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Mielieji „Pasaulio lietuvio“ skaitytojai, ir
vėlkreipiameJūsųžvilgsnįįmaterialiusdalykus
–didėjažurnaloprenumerata(žiūrėkiteskelbimą
2-ajameviršelyje).Prenumeratosbrangimoprie-
žastis – didėjantys Lietuvos pašto siuntų įkai-
niai. Bet ir iki šiol „Pasaulio lietuvio“ žurnalo
prenumeratanepadengėrengimoišlaidųirremti
žurnaląvisadabuvorenkamosaukos.Irčiabėda
netiktame,kadviskasbrangsta,betirtame,kad
per lėtai daugėja „Pasaulio lietuvio“ skaitytojų.
Kaimažaiskaitytojų, leidiniokainatampalabai
aukšta.

Dėkojame ištikimiesiems skaitytojams,
o tokių dauguma, kurie skaitomūsų leidinį jau
seniai, galnetkeletądešimtmečių.Paprastai jie
mokanetikprenumeratą,betdarirpridedaauką
žurnalo leidybai.Šiamenumeryjekaip tik skel-
biamas sąrašas aukotojų, kurie atsiliepė į PLB
Fondošiąvasarąskelbtąlėšųrinkimovajų,skirtą
PLBvaldybosveiklaivystyti.Malonupažymėti,
kadtarpaukotojųpavardžių–didžiojidalis„Pa-
sauliolietuvio“skaitytojai.

Bet žurnalas gyvas ne tikmaterija, bet ir
informacija, straipsniais. Per vasarą gerokai su-
mažėjo laiškų, kuriuose būtų pasakojama apie
kraštųlietuviųbendruomeniųveiklą.Taipjauat-
sitiko,kadšiąvasarąbuvodaugiauliūdnųžinių–
pasauliolietuvijąištikodudidelismūgiai–mirė
ambasadoriusKazysLozoraitis,ItalijosLietuvių
Bendruomenės narys, ir ambasadorius Adolfas
Venskus, Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės
veikėjas. Šiame numeryje pasakojama apie a.a.
A. Venskaus laidotuves Paryžiuje ir a.a. Kazio
Lozoraičio palaikų perlaidojimą Kaune, Petra-
šiūnų kapinėse. Išeina karta, kuri kūrėLietuvių
Bendruomenę.

Kitassvarbusįvykis–šiąvasarąKernavėje
vykęs pasaulio lietuvijos vadovų suvažiavimas.
Jam šiame numeryje ir skiriame beveik visą
dėmesį: spausdiname pranešimus, skaitytus
posėdžiuose,pokalbiussuPLBnariais.

Odėl laiškų–suprantame,buvovasara–
atostogų,poilsio,kelioniųmetas.Galirrenginių
būtamažokai, bet jau rudenėja, todėl kitamnu-
meriuitikimėssulauktidaugiauJūsųlaiškų.

Ikimaloniųsusitikimų„Pasauliolietuvio“
puslapiuose.

JūsųAudronėViktorijaŠkiudaitė

Atostogos baigėsi,
rašykite laiškus
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Metams bėgantLietuva paty-
rė nemažai išbandymų. Įvairūs bu-
vovalstybingumokūrėjai ir įvairiai
matė valstybės ateitį. Tačiau nepri-
klausomainuoaplinkybiųirbesikei-
čiančio pasaulio visų pirma bandė
išsaugotitai,kasorganizuotoseben-
druomenėse svarbiausia – jos (Tau-
tos) atmintį. Suvokė, kad kai ištiks
nelaimė, reikia būti pasirengusiems
savo bendruomenės nariams ilges-
niam ar trumpesniam laikui sukurti
alternatyviassąlygasišlikti.Todėlpo
IIPasauliniokaroirLietuvosokupa-
cijosJAVįkurtaalternatyviLietuva,
kuriojebuvę„Lietuviųnamai“, jau-
nimo ugdymo sistema, laikraščiai,
fondai,parapijos...

Rugpjūčio 6-9 d. Kernavėje
vyko Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės irPasaulioLietuviųJaunimo
Sąjungoskraštųpirmininkųsuvažia-
vimas.LRPrezidentasV.Adamkus,
sveikindamassuvažiavimodalyvius,
pabrėžė, kad tarp PLB ir Lietuvos
yra lygybės ženklas, nes Tauta ne-
daloma.Audringųplojimųsusilaukė
Prezidentoišsakytamintisdėllietu-
viųprigimtinėsteisės išsaugotiLie-
tuvos pilietybę. „Kai kas sako, kad
Prezidentas remia šią idėją. Aš jos
neremiu,nesapietainetnediskutuo-
ju. Tai nediskutuotinas klausimas”, 
– teigė V. Adamkus, kartu pabrėž-
damas būtinumą išsaugoti vieningą
Tautą.Pasakjo,PLBveiklavisiškai
pasiteisino, nes sugebėta išeivijoje
atsidūrusius lietuvius suburti ben-
dramdarbui,nuolatkeltas žmogaus
teisėsįlaisvęklausimas.

Rugpjūčio 6–9 d. Kernavėje vyko PLB kraštų pirmininkų ir Pasaulio
LietuviųJaunimoSąjungoskraštųpirmininkųsuvažiavimas.Trumpaiapie
taipranešėmepraėjusiamenumeryje.ŠiandienspausdinamePetroMaksi
mavičiaus komentarą, keletą įdomesnių pranešimų, o skyrelyje „Susitiki
mai“–keletąpokalbiųsuįvairiausiųkraštųatstovaisapietųkraštųlietuvių
gyvenimąirlietuviškąveiklą.

 Al ter na ty vi Lie tu va
Pet ras Mak si ma vi čius

Atrodo, kad PLB misija bur-
tilietuviusbendramdarbuiirpadėti
jiems išlikti lietuviais nepasikeitė.
Apietaidiskutuotasuvažiavimome-
tu. Aptarti emigracijos, sielovados,
mišrių šeimų, kultūros, švietimo ir
kiti klausimai. Per keliolika metų
PLB veiklos sąlygos labai pasikei-
tė. Lietuva atgavo nepriklausomy-
bę, įstojo į ES irNATO.Tuo pačiu
atsivėrusios sienos leido lietuviams
nevaržomaikeliauti.Masinėemigra-
cijadarė įtaką taippatPLBveiklos
kryptims. Naujų bendruomenių kū-
rimasis, jų įsitraukimas (arba ne) į
jauveikiančiųkraštųbendruomenių
veiklą tapo rimtu iššūkiu kiekvie-
naiPLBvadovybei.Šiosproblemos
išryškėjo suvažiavimo metu. Kaip
pavyzdį galima paminėti Jungti-
nę Karalystę, kur neseniai pradėjo
veikti„antroji“lietuviųbendruome-
nė.Tiekvienos,tiekkitosorganiza-
cijos deklaruojami veiklos tikslai ir
prioritetaiatitinkaLietuviųChartoje
įrašytustikslus,tačiau,matyt,yrair
kitų interesų, paskatinusių „dviejų“
bendruomeniųatsiradimą.Panašisi-
tuacija jau senokai susidariusiMol-
dovojeirLatvijoje.Posėdžiųmetuir
ypačkuluaruosesvarstyta,kaslemia
šiuos procesus.Akivaizdu, kad ofi-
cialiaipripažintakraštobendruome-
nėturiįtakoskaikuriemsprocesams,
susijusiems su švietimo ir kultūros
sistemų organizavimu ir finansavi-
mu, turi galimybę vertinti Lietuvos
įstaigų darbą savo bendruomenės
atžvilgiu.Tokiu atveju ypač iš Lie-
tuvos gaunama finansinė parama

įvairiemsprojektamsgalilemtiben-
druomenės stiprėjimą, bet taip pat
privesti prie susiskaldymo.Todėl ši
Lietuvospolitikaturibūtilabaiatsa-
kingaiirišmintingaivykdoma.

Suvažiavimometu diskutuota
apieTautiniųmažumųirišeivijosde-
partamentopolitikąkraštųbendruo-
meniųatžvilgiu.Atkreiptasdėmesys
į tai, kadkaikuriais atvejaisTMID
veiksmai silpninaPLBveiklą, veda
priebendruomeniųsusiskaldymo.

LR Seimo narė, Tėvynės są-
jungos atstovė V. Aleknaitė-Abra-
mikienė skaitė pranešimą apie PLB
vaidmenį Lietuvoje (pranešimą
spausdiname). Žurnalistas ir politi-
kos apžvalgininkas T. Dapkus ana-
lizavo Lietuvos gyventojų požiūrį į
emigrantusiružsieniolietuvius.Pa-
sak jo, tas požiūris keičiasi. Emig-
rantai vis dažniau šalyje suvokiami
kaip Lietuvos dalis. Tokio supra-
timo dar neseniai Lietuvos visuo-
menėje nebuvę (plačiau žiūrėkite
pranešimą).

Akivaizdu, kad ši tendencija
stiprės. Tai netolimoje ateityje gali
turėtiirnemažaiteigiamųpasekmių
Lietuvos gyvenimui, su sąlyga, kad
bus išlaikytas emigravusiųjų ryšys
su valstybe. Jeigu ne tiesiogiai, tai
per artimuosius ir Lietuvoje liku-
sius draugus bus „eksportuojamas”
svetur įgytas požiūris į visuome-
nės funkcionavimo mechanizmus,
valstybės valdymą, nevyriausybinių
organizacijų veiklos svarbą, mora-
linius principus, kurie galioja senas
demokratijos tradicijas puoselėjan-
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čiųvalstybiųviešajamegyvenime.
Nemažai dėmesio skirta Lie-

tuvos pilietybės išsaugojimui. Bu-
vęs LR Prezidento patarėjasDarius
Kuolysmano, kad plačiai šiuome-
tu šalyje diskutuojamas pilietybės
klausimo sprendimas gali lemti to-
lesnęvalstybėsraidą.Esminisdaly-
kastas,arpilietybėsklausimąspręs
valstybė, ar leis ir piliečiams tai
daryti, – teigėD.Kuolys.Pasak jo,
šiuometuKonstitucinisTeismaslie-
tuviamsatėmėjųprigimtinęteisębet
kuriuoatvejuirnepaisantaplinkybių
išsaugotiLietuvospilietybę.Armes
esamevaldžiospavaldiniai,arvals-
tybės šeimininkai, turintys prigim-
tines teises savovalstybėje?– reto-
riškaiklausėDariusKuolys.Joma-
nymu, referendumo Lietuvos pilie-
tybėsklausimu rengimaspažemintų
lietuvius. Ar mes, lietuviai, atkūrę
nepriklausomybę,darprivalomeeiti
į referendumą ir įrodyti „valdžiai”,
kadturimesavovalstybėjeteises,ar
žmonės, vienu ar kitumetu esantys
valdžioje, gali patys tai nuspręsti?

– klausė Darius. Kuolys, Pilietinės
visuomenėsinstitutovadovas.

Nekylaabejonių,kadpoKon-
stitucinio Teismo sprendimo pilie-
tybės klausimą reikia spręsti nedel-
siant. Ir ne tiekdvigubospilietybės
klausimą, kiek Lietuvos pilietybės
atėmimopriešpiliečiovaliąproble-
mą.Šiuometudrastiškaidaugėjanu-
kentėjusių piliečių. Juk tūkstančiai
lietuvaičių, kurie gimsta užsienyje
po Konstitucinio Teismo paaiškini-
mo, daugeliu atvejų praranda gali-
mybętaptiLietuvospiliečiais.Vaiz-
džiai sakant: jeigušiandien, tarkim,
Rusija nuspręstų bet kuriam aukšto
rango Lietuvos pareigūnui suteik-
ti Rusijos pilietybę ir apie tai in-
formuotų Migracijos departamentą,
pastarasisprivalėtųišjoatimtituri-
mąLietuvospilietybę.Arbabentkol
bus išsiaiškintos visos aplinkybės,
jisnebegalėtųeitisavopareigų.

Suvažiavimas išryškino daug
problemų,sukuriomissusiduriapa-
saulyje gyvenantys lietuviai. Sudė-
tingajasvisasnetikišspręsti,betir

tiksliai įvardinti.Gyvenimas greitai
keičiasi.Darnepasibaigusvieniems,
prasidedakitiprocesai,kurietiesio-
giai veikia išeivijos ar etninėse že-
mėse gyvenančių lietuvių likimą.
Lietuvybėsišsaugojimąlemianetik
svarbiausi dalykai, kaip antai: jau-
nimo švietimas, kultūrinių renginių
gausa,bettaippatsielovadalietuvių
kalba, socialiniai reikalai, informa-
cijossklaida,savanoriškasdarbas...

Tačiauyranemažaiiroptimis-
tiškainuteikiančiųpavyzdžių.Lietu-
vosdidžiausias turtas– tai žmonės.
Už jos ribų gyvena daug ryškių as-
menybių, žmonių, kuriems lietuvy-
bės išsaugojimas ir Lietuvos atei-
tis rūpi ypač.Nekyla abejonių, kad
esant reikalui jie neliks nuošaly. Į
tėvynę jau ima grįžti gerai išsilavi-
nę ir nemažai pasaulyje matę jauni
lietuvaičiai,kuriems rūpibūtentčia
įgyvendintisavoidėjas.Jųtikslasne
perimti valdžią, bet keisti visuome-
nę, kuri ateity pati sugebėtų tinka-
mairūpintissavovalstybe.

PLB vaL dy Ba su sei mo Pir mi nin ku vik to ru mun tia nu (antras iš kairės) ir Lie tu vos Pre zi den tu vaL du adam
kum (viduryje) PLB ir PLjs va do vų su va žia vi me ker na vė je. si gi to Bir ge Lio nuotr.
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Važiuodama čia tikėjausi pa-
matytidaug jaunųveidų.Manovil-
tys išsipildė.Mataune tik tuosvei-
dus, kuriuos seniai pažįstu iš savo
viešnagių įvairiuose kraštuose ir
susitikimųLietuvoje.Mataustuden-
tiškoamžiausveidusirnoriukaiką
pasakytibūtent jiems,nes tie,kurie
šiąorganizacijąkūrė,kuriejaidirbo
daugybęmetų,apiejąviskąžinoge-
riauužmane.

Norėdama kreiptis į jaunuo-
sius atsinešiau knygą: šviesios at-
minties filosofo Juozo Girniaus
knygą„Tautairtautinėištikimybė“,
išleista1961m.Manonuomone,tai
knyga,prilygstantiBiblijai,nesjoje
labai stiprus filosofas, ne tas, kuris
save tokiu laikė, bet tas, kuris juo
buvo, visapusiškai išnagrinėjo Tau-
tos sąvoką, priežastis, dėl ko reikia
būtilietuviu,kaipugdytitautinęsa-
vimonę savyje ir savo tautoje. Tai
labairimtasveikalas,kuriamelietu-
viųtautosproblematikayraišguldo-
maplačiamekontekste–pirmiausia
pasaulio filosofinės minties ir de-
mokratijos kontekste, kas yra labai
svarbu, nes dar yra pasaulyje tokių
požiūrių, kad tautiškumas, perdėtas
joakcentavimasgaliprieštarautide-
mokratijai.JuozasGirnius1961m.,
remdamasiskitais, labaigerai žino-
mais autoritetais, autoritetingai tai
paneigė.Manmalonupažymėti,kad
tie autoritetai, kurie buvo brangūs
J.Girniui,buvobrangūs irKaroliui
Vaitylai–popiežiuiJonuiPoviluiII.
Jie buvo panašaus skonio filosofai.
TaiirgišįtąpasakoapieJuoząGir-
nių.

Ošiąknygąašgavaudovanų.
Tai buvo 1993 m. vasarą Dainavos
stovykloje.Man ją padovanojo taip
patneeilinėsasmenybės–Jadvygair
a.a.AdolfasDamušiai.Tai žmonės,
kurieįvairiaisbūdaisprisidėjonetik
stiprindamiPLBarJAVLB,bettaip
patirkastuvaiskasdamipamatustos
stovyklos pastatams ir stiprindami

Mo ky ki mės is to ri jos
Vi li ja Alek nai tė Ab ra mi kie nė
LietuvosRespublikosSeimonarė

ateitininkųorganizaciją.
ŠiosknygosįžangojeJAVLB

tarybos pirm. Stasys Barzdukas ra-
šo,cituodamasJ.Girnių,kadrecep-
tų, kaip veikti šioje organizacijoje,
kaip gyventi, kaip būti lietuviais,
yra daug. Dažniausiai trūksta gyvų
veidų,gyvųžmoniųirširdžių,pasi-
ryžusiųtądarbądirbti.Tačiautokio
lygioveikalaskaipšis,duodatokius
receptus,kuriepadedapačiambręs-
ti ir ugdo mąstymą. Todėl manau,
kad šitą knygą reikia išleisti ne tik
lietuviškai.Manau,kadtokiąknygą
galėtų skaityti ir latviai, ir estai, ir

jierastųkopasisemti.Netgididelių
tautų,kuriepavergdavokitastautas,
žmonėmsbūtųjojekąrasti.

Trumpoje istorinėje apžval-
goje Juozas Girnius palygina dvi
organizacijas – viena jų buvo įkur-
talietuviųvaldžios1932m.Taibu-
votokiadraugijaryšiuisuužsienyje
gyvenančiais lietuviais. Ji iki oku-
pacijos spėjo surengti vieną renginį
–tai1935m.pasauliolietuviųkon-
gresą. Kita organizacija, įsikūrusi
labai specifinėmis sąlygomis, išei-
vijoje, – Lietuvių charta – 1949m.
birželio 14-osios dokumentas – pa-

vi Li ja aLek nai tė aB ra mi kie nė kaL Ba Pa sau Lio Lie tu viams. si gi to Bir ge
lio nuotr.
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sakoviskąapie tąorganizaciją.Gal
ašatrodysiujumsmazochistė,betaš
abiem rankomisbalsuojuuž antrąją
organizaciją,užtąorganizaciją,kuri
susikūrė patyrusi kančią, pažemini-
mą,netektis,galbūt irsąžinėsgrau-
žatį,nesbuvoir tokiųžmonių,kaip
Antanas Dambrava, atsitiktinumo
dėka, vienintelis iš savo šeimos at-
sidūręsVakaruose, kai jo motina ir
broliaivalgėbalandasirdilgėlesSi-
bire,irmotinadarturėdavovaikams
pasakyti,kadtai labaiskanu,matir
balandų bei dilgėlių buvo ne visa-
da (tėvas buvo iš karto nužudytas).
Ta organizacija – PasaulioLietuvių
Bendruomenė.

Tokiomis aplinkybėmis su-
sikūrusi organizacija gyva iki šiol.
Manau, kad tai, kas atsiranda be
ugnies, išbandymo, be kančios, yra
valdiška.Net jeigu įkuria lietuviška
valdžia.Valdžianegaliįkurtiorgani-
zacijossusparnais.Irpatididžiausia
LietuviųBendruomenėsreikšmėyra
tai,kadjinėravyriausybinėorgani-
zacija.Nors, žinoma, nevyriausybi-
nių organizacijų yra daug.Šiandien
Lietuvoje jos labai dažnai steigiasi
tam, kad gautų, tarkim, kažkokius
Europos Sąjungos pinigus. Atrodo,
kadjosirsavomotinąparduotų,kad
tuospinigusgautų.Tokiosorganiza-
cijosskleidžiairvisokiasnegatyvias
idėjas, tarkim, griaunančias tradici-
nęšeimą.

Juozas Girnius: „Lietuvių
Bendruomenėpašauktabūtiugnimi,
kurilietuviškąjąišeivijąsaugotųnuo
nutautėjimokorozijos,onedrungnu
baseinėliu, kol bus priprasta prie
svetimųvandenų“.

