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Žydėjimas ir
mirtis eina šalia
Du didieji šio žurnalo numerio įvykiai –
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas,
liudijantis pasaulio lietuvijos pajėgumą ir jaunė
jimą, ir kitas – Italijos ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės aktyvaus nario, ilgamečio Lietuvos
Respublikos įgaliotojo ambasadoriaus prie Šven
tojo Sosto Kazio Lozoraičio mirtis Romos ligoni
nėje nuo vėžio ligos.
Toks gyvenimas – žydėjimas ir mirtis eina
šalia.
Kazio Lozoraičio pasitraukimas yra nuos
tolis ne tik išeivijai, bet ir visai lietuvių tautai.
K. Lozoraitis gimė 1929 metų liepos 23
dieną Berlyne, diplomato Stasio Lozoraičio
(1989–1983), kuris tuo metu dirbo Lietuvos pa
siuntinybėje, ir žymios visuomenės veikėjos bei
pedagogės Vincentos Lozoraitienės (1896–1987)
šeimoje. Nuo 1933 m. gyveno Lietuvoje, o 1939
metais, jo tėvą paskyrus Lietuvos atstovu Italijos
Karalystėje, su šeima išvyko į Romą.
Baigęs Romos vokiečių gimnaziją K. Lozo
raitis studijavo žurnalistiką. Daugelis jo nepažino
jusių įsidėmėjo K. Lozoraičio balsą – 1958–1972
metais K. Lozoraitis dirbo Italijos radijo, o nuo
1972-ųjų – Vatikano radijo laidų apie Lietuvą re
dakcijoje. Nuo 1960 metų K. Lozoraitis buvo as
meninis Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje
vadovo sekretorius. 1985–1992 metais – Lietuvos
atstovybės prie Šv. Sosto kanceliarijos vadovas,
nuo 1980-ųjų – Lietuvių Bendruomenės Italijoje
vicepirmininkas.
1992 m. gegužės 6 dieną K. Lozoraitis bu
vo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi prie Šv.
Sosto, o 1994 m. sausio 5 dieną – ambasadoriumi
prie Maltos ordino. Šias pareigas K. Lozoraitis
ėjo iki 2004 m. lapkričio 15 dienos. Net ir būda
mas pensijoje K. Lozoraitis iki paskutinės gyve
nimo akimirkos išliko Lietuvos diplomatinės tar
nybos narys – nuo 2004 m. iki pat mirties dirbo
Lietuvos ambasados Romoje neatlyginamu kon
sultantu.
Ambasadorius yra apdovanotas Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Koman
doro Didžiuoju kryžiumi ir ordino „Už nuopel
nus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi. K. Lozoraitis
yra Silvestro ordino kavalierius.
Kazio Lozoraičio palaikai rugsėjo mėnesį
bus pervežti į Lietuvą ir palaidoti šalia tėvų
Kaune.
Audronė Viktorija Škiudaitė
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„pasaulio lietuvio” svečias

Argentina buvo penktas kraštas
pasaulyje, pripažinęs Lietuvą

Artūras Mičiudas (kairėje) dėkoja Argentinos senatoriui dr. Jorge Va
Liet uv
 os Nep rik
 laus om
 yb ės prip až in
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 o dekr et o aut or iui
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Šią vasarą vykusiame PLB kraštų pirminin
kų suvažiavime Kernavėje dalyvavo ir Argen
tinos lietuvių centro direktorius Artūras Mi
čiudas, kuris 1993 m. už lietuvišką veiklą yra
apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4 laipsnio ordinu.
PL redakcija svečiui pateikė keletą klausimų.
„Aš, priimdamas Vyčio Kry
žiaus ordiną iš LR prezidento rankų,
sakiau, kad priimu tą žymenį sąly
giškai. Jis turėtų būti įteiktas mano
dėdei, kuris žuvo kaip partizanas ko
voje prieš bermontininkus“, – sakė
A. Mičiudas, gimęs Argentinoje. Jo
tėveliai (tėvelis nuo Biržų, mamytė
– nuo Panevėžio) į Pietų Ameriką at
važiavo 1925 m.
–Iš ko Jūs valgėte duoną?
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–Užsiėmiau įvairiomis profe
sijomis. Buvau Teisingumo ministe
rijos sprendimų vykdytojas, antsto
lis. Taip pat esu žurnalistas. 2 metus
buvau didžiausios Argentinos žinių
agentūros TELAM darbuotojas. No
rint gauti žurnalisto kredencialą, rei
kia arba eiti į mokyklą, arba dvejus
metus dirbti tokį darbą. Pasirinkau
tokį kelią. Buvau tarptautinių žinių
skyriaus viršininkas. Gaudavau ži
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nias iš DPA, „Roiters“ ir kt. Tas man
daug davė. Turėdamas tokį kredencia
lą pasiekiau didžiausius Argentinos
dienraščius. Kai visi sprendė dilemą,
ar Lietuvos prezidentas V. Adamkus
važiuos ar nevažiuos į Rusiją švęs
ti karo pabaigos, aš parašiau platų
straipsnį į didžiausią Pietų Amerikos
dienraštį „Clarin“ (Trimitas): kodėl
Adamkus nevažiuoja į Maskvą? Pa
sirašiau kaip Lietuvos informacijos
biuro Argentinoje direktorius. „Mask
voje susirinks švęsti karo pergalės.
Bet tuomet, kai vieni šventė pergalę,
prasidėjo Lietuvos okupacija. Labai
protinga, kad mūsų prezidentas pasa
kė ne“, – rašiau aš.
–Jūsų visuomeninė patirtis.
–Esu vienos iš dviejų didžiau
sių organizacijų – Argentinos lietuvių
centro (ALC) pirmininkas. Mano tė
velis buvo šios organizacijos vienas
iš steigėjų ir jos pirmininkas, brolis
taip pat yra buvęs pirmininkas. Kita
organizacija yra Argentinos lietuvių
susivienijimas (ALS). Dar turime
draugijas „Nemunas“, „Mindaugas“,
Lietuvių klubą Rosario – Buenos Ai
res priemiestyje ir kt. Visos jos suda
ro Argentinos lietuvių organizacijų
ir spaudos tarybą (ALOST).
Mes su broliuku augom lietu
viškoj dvasioj. Mums nuolat buvo
sakoma: kalbėkit lietuviškai. Mes
pradžioje priešinomės: kur su ta lie
tuvių kalba nueisi. Bijojome, kad mū
sų draugai mūsų nepajuoktų, nes pra
džioje mes buvome laikomi rusais.
Lietuviškai kalbėti buvo gėda, bet
mamytė nuolat sakydavo: „Kalbėkit
lietuviškai. Užaugsit, nuvažiuosit į
Lietuvą, kaip jūs susikalbėsit. Ten
kalbama tik lietuviškai“. Namuose
visada kalbėjom lietuviškai. Tėvelis
mirė, kai man buvo 13 m. Kai mane
pirmą kartą išrinko ALC pirmininku,
aš buvau 26-erių metų. Aš bandžiau
priešintis, kad esu per jaunas, bet tė
velio draugai nenusileido. Posėdžiai

„pasaulio lietuvio” svečias
vykdavo lietuvių kalba, reikėjo pra
dėti rimtai mokytis lietuviškai, nes
virtuvės kalbos namuose su mama
nebepakako. Mamytė buvo beraštė.
Vyresni man davė gerą patarimą:
skaityk lietuviškus laikraščius. Ir aš
pradėjau skaityti, nes Argentinoje
buvo leidžiami „Argentinos lietuvių
balsas“ (leidžiamas Prano Ožinsko)
ir „Laikas“ (tėvų marijonų). Žinoma,
jie nebuvo labai stilizuoti, bet pagal
mūsų standartus ir tą laiką jie buvo
geri. Valdybos nariai atnešdavo laik
raščių ir iš kitų kraštų. Skaitydavau
garsiai, ir tai man buvo geros pamo
kos. Du kartus buvau ALC pirminin
kas, politinio Visos Lietuvos išlais
vinimo komiteto (VLIKo) steigėjas
Argentinoje, pirmininkas ir atstovas
Madride, Helsinkyje vykusiose kon
ferencijoje. Politiniais reikalais ir
kaip žurnalistas apvažiavau pasaulį.
1992 m., kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę, V. Landsbergio patari
mu sukūriau Lietuvos informacijos
biurą. Biuras veikia mano namuose
Buenos Aires. Kai Lietuvos preziden
tas A. Brazauskas lankėsi Argentino
je, jis lankėsi ir Lietuvos informaci
jos biure.
–Papasakokite, kaip gyveno
Jūsų tėvelių kartos lietuviai.
–Kai aš buvau jaunas, lietu
viai Argentinoje gyveno labai var
gingai ir jiems buvo sunku išlaikyti
lietuvybę. Mūsų tėvų dauguma buvo
ribotos kultūros, ūkio darbo žmonės.
Baigusieji pradinę mokyklą jau buvo
laikomi apsišvietusiais. Mano tėvelis
buvo 4 metus lankęs pradinę mokyk
lą ir jau buvo laikomas apsišvietusiu.
Mamytė mokyklos nelankė nė vienos
dienos ir vos mokėjo pasirašyti. Man
negėda to sakyti, nes mūsų tėvai turė
jo labai stiprią lietuvišką dvasią. Jie
įskiepijo mums meilę Lietuvai. Ma
mytė kiekvieną dieną pasakojo apie
Lietuvą, sakė, kai nuvažiuosite, kad
žinotumėte.
–Kada pirmą kartą atvykote
į Lietuvą?
–Aš 35 metus kasmet ėjau į
Sovietų sąjungos ambasadą prašy

Artūras Mičiudas 1987 m. Romoje lietuviškai užkalbino pro šalį einan

tį po p ie ž ių  J o n ą  P au l ių  II  ir po p ie ž ius su s to j o su juo pa s i k al b ė t i , pa k vie t ęs
at v yk t i į  R o m ą , kur bu v o ruo š ia ma s i švęs t i
ąsias me t i n es

ti leidimo nuvažiuoti į Lietuvą ir
kiekvieną kartą gaudavau atsakymą:
„net“. Ir tik 1991 m. pagaliau atva
žiavau, dar per Maskvą. Nujaučiau,
kad mane bandys angažuoti, todėl
prieš išvažiuodamas pasitariau su sa
vo svainiu, žmonos broliu, kuris yra
vienintelis lietuvis, gimęs užsienyje
ir pasiekęs generolo laipsnio, Faus
tinu Švenčioniu. (Savo uniformą jis
padovanojo Kauno karo muziejui ir
aš ją atvežiau.) Jis nemalonumų atve
ju patarė kreiptis į Argentinos kariuo
menės atstovą Maskvoje, kuris bu
vo jo draugas. Buvo incidentas, bet
viskas baigėsi laimingai. Kad mano
lagaminas buvo apžiūrėtas, supratau
iš to, jog buvo dingęs vienas paketas
kavos. Vilniuje susipažinau su prezi
dentu V. Landsbergiu.
–Kiek Argentinoje lietuvių

Lietuvos

krikš č io n y b ės

600-

ir kiek jų veiklių?
–XX a. pirmoje pusėje atvyko
apie 35 tūkst. Argentina labai didelis
kraštas, jie išsiblaškė po provincijas,
kiti mirė, kiti grįžo į Lietuvą. Kiek
yra dabar, sunku pasakyti, bet apytik
riai tokių, kurie priklauso organizaci
joms, lanko Mišias lietuvių parapijo
je, gali būti apie 3 tūkst. Jie daugiau
ar mažiau kalba lietuviškai, susijau
dina kalbėdami apie Lietuvą ir t.t.
Pvz., San Martino miesto burmistras
dr. Ricardo Ivoškus, mano draugas,
taip pat gimęs Argentinoje. Bet daug
tokių, kurie sukūrė argentinietiškas
šeimas ir nutautėjo, užmiršo savo
kalbą. Pažįstu tokių. Kai jie man sa
ko – kur nueisi su lietuvių kalba, aš
jiems sakau, kad būti lietuviu yra gar
binga, nes Lietuvos yra labai garbin
ga istorija, daug garbingesnė negu
nukelta į 16 psl.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
kraštų vadovai buvo susirinkę Kernavėje
Rugpjūčio 6–9 d. Kernavėje
vyko Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) kraštų pirmininkų ir Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų
pirmininkų suvažiavimas, kurio ren
gimą parėmė Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie LR Vy
riausybės. Susirinko vadovai arba jų
atstovai iš 27 šalių (iš 36 kraštų lietu
vių bendruomenių): Pietų ir Šiaurės
Amerikos, Australijos, Vakarų ir Ry
tų Europos, Rusijos, Kazachstano,
Gruzijos. Buvo aptarti emigracijos
reikalai, išeivių socialiniai, švieti
mo, PLB spaudos ir informacijos,
religiniai, kultūros, visuomeniniai,
finansiniai, organizaciniai reikalai.
Darbas buvo intensyvus ir produk

tyvus. Į suvažiavimą buvo atvykę ir
pasaulio lietuvijos atstovus sveikino
Lietuvos prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo pirmininkas Viktoras
Muntianas, keletas Seimo narių: Ar
minas Lydeka, Vytautas Kamblevi
čius, Vilija Aleknaitė Abramikienė,
perskaičiusi pranešimą apie tautą ir
tautiškumą, Laima Mogenienė – Sei
mo ir PLB komisijos pirmininkė,
ministerijų atstovai, įvairių sričių
specialistai, kurie buvo pakviesti in
formuoti arba konsultuoti įvairiais
klausimais.
Daug dėmesio užsienio lietu
vių susibūrimuose skiriama dvigu
bos pilietybės temai – tautiečiai jau
čiasi labai apvilti, nes nuo praėjusių

metų rudens Konstitucinio teismo iš
aiškinimu naujai gaunantys kitos ša
lies pilietybę Lietuvos piliečiai auto
matiškai praranda lietuviškąją. Ypač
jiems skaudu, kad Lietuvos pilietybę
praranda jų vaikai, jeigu gimsta kraš
te, kur gimstant automatiškai įgyja
ma tos šalies pilietybė. Prezidentas,
keletą dešimtmečių taip pat buvęs
PLB narys, pasisakė už dvigubos
pilietybės išlaikymą, sureguliavus
Lietuvos įstatymus. Suvažiavimo
dalyviai šį jo pareiškimą sutiko plo
jimų audra. „Kur bebūtume, turime
jausti, kad esame nedalomos tautos
dalis. Mūsų pagrindinė idėja – bur
ti, sudaryti sąlygas išlaikyti kalbą,
kultūrą – išliko. Pagrindinis tikslas

PLB ir PLJS kraštų pirmininkų suvažiavime. Priekyje – PLB valdybos nariai: (iš kairės) prel. Edmundas Putri
Ang
 elė Vaičiūnienė, Birutė Nenartavičiūtė, Dalia Henke, Loreta Paulauskaitė, dr. Dalia Giedrimienė

mas ,
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nėra pasikeitęs. Lietuvos Konstituci
jos straipsnis yra iškėlęs problemų.
Reikia tik teisinio derinimo, nusista
tyti taisykles. Gyvenimas koreguoja.
Turime pakankamai gerų teisininkų,
kad tas klausimas būtų išspręstas. Ne
paskęskime emocijose. Atsakymai
yra. O tikslas mūsų vienas – išlaikyti
tautą“, – sakė LR prezidentas.
Seimo pirmininkas Viktoras
Muntianas kalbėjo apie emigracijos
mastus, sulyginęs juos su karo nuos
toliais, kurie turės įtakos ir Lietuvos
ekonomikos mastams.
Sveikinimo žodyje Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
direktorius Antanas Petrauskas pati
kino, kad jo vadovaujama Lietuvos
įstaiga „visada stengiasi laikyti ran
ką ant PLB pulso“.
Po suvažiavimo šeimininkų
– PLB valdybos pirmininkės Regi
nos Narušienės ir PLJS valdybos pir
mininko Stasio Kuliavo įžanginių žo
džių prasidėjo dalykiniai pokalbiai
(posėdžiams vadovavo PLB valdy
bos pirm. R. Narušienė ir vicepirmi
ninkas Petras Maksimavičius). Juos
paradėjo pats jaunimo vadovas S.
Kuliavas, atsiskaitęs suvažiavimui
už jaunimo ir sporto komisijos dar
bą. Tiesiog stebėtina, kad jaunuolis
iš Kanados, ten gimęs ir augęs, kalbė
jo tokia puikia lietuvių kalba.
Svarių pranešimų perskaityta
antrajame posėdyje, kuris buvo skir
tas emigracijos temai. Pranešimus
padarė šio posėdžio vadovė Norve
gijos LB pirm. Daina Bogdanienė,
kuri pareiškė, kad Norvegijoje neofi
cialiomis žiniomis jau esama apie 40
tūkst. lietuvių. Jų dauguma nenori
jungtis į organizacijas, todėl visuo
meninis gyvenimas yra gana pro
blemiškas. Ir tai iš dalies sąlygoja
faktas, kad Lietuvoje priklausyti or
ganizacijoms nėra populiaru, o visuo
meniškumas asocijuojasi su rėksmin
gais veikėjais. Kalbėtojos nuomone,
tarp užsienio lietuvių yra gajus varto
tojiškas individualizmas. D. Bogda
nienė įspėjo kolegas iš kitų kraštų,
kad kuriasi alternatyvios bendruome
nės, kurios gauna pinigų iš Lietuvos.
Tai nepadeda burti lietuvių. D. Bog

Pas aul io lietuvių jaunimo sąjungos atstovai suvažiavime: (iš kairės) D.
Britanijos jaunimo vadovė Laura Dzelzytė, PLJS  pirmininkas Stasys Ku
liava
 s, Urugvajaus jaunimo atstovė Veronika Kavaliauskaitė ir Brazilijos
at s
 tov
 ė, net ur int i nė laš el io liet uv
 išk
 o krauj o, bet lab ai nor int i būt i lie
tu v
 e, Jul ia Ukai
danienė pateikė liūdnų prognozių at
eičiai – šiuo metu užsienyje yra daug
lietuvių, kurie ten praras sveikatą ir
grįš neužsidirbę pensijos. Lietuvai
po 10-15 metų gali tekti sunki našta
juos išlaikyti.
Tuo pačiu klausimu kalbėjo
žurnalistas ir politologas Tomas Dap
kus, PLB atstovas Lietuvoje Gabrie
lius Žemkalnis, Ispanijos LB pirm.
Loreta Paulauskaitė, D. Britanijos
LB pirm. Živilė Ilgūnaitė. Be kita
ko, ji pateikė įdomių skaičių, kurie
leidžia nujausti emigracijos mastus
įvairiose šalyse. Ji informacijos srau
te yra radusi statistiką, kiek į kurią
šalį iš Lietuvos pasiunčiama pašto
siuntų ir laiškų. Į D. Britaniją siuntų
ypač padaugėjo – per metus išsiun
čiama 96,7 tonos; į Airiją – 13 tonų;
į Ispaniją – 6 tonos. Iš to ji spren
džia, kad didžiausias emigrantų srau
tas vis dėlto yra ne į Airiją ir Ispani
ją, o į Angliją.
Apie emigraciją Ispanijoje
kalbėjusi Loreta Paulauskaitė sakė,
kad ši šalis, iki tol emigrantams bu
vusi nepatraukli, nebuvo pasiruošusi
tokiam dideliam srautui. Lietuviai

ispanams neįdomūs, nes tėra 20-oji
tautinė mažuma. Nors esama kaimų,
kur lietuviai sudaro didelę vietinės
bendruomenės dalį ir yra svarbūs vie
tos politikams, kurie pretenduoja į jų
balsus savivaldoje.
Diskusijose emigracijos klau
simu buvo ir patarimų, ir klausimų,
ir pasiūlymų. Šveicarijos, kur esama
apie 500 lietuvių, LB pirm. Jūratė
Kaspersen pranešė, kad LB netikėtai
susidūrė su prostitucijos problema. Į
juos kreipėsi organizacija, globojan
ti į prostitucijos pinkles patekusias
merginas ir moteris, prašydama į LB
tinklalapį įdėti informaciją, kur mo
terys bėdos atveju galėtų kreiptis.
Belgijos lietuvių vadovė Au
relija Goris Norienė pritarė, kad ka
liniams ir prostitutėms reikia pagal
bos. Tenka rūpintis ir lietuvėmis mo
terimis, kurios, užauginusios vaikus,
lieka vienos beviltiškoje padėtyje,
nes būna neužsidirbusios pensijos,
o tekėdamos buvo neišsiaiškinusios
savo teisių.
Rusijos atstovas, St. Peterbur
go LB pirm. Gintautas Želvys kalbė
jo, kad Rusijoje lietuvių problemos
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tėvynėje

yra visai kitokios negu Vakaruose.
Didžiausia problema čia yra sunkios
materialinės sąlygos ir Lietuvių Ben
druomenei tenka rūpintis buvusių
tremtinių laidojimu ir kitomis socia
linėmis problemomis.
Tame pat posėdyje aptarti so
cialiniai reikalai. Socialinių reikalų
komisijos pirm. dr. Dalia Giedrimie
nė tarėsi su PLB kraštų atstovais,
kaip susumuoti socialines užsienio
lietuvių problemas. Tuo tikslu ji iš
platino anketą.
Platus pokalbis vyko švieti
mo klausimais. Švietimo komisijos
ataskaitą pateikė pirmininkė Loreta
Paulauskaitė. Užsienyje veikia 160
lituanistinių mokyklų, jose mokosi
6 tūkst. mokinių ir juos moko apie
400 mokytojų. Pasigirdo pavojaus
signalas – mokyklėlės stiprėja, no
ri jaustis savarankiškos ir tiesiogiai
bendrauti su PLB valdyba ir TMIDu
ir nenori bendradarbiauti su krašto
lietuvių bendruomenėmis.
Kituose posėdžiuose aptarti
informacijos ir spaudos reikalai: „Pa
saulio lietuvio“ leidyba, internetinio
puslapio palaikymas, tarpusavio in
formacijos sklaida ir kt.
Religinių reikalų aptarimui
vadovavo prel. Edmundas Putrimas,

dalyvavo Vyskupų konferencijos sek
retorius mons. Gintaras Grušas ir
Lietuvos liuteronų vysk. Mindaugas
Sabutis.
Kultūros reikalų komisijos
pirm. Inga Lanchas ne tik vedė pokal
bį, bet ir pateikė komisijos ataskaitą.
Tarp kitų klausimų užsienio lietuviai
domėjosi ir Lietuvos pasipriešinimo
okupacijai istorija. PLB kraštų pirmi
ninkams atsiskaitė prieš porą metų
PLB kultūros komisijos pradėto vyk
dyti projekto „Lietuvos partizanų ir
antisovietinio pasipriešinimo doku
mentų kaupimas ir informacijos apie
juos rinkimas“ vadovas Alkis Jaras.
Daug įvairios informacijos pateikė
TMIDo, kitų institucijų pareigūnai.
Visuomeninių reikalų posėdy
je dalyvavo Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro
direktorė Dalia Kuodytė, kuri skaitė
pranešimą tema „Informacijos apie
Lietuvių tautos genocidą platinimas
užsienyje“. Apie dvigubos pilietybės
problemą kalbėjo Pilietinės visuo
menės instituto direktorius Darius
Kuolys, Regina Narušienė, Žmogaus
teisių stebėjimo instituto direktorius
Henrikas Mickevičius. Apie Lietu
vos strategiją užsienio lietuvių klau
simais kalbėjo Seimo narė ir bendros

Pasaulio lietuvių vadovai ekskursijoje po Kernavę,
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Seimo ir PLB komisijos pirmininkė
Laima Mogenienė.
Per keturias dienas buvo ap
tarta dar daug vidaus ir santykių su
Lietuva bei kitomis organizacijomis
klausimų. Stebėtina, kad posėdžiai
buvo labai pareigingai lankomi, nie
kada netrūko nei dalyvių, nei disku
tantų, nei aptartinų klausimų: kaip
pasaulio lietuvija bus atspindėta
Valdovų rūmuose, kokias LB kraš
tų vėliavas kursime; ar sugebėsime
išlaikyti „Pasaulio lietuvio“ žurna
lą; kodėl skilo Latvijos ir Moldovos
Lietuvių bendruomenės ir t.t. Geram
svarstybų klimatui padėjo graži Ker
navės aplinka, geras oras ir geras
„Kernavės bajorynės“ viešbučio
aptarnavimas. Kitą vasarą pasaulio
lietuvija susiburs PLB Seime, kuris
vyks taip pat Lietuvoje, o šių metų
spalį dar posėdžiaus Seimo ir PLB
komisija.
Daugiau medžiagos ir įspū
džių iš suvažiavimo pateiksime ki
tuose numeriuose. Susitikimų buvo
daug, buvo perskaityta daug gerų
pranešimų, tad medžiagos, kuri būtų
įdomi visiems pasaulio lietuviams,
taip pat yra nemažai.
Audronė V. Škiudaitė

ku r ią ve d ė ar c he o l o g as hab . dr .

Algirdas Girininkas

Tėvynėje

Jau pusmetį sėkmingai organizuojami
mokslininkų vizitai Lietuvoje
Lietuvoje sėkmingai vykdo
mas projektas „Protų susigrąžinimo
programos parengimas ir įgyvendini
mas“, pagal kurį į Lietuvos mokslo
centrus trumpalaikiams vizitams at
vyksta lietuviai mokslininkai iš viso
pasaulio.
Keli mokslininkai noriai su
tiko pasidalinti įspūdžiais, patirtais
vizitų laikotarpiu. Iš Švedijos Lundo
universiteto atvykusią mokslininkę
Daivą Daukantaitę maloniai nustebi
no Mykolo Romerio universiteto bib
lioteka, – „labai išsiplėtė galimybė
skaityti bei atsispausdinti užsienio
žurnaluose skelbiamus straipsnius,
taip pat bibliotekoje žymiai pagausė
jo knygų užsienio kalba“.
„Šios programos ribose aš tu
rėjau galimybę integruotis į Lietu
vos mokslininkų bendruomenę, pa
justi ją iš vidaus. Nepaisant to, kad
ir anksčiau nebuvo nutrūkę ryšiai su
Lietuvos mokslininkais, manau, kad
bendradarbiavimas po mano vizito
taps dar artimesnis ir intensyvesnis“,
– patirtimi dalijosi iš JAV, Pittsbur
gho universiteto Antropologijos de
partamento, atvykusi mokslininkė
Neringa Klumbytė.
Iš Anglijos atvykęs mokslinin
kas Tomas Balkelis didžiausiu vizito
laimėjimu laiko asmeninių akademi
nių kontaktų užmezgimą: „Lietuvo
je susirinkau ne tik medžiagos savo
moksliniam darbui, bet ir susipaži
nau su istorikais, kuriuos anksčiau
pažinojau tik iš jų darbų“.
„Vizito nauda abiem pusėm
didelė. Vizitas suteikė galimybę ap
silankyti įvairiose klinikose, dirban
čiose su lėtinio skausmo ligoniais,
giliau susipažinti su klinikinio darbo
specifika, užmegzti kontaktus tiek
moksle, tiek medicinoje“, – apie vi
zito naudą pasakojo į Kauno medici
nos universitetą atvykusi mokslinin
kė Indrė Bilevičiūtė-Ljungar.
Vizitų sėkmę ir teigiamus da

lyvių atsiliepimus lemia ne tik atvy
kusių mokslininkų nusiteikimas bei
požiūris į projektą. Visą vizito laiko
tarpį atvykusiems tyrėjams padeda
koordinatoriai. Anot mokslininko vi
zitą koordinavusio Kauno medicinos
universiteto Neurologijos klinikos
lektoriaus ir gydytojo dr. Kęstučio
Petrikonio, svarbiausia vizito koordi
navimo dalis – vizito programos su
darymas. „Nors atvykstančio moks
lininko veikla Lietuvoje planuojama
iš anksto, atsitinka taip, kad žmogus,
su kuriuo buvo tikimasi susitikti, at
šaukia susitikimą. Todėl labai svarbu
iš anksto numatyti atsarginius varian
tus – išvykas ar vizitus, kurių laikas
nėra griežtai nustatytas. Tai ypač
svarbu, kai vizitas trumpas –10-12
dienų“, – teigia dr. Petrikonis.
Siekiant, kad atvykęs moks
lininkas kuo daugiau laiko galėtų
skirti mokslinei veiklai, įgyvendintų
užsibrėžtus tikslus bei įsitikintų pro
jekto nauda, koordinatoriai rūpinasi
visais buhalteriniais, finansiniais bei
darbo apskaitos reikalais priimančio
joje institucijoje. Koordinatorių dar
bas labai priklauso ir nuo numatytos
mokslininko veiklos vizito laikotar
piu. Vytauto Didžiojo universiteto
Sociologijos katedros vedėja prof.
dr. Jolanta Kuznecovienė koordina
vo vizitą, kurio metu buvo organizuo
jami seminarai, vedamos paskaitos,
teikiamos konsultacijos. „Seminarai
vyko keliuose Lietuvos universite
tuose, taigi man teko rūpintis visais
organizaciniais darbais, o pasibaigus
seminarams buvo rengiamos ataskai
tos“, – patirtimi dalijasi profesorė.
„Šis projektas svarbus tuo,
kad, suformulavus idėją, parengus
jos įgyvendinimo planą bei gavus
finansavimą, atsiranda galimybė ap
lankyti kolegas ir bendraminčius Lie
tuvoje, su kuriais užmezgami glau
desni ryšiai, pasikeičiama patirtimi,“
– kaip priežastį, kodėl mokslininkai

mokslininkė  I ndrė  B i l e v i č iū t ė

Ljungar buvo atvykusi į kauną

turėtų būti suinteresuoti dalyvauti
projekte, įvardija KMU Neurologi
jos klinikos lektorius. Prof. Jolanta
Kuznecovienė teigia, kad jos koordi
nuotas vizitas buvo maksimaliai nau
dingas tiek atvykusiai mokslininkei,
tiek universitetui, nes mokslo šaka,
kuriai atstovavo atvykusi tyrėja, Lie
tuvoje nėra plačiai išvystyta.
Projektas „Protų susigrąžini
mo programos parengimas ir įgy
vendinimas“ finansuojamas pagal
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo
programavimo dokumentą „Žmogiš
kųjų išteklių plėtra“.
Gintarė Žalytė
RsV konsultantė
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Ir niekas niekada Lietuvos nebeištrins iš žemėlapio
Gabrielius Žemkalnis

