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Iš Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ateinan-
čios žinios rodo, kad lietuviškas pasaulio jaunimas 
smarkiai juda. Praėjusią vasarą Kanadoje vyko XII 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) kongre-
sas, kuriame dalyvavo daugiau kaip šešiasdešimt 
atstovų iš keturiolikos kraštų: JAV, Kanados, Aust-
ralijos, Urugvajaus, Brazilijos, Argentinos, Ukrai-
nos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Danijos, 
Vokietijos ir Didžiosios Britanijos (pirmasis įvyko 
prieš keturiasdešimt metų JAV.) Lapkričio 5 d. vy-
ko Argentinos jaunimo suvažiavimas. O štai šiame 
numeryje gana plačiai rašome apie Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavimą, kurio siela daug me-
tų buvo ir tebėra prel. E. Putrimas. 

Iš ryškių šio renginio aprašymų ir gausių 
nuotraukų galima susidaryti vaizdą, kad lietuviš-
kas jaunimas ten suvažiuoja ne iš reikalo, ne tėve-
lių verčiamas, o iš įsitikinimo, laukdamas dvasios 
peno. Tuo akivaizdžiai turėjau progos įsitikinti 
prieš keletą dienų Vilniuje susipažinusi su Eduar-
du iš San Paulo, apie kurį taip pat rašome šiame 
numeryje. Tokio džiaugsmo būti lietuviu mes čia, 
Lietuvoje, tikrai neturime. Mums lietuvybė – kas-
dienė buitis, apie kurią tarsi ir nereikia kalbėti. 
Gal todėl per mažai vertiname tokius dalykus, 
kaip lietuvių kalbos grynumas, tradicijų saugoji-
mas, ir per daug lengvai įsileidžiame į savo sielą 
ir į savo namus menkavertes ir vienadienes pasau-
lio tradicijas ir šventes, kurias tokiomis padarė 
verslas, išnaudodamas žmonių silpnybes. 

Džiugina tai, kad lietuviškojo veikimo tra-
diciją pasaulyje bus kam perimti. Ir reikia atkreip-
ti dėmesį, kad dabar veikiančių jaunimo organi-
zacijų nariai dažniausiai yra jau antrosios kartos 
lietuvaičiai. Esame optimistai ir tikime, kad prie 
jų ateityje prisijungs ir naujoji emigracijos banga, 
kuri kol kas dar kuria savo gerovę ir apie organiza-
cijas beveik negalvoja. Nors ir šiuo požiūriu yra 
daug džiuginančių dalykų: šiandieninėje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyboje didelė dalis 
narių yra būtent jaunoji karta, naujosios emigraci-
jos atstovai. Deja, jie skundžiasi, kad per mažai, 
per daug mažai jų bendraamžių užsienyje domi-
si lietuviškomis organizacijomis. Tikėkimės, kad 
tai laikinas dalykas. Tapatybės ieškojimas šiais 
moderniais laikais yra, galima sakyti, madingas 
dalykas, ir mūsų tautiečiai tai kada nors supras: 
ta mada ne tuščia – ji kyla iš noro pasaulį matyti 
spalvingą, įvairų.  

Audronė V. Škiudaitė

Pasaulio lietuvijos 
viltis – jaunoji karta
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Pokalbis su 
Antanu Petrausku, 

Tautinių mažumų 
ir išeivijos 

departamento prie 
Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 
generaliniu 
direktorium

–Malonėkite pristatyti Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentą.

–Departamentas buvo įsteig-
tas 1989 m. spręsti tautinių mažumų 
ir regioninius klausimus. Pirmaisiais 
nepriklausomybės metais apsibrėž-
ta, kad vidaus nacionalinių santykių 
politika turėtų būti orientuota į de-
mokratinius Europos šalių modelius. 
Pirmasis Tautinių mažumų įstatymas 
buvo priimtas 1989 m., 1991 m. pa-
taisytas ir iš esmės likęs iki dabar. 
Šis įstatymas, ir vadinamas „nuli-
nis” pilietybės suteikimo variantas, 
sudarė prielaidas pozityviai išspręsti 
tautinių mažumų klausimą, parody-
ti kitų tautybių piliečiams Lietuvos 
valstybės palankų požiūrį į juos. To-
kie Lietuvos žingsniai buvo pavyz-
dys Rytų Europos valstybėms, kaip 

reikia spręsti vidaus nacionalinius 
santykius.

Maždaug prieš dešimtmetį LR 
Vyriausybė nusprendė, kad reikėtų 
tvirto valstybės ir išeivijos santykio 
per specialią valstybės instituciją, 
kuri koordinuotų tarpinstitucinius 
ryšius. Šiam uždaviniui įgyvendin-
ti Vyriausybė reorganizavo Regio-
ninių problemų ir tautinių mažumų 
departamentą į Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą, kartu suteik-
dama jam tam tikrus įgaliojimus. 
Suprantama, kad pradžioje daugiau-
sia dėmesio buvo skiriama Lietuvos 
etninėms žemėms, t.y. lietuviams, 
gyvenantiems Gudijoje, Lenkijoje, 
Karaliaučiaus krašte. Ten gyvenan-
tys lietuviai yra ne emigrantai, bet 
autochtonai, kadangi ten gimė patys, 

jų tėvai ir protėviai. Šiose šalyse jie 
laikomi tautine mažuma. Lietuva dar 
1995 m. pasirašė Europos Tarybos 
(ET) Tautinių mažumų apsaugos pa-
grindų konvenciją, kurią Seimas rati-
fikavo 2000 m. Minėtas dokumentas 
įpareigoja valstybes užtikrinti jose 
gyvenančių tautinių mažumų teises. 
Konvenciją yra ratifikavusios 39 
Europos Tarybos valstybės. Mūsų 
valstybė, remdamasi šia Konvencija, 
efektyviai rūpinasi mūsų tautiečių 
teisėmis kaimyninėse valstybėse, ku-
rios taip pat yra šios Konvencijos ša-
lys ir privalo vykdyti jos nuostatas. 

 Lietuva, siekdama dar tvir-
čiau užtikrinti lietuvių interesus kai-
myninėse valstybėse, sudarydama 
dvišales tarpvalstybinės sutartis su 
Lenkija, Ukraina, Baltarusija, Rusi-
ja, jose papildomai įtvirtino lietuvių, 
gyvenančių šiose valstybėse, teises. 
Mūsų departamentas, turėdamas ne-
mažą darbo patirtį tautinių mažumų 
apsaugos srityje Lietuvoje, turi gali-
mybę ją efektyviai panaudoti rūpin-
damasis lietuvių mažumomis kitur. 
Reikia pripažinti, kad ne visose Eu-
ropos šalyse lietuviai turi tautinės 
mažumos statusą ir ne visur gali vi-
sapusiškai pasinaudoti minėtos Kon-
vencijos apsauga. Dėl to su tokiomis 
valstybėmis kaip Airija, Ispanija, 
Jungtinė Karalystė, Skandinavijos 
šalys, Vokietija yra pasirašytos įvai-
rios sutartys švietimo, kultūros srity-
se. Sutartys padeda spręsti ir pasta-
raisiais metais į tas šalis atvykusių 
lietuvių klausimus ET Tautinių ma-
žumų apsaugos pagrindų konvenci-
jos dvasioje.

Darbą su išeivija nusako Vyriausybės 
patvirtinti nuostatai ir programos

AntAnAs PetrAuskAs

Pradedame ciklą pokalbių apie Lietuvos valstybės institucijas, kurios 
rūpinasi lietuvių išeivija pasaulyje arba sprendžia emigracines problemas, 
o tokių yra nemažai. Šiandien supažindiname su pagrindine – visų instanci
jų darbą šioje srityje koordinuojančia įstaiga – Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentu. 
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Dalyvaujame įvairaus rango 
dvišalėse asamblėjose, tarybose, ko-
misijose. Pavyzdžiui, šiais metais 
Vyriausybė mus įpareigojo sureng-
ti Lenkijos ir Lietuvos tarpvyriau-
sybinės bendradarbiavimo tarybos 
Tautinių mažumų komisijos posėdį 
Lietuvoje. Siekiame, kad šalys, rem-
damosios Konvencija, oficialiai pri-
pažintų mūsų bendruomenes, leistų 
joms pagal tose valstybėse galiojan-
čius įstatymus ir Konvenciją turėti 
savo švietimo, kultūros įstaigas, or-
ganizuoti tautinį tapatumą puoselė-
jančius renginius.

 
–Kaip Europoje vertinama 

Lietuvos patirtis?
–Mūsų pranešimai apie nacio-

nalinių santykių politiką, Konven-
cijos įgyvendinimą vertinami labai 
gerai, mūsų praktika domisi ir kitos 
valstybės. Patirtimi dalijamės su Lat-
vija, Baltarusija, Ukraina, Moldova, 
Šiaurės Kaukazo ir kitomis valstybė-
mis. Glaudžiai bendradarbiaujame 
su Airijos, Ispanijos, Didžiosios Bri-
tanijos bei kitų valstybių institucijo-
mis. Tai leidžia ne tik perimti darbo 
patirtį ar įžvelgti besikartojančias 
emigracijos tendencijas, bet ir efek-
tyviau padėti gyvenamųjų kraštų už-
sienio lietuvių bendruomenėms.  

Ypatingi mūsų santykiai su Ai-
rija. Ši šalis anksčiau turėjo labai ne-
daug imigrantų ir susilaukdavo dau-
giau sugrįžtančiųjų – reemigrantų. 
Vykstant ES plėtrai ir Airijai užėmus 
aukštesnes pozicijas tarp ES valsty-
bių ji pasidarė įdomesnė užsienie-
čiams ir susilaukė didelio imigrantų 
„bumo“. Mes keičiamės patirtimi ir 
mokomės vieni iš kitų. Mūsų institu-
cijos modelis ir darbo praktika įdomi 
ir naudinga tiek Rytų, tiek ir Vakarų 
valstybėms. Pastaruoju metu mūsų 
departamento misija ir veiklos orga-
nizavimu domisi Airijos, Latvijos, 
Estijos vyriausybės.

–Kuo vadovaujatės dirbda
mi su išeivija, ar yra priimti kažko
kie norminiai aktai?

–Departamento veiklos misi-
ją ir uždavinius nusako Vyriausybės 

patvirtinti nuostatai ir programos, 
kurias rengiame bendradarbiaudami 
su kitomis valstybės institucijomis 
ir tardamiesi su PLB valdyba bei už-
sienio lietuvių bendruomenėmis. O 
konkretūs poreikiai sužinomi iš pro-
jektų, prašymų, pasiūlymų, išsakomi 
per Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimus, kraštų bendruomenių suva-
žiavimus, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos renginius. Koncepcijos, 
strategijos, programos yra kuriamos 
tariantis su PLB arba kraštų bendruo-
menėmis. Sprendžiame ir nebūdin-
gus mums klausimus, pvz., jeigu į 
mus kreipiasi žmogus, prašydamas 
padėti, mes surandame instituciją, 
kuri tą klausimą gali išspręsti: ar tai 
būtų pilietybės, ar turto sugrąžini-
mo, ar socialinis klausimas. Pas mus 
ateina žmonės atvirai pasikalbėti 
apie lietuvybę. Visus juos priimame, 
išklausome ir bandome padėti.

–Kaip klostosi bendradar
biavimas su Pasaulio Lietuvių Ben
druomene?

–Tai mūsų pagrindinis partne-
ris. Pasitaikydavo, žinoma, ir nesu-
sikalbėjimo: vienaip pozicija atrodė 
gyvenantiems Lietuvoje, kitaip – už 
jos ribų. Tiesa, nesusikalbėjimas kar-
tais kildavo ir dėl to, kad vieni kitų 
nepažinojome artimiau. Prieš Kalė-
das departamente tris valandas ben-
dravome su naująja PLB pirmininke 
Regina Narušiene, kuri pamatė mū-
sų kasdienį darbą, pajuto jo ritmą, 
susipažino su daugeliu mūsų veiklos 
subtilybių. O PLB Valdybos žmonės 
labai dažni ir laukiami mūsų svečiai: 
Loreta Paulauskaitė, Birutė Nenarta-
vičiūtė, Arūnas Teišerskis, Inga Lan-
chas, Jurga Vidugirienė. 

Savo veikla užsienio lietuvių 
bendruomenės ne tik palaiko savimo-
nę, bet ir pristato Lietuvą gyvenama-
jame krašte bei formuoja teigiamą 
mūsų šalies įvaizdį. Be to, kaip pa-
rodė pastarųjų kelerių metų praktika, 
šioje srityje pažengta dar toliau – skir-
tingų kraštų lietuvių bendruomenės 
buriasi bendriems renginiams. Džiau-
giamės, galėdami prisidėti ir skatin-
ti – jau apie dešimt metų rengiame 

kvalifikacijos kėlimo kursus litua-
nistinių mokyklų mokytojams, prieš 
keletą metų pradėjome organizuoti 
seminarus užsienio lietuvių bendruo-
menių žiniasklaidininkams, kultūros 
veikėjams, sporto aktyvistams. Per 
šiuos renginius keičiamasi informa-
cija, įgyjama naujų žinių, stiprinami 
ryšiai. 

Didžiausią įtaką išeivijai visa-
da darė JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kuri yra ir gausiausia. Už jos indėlį 
atkuriant nepriklausomybę ir kuriant 
valstybę mūsų šalis jai yra labai dė-
kinga. Gaila, kad ne visi lietuviai 
dalyvauja jos veikloje, o aktyviausi 
yra senesnių kartų išeiviai. Labai no-
rėtume, kad kuo daugiau į veiklą įsi-
trauktų vadinamųjų „trečiabangių“. 
Būtent jie geriausiai pažįsta dabarti-
nę Lietuvą, ir jų dalyvavimas mūsų 
šalies ir bendruomenės dialoge būtų 
labai naudingas. 

Tiesa, dabar itin aktyvios ir 
naujosios, ypač Europos šalyse susi-
kūrusios bendruomenės. Tai rodo ir 
Lietuvos Seime gimusios mintys ne-
apsiriboti parlamentine kontrole per 
JAV LB ir Lietuvos Seimo komisiją, 
o ją išplėsti į PLB ir Seimo komisiją, 
į kurią būtų įtraukti ir Rytų, ir Vaka-
rų kraštų, pirmiausia Airijos, Didžio-
sios Britanijos, Ispanijos, taip pat ir 
Skandinavijos atstovai. 

Su PLB diskutuojame, kaip į 
lietuvišką veiklą įtraukti naujuosius 
išeivius, kurie gerai žino Lietuvos 
dabartį. Mums ypač rūpi, kad į lietu-
vių bendruomenių veiklą įsitrauktų 
žmonės, turintys aukštąjį išsilavini-
mą, sugebantys organizuoti ir kryp-
tingai plėtoti veiklą. Su naująja PLB 
Valdyba aktyviai bendradarbiaujame 
rengdami Ilgalaikę valstybės strate-
giją išeivijos atžvilgiu, kurią numato-
me pateikti Vyriausybei tvirtinti šių 
metų trečiąjį ketvirtį.

–Išeivija bene mažiausiai 
žino apie Departamento biudžetą.

–Lietuvos tautinių mažumų 
poreikiams Departamento biudžete 
skiriama tik apie 20 nuošimčių lėšų, 
visos kitos atitenka išeivijai. Iš 2007 

nukelta į 6 psl.
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m. departamentui skirtų valstybės 
asignavimų 75 proc. arba daugiau 
nei 14 mln. litų skirti užsienio lie-
tuviams, tuo tarpu tautinių mažumų 
programoms įgyvendinti – 3 mln. 
150 tūkst. litų, iš jų – 360 tūkstančių 
programoms, likusi suma – pastatų 
remontui. Šiais metais Seinų (Lenki-
ja) gimnazijos sporto salės statybai 
bus skirta 2 mln. 800 tūkst. litų, Pe-
lesos (Baltarusija) lietuvių Švietimo 
kultūros ir informacijos centro re-
konstrukcijai – 1 mln. 14 tūkst. litų, 
Kaliningrado srities (Rusija) lietuvių 
Švietimo, kultūros ir informacijos 
centro statybai – 500 tūkst. litų. 

TMID kasmet finansuoja pro-
jektus, skirtus užsienio lietuvių or-
ganizacijų veiklai remti. Projektai at-
renkami viešojo konkurso būdu, juos 
svarsto kasmet Departamento gene-
ralinio direktoriaus įsakymu patvirti-
nama Koordinacinė taryba. Pastarąją 
sudaro valstybinių institucijų ir ne-
vyriausybinių organizacijų atstovai. 
Praėjusiais metais gautos ir svarsty-
tos 263 užsienio lietuvių organiza-
cijų paraiškos ir prašymai. Projektų 
finansavimui skirta  1 mln. 942,23 
tūkst. litų. Jeigu anksčiau sulaukda-
vome daugiau paraiškų ir prašymų iš 
Baltarusijos, Lenkijos lietuvių, Kara-
liaučiaus krašto, o dabar vis daugiau 
prašymų sulaukiame iš Šiaurės ir Pie-
tų Amerikos, Vakarų Europos.

Pagal 2006 m. finansavimą 
daugiausia buvo JAV lietuvių prašy-
mų. Skyrėme 100 tūkstančių Dainų 
šventei, remiame „Draugo“ dienraš-
tį, „Margučio“ radiją Čikagoje, siun-
čiame dėstytojus į Dainavos ir Ne-
ringos stovyklas ir t.t. Taip pat buvo 
skirta 200 tūkstančių litų XII Pasau-
lio lietuvių jaunimo kongresui, kuris 
vyko Kanadoje ir JAV.

Pagrindinis mūsų tikslas – li-
tuanistinis švietimas. Šioms ugdymo 
įstaigoms teikiame įvairiapusę para-
mą: visiškai arba iš dalies išlaikome 
lietuviškas vidurines mokyklas, mo-
kytojams suteikiame galimybę kelti 
kvalifikaciją, vaikams – galimybę 
atostogauti Lietuvoje ir artimiau susi-
pažinti su istorine Tėvyne, rengiame 
rašinių ir kitus konkursus, mokyk-
las aprūpiname metodine medžiaga, 
bibliotekas – literatūra. Pavyzdžiui, 
praėjusiais metais užsienio lituanisti-
nėms mokykloms skirta 140 000 litų 
metodinėms priemonėms ir 34 656 
litų – pratybų sąsiuviniams įsigyti. 
Pasirašėme išvykimo sutartis su 114 
mokytojais, kultūros darbuotojais ir 
dėstytojais, kurie išvyko į užsienio 
valstybes dirbti lietuvių švietimo, 
kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų 
lituanistikos ar baltistikos centruose 
ir lietuvių bendruomenėse. Jų atlygi-
nimams 2006 m.  skirta 2 mln. 252 
tūkst. litų. 

Lietuva pagal galimybes mate-

rialiai remia išeiviją, labiau trūksta 
moralinio dėmesio.

–Minėjote, kad bendradar
biaujate su kitomis institucijomis. 
Kokios dar valstybinės įstaigos rū
pinasi išeivija?

–Institucijų, kurios gali padėti 
užsienyje gyvenantiems lietuviams, 
yra nemažai, pvz., Švietimo ir moks-
lo, Kultūros, Užsienio, Krašto apsau-
gos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, taip pat struktūros prie 
ministerijų, pvz., Migracijos depar-
tamentas, Kultūros paveldo departa-
mentas (saugant kultūros paveldą), 
Kultūros ir sporto departamentas ir 
kt. Jų veikla bus sujungta į mūsų ren-
giamą Tarpinstitucinio bendradarbia-
vimo programą, kuri turėtų pasirody-
ti šių metų viduryje. 

–Kas dar artimiausiuose pla
nuose?

–Be jau minėtų darbų, dar ke-
tiname parengti Lituanistikos (bal-
tistikos) studijų ir mokslinių tyrimų 
skatinimo užsienio šalių aukštosiose 
mokyklose programą; sukurti virtu-
aliąją mokyklą, skirtą užsienyje gy-
venančių lietuvių nuotoliniam moky-
muisi ir kt.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie LR Vyriausybės 
tinklalapis www.tmid.lt

„Lietuvos sveikata“ 1-ajame 
šių metų numeryje rašė apie Lietuvo-
je viešėjusį prof. Rimtautą Marcinke-
vičių, jau keliolika metų gyvenantį 
JAV, Kalifornijos valstijoje, ir ten va-
dovaujantį paties įkurtam ir sėkmin-
gai veikiančiam Dykumų plastinės 
chirurgijos centrui Palm Springse. 
Lietuvoje jis su pagyrimu yra bai-
gęs Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultetą ir stažavosi garsiuose JAV 
universitetuose. Lietuvoje R. Marcin-
kevičius dalyvavo LR Seimo ir JAV 
LB komisijos darbe ir buvo labai ak-
tyvus posėdžių dalyvis. Pasisakė dėl 
galimybės išeiviams, priėmusiems 

kitos valstybės pilietybę, iš-
saugoti ir Lietuvos pilietybę, 
kaip svarbų ryšį su Tėvyne. 
Prof. Rimtautas yra Lietuvo-
je garsaus kardiochirurgo, 
akademiko Algirdo Marcin-
kevičiaus sūnus. Amerika pa-
viliojo ir Rimtauto brolį Algi-
mantą, kuris kardiochirurgo 
karjerą tęsia Čikagoje.

Prof. rimtAutAs mArcin
kevičius (kairėje) seimo ir 
jav LB komisijos posėdyje 
pertraukos metu diskutuo
ja su seimo nariu vacLovu 
karBauskiu

atkelta iš 5 psl.

