kurie palengvintų ir skatintų užsienio lietuvių įsiliejimą į šalies 
gyvenimą.

Gedimino pr. 64  LT01111 Vilnius, Lietuva.  Telefonas: (370 5) 23 13 623  Faksas: (370 5) 23 13 624

Vilniuje veikia Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
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Jau aštuntąjį kartą su pakilia 
nuotaika ėjome Kūčių į „Lietuvių 
namus“ Vilniuje. Jos, tiesa, buvo 
surengtos tris dienas prieš Kūčias, 
nes dauguma moksleivių, kurie yra 
tremtinių vaikai ir anūkai, Kalėdoms 
iš bendrabučio išvyksta pas tėvus ar 
juos priglaudžiančias šeimas Lietu-
voje. Ne visiems yra įmanoma grįž-
ti į savo šeimas, kurios dar gyvena 
tremties vietovėse. Neįmanoma ir 
mums, bet tie daugiau kaip 200 vai-
kų čia yra mūsų vaikai.

Daugelį jų pažįstame jau se-
niai. Prieš porą metų Karagandoje, 
Kazachstane, susipažinome su mer-
gaite, kurios senelis, tremtinys, ne-
norėjo išleisti į Lietuvą anūkės. Ati-
davėm seneliui ir tėvams dar turėtą 
lietuviškos duonos kepalą ir skilan-
dį, lyg ir papirkinėdami... Šiandien ji 
„Lietuvių namuose“. Į Lietuvą sugrį-
žo ir jos tėvai, ir senelis. Daug Kras-
nojarsko, Irkutsko, Buriatijos, Puns-
ko ir kitų kraštų vaikų, su kuriais 
pirmą kartą susitikome ten, kažkur 
toli, toli, šiandien yra čia. Vieni dar 
mokykloje, kiti jau baigę ir studijuo-
ja Lietuvoje, nepriekaištingai kalba 
lietuviškai, – jie sugrįžo!

Kūčias rengė dvyliktokai, 
baigiamosios klasės moksleiviai, pa-
dedami mokytojų. Jie mus pasitiko 
žvakių žibintais nušviesdami kelią 
į valgyklą, papuoštą nuo lubų kaban-
čiais snaigių karpiniais – vienuolik-
tokų kūriniais. Nors Vilniuje nebuvo 
sniego, ten jau buvo baltos Kalėdos. 
Prie kiekvienos lėkštės mūsų laukė 
popieriniai angeliukai, kiekvienas 
su prasminga citata. Mudviem su 
žmona teko motinos Teresės žodžiai: 
„Verčiau atiduočiau savo gyvybę nei 
tikėjimą“ ir Ludwig Wittgenstein 
„Tikėti Dievu reiškia žinoti, jog gy-
venimas turi prasmę“.

Kanklininkei kankliuojant 
moksleivė skaitė kalėdinę pasaką. 
Kartu su mokyklos kapelionu visi, 
susikibę rankomis, sukalbėjome „Tė-
ve mūsų“ ir dalinomės kūčiukais. 
Dalinantis su pačiais mažiausiais, o 
tai buvo jų pirmosios Kūčios Lietu-

Didžioji šventė Lietuvių namuose

voje, buvo neapsa-
komai gera, matant 
jų linksmas akis ir 
šypsenas.

Moksleiviai 
atnešė liepsnelę ir 
uždegė žvakę ant 
kiekvieno stalo. 
Mokyklos direkto-
rė Daiva Briedienė, 
sveikindama visus 
ir dėkodama Kūčias 
surengusiems, už-
degė žvakę tiems, 
kurių jau nebėra 
– prisiminėme juos 
ir pagerbėme tylos 
minute. Nebuvo 
užmirštos virtuvėje plušusios šeimi-
ninkės, kurioms direktorė dėkodama 
įteikė dovaną, o visi valgytojai ilgai 
plojo. Kūčių stalas – pasninkinis 
– buvo apkrautas visokiomis gėry-
bėmis, kurių pagrindinės buvo su lu-
pynomis virtos bulvės ir troškinti ko-
pūstai su baravykais. Na, ir įvairios 
silkės, žuvis, mišrainės, kisielius ir, 
savaime suprantama, aguonų pienas 
su kalėdaičiais.

Kalėdų senelis atnešė dovanų 
visiems moksleiviams – po maišą 

kiekvienai klasei, mokytojams ir sve-
čiams, kurių dovanos buvo kuklios, 
bet nepaprastai brangios, nes jas kū-
rė mokiniai. Ta proga mokyklai įtei-
kėme Australijos lietuvių pinigines 
dovanas.

Po Kūčių vakarienės į žvaigž-
dėtą naktį mus išlydėjo dvyliktokai, 
pašviesdami žvakių žibintais. Buvo 
nepaprastai gera vėl patyrus dvasinį 
pakilimą.

Gabrielius Žemkalnis
Nuotraukos autoriaus

kūčių šventė Lietuvių namuose viLniuje
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Šiemet sukanka šešiolika me-
tų nuo Sausio 13-osios įvykių, kada 
SSRS kariuomenė puolė strateginius 
prieš metus atsikūrusios Lietuvos ob-
jektus – Televizijos bokštą ir Televi-
zijos rūmus, buvo užėmusi Spaudos 
rūmus ir buvo žinių, kad ruošiasi 
pulti Lietuvos parlamentą. Ir tik mi-
nios žmonių, suplūdusių iš visos Lie-
tuvos, ir net iš užsienio, gyva siena 
apjuosusių Lietuvos širdį, sustabdė 
agresorius. Į „Pasaulio lietuvio“ 
klausimus atsako Seimo narys, Ne-
priklausomybės akto signataras Sau
lius Pečeliūnas, 1991-ųjų sausio 
13-osios įvykius išgyvenęs Lietuvos 
parlamente – Aukščiausiosios Tary-
bos rūmuose 

Nepriklausomybės akto 
signatarai neturėjo pasirinkimo 

– Sausio 13osios dienomis 
priklausėte komisijai, kuri kuravo 
statutines struktūras ir vienaip ar 
kitaip buvote susijęs su pasiprieši
nimu agresijai. Ar yra dalykų apie 
Sausio 13osios įvykius, kurių mes 
dar nežinome ir kuriuos jau galėtu
me žinoti?

– Be abejo yra dalykų, kurių 
žmonės nežinojo ir gal nereikėjo 
žinoti, bet yra dalykų, kuriuos šian-
dien turime žinoti – tai mūsų istorija. 
Pvz., tai, kad, nors ir nedidelė, dalis 
mūsų parlamento gynėjų išsigando 
ir išbėgiojo. Ir nereikia to priimti 
kaip pikta. Buvo žmonių, kurie bu-
vo stipresnės dvasios ir dėl Tėvynės 
laisvės buvo pasiryžę bet kam, o ki-

ti, pamatę tą siaubą, kuris dėjosi tą 
lemtingąją naktį, psichologiškai ne-
atlaikė. Mes jų nekaltiname, gal jie 
vėliau vėl sugrįžo. Tokių buvo gal 
kelios dešimtys, gal mažiau, niekas 
neskaičiavo, bet tokių buvo. Kodėl 
jūs šiandien nerasit Seimo naciona-
linio saugumo komiteto (tuomet jis 
buvo pavadintas Krašto apsaugos ir 
vidaus reikalų komisija) to laiko ar-
chyvo? Mūsų komisija savo patalpas 
antrųjų rūmų pirmajame aukšte buvo 
užleidusi savanoriams, taip pat ir sa-
lytę su archyvu. Kažkurie iš tų pasi-
traukusių savanorių, norėdami gero 
Lietuvai, sudegino archyvą, kad ne-
patektų priešui į rankas. 

Dabar kai kas niekinančiai 
bando kalbėti apie Nepriklausomy-
bės akto signatarus – kuo jie taip nu-
sipelnė? Visi jų nuopelnai: padėjo pa-
rašą. Labai klaidingas požiūris ir ver-
tinimas. Viskas galėjo baigtis kitaip. 
Nevykęs lyginimas su tais vyrais ir 
moterimis, kurie saugojo Seimą vidu-
je ar aplinkui Seimą, – pralaimėjimo 
atveju niekas jų greičiausiai nebū-
tų labai ieškojęs. O signatarus būtų 
suradę net mėnulyje. Burokevičius 
buvo sudaręs sąrašus žmonių, kurie 
turėjo būti naikinami pirmiausia, ir 
pirmieji sąraše, žinoma, buvo depu-
tatai. Tas sąrašas buvo netrumpas. 
Mes turėjome žvalgų, kurie žinojo, 
kas vyksta ir burokevičininkų sto-
vykloje. Taigi signatarai – Aukščiau-
siosios tarybos deputatai neturėjo 
pasirinkimo. Jie galėjo trauktis bet 
kur, juos vis tiek būtų suradę, kaip 
1940-aisiais surado Vyriausybės na-
rius. Sušaudė net nenuvežę iki Sibi-
ro. Ačiū Dievui, kad Sausio 13-ąją 
viskas baigėsi gerai. 

Iki pat okupacinės armijos iš-
vedimo vos ne kasdien buvo įvairiau-
sių pinklių, kai galėjome prarasti ne-
priklausomybę. Signatarai nepadarė 
nė vienos lemtingos klaidos.

O žmonių visokių buvo ir 
šiais, ir anais – pirmosios Nepriklau-

nePrikLausomyBės akto signataras, seimo narys sauLius PečeLiūnas
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somybės atgavimo metais, – su pri-
valumais ir silpnybėmis. Kaip, pvz., 
visko buvo lito įvedimo istorijoje – 
ir šios, ir anos Nepriklausomybės lai-
kais. Negalima sakyti, kad kai kurie 
yra šventi. Tam pačiam žmogui gali-
ma duoti medalį už vienus dalykus, o 
už kitus gal į kalėjimą sodinti. Žmo-
nės yra žmonės. Negalima niekinti ir 
tų žmonių, kurie gynė Seimą Sausio 
13-ąją. Pasigirsta kalbų: ką jie čia da-
rė – pastovėjo su pagaliais, ir tuo vis-
kas pasibaigė. Todėl ir nepuolė, nes 
stovėjo minia. Ir Ačiū Dievui, kad ne-
puolė. Taip susiklostė, kad vykdant 
puolimo planus, po televizijos štur-
mo įvyko pauzė. Turim dėkoti žurna-
listams iš užsienio, kurių dėka žinia 
apie įvykius Vilniuje akimirksniu pa-
siekė visą pasaulį. Tai sovietų armiją 
privertė stabtelti. Kai stabtelėjo, tai 
ir pralošė. Prisiminkim, Maskvoje 
atsitiko tas pats. Įvyko pauzė, po ku-
rios pučas visiškai pralošė: praradus 
tempą buvo prarastas net ir galimų 
sąjungininkų palaikymas. 

Neįvyko taip, kaip buvo pla-
nuota. Buvo planuota išvaikyti ir tuo 
viskas turėjo pasibaigti. O žmonės 
gynė savo valdžią, nepriklausomai 
nuo to, ar ji jiems patiko, ar nepati-
ko. Žmonės nesivadovavo meile ar 
nemeile. Vadovavosi aukštesniu su-
pratimu – kad jie gina savo valstybę. 

Kitas dalykas – žalos atlygini-
mas. Dabar nukentėjusiesiems Sau-
sio 13-ąją atlygina mūsų valstybė. 
Ar pakankamai atlygina, čia jau kitas 
klausimas. Kyla natūralus klausimas: 
kodėl tik valstybė? Juk yra žinomas 
konkretus žalos darytojas. Prisime-
nu, kai atsiiminėjome po Maskvos 
pučo radijo mazgo pastatą Gedimino 
prospekte (aš pasisiūliau tai padaryti, 
mat jį gerai žinojau, nes jame gyveno 
mano tėveliai), pasikvietėme prokuro-
rą ir privertėme ten tuomet buvusius 
karininkus pasirašyti perdavimo aktą 
ir surašėme visą padarytą žalą. Proku-
ratūroje yra visa medžiaga. Taigi yra 
konkreti žala ir netgi asmuo, kuris va-
dovavo tą žalą darant. Jau nekalbant 
apie aukštesnius vadus. Ar mūsų val-
džia yra suskaičiavusi nuo sausio 13-
osios iki pučo padarytą žalą ir ar ji yra 

pajėgi pateikti sąskaitą? Tai būtų labai 
konkretus dalykas. Nekalbėkim apie 
visą žalos atlyginimą, skaidykim ją į 
atskirus etapus. Dėl šito galima susi-
tarti. Tai būtų pinigai nukentėjusiems 
žmonėms. Žalą turi atlyginti tas, kuris 
ją padarė. Kad atlygina valstybė, tai ji 
daro gera valia, užjausdama žmones, 
bet kodėl ji turi rodyti gerą valią žalos 
darytojui? Atsiimkim bent tiek, kiek 
mes sumokėjom nukentėjusiems. Gal 
dar galėsime jiems pridėti. Šiandien, 
po 16 metų, Rusija mėgina vaidinti de-
mokratiją. Tai tegu ir elgiasi padoriai. 
Niekas to klausimo nekelia ir nežinia 
kodėl. Esu dėl to Užsienio reikalų mi-
nisterijai rašęs kelis raštus. Atsakė, 
kad rūpinasi, nes įstatymas įpareigoja 
rūpintis nuolat. Bandoma kažkas da-
ryti dėl “Vnešekonombanko”, bet iš 
mirties taško nepajudama. Manyčiau, 
kad tuos klausimus reikėtų nuolat kel-
ti tarpvalstybiniuose susitikimuose. 

Kodėl Sausio 13-ąją neiškėlus 
šio klausimo? Tegu Rusija išdrįsta 
pasakyti, kad ji atsisako, kad ji čia 
niekuo dėta. Jungtinėse Tautose yra 
registruotas dokumentas, kuriuo Ru-
sija patvirtina esanti Sovietų sąjun-
gos tęsėja. Tai griežčiau negu teisių 
perėmėja. Jeigu esi tęsėjas, prisiimi 
viską. 

– Kas 1991 m. sausio 13ąją 
buvo visų veiksmų Seime koordina
torius? Ar viskas vyko saviveikla?

– Buvo visko: taip pat ir sa-
viveiklos, bet iš principo buvo keli 
koordinaciniai-informaciniai taškai. 
Pirmiausia Aukščiausiosios Tarybos 
apsaugos skyrius, kuris turėjo savo 
ryšius su policija, kariuomene, sava-
noriais, buvo organizavęs savo žval-
gybą, – turėjo gerą ryšį su rokeriais. 
Daugelis galvojo, kad tai tokie vaikai 
palaidūnai, motociklais belakstantys 
ir triukšmaujantys, bet tuo metu jie 
buvo puikiausi žvalgai. Jie patys pa-
sisiūlė, jie pirmi būdavo prie visų ka-
rinių dalinių, jiems bet kuri užtvara 
buvo ne kliūtis. Tada dar veikė mies-
to telefonai už dvi kapeikas, jie tuo-
jau paskambindavo ir pranešdavo, 
– žinojo, kada kam skambinti. Visa 
tai sudėję mes matydavom, kas daro-

si sovietų kariniuose daliniuose. 
Policija savo štabą buvo įkū-

rusi pirmųjų rūmų pačiame viršuje, 
iš kur matė visas rūmų prieigas, aikš-
tes. Ten taip pat sueidavo informaci-
ja ir iš Vilniaus, ir iš Lietuvos. 

