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Nejaugi iki šiol Lietuva 
gyveno neteisėje?

Konstitucinio teismo išaiškinime sakoma, 
kad turėti antrą pilietybę galima tik labai retais at-
vejais. Jau turintiems dvigubą pilietybę ji nebus 
atimama, bet jos nebegalės gauti piliečių vaikai 
ir naujai išvykstantys. Balandžio 16–20 d. vykusi 
LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komi-
sijos sesija tai problemai skyrė labai daug dėme-
sio. Į posėdžius buvo kviesti valstybės pareigū-
nai, teisininkai, mokslininkai, išeiviai, politikai. 
Visi vienbalsiai pripažįsta, kad daroma didžiulė 
žala ne tik užsienio lietuviams, bet ir pačiai Lietu-
vai, nes Lietuva ir taip sumažėjusi dėl okupacijos 
nuostolių ir naujos emigracijos bangos. Vieninte-
lė tik teisininkų gildija atkakliai laikosi Konstitu-
cinio teismo nuostatos, kad pilietybė – išskirtinai 
teisinis ryšys. Išeivija ir ją palaikantys Lietuvos 
lietuviai sako, kad tai prigimtinis ryšys, kurio nie-
kas negali atimti.

Teisininkai, manydami, kad sąžiningai lai-
kosi Konstitucijos raidės, papuola į gana keblią 
padėtį. Išeitų, kad Lietuva iki šiol gyveno neteisė-
je, jeigu iki Konstitucinio teismo išaiškinimo lei-
do daugeliui savo piliečių naudotis dviguba pilie-
tybe. Bet juk už šią Konstituciją, pagal kurią iki 
šiol gyvenome, Lietuvos žmonės balsavo. Išeitų, 
Konstitucinis teismas ginčijasi su tauta. 

Kuo gresia tokia padėtis, kai Lietuvos pi-
liečių užsienyje bus mažiau? Tai reiškia, kad ir 
Lietuvos lobistų pasaulyje bus mažiau, vadinasi, 
tuo lengviau bus sumenkinti Lietuvos interesus 
tarptautiniu mastu. JAV lietuviai, 50 metų Lietu-
vai esant okupuotai, kietai laikė savo valdžią ne-
pripažinti Lietuvos okupacijos. Lietuvai stojant į 
NATO ir Europos Sąjungą vėlgi svarbią reikšmę 
turėjo lietuvių lobizmas Baltuosiuose rūmuose, 
kurie turėjo lemiamos įtakos sprendžiant Lietu-
vos narystės klausimą.

Imperinės Rusijos jėgos, negalinčios su-
sitaikyti su sutrumpėjusia Baltijos pakrante, tik-
riausiai būtų labai patenkintos, jeigu Lietuvos 
Konstitucija taip ir liktų išaiškinta: pervažiavai 
Lietuvos sieną, vadinasi, nebesi lietuvis. Senieji 
išmirs, o naujųjų piliečių pasaulyje nebebus, taigi 
anksčiau ar vėliau su ta nepaklusnia Lietuva bus 
galima kalbėtis sava kalba.

Kad taip neatsitiktų, deda pastangas Seimo 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės (nuo šiol veik-
sianti kaip Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės) komisija ir sulaukia daug supratimo Lie-
tuvoje, netgi žiniasklaidoje. 

Audronė Viktorija Škiudaitė
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Ar LR Konstitucinis teismas 
leidžia į pliažą eiti be 
viršutinių drabužių?

Kiekvienai civilizuotai valsty-
bei svarbus ryšys su išeivija, kad ir 
su kitų valstybių pilietybę turinčiais 
jos piliečiais. Mažai gyventojų turin-
čiai Lietuvai šis ryšys turi būti ypač 
svarbus. Kasmet blogėjanti demogra-
finė padėtis, globalizacijos iššūkiai, 
taip pat bręstančios kitų šalių, nepri-
klausančių euroatlantinei erdvei, pi-
liečių imigracijos į Lietuvą perspek-
tyva verčia kuo skubiau spręsti mūsų 
valstybės ryšių su tautiečiais proble-
mą. Šiuo atžvilgiu itin svarbūs ne tik 
kultūriniai, bet ir politiniai – pilieti-
niai – valstybės ir jos Tautos įsiparei-
gojimų diasporai principai. Lietuvos 
nacionalinis interesas – ne tik padėti 
išsaugoti pasaulio lietuvių kultūrinę 
tapatybę, bet ir spręsti problemas, 

dėl kurių nukenčia Tauta, kaip pilie-
tinė bendruomenė. Esminė problema 
šiuo požiūriu yra dvigubos piliety-
bės klausimas. 

Iš tiesų, po minėtojo Konstitu-
cinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. 
nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuo-
jančių Lietuvos Respublikos pilie-
tybės santykius, nuostatų atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai” 
atsirado neaiškumų dėl Lietuvos pi-
liečių teisės turėti ir kitos šalies pi-
lietybę, daugelis Lietuvos piliečių 
pajuto, kad jie gali prarasti pilietinį 
ryšį su Lietuvos valstybe, kai kam 
pasirodė, kad Lietuvos valstybė gali 
ignoruoti jų teisėtus  lūkesčius ir kad 
draudimai Lietuvos piliečiams atski-
rais įstatyme nustatytais atvejais tu-
rėti ir kitos valstybės pilietybę gali 
neatitikti teisinei valstybei būtino 
proporcingumo principo, reguliuo-
jant vieną ar kitą valstybės ir jos pi-

liečių santykių problemą.  
Šiandien turime konstatuoti, 

kad po KT nutarimo dvigubos pilie-
tybės problema yra tapusi ypač aštri, 
reikalaujanti neatidėliotinų sprendi-
mų, nes kitaip didelė dalis Lietuvos 
piliečių, dabar gyvenančių kur nors 
ne Lietuvoje, vis labiau jausis Lietu-
vai nereikalinga. Tačiau problema, 
užuot buvusi sprendžiama, atsižvel-
giant į Lietuvos nacionalinį interesą 
ir jį atitinkančią 1997 m. Europos pi-
lietybės konvenciją, kurios Lietuva, 
kitaip nei dauguma Europos valsty-
bių, iki šiol net nėra ratifikavusi, yra 
paversta keista konstitucinės doktri-
nos interpretacija. Minėtoje Europos 
Konvencijoje, be kita ko, numatyti 
atvejai, kai dvigubos pilietybės nesu-
teikimas iš esmės prilygtų žmogaus 
teisių pažeidimams. ES nare tapu-
sios Lietuvos valdžioms ši Konven-
cija, matyt, todėl ir nepatinka, nes 

Lietuvos pilietybės neturi 
gauti tik nusikaltęs lietuvis

Andrius Kubilius
2007-04-13 A. Kubilius, Seimo vicepirmininkas, Tėvy-

nės sąjungos pirmininkas, atsižvelgdamas į didžiulį visuome-
nės susijaudinimą sukėlusį Konstitucinio teismo „Pilietybės 
įstatymo“ išaiškinimą, Seime įregistravo šio įstatymo pataisų 
projektą ir jį pristatė Seimo ir JAV LB komisijoje. Tą pačią 
dieną, 2007-04-19, Seimas pritarė šio projekto svarstymui. 

Pagal 2006-11-13 Konstitucinio teismo išaiškinimą, 
Lietuvos piliečiai ir jų palikuonys, įgiję kitos šalies pilie-
tybę, praranda Lietuvos pilietybę (to netaikoma jau turin-
tiems Lietuvos pilietybę). Suprasdamas tokio sprendimo 
žalingumą Lietuvos valstybei, turinčiai nedaug gyvento-
jų, ir moraline, ir fizine prasme, Seimo narys Andrius 
Kubilius ėmėsi taisyti „Pilietybės įstatymą“ ir pateikė pa-
taisą, kuri, plačiai interpretuojant, teigia, kad Lietuvos 
pilietybės neturi gauti tik nusikaltęs lietuvis. 

Pateikiame A. Kubiliaus nuomonę, reabilituojančią 
dvigubos pilietybės institutą.
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rūpinamasi ne pilietinės bendruome-
nės interesais, o kažkokia sveiku 
protu nesuvokiama segregacija: turi 
pilietinių įsipareigojimų kitai šaliai, 
tai Lietuvai kaip pilietis esi neberei-
kalingas. 

Po Konstitucinio teismo nu-
tarimo Vyriausybės sudaryta Pilie-
tybės klausimams svarstyti darbo 
grupė, kuriai vadovauja Egidijus Ja-
rašiūnas, taip pat kol kas nesiūlo pri-
imtinų, Lietuvos nacionalinį interesą 
atitinkančių problemos sprendimų. 
Ji pasiūlė kitos šalies pilietybę turin-
tiems lietuviams suteikti vadinamąjį 
„ypatingo ryšio su Lietuva statusą“. 
Tenka sutikti su Kęstučiu Girniumi, 
kad šis pasiūlymas yra gėdingas ir 
žeminantis. Kaip pažymi K. Girnius, 
ypatingą statusą išeiviai, „kaip ir vi-
si lietuviai, turi nuo Konstitucijos 
priėmimo datos, nes Konstitucijos 
32-asis straipsnis nedviprasmiškai 
tvirtina, kad „kiekvienas lietuvis ga-
li apsigyventi Lietuvoje”. Išeiviams, 
kaip sako K. Girnius, komisija siūlo 
„margą niekutį“, kuris iš esmės juos 
tik žemina. 

Pats KT yra pasiūlęs surengti 
dvigubos pilietybės klausimu refe-
rendumą dėl Konstitucijos pataisų, 
kas, mano įsitikinimu, yra taip pat 
nepriimtina. Aš matau problemos 
paprastesnį sprendimą. Jį ir siūlau 
savo įstatymo projekte. Teikiamas 
įstatymo projektas, kuriam pritarė 
ir TS frakcija, yra paremtas KT teis-
mo suformuluotais argumentais dėl 
dvigubos pilietybės ir pilietybės bei 
etninės tautos santykių ir tam tikra 
lingvistine diskusija su Konstituci-
niu teismu, remiantis tuo pačiu Lie-
tuvos kalbos žodynu.

Visų pirma dėl lingvistikos, 
nes tai pats svarbiausias KT argu-
mentas. Kaip žinote, KT, remdama-
sis Lietuvių kalbos žodynu, išaiški-
no, ką reiškia žodis „atskiras“, – kad 
tai yra „išimtinio, reto“ sinonimas,  o 
tuo remdamasis, išaiškino kad, „Kon-
stitucijos 12 straipsnio nuostata, jog 
asmuo gali būti kartu Lietuvos Res-
publikos ir kitos valstybės piliečiu 
tik atskirais įstatymo numatytais at-
vejais, reiškia, kad tokie įstatymo 

nustatyti atvejai gali būti tik labai 
reti (atskiri), kad dvigubos piliety-
bės atvejai turi būti ypač reti – išim-
tiniai“. Toks konstitucinio termino 
„įstatymo nustatytais atskirais atve-
jais“ lingvistinis išaiškinimas man 
pasirodė keistas. Nes tai reikštų, jog 
pasakymas, kad atskirais atvejais 
žmogus gali viešai dėvėti maudymo-
si kostiumą be viršutinių drabužių tu-
ri reikšti ne tai, kad jis tai gali daryti 
tik paplūdimiuose, bet kad jis tai turi 
daryti „ypač retai – išimtinai“. Jei 
mėnesį ilsitės prie jūros, galite užsi-
vilkti maudymosi kostiumą tik vieną 
dieną – kitomis dienomis pasirodyti 
viešai be viršutinių drabužių jums 
draudžiama.

Reikia pastebėti, kad žodžiai 
„atskiri atvejai“ negali būti sutapati-
nami su „atskirais asmenimis“, nes 
LR Konstitucijoje šie terminai yra 
vartojami visai skirtingai. Lygiai taip 
pat žodžiai „įstatymo nustatyti atski-
ri atvejai“ nėra tapatūs žodžiams 
„dvigubos pilietybės atvejai“, nes 
akivaizdu, kad pirmuoju atveju kal-
bama  apie visiems bendras dvigu-
bos pilietybės taisykles, kurias nu-
stato įstatymas, kai antruoju atveju 
Konstitucinis teismas kalba jau apie 
taisyklių panaudojimo faktą – kiek 
asmenų tomis taisyklėmis galėjo pa-
sinaudoti. Toks  netikslus ir nereika-
lingas šių dviejų sąvokų sutapatini-
mas įneša nereikalingos painiavos, 
formuluojant dvigubos pilietybės 
konstitucinę doktriną.

Pagal Lietuvių kalbos žodyną, 
žodį „atvejis“ galima suprasti  kaip 
tam tikro reiškinio, tam tikrų sąly-
gų  apibrėžimą. Lietuvos teisinėje 
kalboje žodžiai „atskirais atvejais“ 
dažniausiai  nurodo į tam tikros at-
skiros, bendros kokybės ar bendros 
taisyklės apibūdinimą. Kaip pavyzdį 
galime įsivaizduoti tipišką teisinę 
normą – „pašalpos išmokamos tik 
teisės aktuose numatytais atskirais 
atvejais“. Tokia norma turi būti pa-
lydima teisės aktų, kuriuose ir būna 
įvardinti „atskiri atvejai“ – sausra, 
gaisras ir pan.

Pavarčius keletą dabar galio-
jančių teisės aktų nesunkiai galima 

rasti paprastų pavyzdžių, kaip šian-
dien galiojančiuose atskiruose įsta-
tymuose yra vartojamas žodis „atve
jis“, kuris dažniausiai yra siejamas 
su įstatymo nuostatos įgyvendinimui 
būtinomis sąlygomis, taisyklėmis ar 
kokybiniais parametrais, kurių ben-
driniam apibūdinimui ir yra vartoja-
mas terminas „atvejis“.

Įstatymo projekto aiškinama-
jame rašte cituoju Civilinio proceso 
kodekso, Prekių ženklų ir Antidem-
pingo įstatymo atskirus straipsnius, 
kurie aiškiai parodo, kad žodis „atve-
jis“ yra vartojamas tam tikrų sąlygų 
apibrėžimui.

Taigi akivaizdu, kad LR Kon-
stitucijoje vartojamą  terminą  „įsta-
tymo numatytus atskirus atvejus“ 
turime suprasti kaip nuorodą į įsta-
tyme nustatytas atskiras sąlygas, ku-
rių skaičius turi būti ribotas, ne ma-
siškas, ir kurioms esant  asmuo gali 
būti kartu ir Lietuvos Respublikos, 
ir kitos valstybės pilietis. Tuo tarpu,  
kiek piliečių sugebės pasinaudoti to-
kiomis įstatyme numatytomis atskiro-
mis sąlygomis, tai yra susiklostančių 
sąlygų ir  įstatymo įgyvendinimo, o 
ne konstitucinės doktrinos reikalas.

Dviguba pilietybė
Aiškinantis dvigubos piliety-

bės teisinio reguliavimo konstitu-
cinės doktrinos problemas, reikia 
atkreipti dėmesį ir į Lietuvos kon-
stitucinės tradicijos, sprendžiant šią 
problemą, raidą. Konstitucinis teis-
mas nuosekliai išaiškino, kad XX 
a. Lietuvos pilietybės reguliavime 
susiklostė tradicija, jog dviguba pi-
lietybė lietuviams buvo leidžiama ir 
reguliuojama, suvokiant, kad, viena 
vertus, esant didelei emigracijai dvi-
gubą pilietybę reikia leisti, kaip gali-
mybę lietuviams išlaikyti ryšius su et-
nine Tėvyne, kita vertus, dviguba pi-
lietybė buvo  apribojama, suvokiant, 
kad jeigu daugelis Lietuvos piliečių 
įgys antrąją pilietybę valstybės, kuri 
Lietuvai yra nedraugiška (kokiomis 
yra buvusi sovietinė Rusija ar Lenki-
ja, okupavusi Vilniaus kraštą),  kils 
pavojų valstybingumui.

Lietuvos istorijoje dvigubos 
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pilietybės reguliavimas kito ir jo 
turinys buvo siejamas su įvairiais 
valstybės tikslais, tiek saugant savo 
interesus, tiek stengiantis sudaryti 
galimybes lietuvių tautai išsaugoti ir 
pilietinį tarpusavio ryšį.

Po 1990 m. kovo 11 d. Lietu-
voje dvigubos pilietybės reglamen-
tavimas, savo konstitucinį pavidalą 
įgavęs 1992 m. spalio 25 d. Konstitu-
cijoje,  įstatyminiame lygyje  nuolat 
keitėsi ir laisvėjo, atsižvelgiant ir į 
tai, kad mažėjo iššūkių nepriklauso-
mybei bei link pabaigos artėjo nuo-
savybės restitucijos procesas, kurio 
apimtys taip pat įtakojo teisės į dvi-
gubą pilietybę apibrėžimą.

Pasaulio patirtis rodo, kad 
įvairios šalys įvairiai sprendžia dvi-
gubos pilietybės reikalus. Didelės ša-
lys, kurios stengiasi apsisaugoti nuo 
imigracijos, dvigubą pilietybę sten-
giasi riboti ir jos netoleruoja, taip 
bandydamos mažinti paskatas imig-
racijai (Prancūzija, Vokietija). Tuo 
tarpu mažesnės valstybės, ypač tos, 
kurios yra patyrusios dideles emigra-
cijos bangas ir jos piliečiai yra gau-
siai pasklidę po visą pasaulį, žymiai 
lengviau suteikia savo piliečiams 
teisę turėti dvigubą pilietybę (Airija, 
Šveicarija, Čekija, Italija, Jungtinė 
Karalystė). 

Pilietybė ir etninė tauta
Konstitucinis teismas nuosek-

liai pagrindžia pilietybės instituto ir 
nacionalinės valstybės, sukurtos  et-
ninės lietuvių tautos pagrindu, sąsa-
jas. Pilietybės santykių reguliavimas 
turi stiprinti nacionalinę valstybę ir 
jos etninę tautą, o ne silpninti. Ši nuo-
stata ypač svarbi šiais globalizacijos 
laikais, kai mažos tautos, tokios, 
kokia yra lietuvių tauta, patiria vis 
naujų ir ypatingų išbandymų. Ypač 
svarbus, mūsų manymu, yra KT  tei-
ginys, kad „pagal   Konstituciją ne
galima  nustatyti  tokio teisinio re
guliavimo, kuris atkirstų užsienyje 
gyvenančius lietuvius nuo lietuvių 
tautos“. Remdamiesi šiuo teiginiu 
galime tvirtinti ir tai, kad negali bū-
ti nustatytas toks teisinis dvigubos 
pilietybės reguliavimas, kuris nuo 

lietuvių tautos atkirstų užsienyje gy-
venančius lietuvius, galbūt įgijusius 
kitos valstybės pilietybę.

Išskirtinių, lengvatinių sąlygų 
pilietybės santykiuose sudarymas lie-
tuviams ar lietuvių kilmės asmenims 
yra Tautos interesas, kurio konstitu-
cingumą pagrindžia ši Konstitucinio 
teismo suformuluota pilietybės ir et-
ninės tautos išskirtinių santykių kon-
stitucinė doktrina.

Taip suprantant LR Konstitu-
cijoje numatytą dvigubos pilietybės 
institutą, kuris yra  reguliuojamas 
per  „įstatyme numatytus atskirus at-
vejus“, akivaizdu, kad turime kalbėti 
apie atskiras sąlygas, kurių skaičius 
turi būti ribotas, ne masiškas, ir, ku-
rioms esant,  asmuo gali būti kartu ir 
Lietuvos Respublikos, ir kitos valsty-
bės pilietis. Tokios sąlygos turi būti 
išskirtinės visų pirma ta prasme, kad 
jos turi leisti siekti pagrindinio pilie-
tybės tikslo – piliečių ryšio su etnine 
Tėvyne išsaugojimo globalizacijos 
audrose, kita vertus, tokios sąlygos 
turi būti išskirtinės ir ta prasme, kad 
jos turi apriboti teisę į dvigubą pi-
lietybę, kad nesukeltų abejonių dėl 
pagrindinių konstitucinių piliečio 
teisių ir pareigų įgyvendinimo. Taip 
pat tos atskiros sąlygos (atskirų atve-

jų apibrėžimas), nustatytos įstatyme, 
laikui bėgant gali keistis, priklauso-
mai nuo besikeičiančių iššūkių Tau-
tai ir Tėvynei. Konstitucinis teismas 
yra pabrėžęs savo nutarimuose, kad 
„Respublikos Prezidentas, spręsda-
mas, ar asmeniui suteikti Lietuvos 
Respublikos  pilietybę,  turi  vado-
vautis  Tautos  ir Lietuvos valstybės 
interesais“. Lygiai taip pat ir Seimas, 
įstatymuose apibrėždamas, kokiais 
atskirais atvejais asmuo gali būti kar-
tu ir Lietuvos Respublikos, ir kitos 
valstybės piliečiu, turi vadovautis 
Tautos ir Lietuvos valstybės intere-
sais, kurie bėgant laikui gali keistis.

Įstatymo pataisoje lietuvių kil-
mės asmenims yra taikomi mažiausi 
reikalavimai. Tokie asmenys negalė-
tų vienu metu turėti kitos valstybės 
pilietybės ir Lietuvos Respublikos 
pilietybės tik tuo atveju, jeigu būtų 
padarę įstatyme numatytus nusikal-
timus. Kitiems asmenims gali būti 
taikomi papildomi nuolatinio gyve-
nimo Lietuvoje reikalavimai arba 
reikalavimai turėti tik euroatlantinės 
integracijos kriterijus atitinkančios 
valstybės antrąją pilietybę, priklau-
somai nuo to, kada jie ar jų protėviai 
yra ar buvo įgiję Lietuvos Respubli-
kos pilietybę.

Liepos 27–rugpjūčio 24 dienomis Klaipėdos universitete jau 
šeštą kartą organizuojami lietuvių kalbos kursai užsieniečiams ir ki-
takalbiams, gyvenantiems Lietuvoje. Kursų trukmė – 4 savaitės (90 
akademinių val.). Studijos vyks keliomis grupėmis – pradedančiųjų ir 
pažengusiųjų. Bus organizuojamos kelionės po Klaipėdos kraštą, ren-
giamos vakaronės. Per penkerius metus jau yra studijavę studentai iš 
Vokietijos, Olandijos, Švedijos, Liuksemburgo, Amerikos, Kanados, 
Australijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Čekijos, Rusijos ir kt. Į 
kursus susirenka įvairiausio amžiaus ir profesijų žmonių: nuo studen-
tų iki vyresnių. Vyriausiam kursų dalyviui buvo 63 metai. Čia taip pat 
mokėsi ir indė vienuolė Cecilija iš Kretingos vienuolyno. Dalis stu-
dentų atvykdavo pagal „Socrates“ programą arba gavę Lietuvos Švie-
timo ir mokslo ministerijos stipendiją, kiti studijavo savo lėšomis. 
Kontaktai: Jūratė Derukaitė, el. adresas: jurate.derukaite@ku.lt, tel. 8 
46 398 522. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje: www.ku.lt

Atostogos mokantis lietuviškai
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2007 m. balandžio 16–20 d. 
vyko Seimo ir JAV LB komisijos 
posėdis, kurio metu ne tik svarsty-
tos opios Lietuvai ir išeivijai proble-
mos, bet ir sulaukta svarbių Seimo 
sprendimų dėl šios komisijos atei-
ties. Balandžio 19 d. Seimas vienin-
gai nusprendė, kad komisija spręs 
viso pasaulio lietuvių reikalus. Nuo 
šiol ji vadinsis Seimo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės komisija ir 
joje šalia didžiausios JAV LB delega-
cijos (5 atstovai) komisijoje dirbs ir 
penki kitiems regionams atstovaujan-
tys LB kraštų atstovai: du komisijos 
nariai atstovaus Europai; vienas Ka-
nadai, vienas Rytų lietuviams ir vie-
nas etninėms žemėms. Šioje sesijoje 
patariamuoju balsu jau dalyvavo ke-
turios atstovės: etninių žemių atsto-
vė Irena Gasperavičiūtė iš Lenkijos; 

Seimo ir JAV LB komisija 
praplėsta į Seimo ir PLB komisiją

dvi Europos atstovės – Jadvyga Kur-
šelienė iš Austrijos ir dr. Aurelija Go-
ris Norienė iš Belgijos bei Kanados 
LB atstovė Joana Kūraitė. 

Baigiantis Komisijos posė-
džiams jos nariai surengė spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvavo ir 
PLB valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė. Buvo pristatytos visą sa-
vaitę vykusios svarstybos. Pateikia-
me kai kurias spaudos konferencijo-
je dalyvavusiųjų mintis.

Dalia Puškorienė, komisijos 
pirmininkė: „Aš pristatysiu, kas bu-
vo nuveikta sesijos metu: patvirtinti 
nuostatai dėl PLB komisijos sudary-
mo; kalbėta apie įvaikinimą; švieti-
mą Rytų Lietuvoje; lietuviško pavel-
do išsaugojimą; Lietuvos valstybės 
ir ambasadų užsienyje vaidmenį, sau-
gant kultūros objektus; pasirengimą 

Švč. Mergelės Marijos apreiškimo 
Šiluvoje 400 metų jubiliejui; išeivi-
jos vaidmenį Lietuvos vardo 1000 
metų jubiliejaus minėjime; daugiau-
sia dėmesio skirta Lietuvos piliety-
bės išsaugojimo klausimams.  

... Mūsų rūpestis, kad iš Lietu-
vos į užsienį išvežami vaikai atrastų 
tėvus, kurie yra lietuviai arba lietuvių 
kilmės, kad kiek galima daugiau asme-
nų išlaikytų lietuviškąją tapatybę.