Nors lietingas,

bet pa s i p uo š ęs su t i k o  D ai n ų šven t ės da ly v ius

Liepos 5–8 Vilniuje
vyko Lietuvių dainų šven
tė, į kurią buvo atvykę ir
nemažai dainos ir šokių
grupių iš užsienio. Patei
kiame PLB atstovo Lietu
voje Gabrieliaus Žemkal
nio įspūdžius iš šventės.
Lietus nesutrukdė pagrindinių
Dainų šventės renginių. Tiesa, Kan
klių popietė, turėjusi vykti Vilniaus
universiteto Skargos kieme ketvirta
dienį, buvo perkelta į Šv.Jonų baž
nyčią, į kurią susirinko tiek žiūrovų,
kad nebūtų tilpę nė vieno žmogaus
daugiau, net jei ten būtų atvykęs
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Vilnius

pats popiežius. Koncerte atskirais an
sambliais ar ir visos kartu skambino
daugiau kaip 600 kanklininkių. Tei
singai, kanklininkės – vien moterys
ir merginos. Svečiavosi estų ir latvių
kanklininkės, prie kurių skambančių
dainų neretai prisidėdavo ir mūsiš
kės. Nuostabu!
Paskutinis koncerto kūrinys
– „Lietuva brangi“. Jos klausėmės at
sistoję, juk tai okupacinių metų tau
tos himnas.
Vilniuje gyvenanti 102 metų
amžiaus Ona Mikulskienė, buvusi
„Čiurlionio“ ansamblio kanklinin
kų vadovė, pirmosios lietuvių dainų
šventės 1924 metais dalyvė, atsiuntė
sveikinimą, kuris buvo visiems per
skaitytas.
Penktadienį, nuo saulėtekio

Pasaulio lietuvis / 2007 Rugpjūtis - Rugsėjis

iki saulės nusileidimo, Vilniaus cen
tre – pilių teritorijoje ir Sereikiškių
parke vyko folkloro diena, o vakare
– šokių šventė, šį kartą Kaune, pirmą
kartą po daugiau nei pusės amžiaus.
Į Kauną nenuvykome, nes tuo
pačiu metu dalyvavome Valstybės
dienos priėmime Prezidentūroje.
Kaunui pasisekė. Nors kelias
dienas vykstant repeticijoms vis lijo
ir šokėjai net negalėjo išsidžiovinti
batų, tačiau pačios šokių šventės me
tu nustojo lijus ir šventė praėjo links
mai ir įspūdingai.
Kernavėje „Gyvosios archeo
logijos dienos“ dėl lietaus tapo tik
vienos dienos renginiu. Lietus truk
dė ir folkloro dienai Vilniuje, bet tai
neatbaidė daugelio vilniečių ir sve
čių.

tėvynėje

Valstybės diena – Mindau
go karūnavimo diena prasidėjo 10
valandą ryto Prezidentūroje, prezi
dentui įteikiant valstybinius apdo
vanojimus už nuopelnus Lietuvai.
Aukščiausiąjį apdovanojimą – Vyčio
Kryžiaus ordino Komandoro didijį
kryžių prezidentas skyrė Vytautui
Pociūnui, buvusiam valstybės saugu
mo karininkui, tragiškai žuvusiam
Baltarusijoje einant tarnybines pa
reigas. Apdovanotas ir Marcelinas
Ignatavičius, 1946 metais išgelbėjęs
ir į Lietuvą iš Komi (Sibire) parga
benęs 80 našlaičiais tremtyje likusių
vaikų. Gedimino ordino Riterio kry
žiumi apdovanota Nijolė Bražėnaitė
Lukšienė Paronetto iš JAV. Nijolė
yra prieš porą metų Melbourne mi
rusios Vidos Vaitiekūnienės dvynė
sesuo, legendinio partizano Juozo
Lukšos-Daumanto našlė. Apdovano
jimas skirtas „Gydytojai, visuome
nininkei, lietuviško sąmoningumo
išeivijoje ugdytojai, įsipareigojimo
nepriklausomai Lietuvos valstybei
tradicijų puoselėtojai, jaunimo globė
jai ir jo prasmingos veiklos savosios
šalies labui skatintojai“.
Šeštadienį, vėlų vakarą, lietui
lyjant, lipome į Kalnų parką, kur Tri
jų kryžių papėdėje vyko Ansamblių
vakaras. Baiminomės, kad dėl lie
taus vakaras po atviru dangumi ne
įvyks, gal nesusirinks žmonės. Kur
tau! Ar gali tokie niekai kaip lietus ir
vėjas sustabdyti lietuvį nuo dainavi
mo ir šokių? Į slėnį susirinko turbūt
apie 10 000 – tiek yra vietų, na, ir
daugiau kaip 1000 dalyvių.
Tris su puse valandos žavėjo
mės arenoje skraidančiais tautiniais
rūbais pasipuošusiais vaikais, jau
nuoliais, vyresniaisiais, liaudies ka
pelų orkestru, saulės eigos insceni
zavimais. Sunku nupasakoti tą grožį
ir jausmą, matant, kad štai – mūsų
Lietuva, dėl kurios kovota ir kovoja
ma, dėl kurios kraujas ir ašaros lieta,
mūsų Lietuva, žaliuojančia vasara
sužydėjusi. Koncertui pasibaigus vi
si dalyviai arenoje ir žiūrovai slėny
je skandavo: LIETUVA, LIETUVA,
LIETUVA. Su tikru jausmu, ne vie
nas su džiaugsmo ašaromis. Į dangų

kilo ugnies žvaigždės. Ir vis lijo, lijo,
lijo, bet tai niekam nebuvo svarbu.
Renginio metu visi suglaudė
me skėčius, tegul lyja ant mūsų gal
vų, bet nekliudykime vieni kitiems,
neužstokime nuostabaus reginio ir
pagerbkime vieni kitus, švęskime ne
tik valstybės, bet ir tautos šventę.
Paskutinieji Dainų šventės
akordai nuskambėjo Vingio parke,
nesiliaujant lietui – iš tikrųjų, „čia
Lietuva, čia lietūs lyja“. Šešiolikos
tūkstančių vilniečių ir svečių lietus
nesustabdė ateiti ir išklausyti irgi tris
su puse valandos trukusio koncerto.
Prieš mus – didysis jungtinis
choras. Kiek gi ten jų dainavo? Irgi
keliolika tūkstančių, nuo mažų vaikų
iki jau subrendusių dainininkų, trem
tinių, Karo akademijos ir visų Lietu
vos kraštų chorų bei pora tūkstančių
muzikantų.
Televizijos kadrai rodė mažų
jų dainininkų kojytes baloje, rodė ir

Jaunieji Dainų

jų veidus, dainuojančius su džiaugs
mu. Dainuojančius visus jungiančius
žodžius: „Tėvyne, tu mano tėvyne,
priglausk mus prie savo širdies“. O
toji tėvynė – ten, kur giria žaliuoja,
ir ten, kur plaka mano širdis, pratrū
kusi koncertui pasibaigus kartu su
tūkstančiais širdžių vėl skanduote:
LIETUVA, LIETUVA, LIETUVA...
Ne tris kartus, o nesuskaičiuojamai
daug kartų. Ir kaip tikslu tai buvo
skanduoti Vingio parke – ten, didžia
jame 1988 metų išsilaisvinimo Sąjū
džio susirinkime, šie žodžiai pradėjo
tapti kūnu – Lietuva, mano Lietuva,
laisva Lietuva.
Jeigu šiandien manęs kas nors
paklaustų, kokia yra Lietuvos ateitis,
nedvejodamas atsakyčiau Maironio
žodžiais: „Jauna, laisva, pati savęs
valdovė!“
Ir niekas niekada jos nebeiš
trins iš žemėlapio.

šven t ės da ly v iai
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Jono Kuprio fotoparoda M. Mažvydo bibliotekoje
Liepos mėnesį Vilniuje, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje, veikė dienraščio „Draugo“
(JAV) ir Čiurlionio galerijos Chicagoje surengta Jo
no Kuprio fotoparoda „Lietuviai Amerikoje“, į ku
rios atidarymą susirinko labai daug žmonių. Jonas
Kuprys, 1956 m. gimęs Chicagoje, 1984 m. įgijęs fo
tografijos magistro laipsnį ir studijavęs pas žymius
fotografus – Robert Heineken ir David Plowden, dir
ba lietuvių dienraštyje ,,Draugas”. Parodoje buvo ro
domi jau istorija tapę įvykiai, vaizdai iš senųjų Chi
cagos lietuvių gyvenamų rajonų: Marquette Parko,
Bridgeporto, Brighton Parko ir Cicero. Šiuose rajo
nuose lietuviai buvo gausiai susitelkę, veikė lietuvių
pastatytos bažnyčios, klubai, buvo įsikūrusios organi
zacijos ir verslai. Lankytojai matė Pavergtųjų tautų
paradą, kuriuo kasmet Amerikos visuomenei buvo pri
menama apie Sovietų Sąjungos okupuotus kraštus, fik
suojamos demonstracijos už Lietuvos laisvę, lietuvių
visuomenininkai, kultūros renginiai ir po Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo į Chicagą atvykusių lietu
vių rengiamos Joninių šventės. Jono Kuprio nuotrau
kos buvo eksponuojamos Ward Gallery, Beverly Arts
Center, Crown Hall Gallery ir Čiurlionio galerijoje
Chicagoje. Šiuo metu jis ruošiasi išleisti nuotraukų
albumą.
Iš Vilniaus J. Kuprio paroda perkelta į Kauną
– į Išeivijos institutą.
Siūlome Laimos Apanavičienės pokalbį su Jo
nu Kupriu, darytu besirengiant parodai Lietuvoje.

Jonas Kuprys parodos atidaryme
– Pirmą kartą veži savo dar
bų parodą į Lietuvą. Kaip jautie
si?
– Jausmas dvejopas. Ir noriu
važiuoti, ir ne. Kol nematai salės,
kol nežinai, kas ten darosi, sunku įsi
vaizduoti, kaip ta paroda atrodys.
– Tave Chicagoje daug kas
pažįsta, mato Tavo nuotraukas
spaudoje, tačiau Tavo darbų paro
dos net čikagiečiams reikėjo ilgai
laukti. Kodėl?
– Kai turi labai daug negatyvų
ir jie nėra sugrupuoti, labai sunku
atrinkti. Parodos suruošimas, nega
tyvų sutvarkymas užima daug laiko.
Be to, anksčiau nuotraukoms padary
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ti reikėdavo daug laiko. Dabar, kai
nuotraukas gali momentaliai pažiū
rėti kompiuterio ekrane, tai padaryti
pasidarė daug paprasčiau. Negaliu
pasakyti, kad mano nuotraukos ne
buvo rodytos visuomenei. Jos dažnai
spausdinamos ,,Drauge” ir kituose
spaudiniuose, tai taip pat savotiška
ekspozicija.
– O kaip Tau po parodos
Chicagoje atrodė, ar buvo verta ją
rengti?
– Manau, kad buvo verta. Tik
apėmė kažkoks keistas jausmas. Pa
puoliau kaip į savo šermenis. Visi
kalba apie mane, gėles dovanoja. Ne
su prie to pripratęs.

Pasaulio lietuvis / 2007 Rugpjūtis - Rugsėjis

– O kada pradėjai rimtai do
mėtis fotografija?
– Turbūt dar besimokydamas
gimnazijoje. Tada nusipirkau pirmą
geresnį fotoaparatą. Prieš tai ,,žais
davau” su mamos dar Vokietijoje
pirktu fotoaparatu. Tas fotoaparatas
buvo nupirktas todėl, kad važiuojant
į Ameriką reikėjo atsikratyti vokiškų
markių. Ir nors mama nieko nesu
prato apie šį daiktą, bet kažkam pa
sakius, kad tai gera prekė, nupirko.
Man, kaip pradedančiam, tai buvo
tikrai geras ,,darbo įrankis”. Jis ir da
bar dar veikia.
– Esi baigęs biologijos moks
lus. Ar studijavai fotografiją?

tėvynėje

– Taip. Esu baigęs ,,Institute
of Design at IIT”, kur įgijau magist
ro laipsnį fotografijos dizaino srity
je. Mano diplominis darbas magistro
laipsniui gauti buvo ne iš lietuvybės
gyvenimo. Pasirodžiau kaip tikras
biologas – dariau įvairiausių gyvūnų
lavonų nuotraukas.
– Esi labai užsiėmęs. Mato
me Tave fotografuojant įvairiau
siuose renginiuose ir gal kartais ne
visada iš didelio noro, o, kaip sako
ma, ,,iš reikalo”. Ar turi laiko foto
grafuoti tik savo malonumui?
–O, tai aš darau visur ir nuo
latos. Visur nešiojuosi su savim fo
toaparatą ir kai tik pamatau man
patikusį vaizdą, būtinai jį įamžinu.
Bet, kita vertus, nesijaučiu, kad esu
koks fotožurnalistas. Labai retai pri
imu užsakymus. Man tas nepatinka,
jaučiuosi apribotas, tarsi įspraustas
į rėmus. Todėl ieškau kadrų sau, ne
užmiršdamas ir spaudos. Tačiau nuo
traukos sau ir spaudai – tai du skirtin
gi dalykai.

sinių bei kitokių renginių nuotrau
kos. Ką labiausiai patinka fotogra
fuoti?
–Masines šventes tikrai nėra
įdomu fotografuoti. Tu negali būti
visur tuo pačiu metu, esi ribojamas
aplinkos. Ten tikrai yra darbas, nėra
malonumas. Nelabai aš galėčiau įdė
ti į tokias nuotraukas kažką asmeni
nio. Mat masinius renginius daugiau
sia fotografuoji ne sau, o kitiems. Jei
tai būtų ne lietuvių dainų šventė, o
kokios kitos tautos, tai aš visai kitaip
dirbčiau. Nebandyčiau fotografuoti
tokių masinių vaizdų, daugiau dėme
sio kreipčiau į detales, kas man įdo
miau, nebūtinai įamžinčiau tą šventę
kaip renginį. Masinių renginių nuo
traukas darau tarsi istorijai. Daug
labiau mėgstu fotografuoti žmones.
Mano nuotraukose tą patį žmogų ga
li matyti prieš porą dešimčių metų ir,
tarkim, dabar.
– Gal aš klystu, bet labai ma

žai Tavo nuotraukose mačiau gam
tos vaizdų?
–Aš fotografuoju gamtą ir tu
riu tokių nuotraukų, tačiau jos dau
giau yra su miesto vaizdais – kokie
geležinkelio bėgiai ir ant jų gulintis
čiužinys. Esu miesto vaikas ir foto
grafuoju miestą. Tiesa, būdamas Lie
tuvoje esu nufotografavęs baravyką
(juokiasi). Man žiūrėti į jas patinka
ir jos padarytos kartais tikrai profe
sionaliai, tačiau aš pats tokių nuo
traukų nedarau, nebent tik sau.
–Ar galima pamatyti Tavo
nuotraukų nelietuviškuose leidi
niuose?
–Kartais mane susiranda ir
amerikietiški leidiniai. Nelietuviškų
leidinių redakcijos daugiausia prašo
mano nuotraukų iš lietuviškų rengi
nių – dainų, šokių švenčių, Lietuvių
operos pasirodymų.
nukelta į 14 psl.

–Nors fotografuoji ,,dūšiai”,
tačiau vis tiek esi tarsi ir žurnalis
tas – fotografas?
– Taip jau išeina. Jeigu foto
grafuoju renginį, dažnai nuotrauka
patenka į spaudą. Tad norisi, kad tie
svarbūs žmonės, kurie tiek daug da
ro lietuvybei, liktų kadre. Iš dalies
esu kaip rašytojas, rašantis istorinį
romaną fotovaizdais.
– Tad esi metraštininkas?
–Tik pradėjęs fotografuoti aš
tarsi ir rinkau tas istorijas, vėliau
tam neliko laiko, tačiau kai dabar žiū
riu į kažkada darytas nuotraukas, jos
man tampa vis įdomesnės ir įdomes
nės, nes daugelio žmonių nebėra tarp
mūsų. Ir ne tik žmonių. Pasikeitė gy
venimo situacija, nebėra kai kurių
renginių – vakaronių, pokylių, gegu
žinių. Nebėra kai kurių lituanistinių
mokyklų, nugriauti pastatai. Liko tik
nuotraukose. Liko istorija.
–Tavo darbai labai įvairūs
– tai ir žmonės, ir pastatai, ir ma

gų

Jonas Kuprys M. Mažvydo
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Lietuvių kalbos kursai Vilniaus universitete

Samantha Pletzke iš Chicagos (iš kairės), Elytė G. Stark iš Pittsburg
Mic hell e Mark
 ey iš San Franc isc o Viln
 iaus univ
 ers it et o kiem
e

ho , PA, ir

atkelta iš 13 psl.
– O kaip rinkai nuotraukas
Lietuvai?
–Man buvo labai sunku tai pa
daryti. Nuotraukų turiu daug daugiau
nei galiu parodyti. O parodyti norisi
daug... Buvau nutaręs į Lietuvą siųs
ti 60 nuotraukų, tačiau kai pradėjau
dėlioti, susidarė 81. Ta paroda apima
laikotarpį nuo 1973 m. iki 2004-ųjų.
Tad tiesiog sugrupavau nuotraukas
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atskiromis temomis, norėdamas pa
rodyti kuo daugiau įvykių, kurie
Lietuvos gyventojams gal ne visi ir
žinomi.
–Kodėl parodai atrinkai tik
juodai baltas nuotraukas?
–Aš darau ir spalvotas nuo
traukas, tačiau, norint gerai jas pada
ryti, reikia labai geros technikos, o
kol kas, mano manymu, technika dar
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Į Vilniaus universiteto Litua
nistinių studijų katedros organizuoja
mus vasaros lietuvių kalbos kursus,
kurie rengiami jau keletą dešimtme
čių, šią vasarą buvo atvykę 90 stu
dentų iš 21 šalies. Kursų dalyviai bu
vo atvykę iš Brazilijos, Didžiosios
Britanijos, JAV, Suomijos, Rusijos,
Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Slo
vėnijos, Prancūzijos, Kanados, Itali
jos, Ispanijos, Argentinos, Estijos,
Vengrijos, Švedijos, Nyderlandų, Ar
gentinos, Ukrainos, Peru. Daugiau
sia studentų buvo atvykę iš JAV – 25.
12 studentų kursuose dalyvavo jau
ne pirmą kartą, kai kurie iš jų – net
3-ią ar 4-tą kartą. 15 studentų buvo
lietuvių kilmės užsieniečiai. Viena iš
jų – Elytė Stark iš Pittsburgho, PA,
Vidos Kazlauskaitės ir Paul Stark
dukra. Tai buvo jos pirmoji kelionė į
Lietuvą, todėl ji labai jaudinosi. Lie
tuva jos nenuvylė, atvirkščiai – liko
sužavėta savo senelių Irenos ir Petro
Kazlauskų iš Lemonto, IL, gimtine
ir ketina į Lietuvą atvykti kitą vasa
rą. Kursuose Elytė patobulino ne tik
lietuvių kalbą, bet ir papildė savo ži
nias, kurias jai suteikė seneliai savo
pasakojimais ir prisiminimais, apie
Lietuvą. Ji susipažino su Lietuvos
kultūra, dalyvavo ekskursijose po
Lietuvą. Grįžusi namo Elytė turėjo
greitai vėl susidėti lagaminus ir iš
vykti į New Yorką, kur pradeda stu
dijuoti tarptautinį verslą New Yorko
universitete.
nėra visiškai tobula.
– Ko tikiesi iš savo pirmosios
parodos Lietuvoje?
–Tikrai labai jaudinuosi,
niekada nežinai, verta ar neverta
rodyti savo darbus. Ir, žinoma, lau
kiu ateinant žiūrovų. Noriu, kad jie
daugiau sužinotų apie lietuvius Ame
rikoje.

Tėvynėje

Į Lietuvą pargabenta Lozoraičių šeimos biblioteka
Silvija Vėlavičienė

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja
Lietuvos nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos fondai pa
sipildė ypač vertinga spaudos kolek
cija – iš Romos pargabenta daugiau
nei 16 tūkstančių vienetų Lozoraičių
šeimos knygų bei periodinių leidinių
rinkinių. Net trys Lozoraičių šeimos
atstovai daug metų atidavė Lietuvos
diplomatinei tarnybai. Vyresnysis
Stasys Lozoraitis (1898–1983), diplo
matinę tarnybą pradėjęs dar 1923 m.,
dirbo Lietuvos pasiuntinybėse Berly
ne, Vatikane, buvo Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministras, nuo
1939 m. paskirtas nepaprastuoju pa
siuntiniu ir įgaliotuoju ministru Ro
mon, o Lietuvą okupavus jam buvo
pavesta eiti užsienyje pasilikusios
Lietuvos diplomatijos šefo pareigas,
kurias vykdė daugiau nei keturis de
šimtmečius, iki pat mirties. Jaunesny
sis Stasys Lozoraitis (1924–1994),
diplomatinę karjerą pradėjęs 1943
m. Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv.
Sosto, 1983 m. paskirtas Lietuvos
pasiuntinybės patarėju Washingtone,
o nuo 1987 m. iki Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo buvo jos vadovas.
1991 m. Stasys Lozoraitis (jaunesny
sis) paskirtas Lietuvos ambasadoriu
mi JAV. Savo diplomatinę tarnystę
Lietuvai jis baigė būdamas Lietuvos
ambasadoriumi Italijoje, kur buvo
paskirtas 1993 m. Tais pačiais me
tais Stasys Lozoraitis (jaunesnysis)
dalyvavo Lietuvos Respublikos pre
zidento rinkimuose. Jis buvo vadina
mas „Vilties prezidento“ vardu.
Lozoraičių šeimos knygų rinki
nį Lietuvos nacionalinei bibliotekai
perdavė ambasadorius Kazys Lozo
raitis, nuo 1992 iki 2004 m. ėjęs LR
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus prie Šventojo Sosto pareigas.
Rinkinyje sukauptos visų šeimos na
rių knygos. Daugiausia yra Stasio Lo
zoraičio (vyresniojo) surinktų leidi
nių. Tarp jų yra ir knygų su Lietuvos

pasiuntinybės Italijoje spaudu. Ypač
vertingas yra politinių bei istorinių
knygų rinkinys – tai Vakarų Euro
pos ir kitų šalių istorikų bei marksiz
mo-leninizmo tyrinėtojų darbai apie
Sovietų Sąjungą, kuriuose rašoma ir
apie Baltijos kraštų okupaciją ir jos
padarinius. Daugeliu atvejų tai bus
Lietuvoje nežinomi leidiniai, nes so
vietmečiu bibliotekos negalėjo įgyti
politinės tematikos užsienio knygų.
Taip pat pažymėtinas gausus rinki
nys knygų apie Lietuvą įvairiomis
užsienio kalbomis, tarp kurių yra
labai retų, Lietuvoje mažai žinomų
leidinių. Rinkinyje yra ir svarbiausi
tarpukario bei lietuvių išeivijos isto
rinės tematikos leidiniai.
Nevalia nepaminėti Vincentos
Lozoraitienės (1896–1987), žymios

Ambasadorius Kazys Lozoraitis

visuomenės veikėjos ir pedagogės,
pirmosios M.Montessori pedagogi
nės mokyklos idėjų skleidėjos Lietu
voje, surinkto ypač vertingo Vakarų
Europos pedagoginės literatūros,
taip pat ir geriausių pasaulinės vaikų
grožinės literatūros knygų rinkinio,
kurį galėtume įvardinti vaikų litera
tūros aukso fondu. Vincenta Lozorai
tienė stengėsi gauti vaikų knygas ir
iš okupuotos Lietuvos. Jos buvo siun
čiamos į Romą pažįstamų žmonių ad
resais. Didžiulis grožinės literatūros
knygų rinkinys anglų, prancūzų, ita
lų, vokiečių, lietuvių, rusų bei lenkų
kalbomis liudija plačius visų šeimos
narių skaitymo akiračius.
Iš Stasio Lozoraičio (jaunes
niojo) knygų ypač verta pažymėti lei
dinius, surinktus jo diplomatinės tar

ir po p ie ž ius  J o n as  P au l ius  II R o m o j e
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nybos Washingtone laikotarpiu. Tai
reti spaudiniai, atspindintys to meto
politinę padėtį griūvant sovietų im
perijai ir liudijantys Lietuvos diplo
matijos pastangas priartinti Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą.
Lozoraičių šeimos biblioteko
je sukaupti ir pokariniais metais Ita
lijoje lietuvių kalba spausdinti leidi
niai. Tai laikraštis „Lietuvių balsas“
(1945–1947), kurio pirmuosius nu
merius redagavo Vincenta Lozorai
tienė, o vėliau bendradarbiavo ir Sta
sys Lozoraitis (jaunesnysis), taip pat
kunigo Vinco Mincevičiaus leistų in
formacinių biuletenių „ELTA-press“
rinkiniai, teikę informaciją apie pa

dėtį okupuotoje Lietuvoje, Salezie
čių spaustuvėje, Italijoje, lietuvių
kalba spausdintos knygos vaikams,
skirtos lietuvių išeivijos jaunimui,
jau seniai tapusios bibliografinėmis
retenybėmis.
Kolekcijoje yra daugiau nei
10 tūkstančių vienetų įvairių šalių
žurnalų. Tai Vakarų Europos istori
niai-politiniai žurnalai, kuriuose gau
su straipsnių apie Lietuvą. Lietuvos
skaitytojams bus įdomūs ir lenkų bei
rusų emigrantų įvairiose šalyse leisti
kultūros bei politikos žurnalai. Tik
rąją Lozoraičių šeimos bibliotekos
vertę bus įmanoma nustatyti tik ga
lutinai ją sutvarkius, tačiau ir dabar

galime teigti, kad Lietuvos istorijos
bei kultūros tyrinėtojai ras joje dau
gybę Lietuvoje ligi šiol neturėtų la
bai svarbių leidinių.
Bibliotekos pargabenimo į Lie
tuvą reikalais be Nacionalinės biblio
tekos rūpinosi ir LR Kultūros bei Už
sienio reikalų ministerijos, Lietuvos
ambasados Italijoje darbuotojai.
Redakcijos prierašas. M.
Mažvydo biblioteka tarėsi su amb. K.
Lozoraičiu, kad oficialus kolekcijos
pristatymas Lietuvos visuomenei
vyks kiek vėliau, jam dalyvaujant,
deja, rugpjūčio 13 d. Ambasadorius
mirė...			

Mirus ilgamečiam Lietuvos Respublikos įgaliotajam ambasadoriui prie Šventojo Sosto
Kaziui Lozoraičiui lietuvių tauta, Lietuvos diplomatija neteko labai sąžiningos ir tėvynei atsi
davusios asmenybės. Žinojome, kad Jis visada gins Lietuvos valstybės interesus, visada bus
nuoseklus, o tuo pačiu metu prityręs ir atsargus diplomatas, paprastai ir mandagiai, bet tvirtai
nenusileidžiantis, kur reikia ginti Lietuvos reikalus. Jis buvo vienas tų ištikimos dvasios žmo
nių, ant kurių laikosi pasaulis.
Nuoširdžią užuojautą dėl ambasadoriaus Kazio Lozoraičio mirties reiškiame Velionio šei
mai – žmonai ir dukrai, Italijos bei Pasaulio lietuvių bendruomenėms, kurių aktyvus narys Jis
buvo.
Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis
Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius
atkelta iš 5 psl.
Argentinos ir visos P. Amerikos.
Didelė lietuvybės injekcija
pasijuto po Antrojo pasaulinio karo,
kai atvažiavo nemažas būrys lietuvių
iš DP stovyklų Vokietijoje. Tuo me
tu mes jau buvome išsikvėpę, atrodė,
kad tokie ir liksim. Atsirado tautinių
šokių grupės, susitvėrė choras, lietu
viai vėl pradėjo lankyti bažnyčią, ku
ri buvo pastatyta mūsų tėvų kartos.
Nors dypukai po kurio laiko išvažia
vo, bet lietuvybė atsigavo.
–Kaip praktiškai atrodo lie
tuviškas gyvenimas?
–Kiekvieną šeštadienį, po pie
tų, aš atidarau Lietuvių centrą. Tai
pagrindinė diena, kada susirenka
lietuviai. Būna repeticijos – vaikų
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ansamblio, vyresniųjų ansamblio
„Inkaras“, veteranų grupės „Ugnė“
ir choro. Visi repetuoja, geriame ar
batą, švenčiame vardines ir kt. Atro
do, kad čia Lietuva.
–Lietuviai buriasi daugiau
siai Buenos Aires?
–Susivienijimo būstinė yra to
liau nuo centro, priemiestyje. Lietuvių
klubas yra Rossario. Berisso mieste
gerai veikia draugijos „Mindaugas“ ir
„Nemunas“. Beje, turiu skubėti namo,
nors dar turėčiau Lietuvoje reikalų,
nes 98-ąsias metines švenčia „Nemu
nas“. Tai pati seniausia lietuvių organi
zacija. Po to pagal amžių eitų Susivie
nijimas, kuris įsteigtas 1914 m.
–Ar Lietuva žinoma Argenti
noje?
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–O taip. Kai Lietuva paskelbė
atkūrusi nepriklausomybę, aš nuėjau
pas Argentinos prezidentą, su kuriuo
buvome draugai, ir pasakiau, kad
Lietuva, mano tėvų gimtasis kraštas,
tapo laisvas ir būtų gerai, jeigu Ar
gentina pirmoji Amerikos žemyne jį
pripažintų. Prezidentas pasakė: „Ži
nau, sveikinu, bet rytoj šeštadienis,
kanceliarija neveikia, ateikit kitą
savaitę“. „Prezidente, dabar“, – pra
šiau jo. „Tada tas dekretas turės bū
ti paskelbtas rezidencijoje?“ Sakau:
„Aišku, tai bus dar gražiau“. „Gerai,
ateikit su tautiniais rūbais“.
Prezidentas dekretą pasirašė
sekmadienį savo rezidencijoje. Už
rišom jam tautinę juostą. Pasaulyje
Argentina buvo penktas kraštas, pri
pažinęs Lietuvos valstybę.

tėvynėje

Užsienio lietuviai Valdovų rūmuose
Lietuvos Valdovų rūmams ky
lant jie susilaukia vis daugiau dėme
sio. Vis dažniau turistų iš užsienio
grupės sustoja Katedros aikštėje,
prie paminklo Gediminui. Ekskursi
jų vadovai informuoja apie šį Lietu
vos vardo tūkstantmečio paminėjimo
projektą, kurio iškilmingas atidary
mas įvyks 2009 m. Valstybės dieną
– liepos 6-ąją.
Šią vasarą gausu ir užsienio
lietuvių, kurie lankosi Lietuvoje.
Daug kas atvyksta veik kas metai, ki
ti atvyko specialiai į Dainų šventę.
Tarp jų daug Valdovų rūmų atkūrimo
rėmėjų. Liepos pradžioje su rūmais
buvo supažindintas nemažas svečių
būrys iš JAV. Jie apsilankė Taikomo
sios dailės muziejuje, kuriame yra
trys parodos: pusantro tūkstančio
radinių, rastų Valdovų rūmų terito

rijoje, būsimiesiems rūmams įgytų
kultūros vertybių – gobelenų, baldų,
paveikslų ir paroda apie Lietuvos di
dįjį kunigaikštį Aleksandrą. Parodos
kasmet papildomos – liepos 6-ajai
– Valtybės dienai. Svečiai buvo supa
žindinti ir su Valdovų rūmų statybos
darbais bei jų paskirtimi.
Apsilankymo proga Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės fondo direk
torė Milda Lenkauskienė atvežė nau
jai surinktą paramą Valdovų rūmams
atkurti. Tai 2000 dol. (USD) čekis. Iš
viso PLB fondas Valdovų rūmų para
mos fondui jau yra pervedęs 61 000
dol. (apie 152 000 Lt). Atskirai lėšas
telkia ir Valdovų rūmų paramos ko
mitetas JAV. Valdovų rūmų paramos
fondas yra sutelkęs daugiau negu 3
milijonus litų iš daugiau kaip 62 000
rėmėjų.