Žiniasklaidos skiltyse
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Pokalbis su 
Nacionalinės 

premijos laureate 
prof. Mūza Rubackyte

2007 m. vasario 16-ąją kartu 
su kitais laureatais Lietuvos Nacio-
nalinė premija bus įteikta ir Mūzai 
Rubackytei, pasaulyje žinomai pia-
nistei, profesorei, gyvenančiai Pa-
ryžiuje, Prancūzijos Lietuvių Ben-
druomenės valdybos narei. Spaus-
diname sutrumpintą Audronės Si
manonytės pokalbį iš „Amerikos 
lietuvio”, įrašyto JAV, Profesorei ten 
gastroliuojant 2006 m. vasarą. Mūza 
Rubackytė praėjusiais metais pelnė 
Tapatybės premiją už Lietuvos garsi-
nimą pasaulyje, o anksčiau profeso-
rė buvo apdovanota Didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi bei LR Kultū-
ros medaliu „Už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai“. M. Rubackytė yra ne tik 
pianistė, bet ir gabi organizatorė: yra 
surengusi Valstybinio orkestro gast-
roles Paryžiuje, skirtas Černobylio 
vaikams Lietuvos stojimo į UNES-
CO proga; Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio konkurso priėmimą į Pa-
saulinę muzikinių konkursų federaci-
ją; daug metų dalyvauja tarptautinėje 
ekspozicijoje „Musicora“ Paryžiuje, 
pristatant Lietuvos kultūrą; surengė 
10 valandų „Radio France” eterio 
apie lietuvišką muziką ir kt.

–Jūsų vardas – labai artis
tiškas. Dar šiandien, važiuodama 
su Jumis susitikti, pagalvojau: jis 
toks keistas, įdomu – tikras ar sce
ninis? 

Jeigu kas nors man 
duotų kitą gyvenimą, 

norėčiau būti dainininke

pianistė prof. mūza ruBackytė



Pasaulio lietuvis  /  2007 Vasaris�

Tėvynėje

–Iš tiesų, tą klausimą man daž-
nai užduoda. Ir ne tik žurnalistai. 
Draugai taip pat. Turiu jus nuliūdinti 
(juokiasi) – nieko paslaptingo čia nė-
ra. Tai mano tikras vardas. Esu kilusi 
iš muzikalios šeimos. Dar senelis pui-
kiai grojo fortepijonu, netgi turėjo sa-
vo sukurtą orkestrą Mažeikiuose, iš 
kur kilus mūsų šeima. Dvi jo dukros: 
mano teta Irena ir mano mama tapo 
profesionaliomis pianistėmis. Kai 
mama, Teresė Gomolickaitė, studija-
vo tuometinėje Vilniaus konservato-
rijoje, ji susipažino su mano tėvu…

–Tėtis irgi buvo muzikan
tas?

–O, taip. Ir dar koks. Ir jo, 
kaip muzikanto, istorija yra labai 
įdomi. Įsivaizduokit, muzikos jis pra-
dėjo mokytis labai vėlai. Kad dainuo-
ti norėjo visą gyvenimą ir visą laiką 
dainavo chore – tas tiesa. Bet kad 
be to negalės gyventi, suprato gal 
kokių 35-erių, jau būdamas juristas. 
Suprato ir įstojo į iškilaus daininin-
ko Kipro Petrausko dainavimo klasę. 
Baigęs ją tapo Lietuvos operos daini-
ninku. Turėjo labai stiprų ir turtingą 
baritoną. Būtent konservatorijoje jie 
su mama ir susipažino. Kadangi tė-
tis nelabai daug žinojo apie muzikos 
teoriją, mama čia galėjo jam labai 
daug pagelbėti.

–Mūza, o kaip ten su tuo mū
sų vardu?

–Teisingai, nutraukit mane 
– apie tėvus galiu pasakoti be galo. 
Taigi grįžtant prie vardo... Teisybę 
pasakius, jį nulėmė iškiliai poetiš-
ka mano mamos išvaizda. Ji turėjo 
labai gražias ilgas kasas. O žinot, 
kaip kasas nešiodavo anais laikais? 
Jas susukdavo galvos šonuose, tarsi 
ant ausų. Tokiu būdu mamos veidas, 
ir taip labai gražus, tapdavo dar ir la-
bai stilingas, o jos profilis visiems 
primindavo graikišką. Konservatori-
joje ją vadino „mūsų Mūza“. Todėl 
buvo visiškai natūralu, kad, tokioje 
šeimoje gimus mergaitei, ji paveldė-
jo mamos „ženklą“.

–O ar pataikiau nors šiek 

tiek, spėliodama apie Jūsų aristok
ratišką kilmę?

– Pataikėt. Dėl to mano šeimos 
nariai buvo Sibire, dėl to mes neteko-
me turto. Šeimos herbas, kurį matote 
vizitinėje kortelėje, atspindi karingą, 
nuo 15-ojo amžiaus egzistuojančią ir 
prūsų šaknis turinčią giminę... 

–Ar tėvai planavo, kad būsit 
muzikantė?

–Tai įvyko labai natūraliai. 
Kai gabus muzikai vaikas auga muzi-
kantų šeimoje, gyvena „muzikalioje“ 
terpėje, jis turi labai daug galimybių 
girdėti muziką bei būti tėvų nukreip-
tas teisinga linkme. Kartais tai prieš-
priešina, bet dažniausiai aplinkybės 
susiklosto taip, kad jis ir pasuka tuo 
keliu. Nors aš, tiesą sakant, norėjau 
būti dainininke... Būdama vaikas 
tikrai dariau vaikišką, bet rimtą dai-
nininkės karjerą. Net Lietuvos radi-
juje ir televizijoje yra mano įrašų, 
sukurta keletas dokumentinių filmų. 
Dainavau gal iki kokių 10-ies metų. 
Kaip dabar prisimenu, Lietuvos radi-
juje senais laikais studijoje mikrofo-
nai kabėdavo kažkur aukštai. Todėl 
man, vaikui, kad aš „atsidurčiau“ 
arčiau mikrofono, turėdavo pastaty-
ti kėdę. Stovėdavau ant kėdės ir dai-
nuodavau, mamai akompanuojant. 
Vėliau dar grojau smuiku...

–O nuo kelių metų pradėjot 
groti fortepijonu?

–Visai nėra tokio amžiaus. Mū-
sų namuose buvo pilna instrumentų, 
todėl viskas prasidėjo savaime, žai-
džiant. Ir niekas nežino kada. Tačiau 
dainininke netapau.

–Tad kodėl netapot?
–Kažkas atsitiko su balsu. 

Mano tiek daug žadėjęs vaikystėje 
balsas mane „išdavė“. Sakoma, kad 
tik berniukams balsai lūžta, keičiasi. 
Netiesa. Keičiasi ir mergaitėms. Ir 
mano, kaip vaiko, buvęs tikrai labai 
stiprus, gražus balsas, sulaukus gal 
12-os metų, ėmė ir nuvylė. Nuvylė 
kaip medžiaga, žadėjusi būti ypatin-
ga, o tokia netapusi. Muzikinis ta-
lentas yra Dievo dovana, leidžianti 
pasirinkti instrumentą bei sritį. O 

balsas yra dovanų dovana, kurios ne-
pasirinksi. Jeigu kas nors man duotų 
antrą gyvenimą, norėčiau būti daini-
ninke. O dabar – fortepijonas yra ma-
no balsas ir išraiškos priemonė. Juo 
kalbu, juo verkiu, juo prisipažįstu 
meilėje...

–Muzikanto gyvenimas... 
Turbūt tik legendos likę apie taria
mą menininkų laisvę, nevaržomus, 
neplanuotus jų poelgius?

–Mes, menininkai, esame jaut-
rios ir spontaniškos būtybės. Mes ne-
iname į darbą kas rytą, mes galime 
nedirbti vidury savaitės ir dirbti sek-
madienį. Įkvėpimas gali aplankyti vė-
lų vakarą. Pats sau esi ir direktorius, 
ir tarnautojas. Visa tai kartais veda 
prie chaotiško gyvenimo būdo. Taip, 
dar ir dabar tie mitai apie bohemišką 
gyvenimą yra likę. Tačiau profesio-
nalui toks gyvenimo būdas yra ne-
įmanomas. Man ta laisvė baigėsi kar-
tu su studijų metais. Dabar, dirbant 
tokį darbą, kokį dirbu aš bei mano 
kolegos, ir gyvenant kažkokį pusiau 
kareivio, pusiau sportininko, pusiau, 
sakyčiau, jūrininko gyvenimą, viską 
reikia numatyti. Nebėra vietos „po-
lėkiui“, nevaržomam daryti tai, ką 
nori. Norėdamas būti artistu, tu turi 
būti labai disciplinuotas. Privalome 
budriai rūpintis ir savo sveikata. O ir 
apskritai, jeigu tu artistas, neturi tei-
sės net skųstis. Tokia tavo profesija. 
O jei esi daug koncertuojantis artis-
tas, turi išmokti miegoti ten, kur tave 
paguldo. Reikalinga speciali dieta, 
ypatingas sugebėjimas susikaupti. 
Nesvarbu, kas beatsitiktų asmeni-
niame gyvenime, koncerto metu tu 
privalai turėti šviežią galvą ir gerą 
atmintį. Dar viena ypatinga sąlyga 
mūsų lygyje koncertuojantiems pia-
nistams: solo repertuarą mes turime 
atlikti mintinai. Tokia yra tradicija, 
ateinanti iš XIX amžiaus – groti be 
natų. 

–Mūza, Jūsų darbo instru
mentas – rankos. Ar yra dalykų, 
kurių vengiate, saugojatės arba, ir 
iš viso neleidžiate sau net pagalvo
ti, saugodama rankas?
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–Žinoma. Neleidžiu sau nie-
ko, kas yra rizikinga. Pirmiausia 
– tai beveik visi sportai. Negaliu nei 
čiuožti, nei slidinėti, nei važiuoti dvi-
račiu. Galiu plaukioti. Galiu daryti 
savo mankštą. Galiu bėgioti. Tai ir 
darau. Ir, žinoma, virtuvė. Žirklės, 
peilis – man labai pavojingi dalykai. 
Jau kuris laikas aš įeinu į virtuvę tik 
su pirštinėm.

–Ar teko kada nors dėl ne
numatytų aplinkybių ar ligos nu
traukti koncertą? 

–Dabar jau turiu atsakyti: te-
ko. Nors iki pernai metų lapkričio 
mėnesio dar niekada nebuvau to da-
riusi. Buvau save įtikinusi, kad tie-
siog negaliu to daryti, nes tai jau bū-
tų blogai – kažkoks nesugebėjimas. 
Tačiau būtent šį kartą, apie kurį čia 
kalbu, įvyko kažkas nenumatyta. Aš 
susirgau. Lietuvoje bei kitose Balti-
jos šalyse buvo numatyti šeši koncer-
tai. Į Lietuvą grįžau iš tolimų šalių: 
Egipto, Pietų Amerikos. Ten, kaip 
man vėliau gydytojai sakė, matyt, ir 
pasigavau kažkokį egzotinį virusą. 
Taigi, kai nusileidau Vilniaus oro 
uoste, mane pasitiko jau ne filharmo-
nijos mašina, o medikai. Koncertus 
teko atidėti.

–Ir...???
–Ir nieko. Supratau vieną la-

bai paprastą dalyką. Dėl mano ligos 
pasaulis nesugriuvo. Viskas yra pa-
keičiama tol, kol tu esi gyvas. Tik 
tuomet supratau, koks džiaugsmas 
yra paprasti kasdieniniai dalykai: at-
sikelti ir pasivaikščioti, išgerti puo-
delį kavos, kai gali jį išgerti, nueiti 
į dušą. Tai yra svarbiausia – tavo eg-
zistencija. Visa kita tik prisideda.

 –Papasakokit apie koncer
tą, dėl kurio atvykote į JAV. Jūs mi
nėjot, kad Bramso koncertas Nr.2, 
kurį Jūs atlikote su simfoniniu or
kestru, tai muzikinis kūrinys, už
imantis ypatingą vietą tarp fortepi
joninių koncertų su orkestru...

–Tikra tiesa. Sunku surasti ly-
gų šiam nuostabiam kūriniui. Aš sa-
kyčiau, jis – koncertų karalius. Todėl 

buvau labai laiminga, kai mane JAV 
Texaso valstijos Austino miesto fil-
harmonija pakvietė pagroti šį kūrinį 
(tai jau antras M. Rubackytės pakvie-
timas (aut. past.). Mano repertuare 
– apie 40 koncertų fortepijonui. Ta-
čiau šis Bramso šedevras savo mu-
zikine verte bei sudėtingumu – visų 
jų viršūnėje. Tai – simfonija. Todėl, 
kai po pasirodymo abi dienas trijų 
tūkstančių salė plojo stovėdama, su 
ovacijomis, buvau labai laiminga. 
Nors ne visada ir tai suteikia artis-
tui didžiausią džiaugsmą. Gali būti 
– publika ekstazėje, o mes raunamės 
plaukus. Ir atvirkščiai...

–Koncertas trijų tūkstančių 
salėje – sunkiai įsivaizduojama at
sakomybė. Ir Jūs – solistė. Ar dar 
tebeturite scenos baimę?

–Ką jūs? Tai neįmanoma. Tai 
mano profesija. Aš būčiau ligotas 
žmogus, jeigu šitokį stresą leisčiau 
sau. Privalai išmokti valdytis. Nega-
lima sakyti, kad į sceną einama taip 
pat, kaip ir pasivaikščioti. Tai būtų 
netiesa. Be abejo, yra tam tikra įtam-
pa. Bet svarbiausia, ką artistas turi 
išmokti, tai – kaip ir kur tą įtampą 
nukreipti. O ją reikia nukreipti į su-
sikaupimą, į vidinę jėgą, į artistinį 
magnetizmą, kuris tikrai neliks žiū-
rovų nepastebėtas. Ir tuomet įvyks 
stebuklas, katarsis.

 –Mūza, minėjote, kad Jūs 
gyvenate tarp dviejų miestų, dvie
jų namų, dviejų artimiausių žmo
nių...

–Taip. Kai manęs paklausia, 
tai kur vis dėlto tavo namai, aš at-
sakau: aš turiu dvejus namus. Ir jie 
Vilniuj, kur gyvena mano mama, bei 
Paryžiuj, kur gyvena mano vyras. 

–O kur dažniau „parskren
dat“?

–Net nežinau... Vilniuj būnu 
maždaug kas mėnesį, pusantro. Esu 
Lietuvos muzikos akademijos profe-
sorė, taigi, nuolat atvykstu dėstyti. 
Nors, žinot, pasakysiu tiesą, kad Pa-
ryžiuj gal šiek tiek ir dažniau. Bet tai 
tik porai dienų – ir vėl į kelionę. 

–Papasakokit apie savo vy
rą.

-Mano vyras yra medikas. Psi-
chiatras. Šiuo metu jis praktikuoja 
psichoanalizę.

–Ar jis lietuvis?
–Ne. Sakykim, prancūzas. Ta-

čiau, iš tiesų – trečia rusų aristokra-
tijos karta. Dar jo senelis emigravo į 
Prancūziją. Jis kilęs iš garsios St. Pe-
terburgo Šuvalovų giminės. Jis laiko 
save pasaulio piliečiu ir kalba keletu 
kalbų. Jo asmeninė istorija neleido 
jam išsaugoti protėvių kalbos.

–Tad namuose Jūs kalbate... 
–Prancūziškai. Bent kol kas. 

Mano vyras aktyviai mokosi lietuvių 
kalbos. Netgi mokytoją samdo vieną 
kartą per savaitę. Žinot, per Kalėdų 
šventes mes žadame važiuoti pas ma-
mą į Lietuvą. Tai jis stengiasi kuo 
daugiau pramokti, kad galėtų ją pra-
džiuginti...

–Ar toks gyvenimo būdas, 
kurį gyvena Jūsų šeima, nuolati
nės Jūsų kelionės neskatina tarpu
savio nesutarimų, nepasitikėjimo?

–Nesakyčiau. Netgi kaip tik 
– atvirkščiai. Aš nematyčiau didelės 
laimės kiekvieną dieną su tuo pačiu 
žmogumi suktis toje pačioje virtuvė-
je, kartu gulti, kartu keltis. Galbūt 
kažkam tai yra būtinybė, bet man 
– ne. O mano vyras – jis irgi toks 
pats. Mes vienas kitam duodam la-
bai daug laisvės. Galų gale, jis žino-
jo, kas jo laukia. Ir jam svarbi mano 
laimė, kuri, suprantama, be muzikos, 
be kelionių – neįmanoma. Todėl ir 
gyvename taip, kaip gyvename. Aš 
tarsi paukštė – tik parlekiu į namus... 
Tačiau kiekvienas mano sugrįžimas 
– tarsi šventė, tarsi medaus mėnuo. 

– Ar tai, kur esate dabar – 
Jūsų gyvenimo pilnatvė?

–Gyvenimo vingiai yra nenu-
matomi. Galiu pasakyti tik viena: 
šiai dienai tiek profesine, tiek ben-
dražmogiškąja, tiek moteriškąja pra-
smėmis aš esu labai labai laiminga. 
Tikiuosi Dievas ir likimas man bus 
gailestingi ir toliau.
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Lietuvių grįžimo į tėvynę in-
formacijos centras, nagrinėdamas 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės komisijos 
2006-07-02 rezoliuciją „Dėl JAV ir 
kitų šalių lietuvių studentų stažuočių 
Lietuvoje“, analizavo teisinę bazę, 
finansavimo šaltinius ir praktines ga-
limybes rengti JAV ir kitų užsienio 
šalių lietuvių kilmės studentų stažuo-
tes Lietuvos aukštosiose mokyklose, 
jų tyrimo centruose ir laboratorijose, 
Lietuvos Respublikos valstybės insti-
tucijose bei privačiose bendrovėse.

Teisinė padėtis

Lietuvos Respublikos Aukš-
tojo mokslo įstatymo 27 straipsnio 
4-tasis punktas skelbia, kad „Kvali-
fikacinius mokslininkų stažuotojų 
pareigybių reikalavimus, skyrimo į 
šias pareigas tvarką bei mokslininkų 
stažuočių finansavimo tvarką nustato 
Vyriausybė“. Įstatymo 29 straipsnio 
2-as punktas nurodo, kad mokslinin-
kai stažuotojai yra mokslo darbuoto-
jai, 6-tas punktas, kad visi mokslo 
darbuotojai turi dirbti pedagoginį 
darbą universiteto statuto nustaty-
ta tvarka. To paties straipsnio 7-tas 
punktas numato, kad „Mokslininko 
stažuotojo pareigas kitoje instituci-
joje, nei parengė daktaro disertaciją, 
gali eiti asmuo, kuris apgynė dakta-
ro disertaciją ne anksčiau kaip prieš 
3 metus iki skyrimo į šias pareigas 
dienos“. Įstatymo 31 straipsnio 1-as 
punktas numato, kad „Į mokslininkų 
stažuotojų pareigas asmenys skiria-
mi Vyriausybės nustatyta tvarka ne 
ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. 
Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 
vieniems metams“.

Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2006 m. lapkričio 21 d. nuta-
rimas Nr. 1153 „Dėl kvalifikacinių 
mokslininkų stažuotojų pareigybių 
reikalavimų, skyrimo į šias pareigas 
ir mokslininkų stažuočių finansa-
vimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
II skyriaus 7-tas straipsnis numato, 
kad ne anksčiau kaip prieš 3 metus 
užsienio mokslo ir studijų institucijo-
je suteiktas mokslo laipsnis turi būti 
nostrifikuotas Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka. Nutari-
mo III skyrius aptaria viešojo kon-
kurso organizavimą, kurio nuostatus 
tvirtina Lietuvos valstybinis Moks-
lo ir studijų fondas, o informaciją 
„skelbiama Mokslo ir studijų fondo, 
Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos 
mokslininkų mobilumo centro tinkla-
lapiuose lietuvių ir anglų kalbomis“. 
Nutarime numatyta mokslo stažuo-
tojų ir jų vadovų atranka bei jiems 
keliami reikalavimai. V nutarimo 
skyriaus 32 straipsnis skelbia, kad 
„Mokslininkų stažuotės finansuoja-
mos iš Lietuvos Respublikos valsty-
bės biudžeto lėšų, skirtų Mokslo ir 
studijų fondo Mokslininkų stažuoto-
jų programai“, o 33 straipsnis patiks-
lina, kad „vieno mokslininko stažuo-
tojo pareigybei finansuoti kalendori-
niams metams skiriama bendra suma 
– 348 bazinės mėnesinės algos“.

Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2006 m. vasario 13 d. nutari-
mas Nr. 140 „Dėl valstybės paramos 
skyrimo lietuvių kilmės užsienie-
čiams, atvykstantiems studijuoti 
Lietuvos aukštosiose mokyklose, ir 
Lietuvos mokytojams, dėstytojams 
bei kultūros ir meno darbuotojams, 
vykstantiems į užsienio valstybes 
dirbti lietuvių švietimo, kultūros 

įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanis-
tikos ar baltistikos centruose ir lie-
tuvių bendruomenėse, tvarkos“ nu-
mato lietuvių kilmės užsieniečiams 
skirti valstybinę 1–3 minimalaus 
gyvenimo lygio dydžių pašalpą, kaip 
mokėjimo tvarka nustatyta Lietuvos 
Respublikos Švietimo ministro 2006 
m. kovo 3 d. įsakymu Nr.ISAK-376. 
Pašalpas lietuvių kilmės užsienie-
čiams skiria viešoji įstaiga Užsienio 
lietuvių rėmimo centras (www.ulrc.
lt). Pažymėtina, kad čia kalbama 
apie studijuojančius Lietuvoje lietu-
vių kilmės užsieniečius, bet ne apie 
stažuotojus.