...Tėvynė tik viena. Tavo tėvy-
nė ten, kur tu gimei. Namų gali bū-
ti daug. Aš galiu gyventi Lietuvoje, 
Amerikoje, Graikijoje“... 

Dr. Rimtas Marcinkevičius, 
komisijos narys, atstovaujantis tre-
čiosios bangos išeiviams: „Lietuvių 
tauta nedaloma, lietuvių tauta yra vie-
na. Mes turime suprasti, kad reikia 
gelbėti ne tik išvykusius lietuvius, 

LR Seimo iR JAV LB 
komiSiJoS dARBe ViLniuJe 
svečių teisėmis dalyvavo 
(priekyje sėdi) plB pirmi
ninkė regina narušienė 
ir šalia jos stovinti rūta 
Žilinskienė, kanados 
lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė; (iš kairės 
antroje eilėje): joana 
kūraitė, plB atstovė 
iš kanados, aurelija 
goris norienė, plB at
stovė iš Belgijos, irena 
gasperavičiūtė, plB at
stovė iš punsko, jadvy
ga kuršelienė, plB at
stovė iš  austrijos ir dr. 
darius Furmonavičius iš 
d. Britanijos
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bet ir čia likusius. Mes turime rūpin-
tis gerinti gyvenimo kokybę Lietuvo-
je, kad žmonės nenorėtų išvažiuoti. 
Mums rūpi ir nutautėjimas išvykus. 
Tai vyksta per tautinio paveldo nai-
kinimą. Kaip žinote, lietuviškos baž-
nyčios yra ne tik religiniai centrai, 
bet ir lietuvių susibūrimo vietos, 
kultūros centrai. Aplink tuos centrus 
buriasi ir naujoji banga. Parapijos pa-
deda jungti juos tarpusavyje. Todėl 
mums rūpi lietuviško paveldo išsau-
gojimas taip pat, – sakė R. Marcin-
kevičius, o atsakydamas į žurnalistų 
klausimą jis pažymėjo, kad Lietuva 
turėtų stiprinti patriotinį auklėjimą, 
kelti pasididžiavimą savo valstybe, 
kad lietuviai jaustųsi verti piliečiai.

...Gyvenant užsienyje išlikti lie-
tuviu yra labai sunku. Užauginti vai-
kus lietuviais ir išlaikyti lietuvišką pa-
triotizmą reikia labai didelių pastangų. 
Mūsų patriotizmas gyvenant užsienyje 
labai sustiprėja. Konstitucinio teismo 
sprendimas atima teisę dalyvauti Lie-
tuvos gyvenime: negalime balsuoti, 
spręsti savo valstybės gyvenimo“. 

Angelė Nelsienė, komisijos 
narė: „Mums labai svarbu matyti 
Lietuvos televizijos laidas. Mes jau 
ankstesnėse rezoliucijose tokią gali-
mybę esame pažymėję. Reikia, kad 
Lietuva tokias galimybes mums su-
darytų. Kad lietuviai, kur begyventų, 
galėtų stebėti Lietuvos politinį ir kul-
tūrinį gyvenimą, suprasti problemas 
ir padėti jas spręsti.

...Sovietmečiu mus tituluoda-
vo užsienio lietuviais. Niekada nesa-
kysiu „išeivijos“, nes aš niekur neiš-
ėjau, mane tėvelis užmetė ant veži-
mo ir išsivežė. Aš nesijaučiu išeivė, 
aš esu lietuvė, gyvenanti užsienyje, 
širdimi ir mintimis esanti Lietuvoje, 
puoselėjanti lietuviškumą, išauklėju-
si tris dukras lietuviškai, jos ištekėjo 
už lietuvių, 9 anūkai yra lietuviai, 
kalba lietuviškai ir lanko lietuvių mo-
kyklas. Tokių pavyzdžių labai daug. 
Mes nesame nudžiūvusi šaka“.

Regina Narušienė, PLB pir-
mininkė: „Mums labai svarbūs ryšiai 
su tėvyne. Svarbiausias ryšys yra 
pilietybė. Po Konstitucinio teismo 
išaiškinimo daugelis praras tą pilie-

tybę. Esam labai susirūpinę. Susirū-
pinimą reiškiame laiškais, internetu. 
PLB nusprendė surinkti parašus po 
peticija dėl dvigubos pilietybės, jau 
surinkta keletas tūkstančių parašų. 
Juos įteiksiu Seimo pirmininkui, bet 
tai tik pradžia. Lietuviais mes esa-
me, lietuviais turime ir būt“. 

Rusų televizijos žurnalistė, nie-
kaip nesuprasdama, kad išeivija Lietu-
vos pilietybės gali siekti tik iš patrio-
tizmo, keletą kartų primygtinai provo-
kavo: „Jums svarbu turėti pilietybę, 
aišku, kad ne tik iš patriotizmo“. 

Regina Narušienė jai atsakė: 
„Interesas yra ne tik mūsų, bet ir Lie-
tuvos. Nuo Kovo 11-osios lietuvių 
vis mažėja. Kas užpildys jų vietas? 
Kokia bus Lietuva? Kokia kalba čia 
kalbėsime? Kokia bus mūsų kultūra? 
Mes negalime atsisakyti nė vieno lie-
tuvių kilmės žmogaus. Kiekvienas 
asmuo yra didžiausias turtas. Aš ne-
kalbu apie dvigubą pilietybę, aš kal-
bu apie išlaikymą savo pilietybės. 
Čia iš tiesų net ne Lietuvos piliety-
bės klausimas, nes Lietuva jau turi 
ES pilietybę. Mes prašom neatimti 
pilietybės, kurią mes turime. Tai mū-
sų prigimtinė teisė. Mes žiūrim ne 
tik į savo reikalus, mes žiūrime ir į 
Lietuvos ateitį. ...Daugelis trečiaban-
gių, kai aš juos klausinėjau, kodėl 
jiems reikalinga Lietuvos pilietybė, 
atsakydavo: „Aš niekad nesakysiu, 
kad negrįšiu. Klausimas tik: kada ir 
kokiomis sąlygomis“. 

...Kai manęs klausia, keliems 
kraštams aš galiu būti lojali, aš atsa-
kau: Lietuva yra mano mama, čia ma-
no tėvynė. Lietuvoje aš gimiau, čia 
mano širdis. Mano tėvas yra Ameri-
ka, nes aš ten užaugau, išsilavinau 
ir jis man davė duoną. Bet aš myliu 
abu – ir mamą, ir tėtį“. 

Dr. Romualdas Kašuba, 
komisijos narys. „Aš į užsienio lie-
tuvius žiūriu kaip į fortą, kaip į ko-
mandą išlaikyti lietuvybę užsienyje, 
apsaugoti ryšius su Lietuva. Kiekvie-
na komanda turi turėti simbolį. Tas 
simbolis yra Lietuvos pilietybė. Aš 
manau, kad tas klausimas išsispręs 
teigiamai. Mano karta jau 60 m. lai-
ko fortą Amerikoje. Mums reikia pa-

galbos iš Lietuvos švietimo, kultūros 
srityse, mums reikia lietuviškos tele-
vizijos. Mums reikia informacijos, 
kas skatina sugrįžti į Lietuvą. Tokios 
informacijos aš daug nematau. 

Amerikiečiai garbina etninį 
pasireiškimą. Aš niekada nebijojau 
būti lietuviu Amerikoje. Kai aš nu-
vykstu pas savo dukrą, žentas, aukš-
tas Amerikos jūrų karininkas, prie sa-
vo namų iškelia Lietuvos vėliavą“.

Irena Gasperavičiūtė, Lenki-
jos LB pirmininkė: „Konstitucinio 
teismo sprendimas nepalietė vien 
užsienio lietuvių, jis palietė ir jus 
čia, Lietuvoje, nes jūs nežinote, kaip 
jums ar jūsų vaikams gali susiklosty-
ti gyvenimas. Jūs taip pat bet kada 
galite prarasti Lietuvos pilietybę. 
Čia yra didžiausia klaida. Lietuvos 
pilietis negali jaustis saugus, jeigu 
yra galimybė netekti pilietybės. Gali 
atsitikti taip, kad, jums išvykus į kitą 
valstybę, gims vaikas, kuris automa-
tiškai įgis kitos valstybės pilietybę. 

...Kaip jaustis tiems lietu-
viams, kurie jau turi dvigubą piliety-
bę, kai kitiems ji atimama? Aš turiu 
dvi pilietybes, o kiti negalės turėti. 
Tai dviguba teisė. Ar tie, kurie nebe-
gali turėti dvigubos pilietybės, neap-
skųs teismui tokios nelygybės? Kai 
kurios valstybės praktikuoja, kad pir-
moji pilietybė yra prigimtinė ir ji nie-
kados neprarandama prieš piliečio 
valią. Mano įsitikinimu, tai labiau-
siai garantuoja piliečio saugumą“.

Laima Mogenienė, komisi-
jos pirmininkė: „Premjeras ir prezi-
dentas yra už dvigubą pilietybę. Jų 
nuomone, reikia rasti būdų, kad ji 
būtų įteisinta. Tai teisinis kazusas, 
o ne teisinis klausimas. Dviguba pi-
lietybė buvo tautos apsisprendimas, 
ji balsavo už Konstituciją ir ja vado-
vavosi. Tauta turėtų rengti referendu-
mą, kad dviguba pilietybė būtų atim-
ta, – tuomet būtų daug logiškiau, – o 
ne rengti referendumą, kad pilietybė 
būtų suteikta. Lietuvos valstybė visą 
nepriklausomybės laikotarpį deklara-
vo bendrumą su užsienyje gyvenan-
čiais lietuviais, bet vieną dieną, po 
vieno išaiškinimo, visi siekiai apsi-
vertė aukštyn kojomis“.



�2007 Gegužė  /  Pasaulio lietuvis

Tėvynėje

PL kalbina Seimo 
ir JAV LB komisijos 
(šią sesiją pakeitusios 
vardą į Seimo ir PLB 
komisiją), kuri nese-
niai posėdžiavo Vilniu-
je, pirmininkę, Seimo 
narę Laimą Mogenienę. 

–Prašome pristatyti svar
biausias šios sesijos posėdžių te
mas. 

 –Daugiausia dėmesio sulaukė 
dvigubos pilietybės problema. Ne 
mažiau mums svarbus kultūros pa-
veldo išlikimas Amerikoje, kur yra 
uždaromos lietuviškos bažnyčios, nu-
savinamas lietuvių sukurtas turtas. 

Pasaulio lietuvių balsas tėvynėje sustiprės
Viena iš svarbių techninių problemų 
– lietuviškos televizijos transliavimo 
užsienyje galimybė ir kt. Problemas 
sprendėme pasitelkę ekspertus. 

Mes jau praėjusį posėdį, 2006 
m. gruodžio mėn., daug diskutavo-
me emigracijos tema. Problema aki-
vaizdi. Mokslininkai ir ekspertai 
akcentuoja, kad iki šiol Lietuvoje 
nebuvo jokios nuoseklios emigraci-
jos politikos. Yra ir objektyvios to 
priežastys, nes emigracija yra gana 
naujas reiškinys. Iki šiol vykdytos 
priemonės ir politika buvo fragmen-
tiška. Sukurta institucinė struktūra 
visiškai neatitinka problemos mastų 
ir gilumo. Pagrindinė institucija Lie-
tuvoje iki šiol, dirbanti su išeivija, 
buvo Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas, kuris veikia dviem 
kryptimis, nieko bendra tarpusavyje 
neturinčiomis. Kita vertus, šis depar-
tamentas nors yra vykdančioji insti-
tucija, iš tiesų ir formuoja politiką, 
ir ją vykdo. Taip neturi būti, dėl to 
ši sistema ir neveikia tinkamai. Po-
litika turi būti formuojama Seime, 
pagrindinės nuostatos turi būti per-
duodamos Vyriausybei, o ji turi šias 
nuostatas „nuleisti“ vykdymui depar-
tamentui ar kuriai kitai institucijai. 
Visos Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nių rėmimo programos ir pati siste-
ma turėtų būti peržiūrima komisijoje 
ir aprobuojama, tik tuomet turėtų pra-
dėti veikti. 

Iki šiol visos strategijos, visi 
planai buvo rengiami be užsienio 
lietuvių indėlio, be jų pačių dalyva-
vimo. Todėl galima drąsiai sakyti, 
kad Lietuvos pagalba ir priemonės 
buvo mažai efektyvios, ir, kaip patys 
užsienio lietuviai ne kartą yra minė-
ję, – skaldančios jų bendruomenes. 
PLB yra organizacija, veikianti pa-
gal savo tam tikrą sistemą, todėl pa-
galba iš Lietuvos turi tą organizaciją 
stiprinti, o ne atvirkščiai – skaldyti. 

–Ši sesija komisijai buvo ne
eilinė – ji gerokai pasikeitė. 2007 

laima mogenienė

m. balandžio 19 d. plenariniame 
Seimo posėdyje, dar vykstant Ko
misijos posėdžiams, šį klausimą 
įtraukus skubos tvarka, buvo pri
imtas sprendimas Seimo ir JAV LB 
komisiją išplėsti į Seimo ir PLB ko
misiją. Malonėkite pakomentuoti 
šį faktą.

–Seimas praėjusiais metais bu-
vo priėmęs rezoliuciją, kuri numatė, 
kad turi rastis institucija, – gal nau-
ja komisija, – emigracijos reikalams 
kuruoti, bet daugelis Seimo narių 
linko prie minties, kad šias funkcijas 
galėtų atlikti ši komisija, išplėsta iki 
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės komisijos. Jeigu bus atstovau-
jama ne tik Amerikoje, bet ir kitose 
valstybėse esančios gausios lietuvių 
bendruomenės, tuomet mūsų komisi-
ja galės tapti tuo bendru dariniu, ku-
ris nagrinėtų emigracijos problemas 
ir teiktų pasiūlymus, kaip spręsti vie-
ną ar kitą problemą. 

Pastaraisiais metais jau ne 
kartą buvo keliamas klausimas dėl 
Seimo ir JAV LB komisijos panaiki-
nimo, todėl mūsų siekis buvo konkre-
čiau apsibrėžti savo svarstomų pro-
blemų ratą. Naujoji komisija užims 
realaus ryšio su užsienyje gyvenan-
čiais lietuviais nišą. Iki šiol dekla-
racijų ta tema Lietuvoje buvo labai 
daug, bet realios veiklos – žymiai 
mažiau. 

–Ar Seimo komisijoje daly
vaujantys išeivijos lietuvių ben
druomenių atstovai turės tokias 
pat teises, kaip ir Seimo nariai?

–Ši komisija skiriasi nuo ki-
tų Seimo komisijų tuo, kad be visas 
frakcijas atstovaujančių Seimo narių 
joje atstovaujami ir užsienyje gyve-
nantys lietuviai. Protingiausi, natū-
raliausi ir racionaliausi sprendimai 
gimsta tada, kai įtraukiami žmonės, 
apie kuriuos kalbama, todėl džiau-
giuosi, kad balandžio 19 d. Seimo 
posėdyje buvo balsuojama taip sutar-
tinai ir priimtas sprendimas įsteigti 
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Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės komisiją. Dabar bus atsto-
vaujami visuose pasaulio kraštuose 
gyvenantys lietuviai. Tikiu, kad ši 
komisija taps veiksminga institucija, 
su kurios nuomone, rekomendacijo-
mis bus skaitomasi.

Visi komisijos nariai turi vie-
nodą galią sprendimuose ir siūly-
muose: ir Seimo nariai, ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės deleguoti 
nariai. Mūsų sprendimai priimami 
konsensusu. Nuo mūsų pačių pastan-
gų priklauso, ar sprendimai bus sva-
rūs, ar jie bus pripažinti, ar sugebė-
sime atkreipti dėmesį į problemas, 
kurias svarstyti siūlo patys užsienio 
lietuviai. Kaip minėjau, komisijoje 
dirba visų Seimo frakcijų atstovai, 
todėl esame tikri, kad apie komisijos 
sprendimus bus žinoma frakcijose, 
t.y. visame Seime. 

–Pradėdami sesiją peržiūrė
jote visas praėjusios sesijos rezoliu

cijas. Ar esate patenkinti ankstes
nių rezoliucijų įgyvendinimu, ar 
galite pasidžiaugti, kad jos buvo 
veiksmingos, kad į jas atsižvelgta? 

–Mūsų rezoliucijos nėra vyk-
domieji raštai, mes negalime liepti 
ar nurodyti. Tai dokumentai, atkrei-
piantys dėmesį į problemą. Visos 
praėjusios sesijos rezoliucijos su-
laukė atsakymų iš įvairių institucijų 
apie tai, kad problema jau sprendžia-
ma, arba  pripažįstama, kad ją reikia 
spręsti. Nėra nė vienos rezoliucijos, 
kuri būtų nesusilaukusi jokio atgar-
sio. Jau pradiniame etape svarstant 
problemas, dar prieš priimant rezo-
liucijas, vyksta plačios diskusijos, o 
rezoliucijoje konstatuojama esama 
padėtis ir užduodami klausimai. Re-
zoliucijos ir dėl sveikatos apsaugos, 
ir dėl dvigubos pilietybės, taip pat ir 
dėl gyventojų saugumo, tarp jų – ir 
užsienio lietuvių, – ir skurdo mažini-
mo priemonių, – yra diskutuojamos. 
Nė viena mūsų rezoliucija nebuvo 

kažkoks baigiamasis raštas, tai buvo 
iššūkis, klausimas tolesnei veiklai. 
Esu patenkinta ta reakcija, ir, kalbė-
dama su dauguma Seimo narių, Vy-
riausybės atstovų, iš tikrųjų matau 
šviesias komisijos veiklos perspek-
tyvas.

Šią sesiją taip pat priėmėme 
keletą rezoliucijų: „Dėl lietuviškų pa-
rapijų išlikimo JAV ir kitose šalyse“ 
(ir laiškas LR prezidentui ta tema), 
„Dėl vaikų, LR piliečių, įvaikini-
mo“, „Dėl Lukiškių aikštės Vilniuje 
ir Lietuvos vardo tūkstantmečio mi-
nėjimo“, „Dėl Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos rezoliuci-
jos „Dėl lietuvių emigracijos“, „Dėl 
tautos kultūros paveldo JAV išsau-
gojimo“, „Dėl LR pilietybės, įgytos 
gimus, išsaugojimo“, „Dėl komisijos 
2006 m. gruodžio 15 d. rezoliucijos 
„Dėl sveikatos apsaugos problemų 
sprendimo“, „Dėl JAV gyvenantiems 
lietuviams skirtos televizijos progra-
mos“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJA
REZOLIUCIJA

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimo

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisija, apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilie-
tybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pasekmes lietuvių tautai ir Lietuvos valsty-
bei, piliečių teisėms ir laisvėms, išklausiusi atsakingų valstybės pareigūnų informaciją apie situaciją, susidariusią 
po šio sprendimo priėmimo,

konstatuoja, kad minėtas Konstitucinio Teismo nutarimas:
neatitinka Lietuvos nacionalinių interesų – dėl šio nutarimo lietuvių tauta jau praranda ir ateityje praras daug 

savo narių, o Lietuvos valstybė – daug piliečių,
pažeidžia Lietuvos Respublikos piliečių teises – dėl jo lietuviai neteko tų teisių, kurias turi daugelio Vakarų 

valstybių piliečiai,
pakerta lietuvių pasitikėjimą Lietuvos valstybe ir teisingumu,
lėtina Lietuvos ūkio, socialinį ir kultūrinį augimą,
silpnina lietuvybę ir lietuvių kultūrą pasaulyje,
mažina lietuvių tautos ir valstybės tarptautinę įtaką;
pastebi, kad Lietuvos Respublikos pilietybės negali pakeisti joks ypatingo ryšio statusas ar institutas;
ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, 

išsaugojimą ir tęstinumą;
siūlo Lietuvos Respublikos Seimui:
priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų Lietuvos Respublikos piliečiams, įgi-

jusiems pilietybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis išsaugoti Lietuvos 
Respublikos pilietybę,

papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32 straipsnio trečią dalį nuostata, kad nė vienas pilietis negali 
prarasti Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, prieš savo valią.

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt.“ (J. Zauerveinas).       
2007 m. balandžio 20 d., Vilnius
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–Malonėkite papasakoti, iš 
ko susideda PLB atstovybės veikla.

–PLB atstovybės darbą galiu 
suskirstyti į nuolatinį ir pagal reikalą. 
Į darbą ateinu 8 ryto ir būnu iki 6 po 
pietų 5 dienas per savaitę, o jeigu rei-
kia dalyvauti renginiuose – ir savait-
galiu. Įsijungiu kompiuterį ir kartais 
matau 30 laiškų. Taigi, atsitiktinio 
darbo visada yra. Nuolatiniai mūsų 
darbai tokie: atstovavimas PLB val-
dybai ir visiems užsienio lietuviams; 
bendravimas su Lietuvos įstaigomis 
ir PLB valdyba, sprendžiant įvairius 
klausimus, susijusius su užsienio lie-
tuviais; atstovybės darbo organiza-
vimas. Valdybos pirmininkei kartu 
su administracijos vadove Virginija 
Grybaite padedame administruoti 
PLB valdybos darbą; bendradarbiau-
jame su Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentu, su kuriuo santykiai 

PLB atstovybė Lietuvoje savų lėšų neturi

yra nuoširdūs ir nuolatiniai. Iš ten su-
laukiame didelės paramos, ypač tei-
kiant paramą kraštų bendruomenėms 
švietimo, kultūros reikalams. Mes 
patys finansų tiems tikslams neturi-
me, todėl departamento paramą mes 
labai vertiname. 

Kasmet organizuojame PLB 
pirmininkų suvažiavimus, valdybai 
padedame surengti PLB seimo sesi-
jas. Paprastai tai užima daug laiko 
– nuo transporto organizavimo iki 
salių nuomos. Atstovaujame PLB 
valdybai Lietuvos įstaigose, kai esa-
me kviečiami, o kartais ir kai nekvie-
čiami. Nuolat bendradarbiaujame su 
dviem institucijomis. Su viena ben-
draujame jau devintus metus – tai 
Lietuvių namai, vidurinė mokykla, 
kurią išlaiko Lietuvos valstybė ir 
kurioje mokosi užsienio lietuvių vai-
kai, daugiausia Sibiro tremtinių pali-

kuonys. Su malonumu adaptavome 
tą mokyklą, Kūčias su šiais vaikais 
valgiau jau 8 kartus. Kita įstaiga – 
Socialinių paslaugų priežiūros depar-
tamentas prie Socialinės apsaugos 
ministerijos. Jis kuruoja tremtinių 
palikuonis, kurių dauguma gyvena 
Rusijoje. Kasmet, gal jau penkti me-
tai, rengiami lietuvių kalbos kursai. Į 
Lietuvą atvyksta 20-25 tremtinių pa-
likuonys, dirbama dviem grupėmis. 
Vieni visiškai nemoka lietuviškai, 
kiti yra šiek tiek pažengę. Jie taip 
pat susipažįsta su Lietuva ir tampa 
entuziastingais lietuviais, potencia-
liais bendruomenių veikėjais. Jų 
kursai dažniausiai sutampa su PLB 
pirmininkų suvažiavimais, taigi mes 
juos priimame kaip delegatus. Tokiu 
būdu jie susipažįsta ir su pasaulio lie-
tuvių veikla. Tai labai naudinga ne 
tik jiems, bet ir jų bendruomenėms, 
į kurias jie sugrįžta. Tai dažniausiai 
jauni žmonės, bet yra ir vyresnių. 

–Kiek Rusijoje galėtų būti lie
tuvių palikuonių?

–Mes žinome tik, kiek yra už-
siregistravusių, kas yra įprasta pagal 
to krašto įstatymus. Pagal PLB įsta-
tus visi užsienyje gyvenantys lietu-
viai yra bendruomenės nariai. Atsa-
kyti į tą klausimą yra sudėtinga ir aš 
duosiu pavyzdį kodėl. 1998 m. buvo 
mano pirmoji išvyka į tremties kraš-
tus – į Krasnojarską. Buvo 50 metų 
trėmimo sukaktis. Informacija apie 
Lietuvos delegacijos atvykimą buvo 
paskelbta per radiją ir kitais būdais 
išplatinta. Atsimenu, vyko pamaldos, 
gavome leidimą jas pradėti giesme 
„Pulkim ant kelių“, paskui „Marija, 
Marija“. Nelabai kokie mūsų balsai 
buvo, bet skambėjo tvirtai. LB pir-
mininkas Antanas Rasiulis stebėjosi, 
kad atvyko daug žmonių, kurių jis 
visai nepažinojo. Kai sovietai vežė 
tremtinius, juos išmėtė pagal Jenise-
jaus upę šimtus kilometrų. Daugelis 
jų ten ir pasiliko. Kai kurie neturėjo 
ryšio su Lietuva iki tol, net nežinojo, 

plB atstovas lietuvoje gaBrielius Žemkalnis ir atstovyBės 
administratorė virginija gryBaitė

Į „Pasaulio lietuvio“ klausimus atsako PLB 
atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis
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kad Lietuva yra nepriklausoma. Tie 
žmonės gyvena skirtinguose pasau-
liuose. Aš labai daug tokių žmonių 
pažįstu. Man teko būti ne tik Kras-
nojarske, bet ir Irkutske, Buriatijoje, 
Maskvoje, Sankt Peterburge, Baltaru-
sijoje, Karaliaučiaus krašte, Punske, 
Latvijoje, Kazachstane ir kt. 

–Ar darbas su Vakarų ir Ry
tų lietuviais skiriasi?