Trečias taškas – Krašto apsau-
gos ir vidaus reikalų komisija, kuri 
buvo išsikėlusi į pirmųjų rūmų ket-
virtajame aukšte buvusį Užsienio 
reikalų komisijos kabinetą. Ten irgi 
buvo savotiškas štabas. Ir buvo Vy-
tauto Landsbergio sekretoriatas. Mū-
sų žmonės, nuolat rinkdami ir tiks-
lindami informaciją, migravo tokiu 
trikampiu: Artūras Skučas – policija 
– V.Landsbergio sekretoriatas. Kas 
kur vyksta, nuolat buvo informuo-
jamas ir Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas. Dar pirmųjų rūmų 308 
kambaryje buvo įsikūręs Gynybos 
štabas – Jono Gečo komanda, kur kū-
rėsi mūsų savanoriai. Jiems talkino 
atvykęs iš JAV lietuvis, buvęs West 
Pointo karininkas Andrius Eiva. Jis 
savo profesionaliomis konsultacijo-
mis padėjo organizuoti pačios AT for-
tifikavimą: kaip įrengti minų lauką, 
kad mūsų žmonės neužliptų, kaip pa-
ruošti AT stogus, kad parašiutininkai 
nesusižaloję negalėtų nusileisti ir kt. 
Seime veikė televizija, ji taip pat ne-
atsirado iš niekur, ją, aplenkiant so-
vietų kariuomenės užtvaras, reikėjo 
atsivežti iš užsienio. 

– Ar Sausio 13ji mus ko 
nors išmokė?

– Lietuvis ginčijasi su kaimy-
nu, vienas kitam pavydi, kol tankas 
važinėja už jų tvoros. Kai tankas pra-
laužia tvorą ir įvažiuoja į vidų, tais 
pačiais spragilais, su kuriais kūlėsi 
tarpusavyje, jie atsisuka į priešinin-
ką ir abu veja jį lauk. Ir kai tik jį nu-
gali, vėl tęsia tą patį... Tokie jau mes 
esam. Norėtųsi, kad būtume kitokie, 
bet tautos charakteris nepasikeičia 
per mėnesį ir net per 15 metų. Tam 
prireikia ne vieno šimto metų, bega-
lės įvykių ir aplinkybių. O kadangi 
tos aplinkybės mums visada buvo 
blogos, – okupacijos, karai ir pavo-
jai, – tas charakteris suformuotas bū-
tent toks.
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PLB kraštų žinios

Praėjusių metų pabaigoje Vilniuje lankėsi 
PLB Valdybos narė, Europos kraštų reikalų komi-
sijos pirmininkė Dalia Henke. Ji buvo atvykusi į 
Lietuvos-Vokietijos forumo konferenciją „Lietuva 
ir Vokietija: nauji seni kaimynai“, skirtą Lietuvos-
Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 15 me-
tų jubiliejui, ir atstovavo Vokietijos pusei. Dalia 
Henke sutiko atsakyti į keletą „Pasaulio lietuvio“ 
klausimų.

Vieną dieną kažkas 
tavyje prabunda, 

ir tu pradedi ieškoti savųjų...
– Malonėkite pristatyti savo 

ūkį – Europos lietuvių bendruome
nes.

– Lietuvių bendruomenių Eu-
ropoje yra 21 (be Baltarusijos) – be-
veik kiekvienoje valstybėje po vieną. 
Tik Vokietijoje yra Lietuvių Bendruo-
menė, įregistruota kaip organizacija, 
ir dar susikūrė Tiuringijos Lietuvių 
Bendruomenė, kuri taip oficialiai įsi-
registravo, bet PLB konstitucija ga-
lioja visos šalies bendruomenei (gal 
tokių pavyzdžių Europoje rastume 
ir daugiau, bet man jie yra nežino-
mi). Airijoje, manoma, gyvena 150 
tūkst., Didžiojoje Britanijoje – gal 
200 tūkst. D. Britanijoje lietuviai 
yra išsiugdę senas tradicijas. Čia yra 
ir senųjų išeivių. O štai Ispanijoje ar-
ba Norvegijoje lietuviai gyvena tik 
nuo 1990 m. Manoma, kad Vokieti-
joje gyvena apie 50 tūkst. lietuvių, 
kurių didžiąją dalį sudaro jau naujoji 
karta. Čia oficialių Vokietijos LB na-
rių yra daugiau kaip 1 tūks., tai tie, 
kurie oficialiai yra įstoję į VLB ir 
moka nario mokestį. 

– Kiek lietuviškų mokyklė
lių yra Europoje ir kaip vystosi li
tuanistinio švietimo procesas?

– Lituanistinės mokyklos ku-
riasi labai sparčiai. Tai rodo, kad 
yra reikiamybė. Išskyrus Vasario 
16-osios gimnaziją Vokietijoje, Hiu-
tenfelde, visos jos yra naujai įsikūru-
sios. Lituanistinės mokyklos veikia 
D. Britanijoje, Airijoje, Švedijoje, 
Prancūzijoje, sparčiai jas kuria Is-
panija, Austrija, Šveicarija, Danija, 
Suomija, Olandija, Norvegija. Iš vi-
so jau yra daugiau kaip 150 tokių 
lituanistinių mokyklų, kurios įvardi-
jamos Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento puslapyje. Vienoje ša-
lyje būna kelios mokyklėlės, pvz., 

daLia Henke, PLB vaLdyBos narė (kairėje), ir PLB atstovyBės viLniu
je administratorė virginija gryBaitė
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Vokietijoje veikia jau net 8 įvairiuo-
se miestuose, Airijoje – 4, D. Brita-
nijoje – 8. 

– Švietimas, girdėti, ir yra 
didžiausia naujųjų išeivių proble
ma.

– Iš tiesų tai didžiausias mūsų 
rūpestis, nes mūsų ateitis glūdi mū-
sų vaikuose, ir mes lietuvybę turėtu-
me puoselėti per vaikus. Mokyklėles 
kuria tėvai, mokytojai. Didžiausia 
bėda, kad tos mokyklėlės neturi pa-
talpų ir neretai pamokėlės vyksta pri-
vačiai, kieno nors namuose ar bute. 
Bet svarbiausi šio proceso dalyviai 
yra tėvai. Juos reikia skatinti perduo-
ti mūsų vaikams savas – lietuviškas 
tradicijas, kalbą ir kultūrą. 

– O tų valstybių savivaldy
bės nepadeda ar lietuviai į jas pa
galbos nesikreipia?

– Yra šalių, kurios labai pade-
da ir net skatina, pvz., lietuviai ne-
turi problemų kurdami lituanistines 
mokyklas Švedijoje ar Danijoje. O 
Vokietijos politika yra integracinė, 
vokiečių nuomone, visi užsieniečiai 
turėtų kuo greičiau integruotis, todėl 
jie skeptiškai žiūri į imigrantų norą 
kurti mokyklėles. Jie net nesupranta 
mūsų ir priima tai kaip atsiribojimą 
nuo jų. Jie nesupranta, kad tas žmo-
gus, kuris gerbia savo praeitį ir savo 
šaknis, puoselėja savo tautiškumą, 
gali ir geriau integruotis į jų visuo-
menę. Taigi, kaip matote, labai pri-
klauso nuo šalies politikos: skatina-
ma arba neskatinama. Kad būtų drau-
džiama, aš tokių pavyzdžių neturiu, 
Europoje vyrauja demokratija. 

– Ar galima sakyti, kad PLB 
nariai – tai jau apsisprendę gyven
ti Vakaruose, ar gali būti nariais ir 
tie, kurie laikinai išvykę užsidirb
ti?

– PLB nariais mes įvardija-
me tuos, kurie jau nuolat gyvena ne 
Lietuvoje, nors mūsų durys atviros 
visiems. Tie, kurie atvyksta metams 
ar dviem, taip pat yra laukiami, ir jų 
vaikai yra priimami į mokyklėles. 

– Koks Jūsų pačios likimas, 
kaip atsidūrėte Vokietijoje?

– Esu meilės emigrantė. Lietu-
voje sutikau savo antrąją  pusę iš Vo-
kietijos, ir persikėliau į Hamburgą, 
kur ir baigiau ekonomikos mokslus.

– Žinome, kad Vakaruose lie
tuviai daug ir sunkiai dirba, kaip 
Jūs randate laiko visuomeniniam 
– lietuviškam darbui ir kam Jums 
tos naštos reikia? Tai juk didelis 
krūvis.

– Gerai tą darbą darant tai yra 
kaip tarnyba, kuriai reiktų skirti visą 
darbo dieną. Na, bet apsiskaičiuoji, 
kam kiek to laiko skirti. Žinoma, ma-
žiau laiko lieka kitiems pomėgiams, 
šeimai.

– Ar Jūs pati įsiveržėte į 
PLB, ar Jus kas įkalbėjo?

– Kažkaip palaipsniui įsijun-
giau, ir ilgainiui pajutau, kad tai tapo 
labai svarbiu užsiėmimu mano gyve-
nime, net neįsivaizduoju, kad galima 
būtų kitaip. Stiprina žinojimas, kad 
tu pats tą Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menę kuri.

– Kokia dalis naujai išvy
kusiųjų dalyvauja visuomeninėje 
– lietuviškoje veikloje, nori turėti 
reikalų su lietuviais?

– Labai mažas procentas, per 
daug mažas. Bet yra ir tokių, kurie 
nėra įsiregistravę oficialiai, bet atei-
na į renginius, dalyvauja šventėse, 
netgi prisideda prie jų organizavimo. 
Gaila, bet yra ir tokių, kurie nenori 
nieko bendra turėti su lietuvija, no-
ri, kad jų vaikai gerai išmoktų tos 

šalies, kurioje gyvena, kalbą ir todėl 
vengia ryšių su tautiečiais. Bet iš sa-
vo ir draugų patirties žinau, kad vie-
ną dieną kažkas tavyje prabunda ir 
tu pradedi ieškoti žmonių iš savo ša-
lies, imi ieškoti savo šaknų. Būtent 
tada, kai įsitvirtini toje šalyje, kur 
atvykai gyventi. 

– Ar girdite lietuvių nusi
skundimų dėl blogo sugyvenimo 
su vietiniais žmonėmis? 

– Man atrodo, kad lietuviai 
yra labai praktiški žmonės, – mes 
puikiai integruojamės, ypač į Vakarų 
visuomenę. Gal kur nors Japonijoje 
ar Kinijoje yra kitaip.  Prancūzijoje 
ar Vokietijoje priprasti nesunku. Bū-
tent Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės užduotis ir yra – dėti pastangas 
išlaikyti lietuvybę, nes mes iš tikrųjų 
labai sparčiai integruojamės. 

– O kokiu tikslu atvykote į 
Vilnių?

– Atvykau į Lietuvos - Vokieti-
jos Forumo konferenciją. Pirmiausia 
toks forumas – Lietuvos-Vokietijos 
– prieš metus įsikūrė Lietuvoje, o 
Vokietijoje šią vasarą įsikūrė Vokie-
tijos-Lietuvos forumas. Tų dviejų fo-
rumų dalyviai Vilniuje susitinka pasi-
tarti. Aš atstovauju Vokietijos pusei, 
buvau paprašyta pasisakyti apie jau-
nimo ir tautinių bendruomenių reikš-
mę Vokietijos-Lietuvos santykiuose. 
Forumo pagrindinės kryptys yra eko-
nomika, politika, kultūra, mainų tarp 
mūsų šalių skatinimas. Mano dalis 
yra kultūra, mokslas, švietimas: Lie-
tuvos ir Vokietijos kultūros ir moks-
lo ryšiai bei jų perspektyvos.

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras 
20060701 parengė naują leidinį „Grįžtančiojo į Lietuvą 
žinynas”. Leidinį galima gauti centro biure ir internete. 
Svetainėje esantis dokumentas nuolat atnaujinamas. Jis 
apima nemažą dalį šioje svetainėje patalpintų informacijų 
ir praktinių patarimų.

Naujas žinynas grįžtantiems i Tėvynę
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Jau gilia tradicija tapo rengia-
mi Baltiečių federacijos Kanadoje (į 
kurią įeina latviai, lietuviai ir estai) 
– Baltiečių vakarai Otavoje. Su per-
traukomis jie vyksta nuo 1973 metų ir 
šiemet net dvidešimt šeštąjį kartą jis 
vyko rugsėjo 25 d. Šis vakaras skyrėsi 
nuo ankstesniųjų, nes jame dalyvavo 
Latvijos prezidentė  Vaira Vike-Frei-
berga, tad nenuostabu, kad vakaro 
ruošimu šiemet rūpinosi Latvių ben-
druomenė, jai talkino parlamentinis 
komitetas baltiečių reikalais.

Kanados ministras pirminin-

Baltiečių vakaras 
Kanados parlamente

kas Latvijos prezidentės apsilanky-
mo proga surengė specialų susitiki-
mą, kuriame jis pats tarė sveikinimo 
žodį. Atsakydama į sveikinimą taip 
pat kalbėjo prezidentė V. Vike-Frei-
berga. Ji papasakojo apie nepriklau-
somybės atstatymo darbus, padėkojo 
Kanadai už palaikymą ir pasveikino 
susirinkusiuosius. Susitikime daly-
vavo daug ambasadorių, reikalų pa-
tikėtinių, bendruomenių pirmininkų, 
spaudos atstovų.

Baltiečių vakaras prasidėjo 
gražiai išpuoštoje nedidelėje salėje, 

vakarinėje parlamento pusėje, prie 
vakarienei  padengtų stalų dalyviai 
susėdo pagal rengėjų planą, kad kuo 
geriau galėtų susipažinti su parla-
mentarais. Džiugu, kad programos 
viršelį puošė baltiečių menininkų 
darbai, tarp kurių buvo ir dailininkės 
lietuvės Snaigės Šileikienės darbai. 
Vakarui vadovavo Baltiečių federaci-
jos ir Latvių bendruomenės atstovas 
Andris Kesteris. Baltiečių federaci-
jos pirmininkas M. Sausins pasveiki-
no visus susirinkusius, primindamas, 
jog prezidentė yra pirmoji valstybės 

kanados Lietuvių deLegacija, daLyvavusi kanados ministro Pirm. s. HarPer Priėmime BaLtiečių vakaro Pro
ga 2006 m. rugsėjo 25 d.  iš kairės: kun. a. žiLinskas, „tėviškės žiBurių“ redaktorė r. sakaLaitė jonaitienė, e. 
Punkrienė (kLB vaLdyBa), kLB Pirm. r. žiLinskienė, (už jos) P. meikLejoHn (kLB vaLdyBa), Latvijos Prezidentė 
v. vikefreiBerga, ministras Pirmininkas s. HarPer, Lietuvos amBasadorė kanadoje s. jakštonytė, kLB otavos 
aPyLinkės Pirmininkė r. kLičienė. Pmoj. ransom nuotr.