Lietuvos Respublikos Darbo 
kodeksas stažuotę traktuoja kaip 
vieną sudėtinių darbo laiko struktū-
ros dalių, numatančią kvalifikacijos 
kėlimą darbovietėje ar mokymo cen-
truose.

Esama padėtis

Dabartinės lietuvių kalbos žo-
dynas stažuotę apibrėžia kaip „reikia-
mos praktikos atlikimą“. Informaci-
jos centro žiniomis, iki šiol vykdavo 
pavieniai lietuvių kilmės užsienio 
jaunuolių vizitai – stažuotės į profe-
siškai artimas institucijas mokslo, 
valstybines ar verslo įstaigas, kurie 
būdavo paremti asmenine iniciatyva 
ar privačiais ryšiais, o kartais pade-
dant ir mūsų Informacijos centrui. 
Kiekvieną kartą susiklostydavo sa-
vaip unikali situacija. Gana sunku 
nubrėžti aiškią ribą, kada paprastas 
apsilankymas Lietuvoje galėtų būti 
negriežtai apibūdinamas kaip stažuo-
tė, jei asmuo domėjosi ir bendravo 
su savo profesijos ar specialybės at-
stovais Lietuvoje, kada kelių mėne-

Apie užsienio lietuvių studentų
stažuočių galimybes Lietuvoje

Žilvinas Beliauskas
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktorius
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sių ar metų padirbėjimas galėtų būti 
įvardintas kaip stažuotė, kada studi-
jos, derinamos su darbu, galėtų būti 
laikomos ir stažuote.

Šiais metais Lietuvoje atsira-
do gal pirmas bandymas organizuo-
ta forma siūlyti lietuvių mokslinin-
kams, dirbantiems užsienyje, apsilan-
kyti Lietuvoje su perspektyva grįžti 
dirbti ir gyventi tėvynėje. Projektą 
„Protų susigrąžinimo programos pa-
rengimas ir įgyvendinimas” vykdo 
Užsienio lietuvių rėmimo centras. 
Projekto tikslas – sukurti užsienio 
mokslo centruose studijuojančių ir 
dirbančių Lietuvos piliečių skatini-
mo grįžti į Lietuvą programą, įdie-
giant konkursinį finansavimo mecha-
nizmą, kuris bus taikomas organizuo-
jant mokslininkų vizitus Lietuvoje. 
Dalyviai turi būti Lietuvos Respub-
likos piliečiai, kurie išvyko į užsie-
nį dirbti mokslinio darbo. Plačiau 
– http://www.ulrc.lt/mokslininkams/ 

Apie konkrečias stažuočių pro-
gramas, skirtas lietuvių kilmės užsie-
nio jaunimui, Informacijos centrui 
nėra žinoma.

Siūlymai

Informacijos centras, išnagri-
nėjęs minėtą rezoliuciją, išklausęs 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
LB komisijos narių pageidavimų, 
atsižvelgdamas į JAV LB parengtą 
pranešimą-anketą „Stažuočių („In-
ternship“) programa Lietuvoje“, su-
sitikimų, pokalbių ir susirašinėjimo 
su institucijomis Lietuvoje pagrindu 
surinktą informaciją pasiūlė Komisi-
jai išnagrinėti projektą, skirtą lietu-
vių kilmės užsienio studentų stažuo-
tėms, kuris galėtų vadintis „Užsienio 
lietuvių jaunimo tautinio tapatumo 
išsaugojimas globalizacijos sąlygo-
mis“. Tai būtų nacionalinė programa, 
apimanti visas aukštąsias mokyklas 
– Vytauto Didžiojo universitetą, Kau-
no technologijos, Vilniaus universi-
tetą, kas be ko, Gedimino technikos 
universitetą. Kiekvienu konkrečiu 
atveju mes turim žinoti, apie ką kal-
bam ir su kokiomis institucijomis 
bendradarbiaujam.

2007-01-04 Lina Navickaitė 
„Kauno dienoje“ straipsnyje „Emig-
rantai namo viliojami ES milijo-
nais“ paskelbė apie Lietuvos žemės 
ūkio ministerijoje surengtą vaizdo 
konferenciją su Lietuvos ambasada 
Airijoje, kurioje dalyvavo ir grupė 
Airijos lietuvių. „Išvykusieji į Airi-
ją skundžiasi negaunantys išsamios 
informacijos apie pokyčius Lietuvo-
je ir negalintys apsispręsti, grįžti tė-
vynėn ar likti užsienyje. Nemažai į 
Airiją emigravusių lietuvių galvoja 
anksčiau ar vėliau sugrįžti į Lietuvą, 
tačiau jų apsisprendimą šaldo nežino-
mybė dėl ateities perspektyvų“, – ra-
šoma straipsnyje. Airijos lietuviai 

Airijos lietuviai 
kuria informacijos centrą

ragina Lietuvos valstybines instituci-
jas prisidėti Dubline kuriant informa-
cijos centrą, kuris galėtų tapti tiltu 
emigrantų kelyje atgal į Lietuvą. „Jo-
kios garsios akcijos ir įtikinėjimai, 
kad „ir Lietuvoje galima gyventi”, 
emigrantų neįtikins, jeigu šie negaus 
išsamios informacijos apie esamus ir 
būsimus pokyčius gimtojoje šalyje. 
Tuo įsitikinę Airijos lietuviai, planuo-
jantys Dubline steigti informacijos 
centrą, į kurį suplauktų naujausios 
žinios iš Lietuvos“. Pastaruoju metu 
ypač jaučiamas informacijos porei-
kis, Airijos Lietuvių Bendruomenė 
sumanė įkurti specialų centrą, tačiau 
savo jėgomis to padaryti nepajėgia.

ŽiLvinas BeLiauskas (dešinėje) su airijos amBasadorium Lietuvoje 
donaL denham ir antrąja amBasados sekretore joenne emmerson, kurie 
Lankėsi Lietuvių grįŽimo į tėvynę informacijos centre ir pasiūLė daLintis 
PAtirtim
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Kalėdų šventėms į 
Lietuvą iš Airijos buvo 
grįžęs dr. Arūnas Teišers
kis, PLB vicepirmininkas, 
mokslininkas, šiuo metu 
gyvenantis Dubline. Nau
dodamasi proga PL redak
cija kreipėsi į jį norėdama 
sužinoti jo nuomonę, ko
dėl vyksta tas vadinama
sis „protų nutekėjimas“ 
iš Lietuvos ir ką reiktų 
daryti, norint šį Lietuvai 
nenaudingą procesą su
stabdyti. 

Dr. Arūnas Teišerskis 
atsako į redakcijos klausi
mus. 

– Gyvenu pačiame Dubline, 
dirbu miesto centre esančioje kole-
gijoje mokslinį tiriamąjį darbą. Su 
trumpalaikiais moksliniais vizitais 
teko apvažiuoti Europą: buvau Pran-
cūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir ki-
tur, o konferencijose esu dalyvavęs 
beveik visoje Europoje, – papasako-
jo pašnekovas. 

– Kaip Jūs atsidūrėte Dubli
ne? – klausiame.

– Lietuvoje mokslo padėtis yra 

daug baisesnė negu visa kita ekono-
mika. Tai absoliučiai apleista sritis, 
panašiai kaip ir medicina. Visiems 
kažkodėl netikėta, kad Europoje Lie-
tuvos medicinos sistema pripažinta 
blogiausia. Tas pat ir su mokslu. O 
mano atvejis toks: kartą, vykdant 
vieną Lietuvos projektą, dalyvavau 

įrengiant aparatūrą Airijoje ir man 
pasiūlė: atvažiuok. Mano projektas 
Lietuvoje jau ėjo į pabaigą, susiklos-
tė situacija, kai man darbo realiai 
neliko, nors po to mano viršininkas 
atrado tokį etatą egzistavimui, ne kū-
rybai, nes Lietuvoje nei pramonės, 
nei sąlygų, nei finansavimo „daryti“ 

Mokslininkus iš Lietuvos 
išgyvendina pati mokslo sistema

dr. arūnas teišerskis
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mokslą nėra. Yra keletas profesorių, 
kurie prieina prie visų fondų, ir tuo 
naudojasi. Patys sau pasiskiria, o 
naujam žmogui prieiti prie jų be galo 
sunku, jeigu jis nieko bendra neturi 
su užsieniu. Man pasiūlė vietą Dub-
line, kurį laiką savo etatą laikiau ir 
Vilniuje, bet bėgant laikui pajutau 
beprasmiškumą, ir atvažiavau atsisa-
kyti ir jo. 

Valstybinės mokslo politikos 
Lietuvoje iš esmės nėra, ji palikta 
rektoriams, tai aukštajai mokslo no-
menklatūrai, kuri per pirmuosius ne-
priklausomybės metus, kai valdžios 
vyrai nusiplovė rankas nuo tos srities 
tvarkymo, sutvarkė įstatymus taip, 
kad ta sistema dabar praktiškai yra 
nepajudinama. Jie laiko save autori-
tetais ir ką nors pakeisti neįmanoma, 
jeigu tai paliečia labai įtakingus žmo-
nes, kurie kategoriškai tam priešina-
si. Ta sistema yra visiškai nesveika, 
sakyčiau, mirusi. Esmė tokia, kad po-
litikams pritrūksta valios judinti šią 
sritį. Reformos, kurią vykdė senieji 
nomenklatūrininkai, iš principo davė 
valdžią jiems patiems. Žinia, rekto-
riaus neįmanoma pakeisti kitais bū-
dais kaip tik darbuotojų susirinkimu, 
o darbuotojai yra renkami tų pačių 
vadovų. Taigi vadovai yra renkami 
darbuotojų, kurie yra priklausomi 
nuo vadovo. Uždaras ratas. Nepalan-
kaus sau žmogaus joks vadovas nepa-
sirinks. Taip susiformuoja tam tikras 
mafijinis klanas, kurio iš išorės tei-
siškai negalima sugriauti, ir bet ko-
kie bandymai apriboti tokią valdžią 
susilaukia siaubingos rektorių kriti-
kos. Dabartinės reformos kuriamos 
vėlgi pasitikint tais pačiais vietiniais 
ekspertais, nepaisant užsienio reko-
mendacijų. Žinoma, aklai kopijuoti 
užsienio nereikia, bet kai yra kraštu-
tinumai – tik užsieninė patirtis arba 
tik vietinė – irgi negerai. 

– Ką reikėtų daryti, kad 
mokslas pajudėtų? Ar yra vilties, 
kad Lietuvos mokslas prasimuš į 
pasaulį?

– Vilties visada yra. Jeigu sa-
kau, kad mokslas visiškai sugriuvęs, 
tai dar nereiškia, kad jo negali atsi-

rasti. Mirusio negalima prikelti, bet 
galima pagimdyti ką nors nauja. Kas 
sako, kad universitetus reikia griau-
ti ir statyti iš naujo, iš esmės, mano 
nuomone, yra teisūs. Gaivint mirusį 
yra sunku, taip pat ir su institutais. 
Svarbiausia problema yra ne finan-
sai, ne pinigų trūkumas, – pinigų 
užtektų, – tik reikia sumažinti apim-
tį. Pas mus vos ne viskas vystoma, 
„mokslininkų“ čia yra daugiau negu 
Švedijoje. Ar to reikia? Reikia atsi-
rinkti prioritetus, sritis, kur lietuviai 
jau yra kažką pasiekę. Žiūrėkim, ku-
rios sritys Lietuvai yra naudingos. 
Pasirinkti reikia labai specifinius 
dalykus ir į juos investuoti tiek, kad 
užtektų. Bet prieš tai reikia pakeisti 
administravimo sistemą. Jeigu liks 
tokia sistema, kaip dabar, – kai rek-
torius neatskaitingas, bet kokios per-
mainos bus tik pinigų išmetimas į 
kiaurą maišą.

– Kokios srities esate moks
lininkas?

– Esu chemikas, bet dabar dir-
bu medžiagotyros srityje. Tai dau-
giau su fizika, mikroelektronika, 
inžinerija susijusi sritis. 

–Kokia padėtis šioje srityje 
Lietuvoje ir ką Jūs radote Airijo
je?

– Lietuvoje toje srityje lygis 
neblogas, lyginant su kitomis sriti-
mis. Aukščiausias lygis, sakykim, 
yra biochemijos, bent jau pramonės 
srityje, o moksle stiprus yra Puslaidi-
ninkių fizikos institutas, Chemijos. 
Lietuvos mastu tai yra daug, bet pa-
sauliniu – gana silpna. Yra mokslinin-
kų, kurie tikrai yra daug pasiekę, bet 
kai tie mokslininkai sustatomi į gretą 
su tokiais, kurie reiškia nulį, bet turi 
gerą protekciją, išeina lygiava. 

– Jūsų srities mokslininkų 
daug išvažiavo į Vakarus?

– Žinau nemažai. Mano kursio-
kų apie trečdalis yra užsienyje. 

– Jų pozicijos ten yra geres
nės negu čia buvo?

– Visi, išvažiavę į užsienį, gau-

na daug geresnes pozicijas, išskyrus 
keletą atvejų, kai mano pažįstami grį-
žo į kai kurias naująsias biochemijos 
įmones, gaudami geresnes pozicijas, 
aukštesnį postą. Tų įmonių požiūris 
į tyrimus ir inovacijas yra visai ki-
toks. Tie kolegos sako, kad jiems tik-
rai čia geriau. Bet tai yra vienetai. 

– Ką Jūs pats radote Dubli
ne pranašesnio?

– Ten yra gerokai geresnės 
darbo sąlygos. Kitas dalykas – ten 
žymiai lengviau gauti projektinį fi-
nansavimą savo tyrimams ir, žino-
ma, darbą atitinkančią algą. Lietuvo-
je ir užsienyje statybininkų (žinoma, 
kvalifikuotų) alga jau skiriasi labai 
nedaug, jeigu įvertinsime ir kainų ly-
gį. Tuo tarpu mokslininkų ir medikų 
algų skirtumas absoliučiu lygiu yra 
mažesnis dešimt kartų. Tai nesulygi-
nami dalykai. Etatinis eilinis moks-
lininkas tyrėjas į rankas gauna šiek 
tiek daugiau kaip 1 tūkst. litų. Tai 
toks atlyginimas, už kurį jau kasinin-
kai „Maximoj“ nedirbtų. O tai yra 
mokslininkas su daktaro laipsniu, 
prasimokęs mažiausiai 10 m. Tai kaž-
ką reiškia, kai kasininkai ir valytojai 
uždirba daugiau. Vakaruose tokių ne-
sąmonių nėra. Jeigu tu turi laipsnį, 
tavęs gali nepriimti į darbą, bet tau 
nemokės minimumo. Vakaruose ver-
tinama kvalifikacija. Kitas dalykas 
– ten tu turi visą infrastruktūrą. 

Ir dar vienas svarbus dalykas 
– ten nėra tokio lankstymosi autori-
tetams. Tu neturi eiti pas didelį šefą, 
norėdamas gauti sau projektą. Deja, 
pas mus taip yra. Negavęs autoriteto 
palaiminimo tu faktiškai nieko nega-
li. Labai retas vadovas, kuris leidžia 
pavaldiniams daryti tą, ką jie nori da-
ryti. Vakaruose administravimas yra 
paremtas visai kitokiu principu. Ten 
universiteto rektorius užsiima admi-
nistravimu, o ne finansavimu, tyri-
mo pinigų skirstymu. Tyrimo pini-
gus gauna kiekvienas mokslininkas 
atskirai iš fondų, o ne iš universitetų. 
Pas mus Švietimo ministerija pasida-
riusi paprasčiausią būdą: duoda pini-
gus universitetui, o jūs ten pasiuskit 
besidalindami. Todėl labai svarbūs 
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tampa viršininkai, nes jie turi visus 
svertus. O ten finansinius svertus tu-
ri tas, kuris moka ir gali padaryti, t. 
y. konkretus mokslininkas. 

– Kad lietuviai mokslininkai 
taip lengvai gali įsiterpti į Vakarų 
mokslo sferą, ar ten trūksta protų, 
ar lietuviai yra pranašesni?

– Nėra taip lengva. Čia dar 
viena legenda, kad Lietuvoje visi 
protingi ir bet koks kvailys išvažia-
vęs iš karto aukštai pakils. Nieko pa-
našaus. Ten išvažiuoja tie, kurie jau 
čia buvo protingi. Ten jie pranoksta 
vietinius tik todėl, kad jie ir čia pra-
nokdavo vietinius. Vidutiniokas ir 
ten jaučiasi vidutinioku. Yra atvejų, 
kai išvažiuoja tikėdamiesi, bet nieko 
nepasiekia ir vaidina tik eilinį vaid-
menį. Yra tokių, kurie išvažiuoja ir 
grįžta, nes ten nepritampa. 

– Kaip Jūs pritapote? Kad 
Jūs ieškote Lietuvių Bendruome
nės, tai rodo, kad taip pat Jums 
kažko trūko.

– Žinoma, kad trūksta kažko 
savo, gimto. Kai aš važiavau, ne-
maniau ten likti, važiavau laikinai 
padirbėti, kol Lietuvoje susitvarkys 
mokslo reikalai. Nenorėjau prarasti 
savo etato ir vis laikiau kaip ryšį su 
Lietuva. Bet kuo toliau, tuo buvo vis 
sunkiau. Kainos kilo, ir kitų sričių 
specialistų algos kilo, o mokslinin-
kai liko nei paleisti, nei pakarti. Rek-
toriai tvirtina, kad visos reformos 
yra padarytos ir viskas yra idealu, 
ir vieno, ko trūksta, tai pinigų. Jų 
– kuo daugiau, nes dar per mažai na-
mų botanikos soduose pristatyta, dar 
per mažai privatizuota observatorijų, 
ne visos šalys su folkloriniais ansam-
bliais aplankytos… Tai irgi tam tikra 
prasme rektorių laisvės išraiška. 

O lietuvius Airijoje norėjau 
sutikti ir juos susiradau internetu ir 
įsitraukiau į Lietuvių Bendruomenę. 
Bet yra daug žmonių, kurie nenori 
būti organizacijoje. Kaip yra Lietu-
voje žmonių, kurie nenori būti parti-
jose. Mūsų Bendruomenėje taip pat 
buvo tokia situacija, kai kas norėjo 
kurti partijų skyrius. Bet buvo žmo-

nių Bendruomenėje, kurie nenorėjo 
turėti nieko bendra su partijomis. 

– O kaip šiandien galvojate, 
ar grįšite kada nors į Lietuvą, ar 
tai jau nebeįmanoma?

– Aš manau, kad grįšiu, bet 
šiuo metu mano darbas yra Airijoje, 
kadangi ten turiu geresnes darbo sąly-
gas. Pats nebėgau ir net neieškojau, 
taip susiklostė aplinkybės. Nesėdau 
į lėktuvą, nusipirkęs bilietą į vieną 
pusę. Beje, moksle tai yra normalu. 
Yra, pvz., airių mokslininkų, kurie 
važiuoja dirbti į Ameriką, nes ten 
mokslo tyrimų situacija dar geres-
nė. Jiems tai paprasčiau – jų gimtoji 
kalba yra anglų. O airiai tas skyles 
bando kamšyti užsieniečiais iš Rytų 
kraštų. 

– Ar Jums teko susidurti su 
airių grįžimo į Airiją problema. 
Kalbama, kad Airija dėjo labai di
deles pastangas, kad susigrąžintų 
savo išeivius, į Ameriką išvykusius 
XIXXX a., ir jiems tai yra pavykę 
– daug airių grįžo į tėvynę. Ar tai 
galėtų būti pavyzdys Lietuvai. Ar 
iš tiesų tų airių tiek daug grįžo?

– Faktiškai airių emigracija 
buvo šimtmetinė tradicija. Grąžinda-
mas airį, kuris išvyko prieš 100 m., 
grąžini ne tą, kuris išvyko, o jo anū-
ką, kuris gimęs Amerikoje ir yra vi-
siškas amerikietis. Realiai tai buvo 
bandymas grąžinti ne fizinį airį, bet 
pritraukti patirties ir finansų resursų. 
Fiziškai yra grįžusių, bet nedidelis 
procentas, gal dešimtadalis išvažia-
vusių prieš 20 m. Airiai susigrąžino 
daug protų – mokslininkų, visuome-
nės veikėjų. Tai žmonės, kurie turi 
patirtį ir gali atnešti šaliai naudos, 
naujovių. Ir į Rytų Europos žmonių 
įtraukimą į Airijos gyvenimą jie žiū-
ri kaip salos atgaivinimą. Prieš didįjį 
badą 1860 m. saloje gyveno apie 8 
mln. žmonių. XX a.,  apie 1950 m., 
Airijoje gyveno apie 3 mln., – gyven-
tojų buvo sumažėję beveik trigubai. 
Dabar gyvena apie 4 mln. Manoma, 
kad jeigu XIX a. sala galėjo sutalpin-
ti ir išmaitinti 8 mln., tai rodo, kad 
yra daug potencialo. 

– Ar airiai neturi baimės at
skiesti savo tautą svetimais?