–Skirtumų sudaro ne tik tai, 
kad lietuviai gyvena Rytuose ar Va-
karuose. Yra skirtumų ir gyvenime 
įvairiose valstybėse. Štai Pietų Ame-
rikos valstybės. Tai Vakarai, bet 
gyvenimas ten skiriasi nuo Australi-
jos, Kanados, Jungtinių Valstijų. Ir 
Europos valstybių specifika skiriasi 
– pvz., Airijos ir Ispanijos. Visur yra 
specifinių dalykų. Labai svarbu žino-
ti, kad negalima taikyti tų pačių tai-
syklių visiems kraštams. Tam tikra 
prasme valstybes galima skirstyti į 
turtingas ir neturtingas. Įsteigti Lie-
tuvių Bendruomenę, pvz., Karelijo-
je, Rusijoje, yra labai brangu, – įre-
gistruoti, pereiti visus formalumus. 
O įsteigti apygardą, pavyzdžiui, 
Australijoje, nieko nekainuoja. 

Skiriasi ir senosios kartos iš-
eiviai nuo naujosios. Mes, ankstes-
nioji karta, bendruomenes kūrėme 
ir išlaikėme patys visuomeniniais 
pagrindais, nebuvo jokių paramos 
organizacijų. Bendruomeninius dar-
bus mūsų žmonės dirbo be jokio at-
lyginimo. Aš čia jau devinti metai ir 
negaunu nė vieno cento. Lygiai taip 
ir Valdybos bei bendruomenių na-
riai. Mes sukūrėme ir mokyklas, ir 
organizacijas, teatrus, šokių grupes, 
chorus ir kt. Kūrėme Lietuvą užsie-
nyje visuomeniniais pagrindais, sa-
vo darbu. Dabar jau tampa kitaip. 
Rytuose lietuviai neturi savo lėšų. 
Uždarbiai ir pensijos mažos, užten-
ka tik gyvenimui. Mokyklas jie įstei-
gia, bet reikia ir metodinių priemo-
nių, ir tautinės atributikos, patalpų, 
kompiuterių, ryšio priemonių… Tam 
pinigų jie neturi. Vakaruose, – bent 
jau senosios bendruomenės, dažniau-
siai pačios visa tai įstengia įsigyti. 
Naujosios bendruomenės – įvairiai. 

Joms dažnai taip pat reikia paramos. 
Ir ji skiriama pagal poreikį Lietuvos 
valstybės per Tautinių mažumų ir iš-
eivijos departamentą. 

–O kaip panaudojate PLB 
lėšas?

–Pirmiausia reikia tų lėšų turė-
ti, kad jas galima būtų leisti. Turime 
reikalingas, bet nuostolingai veikian-
čias institucijas. Pvz., mūsų atstovy-
bė. Mes jokių pajamų neturime ir pa-
gal Lietuvos įstatymus negalime tu-
rėti, nei rinkti aukų. Mus gali remti 
PLB Fondas ir visada rėmė, jis rengia 
aukų rinkimo vajus. Svariai remia ir 
Lietuvių fondas. Nuo to, kiek mes tu-
rime lėšų, pareina ir įvairių projektų 
vykdymas. Taigi lėšos pirmiausia rei-
kalingos atstovybės išlaikymui. Mes 
negalime apsieiti be tarnautojos, 
mes turime mokėti už komunalines 
paslaugas. Reikia turėti smulkių iš-
laidų pasveikinimams. Nuostolingas 
projektas yra „Pasaulio lietuvis“. Iki 
šiol skaitytojų mažėjo ir mažėjo, to-
dėl mažėjo ne tik prenumeratų bet ir 
aukų. Dabar tikimės, kad „Pasaulio 
lietuvis“ taps priimtinas ir naujai iš-
vykusiems.  

Yra kitokie projektai, pvz., 
švietimo konkursai, knygų leidimas, 
informacijos skleidimas, Pietų Ame-
rikos suvažiavimai, PLJ sąjungos su-
važiavimai, seimai ir suvažiavimai 
pačios PLB valdybos. Juos padeda 
vykdyti Lietuvių fondas. Jis negali 
skirti tiek, kiek reikia. Į biudžetą rei-
kia įtraukti ir valdybos narių nuosa-
vą kišenę. PLB Valdyba komandiruo-
čių nemoka ir automobilių niekam 
neperka. 

–Su kokiomis organizacijo
mis palaikote ryšį Lietuvoje?

–Su Užsienio reikalų, Švieti-
mo ir mokslo, Socialinės apsaugos 
ministerijomis, Migracijos departa-
mentu ir kt. Neretai susilaukiame 
prašymų, kurie mus verčia susisiek-
ti ir su kitokiomis įstaigomis, pvz., 
dėl nuosavybės klausimų, pilietybės 
grąžinimo, kuris dabar ypač aštrus. 
Nebūdami specialistai, bet turėdami 
ryšių galime žmones nukreipti arba 

gauti atsakymą iš kompetentingų ins-
titucijų. 

–Ir grįžusieji į Lietuvą Jums 
tikriausiai suteikia problemų?

–Tie, kurie grįžta iš Vakarų, 
ir jų nėra daug, jie jokių problemų 
beveik nesukelia. Jie jau yra išty-
rę, kas jų laukia, žino, kur apsistos 
ir ką veiks. Atvažiuoja su savo san-
taupomis arba pajamomis. O kai lie-
tuviai grįžta iš Rytų kraštų, ne mes 
sprendžiame jų problemas. Tam yra 
Socialinės apsaugos departamentas, 
kuris moko lietuvių kalbos, parūpi-
na jiems būstą, darbą ar profesinę 
kvalifikaciją. Mūsų pareiga atkreipti 
dėmesį į grįžusiųjų nusiskundimus ir 
pabandyti įtaigoti atitinkamas insti-
tucijas bei gauti jų atsakymą. Būna 
visaip. Pvz., pernai vienas grįžęs mū-
sų tautietis skundėsi, kad atvykęs su 
šeima gavo laikiną būstą, įsidarbino 
ir pradėjo kurti buitį, bet vėliau nuo-
latinis butas jam buvo paskirtas toli 
provincijoje, kur jis negalėjo dirbti 
pagal specialybę. „Tai kodėl mane 
vėl tremia?“ – klausė jis. 

Sugrįžusieji iš Vakarų nesire-
gistruoja, su jais susitinkame tik ren-
giniuose. O tų renginių būna labai 
daug ir įvairių. Man vienam visur 
apsilankyti neįmanoma, bet stengiuo-
si, nes man įdomu, ir tai taip pat yra 
mano pareiga. Aš irgi daug sužinau. 
Štai Kaune veikia Išeivijos institu-
tas, ten vyksta daug seminarų, susi-
tikimų, deja, juose visuose neįmano-
ma dalyvauti. 

–Ar Lietuvos valstybė kaip 
nors padeda PLB atstovybei? 

–Valstybė prisideda, mes nesa-
me visiški našlaičiai. Viena iš privile-
gijų yra patalpos, kurios mums buvo 
suteiktos dar Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo seimo prezidiumo 
sprendimu, mums nereikia mokėti 
nuomos, ir tai yra labai didelė para-
ma. Rengiant PLB seimus valstybė 
paremia tuo, kad nereikia mokėti už 
Seimo sales ir įvairias paslaugas. Lie-
tuvos valdžia mus priima labai gera-
noriškai ir už tai esame nepaprastai 
dėkingi.
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PLB valdyboje

Mieli Tautiečiai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla, apimanti lietuvius, gyvenančius 36 kraštuose, savo 
prioritetu laiko lietuvybės išlaikymo tęstinumą, skatinant ir remiant užsienyje gyvenančių lietuvių švietimą, kultūrą 
ir organizacinę veiklą. Pastaruoju metu dėl emigracijos procesų už Lietuvos ribų atsidūrė šimtai tūkstančių lietuvių. 
PLB Valdybos tikslas – padėti jiems išlaikyti tautinį tapatumą, vystyti organizacinę veiklą, skatinti įgytas žinias ir 
patirtį parvežti į Lietuvą. Ne mažiau svarbu remti ilgas ir gražias veiklos tradicijas turinčias Lietuvių Bendruome-
nes, kurios lemtingais Lietuvai momentais ryžtingai gynė ir gina Jos laisvę ir nepriklausomybę.

Esame viena tauta!
Kreipiuosi į visus suprantančius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklos svarbą, prašydama paremti Pasau-

lio Lietuvių Bendruomenę. Visa PLB Valdyba dirba be atlyginimo, tačiau kai kurių jos užsibrėžtų tikslų įgyvendi-
nimui būtinos lėšos. Norime ir toliau leisti „Pasaulio lietuvį“, rengti Kraštų Bendruomenių vadovų suvažiavimus ir 
pasitarimus, užtikrinti PLB atstovybės veiklą Lietuvoje.

Šios veiklos finansavimui prašome mūsų pačių, užsienyje gyvenančių lietuvių paramos.
Dėkinga už Jūsų dosnumą ir paramą

Regina Narušienė           Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkė

Svarbu ir skubu

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų komisijos Ilgalai
kiai ir trumpalaikiai veiklos planai

Užduotis: Padėti Lietuvių 
Bendruomenei gyvenamose šalyse 
atstovauti lietuvių interesams bei kurti 
Lietuvos teigiamą įvaizdį. Taipogi padė-
ti Lietuvių Bendruomenei Lietuvoje at-
stovauti užsienyje gyvenantiems lietu-
viams ir rūpintis, kad Lietuvos valdžia 
su jais elgtųsi kaip su lietuvių tautos 
nariais.

Tikslai:
1. Telkti užsienio lietuvių 

gebėjimus kurti teigiamą Lietuvos 
įvaizdį gyvenamoje šalyje, kelti Lie-
tuvos politinio ir ekonominio saugu-
mo klausimus gyvenamojo krašto ži-
niasklaidoje.

2. Įtakoti Lietuvos valdžią, 
kad jos veiksmai geriau atspindėtų 
užsienio lietuvių lūkesčius.

Uždaviniai:
1. a. Identifikuoti kraštų Ben-

druomenių politinius vadus ir politinių 
„karštų taškų“ (archyvai, mokesčiai, 
dviguba pilietybė ir t.t.) ekspertus;

b. raginti visas kraštų Bendruo-
menes sekti politinius įvykius, kurie 
galėtų turėti pasekmių Lietuvai ar už-
sienio lietuviams kaip grupei ir praneš-
ti Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

Pradedame pristatyti prie PLB Valdybos veikiančias komisijas. 
Šiandien siūlome susipažinti su Visuomeninių reikalų komisija

2. a. Užmegzti reikšmingus 
ryšius su Lietuvos valdžia, instituci-
jomis bei organizacijomis Lietuvoje, 
kad užsienio lietuviai būtų įtraukti į 
Lietuvos viešas politines diskusijas: 
kuriant strategijas, kurios liečia už-
sienio lietuvius; tampant LR Seimo 
ir JAV LB komisijos nariais; kad už-
sienio lietuviai būtų kviečiami daly-
vauti Lietuvos renginiuose, šventėse 
bei svarbiuose įvykiuose.

b. Raginti Lietuvos piliečius 
užsienyje balsuoti Lietuvos rinki-
muose ir dalyvauti rinkiminėje kam-
panijoje ruošiant įvairių politinių 
grupių politiką. 

3. a. Sekti įvykius lietuvių 
gyvenamose šalyse, kurie gali liesti 
Lietuvą ir apie juos pareikšti PLB 
poziciją;

b. stebėti įvykius Lietuvoje, 
kurie pozityviai ar negatyviai atsilie-
pia Lietuvos demokratijos vystymui-
si, ir pareikšti PLB poziciją.

PLB Visuomeninių reikalų 
komisiją sudaro:

Regina Narušienė, pirm.
213 West Lake Shore Dr., Cary, Illi-
nois 60013
Tel: 847-639-3630; Fax: 847-639-3607; 
e-paštas: rbnarusis@aol.com  

Vilnius: Daukanto aikštė 2/5 Bt.4 
Tel: 370-52-62-96-86

Vaiva Vėbraitė
325 Foot Hills Road. Durham, CT 
06422
Tel: 860-347-7095; faksas: 860-347-
5837; e-paštas: vrvebra@aol.com  
Vilnius, tel:370-52 46 91 34; mob. 
370-8 698-42476
Prezidento V.Adamkaus patarėja.

Dr. Vytautas Bieliauskas 
2968 Compton Road, Cincinnati, 
OH 45251-2966
Tel: 513-522-3795; fax: 513-522-
3796 ; e-paštas-VBieliaus@aol.com

Vitalija Kolesnikova
Pr. Skorina 91-34, Minsk, Belarus
Tel /faks. 375-172 42 34 67;  e-pa-
stas vitalia.kolesnikova@gmail.com 
PLB Baltarusijos krašto valdybos 
pirmininkė

Algirdas Vaičiūnas
111 Maple Bench Gate, Weston, Ont. 
Canada M9P3R9
Tel/faks. 1-416-245-3209; e-paštas: 
avaiciunas@rogers.com
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PLB Valdybos pirmi-
ninkę Reginą Narušienę 
darbai ir rūpesčiai buvo 
dviems balandžio savai-
tėms įkurdinę Lietuvoje, 
kur ji dalyvavo dauge-
lyje renginių. PL prašo 
papasakoti apie tų dvie-
jų įtemptų savaičių dar-
bo rezultatus.

–Jūs buvote tiesiog okupavu
si Lietuvos žiniasklaidą ir politikus 
dvigubos pilietybės tema. Malonė
kite apie tai papasakoti smulkiau.

–Mano rūpesčiai prasidėjo Sei-
mo ir JAV LB komisijoje. Joje pirmą 
kartą dalyvavo, nors dar nebalsavo, 
4 iš penkių PLB atstovų. Jie turėjo 
progos susipažinti su tos komisijos 
veikla. Daugiausia dėmesio komisi-

ja skyrė dvigubos pilietybės proble-
mai ir saviems reikalams. Nuo šiol 
komisijos darbo kryptis keisis, nes ji 
tapo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisija. Aš jaučiau 
pareigą ją galutinai įteisinti ir neiš-
važiavau tol, kol Seimas neįtraukė 
skubos tvarka ir šio klausimo neiš-
sprendė. Kreipiausi į Seimo ir JAV 
LB komisijos pirmininkę Laimą Mo-
genienę, šios komisijos narę ir Tėvy-
nės sąjungos frakcijos seniūnę Ireną 
Degutienę, Seimo pirmąjį vicepir-
mininką, Socialdemokratų frakcijos 
narį Česlovą Juršėną, Seimo vicepir-
mininką, Tėvynės sąjungos pirminin-
ką Andrių Kubilių, Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininką Justiną 
Karosą, kad jie įtakotų šį klausimą 
skubos tvarka įtraukti į dienotvarkę, 
apsvarstyti ir balsuoti, kol komisija 
dar dirba, nes tas klausimas buvo jau 
gerokai užvilkintas. Reikėjo, kad iš-
važiuodami žinotume, kaip rengtis 
kitam posėdžiui. Pasisekė, nes dau-
gelis Seimo narių suprato, kad emig-
racijos problema yra labai aštri ir 

jai spręsti reikia sukurti intensyviai 
veikiančią instituciją. Tuo labiau, 
kad šita komisija Lietuvai nieko ne-
kainuoja. Kai kas, ypač J. Karosas, 
kėlė klausimą, kodėl į komisiją įtrau-
kiami tik penki PLB atstovai. Natū-
ralus klausimas, bet suprantama, kad 
komisija yra veikianti kaip JAV LB, 
kurios nariai buvo išrinkti, o nauji 
dar nėra įsibėgėję. Be to, ir šis Lie-
tuvos Seimas jau nebe ilgai dirbs. To-
dėl buvo nuspręsta pakeisti komisiją 
tik minimaliai, kad ji galėtų dirbti 
kaip PLB. 

Manau, kad šis darbas buvo 
reikalingas padaryti ne vien išeivių 
naudai, bet ir Lietuvos naudai. 

Kitas svarbus klausimas buvo 
– dviguba pilietybė. Konstitucinio 
teismo sprendimas, uždraudžiantis 
dvigubą pilietybę, padarytas praėju-
sį lapkritį, premjero sudaryta komi-
sija spręsti tolesnius reikalus turėjo 
pateikti savo išvadas iki vasario 1 
d. Bet atviros diskusijos taip ir ne-
įvyko. Aš buvau įsitikinusi, kad šį 
klausimą reikia iškelti į viešumą, nes 
bus padaryti sprendimai jo visai ne-
supratus ir priešingai Lietuvos intere-
sams. Labai daug padėjo Komisijos 
pirmininkė Laima Mogenienė. Ji pa-
kvietė svarstyboms Žmogaus teisių, 
Užsienio reikalų komiteto narius, 
kad tie klausimai būtų išnagrinėti vi-
sų, kurie turės priimti sprendimus. 
Visa tai pavyko labai sėkmingai, ši 
tema susilaukė didelio žiniasklaidos 
ir politikų dėmesio. Atsivežiau para-
šus, kurie pradėti rinkti Kraštų Ben-
druomenėse dėl dvigubos pilietybės. 
O jų jau buvo didžiulis segtuvas. Jis 
dėmesį dar labiau sustiprino, kokio 
aš net nesitikėjau. Pristačiau žurna-
listams spaudos konferencijoje ir 
įteikiau Seimo pirmininkui V. Mun-
tianui. Mūsų rūpimam klausimui 
iškelti labai daug prisidėjo ir kaip 
tik tuo metu Seimo vicepirmininko 
Andriaus Kubiliaus pasiūlytas „Pi-
lietybės įstatymo“ projektas, kuriuo 

Mes dirbame ne tik išeivijai,
bet ir Lietuvai

regina narušienė ir rimtas marcinkevičius spaudos konFerencijoje

nukelta į 17 psl.
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Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės Fon-
das birželio-liepos 
mėn. skelbia naują 
aukų rinkimo vajų, 
siekiant paremti PLB 
darbus. Ta proga PL 
redakcija pateikė 
keletą klausimų Pa
saulio Lietuvių Ben
druomenės Fondo 
pirmininkui Vytau
tui Kamantui, beje, 
vienam iš „Pasaulio 
lietuvio“ pirmųjų re
daktorių kolektyvo

–Malonėkite pristatyti PLB 
Fondą. Naujiems PL skaitytojams 
bus įdomu susipažinti, o vyresnie
ji gal turės malonių prisiminimų, 
kaip jauni kūrė, ugdė PLB ir PLB 
Fondą. 

–Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menę (PLB) kūrė prel. Mykolas 
Krupavičius su talkininkais. Jo, 
kaip Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini-
mo komiteto pirmininko, 1949 m. 
birželio 14 d. Vokietijoje paskelbta 
Lietuvių Charta davė pradžią PLB. 
Vėliau prel. Jono Balkūno, pirmojo 
PLB Seimo Organizacinio komiteto 
pirmininko, ir talkininkų sušaukta-
me pirmajame PLB Seime 1958 m. 
rugpjūčio 28-31 d. New Yorke baigė-
si PLB organizavimas, buvo išrink-
ta pirmoji PLB Valdyba. Pirmieji 
PLB valdybų pirmininkai: Jonas 
Matulionis (1958–1961), dr. Juozas 
Sungaila (1961–1963), Juozas Bačiū-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei reikia 
idealistų savanorių ir lėšų

nas (1963–1969), Stasys Barzdukas 
(1969–1973, 1973 išrinktas PLB Gar-
bės pirmininku ) ir kiti ugdė PLB šei-
mą. Visa PLB kūrimo ir ugdymo isto-
rija iki šiandien atsispindi nuo 1963 
metų leidžiamo „Pasaulio lietuvio“ 
449-iuo se jo numerių puslapiuose, 
interneto www.plbe.org ir www.lrs.
lt/plb svetainėse, dr. Vitalijos Stra-
vinskienės sudarytoje ir redaguoto-
je „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
1949–2003“ knygoje ir kraštų LB 
gyvenimo leidiniuose, darbuose, išei-
vijos lietuvių gyvenime.

Kūrybiniam, organizaciniam 
ir bendruomeninio ugdymo darbui 
reikėjo daugiau lėšų. PLB Fondo in-
korporavimo (įsteigimo) dokumen-
tus 1979 m. Illinojaus valstijoje, 
Chicagoje, pasirašė kaip steigėjai 
ir pirmieji direktoriai tuometinės 

PLB valdybos nariai: pirmininkas 
Vytautas Kamantas, vykdomasis vi-
cepirm. Vaclovas Kleiza, sekretorius 
Antanas Juodvalkis, iždininkas Me-
čys Šilkaitis, vicepirmininkai Daina 
Kojelytė ir dr. Algis Paulius bei do-
kumentus paruošęs vicepirmininkas 
jaunas advokatas Saulius Kuprys. 
PLBF (angliškai Lithuanian World 
Community Foundation) yra pelno 
nesiekianti savarankiška ir nepri-
klausoma  korporacija, kuriai duotas 
aukas aukotojai gali nusirašyti nuo 
JAV federalinių mokesčių. PLB Fon-
do tikslas yra visokiais būdais rem-
ti ir telkti lėšas PLB Valdybos ir jos 
institucijų vykdomiems darbams, pa-
saulio lietuvių išeivijoje ir Lietuvoje 
švietimo, kultūros, mokslo, jaunimo 
projektų paramai, stipendijoms ir ki-
tiems reikalams. Visi PLBF vadovai 

plB Fondo direktoriai – valdyBos nariai, kurie veda 2007 m. lėšų tel
kimo vajų remti plB darBus: (iš kairės) plBF pirmininkas vytautas kaman
tas, iŽdininkas juozas lukas ir sekretorius jonas treška, jr.
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ir talkininkai yra savanoriai, dirba 
visuomeninį darbą be atlyginimo. 
PLBF neturi narių, tik savanorius di-
rektorius ir talkininkus, turi laikytis 
griežtų JAV federalinės valdžios ir Il-
linojaus bei Michigano valstijų įsta-
tymų, nes yra registruotas abiejose 
valstijose. Todėl kas metai jo atskai-
tomybę tikrina nepriklausomi audito-
riai, kurie siunčia ataskaitas valdžios 
įstaigoms. Visiems PLB seimams ir 
visoms PLB valdyboms buvo pateik-
ti ilgi, tikslūs ir smulkmeniški PLBF 
darbo ir finansų ataskaitiniai praneši-
mai, nes PLBF siekia ne tik paremti, 
bet taip pat ir informuoti PLB ir kraš-
tų lietuvių bendruomenes.

Per 28 veiklos metus PLBF 
sutelkė ir išmokėjo per tris milijo-
nus dol., gautus iš apytikriai 10 000 
dosnių aukotojų. Didžiausia dalis 
paramos (didesnė pusė) buvo išmo-
kėta PLB valdybų, seimų, jaunimo 
kongresų, „Pasaulio lietuvio“, PLB 
Atstovybės Vilniuje  ir PLB darbų 
bei projektų paramai. Per 600 000 
dol. padovanota Illinojaus universi-
tetui Chicagoje steigiant PLB Litu-
anistikos katedrą 1981m. (pradėjo 
veikti 1984 m. rudenį) ir per 350 
000 dol. išmokėti stipendijomis per 
Stasio Barzduko stipendijų fondą tos 
katedros magistrantams ir doktoran-
tams. Paremti ir toliau remiami Lie-
tuvos universitetai ir Lietuvių išeivi-
jos institutas prie Vytauto Didžiojo 
universiteto, Kardinolo J.E. Audrio 
J. Bačkio globojami socialinės glo-
bos projektai, išleistos PLB knygos 
(„Lietuvos kovų ir kančių serija“, 
kitos), ir daugelis kitų gerų darbų. 
Būtų per ilgas sąrašas visus darbus ir 
buvusius darbininkus surašyti, tik pa-
minėsiu kartu su manim  dirbančius 
dabartinius direktorius: tai Gražina 
Gudaitytė Liautaud,  Laima Kušlikytė 
Braune, Milda Lenkauskienė, Kazys 
Laukaitis, iždininkas Juozas Lukas, 
Kęstutis Slotkus, sekretorius Jonas 
Treška, Jr, Laima Zavistauskienė ir 
mūsų teisės patarėjas Saulius Kuprys.

–Aukų rinkimo vajų PLB 
fondas rengia daug metų. Ko išeivi
jos lietuviai paprastai pageidauja 

iš PLB ir jos leidinio – „Pasaulio 
lietuvio“?

–Kiekvienais metais vyksta 
keli PLBF vajai. PLB valdyboms 
prašant jie pravedami specialiems 
tikslams, pvz., PLB XII Seimui pa-
remti, kuris vyko praėjusiais metais. 
Arba prieš kelerius metus vyko vajus 
PLB Atstovybei paremti. Kiekvienų 
Kalėdų švenčių proga kreipiamės 
į tautiečius paramos PLBF projek-
tams – stipendijoms, specialių lei-
dinių paramai, jaunimo renginiams 
ir t.t. Šiais metais gegužės mėnesį 
pradedame vajų PLB Valdybos veik-
lai finansuoti. Vajus vyks birželio ir 
liepos mėnesiais. Išeivijos lietuviai 
yra labai dosnūs, draugiški, jie re-
mia daugelį fondų ir dažnai tie patys 
aukotojai kas metai atsiunčia savo 
aukas. 

Aukotojai padeda PLB išlaiky-
ti lietuvybę užsienio kraštuose ir ti-
kisi, kad tą nelengvą uždavinį atliks 
PLB valdybos, seimai, kraštų ben-
druomenės, jaunimo kongresai ir or-
ganizacijos, lituanistinės mokyklos, 
stovyklos, parapijos, specialios šven-
tės ir kitokia  lietuviška veikla. Svar-
bu, kad lietuvybė gyvuotų, kad būtų 
pakankamai savanorių darbininkų. 