KanaDoje
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atstovė, dalyvaujanti šiame baltie-
čių renginyje ir šia ypatinga proga 
pakvietė pakelti taures jai kandida-
tuojant į Jungtinių Tautų vadoves 
– generalinės sekretorės pareigas. 
Meninę vakaro dalį atliko Otavos 
choras „Arija” kurio gretose  buvo ir 
visiškai mažų dainorėlių.

Estų kilmės Kanados parla-
mento atstovas Peter Van Loan, Bal-
tijos reikalų komiteto pirmininkas, 
pristatė prezidentę, V. Vike-Freiber-
gą. Prezidentė yra baigusi Toronto 
ir Montrealio universitetus. Pastara-
jame ji buvo psichologijos profeso-
rė, rašė knygas, įvairius straipsnius, 
vykdė tyrinėjimus. Laisvalaikiu ji 
mėgdavo rinkti latviškas liaudies dai-
nas. Prezidentė savo kalbą sakė po 
vakarienės. Ji papasakojo apie savo 
gyvenimą, darbą, sveikino visus susi-
rinkusius, kurie išlaiko savo gimtąją 
kalbą, laisvės idealus, dirba ir remia 
savo bei savo protėvių žemę. Taip pat 
padėkojo Kanadai už Baltijos šalių pri-
pažinimą bei šiltą jos sutikimą čia.

Po to pranešimą padarė Kana-
dos bibliotekos-archyvo vedėjas I. 
E. Wilson. Jis pažymėjo, kad  siekia 
užtikrinti ir atitinkamai atstovauti vi-
soms Kanados etninėms kultūroms. 
Archyvuose yra nemažai medžiagos, 
liečiančios Baltijos šalis, ypač lat-
vius. Kanada pripažįsta reikšmingą 
baltiečių įnašą į valstybės istoriją ir 
kultūrą – yra kuriamos šių tautybių 
televizijos programos, egzistuoja Ka-
nados lietuvių muziejus-archyvas, o 
estų bendruomenė planuoja išplėsti 
savo archyvines patalpas.

Vakarą užbaigė senatorė Ray-
nell Andreychuk, ilgametė Baltiečių 
vakaro globėja, kuri pasidžiaugė Bal-
tijos šalių bendruomenių bendravi-
mu, padėkojo Latvijos prezidentei 
už apsilankymą.

Pasibaigus oficialiajai progra-
mai svečiai dar galėjo pabendrauti, 
pasidalinti mintimis ir įspūdžiais, nu-
sifotografuoti. Džiugu, kad šis tradi-
cinis  baltiečių vakaras jungia arčiau 
ne tik baltiečius, bet ir atveria gali-
mybę artimiau pabendrauti su Kana-
dos valdžios atstovais, o taip pat ro-
do mūsų vienybę.

KLB inf.

2005 m. ba-
landžio 15 d. Ispa-
nijoje, Valensijo-
je, įsikūrė Pagal-
bos Rytų Europos 
piliečiams asocia-
cija (direktorė 
Vilma Dobilaitė). 
Tai privati, ne-
pelno organizaci-
ja, kurios tikslas 
– imigrantų integ-
racija į Ispanijos 
visuomenę. 2005 
m. rugsėjo 24 d. 
asociacijoje buvo 
įsteigtas lietuvių 
skyrius „Lietuvių 
namai“. Praėju-
siame numeryje 
trumpai pranešė-
me apie lietuviš-
kos mokyklėlės 
Valensijos mieste 
Gandijoje atida-
rymą. Šiandien apie mokyklėlę papa-
sakosime plačiau.

Praėjusių metų lapkričio 25 d. 
Gandijoje įvyko lituanistinės mokyk-
lėlės ir bibliotekos „Lietuvių namai“ 
atidarymas, kuriame dalyvavo Lietu-
vos Respublikos konsulas Valensijo-
je Saulius Labutis, Gandijos miesto 
vicemeras Josep Miguel Moya, mero 
patarėjai kultūros, švietimo ir moks-
lo klausimais. 

Patalpas mokyklai socialinia-
me centre suteikė vietos savivaldy-
bė. Lituanistinei mokyklėlei buvo 
perduota 600 lietuviškų knygų, 
kurias asociacijai neatlygintinai pa-
dovanojo M. Mažvydo, A. Mickevi-
čiaus, Technikos ir Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos, vadovėliai ir 
pratybų sąsiuviniai gauti iš Tautinių 
mažumų departamento, už Tautinių 
mažumų departamento skirtas lėšas 
nupirkta knygų.

Gandija 
tapo lietuvišku centru

Gandijos miestelis priklauso 
Valensijos provincijai, jame gyvena 
apie 2000 lietuvių. Mokyklos atidary-
me dalyvavo apie 30 lietuvių šeimų, 
mokyklėlę lankys apie 60 vaikų. 

 Pamokos vyks šeštadieniais 
nuo 11 iki 13 val. socialiniame cen-
tre CENTRO SOCIAL MARSELI
NO PEREZ adresu: Mare de Deu 
Blanqueta gatvė, Grau de Gandia. 
(Važiuojant iš Gandijos link uosto, 
pravažiavus degalinę MOSCARDO, 
yra vienas didelis žiedas, prie to žie-
do yra vienas pastatas, kuris vadina-
si CENTRO SOCIAL MARSELINO 
PEREZ).

 Daugiau informacijos teirau-
tis Ligitos Mosiejienės telefonu 610 
810 873 arba rašyti emailu avapegan-
dia@avape.com.

                     Vilma Dobilaitė

nuotrauka gandijos mokykLėLės atidarymo Proga

iSPanijoje
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2006 m. gruodžio 2 d. Lietu-
vių bendruomenė Švedijoje atšventė 
savo 60-ies metų jubiliejų. Šventė 
prasidėjo jau tada, kai Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Gediminas Kirki-
las, lankydamasis Švedijoje, atvežė 
ir įteikė buvusiam bendruomenės 
pirmininkui Klemensui Gumauskui 
ir dabartinei pirmininkei Virginijai 
Langbakk Lietuvos vyriausybės raš-
tus ir dovanas.

 Į minėjimo šventę, vykusią 
Stokholme, Šv. Eugenijos parapijos 
patalpose, atėjo gausus būrys svečių, 
bendruomenės narių, Lietuvos bičiu-
lių ir naujai į šalį atvykusių lietuvių. 
Vakaro metu prisiminimais dalijosi 
vyriausiosios kartos lietuviai, kurie 
pasakojo ne tik apie pirmuosius mė-
nesius pabėgėlių stovykloje, bet ir 
apie studentų sąjungos įkūrimą ir il-
gus prisitaikymo metus naujoje šaly-
je. „Tylos minute buvo pagerbti ne 
tik visi už Lietuvos nepriklausomy-

60mečio šventė
bę ir bendruomenės išlaikymą kovo-
ję lietuviai, bet ir prieš kelias dienas 
iš mūsų tarpo pasitraukęs žymus ben-
druomenės veikėjas, lietuvių kalbos 
rėmėjas, kalbininko Būgos sūnus, 
Gintautas Būga“, – pasakojo ben-
druomenės pirmininkė V. Langbakk.

 Savo kalboje naujasis Lietu-
vos ambasadorius Švedijoje Remigi-
jus Motuzas pabrėžė lietuviškų verty-
bių išsaugojimo svarbą ir nepakeičia-
mą lietuvių bendruomenių vaidmenį 
šiame procese. (Ambasadoriaus 
kalbą spausdiname atskirai. Red.)

 Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) generalinis di-
rektorius Antanas Petrauskas akcen-
tavo bendruomenės lyderių svarbą 
vienijant lietuvius į bendruomenes 
ir ieškant naujų darbo formų. A. Pet-
rauskas ir departamento Skandinavi-
jos šalių koordinatorė Jolanta Norke-
vičienė bendruomenę pasveikino ne 
tik iš Lietuvos atvežtomis tautinėmis 

dovanomis, bet ir 
įteikdami sidabro 
medalius už ypa-
tingus nuopelnus 
Gintautui Būgai 
(po mirties), Al-
fonsui Jovertui ir 
Virginijai Lang-
bakk. Padėkos raš-
tais buvo apdova-
notos  visos ben-
druomenės darbo 
grupių vadovės.

„TMID at-
stovai pristatė ir 
mums anksčiau 
nežinomą faktą, 
kad Lietuvių ben-
druomenė Šve-
dijoje yra pati 
pirmoji Pasaulio 
Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) na-
rė!“ – džiaugėsi 
V.Langbakk.

Prieš 60 me-
tų nuo sovietų bė-
gę Lietuvos ir kitų 

Baltijos šalių gyventojai pasiekė Šve-
diją per Baltijos jūrą, iš Suomijos, 
Norvegijos, Lenkijos ar Vokietijos. 
Į Švediją iš Vokietijos pateko ir iš 
konclagerių ištrūkę lietuviai bei kiti 
baltai. Pradžioje gausi bendruomenė 
ilgainiui išsiskirstė po visą pasaulį. 
1955 m. buvo likę jų apie pusantro 
šimto (plačiau apie Švedijos lietuvių 
bendruomenę pasakojome praėjusia-
me PL numeryje).

Kultūrinę vakaro dalį pradėjo 
„Saulės“ mokyklos mergaitės, o vė-
ją sukėlęs tautinių šokių kolektyvas 
„Baltija“ išjudino ne tik lietuvius, 
bet ir švedus. Pirmą kartą sugrojo ir 
naujai susikūrusi kaimo kapela.

 „Bendruomenę su jubiliejum 
pasveikinti specialiai iš Lietuvos at-
vyko ir tautodailininkas Vytautas 
Pastarnokas, kuris atvežė didelę sa-
vo darbų parodą. Kupiškio miesto 
dailininkas pristatė Lietuvos etninės 
kultūros elementus ir dar kartą paro-
dė, kaip svarbu nepamiršti mažųjų 
miestelių ir juose gyvenančių šviesu-
lių“, – įspūdžiais dalijosi bendruome-
nės vadovė Virginija Lingbakk. 

„Šventės dalyvius sujaudino  
pietų Švedijos ūkininko Bengto Nils-
son, jo žmonos Lenos ir dviejų kole-
gų parodytas filmukas apie bendrą 
ateities projektą su Lietuva ir akci-
ją padėti Lietuvos vaikams, sergan-
tiems vėžiu. Bendruomenė ir Lietu-
vos ambasada jau įsijungė į šį projek-
tą, o talkinant  TMID šis džiaugsmo 
šventės projektas tikrai turėtų palikti 
ryškią džiaugsmo žymę Lietuvoje“, 
– sakė V. Langbakk.

Bendruomenės 60-mečio pro-
ga įsteigtas Fondas, kuris jau turi du 
pirmuosius narius-steigėjus.

Pirmoji PLB bendruomenė, 
atšventusi jubiliejų, dėkoja už svei-
kinimus PLB pirmininkei Reginai 
Narušienei bei Švedijos lietuvius 
prisiminusioms bendruomenėms iš 
Australijos, Kanados, Estijos, Di-
džiosios Britanijos, Šveicarijos ir 
Urugvajaus. 

Rasa ingvarrson

šVeDijoje

šoka “BaLtija”
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2006 m. gruodžio 2 d. Švedi-
jos lietuvių bendruomenės 60-čio mi-
nėjime Stokholme kalbėjo Lietuvos 
ambasadorius Švedijoje Remigijus 
Motuzas. Pateikiame jo kalbos pa-
grindines mintis.

60-ies metų laikotarpis tautos 
ar valstybės istorijoje nėra ilgas, ta-
čiau manau, kad jis buvo nepapras-
tai svarbus čia gyvenantiems lietu-
viams, kadangi per tą laiką daug kas 
pasikeitė ne tik Jūsų gimtojoje žemė-
je, bet ir čia, Švedijoje. Per šiuos de-
šimtmečius čia susiformavo net trys 
kartos.

Skirtingas buvo Jūsų visų ke-
lias į Švediją. Vieni plaukė jūra, kiti 
ėjo pėsčiomis per snieguotus kalnus, 
miškus. Žinome, kad pirmieji lietu-
viai čia atvyko ne todėl, kad ypač ža-
vėjo šis kraštas. Žmonės čia traukė 
norėdami išvengti skaudžių okupaci-
jos padarinių.

Suprantame, kad ne vieną iš 
Jūsų, gyvenant čia pirmaisiais mig-
racijos metais, o gal net ir dešimt-
mečiais, blaškė nuolatinės dvasinės 
ir fizinės alternatyvos tarp šiapus ir 
anapus, Lietuvos ir Švedijos, tarp 
idealo ir realybės, principų ir kom-
promisų, bet manau, jog svarbiausia 
yra tai, kad jūs išlikote lietuviais ir 
visada nepaprastai mylėjote savo Tė-
vynę. Vargu, ar mes būtume sulaukę 
Nepriklausomos Lietuvos atgimimo 
ir atkūrimo, jeigu ne lietuviai, gyve-
nantys visame pasaulyje.

Galbūt dėl to, kad Švedija buvo 
pirmoji Vakarų šalis, juridiškai pripa-
žinusi Baltijos šalių okupaciją, kartais 
sakoma, kad Švedijos lietuviai buvo 
nutolę nuo Lietuvos. Aš su tuo nesu-
tikčiau. Tik prisiminkime Europos 
lietuvių savaitę Gotlando saloje 1989 
m., kur vieningai visų lietuvių buvo 
pasisakyta už Lietuvos nepriklauso-
mybę. Todėl manau, kad Lietuvos sėk-
mė nebūtų tokia įspūdinga, jeigu ne 
Jūs, gyvenantys ir šioje žemėje.

Taigi, žymint Lietuvių Ben-
druomenės 60-ąsias metines, dar 

Baltijos jūra mus ne skiria, o jungia
kartą Jums dėkojame už paramą at-
statant ir stiprinant Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės pamatus...

Analizuodami Jūsų nueitą čia 
kelią, lyg galėtume padaryti išvadą, 
kad viskas, kas buvo iki bendruo-
menės 60-čio, jau yra praeitis, kuri 
niekada nebesugrįš, ir viskas, kas 
prasidės rytoj, yra ateitis, kuri lyg ir 
nebeįpareigoja rūpintis lietuvybės iš-
saugojimu ar savo Tėvynės išlikimu, 
juk esame Europos Sąjungos ir NA-
TO nariais. Bet mūsų tautos istorijo-
je praeitis, dabartis ir ateitis dažnai 
susikryžiuoja, turime skaudžių pamo-
kų. Todėl neturime nuleisti rankų. 

Džiugu, kad Jūsų bendruome-
nė, būdama gana negausi, atkakliai 
siekia šių tikslų, rūpindamasi ilga-
laikiu lietuvybės išlaikymu čia. Sėk-
mingai jau 10-metis veikia ,,Saulės“ 
sekmadieninė mokykla, ,,Baltijos“ 
šokių kolektyvas, leidžiamas laikraš-
tis, buriasi čia gyvenantis jaunimas. 
Galima vardinti ir kitas labai svar-
bias bendruomenės veiklos sritis.