– Tam tikra prasme yra, ir jas 
sustiprina Londono, Paryžiaus įvy-
kiai, bet jie tam smarkiai rengiasi, 
jie smarkiai dirba integracijos pras-
me. Integracija yra jų pagrindinis žo-
dis ir politinis slaptažodis, atrakinan-
tis širdis. Jie bando kurti multikultū-
rinę Airiją, nes savųjų iš Amerikos 
jiems nepavyko pritraukti dideliu 
mastu, ypač į žemai apmokamus dar-
bus. Pastaruoju metu, patyrę didelį 
imigracijos smūgį, jie pabandė šiek 
tiek stabdyti šį procesą ir neįsileido 
rumunų ir bulgarų, bet čia jie pasekė 
britų pavyzdžiu. Airijoje emigrantų 
dar nėra daugiau kaip 10 proc., nors 
Dubline yra daugiau. Daug imigran-
tų – iš Nigerijos, štai jų pradedama 
prisibijoti. Nors ir juos stengiamasi 
integruoti. Airija buvo priėmusi ame-
rikietišką principą – kad vaikas, gi-
męs šalyje, tampa piliečiu ir tėvai 
gali gana greitai gauti pilietybę. Tas 
principas panaikintas ir būtent dėl ni-
geriečių. Tam tikru metu nigeriečių 
importavimas buvo tapęs biznio ob-
jektu – buvo vežamos jaunos nėščios 
moterys, kad gimdytų Airijoje ir tė-
vai gautų pilietybę. Sako, kad buvo 
laikas, kada Dubline nigeriečių nau-
jagimiai sudarė pusę visų gimstan-
čiųjų. Situacija buvo pakeista labai 
drastiškai. Dabar kūdikis lyg ir gali 
gauti pilietybę nuo 18 m., bet visą tą 
laiką, nors vaikas turi teisę gyventi 
šalyje, tėvai tos teisės neturi. Tokia 
paini sistema, kad sukilo net žmo-
gaus teisių apsaugos atstovai. Daug 
imigrantų atvyko iš Kinijos, Indijos 
pusiasalio – Bangladešo. Netgi iš D. 
Britanijos atvyksta į Airiją gyventi. 

– Jūs šeimą taip pat išsivežė
te?

– Šeima dar buvo čia, kol vai-
kai lankė mokyklą ir žmona turėjo 
darbą Vilniaus universitete. Dar vis 
dalinomės, nes vis dar turėjau vilčių, 
kad mano darbas Airijoje yra laiki-
nas. Bet kuo toliau, tuo sunkiau, Lie-
tuvoje situacija nesikeičia, ir darbas 
čia neimponuoja. Daugiau sukurti ir 
daugiau uždirbti galima ten.
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2007-01-27 „Atgimimo” laik-
raščio iniciatyva jau antri metai vy-
ko Nacionalinio diktanto konkursas, 
kurį rengia politikos savaitraštis „At-
gimimas“ kartu su Valstybine lietu-
vių kalbos komisija, Lietuvos nacio-
naliniu radiju ir televizija, Savival-
dybių asociacija, interneto portalu 
Delfi.lt, Pedagogų profesinės raidos 
centru. Pirminiais duomenimis, da-
lyvavo apie 2000 lietuvių. Diktantą 
užsienyje rengti padeda Lietuvos už-
sienio reikalų ministerija, Lietuvos 
diplomatinės atstovybės ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas. 
Diktantas Lietuvoje buvo rašomas sa-
vivaldybėse, o užsienyje – diploma-
tinėse atstovybėse. Atsitiko visokiau-
sių netikėtumų: kai kur Lietuvoje 
atvyko per daug žmonių, ir savival-
dybės nesugebėjo visų sutalpinti, o 
Akmenės rajoną užklupo pūga, todėl 
rašyti diktantą atėjo dešimt žmonių. 

Užsienyje didžiausio susidomė-
jimo Nacionalinis diktantas sulaukė 
Jungtinėje Karalystėje – ten jį rašė 
50 žmonių, Lenkijoje – vien Punsko 
krašte varžėsi 35 lietuviai, Vokietijoje 
– taip pat 35, Rusijoje (Maskvoje ir 
Sankt Peterburge) – 23. Baltarusijoje 
diktantą rašė 12, Švedijoje – 11, Čika-

goje (JAV) – 8, Argentinoje 7, Prancū-
zijoje ir Suomijoje – po 6, Ukrainoje 
– 5, Vengrijoje, Japonijoje ir Ispanijos 
Valensijos regione – po 3 žmones. 

Lietuvoje daugiausiai gyven-
tojų diktantą rašė Vilniaus mieste 
– apie trys šimtai varžėsi savivaldy-
bės salėje, o rašė ir seniūnijose. Kau-
no mieste rašiusiųjų buvo 180, Klai-
pėdoje 90, Šiauliuose 76, Panevėžio 
mieste – 58. Iš mažesnių miestelių 
aktyviausi buvo marijampoliečiai 
– iš 56 rašiusiųjų 50 atidavė darbus, 
Druskininkuose tokių buvo 51. Pane-
vėžio rajone diktantą rašė 49, Šilalė-
je – 40 gyventojų. 

Visi savivaldybių ar diploma-
tinių atstovybių parinktose vietose 
Nacionalinį diktantą rašiusieji varžo-
si dėl raštingiausio Lietuvos piliečio 
titulo, kuris bus apdovanotas Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos instituto 
įsteigtu prizu – Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos komplektu.

Užsienio reikalų ministras Pet-
ras Vaitiekūnas specialaus teletilto 
su Airija metu pasveikino į Dublino 
„Keturių vėjų“ lituanistinę mokyklą 
Nacionalinio diktanto rašyti susirin-
kusius Airijos lietuvius. „Džiaugiuo-
si, kad lietuviai įvairiose pasaulio 

šalyse prisijungė prie šios gražios ak-
cijos. Meilė gimtajai kalbai šiandien 
suvienijo po visą pasaulį pasklidu-
sius mūsų tautiečius“, – sakė užsie-
nio reikalų P.Vaitiekūnas. 

Ministras taip pat telefonu su-
sisiekė su Čikagoje, Minske ir Ber-
lyne diktanto rašyti susirinkusiais 
lietuvių bendruomenės nariais bei 
diplomatais ir palinkėjo jiems sėk-
mės. Geriausiai Nacionalinį diktantą 
parašiusiam užsienio lietuviui Lietu-
vos diplomatijos vadovas pažadėjo 
padovanoti savo parkerį. 

Nacionalinio diktanto teksto 
– Almos Karosaitės „Teisybė“ – gar-
sinį įrašą galima rasti Lietuvos nacio-
nalinio radijo ir televizijos interneto 
svetainėje www.lrt.lt. Nacionalinio 
diktanto tekstas skelbiamas www.
delfi.lt, www.lrt.lt ir www.vlkk.lt in-
terneto svetainėse ir politikos savait-
raštyje „Atgimimas“. Finalas vyks 
vasario 17 dieną Vilniuje, ketinama 
pakviesti 50 geriausiai Nacionalinį 
diktantą parašiusių dalyvių, tačiau 
tokių geriausių gali būti ir daugiau, 
– pranešė internetinis delfi.lt dien-
raštis.

Baigėsi praėjusių metų 
pabaigoje vykęs fotografijų konkur-
sas „Lietuviai pasaulyje”, kurį kartu 
su užsienio lietuvių bendruomenėmis 
rengė Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos vyriau-
sybės. Tai – pirmas toks konkursas, į 
kurį iš 24 valstybių suplaukė beveik 
800 istorinių ir šiuolaikinio išeivių 
gyvenimo akimirkų. Komisija pirmą-
ją vietą skyrė Pranckūno fotografijai 
„Vyrų žaidimai”, jo nuotrauka ”Mar-
gučių ridenimas” kartu su Zaliecko 
„Autoportretu” pasidalijo ir antrąją 
bei trečiąją vietas. 

Pasaulio lietuviai fotografijose

Šiemet Nacionalinis diktantas 
rašytas ir užsienyje

vLadimiras pranckūnas, ispanija. „vyrų Žaidimai“
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Lietuvoje atostogavo tautietis 
iš Brazilijos Eduardas Puzikas, antros 
kartos išeivis. Jis Seimo TS frakcijo-
je aplankė seną bičiulį Seimo narį Ri-
mantą Dagį, domėjosi Lietuvos politi-
ka. Paprašėme svečio papasakoti apie 
save, savo šeimą ir paskatas išlaikyti 
lietuvybę tokiame tolimame krašte.

„Gyvenu San Paule, dirbu 
„Ericsson“ firmoje projekto vadovu. 
Paskutinį kartą Lietuvoje lankiausi 
praėjusių metų gegužę. Mano tėvelis 
jau miręs, gyvenu su mama ir broliu. 
Pirmą kartą Lietuvoje lankiausi su ma-
ma, su jos giminėmis Panevėžyje ir 
Jonavoje nebuvo niekada nutrūkę mū-
sų ryšiai. Tėvelis ir motina yra gimę 
Lietuvoje. Tėvai turėjo lietuviškus pa-
sus. Jie galėjo gauti brazilišką piliety-
bę, bet atsisakė ją imti, jie laikė save 
lietuviais ir norėjo išlaikyti pilietybę. 
Todėl ir aš turėjau galimybę įsigyti 
Lietuvos pilietybę. Ją įsigijau 1998 m. 
Aš labai myliu Lietuvą, jos kultūrą ir 
viską, kas susiję su Lietuva, nors vai-
kystėje mūsų namuose buvo kalbama 
portugališkai. Lietuvių kalbos pradė-
jau mokytis prieš keletą metų. 

Aš didžiuojuosi, kad lietuviai 
Brazilijoje išlaikė lietuviškumą, 

nors San Paulo lietuvių kolonija nėra 
gausi ir stipri. Man netenka dažnai 
bendrauti su lietuviais, todėl kalbėti 
lietuviškai neturiu daug galimybių. 
Aš dar nelabai gerai kalbu lietuviš-
kai, nes niekad nelankiau lietuviš-
kos mokyklos, bet turiu didelį norą 
ne tik gerai kalbėti lietuviškai, bet ir 
gyventi Lietuvoje. Aš čia jaučiuosi 
kaip namie, čia man viskas patinka. 
Anksčiau esu dirbęs su „Telekomu“, 

seni draugai – eduardas puzikas iš BraziLijos (dešinėje) ir Lr seimo 
narys rimantas dagys

Svečias iš Brazilijos

dabar ieškau galimybių Lietuvoje at-
stovauti „Eriksson“ firmai“, – sako 
Eduardas. 

Eduardas sovietiniais metais 
negalėdamas atvykti į Lietuvą, stu-
dijavo Lenkijoje ir bendravo su Len-
kijos lietuviais, todėl kalba ir lenkiš-
kai. Jis tikras poliglotas, nes kalba 
dar bent penkiomis pasaulio kalbo-
mis. 

PL inf.

XII Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės Seimo metu išrinkta nau-
joji valdyba nuo 2006 m. rugpjūčio 
iki metų pabaigos surengė šešis po-
sėdžius. Trys jų vyko elektroniniu 
būdu. Iki praėjusių metų pabaigos 
Valdybai teko spręsti daug organi-
zacinių klausimų. Valdybos nariai 
pasiskirstė pareigomis: Regina Na-
rušienė – PLB valdybos pirmininkė 
ir Visuomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė, Petras Maksimavičius 
– PLB valdybos pirmininkės pava-
duotojas bei Spaudos ir informacijos 
komisijos pirmininkas, Inga Januity-
tė Lanches – Kultūros reikalų komisi-

jos pirmininkė, Loreta Paulauskaitė 
– Švietimo reikalų komisijos pirmi-
ninkė, Arūnas Teišerskis – Finansų 
reikalų komisijos pirmininkas, prel. 
Edmundas Putrimas – Sielovados 
reikalų ir Pietų Amerikos reikalų ko-
misijų pirmininkas, Stasys Kuliavas 
– Sporto ir Jaunimo reikalų komisijų 
pirmininkas, Dalia Giedrimienė – So-
cialinių reikalų komisijos pirminin-
kė, Jurga Vidugirienė – Naujosios 
emigracijos reikalų komisijos pirmi-
ninkė, Dalia Henke – Europos kraštų 
reikalų komisijos pirmininkė, Birutė 
Nenartavičiūtė – Rytų kraštų reikalų 
komisijos pirmininkė, Angelė Vaičiū-

nienė – JAV, Kanados, Australijos, 
Japonijos, Naujosios Zelandijos rei-
kalų komisijos pirmininkė. Šiuo me-
tu komisijos baigia kurti savo veik-
los planus ir netrukus pristatys juos 
PLB valdybai tvirtinti.

PLB Valdyba PLB iždininku 
paskyrė Ramutį Pliūrą, o Eleną Ska-
lišienę – „Pasaulio lietuvio” žurnalo 
iždininke. PLB advokatu paskirtas 
Rimas Domanskis. Živilei Makaus-
kienei atsisakius toliau redaguoti 
„Pasaulio lietuvį”, naująja žurnalo 
redaktore Valdyba paskyrė Audronę 
Viktoriją Škiudaitę. Naujoji redak-
torė darbą pradėjo 2006 m. gruodį. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
2006 metų veiklos apžvalga
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PLB valdyba priėmė sprendimą 
sukurti internetinę svetainę (http://
www.plbe.org). Svetainės administ-
ratoriumi paskirtas Sigitas Birgelis.

Be organizacinių darbų, Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
stengėsi įgyvendinti PLB Seime pri-
imtas rezoliucijas. Po ilgų konsulta-
cijų parengė pastabas ir pasiūlymus 
dėl Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento prie LR Vyriausybės pa-
teiktos Lietuvos valstybės ilgalaikės 
strategijos svetur gyvenančių lietu-
vių atžvilgiu. Minėta strategija ne-
susilaukė PLB teigiamo įvertinimo. 
PLB valdyba paprašė ją tobulinti, pa-
gyvinti Lietuvos valstybės instituci-
jų dialogą su pasaulyje gyvenančiais 
lietuviais, ieškoti sprendimų, kaip 
stiprinti abipusę sąveiką ir mažinti 
emigraciją.

Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės Valdybos pirmininkė pateikė pra-
šymą Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkui, JAV LB vadovei bei LR 
Seimo ir JAV LB komisijai praplėsti 
šią Komisiją, įtraukiant Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės atstovus. 2006 
m. gruodį įvykusio šios Komisijos 
posėdžio metu priimtas sprendimas 
kreiptis į Lietuvos Respublikos Sei-
mą, prašant papildyti Komisiją dar 
penkiais PLB atstovais bei pakeisti 
jos pavadinimą į „LR Seimo ir PLB 
komisija”. Dabar laukiama Lietuvos 
Respublikos Seimo pritarimo šiam 
pasiūlymui. Minėtos Komisijos tiks-
las – skatinti Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių ryšį ir bendra-
darbiavimą, rūpintis abipuse pagalba 
ir parama, keistis mokslo, kultūros 
ir kita informacija, teikti Lietuvos 
Respublikos Seimui ir kitoms vals-
tybinėms institucijoms pasiūlymus, 
kurie padėtų stiprinti valstybingumą 
ir demokratijos tradicijų bei instituci-
jų plėtrą. PLB Valdyba pasiūlė, kad 
į Komisijos sudėtį įeitų dar po vieną 
atstovą (-ę) iš Kanados ir Rytų kraš-
tų bei mažiausiai 2 atstovai (-ės) iš 
Europos kraštų naujųjų imigrantų.

Pastarajame PLB Seime buvo 
priimta rezoliucija dėl Nacionalinio 
dokumentų fondo ypatingosios da-
lies dokumentų prieinamumo. Šiuo 
klausimu kreiptasi į LR Seimą, kad 

pakeistų galiojančius įstatymus, ku-
rie ilgam laikotarpiui įslaptina sau-
gomus buvusių SSRS specialiųjų tar-
nybų dokumentus. 2006 m. gruodį 
minėtas įstatymas buvo atšauktas.

2006 m. lapkričio 13 d. LR 
Konstitucinis teismas panaikino gali-
mybę Lietuvos piliečiams (nepaisant 
jų tautybės) turėti dvigubą pilietybę. 
Šis sprendimas netaikomas tik tiems 
atvejams, kai Lietuvos pilietybė su-
teikiama išimties tvarka, už „nuopel-
nus Lietuvos Respublikai”. Paskel-
bus Konstitucinio teismo sprendimą, 
joks Lietuvos pilietis ateityje nega-
lės gauti kitos valstybės pilietybės, 
nepraradęs Lietuvos pilietybės. PLB 
Valdyba pateikė savo nuomonę šiuo 
klausimu LR Prezidentui, Seimo Pir-
mininkui ir Ministrui Pirmininkui.

Praėjusių metų pabaigoje 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamente prie LR Vyriausybės įvyko 
PLB pirmininkės ir dalies Valdybos 
narių susitikimas su Departamento 
vadovybe. Posėdžio metu aptartos 
TMID ir PLB bendradarbiavimo 
gairės, pasidalinta nuomonėmis svar-
biausiais pasaulyje gyvenančių lietu-
vių reikalais.

PLB Švietimo reikalų komisi-
jos pirmininkė Loreta Paulauskaitė 
2006 m. spalio 26–27 dienomis Mad-
ride Europos kraštų bendruomenėms 
surengė seminarą švietimo klausi-
mais. Seminare Švietimo ir mokslo 
ministerijos veiklą, organizuojant li-
tuanistinį švietimą užsienyje, prista-
tė ministerijos valstybės sekretorius 
Dainius Numgaudis. Jame dalyvavo 
Seimo nariai: Audronė Pitrėnienė, 
Dalia Teišerskytė ir Marija Pavilio-
nienė, Lietuvos ambasadorius Di-
džiojoje Britanijoje Vygaudas Ušac-
kas bei LR ambasadorius Ispanijoje 
Mečys Laurinkus, LR prezidento pa-
tarėjos Vaiva Vėbraitė ir Halina Ko-
beckaitė bei TMID pareigūnai.

PLB Kultūros reikalų komisi-
jos pirmininkė Inga Januitytė Lan-
ches pristatė kultūros projektą „Ne-
tikėčiausi susitikimai”. Jį ketinama 
tęsti iki 2009 metų, o smulkesnė 
informacija netrukus bus pateikta 
visų kraštų bendruomenėms. PLB 
Kultūros reikalų komisijos pirminin-

kė Dalia Henke praėjusių metų spalį 
surengė Europos kraštų bendruome-
nių suvažiavimą Hiutenfelde. PLB 
Spaudos ir informacijos komisijos 
pirmininkas Petras Maksimavičius 
rūpinosi „Pasaulio lietuvio” reika-
lais, analizavo žiniasklaidos prane-
šimus apie pasaulyje gyvenančių lie-
tuvių problemas, teikė informaciją 
spaudai. PLB valdybos narį Arūną 
Teišerskį valdyba paskyrė PLB atsto-
vu LR Švietimo ir mokslo ministeri-
jos įkurtoje Mokslo premijų skyrimo 
lietuvių kilmės mokslininkams atran-
kos komisijoje.

PLB Socialinių reikalų ko-
misijos pirmininkė dr. Dalia Gied-
rimienė 2007 m. birželio 28–30 
dienomis atstovaus PLB valdybai 
Pirmajame pasaulio lietuvių gydy-
tojų kongrese Kaune. Prelatas E. 
Putrimas, kaip ir anksčiau, įvai-
riuose žemynuose rūpinosi lietuvių 
sielovados reikalais, globojo Pie-
tų Amerikos lietuvius, Paryžiuje 
tarpininkavo sprendžiant lietuvių 
bendruomenės tikinčiųjų patalpų 
nuomos problemas. PLB atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis 
sėkmingai PLB atstovauja Lietuvo-
je, palaiko nuolatinį ryšį su Lietu-
vos valstybės institucijomis, teikia 
Valdybai reikiamą informaciją bei 
pasiūlymus.

Šiuo metu PLB Valdyba rengia 
2007 m. sąmatą, rengiasi LB kraštų 
pirmininkų suvažiavimui, kuris vyks 
vasarą Lietuvoje, pradėjo plačias 
konsultacijas ir svarstymus dėl PLB 
Seimo metu priimtų rezoliucijų įgy-
vendinimo.

PLB Valdybos 2006 m. veik-
los apžvalgoje pateikta tik trumpa 
informacija apie Valdybos veiklą, pa-
siskirstymą darbais. Kiekvienas val-
dybos narys palaiko tiesioginį ryšį 
su savo krašto bei kaimyninių šalių 
bendruomenėmis. Sunku suminėti 
visus darbus, kuriuos kiekvieną die-
ną atlieka Valdybos nariai bei PLB 
atstovas Lietuvoje, tačiau jie labai 
svarbūs ir tarnauja visai PLB.

Regina Narušienė
PLB Valdybos pirmininkė
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Gerbiamieji,
2006 m. lapkričio 13 d. Lietu-

vos Respublikos Konstitucinis teis-
mas nusprendė, kad ateityje jokia 
grupė asmenų negalės turėti ir Lie-
tuvos, ir kitos valstybės pilietybės. 
Šis sprendimas šokiravo daugelį lie-
tuvių, gyvenančių užsienyje, kurie 
buvo įgiję kitos šalies pilietybę, bet 
norėjo likti ir Lietuvos piliečiais, ar 
planavo kreiptis dėl Lietuvos piliety-
bės suteikimo savo vaikams, gimu-
siems svetur. Lietuva kuria įvairias 
strategijas, kaip pristabdyti masinę 
emigraciją bei sudaryti sąlygas užsie-
nio lietuviams grįžti į Tėvynę. Verti-
mas atsisakyti kitos šalies pilietybės, 
norint išlaikyti Lietuvos pilietybę, vi-
sas šias pastangas neigia, griauna.