Manau, kad išeivijos lietuviai 
„Pasaulio lietuvyje“ nori matyti ir 
skaityti apie daugelio kraštų lietuvių 
gyvenimą, jų kitokias sąlygas, rūpes-
čius ir džiaugsmus. Apie išeivijos 
ir Lietuvos nenutrūkstamą ryšį. Juk 
PLB yra visų išeivijos lietuvių jung-
tis, ir mes visi esame vienos lietuvių 
tautos vaikai. Jiems svarbiausia, kad 
per „Pasaulio lietuvį“ būtų ugdoma 
Bendruomenės idėjos, mintys, vizi-
jos, bendrų tikslų ir darbų vieningu-
mas.

Gal čia galiu paminėti, ką pir-
mojo „Pasaulio lietuvio“ redakcija 
(Stasys Barzdukas, Vytautas Kaman-
tas ir Edvardas Karnėnas), mūsų di-
džiojo Bendruomenininko vadovau-
jama, 1963 m. lapkritį rašė: „...visų 
pirmiausia ir visų daugiausia rūpės 
šios Bendruomenės siekimai, gyve-
nimas, darbas. Rūpės, kad didingoji 
Lietuvių Chartos vizija taptų gyvąja 
Bendruomene. Rūpės, kad tikėjimas 

Bendruomene taptų ta gyvenimo jė-
ga, kuri įgalina lietuvių tautos dva-
sios nemirtingumą ir istorinį Lietu-
vos amžinumą. Be savo organo neįsi-
vaizduojama pajėgesnė organizacija, 
juo labiau toks organas būtinas san-
talkai, kokia yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė“.

Manau, kad to paties pageidau-
jama ir dabar iš 44 metus per pasaulį 
keliaujančio „Pasaulio lietuvio“.

–Jūs PLB, kaip sakoma, „se
nas vilkas“, Jums teko išgyventi vi
sokių laikų ir užimti įvairiausius 
postus. Kuo, Jūsų nuomone, PL 
Bendruomenei ypatingas šis lai
kas?

–Manau, kad šiuo metu nauja 
karta, nauja lietuvių generacija, nau-
jos idėjos ir naujos tarptautinio gyve-
nimo sąlygos natūraliai atėjo į PLB 
ir todėl yra svarbu dabartinės išeivi-
jos lietuviams gerai susipažinti, su-
prasti, tikėti  ir stengtis įgyvendinti  
Bendruomenės pagrindinius tikslus, 
išsakytus Lietuvių Chartoje.  Kaip re-
liginiame gyvenime mums tikėjimo 
ir gyvenimo pagrindas yra 10 Dievo 
įsakymų, panašiai yra su trylika Lie-
tuvių Chartos punktų lietuviškame 
išeivijos gyvenime. Jie stiprina ir iš-
laiko mūsų tautinę sąmonę ir meilę 
Lietuvai. PLB valdyba ir jos institu-
cijos turi daug visokių galimybių šio-
je lietuvybės išlaikymo srityje atlikti 
didelius, naudingus darbus jaunimo 
ir jaunų šeimų tarpe. „Seni vilkai“ 
gali būti naudingi savo patirtimi, dar-
bu, parama.

Manau, kad kaip ir anksčiau 
buvo, taip ir dabar svarbu išlaikyti 
ypatingą artimą tautinį ir valstybinį 
ryšį su Lietuva. Svečiuose kraštuose 
yra lengva labai greitai nutausti ir iš-
nykti. Anksčiau palaikyti ryšį buvo 
sunku dėl sovietų okupacijos suvar-
žymų, bet nuo 1990 m. jis pasidarė 
atviras ir geras. Šiuo laiku tam ryšiui 
iškilo nenumatyta problema – LR 
Konstitucinio teismo 2006 m. lapkri-
čio 13d. nutarimas dėl dvigubos pilie-
tybės. Šios problemos greitas ir tei-
singas sprendimas yra svarbus ne tik 
PLB ateičiai, bet ir pačiai Lietuvai.
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Lietuvybės išlaikymo tikslas 
ir daugelis darbų bei problemų bu-
vo panašios pastaruosius kelis šimt-
mečius, nes emigracija iš Lietuvos 
visada vyko ir vyks, nors gyvenimo 
būdas, technologija, susisiekimas, 
tarptautinis bendravimas nepapras-
tai greitai keičiasi. Senoji išeivija 
nuolatos atsinaujina, atjaunėja, lietu-
vių daugėja ir kituose kraštuose, kur 
anksčiau jų mažai buvo. PL Bendruo-
menė veikia tik antrą pusšimtį metų 

ir jos šeima didėja, ji auga, jau apima 
36 kraštų Lietuvių Bendruomenes. 
PLB turi ypač mokėti atsinaujinti ir 
atjaunėti, pasinaudoti gyvenamojo 
laiko teikiamomis sąlygomis ir pa-
žanga. Tam reikia idealistų savano-
rių darbininkų ir lėšų.

–Ko pageidaujate iš „Pasau
lio lietuvio“ skaitytojų ?

–Kviečiu visus skaitytojus tap
ti PLB Valdybos veiklos rėmėjais 

ir dalyvauti 2007 metų  PLB lėšų 
telkimo vajuje,  paremti „Pasaulio 
lietuvio“ leidimą, padėti rengti kraš-
tų Bendruomenių vadovų suvažiavi-
mus ir pasitarimus ir užtikrinti PLB 
atstovybės veiklą Lietuvoje. Prašau 
čekius rašyti ir siųsti Lithuanian 
World Community Foundation, 
PO Box 140796, Grand Rapids MI 
49534, USA.

bandoma spręsti dvigubos pilietybės 
klausimą. Aš manau, kad reikalai 
pajudės, nes viskas vyko labai palan-
kiai. Seimas A. Kubiliaus projektą 
didele balsų dauguma priėmė svars-
tymui, buvo tik keli susilaikę. Jeigu 
bus nuoširdžios diskusijos, manau, 
kad viskas baigsis Lietuvos naudai. 
Pradžia buvo labai gera. 

– Kaip žinome, šį kartą Lie
tuvoje turėjote labai smarkiai suk
tis, laikas buvo išdėliotas minutės 
tikslumu. Kokie dar reikalai Jus 
spaudė?

–2006 m. buvau išrinkta į Val-
dovų rūmų paveldo komisiją. Per tą 
laiką komisija nebuvo susirinkusi, 
taigi atvykusi paspaudžiau, kad reika-
lai pajudėtų. Buvo surengtas posėdis, 
jame dalyvavau. Kalbėjome apie biu-
džetą, sąmatą, apie problemas. Atro-
do, kad dabar ši komisija jau rinksis 
kas dvi savaitės, kad esamos proble-
mos būtų operatyviai sprendžiamos. 
Įgaliojau p. G. Žemkalnį posėdžiuo-
se dalyvauti vietoje manęs. 

Reikėjo parengti sąlygas bū-
simam kraštų pirmininkų suvažia-
vimui, kuris vyks rugpjūčio 6–8 d. 
Vasarą surasti vietą apsigyvenimui 
dideliam pulkui žmonių yra sunku. 
Gabrielius Žemkalnis mums pasiūlė 
Kernavę. Valdyba pasiūlymą priėmė, 
todėl dabar buvome nuvykę apžiūrė-
ti, kaip ta vieta atrodo. Trys dienos 
posėdžių, todėl norėjosi gerų sąlygų. 
Likome patenkinti. Gamta labai gra-

ži, gražus ežeras, viešbutis miške, 
galima bus pasivaikščioti. Yra visos 
apsigyvenimui, maitinimui ir posė-
džiams tinkamos sąlygos, pastatai 
tvarkingi, kaina nedidelė ir mums 
priimtina. Jeigu dienos pasitaikys 
karštos, veikia vėsinimo sistema. 
Mes nenorėjome suvažiavimo rengti 
Vilniuje, nes tuomet žmones blaško 
giminės, kiti interesai ar pramogos. 
Čia būsime toliau nuo miesto pagun-
dų ir galėsime ramiai padirbėti ir 
pailsėti, tarpusavyje pabendrauti. 

Reikalų aptarti yra labai daug, 
juk mes turime net 14 komisijų: kul-
tūros, visuomeninių reikalų, švieti-
mo, leidybos ir informacijos, socia-
linė ir kt. Kiekviena komisija turi 
darbo planą ir pasidalins patirtimi. 
Rengsime posėdžius ir pagal atski-
rus regionus, kad galėtume spręsti 
regioninius klausimus. Kviesime 
politikus, Seimo narius, kurie daly-
vauja Seimo ir JAV LB (dabar PLB) 
komisijos darbe.

atkelta iš 14 psl.

Mes dirbame ne tik išeivijai, bet ir Lietuvai

seimo ir jav lB komisijos patarėja jadvyga ilgevičiūtė (kairėje) ir 
padėjėja laura Bursevičiūtė sesijos metu gerai pasidarBavo, kad komisijos 
darBas Būtų sklandus
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Seimo ir JAV LB 
komisijos darbe Vil-
niuje dalyvavo Austri-
jos Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė 
Jadvyga Kuršelienė. 
Kadangi ši bendruo-
menė „Pasaulio lietu-
vyje“ dar nebuvo pri-
statyta, naudojamės 
proga ir pateikiame 
viešniai klausimus. 

–Norime susipažinti su Aust
rijos lietuviais. Papasakokite Aust
rijos Lietuvių Bendruomenės isto
riją.

–Mūsų istorija šiek tiek keis-
toka. Maždaug prieš 10 metų, 1997 
m., buvo įkurta Austrijos Lietuvių 
Bendruomenė. Apytikriai po metų, 
susidarius įdomiai situacijai, ji bu-

austrijoje Bendruomenė, 
gimusi iš meilės

vo perregistruota į Austrijos lietuvių 
draugiją. Kadangi lietuvių buvo la-
bai nedaug, jos nariai užsiėmė dau-
giau kultūrine veikla, kurioje daly-
vaudavo ir austrai, ir lietuviai kartu. 
Ir kai pajutome, kad užaugome, kai 
į susitikimus, renginius ėmė rinktis 
netoli šimto žmonių ir kai suskaičia-
vome daugybę mažų vaikų, išsirutu-
liojo mintis, kad reikia atkurti Lie-
tuvių Bendruomenę. Praėjusių metų 
liepos 12 d. mes su Austrijos lietuvių 
draugijos vicepirmininke ją įregistra-
vome. Rugsėjo mėn. sukvietėme ben-
druomenės steigiamąjį susirinkimą. 
Ten buvo išrinkta valdyba, pirminin-
kė. Šias pareigas einu antri metai. 

Narių vis daugėja. Jie prisista-
to įvairiais būdais. 

–O kaip lietuviai atsidūrė 
Austrijoje? 

–Didžiausia invazija, kaip iš-
siaiškinau, – meilės emigrantės. Kai 
Lietuvoje austrai ir vokiečiai statė 
Alytaus medvilnės kombinatą, 30 
merginų lietuvaičių ištekėjo už aust-
rų ir vokiečių vyrų. Iš jų 15 atvyko į 
Austriją. Jos pasiskirstė po visą Aust-
riją, kai kurios liko Vienoje. Tos yra 
vyriausios. Po to, kai Lietuvoje buvo 
atkurta nepriklausomybė, atvažiavo 
keletas atsitiktinėmis progomis pasi-
naudojusių šeimų ir ten liko. Gavo 
Austrijos pilietybę ir jau tikriausiai į 
Lietuvą negrįš, bet aktyviai dalyvau-
ja visuose lietuviškuose renginiuose. 
Po to yra labai daug žymių sportinin-
kų – futbolininkų, buvusių olimpinių 
čempionų, kurie dalyvaudavo TSRS 
rinktinėse, rankininkų ir kitokių. 

Dar yra būrys merginų, kurios 
ištekėjo už Austrijos fermerių. Rei-
kia pasakyti, kad Austrijos televizija 
kiekvieną savaitę gal porą kartų re-
klamuoja, kad ūkininkai ieško žmo-
nų. Atradom jau ne vieną lietuvaitę, 

ištekėjusią už austro fermerio. Po to 
atvažiuoja merginos dirbti pagal tarp-
tautinę programą auklėti vaikų. Yra 
ir studentų, dažniausiai atvažiavusių 
pagal „Sokrato“ programą, ir pasili-
kusių. Yra tarptautinėse organizaci-
jose dirbančių, pvz., Jungtinių Tautų 
organizacijoje Vienoje. Ten žinau ke-
turias.

–O kokia Jūsų istorija?
–Vyras įsidarbino Jungtinių 

Tautų „Tatenos“ organizacijoje ir 
jau dirba 5 metus. Neseniai kontrak-
tas buvo pratęstas dar penkeriems 
metams.

–Žinome, kad Jūs dirbate li
tuanistinės mokyklos vedėja. Malo
nėkite papasakoti apie lituanistinį 
švietimą Vienoje.

–Mūsų mokyklėlė yra Lietu-
vos ambasados patalpose. Prie am-
basados yra du labai gražūs kamba-
riukai, jie mus šiuo metu tenkina. 
Reikia pasakyti, kad su ambasados 
kolektyvu sugyvename puikiai, vie-
ni kitiems padedame. Ačiū Dievui, 
kad mums taip pasisekė, kad turime 
ambasadorių Giedrių Puodžiūną. Vai-
kučių turime 15. Dauguma jų – iš 
Vienos, du atvažiuoja iš už 60 km. 
Trys vaikučiai yra Grace, mamos la-
bai jaudinasi, kad neturi mokyklėlės. 
Aš joms siūlau: jeigu norite paben-
drauti tarpusavyje ir vaikus pamoky-
ti, susitarkite, steikite mokyklėlę, aš 
jums padėsiu. 

–Viena dirbate, ar turite ko
lektyvą?

–Dabar jau turiu 4 pagalbinin-
kes. Jos žada dirbti ir kitais metais. 

Su Austrijos Lietuvių Ben-
druomene galima susisiekti el. paštu 
www.lietuviai.at

jadvyga kuršelienė, austrijos 
lietuvių Bendruomenės pirmininkė
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–Didžiausi rūpesčiai buvo re-
zoliucijų projektai, kuriuos svarstė 
Seimo ir JAV LB komisija Vilniuje. 
Buvau maloniai nustebinta aukštų 
pareigūnų dėmesio dvigubos pilie-
tybės klausimu. Žinoma, tai nereiš-
kia, kad mūsų darbas baigtas dvigu-
bos pilietybės klausimu, kelias dar 
tolimas ir sunkus, kol susitarsim ar 
apeisim Konstitucinio teismo spren-
dimą. Labai rūpi ir paveldas. Kovoja-
me, laiškus rašome, darome kultūros 
vertybių, kuriomis reikia rūpintis, 

Ruošiamės šokių šventei
JuNGtiNėse AMeRiKos VALstiJose

gelbėti, sąrašą. Ypač jautrios mūsų 
bažnyčios.

–Kaip baigėsi ta liūdna isto
rija Manhattane, NY, su Aušros 
Vartų lietuvių bažnyčia?

–Su kardinolu nėra vilties susi-
tarti, atrodo, kad jis yra labai užsirūs-
tinęs ant lietuvių, turbūt jam nebuvo 
įrodyta, kad parapija gali būti gyvy-
binga. Buvo apsikeista piktais žo-
džiais. Aš nelabai žinau, ką galima 
būtų pasiekti tariantis su juo, vienin-

telė viltis, kad jis galbūt bus greitai 
išleistas į priverstinę pensiją. Neži-
nom, kas laukia ateityje, ar kitas gali 
būti labiau sukalbamas, bet didžiau-
sia problema, kad kartais, atgavę pa-
rapiją, mes neturime plano, ką su ja 
daryti. O tas planas yra nepaprastai 
svarbus. Turint planą gal būtų gali-
ma perkalbėti bažnyčios pareigūnus 
ir įtikinti, kad mes tą pastatą galime 
naudoti naudingai. Parapija ir pasta-
tas – skirtingi dalykai. Kardinolas ga-

danguolė navickienė (dešinėje), Belgijos lB pirmininkė aurelija goris norienė, jaras alkis; antroje eilėje 
– lenkijos lB pirmininkė irena gasperavičiūtė, dalyvavo vilniuje vykusioje seimo ir jav lB komisijos sesijoje

Daugelis vilniečių jau įprato, kad Danguolė Navickienė į Lietuvą atvyksta lan-
kyti anūkų arba Traumatologijos skyriaus Santariškių vaikų ligoninėje, kurią būda-
ma Californijos „Lietuvos vaikų vilties“ vadove, daug metų globojo, bet šį kartą į 
Vilnių ji atvyko viešnios teisėmis dalyvauti Seimo ir JAV LB komisijos darbe. Naudo-
jamės proga ir kalbiname JAV LB Tarybos pirmininkę Danguolę Navickienę, klaus
dami, kas nauja Amerikoje, kuo šiuo metu susirūpinusi Lietuvių Bendruomenė.

nukelta į 21 psl.



Pasaulio lietuvis  /  2007 Gegužė20

PLB kraštų žinios

Pirmą kartą Philadelphijos lie-
tuviai radijo programą „Bendruome-
nės balsas“ išgirdo 1953 metų sausio 
3 dieną. Ir štai jau 55-ti metai, kai 
ši valandėlė jungia apylinkės lietu-
vius ir yra pagrindinis susižinojimo 
šaltinis, pranešantis apie svarbius 
įvykius mūsų parapijoje, Lietuvių 
Bendruomenėje ir Lietuvoje. Radijo 
programa kiekvieną sekmadienio ry-
tą sveikina tautiečius „Lietuviais esa-
me mes gimę“ melodija.

„Bendruomenės balso“ mintį 
įgyvendino kun. Stasys Raila, prof.
dr. Antanas Salys ir advokatas Kazi-
mieras Čeledynas. Kartu su jais daug 
metų dirbo prof. Jonas Puzinas, dr. 
Kostas Ostrauskas, prof. dr. Antanas 
Klimas, rašytojas Vytautas Volertas, 
Balys Raugas, Adolfas Gaigalas, 
Henrikas Savickas ir kiti.

Kai Lietuva nešė komunisti-
nio okupanto jungą ir ėjo skausmin-

Radijas Philadelphijoje skamba 
jau daugiau kaip pusę šimto metų

gu laisvėjimo keliu, „Bendruomenės 
balsas“ šaukdavo demonstracijoms, 
laiškų bei telegramų į Washingtoną 
vajams. Su kokiu pasididžiavimu bu-
vo pranešta apie Lietuvos nepriklau-
somybės atstatymą ir su kokiu skaus-
mu perduotos žinios apie 1991 metų 
sausio 13 d. įvykius Vilniuje. O kiek 
tūkstančių dolerių oro bangomis bu-
vo sutelkta vargstančiųjų Lietuvos 
žmonių, našlaičių, senelių, Sibiro 
tremtinių šelpimui, mokyklų rėmi-
mui ir lietuviškai veiklai išeivijoje!

1986 m., po 23 metų darbo, 
„Bendruomenės balso“ vadovui 
Henrikui Savickui apsirgus, Phila-
delphijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkė Teresė Gečienė 
pakvieė to meto lietuviško teatro gru-
pelės vadovę Juliją Dantienę perimti 
radijo programos vyr. redaktorės pa-
reigas. 

Žmogaus gyvenimas panašus į 

pašto karietą, kurioje kelionės drau-
gai keičiasi visą kelią. Vieni išlipa, 
kiti įlipa, treti važiuoja iki gyvenimo 
galo. Į Julijos jau du dešimtmečius 
vadovaujamą radijo laidų redaktorių 
karietą yra įlipę daug žmonių. Sma-
gu, kad dalis jų važiuoja iki šiol. Pa-
tys pirmieji įlipusieji jau 20 metų ne-
gailėdami jėgų, laiko su klausytojais 
bendrauja kiekvieną sekmadienį. Tai 
Dalia Jakienė, Teresė Gečienė, Juli-
ja Dantienė, Aniliora Mašalaitienė. 
Šiek tiek vėliau į radijo laidų ben-
dradarbių karietą įlipo Raimonda ir 
Vidmantas Rukšiai, Roma Krušins-
kienė, Aldona Page. Julijai, turinčiai 
nuostabių diplomatės bruožų, pavy-
ko prikalbinti į karietą trečiabangių 
kartos atstovų: Andrą Kline, Jurgą 
Šakalytę Hunn, Rasą Avelino, Ilo-
ną Babinskienę, Jurgitą Balynaitę, 
Rimą Čiujanaitę, Iriną Brusokienę. 
„Bendruomenės balso“ vadovės dide-

julija dantienė, philadelphijos lietuvių šv. andriejaus parapijos kleBonas kun. petras Burkauskas (kairėje) 
ir lietuvos amBasadorius Washingtone audrius Brūzga
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li užrakinti tik bažnyčią, kaip jis da-
ro, kai mes leidžiame numirti parapi-
jai. Tai mūsų atsakomybė. Čia labai 
reikia trečiabangių paramos, mums 
labai reikia, kad jie prisijungtų prie 
mūsų veiklos. Ir ne tik kultūros ba-
ruose. Jie turi pasirodyti ir bažny-
čioje. Mat arkivyskupija parapijose 
skaičiuoja, kiek ten vyksta vestuvių, 
krikštynų. Tai įrodo parapijos gyvy-
bingumą. Jeigu trečioji banga neda-
lyvaus religiniame gyvenime, o mes, 
– antroji banga, – baigiame išmirti, 
tai nė viena mūsų parapija neturės 
ateities. Būtina abiejų emigracijos 
srovių integracija. Tiktai veikdami 
vieningai galime ko nors pasiekti. 

–Ar JAV lietuviai nesijau
čia nuskriausti, kad komisija 
pervardinta į PLB, o ne JAV LB 
komisiją?

–Yra visokių nuomonių. Bet 
dauguma pripažįsta, kad padėtis yra 
pasikeitusi. Anksčiau JAV buvo di-
džiausia išeivių banga, ir dabar dar 
yra didžiausia, bet nepaprastai išsi-

plėtė Lietuvių Bendruomenė Airijo-
je, Ispanijoje. Komisijoje būtinai turi 
dalyvauti tų bendruomenių atstovai. 
Kanadoje yra daug puikių, veiklių 
lietuvių. Mūsų problemos labai pa-
našios, bet yra ir tokių, kurios mūsų 
neliečia, ir atvirkščiai. Štai Punske 
matyti protingų jaunų žmonių, ku-
rie rūpinasi etninių žemių lietuviais. 
Labai svarbu išgirsti visų lietuvių 
balsą. Kad dauguma JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narių supran-
ta būtinybę keisti komisijos pobūdį, 
rodo tai, kad būtent JAV LB Taryba 
priėmė sprendimą keistis. 

–Taigi komisijos posėdžiai 
baigėsi, ką ketinate toliau veikti?

–Rūpi dvigubos Lietuvos pi-
lietybės reikalai, kultūros paveldas, 
reikia ruoštis Tautinei šokių šventei, 
kuri vyks 2008 m., Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 
metų minėjimui. Reikia pagreitinti, 
paspartinti liustracijos procesą. Jis 
yra smarkiai užkliuvęs. Mes taip pat 
svarstome, ar nereikėtų abiejose pu-
sėse, taip pat ir kitoje Atlanto pusė-

je, tuo pasirūpinti, kadangi ne vien 
tik Lietuvoje buvo žmonių, kurie tar-
navo KGB ir okupantams. Buvo ša-
lininkų ir Amerikoje. Reikia, kad ir 
jie būtų atrasti. KGB archyvus reikia 
atidaryti ir duoti progą žmonėms išsi-
aiškinti, o nusikaltusiems prieš tautą 
ir prieš tėvynę neduoti aktyviai daly-
vauti mūsų gyvenime, neleisti jiems 
įtaigoti mūsų lietuviškų lūkesčių. 
Tautai išgyti yra labai svarbu.

–O jūs jautėte, kad tokių 
žmonių esama?

–Retkarčiais buvo įtariama. 
Jausdavome tam tikrą kiršinimą. 
Svarstydami, iš kur tai kyla, pagal-
vodavome ir apie tokią galimybę. 
Kas dar labai svarbu – buvo žmonių, 
kurie buvo įtarti, kad tarnauja sovie-
tams, bet jie iš tikrųjų buvo nekalti. 
Juos gal kas nors sąmoningai šmei-
žė, norėdami kompromituoti. Reikia 
nuimti nuo jų tą dėmę, todėl būtų 
naudinga atverti archyvus.Tai mus 
suvienytų, mus išgydytų.

liam džiaugsmui mūsų karietą šiais 
metais papildė Rasa Varkulevičiūtė 
Kapočius ir Saulius Garalevičius.

Per 20 metų Julijai teko ne tik 
pasveikinti visus įlipančius, bet ir pa-
sakyti sudie išėjusiems: a.a. Jūratei 
Paulikonytei Genlesk, Baliui Rau-
gui. Be galo vertinamas ir Gedimino 
Dragūno jau daugiau kaip 40 metų 
darbas tvarkant „Bendruomenės bal-
so“ finansus. 

Julijos Dantienės ir jos pagal-
bininkų darbas neliko nepastebėtas 
ir buvo gražiai įvertintas. 1989 m. 
„Bendruomenės balsas“ buvo ap-
dovanotas Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos Radijo premija už 
geriausią lietuviška programą Ameri-
koje. Beje, gautą tūkstančio dolerių 
piniginį prizą filadelfiečių kolekty-
vas nutarė skirti Vilniaus radijui Lie-
tuvoje. Už tas lėšas buvo nupirkti 
nauji siųstuvai, kurie pagerino radijo 
ryšį tarp JAV ir Lietuvos sostinės. 