Dar vienas dalykas, kuriuo
manestebinaJ.Girnius,–tokiųmąs-
tytojų šiandien Lietuvoje trūksta, –
jisatradoglo ba li nės tau tossąvoką.
Žinoma, tada dar niekas nešnekėjo
apieglobalizaciją.Bet1961m.vei-
kaleyrakalbama,kadlietuviųtauta
turibūtiglobali.Neviendėlto,kad
ji geografiškai išsidėsčiusi 5 konti-
nentuose,bet ir todėl,kadbendruo-
menė,bendruomeniškumodvasiatu-
ribūtipakeltaaukščiauvisųpolitinių
srovių, ideologijų, susigrupavimų,

simpatijųirantipatijų,sūnųirposū-
nių.Bendruomeniškumodvasia turi
aprėptinetgi tuos,kurieobjektyviai
netgi kenkia lietuvių tautai. Šita J.
Girniaus maksima yra tokia maksi-
malistinė,kadturbūttoliaunegalima
eiti. Bet ji teisinga. Ir kai šiandien
valdžiospasamdytiekspertaiparašo
500psl.,nevisadairblogų,vadina-
mąjąstrategijądėlišeivijos,taippat
kalba apie globalią Lietuvą. Tik aš
nepaklausiau,arjieskaitėJuoząGir-
nių.Yratamtikrasryšystarpto,ką
mąstė jis, ir to, su kuo susiduriame
dabar. Ir kai kalbama apie globalią
Lietuvą,kuriapimavisąpasaulį,tu-
rėtumeprisimintidaugybędalykų.

Sakykim, buvo tokia idėja,
kuriąmesatmetėme,nesmumsjine-
buvonaudinga–keliųgreičiųEuro-
pa,kaiyratamtikrasgeraiišsivystęs
centras ir koncentriniais ratais išsi-
dėstantyssatelitiniaibūriai.Šismo-
delistaiglobaliaiLietuvaivisaitin-
ka. Kodėl? Nes centre yra Lietuva,
kuriišreiškiaJ.Girniausirjoamži-
ninkųiškeltątikslą–laisvatautane-
priklausomoje valstybėje. Šiandien
tai tarsi pasiekta, geopolitiškaimes
esamepriklausomeESirNATOblo-
kams.IrtaLietuvasusavoturiniuir
visupločiuyracentras.

Sekant Juozu Girniumi mes
turėtume peržiūrėti, ką jis laikė pa-
grindu–kaipmesatrodometaispa-
grindiniais punktais: kalbos, istori-
jos mokymu ir lietuviškos kultūros
palaikymu. Šiais laikais technine
prasmetammesturimedaugpriemo-
nių, ko ankstesnės kartos neturėjo.

Tačiaukeista,kadLietuvosvalstybė
nesugeba atsiliepti į atsirandančius
poreikius.Tuosporeikiusjūsgeriau-
siai žinote ir turėtumėte formuluo-
ti konkrečia forma – reikalaudami,
siūlydamiirprisidėdami.

Čia norėjau sustoti ir kai ką
pasakyti. Labai ištikimas lietuvis,
tuopačiuirprancūzųpoetasOskaras
Milošas kažkada rašė, kad Lietu-
va yra šalis, kuri nežino prabangos
subręsti, ji visada trupučiuką nesu-
brendusi. Bet Juozas Girnius mus
pateisintų.Jissako,kadten,kuryra
laisvėssiekis,yrairlikimas.Oliki-
masLietuvainiekadanebuvopalan-
kus. Deja, istorikai sakydavo, kad
kas30metųmusvisištinkanukrau-
javimas,kokianorsnaujaokupacija,
sukilimas.Bent jauXIX-XXa. taip
buvo. Ir kai aš pamačiau Dainavos
stovyklą,visasinstitucijasAmeriko-
je, kurias sukūrė lietuviai, – ir uni-
versitetas, ir muziejus, – pamačiau
alternatyvią Lietuvą. Ji buvo kuria-
matokiomissąlygomis,kadaniekas
nežinojo, kiek mūsų čia, tikrojoje
Lietuvoje,liksirkokiemesliksime.

Šiandien yra tokia tendencija
mąstyti,kadviskasyrapasiekta,kad
alternatyvios Lietuvos nebereikia.
O aš pasakysiu – niekada nežinom,
kada jos gali prireikti. Ir niekada
nežinom,kurisišmūsųbustaalter-
natyva.Kuris išmūsų bus tas labai
svarbus lietuvis, kada kurioje nors
pasaulio dalyje atsitiks bėda, – o,
neduokDieve, gal ir čia, – ir kiek-
viena bendruomenė gali pasijusti
kaipkažkadapasijuto JAVLietuvių

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės
(TMID) jau paskelbė konkursus užsienio lietuvių bendruomenių 2008m.
projektams remti.Remiamos sritys:užsienio lietuviųbendrasis lavinimas,
lituanistinėsmokyklosbeikitosugdymoįstaigos.Projektųatrankoskonkur-
sųnuostataiskelbiamiTMIDointernetiniamepuslapyje(žr.Aktualijosarba
Projektų finansavimas).Paraiškospateikiamos iki2007m.gruodžio15d.
Priešpateikiantprojektąjįbūtinasuderintisukraštovaldyba,irtaituriatsi-
spindėtiraštiškaforma(turėtųbūtipridėtakraštovaldybosrekomendacija,
vertinimasarpirmininkoparašas.Paraiškos,nesuderintossukraštovaldyba,
busgražinamospapildyti.

PLinf.

TMI Das lau kia nau jų pro jek tų



Pasaulio lietuvis  /  2007 Spalis8

Kernavės forumo atgarsiai

Bendruomenė,kadjiturineštitąpa-
grindinęnaštą.

Mesesamenariaitautos,turin-
čiosgarbingąistoriją,begalounika-
liąistorijąEuropoje,tikraivertingą,
irmesjosnemokame.ŽiūriuįLenki-
joslietuvįPetrąMaksimavičių,–jis
tikraižinoapiekąaškalbu.Lyginant
sulenkaismessavoistorijosneišma-
nom. Irneišmanomgyvenantysčia,
Lietuvoje. Taip atsitiko gal ne vien
dėl mūsų nenoro mokytis, bet dėl
tam tikrų istorinių aplinkybių. Juk
kas dabar vyksta Lietuvoje?Moko-
mės istorijos. Išdrįstame įsisavinti,
priimtikaipsavoištisusšimtmečius,
kuriuos buvome atmetę, nes XX a.
pradžioje buvo tokia koncepcija,
vadinamoji „šapokine“, kada reikė-
jo atmesti viską,kas lenkiška.Tada
formavosilietuviųnacija,formavosi
valstybė.Taibuvosvarbu.

Jeigu jūs atkreipėte dėmesį,
mesneseniai šventėme labai įdomią
šventę – kartu su Lenkijos seimu ir
Senatu šventėme gegužės 3-iosios
Konstitucijos dieną. Vyko televizi-
jostiltas.Tasšventimasnuskambėjo
taipplačiaiEuropoje,kadnetAngelė
Merkelsavokalbosekeletąkartųmi-
nėjo su tam tikranuostaba.Dalykas
aiškus – visi buvo pripratę, kad tos
tautos turipeštis,kadšiameregione

yra toks chaoso židinys.Kaip sako-
ma, – Lenkija valdoma netvarka. Ir
staigašiosdvitautos,švęsdamosGe-
gužės 3-iosios konstituciją, kuri nė-
ra vienareikšmiška Lietuvai, išeina
subendrupareiškimu.Viskoyratoje
konstitucijoje,tačiaukąmesžinome,
ką jautė Kazimieras Sapiega XVIII
a.pabaigoje,kaišiKonstitucijabuvo
patvirtintadviejųtautųSeimo?Kąjis
jautė,suprasdamas,kadlenkųbroliai
masonaijįapgavoirkadvisdėltojis
turi jai pritarti. Jeigu nepritars, jis
tapsrusųimperijossąjungininku.

Ogi nelabai ką ir žinome. Jei-
gulenkaituriNfilmų,romanų,kurie
nagrinėja istorinius dalykus, tai mes
jųneturime.Irtodėlmanopaskutinis
prašymasyravisiškainedidelis,ypač
JAVLietuvių Bendruomenei, kadan-
giJAV–svarbiausiapasauliovalsty-
bė–vienintelėnuosekliainepripažino
okupacijos ir jūs turėjote labai daug
įtakos atkuriant Lietuvos nepriklau-
somybę.Šiandienmumsreikiapaimti
Holywoodą.Jįpaimtikurkassunkiau
neguįveiktiKremlių.Ašesujaugero-
kainusivylusimūsųkūrėjųgalimybė-
misįamžintiherojiškąLietuvospraei-
tį irgalvoju,kadreikiakažkądaryti.
KolHolywoodasnepastatysvienofil-
moišmūsųnuostabiospraeities,kuri
teikia tiek siužetų, – ten vien siuže-

tai,– tolmesnepatikėsimpatys,kad
lietuviubūtiyra jėga.Jukmesatsto-
vaujame tautai, kuri kartu su lenkais
parašėpirmąjąEuropojeKonstituciją.
TikAmerikamuspralenkė,oprancū-
zai ją parašė pusmečiu vėliau. Ir tai
yrafaktas,tikmesjoikišiolkažkodėl
nežinojome.

Pasauliolietuviai,mokykimės
istorijoskartusuvietoslietuviais,o
kadangi Jūsųakiratisnatūraliaipla-
tesnis, tai Jūs padėkite mums pla-
čiauiržvelgti.GalPasaulioLietuvių
Bendruomenėturipaskelbtikonkur-
sątalentingamscenarijuiarkeliems
scenarijams–gero,nuotykinioisto-
rinio,stiprausHolywoodofilmoapie
meilę,kuristurėtųtuosbiznesmenus
sujaudinti?Beje,čianemanoidėja.
LinasKojelis apie tai kalbėjo tūks-
tantįkartų.

Lietuva tegu duoda pinigus,
o PLB tegu duoda Juozo Girniaus,
Juozo Brazaičio, Vytauto Dambra-
vosdvasią, taippatdvasią tų,kurių
jaunebėra, bet kuriuosmūsų jauni-
maskasvasarąaplankoSibire,jųka-
puose. Ir tadames tikrai patikėsim,
kadesamamžini.JeigumeskaipFe-
niksasišpelenųsugebėjomeatgimti
pošitokiųsunaikinimų,taimesesa-
mepradžiairpabaiga.

Išpranešimo

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas informuojaapienau-
jaipasirodžiusįinformacijosteikimo
užsienio lietuvių bendruomenėms
kanalą – Elektroninį k@lbos biule-
tenį.

Šiuo metu užsienyje gyvena
daugiaukaipmilijonaslietuvių,vei-
kia35bendruomenės.Nuolatosgau-
sėja mokinių, norinčiųmokytis lie-
tuvių kalbos. Išeivijos mokytojams
ir žiniasklaidos atstovams neretai
trūksta kalbinės informacijos, sun-
ku sekti staigiuspokyčius.Projektu
siekiamaužpildytikalbinėsinforma-

Elek tro ni nis kal bos biu le te nis
cijos spragas, pristatyti naujausias
aktualijas,informacijossklaidosšal-
tinius.

Mėnesinis leidinys bus plati-
namaselektroniniupaštubeiinterne-
te–šiemetpasirodys8Elektroninio
k@lbosbiuletenionumeriai.Leidinį
sudarys kelios nuolatinės rubrikos:
„Kalbaperinternetolangą“(elektro-
niniųlietuviųkalbosištekliųirinter-
neto svetainių pristatymas), „Kalba
ir knyga“ (reikšmingiausių leidinių
pristatymas), „Kalba klausimai“
(biuletenio skaitytojų klausimų ap-
žvalga), „Kalbos naujienos“ (naujų

kalbosreiškiniųpristatymas).
Iki Naujųjų metų numatoma

pateikti gana išsamų naujų kalbos
reiškinių,spausdintiniųirelektroni-
niųkalboskanalųkaleidoskopą.Ne-
atmetama ir galimybė, kad pirminė
mintis bus plėtojama toliau. Viena
išgalimybių–internetinisdiskusijų
forumaskalbosklausimais.

Elektroninį kalbos biulete-
nį galite skaityti internete adresu:
http://www.tmid.lt/kalbosbiuletenis

Tai bus didelė parama
lituanistiniųmokyklųmokytojamsir
tėveliams.
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Poreikis burtis atsiranda tuo-
met, kai žmogus yra patenkinęs sa-
vo pirmuosius poreikius. Naujau-
sios emigracijos žmonės labai įvai-
rūs–kaikurie atvyksta sezoniniam
darbui, kiti jau yra įleidę šaknis ir
gyvena 1-3metus.Yra jau įsikūru-
sių, kuriems tos Lietuvos labai rei-
kia, nes jiems reikia bendravimo ir
lietuviškos kultūros. Tai matyti ir
per švietimo organizacijas – irmo-
kyklėlių,taippatirikimokyklinių,ir
belankančių mokyklėles vaikų dau-
gėja. Poreikis bendravimui atsiran-
dakartaisirišvartotojiškoporeikio.
Kartaispakalbinižmogųstoti įLie-
tuviųBendruomenę,o jisklausia:o
kąmantaiduos?Skirtingaisupranta
priklausymąorganizijaitie,kuriejau
Lietuvojebuvoaktyvūs,irtie,kurie
ateinaįorganizacijąpirmąkartą.

Prieš pusantrų metų pas mus
atsikūrė jaunimo sąjunga.Buvo ne-
mažai dirbta, kad ji vėl gyvuotų.
Jaunimo sąjunga D. Britanijoje eg-
zistavo,tačiauperpirmuosiusLietu-
vos nepriklausomybės metus suny-
ko.Galnebuvotieklegaliaidirban-
čiųžmoniųirnorinčiųsaveparodyti
veikloje,oangliškoskilmėsžmonės
užaugo,išvykoįkituskraštus,iror-
ganizacijabaigėsavoveiklą.LBvie-
nasišuždaviniųirbuvo–atnaujinti
organizaciją. Jaunimas jungiasi, or-
ganizuojarenginius.Mūsųjaunimas
neužsiimaviensportuirvakarėliais,
kaip čia buvo pajuokauta. Pvz., jis
įkūrė šokių ratelį, kuris koncertuo-
ja.Buriasiirstudentija,kurioslabai
daugįvairiuoseD.Britanijosuniver-
sitetuose.Taitadalislietuvių,kurie
atvykoįD.Britanijąpasisemtinetik
žinių, bet ir vakarietiško gyvenimo
stiliaus. Jie labiau išsibarstę, tar-
pusavyje pabendrauja, bet tai tik jų
laisvalaikiopraleidimoforma.

Mes nesame susiskaičiavę,
kieklietuviųyraD.Britanijoje.Mes
nežinome,kiekmūsųyra.Manįstri-

gopaštopranešimas,kadperpasta-
ruosiusmetuspašto siuntų į Jungti-
nę Karalystę, Airiją ir Ispaniją pa-
daugėjo. Jeigu tikėtiLietuvospašto
duomenimis, didžiausia lietuvių
bendruomenė yra Jungtinėje Kara-
lystėje,kadangipermetusišsiunčia-
ma96,7tonospaštosiuntų–laiškų,
knygųirt.t.ĮAiriją–13tonųsiunti-
nių,oIspanijaapsieinasu6tonomis.
Tai juokingas pagretinimas, bet kai
kąjisvisdėltorodo.

Sezoniniam darbui lietuviai
atvažiuoja į šiaurinę Jungtinės Ka-
ralystės dalį, pradedant nuo Edin-
burgo, į žuvies perdirbimo įmones.
Daug žmonių atvyksta žemės ūkio
darbams.Daug žmonių yra pietinė-
jeAnglijoje. Jieyra atvykę ribotam
laikui, jiems nerūpi susibūrimai,
šventės. Jie atvažiavo užsidirbti ir
išvažiuoti.O žmonių, kurie pasilie-
ka,pagrindiniaijungimositaškaiyra
švietimas, jaunų šeimų jungimasis.
Taip atsiranda nauji skyriai, ben-
druomenės.Tokiąnaudąmatovisi.

Galiupasidžiaugti,kadgalbūt
jau bus įgyvendintas bendro darbo
rezultatas–lietuviųkalbos,kaipvi-
durinio mokslo baigimo, egzamino
įteisinimas. DaugTautiniųmažumų
ir išeivijos departamento atstovų,
prezidento patarėja Halina Kobec-
kaitėkalbėjosisuįvairiomisLondo-
noinstitucijomis,tarpjųirŠvietimo
ministerijos atstovėmis. Tokia gali-
mybė tampa reali, kadangi pagalbą
pasiūlė Vyskupo Charl mokyklos
vadovybė.Mesnetrukussusitiksime
su egzaminų komisijos atstovu, ku-
rispareikš savopageidavimus,kaip
tokį egzaminą galima būtų įteisinti.
Labaisvarbu,kadvaikaigalėtųpasi-
rinktilietuviųkalbąkaipantrąužsie-
niokalbą.Tokiubūdulietuviųkalbos
mokymasis taptųpaskata josmoky-
tis.MatD.Britanijosšvietimosiste-
mojeyranumatytagalimybėmoky-
tisatskiraskalbas.Jeigumokyklose

mokosi daugiau kaip 18 lietuviukų
vaikų, britai įdarbina lietuvių kal-
bosmokytojąintegracijosneskladu-
mamssumažinti.Manau,kadtasda-
lykas suaktyvins vaikų domėjimąsi
lietuviųkalba,ypačišmišriųšeimų,
ogalbūtatsirasiružsieniečių,kurie
norėsišmoktilietuviųkalbą.

Dėl vartotojiško požiūrio.
Gaila, kad egzistuoja toks žmonių
požiūris– jogužviską turibūti su-
mokėta.Dažnamnesuprantama,ko-
dėl jis turėtų daryti savo lėšomis.
Todėl pati bendruomenė gyvena
gana sudėtingai. Tik trečdalis nario
mokesčio tenka pačiai sąjungai, tai
labaimenkipinigai.Norintpagerbti
kąnors, tokių lėšųneužtenka, todėl
ieškome rėmėjų, bet ir jų ne visada
pakanka.

Mes margi – ir Lietuvoje, ir
užsienyje.KokieišvažiuojaišLietu-
vos, tokie jie pasiekia ir mus. Kad
kuodaugiauišvykusiųjųnorėtųbūti
sumumis,galirmumsreiktųkeistis.

Ži vi lė Il gū nai tė
D.BritanijosLBpirmininkė

Mes mar gi – ir Lie tu vo je, ir už sie ny je

ž. iL gū nai tė. s. BirgeLio nuotr.
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Turėtume kalbėti apie labai
dinamišką procesą tiek laike, tiek
teritorijoje.Tas įvaizdis nėra pasto-
vus, jis priklauso nuo to, kiek lie-
tuvis gyvena toje šalyje ir kokioje
šalyje gyvena. Tai priklauso ir nuo
šaliespolitinės strategijos, ar ji turi
senas emigracijos-imigracijos tradi-
cijas.Ar tosšaliesvyriausybėpozi-
tyviai žiūri į savo šalies imigrantų
procentųdidėjimą.Kitavertus,daug
kaspriklausoirnuopačiųimigrantų,
kaip jiestengiasi integruotis įvieti-
nes administracines struktūras, kaip
jie sugeba organizuoti savo veiklą,
savokitoniškumą,kaipjiereikalau-
jaišvietinėsšaliesvyriausybėssavo
teisių,kaipjiebendradarbiauja,ieš-
kofondųirt.t.

Pats lietuvis,norėdamastoar
nenorėdamas,pristatoLietuvą.Daug
priklauso,kokiayrajopadėtis,kąjis

Lo re ta Pau laus kai tė
IspanijosLBpirmininkė

Nau jų jų imig ran tų įvaiz dis už sie nio ša ly se
dirba, kaip jis kuria šeimą, kaip jis
tame mažamemiestelyje atstovauja
savo tautai, kaip bendrauja su savo
darbdaviu, kuris galbūt yra ispanas
arD.Britanijospilietis.