Mūsų žiniomis, daugiau kaip 
pusantro milijono lietuvių kilmės as-
menų gyvena Europoje, Amerikos 
žemyne, Australijoje, Rytų kraštuose 
ir Azijoje. Per pastaruosius 15 metų 
skaičiuojama, kad iš Lietuvos išvy-
ko daugiau kaip 404 000 žmonių, 
tarp jų – bent 16 000 lietuvių vaikų. 
Daug vaikų yra gimusių neseniai iš-
vykusiems. Užsienio lietuviai suda-
ro maždaug trečdalį tautos. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nė, kuri atstovauja užsienyje gyve-
nantiems lietuviams, apgailestauja, 
kad Konstitucinis Teismas pasirinko 
taip siaurai interpretuoti Konstituci-
ją. Konstitucija nedraudžia dvigubos 
pilietybės, o leidžia ją „atskirais at-
vejais“, kas, interpretuojant plačiau, 
gali reikšti grupę asmenų. 

1928 m. Lietuvos Konstitucija 
taip pat teigė, kad niekas negali būti 
kartu Lietuvos ir kitos valstybės pi-
lietis (#10 pirmoji dalis), tačiau taip 
pat skaitome, kad „Lietuvos pilietis 
tačiau nepraranda savo pilietybės tei-

sių patapęs kurio Amerikos krašto 
piliečiu, jei atlieka tam tikras įstaty-
mo nurodytas pareigas“. Ši pastraipa 
kaip tik buvo parašyta atsižvelgiant 
į tai, kad tuo metu lietuviai masiškai 
emigravo į užsienį. Taigi konstituci-
nis dvigubos pilietybės precedentas 
yra.

Konstitucinis teismas taipogi 
nusprendė, jog tie Pilietybės įsta-
tymo straipsniai, kurie įvardija kai 
kurias lietuvių kilmės grupes, suda-
ro diskriminacinį atspalvį, nors pats 
Konstitucinis teismas pripažįsta, kad 
konstitucinis asmenų lygiateisišku-
mo principas nepaneigia galimybės 
įstatyme nustatyti diferencijuotą tei-
sinį reguliavimą tam tikrų asmenų 
kategorijų, esančių skirtingose padė-
tyse, atžvilgiu. Aišku, tos kategorijos 
turi būti pateisinamos. Lietuvai atsta-
čius savo nepriklausomybę, ta grupė 
asmenų, kuri nukentėjo nuo okupa-
cijos, turi turėti kokias nors privile-
gijas atgauti turėtą pilietybę. Kitaip 
tęsiamas okupanto pradėtas tautos 
nupilietinimas bei suskaldymas. Ne-
jaugi leisime okupacijai atskirti vi-
sam laikui didelę dalį tautos, vaikus 
nuo tėvų, gimines nuo giminių? 

1997 m. Europos konvencija 
dėl pilietybės (16 straipsnis) pabrė-
žia, kad „valstybė neprivers atsisa-
kyti ar nustoti kitos pilietybės tam, 
kad įgyti ar išlaikyti savo pilietybę, 
jei tas atsisakymas ar nustojimas yra 
neįmanomas ar racionaliai nepriim-
tinas“. Nors Lietuva šio dokumento 
nėra pasirašiusi, tačiau ji yra Euro-
pos dalis ir privalėtų atsižvelgti į tos 
Konvencijos nuostatas. 

Konstitucija yra gyvas, besi-
vystantis dokumentas ir turi būti in-
terpretuojama atsižvelgiant į dabarti-
nes sąlygas. Kai Lietuvos Konstitu-
cija buvo rašoma, pavojai Lietuvai 

buvo kitokie negu šiandien. Dabar 
Lietuvoje mirštamumas pranoksta 
gimstamumą. Vyksta masinė emigra-
cija ir „protų nutekėjimas“, Lietuvos 
darbo rinkoje jaučiamas didžiulis dar-
bininkų stygius. Vykstantys demogra-
finiai pokyčiai Lietuvai pragaištingi. 
Ar tai atitinka tautos ir valstybės in-
teresus? Ar nederėtų saugoti, tausoti 
Lietuvos piliečių, sudaryti jiems vi-
sas galimas sąlygas tokiais išlikti? 
Didelė tikimybė, kad išvykę dirbti 
ar mokytis ir įgiję kitos šalies pilie-
tybę, nenorės jos atsisakyti. Jeigu jie 
bus priversti rinktis Lietuvos ar kitos 
valstybės pilietybę – yra pavojus, 
kad rinksis kitos šalies. Jie liks giliai 
įskaudinti ir įsitikinę, kad Lietuvos 
valstybei jie nei buvo, nei kada nors 
bus reikalingi. 

Lietuva yra tautinė valstybė. 
Ji kūrėsi lietuvių tautos pagrindu, 
o užsienio lietuviai yra neatskiria-
ma tautos dalis. Mums, užsienio 
lietuviams, gyvybiškai svarbu, kad 
Lietuva neatstumtų tūkstančių savo 
tautos narių. Praradimas saito su Tė-
vyne mums yra labai skaudus, tačiau 
mums rūpi ir pačios Lietuvos ateitis, 
jos ekonominė gerovė, jos kultūros 
klestėjimas ir demografinis saugu-
mas. 

Nuoširdžiai tikimės, kad Lie-
tuva suras būdų lietuviams išlaikyti 
savo pilietinius ryšius su Tėvyne ar-
ba, jei jie gimę svetur, pilietinius ry-
šius užmegzti neprarandant gimtojo 
krašto pilietybės.

Pagarbiai

PLB Valdybos vardu
Regina Gytė Narušienė, J.D.
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės pirmininkė 
2006 m. gruodžio 20 d.

J.E. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI VIKTORUI MUNTIANUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI GEDIMINUI KIRKILUI
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Šiaurės Danijos miesto 
Olborgo (Aalborg ) lietuvių 
bendruomenės gyvenimas 
sunkiai įsivaizduojamas be 
ponios Evos Kaspersen (Cas
persen). Jos dėka čia vyksta 
kultūriniai renginiai, švenčia
mos lietuvių šventės, bet tai 
dar ne viskas. 1993 metais 
E. Kaspersen iniciatyva buvo 
įkurta „Draugystės sąjunga 
VilniusOlborgas, Lietuva
Danija”, kurios tikslai – teik
ti paramą skurstančioms dau
giavaikėms šeimoms, vaikų 
namų auklėtinių globa, lietu
viškos kultūros puoselėjimas 
Danijoje, švietėjiška veikla.

Nuo 2000 m.  ponia Eva 
eina LR garbės konsulės parei
gas. Tais pačiais metais ji bu
vo pirmoji užsienietė, kuriai 
Vilniaus savivaldybė įteikė 
šv. Kristoforo statulėlę už lab
daringą veiklą. 2003 metais 
Lietuvos prezidentas apdova
nojo E. Kaspersen Karininko 
kryžiumi „Už nuopelnus Lie
tuvai”. Na, o 2006 metais ji 
paskirta generaline konsule 
Danijoje. Šitos moters jaunat
viška energija ir gerumas yra 
tikrai įkvepiantis. Ponią Evą 
kalbina Danijoje gyvenanti 
lietuvaitė, „Pasaulio lietuvio“ 
bendradarbė dailininkė Meilė 
Sposmanytė

Meilė Sposmanytė: Miela 
Eva, kodėl Jūs, pakankamai užsiė
musi moteris, dirbanti juriste, tik
ra danė, šitiek daug darbuojatės 
Lietuvos labui? Kaip viskas prasi
dėjo?

Eva Kaspersen: Na, pirmiau-
sia pradėkime nuo to, kad esu kilusi 
iš Bornholmo salos, kurią nuo1945 
m. gegužės 5 d. buvo okupavusi tary-
binė kariuomenė. Jie, aišku, tai vadi-
no išlaisvinimu nuo nacių, bet kažko-
dėl užsibuvo mūsų saloj visus metus, 
subombardavo keletą miestų, bandė 
įvesti savo tvarką. Laimei, Danijos 
vyriausybė nepripažino jų veiklos, 
tad jie privalėjo pasitraukti. Taigi, 
šiek tiek teko patirti ir man, ką reiš-
kia sovietų okupacija. Žiūrėdavom į 
jūrą ir galvodavom apie kaimynus ki-
tame Baltijos krante, kuriems šitaip 
nepasisekė. Nuo tų laikų bornholmie-
čiai pasižymi ypatinga atjauta sovie-
tų okupuotoms šalims.

Vėliau, jau su savo šeima, atsi-
kraustėm gyventi į Olborgą, kur ma-
no vyras Svenas pradėjo vadovauti 
Olborgo universitetui. 1979 metais, 
kai Vilniaus universitetas šventė 400 
metų jubiliejų, Svenas ir aš gavom pa-

kvietimą dalyvauti iškilmėse. Šitaip 
pirmą kartą atvykau į Lietuvą. Skristi 
reikėjo per Maskvą, kur mums iškart 
„prikabino” vertėją – KGB agentę. 
Vilniuje apsigyvenom „Neringos” 
viešbutyje, kuriame buvo pilna „bla-
kių” (slapta KGB pasiklausymo apa-
ratūra). Taigi, sovietinė tikrovė dar 
kartą pasirodė ne iš geriausios pusės. 
Susipažinom su tuometiniu Vilniaus 
universiteto rektoriumi J. Kubiliu-
mi, ir abu universitetai nusprendė 
bendradarbiauti. Deja, šis puikus su-
sitarimas turėjo būti nutrauktas, kai 
paaiškėjo, kad į užsienio stažuotes 
siunčiami ne tiek mokslininkai, kiek 
KGB agentai. 

Bet 1990 metais Svenas vėl ga-
vo laišką iš Vilniaus universiteto, kad 
štai dabar pagaliau atėjo palankūs lai-
kai tikrai pilnaverčiam akademiniam 
bendradarbiavimui, ir susitarimas 
buvo vėl atnaujintas. 1991 metų rug-
pjūtį mes vėl apsilankėm Lietuvoje. 
Prisimenu tą begalinį džiaugsmą ir 
viltį, spinduliuojančią iš žmonių. 
Tiesa, ji jau buvo truputį sumišusi su 
baime dėl ateities, nes Rusija buvo 
pradėjusi blokadą, Lietuva jau buvo 

eva kaspersen prie kristoforo statuLėLės

dANijiojeMūsų 

Eva

nukelta į 22 psl.
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išgyvenusi sausio 13-ąją.
Taigi prasidėjo dėstytojų ir stu-

dentų stažuotės vieni pas kitus. Mūsų 
namai – visuomet atviri svečiams, to-
dėl mes žinojom iš pirmų lūpų, kaip 
sekasi Lietuvai. Mane sužavėjo lietu-
vių ryžtas atkurti nepriklausomybę, 
ta didžiulė viltis žmonėse, nepaisant 
nepriteklių. Tai ir įkvėpė imtis veik-
los. Pradžioje norėjosi tiesiog geriau 
pažinti jūsų šalį, susidraugauti, dėl 
to ir pavadinom mūsų bendriją Drau-
gystės sąjunga. Taigi, iniciatyva bu-
vo galima sakyti šeimyninė: mano 
vyras, lietuvaitė marti ir aš. Taip pat 
atsirado keletas danų ir lietuvių šei-
mų, panorusių įsijungti į veiklą, ir 
mes įkūrėme sąjungą. Metai po me-
tų užsimezgė ryšiai su Vilniaus, o 
vėliau dar su dešimčia savivaldybių. 
Pradėjom bendradarbiauti, rengti 
konferencijas Lietuvoje socialiniais 
klausimais. Paaiškėjo, kad sunkiau-
siai verčiasi daugiavaikės šeimos kai-
muose. Aplankiau keletą. Jų padėtis 
buvo išties katastrofiška. Ir tai visai 
ne asocialios šeimos, tiesiog žmonės 
neteko darbo, o valstybė juos paliko 
likimo valiai. Pradėjom rinkti Olbor-
ge labdarą ir siųsti į Lietuvą konkre-
čioms šeimoms ir vaikų namams. Tie 
siuntiniai yra griežtai kontroliuojami 
ir mes esam ramūs, kad visos 500 šei-
mų tikrai gauna labdarą. Tai darome 
jau aštuntus metus. Smagu, kad lietu-
viai, studijuojantys Olborge, padeda 
pakuoti tuos siuntinius. Ir šitas kal-
nas padėkos laiškų, vaikų piešinių, at-
viručių Kalėdų proga, kuriuos atsiun-
tė tos šeimos, tai tik patvirtina. Tai 
mums yra didžiausias atpildas. Vaike-
lio piešinukas ir nuoširdus jo mamos 
laiškas sujaudina iki širdies gelmių.

M.S. Kiekvieną vasarą iš Vil
niaus 4ųjų vaikų namų paviešėti į 
danų šeimas atvažiuoja vaikai.

E.K. Taip, apie 20 vaikų kas-
met. Šeimos taip pat palaiko ryšį su 
jais visus metus. Aš pati aplankau 
vaikų namus, taip pat bendradarbiau-
jam su mergaičių prieglauda. Tie vai-
kai gyvena gana izoliuotai. Todėl tos 
viešnagės į Daniją, manau, atveria 

jiems visiškai kitokią patirtį.
M.S. Prisiminiau čia, Olbor

ge, rodytą tų vaikų fotografijų pa
rodą. Tai buvo vienas iš Draugys
tės sąjungos bendrų projektų. Su 
kokiom dar organizacijom Lietu
voje palaikot ryšį?

E.K. Su Katalikių moterų sąjunga.

M.S. Na, o kaip su kultūri
niais ryšiais? Olborge bent jau 
du kartus per metus Draugystės 
sąjungos dėka vyksta Lietuvos 
menininkų pasirodymai: koncer
tai, parodos, filmų peržiūros. Čia 
yra viešėję Lietuvos liaudies šo
kių kolektyvas, choras, Čiurlionio 
kvartetas, Lietuvos nacionalinis 
baletas, dainininkė Angelė Jokny
tė, dailininkai Vytautas Šerys ir 
Valentinas Antanavičius. Buvo ro
domi Z.Putilovo, H.Šablevičiaus, 
R.Gruodžio dokumentiniai filmai, 
užpernai  kartu su A. Jevdokimo
vu suorganizuotas lietuviškų trum
pų filmų festivalis, 2006 m. – A. Ju
zėno „Getas”, fotografijų paroda 
apie partizaninį karą Lietuvoje.

E.K. Viskas prasideda nuo as-
meninės iniciatyvos, nuo pažinties. 
H. Šablevičiaus, Z. Putilovo filmus 
pamačiau Bornholmo filmų festivaly-
je ir pakviečiau į Olborgą. Su V. An-
tanavičium susipažinau viešėdama 
Vilniuje ir jis mielai priėmė pasiūly-
mą atvežti parodą į Daniją.

M.S. Mes, Olborgo lietuviai, 
esame Jums be galo dėkingi už tas 
nuostabiai suorganizuotas mūsų 
tautines šventes. Man regis, Jūs 
esat didesnė patriotė nei patys lie
tuviai. Ne visi, aišku. Bet kai kurie, 
deja, stengiasi kuo greičiau susita
patinti su Danijos kultūra ir netgi 
su savo vaikais šnekasi daniškai, 

nors abu tėvai lietuviai. 
E.K. Man Lietuva yra tarsi 

antra tėvynė. Mėgstu jos žmones. 
Žaviuosi turtinga kultūra. Ir tikrai 
norisi, kad vargas kuo greičiau pasi-
trauktų iš Lietuvos. Deja, kai kurie 
politikai, kai paklausiu, kodėl nieko 
nedaro, kad panaikintų skurdą, tik be-
jėgiškai skėsčioja rankomis. Todėl ta 
mūsų, kad ir mažutė pagalba, vis tik 
yra prasminga, kad tie našlaičiai ir 
vargstančios šeimos žino, jog kažkur 
Danijoj yra žmonės, kurie jais rūpi-
nasi, juos prisimena. Danijoj irgi bu-
vo daug vargo, kol įstojo į Europos 
Sąjungą ir iš JAV pradėjo eiti dide-
lės investicijos į visą Vakarų Europą. 
Iki tol mūsų šalis nebuvo turtinga. Ir 
šitokiam gyvenimo lygiui, kuris yra 
pasiektas dabar, reikėjo keleto de-
šimtmečių. Bet mano karta dar atsi-
mena, ką reiškia skurdas.

M.S. Užauginote tris sūnus, 
turite 5 anūkus. Su vyru Svenu, 
kuris 28 metus dirbo Olborgo uni
versiteto rektoriumi, gyvenate jau 
48 metus. 

E.K. O taip! Svenas vis juokau-
ja sako: turiu dvi žmonas: viena – už 
vienos parankės, kita (universitetas) 
– už kitos. Bet, nepaisant užimtumo 
darbe, Svenas visuomet palaikė ma-
no iniciatyvą ir padėdavo mano veik-
loje. Labai džiaugiuosi, kad pavyko 
suorganizuoti Čiurlionio darbų paro-
dą, kurios atidarymas įvyks per Ve-
lykas čia, Olborge. Prie šio projekto 
dirbau net dvejus metus!

M.S. Mes labai lauksim šios 
parodos ir linkime Jums kuo ge
riausios kloties!

Nuoširdžiai ačiū už pokalbį.

Linkėjimai iš Olborgo
Meilė sposmanytė

PLB Valdyba praneša, kad Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės kraštų pir
mininkų suvažiavimas vyks rugpjū
čio 69 dienomis Lietuvoje.  Daugiau 
informacijos bus pateikta vėliau.

atkelta iš 19 psl.
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Lietuviai, gyvenantys Ameri-
koje, atvykę į šią šalį, būrėsi į parapi-
jas, statė bažnyčias, o prie bažnyčių 
steigė savo mokyklas, organizacijas, 
leido laikraščius. Reikėjo turėti to-
kią katalikišką organizaciją, kuri ap-
imtų visas kitas organizacijas. 1906 
m. Wilkes Barre, PA, buvo įsteigta 
Lietuvių Romos Katalikų federacija 
(LRKF), kuri yra išlikusi iki šių die-
nų, nors jos veikla nėra tokia, kokia 
buvo prieš daugel metų. Praėjusiais 
metais, minint 100-ąją sukaktį, spa-
lio 20–22 d. Čikagoje vyko Katalikų 
federacijos kongresas.

Lietuvių Romos Katalikų fede-
racija Amerikos lietuvių gyvenime 

padarė daug 
įtakos tolesnei 
veiklai. Pirmo-
jo kongreso 
metu buvo pa-
teiktas projek-
tas dėl lietuvai-
čių vienuolyno 
įkūrimo. Kū-
rėsi parapijos, 
o prie jų buvo 
s t e i g i a m o s 
l i e t u v i š k o s 
mokyklos, ku-
rioms reikėjo 
l i e t u v a i č i ų 
mokytojų, ne 
tik lietuviškai 
kalbančių, bet 
ir sugebančių 
auklėti katali-
kiškai bei tau-
tiškai. Po me-
tų buvo įkurta 
Šv. Kazimiero 
seserų kongre-
gacija, o jos 
vadove paskir-
ta Motina Ma-
rija Kaupaitė.

L R K F 
100-mečio kongresas vyko Seserų 
kazimieriečių vienuolyno patalpose. 
Kongreso metu vyko lietuvių kunigų 
ir lietuviškos sielovados pasitarimai. 
Po ilgesnės pertraukos dalyvavo visi 
Čikagos ir apylinkių lietuviai kuni-
gai. Vienas iš svarbesnių sprendimų 
buvo – atgaivinti Čikagos lietuvių 
kunigų provinciją, išrinkta valdyba. 
Šiame kunigų susirinkime dalyvavo 
svečias, vietos vyskupas Gustavo 
Carcia Siller ir prel. Edmundas Put-
rimas, Lietuvos vyskupų konferen-
cijos įgaliotinis išeivijos sielovadai. 
LRKF paskirtis yra, kaip ir anksčiau, 
rūpintis lietuvių katalikų sielovada.

Kongrese buvo susirūpinta dėl 

Bostono Šv. Petro lietuvių ir New 
Yorko Aušros Vartų bažnyčių uždary-
mo. Diskusijos ir kovos vyksta tarp 
lietuvių parapijiečių ir vietos vys-
kupų. Talkina Lietuvos ambasada, 
Lietuvių Bendruomenė, lietuviškos 
organizacijos bei žiniasklaida. Atro-
do, kad Bostono parapija išliks, bet 
atėjo vyskupo nauja žinia – dėl Auš-
ros Vartų bažnyčios uždarymo.

Daug yra atvykusių naujų 
emigrantų, kurie dar kuriasi ir ne vi-
si jungiasi į parapijas. Visais laikais 
lietuviškos parapijos jungė išeivius. 
Kitas svarbus veiksnys – lietuvių ku-
nigų trūkumas, ypač tokių, kurie pa-
trauktų naujai atvykusius. Apie Bos-
tono Šv. Petro bažnyčios rūpesčius 
kalbėjo aktyvus parapijietis Gintaras 
Čepas, o apie New Yorko Aušros Var-
tų bažnyčios – LB apygardos pirmi-
ninkė Ramutė Žukaitė.

Federacijos suvažiavime vy-
ko simpoziumas apie pašaukimus. 
Tarp prelegentų buvo pirmuosius įža-
dus Jėzaus draugijoje davęs Lukas 
Laniauskas, SJ (gimęs ir augęs Cle-
velande), Rima Sidrienė, dr. Roma 
Kuprienė, Juozas Polikaitis.

Sesuo kazimierietė Theresa 
Papsis perskaitė pranešimą apie Mo-
tinos Marijos Kaupaitės (vienuolyno 
steigėjos) beatifikacijos procesą.