Pastarųjų metų Valdovų rūmų
statytojai (paaukoję 1000 Lt ir dau
giau) liepos 6 d. buvo pagerbti tradi
cinių Valdovų rūmų paramos fondo
iškilmių rėmėjams pagerbti metu. Iš
kilmės vyko Katedros aikštėje, prieš
Valdovų rūmus. Sveikinimo žodį ta
rė fondo primininkas Algirdas Vap
šys, Valdovų rūmų atkūrimo komisi
jos pirmininkas prezidentas Algirdas
Brazauskas ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkė, viena iš fon
do steigėjų Regina Narušienė.
Valdovų rūmų atkūrimo rėmė
jai yra įvardinti Valdovų rūmų para
mos fondo tinklalapyje www.lvr.lt.
Čia rasite ir informacijos apie Valdo
vų rūmų paramos fondą bei galimy
bes paremti Rūmų atkūrimą.
Valdovų rūmų paramos fondo
informacija

Svečiai Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmių metu liepos 6 d. (iš kairės) paminklosaugininkas
Jonas Glemža, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos narys Edmundas Kulikauskas, Valdovų rūmų atkūrimo
ko m
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Lietuviai pasisako už dvigubą pilietybę
Devyni iš dešimties lietuvių
– už Lietuvos pilietybės išsaugojimą
asmenims, įgijusiems kitos valstybės
pilietybę. Tai parodė PVI užsakymu
visuomenės nuomonės ir rinkos tyri
mų centro „Vilmorus“ šių metų bir
želio 7–10 dienomis atlikta reprezen
tatyvi gyventojų apklausa. Tyrimas
vyko 19 miestų ir 60 kaimų, buvo
apklaustas 1001 šalies gyventojas.
Absoliuti dauguma lietuvių
palaiko Lietuvos pilietybės išsaugoji
mą tuo atveju, jei asmuo yra įgijęs ir
kitos valstybės pilietybę. Į klausimą
„Ar norėtumėte, kad Jūsų vaikai ir
vaikaičiai, įgiję kitos valstybės pilie
tybę, išliktų ir Lietuvos piliečiais?“
teigiamai atsakė 88,1 proc. visų ap
klaustųjų. Neigiamai – vos 2,8 proc.
Likę tvirtino, kad jiems tai nesvarbu
(6,1 proc.) arba atsakymo nežiną (3,0
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proc.). Būtinybę išsaugoti Lietuvos
pilietybę bet kuriomis aplinkybėmis
labiau pabrėžė moterys (90,1 proc.),
mažiausias – iki 300 litų – pajamas
šeimos nariui gaunantys žmonės
(92,7 proc.), kaimo gyventojai (92,5
proc.). Už pilietybės išsaugojimą pa
sisakė kiek mažiau rusų (72,6 proc.)
ir lenkų (82,1) kilmės lietuvių.
Tuo tarpu net 89,6 proc. lietu
vių kilmės gyventojų teigė norintys,
kad jų vaikai ir vaikaičiai Lietuvos
pilietybę išsaugotų.
Dauguma apklaustųjų neigia
mai vertina Konstitucinio teismo
sprendimą, išaiškinusį, kad Lietuvos
piliečiai negali kartu turėti ir kitos
valstybės pilietybės. Net 55,9 proc.
lietuvių tvirtino, kad toks sprendi
mas Lietuvos valstybei turės neigia
mų pasekmių. Kad šio sprendimo pa
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sekmės bus teigiamos, manė tik 8,5
proc. apklaustųjų. 22,0 proc. prisi
pažino atsakymo nežiną, 13,6 proc.
– kad jiems tai nesvarbu.
Neigiamas Konstitucinio teis
mo sprendimo pasekmes labiau ak
centavo žmonės iki 29 metų (63,5
proc.), aukštąjį išsilavinimą turintys
(64,7 proc.), Vilniaus gyventojai
(65,3 proc.).
Neigiamai vertinantys Konsti
tucinio teismo sprendimą yra įsitiki
nę, kad dėl jo „Lietuvos valstybė ir
tauta praras daug savo piliečių“ (68,4
proc.), kad yra „pažeidžiamos Lietu
vos piliečių teisės“ (59,6 proc.). Dau
giau kaip pusė teigiamai vertinančių
teismo sprendimą (8,5 proc. visų ap
klaustųjų) tikisi, kad „jis sustabdys
Lietuvos gyventojų emigraciją“.
Parengta pagal Lietuvos spaudą

PLB valdyboje

Dėl „Ilgalaikės valstybės santykių su
užsienyje gyvenančiais lietuviais
2008-2020 m. strategijos“
Regina Narušienė

PLB Valdybos pirmininkė
2006 m. rugpjūčio 8 d. TMID
(Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas) pateikė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seimo nariams 105
psl. „Lietuvos valstybės ilgalaikės
strategijos lietuvių emigracijos ir iš
eivijos atžvilgiu santrauką“. Dėl šios
strategijos 2006 m. spalio 3 d. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė pateikė
savo pastabas ir pasiūlymus TMID.
Strategija PLB nebuvo priimtina. Bu
vo prašyta dialogo, tobulinant strate
giją, ieškant abipusiai priimtinų spren
dimų, kartu priimant sprendimus tar
pusavio sutarimo pagrindu. Tačiau
tokio dialogo nesulaukėme. Rašant
antrąją strategiją TMID padarė kai
kurių pakeitimų. Jau nekalbama apie
„išeivius“ arba „globalios Lietuvos“
sukūrimą, nebandoma perimti ekono
minės migracijos strategijos projekto
turinio, bet iš esmės pagrindinių PLB
pasiūlymų vėl nepaisoma.
Antrosios TMID strategijos
pagrindiniai trūkumai yra šie:
TMID neįvykdė nei vienos stra
tegijos dalies formulavimo pamatinių
darbų: nėra nurodytas joks mokslinis
tyrimas ar darbas (nors tikriausiai bu
vo remtasi įvairiais šaltiniais). Antra
vertus, būtų buvę labai naudinga ir
reikšminga atlikti užsienio lietuvių
būklės tyrimą (galbūt kartu su PLB,
bet tai nebuvo padaryta);
neįvyko joks politinis susitari
mas tarp skirtingų suinteresuotų pusių
(įvairių Lietuvos institucijų, užsienyje
gyvenančių lietuvių atstovų);
kadangi nebuvo politinio
sprendimo (pvz., dėl bendros vizijos
ar tikslų), strategija negalėjo būti ku
riama remiantis tokiu sprendimu.
Įgyvendinimo vertinimo kri
terijai atrodo lėkšti, jie yra vien
kiekybiniai (kas nėra blogai, tačiau

jų siektinos reikšmės nepagrįstos jo
kiais argumentais, nesuprantama, ko
dėl būtent tai atitiktų įvardintų tikslų
įgyvendinimą).
Strategija vis dar yra labiau
orientuota į užsienio lietuvių parengi
mą grįžti. Ką laikome grįžimu? Svar
bu pabrėžti, kad jis nebūtinai turi bū
ti fizinis, ir sudaryti sąlygas grįžimui
per mokslą, finansines investicijas,
kultūrinius ryšius, politinę talką ir
t.t. Tokio požiūro pasekmė – iš es
mės ignoruojami sėsliai gyvenantys
lietuviai: etninėse žemėse, Rytuose
bei seniai įkurtose bendruomenėse.
Trys šioje strategijoje įvardin
ti tikslai yra neadekvatūs: instituci
nis koordinavimas (TMID parengs
programą, bet niekur nematyti, ar
jos vykdymas bus koordinuojamas
su PLB; siekti vieningos lietuvių
tautinės
bendruomenės-lietuvijos
sukūrimo – tai labai svarbia dalimi
PLB darbas; įvardinti uždaviniai aki
vaizdžiai rodo, kad TMID kol kas
dar nėra ištyrusi ar įvardijusi, kokios
priemonės gali padėti ugdyti vienin
gą lietuvių tautą; siekti išsaugoti
mūsų tapatumą – vis dėlto užsienio
lietuviams (juolab PLB) nereikia,
kad būtume organizuojami. PLB yra
įgali savarankiškai organizuoti savo
darbą, kaip ir atskirų kraštų bendruo
menės yra įgalios veikti savo inicia
tyva. Spaudimas iš Lietuvos gali
būti matomas kaip įsiveržimas į jų
privačią erdvę ir stabdyti natūraliai
įsisiūbavusius, entuziazmo ir geros
valios įtakojamus procesus. Svarbu,
kad Lietuvos valdžia ar jos instituci
jos neimtų steigti mokyklų ar perim
ti tos veiklos, kuri šiaip vyksta visuo
meniniais pagrindais. Nėra pareikšto
noro pasinaudoti PLB priklausančių
bendruomenių patirtimi, žiniomis ir

jose sutelktais kultūriniais lobiais.
Pateiktas tekstas įgalina su
prasti, jog strategijos įgyvendinimas
vėl yra paliekamas TMID. PLB jau
anksčiau išreiškė nuomonę, jog Stra
tegijos įgyvendinimas turi būti numa
tytas kompleksiškai, dalyvaujant įvai
rioms valstybinėms ir nevalstybinėms
institucijoms, ne vien tik TMID. PLB
savo pastabose teigė, kad „TMID yra
netinkamas organas savarankiškai
vykdyti tokio plataus masto strategi
ją. Už strategijos vykdymą turi būti
atsakinga Vyriausybė“.
Strategijos įgyvendinimo prie
žiūra vėl palikta TMID kompetenci
jai. Sprendimas visiškai nelogiškas,
nes TMID negali kontroliuoti pačio
savęs. Vykdančioji institucija niekuo
met negali savęs prižiūrėti.
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PLB valdyboje

„Pagal priemonių pobūdį,
strategiją turėtų įgyvendinti įvairios
valstybinės ir nevalstybinės instituci
jos. Strategijos koordinavimui turėtų
būti įsteigta speciali darbo grupė (ko
misija), sudaryta iš įvairių institucijų
ir PLB atstovų“. Šis pasiūlymas yra
esminis. Jis naujoje strategijoje yra
ignoruojamas. Tuo tarpu, jis neabe
jotinai yra tapęs dar svarbesniu nei
buvo pernai, nes šiuo metu sklando
kalbos apie egzistuojančios „Išeivi
jos integravimosi į Lietuvos gyveni
mą“ komisijos darbo baigmę ar jos
panaikinimą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
teikiamos pastabos
Prasmingiausias ryšys su Tė
vyne yra pilietybė. Konstitucinio
teismo sprendimas, kuriuo de fakto
atimama galimybė išsaugoti užsie
nio lietuvių pilietybę, padarytas Lie
tuvos Respublikos vardu. Seimui
nepataisius šios padėties ir žinant
jos liūdnas pasekmes dar nėra tinka
mas laikas bandyti kurti strategijas,
kurios tiesiogiai įtakos užsienio lie
tuvius. PLB manymu, pirmiausia pri
valu nustatyti užsienio lietuvių kon
stitucines teises. Neturėdamas politi
nių teisių asmuo negali įnešti indėlio
į tautos ateitį, jis praranda viltį, soli
darumo su bendrapiliečiais jausmą ir
atsitolina nuo Tėvynės.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė yra juridinis asmuo, sukurtas kaip
JAV nepelno siekianti visuomeninė
korporacija. Visur TMID projekte
„Pasaulio lietuvių bendruomenė“
yra rašoma mažiosiomis raidėmis.
Rašant vardą mažomis raidėmis mes
klaidiname visus, nes apibendrini
mas nėra vardas. Ta pataisa yra reika
linga visame TMID projekte.
Kadangi viso Seimo politinio
sprendimo dėl Lietuvos ir užsienio
lietuvių esminio santykio nėra bu
vę, turėtume vadovautis LR Seimo
ir buvusios JAV LB, dabar Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės, komisijos
sprendimu priimant koncepciją „In
tegrali Tauta“. Ji buvo priimta 1996
m. rugsėjo mėnesio 2 d, Vilniuje, re
miantis Lietuvių Chartos ir Lietuvos
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Konstitucijos nuostatomis. „Integra
li tauta“ buvo aptarinėta valstybės
pareigūnų, suinteresuotų asmenų
ir visų Seime atstovaujamų partijų
atstovų bei atiduota visuomenės ži
niai. Šios koncepcijos politikos prin
cipai yra: „Lietuvių tautą sudaro ir
tėvų žemėje gyvenantys, ir už jos ri
bų įsikūrę pasaulio lietuviai. Juos į
integralią tautą jungia aukščiausioji
tautinės bendruomenės organizacija
– nepriklausoma valstybė“.
Jei visi lietuviai esame integra
lios tautos dalis, tuomet nėra reikalo
vieną lietuvių grupę (pvz., užsienio
lietuvius) atskirti nuo tautos instituci
jų – vyriausybės ministerijų. TMID
yra institucija, kurianti atskiras pro
gramas užsienio lietuviams. Tokias
programas turėtų kurti Lietuvos val
džia pagal savo padalinių paskirtis
(ministerijas) ir jų ekspertizę. TMID
yra tiesiog administracinis vienetas,
kuris šiuo metu kuria atskiras švieti
mo bei kultūros programas. Tai iš es
mės yra jau atgyvenusi sistema. Šios
strategijos tikslai turėtų būti: sudary
ti sąlygas išlaikyti bei ugdyti tautišku
mą bei pilietiškumą už Lietuvos ribų;
sudaryti sąlygas išlaikyti bei megzti
naujus ryšius tarp užsienyje gyvenan
čių lietuvių ir Lietuvos valstybės; su
daryti reikiamas sąlygas, kad Lietuva
taptų integralios, vieningos ir augan
čios tautos geografiniu, kultūriniu ir
politiniu centru, visuotinais namais.
Specifinės pastabos dėl nau
josios strategijos projekto: strategi
jos tikslai – skamba gražiai (nors
neišbaigtai), tačiau jų uždaviniai ir
vertinimo kriterijai neatitinka pačių
strategijos tikslų. Programų, ryšių ir
naujų įstaigų kiekybė dar nereiškia
kokybės ar jų reikalingumo. Esmi
niai PLB principai yra visuotinumas,
pilietiškumas ir demokratiškumas.
Demokratiškumas reiškia, kad už
sienio lietuviai sprendimus dėl savo
poreikių bei veiklos priima patys.
Bandymas primesti valdymą iš šono
jiems nėra priimtinas. Turime išmok
ti dirbti kaip partneriai; Užsienyje gy
venančių lietuvių duomenų bazės su
kūrimas nėra realistinis uždavinys;
paskirtis ir bendrosios nuo

Pasaulio lietuvis / 2007 Rugpjūtis - Rugsėjis

statos. Bendradarbiavimo poreikis
turėtų būti daug platesnis. Reikia
įtraukti politiką, mokslą, sportą ir vi
sas kitas sritis, kurios yra išvardintos
„Integralios Tautos“ koncepcijoje;
būklės analizė. Būklės anali
zės nėra. Yra tik netiksli apybraiža,
kuri remiasi neaišku iš kur surinkto
mis nuomonėmis ir išvadomis. Gai
la, kad nebuvo atsiklausta PLB nuo
monės, kartu su ja nebuvo suderinta
išteklių ir poreikių schema;
institucinė sandara. Reikia
pastebėti, kad Prezidentas nedvip
rasmiškai ir viešai yra išsakęs savo
poziciją dėl pilietybės išsaugojimo.
Pritariame (8.5), kad kol kas trūksta
amabasadų, konsulatų ir URM dėme
sio (išteklių) bendradarbiavimui su
užsienio lietuviais. PLB turi tik vie
ną atstovybę (8.9);
teisės aktų analizė. Kaip tei
singai pastebėta, pagrindinis teisės
aktas yra Lietuvos Respublikos Kon
stitucija. Svarbu pabrėžti Konstituci
jos preambulę, kur teigiama, kad Lie
tuvos valstybę sukūrė lietuvių tauta,
išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kal
bą, raštą ir papročius. Yra svarbu pa
minėti, kad yra apribotas ne dviejų
pilietybių turėjimas, o Lietuvos ir
kitos arba kitų šalių pilietybių turė
jimas. Pasaulio lietuvius domina Lie
tuvos pilietybės, gautos gimus (Lie
tuvos piliečiams ir jų palikuonims)
išlaikymas, išsaugojimas, nepaisant
bet kokių aplinkybių ar įgytų pilie
tybių. Ne vienas teisininkas yra aiš
kinęs, kad šį siekį (kuriam pritaria
ir daugybė politikų) užtikrinti nėra
būtina keisti Konstitucijos 12 straips
nio 2 dalį referendumu. Yra kitų tei
sinių galimybių;
SSGG analizė. Lituanistinės
mokyklos užsienyje yra gan skir
tingos. Jas steigia ir jų veiklą orga
nizuoja ir užtikrina kraštų Lietuvių
Bendruomenės, ne Valstybė. Kai
kuriose dėstoma lietuvių kalba kaip
antra kalba ir bendruomenės organi
zuoja jaunimo stovyklas bei kuria ar
kliaujasi jaunimo organizacijomis,
kurios suburia jaunimą. Valstybei
bus sunku ir gal net nepraktiška jas
reglamentuoti. (10.2.7. )

PLB fonde

Prie silpnybių turėtų būti pri
dėta dar viena: Lietuvos mokykli
nėse programose nėra informacijos
apie pasaulio lietuvių istoriją. Tokia
informacija nušviestų Lietuvos nau
jajai kartai pilną Lietuvos istoriją, są
lygotų geresnį tarpusavio supratimą
ir leistų išvykusiems kuo greičiau
integruotis į užsienio Lietuvių Ben
druomenes, skatintų rasti ir teikti
savitarpio paramą esant užsienyje ir
išlaikyti savo tautiškumą.
Rekomenduojame tokią esminių
žingsnių eigą
Pilietybės įstatymu užtikrina
ma galimybė lietuviams išsaugoti
Lietuvos pilietybę, nepaisant gimimo
vietos ar kitų pilietybių, keičiant Kon
stituciją ir/ar kitais teisiškais būdais.
Vyriausybės sukuriama ir jai at
sakinga Užsienio lietuvių ir Lietuvos
ryšių koordinavimo komisija, kuri bū
tų sudaryta iš Užsienio reikalų minis
terijos atstovo, Švietimo ir mokslo
ministerijos atstovo, Kultūros minis
terijos atstovo,Vidaus reikalų ministe
rijos atstovo, Ekonominės migracijos
reikalų komisijos pirmininko, Minist
ro Pirmininko atstovo ir trijų Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės atstovų.
Komisijos tikslas būtų koordinuoti
visas strategijas, kurios liečia užsie
nyje gyvenančius lietuvius ir visų
institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių
organizacijų veiklą užsienio lietuvių
srityje, bei efektyviau panaudoti vals
tybės turimus išteklius.
Šią strategiją (ir kitas valsty
bės strategijas, kurios liečia užsienio
lietuvius) turėtų įgyvendinti įvairios
valstybinės ir nevalstybinės instituci
jos pagal priemonių pobūdį.
3. Vietoj TMID turėtų būti su
kurtas Užsienio lietuvių departamen
tas. Apie tai savo nutarimuose ne vie
ną kartą yra pareiškusi LR Seimo ir
LB komisija. Departamentas vykdytų
Koordinacinės komisijos nutarimus,
pateiktų informaciją Komisijai, padė
tų rengti Komisijos nutarimu nuspręs
tas vykdyti programas. Departamento
veikla būtų Koordinacinės komisijos
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
periodiškai tikrinama ir vertinama.

Prisidėkime prie PLB veiklos finansavimo
Liepos 31 d.baigėsi PLB Valdy
bai ir jos darbams remti lėšų telkimo
vajus, kurį du mėnesius (birželio-lie
pos) vedė PLB Fondas. Birželio mėne
sį išsiuntėme apie 1480 laiškų aukoto
jų adresais JAV lietuviams ir apie 120
laiškų Kanados lietuviams. Tie laiškai
buvo išsiųsti su PLB Valdybos pirmi
ninkės Reginos Narušienės trumpu
kreipimusi į Tautiečius ir su JAV LB
Krašto valdybos pirmininko Vyto Ma
ciūno kreipimusi į JAV LB rėmėjus,
prašant paremti PLB Valdybą. Kartu
buvo įdėti aukai grąžinti vokeliai. Dau
giau kaip 200 vokų grįžo atgal, nes ad
resai pasikeitę – vieni mirę, kiti pakei
tę adresą ir nepalikę naujo ir t.t.
Birželio mėnesį išsiuntėme 80
laiškų JAV Lietuvių Bendruomenės
apygardų ir apylinkių valdybų pirminin
kams JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninko Vyto Maciūno atsiųstais adresais,
prašydami tų valdybų finansinės para
mos PLB Valdybos darbams. Į JAV LB
apylinkių valdybas pakartotinai kreipė
mės antrą kartą liepos mėnesį.
Liepos mėnesį išsiuntėme apie
400 elektroninio pašto laiškų JAV,
Kanadoje ir kituose kraštuose gyve
nantiems aktyviems lietuviams.
Iki 2007 rugpjūčio 1 d. PLB
Valdybai (jos darbams, Atstovybei,
„Pasaulio lietuviui“, etc. ) paramą at
siuntė 120 rėmėjų – 116 asmenų, vie
na JAV LB apygardos valdyba ir 3
JAV LB apylinkių valdybos. Bendra
atsiųsta suma yra 8,465.45 US dole
riai. Vajaus išlaidos (vokai, laiškų
spausdinimas ir pašto ženklai) buvo
1,589.16 dol..  IŠ VISO 6,876.29 US
doleriai yra vajaus parama PLB veik

lai iki rugpjūčio 1 dienos.
Visiems PLB rėmėjams jau bu
vo išsiusti kvitai su padėkos laiškais
ir maža dovanėle – PLB ženkleliu ir
lipduku. JAV LB apygardų ir apylin
kių pirmininkams buvo pažadėta už
atsiųstą 100 dol. auką veltui duoti
vieną „Pasaulio lietuvio“ metinę pre
numeratą, kaip dovaną. Viena LB
apygarda ir viena LB apylinkė atsiun
tė po 100 dol., todėl jos gaus pažadė
tą PL prenumeratą.
Per kitas kelias savaites tiki
mės daugiau sugrįžtančių laiškų su
aukomis, nes kai kurie rėmėjai ne
skuba greitai atsakyti. Tad bendra
suma gali pakilti ir tikrai viršyti per
7,000 dol. ar daugiau.
Padėka priklauso PLB Valdy
bos pirmininkei Reginai Narušienei ir
JAV LB Krašto valdybos pirmininkui
Vytui Maciūnui už paramą rengiant
vajų ir visiems kitiems, kurie prisi
dėjo prie šio darbo. Žinoma, didžiau
sia padėka yra visiems aukotojams,
kurie konkrečia finansine parama re
mia PLB veiklą. Visi aukotojai bus
paskelbti „Pasaulio lietuvyje“.
Kviestume VISUS KRAŠTUS
bent simbolinėmis aukomis paremti
ir prisidėti prie PLB veiklos finansa
vimo. Jokie planai ir vizijos negalės
būti įgyvendinti be lėšų. Neužtenka
tik žodžių PLB seimuose ar pirminin
kų suvažiavimuose, reikia kiekvieno
krašto LB ir kiekvieno Bendruome
nininko konkrečios finansinės para
mos PLB darbams.
Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Mirus Kaziui Lozoraičiui, Lietuvos diplomatui, PLB veikėjui, ilga
mečiam Italijos Lietuvių Bendruomenės bei jos valdybos nariui, gilios
užuojautos žodžius skiriame Velionio šeimai ir Italijos Lietuvių Bendruo
menei, kuri neteko nuostabaus bendradarbio, pasiaukojančio lietuvio, pa
trioto. Tai didžiulė netektis visai Lietuvai. Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę bei Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius Kazys Lozoraitis buvo
pirmasis mūsų Tėvynės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie
Šventojo Sosto ir Maltos ordino. Tebūna lengva Jam Lietuvos žemė.
PLB Valdybos ir visos pasaulio lietuvijos vardu
Regina Narušienė
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vokietijoje