Tokiosbendrosgairės.Okal-
bantapieIspanijąkalbabūtųkitokia.
Lietuvos spaudoje Ispanija irAirija
yralyginamoskaipjaunosbendruo-
menės, kurios neturi savo senosios
kartos, kurios pradėjo veikti prieš
5–6 metus. Iš tiesų tuo mes tikrai
esame panašūs, bet mūsų bendra-
vimas su vietinėmis vyriausybėmis
labai skiriasi. JeiguAirija būtų pa-
vyzdys, kaip valstybė bendrauja su
užsienio airiais, kokia yra jų imig-
racijos politika, kad jie emigrantus
traktuoja kaip savo šalies ekonomi-
nėsgerovėskėlėjus,taiIspanijabūtų
visiškaipriešingas.Ispanijaniekada
nebuvoekonomiškaipatrauklišalis,
todėlimigracijoskaipreiškiniojine-
žinojo.Ispanaipatysvykdavoįkitas
šalis–PietųAmeriką,Belgiją,Olan-
diją.IrštaiprieškeletąmetųįIspa-
niją pradėjo atvykti imigrantai. Per
pastaruosiuspenkeriusmetusbeveik
grynatautėIspanijatampabeveik20
proc.kitataučiųšalimi,irtaipatiems
ispanams yra didelis smūgis.Tuose
20proc.yrairkeliasdešimttūkstan-
čiųlietuvių.

Ar svarbūs lietuviai Ispanijo-
je?

Sakyčiau, kad ne. Ispanija
patraukli Pietų Amerikos imigraci-
josbangai–Argentinai,Venesuelai,
Urugvajui.Įmūsųbendruomenęįsi-
liejairtųšaliųlietuviųkilmėsžmo-
nės, kurie turi lietuviškus pasus ir
draugaujasumumis.

Antrojididelėgrupėimigrantų
–ŠiaurėsAfrikosšalių išeiviai.Yra
kelišimtaitūkstančiųlenkų,rumunų
irbulgarų,kuriepatraukiavisąIspa-
nijosvyriausybėsdėmesį.Bendruo-
se statistikos duomenyse lietuviai

būtų 20-toji tautinė mažuma. Kaip
imigracijosgrupėmesnegalimepri-
trauktijųdėmesio.

Ispanijojenėraimigracijospo-
litikos,kokiąturiLietuvaarbaAiri-
ja,nėraįstatyminėsbazės.Ispanijoje
sudėtingasusitvarkytidokumentusir
įsitvirtinti.Ispanijašiuometuatrodo
tarsišokobūsenojeesantišalis,kuri
nelabaisusitvarkosuimigracija.

Apielietuvioįvaizdįnegalima
kalbėtikaipapievienaplanįreiškinį.
Ispanijoje lietuviai pasiskirstę labai
netolygiai.Daugiausialietuviųgyve-
naViduržemio jūros pakrantėje dėl
laikino darbo sutarčių, dėl turizmo,
dėl statybos, dėl žemės ūkio ir kitų
priežasčių.Tapakrantėtraukialietu-
viųdėmesį.Yraištisųkaimų,kuryra
susibūrusioslietuviųbendruomenės,
su vietinėmis savivaldybėmis turin-
čiosglaudųryšį.Neseniaivykorin-
kimai,irLietuviųBendruomenėbu-
volabaisvarbi,gavomedauglėšųir
musvisilabaimylėjo,nesmūsųbal-
saibuvovisiemslabaisvarbūs.

Taipvykovietose,ovisosIs-
panijos lygiu su lietuvių įvaizdžiu
yra kitaip – anksčiau mes buvome
laikomi rusais. Įstojus į Europos
Sąjungą ispanams pradėjo patikti
keliauti įBaltijos šalis. Pakeliui jie
užsukairįLietuvą,taippamažumes
perturizmąjuosšiektieksudomino-
me.Ojeigugalimabūtųkalbėtiapie
tokįdalyką,kaiplietuvioįvaizdį,tai
jis, sakyčiau, geras – jų nuomone,
esamedarbšti,labaisąžiningatauta,
nelabai ambicinga, nesame turtingi,
nedaromebiznio,norimeuždirbti ir
ramiai gyventi. Tai ispanams labai
patinka. Jie mano, kad mes esame
teigiama tauta ir stebisimūsų pozi-
tyvumu.Mus jievadina šiaurės ita-
lais.Irrandasumumisdaugbendros
kalbos.

Išpranešimo

L. Pau Laus kai tė. s. BirgeLio 
nuotr.
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Ši temaLietuvojemažainag-
rinėta,betvis labiau ir labiauaktu-
alėja.Nors iš tyrimų irpožiūrių jau
galimadarytitamtikrasišvadas.Jei-
gu po nepriklausomybės atkūrimo
buvoužsilikęs dar sovietinis požiū-
ris į užsienio lietuvius, kaip į tam
tikrą nuo kamieno atskilusią šaką,
nelabai aiškią, sovietinėspropagan-
dos priimamą skeptiškai, tai dabar
galima kalbėti apie tai, – kaip sakė
prezidentas Valdas Adamkus, kuris
mokapasakytigražiųžodžių,–Lie-
tuvoslietuviaitarpsavęsiružsienio
lietuviųpradedadėtilygybėsženklą.
Tairodoskaičiai.Štaibirželiomėn.,
Pilietinėsvisuomenėsinstitutoužsa-
kymu,buvoatliktas „Vilmorus“ so-
ciologinis tyrimas, kurio rezultatai
sako, kad beveik 63 proc. apklaus-
tųjųLietuvosgyventojųtvirtina,jog
užsienyje gyvenantys lietuviai tu-
rėtų turėti tokias pat teises, kaip ir
Lietuvojegyvenantyspiliečiai.Tam
prieštaravo21proc.,savonuomonės
neturėjo 16 proc. Šis pasikeitimas
Lietuvos gyventojų sąmonėje gana
žymus, nes anksčiau tai buvo sun-
kuįsivaizduoti.Ojukeinakalbane
apiekultūriniusdalykus,o apiepo-
litinesteises.

Dar vienas svarbus dalykas,
kadužlygiasužsienyjeirLietuvoje
gyvenančiųjų teises ypač daug pa-
sisakėvyresniųjųmoksleivių ir stu-
dentų–75–76proc.Ateityjetaspo-
žiūrisbusdarpalankesnis.

Priežastislabaipaprastairaiš-
ki,–norsniekastiksliainežino,kiek
yraišvykę,betmanoma,kadyraiš-
vykęapie500 tūkst.– tapusėmili-
jonoyraLietuvosžmoniųužsienyje
gyvenantysvaikai,anūkai.Kaipbu-
vo ir su pokariu nukentėjusiais nuo
okupacijos – kiekvienoje šeimoje
buvo ištremtų, nuteistų, dabar dau-
geliošeimosnariųyraužsienyje.

46proc. lietuviųmano, kad į
mūsų šalį atvykę gyventi ne lietu-

To mas Dap kus
Politikosapžvalgininkas

Lie tu vių po žiū ris į emig ran tus ir už sie nio lie tu vius

vių kilmės užsieniečiai galėtų įgyti
Lietuvos pilietybę, likdami ir kitų
valstybiųpiliečiais.16proc.lietuvių
mano, kad nelietuvių kilmės užsie-
niečiai turėtų tapti mūsų šalies pi-
liečiais, tikatsisakękitųšaliųpilie-
tybėsir13proc.sakė,kadLietuvos
pilietybė nesuteiktina visiškai; 24
proc.neturinuomonės.

Vertaatkreiptidėmesįirįpo-
žiūrį į dvigubą pilietybę. Tie patys
sociologiniaityrimaiduodateigiamą
visuomenės charakteristiką. Abso-
liuti dauguma pasisako užLietuvos
pilietybės išsaugojimą, kai žmogus
yra įgijęs kitos valstybės pilietybę.
Į klausimą, ar norėtumėte, kad jūsų
vaikai irvaikaičiai, įgijękitosvals-
tybės pilietybę, išliktų ir Lietuvos
Respublikospiliečiais, teigiamaiat-
sakė88proc.apklaustųjų.Neigiamai
–vos2,8proc.Likusieji6proc.at-
sakė,kadjiemstainesvarbu.3proc.
atsakymonežino.Ypačužpilietybės
išsaugojimą pasisako moterys. Tai
tikriausiaisusijęsutuo,kadišvyksta
daugšeimosnarių.

Tačiau verta paminėti ir ne-
igiamus dalykus – valdžios požiūrį
į išvykusiuosius. Be gražių žodžių,
kuriuos galima išgirsti iš valdžios
vyrų, politikų, iš tikrųjų tas požiū-
ris neigiamas, ir geriausiai tai at-
spindėtųKonstitucinioTeismo(KT)
sprendimasdėldvigubospilietybės.
56proc.apklaustųjųLietuvospilie-
čiųmano,kadKTsprendimas turės
valstybei neigiamų pasekmių; kad
KT sprendimas dėl dvigubos pilie-
tybėsatėmimoturėsteigiamųpasek-
mių,mano tik 8 proc.Lietuvos gy-
ventojų.

Darsvarbupaminėti,kadkai-
muose ir mažuose miesteliuose po-
žiūrisįišvykusiuosiusyradarlabiau
teigiamasnegumiestuose.Anksčiau
buvo neįmanoma įsivaizduoti, kad
kaimaspasisakytųuž tokią liberalią
– vakarietišką pilietybės sampratą.

KTirvaldžiospožiūrisesantneigia-
mą rodo ir tai, kadklausimo spren-
dimaspoKTnutarimoLietuvossei-
menėrapajudėjęs,norssusitikussu
bendruomenėmisdeklaruojamasge-
ranoriškumas.

Simbolinis sutapimas, kad
šiandien žiniasklaidoje yra plačiai
nušviestas jūsų suvažiavimas ir pa-
skelbtas KT pareiškimas, kuriame
pabrėžiama,kadtikreferendumušis
klausimasgalibūtisprendžiamas.O
KTpatarėjas,kurisyraVyriausybės
darbogrupėstuoklausimuvadovas,
yrakategoriškaipasakęs,kadmums
jų ir nereikia, jeigu jie išvažiavo.
Valdžiamąsto kitaip negu piliečiai.
78 proc. lietuvių yra įsitikinę, kad
Lietuvos parlamentas, Seimas, tu-
rėtų priimti sprendimus, kuriais už-
tikrintų, kad Lietuvos pilietybę bet
kuriomisaplinkybėmisišsaugojapi-
liečiųvaikai,vaikaičiaiirprovaikai-
čiai.KadSeimas toneturėtųdaryti,
kaipmanoKTpirmininkas, galvoja
6proc.gyventojų.

Toks tyrimas atliktas pirmą
kartąirvaldžiaijisparodėnetikėtus
rezultatus:visuomenėyrapasikeitu-
si. O kodėl toks valdžios požiūris,
ganasunkupasakyti,tačiautikėtina,
politikaibijo, jog tiekdaug išvyku-
siųįužsienįlietuviųnepradėtųrinkti
valdžios Lietuvoje, jeigu turėtų tas
pačias pilietines teises. Tokiu būdu
ištiesdabartineipolitineivaldžiaiiš-
kiltųtamtikrųsunkumųmanipuliuo-
ti laisvesniu žmogum, jaumačiusiu
pasaulio, pagyvenusiu ilgesnės de-
mokratijosšalyse.

Šissociologinistyrimasrodo,
kad visų politinių partijų rėmėjai į
dvigubos pilietybės problemą žiūri
panašiai. Tai gana džiugūs dalykai,
o ar pavyks pakeisti politinės val-
džios nuostatą, daug priklausys ir
nuoPLB, ir nuoLietuvoje veikian-
čiųorganizacijų.

Išpranešimo
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Dėl mo kes čio PLB val dy bos 
veik lai pa rem ti. PLBbeiPLJSkraš-
tųpirmininkaisiū lo,kadPLBvaldy-
baišpasaulioLBregionųatstovųsu-
darytųkomitetą,kurisbendrusutari-
mu su kraštų valdybų pirmininkais
nustatytų kraštų LBmetinįmokestį
PLBvaldybosveiklaiparemti.

Dėl Lie tu vos var do 1000- 
čio pa mi nė ji mo. Pasaulio Lietuvių
BendruomenėsbeiPasaulioLietuvių
Jaunimo Sąjungos kraštų pirminin-
kai pra šo PLB valdybą susitarti su
Lietuvosvardotūkstantmečiopami-
nėjimo organizaciniu komitetu, kad
įvairiose Lietuvos vietovėse kraštų
lietuviųbendruomenėmsbūtųnuma-
tytos atitinkamos patalpos užsienio
lietuvių kultūrinės ir visuomeninės
veiklos įnašui į lietuvių Tautos ir
valstybėsgyvenimąpristatyti.

Dėl Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie ty bės, įgy tos gi mi mu, iš sau-
go ji mo.PLBbeiPLJSkraštųpirmi-
nin kai pra šo Lietuvos Vyriausybę
paruoštiįstatyminębazę,leidžiančią
asmenims,išsaugojusiemsteisęįLR
pilietybę, vienų metų laikotarpiui
gauti laikinasdarbovizassupapras-
tin ta tvar ka.

PLB bei PLJS kraštų pirmi-
ninkai, nuodugniai apsvarstę susi-
klosčiusią padėtį ir išanalizavę jau
patiriamas neigiamas pasekmes lie-
tuvių Tautai ir Lietuvos valstybei
po paskelbto Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2006 m. lap-
kričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės
aktų, reguliuojančių Lietuvos Res-
publikos pilietybės santykius, nuo-
statųatitiktiesLietuvosRespublikos
Konstitucijai“,pa žy mi,kadvisiškai
remiaš.m.balandžio20d.Lietuvos
Respublikos Seimo ir JAVLietuvių
Bendruomenės komisijos rezoliuci-

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės bei Pa sau lio Lie tu vių
Jau ni mo Są jun gos pir mi nin kų su va žia vi mo re ko men da ci jos

2007m.rugpjūčio9d.KernavėjevykusiamePLBirPLJSkraštųpirminin
kųsuvažiavimebuvopriimtos8rekomendacijosirpadėkaLietuvosvyriausy
beiirtautaiužpasauliolietuviųrėmimą.Pateikiamerekomendacijųturinį.

ją, raginančiąLietuvosRespublikos
SeimąkuogreičiauužtikrintiLietu-
vospilietybės,įgytosgimimu,išsau-
gojimą ir tęstinumąbeira gi na Lie-
tuvosRespublikosSeimą

•  kuo skubiau priimti Lietu-
vosRespublikospilietybėsįstatymo
pataisas,kuriosleistųLietuvospilie-
čiams, įgijusiemspilietybęgimimu,
jų vaikams, vaikaičiams ir provai-
kaičiamsbetkuriomisaplinkybėmis
išsaugotiLietuvospilietybę.

• papildytiLietuvosRespub-
likosKonstitucijos32-ojostraipsnio
trečiąją dalį nuostata, kad „nei vie-
nas pilietis negali prarasti Lietuvos
Respublikospilietybės,įgytosgimi-
mu,priešsavovalią“.

Dėl dar bo vi zų iš da vi mo. 
PLB bei PLJS kraštų pirmininkai
pra šoLietuvosVyriausybęparuošti
įstatyminę bazę, leidžiančią asme-
nims, išsaugojusiems teisę į Lietu-
vos Respublikos pilietybę, vienerių
metųlaikotarpiuigautilaikinasdar-
bovizassupaprastintatvarka.

Dėl Eu ro pos kraš tų ben dra-
dar bia vi mo. PLB ir PLJS kraštų
pirmininkai re mia Europos kraštų
reikalų komisijos pastangas rengti
bendrus periodinius renginius Eu-
ropos kraštams bei ska ti na bendra-
darbiauti su kitomis LB, ypačRytų
kraštais. Pri ta ria komisijos siūly-
mui, kad kito Suvažiavimo metu
tikslingabūtųsurengtiposėdį,skirtą
PLB irPLJSbendradarbiavimofor-
momsirmetodamsaptarti.

Dėl Lie tu vos Val do vų rū mų 
pa nau do ji mo kon cep ci jos.PLBbei
PLJSkraštųpirmininkaira gi na Lie-
tuvossostinėjeVilniujeatkuriamuo-
seValdovų rūmuose įkurti Lietuvos
valstybingumąsimbolizuojančiąeks-
poziciją,kuriValdovų rūmusprista-

tytųnetikkaipLietuvosvaldovųre-
zidenciją,bet taippat išryškintųnu-
eitąLietuvosvalstybingumokelią.

Dėl LR Sei mo ir PLB ko mi-
si jos dar bo pro gra mos bei LB Ry-
tų kraš tų pro ble mų. PLBbeiPLJS
kraštųpirmininkaipri ta riaPLBRy-
tųkraštųreikalųkomisijosposėdžio
dalyviųrekomendacijai:

įLRSeimo irPLBkomisijos
darbų programą įtraukti imigracijos
klausimus, ypač akcentuoti lietu-
vių kilmės piliečių grįžimo įLietu-
vą problemas: mantos pervežimo,
dokumentų legalizavimo, pensijų,
kompensacijų tremtiniams mokėji-
moirkitas.

Rytųkraštųbendruomenėspa-
geidauja, kad PLB valdyba kreiptų
didesnį dėmesį ir aktyviau dalyvau-
tų sprendžiant specifinesRytųkraštų
švietimo,kultūrosirkitasproblemas.

Dėl ben druo me nių su si vie-
ni ji mo ska ti ni mo. PLB valdyba,
vadovaudamasiLietuviųCharta,pa-
brėžia, jog atskirų kraštų bendruo-
menės savo veikloje turėtų remtis
principu – vienas kraštas – viena
bendruomenė.

Š.m. rugpjūčio8d. įvykusio
PLB valdybos susitikimo su Latvi-
jos,Moldovos irJungtinėsKaralys-
tės lietuvių bendruomenių atstovais
metuišklausytainformacijaapieeg-
zistuojančiastenproblemas.

PLB valdyba įsipareigoja da-
lyvauti minėtų bendruomenių susi-
vienijimąskatinančiameprocese.

Pa dė ka.PLBbeiPLJSkraštų
pirmininkaidė ko jaLRVyriausybei
ir Lietuvos piliečiams už skiriamą
paramą lietuvybės išsaugojimui už
Lietuvos ribų ir įsi pa rei go ja kuo 
efektyviaująpanaudoti.
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Rugsėjo20d.KaunoPetrašiū-
nųkapinėseamžinojopoilsioatgulė
atkurtosios nepriklausomos Lietu-
vos pirmojo nepaprastojo ir įgalio-
tojoambasadoriausprieŠv.Sostoir
MaltosordinoKazioLozoraičio,mi-
rusiorugpjūčio13-ąją,palaikai.Pa-
laikusišRomoslydėjožmonaJoana
ir dukra Daina, taip pat dabartinis
amb.prieŠv.SostoAlgirdasSaudar-
gas,kuriamtekodidelėatsakomybė
organizuoti palaikų perlaidojimą.
LaidotuvėsedalyvavoprezidentasV.
Adamkus, pirmasis nepriklausomos
Lietuvosvalstybėsvadovasprof.V.
Landsbergis, būrys diplomatų, Sei-
monariaiAudroniusAžubalisirRy-
tasKupčinskas,Kaunomiestomeras
Andrius Kupčinskas, Kauno Stasio
Lozoraičio gimnazijos moksleiviai,
daugkauniečių.Buvomatytinema-
žaiirlietuviųišeivijosatstovų

KarstasbuvopašarvotasKau-
no Vytauto bažnyčioje. Šv. Mišias
aukojo arkivyskupas S. Tamkevi-
čius, Mišiose dalyvavo kardinolas
A. J. Bačkis, beveik visi Lietuvos
vyskupai,būrys įvairausrangodva-
sininkų.