Po posėdžių vyko diskusijos 
ir pokylis, kurį surengė dienraštis 
„Draugas”. Tai vienintelis lietuvių 
katalikiškas dienraštis ne tik išeivi-
joje, bet ir pasaulyje. Baigiamajame 
posedyje buvo priimtos Katalikų fe-
deracijos kongreso rezoliucijos. 

Kongresas (organizatorius 
LRKF pirmininkas Saulius Kuprys) 
baigėsi šv. Mišiomis Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, daly-
vaujant ir jaunimo atstovams, sve-
čiams iš kitų parapijų. 

Marija Remienė

juNGTiNėse AMeRikos VALsTijose LRKF – 100 metų

Lrkf kongresas Baigėsi šv. mišiomis. j. kuprio nuotr.
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Niujorko Maironio lituanis-
tinės mokyklos mokytojai užside-
gė noru rašyti Nacionalinį diktantą 
kartu su Lietuvoje gyvenančiais bei 
pasaulio lietuviais. Diktantas turėjo 
būti rašomas vienu metu, kaip ir Lie-
tuvoje, t.y. Niujorke būtų buvęs ypač 
ankstus šeštadienio rytas. Todėl, ap-
tarę visas imanomas galimybes su 
LR Generalinio konsulato Niujorke 
darbuotojais, pasirinkome variantą, 
kad renkamės į Niujorko Maironio 
lituanistinę mokyklą mums patogiu 
laiku ir rašome mokyklos mokytojų 
parengtą diktantą. Nors taip galėsime 
paremti Nacionalinio diktanto idėją.  

 Buvo nepaprastai džiugu, 
kai sausio 27 d. prieš 12 val. į mo-
kyklos salę ėmė rinktis norintieji 
rašyti diktantą. Buvo smagu tarp mo-
kinių, suaugusiu studentų, lietuvių 
bendruomenės narių matyti ir LR Ge-
neralinio konsulato Niujorke darbuo-
tojus: konsulą   Algirdą Misevičių su 
žmona Janina, antrąją sekretorę Diną 
Kopilevič, sekretorę Astą Guobienę. 
Diktantą pasiryžo rašyti 38 žmonės. 

Visus susirinkusiuosius pasvei-

kino laikinai einanti mokyklos vedė-
jos pareigas Faustina Šinkūnienė ir 
palinkėjo kuo geriausios sėkmės.

Esame neprastai dėkingi LR 
Generalinio konsulato Niujorke sek-

retorei Astai Guobienei, kuri per-
skaitė mokyklos mokytojų parinktą 
diktanto tekstą. Daugelio rašiusiųjų 
nuomone, diktantas buvo gana sun-
kus: buvo sunkesnių žodžių, sudė-

tingos skyrybos. Tačiau, 
rašydami šį tekstą, turėjo-
me puikią progą dar kartą 
įsitikinti, kokia turtinga 
bei graži yra ir gali būti lie-
tuvių kalba.

Visi atėjusieji rašyti 
diktanto džiaugėsi, kad pa-
vyko paremti Nacionalio 
diktanto idėją, kad turėjo-
me gražų renginį. Šio dik-
tanto nugalėtojai bus pa-
skelbti vasario 10 d.  Niu-
jorko Maironio mokykloje 
Vasario 16-osios minėjimo 
metu. Jiems bus įteiktos 
gražios atminimo dovanos. 
Apsilankę mokyklos inter-
netinėje svetainėje www.
nymaironiomokykla.org, 
sužinosite ne tik mokyklos 
naujienas, bet ir diktanto 
nugalėtojus!

dana Vainauskienė

Nacionalinio diktanto idėja Niujorke

paLinkę prie diktanto teksto: (iš kairės) cheryL miLukienė, tracey šLiŽienė, dai
nius šidLauskas, rytis sidaBras

diktanto tekstą skaitė Lr generaLinio konsuLato sekretorė a. guoBienė
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Kaliningrado Liudviko Rėzos 
lietuvių kultūros draugija, kaip ir 
kiekvienais metais, paminėjo 1991 
m. sausio 13-osios įvykius. Laisvės 
gynėjų diena šį kartą prasidėjo Šv. 
Šeimos bažnyčioje, kur susirinko vi-
si lietuviai, nepamirštantys didvyrių, 
iškovojusių laisvę, nepamirštantys 
dvasinės ir fizinės kančios, krauju 
laistytos žemės, išlietų ašarų.

Mišias aukojo klebonas Anup-
ras Gauronskas, kuris savo pamoksle 
priminė, kas atsitiko prieš 16 metų. 
Priminė ir mūsų draugijos narius, 
kurie kartu su visais patriotais buvo 

Dvasios atgavimas
prie Seimo rūmų. Vėliau minėjimas 
vyko LR Generaliniame konsulate, 
kur mūsų draugiją sutiko gen. konsu-
las Viktoras Baublys ir konsulato dar-
buotojai. Konsulas papasakojo apie 
laisvės kovotojus, apie naują Lietu-
vą, jos problemas ir pasiekimus. 

Minėdami šį kruvinąjį sausį 
vis dėlto džiaugėmės, kad mūsų Tė-
vynė laisva. Apie Tėvynę, mylimą 
šalį, apie laisvę dainavo ir mūsų an-
sambliai „Gabija” ir „Penki vaikiai”, 
skaitė eiles poetai, pasakojo prisimi-
nimus tie, kurie buvo nuvykę palai-
kyti tautiečių į Lietuvą.

Manau, kad tokie susirinkimai 
yra labai svarbūs. Ypač jie reikalingi 
lietuviams, gyvenantiems už Lietu-
vos ribų ir auginantiems vaikus, anū-
kus. Reikia, kad nauja lietuvaičių 
karta nepamirštų, jog juose teka lie-
tuviškas kraujas. Jie turi žinoti savo 
protėvių istoriją.

Vakaras tęsėsi ilgai. Čia, kon-
sulate, jautėmės kaip ant mažo ga-
balėlio mūsų gimtinės, dainavome 
lietuviškas dainas. Ir visi jautėme 
tą patį – mes Jų nepamiršime. Iš Jų 
kančios teka gaiviausias šaltinis, iš 
to šaltinio mes semiamės dvasios at-
gaivos.

Sausis mūsų draugijai buvo 
turtingas ir kitų renginių. 26-ąją vėl 
buvom kartu centrinio rajono biblio-
tekoje, kur turim savo skyrių ir savo 
knygų fondą. Susirinkti buvo ir pro-
ga – kultūros atašė Arvydo Juozaičio 
knygos „Karaliaus miestas – be ka-
ralių” pristatymas. Dalyvavo ne tik 
draugijos nariai, bet ir svečiai iš bib-
liotekų, mokyklų, rašytojai, žurnalis-
tai, kiti miesto inteligentijos atstovai. 
Atvyko ir vietinė televizija – „Kas-
kad” ir „Jantar”. Nijolė Meškytė pa-
rengė parodą apie Arvydo veiklą. A. 
Juozaitis papasakojo, kaip kilo idėja 
parašyti knygą ir kaip knyga buvo 
rašoma, atsakė į klausimus. Kai ku-
riems vakaro dalyviams tai buvo ir 
pažintis su Lietuva, jos kultūra. 

O sausio 27-ąją susirinkome 
vėl Lietuvos gen. konsulate, kur ra-
šėm Nacionalinį diktantą. Noriu pa-
žymėti, kad L. Rėzos lietuvių kultū-
ros draugija jau antri metai dalyvau-
ja šiame konkurse. 

Jau artinasi ir Vasario 16-oji 
– mūsų valstybės atkūrimo diena, 
ruošiamės ją įdomiai pažymėti. Mū-
sų veikla gali būti tokia aktyvi todėl, 
kad ją labai stipriai remia Lietuvos 
tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas, taip pat mūsų Gen. konsula-
tas, už ką esame nuoširdžiai dėkingi.

Laima Meščeriakova
Kaliningrado L. Rėzos lietu

vių kultūros draugijos pirmininkė

rašome nacionaLinį diktantą (nuotr viršuje); arvydo juozaičio knygos 
pristatyme: autorius ir parodos rengėja nijoLė meškytė (nuotr. apačioje)

Rusijoje
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Šiuo metu Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenėje jau veikia aštuonios 
savaitgalinės mokyklėlės: Hambur-
ge, Berlyne, Hannoveryje, Zelleje, 
Köln-Bonoje, Wiesbadene, Nürnber-
ge, Mülheime, o Hüttenfelde ikimo-
kyklinio amžiaus išeivių atžalos ren-
kasi į „Kiškių klubą“. 

Siekdama paskatinti mokyklė-
lių darbuotojus pasidalinti patirtimi 
bei kartu spręsti konkrečias proble-
mas Vokietijos Lietuvių Bendruome-
nės Valdyba įkūrė Švietimo komisi-
ją, kurią sudaro savaitgalinių mokyk-
lėlių ir Vasario 16-osios gimnazijos 
mokytojai bei VLB Valdybos nariai. 

Savo pirmajame susitikime 
mokytojai aptarė savo darbo džiaugs-
mus ir rūpesčius. Jie džiaugėsi, kad 
savaitgalį susirinkę 4–12 metų vai-
kai gali mokytis lietuvių kalbos, 
šokti, dainuoti, o svarbiausia – tarpu-

Vokietijoje veikia jau 9 lituanistinės mokyklėlės
VokieTijoje

savyje bendrauti lietuviškai. Moky-
tojai yra dėkingi tėveliams, kurie ne 
tik atveda savo vaikus į mokyklėlę, 
bet ir ją pagal galimybes remia. Ga-
lima pasidžiaugti ir tuo, kad nuo šių 
metų Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR vyriausybės 
suteikia galimybę, pateikus anketas-
prašymus, gauti paramos: vadovėlių, 
įvairių mokymo priemonių, lėšų mo-
kyklėlės veiklai vystyti. 

Viena didžiausių problemų 
šiuo metu yra rasti patalpas pamo-
koms. Nors kelioms mokyklėlėms 
pasisekė – joms patalpas suteikia am-
basada arba vietos parapijos – daugu-
mai rasti nuolatinę vietą vis dar sun-
ku. Keletas mokytojų, neturėdami pa-
talpų, tačiau suprasdami savo misiją, 
pamokėles veda namuose. Taip pat 
vis aktualesnė tampa vieninga moky-
mo metodika, būdinga tik Vokietijo-

je augantiems lietuviukams. Dauge-
lis mokytojų domisi galimybe darbą 
šeštadieninėje mokyklėlėje įtraukti į 
bendrą darbo stažą, daugelis jų yra 
profesionalūs pedagogai, Lietuvoje 
dirbę lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojais, aukštųjų mokyklų dėsty-
tojais. 

Vokietijos šeštadieninių mo-
kyklėlių kontaktinius duomenis ga-
lima rasti VLB tinklalapyje www.
voklb.de.  

Švietimo komisiją sudaro: dr. 
V. Bartusevičius (VLB Valdyba), S. 
Böttcher (Hamburgas), E. Aronšta-
mienė (Köln-Bonn), G. Ručys (Va-
sario16-osios gimnazijos mokytojas, 
VLB valdybos narys), R. Zimmer-
mann (Berlynas).  

Gintaras Ručys
Bernadeta Goštautaitė

VLB Valdybos nariai

Šiais metais jau tradicija tapu-
si savaitgalinė lituanistinė stovykla 
vaikams, tėveliams ir mokytojams 
„Draugystės tiltas” atkeliauja į Vo-
kietiją. Jis vyks 2007 m. liepos 6-
8 d. Hüttenfelde, Vasario 16-osios 
gimnazijoje. Dalyvauti kviečiami 
Europos šeštadieninių mokyklėlių 
moksleiviai, jų tėveliai, mokytojai, 
bendruomenių primininkai. Genera-
linis šio renginio rėmėjas – Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR vyriausybės. 

Būsimojo renginio Hüttenfelde 
metu organizatoriai numato parengti 
vaikams įdomius užsiėmimus: sporti-
nius turnyrus su lietuviška atributika, 
piešimo, šokių, dainų ratelius, simbo-
linę pamokėlę Vasario 16-osios gim-
nazijoje. Numatomas projektas „Lie-
tuva internete“, kompiuteriniai lietu-
viški žaidimai, koncertas, linksma 
tautinė vakaronė, pobūvis prie laužo 
su piemenėlių valgiais ir dainomis. 

„Draugystės tiltas2007” Hüttenfelde
Tėveliai, nemokantys lietuviškai, 
galės dalyvauti lietuvių kalbos kur-
suose. Bendruomenių vadovai turės 
puikią progą aptarti einamuosius rei-
kalus bei kurti naujas iniciatyvas. 

Praėjusių metų lapkričio 10-
11 d. Hüttenfelde Vokietijos Lie-
tuvių Bendruomenės sukviestame 
šeštadieninių mokyklėlių vadovų su-
sitikime buvo įkurtas ”Draugystės til-
to-2007” ruošos komitetas. Jo vado-
ve yra išrinkta Salomėja Böttcher iš 
Hamburgo. Komiteto administratorė 
– PLB valdybos narė Dalia Henke. 
Visų mokyklėlių mokytojai mielai 
pasisiūlė padėti ruoštis šiam rengi-
niui. Taip pat mielai talkininkaus Vo-
kietijos jaunimo sąjunga, gimnazijos 
mokytojai ir VLB nariai. 

Mūsų laukia didžiulis darbas. 
Tikimės supratimo ir pagalbos iš apy-
linkių, įvairių lietuviškų organizaci-
jų, įmonių, privačių asmenų. Be pa-
ramos surengti tokio masto renginį 

būtų labai sunku. 
Užsienio lituanistinių mokyk-

lų stovykla ”Draugystės tiltas” ren-
giama jau trečius metus. Jos įkvė-
pėjai ir  pradininkai buvo Švedijos 
Lietuvių Bendruomenė ir Švedijos 
lituanistinė „Saulės“ mokykla, 2005 
m. birželį sukvietusi užsienio lietu-
vių bendruomenių valdybų atstovus, 
mokyklėlių mokytojus, moksleivius 
ir jų tėvelius į Sigtuną. 2006 metais 
šeimininko teises perėmusi Airijos 
Lietuvių Bendruomenė ir Dublino 
lituanistinė mokykla „4 vėjai“ orga-
nizavo stovyklą Dubline, kuri taip 
pat sulaukė stulbinamo pasisekimo. 
Jo metu vienbalsiai nuspręsta kito 
„Draugystės tilto” organizaciją pa-
tikėti Vokietijos Lietuvių Bendruo-
menei ir čia veikiančioms lituanisti-
nėms mokyklėlėms.

Stovyklos tikslas yra susiburti 
ir kartu aptarti užsienyje gyvenančių 

nukelta į 29 psl.
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Permainingą 2006 m. spalio 
14 dienos rytą, tai šviečiant saulei, 
tai apniukus dangui, Kanados Lietu-
vių Bendruomenės Krasto tarybos 
atstovai rinkosi į XIX Krašto tary-
bos trečiąją sesiją Gerojo Ganyto-
jo šventovės salėje, Wasaga Beach 
miestelyje. Tarybos suvažiavimai pa-
sirenkami ne atsitiktinai skirtingose 
vietovese, tai valdybos narių noras 
suteikti galimybę tos apylinkės ben-
druomenės žmonėms pabendrauti su 
tarybos nariais. Wasaga Beach mies-
telis mėgiamas daugelio lietuvių, 
čia daug tautiečių turi savo vasarna-
mius, mėgiamas todėl, kad kartais jis 
primena mūsų Baltijos pajūrį.

Jaukioje ir išpuoštoje salėje su-
važiavimą atidarė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pir-
mininkė Rūta Žilinskienė, padėkoda-
ma Wasagos apylinkės pirmininkei 
Rūtai Poškienei ir jos talkininkėms 
už priėmimą, vaišių suruošimą. Su-
giedojus Kanados himną tylos minu-
te buvo pagerbti tais metais amžiny-
bėn atgulę tarybos nariai: buvęs KLB 
pirmininkas Balys Sakalas,  daugelį 

metų buvęs KLB tarybos narys bei  
PLB Seimo atstovas, Hamiltono apy-
linkės aktyvus veikėjas, dosnus Va-
sario 16-osios gimnazijos rėmėjas 
Stasys Dalius, Oakvilės apylinkės 
pirmininkas Jonas Žiūraitis, Rodney 
apylinkės buvęs pirmininkas dr. Zig-
mas Mockus.

Kunigui Vytautui Staškevičiui 
sukalbėjus invokaciją pirmininkė 
Rūta Žilinskienė sveikinimo žodžiui 
pakvietė LR ambasadorę Kanadoje 
Sigutę Jakštonytę, kuri susirinku-
siems priminė artėjantį Lietuvos 
vardo 1000-metį, kad tai itin gera 
proga pagarsinti pasauliui Lietuvos 
vardą, taip pat paminėjo 2007 me-
tais įvyksiančią Dainų šventę Lietu-
voje. Sveikinimo žodį tarė taip pat  
Lietuvos garbės generalinis konsu-
las Liudvikas Matukas, Kanados 
Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas 
dr. A. Pabedinskas, buvo perskaityti 
raštu atsiųsti sveikinimai:  Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkės 
R.Narušienės, Pasaulio Lietuvių Jau-
nimo Sąjungos pirmininko S. Kulia-
vo bei JAV Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkės V. Vėbraitės. Pirminin-
kė pristatė dalyvaujančius svečius, 
buvusius pirmininkus bei apylinkių 
pirmininkus: Kalgario – E. Balkytę 
Zubis, Delhi-Tillsonburg  – T. Par-
gauskienę, Edmontono – N. Korris, 
Londono – S. Keras, Montrealio – A. 
Staskevičių, Otavos – R. Kličienę, 
St.Catharines – A. Zubricką, Toron-
to – D. Garbaliauskienę, Wasagos 
Beach – R. Poškienę.

Pirmininkavimą perdavusi J. 
Adamonytei (Montrealis) savo žodį 
tarė KLB Krašto valdybos pirm. R. 
Žilinskienė. Pirmininkė akcentavo 
savo ir valdybos narių dalyvavimą 
įvairiuose susitikimuose su Kanados 
parlamentarais, kitų tautybių atsto-
vais bei lietuviškų organizacijų veik-
los renginiuose. Taip pat turėjome 
svečių iš Lietuvos Seimo bei Kana-
doje besilankiusį Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento direktorių 
A. Petrauską. Pirmininkė dalyvavo 
Lietuvos Seimo ir JAV LB  komisi-
jos posėdžiuose, Dainų šventėje, 
PLB seime ir daugelyje kitų rengi-
nių. Ji taip pat  nuoširdžiai padėkojo 

Krašto tarybos trečioji sesija 
Wasaga Beach

kANAdoje
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savo vykdomajai vicepirmininkei V. 
Stanevičienei už naujai paruoštą sta-
tutą,  tarybos suvažiavimo taisykles 
prezidiumui, o ypač šauniam Kana-
dos jaunimui, kuris taip puikiai su-
rengė 12-ąjį jaunimo kongresą. 

Iždininko A.Morkūno praneši-
mą perskaitė A.Vaičiūnas. Praėjusių 
metų pajamos ir išlaidos buvo mažes-
nes nei 2004 metais. Mūsų bendruo-
menėje daugelis dosniųjų aukotojų 
iškeliauja  Anapilin, o jaunieji ne 
taip dosniai remia, tad mūsų veiklai 
kartais atsiranda sunkumų. Po to se-
kė auditoriaus, revizijos komisijos, 
bei Garbės teismo pranešimai.

Kultūros komisijos pirminin-
ko A.Vaičiūno pranešime buvo pasa-
kyta daug įdomių dalykų, liečiančių 
Kanados muziejų-archyvą. 2005 me-
tų Tarybos suvažiavime naujai priim-
tuose KLB nuostatuose buvo priim-
ta, kad Kanados lietuvių muziejaus-
archyvo turtas ir muziejiniai fondai 
yra priskiriami KLB nuosavybei. Ge-
gužės mėnesį iš pareigų pasitraukus 
muziejaus vedėjai valdybai teko rū-
pintis daugeliu klausimų, skubiai su-
rasti talkininkų šiuos darbus atlikti. 
Džiugu, kad mūsų bendruomenėje vi-
sada galima sutikti žmonių, norinčių 
padėti visur ir visada. A. Vaičiūnas 
taip pat buvo ir 8-osios dainų šven-
tės ruošos komitete, ir dalyvavo jų 
rengiamuose posėdžiuose bei vado-
vavo atskiram Dainų šventės Kana-
dos komitetui. Žinia, būsimoji – 9-
oji dainų šventė vyks Toronte 2010 
metais. Jau dabar  yra numatytas 
ruošos komitetas, kuris artimiausiu 
metu pradės savo veiklą.

Toliau vyko diskusijos dėl 
pranešimų. Džiugu, kad diskusijose 
gimsta naujos idėjos. Kiekviena apy-
linkė susiduria su savais sunkumais, 

tai akcentavo Edmontono apylinkės 
pirmininkė N. Korris. Jų apylinkės 
veikloje dalyvauja labai daug žmo-
niu iš mišrių šeimų, ir svetimtaučių 
noras  dalyvauti lietuviškoje veiklo-
je yra didelis, svarbu juos tinkamai 
priimti, sužadinant šį norą dar  dau-
geliui.