Šiandien mes čia turime nema-
žą būrį naujos migracijos atstovų. 
Dažnai klausiame, kokia šios migra-
cijos priežastis? Ogi visiems supran-
tama – atviri kontaktai su pasauliu, 
sudarę galimybę daugeliui jaunų žmo-
nių čia vystyti 
mokslinę ar ki-
tokią profesinį 
veiklą, be abe-
jo, kai kuriais 
atvejais – ir 
noras gyventi 
geriau. Daž-
nai dejuojame, 
kad daug lie-
tuvių paliko 
Tėvynę. Bet 
juk mūsų nebe-
skiria sienos ir 
gyvename be-
veik vienuose 
namuose. Ta-
čiau svarbiau-
sia yra, kad vi-
sada išliktume 

orūs, kad niekas negalėtų svetimame 
krašte iš mūsų pasijuokti, mumis nu-
sivilti ir dėl to sumenkinti Lietuvos 
prestižo. 

Simboliškai prisimenant, kad 
vienas žymiausių lietuvių rašytojų 
Juozas Tumas Vaižgantas ,,Pragied-
rulius“ 1917 m. parašė Stokholme, 
šiandien, žvelgiant į Jus visus, esan-
čius šioje salėje, galima drąsiai pasa-
kyti, kad pragiedrulių tam yra. Juk 
taip ir turi būti, juk Baltijos jūra mus 
ne skiria, bet jungia.      

Lietuvos amBasadorius švedijo
je r. motuzas ir v. LangBakk

a. jovertas (dešinėje) ir daiLininkas vytautas Pastar
nokas iš Lietuvos
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Argentinos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas Berisse

aRGentinoje

2006-11-05 Berisso mieste bai-
gėsi Argentinos lietuvių jaunimo su-
važiavimas, kuris buvo visiems labai 
naudingas ir rezultatyvus. Penktadie-
nio vakarą jaunimas susirinko „Sin-
dicato de Trabajadores Municipales” 
vasarnamyje (priklausančiame Beris-
so miesto savivaldybei). Čia vyko 
susipažinimo vakaras ir atidarymo 
šventė. Šeštadienio vakarą vyko re-
gistracija, kurios metu kiekvienas 
stovyklos dalyvis gavo ALJS marški-
nėlius su organizacijos logotipu.

Labai svarbu, kad dalyvavo 
per 80 atstovų iš Buenos Aires, Ro-
sario ir Berisso –  trijų didžiausių 
lietuvių regionų Argentinoje. Džiau-
giamės, kad atvyko taip pat Daniela 
Capkauskas iš Chaco, kuri šiuo me-
tu gyvena Corrientes mieste (prie 
Brazilijos). Aktyviai renginyje daly-
vavo ir Ariel Majauskas iš Ushuaia 
miesto, Tierra del Fuero provincijos 
(Ugnies Žemės, paskutinio miesto 
Argentinos pietuose, 3500 km nuo 
Buenos Aires). Jis papasakojo apie 

savo regiono bendruomenę ir drau-
gijos istoriją (lietuvių kultūros drau-
gija „Šventasis Kazimieras”), kuri 
buvo įkurta daugiau nei prieš 10 me-
tų ir iki šiol niekas apie ją nežinojo. 
Labai svarbu, kad dabartinė ALJS 
dirba su visais Argentinos regionais 
ir pritraukia vis daugiau žmonių, su-
teikdama daugiau informacijos apie 
Lietuvą ir apie lietuviškas organiza-
cijas Argentinoje. Džiugu, kad rezul-
tatai jau dabar akivaizdžiai matomi.

Prieš pietus žaidėme lietuviš-
kus susipažinimo žaidimus. Po pietų 
į vasarnamį atvyko LR ambasados 
atstovai: Justas Vaišnoras (atstovas 
politikos reikalams) su žmona, inž. 
Algimantas Rastauskas (Konsulato 
atstovas) bei Berisso miesto savival-
dybės sporto departamento direktorė 
prof. Cecilia Pįez Molinero. Po to 
vyko Sporto žaidynės: mergaičių tin-
klinis ir berniukų futbolas, turnyras 
Lietuvos ambasados Argentinoje tau-
rei laimėti. Berisso sporto departa-
mento direktorė paskyrė profesiona-

lius varžybų teisėjus, todėl varžybos 
buvo labai rimtos. Futbolo varžybas 
laimėjo „Lietuvių susivienijimo Ar-
gentinoje” draugijos komanda, tin-
klinio – „Lietuvių Centro” draugijos 
komanda. P. Vaišnoras ir Cecilia Pį-
ez Molinero visiems įteikė dovanų, o 
komandų kapitonus apdovanojo tau-
rėmis. ALJS prisiminimo dovanomis 
apdovanojo Lietuvos ambasados ir 
miesto savivaldybės atstovus, dėko-
dami už pagalbą.

Vakare ALJS atstovai, dalyva-
vę Pasaulio lietuvių jaunimo kongre-
se Kanadoje, šventės dalyvius mokė 
naujų žaidimų, o po vidurnakčio įvy-
ko Talentų vakaras prie laužo.

Sekmadienį svečiavosi Ar-
gentinos lietuvių draugijos atstovai 
(Argentinos organizacijų ir spaudos 
tarybos nariai, „Lietuvių susivieniji-
mo Argentinoje” pirmininkas Jorge 
Brazaitis), su kuriais kartu valgėme 
kepsnius („asado”). 

ALJS inf.
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Jaunųjų veteranų tautinių šo-
kių ansamblis “Spirgučiai” iš Beris-
so, „Mindaugo” draugijos, apsilankė 
Córdoba, kuri yra 800 km. nuo Bue-
nos Aires ir dalyvavo alaus šventėje 
„Oktoberfest“.

Villa General Belgrano kas-
met, spalio mėnesį, vyksta prieš 43 
m. prasidėjusi tipiška vokiečių alaus 
šventė. „Spirgučiai” parodė vieti-
niams ir turistams iš visos Argenti-
nos ir viso pasaulio lietuvių tautinius 
šokius, kurie žiūrovus palinksmino. 
Žiūrovai nors truputį sužinojo apie 
mūsų kultūrą.

arLB inf.

„Spirgučiai” dalyvavo alaus šventėje Cordoboje

argentinos jaunųjų veteranų tautinių šokių ansamBLis „sPirgučiai“

uKRainoje

Ukrainos LB leidinyje „Tiltas“ 
lapkričio numeryje Aušra Taranenko 
rašo, kad 2006 m. spalio 25 d. mirė 
Anatolijus Nepokupnas, Ukrainos 
mokslų akademijos narys korespon-
dentas, lietuvių literatūros į ukrainie-
čių kalbą vertėjas, baltų ir slavų ryšių 
tyrinėtojas, poetas. Tai didelė netek-
tis visai ukrainiečių ir lietuvių kalbi-
nių, literatūrinių ir kultūrinių ryšių 
tyrinėjimo sričiai. Juk būtent velio-
niui priklauso nemaža atradimų šioje 
srityje. „Jam pavyko nustatyti tikslų 
Taraso Ševčenkos gyvenimo Vilniuje 
adresą (dabar ant to namo Pilies gat-
vėje pritvirtinta paminklinė lenta), 
patikslinti nemaža Maironio ir V. Krė-
vės gyvenimo Ukrainoje aplinkybių, 
– rašoma straipsnyje. – Taip jau atsi-
tiko, kad vaikinas iš Poltavos, su pa-
gyrimu baigęs Kijevo T. Ševčenkos 
universiteto filologijos studijas ir tęs-
damas savo išsilavinimą aspirantūro-
je pas pasaulinio garso mokslininką 
L. Bulachovskį, susipažino aspirantų 
bendrabutyje su kolega iš Lietuvos, 
aspirantu psichologu Sigitu Kregžde. 
Šis vieną vasarą pasikvietė būsimąjį 

Baltistai atsisveikino 

su Anatolijum Nepokupnu
Ukrainos baltistikos korifėjų pas sa-
ve į svečius. O S. Kregždės gimtinė 
yra Biržų krašte, kur netoli būta rusų 
sentikių, atitremtų į Lietuvą dar 19 
a., kaimas. Būtent „konservuotos“ 
rusų kalbos ypatybės ir jos santykis 
su lietuvių kalba įkvėpė jaunąjį moks-
lininką radikaliai pakeisti savo gyve-
nimą – atsisakyti beveik gatavos di-
sertacijos ir užsiimti baltistika. Taip 
gimė pirmoji A. Nepokupno knyga 
„Arealiniai baltų-slavų kalbinių san-
tykių aspektai”, išleista 1976 m. Kije-
ve ir vėliau Vilniuje apginta kaip kan-
didatinė disertacija. Po to sekė „Bal-
tų-šiaurės slavų kalbiniai ryšiai”, 
išleista 1979 m. ir apginta Vilniuje 
jau kaip filologijos mokslų daktaro 
disertacija.

1979 m. Kijeve išleista moks-
lo populiarioji knyga „Baltai slavų 
giminaičiai“ („Балтійські родичі 
слов’ян”. – Київ, 1979; lietuviškas 
vertimas – V., 1983), kurioje ukrai-
niečių skaitytojui pristatomos baltų 
kalbos, pateikiama daug įdomių bal-
tų ir slavų kalbų faktų, liudijančių 
apie labai senus ir įvairius šių kalbų 

ryšius. Šioje knygoje pateikiami ir 
literatūrinių bei kultūrinių ryšių ty-
rinėjimai, kuriuose pirmą kartą pa-
bandyta atskleisti lietuvių klasikų 
Maironio ir Vinco Krėvės gyvenimo 
Ukrainoje aplinkybių, kurios iki šiol 
lietuvių tyrinėtojams buvo apgaub-
tos paslapties skraiste. Panašaus 
pobūdžio tyrinėjimai, bet jau skirti 
mažai ištirtai ir pilnai neaiškumų ir 
tiesiog išmislų Taraso Ševčenkos gy-
venimo Vilniuje temai, paskelbti esė 
knygoje „Baltiškos Taraso aušros“ 
(išleista Kijeve 1989 m.). 

A. Nepokupnas puikiai mokė-
jo lietuvių ir latvių kalbas, pažinojo 
šių tautų kultūrą, literatūrą. Pats bū-
damas poetas puikiai jautė poeziją 
ir išvertė į ukrainiečių kalbą nemaža 
Maironio, A. Maldonio, J. Rainio ei-
lių. Daugybę metų Profesorius buvo 
Ukrainoje neginčijamas autoritetas 
lietuvių ir latvių kalbų, literatūrų ir 
kultūrų klausimais, paskelbė šiomis 
temomis nemaža straipsnių įvairiose 
Ukrainoje išleistose enciklopedijo-
se“, – rašo „Tilto“ laikraštyje A. Ta-
ranenko.
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„Tiltas“ – vienintelis lietuviš-
kas leidinys Ukrainoje, išeinantis 12 
kartų per metus lietuvių, rusų ir uk-
rainiečių kalbomis 1000 egz. tiražu 
ir platinamas nemokamai. Jį galima 
skaityti ir internete: www.lgitic.lt 

„Tiltas” gimė Kryme 2000 m. 
sausio mėn. Jis buvo skirtas Krymo 
M. K. Čiurlionio lietuvių kultūros 
draugijos, kuri turi 14 kuopelių įvai-
riuose Krymo miestuose ir rajonuo-
se, veiklai ir naujienoms skleisti, 
propaguoti Lietuvos kultūrą Kryme. 
2002 m. „Tiltas” tapo Ukrainos Lie-

Sveikiname septintojo gimtadienio proga 

tuvių Bendruomenės laikraščiu. Tai 
labai reikalingas leidinys, panaudo-
jamas ULB sekmadieninių mokyklų 
mokymo procese ir padedantis skleis-
ti lietuvybę svetur. 

Laikraščio temos: Lietuvos 
kultūra, istorija, geografija, etnografi-
ja, ULB veikla, naujienos iš draugijų. 
Nuolatinės rubrikos: vaikų kampelis 
„Saulutė” ir „Auksinė lietuvių kal-
bos kultūros skrynia”; informacija 
iš PLB, LR ambasados Ukrainoje, iš 
Lietuvos ir kt. Laikraštį gauna dauge-
lis PL Bendruomenių ir daugelis insti-

2006 m. gruodžio mėn. Krymo 
Autonominės Respublikos sostinės 
Centrinėje Treniovo v. bibliotekoje 
įvyko svarbūs renginiai, skirti Mairo-
nio ir Taraso Ševčenkos atminimui, 
propaguojantys Lietuvą ir jos kultū-
rą Simferopolyje. 

Lietuvių kultūros dienos Kry-
me jau 7-eri metai – įprastas ir vi-
sų laukiamas reiškinys. Šiemet jos 
sukoncentruotos Treniovo v. bib-
liotekoje, kurioje atidarytos kelios 
knygų parodos ir ekspozicijos, dvi 
iš jų abonentiniame skyriuje: „Susi-
pažinkit – Lietuva“, kur rodoma įvai-
ri literatūra apie Lietuvą ir lietuvių 

Lietuvių kultūros 
dienos Kryme2006

kultūros veikėjus – rašytojus ir daili-
ninkus. Ekspozicija, skirta Maironio 
ir T.Ševčenkos gyvenimo ir kūrybos 
gairėms, apjungta vienu pavadini-
mu: «LIETUVA+UKRAINA+KUL-
TŪRA+LIKIMAI». Kodėl tokia pla-
ti tema ir koks ryšys tarp šių poetų? 

O apie tai ir sužinojo besido-
minti Lietuva ir jos kultūra audito-
rija, susirinkusi gruodžio 21 d. Sim-
feropolio Treniovo v. bibliotekoje. 
Vakaro metu Maironio ir Ševčenkos 
kūrybos eilėraščius deklamavo Kry-
mo lituanistinės mokyklos mokiniai, 
Maironio ir T. Ševčenkos biografijas 
pristatė Krymo etnografijos muzie-

jaus ir Treniovo v. bibliotekos ben-
dradarbiai, pabrėžę tamprų dviejų 
kultūrų ryšį, Vilniaus ir Kijevo uni-
versitetų įtaką, formuojantis dviems 
asmenybėms: Tarasui Ševčenkai ir 
Maironiui. Mat, Maironis mokėsi 
Kijevo universitete, o T. Ševčenko 
– Vilniaus. Štai tokie ryšiai, įdomūs 
žmonių likimai...

Dėkingi svečiai palinkėjo Kry-
mo lietuvių draugijai ilgiausių metų 
ir jau dabar pradėjo laukti kitų Lietu-
vių kultūros dienų Kryme.

Valentina Marija Loginova

tucijų Lietuvoje ir Ukrainoje, taip pat 
visos lietuviškos šeimos Kryme. 

Leidinio redaktorė Valentina 
Marija Loginova. Ji ir leidėja, ir žur-
nalistė, ir vertėja, ir maketuotoja, ir 
korektorė, ir platintoja. Redaktorė 
turi du pagalbininkus: Ireną ir Alek-
sandrą Babadžan. V. M. Loginova 
buvo Lietuvos garbės konsulato Kry-
me iniciatorė; 2003 m. už nuopelnus 
Lietuvos Respublikai apdovanota Vy-
tauto Didžiojo ordino medaliu. 