Buvonuostabidiena,kuri,ro-
dos,vainikavošviesųVelioniogyve-
nimą.Šviesūsbuvoiržodžiai,skirti
jam.Apiejį,dalindamasisprisimini-
mais,šv.Mišiųpamoksletaipkalbė-
jokardinolasA.J.Bačkis:

„Jis visą gyvenimą troško ir
raginoeitiLietuvosnepriklausomy-
bėslink,neprarastivilties.Oatgavus
laisvękvietėįsijungtiįEuroposlais-
vąirmodernųgyvenimą,kurtinaują
istoriją. A.a. Kazys visą gyvenimą
paskyrė Lietuvai. Lietuvai netekus
laisvės jis sielojosi dėl Tėvynės ir
žmoniųlikimųirvisągyvenimątar-
navoDievui. Ir tai darė kukliai, ty-
liai,sąžiningai.Lietuvosvardasdau-
gelio buvo pamirštas, tarsi išbrauk-
tas išEuroposžemėlapio.Jisryžosi
dirbti ir aukotis dėl Tėvynės, sten-
gėsiprimintipasauliui,kad lietuvių
tautayragyvairtrokštalaisvės,nors
žmoniųteisėsbuvopamintos.

Nuo 1972 m. K. Lozoraitis

Dė ko ja me, kad Tu jį mums da vei
pradeda dirbti
Vatikano radijo
lietuviškų lai-
dų redakcijoje.
Daugelis žmo-
nių įsidėmėjo
jo balsą, kai jis
perduodavo ži-
nias iš Vatika-
no, pasitarnau-
damas Lietuvos
žmonėms, o
ypač tikintie-
siems, kurių ti-
kėjimo laisvė
buvo sutrypta,
atnešdamas ir
paguodos,irvil-
ties“, – sakėA.
J.Bačkis.

Kardino-
las prisiminė
Velionį kaip vi-
suomettaktišką,
kuris stengėsi
suprasti kitus,
padėti kitiems,
daryti viską,
kad būtų išsau-
gota tarpusa-
vio santarvė.K.
Lozoraitis bu-
vo aktyvus Ita-
lijos Lietuvių
Bendruomenės
narys. Jis lietu-
viams padėdavo
užmegzti ryšius
su Italijos poli-
tikais ir parei-
gūnais, su ku-
riais visuomet
bendradarbiavo.

„ K a z y s
sugebėjo mei-
lę Lietuvai per-
duoti ir savo
dukrai Dainai“,
– sakė kardino-
las, apibendrindamas, kad Velionis
nugyvenoturiningągyvenimąirda-
vėgražųgyvenimopavyzdį.Obaigė
savopamoksląšv.Ambraziejausžo-

džiais: „Neverkiame Viešpatie, kad
jįišmūsųatėmei,betdėkojame,kad
Tujįmumsdavei“.

Į Petrašiūnų kapines, kur il-
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sisi daug šviesių Lietuvos sūnų ir
dukterų,o tarp jų irKazioLozorai-
čio tėvai bei brolis Stasys, Kazio
Lozoraičio palaikus lydėjo ilga ka-
valkada mašinų, kuri laikinai buvo
sustabdžiusi pakelės gatvių eismą.
Petrašiūnų kapinėse atsisveikinimo
žodį tarė prezidentasValdasAdam-
kus. Jis kalbėjo: „Šiandien dide-
liu skausmudalinasi visa tauta, nes
Kazio Lozoraičio visas gyvenimas
glaudžiai susijęs su valstybės kūry-
mu, kur nebuvo jokių kompromisų.
Laisvė,teisingumasirpagarbažmo-
guilydėjovisusJodarbus.Lietuvos
diplomatija neteko žymiausiomūsų
diplomato,kurisgyvenopagal savo
prisiimtus idealus, sekant jau tradi-
cija tapusį jo šeimos kelią. Jis sekė
Lozoraičių šeimos, diplomatų – tė-
voirbroliokelią.Joasmenybė–tai
intelektas, inteligencija,profesiona-
lumas,asmeninėšilumairramumas,
kurįjisspinduliavoįaplinkąirkėlė
pagarbą mums visiems ir užsienio
diplomatams kolegoms. O tuo pa-
čiuypatingaiprisidėjoprieLietuvos
atstovavimo tarptautinėje plotmėje.
Jis išlieka šviesiu pavyzdžiu mūsų
jaunajaidiplomatijai“.

Prisiminimais pasidalijo ir
VelioniogyvenimąįvertinoEuropos
Parlamento narys, pirmasis Lietu-
vos valstybės vadovas, skyręs Kazį
Lozoraitį pirmuoju nepaprastuoju
ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie
Šventojo Sosto ir Maltos ordino,
prof.VytautasLandsbergis:

„KazysLozoraitis–vienas iš
trijų Lietuvos diplomatų, su tėvu ir
broliu budėjęs Lietuvos pažeistos,
palaužtos, bet niekad neatsisakytos
nepriklausomybės sargyboje, tarna-
vęskukliaiirištikimaiten,kurbuvo
paskirtas.KazysLozoraitis–Lietu-
vos istorijos dalis, – sakėV. Land-
sbergis. – Kartais atrodydavo, kad
jisbuvošiektiekšešėlyjesavotėvo
irbrolio,–kuklesnis,tylesnis,labiau
stebintis, o kartu, kaip tekopajusti,
suvokti, labiau apmąstantis, turintis
savosantykįsutuo,kasyraaplink–
suItalija,Europa,Lietuva“.

Bet labiausiai visus susirin-
kusiuosius sujaudino Dainos Lo-

zoraitytės žodžiai, pasakyti gražia
lietuvių kalba (Daina gimusi ir au-
gusi Italijoje, jos mama yra italė).
Dainos kalba tam tikra prasme pri-
minė išmintingojo, inteligentiškojo
josTėvo kalbos stilių.Klausant jos
sudrėkonevienolaidotuviųdalyvio
akys.Žodžiaibuvo tokiepaprasti ir
nuoširdūs,todėljaudinantys:

„Norėčiau Jums visiems šir-
dingai padėkoti savo irmamosvar-
du,kadčiaatėjote.Ačiūjumsuždė-
mesį,meilęiružuojautą,kuriąjautė-
menuotosakimirkos,kaitėvasmus
paliko. Jūs pažinojotemano tėvą ir
suprasite, jeigu pasakysiu, kad jis
būtųnustebęsirsusijaudinęsdėlto-
kiodėmesio ir iškilmingumo,skirto
joasmeniui.Mumssumamapaliko
gilų įspūdįnuoširdus jūsųdėmesys,
nesjisliudija,jogšalis,kuriaidaug
metųtarnavomanotėvas,vertinajo

pastangas. Šiandienmano tėvas su-
grįžoįsavovaikystėsmiestą,kadil-
sėtųsi ten pat, kur jo tėvai ir brolis
Stasys, mano dėdė. Turiu pasakyti,
kadnuošiol irmanžodis„Tėvynė“
įgauna naują skambesį, naują pras-
mę ir mano ryšys su Lietuva tam-
pa gilesnis. Jūsų prisiminimai apie
mano tėvąman yra didelė paguoda
netekties akivaizdoje. Kai skaus-
mą galima pasidalinti, tampa leng-
viau. Šiomis dienomis pamačiau ir
pajutau, kokį didelį turtąmano tėtė
mumspaliko–taijūsvisi,jobičiu-
liai,žmonės,sukuriaisjisbendravo,
kuriuos pažinojo ir kuriuosmylėjo.
Ačiūjumsvisiemsdarkartą,kadat-
ėjoteatsisveikintisumanotėvu,ačiū
už paguodos žodžius, užuojautą, už
meilę. O savo tėtei sakau: iki pasi-
matymo“.

AudronėV.Škiudaitė

išLydint a.a. amB. kazio Lozoraičio PaLaikus nuo vytauto Bažnyčios 
į Petrašiūnų kaPines: (iš kairės) Lr Prezidentas vaLdas adamkus, joanna 
Lozoraitienė, aLma adamkienė, daina Lozoraitytė. kaunas
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LietuvosnacionalinėjeMarty-
noMažvydobibliotekojeVilniujesu-
rengtaparoda, skirtapoeto,vertėjo,
publicisto,literatūrostyrinėtojo,Jei-
lio universiteto (JAV) profesoriaus
TomoVenclovosgimimo70-mečiui.
Vilniausuniversitetoauklėtinis(bai-
gė lituanistiką 1960 metais) Tomas
Venclovapatyrėdisidento(nuo1976
m. buvo Lietuvos Helsinkio gru-
pės narys) ir išeivio lemtį. 1977m.
emigravęsįJAV,beprofesinėsveik-
los irkūrybosdalyvavokonferenci-
joseirkituoserenginiuose,liudyda-
masapiežmogausteisiųpažeidimus
sovietinėjeLietuvoje,cenzūrąirme-
nininkųkūrybossuvaržymus.

Nuo 1991 metų profesorius
Tomas Venclova pradėjo siųsti Na-
cionalinei bibliotekai ne tik vi-
sas gausias emigracijos laikotarpiu
įvairiose šalyse pasirodžiusias savo
darbųpublikacijas,bet irasmeninė-
je bibliotekoje sukauptus leidinius,
puikiai suprasdamas,kadsovietinės
cenzūrossąlygomisLietuvosbiblio-
tekųgalimybėskauptiužsieniospau-
dą buvo labai ribotos. Paties Tomo
Venclovosknygos,išleistosLietuvo-

Prof. To mo Venc lo vos 70-me čiui
jeikiemigracijos,jamišvykusbuvo
išimtos iš viešųjų bibliotekų fondų,
odidžiosiose–paslėptosspecialaus
saugojimoskyriuose.

Jubiliejinėjeparodojemėginta
atskleistivisąTomoVenclovoskūry-
bospilnatvę.Tonebūtųbuvęįmano-
mapadaryti,jeiautoriusdaugiaunei
15 metų nebūtų reguliariai siuntęs
Nacionalineibibliotekaivisųgausių
savo poezijos, publicistikos, litera-
tūrologijos darbų vertimų į užsie-
niokalbas– tiek išleistų atskiromis
knygomis, tiek irpublikuotų įvairių
šaliųperiodiniuoseleidiniuose.Pro-
fesoriaus Tomo Venclovos mokslo
darbai,publicistika irgrožinėkūry-
ba išversta į daugiau nei 20 užsie-
nio kalbų. Parodos pagrindą sudaro
atskiroje Nacionalinės bibliotekos
kolekcijoje saugomi leidiniai, kurių
šiuometujauyraper2tūkstančius.

Tomas Venclova – Lietuvos
nacionalinės premijos laureatas, at-
kurtos Lietuvos nepriklausomybės
metaispelnęsnevienąvalstybėsap-
dovanojimą,keliųužsieniouniversi-
tetų garbės daktaras, įvairių kraštų
literatūrinių premijų laureatas. Na-

cionalinėjeM.Mažvydobiblioteko-
jevykosusitikimassuJubiliatu.
MartynoMažvydobibliotekosinf.

2007metų rugsėjo pabaigoje
pradėtas transliuoti trečiasis nacio-
nalinio transliuotojo televizijos ka-
nalasLTVWorld.Per palydovąSi-
rius3jispasiekiaŠiaurėsirVakarų
Europosgyventojus, tačiauplanuo-
jama,kadnetrukusLTVWorldgalės
matytiiržiūrovaiŠiaurėsAmeriko-
je. LTVWorld, kurį sudaro geriau-
sios LTV ir LTV2 laidos, kol kas
transliuojamasapie11valandų,nuo
14 val. 25 min. Lietuvos laiku iki
pirmosvalandosryto.Atsižvelgiant
įlaikoskirtumątarpLietuvosirVa-
karųEuropos,kaikurios laidosper
LTVWorld bus transliuojamos va-
landa vėliau, pavyzdžiui, svarbiau-
sia naujienų laida „Panorama“ bus
rodoma21.30val.Ateityjenumato-

Lie tu vos te le vi zi jos lai dos už sie niui 
maLTVWorldtransliuotivisąparą.

Naująjįsezonąpradėjęsnacio-
nalinis transliuotojas tapodarpriei-
namesnisplačiajaivisuomeneiiriš-
eivijai:Lietuvostelevizijos(LTV)ir
Lietuvos televizijos antrojo kanalo
(LTV2) programas nuo šiol galima
tiesiogiaistebėtiinternetelrt.lt.

Lietuvos teritorijoje esantys
vartotojai mato visą LTV ir LTV2
programą – laidas, filmus, koncer-
tus, sporto varžybas ir t. t. LTV ir
LTV2 programos Lietuvos žiūro-
vamstransliuojamosdviejųkokybių
(aukštesnės ir žemesnės) srautais,
kuriuos galima rinktis atsižvelgus į
technines kompiuterio galimybes ir
internetogreitį.

Atskiras srautas (Lietuvos

vartotojai jo nemato) siūlomas žiū-
rovams, gyvenantiems užsienyje.
Tačiau, laikantis vaizdo medžiagos
įsigijimo sutarčių sąlygų, nenuma-
tančių transliacijųužLietuvos ribų,
kitose šalyse esantiems žiūrovams
negalima suteikti galimybės matyti
užsieniofilmųirsportorenginių.

LRT laidas galima stebėti ir
portalolrt.ltarchyve,taippatnemo-
kamai jas prenumeruoti ir klausytis
nešiojamuoju grotuvu (ausinuku),
kauptisavokompiuteryjeirt.t.

Primename, kad portale lrt.lt
taip pat galima tiesiogiai klausytis
Lietuvos radijo, „Klasikos“ progra-
mos, radijo stoties „Opus 3“ ir „@
radijo“.
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Su ka mas 50 da lių fil mas apie žy miau sius pa sau lio lie tu vius
ArvydoBaryso filmų

kūrimo kompanija pra
dėjo filmuoti ciklą doku
mentinių filmų, kuriuose
bus pasakojama apie žy
miausiuslietuviuspasau
lyje.PLredakcijakalbina
šioprojektovadovąArvy
dąBarysą,50dokumenti
niųfilmųapieLietuvąau
torių, ir prašo smulkiau
pristatyti savo pastarąjį
sumanymą.

–Nuo ko ir ka da šis su ma ny-
mas pra si dė jo?

–Prieš porą metų, kai aš ke-
liavau po Ameriką su savo filmais
„Įsimylėję Lietuvą“, „Lietuviškas
kalendorius“–apielietuviųšventes,
papročius, tradicijas – ir kitais fil-
mais. Pastebėjau, kad įmūsų filmų
pristatymusateinalabaidaugįdomių
žmoniųirpamačiau,kadtiežmonės
labai gražūs, įdomūs, tokie ramūs.
Tada kilo idėja sukurti filmų ciklą
apie žymiausius pasaulio lietuvius,
kurie daro įtaką pasaulio mokslui,
švietimui,kultūrai,verslui.

–O kaip su fi nan sa vi mu?

–Buvo parengtas projektas.
Pirmą kelionę teko finansuoti man
pačiam,manokompanijaiišparduo-
tųfilmų.PrisidėjoTautiniųmažumų
irišeivijosdepartamentas,muspalai-
kėirfinansiškai,irmoraliai.Radome
pritariančiųšiamprojektuiirSeime,
irVyriausybėje.Žadamedalyvautiir
Lietuvos vardo tūkstantmečio pro-
gramoje.EsamepateikęprojektąVy-
riausybeiirtikimėssulauktiteigiamo
atsakymo.Tai didelis projektas, rei-
kalaujantisdideliųlėšų.

–Ar to li esa te pa žen gę?
–Buvome išvykę į Californi-

ją, kur per mėnesį nufilmavome 8

kūryBinė gruPė su Būsimo fiLmo herojumi Prof. arvydu kLiore. manto satkaus nuotr.: e. atkočiūnas, a. gi
Bie žie nė, a. kLiorė, a. Barysas
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val.medžiagos. Spaliomėn. grįžta-
meatgal ir toliau tęsime tųpačių ir
kitųžmoniųfilmavimą.Taižmonės,
kurie Lietuvoje gal mažai žinomi,
bet kurie gerai žinomi pasaulio lie-
tuviams,pvz.,prof.ArvydasKliorė,
kurisdirbaNASAirpirmasispasau-
lyje žmogus, kuris radijo bangomis
gaunainformacijąišSaturno.Jispri-
klausoklubui,kurisjungia30Nobe-
lio premijos laureatų. Filmavome
prof. Birutės Galdikas, kuri tyrinė-
ja orangutangus, ofisą ir ruošiamės
vyktipasjąįIndoneziją;Mindaugas
Gedgaudas, įkūręspirmaujančiąpa-
saulyje gamyklą, kuri kuria suviri-
nimo aparatus, dirbančius kosmose,
povandeniniuose laivuose ir atomi-
nėse elektrinėse; architektai Mulo-
kai;pranešėmeRūtaiLeeapiemūsų
ketinimus. Vėliau rudenį važiuosi-
me įEuropą–Prancūziją,kurvyks
konferencijairišvisopasauliosuva-
žiuosUNESCOorganizacijosatsto-
vai.TenLietuvaiatstovaujaambasa-
dorėInaMarčiulionytė.

Nors projektas skirtas Lietu-
vosvardo1000-mečiui,betmatome,
kad pasaulyje yra tiek daug gražių
žmonių,kadmanome,jogšisprojek-
tasbustęstinisirgalitęstisiki2012
metų.

–O Jus kas nors kon sul tuo-
ja, kaip Jūs su ži no te apie žy miau-
sius lie tu vius?

–Mes turime ne tik filmavimo
komandą,betirapie20žmoniųkon-
sultantų – įvairių sričių profesorių,
tokių,kaipIšeivijosinstitutovadovas
prof. EgidijusAleksandravičius, VD
universiteto prof. Leonidas Donskis
ir kt., Užsienio reikalų ministerija,
ambasados įvairiose pasaulio šalyse,
garbės konsulai. O mūsų filmavimo
komandasusidedaiš5narių–opera-
toriaus,režisieriaus,asistentų,apšvie-
tėjų,kurieyralaisvimenininkai.

Turime idėją Lietuvos 1000-
mečiuiišleistiirknygą–tųžmonių,
kuriuos filmuojame, gyvenimo ir
sėkmėsistorijas.

–Jums jau te ko su tik ti ne-
ma žai už sie nio lie tu vių. Ar jie ski-
ria si nuo Lie tu vos lie tu vių?

–Gal šiek tiek ramesni. Jie
nuomūsų skiriasi savomentalitetu.
Manpatinka,kadjiemokadžiaugtis
kitųdarbais.Manatrodo,kadjiene-
turitokiodalyko,kaippavydas,irtai
labaijuospuošia.

–Jūs do mi tės tik se no sios 
kar tos iš ei vi ja?

–Oine,musdominalietuviai,
kurie Lietuvą paliko caro laikais,
pokariu ir dabar. Mums įdomūs jų
gyvenimokeliai,kurievisiyraskir-
tingi.

–Ma lo nė ki te pri sis ta ty ti.
–Esu gamtos vaikas.  Mane

žavi Lietuvos kraštovaizdis, istori-
ja, etnografija.Savo filmuose noriu
išsakyti meilę tėvynei, garsinti ją
užsienyje.Esukinorežisierius,sce-
naristas, operatorius ir prodiuseris.
Manoidealas–kurtitarsilietuvišką
„Discovery“, patrauklius švietėjiš-
kusmokslopopuliarinimofilmus,–
sakokaunietisArvydasBarysas,ku-
rio filmai, įgarsinti keliomis kalbo-
mis, žiūrimi Lietuvoje bei keliauja
použsienį,pristatomi tarptautiniuo-
se festivaliuose. Jie tapo itin popu-
liariusuvenyru.Jų įsigyja įLietuvą
atvykę turistai, jie vežami ar siun-
čiamiįužsienįlauktuvių.