LB vykdomoji vicepirminin-
kė V. Stanevičienė skaitė pranešimą 
apie JAV LB Tarybos suvažiavimą, 
kuris vyko Philadelphijoje  rugse-
jo 29–spalio 1 d. Vicepirmininkė 
pranešė apie JAV LB rūpesčius bei 
džiaugsmus. Buvo pristatytas Kana-
dos prašymas dalyvauti Lietuvos Sei-
mo ir JAV LB komisijos visateise na-
re. Lig šiol Kanada dalyvauja šioje 
komisijoje tik patariamuoju balsu.

Pietų pertraukos metu buvo ro-
domas kompaktinis diskas, sukurtas 
Edmontono apylinkės pirmininkės 
N. Korris, kurioje buvo sukaupta 
įvairių apylinkės veiklos nuotraukų, 
suskirstytų pagal temas, pritaikant 
vaizdams muziką. Visi pasidžiaugė 
šiuo kūriniu, nes istorinės nuotrau-
kos tapo prieinamos kiekvienam, o 
ir džiugu jau esant garbaus amžiaus 
pamatyti savo ir savo bendruomenės 
narių pirmąją komuniją, įvarius pasi-
linksminimus, vietas, kurios kartais 
jau yra ir išblėsusios iš atminties.

Po pietų Delhi-Tillsonburg 
apylinkės pirmininkė T. Pargauskie-
nė perskaitė pranešimą apie  PLB 
seimą, vykusį Vilniuje. Išsamiame 
pranešime pirmininkė pasakojo ir 
džiaugėsi  PLJS veikla, kitų kraštų 
bendruomenių veikla. Džiugu, kad 
kuriasi naujos lietuviškos mokyklos, 
padedančios neužmiršti mažiesiems 
lietuvių kalbos, malonu, kad visuo-
met PLB seimą aplanko prezidentas 
V. Adamkus ir taria sveikinimo žodį, 

šiais metais aplankė Seimo pirminin-
kas V. Muntianas. PLB seime galima 
išgirsti kitų šalių rūpesčius ir džiaugs-
mus, pasidalinti patirtimi, pasisemti 
naujų idėjų, tinkamų savai šaliai. 

Dvyliktojo Pasaulio jaunimo 
ruošos komiteto pirmininkas M. 
Stanevičius padėkojo Kanados at-
stovams ir visiems, prisidėjusiems 
prie darbų, o ypač finansiškai rėmu-
siems: Lietuvos  tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui, KLB Krašto 
valdybai, Kanados Lietuvių Fondui. 
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas T. Jonaitis pranešė, kad 
ateinančiais metais Kanados atstovas 
D. Bulota (Montrealis) bus siunčia-
mas į Pietų Ameriką padėti ruoštis 
ateinančiam kongresui, kuris įvyks 
2008 metais.

Otavos apylinkės pirmininkė 
R. Kličienė pristatė jos vykdytos so-
lidarumo mokesčio apklausos rezul-
tatus. Iš pateiktų klausimų išryškėjo, 
kad solidarumo vajai didelės reikš-
mės neturi. Skirtingose vietovėse 
veikia skirtingų būdų. Rezoliucijų 
komisijos pirmininkas P. Adamonis 
pristatė rezoliucijas, kurias suvažia-
vimo dalyviai priėmė.

Montrealio, seniausios, Šv. 
Kazimiero parapijos 100-mečio ren-
gimo komiteto pirmininkė J. Ada-
monytė pakvietė visus dalyvauti 
šioje šventėje 2007 m spalio 6–7 die-
nomis; taip pat spalio 6 d. įvyks ir 
Krašto tarybos  20-ojo suvažiavimo 
pirmoji sesija.

Suvažiavimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu. Pabendravę tarybos 
nariai skubiai skirstėsi namo, vežda-
miesi naujų minčių, neskubėjo tik 
valdybos nariai, kurių laukė dideli 
darbai. 

kLB inf.

lietuvių vaikų švietimo aktualijas, su-
stiprinti lietuvių kalbos, istorijos, kul-
tūros ir tradicijų reikšmę vaikams, 
o taip pat užmegzti šiltus santykius 
tarp Europos šalių lietuvių bendruo-
menių ir lituanistinių mokyklų. Šis 
unikalus renginys užtikrina betarpiš-
ką mokytojų, moksleivių bei jų tėvų 

bendravimą Europoje ir  motyvuoja 
moksleivius dar rimčiau kibti į lietu-
vių kalbos studijas.

Švedijos Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkė Virginija Langbakk 
savo padėką organizatoriams baigia 
šiais žodžiais: „Šio renginio metu 
mums ne tik pavyko arčiau suburti 
savo bendruomenę, bet ir kitoms ben-

druomenėms įrodyti, kad Švedijos 
lietuviai ir „Saulės“ mokyklėlė pasė-
jo tokį grūdą, kuris atsparus, tvirtas 
ir ilgai bus visiems reikalingas”.

Daugiau informacijos apie 
„Draugystės tiltą” galima rasti inter-
nete www.draugystestiltas.info.se/   

Bernadeta Goštautaitė 
VLB Valdyba 

atkelta iš 27 psl.
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Sausio 5–14 d. Brazilijoje 
(San Paule) vyko Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavimas, kurį 
padėjo surengti PLB ir PLJS. Kaip 
PL pranešė Juano Ignacio Fourment 
Kalvelis, Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas Brazilijoje vy-
ko puikiai. Susirinko labai daug da-
lyvių – apie 60 atstovų ir svečių iš 
Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos, 
Kanados, JAV, Vokietijos ir Lietu-
vos. „Tuo net organizatoriai buvo nu-
stebinti. Be pažintinių išvykų ir ren-
ginių, puoselėjančių lietuvių kultūrą, 
vyko  ilgos ir rimtos diskusijos iki 
išnaktų! – rašo Juanas Fourmentas. 
– Daugiausia kalbėta apie būsimąjį 
13-ąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kon-

gresą, kuris vyks 2008/2009 metais 
(Argentinoje – studijų dienos, kelio-
nės po Urugvajų, stovykla Brazilijo-
je). Aplankėme su Brazilijos Lietu-
vių Bendruomene susijusias vietas, 
bendravome ir daugiau sužinojome 
apie Pietų Amerikos lietuvių situa-
ciją ir apie Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos skyrius bei jų veiklą. Re-
petavome ir surengėme lietuviškas 
Užgavėnes, kurias padėjo rengti et-
nografai iš Lietuvos – Dalia Uzdila 
ir Rolandas Boravskis. Jau 10 metų 
mums padeda prel. Edmundas Putri-
mas. Dėkojame Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui ir Lietuvių 
Fondui”, – rašo mums Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis, PLJS valdybos 

Pietų Amerikoje atstovas. 
Pietų Amerikos jaunimo su-

važiavimą sveikindama PLB pirmi-
ninkė R. Narušienė, rašė: „Džiugu, 
kad Pietų Amerikos jaunimas, išblaš-
kytas po didžiulį kontinentą, esantis 
toli nuo gimtinės, nepamiršta savo 
šaknų, stengiasi stiprinti ryšius su 
Lietuva, išlaikyti lietuviškas tradici-
jas ir kalbą. Džiaugiuosi, kad Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo organiza-
cijos veikia vieningai, glaudžiai ben-
dradarbiauja su Lietuvių Bendruome-
ne“. 

Plačiau apie tai papasakojo 
Dalia ir Rolandas iš Lietuvos.

PL inf.

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas

pietų amerikos Lietuvių  jaunimo suvaŽiavimo daLyviai. juan ignacio fourment kaLveLio nuotr.
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Pietų Amerikos lietuvių jauni-
mo (PALJ) suvažiavimas praūžė po 
karšta Brazilijos saule, galingose 
San Paulo betono džiunglėse, tropi-
niuose miškuose, tarp nenusakomos 
įvairovės augalų ir gėlių, keisčiausių 
formų ir pavadinimų vaisių, laisvėje 
skraidančių papūgų ir tukanų, me-
džiais laipiojančių makakų. Tai jau 
dešimtasis toks suvažiavimas, pagal 
tradiciją vykstantis pakaitomis Ar-
gentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. 
Šiais metais svetingai dalyvius pri-
ėmė San Paulo Villa Zelina lietuviai 
bei puikios gamtos prieglobsty pačių 
vietos lietuvių įkurta ir pastatyta „Li-
tuanikos” stovykla.

Dalyviai, svečiai
Į X jubiliejinį PALJ suvažiavi-

mą atvyko būrys lietuviško jaunimo 
(per 50) iš gausiausių Pietų Ameri-
kos lietuvių bendruomenių: Argen-
tinos (Buenos Aires, Rosario, Beris-
so), Urugvajaus (Montevidėjaus) 
ir Brazilijos (San Paulo). Kaip ir 
kasmet, Pietų Amerikos lietuvių jau-
nimo palaikyti ir suvažiavime daly-
vauti sutiko PLJS bei Kanados LJS 
nariai Saulius Simonavičius, Dalius 
Bulota, Danius Lelis bei PLJS valdy-
bos narys Moac ir P. de Sa’ Pereira 
iš JAV.

Kasmet PALJ suvažiavimai 
sulaukia vis daugiau ir PLB bei Lie-
tuvos jaunimo dėmesio. Šį kartą da-
lyvius aplankė PLB Valdybos narė 
Dalia Henke, PLJS atstovas Pietų 
Amerikai Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, visų kraštų jaunimo sąjun-
gų pirmininkai bei dvi Šiaulių uni-
versiteto studentės. Taip pat tikrai ne 
svečio, o veikiau jų organizatoriaus 
teisėmis atvyko šių suvažiavimų ini-
ciatorius, globėjas ir jų siela – Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos delega-
tas užsienio lietuviams katalikams ir  
PLB Valdybos narys prelatas Edmun-
das Putrimas.

Parama
Suvažiavimai reikalauja ne-

mažai finansinių išteklių. Organiza-
toriai siekia pritraukti daugiau jauni-
mo iš visų kraštų. Kadangi atstumai 
labai dideli, kelionės brangios, maiti-
nimo išlaidos gausios, suvažiavimai 
nebūtų įmanomi be rėmėjų. Ištikimas 
suvažiavimų rėmėjas – Lietuvių Fon-
das Čikagoje bei Lietuvos Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas, 
kuris parėmė suvažiavimo kultūrinės 
dalies įgyvendinimą.

Kongresas
Suvažiavimas vyko keliais eta-

pais: studijų dienos, kultūrinė dalis, 
pramoginė dalis.

Svarbiausia suvažiavimo studi-
jų dienų diskusijų tema – 2008–2009 
m. Pietų Amerikoje (Argentinoje, 
Urugvajuje, Brazilijoje) vyksiantis 

XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
gresas. Suvažiavimo metu buvo nu-
statyta kongreso data, sudaryta preli-
minari jo programa, išnagrinėti esmi-
niai jo tikslai ir uždaviniai, išrinktas 
ruošos komitetas: Santiago Butkus 
(pirmininkas, Argentina), Marisa Le-
onavičienė (sekretorė, Urugvajus), 
Veronika Kavaliauskaitė (iždininkė, 
Urugvajus). Visi suvažiavimo daly-
viai pritarė ruošos komiteto nuomo-
nei, kad kongreso organizacinius dar-
bus būtina pradėti nedelsiant, todėl 
komitetas, grįžęs iš Brazilijos, susi-
rinko Montevidėjuje ir sudarė darbų 
tvarkaraštį. Visą informaciją galite 
gauti adresu: 

Būstinė: Rio de Janeiro 4001 
– Cerro – C.P.12800, Montevideo - 
URUGUAY   El. paštas:

kongresas13@gmail.com
Tel.: Santiago +54911 52478317, 

Marisa +598 99616431, Veronika +598 
99654841.

Užgavėnės
Vienas suvažiavimų tikslų yra 

supažindinti šių kraštų jaunimą su lie-

Ačiū už vasarą – žiemą!
Dalia Uzdila

Rolandas Boravskis

antroje eiLėje iš dešinės: juLia ukai (BLjs pirmininkė), preL. e.putri
mas, „uŽgavėnių“ reŽisieriai daLia ir roLandas Bei suvaŽiavimo ruošos ko
mitetAs
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tuviškomis tradicijomis, dainomis, 
šokiais, apeigomis. Tai jau trečiasis 
mūsų darbas Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavimuose. Prieš 
dvejus metus Argentinoje atšokome 
lietuviškas vestuves, pernai Urugva-
juje atšventėme Jonines, o Brazilijai 
pasirinkome Užgavėnes. Daug kas 
mūsų klausė, kodėl toks pasirinki-
mas. Brazilija – garsi Pasaulyje savo 
karnavalais, todėl mes nusprendėme 
supažindinti jaunimą su karnavalų 
ištakomis, su lietuvišku karnavalu 
– pačia linksmiausia lietuviška tradi-
cine švente – Užgavėnėmis. Mes ne 
tik kalbėjome, pasakojome, rodėme 
vaizdo medžiagą, bet ir šokome, dai-
navome bei kartu su jaunimu pastatė-
me dainos, šokio ir teatro misteriją 
„Užgavėnės Brazilijoje”. Jaunimas 
pats pasigamino sau kaukes, spektak-
lio dekoraciją bei Morę. Kažin, ar 
Lietuvoje kas matė tokias spalvingas 
ir linksmas užgavėnių kaukes, kurias 
pasigamino pietų amerikiečiai.

Sunkiausia buvo suvaidinti, 
kad šalta, esant karštai saulei ar ly-
jant tropiniam lietui, tačiau apsimo-
vėme vilnones pirštines ir kojines, 

tikrus kaimiškus veltinius, pasiga-
minome pusnis ir sniego gniūžtes ir 
pasistengėme sukurti žiemos ir jos 
išvarymo šventės atmosferą. 

Spektaklį Brazilijos lietuvių 
bendruomenei parodėme net du kar-
tus: „Lituanikos” stovykloje bei Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos salėje Vil-
la Zelinoje, San Paule.

uŽgavėnės. spaLvingos pačių pasigamintos kaukės

Sausio 13osios minėjimas
Suvažiavimo uždarymo dieną 

visi suvažiavimo dalyviai susirinko 
į šv. Mišias Villa Zelinos parapijos 
bažnyčioje, kurias atnašavo prel. E. 
Putrimas. Po Mišių buvo pagerbtos 
Vilniuje žuvusių Sausio 13-osios au-
kų atminimas: ištarėme kiekvieno jų 
vardą ir pavardę bei pagerbėme var-
po dūžiu ir žvakele.

Iki pasimatymo Argentinoje!
Suvažiavimas pasibaigė, ta-

čiau elektroniniais laiškais keliauja 
prisiminimai, nuotraukos, linksmiau-
sios akimirkos, nes užsimezgė daug 
tikrų draugysčių. Tai tikriausiai ir yra 
didžiausia suvažiavimų esmė – nenu-
stoti lietuviams tarpusavy bendrauti. 
Dažnas čia jau nekalba lietuviškai, 
tačiau jaučia, myli ir džiaugiasi tik-
rai lietuviškai.

Ačiū Brazilijos lietuvių jauni-
mo sąjungai ir suvažiavimo ruošos 
komitetui už kvietimą dalyvauti ir su 
Jumis dirbti, ačiū lietuvių šeimoms, 
kurios priėmė į savo namus gausų 
dalyvių būrį. Ačiū už nuoširdumą, 
energiją, geranoriškumą ir jau trečią 
kartą – ačiū už vasarą – žiemą!

uŽgavėnės. į šventę atvyko „pepeLiukų kaimas“

nuotrAukos 
daLios uzdiLos 
roLando Boravskio
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Daugelis užsienyje gyvenan-
čių lietuvių tikriausiai yra girdėję 
apie Lietuvių Fondą (LF), jau 45 me-
tus egzistuojančią labdaros organiza-
ciją, įsikūrusią Pasaulio lietuvių cen-
tre Lemonte (Čikagos priemiestyje). 
Lietuvių Fondas – JAV įregistruota 
pelno nesiekianti korporacija, kuri 
yra griežtai tvarkoma, laikantis JAV 
įstatymų. Lietuvių Fondas – tai narių 
organizacija, kurią šiuo metu sudaro 
8484 narystės. Kiekvienas, įnešęs 
nors 100 dol., tampa fondo nariu. LF 
kapitalas jau siekia 15,3 mln. dol. In-
vestuoto kapitalo palūkanomis yra 
remiami lietuvybės puoselėjimo pro-
jektai, lituanistinės mokyklos, lietu-
viškos visuomeninės organizacijos, 
įvairūs kultūriniai renginiai, teikia-
mos stipendijos studentams. Lietu-
vių Fondo steigėjų kadaise iškelta 
idėja įsteigti Milijoninį fondą daug 
kam pasirodė utopinė, tačiau šian-
dien fondas yra tikra išeivijos finan-
sinė jėgainė, sugebėjusi išdalinti jau 
daugiau kaip 12,5 mln. dol. paramos. 
Įnašai yra neliečiami, LF skirsto tik 
įnašų uždirbtą pelną ir tuo Lietuvių 
Fondas išsiskiria iš daugelio kitų lab-
daros organizacijų.

Laikui bėgant keičiasi išeivi-
jos kartos, keičiasi ir požiūris į lie-
tuvišką gyvenimą. Didžioji dalis 
LF kapitalo yra sukaupta taip vadi-
namos „antrosios išeivijos bangos“, 
kuri patriotinės idėjos vedina daug 
energijos ir lėšų skyrė įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms, o tuo 
pačiu ir Lietuvių Fondui. Nėra pa-
slaptis, kad naujoji, taip vadinamoji 
„ekonominių emigrantų“ karta, yra 
ganėtinai atitolusi nuo lietuviškos 
visuomeninės veiklos. Tai turėjo ne-
igiamų pasekmių ir Lietuvių Fondui, 
nes smuktelėjo naujų narių augimas. 
Įplaukos į Lietuvių Fondą taip pat su-
mažėjo, tačiau paramos ir stipendijų 
prašymų sumos išaugo. Lietuvių Fon-
do finansinė parama lietuvybės pro-
jektams įgyvendinti yra ne mažiau 
reikšminga ir šiais laikais, ypač di-

dėjant emigrantų Europos šalyse ir 
Šiaurės Amerikoje. LF vadovybė, 
realiai įvertinusi situaciją, sutelkė 
jėgas organizacijos ateities užtikri-
nimui. 2005 metai buvo paskelbti 
„Naujųjų narių metais“. Sulaukėme 
teigiamų rezultatų, kas įrodė plėtros 
svarbą šiame LF gyvavimo etape.

Lietuvių Fondas yra tvarko-
mas prityrusių profesionalų. Kai 
kurie Tarybos direktoriai dirba ki-
tuose JAV fonduose bei lietuviškose 
organizacijose ir savo darbo patirtį 
sėkmingai panaudoja Lietuvių Fon-
do plėtrai. Į Fondo Valdybą aktyviai 
įsijungė ir jaunesnioji karta su pažan-
giomis ir praktiškomis idėjomis. Lie-
tuvių Fondo vardas yra vis labiau ma-
tomas įvairiuose jaunimo renginiuo-
se. Praėjusiais metais buvo įsteigta 
„LF krepšinio taurė“, kurią laimėjo 
Čikagos „Žalgirio“ komanda ir tuo 
pačiu iškovojo galimybę skirti 1000 
dol. LF paramą komandos išsirinktai 
lituanistinei mokyklai („Žalgiris“ 
skyrė šiuos pinigus „Maironio“ litua-

nistinei mokyklai). Ši šiltai visuome-
nės priimta idėja bus įgyvendinama 
ir ateityje. Kasdien susilaukiame vis 
daugiau laiškų iš studentų ir kitų su-
sidomėjusių asmenų su įvairiausiais 
klausimais apie organizaciją. Kai 
kurie išreiškia ne tik nuomonę ar pa-
teikia savo pasiūlymus, bet ir tampa 
naujais fondo nariais. 

Visuomenės nuomonė fondui 
yra labai svarbi ir naudinga. Lietuvių 
Fondo ateitis priklauso nuo organi-
zacijos sugebėjimo prisitaikyti prie 
šiuolaikinės visuomenės, jos proble-
mų ir poreikių. Ne vienas yra užda-
vęs klausimą: „Kodėl aš turiu stoti 
į fondą? Kokia man iš to nauda?” 
Tai yra visiškai logiški klausimai, į 
kuriuos galbūt tiesioginio atsakymo 
nėra. LF – tai tarsi narių įnašais su-
kaupta saugiai ir patikimai laikoma 
sąskaita, kuri uždirba pelną, kuris 
panaudojamas šeštadieninėms mo-
kyklos, skautų, ateitininkų ar sporto 
organizacijoms, dainų ir šokių šven-

Lietuvių fondas šiandien

 „ŽaLgirio” krepšinio komandos iškovotos paramos įteikimas „mairo
nio“ mokykLai (iš kairės): „maironio“ mokykLos direktorė audronė eLvi
kienė, Lf vaLdyBos narys tadas kuBiLius, „ŽaLgirio“ komandos treneris 
aurimas matuLevičius,  Lf vaLdyBos narys kęstutis ječius

Ramūnas Astrauskas, LF Valdybos pirmininkas
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tėms rengti ir t.t. Sunku įsivaizduoti 
užsienio lietuvių gyvenimą be šios 
stiprios finansinės paramos.

Ne vieną tikriausiai apėmė ma-
lonus pasididžiavimo jausmas, besi-
klausant LF stipendininkų Evelinos 
Puzaitės, Vakarės Petroliūnaitės ir 
Gabrieliaus Aleknos koncerto „Do-

vana nariams“. E. Puzaitės ir G.Alek-
nos vardai yra žinomi pasaulinės kla-
sikinės muzikos pasaulyje. Vakarė 
dar jauna, tačiau taip pat perspektyvi 
solistė. Ir čia yra tik vienas iš pavyz-
džių, „kodėl aš turiu stoti į Lietuvių 
Fondą“.