PL inf.

aLgio retkaus nuotraukoje: krymo resPuBLikinės m. k. čiurLionio Lietuvių kuLtūros draugijos aktyvas Prie 
Lietuvių kuLtūros dienų kryme2006 renginio “Lietuva+ukraina+kuLtūra+Likimai” eksPozicijos
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tavičius, Lr nePaPrastasis ir įgaLiotasis amBasadorius vokietijos federaci
nėje resPuBLikoje
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Vokietijos LB praėjusių metų 
lapkričio 24–26 d. Berlyne surengė 
darbuotojų suvažiavimą. Tai buvo 
tradicinis metinis VLB darbuotojų 
suvažiavimas, kuriame paminėtas 
bendruomenės 60-metis, todėl jis su-
traukė ypač daug dalyvių: be Vokie-
tijos LB Valdybos ir kitų centrinių 
organų narių bei lituanistinių mokyk-
lų mokytojų atvyko atstovai iš 10 
apylinkių (Berlyno, Bonn-Kölno, Es-
sen-Mülheimo, Frankfurto, Hambur-
go, Hannoverio, Lübecko, Münche-
no, Nürnbergo ir Romuvos (Hütten-
feldo), – iš viso apie 60 atstovų. 

Vokietijos Lietuvių Bendruo-
menė kryptingai veikia orientuoda-
masi į šiandienos aktualijas – spar-
čiai besikuriančias apylinkes, dygs-
tančias lituanistines mokyklėles ir 
įvairias naujųjų emigrantų proble-
mas. Suvažiavimo metu buvo prista-
tyti naujausi tarptautiniai VLB pro-
jektai: Europos Lietuvių Kultūros 
Centras Hüttenfelde bei „Draugys-
tės tiltas 2007“. Europos Lietuvių 
kultūros centras, orientuodamasis į 
emigracijos mastus ir vis aktualesnę 
nutautėjimo problemą, skatins kultū-
rinį bendradarbiavimą tarp lietuvių 
bendruomenių ES šalyse, rūpinsis 
švietimo reikalais, kryptingai koor-

Gerinti lituanistinį švietimą 
ir tarptautinius kultūrinius saitus

dinuos esamų lietuviškų organizaci-
jų veiklą. Tarptautinės lituanistinės 
stovyklos šeimoms ir mokytojoms 
„Draugystės tilto“, kitais metais atke-
liaujančio į Vokietiją, organizacinis 
komitetas jau pradėjo savo darbą. 
Stovykla vyks 2007 m. liepos mėn. 
6-8 d. Hüttenfelde, Vasario 16-osios 
gimnazijoje. 

Darbuotojų suvažiavimą svei-
kino VLB pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, LR ambasadorius Ber-

lyne Evaldas Ignatavičius, LR pre-
zidento patarėja Halina Kobeckaitė 
bei Berlyno apylinkės pirmininkas 
Gediminas Būda.

Dalykinę suvažiavimo dalį ly-
dėjo LR ambasadoje atidaryta Jūra-
tės Batūraitės Lemkienės iš Hütten-
feldo meno darbų paroda,  poetės 
Jutta Noak iš Hamburgo poezija bei 
Rimvydo Kisevičiaus iš Berlyno mu-
zikavimas.

                                VLB inf.

eL kuLtūros centre rimas čuPLinskas Pristato euroPos Lietuvių kuLtūros centro Projektą

VoKietijoje
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2006 m. gruodžio 9 d. Phila-
delphijoje, PA, vyko pirmasis nau-
josios JAV LB Tarybos patvirtintos 
Krašto valdybos susirinkimas. JAV 
LB Krašto valdybos pirmininku rug-
sėjo 30 d. LB XVIII Tarybos narių 
suvažiavime išrinktas Vytautas Ma-
ciūnas, į naująją valdybą pasirinkęs 
ir gimusių Lietuvoje, ir gimusių JAV 
vyresniosios kartos, ir naujosios 
emigracijos atstovų. Dalis valdy-
bos narių yra iš buvusios valdybos. 
Vaiva Vebraitė – buvusi LB Krašto 
valdybos pirmininkė sutiko vėl tęsti 
LB ryšių su Lietuva darbą. Posėdyje 

Pasikeitė JAV LB 
Krašto valdyba

dalyvavo dvi viešnios – JAV LB žur-
nalo anglų kalba „Bridges” redakto-
rė Jeanne Šalna Dorr ir buvusios LB 
valdybos sekretorė Giedre Stankū-
nienė. 

Keičiantis nuomonėmis pirm. 
V. Maciūnas išreiškė mintį, kad per 
pastaruosius 10 m. pasikeitė LB 
veikla, nes pasikeitė ir pati išeivija, 
tačiau LB tikslai nepasikeitė: rūpin-
tis lietuvišku švietimu, savo tautine 
kultūra, papročiais ir pačia organi-
zuota bendruomene. Šios valdybos 
veiklos akcentas turėtų būti švietimo 
reikalai ir jaunimo organizacinis dar-

bas. Naujoji valdyba turės rimtai pa-
dirbėti, kad būtų užtikrintas išeivijos 
gyvastingumas ir kūrybingumas. 

Po to valdybos nariai prista-
tė savo srities darbus ir planus. Dr. 
Stasys Bačkaitis nušvietė, kas per  
pastaruosius trejus metus įvyko 
mokslo srityje; pristatė užsienyje gy-
venančių mokslininkų rėmimo cen-
tro projektą. Šiuo metu rūpinamasi 
Mokslo ir kūrybos simpoziumu, ku-
ris 2008 m. vyks Amerikoje. Dar ne-
nustatyta nei tiksli vieta, nei laikas. 
Tenka pabrėžti, kad Mokslo ir kūry-
bos simpoziumą pradėjo organizuoti 

naujosios jav LB vaLdyBos Posėdžio daLyviai: (sėdi):  stefa aLšėnaitėurBan, daLė Lukienė, krašto vaL
dyBos Pirmininkas vytautas maciūnas, marija remienė, gediminas naujokaitis; (stovi)  stasys Bačkaitis, ra
mutis PLiūra, rimas gedeika, vaiva vėBraitė, aLgis Lukas, eugenija misevičienė, rimantas vaitkus, Laurynas 
misevičius. vaLdyBos Posėdyje nedaLyvavo ses. margarita Bareikaitė, arūnas karaLis, daiva navickienė, sigita 
šimkuvienė rosen, dr. eLona vaišnienė ir kun. antanas sauLaitis

junGtinėSe aMeRiKoS VaLStijoSe
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JAV Lietuvių Bendruomenė, ir taip 
turėtų likti. 

LB Kultūros tarybos pirminin-
kė Dalė Lukienė akcentavo išeivijos 
lietuvių archyvų išlaikymą ir tvarky-
mą, sudarys menininkų sąrašą, tęs 
Premijų šventes, teatro festivalius.  Į 
savo komitetą yra pakvietusi įvairių 
sričių specialistų.

Iždininkas Ramutis Pliūra, pa-
liekantis JAV LB iždą be skolų, nuo 
2007 m. iždą perduos naujam iždinin-
kui – Gediminui Naujokaičiui. 

Gyvos diskusijos vyko, kai 
Algis Lukas pristatė projektą, kaip 
išsaugoti JAV esančius mūsų tautos 
kultūros paminklus plačioje Ameri-
koje. Bendros nuomonės neprieita. 
Lietuviško paveldo paminklų sąrašą 
sudarė Lietuva, bet reikia jį patikslin-
ti, papildyti. 

Pirmasis LB Krašto valdybos 
posėdis buvo darbingas, nors ne visos 
iškilusios problemos buvo išspręstos. 
Ypač didelės diskusijos kilo dėl LR 
Konstitucinio teismo sprendimo dvi-
gubos pilietybes reikalu. LB neturi 
likti nuošaly. Liko neišspręstas svar-
bus 2008 m. įvykis – Tautinių šokių 
šventė, kurią rengia JAV LB kartu su 
Kanados LB.  Didžiausia našta, atro-
do, teks Kalifornijos LB apylinkei ir 
apygardai. Belieka surasti kelis as-
menis, galinčius suorganizuoti šį di-
delį projektą. Nors lietuvių daugėja, 
bet vykdančių atsakingus projektus 
mažėja. Tautinių šokių šventės – tai 
jaunimo (ir vyresniųjų) susibėgimas, 
susipažinimas ir tautinis bei dvasinis 
atsinaujinimas.

Į naująją Lietuvių Bendruo-
menės valdybą žiūrima su didelėmis 
viltimis ir pasitikėjimu, kad ji suras 
savo kelią, ypač daug tikimasi iš nau-
jai atvykusiųjų. Vis dėlto Lietuvių 
Bendruomenė išlieka pati svarbiau-
sia organizacija JAV. Tikime, kad ji 
liks svarbi ir ateityje, nes už Lietu-
vos ribų gyvena ir gyvens svarbi tau-
tos dalis.

Marija Remienė
JAV LB valdybos 

vicepirmininkė informacijai

Kas tas „Margutis”? Tai se-
niausia Amerikos lietuvių radijo pro-
grama, kuri veikia be pertraukos jau 
septyniasdešimt penkerius metus, 
penkis kartus per savaitę. Radijo pro-
grama „Margutis” yra pelno nesie-
kianti organizacija: nieko neperka, 
nieko neparduoda, tik teikia žinias, 
skelbia apie labdaringų organizacijų 
veikimą, rengia įdomias radijo pro-
gramas, pateikia naujos lietuviškos 
muzikos, naujų dainų ir kitų įvaire-
nybių.

Prieš 75-erius metus Čikagos 
ir apylinkių lietuviai pirmą kartą iš-
girdo lietuvišką žodį ir dainą radijo 
bangomis. Tuomet tautiečiai gaudė 
kiekvieną žodį, ateinantį radijo ban-
gomis, gėrėjosi, džiaugėsi ir rėmė. 

„Margučio” įkūrėjas – Anta-
nas Vanagaitis (1890–1949) kompo-
zitorius, aktorius ir visuomeninin-
kas. 1924 m. atvykęs į Ameriką pra-
turtino tautiečių kultūrinį gyvenimą.  
Savo dainomis, raštais jis nuolat pri-
mindavo broliui lietuviui išeivijoje 
jo gimtąjį kraštą, stiprino lietuvybę, 
o savo veiklą nusakė taip: „Ne poli-
tiką varyti, ne už partijas kovoti, ne 
asmenis kolioti, bet juoktis, pasakas 
sekti, dainas dainuoti, garsinti lie-
tuviškumą ir burti visus lietuvius į 
vieną šeimą – „Margutis” pasiryžęs 
priimti tą priedermę už savo tikrą 
priesiegą”.  A. Vanagaitis savo paža-
dą vykdė ištikimai. Po Antano Vana-
gaičio mirties, iki mūsų dienų „Mar-
gutis” išlaikė tą „priesiegą” – dainas 
dainuoja, kuria kultūrines bei religi-
nes valandėles, skelbia žinias ir infor-
muoja apie lietuvišką veiklą. 

„Margučio” radijas suvaidino 
itin svarbų vaidmenį Lietuvos laisvi-
nimo darbe: jis skelbė, vienijo ir būrė 
tautiečius reaguoti į genocido veiks-
mus Lietuvoje. Tuomet tautiečiai no-
riai dirbo savanoriškai, nelaukdami 
atlyginimo, – „Margutis” išsilaikė 
ir tebeišsilaiko iš aukų. Per daugelį 
dešimtmečių „Margutyje” darbavosi 

„Margučio“ radijui Čikagoje 75eri 
daug talkininkų, kurie rengė progra-
mas ir įvairiais būdais talkino radijui. 
Ne vienas Čikagos lietuvis prisimena 
dr. Biežį, V. Kasniūną, D. Sruogaitę, 
R. Sakadolskį, Dirmeikį ir ilgiau be-
sidarbavusį Petrą Petrutį. Visų vardų 
neįmanoma išvardinti, bet vienas iš 
jų buvo Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Valdas Adamkus – globėjas ir 
finansinis rėmėjas.

Buvo laikai, kai „Margutis” 
surengdavo didingus koncertus Či-
kagos miesto centre ir tautiečiai už-
pildydavo sales. Tai buvo Antano Va-
nagaičio ir po jo mirties adv. Antano 
Olio ir kitų tęsiami darbai. 

„Margučio” reikšmė nesuma-
žėjo iki šių dienų, tačiau dosnių au-
kotojų sumažėjo, o išlaidos nuolat 
didėja. Jau 12 m. „Margučiui” va-
dovauja savanorių valdyba, kurios 
pirmininkė yra Marija Remienė. 
Valdyba tvarko visą finansinę atskai-
tomybę. Už darbą jokių algų negau-
na. Vakaro programas rengia ir veda 
keturi apmokami vedėjai. Visi yra 
naujai atvykusieji ir profesionaliai 
veda programas. Didžiausią išlaidų 
dalį sudaro mokestis transliavimo 
stočiai. „Margutis” perduoda progra-
mas iš savo nuosavos studijos.

Dabar valdyba suka galvas, 
kaip išlaikyti seniausią Amerikoje 
lietuvišką radijo laidą ir kaip paminė-
ti deimantinę sukaktį. Šiais laikais di-
dingų koncertų surengti nebeįmano-
ma. „Margutis” tik penkeriais metais 
jaunesnis už Lietuvos radiją, 2006 
m. atšventusį 80-metį. Gal Lietuvos 
kultūros ministerija atkreips dėmesį 
į Amerikos kultūrinį gyvenimą, ypač 
į „Margučio” sukaktį.

Valdyba tiki, kad bendromis 
jėgomis „Margutis” žengs toliau – į 
76-uosius veiklos metus. Ir Čikagoje 
radijo bangomis toliau skambės lietu-
viškas žodis ir daina.

Marija Remienė 
„Margučio“ radijo Čikagoje 

valdybos pirmininkė
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Prėjusiame numeryje rašėme, 
kad Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jus Čikagoje neseniai įsigijo 19 vitra-
žų iš Aušros Vartų Švč. P. Marijos ka-
talikų bažnyčios, kuri buvo Čikagos 
arkidiecezijos uždaryta 1987 m. ir 
sujungta su Šv. Povilo parapija. Čia 
Pilsen rajone jau keleri metai įsikū-
rusi Chicago Public Schools De La 
Cruz Math and Science Technology 
Academy, ir jos direktorius dr. Roy 
Pletch šiuos langus pasiūlė Balzeko 
muziejui, nes nenorėjo, kad remon-
tuojant mokyklos patalpas šie vitraži-
niai langai būtų sunaikinti. 

Aušros Vartų Švč. P. Marijos 
katalikų parapijai įkurti pastangos 
buvo dedamos nuo 1904 m., 1906 m. 
apylinkės lietuviai įregistravo savo 
parapiją. Jiems padėjo kun. Kazimie-
ras Ambrozaitis, bažnyčios steigėjas 
ir pirmasis klebonas. Vyskupas P. J. 
Muldoon pašventino kertinį bažny-
čios ir mokyklos akmenį 1906 m. 
rugpjūčio 11 d. ir pats arkivyskupas 
J. E. Quigley atvyko į parapiją. Jis 
1907 m. lapkričio 11 d. pašventino 
bažnyčios varpą. Lietuvių parapija 
gyvavo iki 1987 m., tais metais ji bu-
vo uždaryta ir parapijiečiai prisijun-

Čikagos Aušros Vartų bažnyčios vitražai padovanoti Balzeko muziejui
gė prie Šv. Povilo parapijos. Aušros 
Vartų parapija veikė daugiau kaip aš-
tuoniasdešimt metų, tėvai Marijonai 
buvo pagrindiniai parapijos dvasinin-
kai, o seselės Kazimierietės vedė pa-
rapijos mokyklą. 