Turintysinformacijosapiepa
sauliuinusipelniusiuslietuviusarba
norintysparemtiprojektą„Žymiausi
pasauliolietuviai“galikreiptisįAr
vydoBarysofilmųkūrimokompaniją
el.paštuabarysas@kaunas.omnitel.
net;tel.868794594

Užsienyjegyvenantiemslietu-
viųmokslininkamspaskirtosmokslo
premijos.Vilniaus nuotolinių studi-
jų centre posėdžiavusi komisija iš
11 kandidatų išrinko 3 iškiliausius
lietuviųmokslininkus,kuriebuspa-
gerbtipremijomis.Premijaužmoks-
lo laimėjimus humanitarinių ir so-
cialiniųmokslų srityje skirtaAlgiui
Mickūnui, Ohio (JAV) universiteto
profesoriui, filosofui. Premija už
mokslolaimėjimusfizinių,biomedi-
cinosirtiksliųjųmokslųsrityseskir-
taRimuiVaičaičiui,Illinojaus(JAV)
universiteto profesoriui, aviacinės
ir kosminės inžinerijos specialistui.
Premijaužmokslopatirties,pasieki-
mųsklaidą,moksloryšiųtarpLietu-
vosiružsieniošaliųplėtojimąskirta

Moks lo pre mi jos už sie nio lie tu viams
DanuiRidikui,Prancūzijosatominės
energetikoskomisariatoCEA(Pran-
cūzija) mokslo darbuotojui, bran-
duoliofizikosspecialistui.

Kandidatusmokslopremijoms
gauti buvo pateikusios JAV, Italijos
ir Prancūzijos lietuvių bendruome-
nės.Mokslopremijosdydis–šimtas
LietuvosvyriausybėsnustatytųMGL
(šiuometu13000Lt).Premijųtiks-
las–skatintimokslininkuspuoselėti
lietuvybębeisiekti,kadjiegarsintų
Lietuvą, palaikytų glaudesnius ry-
šiussuLietuvosmokslobendruome-
ne,krašto lietuviųbendruomenėmis
ir aktyviai dalyvautų jų veikloje,
skatintimokslininkusdalyvautiben-
drosemoksloprogramose.

Kiekvienais metais teikiamos

trysmokslopremijos:užpasiekimus
humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje, už mokslo laimėjimus fizi-
nių,biomedicinosir tiksliųjųmoks-
lųsrityse iružmokslosklaidą.Pre-
mijasiškilmingaiįteiktiplanuojama
lapkričiomėnesį.

NaujienųskyrelyjeišPrancū-
zijosLietuviųBendruomenės patei-
kiamepasakojimąapiemokslininko,
atominės energetikos specialistą,
DanąRidiką, kurio kandidatūrą pa-
siūlėPrancūzijosLietuviųBendruo-
menė, o žinių „Pasaulio lietuviui“
apie šį laureatą suteikė Prancūzijos
LietuviųBendruomenėspirmininkas
LinasMaknavičius.

ParengtapagalLietuvos
žiniasklaidą
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DanasRidikas, šiemet pelnęs
Lietuvos mokslo premiją užsienio
mokslininkams ir dirbantis Pran-
cūzijoje, 1994 m. su pagyrimu yra
baigęsVytauto Didžiojo universite-
tą, Fizikos ir matematikos fakulte-
tą bakalauro laipsniu ir išvyko tęsti
magistro studijų į Bergeno univer-
sitetą (Norvegija). Čia jis studijavo
egzotinių branduolių (praturtintų
neutronais),tokiųkaipBe-11,C-15,
C-17,C-19,struktūrą.Tatemapasi-
rodė pirmieji D. Ridiko moksliniai
straipsniai tokiuosežurnaluosekaip
„Nuclear Physics A“ ir „Europhy-
sics Letters“. 1996 m. Norvegijo-

Da nas rei ka lin gas ne tik fi zi kai, bet ir Lie tu vai

PrAncūzIJoJe

je Danas apgynė magistro laipsnį
branduolinės fizikos srityje. Antra-
sismagistro laipsnisD.Ridikuibu-
vo suteiktas Centriniame Europos
universitete (Budapeštas, Vengrija),
Aplinkosmokslų ir politikos fakul-
tete 1999 m. Įdomu, kad pastarųjų
studijų metu Danas atliko praktiką
savogimtajamePakruojorajone,kur
kartu suLietuvos radiacinės saugos
institutuvykdė radioaktyvių radono
dujųmatavimus22rajonomokyklo-
se.Šiematavimaibuvopalygintisu
papildomais matavimais, irgi atlik-
tais D. Ridiko, bet jau Prancūzijos
6 mokyklose. Moksliniai rezultatai

ir rekomendacijos mokyklų direk-
toriamsbuvoatspausdintos„Šiaulių
krašto“ laikraštyje,Nepriklausomos
politinėsorganizacijos„ACRO“me-
tiniame leidinyje (Prancūzija) bei
magistrodiplominiamedarbe(CEU,
Vengrija).

1997m.DanasišvykoįPran-
cūziją,kuratlikosavodoktorantūros
studijasGANILNacionalinėjelabo-
ratorijoje ir Caen universitete. Čia
jisdomėjosiirplėtojo2pagrindines
temas branduolio fizikoje: a) egzo-
tinių branduolių gavybos optimiza-
vimas bei b) branduolinių reakcijų
modeliavimas ir pritaikymas radio-
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aktyvių atliekų tvarkymui. Studijų
metu atliktas eksperimentas Nacio-
naliniame greitintuvų centre (Pietų
Afrika), kuriame buvo pamatuotos
antrinės dalelės (protonai, deutero-
nai, tritonai,...), deuteronams savei-
kaujantsuskirtingųmasiųtaikiniais,
tokiais kaipC,Be,Al,Ni,Pb irU.
Šio eksperimento metu pamatuo-
ti duomenys bei validuotos Monte
Karloprogramosbuvolemiamaspa-
grindas,parenkantoptimaliausiąre-
akciją antrinių dalelių susidarymui.
Šiandien būtent deuteronai, sąvei-
kaujantys su lengvais branduoliais,
tokiaiskaipC irBe,yranaujoGA-
NILNacionalinės laboratorijospro-
jektoSPIRAL2pagrindas.

Doktorantūros metais pasiro-
do vis nauji D. Ridiko moksliniai
straipsniai tokiuosežurnaluosekaip
„PhysicalReviewC“,„NuclearPhy-
sicsA“, „PhysicalReviewLetters“.
GaliausiaiD.Ridikassavodoktoran-
tūros antroje dalyje pasiūlo naudoti
greitintus deuteronus vietoj visiems
„akivaizdžių“ protonų, kaip efekty-
vesnę priemonę neutronams gamin-
ti.Pasirodo,kadbūtentneutronai iš
deuteronųsukeltųreakcijųyraener-
getiškesni, kas labai svarbu norint
efektyviai transmutuoti ilgaamžes
radioaktyvias atliekas kaip Pu, Np,
AmirCmizotopus.Šiosoriginalios
idėjospublikuotosžurnale„Nuclear
Instrumentation&Methods“.

1999m. spaliomėnesiDanas
apsigina PhDmokslinį laipsnį (Ca-
enuniversitete,Prancūzija)irgauna
galimaigeriausiąįvertinimą„Felici-
tationsdeJury“.

Jau 2000 m. vasario mėne-
sį Danas pasirašo nuolatinio darbo
kontraktą su Prancūzijos atominės
energetikos komisariatu (Commis-
sariat à l’EnergieAtomique (CEA),
CEA Saclay), kur dirba iki šiol.
Dirbdamas CEA D. Ridikas toliau
tęsiatyrimus,susijusiussubranduo-
linių atliekų tvarkymu, jų charakte-
rizavimu ir saugojimu. Pasirodo ir
kitimoksliniaidarbaiapienaujotipo
branduolinių reaktoriųmodeliavimą
ir įvairių duomenų bazių patikimu-
mą. Galiausiai Danas inicijuoja fo-

tobranduolinių reakcijų studiją tiek
jųmodeliavimo, tieknaujųeksperi-
mentųprasme.

Svarbu pažymėti, kad vienas
išoriginaliųD.Ridiko irbendraau-
toriųdarbų,susijusiųsuaukštųener-
gijųdaleliųgreitintuvobeibranduo-
linio reaktoriaus sujungimo, ryšium
su efektyviu branduolinių atliekų
deginimu, yra užpatentuotas ne tik
Europoje,betiružjosribų.

ŠiandienD.Ridikasyramoks-
linių tyrimų grupės „Branduoliniai
matavimai ir modeliavimas“ vado-
vas,keletotarptautiniųprojektųko-
ordinatorius.Danas taip pat yra or-
ganizavęstarptautineskonferencijas,
recenzavęs mokslinius straipsnius.
D.RidikasjaubuvoketuriųPhDstu-
dentų ir keturių magistro studentų
mokslinis vadovas, dalyvavo kitų
PhDstudentųgynimosikomisijose.

Lietuvoje Danas Ridikas įver-
tintas ir kaip nuolat palaikęs ryšius
su Lietuvos moksline bandruomene.
VilniausuniversitetostudentasP.Go-
beris2000m.,4mėn.praleidęsCEA
Saclay,D.Ridikovadovaujamas,ap-
siginamagistrinįdarbąikišiolLietu-
vojenenagrinėtatema–aukštatempe-
ratūriniųreaktoriųmodeliavimas.

Vytauto Didžiojo universite-
tostudentėR.Plukienė2003m.,24
mėn. praleidusi CEA Saclay, vado-
vaujamairkonsultuojamaDano,ap-
sigynėPhDmokslinį darbą taip pat
iki šiol Lietuvoje nenagrinėta tema
–branduoliniųatliekųtransmutacija
ir naujo tipo branduolinių reaktorių
modeliavimas.

Vilniaus universiteto studen-
tasD.Ancius2006m.,praleidęs12
mėn. CEA Saclay, vadovaujamas ir
konsultuojamas D. Ridiko, apsigy-
nė PhD mokslinį darbą, kuris tiek
eksperimentiškai, tiek modeliavimu
įvertino Ignalinos atominės elektri-
nės RBMK-1500 reaktorių RBMK-
1500 aktyvuoto grafito charakteris-
tikąbeireaktoriausradioaktyviųat-
liekųlaidojimoproblemą.

Fizikos instituto mokslinis
bendradarbis dr.A. Plukis 2002m.
praleidžia 6 mėnesius CEA Saclay,
kartudirbdamassuDanuirpradeda

iki šiol Lietuvoje nenagrinėtą temą
–radioaktyviųjonųpluošteliųgavy-
bosoptimizavimas.

Fizikos instituto mokslinė
bendradarbėdr.R.Plukienė2004m.
praleidžia 3 mėnesius CEA Saclay,
kartu dirbdama su Danu, ir įvertina
branduoliniųatliekųsaugojimolaiki-
nuosekonteineriuoseradiacinęsaugą
Ignalinosatominėjeelektrinėje.

Lietuvos energetikos instituto
mokslinėbendradarbėdr.I.Raškinytė
2006m. praleidžia 9mėnesius CEA
Saclay,kartudirbdamasuD.Ridiku,
pradedaikišiolLietuvojenenagrinėtą
temą – fotoreakcijųmodeliavimas ir
jųduomenųbaziųkūrimas.

Visus šiuos Lietuvos moks-
lininkų vizitus finansavo Prancūzi-
jos institucijos (Švietimo,Mokslo ar
Užsienio reikalu ministerija, NATO
programųfondas,CEASaclaylabora-
torija ir kt.), o paraiškos ir projektai
buvopateiktiDanoRidikoiniciatyva.

Jis yra mokslinių straipsnių
bendraautorius kartu su Lietuvos
mokslininkais tiek tarptautiniuose,
tieklietuviškuosemoksložurnaluose.

D. Ridikas yra Prancūzijos-
Lietuvos projektų „Gilibert“ tarp
CEASaclay ir Fizikos instituto ko-
ordinatorius; projektai buvo finan-
suojami tiek Lietuvos, tiek Pran-
cūzijos institucijų 2003-2004 m. ir
2005-2006 m.

Danas – Prancūzijos-Lie-
tuvos-Rusijos-Serbijos projekto
„ECONET“koordinatorius;finansa-
voPrancūzijospusė2004-2005m.

D. Ridiko inciatyva 2004 m.
FizikosinstitutasįtraukiamasįEuro-
pos Sąjungos finansuojamą projektą,
kurioesmėyranaudotiBCPL–Ber-
gen Computer Physics Laboratory
(Norvegija)–paraleliniųskaičiavimų
kompiuterius sudėtingiems uždavi-
niamsspręstiMonteKarlometodu.

D. Ridikas yra Europos Są-
jungos finansuojamo projekto „EU-
RISOLDS“2005-2008m.vienasiš
koordinatorių.BūtentD.Ridikoini-
ciatyva Fizikos institutas tampa šio
projekto„tikruoju“dalyviu.

Šiais metais pateiktas prašy-
masfinansuotinaująprojektą.
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Paryžiujenustojoplakusiam-
basadoriausAdolfoVenskausširdis.
Jis palaidotas St. Maur kapinėse,
greta žmonos Birutės, kurios taip
ilgėjosi. Jis buvo pirmasisLietuvos
Respublikos nepaprastasis ir įga-
liotasis ambasadorius prie Europos
SąjungosirNATO.Jotarnybabuvo
įvertintanetikLietuvos,betPrancū-
zijosirBelgijosapdovanojimais.

Kartą jis tapoBordo kavalie-
riumi.Pamenu,susirūpinęsklausiau,
ar tikrai reikėjo užrištomis akimis
spėti, koks vynas įpiltas į taurę ir
kokiųmetųderliaus.Adolfastiknu-
sišypsojo. Žinoma, tai vien gražus
spektaklis,betvynasbuvotikras.Jis
mokėjo gražiai ir išraiškingai, kaip
niekas kitas, ragauti raudoną vyną.

In me mo riam Adol fui Vens kui

Apžiūrėti,pauostyti,paskanauti,įsi-
skverbti į pačią esmę. Tai buvo jo
metodas. Iš lėto, atsargiai, bet at-
kakliai ir nenumaldomai įsiskverbti
įkiekvienodalykoesmę.Ne teoriš-
kaiarabstrakčiai,betdalyvaudamas
ir bendraudamas. Meistrai tikrina
prinokusio olandiško sūrio kokybę
pastuksendami specialiu plaktuku
ir klausydami kitiems nesuvokiamų
garsų.Adolfaslengvaipaliečiapetį.
Atsisuka buvęs Belgijos premjeras
Vilfridas Martensas ar buvęs Eu-
roparlamento pirmininkas Egonas
Klepšas – pažįstami dar iš dalyva-
vimojaunųjųkrikščioniųdemokratų
organizacijojelaikų.Apsikabina,pa-
sikalba – draugystė sodri ir subtili,
kaipsenasBordovynas.

NekartąAdolfasVenskusbu-
vo minimas, kaip tas, kuris atvėrė
daugiausiai durų Briuselio korido-
riuose, išvedė per painius labirin-
tus. Netikslu sakyti, kad jis duris
atverdavo – jos pačios atsiverdavo.
Nestudijavo institucijų plano ar už-
rakto mechanizmo, nes žinojo, kad
raktas yra žmonių širdyse, o planas
jų protuose.Adolfas niekuomet ne-
praeidavoprošalį,sukiekvienupa-
kalbėdavo,pabendraudavo.Sukiek-
vienu, nepriklausomai nuo pareigų,
išsilavinimo ar amžiaus.Kartais at-
rodydavokadeitikartusujuotrunka
amžinybę, nes mes visur skubame,
vis nespėjame. Kartais nebesupran-
ti, kur jis tave veda ir kokiu keliu.
Galiausiai įsitikindavome, kad vi-

Pa ry žiaus Prie mies čio saint maur Baž ny čio je at si svei ki ni mo su amB. adoL fu vens kum žo dį ta ria iL ga me tis Lie
tu vių ka ta Li kų mi si jos Pa ry žiu je va do vas kun. jo nas Pet ro šius. Li no mak na vi čiaus nuotr.
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Adol fas Vens kus 
(1924-2007)

Paryžiuje mirė rugpjūčio 23 d.,
eidamas 83-uosius metus. Gimė
Klaipėdoje.Ankstinetekotėvo.Ke-
turiolikmečio paauglio akivaizdoje
„Memmelio“žemėjeišsilaipinoHit-
leris. Slapstydamasis nuo vokiečių,
kuriegaudėjaunuoliuskariuomenei,
atsidūrė Kaune. Baigė Šančių gim-
naziją. Tuo pat metu kaip laisvasis
klausytojas lankėuniversitetą. 1944
m., paskutinę minutę, pasitraukė
iš Lietuvos. Sunki pabėgėlio dalia
Vokietijoje. Po karo, atsiradus gali-
mybėms, studijoms pasirenka Pary-
žių.Čiagalųgale jįsurandasėkmė.
Jėzuitų remiamas baigia chemijos
mokslus,sukuriašeimą–vedaPran-
cūzijojesutiktąlietuvaitęBirutęŠle-
petytę, dirbametalurgijos gamyklo-
se.

Jėzuitųkoplyčiabuvovieta,kurkiekvienaslietuvisgalėjorastiprie-
globstį–tiektiesiogine,tiekperkeltineprasme,keturiasdešimtantruojunu-
meriupažymėtasnamasGranellegatvėje,Paryžiuje,tapovieta,kurlietuvių
rezistentų, tarp jų irA. Venskaus, pastangomis buvo suburta Prancūzijos
LietuviųBendruomenė,kurinetrukusprisijungėprieEuroposjudėjimo,in-
ternacionalinėsorganizacijos,įkurtospoHagoskongreso1948m.1972m.
A.VenskusišrinktasEuroposjudėjimolietuviųkomitetogeneraliniusekre-
to riu mi. 

1983-1988m.A.VenskusvadovavoStrasbureveikusiamVyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimokomitetoEuropospadaliniui, taippat vadovavoPa-
sauliopabaltiečiųsantalkosatstovybei.Svarusjoindėlisrengiant1983m.
sausio13d.EuroposParlamentorezoliucijądėlpadėtiesEstijoje,Latvijoje
irLietuvoje,kuripasmerkėBaltijosvalstybiųokupacijąirneteisėtąprijun-
gimąprieSovietųSąjungos.

A.VenskustampaKrikščioniųdemokratųpartijosnariu.Tuometutai
buvobene įtakingiausiapolitinė srovėEuropoje.Aktyvaus išeiviopastan-
gomisLietuvoskrikščionysdemokratainelikonepastebėti:draugesukito-
missovietųpavergtųVidurio irRytųEuroposšaliųkrikščioniųdemokratų
partijomispradžiojesusijungiaįUniją,iškuriosvėliauišaugoKrikščionių
demokratųinternacionalas.

1990m., kai Lietuva negalėjo turėti oficialių diplomatinių atstovy-
bių,A.Venskus padėjo įteigtiBaltijos šalių informacijos biurąBriuselyje.
1991 metais A.Venskus buvo paskirtas Lietuvos įgaliotuoju atstovu ry-
šiams su Europos Parlamentu ir Taryba, o kiek vėliau – nepaprastuoju ir
įgaliotuoju ambasadoriumiprieEuroposSajungos irNATO.Šiaspareigas
ėjo iki1995metų. IkipatmirtiesambasadoriusA.VenskusdirboLietuvos 
ambasadosPrancūzijojegarbėspatarėjuEuroposklausimais.

Birutės irAdolfoVenskų namai Paryžiuje buvo prieglobstis jaunos
Lietuvosdiplomatams.

A.VenskusyraapdovanotasLietuvosDidžiojoKunigaikščioGedimi-
noordinoKomandorokryžiumi,taippatPrancūzijosdarboministroAuksi-
niugarbėsmedaliu.AmbasadoriuiyrasuteiktasBelgijosKaraliausDidžiojo
karininkolaipsniomedalis.

PLB kraštų žinios

suomet tai buvo tiesiausias kelias į
tikslą.TaipmesatėjomeįEuropą.