Draugystės tiltas
Dr. Vincas Bartusevičius

„Draugystės tiltas“ – tai tarp
tautinis Europos lituanistinių mokyk
lų vasaros sąskrydis, į kurį kviečia
mi šių mokyklų mokiniai, jų tėvai ir
mokytojai, lietuvių bendruomenių at
stovai. Projektas gimė Švedijos Lie
tuvių Bendruomenėje, Stokholmo
„Saulės“ lituanistinėje mokykloje.
2005 metų vasarą įvyko pirmasis su
sitikimas. 2006 metais šeimininko
teises buvo perėmusi Airijos Lietu
vių Bendruomenė ir Dublino lituanis
tinė mokykla „4 vėjai“. „Draugystės
tilto 2007“ organizacija buvo patikė
ta Vokietijos Lietuvių Bendruomenei
ir čia veikiančioms lituanistinėms
mokykloms.
Šio gražaus ir prasmingo sam
būrio tikslas – aptarti užsienyje gy
venančių lietuvių ir lietuvių kilmės
vaikų švietimo aktualijas, pasida
linti pedagoginio darbo patirtimi,
kartu spręsti iškylančius sunkumus,
užmegzti gerus bendradarbiavimo
santykius tarp Europos šalių lietuvių
bendruomenių, susipažinti, susidrau
gauti, susitelkti bendriems darbams.
Šis nuotaikingas, įdomus vasaros ren
ginys užtikrina draugišką mokytojų,
moksleivių bei jų tėvų bendravimą,
skatina mokinius dar rimčiau kibti
į lietuvių kalbos studijas, suteikia
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jiems progą geriau pažinti Lietuvą,
jos istoriją, tradicijas, kviečia tapti
aktyviais lietuviškų bendruomenių
nariais.
Liepos 6 d. į Vasario 16-osios
gimnaziją suvažiavo 70 vaikų ir jau
nuolių nuo 1,5 ir 18 metų (dauguma
jų – lituanistinių mokyklų mokslei
viai) bei kur kas daugiau suaugusių
jų iš 13 Europos kraštų. Suaugusieji
– tai vaikus lydėję tėvai, mokytojai,
bendruomenių vadovai, rengėjai ir
jų talkininkai. Rengėjams reikėjo ge
rai paprakaituoti visus registruojant
ir aprūpinant reikiama informacija.
Po pirmos pažinties su Romuvos so
dyba prasidėjo įvairi DT programa.
Sąskrydis prasidėjo vėliavos
pakėlimo ceremonija, kurią vedė pro
jekto vadovė Salomėja Boettcher ir
koordinatorė Dalia Henke. Sveikini
mai, lituanistinių mokyklų mokinių
išradingas prisistatymas linksmomis
dainomis, pajuokavimais, eiliuotais
tekstais, skanduotėmis ir pan. Pro
grama baigėsi smagia „Draugystės
tilto“ daina (žodžiai Gvido Mazge
lio, muzika Vyto Lemkės). Vakaras
jauniesiems baigėsi diskoteka, mažy
liams – „Labanaktuko“ pasakėlėmis,
o suaugusiems – vakarone.
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Programa vaikams
Jaunieji lietuviukai Vasario
16-osios gimnazijos parko gamtoje
ilsėjosi, bendravo, žaidė, sportavo
ir mokėsi tris dienas. Po ilgų vėjo ir
lietaus savaičių dienos buvo saulėtos
ir šiltos.
Šeštadienio rytas prasidėjo
simbolinėmis pamokėlėmis gimnazi
joje, kurias vedė gimnazijos lietuviai
mokytojai. Moksleiviams buvo įteik
ti šios mokyklos „lankymo pažymė
jimai“. Po pusantros valandos truku
sių „mokslų“ visa kita vaikų veikla
vyko parke. 6–10 m. vaikučiai rinko
si į „Jurgelio meistrelio“ dirbtuves
ir šokių būrelius. Ten mažieji galėjo
išmokti rišti draugystės juostą, piešti
ant akmenukų. Šiam būreliui vado
vavo „meistrienė“ Izolda Zacharias.
Su šokių mokytoja Audrone Ručiene
vaikai šoko „Polką su ragučiais“, dai
navo lietuviškas dainas, dalino drau
gystės tilto žiedą.
11–17 m. mokiniai rinkosi kito
kią veiklą. Buvęs gimnazijos mokinys
Vaidas Bruderis vedė diskusiją „Mu
zikos pasaulyje“. „Jaunieji riteriai“
rinkosi į salą pas mokytoją Darių Su
bačių, kur galėjo išbandyti riteriškas
savybes: vikrumą, drąsą, sumanumą.
Sportinius žaidimus ir „linksmąsias
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estafetes“ organizavo mokytojai Alek
sandras ir Aušra Getautai.
Mokytojų seminaras
Seminare „Lituan istinių mo
kyklų šiandiena ir žvilgsnis į ateitį“
dalyvavo visi į „Draugystės tilto“
renginius atvykę lituanistinių mo
kyklų mokytojai (30 dalyvių). Buvo
svečių, lektorių iš Lietuvos ir Vokie
tijos Vasario 16-osios gimnazijos.
Seminaro pradžioje pranešimus skai
tė švietimo reikalų komisijų atstovai
iš Airijos, Didžiosios Britanijos, Vo
kietijos ir Ispanijos. Jie trumpai pri
statė lituanistinio švietimo padėtį jų
šalyse. PLB valdybos švietimo komi
sijos pirmininkė Loreta Paulauskai
tė išsamiau pristatė šios komisijos
atsiradimo aplinkybes, jos uždavi
nius, jau nuveiktus ir planuojamus
darbus. Ji paminėjo, kad šiuo metu
pasaulyje veikia 200 lituanistinių
mokyklėlių, kuriose dirba apie 400
mokytojų. Jau pradėtas įgyvendinti
projektas „Sąsiuvinis: Mano šeimos
medis“. Tęsiami kiti darbai: rengia
ma duomenų apie lituan istinėse mo
kyklose dėstančius mokytojus bazė,
skelbiami įvairūs konkursai, mokyto
jų kvalifikacijos kėlimo seminarai,
skatinamas bendradarbiavimas tarp
mokytojų.
TMID lituanistinio švietimo
poskyrio vedėja Daiva Žemgulie
nė perskaitė pranešimą „Ryšio su
užsienio lietuviais švietimo srityje

palaikymas“. Jos pranešime buvo
pateikti duomenys, kiek projektų re
mia TMID, kokias lėšas skiria, kad
jie būtų įgyvendinti, kokiais būdais
palaikomi ir plėtojami ryšiai.
Vasario 16-osios gimnazijos
direktorius Andrius Šmitas supažin
dino su gimnazijos veikla. Pasisakė
dvi gimnazijos lietuvių kalbos mo
kytojos – Bronė Lipšienė ir Emilija
Meikienė, kuratorijos pirmininkas
Rimas Čuplinskas. Buvo prieita
bendros nuomonės, kad, naudojant
puikią gimnazijos mokymo, ugdy
mo bazę, būtina rengti gimnazijoje
lituanistinių mokyklėlių mokiniams
lietuvių kalbos intensyvaus mokymo
kursus-stovyklas.
Labai vertinga, naudinga, in
formatyvi ir įdomi buvo VU filolo
gijos fakulteto Lituanistinių studijų
katedros lektorės Joanos Pribušaus
kaitės paskaita „Komunikacinio kal
bos mokymo ypatumai“. Mokytojos
čia galėjo pasisemti ne tik patirties,
žinių, bet ir naujų idėjų, kurias galė
tų sėkmingai įgyvendinti savo litua
nistinėse mokyklose.
Naudingi buvo ir du praneši
mai, skaityti mokytojų Nijolės Jan
kauskienės (Londono „Švyturiukai“
l. m. vedėjos) „Darbas grupėje su
skirtingo lietuvių kalbos mokėjimo
lygio vaikais“ ir Reginos Molinos
(Švedijos „Saulės“ l. m. vedėjos)
„Lituanistinės mokyklos darbo orga
nizavimas“, nes jos kalbėjo, remda

mosios savo darbo patirtimi.
Seminaras baigėsi diskusija
„Lituanistinių mokyklų problemos ir
jų sprendimo būdai“, kurią vedė PLB
valdybos švietimo reikalų komisi
jos pirmininkė Loreta Paulauskaitė.
Kiekviena diskusijos dalyvė turėjo
galimybę išsakyti labiausiai slegian
čias savo mokyklos bėdas. Svarbu ne
tik patraukti mokinius į lituanistines
mokyklėles, bet ir juos ten išlaikyti.
Panašiai yra ir su mokytojais – juos
taip pat reikėtų skatinti, motyvuoti,
kad jie šio darbo ne tik imtųsi, bet
jį ir tęstų. Todėl čia nemažą vaidme
nį vaidina mokytojų skatinimas pi
niginėmis premijomis. Finansavimo
klausimu buvo skirtingų nuomonių:
vienos pedagogės mielai skiria šiam
darbui savo laisvalaikį ir lėšas, o ki
tos mano, kad sunkus pedagogo dar
bas yra vertas atlyginimo. Gerų norų
nepakanka ir ne visos mokytojos ga
li, net ir norėdamos, dalį savo asme
ninių lėšų skirti mokyklėlės veiklai.
Ne visos tokių lėšų ir turi.
Apibendrinant mokytojų semi
narą galima teigti, kad jis buvo nau
dingas ir reikalingas. Buvo vieningai
nutarta, kad ir ateityje būtų kviečia
mi lektoriai iš Lietuvos, ypač pagei
dautinos diskusijos, iš kurių plauktų
konkrečios išvados.
Bendruomenių atstovų
darbo grupė
Į „Draugystės tiltą“ susirinkę
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lietuvių bendruomenių atstovai tradi
ciškai aptaria aktualius klausimus ir
informuoja vieni kitus apie vykusius
ar būsimus renginius. Pirmasis šioje
darbo grupėje pranešimą padarė Lie
tuvos ambasadorius Vokietijoje Eval
das Ignatavičius. Jis plačiai apžvelgė
bendradarbiavimo formas tarp Lietu
vos valstybinių institucijų ir lietuvių
bendruomenių, konstatavo, kad šiuo
metu politikai Lietuvoje yra susido
mėję emigrantais ir labai pozityviai
žiūri į jų įjungimą į bendrus projek
tus. 2008 m. yra paskelbti Vokietijos
ir Lietuvos kultūros metais, ambasa
dorius kvietė kartu su ambasada pla
nuoti ir vykdyti renginius tiems me
tams pažymėti.
Lietuvos ambasadorė Airijoje
Izolda Bričkovskienė kalbėjo apie
ambasados ir Lietuvių Bendruome
nės Airijoje sėkmingus projektus.
Nė vienas renginys, jos teigimu, Ai
rijoje nevyksta vien po ambasados
vėliava.
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) generalinio
direktoriaus pavaduotoja Vida Bag
donavičienė kalbėjo apie TMID ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
kraštų bendradarbiavimo perspekty
vas, kėlė kai kuriuos konkrečius to

bendradarbiavimo klausimus. TMID
esą dažnai sunku suderinti bendruo
menių poreikius ir lūkesčius su Lie
tuvos valstybės nuostatais. Pastaruo
ju metu didėja ratas tų, kurie nenori
priklausyti bendruomenei, o nori
veikti savarankiškai. Departamentas
kasmet rengia 6 tarptautinius rengi
nius, kurių 3 skiriami lituanistinio
švietimo reikalams. Buvo paliesti ir
TMID keliami Valstybės kontrolės
reikalavimai.
VLB pirmininkas Antanas
Šiugždinis pranešė apie ES kraštų ini
ciatyvinės grupės veiklą. Tokios gru
pės reikalingumas buvo vertinamas
prieštaringai. Daugumos nuomone,
tokia grupė vis dėlto yra naudinga
ir reikalinga. Europos kraštų svoris
būtų didesnis, jei jie tam tikrais klau
simais kalbėtų viena kalba. Nutarta
atnaujinti ES kraštų vadovų elektro
ninę konferenciją ir pirmininkų suva
žiavime aptarti tolesnę veiklą.
Vincas Bartusevičius (Vokieti
ja) vadovavo diskusijai dėl svarstyti
nų klausimų PLB ir PLJS pirminin
kų suvažiavime, o Aurelija Goris No
rienė (Belgija) išsamiai pristatė LR
Seimo ir PLB komisijos struktūrą,
uždavinius ir kai kurias problemas.
Rimas Čuplinskas (Vokietija) kalbė

jo apie Hüttenfelde įsteigtą Europos
lietuvių kultūros centrą. Nors visi
teigiamai vertino, kad pavyko tokį
centrą įkurti, tačiau klausimų ir abe
jonių kilo dėl jo struktūros ir paval
dumo.
Sekmadienį įvyko paskutinis
posėdis, kuriame organizacinis ko
mitetas – projekto vadovė Salomėja
Böttcher, Dalia Henke, Gintaras Ru
čys, Martynas Gaurilčikas ir Darius
Subačius ir jų gausūs talkininkai iš
girdo daug komplimentų. Švedijos
atstovai pastebėjo, kad „Draugystės
tiltas“ auga ir savo kiekybe, ir koky
be. Buvo išsakyta mintis, jog rengi
nys truktų ilgiau. Plojimais sutiktas
pranešimas, kad kitų metų „Draugys
tės tiltą“ imasi rengti Ispanijos LB.
Po vėliavų nuleidimo „Drau
gystės tilto“ dalyviai rinkosi į vietos
bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo tėv.
Paulius, asistuojamas kun. Jono Dė
dino. Ne tik Mišioms, bet ir visam
DT talkino br. Paulius, Kazimieras ir
pranciškonų jaunimas iš Kretingos.
„Draugystės tilto“ margoje
programoje buvo Vilniaus „Atviro ra
to“ spektakliai, vakaronė prie laužo,
rateliai, dainos, žaidimai, kapelos iš
Lietuvos koncertas.

Europos lietuvių kultūros centras Hüttenfelde
Šių metų rugsėjo mėn. 1 d.
Hüttenfelde, Romuvos pilyje, atsida
rė Europos lietuvių kultūros centras
(ELKC). Centro tikslai yra kurti iš
samų Lietuvos įvaizdį, skleidžiant
informaciją apie kultūrinį, visuome
ninį ir politinį Lietuvos gyvenimą;
plėsti Lietuvos ir Europos kraštų
piliečių bendradarbiavimą kultūros
srityje bei rūpintis Europos kraštuo
se gyvenančių lietuvių ryšiu su Lie
tuva ir remti jų lietuvybės išlaikymo
pastangas.
ELKC centro direktoriaus vie
tai užimti buvo paskelbtas viešas kon
kursas, kurio metu gauta paraiškų iš
keletos Europos kraštų. Atrankos
komisija, kurią sudarė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento prie
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LR vyriausybės, Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės tarybos atstovai ir
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
valdyba, iš visų pateiktų kandidatū
rų tinkamiausiu išrinko Rimą Čup
linską. Be kandidatų kompetencijos
ir nuveiktų darbų panašiose srityse
atrankos komisija ypač atidžiai nag
rinėjo ir vertino kandidatų idėjas ir
pateiktus ELKC veiklos strateginio
vystymo ir plėtros planus.
ELKC veiklos kryptys skirsto
mos į paslaugas, taikomas nelietuviš
kai Europos visuomenei, ir į tokias,
kurios taikomos Europoje gyvenan
tiems lietuviams. Atsižvelgiant į
aktualiausius poreikius artimiausia
ELKC veikla koncentruosis ties šiais
uždaviniais.
Lietuvių kultūros instituto
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darbų tęstinumas ir plėtra. ELKC
vedėjas išsamiai susipažins su LKI
renginių organizavimo, publicisti
niais ir bibliotekos bei archyvo išlai
kymo darbais. ELKC galėtų išsaugoti
paveldą ir plėsti LKI darbus europiniu
lygmeniu. Viena vertus, tai reikštų siū
lyti Europos lietuvių bendruomenėms
jų veiklos istorinės medžiagos archy
vavimo bei katalogavimo paslaugas,
kad šis išeivijos kultūrinis paveldas bū
tų prieinamas ateities kartoms. Į LKI
renginius reikėtų kviesti mokslinin
kus iš kitų Europos šalių. Įdomesnę ar
chyvinę medžiagą derėtų digitalizuoti
ir pateikti tinkamu formatu internete,
kad ji būtų prieinama mokslininkams
visame pasaulyje.
Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009. 2009-ieji metai – ypa
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Romoje mirė
amb. Kazys Lozoraitis

Išgirdus šią liūdną žinią
pirmiausia mano akyse ir atmin
ty – lyg nedidelis ir nestiprus kū
nu, bet labai šviesios ir tvirtos
dvasios žmogus. Dvasios tvirty
bė nebūtinai reiškiasi garsia kal
ba ir plačiais mostais, bet svar
biausia yra laikymasis principų
bei įsitikinimų ir atsparumas iš
mėginimams.
Visi trys diplomatai Lo
zoraičiai, o prieš juos – dar ir
senelis, spaudos draudimo laikų
veikėjas advokatas Motiejus Lo
zoraitis, patyrė didelių išmėgini
mų ir garbingai juos atlaikė.
Kazys Lozoraitis buvo

šviesaus proto, didelės vidinės
inteligencijos ir geros širdies
asmenybė; itin delikatus ben
draudamas su žmonėmis, ir tai
puošė jį kaip diplomatą, o kartu
turėjo subtilų humoro jausmą ir
tų žmonių, ir politikos veikėjų,
ir vyriausybių atžvilgiu. Visada
buvo nuoširdžiai, atkakliai per
siėmęs Lietuvos reikalais – nuo
pat jos laisvės ir nepriklausomy
bės tarnybos ligi ambasados pa
stato Romoje reikalų. Jo labai
trūks Lietuvai ir Lietuvos diplo
matijai.
Vytautas Landsbergis

tingi Lietuvai: ne tik minime Lietu
vos vardo paminėjimo tūkstantmetį,
bet ir dalyvaujame ES Ministrų Tary
bos išleistoje programoje „Europos
kultūros sostinės“. Vilniaus miesto
savivaldybė tikisi, jog dalyvavimas
projekte atvers kelius kultūriniam
bendradarbiavimui su kitomis Euro
pos šalimis ir skiria tam labai daug
dėmesio ir lėšų. Todėl galima tik pa
sidžiaugti, kad ELKC atvers duris
dar tebevykstant paruošiamiesiems
darbams ir galės į juos įsijungti. Vie
nas iš ELKC prioritetinių veiksmų
bus bendradarbiavimas su Kultūros
sostinės ruošos komitetu, organizuo
jant įvairiausio pobūdžio kultūrinius
renginius, garsinančius Vilniaus
miestą ir Lietuvos vardą Europoje.
ELKC ir Vasario 16-osios
gimnazijos simbiozė. ELKC steigi
mas Hüttenfelde bus naudingas tiek
Kultūros centrui, tiek gimnazijai. At
siradus galimybėms į ELKC veiklą
įtraukti gimnazijos užklasinės kultū
rinės veiklos būrelius, tuo pačiu bū

tų stiprinama ši veikla gimnazijoje.
ELKC galėtų net skatinti gimnazijos
moksleivių kultūrinės veiklos plėtrą,
rengdamas projektus, kuriuose gim
nazistai galėtų pasirodyti plačiajai
visuomenei ne tik Vokietijoje, bet ir
kituose Europos kraštuose.
Švietimas ir vaikų stovyklos.
ELKC veikla švietimo ir vaikų sto
vyklų organizavimo srityje išryškės
tik glaudžiai bendradarbiaujant su
VLB ir kitų Europos kraštų bendruo
menių švietimo komisijomis. ELKC
imsis visų darbų, kurie palengvintų
lietuviškų mokyklėlių steigimą bei
veikimą (konsultacinės paslaugos,
tinkamos metodinės medžiagos parū
pinimas arba net jos paruošimo koor
dinavimas).
Internetinių portalų kūri
mas. ELKC darbas ir kaupiama in
formacija turi būti prieinama kuo
platesniam visuomenės ratui. Todėl
reprezentacinio Kultūros centro in
ternetinės svetainės kūrimas bus vie
nas pirminių ELKC darbų. Šiuo pa

italijoje

Vytautas Landsbergis (iš dešiir  K azys L ozoraitis dažnai
susitikdavo L ietuvos ir tarptauti nės )

niuose forumuose

grindu ateityje bus kuriami platesnio
pobūdžio portalai anglų kalba apie
lietuvių gyvenimo Europos kraštuo
se dabartį ir istoriją.
Nuolatinis
bendradarbia
vimas su VLB ir Europos kraštų
lietuvių bendruomenėmis. Atsižvel
giant į pagrindinius ELKC tikslus
ypatingas dėmesys bus skiriamas
tampriam bendradarbiavimui su Eu
ropos lietuvių bendruomenėmis.
ELKC siekia veikti europiniu lygme
niu ir todėl Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės valdyba kviečia ir skati
na lietuvių bendruomenių atstovus
aktyviai savo idėjomis, mintimis ar
pageidavimais prisidėti prie ELKC
teikiamų paslaugų konkretizavimo.
ELKC yra institucija, kurios
paslaugomis galės naudotis platus
Europos kraštų gyventojų ratas, o
sėkminga ELKC veiklos plėtra bus
įmanoma tik išlaikant nuolatinį dia
logą su Vokietijos ir kitų Europos
kraštų lietuvių bendruomenėmis!
Bernadeta Goštautaitė
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didžiojoje britanijoje

no

Po šv. Mišių minėjimo dalyviai vyko į lietuviškąjį Willford Hill kapinių kampelį, aplankydami kun. dr. Stepo
Matulio, MIC, kapą

Sekmadienį, birželio 17 d.,
Nottinghamo St. Barnabo katedroje
įvyko iškilmingas išvežtųjų į Sibirą
ir vieno šviesiausių Europos lietu
vių kunigų – Stepono Matulio, MIC,
Lietuvių katalikų centro – „Židinio“
įkūrėjo ir Didžiosios Britanijos lietu
vių sielovados vadovo, mirties 4-ųjų
metinių paminėjimas.
Kun. dr. Steponas Matulis,
MIC, baigęs dominikonų „Angeli
cum“ universitetą Romoje 1946-ai
siais daktaratu bei paruošęs antrąjį
daktaratą Grigaliaus universitete
Romoje 1953-aisiais buvo paskirtas
Marijonų naujokyno vadovu, o 1957aisiais – Marijonų dvasios vadovu
Romoje. 1958-aisiais paskirtas Lon
dono lietuvių parapijos rektorium.
1965-aisiais įkūrė Nottinghame jau
nimo „Židinį“ – lietuvių berniukų
bendrabutį, Aušros vartų Marijos
koplyčią, atgaivino pasaulio lietuvių
katalikišką tautinės minties žurna
lą „Šaltinį“, kurį leido, redagavo ir
spausdino „Židinio“ spaustuvėje.
Iškilmingas šv. Mišias aukojo

26

Gedulo ir vilties diena Nottinghame

Lietuvos marijonų vyresnysis kun.
dr. Vytautas Brilius, MIC. Savo pa
moksle anglų kalba jis pabrėžė tikėji
mo reikšmę išlaikant nepriklausomy
bės viltį ir juodžiausiais Sibiro kan
čių metais. Taip pat paminėjo, kad ir
mūsų laikais netrūksta neteisybės ir
nekaltos kančios visame pasaulyje.
Tai išgydyti gali Kristaus dvasia. Iš
kilmingas giesmes lotynų kalba gie
dojo Katedros choras.
Minėjime dalyvavo Kolumbo
riterių iš Peterborougho vadovai,
Nottinghamo, Leicesterio ir kitų
universitetų lietuviai doktorantai ir
dėstytojai, Didžiosios Britanijos Lie
tuvių katalikų bendrijos nariai iš Pe
terborougho ir Nottinghamo.
Po šv. Mišių dalyviai vyko
į lietuviškąjį Willford Hill kapinių
kampelį, aplankydami kun. dr. Ste
pono Matulio, MIC, kapą ir vėliau į
„Židinį“ pabendrauti. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių katalikų bendrijos
pirmininkas Steponas Vaitkevičius
pakvietė pranešėją kun. dr. Vytautą
Brilių, kuris kalbėjo apie dvasinius
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kančios, vienybės ir atlaidumo aspek
tus. Dr. Darius Furmonavičius anglų
kalba apžvelgė trėmimų statistiką.
Po iškilmingo minėjimo visi
dalyviai susėdo arbatėlei prie bendro
stalo Lietuvių katalikų centro – „Ži
dinio“ kiemelyje.
Nuoširdžiausiai
dėkojame
šauniosioms Nottinghamo šeiminin
kėms Felei Damaševičienei ir Genu
tei Juozelskienei bei visiems dalyva
vusiems, ypač kun. dr. Vytautui Bri
liui, MIC; East Midlands Kolumbo
riterių sekretoriui Joseph Rodriguez,
Didžiosios Britanijos Lietuvių kata
likų bendrijos pirmininkui Steponui
Vaitkevičiui, Nottinghamo universi
teto daktarantei Gabrielei Aksomai
tytei ir Bremnerių šeimai, su mažais
vaikučiais atvažiavusiems ilgą kelią
iš Market Harborougho.
Taip pat nuoširdžiausiai dėko
jame Juozui Kojeliui už sveikinimą
ir Stasiui Kasparui už sveikinimą ir
20 svarų auką.
Darius Furmonavičius

plb kraštų žinios

Septyniolikos tūkstančių parašų memorandumas
Dr. Dariaus Furmonavičiaus pašnekesys su
dr. Michael Bourdeaux, Kestono instituto Oksforde įkūrėju

Praėjusią
vasarą
Kestono instituto Oxforde
prezidentas kanauninkas
dr. Michael Bordeaux lan
kėsi Lietuvoje. Po 36-rių
metų saugojimo Anglijoje
jis archivyskupui Sigitui
Tamkevičiui
sugrąžino
Lietuvos nepriklausomy
bės istorijai reikšmingą
1971-ųjų memorandumą,
pasirašytą 17 050 Lietu
vos tikinčiųjų ir adresuo
tą sovietų kompartijos ge
neraliniam sekretoriui L.
Brežnevui. Pasirašiusieji
reikalavo tikėjimo lais
vės. Tokio galingo pareiš
kimo, pasiekusio Vakarus,
iki tol dar nebūta. Kelio
nės į Lietuvą išvakarėse
kanauninkas dr. Michael
Bourdeaux (MB), Kesto
no instituto Oxforde prezi
dentas, 1979-1990 m. dir
bęs ministrės pirmininkės
Margaret Thatcher pata
rėju žmogaus teisių ir re
ligijos klausimais, savo
namuose Oxforde sutiko
atsakyti į Dariaus Furmo
navičiaus, Didžiosios Bri
tanijos lietuvių katalikų
bendrijos sekretoriaus,
klausimus (pokalbį spaus
diname sutrumpinę).

tuva?

–Kaip Jūs susidomėjote Lie

–Aš dvejus metus, nuo 1953
m. kovo mėnesio, nuo tos pačios die
nos, kai mirė Stalinas, atlikdamas ka
rinę tarnybą mokiausi rusų kalbos.
Studijos man labai gerai sekėsi ir aš
jas tęsiau Oxfordo universitete. Po
to studijavau teologiją. Galiausiai
1959-aisiais, po septynerių metų stu
dijų, galėjau nuvykti į Rusiją. Buvau
vienos pirmųjų universitetų mainų
grupės, iš Britanijos vykstančios į
Maskvos valstybinį universitetą, na
rys.
Suprantama, kad ten sutikau
žmonių iš visos Sovietų Sąjungos,
taip pat ir studentų iš Baltijos vals
tybių. Tada visa tai man dar neturė
jo didelės įtakos, bet aš visada labai
domėjausi, kas vyksta Sovietų Sąjun
goje, įskaitant okupuotas Lietuvą,
Latviją ir Estiją. 1960-aisiais galų
gale gavau leidimą jas aplankyti
– tai buvo įrašyta mano vidiniame
pase. Nuvykus savaitei studijuoti į
Leningradą planavau aplankyti taip
pat ir Estiją bei Latviją. Laukiau lėk
tuvo į Taliną, bet priėjęs KGB-istas
pasakė: „Jaunuoli, jūs negalite lipti į
šį lėktuvą“. ...Turėjau laukti 29-erius
metus – iki 1989-ųjų...
Tuo metu, Sąjūdis smarkiai
stiprėjo. Buvau pakviestas apsilanky
ti Sąjūdžio būstinėje Gedimino aikš
tėje ir sutikti Vytautą Landsbergį.
Memorandumas 1971 m. buvo
pasirašytas 17 050 žmonių. Tikriau
siai pasirašiusiųjų skaičius neatrodo
didelis, bet kai šie parašai buvo su
rinkti KGB panosėje – tai, iš tiesų, la
bai labai svarbus pasiekimas. Nuosta
bu, kad šis memorandumas iš viso iš
liko. Tada veikė Lietuvoje maždaug
570 bažnyčių, pusė tiek, kiek buvo
nepriklausomoje Lietuvoje 1930-ai
siais ar po pirmosios sovietų invazi
jos į kraštą 1940-aisiais. Kai kurios
bažnyčios buvo labai prispaustos.