Lietuvių Fonde veikia daugiau 
negu 60 specialios paskirties „fon-

koncerte „dovana nariams. nuotraukoje (iš kairės): iLgametis „Lietu
vių operos“ vadovas vacLovas momkus, Lf įgaLiotinė čikagoje dr. aLina 
Bičkienė, gaBrieLius aLekna, vakarė petroLiūnaitė, eveLina puzaite, Lf 
taryBos narys rimantas griškeLis

delių“. Asmuo, įnešęs į LF 10 000 
dol. sumą, gali įsteigti savo vardo 
fondą, kurio palūkanų išmokėjimas 
(vardinės stipendijos arba parama) 
gali būti vykdomas pagal „fondelio“ 
steigėjo norus, neprieštaraujant Lie-
tuvių Fondo įstatams. Tokius „fon-
delius“ pradėjo steigti ankstesnioji 
karta. Daugelis naujų emigrantų jau 
sugebėjo tvirtai ekonomiškai įsitvir-
tinti ir kai kurie iš jų pradeda mąs-
tyti apie savo vardo fondų steigimą. 
Žmonės skirtingai linkę investuoti 
ir realizuoti savo uždirbtus pinigus. 
Vieni – į akcijas, kiti – į nekilnojamą 
turtą, treti – į automobilius. Bet ko-
dėl gi neinvestavus į Lietuvių Fondą 
ir savotiškai savęs neįamžinus?  

Lietuvių Fondo vadovybės 
vardu norėčiau padėkoti visiems 
nariams už įnašus ir informacijos 
skleidimą visuomenėje apie visų 
mūsų bendrą organizaciją. Tų, kurie 
norėtų daugiau sužinoti apie Fondą, 
maloniai prašyčiau apsilankyti inter-
netinėje svetainėje www.lithuanian-
foundation.org arba parašyti mums 
admin@lithfund.org.

Lietuvių Fondas – tai moder-
ni, visiems atvira organizacija. Jun-
kitės į Lietuvių Fondo narių gretas! 
Lietuvių Fondas yra sukurtas Jums. 
Mūsų Tauta – Mūsų Ateitis!

Sausio pradžioje Švietimo ir 
mokslo ministrė Roma Žakaitienė 
buvo išvykusi į Londoną, kur dalyva-
vo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės lituanis-
tinių mokyklų mokytojų seminaro, 
kuris vyko LR ambasadoje, baigia-
majame renginyje, – pranešė inter-
netinis  „Delfi” dienraštis. Ministrė 
mokytojams įteikė Pedagogų profe-
sinės raidos centro, LR Švietimo ir 
mokslo ministerijai pavaldžios insti-
tucijos, pažymėjimus. Buvo pakvies-
ti atstovai iš Lietuvos institucijų, 
pranešimą skaitė Švietimo ir mokslo 
ministerijos Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo skyriaus vyriausioji specia-
listė Danutė Kolesnikova. 

Lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras Londone
R. Žakaitienė atkreipė dėmesį 

į tai, kad išvykimas iš Lietuvos yra 
ypač sudėtinga gyvenimo permaina 
vaikams, kurie turi prisitaikyti prie ki-
tos šalies kultūros, švietimo sistemos, 
skirtingų ugdymo programų, naujų 
mokytojų ir draugų. „Vaikų prisitai-
kymą prie naujų sąlygų gali ir turi 
palengvinti lituanistinės mokyklos, 
kuriose jie patenka į jiems pažįstamos 
lietuviškos kultūros terpę, susitinka 
su panašaus likimo bendraamžiais, 
bendrauja su čia dirbančiais lietuviais 
mokytojais. Neabejotinai lituanistinės 
mokyklos svarbios ir tuo, kad jose 
mokiniai, atvykę iš Lietuvos, tęsia lie-
tuvių kalbos mokymąsi, gilina žinias 
apie lietuvių kultūrą ir istoriją. Tokiu 

būdu lituanistinės mokyklos laiduoja 
geresnes galimybes grįžus į tėvynę in-
tegruotis į Lietuvos gyvenimą ir švie-
timo sistemą“, –  „Delfi” laikraštis 
cituoja ministrę, kuri džiaugiasi, kad 
užsienyje dirbantys mokytojai taip 
pat prisideda prie Lietuvoje rengiamų 
mokymo priemonių ekspertavimo, 
patys rengia mokymo priemones litu-
anistinėms mokykloms. 

„Pritariu iš Lietuvos išvyku-
sių pedagogų norui neprarasti Lie-
tuvos aukštosiose mokyklose įgytos 
pedagogo kvalifikacijos. Toks jų 
noras teikia vilčių, kad svetur padir-
bėję mokytojai grįš į Lietuvos mo-
kyklas“, – sakė švietimo ir mokslo 
ministrė Roma Žakaitienė.
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Profesorius pirmuosius žings-
nius meno kelyje žengė Pio IX 
O.D.B. mokykloje, kur jį jau trau-
kė sunki plastinio meno disciplina. 
Jis 1951 m. Konservatorijoje baigė 
Muzikos ir teatro skyrių, toliau tobu-
linosi Nacionalinėje meno mokyklo-
je. Čia jį ėmė traukti rampos šviesa. 
Bėgo metai. Jis pradėjo profesoriau-
ti Dramos meno mokykloje ir Meno 
institute Buenos Aires, Colon teatre; 
vėliau – jau direktorius ir profesorius 
Meno institute Rio Negro provincijo-
je; kūrėjas ir direktorius Dramos me-
no mokykloje Mar del Platos mieste 
(1979-1981); dėstė teatro kursą Ka-
talikų universitete La Platos mieste. 
Vėliau kelerius metus vedė kursus ir 
seminarus universitetuose ir meno 
mokyklose įvairiose Argentinos pro-
vincijose.

Enrikas Ryma-Rymavičius 
pastatė daugelio žymių rašytojų kū-
rinius: Cervantes, Gheon, Costeau, 
Shaw, Matterlink, O’Neil, Pirandelo 
ir kt. Po Stravinskio „Kareivio istori-
jos” pasuka lyrikos keliu: „Sevilijos 

kirpėjas”, „Rigoleto”; į Colon teatrą 
ateina su „Hansel ir Gretel”; čia dės-
to Meno instititute, kuris jį, išeinantį 
į pensiją apdovanoja aukso medaliu.

Įspūdingi jo darbai Dramos 
meno mokykloje Mar del Platoje, 
kur pastato „Via Crucis”, garsiai nu-
skambėjusį to miesto Katedroje, La 
Platos miesto katedroje ir Buenos Ai-
res Pompeyos bažnyčioje.

Penkerius metus buvo teisėjas 
kino „Jūros žvaigždės” spektakliuo-
se Mar del Platoje.

Šiuo metu yra Socialinės ko-
munikacijos instituto Mar del Plato-
je, kur ir gyvena, profesorius.

Sukūrė religinę dramą 
„Kryžiaus kelias”, kurį rodė A. Onas-
sis fonde 2001 m., Graikijoje ir ten 
pelnė atžymėjimą.

Enrikas yra dirigento ir kom-
pozitoriaus prof. Vaclovo Rymavi-
čiaus, kuris sukūrė ir daug metų di-
rigavo Šv. Cecilijos chorui Buenos 
Aires lietuvių parapijoje, sūnus.

Enrikas Rymas-Rymavičius 
svajoja savo dramą „Kryžiaus ke-

lias“ pamatyti lietuviškai išverstą ir 
atspausdintą (jau yra išversta į anglų 
kalbą) ir ieško leidyklos, kuri tai ga-
lėtų padaryti. Jis norėtų su ja supa-
žindinti lietuvius skaitytojus ir meno 
mylėtojus.

irena stankevičienė
Buenos Aires, Argentina

Dramos meno profesorius 
iš Argentinos Mar Del Platos miesto

irena stankevičienė svečiuose 
pas prof. enriką rymą. L. stankevi
čiaus nuotr.

Vokietija šių metų pirmąjį pus-
metį pirmininkauja ES Tarybai. Ta 
proga Vokietijos kanclerė A. Merkel 
bando jaunimą daugiau sudominti 
Europos susivienijimo idėja. Todėl ji 
prašė Vokietijos žemių švietimo mi-
nistrų visose mokyklose pravesti pro-
jekto dieną obalsiu „Švietimas jun-
gia“. Projektas visoje Vokietijoje vy-
ko sausio 22 d. Tą dieną Federalinės 
valdžios ir atskirų žemių ministrai 
bei parlamentų nariai lankė mokyk-
las ir diskutavo su mokiniais Euro-
pos klausimais.  Toks renginys įvyko 
ir Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Plačiau - kitame numeryje. 

Vasario 16-osios gimnazija 
vokiečių dėmesio centre

vasario 16
osios gimnazijos 
direktorius a. 
šmitas kaLBasi su 
hesseno švietimo 
ministre kArin 
WoLff susitikime 
vasario 16osios 
gimnazijoje
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knygų lentynoje

Į „Pasaulio lietuvio“ klau
simus atsako „Aušros“ leidyklos 
Punske, Lenkijoje, direktoriaus 
pavaduotojas, poetas ir Lenki
jos lietuvių visuomenės veikėjas 
sigitas Birgelis

– Prašytume papasakoti apie 
Punske veikiančią lietuvių „Auš
ros” leidyklą ir spaustuvę.

– Mūsų krašte labai senos lie-
tuvių leidybinės tradicijos. Jos siekia 
XVIII a. vidurį, bet ypač aktyvi lei-
dybinė veikla prasidėjo, kai 1904 m. 
Rusijos okupacinė valdžia panaikino 
draudimą rašyti lotyniškomis raidė-
mis. 1905 m. Seinuose buvo įkurta 
„Šaltinio“ leidykla ir spaustuvė, per 
10 gyvavimo metų išleidusi daugiau 
kaip 300 įvairių leidinių, kurių ben-
dras tiražas viršijo 5 mln. egzem-
pliorių knygų. Reikia pasakyti, kad 
toji leidykla-spaustuvė buvo trečioji 
tokio dydžio leidykla po Vilniaus 
ir Kauno. Pirmasis pasaulinis karas 
nutraukė gražias tradicijas. 2006 m. 
gruodžio pradžioje Seinuose minėjo-
me 100-ąsias „Šaltinio“ metines. Iki 
1960-ųjų metų Lenkijoje lietuviai 
neišleido nieko. 1960 m. pradėjo eiti 
„Aušra“ – nereguliariai kartą ar du 
per metus, ir taip buvo iki 1973 m., 
kai „Aušra“ buvo perkelta iš Varšu-
vos į Punską, o vėliau – į Seinus ir 
tapo ketvirtiniu leidiniu. 

Žinoma, reikėtų paminėti ir ki-
tus leidinius. Visų pirma „Varsnas“. 
Varšuvos lietuviai sugebėjo anais lai-
kais savarankiškai, nepriklausomai 
nuo lenkų valdžios cenzūros, leisti 
mėnraštį, pavadintą „Varsnos“. Patys 
jį platino. Leido vienerius metus. Ži-
noma, valdžia negalėjo pakęsti tokio 
lietuvių „savivaliavimo“, ir žūtbūt 
siekė uždaryti leidinį, kompensuoda-
mi lietuviams ketvirtine „Aušra“, iš-
einančia reguliariai 4 kartus per me-
tus. Toji „Aušra“ pergyveno visokių 
laikų, buvo ir gerų, kai patekdavo į 
Lietuvą ir buvo labai skaitoma. Tira-
žai siekė 8–10 tūkst. egz. Šiandien 
sunku Lietuvoje surasti vyresnės 
kartos žmogų, kuris nebūtų kažkada 
skaitęs „Aušros“. Toji „Aušra“ buvo 
žurnalas iš anapus „geležinės uždan-
gos“. Joje buvo galima rašyti apie 
daug ką, ko neleido sovietinės oku-
pacijos cenzūra, pvz., apie Lietuvos 
istoriją ir kt. dalykus. 

Laisvė ir nepriklausomybė, 
kaip Lietuvoje, taip ir Lenkijoje lei-
do daug ką – visų pirma buvo pa-
naikinta cenzūra, leista laisva ūkinė 
veikla, ir 1989 m. pabaigoje Lenki-
jos lietuvių draugija nusprendė leisti 
„Aušrą“ savarankiškai. 1960–1989 
m. „Aušrą“ leido Lenkijos vidaus 
reikalų ministerija. 1989 m. buvo 
patys blogiausi „Aušrai“ metai. Mū-

sų skaitytojai apie tokį įvykį kaip A. 
Brazausko apsilankymą Punske, Su-
valkuose ir Seinuose skaitė praėjus 
10 mėnesių, o tais metais išėjo vos 
du numeriai. Tai rodo, koks buvo Vi-
daus reikalų ministerijos pajėgumas 
ir noras. 

1990 metais „Aušra“ tapo 
mėnraščiu, atsirado daug rašančių ir 
skaitančių, ir jau po metų buvo ma-
tyti, kad vieno mėnraščio lietuviams 
Lenkijoje yra per mažai. Tam tikrus 
straipsnius, prisiminimus ar dar ką 
nors pradėta leisti dalimis arba atski-
romis knygomis. Tai pagimdė mintį 
apie savo leidyklą. 1992 m. „Aušra“ 
tampa dvisavaitiniu leidiniu. Regu-
liariai pradėtos leisti knygos. Pir-
moji knyga buvo Vytauto Rekaus, 
mūsų krašto tremtinio, prisiminimai 
iš tremties, pavadinta „Palundra“. 
1993 m. apie vidurį „Aušros“ lei-
dykla įregistruojama oficialiai. Pir-
miausia leidžia žurnalą „Aušra“, vė-
liau „Suvalkietį“ – tai žurnalas, kurį 
redaguoja Suvalkų lietuviai. Prieš 
10 metų sumanyta leisti žurnalą vai-
kams „Aušrelė“ (pradžioje būdavo 
kertelė „Aušroje“). Jaunimas leidžia 
leidinuką mokykloms „Dėmesio“ ir 
nuo 2003 m. čia išeina „Pasaulio lie-
tuvis“. 

Knygas leidžiame labai įvai-
rias, ir jų leidžiame visai nemažai. 

Senos lietuvių leidybinės tradicijos Lenkijoje
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Kai prieš trejus metus „Aušros“ lei-
dykla šventė veiklos 10-metį, buvom 
paskaičiavę, kiek ko išleidome: tai 
buvo apie 200 pavadinimų knygų, 
kalendorių, vadovėlių ir kt. leidinių. 
Per tuos trejus metus mūsų produk-
cija pagausėjo bene 30 pavadinimų. 
Leidžiama grožinė literatūra, labai 
plati etnografinė serija, pvz., šio 
krašto vestuvinės dainos, apie vestu-
vinius lietuvių papročius. Daug va-
dovėlių mūsų mokykloms – kasmet 
išleidžiame 6-7 pavadinimus.

99 proc. leidyklos išleidžia-
mų knygų leidžiama lietuvių kalba. 
„Aušros“ leidykla turi išsilaikyti 
kaip uždaroji akcinė bendrovė, ir 
tokios niekas remti negali ir nieka-
da negalės. Norint išleisti knygą, 
reikia rasti užsakovą arba rėmėją. 
Kasmet knygų leidybą paremia Len-
kijos vidaus reikalų ministerija, bet 
tik vieną kitą knygą. Gaila, kad mes, 
lietuviška leidykla, esanti visai neto-
li Lietuvos, negalime naudotis tomis 
lėšomis, kuriomis naudojasi Lietu-
vos leidyklos, nes veikia įstatymas, 
kuris mums neleidžia rašyti projektų 
Kultūros ministerijai – knygų leidy-
bai, kaip daro visos leidyklos, kadan-
gi esame ne Lietuvoje registruota lei-
dykla. Tuo pačiu mes esame atskirti 
nuo to šaltinio, kuris finansuoja kny-
gas. Mes galėtume ieškoti paramos 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mente, bet vėlgi ten lėšų nėra daug ir 
jos skiriamos švietimui, mokykloms, 
kurioms taip labai reikia pinigų. To-
dėl mes pinigų knygoms net ir nepra-
šome. 

– Kokį vaidmenį „Aušros“ lei
dykla vaidina Punsko gyvenime?

– Nemažą. „Aušros“ leidykla 
ne tik leidžia lietuviškus žurnalus, 
knygas, vadovėlius bet buvo ir yra  
kultūrinių renginių Punsko ir Seinų 
krašte rėmėja, jaunimui ir vaikams 
stovyklų, kuriose dalyvavo ir vaikai 
iš Lietuvos, rengėja. Leidykla labai 
aktyviai palaiko šio krašto lietuvių 
tapatybę. Įvairiomis progomis lei-
dykloje pasirodo knygos apie Puns-
ko ir Seinų krašto istoriją ir kultūrą. 
2006 m. išleidome keliolika knygų ir 

vadovėlių lietuviškoms mokykloms. 
Pati įsimintiniausia tai monografija 
„Punsko Kovo 11-osios licėjui 50“. 
Bendradarbiaujame su Lietuvos 
istorijos institutu, su kuriuo išlei-
dome dr. Vitalijos Stravinskienės 
„Lenkijos lietuvių bendruomenė 
1944-2000“ ar mokslinių straipsnių 

„aušros” LeidykLos spaustuvėje vyksta darBas

rinkinį, pavadintą „Punsko ir Seinų 
krašto lietuviai: Etninio ir kultūrinio 
tapatumo bruožai”. Turime neblogą 
techniką bei nemaža gabių ir prity-
rusių specialistų, redaktorių, stilistų 
bei spaustuvininkų būrį. Leidykloje 
dirba keliolika žmonių.

„aušros” LeidykLos stendas BaLtijos knygų mugėje viLniuje
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Pranešimas žiniasklaidai
2007. 01. 05.

Lietuvių Fondui už suteiktą paramą ir pasitikėjimą dėkoja studentas Audrius Makauskas: „Turėjau didžiulę 
laimę mokytis ir baigti ypatingą mokyklą – Vasario 16-osios gimnaziją... Šioje mokykloje buvo puoselėjama lietu-
vybė, tai padėjo subręsti mano tautiškumui... Stengiausi man suteiktas galimybes išnaudoti kuo geriausiai, lankyti 
daug papildomų užsiėmimų; moksluose pasiekiau labai gerų rezultatų. Visa tai nebūtų įmanoma be Lietuvių Fondo 
paramos. Už ją Jums nuoširdžiai dėkoju savo ir tėvų vardu“. 

Lietuvių Fondo nariams dėkoja Teatro premijos laureatė Giedrė Griškėnaitė Gillespie, kuri rašo: “Nuoširdus 
ačiū Jums visiems, kad remiate mus kultūros „darbininkus“ lietuvių išeivijoje. Man Jūsų pripažinimas premijos bū-
du duoda dar daugiau malonumo ir energijos toliau tęsti šį darbą lietuvių kultūros labui.“ 

2007. 01. 20.

Sveikiname Lietuvių Fondo narius į LF įstojusius gruodžio mėnesį: Kun. Peter Burkauską, Bridget ir Juozą 
Kasinskus, Gintarą Nenortą, Birutę ir Vytenį Nenortus, Aušrą ir Romą Tautkus, Aušrą Gecytę-Gause, Mildą ir Kęs-
tutį Mikušauskus, Daną ir Vytą Bartašius, Jurgą Šakalytę-Hamm, Iną ir Vytą Jasulaičius, Laurą ir Dalių Gedgaudus, 
Nidą ir Tadą Kartavičius, Viliją Dėdinas ir Chris Gair, Simą Kijauską, Donatą Galentą, Elden Genitį, narius – kan-
didatus: Algimantą Grintalį, Jurgį Paliulionį, George Juškaitį, Dalią Trakį. Visus, norinčius tapti Lietuvių Fondo 
nariais kviečiame kreiptis adresu: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 6302571616.

2007 sausio 2 d. mirė ilgametis Uzbekijos Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkas Vidas Žiaunys. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi nuošir-
daus bendradarbio ir reiškia gilią užuojautą artimiesiems.

„Geopolis” skelbia pilietinių straipsnių konkursą
Akademinio jaunimo organizacija „Geopolis“ tęsia projektą „Pilietinės jaunimo idėjos emigruojančioje Lie-

tuvoje“ ir skelbia straipsnių konkursą „Pilietiškumas. Tautiškumas. Emigracija“, kuriame kviečia dalyvauti ir savo 
nuomonę aktualiais Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai klausimais išreikšti kiekvieną neabejingą lietuvį ar lietuvę, 
kad ir kur jis ar ji būtų... 

Projektas „Pilietinės jaunimo idėjos emigruojančioje Lietuvoje“ pradėtas įgyvendinti 2005 m. rašinių kon-
kursu „Neklausk, ką tau gali duoti Lietuva. Klausk, ką tu gali duoti Lietuvai!“, jo laureatai apdovanoti specialioje 
konferencijoje, vėliau surengtas kūrybinės raiškos konkursas, PJIEL vasaros stovykla. Akademinio jaunimo orga-
nizacija „Geopolis“ PJIEL projektu siekia išprovokuoti argumentuotą vyresniųjų klasių moksleivių, emigravusių 
lietuvių, šalies mokytojų diskusiją emigracijos tema, identifikuoti emigracijos priežastis, jos žalą ir pasekmes bei 
pasiūlyti šios problemos sprendimo būdus. Projektą remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos 
vyriausybės. Daugiau informacijos apie projektą ir straipsnių konkursą: www.geopolis.lietuvoje.info. 