Visi mes mylime savo Tėvy-
nęLietuvą.Dažnai tameilė skamba
kaiptieŠv.Pauliaussupeikticimbo-
lai.AdolfasVenskusmylėjoTėvynę
tyliai.Ne tikmylėjo,bet ja tikėjo ir
niekuometnepraradovilties.Kuoki-
tupaaiškintitai,kadjisnetapoPran-
cūzijospiliečiu? Jisneturėjo forma-
laus preteksto, kaip mūsų tremties
diplomatai. Kita vertus, jam tos pi-
lietybėsneypatingaireikėjo–jukjis
pasiekėprofesinėskarjerosaukštumų
irbePrancūzijospilietybės.Adolfas
VenskustiesiogtikėjoLietuva.Šian-
diengalbūt reikia leisti emigruojan-
tiemslietuviamsneprarastiLietuvos
pilietybėsirįsigytikitą,jeijiemstai
suteikiagalimybių.Betsvarbuirpri-
siminti,kadAdolfasVenskusnesiekė
kitospilietybėsvientodėl,kadtikėjo
Lietuva.Taiypačsvarbušiandienne
tiekemigracijoje,kiekpačiojeLietu-
voje, kur kasdien girdi kalant: neti-
kėk,netikėk,netikėk.Jūsųmažai,jūs
išnyksit, jūsalkoholikai,jūshaniba-
lai, jūsų niekam nereikia... Skaudu
Adolfuibuvotaigirdėti,betjotikėji-
masbuvonepalaužiamas.

DaugaukųsudėtaužLietuvą.
Partizanai, Parlamento gynėjai,Ka-
lanta–sudegėkaipfakelai.Adolfas
Venskusprisiminė,kadsvarstėprieš
palikdamasTėvynę, ar eiti įmišką.
Nebuvogretabendraminčių,ovieni-
šamfakeluimiškebolševikainebūtų
leidęnetužsidegti.Jambuvoskirtas
kitas būdas atiduoti save Tėviškei.
Jisištirpokaipdruska.Netodėl,kad
buvo inžinierius chemikas.Evange-
lijų palyginimai kupini gilios pra-
smės, bet kartu turi visiems aiškią
konkrečią reikšmę. Šiandien druska
mespasiskaninamemaistą.Senovė-
jedruskabuvovertinamalabiaudėl
savosavybėsneleistimaistuisuges-
ti. Vienas iš garsiųjų Romos kelių
taipirvadinasi–druskoskelias.Dėl
druskos karai vykdavo. Pabendravę
su Adolfu suvokdavome, kad pra-
dedamemažiaugesti.Taip jis visas
mumyseirištirpo...

AlgirdasSaudargas
Lietuvosambasadoriusprie
Šv.SostoirMaltosordinui

amB. adoLfas venskus, aPdo
vanotas Lie tu vos di džio jo ku ni
gaikš čio ge di mi no or di no ko man
do ro kry žiu mi



Pasaulio lietuvis  /  2007 Spalis22

PLB kraš tų ži nios

2007-09-13–15 Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Gediminas Kir-
kilas lankėsi Ispanijoje ir Madride
susitiko su Lietuvių Bendruomenės
atstovais, – pranešė Lietuvos žinių
agentūros.Pokalbyjedaugiausiadė-
mesio buvo skirta dvigubos piliety-
bės problemai. Premjeras informa-
vo apie savo sudarytą darbo grupę,
įstatymo pataisas, kurioms pritarė
Vyriausybė,Seimeregistruotasnau-
jaspataisas, referendumogalimybę.
Ministraspirmininkasneatmetėrefe-
rendumogalimybės, jeigunepavyk-
tų priimti įstatymo pataisų Seime.
Premjeras pareiškė manąs, jog yra

Prem je ras su si ti ko su Lie tu vių 
Ben druo me nės at sto vais

ISPAnIJoJe

Lietuvos Vyskupų Konferen-
cijos delegatas užsienio lietuviams
katalikamsprel.E.Putrimasrugsėjo
16d.šv.MišiasatnašavoIspanijoje,
Campohermoso(netolimiestelioNi-
jar –Almerijos provincijoje), Kris-
tausĮžengimoįDangųparapijoje.

Jis oficialiai pristatė kun.Ei-
gantą Rudoką, kuris nuo šiol bus
Almerijos vyskupijoje gyvenančių

Al me ri jos lie tu viams pa skir tas ku ni gas

daug galimybių, jog referendumas
įvyks,nesdidelėdalisvisuomenėsir
beveikvisospolitinės jėgospalaiko
dvigubos pilietybės idėją, kita ver-
tus,referendumasturėtųįvyktikartu
suSeimorinkimais.

Ispanijoslietuviaitaippatdo-
mėjosi, kaip Lietuvoje busmažina-
mimokesčiai,nes,pasakjų,yragal-
vojančiųapiesugrįžimąįLietuvąir
norinčių kurti savo verslą. Išeiviai
taip pat labai suinteresuoti lietuviš-
kos televizijos transliacijomis, nes
šiuometu jienemato tokiųTVpro-
gramų.

Premjerastaippatpapasakojo

apie ekonominę šalies padėtį, augi-
motempus,didėjančiusatlyginimus,
artimiausiusVyriausybėsdarbopla-
nus.

VakarePremjeras stebėjoEu-
ropos vyrų krepšinio čempionato
rungtynes Lietuva–Slovėnija. Po
rungtynių G. Kirkilas susitiko su
Lietuvos krepšininkais ir treneriais,
pasveikino juos su pergale ir palin-
kėjosėkmėskitosevaržybose.Prem-
jeras taip pat trumpai bendravo su
Lietuvos krepšinio sirgaliais, kurių
Madridelabaidaug.

lietuvių katalikų kapelionas. Kun.
Rudokopaskyrimąsuderintiužtruko
dvejusmetus. Prel. Putrimas ryšius
palaikė su Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencija ir su Almerijos vyskupi-
ja, Ispanijos Vyskupų Konferenci-
ja, Ispanijos LB pirmininke Loreta
Paulauskaite,Andalūzijos LB pirm.
MarinaRuibieneirvietiniaisparapi-
jos kunigais. Vilniaus arkivyskupas

metropolitas kardinolasA. J.  Bač-
kis sutiko paskirti šioms pareigoms
Grenados teologijos fakultete studi-
juojantįkun.EigantąRudoką.Pieti-
niame IspanijosAndalūzijos krašte,
neoficialiais duomenimis, gyvena
apie15000lietuvių,o išvisoIspa-
nijoje–apie50000lietuvių.

Užsieniųlietuviųkatalikų
sielovadosdelegatūrosinf.

MirusLietuvosRespublikosnepaprastajamirįgaliotajamam-
basadoriuiAdolfuiVenskuinetekomeiškilios,atsidavusiosirsavo
gyvenimąpašventusiosTėvynei,asmenybės.Taididelėnetektisne
tikLietuvai,betirvisaiPasaulioLietuviųBendruomenei.Adolfas
Venskus, pirmasis Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos
irNATO,buvonetiknusipelnęsdiplomatas,tačiauiraktyvusben-
druomenininkas,ilgametisPrancūzijosLietuviųBendruomenėsna-
rys,palikęsneišdildomąpėdsakąLietuvosirvisosišeivijosveiklos

istorijoje.ŠiąskaudžiąvalandąPasaulioLietuviųBendruomenėsValdybosirvisosišei-
vijosvardureiškiugiliąužuojautąVelioniošeimaiirartimiesiems,PrancūzijosLietuvių
Bendruomeneiirvisiems,kamVelioniovardasyrairišliksbrangus.

Re gi na Na ru šie nė
PasaulioLietuviųBendruomenėsvaldybospirmininkė
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–Kaip su si klos tė, kad grį žo-
te gy ven ti į Lie tu vą?

–Mano tėviškė yra Vilniaus
krašte, Hermanovičiuose, netoli
Švenčionių,kuriedabaratsidūrėBal-
tarusijosteritorijoje.Atvykaumoky-
tisįVilnių,VytautoDidžiojogimna-
ziją,gyvenaubendrabutyje.Turėjau
dėdęVilniuje, kuris artinantis fron-
tuipasiūlėtrauktissujošeimaįŽe-
maitiją. Kartu su broliu keletą mė-
nesiųŽemaitijojeirgyvenom.Brolį
vokiečiaipagavoirišvežėįVokieti-
ją,irdėdėnutarėtrauktisįVokietiją.
Jis, geležinkelietis, buvo įsitikinęs,
kadnegaličiapasilikti,nesatsidurs
Sibire.Taip karui baigiantis atsidū-
riauVokietijoje,buvaulabaijaunas,
man buvo 16metų. Gyvenau anglų
zonoje. Dirbau lageryje, kasiau ap-
kasus.Nutariau laikinai išvykti įD.
Britaniją, kai ten vežė jaunus, mo-
kyklinio amžiaus vaikus mokytis.
Dėdėžadėjoatvažiuotiišpaskos,bet
kai parašiau jam, kadAnglijoje ne-
labai geras gyvenimas,mat per ka-
rąAnglijapatilabainukentėjo,dėdė
atsisakėmintiesvažiuotiįAnglijąir
išvyko įAustraliją.Aš nutariau ne-
važiuotiišEuropos,vislaukiau,kad
grįšiu į Lietuvą. Visi galvojo, kad
Vakarai privers Rusiją pasitraukti
iš Lietuvos. Lankiau anglišką mo-
kyklą,paskuivakariniuskursus.Vi-
są gyvenimą išgyvenauAnglijoje ir
niekada nepraradau vilties grįžti į
Lietuvą.Reikėjo50metų,kadgalė-
čiautaiįvykdyti.

Reikiapasakyti,kadanglai,iš-
ėjęįpensiją,važiuojagyventiįPran-
cūzijąarIspaniją,nestenpigiaugy-
venti. Irmantekospręsti,kądaryti.
OkodėlneįLietuvą?

Nie kad ne sa kyk, kad vis kas baig ta dIdžIoJoJebrItAnIJoJe

ĮLietuvąpriešpenkeriusmetusišLondonogrįžogyventiAl
kis Jaras, bet iš lietuvių bendruomenės veiklos jis nepasitraukė,
dirbaPLBKultūros komisijoje. Jau pasakojome apie jo vedamą
partizanųdokumentųrinkimoirišsaugojimoprojektą.ŠiandienPL
prašoAlkįJarąpapasakotiapieAnglijoslietuviųgyvenimą,paly
ginti,kaipbuvoanksčiauirkaipdabar,matA.Jarasdaugelįmetų
buvoAnglijoslietuviųsąjungospirmininkas.

–Jūs daug me tų va do va vo te 
An gli jos lie tu vių są jun gai.

–GyvendamasAnglijojeakty-
viai dalyvavau lietuviškoje veikloje
– pirmiausia dirbau su jaunimu, su
skautų sąjunga. Skautams teko va-
dovautidaugmetų.Nuo1970m.ša-
liadarbovadovavauirD.Britanijos
lietuvių sąjungai, 30metų teko pir-
mininkauti.Buvauįsijungęsnetikį
kultūrinę,betirįpolitinęveiklą.Te-
kobendrautisuanglųpolitikais,ra-
diju, televizija ir palaikytiLietuvos
bylą: parodyti, kad mes dar gyvi.
Mums padėjo tai, kad Londone tu-
rėjome Lietuvos atstovybę. D. Bri-
tanija,kaip irAmerika,nepripažino
Lietuvos okupacijos. Lietuvos am-
basadorius Anglijoje buvo Bronius
Kazimieras Balutis, buvęs Lietuvos
ministras,ambasadoriusJAVirprieš
patkarąperkeltas įAngliją. Jismi-
rėnesulaukęsLietuvosnepriklauso-
mybės,betjopadėjėjasBalickassu-
laukė. Taip ambasada išsilaikė. Jos
pastatas50metųbuvonuomojamas,
ir sutartis baigėsi 1993 m. Tuomet
Lietuva nupirko naują pastatą.Mes
siūlėmLietuvaiperimtiLietuviųna-
mus,bet jiebuvopermaži.Lietuva
nupirko didesnį namą ir geresnėje
vietoje.Potopirkokitąpastatą,ku-
ristikraijaudidelis.Čiayravietosir
LietuviųBendruomenei.

Lietuviųnamus1996m.parda-
vėme,nesLietuviųBendruomenėbu-
volabaisumažėjusi.Mesdarturimeir
didelęvasarvietę,kurivadinama„So-
dyba“. Abiem pastatams jau reikėjo
didelio remonto. Pardavę Lietuvių
namussuremontavome„Sodybą“.

Dabar jau esuAnglijos lietu-
viųsąjungosgarbėsnarys.Senbuvių

beveik nėra. Šeimininkauja naujie-
ji. Perdavimas truko ilgai. Pradžio-
jenaujiejiemigrantainelabainorėjo
dėtis prie lietuviškos veiklos. Dau-
gumadirbonelegaliai,jųgyvenimas
buvo nenusistovėjęs. Dabar jau jie
apsisprendėirdalyvauja,sukūrėsa-
vų organizacijų, ypač vaikams mo-
kyklų.JųLondonejau9.Mesturėjo-
metikvieną.Patyslietuviaituriįkū-
rę savo restoranų, parduotuvių.Yra
tokspasakymas:jeiguRytųLondone
pamatysibaltąžmogų,žinok,kadtai
lietuvis.RytųLondoneyrairpirmo-
sios bangos lietuvių, atvykusių XX
a. pradžioje, pirkta Šv. Kazimiero
bažnyčia,veikiantiikišiol.

Daugkas išnaujųjųemigran-
tųpasako–įLietuvąnegrįšim:nėra
sąlygų, korupcija, nėra tvarkos, bet
kaikuriesako:pažiūrėsim,pamaty-
sim. Jie vaikus leidžia į anglų mo-
kyklas. Jų vaikai greičiau nutautėja

aL kis ja ras. s. BirgeLio nuotr.
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negumūsųlaikais,kadatėvailabiau
stengėsi išlaikyti šeimoje lietuvių
kalbą,norsdabarlengviaubendrauti
suLietuva.Irdaugelis tuonaudoja-
si.Kalbėjaususkautųvadovais.Jie
sako,kadanksčiauskautųstovyklo-
sebūdavo200-250vaikų,dabar–tik
50.LietuvaiįstojusįEStėvaivaikus
vasaraiparvežapasseneliusįLietu-
vą.

Neseniai Lietuvių sąjunga
šventė60-metį.Įminėjimąsusirinko
nauji žmonės.Susirinkoganadaug.
Buvosuruoštaganaįspūdingavaka-
rienė,kitądienąvykosąskrydisirjis
jau buvo panašus į ankstesnius, kai
pradžioje mes rinkdavomės. Istori-
jakartojasi.Tokiagyvenimoironija.
Niekad nesakyk, kad viskas baigta.
Ojauatrodė,kadsumūsųgeneracija
baigsis lietuvybėLondone,daugelis
gerųveikėjųišmirė,kaikurienetne-
sulaukėlaisvosLietuvos.

Mums, atvykusiems po karo,
buvo reglamentuota, kur apsisto-
ti, mes negalėjome apsigyventi kur
norėjome. Turėjai užsiregistruoti,
kur nori dirbti – ar kasyklose, že-
mėsūkyje,arviešbučiuose.Siųsda-
voten,kurreikėjodarbininkų.Todėl
lietuviaineturėjoprogosapsigyven-
tivienojevietoje,kaipChicagojear
Detroite.Buvomeišblaškytipovisą
kraštą.Londone amb.BroniausBa-
lučioiniciatyvabuvoįsteigtaLietu-
viųsąjunga:turimsusiorganizuoti,–
sakė jis. Lietuviams buvo sunkumų
dėl kalbos ir kitų problemų. Daug
lietuvių išvyko į kitus kraštus, nes
nevisiemsAnglijapatiko.

PokaročiaradomeXXa.pra-
džiojeatvykusiuslietuvius.Jiebuvo
susibūrę prie parapijos. Jų įsigyta
Šv.Kazimierobažnyčiagyvuoja iki
šiol.Veikė organizacijos: Šv.Onos,
Šv. Kazimiero, Blaivybės draugija
ir kt. Mums rūpėjo kitokie dalykai
–politinėpadėtis,kultūrinėlietuvių
veikla,priekuriosbuvomepripratę,
todėl kūrėme naujus vienetus. Tai
stabdė jungimąsi.Nors jųpirminin-
kasBulaitisbuvovienasišSąjungos
kūrėjų. Sąjungos kūrimas buvo rei-
kalingas – mes buvome neseniai iš
Lietuvos,ojie–jauprimiršędaugką
lietuviška.Dabartaikartojasi.Dide-
lių nesutarimųnebuvo.Mumsbuvo
svarbiausia sujungti išsibarsčiusius
lietuvius, palaikyti ryšius. Leidome
„Britanijoslietuvį“,kurisvėliaubu-
vopakeistasį„Europoslietuvį“,nes
laikraščionorėjoirkitųkraštųlietu-
viai.

–Kiek jū sų bu vo?
–IšVokietijos1947m.atvyko

daugiau kaip 6 tūkst. lietuvių, iš jų
tik1tūkst.buvomoterų.Pusėjųvė-
liauišvykoįkituskraštus.Nutautė-
jimuiturėjodidelėsįtakos,kadvyrai
vedė ne lietuvaites. Todėl Lietuvių
Bendruomenėjeatsiradotoksgalvo-
jimas,kadlietuviugalibūti iržmo-
gus, nekalbantis lietuviškai. Pusė
atvykusiųjų išvyko išAnglijos. Są-
jungojevienumetubuvoiki5tūkst.
žmonių. Mokestis buvo simbolinis
– 1 svaras (mano, 16-mečio, savai-
tėsatlyginimasbuvo3svarai).Užtą
svarągalėjaibatusnusipirkti.

–Ar oku pa ci jos me tais bu vo-
te Lie tu vo je?

–ĮLietuvąsovietiniaismetais
man neteko atvažiuoti – bandžiau
daug kartų, bet negavau leidimo,
turbūtdėlmanopolitinėsveiklos.Ir
apietėvusiki1972m.niekonežino-
jau. Pasirodo, kad jie taip pat bėgo
įVakarus, bet frontas juos sustabdė
Lenkijoje, ir jie ten liko. Susilaukė
dar vienos mano sesers. Apie juos
sužinojau per gimines Amerikoje.
Taigi mano pirmas vizitas buvo į
Lenkiją.PirmąkartąįLietuvąatvy-
kau1991m.susūnum.

 –Kaip iš lai ko te „So dy bą“?
–„Sodyba“paremontuota,dar

norim padaryti viešbučio tipo kam-
barius. „Sodyboje“ daug kas pri-
klauso nuo apylinkėje gyvenančių
anglų. Lietuviai viską nori daryti
lietuviškai, bet tai nepatinka vieti-
niams, kurie yra potencialūs patal-
pųnuomotojai.Turimerastividurkį
–kaippatenkintiiranglą,irlietuvį.
Pradžiojemums vyko neblogai, bet
sunkubuvogautilietuvįpatarnauto-
ją,kurisgalėtųišlaikytiirangliškąją
pusę.Oanglasdaroviskąangliškai.
Dabar pasamdėm 2 kauniečius, ku-
rie kalba angliškai ir, atrodo, jiems
sekasineblogai.

Keletas įvykių, kurie atsitiko
naujiesiems lietuviams, atbaidė an-
glus. Ypač nuskambėjo įvykis, kai
„Sodyboje“ vyko vestuvės ir lietu-
vaičiaimuštynėsesusipjaustė–kru-
vini vaikščiojo vestuvininkų aki-
vaizdoje. Tai labai pakenkė „Sody-
bos“autoritetui.

Dabar lietuviai į Londoną
jau nebesiveržia, nes čia nebegali-
magautidarbo,jauprivažiavolabai
daugimigrantų,ypačdauglenkų.