Kai kurie vyskupai buvo įkalinti,
daug aktyvių kunigų ir pasauliečių
taip pat buvo uždaryta į kalėjimus.
Ne taip seniai buvo pasibaigęs parti
zaninis karas. Žinome, kad daug daly
vių buvo nušauta, o visi, kurie buvo
įtarti, kad vienaip ar kitaip prisidėjo,
buvo išsiųti į Sibirą. Tačiau 1960ųjų pabaigoje tai daugiau ar mažiau
baigėsi, ir tada tęsėsi jau nebe kova
už Lietuvos nepriklausomybę (būtų
savižudybė organizuoti nepriklauso
mybės judėjimą 60-aisiais – Brež
nevo valdymo laikotarpiu), bet už
Lietuvos Katalikų bažnyčios laisvę.
Lietuvos žmonių drąsos dėka 1971aisiais buvo surašytas ir platinamas
nuostabus dokumentas, kuris tetu
rėjo vieno puslapio labai paprastą
tekstą, prašantį laisvės Lietuvos Ka
talikų bažnyčiai. Nuo šio momento
Lietuvos Katalikų bažnyčia tapo ne
priklausomybės vėliavneše.
Šį dokumentą aš vadinu Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
pagrindu. Tarp kitų dalykų jis prašo
laisvės Lietuvos kunigams, paleisti
įkalintą vysk. Julijoną Steponavičių.
Prašo galimybės nepriklausomai
tvarkytis kunigų seminarijai, kuri
buvo KGB kontroliuojama ir mažai
kas ją baigdavo. Todėl senstant kuni
gams nebuvo kas juos pakeičia. Stoji
mą į seminariją taip pat kontroliavo
KGB, visa Bažnyčia buvo atidžiai
sekama. Memorandume buvo pra
šoma atsisakyti privalomo ateizmo
mokymo Lietuvoje. Visoje Sovietų
Sąjungoje buvo prievarta brukamas
ateizmas, vaikai mokyklose nebuvo
mokomi krikščioniškų moralės ir
gyvenimo principų. Taip trumpai ga
lima būtų apibūdinti šio dokumento
esmę. Mes manome, kad galbūt iš
pradžių buvo platinama 570 šio do
kumento kopijų – po vieną kiekvie
noje tada veikusioje parapijoje. Tai
inicijavo jaunų kunigų grupė, daly
vaujant pasauliečiams. Žinoma, tarp
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organizatorių buvo kunigas Sigitas
Tamkevičius. Aš vadinu jį kunigu
– kuo tada jis buvo.
Yra žinoma, kad KGB suži
nojo, jog yra platinamas toks doku
mentas, tad daug kopijų galėjo būti
konfiskuota. Svarbu prisiminti, kad
žmonės slėpė dokumentus, nešė juos
sulankstytus kišenėse. Jie keliavo iš
rankų į rankas, bet parašai yra nuo
stabiai gerai išsilaikę. Jie yra skirtin
gų spalvų: juodi, mėlyni, raudoni,
retkarčiais net žali – štai dabar atver
čiau puslapį, kuris pasirašytas žaliu
tušinuku. Šie parašai daugelyje lapų
yra surinkti ir pirmoje, ir antroje la
po pusėje.
Adresatas – Komunistų parti
jos centro komitetas, bet reikėjo ten
memorandumą nuvežti ir jį įteikti.
Tas asmuo turėjo būti dar nežinomas
KGB, tad buvo norima jauno patiki
mo žmogaus. Tai padaryti pasisiūlė
Nijolė Sadūnaitė. To dar nežinojau
prieš pusantrų metų, kai šis doku
mentas buvo eksponuojamas Vilniu
je, Nacionalinėje bibliotekoje. Tada
Nijolė Sadūnaitė, kurią buvau suti
kęs daug kartų nuo to laiko, kai pra
dėjau lankyti Lietuvą 1989-aisiais,
man papasakojo, kad ji ir buvo tas
žmogus, kuris vežė memorandumą
į Maskvą. Pakeliui ji patyrė Dieviš
kos Apvaizdos veikimą. „Kas nutiks
tam dokumentui, jei aš jį įteiksiu Ko
munistų partijos centro komitetui?“
– pagalvojo ji. „Daugiau apie šiuos
parašus niekas nebesužinos. Net žmo
nės bus nubausti todėl, kad jie pasira
šė dokumentą“. Ji padarė nuostabų
sprendimą – įteikti teksto kopiją, bet
ne lapus su parašais. Ji bandė suras
ti drąsų vakarų turistą, kuris sutiktų
mėginti pervežti visą memorandumą
į Vakarus.
Tikit ar netikit – ji surado,
– žurnalisto vardo ir pavardės aš
nežinau. Jis žinojo, kad jis pats ne
gali išvežti dokumento, nes bus tik
rinamas. Galbūt jis net galvojo, kad
visas dokumentų perdavimas buvo
stebimas KGB. Iš tiesų to nebuvo,
nors veiksmas vyko 1971-ųjų gruo
dį. Jis nutarė perduoti dokumentus
draugui, kuris dirbo Britų ambasado
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je Maskvoje. Draugas juos persiuntė
diplomatiniu paštu į Londoną. Pagal
visą protokolą ambasada diplomati
niu paštu siųsdavo tik pranešimus
ir nemėgo siųsti dokumentus, kurie
neturi tiesioginės politinės reikšmės.
Šis memorandumas nebuvo amba
sados raportas. Kaip bebūtų, man
nežinomas diplomatas tada nutarė,
kad juos turėtų gauti tada neseniai
įkurtas Kestono institutas, kuris pa
lengva garsėjo kaip svarbus tyrimų
centras.
Diplomatas užrašė ant rudo vo
ko mano vardą ir adresą ir aš visą do
kumentą gavau 1972-ųjų sausį be jo
kios nuorodos ar užuominos, kas tai,
kaip tai yra gauta, iš kur tai atsiųsta.
Iš karto atpažinome lietuvių kalbą.
Netrukus tekstą išvertėme į anglų
kalbą. Turėjome netoli gyvenančių
lietuvių draugų, o mūsų institute dir
bo latvė, kuri galėjo skaityti lietuviš
kai – Marytė Sapiets, gerai žinomo
latvių pranešėjo Janis Sapiets dukra.
Ji mums pasakė, kad tai milžiniškos
svarbos dokumentas. Mes tai supra
tom dėl gausybės parašų.
Visų pirma padarėme teksto
kopiją ir jį, išverstą į anglų kalbą,
nusiuntėme į Jungtines Tautas. Tai
buvo tam tikra dokumento pataisa.
Suprantama, kodėl mes tą darėme.
Išsiuntėme ne parašus, bet tik teksto
kopiją. Kurt Waltheim, JT generali
nis sekretorius, mums niekada neat
sakė. Taip pat mes negavome jokio
patvirtinimo, kad memorandumas
buvo gautas JT ir kad kaip nors yra
padedama Lietuvai. Britų vyriausy
bė taip pat nieko nepadėjo, išskyrus
tai, kad ji diplomatiniu paštu persiun
tė šį memorandumą mums. JT-ose ne
buvo jokios reakcijos, tad mes patys
pradėjome skleisti informaciją apie
šį dokumentą. Mes padarėme milži
nišką darbą. Sėkmė – nėra tinkamiau
sias žodis šiam darbui apibūdinti, bet
tai iš tiesų buvo tam tikra sėkmė, nes
pirmą kartą Kestono instituto darbas
sulaukė plataus tarptautinio pripaži
nimo ir paskatinimo. Tai įtakojo ir
BBC rusų kalbos, ir „Laisvosios Eu
ropos“ radijo lietuvių ir kitų kalbų
tarnybas paskelbti, kad dokumentas
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pasiekė Vakarus.
...Dokumentas labai atidžiai
buvo saugomas mūsų archyve ir
tam tikra prasme stebuklingai išli
ko, nes mūsų darbą dažnai ištikdavo
finansiniai nepritekliai, personalo
trūkumas, tačiau viskas galiausiai
susiklostė sėkmingai – KGB niekada
nepavyko įsilaužti į mūsų archyvą,
mūsų patalpas. Tad štai dabar jis čia
ir po 36 metų Anglijoje ruošiasi ke
lionėn atgal į Lietuvą.
Minėjau, kad dokumentas jau
viešėjo Lietuvoje 3 savaites parodoje
2005-aisiais. Jis tada buvo labai ge
rai eksponuojamas Vilniuje – ilgoje,
gal 6 ar 7 metrų stiklo dėžėje. Kiek
vienas puslapis dengė kito puslapio
pusę, tad galima buvo matyti tekstą
ir dalį kitų parašų. Tai buvo milžiniš
kos įtaigos ekspozicija. Kai kurie, at
ėję į parodą, žmonės sakė: „Aš pasi
rašiau, mano tėvai pasirašė“, – buvo
nuostabu. Tada mūsų draugui, Lietu
vos garbės konsului Valijoje Antho
ny Packer, kilo gera idėja – šis doku
mentas teisėtai priklauso Lietuvai.
Aš taip pat galvojau ir tai pristačiau
mūsų Kestono instituto patikėtinių
susirinkime, kuris vieningai nubal
savo, kad dokumentas turėtų būti su
grąžintas Lietuvai. Tai padarysiu lie
pos 9-ąją. Vykstu į Kauną, kur mane
pasitinka pats archivyskupas Sigitas
Tamkevičius. Jis pakvietė pasisve
čiuoti. Aš dar nežinau, kur perdavi
mo ceremonija vyks, bet žinau, kad
Lietuvos televizija ten tikrai bus.
Galbūt tai įvyks priešais jo rezidenci
ją, nuostabius rūmus, kurie kažkada
buvo Komunistų partijos būstinė. Bū
tų tikrai nuostabu perduoti šį doku
mentą priešais buvusią Komunistų
partijos būstinę. Šiuose namuose bu
vo įsikūrusi organizacija, kuri norėjo
konfiskuoti šį dokumentą, bet dabar
tai yra Lietuvos Katalikų Bažnyčios
laisvės simbolis. Tai štai tokia trum
pa šio memorandumo istorija. Aš va
dinu jį Lietuvos laisvės atkūrimo do
kumentu, nes jis aiškiai suprantamas
kaip ne vien religinis, bet būtent po
litinis dokumentas. Nijolė Sadūnaitė
Vilniuje teisme pasakė: „Tai yra pati
laimingiausia diena mano gyvenime.
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Aš esu teisiama už darbą Kronikai,
kuri protestavo prieš fizinę ir dvasi
nę tironiją, primestą mūsų tautai. Aš
esu teisiama, nes myliu žmones, sie
kiančius tiesos“. Meilė humanizmui
yra pati didžiausia meilė ir kovoti už
persekiojamųjų teises yra didžiausia
meilės daina. Tai aiškiai paimta iš re
liginio konteksto ir perkelta į politi
nį. Tada Lietuvoje šie kontekstai bu
vo persipynę ir jų negalima atskirti.
Nijolė siekė laisvės ne tik Lietuvos
Bažnyčiai, bet ir visai Lietuvai.
–Ačiū už viską, ką Jūs pa
darėte ir darote Lietuvai. Jūs taip
pat parašėte nuostabią knygą „Lie
tuva – kryžių kraštas“. Kaip Jums
kilo idėja parašyti knygą apie Lie
tuvą?
–Ne aš pasigavau idėją, bet
mane ji pagavo. Lietuvos žmonių
neįtikėtino ryžto dėka 7-ajame de
šimtmetyje iš Lietuvos plaukte plau
kė dokumentai apie tikėjimo laisvės
pažeidimus, ypač „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios
kronika“, kurią
leido kun. Sigi
tas Tamkevičius
ir Nijolė Sadū
naitė. „Lietuvos
K a t a l i k ų
B a ž n y č i o s
kronika buvo la
bai detali, turėjo
labai daug infor
macijos apie tai,
kaip sovietų val
džia elgėsi su ti
kinčiaisiais. Aš
gaudavau lietuvių
kalba, bet papildo
mą kopiją gauda
vau ir rusų kalba,
kad galėčiau tie
siai skaityti (mes
taip pat greitai iš
siversdavome lie
tuvišką Kroniką
į anglų kalbą) ir
žinių buvo labai
daug. Aš jau bu
Nottinghamo
vau išleidęs kele
M
atulį
, mic
tą knygų – apie

rusų ortodoksų bažnyčią, apie protes
tantų bažnyčią Sovietų Sąjungoje,
bet dabar atsirado galimybė parašyti
knygą apie Katalikų Bažnyčią Lie
tuvoje. Medžiagos buvo labai daug
– reikėjo tik ją susisteminti. ...Knyga
buvo išleista 1979-aisiais. Sąjūdis ta
da dar nebuvo atsiradęs, bet tada, kai
aš rašiau knygą, mačiau, kad jau dir
va yra tam paruošta.
...Mes turime partnerį – Be
ylor universitetą Texas. Dar šį liepos
mėnesį mūsų archyvas iškeliaus į
Ameriką. Ten yra tikrai geros galimy
bės jį išsaugoti – bus įsteigtas Kes
tono tyrimų centras, išlaikant mūsų
vardą ir archyvą. Daug dokumentų
yra žymiai blogesnėj padėtyje nei 17
000-čių memorandumas. Visi doku
mentai bus išsaugoti, pasinaudojant
geriausia pasauline dokumentų res
tauravimo patirtimi. ...Dar daugiau,
patys įdomiausi dokumentai, įskai
tant ir šito kopiją, bus eksponuojami
internete. Tad jie bus prieinami tyri
nėtojams visame pasaulyje. Būtų pui

ku viską išlaikyti šiame krašte, bet
niekas neturi pinigų, net ir Oxfordo
universitetas.
–Ar tyrinėtojai iš kitų uni
versitetų galės pasinaudoti visa
Kestono kolekcija?
–Taip, tikrai galės. Kelionės
išlaidos į Texas yra gan didelės, bet
gyvenimo kaina – tik apie pusė to, o
gal net ir dar mažiau, palyginus su
Oxfordu. Studentai, pavyzdžiui, at
vykstantys į archyvą, galės apsistoti
universiteto turimuose kambariuo
se už 12 dolerių nakčiai. Tai, mūsų
akimis, beveik nemokamai. Kai ten
nuvyksti, nereikia labai daug išleisti
pinigų gyvenimui. Ir mes taip pat vi
liamės, kad galėsime iš šios pusės su
teikti stipendijas, visų pirma studen
tams iš Rytų Europos, kad jie galėtų
nuvykti į Kestono archyvą.
Redakcijos prierašas: po me
morandumu yra pasirašiusi dr. Da
riaus Furmonavičiaus močiutė Ona
Lazauskienė.

lietuviai , susibūrę paminėti tremties metinių ir prisiminti mylimą kunigą  S.
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kanadoje
Birželio 11 d. Vilties ir gedu
lo dienos proga Baltiečių federacija
Kanadoje (BFK) surengė įdomų ir
turiningą seminarą „Pasmerkime ko
munizmo nusikaltimus“ (Condemn
Crimes of Communism). Seminarą
pradėjo Latvių bendruomenės vice
pirmininkė Alite Forstmanis, prista
tydama BFK pirmininką Petrą Meik
lejohn – KLB KV vicepirmininką
specialiesiems projektams, Estų ben
druomenės pirmininką Avo Kittask,
Latvių bendruomenės pirmininką
Imants Purvs, Lietuvių bendruome
nės pirmininkę Rūtą Žilinskienę ir
kitus garbės svečius.
Pirmojoje seminaro dalyje ek
rane teko matyti užfiksuotus vaizdus
skaidrėse ir išgirsti liudijimus tų as
menų, kurie komunistiniame pasau
lyje patyrė šiurpius išgyvenimus, ver
giją ir kančias. Kalbėjo Gudijos, Es
tijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos,
Lenkijos ir Vietnamo liudininkai.
Kanadoje gimęs Toronto universite

Pasmerkime komunizmo nusikaltimus
to profesorius Andrew Gregorovich
kalbėjo tema: „Komunizmo nusi
kaltimai Ukrainoje“. Jo kalba buvo
paįvairinta pavyzdžiais ir jo paties
patyrimais iš kelionės į Ukrainą kar
tu su Kanados ministru pirmininku.
Daugeliui baltiečių jo paskaita buvo
tik gilios žaizdos atvėrimas, tačiau
labai svarbi tema tiems, kurie dar ir
šiandien komunizmo nepažįsta.
Kanados parlamentaras ir Ka
nados užsienio reikalų departamento
sekretorius prof. Patrick Boyer savo
pranešime „Šiandieninis komunis
tinis įvaizdis Azijoje“ supažindino
klausytojus su komunizmo įtaka vi
durio ir tolimosios Azijos kraštuose
ir savo patyrimais Kambodijoje, Ira
ke, Vietname, Tailande, Ukrainoje ir
Bulgarijoje.
Pagrindinis seminaro prele
gentas Goran Lindblad – Švedijos
parlamento narys ir vicepirmininkas
Parlamentarų sambūrio taryboje bei
Viduriniųjų Rytų ir Čečėnijos po

Autoriaus nuotraukoje: Baltiečių federacijos surengto trėmimo minėji

mo eku m e n i n ės pa mal d os  T o r on to lie t u v ių  P ri s i k ė l i m o šven to v ė j e
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skyryje. Jo tema – „Totalitarinių ko
munistinių santvarkų pasmerkimas
tarptautinėje plotmėje“. Jis plačiau
išdėstė komunizmo daromą ir pada
rytą žalą ir reikalavo atsakomybės,
kaip kad buvo padaryta 1948 m. Nu
ernberge. Neatlygintos skolos skati
na dabartinius diktatorius tęsti savo
tironiškus veiksmus. Jis tikino, kad
ir dabartinėje Rusijoje, kurioje vyko
daug pasikeitimų, diktatūrinė siste
ma tebestiprėja. Rusijos tikslai Bal
tijos ir visos Rytų Europos kraštuose
nėra pasikeitę nuo carinių laikų, tuo
pačiu sudarant grėsmę visos Europos
saugumui.
Pasibaigus seminarui dalyviai
kėlėsi į lietuvių Prisikėlimo parapi
jos šventovę, kur vyko lietuvių, lat
vių ir estų kilmės kanadiečių tradi
cinės (nuo 1953 m.) ekumeninės pa
maldos. Apie 400 maldininkų sutiko
lietuvių moterų „Volungės“ choras
giesmėmis. Pamaldų metu jos pasigė
rėtinai sugiedojo penkias tai dienai
pritaikytas giesmes. Invokaciją skai
tė estų arkivyskupas Andres Taul,
jam asistavo 12 dvasininkų, o atitin
kamus skaitinius iš Šv. Rašto – trijų
kraštų bendruomenių pirmininkai.
Didžiausią įspūdį darė visų maldi
ninkų giedami trijų tautų ir Kanados
himnai, kurių žodžiai buvo išdalinti.
Po pamaldų visi dvasininkai,
prelegentai ir visi 400 maldininkų su
sirinko į parapijos salę pasivaišinti
Baltiečių federacijos paruošta kava
ir skanėstais ir pasidalinti nedalio
mis ir naujienomis iš savos tėvynės.
Panašios ekumeninės pamal
dos buvo surengtos birželio 14 d. Ha
miltone. Jas rengė KLB Hamiltono
apylinkės valdyba, kuriai pirminin
kauja PLB valdybos narė Angelė Vai
čiūnienė, padedant labai darbščioms
parapijos talkininkėms. Pamaldos
vyko Hamiltono Aušros Vartų Mer
gelės Marijos šventovėje, o vaišės
– Lietuvių jaunimo centre.
Algirdas K. Vaičiūnas

PLB kraštų žinios

Lietuvių tautodailės instituto 30-metis
Autoriaus

nuo t rau k o j e : Ž i b u t ės  Š i l i n in k ai t ės va d o va u j a ma s mu z i k i n is vie n e tas džiu g i n o au s į kan k lių mu z i k a

ir liau d ies dai n o m is

Dar gerokai prieš 1977 metus
lietuvių tautodailės darbuotojai-mė
gėjai dažnai lankydavo Anastazijos
ir Antano Tamošaičių ūkį – kultū
ros centrą, kuriame vasaros metu ir
ypač savaitgaliais vyko paskaitos
ir tautinio meno kursai, kur meno
mėgėjai buvo supažindinami su lie
tuviškomis staklėmis, audeklų, juos
tų, gobelenų ir paveikslų kūryba.
Tamošaičių namuose ir „Romuvos“
galerijoje lankydavosi menininkai,
mėgėjai, įvairių organizacijų grupės
ir lituanistinių mokyklų abiturientai
mokslo baigtuvių proga. Čia jie bu
vo vaišinami pačių Tamošaičių ga
minta sula, juoda duona ir nuosavų
bičių medumi.
1977 metais Anastazijos Ta
mošaitienės rūpesčiu jų ūkyje (prie
Kingston, Ontario) buvo surengtas

kultūros darbuotojų susirinkimas ir
įkurtas Lietuvių tautodailės institu
tas (LTI). Pirmas skyrius įsisteigė
Toronte 1978 metais, o 1980-aisiais
jau veikė skyriai Bostone, Philadelp
hijoje, Chicagoje ir New Yorke.
Trisdešimtmečiui paminėti To
ronto Neilson Park Creative Centre,
erdvioje menėje, buvo parodyti 32jų menininkų darbai. Parodą atida
rė New Yorko skyriaus pirmininkas
Laurynas Vismanas. Teko grožėtis
ne vien tik akimis, nes tą įvykį paįv ai
rino Žibutės Šilininkaitės vadovauja
mas muzikinis vienetas kanklių mu
zika ir liaudies dainomis. Pagrindinį
žodį tarė instituto pirmininkė Aldo
na Veselkienė – šio instituto įkūrėjos
Anastazijos Tamošaitienės sesuo. Ji
priminė, kad Tamošaičių galeriją glo
boja Vilniaus universitetas, o išlaiky

mu – specialus fondas, valdomas per
Kanados lietuvių fondą. Tamošaičių
palaikai yra palaidoti Vilniaus Anta
kalnio kapinėse.
Parodoje galima buvo įsigyti
ir LTI išleistų knygų: „Lithuanian Na
tional Costume“, „Lithuanian Easter
Eggs“ ir „Lithuanian Sashes“, o taip
pat ir 2000 metais išleistą LTI istori
ją su veiklos ir darbų aprašymais lie
tuvių kalba su santrauka angliškai.
Parodos atidarymo proga apsi
lankiusieji svečiai buvo pakviesti į
gretimai esančią menę, kur prie vyno
ir skanėstų buvo dalijamasi praeities
įspūdžiais ir senomis pažintimis, nes
buvo svečių iš tolimesnių provincijų
ir JAV.
Algirdas K. Vaičiūnas
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jungtinėse amerikos valstijose

Nežemiškas Žemės savaitgalis
A. Kazickienės lituanistinėje mokykloje

A. Kazickienės

li t u a n is t i n ės mo k yk l os mo k i n iai su dai l i n in k ais  G in ta r u  J o c ium ir  R o la n d u  K iau l e v i č ium bei

mo k yk l os di r ek to r e  N e i la  B au m i l ie n e

„Vaikams dažnai sakoma, ką
jie privalo daryti, bet didžioji paslap
tis yra suprasti, ką gyvenime patin
ka daryti. Ir jei jau supranti, tai turi
tai daryti gerai, ir kai darai tai labai
gerai... kiti ima sekti paskui tave.
Žmonės seka paskui tuos, kurie turi
magijos“. Šiuos žodžius pasakė me
nininkas Jack Larsen East Hampton,
NY valstijoje įkūręs Long House
Reserve skulptūrų parką. Į jį vieną
balandžio šeštadienį, vietoje įprastų
pamokų, geltonuoju autobusu atva
žiavo A.Kazickienės lituanistinės
mokyklos mokiniai ir, įkaitę nuo pa
galiau sulauktos saulės, užkimę nuo
lietuviškų dainų, sekė paskui lietu
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viškai kalbančius nepažįstamus vy
rus, kurie, sakoma, turėjo daug magi
jos savo rankose. Magijos? Kokios?
Jie rankose nešė tik didelius lapus,
prisegtus prie lentos, medinį stovą ir
dėžę su pieštukais ir popierium.
Lituan istinėje mokykloje pa
mokos vyksta tik šeštadieniais, ta
čiau dailininkus pavyko atsivilioti,
o mokinius, mokytojus ir tėvelius su
dominti dalyvauti net dvi dienas. Tai
buvo Žemės dienos, balandžio 22 d.,
savaitgalis su daugelyje JAV lituanis
tinių mokyklų jau pažįstamais dviem
lietuviais iliustratoriais.
Gintaras Jocius ir Rolandas
Kiaulevičius apsidairė Long House
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Reserve teritorijoje, pasėdėjo bam
bukų kėdėj ir tarp balto akmens šach
matų, apčiupinėjo plokščią pirkai
tę, panardino savo stebuklų pilnus
delnus į skaidrų fontano vandenį ir
mostelėjo visiems eiti paskui. Ne į
siūlomą amfiteatrą dauboje, ne į stik
linę verandą, bet į milžinišką gaublį
su skylėtais šešėliais meno pamokai
apie tai, kaip kuriami pasakų herojai.
Kuo ilgiau piešė, tuo vaikams vis aiš
kiau darėsi, kaip atsiranda stebuklų
knygos: reikia tik Mūzą prakalbint,
magijos pasisemti ir daug daug metų
piešti.
Po dainingos kelionės atgal į mo
kyklą, per didžiulį tiltą važiuodami, Že

plb kraštų žinios

mės kraštą stebėjo: Atlantas tyvuliavo
tūkstančiais spindulių, gal ir Lietuvą
būtų pamatę, geriau pasistiebę. Į šaltą
vandenį bristi teisę turėjo svečiai, kol
mokiniai kapstėsi kopų smėlyje, – ka
sė vienas kitą į jį, ir dabar jau iš Žemės
gyvybės ir magijos sėmėsi...
„Nepamirškit piešinių parodai
rytojui,“ – prie mokyklos durų pri
minė piešimo mokytoja dailininkė
Rasa Valienė ir skubėjo vidun su Ro
landu Kiaulevičium ir Gintaru Jociu
mi tarsi jo iliustruotos „Negirdėtos
neregėtos pasakos“ kurti. Uždengė
sceną: dangų, padarė pievą, gėlių
prisodino, grybą uždėjo, ežiuką ir
kiškį įprašė ir saulei šypsnį nubrėžė.
Molbertą didžiulį atnešė ir didžiulę
drobę, ir šalia lietuviškos Trispalvės
iškėlė mėlyną Žemės vėliavą.
Ką saulėtą sekmadienio popie
tę pamatė, niekas savo akimis neti
kėjo – nei mokiniai, nei tėveliai, nei
mokytojai. Vėliau Fredis Lučka, šio
se vietovėse gimęs ir 85 metus čia
gyvenantis, lietuviškai tarė: „Visi
likom nustebę, kokią gražią šventę
suorganizavot“, – o vienas iš tėvelių
pridūrė: „Šitos vietos tokio lietuviš
ko renginio nėra mačiusios. Pasiju
tom kaip Lietuvoj. Tegul mato vai
kai, kokie lietuviai yra talentingi“.
...Vienas briedis, briedžiai
du, štai ir Briedis Karalius... Viena
varlė, dvi varlės ir Varlių karalienių
visos dešimtys trys... Briedžiai kalbė
jo, šoko ir piešė ir į sceną autorius
kvietė. Varlės, iš povų pavirtusios,
blakstienom mirksėjo: jas piešė vai
kai, mamos ir tėčiai.
„Ar dar piešim?“ – klausė Gin
taras, ir visi baravykams ūsus raitė,
kol dailininko iliustruotą „Grybų ka
rą“ skaitė Gabrielė Petrauskaitė. „Ar
dar norit?“ – klausė Rolandas, ir vai
kai, ratu susėdę, Rolando Kiaulevi
čiaus knygelės „Zoolidays“ žvėrelių
ornamentais žavėjosi.
Per pertrauką visi dailininkų
tapybos darbus apžiūrinėjo ir knyge
les pirko. Gintaras Jocius ir Rolan
das Kiaulevičius ne vien autografus
dalino, bet kiekvienam ir po greitą
piešinuką suraitė.
Po pertraukos, pasigirdus kla

sikinės muzikos garsams, dailininkai
didelėje drobėje pradėjo tapyti Long
Islandą: pietinį ir šiaurės ragą, lai
vus, namus ir žolynus ir Lietuvą už
vandenyno. „O kur paukščiai,“ – pa
klausė kažkas. „Šai ir jie“, – pridūrė
Gintaras, – į Lietuvą skrenda. Tikiu,
mes visi parskrisim...“
Didžiąj ą drobę nupirko muzi
ką ir menus puoselėjantys žymiųjų
Lietuvos Baršauskų palikuonys...
Vaikiško šaržo loteriją laimėjo Vili
ja Baumilaitė. Kol Gintaras Jocius
piešė šaržą, dailininkė Rasa Valienė,
mokinių piešiniais Žemės tema suža
vėta, tėvų prašė kūrybines galias vai
kuose puoselėti.
„Su Rolandu sudarėm puikų
tandemą, – vėliau pripažino Ginta
ras. – Ir labai viliuosi, kad vaikams
paliks neišdildomą įspūdį ir gerus
prisiminimus. Kažką tokio, matyt,
teks ir Lietuvoje daryti. Tik kaip aš
be Rolando? Kai pamačiau jo pirmą
ją solinę prezentaciją New Yorko
Maironio mokykloje, jis mane ir
uždegė ta idėja – daryti bendras pre
zentacijas ir parodą. Mūsų duete jis
daugiau artistas, o aš – prodiuseris.
Kažką galėčiau daryti ir vienas, bet
tai jau nebūtų taip efektinga...“
Fredis Lučka tik pridūrė: „Ge
rai, kad Gintaras važiuoja Lietuvon.
Jei visi čia liks, tai kas bus?“

„Jums turbūt bus įdomu, ko
kio mokesčio šie dailininkai paprašė
už šventę?“ – prieš pabaigą paklausė
mokyklos vadovė ir patylėjusi pridū
rė: „Jokio“. Ir salėj atsiradusią tylą
nutraukė: „Ačiū“. „Ir jūs, vaikai, jei
galėsit padaryti ką nors gražaus ir ge
ro veltui, darykit ir visada prisimin
kit šiuos vyrus“. Ir vaikai pakartojo
„Ačiū“.
„Tai gali pasakyt ne tik vaikai,
bet ir tėveliai,“ – pasigirdo iš salės
suaugusio balsas ir nuaidėjo ploji
mai.
Sėkmės Tau, Gintarai Jociau,
Lietuvoje ir už jos ribų, tegul myli
ir vertina Tave maži ir dideli. Tegul
klesti Tavo talentas. Lauksim Tavo
naujų iliustruotų knygų ir nuostabių
drobių. O iš Tavęs, Rolandai Kiaule
vičiau, tikimės daugiau knygelių, ir
ne tik angliškų, bet ir lietuviškų, ir
daugiau viešnagių – su liūtų, žira
fų... koalų kaukėm.
Tariame ačiū Long House Re
serve administracijai, ypač Joanne
Sohn, už nuostabų priėmimą, pado
vanotą mūsų mokyklai be įėjimo mo
kesčio, už du meno gidus – Selena
Rothwell ir Dennis Samuels ir gali
mybę mūsų dailininkams meno pa
mokai pasinaudoti Jack Larsen meni
ne teritorija.
Neila Baumilienė

 itg
 al is Žem
 ės dien
 os prog
 a. Pam
 oką
Meno sava
riai  G in ta r as  J o c ius ir  R o la n d as  K iau l e v i č ius

ve d a kny g ų iliust r ato 

2007 Rugpjūtis - Rugsėjis / Pasaulio lietuvis

33

plb kraštų žinios

Mokytojų tobulinimosi kursų savaitei Dainavoje pasibaigus
Laima Apanavičienė

Saulėtos vasaros dienos vėl su
kvietė mokytojus į Dainavą. O kokia
mokytojų stovykla be grupės lietuviš
kai besimokančiųjų!? Nors šiemet
stovyklauti pradėjome neįprastu me
tu – birželio 24 dieną – tai neatbaidė
kursų dalyvių, ir į Dainavą susirinko
24 mokytojos iš penkių – Bostono,
Chicagos, Indianapolio, Maironio
(Lemont, IL) ir ,,Rasos” (Naperville,
IL) – lituanistinių mokyklų, kartu su
savo vaikais (kai kurios ir su vyrais,
be kurių pagalbos nebūtume sukrovę
laužo, valgę skanios žuvies ir taip
gražiai dainavę). Kaip ir kasmet, sto
vyklon atvyko norintys išmokti lie
tuviškai ar pagilinti lietuvių kalbos
žinias. Jų šiais metais buvo 25.
Organizacinis komitetas, vado
vaujamas Jūratės Dovilienės ir Aud
ronės Elvikienės bei padedant JAV
LB Švietimo tarybai, suruošė tikrai
įdomią programą. Kursų savaitė bu
vo skirta techninių priemonių panau

dojimui mokyklose ir šventiniams
papročiams. Paskaitas skaitė Laima
Apanavičienė (Chicagos lituanistinė
mokykla), dr. Rima Binder (konsul
tantė pedagogikos klausimais), Dai
va Navickienė (JAV LB Švietimo
tarybos pirmininkė) ir viešnia iš Lie
tuvos – dr. Ramutė Skripkienė (Švie
timo plėtotės centro projekto vado
vė). Buvo perskaityta 11 paskaitų,
pravesta parodomoji pamoka, vyko
apskrito stalo diskusijos, kiekvienos
mokyklos atstovės pristatė savo mo
kyklas. Na, o paskaitoms pasibaigus
visi mokėmės dainuoti (mok. D. Na
vickienė) ir šokti (mok. Nijolė Pupie
nė).
Po vakarienės prasidėdavo va
karinės programos – sveikinome Jo
nus ir Janinas, sportavome, susikau
pimo vakaro metu prisiminėme skau
džiąją Lietuvos istoriją – trėmimus į
Sibirą, prie laužo pasirodė stovyklos
talentai, žiūrėjome kino filmus. Atsi

Pas kait in
 inkės (iš kairės) Daiva Navickienė, Ramutė Skripkienė, Laima
Apanavičienė ir Rima Kašubaitė-Binder. Audronės Elvikienės nuotr.