„Bendruomenės balsui“ per 
20 metų kiekvienas radijo laidos 
vedėjas atnešė kažką nauja, kartu 
gerbdamas laidos įkūrėjų „pionie-
rių“ padėtus pamatus. Kiekvienas 
darbuotojas visiškai savarankiškai 
rengia savo laidą – pats redaguoja, 
kuria, renka medžiagą. Jeigu būna 
taip, kad kuriam nors iš vedėjų trūks-
ta medžiagos, Julija stengiasi padėti. 
Visiems yra tekę pasisemti vadovės 
išminties, patarimų, gauti ir kritikos, 
ir pagyrimų. „Bendruomenės balso“ 
vadovės širdis visada kupina šilčiau-
sių jausmų savo kolektyvui. Darnus 
kolektyvas – tai Julijos gebėjimo bur-
ti, išlaikyti ir vairuoti šią nuostabią 
karietą darbo vaisius. Ir tai ne vienos 
dienos, o daugelio metų sunkus dar-
bas. „Bendruomenės balso“ kolekty-
ve yra susimaišiusios kelios kartos, 
tačiau dirbame visi vieningai, it vie-
na šeima, susibūrę į jaukų ratą, jaus-
damiesi lygūs ir reikalingi vieni ki-

tiems, kuo mūsų vadovė nuoširdžiai 
didžiuojasi. 

Kiekvienas paliekam pėdas 
žemėje. Gilios pėdos ilgai išlieka. 
Teisingos pėdos tampa takais. Nebu-
vo mūsų – gyveno mūsų proseneliai, 
juos pakeitė mūsų seneliai, tėvai, sa-
vo tėvus keičiame mes. Pasak niekad 
nepavargstančios Julijos, tęsiame ir 
dar ilgai tęsime pradėtą darbą mūsų 
Tėvynės labui. 

Julijos Dantienės 20-ies metų 
su „Bendruomenės balsu“ proga JAV 
LB Kultūros taryba skyrė jai Radijo 
premiją.

„Bendruomenės balso“ kolek-
tyvas sveikina Juliją Dantienę 20-ies 
darbingų metų jubiliejaus proga. Lai 
Jūsų karieta rieda dar daug metų. Juk 
graži valandėlė, kai sustoji į nueitą 
kelią pažvelgt. Ar matot, kaip Jums 
šypsosi saulė ir gėlės, kviečia rankų 
darbščių nenuleist.

Jurgita Balynaitė

Ruošiamės šokių šventei
atkelta iš 19 psl.
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Religinio švietimo neįmano-
ma atskirti nuo kultūrinio tautos 
pamato, nes nuo to, kokį žmogų iš-
ugdysime, priklausys mūsų šalies 
lietuvių bendruomenės ateitis. Reli-
ginių reikalų taryba ateina į pagalbą 
mūsų šeštadieninėms lituanistinėms 
mokykloms, tėvams ir jaunimo or-
ganizacijoms, rūpindamasi religinio 
auklėjimo priemonėmis.

JAV LB Religinių reikalų tary-
bos ratą jau daugelį metų suka ses. 
Margarita Bareikaitė, Nekaltai Pradė-
tosios Švč. Mergelės Marijos seserų 
kongregacijos narė. Ses. Margarita 
Bareikaitė yra baigusi pedagogikos, 
socialinius ir religijos edukacijos 
mokslus JAV ir Kanadoje. Ji dirbo 
Kanadoje kaip pedagogė, vadovavo 
vienuolyno kongregacijos skyriui, 
ateitininkų stovykloms JAV ir Lietu-
voje. 1972-1980 m. buvo vienuolijos 
provincijolė, rūpinosi naujų centrinių 
vienuolyno pastatų Putname statyba. 
Toronte pastatydino vaikų darželį. 
1988–1996 m. gyveno Lemonte ir 
dirbo Pasaulio Lietuvių Centre socia-
linėje srityje, kartu ir Maironio litua-
nistinėje mokykloje. Daug metų yra 
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos 

JAV LB Religinių reikalų taryba
narė.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyboje yra 18-ka padalinių 
ir viena iš jų yra Religinių reikalų ta-
ryba. PL prašo jos pirmininkės ses. 
Margaritos Bareikaitės atsakyti į 
keletą klausimų.

–Kokie pagrindiniai Religi
nių reikalų tarybos uždaviniai? 

–Kun. Stasys Yla, kalbėdamas 
JAV LB suvažiavime, pabrėžė, kad 
„bendruomenių kilmė pagal krikščio-
niškąjį mokslą yra iš Dievo. Bažny-
čia remia jų natūraliausius uždavi-
nius, bet kartu padeda joms siekti 
antprigimtinių tikslų”. LB Religinių 
reikalų tarybos uždavinys buvo ir 
yra padėti šeštadieninėms lietuvių 
mokykloms, jaunimo organizacijoms 
bei jų stovykloms, pabrėžti religinių 
vertybių svarbą jaunimo auklėjimui, 
palaikyti ryšį tarp diegiamo tautišku-
mo ir religijos; tai padeda išlaikyti 
lietuvišką tapatybę kiekvienoje pri-
augančioje kartoje. Rašome straips-
nius lietuvių leidžiamoje spaudoje 
bei vedame pašnekesius radijo laido-
se. Religinių reikalų tarybą sudaro: 
pirmininkė ses. Margarita Bareikaitė 
ir nariai: vysk. Valdas Aušra (paskir-
tas lietuvių liuteronų-evangelikų išei-
vijoje reikalams), dr. Aldona Linger-
taitienė, kun. Jaunius Kelpšas, kun. 
Ričardas Repšys, ses. Laimutė Kabi-
šaitytė ir Nerijus Šmerauskas.

–Religinių reikalų taryboje 
nesate naujokė. Kokie svarbesni 
darbai buvo atlikti?

–Religiniame švietime dirbu 
daug metų, nuo to laiko, kai pra-
dėjau dirbti jaunimo stovyklose ir 
mokyklose. Jau 9-ri metai kaip pir-
mininkauju Religinių reikalų tary-
bai. Kelis sykius per metus rašome 
aplinkraščius visoms mokykloms. 
Juose iškeliame svarbiausias liturgi-
nes šventes. Tiek jaunam, tiek ir vy-
resniam žmogui yra svarbu suvokti 
save ir savo gyvenimą. Raginame 
jaunas šeimas kartu su vaikais lanky-
ti lietuviškas parapijas, o kur jų nėra, 

stengiamės parūpinti lietuvį kunigą, 
kad bent prieš didžiąsias šventes ap-
lankytų tas vietoves ir jas dvasiškai 
aptarnautų. Mes nuvykome į Atlan-
tą, GA, kur niekad nebuvo lietuvių 
parapijos, pasikalbėjome su vietos 
vyskupu (nelietuviu). Jis paskyrė lie-
tuviams parapiją, kurion kasmet per 
didžiąsias šventes nuvyksta lietuvis 
kunigas, aukoja Mišias ir teikia sak-
ramentus. Ten aplankiau lietuvišką 
mokyklėlę. Dėl Long Island, NY, ir-
gi kreipėmės į vietos vyskupą ir jis 
sutiko, kad iš New Yorko kas mėne-
sį atvyktų kun. V.Volertas ir ten sve-
timtaučių bažnyčioje lietuvių kalba 
aukotų lietuviams Mišias. Ten vaiku-
čiai šiemet jau priėmė Pirmąją komu-
niją. Po to buvo įsteigta ir lietuviška 
mokyklėlė. Skatiname, kad visose 
mokyklose maldos būtų kalbamos 
lietuviškai, kad vaikai, atėję į lietu-
višką parapiją, jaustųsi gerai.

–Kokius leidinius esate išlei
dę ir kur jų galima gauti?

–Išleidome „Laukiam Kalė-
dų”, „Laukiam Velykų”, „Jėzus mū-
sų tarpe”, „Dievo ir Lietuvos didvy-
riai”, „Kad vėl būtų gera”, „Mūsų 
šventės”. Šiuos ir kitus religinius 
ledinius galima rasti internete. Puns-
ko lietuviai prašo mūsų leidinėlių, 
nes kalba vaikams yra paprasta, su-
prantama. Lietuvoje irgi kai kurios 
mokyklos prašė atsiųsti; nusiuntėm 
Vilniaus krašto kaimo mokykloms. 
Tuos leidinius galima gauti Putna-
me, rašant ses. M. Bareikaitei adre-
su 600 Liberty Hwy., Putnam, CT  
06260, arba ses. Laimutei Kabišaity-
tei adresu 1132 Gillian St., Lemont, 
IL, 60439.

–Kokius uždavinius esate už
sibrėžę 2007 metams?

–Norime išleisti lankstinukus 
„Kodėl turėtume eiti į lietuviškas Šv. 
Mišias”, „Apie Sakramentus” ir apie 
„Krikšto reikšmę mūsų gyvenime”. 
Visų šių leidinių spausdinimui pini-
gų neturėjome ir esame dėkingi Lie-
tuvių fondui už finansinę paramą.

ses. margarita Bareikaitė
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Noriu pa-
pasakoti, kad 
2007-uosius aš-
tuonios moterys 
pradėjo neeili-
niu susibūrimu. 
Iš Baltimorės, 
Bostono, Čika-
gos, Otavos ir 
Toronto miestų 
apylinkių į On-
tario esančią 
Wasagos poil-
siavietę (Kana-
doje) buvo suva-
žiavusi grupė, 
kuri paskutinį 
kartą buvo kar-
tu 1990–1991 
mokslo metais. 
Beveik 16 me-
tų po ypatingų 
mokslo metų 
Vokietijoje, Va-
sario 16-tosios 
gimnazijoje,  Ad-
rianos Karkai-
tės Verbylienės iniciatyva moterys 
ryžosi susitikti ir praleisti sausio sa-
vaitgalį drauge. Prisiminimai apie pa-
auglystės nuotykius leido jau subren-
dusioms moterims (net mamoms) vėl 
pasijusti paauglėmis. Gražūs, jaudi-

Šešiolikmetės 
po šešiolikos metų

KANADoJe

1990–1991 vasario 16tosios gimnazijos mokinės iš šiaurės amerikos susirinko prisiminimų 
savaitgaliui ontario, kanadoje, po 16 metų. iš kairės: danita Boyce, dainora kupčinskaitė, 
renata Žilionytė mclaughlin, marija strazdaitė, kristina sakutė kisielienė, adriana kar
kaitė verBylienė, kristina Baršauskaitė gilvydienė. nuotraukoje trūksta loretos genytės 
lentsch

Airijos statistikos tarnyba pa-
skelbė pagrindinius 2006 m. gyven-
tojų surašymo rezultatus. Airijoje su-
rašyta 24,6 tūkst. Lietuvos Respubli-
kos piliečių: vyrų – 13,7 tūkst. (55,9 
proc.), moterų – 10,9 tūkst. (44,1 
proc.). Lietuviai sudaro 6 proc. Ai-
rijoje gyvenančių užsieniečių. Dau-
guma (88,4 proc.) surašytų lietuvių 
– 21,8 tūkst., buvo darbingo amžiaus 
(15–64 m.) asmenys; vaikų iki 14 me-
tų – 2,8 tūkst. (11,3 proc.), 65 metų 

Airijoje oficialiai užfiksuota 25 tūkst. lietuvių airijoje

amžiaus ir vyresnių – tik 71 gyven-
tojas (0,3 proc.). Surašymo duomeni-
mis, Airijoje gyveno 4240 tūkst. gy-
ventojų. Apie 420 tūkst. (10 proc.) 
gyventojų – ne Airijos piliečiai, iš jų 
275,8 tūkst. (65,7 proc.) – atvykėliai 
iš Europos Sąjungos šalių. Iš naujųjų 
šalių narių daugiausia yra Lenkijos 
piliečių – 63,3 tūkst., Lietuvos pilie-
čių – 24,6 tūkst., Latvijos piliečių 
– 13,3 tūkst. Kas antras atvykėlis iš 
ES valstybių yra Jungtinės Karalys-

tės pilietis, kas ketvirtas – Lenkijos, 
kas vienuoliktas – Lietuvos, kas dvi-
dešimtas – Latvijos pilietis. Išsames-
nius duomenis apie migraciją, gyven-
tojus pagal jų gimimo vietą, piliety-
bę, nuolatinę gyvenamąją vietą Airi-
jos statistikos tarnyba paskelbs 2007 
m. liepos 5 d. Daugiau informacijos 
apie Airijos gyventojų surašymą gali-
ma rasti Airijos statistikos tarnybos 
interneto svetainėje http://www.cso.
ie/census/. 

nantys ir rimti pokalbiai apie įvairius 
gyvenimo nuotykius Vokietijoje liu-
dijo, kad vis dėlto dabar turime kur 
kas daugiau gyvenimo patirties negu 
tomis įdomiomis dienomis Vokietijo-
je, kai tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje 

vyko nepaprasti pasikeitimai. 
Be šios unikalios mokyklos 

Vokietijoje nebūtų susirinkęs toks 
šaunus Amerikos ir Kanados lietuvių 
būrys prasmingam savaitgaliui.  

Dainora Kupčinskaitė



Pasaulio lietuvis  /  2007 Gegužė2�

PLB kraštų žinios

Melburno lietuvių klube kas 
savaitgalį renkasi tautiečiai ne tik pa-
sižmonėti, bet ir užeiti į biblioteką ar 
į savo banką (turbūt vienintelis ban-
kas Australijoje, kuris veikia šešta-
dieniais ir sekmadieniais), o dažnai 
ir dalyvauti kokiame nors renginyje. 
Gražiai paminėję Vasario 16-tąją ir 
Kovo 11-tąją, atšventę „Gintaro“ šo-
kių grupės 50-tąjį gimtadienį ir su-
sikaupę svečio iš Lietuvos kun. A. 
Kungio vestose rekolekcijose, Verbų 
sekmadienio išvakarėse daugiau kaip 
40 didelių ir mažų lietuvių rinkosi 
dažyti margučių. Atėjo mokyklos 
vaikučiai, jų jauni tėveliai ir vyres-

Melburno lietuvių klubas
ni seneliai. O kas neturėjo vaikučių, 
atėjo vis vien – kai kas pasimokyti, 
kai kas malonioj kompanijoj prisi-
marginti margučių.

Klubo patalpos virto meninin-
kų dirbtuve. Ant kiekvieno stalo bu-
vo padėta po elektrinę keptuvę, joje 
kaito skardinėlės su vašku, o ant sta-
lo margintojų laukė adatėlės ir kito-
kie įrankiai – teptukai ir skutinėjimo 
peiliukai. Viskas buvo parūpinta So-
cialinės globos moterų draugijos, o 
patį marginimą suorganizavo Dana 
Binkienė. Kietai virtų kiaušinių ten 
pat galima buvo nusipirkti. Ant sta-
lo vidury kambario puikavosi vaško 

technika dažyti ir skutinėti margu-
čiai, knygos apie lietuviškus margu-
čius. Prie kito stalo, tarp nesuskaito-
mų skardinėlių dažų, karaliavo Edita 
Bertašienė ir apvaškuotus margučius 
dažė kaip kas paprašė. Kai kurie da-
žė ir nevaškuotus margučius ir pas-
kui skutinėjo. O kas nedažė (tokių 
buvo mažai), vaikštinėjo tarp stalų ir 
žiūrėjo, kaip kitiems sekasi. 

Visi dalyviai buvo labai paten-
kinti ir dėkingi organizatorėms ir lau-
kė Atvelykio, kai po gardžių pietų 
buvo renkamasi į skautų laužą!

A. Karazijienė

Kovo 18 d. Adelaidėje vyko 
rašytojo Pulgio Andriušio (tikrasis 
jo vardas – Pulgencijus Andriuše-
vičius) 100 metų gimimo sukakties 
minėjimas, kurį rengė Adelaidės Lie-
tuvių namų bibliotekos darbuotojos. 
Apie Pulgio Andriušio gyvenimą ir 
kūrybą kalbėjo poetė Lidija Šimkutė 

Adelaidėje paminėtas 
Pulgis Andriušis

australijoje

Pocienė, kūrybą skaitė Linas Pocius, 
Saulius Varnas ir Sietynas Kubilius. 
Smuiku grojo Darius Kubilius, ku-
riam akompanavo Nemira Stapleton. 
Apie susitikimus su rašytoju kalbėjo 
Viktoras Baltutis. Publika prie sta-
liukų su įdomumu išklausė gal kiek 
ilgokos programos, o po to vaišino-

si vynu ir karštais 
pyragaičiais. Po per-
traukos apie savo tė-
velį papasakojo duk-
ros: Laisvė ir Rasa.

A d e l a i d ė s 
Lietuvių namų bib-
lioteka jau veikia 
daugiau kaip 50 me-
tų. Dabartiniam dar-
buotojų būreliui va-
dovauja Renata Rei-
sonaitė Urmonienė, 
kuri kruopščiai ir 
ištikimai platina lie-
tuvišką spausdintą 
žodį – išeivijoje ir 
Lietuvoje išleistas 
knygas, priima lie-
tuviškų laikraščių ir 
žurnalų prenumera-
tas ir kt. 

Adelaidiškiai 
dėkingi bibliotekos vadovybei už 
gražiai surengtą rašytojo Pulgio An-
driušio 100 metų gimimo jubiliejų. 
Pulgis Australijos lietuvių buvo la-
bai mėgiamas, o jo kūryba, paplitu-
si po visą lietuvišką pasaulį, mielai 
skaitoma.

Viktoras Baltutis

rašytojo pulgio andriušio minėjime
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Iš tiesų šie susitikimai ne visi 
buvo asmeniški, kadangi Pulgį An-
driušį sutikau vėliau, jau Australijo-
je, Adelaidėje. O pirmasis susitiki-
mas su jo kūryba įvyko dar Lietuvo-
je, skaitant Serventeso Don Kichoto 
vertimą į lietuvių kalbą, kuris parei-
kalavo iš rašytojo nemažai kūrybi-
nės įtampos ir talento, kad iš ispanų 
kalbos gimtų lietuviška humoristinė 
apysaka su visais jautriais ir subti-
liais humoreskos niuansais, išlaikant 
ispanų autoriaus tematikos vingius. 
Pulgis, kaip jis pats rašo savo atsimi-
nimuose, vertimą pradėjo 1935 m. ir 
su pertraukomis jį užbaigė 1942 m.

Po karo DP stovykloje jau skai-
čiau Pulgio Andriušio feljetonus. Niū-
rioje stovyklos aplinkoje jo linksmi 
ir trumpi feljetonai, apybraižos skaid-
rino mūsų gyvenimą. Laukiau naujų, 
kurie buvo spausdinami „dypukų“ 
spaudoje. 1946 m. išėjo „Ir vis dėlto 
juokiamės“ – feljetonai iš DP buities, 
o kitais metais, t.y. 1947 m., „Siun-
tinėlis iš Amerikos“ ir „Anoj pusėj 
ežero“. Prisiskaitęs Pulgio linksmų 
ir kupinų humoro, vaizdžiai ir taik-
liai sukurtų tuolaikinio stovyklinio 
gyvenimo nuotaikų parašiau trumpą 
feljetoną ir aš. Nors nedrįsau jo taip 
pavadinti, bet jis buvo atspausdintas 
stovyklos leidžiamame laikraštėlyje. 
Kas negyveno DP stovyklose, van-
giai supras tuometinę Pulgio kūrybą, 
joje giliai slypintį sąmojų, perpintą 
humoreskos gijomis, tarp alkio ir bū-
tiniausių buities gyvenimo trūkumų. 
Šypsenos net iš pačio savęs buvo lyg 
balzamas po penkerių metų pasibai-
gusio karo žaizdų, kurios dar buvo 
atviros ir skaudžios. Pulgis rado hu-
moro liepsnelių kiekvienoje stovykli-
nio gyvenimo realybėje, sukurdamas 
liūdnus, dramatiškus ir net tragiškus 
momentus. Lengvai skaitomoje Pul-
gio kūryboje sarkazmo trupinėliai 
pabirdavo, juose nebuvo užgaulumo, 
ironijos, noro įgelti ar pašiepti kieno 
nors autoritetą ar iškilią asmenybę, 

Susitikimai su rašytoju Pulgiu Andriušiu
Viktoras Baltutis

nors iš gyvenimiškų ydų mėgo pa-
sijuokti. Čia gimė labai populiarus 
Pulgio Andriušio sukurtas terminas 
„Dievo paukštelis“ – „displaced per-
son“ – išvietintasis. Tokiu pavadini-
mu pasirodė ir humoristinis laikraštė-
lis, kurio teko tik vieną ar kitą nume-
rį pasiskaityti.

Išvykus Australijon keletą me-
tų neteko susitikti su Pulgio kūryba, 
kuri būtų praskaidrinusi pirmąsias 
dienas svetimame krašte. Tik 1951 
m. „Australijos lietuvio“ leidykla 
Adelaidėje išleido jo pirmąją apysa-
ką: „Sudiev, kvietkeli!“, už kurią jis 
gavo literatūrinę premiją ir $ 1500 
Amerikos dolerių. Vykdamas Austra-
lijon parašė kelionės laivu nutikimus 
„Laivas linksmybės“ , atspausdintus 
viename JAV leidžiamo lietuviško 
laikraščio, berods „Dirvos“, atkarpo-
je, bet jie pasiekė tiktai tuos, kurie tu-
rėjo galimybę skaityti Šiaurės Ame-
rikoje leidžiamą lietuvišką spaudą. 
Gaila, kad dar ir šiandien šis įdomus 
ir labai smulkus geografiškas kelio-
nės Australijon aprašymas neišleis-
tas knyga.

Pirmasis susitikimas su rašy-
toju Pulgiu Andriušiu įvyko 1952 
m. pabaigoje, Adelaidėje, kur vyko 
pirmasis ALB (Australijos Lietuvių 
Bendruomenės) Krašto tarybos narių 
suvažiavimas. Naujųjų metų baliuje 
skautininkas ir žurnalistas Antanas 
Krausas mane pristatė kaip bandan-
tį rašyti feljetonus. Pulgis maloniai 
pasisveikino, lengva veido grimasa 
šyptelėjo: „Labai nedėkingą ir sunkų 
literatūrinį kelią pasirinkai. Žinok, 
kad feljetonai neturi savyje ilgesnio 
gyvastingumo, jie miršta pačioje vai-
kystėje, nesulaukę net jaunystės“.

Ne visai supratau Pulgio pasa-
kymo, bet jis liko iki šių dienų gyvas 
ir labai teisingas. Jei šiandien skaity-
sime anų dienų parašytus feljetonus, 
tik su nostalgija prisiminsime stovyk-
lines dienas, o jaunesniajai kartai, ku-
ri nepergyveno to laikotarpio, jie bus 

bergždi, nuobodūs, neintriguojantys, 
net nesuprantami, nes visa feljetono 
tematika slypi tiktai tų dienų vyks-
me, neperžengdama laiko tėkmės.

Jau gyvenant Adelaidėje ne 
kartą teko dalyvauti su Pulgiu An-
driušiu ruošiamuose literatūros vaka-
ruose. Abu skaitėme feljetonus, abu 
sukeldavome publikoje šypsnius, bet 
jutau, kad iki Pulgio man dar tolimas 
kelias. Mano kalbos leksikonas buvo 
daug siauresnis ir mažesnis, kai Pul-
gis sėmėsi jo iš  botanikos, entomo-
logijos ir humanitarinių mokslų ver-
smių.

Užkulisyje Pulgis laikėsi ra-
miai, tik retkarčiais pažvelgdamas į 
savo tekstą. Paklaustas apie scenos 
baimę rimtai atsakė, kad jei aktorius 
ar autorius, deklamatorius ar kokio 
kito kūrimo interpretatorius, prieš 

pulgis andriušis
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išeidamas į rampos šviesą, nesijaudi-
na, jo pasisekimas abejotinas. Jis ge-
rai pažinojo teatro meną, jo feljetonų 
skaitymas buvo savotiškas – andriu-
šiškas. Teatrališka veido išraiška, 
žodžių moduliacija, balso valdymas 
daug prisidėjo, kad publika žavėtųsi 
ne tik turiniu, bet ir interpretavimu. 
Jis mėgo ištęsti balses, žodžiai, kad 
ir nereikšmingi, bet pusiau išdainuo-
ti, suteikdavo savotiško pulgiško 
humoro atšvaistą. Kartą Melbourne, 
bene 1957 m., Lietuvių kultūros fon-
das surengė muzikos ir literatūros va-
karą, kurin buvo pakviestas ir Pulgis 
Andriušis. Visi nekantriai laukė jo pa-
sirodant, bet, sąlygoms susidėjus, jis 
negalėjo atvykti ir jo feljetoną skaitė 
pats Lietuvių kultūros fondo pirmi-
ninkas. Sunku patikėti, koks meni-
nis kritimas, koks skirtingas ir lėkš-
tas buvo feljetonas, veik nesukėlęs 
klausytojų šypsnio. Tik tada pajunti, 
koks didžiulis skirtumas perteikiant 
scenoje kūrinį, kai jį pristato pats au-
torius: su visais nuansais, balso pakė-
limais ir šnabždesiais, kuriuose slypi 
meninės perdavimo gyslelės.

Pulgis kartais prabildavo ir 
bendruomenės susirinkimuose, jo žo-
dis, nors labai rimtas ir taiklus, buvo 
priimamas su šypsena, lyg jis skaity-
tų savo kūrybos feljetoną. Šis litera-

tūrinis feljetoninis štampas lydėjo jį 
visą gyvenimą.