Balzeko muziejui padovano-
ti vitražai liudija apie nepaprastai 
sėkmingus bažnyčios gyvenimo pir-
muosius 25 metus. Ten įrašytos pa-
vardės-dedikacijos „In Memoriam“ 
daugeliui parapijiečių, kurie puose-
lėjo parapijos dvasinę, kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą. Tarp pavardžių 
yra Antano ir Veronikos Radamskių 
(Antanas buvo vienas iš parapijos 
iniciatorių, pradėjęs net dvejų metų 
žygį gauti leidimą iš arkiv. J. E. Quig-
ley naujai parapijai kurti); arkiv. J. E. 
Quigley, kuris davė leidimą įkurti pa-
rapiją; arkiv. Jurgis Matulevičius (vė-
liau Palaimintasis Jurgis Matulaitis, 
kuris apsilankė bažnyčioj 1926 m., 
Tarptautinio Eucharistinio Kongreso 
Čikagoje metu); kun. Feliksas Kudir-
ka, trečiasis parapijos klebonas, ir 
kiti bažnyčios veikėjai bei mecena-
tai, pvz. Jonas Krotkus, Longinas ir 
Veronika Jusevičiai, Zenonas ir Mar-
cijona Urbonavičiai, Jurgis ir Sofija 

Petraičiai.
Tėvas marijonas kun. Donald 

Petraitis, Jurgio ir Sofijos Petraičių 
vaikaitis, kalbėdamas apie savo sene-
lius, prisimena, kaip senelis didžiavo-
si savo bažnyčiai dovanotu vitražu-
langu, kaip jis pasirinko šv. Jurgio, 
jo mylimiausio šventojo paveikslą 
tarp keturių paveiksliukų, įdėtų kiek-
viename lange pagal mecenato skonį, 
ir kaip jis tą dovaną parapijai įteikė, 
kad pagerbtų visą Petraičių šeimą. 
Jo seneliai buvo pirmoji pora Aušros 
Vartų bažnyčioje, šventusi vestuves, 
o kun. Petraičio, MIC, tėvai ir jis pats 
užaugo šioje parapijoje. 

Tarp 16 langų su mecenatų 
pavardėmis, dar yra ir šie: Kraujalių 
familijos; Ignaco Daciolo; Antano ir 
Rozalijos Vaičiulių; Vlado Ceikaus; 
Aleksandro ir Veronikos Glebauskų; 
Kazimiero ir Magdalenos Pilipavičių; 
kun. F. B. Serafino, Jono ir Anastazi-
jos Marozų ir Em. Card. Geo Munde-
lein, tretininkės.

Vitražai tai – balti ir gelsvi 
stačiakampiai, įrėminti siauromis ža-
lios, žydros, violetinės ir šviesiai rus-
vos spalvos juostomis su mažais rau-
donais kvadračiukais. Kai kur vietoj 
balto ar gelsvo stačiakampio matyti 
vaisių, varpų, kryžių, ėriukų, gėlių, 
angelų ir šventųjų simboliai. Šie lan-
gai skaudžiai primena apie kultūros 
palikimo nykimą, ir pavardės, įam-
žintos vitražuose – tai liudytojai gy-
vybingos lietuvių praeities šioje mies-
to apylinkėje.

Praeidami pro buvusį parapi-
jos pastatą (2327 W. 23rd Place, Chi-
cago) lankytojai dar gali matyti kerti-
niame akmenyje prieš šimtmetį iškal-
tus dabar jau neįprastai skambančius 
žodžius: LIETUVIŠKA MOKSLAI-
NI VILNIAUS AUŠROS VARTŲ 
Š.M.P PARAKVIJES HAEC SCHO-
LA ERECTA EST A.D. 1906 

Seselės Kazimierietės, kurios 
po parapijos uždarymo dirba Šv. Po-
vilo parapijos mokykloje, dar ir da-
bar gyvena buvusioje Aušros Vartų 
klebonijoje, greta bažnyčios pastato.

Buvusios aušros vartų Lietuvių Bažnyčios ir mokykLos Pastatas, staty
tas 1906 m. daBar šie Pastatai tarnauja amerikiečių mokykLai. jono tamu
Laičio nuotr. 2004 m.
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Kalėdų švenčių 
dienomis internetinis 
„Delfi“ dienraštis persi-
spausdino straipsnį iš sa-
vaitraščio „Laikas“ apie 
Oslo (Norvegijos) lietu-
vių šeimų kalėdinius pa-
pročius. 

„Norvegijos lie-
tuvių bendrija paprastai 
gruodžio pradžioje ren-
gia kalėdinį koncertą ir 
vakaronę, kur dalyvau-
ja kviestinis kolektyvas 
iš Lietuvos. Anksčiau Osle lankėsi 
„Aktorių trio“, „Kūlgrinda“, šieme-
tiniame renginyje koncertavo „Keis-
tuolių teatras. Bendrijos rengiamo 
vakaro metu vaikus aplanko Kalėdų 
senelis, visi vaišinasi, bendrauja, or-
ganizuojama loterija. Šiuo renginiu 
Norvegijos lietuviams dažniausiai ir 
prasideda pasiruošimas tikroms Ka-
lėdoms. Į 2006-ųjų palydų vakaronę 
buvo susirinkęs tikrai nemažas bū-
rys lietuvių, jis kasmet vis gausėja“, 
– sakoma straipsnyje. 

Straipsnio autoriai kalbina 
Norvegijos Lietuvių Bendruomenės 
kalėdiniuose renginiuose mielai da-
lyvaujančią sekmadieninės lituanis-
tinės Oslo mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoją Ramutę Jablonskienę, ku-
ri lietuviškus papročius turi progos 
prisiminti ir mokyklėlėje. Ramutės 
vyras dirba patarėju LR ambasadoje 
Osle. Norvegijos sostinėje gyvena 
ir du jų vaikai – keturiolikmetis sū-
nus ir aštuonmetė dukra. Juodu lan-
ko tarptautinę mokyklą, kur mokosi 
užsieniečių vaikai ir viskas dėstoma 
anglų kalba, tad čia laikomasi dau-
giau britiškų ir amerikietiškų kalėdi-
nių tradicijų. R. Jablonskienė sako 
nė akimirką nesijutusi išeive iš Lie-
tuvos, nors Norvegijoje gyvena jau 
treti metai. „Norvegija yra laikini 
mūsų namai, su ja mes nesiejame sa-
vo ateities. Tikrieji mūsų namai yra 

Lietuviai 
Kalėdas švenčia lietuviškai

Lietuvoje, todėl kasmet ir grįžtame 
čia švęsti ir Kalėdų, ir Naujųjų me-
tų“, – sako R. Jablonskienė. 

Kita Osle įsikūrusi lietuvių po-
ra – medikai Dalius ir Jovita Banse-
vičiai irgi visada stengdavosi sutikti 
Kalėdas kartu su vaikais ir Lietuvo-
je gyvenančiais tėvais. Tačiau šį-
kart šventes jie sutiko netradiciškai 
– Indijoje, kur praleido Kalėdas bei 
Naujuosius metus. Jovita – šeimos 
gydytoja, praktikuojanti Osle, Da-
lius – neurologas. Norvegijoje jiedu 
nuo 1992 m. Vyresnioji dukra Rasa, 
kuriai dabar penkiolika, yra gimusi 
Lietuvoje, į Norvegiją su tėvais iš-
vyko būdama vienerių. Poros sūnus 
Marius gimė jau Norvegijoje, dabar 
jam – dešimt metų. Abu Bansevičių 
vaikai šįkart į Lietuvą skrido vie-
ni, kur Kalėdas sutiko su seneliais. 
„Kiek pažįstu čia gyvenančių lietu-
vių, visi elgiasi panašiai – atpigus 
skrydžiams, dauguma sugrįžta į Lie-
tuvą, kai kurie kviečiasi savo tėvus 
čia. Manau, kad į Lietuvą Kalėdoms 
parvyksta ir sezoniniai bei statybų 
darbininkai, kurių čia gana daug“, 
– sako D. Bansevičius. 

Norvegijoje gyvenančių lietu-
vių – Vitos ir Romo Čepauskų šeima 
Kūčias bei Kalėdas dažniausiai sutin-
ka Osle, tačiau švenčia jas pagal lie-
tuviškas tradicijas. Ponia Vita Osle 
gyvena jau aštuntus metus, dirba fi-

nansininke, jos vyras – staliumi. Šei-
ma augina beveik 6 metų sūnų Roką 
ir beveik 6 mėnesių dukrytę Viltę. 
„Abu vaikučiai jau gimę Norvegijo-
je, tačiau tai netrukdo visiems būti 
lietuviais. Taigi ir būdami svetur 
švenčiame visas lietuviškas šventes, 
– ne išimtis ir Kūčios bei Kalėdos. 
Per beveik aštuonerius metus, pra-
leistus Norvegijoje, tik vieną kartą 
buvome grįžę švęsti į Lietuvą. Vi-
sais kitais metais šventes sutikome 
Osle“, – pasakojo V. Čepauskienė. 
„Kad nebūtų liūdna be namiškių, daž-
niausiai švenčiame su vietiniais drau-
gais lietuviais. Stengiamės laikytis 
lietuviškų tradicijų ir papročių. Tai-
gi Kūčias sutinkame ramiai, bendro-
mis jėgomis ruošiame 12 patiekalų. 
Ir nors aktyviai nepasninkaujame, tą 
dieną nevalgome mėsos ir pieno pro-
duktų. Iš Lietuvos būtinai gauname 
kalėdaičių, kūčiukų, o patiekalus iš 
silkių, lašišos, kitų jūrų gėrybių ga-
miname iš vietinių produktų“. 

Straipsnyje sakoma, kad ne vi-
sus lietuviškus patiekalus čia papras-
ta paruošti, nes maisto gaminimo pa-
pročiai skiriasi. Pvz., norvegai silkę 
ir marinuotus agurkus mėgsta saldin-
tus, sūrios silkės dar ne kiekvienoje 
parduotuvėje ir gauti gali – kartais 
tenka paieškoti. Na, o agurkus dar 
iki švenčių lietuviai atsiveža iš Lie-
tuvos. 

noRVeGijoje

kaLėdų šventė osLo Lietuvių mokykLėLėje
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PLB kraštų žinios

2006 m. lapkričio 19 d. popie-
tę LR ambasados patalpose įvyko 
pirmasis Osle lietuviškų tekstų raiš-
kiojo skaitymo konkursas. Konkursą 
organizavo Oslo lituanistinė sekma-
dieninė mokykla ,,Gintaras“ kartu su 
LR ambasada. Renginio globėja ir 
prizų steigėja – ambasadorienė Biru-
tė Eidintienė. Į renginį buvo atvykęs 
leidyklos ,,Trys žvaigždutės“ vado-
vas ir knygelių vaikams autorius Je-
ronimas Laucius. Jis buvo ir vienas 
iš konkurso komisijos narių.

Šventę pradėjo ir sveikinimo 
žodį tarė ambasadorius Alfonsas Ei-
dintas, o konkurso dalyviams apie 
,,švarios“, gyvos ir aiškios kalbos 
reikšmę papasakojo Norvegijos lie-
tuvių bendrijos pirmininkė, šio kon-
kurso komisijos narė Daina Bogda-
nienė. 

Konkurse dalyvavo 14 įvai-
raus amžiaus mokinių – jauniau-
siems skaitovams buvo šešeri, o vy-
riausiems – net penkiolika metų. Visi 
dalyviai šiam konkursui rimtai ruošė-
si daugiau kaip mėnesį – ieškojo sau 
patinkančių ir artimų sielai tekstų, 
mokėsi juos atmintinai, tobulino tar-
tį ir intonavimą. Žiūrovus sužavėjo 
vaikų nuoširdumas, ne vienas su šyp-
sena prisiminė pačių vaikystėje mo-
kėtus eilėraščius ar pasakas: ,,Sapna-

Skaitovų konkursas Osle
vau, sapnavau, kad 
mėnulyje buvau...“ 
arba ,,Kiški, tiški, 
bėkim, dangus griū-
va. O iš kur žinai? 
Man pačiam ką tik 
ant uodegos galo 
užgriuvo.“ Moni-
kos jausmingai ir 
su giliu sielvartu iš-
tartos S.Nėries eilė-
raščio ,,Kodėl?“ ei-
lutės ,,Kodėl, kodėl 
likimas skyrė/ Ke-
liaut man svetimus 
kelius?“ suvirpino 
ne vieno klausytojo 
širdį. Taip artima, 
suprantama ir šiek 
tiek graudu... Kon-
kurso komisijai tik-
rai buvo nelengva 
išskirti tris pačius 
geriausius skaitovus – konkurso lau-
reatus. Jais tapo šešerių metukų Šar-
lotė Mitraitė, dvylikametė Monika 
Eidintaitė ir dešimtmetis Dominykas 
Rybak. Visi dalyviai gavo atminimo 
dovanėles – ženkliukus su dailinin-
kės Sigutės Ach piešinėliais ir knyge-
les. Mažieji džiaugėsi gražiai iliust-
ruota lietuvių liaudies pasaka ,,Eglė 
žalčių karalienė“, o vyresnieji – po-

eto V.Reimerio eilėraščių rinktine 
su paties poeto autografu. Konkurso 
globėja nepamiršo ir mokytojų, jos 
taip pat gavo po V.Reimerio poezi-
jos rinktinę. Renginį pagyvino ,,Gin-
taro“ mokyklos vyriausiojo mokinio 
J.Zabarausko atlikta daina ,,Mes ki-
tokie“, jam nedrąsiai pritarė mažiau-
si mokinukai.   

Po konkurso svečias iš Lietu-
vos J.Laucius pristatė savo kūrybą, 
o atsivežtas knygeles padovanojo 
mokinukams ir mokyklos bibliote-
kėlei. Šventės pabaigoje buvo papra-
šyta visų susirinkusių dalyvauti dar 
viename konkurse ir išrinkti ,, Gin-
taro“ mokyklos logotipą. Logotipų 
autoriai buvo vyresnieji mokyklos 
mokiniai, o geriausiu logotipu slaptu 
balsavimu buvo pripažintas Antano 
Klimo Hermansen kūrinėlis. Nugalė-
tojui atiteko puikus prizas – specia-
lus ,,Žiedų valdovo“ DVD leidimas. 
O kuo geriausia baigti šventę, jei ne 
vaišėmis? Lietuviškais saldainiais, 
šakočiu, vaisvandeniais ir kitais gar-
dumynais visus pavaišino ambasa-
dos darbuotojai.

Ramutė jablonskienė

akimirkos iš skaitovų konkurso

skaitovų konkurse žodį tarė Lietuvos 
amBasadorius norvegijoje aLfonsas eidintas
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2006 m. rugsėjo pabaigoje Phi-
ladelphijoje vyko JAV Lietuvių Ben-
druomenės XVII Tarybos ataskaitinė 
konferencija, kurioje atsiskaitė seno-
ji ir buvo išrinkta naujoji JAV Lietu-
vių Bendruomenės Krašto valdyba. 
Kaip įpratome, bus daug rašoma, kal-
bama apie Krašto valdybos pasiseki-
mus ir nepasisekimus ir kaip mažai 
bus rašoma apie vieną labiausiai pa-
sižymėjusių šią kadenciją – Sporto 
skyrių. 