34

Pasaulio lietuvis / 2007 Rugpjūtis - Rugsėjis

sveikinant visi stovyklautojai suruo
šė puikią meninę programą.
Kol mamytės klausėsi paskai
tų, vaikai dalyvavo specialiai jiems
suruoštoje programoje, kuriai vado
vavo Karina Končienė. Nelengvus
lietuvių kalbos ,,mokslo riešutus
krimto” lietuviškai besimokančiųjų
grupė. Juos mokė Vytautas Jonaitis,
Aušrelė Sakalaitė ir Aurelija Tamo
šiūnaitė. Visus stovyklautojus sočiai
maitino šeimininkės Aldona Šoliū
nienė ir Bronė Abromauskienė. Vi
sus ūkio darbus puikiai atliko Jonas
Petraitis. Ne tik pasimokę ir pagilinę
žinias, bet ir gerai pailsėję atsisveiki
nome su Dainava, tardami jai : ,,Iki
kitos vasaros.”
O štai ką parašė mokytojų to
bulinimosi kursų savaitės viešnia
iš Lietuvos dr. Ramutė Skripkienė:
,,Esu tikrai laiminga, kad turėjau ga
limybę apsilankyti Dainavoje. Labai
greitai įsitikinau, jog tai nėra įpras
ta mokytojų kvalifikacijos tobulini
mo stovykla. Ji nepaprasta tuo, kad
yra labai panaši į giminės susirinki
mą. Čia kiekvienas, didelis ir ma
žas, turi ką veikti ir ko pasimokyti.
Stovykla Dainavoje yra unikali ne
vien todėl, kad įkurta nuostabiame
gamtos kampelyje, o todėl, kad yra
vienintelė tokia pasaulyje. Nors kai
kuriems stovyklautojams primena ir
kitas širdžiai mielas vietas, vis tiek
Dainava yra vienintelė todėl, kad
gyvuoja daugiau kaip 50 metų ir net
kelioms lietuvių kartoms yra svarbi
pati savaime (ne kaip mažytė Lietu
vos kopija). Čia patirti išgyvenimai
ir jausmai yra tokie tikri, kad norisi
vėl ir vėl sugrįžti! Tai tokia unikali
stovyklos įkūrėjų dovana pasauliui,
kad net sunku įvertinti stovyklauto
jams padarytą poveikį.
Sunku išvardyti, kokių dalykų
čia iš tiesų išmokstama: būti kartu,
draugauti, mylėti, aukotis, džiaugtis
žmonėmis ir pasauliu, duoti, o gal im
ti, nes to taip pat turime mokytis”.
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57-osios ŠALFASS žaidynės

Laurynas R. Misevičius, ŠALFASS Rytų apygardos pirmininkas

E.Misevičienės nuotraukoje: 2007 m. ŠALFASS žaidynių vyrų „A“ lygio krepšinio turnyro laimėtojai Chica
gos „L i t
 uanica“ su sporto šventės garbės svečiu įžymiuoju ledo ritulininku iš Lietuvos, New Yorke gyvenančiu
ir  NHL ko ma
 nd
 ai NY „Rang
 ers“ prik
 laus anč iu Dar ium Kasp ar aič iu
Istorija ir dabartis
Šią vasarą New Yorko Manhat
tano rajone esančiame CCNY („City
College of New York“) pastate run
gėsi 34 vyrų A (pusiau profesionalių
ir universitetuose žaidžiančių krep
šininkų) ir B (mėgėjų) lygio, jaunių
(iki 18 m. amžiaus) ir moterų krepši
nio komandos bei netoliese, Bronxo
rajono prieigose įsikūrusiame „Ame
rican Turners“ klube, rungtyniavo
8 vyrų, moterų bei mišrios Šiaurės
Amerikos lietuvių tinklinio ekipos.
Žaidynes organizavo vienas seniau
sių Jungtinėse Valstijose mūsų tau
tiečių įsteigtų Lietuvių atletų klubų
– New Yorko LAK, savo veiklos pra
džią siejantis su dar 1901 m. Brook
lyne, NY, suburta „Ateities“ organi
zacija, už poros metų oficialiai „per
krikštyta“ „Lietuvos gimnastikos

klubu“ ir įregistruota New Yorko
valstijoje. 1960 m. iš visų New Yorko
lietuvių atletinių organizacijų beliko
LAK, po savo vėliava subūręs visus
šių apylinkių tautiečius. Populiariau
si buvo europietiškas futbolas, stalo
tenisas, šachmatai, tinklinis ir krepši
nis. Su žymiausio visų laikų lietuvio
lauko teniso žaidėjo Vito Gerulaičio
sėkme pasauliniu mastu ypač sustip
rėjo ir New Yorko tenisininkai, o
Vitas visuomet buvo aktyvus šios or
ganizacijos narys. Kuomet 1971 m.
gyventi į didžiausią Amerikos mies
tą iš kaimyninės Kanados, Toronto,
atvyko garsus lietuvis sportininkas
Pranas Gvildys, vietinis LAK atgi
mė dar platesnei veiklai, kuri tęsėsi
beveik 3 dešimtmečius. Tačiau 2002
m. net „Klevo lapo“ šalies čempionu
(1958 m.) tapęs, ilgą laiką nenugali

muoju išeivijos stalo teniso pasauly
je tituluotas tuometinis New Yorko
LAK pirmininkas staiga iškeliavo į
Anapilį ir niujorkiečiams sportinin
kams atėjo tikrai nelengvas laikme
tis. Beveik tuo pat metu pranciškonų
vienuolių ordinas pareiškė ultimatu
mą NYLAK ir kitoms lietuviškoms
organizacijoms per 2 savaites ap
leisti „Kultūros židinio“ patalpas ir
išsikraustyti. Bet nebuvo lemta per
100 metų istoriją menančiam Lietu
vių atletų klubui New Yorke išnykti.
Trečiabangiai entuziastai iš Lietu
vos bei keletas JAV gimusių lietuvių
imigrantų vaikų per praėjusius kele
tą metų atgaivino New Yorko LAK
tokiu mastu, kad didžiausia užsieny
je gyvenančių mūsų tautiečių įkurta
sporto sąjunga 2006 m. rudenį pati
kėjo niujorkiečiams surengti savo
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kasmetines žaidynes, kuriose dalyva
vo apie 400 išeivijos lietuvių krepši
ninkų bei tinklininkų. Nors buvo ne
mažai skeptikų, abejojusių savo pa
talpų neturinčių New Yorko lietuvių
– sporto mėgėjų galimybėmis sureng
ti aukšto lygio varžybas po 15 metų
pertraukos, tarsi a.a. Prano Gvildžio
auros padedami didmiesčio atstovai
pateisino ŠALFASS funkcionierių
ir plačiai po šį žemyną išsisklaidžiu
sios Lietuvių Bendruomenės viltis ir
deramai suruošė 57-ąją Šiaurės Ame
rikos mūsų tautiečių sporto šventę.
Varžybos prasidėjo
Pirmieji ŠALFASS žaidynių
programoje startavo vyrai krepšinin
kai ir tinklininkai. Vyrų „A“ lygio
pirmajame pusfinalyje daugkartiniai
analogiškų čempionatų nugalėtojai
Chicagos žalgiriečiai krepšininkai
nugalėjo iš toliausiai atvykusius Los
Angeles (California) „Bangos“ var
žovus rezultatu 49:42, o antrajame
pusfinalyje kita čikagiečių ekipa „Li
tuanica“ įveikė Toronto „Vyties“ ko
mandą 44:35. Vyrų „B“ lygio pusfina
liuose rungtyniavo net 2 stambiausio
Amerikos lietuvių „sostinės“ sporto
klubo Chicagos A.S.K. „Lituanica“
penketukai – pirmoji komanda turėjo
pripažinti aikštelės šeimininkų New
Yorko LAK-2 pranašumą 47:63, o
„Lituanica-2“ vyrai sugebėjo įveik
ti Bostono „Grandies“ krepšininkus
62:44.
Pirmieji finalai
Moterų ir jaunių turnyruose
užsiregistravo po 5 komandas. Į fi
nalą iškopė Chicagos „Lituanica“
bei New Yorko/New Jersey jungti
nė jaunių ekipa ir Toronto „Vyties“
bei jungtinis New Yorko/New Jersey
valstijų moterų penketukai. Netru
kus paaiškėjo pirmosios 57-ųjų ŠAL
FASS žaidynių nugalėtojos. Daug
kartinės pastarųjų metų analogiškų
turnyrų laimėtojos Toronto „Vyties“
krepšininkės nepaliko jokių vilčių
nors ir karštai žiūrovų palaikomoms
aikštelės šeimininkėms – jungtinei
New Yorko/New Jersey valstijų lie
tuvių komandai, nugalėdamos prieši
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ninkes 47:37. Naudingiausia turnyro
žaidėja išrinkta Hamiltone (Kanada)
gimusi Ashley Kuncis, kuriai atiteko
New Yorko LAK įsteigtas specialus
prizas. Trečioji vieta atiteko kaimyni
nės Connecticuto valstijos „Audra“
penketukui.
Jaunių (iki 18 m.) varžybose
nugalėtojais tapo čikagiečių „Litua
nica“, vadovaujama iš Lietuvos prieš
7 metų emigravusio buvusio kretin
giškio trenerio Stepo Žilio. „Vėjų“
miesto atstovai įveikė gerokai jaunes
nių žaidėjų New Yorko/New Jersey
komandą įtikinamu rezultatu 56:37.
Naudingiausiu žaidėju išrinktas Chi
cagos priemiestyje Lemonte gimęs
jaunuolis Juozas Pranckevičius, ku
riam buvo įteiktas ŠALFASS Rytų
apygardos įsteigtas prizas – „Lietu
vos ryto“ krepšinio klubo kepuraitė.
Treti liko Hamiltono „Kovo“ jaunie
ji krepšininkai.
O prieš didžiuosius – vyrų ko
mandų – finalus sekmadienio popie
tę buvo išdalinti apdovanojimai jau
taip pat į CCNY sporto sales persi
kėlusių tinklininkų varžybų nugalė
tojams. Moterų turnyre niekas nepri
lygo Clevelando, OH, „Žaibui“, po
atkaklios kovos finale įveikusiam
Bostono „Grandį“, nors į ŠALFASS
sporto šventę negalėjo atvykti (dėl
atidėto lėktuvo reiso) keli žaidėjai.
Naudingiausia tinklininke pri
pažinta Amerikoje gimusi lietuvaitė
Vaiva Laniauskaitė, su tėvais gyve
nanti Clevelande. Na, o šios kompa
nijos gaminių importuotojai į JAV
„Litusco“ firma naudingiausiu tin
klinio turnyre paskelbė bostonietį,
didelį šio sporto entuziastą, Gintau
tą Garsį. Jo sumaniai vadovaujami
Bostono „Grandies“ vyrai finalinėse
tinklinininkų rungtynėse palaužė per
nai ŠALFASS čempionatą laimėjusią
Los Angeles „Bangą“. Mišrių ekipų
(bendros vyrų ir moterų tinklinio ko
mandos) varžybose nugalėjo taip pat
Bostono „Grandies“ tinklinio ekipa,
finale laimėjusi prieš Los Angeles
„Bangą“.
Apdovanojimai
Pagrindinėje CCNY sporto
komplekso salėje prasidėjo vyrų
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krepšinio varžybų finalas. Pirmie
ji susirungė „B“ lygio finalininkai
– Chicagos „Lituanica-2“ ir New
Yorko „LAK-2“ komandos. Mini
malią persvarą pavyko išsaugoti
aikštelės šeimininkams, kurių su
dėtyje žaidė ir 57-ųjų ŠALFASS
žaidynių organizacinio komiteto
vadovas Juozas Milukas – 65:64.
Naudingiausiu šioje kategorijoje
tapo JAV gimęs lietuvių kilmės vai
kinas Bradd Wierzbicki, o jam LR
generalinio konsulato New Yorke
įsteigtą taurę įteikė specialiai šioje
šventėje apsilankęs NHL Niujorko
„Rangers“ ledo ritulio komandai
priklausantis lietuvis Darius Kas
paraitis. Trečia vieta šiose varžybo
se pasidalijo Chicagos „LituanicaI“ ir Bostono „Grandis“. „Bron
zinius“ apdovanojimus vyrų „A“
lygio turnyre po atkaklios kovos su
Los Angeles „Banga“ iškovojo To
ronto „Vytis“ 78:70.
Na, o 2007 m. ŠALFASS žai
dynes vainikavo krepšinio „A“ fina
las, kuriame susitiko neabejotinai
stipriausios šiuo metu lietuvių vyrų
Š. Amerikoje dvi Chicagos ekipos
– „Lituanica“, daugiausia suburta
iš JAV gimusių lietuvaičių, ir 4 sy
kius Š. Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungos varžy
bose (paeiliui) iki šių metų triumfa
vęs „Žalgirio“ penketukas. „Litua
nica“ neišleido pergalės iš savo ran
kų iki pat finalinio švilpuko 62:59.
Tarp favoritus nugalėjusių naujųjų
ŠALFASS čempionų žaidė ir nau
dingiausiu turnyro krepšininku
išrinktas klaipėdietis Valdas Vasy
lius. Chicagos „Lituanica“ vyrams
atiteko ir $1000 piniginis prizas,
kurį laimėtojai paskyrė savo mies
to Jaunimo centre esančiai lituanis
tinei mokyklai.
Padėka organizaciniam ko
mitetui: Petrui Sevalkovui, Romui
Keziui su sūnumis Rimu ir Vyčiu,
Aldonai ir Kęstučiui Augyliams su
sūnumi Donatu, Danai Vainauskie
nei, Monikai Sabalienei bei Stasiui
Kavaliauskui ir didžiausią varžybų
organizavimo naštą nešusiam  Juo
zui Milukui.
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„Coliukė“ Dubline ir Lukane
Airijoje viešėjo Muzikos ir
teatro akademijos trečiojo kurso stu
dentai ir aktorius Sigitas Račkys. Ak
toriai pirmą kartą atvežė spektaklį į
Airijos širdį – Dubliną.
Šiuo renginiu ALB tęsia ak
ciją „Mažieji gerosios valios amba
sadoriai“, kurios užuomazga buvo
Airijos Lietuvių Bendruomenės
inicijuotas labdaringas aukcionas,
surinkęs per pusantro tūkstančio eu
rų Kupiškio Šv. Kazimiero vaikų
namams. Šią gerą žinią jiems vežė
mūsų gerosios valios ambasadoriai,
Vabalninko Balio Sruogos vidurinės
mokyklos moksleiviai ir ALB akty
vo tėveliai, gyvenantys Lietuvoje.
Airijoje mažaisiais geros va
lios ambasadoriais tampa lituanisti
nės mokyklos „Keturi vėjai“ moks
leiviai, kurie padovanojo spektaklį
Arkivyskupo Rajano Vyriausiojo mo
kyklai Lukane, kurioje mokosi apie
50 nuoš. vaikų iš kitų šalių, tarp jų
– ir dvylika lietuvaičių. Po spektak
lio aktoriai stebėjosi sulaukę visiškai
kitokio dėmesio nei Lietuvoje: vaikai
plojo pasibaigus kiekvienai dainai,
juokdavosi iš kiekvieno aktorių pokš
to, susižavėjimo šūksniais palydėjo
bučinio sceną. Su nekantrumu visi
laukė penktadienio ir „Keturių vėjų“
mokyklėlės uždarymo šventės. Į nedi
delę, vos 120 vietų turinčią salę, su
sirinko apie 200 vaikų ir jų tėvelių.
Jaunieji aktoriai buvo vėlgi nustebin
ti žiūrovų reakcijos. Mažieji garsiai
juokėsi ir laisvai bendravo su pasa
kos veikėjais, o pabaigą vainikavo il
gi plojimai ir susižavėjimo šūksniai.
„Coliukė“ – tai vienos dalies
muzikinė improvizacija pagal Han
so Christiano Anderseno pasaką,
kurioje vaidina III Muzikos ir teatro
akademijos vaidybos kurso studen
tai (vadovas Rimas Tuminas). Spek
taklio eskizas buvo sukurtas 2005
metais festivaliui-konkursui „Hanso
Christiano Anderseno metai teatre“,
kurį organizavo Kauno dramos teat
ras, jis tapo šio festivalio nugalėtoju.
„Coliukę“ teatro kritikai įvertino už

Studentiška

ir ne š ab l o n iš k a

airijoje

„Coliukė“ pasiekė Airiją

„žaismingą požiūrį į pasakos žanrą“,
žiūrovai – už „sugebėjimą patikti“, o
vaikų žiuri – už „geriausią pasakos
interpretaciją“. Vaikai taip pat apdo
vanojimą skyrė Tomo Stirnos sukur
tam Kurmio vaidmeniui.
Jauna ir kūrybiniu azartu trykš
tanti komanda „Coliukę“ sukūrė ne
šabloniškai, griaudama visus „vaikiš
ko spektaklio“ stereotipus. Aktoriai,
pasitelkdami subtilų ir artistišką hu
morą, vaizduotę, muzikinius, plasti
kos ir improvizacijos sugebėjimus,
sukūrė išmonės ir džiugesio kupiną
spektaklį, kuris ne tik pačius mažiau

Nauja LB taryba

sius, bet ir suaugusius žiūrovus kvie
čia pažvelgti į gerai žinomą pasaką
kitaip. Nesislėpdami už dekoracijų
ar puošnių kostiumų jaunieji aktoriai
seka pasaką pasitelkdami vien savo
muzikinį ir vaidybinį kūrybiškumą.
Maža to, iš užsiėm
 imų akademijoje
metu gimusių eskizų sukurta studen
tiška „Coliukė“ – ne tik pasaka, bet
ir vaidybos pradžiamokslis visiems.
Šventės generalinis rėmėjas:
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas. Rėmėjai: LR ambasada Airi
joje, „Western Union“, „Lituanica“.
ALB inf.

danijoje
2007-06-30 Kopenhagoje vy
ko Danijos Lietuvių Bendruomenės
neeilinis visuotinis susirinkimas, ku
ris išrinko naują DLB tarybą: Andrių
Karolį, Artūrą Maslauską, Jolitą Ki
čienę, Mindaugą Vaupšą, Redą Miel
dažytę, Remigijų Juodviršį, Vytautą
Raudonį. Tos pačios dienos DLB ta
rybos susirinkime nutarta DLB tary
bos pirminku išrinkti Vytautą Raudo
nį, o DLB tarybos iždininku – Arturą
Maslauską.
DLB inf.
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australijoje

Dainuoja Adelaidės

lie t u v ių cho r as

Paminėti pabaltiečių trėmimai
1952 m. Adelaidės pabaltie
čiai sudarė bendrą pabaltiečių organi
zaciją „The Baltic Council of South

Pagerbtas kun. J. N. Petraitis
Adelaidės lietuviai, vieninte
liai, kurie turi savo bažnyčią – koply
čią ir lietuvį kunigą. Sydnėjaus lietu
viai, mirus prel. Petrui Butkui ir vė
liau kun. P. Mortūzui, liko be kunigo
ir lietuviškų pamaldų. Buvo bandyta
iškviesti kunigą iš Lietuvos, bet ir
čia jaučiamas kunigų stygius. Dabar
jiems kartą per mėnesį Mišias atna
šauja lenkų kunigas. Tik Merbourno
lietuviams, mirus prel. P. Daukniui,
pavyko gauti lietuvį kunigą iš Lietu
vos, kun. Egidijų Arnašių, o šiam iš
vykus – kun. Algirdą Šimkų.
Adelaidės lietuvis kun. Juozas
Nikodemas Petraitis, MIC, daugiau
kaip 20 m. vadovauja lietuvių para
pijai. Jis prieš penketą metų atšven
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Renginys po renginio Adelaidėje

„Lituania“

Australia“. Šios organizacijos pagrin
dinis tikslas yra kelti ir skleisti netei
singą Pabaltijo valstybių okupaciją.
Pabaltiečių trėmimai 1941 m. ir vė
liau buvo labai plačiai minimi, daly
tė 50 m. kunigystės jubiliejų, šiemet
– amžiaus 85-erių ir kunigystės 55erių sukaktis. Nors amžiaus našta sle
gia, bet kunigas Juozas visada jaunas
ir visur suspėja. Jis kiekvieną rytą at
našauja šv. Mišias, o sekmadieniais
– net dvejas, redaguoja Adelaidės lie
tuvių biuletenį, kuris leidžiamas kas
antra savaitė, aptarnauja ispanų ben
druomenę, kuri neturi kunigo, nes
laisvai kalba ispaniškai. Mokėdamas
gerai ir lotyniškai, šią kalbą lengvai
išmoko, kai jam teko net 18 metų
dirbti tarp Argentinos lietuvių.
Po padėkos pamaldų giedojo
Šv. Kazimiero bažnytinis choras,
vad. Nemiros Stapleton ir viešnios
iš Melbourno – Birutė Kymantienė
– Australijos lietuvių katalikų fede
racijos pirmininkė ir Rita Mačiulai
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vaujant Australijos politikams. Nors,
mažėjant po Antrojo pasaulinio karo
atvykusiųjų pabaltiečių, šie minėji
mai silpo, bet idėjos neasisakyta iki
šiol. Šiais metais pabaltiečiams vado
vauja Adelaidės apylinkės valdybos
pirm. Leon as Vasiliūnas. Jo pastan
gomis surengtos 55-osios trėmimų
metinės, kurios vyko latvių Šv. Petro
bažnyčioje. Pagrindinis kalbėtojas
mons. Dovydas Cappo, Adelaidės
katalikų arkivyskupijos gen. vika
ras. Atvyko keletas parlamentarų ir
kt. garbingų svečių. Po pranešimo
maldas ir Šv. Rašto skaitinius skaitė
latvių, estų ir lietuvių kunigai. Jung
tinis estų, latvių ir lietuvių choras
giedojo A. Topman „Requiem“. Vi
sus maloniai nustebino Marrytville
gimnazijos choras, atlikęs 4 giesmes
ir dainas visomis trim kalbomis. Cho
rui dirigavo latvis Aldis Sils. Šis cho
ras yra koncertavęs Europoje ir net
Lietuvoje. Dainavo lietuvių ir latvių
chorai. Lietuvių chorui „Lituania“
vadovauja Jonas Pocius.
Minėjime dalyvavo daugiau
kaip 100 estų, latvių ir lietuvių. Mi
nėjimas baigtas trijų valstybių him
nais.
tienė. Po to parapijos salėje vyko
vaišės, kurias vedė parapijos pirmi
ninkas Viktoras Baltutis. Klausėmės
Jono Pociaus skambinamų klasikinių
kūrinių, Sietynas Kubilius deklama
vo Antano Gustačio, Jono Aisčio ir
Bernardo Brazdžionio eiles, viešnios
solistės atliko populiarių lietuviš
kų dainų. Klausytojai prašė solistes
kviesti dažniau. Meninei programai
vadovavo „Lituania“ meno vadovas
Jonas Pocius, o vaišes ruošė Adelai
dės katalikų moterų draugijos valdy
ba.
Žinias iš Adelaidės parengė
Viktoras Baltutis

Adela
 id
 ės liet uv
 iai švenč ia kun.
Juozo Nikodemo Petraičio, lietu
viams pat
 arn
 auj anč io daug
 iau kaip
20 met ų, jub il iej ų
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Tautos šventė
Išeivija Tautos šventę buvo
įpratusi švęsti rugsėjo 8-ąją. Po Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo
1990 m. Lietuvos vyriausybė Valsty
bės diena paskelbė liepos 6-ąją. Pa
mažu ir vakariečiai apsiprato su šia
permaina.
Šiemet Adelaidės lietuviai
Valstybės šventę šventė visą savai
tę. Dėl susidariusių sąlygų apylinkės
valdyba šventę atkėlė į liepos 1-ąją.
Lietuvių namuose ir Šv. Kazimiero
koplyčios kiemelyje buvo pakeltos
vėliavos ir įvyko trumpa programa.
Lietuvos Respublikos garbės konsu
lė Janina Vabolienė, OAM, liepos
6-ąją Lietuvių namuose surengė pri
ėmimą, kuriame dalyvavo P. Austra
lijos valstijos premjerui atstovavusi
min. Carmell Zollo, MLC, daugelio
valstybių konsulai ir garbės konsu
lai, Adelaidės organizacijų vadovai
ir atstovai. Buvo parengta nedidelė
Lietuvos istorijos parodėlė.
Pasveikinusi susirinkusius J.
Vabolienė apibūdino Lietuvos kelią
į nepriklausomybę. Pietų Australijos
premjero atstovė Carmell Zollo pa
kėlė tostą už Lietuvą. Buvo sugroti

Pietų Australijos (kairėje) min. Carmell Zollo, MLC, ir LR  garbės
Vak
 arų Australijai bei Šiaurinei terotorijai Janina Vabo
lie n ė , OAM
kon s u l ė  P ie t ų ir

Lietuvos ir Australijos himnai. Po to
vyko vaišės, kurių metu lietuviams
buvo proga susipažinti su kitų valsty
bių konsulais ir P. Australijos parei
gūnais.
Toks mūsų garbės konsulės

renginys labai sveikintinas, nes kitų
valstybių atstovai nėra pakankamai
susipažinę su Lietuva, kiti net neži
no, kur ji yra, ir buvo proga juos su
pažindinti.
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plb kraštų žinios

argentinoje
Lietuvių kalbos kursai šiame
mieste jau vyksta 3 metai. Jų vado
vas Juan Ignacio Fourment Kalvelis
seniai dirba su lietuvių jaunimo or
ganizacija ir moko lietuvių kalbos.
Šiuo metu kursų pavaduotoja yra Ire
ne Andrunavičiūtė.
Mokyklos Juan Bautista Alber
di direktorė paskolina patalpą, kurio
je vyksta kursai. Tai labai svarbu vi
sai Berisso Lietuvių Bendruomenei.
Mokslas trunka 3 metus, kad būtų
visiškai įsisavintos pamokos.
Jono Basanavičiaus lietuviška

Šeštadieninė mokykla Berisse
mokykla bendradarbiauja su mokyk
la Juan Bautista Alberdi iš Berisso.
Jos dėka mes galime dirbti ir moky
tis kiekvieną šeštadienį.
Mokykloje mokosi 2 mokinių
grupės, taikomas skirtingas darbo po
būdis dirbant su vaikais ir su pagy
venusiais žmonėmis. Stengiamės pri
statyti lietuvišką kultūrą, papročius
ir tradicijas. Rodome filmus apie
Lietuvą ir Vilnių, kad visi pamatytų
šiandienos Lietuvos vaizdus. Tai yra
mūsų tikslas. Žinome, kad be kalbos
nėra tautos, bet mes norime papasa

koti ir apie istoriją, lietuviškus val
gius, paaiškinti apie dabartinę šalies
politinę situac iją, kad žmonės susida
rytų pilną vaizdą apie Lietuvą praei
tyje ir šiandien.
Smagu, kad beveik visi lie
tuvių kilmės žmonės prisideda prie
kursų rengimo. Argentiniečiai taip
pat domisi Lietuva ir retkarčiais, kai
rodomi filmai, atvažiuoja jų žiūrėti.
Juan Ignacio
Fourment Kalvelis
Mokyklos vadovas

sostinė. Tai vienas iš svarbiausių Ar
gentinos miestų (prie Berisso miesto,
kur yra lietuvių bendruomenė). Mies
to atstovai puikiai bendrauja ir ben
dradarbiauja su „Ecos de Lituania“.
Juan Ignacio Fourment Kalve
lis sako, kad žmonės domisi ir mielai
įsitraukia į radijo programos veiklą.
„Ecos de Lituania“ jau buvo
įtraukta į municipalinio paveldo są
rašus Berisso mieste ir San Martino
mieste, kur meras yra dr. Ricardo
Ivoškus.
„Ecos de Lituan ia“ kolekty
vas: administratorius ir vedėjas Juan
Ignacio Fourment Kalvelis; Isabel
Kalvelis (vedėjo pagalbininkė, mu
zikos redaktorė ir lietuviškų valgių
skyrelio vedėja); Juan José Four

ment (produkcija); Fabián Meschi
ni (technikos operatorius); Miguel
Stratakis („Webmasteris“). Además,
colaboran: Alfonso Markus (sielo
vada); Ana Semėnas (literatūra ir
eilėraščiai); Carlos Forte (lietuvių
kalba); Adrián Glemza (sportas);
Irene Andrunavičius (tradicijos ir
papročiai); Juan Klimaitis (patarlės
ir anekdotai Berisso mieste); Mirta
Cecis (turizmas); Raúl Petronis (nau
jausios žinios); Paola Monkevičius
(lietuvių migracija); Pedro Glemza
(ekonomika); Virginia Petronis (tei
sė); Valentina Bukauskas de Pérsico
(istorija); Arnaldo Vezbickas (mitai
ir legendos), Casimiro Mačiulis (re
ligija), Nélida Zavickaite de Mahne
(Lietuva XXI amžiuje), Enrique Ci
kota (tautiniai šokiai).
Lietuvių radijas turi korespon
dentų visame pasaulyje, jie praneša
Lietuvių Bendruomenės žinias ir nau
jienas iš Lietuvos: Deimantė Dokšai
tė (lietuviams.com redaktorė), Jur
gita Lauritėnaitė, Algirdas Delonas.
Naujienas iš Brazilijos mums prane
šinėja Adilson Puodžiūnas, iš kaimy
ninio Urugvajaus – Jorge Ivanaus
kas, o iš Jungtinių Amerikos Valstijų
– Elina Gaidimauskaitė.
Šiuo metu laidos galima klau
sytis ir internetu adresu: www.ecos
delituania.com.ar.
„Ecos de Lituania“ inf.