Lietuvoje už mažus pinigus
galimapragyventikaip tenuždide-
lius.Ten viskas brangiau, bet lietu-
viaimokagyventiužmažuspinigus.
Jeigu turi nuolatinį darbą, gali gy-
venti. Daugelis šeimų gyvena nuo
algosikialgos.Ypačtie,kuriedirba
statybose,–kiekuždirbo,tiekišlei-
do.

Lietuvių sodyBa
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–Ku rią iš sa vo gau sių pa rei-
gy bių iš skir tu mė te kaip svar biau-
sią?

–Gal ALTą (Amerikos lie-
tuvių taryba, JAV lietuvių politinė
organizacija, gimusi 1940 m., kai
Lietuva buvo okupuota Sovietų Są-
jungos, ir turėjusi tikslą laisvinti
Lietuvą. Red.), kurios pirmininkas
esu, o tuo pačiu šiuometu ir Jung-
tiniopabaltiečiųkomiteto(JBANC),
kuriocentrasWashingtone,valdybos
pirmininkas, kadangiALTas įeina į
tąkomitetą.Valdyboskeičiasipagal
tautybes.Šiemet lietuviųeilė.Tary-
bospirmininkas–dr.RamūnasKon-
drotas Washingtone. Aš retsykiais
nuvykstu,ryšįpalaikomdažniausiai
telefonu. Vienas didesnių pastarojo
metorenginiųbuvoKomunizmoau-
kų paminklo atidengimasWashing-
tone, kuriame aktyviai dalyvavom
ir į kurį atsikvietėm ses.NijolęSa-
dūnaitęirprel.AlfonsąSvarinskąiš
Lietuvos, kaip pasipriešinimo prieš
okuopantus sąjūdžio dalyvius. Mes
parūpinome jiems kelionę, jie buvo
mūsųsvečiai irbuvoypačpagerbti.
Paminkląatidengėprez.Bush,daly-
vavoaukštiValstybėsdepartamento,
Kongreso,Senatoatstovai.

ALTas jungia 17 išeivijos or-
ganizacijų. Esame padidėję, yra
naujai įstojusių – pvz., Lietuvių
prekybos rūmai, Labdarių sąjunga,
anksčiau yra įstojusi Neo Lithuanų
sąjunga.Irtoliaubandomeplėstina-
rystę, ieškome naujų organizacijų.
Palaikome glaudžius ryšius su JAV
Lietuvių Bendruomene, keičiamės
informacija.Mūsų įstaigaWashing-

Tu riu mie lą 
         žmo ną ir še šis vai kus

sako praėjusią vasarą su sūnumi Tomu Vilniuje viešėjęs JAV Lietuvių tarybos pirmi
ninkas Saulius Kuprys, atvykęs pasigrožėti Dainų švente ir dalyvauti brolio Jono Kuprio
fotoparodosM.Mažvydobibliotekojeatidaryme.SauliusKuprysšiuometuyravienaspajė
giausiųJAVlietuviųišeivijosvisuomenėsveikėjų,advokatas,„Draugo“dienraščiovaldybos
pirmininkas,Katalikų federacijospirmininkas,gyvenantisChicagoje.Naudojamėsproga jį
pristatyti„Pasauliolietuvio“skaitytojams.Beje,reikiapridėti,kadSauliusKuprys–puikios
šeimostėvas,lietuvybeiužauginęsšešisjaunusveikėjus.

tonedažnaijaitalkina,kaiprireikia.
Kooperuojame savo pajėgas labai
aukštame lygyje, ir tai labai gerai
veikia pačią lietuvių bendruomenę
Amerikoje.

–Esa te ir vie nin te lio už Lie-
tu vos ri bų dien raš čio „Drau gas“ 
val dy bos pir mi nin kas. Kaip lai ko-
si dien raš tis?

–Rengiamės „Draugo“ 100-
mečiui.Bandompagerintilaikraštįir
kokybiškai, ir kiekybiškai, ieškome
naujų bendradarbių. Tikslas – pri-
trauktimasę naujai atvykusių lietu-

vių,kadlaikraštisbūtųirjiemsnau-
dingas,irįdomus,neprarandantsavo
principiniųnusistatymų–„Draugo“
patriotinės ir krikščioniškos pasau-
lėžiūros.Talinkmemeseinam,dar-
boyra,nesyradaugnaujų leidinių,
kurie gan sėkmingai veikia ir kelia
mumsnemažąiššūkį.

–Tie siog ste bė ti na, kaip vi-
sur spė ja te, juk esa te ir Lie tu vių 
ka ta li kų fe de ra ci jos pir mi nin kas 
bei at sto vas AL Te? 

–Šiaismetaisfederacijašven-

jav Lie tu vių ta ry Bos Pir mi nin kas sau Lius kuP rys (kai rė je) su se se ri mi 
Vi da ir bro liu Jo nu Vil niu Je

JUngtInėSeAMerIKoSVALStIJoSe

nukelta į 26 psl.
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Delfi.lt dienraštis 2007 rug-
pjūčio mėn. 27 d. paskelbė žinią,
kad JAVgyvenantis lietuvių kilmės
istorikas ir rašytojas Williamas C.
Kashatus agituoja šalyje įteisinti
Amerikos lietuvių istorijos dieną.
Anot jo, panašių švenčių turi JAV
įsikūrę italai, airiai, lenkai, afroa-
merikiečiai, todėl lietuviai, galintys
pasigirtinemažuindėliuįJAVistori-
ją,esątaippatnusipelnoanalogiško
įvertinimo.

„Ką, nėra lietuvių dienos?”
– W. C. Kashatus laiškas su tokiu
retoriniuklausimupavadinimepasi-
rodėdienraščio „PhiladelphiaDaily
News”internetopuslapionuomonių
skiltyje. Laišką istorikas parašė re-
aguodamasįdiskusijas,neseniaiki-
lusias dėl gėjų ir lesbiečių istorijos
mėnesiopanaikinimoPhiladelphijos
mokyklose.

„Jeigėjaiirlesbietėsprimyg-
tinai reikalauja istorijos mėnesio
mokyklose,manotautiečiainusipel-
no Amerikos lietuvių istorijos die-
nos,–pažymiautorius.–Toprašyti

JAV is to ri kas: ma no tau tie čiai lie tu viai – 
tarp la biau siai ne įver tin tų Ame ri ko je

nėra per daug.Tiesą sakant, yra 29
dienos, pripažinimo vertos mažiau
neimesnusipelnome”.

Anotjo,„šiandienatrodo,kad
kiekvienaetninė ir rasinėgrupėyra
pagerbiama specialiai diena ar mė-
nesiu, išskyrus 1,7 mln. Amerikos
lietuvių”.

KaipnurodoW.C.Kashatus,
afroamerikiečiaituriJuodosiosisto-
rijosmėnesį, italai –Kolumbo die-
ną, airiai – šv. Patriko dieną: „Net
Amerikoslenkaiturispecialiądieną,
skirtą pagerbti revoliucijos herojus
Kazimierą Pulaski ir Tadeušą Kos-
ciušką.NorsT.Kosčiuškanetnebu-
volenkas.Jisbuvolietuvis”.

Istorikas apgailestauja, kad
neimokyklose,neiplačiauvisuome-
nėjeAmerikos lietuviainiekadane-
buvo tinkamai įvertinami: „Visada
jaučiausi, kadmano tautiečiai šioje
šalyje buvo tarp labiausiai neįver-
tintų ir nepripažintų etninių grupių,
nepaisant to, kad jie prisidėjo prie
ekonominio klestėjimo ir kultūros
puoselėjimonemažiauneikiti”.

W. C. Kashatus savo laiške
primena, kada ir kodėl šimtai tūks-
tančių lietuvių keliavo į Jungtines
Valstijas, trumpai aprašo imigrantų
patirtus vargus, jų veiklą bandant
įsitvirtintiužAtlanto.

„Amerikoslietuviaibuvotarp
tųdarbininkų,kurieindustrinėjeero-
jetapodarborinkosstuburu”,–tvir-
tinaistorikas.

Jis taip pat paminėjo keletą
įvairiosesrityseišgarsėjusiųlietuvių
kilmės amerikiečių: astrofizikęSal-
lieBaliunas,dizaineresLaneBryant
ir Beth Levine, 1912–1919 metais
FTB vadovavusį Bruce’ą Bielas-
ki, amerikietiško futbolo žaidėjus
Johnny Unitą, Dicką Butkų ir Joe
Jurevicių,golfožaidėjąJohnnyGo-
odmaną,sunkaussvorioboksočem-
pionąJackąSharkey,tenisininkąVi-
tąGerulaitį,aktoriusNickąAdamsą,
CharlesąBronsoną,GenieFrancisir
Johną C. Reilly, filmų kūrėją Joną
Meką, „Playboy”modelį LisąBoy-
le,–pranešėDelfi.lt.

čia100metųsukaktį.Daugrūpesčių
dėl parapijų išlikimo. Stengiamės
palaikyti glaudų ryšį su sielovados
atstovybe–prel.EdmunduPutrimu,
LietuviųBendruomene.Kazimierie-
čiųmotiniškamenametuoklausimu
federacija buvo sukvietusi pasita-
rimą. Reikia spręsti klausimą pla-
čiai,ieškotinaujųgalimybiųirimtis
energingesnių priemonių. Parapijų
užduotysnėrapasibaigusios,nesyra
daugnaujai atvykusių. Jų sielovada
nėrapakankamaaptarnauta,norsga-
limybių yra, tik reikia kūrybingiau
veik ti. 

Esudariradvokatas,turiusa-
vo klientūrą ir šeimą, mielą žmoną
ir6vaikus,kuriemsturėčiauatiduoti
pirmenybę.Galnevisadataipišeina,
bettobandausiekti.

–Jū sų ir vai kai ak ty vūs lie-
tu viš ko je veik lo je, at ei ti nin kai.

–Stengiamės. Jie turi laisvą
valią, kurdalyvauti.Duktė, baigda-
ma universitetą, parašė diplominį
darbąiš istorijosapieSibirotremti-
nius.Darbasbuvoganaukštai įver-
tintas. Dabar ji tęsia mokslus ma-
gistrolaipsniuigauti.

–Kas nau ja Chi ca go je, kaip 
se ka si pri trauk ti nau jau sios kar-
tos lie tu vius?

–Naujosios ir ankstesnės kar-
tos ryšiai gerėja, visokiais būdais
bandom įtraukti naujuosius atvykė-
lius.ALTos įstaigos vedėjas Chica-
gojeyraišnaujosiosbangos,yraat-
skirų narių. Pvz.Chicagos skyriaus
taryboje labai aktyviai konkrečiais
darbais reiškiasi nemažai žmonių.

ĮstaigosWashingtone darbuotojai –
taippatišLietuvosatvykęstudentai.
ŠtaiVilniuje,prieArkikatedros,suti-
kauSimonąGirdzijauską,kurisilgą
laikądirbomūsųbūstinėjeWashing-
tone, dabar jis yra grįžęs į Lietuvą
ir darbuojasi visuomeninėje srityje.
Pritraukiame gal ne taip masiškai,
betatskirasryškiasasmenybes.

Palaikome ryšius suLietuvos
organizacijomis.ALTaspradedakal-
bassumuziejaisLietuvojedėlALTo
archyvo tvarkymo ir ateities. Norė-
tume, kad jis būtų naudingas mūsų
istorikams. Dabar archyvas saugo-
masChicagoje.

OšiaipChicagojedaryrane-
mažai lietuviškų organizacijų. Gal
ne visos veikia taip efektingai kaip
anksčiau,betveikiairtuodžiaugia-
mės.

atkelta iš 3 psl.
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SLAžiniospraneša,kadSLA
nariųAliciaAnaZibertasirjosvy-
ro  Jorge Alberto Mazzaroni dėka
visuose vaistinės  MAGA SHOP
PLUS  filialuose SLA  nariai gali
gauti didelesvaistų ir kvepalųnuo-
laidas, tik reikia turėti SLA nario
mokesčiokvitą.SLAbibliotekayra
naujaitvarkomairarchyvaikompiu-
terizuojami.Priešiodarboprisidėjo
RobertoAleksiūnas,DianaOniūnas,
ElenaGermanavičienė,IrisUrbietis
ir AdrianaLinkevičienė. „Lietuvos
Aidų“radijasprogramassekmadie-
niais transliuoja nuo 19 iki 21 val.
Internetugalimapasiklausytiwww.
ecosdelituania.com.ar

„SLA ži nių“ nau jau sias nu me ris ArgentInoJe

Jaunimaskviečiamasstudijuo-
ti Vasario 16-tos gimnazijoje. „Do-
bilo“tautiniųšokiųansambliodaly-
vėLeticiaVarelaValantinasišvyko
į  Lietuvą, į Vilniaus  universitete
veikiančiusketuriųmėnesiųlietuvių
kalbos kursus. SLACentro valdyba
praneša apie Bruno Usonio mirtį.
SLAjauturisavosvetainęinternete
www.sociedadlituana.8k.com   Tin-
klapįparengėEvangelinaVarelaVa-
lantinaitė. Šeštadieniais SLA patal-
posevykstaSLAnariamsnemokami
dviejų lygių lietuvių kalbos kursai,
kuriuosvedaSuzanaDapkevičiusir
Arnaldo Vezbickas. Repetuoja tau-
tinių šokių ansambliai „Dobilas“ ir

„Gintaras“ (vadovas Enrique Ciko-
ta), taip pat mažųjų grupė „Dobi-
liukai“ (vadovės Nelly Zavickaitė
Mahne ir Johana Mahne Zavickas)
beimišruschoras„Daina“(vadovas
prof.HenrikasUrbonas).Kviečiami
naujinariai.Kiekvienomėnesiopir-
mąšeštadienįSLApatalposevyksta
nemokamos amatų pamokos, kurias
vedaAidaKučinskaitėVogl.Argen-
tinojerugsėjo16d.buvošvenčiamas
artėjantispavasaris.Buvosurengtas
„Lietuvių vaikų pavasario sutiki-
mas”, dalyvavo „Lietuvių centro“,
„Mindaugo“, „Nemuno“ bei SLA
draugijos vaikučiai. Buvo surengti
pietūs. 

Statistikos departamentas in-
formuoja, kad 2006 m. iš Lietuvos
emigravo beveik du kartus mažiau
gyventojųneipriešmetus.

Per pirmuosius (2004) narys-
tės Europos Sąjungojemetus emig-
rantų iš Lietuvos skaičius išaugo
1,4 karto – nuo 22,7 tūkst. iki 32,5
tūkst. Daugiausia – 48,1 tūkst. (2
kartusdaugiaunei2003m.)–emig-
ravo2005m.Per2006m.emigran-
tųskaičiussumažėjo:emigravoapie
27,8tūkst.,taibeveikdukartusma-
žiau nei 2005m. ir tik penktadaliu
daugiaunei2003m.

2006 m. daugiau nei pusė
(apie 70 proc.) emigrantų išvyko į
ES valstybes: Jungtinę Karalystę,
Airiją, Vokietiją, Ispaniją. Lietuvos
gyventojai emigruoja ir į Jungtines
Amerikos Valstybes, Rusijos Fede-
raciją,Baltarusiją.

Emigruoja daugiausia jauni
žmonės.2006m.penktadalįemigran-
tųsudarė25–29m.gyventojai,20–24
m.amžiausgyventojaisudarė15pro-
centų ir30–34m.amžiaus–12pro-
centų,2003m.atitinkamai–18pro-
centų, 13 ir 12 procentų. 60metų ir
vyresnioamžiausgyventojai2006m.
sudarėnedidelędalį–apie4proc.vi-

Ma žė ja iš vyks tan čių jų iš Lie tu vos
sųemigrantų(2003m.–6proc.).

2006m.emigravęvyraisudarė
53 procentus,moterys – 47 procen-
tus.Beveikpusė (44proc.)18m. ir
vyresnio amžiaus emigrantų moterų
irvyrų(42proc.)–susituokęasme-
nys,atitinkamai2003m.–46proc.ir
50proc.Nebuvusieji santuokojesu-
darė44procentusšioamžiausemig-
rantųvyrų,moterų–36procentus.

Didėjaišsilavinusiųemigrantų
dalis. 2006m. kas penktas emigra-
vęsbuvobaigęsaukštąjąaraukštes-
niąjąmokyklą,o2003m–kassep-
tintas.Pernaisumažėjo išvykusiųjų,
turinčiųvidurinį, specialųjįvidurinį
ir pagrindinį išsilavinimą, t. y. 2,6
kartomažiaunei 2005m. ir dešim-
tadaliu – nei 2003 m. Daugiau nei
pusė2003–2006m.visųšioamžiaus
emigrantų turėjo vidurinį ir specia-
lųjįvidurinįišsilavinimą.

Daugumaišvykusiųjų–nedir-
bantysasmenys.Šešiišdešimties15
metųirvyresnioamžiausemigrantų
prieš išvykdaminedirbo.Kasšeštas
emigravęs šio amžiaus gyventojas
buvospecialistas(mokytojas,dėsty-
tojas, gydytojas ir pan.) ar aptarna-
vimosferosirprekybosdarbuotojas
(pardavėja, kasininkė ir pan.). Kas

aštuntas emigrantas buvo nekvali-
fikuotas arba aukštos kvalifikacijos
(statybos ar pramonės įmonių) dar-
bininkas.

Keičiasi emigrantų išvykimo
priežastys. 2006 m. daugiau nei pu-
sė (63proc.) išvykusiųjų turėjo tikslą
dirbti kitoje šalyje. Priešmetus tokių
asmenųbuvo82proc.Daugėjaišvyks-
tančiųjųdėl šeimyninių aplinkybių, t.
y. išvykstama pas anksčiau emigra-
vusius šeimosnarius ar sudarius san-
tuoką su užsieniečiais. 2006 m. dėl
šiospriežastiesemigravokasseptintas
(2003m.–kasdevintas)asmuo.Didė-
ja išvykstančiųjųmokytis dalis: 2003
m.–4proc.,2006m.–14proc.

Vis daugiau grįžta į Lietuvą.
Remiantis gyvenamosios vietos de-
klaravimo duomenimis, 2006 m. į
Lietuvąimigravo7,7tūkst.žmonių,
tai 14 proc. daugiau negu 2005 m.
DaugiausiaįLietuvąatvykoišJung-
tinės Karalystės, Airijos, Rusijos
Federacijos irBaltarusijos.2006m.
daugumą–71procentą(5,5tūkst.)–
atvykusiųjų sudarė į tėvynęgyventi
grįžtantysLietuvosRespublikos pi-
liečiai, 2003m. jie sudarė 28 proc.
visų imigrantų, sakoma Statistikos
departamentopranešimespaudai.
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–Kas su da ro Jū sų ben druo-
me nę?

–Mūsų bendruomenė nariai
yra tremtiniai ir tremtinių vaikai
bei anūkai, likę gyventi Jakutijoje,
Rusijos Federacijoje, mišrios šei-
mos. Daugiau pagyvenusių, senu-
kų. Visoje Jakutijoje yra apie 300
žmonių. Lietuvių bendrijai priklau-
soapie60.Senukų labaineįtrauksi,
kągalėjau,įtraukiau.Lietuvamums
padeda,gaunamekelialapių–vaikai
atvažiuojaįvasarosstovyklas,lietu-
viųkalboskursus.Aš irdabaratve-
žiaudubernužėlius įkursusVilniu-
je.JienorigrįžtiįLietuvą.

–Koks Jū sų pa čios li ki mas?
–Visiesamtremtiniųpalikuo-

nys, tų baisių sąlygų likučiai. No-
riu,kadjūsparašytumėteapietrem-
tį, apie žmonių likimus.Apiemane
daug rašė Jakutsko laikraščiai, rodė
televizija. Apie šiaurės tremtinius
buvorašomaknygoje„Litovcyule-
dovitogookeana“–lietuviškai„Lie-
tuviai prie Laptevų jūros“. Dar yra
DalėsGrinkevičiūtėsknygalietuviš-
kaiirrusiškai.Manobendrijaišleido
3tokiasknygasrusiškai.Pertelevi-
zijąbuvo2 ar3 laidos apiebendri-
ją,apielietuvius.VykoRusijostautų
festivalis, jometu buvo paminėti ir
lietuviai.Atsivežiaužurnalą, tenvi-
sosmūsųbendrijosaprašytos.