Dalyvaudamas su Pulgiu An-
driušiu literatūros vakaruose kiek-
vieno pasirodymo proga laukiau jo 
žodžio, įvertinimo ar nors mažutės 
pastabėlės, bet veltui. Jis nė žodžio 
netarė, tik kartais šyptelėdavo. Jau 
šiek tiek vėliau, man paskaičius, ro-
dos, ne visai vykusios tematikos fel-
jetoną apie dviratį, jis prisigretinęs 
tarė: „Pavydžiu tau temos, kurią gra-
žiai išvystei ir perdavei“. Tai ir buvo 
vienintelė Pulgio Andriušio pastaba, 
kurią dėkingai priėmiau ir pasijutau 
įvertintas literatūriniame pasaulyje.

Ne kartą teko su juo pasikalbė-
ti, bet daugiausia klausytis jo kalbos 
apie praeitį ir nuotykius, kurie buvo 
tokie ryškūs ir gyvi, atrodė, kad jie 
vyko tik vakar, o ne prieš kelis de-
šimtmečius. Jis ne kartą nusiskundė, 
bet kartu ir padrąsino dėl kritikos, dėl 
pastabų ir recenzijų, kurių susilaukia 
kiekvienas rašantis. Jam buvo prikai-
šiojama, kad esąs jautrus gamtai, ją 
kuria artimą žmogui, jo vabalai per-
daug lietuviški, artimi kaimo gyveni-
mui, kuriam feljetoninis elementas 
daug pakenkia. Nyka-Niliūnas jam 
prikišo, kad jo humoristika grįsta 
išorinėmis priemonėmis: žodiniu hu-
moru, trūksta psichologinio humoro 

ir akcijos, nėra epochos vaizdo. 
Pulgis priminė, kad rašytojo 

kelias labai duobėtas, kartais nuve-
dantis į visišką apatiją, ir tenka vėl 
sukaupus jėgas ieškoti naujų temų, 
naujų minčių, kad išlipus iš liūno. 

„Vargu ar galėsi iš rašliavų pel-
nytis duoną... Nemesk plunksnos dėl 
vieno ar kito neišmanėlio plepalų“, – 
patarė man Pulgis, jau ligos kamuoja-
mas. Tai buvo paskutinis susitikimas 
su rašytoju Pulgiu Andriušiu.

Sunkios ligos palaužtas, dar 
pačiame kūrybingumo viršūnėje Pul-
gis 1970 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 
vos 63 metų, apleido šį pasaulį, nesu-
laukęs savo rinktinių raštų išleidimo. 
Gaila, kad populiarumu jam mažai te-
ko pasinaudoti, nors išleistos jo kny-
gos buvo visų mielai skaitomos ir per-
kamos, bet leidėjų nesąžiningumas 
atėmė iš jo ir tokį menką atpildą.

Minint jo gimimo šimtmetį 
norisi tikėtis, kad Pulgis Andriušis 
ilgai liks gyvas, o lengvos šypsenos, 
sklindančios iš jo kūrybos, teiks pasi-
tenkinimo ir malonaus skaitymo atei-
ties kartoms.

Parengta pagal pranešimą, 
20070318 skaitytą Adelaidėje 

vykusiame P. Andriušio minėjime

kalBa pulgio andriušio minėjimo organizatorė renata reisonaitė urmonienė; priekyje: (iš kairės) sietynas 
kuBilius, saulius varnas, lidija šimkutė pocienė, linas pocius
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Vilniuje, Šv. Kotrynos baž-
nyčioje, kovo 31 d. vyko knygų 
„Punsko Kovo 11-osios licėjui 50” 
ir “Lietuvos atstovybė Lenkijoje” 
pristatymas. Dalyvavo Punsko Ko-
vo 11-osios licėjaus direktorė Irena 
Bobinienė, licėjaus choras „Pašešu-
piai“, kiti licėjaus meno kolektyvai, 
atvežę puikų koncertą, Seinų apskri-
ties viršininko pavaduotojas ir „Auš-
ros“ leidyklos direktorius Romas 
Vitkauskas, „Aušros“ leidyklos vyr. 
redaktorius Sigitas Birgelis, Punsko 
valsčiaus viršaitis Vytautas Liškaus-
kas, Lenkijos lietuvių draugijos pir-
mininkas, Seinų „Žiburio“ mokyklos 
direktorius Algirdas Vaicekauskas, 

Vilniuje svečiavosi Punsko ir Seinų krašto lietuviai
Pasaulio lietuvių bendruomenės val-
dybos vicepirmininkas Petras Maksi-
mavičius, kuris pasveikino susirinku-
sius, Seinų „Lietuvių namų“ direkto-
rius Algirdas Vilkelis, kiti lietuviškų 
įstaigų ir organizacijų atstovai.

Lenkijos lietuviai Vilniuje lan-
kėsi Mokytojų namų, kur tuo metu 
vyko 10-asis Knygų pavasaris, kvie-
timu. Mugėje dalyvavo ir Punske vei-
kianti „Aušros“ leidykla, kuri Knygų 
pavasaryje dalyvavo jau 9-ąjį kartą. 
Ir susitikimas su vilniečiais jau nebe 
pirmas. 

Punsko licėjaus direktorė trum-
pai pristatė lietuvių mokyklą, kuri 
praėjusiais metais šventė 50-metį. At-

kaklių Punsko švietėjų pastangomis 
Punske lietuviška mokykla pradėjo 
veikti 1956 m. su vienu mokytoju, 
turinčiu aukštąjį išsilavinimą. Per 50 
metų ją baigė daugiau kaip tūkstantis 
absolventų. Buvo bandymų mokyklą 
uždaryti, buvo trukdymų, bet tėvų ir 
mokytojų tai nesustabdė. 

Sveikindamas susirinkusius 
vilniečius PLB vicepirmininkas P. 
Maksimavičius pasakė įdomią min-
tį: kad Seinų ir Punsko lietuviai neva-
žiuoja į airijas ir ispanijas, jie emig-
ruoja į Lietuvą. Jauni žmonės, baigę 
Punsko licėjų, palieka savo gimtinę, 
bet papildo mažėjančią Lietuvą. 

                                   PL inf.

LeNKiJoJe

pe
tr

o
 v

it
k

a
u

sk
o

 n
u

o
tr

.



Pasaulio lietuvis  /  2007 Gegužė2�

plb kraštų žinios

Kovo 24 d. vyko metinis Vokie-
tijos LB Tarybos suvažavimas. VLB 
Taryba yra vyriausias Vokietijos Lie-
tuvių Bendruomenės organas, kurio 
nariai renkami ketverių metų kaden-
cijai. Tarybos posėdyje buvo aptar-
ti einamieji reikalai. Pranešimuose 
praėjusių metų veiklą apžvelgė VLB 

valdybos pirmininkas, iždininkas, 
Kontrolės komisija, Garbės teismo 
pirmininkas, Vasario 16-osios gim-
nazijos kuratorijos valdyba, Fondo 
Vasario 16-osios gimnazijai remti 
valdyba ir jaunimo sajungos (VLJS) 
pirmininkas. Į naująją VLB Valdybą 
išrinkti: Antanas Šiugždinis, dr. Vin-

Vokietijos jaunimo suvažiavimas

VoKietiJoJe

LB Tarybos XX sesijos trečiasis posėdis

cas Bartusevičius, Bernadeta Goštau-
taitė, Gintaras Ručys, Klausas Žulys, 
Agnė Kubiliūtė. Tai buvo paskutinis 
eilinis XX sesijos posėdis. 2007 me-
tų rudenį vyks nauji Tarybos rinki-
mai. 

 Bernadeta Goštautaitė

vokietijos lB naujoji taryBa

vokietijos lietuvių jaunimo są
jungos valdyBa

Šiemet Vokietijos lietuvių 
jaunimo sajunga (VLJS) kasme-
tinį suvažiavimą rengė gegužės 
11–13 d. ir jis tradiciškai vyko 
Annabergo pilyje, Bonnoje. Šie-
metinio suvažiavimo tema buvo 
„Šiuolaikinis Lietuvos menas“. 

Vyko susitikimai su dainų atlikė-
ja iš Lietuvos Jurga Šeduikyte, 
poetu ir dramaturgu Liudviku Ja-
kimavičium, gyvo garso koncer-
tas, diskusijos ir kt. Renginį rėmė 
Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas prie Lietuvos vyriau-
sybės bei Vokietijos Lietuvių Ben-
druomenė.  
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Iki lietuviškų mokyklų sąskry-
džio „Draugystės tiltas“ Huetenfelde 
lieka vis mažiau laiko. Į renginį  pa-
kviesta daugiau kaip 40 mokyklų iš 
18 šalių, svečių iš Lietuvos, muzikan-
tų, aktorių. Apie savo ketinimus jau 
pranešė vienuolikos šalių pedagogai 
ir mokiniai. Mūsų internetinėje sve-
tainėje (www.draugystestiltas.eu ) 
paskelbta renginio programa, galima 
rasti būtiniausios  informacijos, už-
eiti į pokalbių svetainę, susipažinti 
su anksčiau vykusiais DT renginiais 
Stokholme ir Dubline.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas (TMID) šiam projek-
tui skyrė 18 tūkstančių litų. Iš šios 
įstaigos darbuotojų sulaukiame nuo-
latinio dėmesio, gerų patarimų, pa-
drąsinimo. Toks „nevaldiškas“ ben-
dravimas, bendros atsakomybės už 
šį projektą jausmas tikrai mus džiu-
gina. Departamentas taip pat parems 
vaikų ir mokytojų kelionę į DT, skir-
damas užsienio mokykloms po 2000 
Lt. Bet lėš nėra per daug: kasmet ren-
ginys plečiasi, daugėja sumanymų, 
norisi pasikviesti įdomių svečių: lek-
torių, atlikėjų iš Lietuvos. Labai pra-
verstų ir pradžiugintų bet kokia jūsų 
parama renginiui, todėl primename 
sąskaitą (Volksbank Kreis Bergstras-
se eGIBAN DE42 5099 1400 0008 
9516 08 BIC GENODE51LPH )

Šiuo metu kruopščiai rikiuo-
jame organizacinius reikalus: rūpi-
namės papildomomis vietomis ben-
drabutyje, galvojame, kaip reikės 
dalyvius pasitikti, pamaitinti, pato-
giai apgyvendinti. Didžiausią galvos 
skausmą kelia pati renginio progra-
ma. Kuo nustebinsime mažuosius 
šventės dalyvius, kuo sudominsime 
išrankiuosius paauglius, kaip pavyks 
suorganizuoti  seminarą lietuviškų 
mokyklų mokytojams,  kokios disku-
sijos bus naudingos bendruomenių 
aktyvistams? Klausimų tikrai daug, 
tačiau nemažai ir gerų idėjų, įdo-
mių pasiūlymų – tad reikia tik gerai 
viską pasverti, pamatuoti ir įgyven-
dinti. Visi suprantame, kad, sukorę 
ilgą kelią į Huetenfeldą, vaikai norės 

ne tiek bendrabučio patogumų ar iš-
skirtinio valgiaraščio, kiek įdomių 
užsiėmimų, pramogų, informacijos, 
galimybės susipažinti ir susidraugau-
ti su savo bendraamžiais, pajusti su-
sikalbėjimo lietuviškai džiaugsmą.

Šeštadienį vaikams pasiūly-
sime įdomią veiklą būreliuose (žr. 
svetainėje). Judresnieji galės spor-
tuoti, varžytis riterių komandose, 

sukti lietuviškus ratelius, ramesni 
moksleiviai ras įdomių užsiėmimų 
„Jurgelio meistrelio“ dirbtuvėse, bus 
kviečiami muzikuoti, įsijungti į teat-
rinę veiklą.

DT bus puiki galimybė susi-
pažinti ir lietuviškų mokyklų moky-

tojams, aptarti rūpimas problemas, 
pasikeisti gera darbo patirtimi, susi-
pažinti su naujausia pedagogine li-
teratūra. Neseniai įsikūrusių mokyk-
lų pedagogai tikrai labai pasigenda 
praktinės paskirties informacijos, 
diskusijų, todėl stengsimės seminarą 
padaryti naudingą ir įdomų.

Renginyje numatyta programa 
tėveliams, bendruomenių aktyvis-
tams, nepaliksime be dėmesio ir pa-
čių mažiausių.

Kūrybinėje virtuvėje vyksta 
intensyvus darbas, kartais iki išnak-
tų svarstomos keisčiausios idėjos 
ir sumanymai, kaista kompiuteriai, 
skamba telefonai. Meluočiau saky-
dama, kad darbas visada „eina kaip 
iš pypkės“, kad toje kūrybinėje virtu-
vėje kartais nepasidaro tvanku ir ne-
kyla dūmų. Esame skirtingi savo pa-
tirtimi, charakteriais, mokėjimu ben-
drauti, tad būna ir ginčų, nesusikal-
bėjimo, ne viską pasiseka suprasti iš 
pusės žodžio. Tai normali bet kurios 
komandos darbinė atmosfera, tuo la-
biau, kai ta komanda gyvena skirtin-
guose Vokietijos miestuose. Tačiau, 
nors ir esame saviveiklininkai-visuo-
menininkai, dirbame konkrečius dar-
bus su ugnele ir nuoširdžiai, pagal-
bon pasikviesdami geranoriškumą, 
humorą ir atsakomybės jausmą. Nese-
niai Huetenfelde įvykęs orgkomiteto 
susitikimas, draugiškas ir linksmas 
programos svarstymas iki vidurnak-
čio, patvirtino, kad tikrai esame tie, 
kurie jaučia didelę atsakomybę.

salomėja Boettcher
„Draugystės tilto“ projekto vadovė

Laukia „Draugystės tiltas“

romuvos pilis. vinco Bartuse
vičiaus nuotr. (praėjusiame 
nr. klaidingai nurodėme  šios 
nuotraukos autorių. atsiprašome)

plb kraštų žinios

Padėka Lietuvių fondui
PLB Valdyba dėkoja Lietuvių fondui už 

5000 dol. auką projektui „Lietuvos partizanų 
ir antisovietinio pasipriešinimo dokumentų kau
pimas ir informacijos apie juos rinkimas“. Šį 
projektą PLB Kultūros reikalų komisijoje tvar
ko Jaras Alkis. Plačiau  kituose numeriuose. 
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Huettenfeldas, Vokietija, ba-
landžio 27 d. – Pasikeitus Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorijos su-
dėčiai, balandžio 14 d. vykusiame 
metiniame posėdyje kuratorija išsi-
rinko naują valdybą. Kuratorija yra 
šios nuo pokario metų Vokietijoje 
veikiančios lietuvių gimnazijos aukš-
čiausioji valdančioji institucija. 

Kuratorijos valdybai nuo šiol 
pirmininkaus Bonnos universiteto 
filosofijos doktorantas Rimas Čup-
linskas. Iždininko pareigas perima 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
prezidiumo pirmininkas, ekonomis-
tas Tomas Bartusevičius. Pagal kura-
torijos statutą, jos valdybai taip pat 
priklauso gimnazijos direktorius An-
drius Šmitas. 

Dvidešimt penkerius metus 
gimnazijai vadovaujantis direktorius 

Permainos Vasario 16osios gimnazijoje
A.Šmitas neseniai pareiškė norintis 
per dvejus metus išeiti į pensiją.

„Visi žinome, kad Andriaus 
Šmito vadovavimas ne vieną sykį iš-
gelbėjo mūsų gimnaziją nuo uždary-
mo. Bus nelengva rasti tokį pasišven-
tusį ir išradingą direktorių. Naujo 
direktoriaus paieška bus svarbiausia 
mūsų užduotis,“ – kalbėjo naujasis 
kuratorijos valdybos pirmininkas 
R.Čuplinskas. Anot jo, naujo direk-
toriaus paieškai dar šiais metais bus 
skelbiamas konkursas.

R.Čuplinskas išrinktas pirmi-
ninku vietoje ilgus metus kuratorijai 
pirmininkavusio dr.Viliaus Lėnerto. 
Dr. Lėnertas kuratorijoje atstovavo 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
(VLB) Tarybai. Pagal kuratorijos 
statutą, Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos narius skiria organizaci-

jos, remiančios arba parėmusios gim-
naziją, kaip antai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas (BALF), VLB, ir 
kt. Daugiausiai narių (penkis) skiria 
VLB – keturis skiria jos Taryba ir 
vieną jos Valdyba. Pastarajame VLB 
Tarybos posėdyje vietoje dr. Lėnerto 
į kuratoriją buvo išrinkta pedagogė 
Aušra Malinauskaitė. 

Kuratorijos posėdžio metu į 
kuratoriją buvo nutarta priimti Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to (TMID) prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės atstovę, Generali-
nio direktoriaus pavaduotoją Vidą 
Bagdonavičienę. Taip pat nutarta su-
kurti pedagoginę komisiją, kuri bus 
atsakinga už tiesioginį kuratorijos 
ir gimnazijos mokytojų, darbuotojų 
bei mokinių ryšį. Naujai komisijai 
priklausys A.Malinauskaitė, R.Čup-
linskas ir Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados vadovas kun.Vidas Vaitie-
kūnas.

„Žvelgiu į ateitį labai optimis-
tiškai. Esame pasiryžę dėti dideles 
pastangas, kad nuolatos būtų gerina-
mos darbo sąlygos mokytojams bei 
mokymosi sąlygos mūsų mokslei-
viams,“ – teigia R.Čuplinskas, kuris 
pats yra šios gimnazijos absolven-
tas. „Didžiausias ateities projektas 
– naujo mokyklos pastato bei spor-
to salės statybos, kurios šiuo metu 
– dar koncepcinėje fazėje. Netrukus 
pradėsime derybas su Vokietijos Lie-
tuvių Bendruomene bei tokio mąsto 
projektą galinčiomis finansuoti įstai-
gomis, kad statybos galėtų prasidėti 
2009 metais.“

Rimas Čuplinskas
Kuratorijos valdybos pirmininkas

pranešimas spaudai

plb kraštų žinios

vasario 16 gimnazija iš paukščio 
skrydŽio
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...Spaudžiu vidinį mygtuką ir 
keičiu programą į lietuvių kalbą... 
Dėkoju tiems, kurie perskaitė mano 
straipsnį „Pasaulio lietuvyje“ ir pa-
skatino toliau rašyti. 

Kai 1984 m. buvau „Ąžuoly-
no” šokių ansamblio šokėjas, man 
teko vadovauti „Jaunojo ąžuolyno” 
šokių grupei. Mano šokėjai buvo tik 
truputį jaunesni už mane. Toje grupė-
je šoko Roberto Ibarra Veta (dabar-
tinės ULB valdybos pirmininkas), 
Marisa Blayeska Leonavičienė (Lie-
tuvos garbės konsulė Urugvajuje) ir 
kiti jaunuoliai, kurie dabar sulaukė 
40 m. Į kiekvieną repeticiją ateidavo 
pažiūrėti vienas vietinis berniukas, 
kuriam patikdavo su mumis bendrau-
ti, mums padėti ir su mumis švęsti 
mūsų šventes. O mums visada trū-

Svarbu, kad mūsų kūne 
tekėtų lietuviškas kraujas

ko berniukų šokėjų (manau, kad iki 
šiol tai didelė bėda). Taip buvo ir kai 
ruošėmės kelionei į Argentiną. Per 
vieną repeticiją kažkas neatėjo ir aš 
pašaukiau berniuką: „Greitai šok ant 
scenos”... Visi sužiūro į mane ir nu-
tilo. 

„Bet aš nesu lietuvis”, – suabe-
jojo berniukas.

„Nesvarbu, – atsakiau... – Tu 
visą laiką esi su mumis, tu esi mūsų 
draugas“... 

Man visada patiko eiti prieš 
srovę, kai jaučiau, kad reikia ką nors 
keisti arba gerinti. 

Tas berniukas pradėjo repetuo-
ti. Jo vardas Gustavo Martinez. Mes 
jį pavadindavome „el Negro“ (juodu-
kas).

Kelis mėnesius mūsų klube 

netilo komentarai, kad vietinis šoka 
su lietuviais. Po kelių repeticijų pa-
sirodė, kad Gustavo yra labai geras 
šokėjas ir kad tapo netgi labai geras 
lietuvis. 

Prieš kelionę siuvome naujus 
tautinius drabužius, bet, žinoma, kad 
didesnę darbo dalį prisiėmė šokėjų 
motinos... tarp jų – ir Gustavo ma-
ma. 

Laikas bėgo, susikūrė labai ge-
ra „chebra”, kartu dirbome Jaunimo 
sąjungoje. Po to kartą reikėjo klijuo-
ti mieste ant sienų arba kabinti pla-
katus naktį prie Sovietų ambasados 
Montevideo mieste, o dieną demonst-
ruoti prieš Molotovo-Ribbentropo 
paktą, eiti į televizijos ir radijo lai-
das ir t.t. Atėjo 1989 m., Lietuvoje 
prasidėjo atgimimas, o Gustavas 

uRuGVAJuJe

gustavas su savo šokėjais
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ėmė vadovauti jaunesniesiems šokė-
jams. Kaip mes sakome: „Tiek daug 
kartų eina ąsotis prie upės, kol sudūž-
ta”... Gustavo susipažino su panele, 
lietuvaite Beatriz Šimanskis, su ku-

ria pradėjo draugauti... Vieną dieną 
jie sukūrė šeima. Dabar jie turi du 
vaikus – Agustin ir Rodrigo. 

Gustavo lietuviu tapo ne tada, 
kai vedė lietuvaitę, jis lietuviu tapo 

gustavo martinez šeima

anksčiau. Ir, mano nuomone, tai yra 
kur kas svarbiau. 

Šiandien Gustavas yra Urugva-
jaus lietuvių draugijos valdybos na-
rys ir vadovauja „Ąžuolyno” šokių 
grupei. Praėjusiame Vasario 16-osios 
minėjime jo šokėjams teko apsireng-
ti naujus tautinius drabužius, nes 
gavome lėšų iš TMIDo medžiagai 
nusipirkti. Visi tapo labai „elegantiš-
ki”. Buvo daug darbo, nes nedauge-
lis mokėjo siūti. O kas, jūs manote, 
mums daugiausiai padėjo siūti? Tai-
gi vėl Gustavo mama, ponia Lili, ku-
ri dabar turi ne tik sūnų lietuvį, bet 
ir anūkų. 

Vasario 16-osios minėjimo 
metu aš sakiau, kad „nesvarbu, kiek 
lietuviškų pavardžių mes turime, 
svarbu, kad mūsų kūnuose teka lietu-
viškas kraujas”. 

Noriu pagerbti tokius žmones 
kaip Gustavo, Nikolas Velo (Urug-
vajaus lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininką), Juliją (Brazilijos Lietu-
vių jaunimo sąjungos pirmininkę) ir 
kitus.

...“Pasaulio lietuviui“ ačiū už 
progą pasisakyti. Grįžtu prie savo 
darbo, vėl spaudžiu mygtuką ... nos 
vemos.

Alberto Kaluževičius

Jau prasidėjo naujas „Ecos de 
Lituanika“ sezonas. Be to, ir valandė-
lės laikas naujas – nuo 19 iki 21 val. 
(Argentinos laiku), o taip pat laidos 
galima klausyti internetu www.ecos-
delituania.com.ar. Gavome įrašus ir 
per radiją galėjome klausytis Lietu-
vos Respublikos Užsienio reikalų 
ministro Petro Vaitiekūno žodžio, 
kuris mielai pasveikino mus ir linkė-
jo sėkmės mūsų darbuose. Taip pat 
galėjome klausyti Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento generali-
nio direktoriaus Antano Petrausko. 
Esame labai dėkingi, kad Lietuvos 
Respublikos valdžios institucijos pri-
pažįsta ir remia mūsų lietuvišką radi-

Naujas „Ecos de Lituania“ sezonas
jo programą, vienintelę visoje Pietų 
Amerikoje. Mielai perskaitėme PLB 
Valdybos pirmininkės Reginos Naru-
šienės, o taip pat prel. Edmundo Put-
rimo sveikinimus.  

Mūsų radijo stoties studijoje bu-
vo FM Difusión direktorė Cecilia Big-
nasco  ir Argentinos Respublikos kan-
celiarijos ministras dr. Jorge Drkos, 
kurie pasveikino ir linkėjo mums sėk-
mės. Kaip visada, per pirmą ir pasku-
tinę laidą galima buvo išgirsti visus 
valandėlės tarnautojus ir koresponden-
tus, kurie pristatė save ir savo darbą. 

Juan ignacio Fourment Kalvelis
Radijo valandėlės 

„Ecos de Lituania“ vedėjas

ARGeNtiNoJe

juan ignacio Fourment kalvelis
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Naujausiose „Žiniose” rašo-
ma, kad kovo 5 d. LR ambasadorius 
Jonas Paslauskas pristatė Buenos Ai-
res miesto  ir provincijos  Lietuvos 
garbės  konsulą dr. Sergio Nunes; 
kovo 7 d. – Rosario miesto, Santa 
Fe provincijos, Lietuvos garbės kon-
sulą prof. Juozą Ruben Repšį; kovo 
11 d. Aušros Vartų parapijoje priėmė 
Argentinos lietuvių organizacijų va-
dovus. SLA valdyba su liūdesiu pra-
neša, kad kovo 15 d. mirė Matilde 
V. Banylienė, o kovo 19 d. – Juozas 
Deveikis. SLA Valdyba dėkoja po-
niai Radai Matulevičienei iš Kretin-
gos už dovanotas knygas apie tradi-
cinių lietuviškų valgių gaminimą. 