„Ecos de Lituania“ vėl gavo svarbų apdovanojimą
„Ecos de Lituania“ lietuvių
radijo programa Buenos Aires pro
vincijos deputatų rūmų dekretu ofi
cialiai pripažinta kaip „svarbios kul
tūrinės reikšmės“ programa. Labai
svarbu, kad pagrindinės Argentinos
provincijos kreipia dėmesį į „Ecos
de Lituania“ ir pripažįsta vedėjo ir
viso kolektyvo darbą bei veiklą, kaip
ši radijo valandėlė bendrauja ir sklei
džia žinias apie Lietuvą Argentinoje
ir visoje Pietų Amerikoje, bendruo
menės vardu palaiko ryšį su Argenti
nos vyriausybės atstovais.
Kaip „svarbios
kultūrinės
reikšmės“ programą „Ecos de Litua
nia“ taip pat pripažįsta La Plata mies
to taryba, paskelbusi tai dekretu. La
Plata yra Buenos Aires provincijos

Lietuviškos Jono Basanavičiaus mokyklos Berisse
mo k i n
 iai. Kairėje – mokyklos vedėjas J. I. F. Kalvelis
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Lietuvis architektas ir Pasaulio prekybos centras
Eugenija Misevičienė

Edmundas Narbutas

prie nau j ų j ų

„World Trade Center“ (Pasau
lio prekybos centro) pastatai buvo
aukščiausi visoje Amerikoje. Labai
gaila, kad jie buvo taip negailestin
gai nušluoti nuo mūsų pasaulio žemė
lapio. Žinia, WTC vietoje nuspręsta
pastatyti paminklą 2001-ųjų metų
rugsėjo 11 dienos įvykių aukoms at
minti. Atakos metu buvo sugriauti 7
pastatai, penkis jų žadama atstatyti
iki 2012 metų. Na, o atstatomųjų dar
bų vadovas yra lietuvis architektas
Edmundas Narbutas. Jis dirba „Sil

„World Trade Center“ pastatų

ma k e to nuo t rau k os . I š as m e n i n io al b u m o

verstein Properties“ kompanijoje,
kuri ir atsakinga už WTC atstatymo
projektą. Lietuvis dirba New Yorko
viename iš šios kompanijos jau atsta
tytų WTC aplinkos pastatų. Šis bokš
tas, vadinamas 7-uoju, atakos metu
nuvirto paskutinis, o atstatytas pirma
sis, jo statyba pabaigta 2006 metais.
Pastatas 52 aukštų, lietuvio Edmun
do Narbuto kabinetas yra 38-ajame
aukšte, pro jo langus matyti ne tik
nuostabus Manhattano vaizdas, bet
ir visos statybos, vykstančios World

Trade centro aikštėje.
Pats Edmundas Narbutas gimė
Detroito mieste, Michigano valstijo
je. Jo tėveliai – emigrantai iš Lietu
vos. Mama Stasė kilusi iš Dusetų, o
tėvelis Mečys – iš Kauno. Jie buvo
Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai,
kurį laiko gyveno Muenchene (Vokie
tija), pabėgėlių stovykloje. Ten jiedu
susipažino ir susituokė. 1949 m. at
vyko į New Yorką, vėliau persikėlė į
Detroitą, kur tuo metu keliavo daug
žmonių iš Europos. Mama dirbo di
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delėje parduotuvėje, o tėvas buvo
architektas. Jis mokėsi dar prieškari
nėje Lietuvoje ir Austrijoje. Detroito
apylinkėse pastatė nemažai namų.
Vėliau Edmundo tėvai persikraustė į
California valstiją ir tik po tėvo mir
ties mama sugrįžo į Detroitą ir dabar
tebegyvena viename iš tėvo statytų
namų. Edmundo motina dabar jau
pensininkė, pas ją sūnus nuvažiuo
ju du kartus per metus, stengiasi su
ja kalbėti tik lietuviškai. Edmundas
Narbutas vis dar kalba, supranta, ra
šo ir skaito tėvų kalba. Jis vaikystėje
apie 5 metus lankė šeštadieninę Šv.
Antano parapijos lituan istinę mokyk
lą. Edmundas taip pat turi brolį Kęs
tutį, kuris yra teisininkas ir dirba di
zaino versle, kartu su šeima gyvena
San Francisco (California).
Su būsimąja žmona Rosalyn
Edmundas susipažino dar mokyklo
je. Vėliau jie kartu studijavo Michi
gano universitete, jis – architektūrą,
ji – meną. Dar studijų metais jaunuo
liai susituokė. Rosalyn taip pat gimė
Detroite, jos tėvai yra lenkų kilmės.
Ji kurį laiką dirbo bibliotekininke, vė
liau „South beach“ meno aukcionuo
se. Dabar ji jau pensijoje. Vaikų Nar
butai neturi, gyvena dviese. Baigę
universitetą jie sprendė, kur važiuoti
– ar į San Francisco, ar į New Yorką.
Ir nusprendė vykti į New Yorką, kur
persikraustė 1978 m. Šis miestas, Ed
mundo manymu, puiki vieta kopti
karjeros laiptais ir mėgautis kultūri
niu gyvenimu.
„Silverstein Properties“ kom
panijoje E. Narbutas dirba dvejus su
puse metų. Baigęs Michigano univer
sitetą, architektūros specialybę, iš
pirmo karto (tai padaryti pavyksta to
li gražu ne visiems) išlaikė architek
to patento egzaminus, tuo labai save
nustebinęs. Vėliau 3 m. dirbo pagal
biniu architektu (tai turi daryti prieš
tapdamas savarankišku architektu).
Atvykęs į New Yorką jis dirbo tokio
se žinomose architektų kompanijose
kaip „SOM“, „Perkins and Will“ ir
kt. Prieš pradėdamas dirbti „Silvers
tein Properties“ kompanijoje Edmun
das darbavosi „Hines“ firmoje. Vie
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ną dieną „Silverstein“ atstovai patys
jam paskambino ir paklausė, ar archi
tektas nenorėtų prisijungti prie jų fir
mos WTC atstatymo darbų. Žinoma,
lietuvis sutiko su jų pasiūlymu, kuris
teikia unikalią galimybę, pasitaikan
čią kartą gyvenime.
„Silverstein Properties“ kom
panijoje Edmundas Narbutas dirba
dizaino vadovu. Jo komandoje – ar
chitektai, dizaineriai, braižytojai,
inžinieriai ir kt. specialistai. Edmun
das atsakingas už 2, 3 ir 4 bokštų
techninę dokumentaciją, prižiūrėti
procesą bei planuoti atstatomųjų dar
bų finansus.
Būdamas kompanijos „Sil
verstein Properies“ darbuotojas jis
vadovavo Laisvės bokšto (Freedom
Tower), kuris bus aukščiausias iš vi
sų 5 planuojamų WTC pastatų (bus
didžiausias ir visame Manhattane)
dizainui. Jų kompanija paruošė visą
dokumentaciją ir tolesnį darbą per
davė „Port Authority“ firmai. Dabar
lietuvis dirba „su“ 2 bokštu, kuris
bus tokio pat aukščio, kaip „Empire
State“ pastatas. Pastarasis šiuo metu
yra aukščiausias Manhattane. „Dvy
nukų“ vietoje bus pastatytas pamin
klas, tyli vieta, kur žmonės galės pa
gerbti mirusiuosius. O kiti pastatai
bus komercinės paskirties. Naujųjų
bokštų statyboms naudojamos ug
niai ir smūgiams atsparios medžia
gos. Sienos daromos daug storesnės,
nei buvo anksčiau, naudojama daug
naujų technologijų. Nauji WTC bokš
tai bus patys saugiausi New Yorke.
Jei pasikartotų rugsėjo įvykiai, pasta
tai ir jame esantys žmonės tikrai ne
benukentėtų. Šioms statyboms bus
išleista daugiau kaip 20 milijardų
dolerių.
Manhattaną puošia ir daugiau
lietuvio architekto projektuotų pasta
tų. Per visą savo 30-ties metų karje
rą Edmundas Narbutas suprojektavo
tikrai nemažai statinių Amerikoje bei
Kanadoje. Dideli, 25 milijonų kvad
ratinių pėdų ploto, pastatai – tokių
turbūt per 10. Jis taip pat dirbo sta
tant kelias ligonines, oro uostus, pa
vyzdžiui, Dulles oro uostą Washing
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tone ir J.F. Kennedy oro uosto New
Yorke vieną iš terminalų. Kitas jo
statytas pastatas, nepatikėsite, buvo
vienas iš taip pat nugriautų Rugsėjo
11-tąją. Tai viešbutis, kuris stovėjo
tarp dviejų Pasaulio prekybos centro
pastatų. Tai buvo vienas pirmųjų jo
kurtų pastatų, projektuotų vos persi
kėlus į New Yorką.
Rugsėjo 11-osios įvykių metu
jie su žmona atostogavo Portugalijo
je ir mašina keliavo iš vieno mieste
lio į kitą, nežiūrėdami televizoriaus.
Kai atsidūrė sename nedideliame
viešbutyje, jo žmona įsijungė televi
zorių. Edmundas tuo metu buvo vo
nioje, kai išgirdo Rosalyn verkiant.
Nuo rugsėjo 11-osios atakos buvo
praėję 6 valandos. Leisdamiesi Ke
nedžio aerouoste Narbutai dar matė
dulkes, kurios tebekilo į orą. Nė vie
nas Edmundo draugas ar pažįstamas
nežuvo, tačiau tarp mirusiųjų buvo
jo pažįstamų draugų ir šeimos narių.
Įvykio metu pastatuose buvo ir „Sil
verstein“ kompanijos, kuri nuomojo
tuos pastatus, darbuotojų. Tarp jų
yra žmonių, kurie, lėktuvui įskridus
į pastatą, buvo 65-ajame aukšte, ta
čiau sugebėjo išsigelbėti.
Edmundas su žmona gyvena
viršutinėje Manhattano rajono daly
je, vakarų pusėje. Tai labai gražus ra
jonas prie Hudson upės. Jie gyvena
name, pastatytame dar 1907 metais.
Šiame kooperatyviniame pastate jie
yra jau 18 metų. 6 metus Edmundas
buvo butų valdybos pirmininkas,
jam tekdavo nemažai darbų. Tačiau
prieš 5 metus lietuvis to darbo atsisa
kė. Narbutų kaimynai labai inteligen
tiški žmonės. Tarp jų nemažai meni
ninkų, rašytojų, gamtosaugininkų ir
kitų įdomių žmonių.
Edmundas Narbutas didžiuo
jasi savo kilme. Tai, kad jis yra lie
tuvis, žmonėms tik sukelia susido
mėjimą. Su žmona jie labai mėgsta
keliones, važinėja po pasaulį, tačiau
Lietuvoje jiems apsilankyti dar ne
teko. Edmundas visada labai norėjo
ten nuvykti, planavo net šiais metais,
bet jei neišeis, būtinai tai padaryti ža
da kitąmet.

mūsų kūryba

Toronto maironiukai surengė literatūrinį teismą

Tariasi ponios Sofijos advokatai Tomas Trussow ir Anikė Rudnitsky
Toronto Maironio lietuvių mo
kyklos aštuntosios klasės mokiniai
skaitė Šatrijos Raganos „Irkos trage
diją“, kuri jiems paliko didelį įspū
dį, sukėlė daugybę ginčų, diskusijų,
todėl teko suruošti literatūrinį teis
mą, kiekvienam mokiniui padalinant
po vaidmenį. Kadangi veikėjų buvo
mažiau negu mokinių klasėje, vienas
vaidmuo atiteko keliems mokiniams.
Mokyt. Rima Žemaitytė-De
Iuliis
Teisėjas – Evaldas Mitras
Mes susirinkom nuspręsti, kas
kaltas dėl Irkos tragedijos. Teisme
dalyvauja Irka, Irkos motina ponia
Sofija, tėtis, tarnaitė Liudvė, ponas
Gurskis ir jų gynėjai – advokatai.
Kai visi baigs savo kalbas, aš nusprę
siu, kas kaltas, kad Irka verkia ir jau
čia, kad jos niekas nemyli.

Irka – Austėja Vaškevičiūtė,
Tomas Botyrius
Man šešeri metai. Aš esu gera
mergaitė, kuri norėjo mylėti visus,
bet ne visi mano meilės nusipelnė.
Man labai liūdna namuose, nes mano
mamytė visada dirba su ponu Gurs
kiu. Jeigu mama norėjo daugiau būti
su ponu Gurskiu, ji turėjo mane vežti
į mokyklą, kad aš namie nebūčiau.
Taip, jinai man nupirko daug ko, bet
man reikėjo tik mamos ir tėtės mei
lės. Jeigu vaikas to negauna, jam ne
gera. Aš pabėgau, nes norėjau, kad
mama pradėtų galvoti apie mane. Na
mie aš galiu draugauti tik su šuniu
ku Džimu. Aš daugiau bendrauju su
Liudve negu su savo mamyte. Man
atrodo, kad tėvelis mane myli labiau
negu mama. Jis man dovanojo Dži
mą ir su manimi bendravo, kai buvo
atvažiavęs ir kai aš buvau pas jį. Da
bar visą dieną žaidžiu su Džimu, o
mama dirba su ponu Gurskiu. Kai

grįžta, ji nenori girdėti, ką aš darau
visą dieną viena. Naktį aš kartais ver
kiu, kalbuosi su žvaigždėmis. Man
atrodo, kad jos yra vaikai kaip aš,
bet neturi jokių rūpesčių.
Tą dieną, kai atvažiavo ponas
Gurskis, aš nuėjau į kambarį atsi
prašyt, bet pamačiau, kaip jis kalba
mamai į ausį. Mama išstūmė mane
iš kambario ir liepė eiti į sodą. Aš
supratau, kad ji manęs nebemyli. Iš
girdau, kaip ji su ponu Gurskiu ne
gražiai kalbėjo apie mane ir tėvelį.
Aš pasiėmiau savo lėlę, kuriai
labiausiai reikėjo globos, kelis litus,
Džimą ir iškeliavau pas tėtę. Bet tė
tės bute, jo kėdėje, sėdėjo kita mote
ris. Tada aš pravirkau.
Irkos advokatai – Povilas
Grigutis, Matas Sungaila
Kaip Irkos advokatai mes ma
nome, kad byla bus palanki mums.
Irkos mama buvo labai bloga jai.
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Dukra vakarais norėjo prisiglausti
prie mamos, bet mama ją tik nustum
davo. Ji draugavo su ponu Gurskiu ir
nenorėjo būti su Irka. Ponas Gurskis
tyčia mamytę stengėsi atitraukti nuo
dukters. Kas būtų, jeigu svetimas
žmogus ateitų į jūsų namus ir pradė
tų jums nurodinėti? Mes manome,
kad Irka neturėjo kito kelio, kaip tik
pabėgti. Ir jos tėvas jai nieko gero
nepadarė, jis tik gyveno savo gyve
nimą.
Irkos mamytė ponia Sofija
– Veronika Jonuškaitė
Irkos advokatai sako, kad aš
nemyliu Irkos. Tai nesąmonė. Kai aš
su Irkos tėveliu išsiskyriau, likau gy
venti su Irka. Aš ją be galo myliu.
Irka turi visokiausių lėlių, suknelių,
kaspinų ir žaislų. Kiekvieną dieną
jai yra paruošta maisto. Aš planuoju
surasti jai mokytoją. Aš galiu supras
ti, kodėl esu kaltinama. Irka nebuvo
patenkinta, gyvendama su manimi,
nes aš daug laiko praleidžiu su ponu
Gurskiu. Aš turiu daug laiko praleis
ti laukuose, miške. Tokius didelius
laukus sunku prižiūrėti. Kiekvieną
dieną aš pareinu pavargusi. Reikia
nuspręsti, kuriuos medžius miške
kirsti, parduoti, kad šeimai būtų pini
gų. Ponas Gurskis visada padeda. Aš
labai dėkinga jam už tai.
Irka, būdama mažas vaikas, įsi
vaizdavo, kad aš jos nemyliu. Vaikai
turi didelę vaizduotę. Aš manau, kad
šitas nesusipratimas bus išaiškintas.
Ponios Sofijos advokatai –
Anikė Rudnitsky, Tomas Trussow
Irka dar maža. Taip, ji vieniša,
neturi nei broliuko, nei sesutės, tėve
lis gyvena toli ir su kita moterimi, o
Irkos mama savo laisvalaikį leidžia
su ponu Gurskiu. Irka jaučiasi nu
skriausta, nes mama jai neskiria tiek
daug dėmesio, kiek mergaitė norėtų.
Mes, kaip advokatai, pasakysime,
kad kiekvienas žmogus turi savo gy
venimą. Tai, kad ponia Sofija dau
giau laiko praleido su ponu Gurskiu,
nereiškia, kad ji nemyli savo dukros.
Juk ji pirko dukrai lėles, drabužius,
rūpinosi, kad ji būtų pavalgiusi ir
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švari. Bet Irka nori dar daugiau. Ji
nori visko tik sau. Irka dar maža ir
nelabai supranta, kad viską reikia
dalintis su kitais. Mama turi susitvar
kyti savo gyvenimą jų abiejų naudai.
Ponia Sofija nekalta, ji labai myli sa
vo dukrą. Kai ji liko viena, į pagal
bą jai atėjo ponas Gurskis. Jis buvo
labai geras ir jai padėjo atlikti visus
darbus. Irka nesuprato, kad mama ją
mylėjo, bet neturėjo laiko.
Irkos tėvelis – Adomas Kulie
šius, Petras Pečiulis, Daiva Andriu
lytė
Aš Irką labai myliu. Aš žinau,
kad ir ji mane myli. Jai aš nieko blogo
nepadariau. Aš tik negalėjau gyventi
su jos mama ir norėjau gyventi savo
gyvenimą. Aš labai myliu savo dukrą
– nupirkau jai šuniuką, kuris yra jos
vienintelis draugas. Džimas žaidžia
su ja, kai Irkai liūdna. Irkos mama
jai nupirko tik žaislų, kurie mylėti ne
moka. Aš nebuvau namie, kai Irka at
važiavo. Jeigu būčiau žinojęs, būčiau
jos laukęs. Aš nuvažiuoju į dvarą ap
lankyti Irkos. Irka turėtų žinoti, kad

ją myliu. Jeigu Irka manęs pasiilgo,
tai rodo, kad esu geras tėtis.
Ponas Gurskis – Danielius
Kuliešius
Aš nepadariau Irkai nieko blo
ga, tik norėjau, kad Irkos mama būtų
su manim, ne tik su Irka. Aš su Irka
visada gražiai elgiausi, nors žinojau,
kad ji manęs nemėgsta ir nelabai
gražiai kalba su manimi. Kai kartą
aš norėjau su Irkos mama išvažiuoti,
ji su manimi buvo labai nemandagi.
Tai, žinoma, man nepatiko, bet aš jai
nieko blogo nepadariau. Ne aš kal
tas, kad ji liūdna.
Teismo nuosprendis
Teisėjas – Evaldas Mitras
Aš nusprendžiau, kad nėra di
desnės bausmės tėvams, kaip prarasti
savo dukters meilę visam gyvenimui.
Irkos mamytei, tėveliui, ponui Gurs
kiui paliksime patiems susitarti su jų
pačių sąžine. Jeigu ne, ant jų sąžinės
gulės Irkos skausmas, iškęstas dėl
šių suaugusiųjų žmonių netinkamo el
gesio su šešerių metų mergaite.

Politiniai kaliniai ir tremtiniai
pasisako už dvigubą pilietybę
2007-05-22 grupė Lietuvos
politinių kalinių, tremtinių, rezisten
tų ir žmogaus teisių gynėjų paskel
bė kreipimąsi į lietuvių tautą dėl
dvigubos pilietybės. „1991 m. atku
riant Lietuvos nepriklausomybę tuo
metinės valdžios nutarimu išeivijos
lietuviams Lietuvos pilietybė, kurią
bolševikų okupacinė valdžia buvo
jiems atėmusi, ne tik nebuvo sugrą
žinta, bet net buvo užginta. Tai pada
rė okupantų parengti ir išmokslinti
žmonės, išmokyti neigiamai žiūrėti į
mūsų išeiviją, nors jai priklausė ket
virtadalis mūsų tautos, trys ketvirta
daliai lietuvių rašytojų ir t.t., kurių
patirtis kovoje už Lietuvos laisvę bū
tų nepaprastai pravertusi. Nesugebėta
ir prisiminti, kad jau 1937 m. gruodžio
30 d. tarp JAV ir LR buvo pasirašyta
karinės prievolės sutartis, įtvirtinanti
dvigubos pilietybės galimybę. Ir pa
gal LR 1938 m. Konstituciją pilietis,
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turėdamas svetimą pilietybę, galėjo
išlaikyti ir Lietuvos pilietybę. Deja,
ir vėliau Konstitucinis teismas 2006
m. lapkričio 13 d. nutarimu užkirto
kelią dvigubai pilietybei. Tad tas bar
bariškas žingsnis tebeeskaluojamas
ir šiandien, nes kai kam ir dabartinė
je Lietuvoje labai norisi, kad įvairiu
būdu lietuviai, atsidūrę už Lietuvos
ribų, būtų priversti nutraukti pilieti
nius santykius su Lietuva. Jiems ne
rūpi tautos nedalomumas. Ši šventva
giška nuostata – okupacinis reliktas.
Mes, kurie niekada nesitaikstėme su
okupacija ir kiek beišgalėdami su ja
kovojome, ne tik atsiprašome mūsų
drąsios, niekada kovoje už Lietuvos
laisvę nenuleidusios rankų išeivijos,
bet ir reikalaujame nutraukti šia nie
kingą praktiką Lietuvoje“, – sakoma
grupės politinių kalinių, tremtinių,
rezistentų ir žmogaus teisių gynėjų
kreipimesi.
PL inf.

diskutuojame

Pilietybės klausimas Europos Sąjungoje
Regina Narušienė

Per pastaruosius 10–15 me
tų dauguma ES šalių suvokė ryšių
su emigrantais palaikymo svarbą ir
ėmė daryti atitinkamų teisės aktų pa
taisas, kad emigrantai galėtų išsau
goti pilietybę arba įgyti ją iš naujo.
Tai, jog šios valstybės ėmėsi teisinių
priemonių išsaugoti ir atkurti daugy
bės savo emigrantų teisę į pilietybę,
buvo nulemta keleto veiksnių. Tarp
jų galima paminėti Sovietų Sąjun
gos griūtį, po kurios Rytų Europoje
atgimė nepriklausomos tautos, taip
pat ES plėtrą, kadangi ji naujiesiems
ES piliečiams sudarė sąlygas ne tik
pigiai ir greitai keliauti, bet ir emig
ruoti.
Kokios priežastys skatina kil
mės valstybę atkurti ir palaikyti pi
lietybe paremtus saitus su po visą
pasaulį pasklidusiais jos sūnumis
ir dukterimis? Viena iš akivaizdžių
priežasčių yra ta, jog emigrantai,
siųsdami namie likusiems giminai
čiams užsienyje uždirbtus pinigus,
kilmės (gimtajai) valstybei sukuria
ekonominę naudą. Kita labai svarbi
priežastis yra ta, kad nedaug gyvento
jų turinčios valstybės mano, jog žmo
nių praradimas stabdo jų ekonominį
augimą ir kelia grėsmę kultūriniam
valstybės išlikimui, todėl jos bando
sukurti paskatas emigrantams sugrįž
ti. Taip pat kilmės valstybės atsižvel
gia į tai, kad emigrantai užsienyje tu
ri veikti kaip aktyvūs savo tėvynės,
jos istorijos ir kultūros gynėjai, tad
ji siekia užtikrinti emigrantų suinte
resuotumą užsiimti kilmės valstybei
palankia veikla. Dalyvaudami užsie
nio valstybių politiniame gyvenime
emigrantai įgyja svarbių politinio
dalyvavimo įgūdžių, kuriais pasinau
dojus, jų tėvynei gali būti suteikta
svarbi ir kritinę reikšmę turinti tarp
tautinė parama. Ir galų gale – sugrįžę
emigrantai daugeliu aspektų praturti
na savo tėvynės gyvenimą, kas jau
savame yra vertybė. Visos išvardinto
sios priežastys yra pagrįstos.

Kita vertus, dėl įvairių priežas
čių daugybė emigrantų savo ruožtu
siekia atgauti ir išlaikyti savo kilmės
valstybės piliečio statusą. Jiems pi
lietybė yra svarbiausias realus ryšys
su kilmės valstybe, simbolizuojantis
emigranto prieraišumą tėvynei. Bet
kurioje pasaulio šalyje gyvenančiam
emigrantui pilietybė yra neapčiuo
piamas simbolis, suteikiantis jam ta
patybę. Emigrantams tai yra svarbu,
kadangi kilmės valstybėje jie turi
artimesnių ar tolimesnių giminaičių,
turi turto. Taip pat emigrantai nori
dalyvauti savo tėvynės politiniame
gyvenime, prisidėti prie jos ateities
kūrimo, jie dažnai lankosi tėvynėje
ir planuoja vieną dieną čia grįžti gy
venti visam laikui. Todėl bet koks
įstatymas ar politika, kuria yra pa
neigiama emigrantų teisė į pilietybę,
jiems kelia sumišimą ir sielvartą.
Bent septynios iš senųjų ES
šalių ir beveik visos naujosios vals
tybės narės iš kartos į kartą iš šalies
emigravusių asmenų palikuonims
nuo gimimo suteikia pilietybę, nekel
damos sąlygos, kad pilietybę turintis
žmogus turi gyventi kilmės valstybė
je (žr. Rainer Baubock, Eurozine vei
kalą „Kas yra Europos piliečiai?“).
Prancūzija leidžia savo užsienyje
gyvenantiems piliečiams įgyti antrą
pilietybę, kartu išlaikant ir Prancūzi
jos pilietybę. Užsienyje gyvenančių
Prancūzijos piliečių palikuonys iš
kartos į kartą automatiškai neribotam
laikui įgyja Prancūzijos pilietybę.
Airija airių palikuonims lei
džia turėti dvigubą pilietybę. Dvigu
ba pilietybė yra leidžiama Italijoje, o
italų kilmės asmenys, nors ir neturin
tys Italijos pilietybės, gali eiti valsty
bines pareigas, būti renkami.
Portugalijos
Konstitucijoje
yra numatyta dvigubos pilietybės ga
limybė, užsienyje gyvenantiems šios
šalies piliečiams yra suteikiamos
tokios pat teisės, kaip ir pačioje Por
tugalijoje gyvenantiems piliečiams

– jie gali būti renkami Portugalijos
parlamento nariais ir pasyviąja balso
teise dalyvauti parlamento rinkimuo
se.
Ispanijos Konstitucijos 11ajame ir 12-ajame straipsniuose yra
numatyta, kad iš ispanų kilmės žmo
nių negali būti atimta Ispanijos pilie
tybė.
Švedijoje negyvenantys jos
piliečiai turi dvigubą pilietybę, kuri
jiems suteikia visas teises ir leidžia
daryti didelę įtaką politiniam Švedi
jos gyvenimui.
Estijos Konstitucijoje numa
tyta, kad „Iš nė vieno asmens, kuris
gimdamas įgijo Estijos pilietybę, ši
pilietybė negali būti atimta“. Latvi
joje yra draudžiama turėti dvigubą
pilietybę, tačiau šis draudimas netai
komas emigrantams.
Nors Lenkijoje dviguba piliety
bė uždrausta, šis draudimas netaiko
mas etninės kilmės lenkams. Lenki
joje galioja nuostata dėl tų ne lenkų
kilmės asmenų, kurie Lenkiją paliko
savanoriškai ir kurie yra įgiję savo
tikrosios tėvynės pilietybę, repatria
cijos. Be to, Lenkijoje yra priimta
konstitucinė pataisa, kurios dėka as
muo gali netekti Lenkijos pilietybės
tik tuo atveju, jei jis arba ji išreiškia
aiškų norą atsisakyti pilietybės.
Čekijos Konstitucijoje yra nu
matyta, kad Čekijos pilietybė negali
būti atimta prieš asmens valią. Slova
kijoje galioja nuostata, kad pilietybė
gali būti panaikinta tik paties asmens
prašymu.
Yra nedaug patikimų duome
nų apie tai, kiek asmenų šiandien turi
dvigubą pilietybę, kadangi nėra prie
monių patikrinti tokių duomenų pati
kimumo. Nors galimybė turėti keletą
pilietybių paverčia niekais pradinę
valstybingumo idėją, tačiau šiandien
dauguma šalių tiki, kad liberalesnis
požiūris į dvigubą pilietybę yra ge
riausias būdas užtikrinti nacionalinę
vienybę. Tad dviguba pilietybė yra
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diskutuojame
plačiai paplitęs ir neišvengiamas fe
nomenas. Nepaisant to, kad kai ku
rios šalys turi nusistačiusios aiškią
pilietybės politiką, neleidžiančią
turėti dvi ar daugiau pilietybių, dau
gumoje pilietybę reguliuojančių įsta
tymų apstu išimčių, be to, praktikoje
teisiškai griežtai įforminta politika
neretai yra vykdoma nuolaidžiau.
Vis daugiau žmonių įgyjant
dvigubą pilietybę apie šį faktą nere
tai nežino nė viena iš pilietybę sutei
kusių valstybių, kadangi šalys dažnai
netgi neturi priemonių tam išsiaiškin
ti. Iš esmės neįmanoma užtikrinti,
kad draudimas turėti dvi pilietybes
bus nepažeidžiamas.
Tokie politinių teisių suvaržy
mai, kaip teisė balsuoti ar būti išrink
tam ES retai pasitaiko. Yra nuomo
nių, kad valstybėms tarptautiniu lyg
meniu turėtų būti uždrausta neleisti
savo piliečiams turėti dvigubos pilie
tybės, kadangi, nustatydamos tokius
draudimus, šalys diskriminuoja savo
piliečius prieš tas valstybes, kurių
konstitucijose yra įtvirtintos lygaus
traktavimo nuostatos, taip pat – pa
žeidžia kai kurių tarptautinių konven
cijų, tokių kaip Europos Konvencija
dėl tautybės, nuostatas.
Deja, Lietuva patenka tarp tų
šalių, kurios pilietybės reglamenta
vimo srityje žengė keletą žingsnių
atgal. 2006 metų lapkričio 13 dieną
LR Konstitucinis teismas pateikė la
bai griežtą Konstitucijos aiškinimą,
pagal kurį nė vienas etninis lietuvis
negali turėti dvigubos pilietybės.
Dvigubos pilietybės draudimas kelia
grėsmę tokios mažos valstybės kaip
Lietuva išlikimui, jos valstybingu
mui, turint omenyje didžiulius emig
racijos iš Lietuvos srautus. 12-ajame
LR Konstitucijos straipsnyje įtvirtin
ta, kad „Išskyrus įstatymo numatytus
atskirus atvejus, niekas negali būti
kartu Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės pilietis”. Po Nepriklauso
mybės atkūrimo Lietuvos parlamen
tas priėmė teisės aktus, leidžiančius
užsienyje gyvenantiems etniniams
lietuviams išlaikyti Lietuvos piliety
bę po to, kai jie įgyja kitos valstybės
pilietybę. Vėliau LR Konstitucinis
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teismas šiuos įstatymus pripažino
esant prieštaraujančius LR Konstitu
cijai ir netgi – kaip diskriminacinius.
Tačiau pagal įvairių apklausų duome
nis didžioji dalis Lietuvos gyventojų
pritaria tam, kad emigracijoje gyve
nantys ir kitos valstybės pilietybę įgi
ję etniniai lietuviai neturėtų prarasti
Lietuvos pilietybės. Tad dabar yra
tinkamas laikas Lietuvai teisiniu bū
du išspręsti pilietybės problemą.
Kaip Lietuvai išeiti iš susi
dariusios situacijos? Konstitucinio
teismo teigimu, 12-asis LR Konsti
tucijos straipsnis gali būti pakeistas
visuotinio referendumo sprendimu.
Tačiau sudėtingo Konstitucinio re
ferendumo procedūros galima ir iš
vengti naudojantis kitomis priemonė
mis. Tad teisinės pataisos galėtų būti
atliktos:
atitinkamuose teisės aktuose
aiškiai apibrėžiant tai, kas laikytina
12-ajame Konstitucijos straipsnyje
minimais „atskirais atvejais“. Kol
kas tokių teisės aktų nėra priimta;
Seimo atliktomis 32-ojo Kon
stitucijos straipsnio, kuriam taisyti
neturi būti šaukiamas referendumas,
pataisomis, prie minėtojo straipsnio
priduriant tokį sakinį: „Iš asmens, pi
lietybę įgijusio gimstant, Lietuvos pi
lietybė negali būti atimta“ (tokia pati
nuostata yra įtvirtinta Estijos Konsti
tucijos 5.2 straipsnyje);
arba, jei Lietuvos pilietis tuo
pat metu gali būti laikomas ir užsie
nio valstybės piliečiu, ir, jeigu tai
leidžia tos užsienio valstybės įsta
tymai, savo teisiniuose santykiuose
su Lietuvos Respublika toks asmuo
traktuojamas tik kaip Lietuvos pilie
tis (kaip tai įtvirtinta ir 9.2 Latvijos
Konstitucijos straipsnyje);
arba „Asmuo, kuris pagal Lie
tuvos Respublikos teisės aktus yra
laikomas Lietuvos piliečiu, tuo pat
metu negali būti kitos valstybės pilie
tis” (kaip yra numatyta ir Lenkijos
Konstitucijos 2-ajame straipsnyje)
ir iš jokio asmens Lietuvos piliety
bė negali būti atimta, išskyrus tuos
atvejus, kai pats asmuo yra išreiškęs
norą atsisakyti pilietybės);
arba „Lietuvos pilietybė gali
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būti atimta tik paties ją turinčio as
mens prašymu”, kaip yra numatyta
9.1 Slovakijos Respublikos Konstitu
cijos straipsnyje);
arba „Iš jokio asmens negali
būti atimta pilietybė prieš jo paties
valią” (kaip kad buvo numatyta 1993
metais atliktose Čekijos Konstituci
jos pataisose);
arba „Iš lietuvių kilmės asme
nų Lietuvos pilietybė negali būti at
imta“ (1978 metų Ispanijos Konstitu
cijos 11.2 straipsnis);
arba „Iš jokio Lietuvos pilie
čio, pilietybę įgijusio gimstant, pilie
tybė negali būti atimta prieš jo valią”
(tai 2007 metų balandžio 20 dieną
priimtas pasiūlymas, laukiantis LR
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės komisijos sprendimo).
Tarptautine sutartimi kiek
vienas Lietuvos pilietis kartu yra ir
Europos Sąjungos pilietis (17 straips
nis), tačiau jis negali būti ir kokios
nors kitos Europos Sąjungos narės pi
lietis. Įstojus į Europos Sąjungą visi
lietuviai automatiškai įgavo dvigubą
pilietybę.
Taip pat dar 1938 metų birže
lio 20 dieną Lietuva sudarė sutartį su
JAV, pagal kurią Lietuvos piliečiams
buvo leista turėti dvigubą – Lietuvos
ir JAV – pilietybę. Kitos valstybės
taip pat yra sudariusios dvišalius ir
/ar daugiašalius susitarimus su kito
mis valstybėmis, leidžiančius dvigu
bą pilietybę, kaip kad yra padariu
sios Italija ir Čekijos Respublika.
Tad šiandien LR Seimas turi
puikią progą padaryti reikalingus
pakeitimus. Aš tikiu, kad Seimas pa
sinaudos šia proga ir ims veikti svar
biausių šalies interesų vardan.
Iš anglų kalbos vertė Milda
Bagdonaitė
Bernardinai.lt, 2007-07-16
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba nuoširdžiai
užjaučia savo narę – Angelę
Vaičiūnienę – JAV, Kanados,
Australijos, Japonijos, Naujo
sios Zelandijos reikalų komisi
jos pirmininkę, mirus Mylimai
Mamytei.