Šios Valdybos Sporto reikalų 
vicepirmininkas Laurynas Misevi-
čius pasiekė tikrai įspūdingų rezul-
tatų. Per trejus metus jis sustiprino 
Rytinio pakraščio sporto veiklą ir 
sugebėjo atgaivinti seniai nurimusią 
sporto veiklą Vakaruose. Per tą patį 
laikotarpį jis reikšmingai pagerino 
bendradarbiavimą su ŠALFAS ir pla-
čiau atvėrė duris bendradarbiavimui 
su Lietuvos sporto departamentu, o 
ypač su Krepšinio federacija.

Kokiais būdais L. Misevičius 
pasiekė šių rezultatų? Pažiūrėkim.

Sustiprino visos Amerikos 
sporto veiklą: Rytuose kas metai or-
ganizavo trijų dienų Krepšinio turny-
rą, kuris kas metai pritraukdavo dau-
giau ir daugiau komandų. Tuo pačiu 
metu L. Misevičius entuziastingai pa-
dėjo apylinkėms/apygardoms organi-
zuoti krepšinio turnyrus (jis dalyvau-
davo visuose) ir aktyviai prisidėjo 
prie Lietuvos ambasadoriaus taurės 
turnyro rengimo. Po daugelio metų 
tylumos sporto veikla vėl pradėjo 
krutėti JAV Vakaruose. Misevičiui 
truko apie metus, kol jam pasisekė 
suorganizuoti Krepšinio turnyrą, ku-
ris vyko rugsėjo pabaigoje, Lietuvių 
dienų mieste Los Angeles. 

Laurynas pagerino santykius 
su ŠALFAS, jis taip pat yra ŠALFAS 
Rytinio pakraščio atstovas. Dėvėda-
mas dvi kepures jis įtikino ŠALFAS 
ir Lietuvių fondą remti  sporto veiklą 
Rytuose. 

2005 m. vasarą L. Misevičius, 
kartu su ŠALFAS pirmininku Rimu 

Kas tas Laurynas Misevičius?

Dirvoniu ir trečiosios kartos lietu-
vių krepšinio treneriu Bob Hodgson, 
suorganizavo JAV Vyrų krepšinio ko-
mandą, kuri dalyvavo VII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Vilniuje. 
Komandos nustebino visus eksper-
tus! Visi buvo įsitikinę, kad ši koman-
da, kaip ir ankstesnės komandos, yra 
tikras „juokas” ir kad jas lengvai nu-
galėtų Arvydo Sabonio arba Šarūno 
Marčiulionio mokyklos žaidėjai!

„Guess what!” Komanda ne 
vien tik puikiai žaidė su visomis ko-
mandomis, bet ir nugalėjo pačią stip-
riausią Lietuvos komandą. Laimėda-
mi aukso medalį jie parodė, kas tie 
„ekspertai!“

Glaudesnis bendradarbiavi-
mas ir su Lietuva. 2006 m. vasarą 
L. Misevičius kartu su Stepu Žilium 
suorganizavo Amerikoj studijuojan-
čiųjų Lietuvos studentų komandą da-
lyvauti „Global Games“ turnyre Dal-
las, Texas. Šitame prestižiniame stu-
dentų turnyre dalyvavo komandos iš 
Europos, Pietų Amerikos ir Šiaurės 
Amerikos. Komanda buvo surinkta 
greitosiomis ir turėjo tik aštuonis žai-
dėjus, bet užtat žaidėjai žaidė iš visų 

jėgų, kovojo iki paskutinės minutės, 
nes jiems buvo didelė garbė atstovau-
ti Lietuvai. Jie nepasidavė nė vienoje 
situacijoje. Finale prieš rusus jie pra-
laimėjo, bet pralaimėjo garbingai. 
Laimėjo sidabro medalį, žaisdami 
prieš komandą, kuri turėjo žaidėjų, 
atstovavusių Rusijos rinktinei arba 
žaidusių profesionalų komandose. 

Taip pat praėjusią vasarą Lau-
rynas Misevičius ir Aurimas Matule-
vičius, Čikagos „Žalgirio“ krepšinio 
treneris, suorganizavo JAV vyrų ko-
mandą, kuri dalyvavo Panevėžyje vy-
kusiame IV Lietuvos tautinės olim-
piados turnyre. Kaip ir visos kitos 
Amerikos krepšinio komandos, ši ko-
manda buvo surinkta greitosiomis, 
bet irgi žaidė iš visų jėgų ir vos, vos 
nelaimėjo Aukso medalio. Laimėjo 
sidabro medalį.

Praėjusios ir šios vasaros L. 
Misevičiaus pastangos padėjo pra-
plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos 
sporto departamentu. Ateityje yra 
planuojama rengti daugiau sporto 
varžybų už Atlanto.

Per trejų metų kadenciją L. Mi-

L. misevičius (dešinėje), a. sereika ir r. kurtinaitis

Rimas Gedeika

nukelta į 34 psl.
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knygų lentynoje

Kas tas Laurynas 
Misevičius?

sevičius parodė, kad turi daug energi-
jos, plačių užmojų, yra geras organi-
zatorius. Mes matom jo darbus, bet, 
kas yra tas Laurynas Misevičius?

Prieš dvylika metų, perskri-
dęs Atlantą, atskrido tiesiog į Con-
necticutą įsigyti magistro laipsnio 
Bridgeporto universitete. Būdamas 
kupinas energijos nesitenkino vien 
tik studijomis. Jam reikėjo daugiau 
judėti, veikti. Kaip jau pastebėjote, 
Lauryno mėgiamiausias užsiėmimas 
– sportas. Jis greitai suorganizavo 
Connecticuto valstybės Sporto klu-
bą, tapo jo pirmininku. Bet ir to jam 
neužteko, jis pradėjo raginti kitas 
apylinkes kurti sporto komandas, 
klubus. Mokslas, sportas nepakan-
kamai užėmė jo laiko. Tai jis įsira-
šė į Lietuvos vyčių organizaciją (už 
dvejų metų buvo išrinktas į Centro 
valdybą), tapo „Amerikos lietuvio“ 
laikraščio rytinio pakraščio priedo re-
daktorium, pradėjo rašyti žurnalams 
„Bridges“, „Pasaulio lietuvis“. 

L. Misevičiaus darbštumas, 
noras bendrauti atkreipė visuomenės 
ir kitų organizacijų dėmesį. ŠALFAS 
pakvietė jį būti Rytinio pakraščio at-
stovu. Vaiva Vėbraitė, praėjusios 
JAV Krašto valdybos pirmininkė, pa-
kvietė jį stoti į jos komandą – tapti 
sporto reikalu vicepirmininku. 

Lauryną dažnai gali matyti 
ten, kur susirenka lietuviai, kur kas 
nors vyksta. Nesvarbu kur – ar Mas-
sachusettse, ar Washingtone, DC, ar 
Čikagoje, ar Los Angeles. Jis akty-
viai remia lietuvišką veiklą. Tiesa, 
per visus tuos darbus, lakstymus Lau-
rynas Misevičius neapleido ir moks-
lų – spėjo įsigyti magistro laipsnį.

Neseniai susitikau su Laury-
nu. Jo paklausiau: „Iš kur tu semi 
tiek energijos?” Laurynas nusišypso-
jęs atsakė: „Nu, reikia dirbti. Reikia 
išlaikyti lietuvybę, reikia padėti Lie-
tuvai!” 

Tai štai koks tas Laurynas Mi-
sevičius!!!

atkelta iš 33 psl.

Iš Airijos aidi „Pasiilgau...“

knygos „PasiiLgau...“ autorė ir daiLininkė jurga garBatavičiūtė su 
„vagos“ LeidykLos redaktore ona gudžiūniene

Praėjusių metų pabaigoje 
Lietuvos Seime Seimo nario Petro 
Auštrevičiaus iniciatyva buvo su-
rengta Airijos lietuvių parengta ir 
„Vagos“ leidykloje Vilniuje išleista 
knyga „Pasiilgau...“ Tai knyga apie 

Airijos lietuvių gyvenimą ir Tėvy-
nės ilgesį. Knygos pristatyme daly-
vavo Lietuvos ambasadorė Airijoje 
Izolda Bričkovskienė. Į pristatymą 
buvo atvykusi ne tik autorė Laura 
Garbatavičiūtė, bet ir jos „palaiky-
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mo komanda“, kurioje buvo ir Vaidas Riau-
ka – knygos dizaineris ir maketuotojas, Ai-
rijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė 
Jurga Vidugirienė ir PLB vienas iš vicepir-
mininkų – Arūnas Teišerskis. 

Knygos sutiktuvėse kalbėjusi Jurga 
Vidugirienė sakė, kad „Bendruomenę, kuri 
iki šiol turėjo 4 lituanistines mokyklas ir 
kuria naujas, kurios logotipas – trys dobi-
lėliai – geltonas, žalias ir raudonas – žino 
ne tik Airijoje, Lietuvoje, bet ir visame pa-
saulyje. Mus dažnai kaltina arogancija, kad 
mes užsirašome ant marškinėlių „Lietuvos 
ambasadorius“ ir vaikštome pakelta galva, 
tačiau mes ir esame tikri Lietuvos ambasa-
doriai“. 

Sėsliuosius Lietuvos gyventojus iš-
gąsdino knygos autorės žodžiai: „Kosmo-
politinė Lietuva – tai toks gražus, naujai 
atsiradęs reiškinys. Kaip gaila, kad mes jo 
vis dar taip bijome. Mes niekur nebėgam, 
nuo nieko nesislapstom, labai labai norim 
su visais bendrauti. Todėl pradėkime ben-
drauti. Šioj knygoj pristatau visus iš ar-
čiau. Čia yra fotografijos, kurios parodys 
pačias gražiausias minutes gyvenimo ten. 
Mes mylime, mes aukojamės, mes liekame 
vienas kitam ištikimi. Kalbu šitoje knygoje 
apie mūsų vaikus. Tai labai labai opi proble-
ma, esu pati su tuo susidūrusi, nes dėstau 
lituanistinėje mokykloje menus ir matau, 
kaip mūsų vaikai kovoja su kalbos proble-
ma. Kai kurie jau labai sunkiai kalba lietu-
viškai. Mums būtinos dieninės mokyklos, 
mums būtini informaciniai centrai, mums 
būtina viskas, ką lietuviai turi čia. Kodėl? 
Todėl, kad mes privalome kurti kosmopoli-
tinę Lietuvą“.

Po renginio knygos autorė PL papa-
sakojo, kad rašymas yra jos pomėgis, kurio 
iki tol nebuvo realizavusi. Knyga – tai jos 
pačios sumanymas „Vieną rytą pabudau ir 
pajutau pareigą išreikšti gyvenimą Airijo-
je. Pajudinau visus, pradėjom rinkti archy-
vą“, – sakė Laura. 

Laura Garbatavičiūtė Down yra Airi-
jos valstybinės dailės akademijos studentė. 
Ši knyga yra taip pat ir jos meno kūrinys, 
nes ją jungia 7 originalios iliustracijos.

PL inf.

knygos „PasiiLgau...“ Pristatyme seime (iš kairės) 
seimo narys Petras auštrevičius, knygos autorė Laura 
garBatavičiūtė down ir Lietuvos amBasadotė airijoje izoLda 
Bričkovskienė
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Diskutuojame

Kartą tikybos klasėje (8-tojo) 
skyriaus mokinių paklausiau, kaip 
jie supranta žodį „herojus“? Vieni sa-
kė, kad tai žymūs sportininkai, kiti 
– kad muzikai, dainininkai, kino ar-
tistai, alpinistai ir t.t… Viena mergai-
tė pasakė, kad jai herojė yra Motina 
Teresė iš Kalkutos.

Jei šiandien paklaustume jau-
nimo, ar Lietuva turi herojų, atsa-
kymai butu įvairūs. Artinasi sausio 
27-oji diena, tai palaimintojo Jurgio 
Matulaičio mirimo metinės. Jo kūnas 
ilsisi Lietuvoje, Marijampolės Šv. 
Mykolo bažnyčioje. Ką jam šiandien 
kiekvienas iš mūsų, gyvendamas to-
li už Lietuvos ribų, norėtų pasakyti? 
Jis yra vienas iš tų herojų, kuris gyve-
no Lietuvoje, Lenkijoje ir buvo atvy-
kęs net į Ameriką, aplankė daugelį 
lietuviškų parapijų. Tačiau jo darbai 
liudija, kad jis dirbo Dievui ir arti-
mui su dideliu pasišventimu ir meile 
žmonėms. Pal. Jurgis pažino to laiko 
žmogų, o žmogus savo esme yra tas 
pat vakar ir šiandien, nors aplinky-
bės yra skirtingos. Būdamas sociolo-
gas buvo gerai susipažinęs su socia-
liniais klausimais, problemomis. Jis 
organizavo darbininkus, steigė vaikų 
prieglaudas, įvairiausiais būdais pa-

Ar pažįstame lietuvį herojų?
dėjo vargšams. Jo žodžiais tariant, 
„kryžius tik paveiksliukuose gražus 
ir patrauklus”. Pal. Jurgis Matulaitis 
buvo itin geras pedagogas. Turėjo 
gerą įžvalgą, pažino žmones. Jis per 
darbą su varguomene pastebėjo, kad 
vieni mokytojai ar vadovai mėgsta 
pririšti prie savęs auklėtinius, o kiti 
patys prie jų prisirišti. Taip pat paste-
bėjo, kad bendraujant su žmonėmis 
reikia daug kantrybės, tikros, pasiau-
kojančios artimo meilės, taip ir su 
savimi pačiu – didelio pasitikėjimo 
Dievu. Štai kaip jis rašo: „Pasitikėji-
mas Dievu mums yra lyg inkaras lai-
vui audringame jūros paviršiuje”.

Visas pal. Jurgio Matulaičio 
veikimas buvo pozityvus: „…Ne rau-
ti, ne naikinti, bet auginti gerąsias 
žmoguje esančias savybes reikia”… 
Jo patarimai yra aktualūs ir šiandien, 
ir jis visa tai patvirtino savo gyveni-
mu. Jis, kaip geras ganytojas, profeso-
rius, pedagogas, štai kaip apibūdina 
žmogų: „Žmogaus protas, tai versmė 
visokių minčių, kurios, patekusios 
į minias, pasklinda į pasaulį ir ima 
valdyti žmogų. Jo valia yra toji jėga, 
kuri telkia, vienija, kelia kitus žmo-
nes, arba žemyn traukia…” Jis pats 
buvo veržlus, dinamiškas apaštalas 

ir degė „kaip ta žvakė ant altoriaus 
Dievo ir artimo gerovei. Per darbą 
ir savo gyvenimo auką arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis tapo mūsų tautos 
ir visos Katalikų Bažnyčios palai-
mintuoju – herojum. Jis nesigailėjo 
gero žodžio žmonėms, visus norėjo 
patraukti prie Kristaus. Kalbėdamas 
Matulaitis sugebėjo prisitaikyti prie 
klausytojų lygio ir prabilti kiekvie-
no širdžiai. „Jo ramus, švelnus, iš 
širdies tekąs balsas, tarytum pavasa-
rio vandens srovė skverbiasi gilyn į 
klausytojus…”Jis pats, kaip toji žva-
kė” po darbų Dievui ir Jo Bažnyčiai 
užgeso 1927 m. Lietuvoje. 