„Susivienijimo lietuvių Argentinoje žinios“
SLA praneša, kad draugija jau turi 
savo svetainę internete ir kviečia ap-
lankyti  www.sociedadlituana.8k.
com  Tinklalapį rengia Evangelina   
Varela  Valantinaitė. O šeštadieniais 
SLA patalpose veikia dviejų lygių  
lietuvių kalbos kursai. Koordinato-
rė Suzana Dapkevičius ir P. Arnaldo 
Vezbickas. Kaip visuomet, pamokos 
SLA nariams vyksta nemokamai. 
Tautinių šokių ansambliai „Dobilas“ 
ir „Gintaras“ renkasi kiekvieną šeš-
tadienį (vadovas Enrique Cikota). Ir 
mažųjų grupė „Dobiliukai” renkasi 
šeštadieniais. Jiems vadovauja Nelly 
Zavickaitė Mahne ir Johana Mahne 
Zavickas. 

Taip pat SLA žinios praneša 
apie būsimus renginius: gegužės 1 
d. bus švenčiama Darbininkų diena, 
ruošiami pietus „Paella“; artėjant 
Motinos dienai, gegužės 5 d., bus 
mokomasi gaminti lietuviškus val-
gius: „Kaip darydavo mama”, o sek-
madienį, gegužės 6 d., prie Aušros 
Vartų parapijos kiemo kryžiaus po 
šv. Mišių bus prisimintos visos Mo-
tinos. Birželio 30 d. bus švenčiamos 
tradicinės Joninės; liepos mėn. pla-
nuojama minėti SLA 93-ioji sukak-
tis; rugsėjo 16 d. – Pavasario šventė, 
o lapkričio 11 d. – XIX Alaus šventė; 
gruodžio 15–16 d. – baseino sezono 
atidarymas ir pietūs. 

Praėjusių metų pabaigoje 
šventėme ilgamečių lietuvių koloni-
jos veikėjų Irenos ir Leopoldo Stan-
kevičių auksines vestuves. Nemažas 
būrys draugų susirinko tipiškame 
vietiniame restorane, kur linksmai 
praleidome laiką, pabendravome ir 
prisiminėme lietuviškus papročius. 

Man praėjusiais metais teko 
būti Lietuvoje, PLB seime, taigi, ži-
nodamas apie šį jubiliejų, parvežiau 
lietuvišką juostą, lietuviškos degtinės 
ir lietuviškos juodos duonos (kuri pui-
kiai išsilaikė šaldiklyje), tik druska 
jau buvo iš Argentinos. Visas tas gėry-
bes Irenai ir Leopoldui įtei-
kė jų anūkai.

Šventėje dalyvavęs 
Lietuvos ambasados atsto-
vas inž. A. Rastauskas papa-
sakojo apie solenizantus ir 
apie lietuviškus papročius. 
Stankevičių šeimą jis iškė-
lė kaip lietuvių patriotų pa-
vyzdį: Irena daugiau kaip 

Auksinės vestuvės su duona iš Lietuvos
25 metus yra PLB bendradarbė, Su-
sivienijimo lietuvių Argentinoje kūrė-
jo anūkė, Kultūros reikalų komisijos 
koordinatorė, Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko apsilankymo Ar-
gentinoje 1996 m. metu apdovanota 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordinu už nuopelnus Lietuvai. Leo-
poldas – buvęs ALOST pirmininkas, 
1983 m. dalyvavo PLB seime Chica-
goje, buvo SLA pirmininkas ir ėjo 
kitas pareigas valdyboje, daug metų 
dėstė lietuvių kalbą SLA draugijos 
patalpose. Stankevičių duktė Silvija 
– biochemijos daktarė, choro „Dai-

na“ dalyvė. Anūkai – SLA tautinio 
ansamblio „Dobilas“ šokėjai, o žen-
tas Oskaras, architektas, yra SLA val-
dybos darbuotojas.

Taigi Stankevičių šventė buvo 
labai linksma. Sugiedojome „Ilgiau-
sių metų“, „Kartu... kartu“, vieni 
kitiems papasakojome linksmų anek-
dotų... Irena ir Leopoldas tarė labai 
jautrius padėkos žodžius, o man teko 
tarti žodį jiems, dėkojant už bendrą 
darbą lietuvybės labui ir linkint su-
laukti dar daug gražių vedybinio gy-
venimo metų.

Jurgis Brazaitis

iRenoS iR LeopoLdo 
stankevičių auksinių ves
tuvių šventėje                                           
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Buvusi LR kultūros ministro 
padėjėja, rašytoja ir žurnalistė Zita 
Čepaitė pradėjo eiti Didžiosios Bri-
tanijos lietuviams skirto savaitraščio 
„Infozona“ redaktorės pareigas.

Vieno iš laikraščio leidėjų Re-
migijaus Kostrovicko teigimu, „Info-
zonai“ pasisekė, kad per gana trum-
pą laiką Londone pavyko surasti pri-
tyrusį specialistą, kuris vadovaus be-
siplečiančiam laikraščio žurnalistų 
kolektyvui. Laikraščio leidėjai tiki, 
kad redaktorės priėmimas – naujas 
nepriklausomo laikraščio vystymosi 
etapas, kurio metu ypatingas dėme-

Z. Čepaitė – „Infozonos“ redaktorė
sys bus skiriamas leidinio turinio ge-
rinimui ir platinimo vystymui.

„Išties įdomu dirbti laikrašty-
je, kuris siekia būti reikalingas An-
glijoje gyvenantiems lietuviams. Mū-
sų nedidelio, bet darnaus kolektyvo 
tikslas – pateikti informaciją, kuri 
padeda čia gyventi, bei pasiūlyti įdo-
mių skaitinių laisvalaikiui“, – sako 
naujoji laikraščio redaktorė.

Z. Čepaitė jau kurį laiko gyve-
no Londone ir iš ten rašydavo straips-
nius dienraščiui „Lietuvos rytas“. 
Nuo 2004 m. lapkričio leidžiamas 
laikraštis „Infozona“ priklauso kom-

panijai „Infozona Ltd.“, kuri yra ir 
Didžiosios Britanijos lietuviams skir-
to informacinio portalo „Anglija.lt“ 
savininkė. Vietos lietuvių rinkoje įsi-
tvirtinusi kompanija planuoja šiais fi-
nansiniais metais padvigubinti savo 
apyvartą, plėtodama turimas ir prista-
tydama rinkai naujas žiniasklaidos 
priemones.

„infozonos“ informacija
Kontaktinis asmuo – 

Remigijus Kostrovickas 
remigijus@infozona.co.uk 

DiDŽioJoJe BRitANiJoJe

PRANcuziJoJe

Fotoreportažas iš 
lietuviškojo 
Paryžiaus

prancūzijos lietuvių Bendruo
menės 60mečio šventės akimirkos. 
lietuviukai šv. mišiose

pasaulio lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkė inga lanchas ati
darant turizmo centrą paryŽiuje

turizmo centro atidarymo 
momentas



��2007 Gegužė  /  Pasaulio lietuvis

nuomonės

Kodėl gi lietuvis negali savimi 
didžiuotis? Juk mes davėme rusams 
Dostojevskį (taip teigiama jo duk-
ters Emi knygoje, po karo išleistoje 
Argentinoje), Levą Tolstojų (kaip tei-
gia jo duktė Aleksandra ir sūnus Bo-
risas), davėme Naryškinus, Romano-
vus ir galybes Gediminaičių. Vokie-
čiams davėme Gerulius, Gottšedus, 
Herderius, Jordanus, A.F.Kotsebue, 
Roberthinus, Schaudinius, Suderma-
nus, Šenkendorffus, Wernerius, na, ir 
pagaliau pasaulinio garso filosofą prū-
sų lietuvį Imanuelį Kantą ir kitus.  

Lenkai ir gudai didžiuojasi 
lietuviškos kilmės Čečotomis, Gied-
royčiais, Gielgudais, Goreckiais, 
karaliumi Jogaila ir šimtais Jogailai-
čių,  Kojelavičiais, Korsakais, Tadu 
Kosciuška, Kraševskiu, Adomu Mic-
kevičiumi, Nobelio premijos laureatu 
Česlovu Milašium, Teodoru Narbutu, 
Lenkijos prezidentais Gabrieliumi Na-

Turime kuo didžiuotis
Vytautas Jonas Šliūpas, PE

rutavičium ir Juozu Pilsudskiu (kuris 
save vadindavo „užsispyrusiu žemai-
čiu“), Oginskiais, Pačiabutais, Ponia-
towskiais, Radžvilais, Sapiegomis, 
Sanguškomis, Sienkevičiais, Skirmun-
tais, Tiškevičiais, Tyzenhauzais, Vyš-
nioveckiais,  Vroblewskiais ir t.t.

O Amerikai galime pasigirti, 
kad jau nepriklausomybės kovų metu 
ir po jų davėme gabų karininką Tadą 
Andrių Bonaventūrą Kosciušką, ku-
ris pasižymėjo Amerikos laisvės ka-
ruose, buvo paties Jurgio Washingto-
no adjutantu (1777 m.) ir vėliau gavo 
Amerikos brigados generolo laipsnį.  

Kitas pasižymėjęs lietuvis 
– Aleksandras Karolis Kuršius – Cur-
sius. Jisai pirmasis žinomas lietuvis, 
atvykęs į Ameriką (1659 m.) rašto ir 
lotynų kalbos mokytojas, tuometinia-
me Naujajame Amsterdame (dabarti-
niame New Yorke, tada turėjusiame 
tiktai 1500 gyventojų) buvo pirmasis 

aukštesniosios mokyklos rektorius, 
taipgi buvo pirmasis akredituotas 
miesto medicinos gydytojas.   

Toliau galima paminėti Ge-
dimino dinastijos palikuonį princą 
Dimitrą Augustiną Galiciną (1770–
1840m.) pirmąjį Amerikoje (1795 
m.) išventintą katalikų kunigą, vieti-
nių gyventojų vadintą „Alegėnų kal-
nų apaštalu”.

Daug, labai daug mes atidavėme 
savo kaimynams jų gerovės bei garbės 
pakėlimui, už tai jie ant mūsų rūgoja. 
Jie pavydi, kad lietuvių kalba yra gimi-
ninga senajam sanskritui ir yra viena 
seniausių gyvųjų kalbų Europoje.

Žinokime savo vertę ir būda-
mi tarp svetimųjų nenutautėkime.  
Žinokime, kad esame didžios ir gar-
bingos Lietuvių tautos palikuonys ir 
kad ne mes kaimynams, bet kaimy-
nai mums yra skolingi.

Burlingame, California

inŽ. vytautas šliūpas, pe, „auksučiai Foundation“ ir aušrininko dr. jono šliūpo archyvo Burlingame, ca, 
prezidentas; jav amBasadorius lietuvoje john a. cloud;  vaida šileikaitė, auksučių (esančių tarp kuršėnų ir 
šiaulių) projekto lauko tyrimų asistentė; „auksučiai Foundation“ viceprezidentas proF. dr. calvin o. Qualset, 
emeritus university oF caliFornia, davis
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Lietuvos pilietybės apvaržy-
mai užsienio lietuvių ir pradžioje, ir 
dabar buvo sutikti su dideliu nustebi-
mu. Buvo aiškinama, kad tai daroma 
prieš rusų gyventojų galimas preten-
zijas.  Galbūt kas nors ir patikėjo.

O dabar, po LR Konstitucinio 
teismo išaiškinimo, aiškiau pasidarė, 
kas yra ir kas ne Lietuvos piliečiai. 
Australijos piliečių vaikai ir vaikai-
čiai galės gauti Lietuvos pilietybę 
tik kaip retą išimtį, kaip panašiai ga-
vo ponai uspaskichai ir borisovai.

Atrodo, tas apendicitas, kelioli-
ka metų užsimaskavęs Konstitucijoje, 
dabar visiškai prisirpo ir žada pratrūk-
ti. Lietuva išsivystys į Piliečių respub-
liką. Argi būtina, kad toje respubliko-
je gyventų vien lietuviai? Svarbu, kad 
jie atsisakytų kito krašto pilietybės. Pi-
lietybė – o ne lietuvis bus valstybinis 
pagrindas. Užtat turimą pilietybę rei-
kia ginti nuo visokių perbėgėlių ir gal 
net išdavikų... Ar nevertėtų sustiprinti 
pasienio miliciją ir saugumo organus?  
Panašus variantas buvo reiškiamas ir 
anksčiau – LTSR gyvuos ir be lietu-
vių, jei jie nepaklus… 

Gerbiamas p.Kirkilas, norėda-
mas išprosyti nesutarimus su PLB 
dėl to Konstitucinio apendicito, suda-
rė darbo grupę ištirti klausimams, su-
sijusiems su Lietuvos pilietybės sam-
prata, kurios, atrodo, nebuvo krašto 
įstatymuose. Ir, kaip tikras valstybi-
ninkas, pakvietė PLB pirm. R.Naru-
šienę dalyvauti toje darbo grupėje.

Norisi dainuoti „Lietuva bran-
gi…“ Mūsų gerbiamo vado darbo 
grupė du mėnesius taip kruopščiai 
dirbo, kad net nesuspėjo pranešti 
PLB pirmininkei, kur, kas, kaip ir ka-
da. Pažiūrėjus į tos darbo grupės 7 
narių sąrašą, kuriame dalyvavo trys 
universiteto dekanai ir du Vilnaus 
universiteto tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų specialistai, nesino-
ri tikėti, kad „nutrūkęs ryšys“ su už-
sienyje gyvenančia grupės nare buvo 
neapgalvotas. 

PLB protestavo dėl darbo gru-
pės sprendimo, siūlančio išeiviams 

„ypatingą statusą“, kuris yra mūsų 
įžeidimas. Dėl to sumažės grįžimo į 
tėvynę tikimybė. Europos Sąjungos 
piliečiai, gyvenantys Lietuvoje, turi 
teisę būti rinkti į savivaldybes ir bal-
suoti – o užsienio lietuviams ir tai 
draudžiama. Tai sugriautų  Lietuvių 
Bendruomenes, kurios jausis neberei-
kalingos Lietuvos valstybei…

Monika Bončkutė („Mūsų pa-
stogė“, Nr.10) bando įtikinti, kad šiais 
laikais pažiūra į dvigubą pilietybę yra 
žymiai pasikeitusi. Kai kurios valsty-
bės nesidomi kitos valstybės piliety-
bėmis ir yra tokių įžūlių kraštų, kurių 
piliečiai turi kelias pilietybes…

Ir, kad nors tu ir žemėn pra-
smegtum, tiems kraštams dėl tų pi-
lietybių nieko baisaus neatsitinka. 
Čia, palaikant Monikos Bončkutės 
pastabas, galbūt proga paminėti, kad 
didžiojo karo metu visiems Pavol-
gės vokiečiams buvo automatiškai 
pripažinta Vokietijos pilietybė, nors 
daugelis jų jau nebemokėjo vokiečių 
kalbos. Taip pat atrodo, (nors nesu 
pasitikrinęs), kad rusas irgi niekuo-
met nepraranda savo pilietybės, kur 
jis begyventų. Tai koks gi baubas grę-
sia Lietuvos pilietybės sampratai?

Rimvydas Valatka (lrytas.lt 
2007.02.21 „Dviguba pilietybė – dvi-
guba nauda“) taip pat polemizuoja 
tuo klausimu. Tik jis sukergia visus 
emigrantus į vieną visasąjunginę par-
tiją ir beveik jokių simpatijų jiems 
nepareiškia, nes „Lietuva neišvarė 
ne vieno piliečio pati“... Ir kodėl  
JAV lietuviai Konstitucinio teismo 
sprendimą panaikinti dvigubą pilie-
tybę įvertina kaip nepelnytą antau-
sį sau? Todėl, kad jie tada praranda 
dvigubą patogumą – naudotis teikia-
moms dviejų kraštų privilegijomis 
be jokių įsipareigojimų Lietuvai… 
Gal tas klausimas, anot jo, iš tikrųjų 
nevertas didesnio dėmesio, nes isto-
rijos logika rodo, kad Lietuva išliks 
tik tėvynėje likusių dėka. (Suprask, 
užsienio lietuviai be nuostolių tautai 
gali būti visiškai nurašyti.)

Jis taip pat primena, kad žai-

dimas su dviguba pilietybe yra dar 
pavojingesnis. „Tai – Pandoros skry-
nia, iš kurios lenda borisovai ir uspas-
kichai ir todėl Konstitucinis teismas 
tą Pandoros skrynią ir uždarė”. 

Pavojinga, jei šoki dvigubos 
pilietybės polką su draugais svetim-
taučiais ir buvusiais okupantais. 
Bet vis dėlto nesuprantama logika 
– sukišti visus lietuvius emigrantus 
į tą pavojingą skrynią. Nors autorius 
straipsnio pabaigoje ir pripažįsta, kad 
pilietybę (Lietuvos) reikėtų išsaugoti 
emigravusiųjų vaikams ir jaunuoliams 
bent iki 23 metų. Pagal KT sprendimą 
tai irgi bus neįmanoma.

Sunku tikėti, kad ši „pandoriš-
ka“ dilema bus galutinai išspręsta 
vien tik stumdant ir ryškinant teisi-
nius paragrafus be aiškaus nusistaty-
mo, ko tuo norima pasiekti. Manau, 
kad į šią problemą reikėtų pažiūrėti 
labai paprastai – iš lietuviškos pusės: 
1918 metais mes, lietuviai, atkūrėme 
lietuvių tautos valstybę savo protė-
vių žemėse, lietuvių etninėje erdvėje. 
Himne įrašėm „Lietuva, tėvyne mū-
sų…“ Ta tėvynė yra lietuvių tautos ir 
tiktai lietuvių tautos. Lietuvos valsty-
bė yra sukurta ne kam kitam, bet lie-
tuvių tautai. Kovo 11-ąją ją atkūrėme 
ir užtikrinome jos tęstinumą. Ne lietu-
vis valstybei, bet valstybė turi tarnau-
ti lietuviams ir jų gerovei tiek, kiek ji 
išgali. Tam ji ir yra sukurta!

Konstitucija, kuri dėl istorinių 
žiaurių sūkurių ar ekonominių negero-
vių už savo krašto ribų atsiradusiam 
lietuviui grąso atimti jo prigimtimi 
paveldėtą pilietybę – netarnauja lie-
tuvių tautos gerovei. Net ir žiauriau-
siems nusikaltėliams nėra atimama 
pilietybė. Tai kuo nusikalto Sibiro 
tremtinys ar nacių išvežtas lietuvis, 
kad jam panaikinama Lietuvos pilie-
tybė, kuri dabar pasidarė dviguba?

Ta Lietuvos pilietybės sampra-
ta turėtų būti labai paprasta: lietuvių 
kilmės žmogus niekad nepraranda 
Lietuvos pilietybės, kur jis bebūtų.

J.stačiūnas

Balsas iš Australijos: dviguba pilietybė – reta išimtis
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laiškai

LIETUVIŲ NAMAI SARATOVE

Gavau laišką iš p. Boleslovo 
Levano, „Lietuvos namo“ Saratove, 
Rusijoje, įkūrėjo. Pažadėjau jiems 
padėti susisiekti su PLB vadovybe. 
Atrodo, kad jų užsidegimas sujungti 
visus lietuvius, gyvenančius Sarato-
ve ir apylinkėse, yra stiprus. Ir jie yra 
padarę gražią pažangą. Gaila skaityti, 
kad žmogus rašo negalintis laisvai 
bendrauti su giminaičiais ir kenčian-
čiais Tėvynės ilgesį. Šis namas yra lie-
tuvių išeivijos tuose kraštuose mažas 
centras. Aš ta pats patyriau, kai prieš 
keletą metų turėjau progos aplankyti 
savo gimtąją vietą – Čiornaja Padina. 
To vizito rezultatas ir yra visai netikė-
tas kontaktas su mūsų išeivijos atsto-
vais Saratove. Aš žinau, kad jiems 
bus neišpasakytas džiaugsmas gauti ir 
PLB Valdybos laišką, ir PLB gražų lei-
dinį „Pasaulio lietuvį“. Daugelis jų, ži-
noma, jau nekalba lietuviškai, tačiau 
tėvynės ilgesys veda į namus, kurie 
jiems yra dalis Lietuvos.

Ponas Levanas ir jo dukrelė 
Irena atliko tikrai didžiulį darbą or-
ganizuodami šį lietuvybės centrą. 
Manau, kad visų mūsų pareiga remti 
tokias idėjas ir pasišventimą tų žmo-
nių, kurie bando išlaikyti savo tauti-
nę sąmonę. Man, l863 metų tremti-
nių ainiui, šis „Lietuvos namas” yra 
kartu ir mano prosenelių, ir mano 
vaikų namas. Manau, kad ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
galėtų šiems žmonėms pagelbėti ir 
palaikyti su jais santykius. 

Juozas Kazickas

LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJUS 
PRAŠO INFORmACIJOS

Į Jus kreipiamės ieškodamos 
kuo daugiau informacijos (foto, do-
kumentų, atsiminimų, spaudinių) 
apie Lietuvos miestą Lazdijus ir jo 
apylinkių miestelius (Seirijus, Vei-
siejus ir kt.), apie šeimas, kilusias 
iš mūsų krašto. Neturime medžia-
gos apie buvusius Lazdijų burmist-
rus ir kitus valdininkus iš Nepri-
klausomos Lietuvos 1919–1939 m. 
laikotarpio. Žinoma, kad vienas iš 
burmistrų buvo pavarde Volonse-
vičius, bet daugiau nieko… Ypač 
norėtume rasti daugiau žinių apie 
kun. Motiejų Gustaitį, kun. Anta-
ną Miluką ir jo brolį Matą Miluką 
(dirbo „Garso“ redakcijoje), kun. 
Joną Starkų, diplomatą Bronių Ka-
zį Balutį ir kitus žymius mūsų kraš-
tiečius. Turime labai mažai informa-
cijos apie savo miestą, jo savivaldą 
(burmistrai) iki sovietinių laikų. 
Gal Amerikos lietuvių šeimose yra 
išlikę mums naudingos informaci-
jos? Labai laukiame žinių. Mus nu-
džiugintų bet kokia nuoroda ar kon-
kretesnė informacija. Rašykite šiuo 
adresu: Lazdijų krašto muziejus, 
Seinų gatvė 29, LT67113 Lazdijai, 
Lietuva (Lithuania) 

Daina Pledienė
Lazdijų krašto muziejaus direktorė

Tel. +37068661016
muziejus@lazdijai.lt

Planuojamas 
Jono Pauliaus II kelias 

Lietuvoje

Sakralines vietas, kurias 
lankė 1993 m. Lietuvoje viešė-
jęs popiežius Jonas Paulius II, 
numatoma sujungti į vieną pilig-
riminį kelią ir pritaikyti turizmo 
reikmėms. Tai Vilniaus ir Kauno 
arkikatedros, Vilniaus Aušros Var-
tai, Trakų ir Pivašiūnų bažnyčios, 
Marijampolės mažoji bazilika, Ši-
luva, Kryžių kalnas ir Žemaičių 
Kalvarija. Šis objektų sąrašas nė-
ra baigtinis ir gali būti ateityje pa-
pildytas. Visi kelią sudarantys ob-
jektai, jų prieigos ir infrastruktūra 
bus paruošti maldininkų ir turistų 
lankymui, bus sukurtas piligrimi-
nį kelią žymintis ženklas, pareng-
ta rinkodaros programa. Kurti 
popiežiaus vardu pavadintą pilig-
riminį kelią nutarta atsižvelgus į 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
prašymą pripažinti piligriminio 
kelio projektą nacionaline turiz-
mo trasa ir suteikti jam naciona-
linės svarbos statusą. Popiežiaus 
lankytų ar su jo veikla susijusių 
objektų pritaikymo piligrimų ir 
turizmo reikmėms programą pa-
rengti ir Vyriausybei svarstyti 
pateikti numatoma iki šių metų 
gegužės 1 d.

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

admin@lithfund.org         www.lithfund.org

Pranešimas žiniasklaidai
20070405

LF stipendininkė Dalia Narkevičiūtė siunčia nuoširdžiausius padėkos žodžius už suteiktą paramą, tikėdama-
si, kad ši parama bus visapusiškai naudinga ir atneš džiaugsmą nuveiktais darbais. Lietuvių fondo adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616.
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Kaip žada rengėjai, liepos 5-8 
d. Vilniuje ir Kaune vyksianti tradi-
cinė Dainų šventė bus ir panaši į jau 
buvusias, ir kitokia. Šių metų Dainų 
šventė pavadinta „Būties ratu“, turint 
mintį, kad ir mūsų gyvenimas sukasi 
ratu. Balandžio viduryje vykusioje 
Dainų šventės rengėjų sukviestoje 
spaudos konferencijoje pristatyta 
šventės programa ir jos organizato-
riai. Dainų šventės direktorius – Sau-
lius Liausa, Liaudies kultūros centro 
vadovas; folkloro dienos kūrybinės 
grupės vadovė – Vida Šatkauskienė; 
šokių dienos meno vadovė – Laimutė 
Kisielienė; ansamblių vakaro meno 
vadovė – Leokadija Dabužinskaitė; 
dainų dienos meno vadovas – Vytau-
tas Miškinis. 

2003 m. įgavusi tarptautinį 
UNESCO pripažinimą ir 2009 m. 
planuojanti ryškiai sužibėti Europos 
kontekste šių metų šventė sieks dar 
stipriau sujungti kartas, išvykusius 
tautiečius su likusiais Lietuvoje, nau-
jai parodytomis tradicijomis įžiebti 
vienybės jausmą ir pasididžiavimą 
savo tauta, – sakoma spaudos konfe-
rencijos pranešime. 

„Lyginant su 160 metų Euro-
pos tradicija dar sąlyginai jauna, 80-
ies metų istoriją skaičiuojanti nacio-
nalinė šventė į savo šokių ir dainų 
sūkurį sieks įtraukti kuo daugiau mo-
derniai mąstančių žmonių, tapti dar 
atviresne ir augti su visa Lietuva “, 
– sakė „Dainų šventės“ direktorius 
Saulius Liausa. 