„Pasaulio lietuvio“ žinios

Užsienio lietuvių mokyklų mokytojų ir vadovų
kvalifikacijos kėlimo seminaras Vilniuje
Balandžio mėn. 18-20 d. Vilniuje vyko užsienio lietuvių mokyklų mokytojų ir
vadovų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Lituanistinio švietimo plėtra“. Tai jau
dešimtasis tokio pobūdžio seminaras, kurį rengia Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie LRV. Pateikiame Redos Mieldažytės, gimtosios lietuvių kalbos
mokytojos prie Kopenhagos savivaldybės, pasakojimą apie seminarą.
2007 m. seminare dalyvavo
25 užsienio lietuvių mokyklų moky
tojos iš 22 pasaulio kraštų bei Pasau
lio lietuvių bendruomenės valdybos
Švietimo reikalų komisijos nariai.
Mokytojai dirbo grupėmis
Ne pirmus metus veikiančių
ir naujai besisteigiančių lituanistinių
mokyklų mokytojos darbo grupėse
daug dėmesio skyrė mokymo, vaizdi
nės ir daugialypės erdvės priemonių
klausimams. Pedagoginę patirtį tu
rinčios mokytojos bene daugiausiai
diskutavo apie integruoto, kelioms
amžiaus grupėms skirto vadovėlio
leidybą, kuriame labai supaprastintu
stiliumi būtų šiek tiek esminių Lietu
vos istorijos, geografijos, kultūros
ir gramatikos mokymosi žinių. Šiuo
klausimu nuomonių būta įvairių. Kai
kurių mokytojų manymu, universa
laus vadovėlio išleisti neįmanoma,
nes visų mokyklų mokinių poreikiai,
gebėjimai ir pamokų valandų skai
čius labai skiriasi. Tačiau kitų moky
tojų nuomone, toks vadovėlis tiesio
giai praktiškai palengvintų užsienio
lituanistinių mokyklų mokytojų dar
bą, kadangi beveik visos mokytojos
dirba visuomeniniais pagrindais ir
pamokų pasiruošimui sugaišta bega
les laiko. Mokytojos taip pat akcen
tavo MOKYTOJO KNYGOS porei
kį darbui užsienio lituanistinėse mo
kyklose. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Švietimo reikalų komisijos
narė Giedra Paulionienė, kuri prieš
trisdešimt metų su savo tėveliu Ka
nadoje įkūrė lig šiol sėkmingai vei
kiančią Maironio lituanistinę mokyk
lą, pasiūlė išleisti pratybų sąsiuvinį

„Mano šeimos medis“ – šios moko
mosios priemonės poreikis įtrauktas
į PLB Švietimo reikalų komisijos re
zoliuciją.
Šiuo metu Švietimo ir mokslo
ministerija dar nėra paruošusi jokių
sprendimų užsienio lituan istinių mo
kyklų mokytojų darbo stažo skaičia
vimo bei atlyginimų mokėjimo klau
simu. Iš tikrųjų šis klausimas yra
labai sudėtingas, nes apie 80 proc.
užsienio lituanistinių mokyklų moky
tojų neturi nei pedagoginio, nei litu
anistinio išsilavinimo, o pagal galio
jančias dabartines taisykles Lietuvos
mokyklose gali dirbti tik mokytojai,
turintys pedagoginį lituanistinį išsila
vinimą.
Mokymo priemonės
Pastaraisiais metais Lietuvoje
išleista nemažai vertingų mokymo
priemonių lietuvių kalbos mokyto
jams, dirbantiems lietuviškose ben
drojo lavinimo mokyklose, tačiau
paprastai tokia mokomoji medžia
ga apimties, temų ir kalbos raiškos
atžvilgiu yra per daug sudėtinga ir
nėra tinkama užsienio lituanistinių
mokyklų mokiniams. Pvz., Elenos
Marcelionienės ar Vidos Plentaitės
klasikiniuose pradinių klasių „Šalti
nėlio“ ir „Šaltinio“ vadovėliuose bei
pratybų sąsiuviniuose lituanistinių
mokyklų mokytojai gali atrinkti tik
kai kuriuos tekstus ar pratimus. Kaip
pripažino ŠMM darbuotoja Danutė
Kolesnikova, lietuviškų vadovėlių
leidyba yra atsidūrusi iššūkio aki
vaizdoje. Autoriai didžiausias pajė
gas buvo skyrę lietuvių kalbos vado
vėliams Lietuvoje gyvenantiems ne

lietuvių kilmės vaikams ar, kaip bu
vo tikimasi, Lietuvą užplūsiantiems
kitakalbiams iš Rytų. Tačiau atsitiko
atvirkščiai, iš Lietuvos per pastaruo
sius penkerius metus išvyko šimtai
tūkstančių lietuvių, o Vakarų šalyse
ėmėsi kurtis lietuviškos mokyklos.
Geras vadovėlis parašomas ir išlei
džiamas ne taip ir greitai, pagaliau
ir vadovėlių autoriai tiesiogiai nėra
susidūrę su užsienio lituanistinių mo
kyklų mokymo poreikiais bei darbo
specifika. Nedalyvavusių seminare
mokytojų dėmesiui – „Šviesos“ lei
dyklos projektų vadovė Genovaitė
Kynė (www.sviesa.lt, g.kyne@svie
sa.lt) pristatė naujausio vadovėlio,
skirto užsienio lituanistinių mokyk
lų pradinukams, projektą. Šio pro
jekto vadovė kviečia visas užsienio
mokytojas ir mokinių tėvus prisidėti
savo idėjomis, sumanymais ir pasiū
lymais kuriant šį vadovėlį. Vilniaus
universitete Lietuvių kalbos katedros
specialistai yra išleidę keletą labai
vertingų lietuvių kalbos vadovėlių:
„Nė dienos be lietuvių kalbos“, „Po
truputį“, „Perženk slenkstį“. Reikia
pastebėti, kad visos šios priemonės
yra skirtos intensyviam suaugusių
užsieniečių lietuvių kalbos moky
mui(si), šias knygas galima patikėti
tik įgudusiam ir gerai motyvuotam
skaitovui ar studentui, o ne užsieny
je gimusiam lietuvių kilmės pradinu
kui, kurio lietuvių kalbos žinios yra
tik rudimentinės arba, kaip neretai
pasitaiko, iš viso neturi jokių lietu
vių kalbos įgūdžių, tai yra, net nėra
pasiekęs A1 – lūžio lygio. Kol kas
tik bepradedantiems pradinių klasių
mokinukams yra pats tinkamiausias
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„Pasaulio lietuvio“ žinios
Ramutės Skripkienės „Spindulėlis“.
Vienintelis šio vadovėlio trūkumas
yra tas, kad šio vadovėlio tekstai ir
pratimėliai neturi įgarsintos kompak
tinės plokštelės. Vyresniųjų klasių
lietuvių kalbos pradinukams, 11–14
m. moksleiviams, yra ką tik išleistas
Henrikos Prosniakovos ir Virginijos
Stumbrienės vadovėlis „Mano ir ta
vo šalis Lietuva“. Šis vadovėlis yra
labai naudinga mokymosi priemonė
jau vien dėl to, kad visi tekstai ir už
duotys yra įgarsinti kompaktinėje
plokštelėje. Kaip informavo ŠMM
darbuotoja Danutė Kolesnikova, šio
vadovėlio nebus galima įsigyti kny
gynuose.
Kalbos lygių sąvokos
A1 – LŪŽIS – pats žemiau
sias lygis, padedantis minimaliai
išgyventi. Mokinys gali minimaliai
papasakoti apie save, savo šeimą ir
artimiausią aplinką Šiam lygiui pa
siekti turėtų būti skiriama bent 80
akademinio darbo valandų.
A2 – PUSIAUKELĖ – apima
įprastinius pokalbio dalykus, šio
lygio mokinys geba valdyti pagrin
dines gramatines reikšmes, kalba
trumpais ir paprastais sakiniais, nėra
reikalaujama rišlumo. Vilniaus uni
versitete šiam lygiui skiriama 330
akademinių darbo valandų.
B1 – SLENKSTIS – tai aukš
tesnis lygis. Mokinys yra savarankiš
kos kalbos vartotojas, žodynas gana
platus. ŠIO LYGIO VAIKAS GALI
EITI Į LIETUVOS BENDROJO
LAVINIMO MOKYKLĄ. Anksčiau
paminėtas Henrikos Prosniakovos
ir Virginijos Stumbrienės vadovė
lis „Mano ir tavo šalis Lietuva“ yra
slenksčio lygio mokiniams.
B2 – Geba klausyti paskai
tą ir užsirašinėti. Geba suprasti TV
naujienas, daugumos filmų bendrinę
kalbą.
C1 – Įgudęs kalbos vartotojas,
skaitantis įvairius tekstus, galintis
skaityti grožinę literatūrą, bet turin
tis kalbos akcentą.
C2 – taip pat įgudęs vartoto
jas, lengvai suprantantis bet kokią
sakytinę kalbą.
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UŽSIENYJE IŠSILAVINIMĄ
ĮGIJĘ LIETUVIŲ KILMĖS ASME
NYS, KURIE STOJA Į VISIŠKAI
AR IŠ DALIES LIETUVOS VALS
TYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS
FINANSUOJAMAS
LIETUVOS
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDI
JAS, TURI VILNIAUS UNIVERSI
TETO LIETUVIŲ KALBOS STUDI
JŲ KATEDROJE IŠLAIKYTI ŠIO
LYGIO LIETUVIŲ KALBOS EG
ZAMINĄ:
B1 – STOJANT Į TECHNO
LOGIJOS MOKSLŲ STUDIJAS.
B2 – STOJANT Į BIOME
DICINOS MOKSLUS BEI MENŲ
STUDIJAS.
C1 – STOJANT Į HUMANI
TARINIUS MOKSLUS BEI ŽUR
NALISTIKĄ.
Lietuvių kilmės studentai, už
sienyje įgiję išsilavinimą ir ketinan
tys studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose pagal specialiai skirtas
kvotas, kurios yra visiškai ar iš da
lies finansuojamos Lietuvos biudže
to lėšomis, turi pateikti Lietuvių
Bendruomenės, ambasados ar konsu
linės įstaigos lietuvių kilmę patvirti
nantį dokumentą. Šiais ir kitais klau
simais, susijusiais su studijomis Lie
tuvoje, lietuvių kilmės užsieniečiai
gali kreiptis į Užsienio lietuvių rė
mimo centrą info@ulrc.lt, aldona@
ulrc.lt 2006 m.į ULRC kreipėsi 160
lietuvių kilmės studentų. Kaip rodo
ULRC duomenys, studijos Lietuvoje
labiausiai populiarios tarp lietuvių,
kilusių iš etninių lietuviškų žemių
Lenkijoje – 82 studentai, taip pat ne
mažai iš Baltarusijos – 27, Rusijos
– 17. Studijomis Lietuvoje domisi ir
trečios ar ketvirtos lietuvių kilmės
jaunimas iš Brazilijos ir kitų Lotynų
Amerikos kraštų.
Nuotolinis mokymas
ir perspektyvos
Kalbos praktikos centro „Lin
gua Lituanica“ doc. dr. Irena Kruo
pienė (irena@lingual it.lt, www.
lingualit.lt ) pristatė nuotolinio mo
kymo padėtį ir perspektyvas. Nuo
tolinis mokymas 8-9 klasėms yra
paruoštas Ozo vidurinėje mokykloje
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www.ozas.w3.lt   Apie nuotolinius
kursus daugiau išsamesnės informa
cijos ieškoti www.euro-languages.
net   Ši įstaiga 2006 m. pabaigoje
buvo paruošusi ir išsiuntusi anketas
užsienio lietuvių bendruomenėms ir
ambasadoms. Šiose anketose buvo
domimasi apie aktualius lietuvių kal
bos mokėjimo lygius ir nuotolinių
kursų poreikį užsienyje. (Anketą ga
lima gauti irena@lingualit.lt )
Iš Lietuvių kalbos instituto
direktorės pranešimo
LKI išleistas Lietuvių kalbos
žodyno 6 tomas yra skirtas lietuvių
išeiviams. LKI šį rudenį ketinama ati
daryti mobilųjį lietuvių kalbos muzie
jų „Lituanistikos židinys“, kuriame
turėtų būti įvairūs kalbos žaidimai ir
užduotys, įdomūs tiek vaikams, tiek
suaugusiems. (Daugiau informacijos
apie šį projektą www.kalbosnamai.
lt) Direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė
lietuvių bendruomenes ir lituanisti
nių mokyklų mokytojus registruoti
užsienio bibliotekose esančias lietu
viškas knygas, kurių fonduose nere
tai pasitaiko itin vertingų lituanisti
nių knygų. LKI ir TMID lituanistinių
mokyklų mokinius kvietė dalyvauti
plastinės kūrybos konkurse „Mano
kalbos ribos žymi mano pasaulio ri
bas“. Darbai buvo prašomi pateikti
iki 2007 metų liepos 1 d.
Adaptacijos procesai išeivijoje
Reikia pažymėti, kad Lietuvo
je, ko gera, dar nėra specialistų, pro
fesionaliai išmanančių ar atlikusių
tyrimus apie trečiosios ekonominės
bangos emigrantų adaptacijos pro
blemas – ir suaugusių, ir vaikų. Į
šiuos reikalus mėginantys besigilinti
žmonės neretai žiūri tik iš teorinės
perspektyvos, neturėdami empirinės
patirties. Gal todėl ir Rasos Pietarie
nės paskaita apie „Mokytojo vaidme
nį vaikų adaptacijos procese“ paten
kino ne visų seminaran atvykusiųjų
mokytojų lūkesčius. Tačiau verta pa
minėti pateiktą mokytojos iš Italijos
istoriją – situaciją apie italų šeimos
įvaikintus tris vaikus iš Lietuvos
vaikų namų. Italų šeima, įvaikinusi

skelbimai

Nuoširdi padėka aukotojams
„PL“ rėmėjai (Australija)
(2007 kovas – gegužis) (Australijos
doleriais)
Garbės prenumeratoriai: Lo
lita Kalėda, Epping, N.S.W.; B. Praš
mutas, East Bentley, Vic.
Aukos
30 aud.: Ignas Taunys, Paradi
se, SA
8 aud.: V. Koženiauskas, Moe,
Vic.; Juozas Paškevičius, Moonah,
Tas.
„PL“ rėmėjai (Europa)
(2007 kovas – gegužis)
Garbės
prenumeratoriai:
Juozas Maslauskas, Derbyshire, Di
džioji Britanija
Aukos
200 litų: Kazys Rožanskas,
Lietuva
20 eurų: Arno Heid, Lübech,
Vokietija
„PL“ rėmėjai (2007 kovas
– gegužis) US doleriais

Garbės prenumeratoriai: Eu
genia Ginčauskas, Toronto, ON, Ka
nada; Danutė Januta, Berkeley, CA,
JAV; Liutas K. Jurskis, Red Bank,
NJ, JAV; Vaclovas Kleiza, Homer
Glen, IL, JAV; Gražina Matukas,
Fort Lauderdale, FL, JAV; Birutė
Petrulis-Preikštas, Daytona Beach
Shores, FL, JAV; Elena Sluder, Cen
tennial, CO, JAV
Aukos:
100 dol.: Romualdas Veitas,
Milton, MA, JAV
50 dol.: Teresė Gečienė, JAV
LB Philadelphijos apylinkės pirmi
ninkė, Philadelphia, PA, JAV
41,26 dol.: Česlovas Senkevi
čius, Etobicoke, ON, Canada
30 dol.: Alfonsas Nakas, Chip
ley, FL, JAV
25 dol.: Algis Bakaitis, Palos
Heights, IL, JAV; Birutė PetrulisPreikstas, Daytona Beach Shores,
FL, JAV

20 dol.: Vladas Audėnas,
Union, NJ, JAV; Sophie Dameika,
Rockford, IL, JAV
10 dol.: Filomena Černius,
Chicago, IL, JAV
5 dol.: A. Garolis, Portland,
OR, JAV; Ona Merkis, South Bos
ton, MA, JAV

šiuos tris vaikus, labai norėtų, kad
šie vaikai lankytų lietuvių kalbos
pamokas Romos lituanistinėje mo
kyklėlėje. Tačiau Lietuvoje vaikų
namuose sukaupta neigiama emoci
nė patirtis psichologiškai blokuoja ir
netgi atmeta jų norą grįžti prie gim
tosios lietuvių kalbos mokymosi, bet
kokios asociacijos su Lietuva turi tik
neigiamą atspalvį. Ką tokioje situaci
joje gali pasiūlyti psichologai? Rasa
Pietarienė mano, kad tokią neigiamą
reakciją į lietuvių kalbą ir Lietuvą
galėtų sušvelninti, jeigu į lietuvių
kalbos mokymąsi įsijungtų ir įtėviai.
Turbūt ne viena mokytoja jau yra sa
vo praktikoje susidūrusi su panašiais
atvejais, pvz., kalbant apie Lietuvo
je gimusius ir augusius vaikus, ku
rie po skyrybų pateko į naują mišrią
šeimyninę aplinką. Šie vaikai patiria
ypač daug psichologinių, asmenybės
ir kultūrinės tapatybės problemų. Ne
retai apie savo bėdas vengia pasakoti
netgi motinai ir mokytojams. Tokio
je situacijoje yra nepaprastai svarbi
teigiamai motyvuota patėvio parama

ir nusiteikimas tokių vaikų lietuvių
kalbos, kultūros bei lietuviškos tapa
tybės tęstinumo ir išsaugojimo atžvil
giu. Mokytoja ir lituanistinės mokyk
los lankymas taip pat be abejonės
gali sušvelninti tokį kultūrinį šoką,
leidžia vaikui atsipalaiduoti, nes jis
vėl gali grįžti į savo gimtosios kal
bos aplinką, tokioje mokyklėlėje su
tikdamas kitus lietuviškai kalbančius
ar besimokančius lietuvių kalbos vai
kus pradeda pamažu teigiamai suvok
ti, jog tautinis bei kalbinis išskirtinu
mas yra dovana ir netgi privilegija, o
ne kultūrinis luošumas.

Amerikos lituanistinės mokyklos
Įdomumo dėlei norėtųsi pami
nėti, kad seminare dalyvavo viena
mokytoja iš JAV, Bostono lituanisti
nės mokyklos (šiuo metu JAV veikia
30 lituanistinių mokyklėlių). Besido
mintys JAV lituan istinėmis mokyk
lomis bei jų mokymo metodika dau
giau informacijos gali ieškoti www.
svietimotaryba.org Apie Bostono
lituanistinę mokyklą informaciją ga
lima rasti www.blsm.org arba kreip
tis į Bostono lituanistinės mokyklos
mokytoją, VU lituanistikos studijų
absolventę Gailą Narkevičienę g.nar
keviciene@excite.com

Elektroninis K@LBOS biuletenis
Jurgita Girčienė, Lietuvių
kalbos instituto mokslo darbuotoja,
rekomenduoja elektroninį kalbos
biuletenį. Svetainėje www.kalbos
biuletenis.lt galima rasti informaciją
apie kuriamų integruotų vadovėlių
komplektus, šiuolaikiškai pateikia
mos geografijos, istorijos ir kultūros
žinios.

PL rėmėjai 2007 m. birželioliepos mėn.
Garbės
prenumeratoriai:
dr. Vytautas Bieliauskas, Cincinna
ti, OH, JAV; Rita Karasiejus, Mis
sissauga, ON, Canada; Elvira Kro
nas, Dundas, ON, Canada; Stanley
Urbantas, Sarnia, ON, Canada
Aukos:
25 dol.: Antanas ir Birutė Vilu
tis, Schererville, IN, JAV
15 dol.: Raminta ir Algirdas
Marchertas, Lemont, IL, JAV
5 dol.: Algis Garolis, Portland,
OR, JAV

Norintiems bendrauti su Lietuvos
mokyklomis
Rūta Ramanauskienė, Viršuliš
kių vidurinės mokyklos pradinių kla
sių mokytoja, siūlo norinčioms už
sienio lietuvių mokykloms užmegzti
draugiškus bendravimo ryšius (mob.
+370 61025508, +370 52704500, ru
tarama@gmail.com).
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skelbimai

IX Lietuvių dainų šventės žodžio/poezijos konkurso rezultatai

Šių metų pradzioje, IX Lie
tuvių dainų šventės vyriausioji me
no vadovė Dalia Skrinskaitė-Vis
kontienė paskelbė žodžio/poezijos
konkursą. Tikslas – rasti naujiems
kūriniams tinkamus žodžius, kurie,
pritaikius muziką, būtų pirmą kartą
atlikti Dainų šventės metu, 2010 me
tais Toronte, Kanadoje.
Susilaukta 115 kūrinių iš įvai
rių pasaulio kraštų, kurie atspindėjo
įvairių kartų patirtį bei talentą. Iš
viso dalyvavo 33 autoriai: iš Kali
ningrado, Lenkijos, Lietuvos (Pagė
gių, Kauno, Vilniaus); Kanados (To
ronto, Waterloo ir Londono miestų);
JAV (Lemonto, IL, Rockville, MD,
Cleveland, OH, Downer’s Grove,
IL, Greenbank, WI, Lindhurst, OH,
Oaklyn, NJ, ir Woodland, IL).
Kai kurie darbai kėlė patrioti
nius jausmus, tėvynės nostalgiją, ki
ti kėlė iššūkius įvairiuose kraštuose
išsisklaidžiusiems lietuviams burtis
prie savo „šaknų“. Kaip matysite iš
konkurso rezultatų, vertinimo komi
sijos parinktuose darbuose atsispindi
jausmų bei patirties įvairovė. Kele
tas nuotrupų iš atrinktų darbų efekty
viausiai nusakys autorių nuotaikas,
kurios atkreipė vertinimo komisijos
dėmesį: „Tėvyne, ne aš tavęs, o tu

manęs eini ieškoti dieną ir nakčia...“
„...Pasaulis gražesnis, kai šypsosi
akys, pasaulis linksmesnis, kai skam
ba daina...“ „Buvo šokis ir daina
su trispalve vėliava, mokykla ir sto
vykla ir skambi sena kalba... taip
pražydo manyje, gyvas žodis LIETU
VA...“ „Pakėlė mane dainos sparnai
lig debesų, leisk išbučiuoti jūros vė
sa, kurio jėgos stiprybe ir greičiu, aš
ir daina, daina ir aš – tas pats esu“.
„Į Lietuvą, į dvasinę tėvynę, aš dai
nos tiltu vėlei sugrįžtu. Į Lietuvą, į
dvasinę tėvynę, širdies dalele daino
je esu... Daina sukūrem mes pasaulį
kitą, toli nuo tėviškės, bet taip arti
širdies...“
Su malonumu skelbiame kon
kurso rezultatus:
SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖ
I vieta – „Partizano mirtis“,
autorius „Vykintas“ – Viktoras Jaki
mavičius iš Lietuvos.
II vieta – „Tėvynė“, autorius
„Vasaris“ – Anatolijus Kairys iš Chi
cagos, JAV.
JAUNIMO GRUPĖ
I vieta – „Dainuokim pasau
liui“, autorė „Joris“ – Nijolė Benotie
nė iš Toronto, Kanados.
II vieta – „Pavasaris“, auto
rius „Vykintas“ – Viktoras Jakimavi

čius iš Lietuvos.
VAIKU GRUPĖ
I vieta – „Dalinkimės namais“,
autorė „Varna“ – Laura Lapinskienė
iš Woodbridge, IL, JAV.
II vieta – „Buvo žodis Lietu
va“, autorė „Mamytė“ – Vida Buč
mienė iš Clevelando, OH, JAV.
BENDRAM CHORUI
I vieta – „Dainos sparnais“,
autore „Joris“ – Nijolė Benotienė iš
Toronto, Kanados.
II vieta – „Į Lietuvą, į dvasinę
Tėvynę“, autorė „Joris“ – Nijolė Be
notienė iš Toronto, Kanados.
Sveikiname visus, dalyvavu
sius konkurse, ir jo laimėtojus! Pre
mijos laimėtojams bus išsiųstos pa
štu. Vertinimo komisiją sudarė: vy
riausioji meno vadovė Dalia Skrins
kaitė Viskontienė, Aušra Karkienė,
Rasa Kurienė, Silvija ir Vincas
Piečaičiai. Visi – iš Toronto, Kana
dos. Kitas uždavinys tenka vyriausia
jai meno vadovei – rasti kompozito
rius, kuriuos atrinkti darbai uždegtų
kūrybai, o mums, publikai, teliks ma
loni garbė juos pirmą kartą išgirsti
Lietuvių dainų šventėje 2010 metais
Toronte, Kanadoje.
Gabija Petrauskienė

Konkursas valstybinei Kazimiero Būgos stipendijai gauti
Iki 2007 m. rugpjūčio 31 d.
vyko Švietimo ir mokslo ministeri
jos skelbtas konkursas Lietuvos vals
tybinei Kazimiero Būgos stipendijai
lietuvių kalbą užsienio šalių aukšto
siose mokyklose studijuojantiems
užsienio šalių piliečiams. Stipendi
jos nuostatai, patvirtinti LR Vyriau
sybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu
Nr. 336, kvietė užsienio šalių aukš
tųjų mokyklų lituan istikos (baltisti
kos) centrus, katedras ar kitus pada
linius atrinkti po vieną kandidatą ir
rekomenduoti jį Švietimo ir mokslo
ministerijai.
Kazimiero Būgos stipendija
skiriama siekiant skatinti domėjimą
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si lietuvių kalba ir literatūra užsieny
je bei remti lietuvių kalbą užsienio
šalių aukštosiose mokyklose studijuo
jančius studentus. 8 MGL/mėn. dy
džio stipendija skiriama užsienio ša
lių aukštųjų mokyklų studentams jų
vienerių akademinių metų (10 mėn.)
trukmės lietuvių kalbos ir literatūros
studijoms užsienio šalies aukštojoje
mokykloje. Tos pačios užsienio ša
lies aukštosios mokyklos studentams
tais pačiais mokslo metais gali būti
skiriama ne daugiau kaip viena Kazi
miero Būgos stipendija. Tam pačiam
asmeniui Kazimiero Būgos stipendi
ja negali būti skiriama dvejus moks
lo metus paeiliui.

Pasaulio lietuvis / 2007 Rugpjūtis - Rugsėjis

Kazimiero Būgos stipendijos
skyrimo konkurse galėjo dalyvauti
užsienio šalių aukštųjų mokyklų ba
kalauro, magistro ar doktorantūros
studijų studentai, jeigu jie studijuoja
pagal lituanistikos ir (ar) baltistikos
studijų programas dienine studijų
forma; studijuoja lietuvių kalbą ne
mažiau kaip vienerius metus; yra re
komenduoti dviejų dėstytojų (iš jų
vienas turi būti lietuvių kalbos dėsty
tojas). Būgos stipendiją gaunantysis
turi gerai mokytis; turėti mokslinių
interesų; lietuvių kalbos studijų pasi
rinkimo motyvaciją ir tikslų.
                                   PL inf.