Arkivyskupo Jurgio Matulai-
čio laidotuvėse Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona pasakė: „Prasmės 
mokslui ir gyvenimui duoda amži-
noji Kristaus paskelbta tiesa. Bet ji, 
ta tiesa, ne veltui – įgyjama nenuils-
tamu darbu ir meile, Evangelijos iš-
reikšta”.  Ir toliau tęsė prezidentas: 
„Arkivyskupas Jurgis buvo didelis 
žmogus, dėl to ir didelis kūrėjas”…

Ses. Margarita Bareikaitė
JAV LB Religinių reikalų 

pirmininkė

Lietuviams būdingas pašėlęs 
individualizmas išryškėja kiekvie-
noje istorinėje epochoje. XIV-XV a. 
plėtra į Rytus, nesibaigiančios kelio-
nės paliko gilų įspaudą lietuvių tau-
tos istorijos puslapiuose.

Dar nebuvo reguliarių oro lini-
jų, o mes jau skrodėme virš Atlanto. 
Prieš tai ne kartą nuvilnijo emigraci-
jos bangos. Tiek dėl ekonominių prie-
žasčių, tiek dėl kitokių sumetimų. 

Vos atkūrus Nepriklausomybę 
jau vos per kelis XX a. dešimtme-

Prasimušti – kultūros paveldu ir savo kitoniškumu
Gvidas Mazgelis

čius išsikovojome rinkas žemės ūkio 
srityje – eksportui į Vakarus nebuvo 
kliūčių; kartu tai buvo pasąmoninis 
siekimas ir noras parodyti, kad mes 
kažką galime, turime savito ir esame 
ne prastesni nei kiti europiečiai.

Tarybinė okupacija prislopino 
mūsų polėkius ir bandė uždėti tram-
domuosius marškinius neramiai tau-
tai. Bet tai negalėjo ilgai tęstis. Lie-
tuviai, paskutiniai Europos pagonys, 
bene labiausiai išlaikė ne tik artimą, 
intymų ryšį su žeme, gamta, pirmap-

radėmis žemiškosiomis ir kultūros 
vertybėmis, bet ir sugebėjo išsitiesti, 
atsikurti ypač sunkiomis sąlygomis. 

Laisvės troškimas vedė ne tik 
Dainuojančios revoliucijos keliais, 
bet ir parodė, kad mūsų ilgam nega-
lima išlaikyti vienoje vietoje, jei esa-
me nepriklausomi, laisvi ir galintys 
savarankiškai kurti savo ateitį. Taip, 
Lietuva išvažiuoja, Lietuva migruo-
ja, bet nebūtinai išnyksta. Gyvybin-
gumui palaikyti išteklių turime dau-
giau nei kada nors turėjome (ar galė-
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diskutuojame

jome įsivaizduoti).
Jei migracijos srautai būtų ke-

liolika kartų mažesni nei yra dabar, 
turėtų visgi labiau stebinti nei džiu-
ginti. Lietuviai visada troško aukštes-
nės kultūros, (pra)gyvenimo, ir būtų 
buvę keista, jei sovietmetis būtų 
galėjęs tai bent kažkiek prislopinti. 
Imperijos glėbyje išbuvome daugiau 
nei šimtmetį, ir tai vis tiek nesukliu-
dė išlikti ir išsaugoti ankstesnių 
kartų paveldą (baltų kultūrą, LDK 
palikimą, Abiejų Tautų Respublikos 
laimėjimus).

Lietuviai kitokie nei kaimynai 
į Rytus nuo mūsų, jie visada sugebė-
jo ir sugeba pasinaudoti aukštesnės 
(meno, sporto, mokslo, politinės, 
teisinės ir kitokios) kultūros rezulta-
tais, ieško ir lygiuojasi į geresnius 
nei patys yra (žinoma, dėl esamo 
„žemo lygio“ dažniau dejuoja nei ką 
nors daro keičiant esamą padėtį į ge-
ra). Galbūt būtent dėl kultūrinės asi-

miliacijos labiausiai dejuojama, kad 
prarandama tapatybė ir kultūra. Bet 
iš esmės čia pasireiškia tik mūsų to-
lerancija bei adaptyvumas, perimant 
teigiamus dalykus ir sėkmingai prisi-
taikant prie  bet kokių sąlygų. Tai iš-
gyvenimo, išlikimo bei egzistencijos 
pagrindas. Jis pastaruosius du šimt-
mečius buvo itin aktualus ir svarbus, 
todėl vis dar galima įžvelgti ir tam 
tikros inercijos bruožų.

Taip, turime sau pasakyti – už-
teks taikytis, užteks pataikauti, nes 
Pasauliui tikrai turime ką parodyti ir 
priminti. Nes europinę kultūrą kūrė-
me ir kuriame jau kelis tūkstantme-
čius (pvz., mūsų baltiškoji kultūra 
– piliakalniai, alkakalniai, žodžio 
ir išteklių ekologija, kūrybos natū-
ralumas, išradingumas bei paprastu-
mas)... 

Ir be to turime sau įsiteigti, 
kad galime prasimušti ne savo pri-
sitaikėliškumu, o būtent kitonišku-

mu, išskirtinumu tame keliasdešim-
ties tautų katile, kurio pavadinimas 
– ES.

Turime atsikurti savo gyvybi-
nes (kultūros, meno, sporto) galias ir 
siekti meistriškumo, jo technikos mo-
kydamiesi iš Vakarų, bet po to jau pa-
tys...  Savarankiškai dirbdami SAU. 
Mokydamiesi, mokydami ir eidami į 
priekį, kurdami ir atkurdami gerokai 
užmirštus dalykus. Taip, nes pama-
tai jau yra, nes buvo pradėtos krauti 
net plytos, gal netgi buvo matyti keli 
aukštai. Dabar tereikia rekonstruoti 
esamą paveldą. Ir toliau kurti. Deja, 
bet vis dar Pasaulio užmirštos civili-
zacijos areale.  

Nedidinkime pasaulinės kultū-
ros užmaršties ir gebėkime ją susig-
rąžinti iš amžių glūdumų. Juose sken-
di dar daug pamirštų, nors anksčiau 
puikiai išmoktų, įvaldytų dalykų. 

Kiolnas

Konstitucinio teismo sprendi-
mas, susijęs su Lietuvos pilietybe, 
mane truputį nustebino ir nuliūdino 
savo lėkštumu ir savo paviršutinišku-
mu. Per visą Konstituciją kaip šiokia 
tokia gija eina lietuvių tautos išskir-
tinumas, – kad lietuvių tauta ne tik 
visa kūrė, bet ir kad kiekvienas lietu-
vis turi teisę gyventi Lietuvoje, kad 
lietuvių kalba yra valstybinė kalba. 
Aš irgi gerai suprantu tą pasakymą, 
kad nereikia nieko diskriminuoti. 
Klausimas – kaip tuos du reikalus 
reikia suderinti? Konstitucinio teis-
mo sprendime tas klausimas visiškai 
nesvarstomas, tik gana kategoriškai 
tvirtinama, kad turi būti lygybė. Kai 
žvelgiama į Konstituciją ar kokį kitą 
teisės aktą, stengiamasi jį interpre-
tuoti atsižvelgiant į tai, ko Konstitu-
cijos arba to dokumento kūrėjai sie-
kė ir kaip jis buvo suprantamas tais 
laikais. 1991–1992 metais, kai buvo 

Konstitucinio teismo sprendimas 
nuliūdino paviršutiniškumu

kalbama apie lietuvių tautą, buvo 
suprantama paprastai. Konstitucinis 
Teismas pradeda kalbėti apie lietuvių 
tautą ir staiga po kelių sakinių pami-
ni, kad dabar turima omeny lietuvių 
pilietinė tauta. Tokia lietuvių pilieti-
nė tauta turbūt niekada neegzistavo. 
Yra lietuvių pilietinė visuomenė, bet 
ne tauta… 

Antra vertus, ir 1919–1920 m., 
ir prieš 15–20 metų noras apriboti 
dvigubą pilietybę turėjo vieną tikslą 
– buvo baimė, kad arba lenkams, ar-
ba rusams, arba vokiečiams, arba ki-
tiems įgijus Lietuvos pilietybę (1918 
m., kaip ir dabar, lietuviai buvo gana 
dosnūs visiems gyvenantiems čia ir 
ją suteikė), priešiškai nusiteikę žmo-
nės turės galimybę šaliai daryti spau-
dimą. Ta pati logika egzistavo 1992 
metais. Konstitucinis teismas šiuos 
reikalus pamini, bet dėl jų rimtai ne-
diskutuoja, nebando suderinti. 

Dar kukli pastaba dėl 12 str. 
Jame yra pasakyta, kad dviguba pi-
lietybė nesuteikiama, išskyrus atski-
rus atvejus. „Atskiri atvejai” lietu-
vių kalbos žodyne turi tris reikšmes: 
kada žmogus atskirai gyvena; kad 
reikia savito specifinio tam tikslui, 
pavyzdžiui, reikia atskiro žmogaus, 
kad tas lubas nudažytų; plačiąja pras-
me, sakykim, Vilniaus tarmė yra at-
skira – kitokia. Tai nereiškia, kaip 
Konstitucinis teismas aiškina, kad 
tas „atskiras” turi būti retas. Seimas, 
priimdamas įstatymą, sako, kad dvi-
gubų pilietybių neleidžiame, išsky-
rus šiuos atvejus… O tie atvejai gali 
būti du trys ir gali apgaubti dešimt, 
dvidešimt ir šimtą tūkstančių žmo-
nių. Bent taip, kaip Konstitucijoje 
parašyta.

Kęstutis Girnius
Iš pasisakymo LR Seimo ir 
JAV LB komisijos posėdyje
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skelbimai

(tęsinys iš praėjusio numerio)
*2007.07 Tradicinis bliuzo 

festivalis BLIUZO NAKTYS 2007 
Lūksto ežero pakrantėje, netoli Tel-
šių. 

*2007.07/08 KRISTUPO VA-
SAROS FESTIVALIS Vilniuje. 

*2007.07 Kamerinės muzikos 
ir ekologijos festivalis NEPAKLUS-
NIŲJŲ ŽEMĖ 

Nidoje ir Juodkrantėje. 
*2007.07 Vaikų ir jaunimo 

populiariosios vokalinės muzikos 
festivalis „Laumės Juosta“ Marijam-
polėje.

*2007.07 X tarptautinis THO-
MO MANNO festivalis Nidoje.

*2007.07/08 DRUSKININKŲ 
TEATRO FESTIVALIS. 

*2007.07/08 Kamerinės muzi-
kos UŽUTRAKIO VAKARAI. 

*2007.07/08 VIII tarptautinis 
kamerinės muzikos vasaros festiva-
lis „Kuršių Nerija“. 

*2007.07/08 XVII tarptauti-
nis KERAMIKOS SIMPOZIUMAS 
Panevėžyje

*2007.08 tarptautinis operos 

Kultūros renginiai Lietuvoje 2007 metų vasarą
ir simfoninės muzikos festivalis MU-
ZIKINIS RUGPJŪTIS PAJŪRYJE. 

*2007.08 Sobieski Uogos: 
Summer End Festival 2007 Kauno 
Jachtklube bei Kauno mieste. 

*2007.08 Tarptautinis kan-
tri muzikos festivalis VISAGINO 
COUNTRY 2007.

*2007.08() Tarptautinis pra-
moginės muzikos festivalis „PALAN-
GA 2007“. 

*2007.08 Trakų Salos pilyje 
AMATŲ ŠVENTĖ. 

*2007.08 Šventė NAUJOS 
SENOSIOS TRADICIJOS PO VIE-
NU STOGU Lazdynų Pelėdos dvare 
– muziejuje Paragiuose (Akmenės ra-
jonas, Papilės seniūnija). 

*2007.08/09 tarptautinis 
Oginskio festivalis Rietave ir Plun-
gėje. 

*2007.08/09 Chorinės ir voka-
linės muzikos festivalis “VOX AC-
DEMIA” Klaipėdoje ir Neringoje. 

2007.08/09 Sostinės dienos 
2007 Vilniuje. 

*2007.09 AMATŲ KIEMAS 
Alytuje. 

Pranešimas žiniasklaidai
2006. 12. 08

Sveikiname Lietuvių Fondo naujus narius, narius-kandidatus, įstojusius spalio, lapkričio ir gruodžio mėne-
siais! Nauji LF šeimos nariai: Stephen Bunting, Paulius Donauskas, Ron Engels, Gavan Farley, Darius Maurukas, 
Eglė Barbera, Antanas V. Lescauskas, Lietuvių Skautų Sąjunga, Domas Lapkus, Rasa Littlefield, Aida ir Rudy Wol-
fer, Daiva Kamberos, Gita ir Aidas Kupčinskai, Dalė ir Algis Lukai, Tomas Vaitys, Paul E. Vitkus, Elke ir Raymond 
Vaitkai, Kun. Peter M.Burkauskas, Bridget ir Juozas Kasinskai, Aušra ir Romas Tautkai, Birutė ir Vytenis Nenortai, 
Aušra Gečytė Gause, Milda ir Kęstutis Mikušauskai, Gintaras Nenortas. Aldona ir Vytas Vaitkai savo draugams Pra-
nui ir Gintrai Nariams, Jubiliejaus proga padovanojo LF narystę. Atminimo įnašais artimieji ir draugai pagerbė a.a. 
Elenos Bergas atminimą. LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 6302571616.

LIETUVIų FONDAS           LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127th Street   Lemont, IL 60439       6302571616       Fax: 6302571647

admin@lithfund.org         www.lithfund.org

*2007.09 Festivalis MUZI-
KOS RUDUO Panevėžio apskrityje. 

*2007.09 PANEVĖŽIO MIES-
TO GIMTADIENIO ŠVENTĖ. 

*2007.09 Tarptautinis festiva-
lis SAULALA RIDUOLĖLA ir PA-
SVALIO MIESTO ŠVENTĖ  “Pasva-
lys 2007”.  

*2007.09 UTENOS MIESTO 
ŠVENTĖ. 

*2007.09 MUŠAMŲJŲ MU-
ZIKOS FESTIVALIS 5 MUŠAMIE-
JI Šiauliuose. 

*2007.09 VOKALINĖS MU-
ZIKOS FESTIVALIS ARIJA 2007 
didesniuose Lietuvos miestuose. 

*2007.09 “GRYBŲ ŠVENTĖ 
2007“ Varėnoje. 

*2007.09/10 TARPTAUTINIS 
VILNIAUS TEATRO FESTIVALIS 
„SIRENOS“. 

*2007.09/10 Kauno tarptau-
tinis FORTEPIJONINIŲ DUETŲ 
KONKURSAS. 

*2007.09/10 Tarptautinis seno-
sios muzikos festivalis BANCHET-
TO MUSICALE Vilniuje.