Pasak kultūros ministro Jono 
Jučo, „Dainų šventės yra ne tik iški-
lus Lietuvos kultūrinio gyvenimo ak-
centas, bet ir unikalus pasaulio kultū-
ros reiškinys, ką liudija jų įtraukimas 
į UNESCO žodinio ir nematerialaus 
kultūros paveldo šedevrų sąrašą. Tu-
rime siekti, kad ši mūsų tautai brangi 
tradicija būtų ne tik išsaugota, bet ir 
nuolat stiprinama“. 

Olimpinėms žaidynėms savo 
mastu ir dvasia prilygstantis rengi-
nys laukia per 30 tūkst. dalyvių, iš 
kurių pusę sudarys vaikai, 50 tūkst. 

Lietuva rengiasi Dainų šventei „Būties ratu“
žiūrovų ir net per 300 tūkst. televizi-
jos transliacijų žiūrovų. 

Liepos 5 d. Dainų šventė pra-
sidės Kanklių popiete „Skambėkite, 
kanklės“ Vilniaus universiteto Petro 
Skargos kieme. Liepos 6-ąją – dau-
giau kaip 70 pučiamųjų orkestrų pro-
grama – „Vario audra“ – tai meninė 
žygiuotė Vilniuje, Katedros aikštėje, 
vėliau – koncertas Vilniaus Rotušės 
aikštėje. Po to orkestrai žiūrovus pir-
mą kartą pakvies į „retro vakaronę“ 
Sereikiškių parke. Čia bus bandoma 
atgaivinti „smetoniškąją“ tradiciją 
ne tik klausytis muzikos, bet ir šok-
ti.

„Arkos“ galerijoje bus atidaro-
ma liaudies meno paroda, o vakare 
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadio-
ne (ne apleistame Vilniaus Žalgirio 
stadione), bus  rengiama Šokių diena 
„Lino sakmė“. Keturių dalių progra-
moje šoks daugiau negu 8 tūkstan-
čiai šokėjų. 

Ansamblių vakaro programa 
„Saulės vartai“, vyksianti įprastoje 
vietoje – Vilniaus Kalnų parke, at-
spindės tradicinių metų švenčių cik-
lą ir išsiskirs šiuolaikinėmis liaudies 
dainų bei muzikos aranžuotėmis, ap-
švietimo ir pirotechnikos efektais, 
scenografija. „Dainų šventę“ vaini-
kuos gausiausias šventės renginys 
– tradiciškai Vingio parke vykstanti 
„Dainų diena“, kurios idėjos suksis 
gamtos ir žmogaus gyvenimo ratu. 
Keturių dalių programą atliks apie 
17 tūkst. įvairiausio amžiaus atlikėjų 
iš visų Lietuvos kampelių. Taip pat 
šiame renginyje pirmą kartą nuskam-
bės specialiai „Dainų šventei“ sukur-
tos liaudies dainų interpretacijos, pa-
įvairintos džiazo, pop ir roko elemen-
tais, akompanuojant pučiamiesiems, 
džiazo ir styginių orkestrams. 

Spaudos konferencijoje Dainų 
šventės direktorius kalbėjo, kad di-
džiausias krūvis guls ant sostinės, ir 
tai „bus išbandymas mums visiems, 
kaip sugebėsime priimti dar gauses-
nį žmonių būrį 2009 m., kuomet 
Lietuva minės tūkstantmečio vardo 

paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 
jubiliejų ir Vilnius taps Europos kul-
tūros sostine“.

Kultūros ministras Jonas Ju-
čas ELTAI yra pareiškęs, kad Dainų 
šventėms, vienoms unikaliausių mū-
sų tradicijų, rengti sąlygos gerėja vi-
soje Lietuvoje, vis daugiau kultūros 
centrų atnaujinama įvairiuose šalies 
regionuose, įgyvendinama paramos 
programa dainų šventės instrumen-
tams, kostiumams gaminti. „Tačiau 
susiduriame ne su finansiniais, bet 
gamybinės bazės trūkumu, stinga re-
sursų instrumentų ir kostiumų gamy-
bai. Tiesiog nesitikėjome tokio savi-
valdybių noro pasinaudoti teikiama 
valstybės parama“, – sakė ministras, 
informavęs, kad Vyriausybės nutari-
mu Dainų šventei pasirengti skirta 
dar beveik milijonas litų, ir šių lėšų 
jau turėtų užtekti.

Šiemet Dainų šventės dalyvių 
į Vilnių ir Kauną gabenimą ir maitini-
mą bei apgyvendinimą bendrojo lavi-
nimo mokyklose finansuos Vyriausy-
bė, perėmusi šias pareigas iš miestų 
savivaldybių. 

Valstybinio masto Dainų šven-
tės Lietuvoje organizuojamos nuo 
1924 m. Praėjusiais metais parengtas 
Dainų šventės įstatymo projektas, 
kuris įteisintų valstybės paramą šiai 
šventei. Šiuo metu Seime yra svarsto-
mas šis projektas, kuris užtikrins dar 
sklandesnį Dainų švenčių organizavi-
mą, jeigu bus priimtas. 

Dainų šventės bilietai jau par-
duodami visose bilietai.lt kasose, 
taip pat juos galima įsigyti internetu 
www.bilietai.lt

PL inf.
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Kaune ir po karo pasitraukusio į Va-
karus, piešinių paroda „Senoji Lietu-
va“. Daugelio piešiniuose užfiksuotų 
objektų jau nebeegzistuoja. Paroda 
veiks iki rugsėjo 30 d. Šią kolekciją 
iš dailininko giminaičių kadaise įsi-
gijo Lietuvių fondas (JAV) ir dabar 
dovanoja Lietuvai.

Taip pat Paveikslų galerijoje 
eksponuojami Prano Domšaičio per 
šimtas paveikslų. Tai taip pat Lietu-
vių fondo kadaise iš dailininko žmo-
nos įsigytų darbų paskutinė siunta, 
dovanota Lietuvai. P. Domšaičio ke-
letas šimtų paveikslų jau anksčiau 
buvo parvežta į Lietuvą. Jiems spe-
cialiai Klaipėdoje įsteigta galerija. P. 
Domšaičio, kilusio iš Mažosios Lie-
tuvos, daug dešimtmečių gyvenusio 
ir kūrusio Pietų Afrikoje, palikimo 
grąžinimu į Lietuvą ypač rūpinosi 
LF vienas iš steigėjų Gediminas Ba-
lukas.  Oficialus P. Domšaičio paro-
dos atidarymas, į kurį atvyks Lietu-
vių fondo atstovai, vyks šią vasarą.

PL inf.

Sugrįžimai
sugrįžimų džiaugsmas aplanko ne 
tik muzikų šeimą. Štai kovo mėn. pa-
baigoje Vilniuje, Paveikslų galerijo-
je, atidaryta Mstislavo Dobužinskio, 
prieš Antrąjį pasaulinį karą kūrusio 

Jau tapo tradicija Lietuvoje 
rengti svetur mokytis ar dirbti išvy-
kusių Lietuvos žymių muzikantų 
koncertus. „Sugrįžimų“ programą 
globoja Muzikų rėmimo centras. Bet 

mstislavas doBuŽinskis. plun
gės vandens malūnas

mstislavas doBuŽinskis. šaukė
nų BaŽnyčios varpinė

regina ir leonas narBučiai, grį
Žę iš jav gyventi į lietuvą, daŽni 
vilniaus dailės galerijos lankyto
jai, mstislavo doBuŽinskio piešinių 
parodos atidaryme 
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ir įgyvendinimas” organizavimą. 
Pirmasis informacinis seminaras, 
surengtas Vilniaus universitete, su-
laukė daugiau nei 30 institucijų, besi-
dominčių galimybe priimti užsienyje 
dirbančius lietuvius tyrėjus savo ins-
titucijose. Pasak projekto vadovo dr. 
Tomo Žalandausko, toks susidomė-
jimas džiugina, nes tai galimybė už-
sienio mokslo centruose sukauptas 
žinias ir patirtį perimti priimančios 
institucijos darbuotojams: dokto-
rantams, mokslininkams ir kitiems 
tyrėjams. Projekto iniciatoriai taip 
pat tikisi, kad užsienyje dirbančių 
mokslininkų vizitai Lietuvoje sustip-
rins Lietuvoje dirbančių ir išvyku-
sių mokslininkų socialinius ryšius, 
bendradarbiavimą, padės užsienyje 
dirbantiems mokslininkams ieškoti 
grįžimo į Lietuvą galimybių, o Lie-
tuvos mokslo centrams bei įmonėms 
– susirasti ir pritraukti tikslinius ty-
rėjus, dirbančius užsienyje. Informa-
ciniai seminarai vyko Kaune, Klai-
pėdoje bei Šiauliuose, – informavo 
www.lietuviams.com

Vaikai – besiteisiančių
tėvų aukos 

Lietuva nėra pasirengusi ginti 
susituokusių su užsieniečiais lietu-
vių ir jų vaikų teisių, konstatuoja Sei-
mo žmogaus teisių komitetas (ŽTK). 
Taip komitetas pareiškė išnagrinėjęs 
lietuvės, kuriai Vokietijoje dėl taria-
mo savo dukros pagrobimo ir išve-
žimo į Lietuvą iškelta baudžiamoji 
byla. Lietuvė Inga susituokė su vo-
kiečiu Michaeliu Rinau. Vokietijoje 
jiems gimė dukra Luisa. Pasak mo-
ters, vyras paliko šeimą, kai dukrai 
buvo du mėnesiai. Gavo dukros tėvo 
sutikimą dviem savaitėms mergaitę 
parsivežti į Lietuvą, tačiau grįžus 
tėvynėn dėl sūnaus iš pirmosios san-
tuokos ligos nusprendė likti Lietuvo-
je. Teismo sprendimu dukra Luisa 
pripažinta neteisėtai laikoma Lietu-
voje, ir vyras reikalauja ją grąžinti 
į Vokietiją, kur lietuvei jau iškelta 

Stipendija 
studijuojantiems 

lietuvių kalbą
Vyriausybė patvirtino Kazimie-

ro Būgos stipendijų, skirtų užsienio 
šalių piliečiams, studijuojantiems lie-
tuvių kalbą ir literatūrą užsienio uni-
versitetuose, gavimo tvarką. Kasmet 
akademiniams metams (10 mėnesių) 
bus skiriama ne daugiau kaip dešimt 
K.Būgos 1040 Lt dydžio stipendijų 
mėnesiui. Konkurse stipendijai gau-
ti galės dalyvauti užsienio šalių ba-
kalaurai, magistrai ir doktorantai, 
studijuojantys lietuvių kalbą ne ma-
žiau kaip vienerius metus. Studentų 
atranka bus vykdoma dviem etapais: 
lituanistikos centruose, užsienio uni-
versitetuose bei mūsų šalies Švieti-
mo ir mokslo ministerijoje. Stipen-
dija siekiama paskatinti lituanistikos 
domėjimąsi užsienyje. Užsienio uni-
versitetuose lituanistika studijuoja-
ma kaip baltistikos dalis. Šiuo metu 
užsienyje yra 41 baltistikos centras. 
K.Būga – vienas garsiausių lietuvių 
kalbos tyrinėtojų. Jis 1924 m. išlei-
do pirmąjį „Lietuvių kalbos žodyno“ 
sąsiuvinį, tyrinėjo lietuvių kalbos 
kirčiavimą, įvairių garsų atsiradimo 
kelius, istorinę jų raidą, išaiškino 
daugelio lietuviškų žodžių kilmę. 

lrytas.lt

Toliau vykdoma protų 
susigrąžinimo programa

Balandžio mėn. Vilniuje bu-
vo vykdytas informacinių seminarų 
ciklas, kuriuose buvo pristatomos 
galimybės gauti finansavimą Lietu-
vos institucijų bendradarbiavimui su 
užsienyje dirbančiais Lietuvos moks-
lininkais. Seminaruose, kurie buvo 
skirti Lietuvos mokslo centrams 
(aukštosioms mokykloms, moksli-
nių tyrimų institutams ir kt.), Lietu-
vos įmonių asociacijoms ar aukštųjų 
technologijų įmonėms, buvo infor-
muojama apie projekto „Protų su-
sigrąžinimo programos parengimas 

baudžiamoji byla dėl vaikų grobimo, 
– žurnalistus informavo ŽTK pirmi-
ninkas Arminas Lydeka. Pasak poli-
tiko, sprendžiant problemą vadovau-
jamasi vien tik teisės aktais, tačiau 
neatsižvelgiama į alternatyvas. Ko-
mitetas nusprendė pavesti Vaiko tei-
sių apsaugos kontrolierei peržiūrėti 
vaiko teisių apsaugos srityje dirban-
čių institucijų funkcijas ir pateikti 
siūlymus dėl tikslingesnės instituci-
jų veiklos, – rašoma alfa.lt.

Lietuva turi 
ruoštis imigracijai

Pirmaujanti Europos Sąjungo-
je pagal emigrantų skaičių tūkstan-
čiui gyventojų, Lietuva netrukus tu-
rės ekonominės emigracijos regulia-
vimo strategiją. Tačiau verslininkai 
atkreipia dėmesį, jog iki šiol šalis 
neturi jokio imigracijos plano, rašo 
„Verslo žinios“. Neaišku, kiek, iš 
kokių šalių įsileisime darbo jėgos, 
ar planuojame didinti gyventojų 
skaičių ir iki kokios ribos, ar užsie-
niečius įsileisime laikinai dirbti, ar 
sieksime juos integruoti nuolatiniam 
gyvenimui ir pan., teigia dienraštis. 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos parengtoje Ekonominės 
migracijos reguliavimo strategijoje 
teigiama, kad, valstybei neįsikišus 
į ekonominės migracijos procesą, iš-
liks dabartinis neigiamas migracijos 
saldo, o tai sukels neigiamas pasek-
mes Lietuvos ūkiui. Grįžtančiųjų kol 
kas yra mažiau negu išvykstančiųjų. 
Lietuvos verslo konkurencingumas 
dėl aukštesnės infliacijos ir itin spar-
taus darbo užmokesčio augimo per-
nai pablogėjo. O siekiant suvaldyti 
grėsmingai augančią infliaciją, ma-
tyt, ją bus bandoma reguliuoti „įšal-
dant“ atlyginimus. Dėl to vėl gali 
kilti emigracijos banga, verslui jau 
šiandien trūksta darbo jėgos. Imigra-
cija iš kitų ES rytinių kaimynų neiš-
vengiama. Galime sulaukti atvykėlių 
iš Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, 
taip pat Pietų Kaukazo.

„pasaulio lietuvio” žinios
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Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija parengė ir išleido kny-
gelę „Lietuva norintiems sugrįžti“. 
Knygelė skirta emigravusiems Lietu-
vos gyventojams, kurie yra įsitraukę 
į užsienio šalių darbo rinkas ir jau 
yra atitolę nuo gyvenimo gimtojoje 
šalyje bei joje vykstančių permainų, 
tačiau svarsto galimybę sugrįžti gy-
venti ir dirbti Lietuvoje. 

Skaitytojai knygelėje ras dar-
bo užmokesčio augimo tendencijas 
Lietuvoje, sužinos, kur rasti informa-
cijos apie siūlomas darbo vietas, taip 
pat aktualiausius duomenis, kurių 
reikia kuriant savo verslą mūsų šaly-
je, individualios veiklos galimybes. 
Leidinyje pateikta detali informacija 

Visa informacija norintiems grįžti migrantams
apie mokesčius ir jų lengvatas, pa-
skolų teikiamas galimybes. Taip pat 
galima rasti valstybinio socialinio 
draudimo išmokų, ligos, profesinės 
reabilitacijos, motinystės pašalpų, 
tėvystės atostogų, nedarbo draudi-
mo išmokų, išmokų vaikams bei kitų 
socialinių garantijų ir paramos nau-
jienas. Be to, dar galima rasti infor-
macijos apie sveikatos apsaugą, mo-
kesčius, verslo pradėjimo sąlygas, 
švietimą, konsulines paslaugas. 

Pasak leidinio autorių, norin-
tiems grįžti į Lietuvą tautiečiams 
ši knygelė galbūt padės apsispręsti 
bei išsklaidys abejones. Rengiant šį 
leidinį siekta, kad užsienio šalyse 
gyvenantiems ir dirbantiems Lietu-

vos gyventojams knygelė būtų ne tik 
informatyvi, bet ir patraukli bei su-
prantama, todėl informacija pateikta 
paprasta ir plačiajai visuomenei pri-
imtina kalba, panaudotos linksmos 
iliustracijos. 

Knygelė išleista 10 000 egz. 
tiražu ir bus platinama per Lietuvos 
Respublikos diplomatines atstovy-
bes ir konsulines įstaigas, lietuvių 
bendruomenes bei informacijos cen-
trus užsienyje. Papildomą informaci-
ją teikia Tarptautinės teisės skyriaus 
vyr. specialistas Marius Greičius, 
tel. 2664 231. 

Dalia Milkevičienė
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja 

Prie Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) veikia  leidybos skyrius, 
vienintelis Lietuvoje kryptingai ir 
nuosekliai leidžiantis bei platinantis 
mokslinę, publicistinę ir grožinę lite-
ratūrą Lietuvos gyventojų genocido 
ir pasipriešinimo okupaciniams reži-
mams tema. LGGRTC yra Lietuvos 
leidėjų asociacijos narys, nuo 1998 
m. dalyvauja tarptautinėse knygų 
mugėse. Leidybos programos kryp-
tys: mokslinis žurnalas „Genocidas 
ir rezistencija“ (prenumeruojamas, 
indeksas – 5290), daugiatomis tęsti-
nis leidinys „Lietuvos gyventojų ge-
nocidas“ (sovietinio genocido aukų 
vardynas), monografijos, studijos, 
dokumentų rinkiniai, atsiminimai, 
dienoraščiai, publicistika, grožinė li-
teratūra. 

Štai keletas centro išleistų mo-
nografijų: Arūnas Bubnys „Vokiečių 
okupuota Lietuva. 1941–1944 m.“, 
1998; Petras Stankeras „Lietuvių 
policija. 1941–1944 m.“, 1998; Juo-
zas Starkauskas  „Čekistinė kariuo-
menė Lietuvoje 1944–1953 metais“ 
(NKVD–MVD–MGB kariuomenė 
partizaninio karo laikotarpiu), 1998; 
Juozapas Romualdas Bagušauskas 

Knygos apie lietuvių genocidą ir pasipriešinimą okupacijai
„Lietuvos jaunimo pasipriešinimas 
sovietiniam režimui ir jo slopini-
mas“, 1999; Laurynas Jonušauskas 
„Likimo vedami“. Lietuvos diplo-
matinės tarnybos egzilyje veikla 
(1940–1991), 2003; „Sunkių traumų 
psichologija: politinių represijų pa-
dariniai“, sudarė  Danutė Gailienė, 
2004; „Pilietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypa-
tumai, 1939–1956“, ats. redaktorius 
Arvydas Anušauskas, 2004; „Lietu-
va 1940–1990: okupuotos Lietuvos 
istorija“, vyr. redaktorius Arvydas 
Anušauskas, 2005 ir kt.

LGGRTC išleistų leidinių ga-
lima rasti Vilniaus bei šalies miestų 
knygynuose. Užsakius leidiniai siun-
čiami paštu Lietuvoje ir į užsienį. 
LGGRTC Leidybos skyriaus išleistų 
leidinių be prekybinio antkainio gali-
ma įsigyti Genocido aukų muziejaus 
knygynėlyje (Aukų g. 2A, tel. (8 - 
5) 249 6264) ir LGGRTC Leidybos 
skyriuje (Didžioji g. 17/1, tel. (8 - 5) 
279 1038). 

LGGRT centro el. paštas – 
www.genocid.lt

vyčio apygardos algio Būrio 
partizanai. iš kairės: juozas gavė
nasšturmas, vytautas reklickas
liočys ir neatpaŽintas partizanas

knygų lentynoje
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Aplankykite lietuvą

Kernavės vardas pirmą kartą 
paminėtas 1279 m. eiliuotoje Livo-
nijos ir Hermano Vartbergės kroniko-
se, kur buvo aprašytas kalavijuočių 
žygis į Kernavę, į kunigaikščio Trai-
denio žemę. Istorikai-romantikai 
Kernavės vardą kildina iš romėnų kil-
mės kunigaikščio Palemono anūko 
Kerniaus vardo. Kerniaus tėvas Ku-
nas pavedė sūnui Kerniui valdyti že-
mes ir jas pavadino sūnaus Kerniaus 
vardu. Kernius ten pastatė pilį.

Kernavės gyvenvietės išaugu-
siuos XII-XIV a. Pagrindinis gyven-
tojų verslas buvo amatininkystė. Me-
džioklė, žvejyba, bitininkystė, žemės 
ūkis buvo papildomi verslai. Žmonės 
patys verpdavo, ausdavo, patys ga-
mindavo įvairius įrankius, papuoša-
lus. Jų gyvenimas buvo nelengvas ir 
neramus. Jiems teko kentėti nuo kuni-
gaikščių tarpusavio nesutarimų šalies 
viduje ir nuo priešo antpuolių.

XIII a., valdant kunigaikščiui 
Traideniui (manoma, kad Traidenis 
valdė Lietuvą iš Kernavės), Lietuva 
buvo viena iš svarbesnių ekonomi-
nių, politinių centrų su išvystytais 
amatais ir prekybiniais ryšiais. Tau-
tos atminimuose kunigaikštis Trai-
denis paliko kaip tvirta asmenybė 

Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje

su aiškiu politiniu veidu: valstybės 
sienų gynėjas, nepermaldaujamas ka-
rys priešams savo krašto puolėjams 
bei aktyvus Kernavės prekybinių ry-
šių su kitais kraštais organizatorius. 
1279 m. lietuviai patyrė skaudų smū-
gį, kai kalavijuočių ordino kariai ap-
gulė Lietuvos sostinę Kernavę.

Istorikai Kernavę laiko pirmą-
ja Lietuvos sostine. Kernavė atliko 
gynybinę funkciją, saugodama Vil-
niaus prieigas kartu su Trakais, Medi-
ninkais, Maišiagala. Apie Kernavės 
strateginį vaidmenį liudija kryžiuo-
čių žvalgų aprašymai.

Dabar Kernavė – gyva gamtos 
ir žmogaus rankomis 1000-mečių su-
kurta ekspozicija po atviru dangumi. 
1965-1987 įkurtas puikus Kernavės 
kraštotyros muziejus-rezervatas. Tai 
unikalus archeologijos, istorinių ver-
tybių kompleksas. 2004 m. Kernavė 
įtraukta į UNESCO saugomų pasau-
lio paveldo vertybių sarašą. Tame 
saraše jau yra Vilniaus senamiestis 
ir Kuršijų nerija, Lietuvos kryždir-
bystė ir kartu su latvių ir estų Dainų 
šventės. UNESCO – United Nations 
Educational Scientific Culture Orga-
nization – įkurta 1945 m. japono Koj-
chiro Matsura, centras Paryžiuje.

Kasmet į Kernavę suvažiuoja 
eksperimentinės archeologijos meist-
rai lietuviai ir svečiai iš kaimyninių 
Europos ir kitų šalių – prancūzai, 
vokiečiai, lenkai, slovakai ir kt. Ten 
gali pamatyti senųjų kovos menų klu-
bą, išgirsti senosios muzikos garsus, 
susipažinti su puodų žiedimu, vyno, 
midaus, vaistų gamyba. Savo darbus 
demonstruoja įvairių spalvų siūlų da-
žymo, juostų audimo, pynimo, būsto 
statybos, monetų kalimo, avalynės siu-
vimo, stiklo karoliukų, puošnių juve-
lyrinių gaminių meistrai. Šventėje su-
pažindinama su viduramžių vitražo, si-
dabro gaminių liejimo technika, vaka-
rų baltų keramikos gamyba, šaudymu 
iš arbaleto, taip pat akmens amžiaus 
meistrų gamyba iš titnago, mokoma, 
kaip senoviniu būdu įžiebti ugnį. 

Šių eilučių autorei praėjusią 
vasarą teko dalyvauti Archeologijos 
dienose Kernavėje. Svečius linksmi-
no grupė iš Vokietijos „Fidelius“, 
Baltarusijos ansamblis „Stary Osla“, 
folklorinė grupė „Atalyja“, Rugia-
veidė su folklorine grupe „Sedula“ 
ir kt. Svečiams įrengta daug naujų 
automobiliams stovėti aikštelių, 
gražiai sutvarkytas Kernavės mies-
telis, sutvarkytas eismas gatvėse. 
Galima gauti nakvynę pas priva-
čius asmenis. Gražiai sutvarkyta G. 
Juozapavičienės poilsiavietė (tel. 
+37038247322), A. Jankausko sody-
ba (tel. +37038247318). 

Kernavė yra 18 km nuo Kau-
nas-Vilnius autostrados. Patirsite 
nepakartojamų įspūdžių, jeigu iš Vil-
niaus į Kernavę plauksite plaustu ar 
valtimi. Pabuvus vieną kartą Kerna-
vės šventėje, patyrus naujų, puikių 
įspūdžių, norisi grįžti dar kartą. Už vi-
sa tai reikėtų tarti nuoširdų ačiū Kerna-
vės kultūrinio rezervato direktoriui S. 
Vidašiui (tel. +37068716737), direkto-
riaus pavaduotojai A. Jonikienei (tel. 
+37061045844, audrone@kernave.
org), ryšių su visuomene skyriaus vedė-
jui J. Vitkūnui (tel. +37061037563).

erdvija Ginotienė
Los Angeles

gyvosios archeologijos dienos. kauladirBiai 