Į Lietuvą, prie jurtos, kuri
lapteviečių tremtinių yra pastatyta
Rumšiškiųnacionaliniamemuzieju-
je,mesbuvomatvežęjakutus,kurie
tremtyje globojo lietuvius. Susiti-

ŠiąvasarąKernavėje,kurvykoPasaulioLietuviųBendruomenėsvado
vųsuvažiavimas,tekopasikalbėtisudaugeliokraštųatstovais.Ypačdžiugu,
kad buvo galimybė susitikti su žmonėmis iš kraštų, iš kurių PL redakcija
gaunamažaiarbavisiškainegaunažinių.Siūlomekeletąišskirtiniųpokal
biųsužmonėmisišpačiųnetikėčiausiųkraštų.Išgirsimeirlinksmų,irlabai
liūdnųistorijų.

Re gi na Tro fi men ko
JakutijosLBpirmininkė

Ma ma pra šė Die vo pa im ti ma ne į Dan gų

re gi na BurBaitė tro fi men ko
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kožmonės,kuriebuvoatsidūręprie
Laptevų jūros. Kaune veikia stipri
lapteviečių bendrija. Labai gražiai
pabendravom.

„Pasaulio lietuvį“ gaunam,
skaitom susirinkę. Kitos spaudos
mumsjauniekasnebesiunčia,anks-
čiaugaudavomirlaikraščių.

Tremtiniaigyvenoneten,kur
mesdabargyvenam,otoliauįšiaurę
–BykovMys,Titary,Trofimovskas,
kuržmonėsbuvoišmestiantsniego.
Mus pirmiausia nuvežė į Altajaus
kraštą,paskuimamąnuvežėįBykov
Mys,mesplaukėmtosebaržose.

Antanas Burba, mano tėvas,
Suvalkijoje,Pajevonyse,buvošaulių
vadas.Mamą išvežė,o jis tuo tarpu
nebuvonamuose,betmatė,kaipve-
ža, sėdėjo rugiuose.Niekonegalėjo
padaryti.Mamą išvežė su tėvukais.
Jibuvonėščiairturėjo2metųmer-
gaitę,kurimirė.GimiauašAltajuje,
tadamusišvežėįŠiaurę.

–Ar ži no te sa vo tė ve lio – 
par ti za no is to ri ją?

–Tėvelis iki 1947 m. kovojo
partizanuose ir užėjo ant rusų mi-
nos. Jo slapyvardis buvo „Ledas“,
jam Kalvarijoje yra pastatytas pa-
minklas. Jie ėjo trise, bet nežinojo
vienaskitovardo.Tėveliuinutraukė
kojas, jis kartu su juo ėjusiam vai-
kinui pasakė, kad yraAntanasBur-
ba, kad jo šeima Sibire, Šiaurėje.
Nusiuntė draugą pagalbos ieškoti į
kaimą.Koltasberniukasvaikščiojo,
jisnusišovė,suprato,kadjamniekas
nebegali padėti, kad NKVD jį vis
tiekpaims.Berniukasgrįžęsjįpalai-
dojo. Jis įsiminė,kurpalaidojo.At-
sėdėjęs 10metųKalymoje susirado
tą kapą ir kiekvienaismetaisVerbų
sekmadienį ateidavo ant kapo. Kai
Lietuva tapo nepriklausoma, aš da-
viauskelbimąįlaikraštį,ieškodama
tėvo.Vienasvyrasatsiliepė,taibuvo
taspatsberniukas,kurislikogyvas,
kai tėvelis buvo sužeistas. Jis pasa-
kė, kur yra kapas.Mes tėvelį iška-
sėm,labaigražiaiKalvarijojepalai-
dojome.Rodėtelevizija.Tasžmogus
daugman apie tėvelį pasakojo.Da-
bartasžmogusjaumiręs.

Mano dėdei kun. Juozui
Zdebskiui, komunistai, kaip sako-
ma, kaulus laužė, kol nužudė auto-
avarijoje.

–Ko dėl ne grįž tat į Lie tu vą?
–Mes labai norėjome grįžti.

Šeimai pasakiau – viskas, grįžtam.
Mano mergaitės irgi labai norėjo.
Viena – advokatė, kita – istorijos
daktarė. Ji dirba archyvo direkto-
riaus pavaduotoja.Aš vaikščiojau į
archyvus ir supratau, kad nebus jai
čiadarbo,kolkalbosneišmoks.Ant-
roji, kurios darbas yra kalbėjimas,
niekaipnegalės.Padavėjadirbtikaž-
kaipnesinori.Oašbedukterųnega-
liu,širdisvistiekbussujomis.Turiu
tris anūkus.Taip susiklosto gyveni-
mas. Jeigu anksčiau būtume žinoję,
kad galėsim grįžti, kad bus sudary-
tos sąlygos grįžti, kad busmokama
kompensacija, būtume lankę lietu-
viųkalboskursus.Kaimergaitėsbu-
vomažos,ašjasmokiaulietuviškai,
siųsdavau į Lietuvą. Paskui, kai iš-
augo,pamiršo.

–Pa pa sa ko ki te apie vie ti nius 
gy ven to jus – ja ku tus, ar jie jums 
drau giš ki?

–Karo metu jie turėjo dirbti
frontui. Juos atsiuntė pas lietuvius,
nes jie taip pat buvo represuoti. Jų
nebuvo kuo valgydinti Čiarapčioj,
jųgyvenamojevietovėje,todėlvisus
išvežė į pačią Šiaurę, kur jau buvo
išmestilietuviai,kadjiemokytųlie-
tuvius žvejoti ir valgyti žalią žuvį.
Jiegerižmonės,nuoširdūs,duodavo
lietuviamsapsiauti,gabaliukąkailio
kepureipasisiūtiirt.t.

Jie minėjo represijų Čiarap-
činske60-metį.Jakutijosprezidentas

davėdidelįgarlaivį,surinkovisusli-
kusiusčiarapčincus irporą lietuvių.
Vyko„Reispamiati“–Atmintieske-
lionė–įtasvietas,kurbuvoištremti
čiarapčincai ir lietuviai.Vežėmvai-
nikus.Čiarapčia–taijakutųmiestas.
MesvažiavomįTrofimovską,dabar
jis jau nuplautas, nes upė graužia
krantą. Lenos upė išnešė jau ir lie-
tuvių kapus. Trofimovske lietuvių
daršiek tiekpasiliko.BykovMyse,
ant kapų, jie pastatėmedinį pamin-
klą.Kaimestąkartąbuvome,ašap-
lankiau paminklą, prisiminiau, kaip
augautameBykovMyse.Buvaual-
kana, neapsirengusi, valgėm vienas
žarnas,nesžuviesmumsniekasne-
davė. Vaikas kitokio gyvenimo ne-
žinojo.Mamapasakojo,kadjiprašė
DievomanepaimtiįDangų,negalė-
jožiūrėtiįvaikokančias.Ašsirgau,
žmonėsmamailiepdavomaneišmes-
ti.Nebuvoneifelčerių,otuolabiau
daktarų. Tuo tarpu Dievas atsiuntė
jauną felčerį.Aš jaugulėjaubeveik
negyva. Jis priėjo, pažiūrėjo, sako:
kokiagražimergaitė,argalima,ašją
pamėginsiuišgydyti,vistiekjimirs.
Aišku,mamaleido.Jisaimaneiriš-
gydė.Manbuvoabiejųpusiųplaučių
uždegimas.Aštofelčerionežinaunė
pavardės,neikurjisdabar.

Kai aš pradėjau pasakoti sa-
volikimą,visilabaisusidomėjo.Pas
mus yra tokia laida „Kolokola pa-
miati“ (Atminties varpai) per radi-
ją, kur pasakojame apie tremtinius.
Universitete yra speckursas ir TV
laidos nuolat rengiamos. Jakutijos
valdžia rūpinasi tremtiniais: nuolai-
das duoda ir prie pensijų šiek tiek
prideda, komunalinių mokesčių 50
proc.kompensuoja.

Spalio15–19d.Vilniuje,Seimorūmuose,vykskitasLRSeimoirPLB
komisijosposėdis.Bustariamasidėlšioskomisijosnuostatųpapildymo;dėl
dvigubospilietybės įgijimo.Vienąposėdįplanuojamaskirtiemigracijos ir
imigracijosklausimams,pranešimusskaitysįvairiųvalstybėsinstitucijųat-
stovai.VienadienaskirtaišvykaiįRytųLietuvosmokyklas.Spalio18d.bus
paminėtasMažosiosLietuvosgyventojųgenocidas.BuskalbamaapieLRT
televizijosprogramostransliavimąįJAVirkt.

PLinf.

LR Sei mo ir PLB posėdis
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vi ta Li ja ko Les ni ko va (iš kai rės), BaL ta ru si jos LB Pir mi nin kė; an ta nas ra siu Lis, kras no jars ko LP Pir mi nin kas; 
Bi ru tė ne nar ta vi čiū tė, ru si jos LB Pir mi nin kė

–Ko kio se vie to vė se gy ve na 
lie tu viai ir kiek jų?

–Lietuvių Bendruomenei pri-
klauso apie 1600, bet lietuvių yra
daug daugiau. Gardino srities LB
veikia savarankiškai, jie planuo-
ja savo ir respublikinius renginius.
1-2renginiuspermėnesįsujaissu-
rengiamekartu.Štaišiąvasarąkino
teatreMinske atidarėme fotoparodą
autoriaus, kuris yra gimęs Lietuvo-
je „Vilnius per vieną dieną“.Lietu-
vių yra Pelekuose, Breslaujos rajo-
ne,Vitebsko srityje, kur šiemet bu-
vošvenčiamasbažnyčiosšimtmetis.
Kartusuambasadapadarėmatmini-
mo lentąkunigams–pradininkams,
statytojams. Bažnyčios teritorijoje
yraišlikędukapai.Atvažiavolitua-
nistinėsmokyklosmokiniai.Paklau-
sėm klebono, ar galima lietuviškai

Vi ta li ja Ko les ni ko va
BaltarusijosLBpirmininkė

Va žiuo jant per Lie tu vą la biau siai ste bi na ka pai
sugiedotivienągiesmę.Pasakė,kad
ne.Nutarėmnesipykti,sugiedotiki-
tąkartą,betsunkubuvopatikėti,kad
taiįmanoma.Jukvisižino,kadlietu-
viųtenyradaug.Viskastikbaltaru-
siškai,anksčiaubuvotiklenkiškai.

Tai atminties trūkumai. Va-
žiuojant per Lietuvą labiausiai ste-
bina kapai. Visur labai sutvarkyti.
Baltarusijoje kapai nesutvarkyti, ir
taiduodasignalą,kad tenneviskas
geraisudvasiniupasauliu.

Labai daug renginių daryda-
vom Gardino srityje: Gervėčiuose,
Lydoje, Pelesoje. Lankom Rečicą
PietųBaltarusijoje.Tenyralietuvių,
veikia lietuviškai baltarusiška alaus
darykla, labai gero aulaus darykla.
NetoliyrakaimasMalkovka,kur26
kiemaivisilietuviški.Vaikaiiranū-
kai jau išvažinėję į Minską, Mstis-

lavlį, bet bobutės dar gyvena. Lie-
tuviųBendruomenėsutvarkėkapus,
pastatėkryžių.Dabarbobutėspačios
tvarkosi.

–Kaip vyks ta tas jū sų ben-
druo me ni nis gy ve ni mas?

–Šv.Simono irElenoskatali-
kųbažnyčiojeMinskevienąkartąper
savaitę vyksta lietuviškosMišios. Į
Mišiassukviečiamvisus.Turimbūs-
tinę,betnėravietoskoncertuotiarba
repetuoti. Bandėm įeiti į mokyklą,
padarėm remontą, bet kitais metais
patalpas mums atsakė. Ambasado-
je yra patalpos, bet jos nepritaiky-
tos. Ten konsulinis skyrius, nešok-
si. Gardino srities LB įsikūrė pati.
Kai įkūrė vietinę, kilomintis įkurti
irrespublikinę,jiebuvoiniciatoriai.
Mes jungiamevisuspaprastanarys-
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– Ar Lie tu va Jums pa de da, 
ar lie tu viai Kras no jars ke (Rusija)
tu ri ga li my bę lie tu viš kai mo ky ti 
vai kus? Ar Lie tu va Jums siun čia 
pa gal bą?

–Taip. Prieš 10 metų mes
įsteigėmmokyklėlę, kuri dirba šeš-
tadieniais ir trečiadieniais, nors va-
diname sekmadienine. Buvo vienas
pedagogasišLietuvos,kitas.Paskui
jųatsisakėm.Paskutiniojipedagogė
iškėlėdidžiuliusreikalavimus.Maža

Lauk tu me ku ni go iš Lie tu vos
An ta nas Ra siu lis

KrasnojarskoLBpirmininkas
to,kadjaimokėjoTMIDas,irmokė-
jonemažuspinigus,jidarreikalavo,
kad ir tėvai jaimokėtų. Buvo labai
skandalingamoteriškė.Dabarsaviš-
kisdėstoirvaikams,irsuaugusiems,
kurienorišiektiekpramoktilietuvių
kalbos.

Blogiau su kunigais. Aš tą
klausimą keliu ne pirmą kartą įvai-
riuose lygiuose, kad atsiųstų kokį
nors kunigą iš Lietuvos. Nors ret-
karčiais.Kolkaspadėtisbeviltiška.

Krasnojarskeyrakatalikųbažnyčių,
jospriimtų,betneturimelietuvioku-
nigo.Yrakunigųkatalikų lenkų, is-
panų.

Esame sulaukę ir svečių iš
Lietuvos. 1998 m., kai minėjome
masiškiausios lietuvių deportacijos
50-metį, buvo atvykusi gausi dele-
gacija išLietuvos.Vyko lietuviškos
šv. Mišios, buvome gavę netgi lei-
dimą per Mišias sugiedoti „Marija,
Marija“.

te.IrgervėtiškiaiyraLBnariai.Tu-
rimemenogrupių,visosjosGardino
srityje – Pelesoje, Lydoje – kapela,
Astrave–kapela,„Žilvičio“ansam-
blis Rimdžiūnuose. Minske turim
kapelą.Priekultūrosinstitutoveikia
šokiųansamblis.

–Jau ni mo tu ri te?
–Turim, taidaugiausiamišrių

šeimų vaikai, išskyrus Rimdžiūnus
ir Pelesą. Arba lietuvis vedė, arba

lietuvė ištekėjo.KaiLietuvaatgavo
nepriklausomybę, rusai gavo lietu-
viškuspasus,atvažiavoįBaltarusiją
irniekadajųneatsisakė.Jeigužmo-
gusturilietuviškąpasą,mesjamtaip
pat negalim sakyti, kad jis nelietu-
vis.Taigi ir tokių turime, jie ateina
su vaikais. Jie tiesiog prisirišo prie
lietuvių,priemūsųkultūros.Mesjų
neatstumiame.Jųvaikai–tikrilietu-
viukai,baltapūkiai.Kasketvirtį lei-
džiam„Mūsųžodį“.Patiesuredak-

torė,sūnusmansutvarkomedžiagą.

–Kaip Jus pri sta ty ti „Pa sau-
lio lie tu vio“ skai ty to jams?

–Aš jau pensininkė, 36 m.
gyvenu Minske, į Baltarusiją atite-
kėjau, Mokslų akademijoje dirbau
prancūzų kalbos dėstytoja, docentė.
Mūsų šeimoje visi „prancūzai“. Ir
vyras,irdabarjauniausiadukra,kuri
perėjoįpenktąprancūzųspecialybės
kursą.

–Ma lo nė ki te pri sis ta ty ti.
–Ašesulietuvėtikištėvopu-

sės.ManoseneliaibuvokilęišTau-
ragės,manotėvasjaugimėUrugva-
juje,omanomamasuLietuvaneturi
nieko bendra. Namuose mes nekal-
bėdavome lietuviškai, mano tėvas
nemoka kalbėti lietuviškai, o aš iš-
mokauVasario 16-osios gimnazijo-
je.

– O kas Jus pa siun tė į Va sa-
rio 16-osios gim na zi ją?

–Tai buvo mano ir bendruo-
menėsnoras,kadgalėčiaubendrauti
sulietuviais.Ašgavaustipendiją.Po
paskutinioPasauliolietuviųjaunimo
kongresoPietųAmerikoje aš buvau

Ve ro ni ka Ka va liaus kai tė
UrugvajausLietuviųJaunimoSąjungosiždininkė

Lie tu viš kai iš mo kau Va sa rio 16-osios gim na zi jo je
labaipikta,kadnegalėjaususikalbė-
ti lietuviškai, todėl ir nusprendžiau
išmokti.

–Ar daug lie tu vių, ku rie sa-
ve lai ko lie tu viais ir no ri veik ti?

–Apie200,kurieeina į šven-
tes,pasirodymus.Aktyvių–apie60.
Prieš20metųbuvodaugiauirnetik
Montevidėjausmieste.Veikiamūsų
sporto klubas, kur susirenka daug
jaunimo.

 
–Kas Jums pa do va no jo ke-

lio nę į Lie tu vą?
–TMIDas–Tautiniųmažumų

irišeivijosdepartamentas. ve ro ni ka ka va Liaus kai tė (kairė
je) ir ju Lia ukai iš Bra zi Li jos
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–Kas pa de da iš lik ti lie tu viais 
to kia me to li ma me kraš te?

–Mes gražiai bendradarbiau-
jamesuLietuvoskonsulatu,kartuir
dirbame. Rengiame Venesuelos LB
60metųminėjimą.Norėjaupadary-
ti,kadmūsųorganizacijabūtųlegali,
betveiklajaubuvogerokainusilpu-
si, dingo ir ankstesnio registravimo
dokumentai.Kolkasjųneradau.

KaiLBsusikūrė, lietuviųbu-
vo labai daug. Pirmame susirinki-
me 1947m. dalyvavo daugiau kaip
200 lietuvių. Dabar Bendruomenę
įregistravau iš naujo, bet nepraran-
duviltiesrastiirsenusdokumentus.
Yra likę daug lietuviškų knygų, iš-
leistųVenesueloje,betkalbančiųlie-
tuviškai liko jau labai mažai. Seni,
kurie atvyko poAntrojo pasaulinio
karo, miršta, o naujos emigracijos
nėra. Iki karo lietuvių Venesueloje
nebuvo. Ta šalis kvietė emigrantus
su šeimomis. Mano seneliai iš ma-

Ma ria Ele na Ba ro nas Šul cas
VenesuelosLBpirmininkė

Ve ne su e los pre zi den to aš ne rin kau

mospusės atvyko su šeima, suvai-
kais. Jie bėgo nuo karo.Tėvelis at-
vykovienas,jisbuvomiškininkas.

–Lie tu vo je gir di me apie Ve-
ne su e los dik ta to riaus po li ti ką. 
Koks Jū sų po žiū ris į jį?

–Jis prezidentas tų, kurie jį
rinko,ašjonerinkau.Ašesutosval-
džiospriešininkė.

–O Jūs ne bi jo te kal bė ti prieš 
pre zi den tą dik ta to rių?

–AširVenesuelojekalbuprieš
jį,nespriklausaujopriešininkųpar-
tijai. Partijai, kuri eina už demok-
ratiją. Prezidentas buvo išrinktas
protesto balsais, bet jis jau ketvirtą
kartątaipsave„perrinko“.Jissako-
siliksiąsvaldžiojeikigyvosgalvos.
Jis draugauja su Kuba, su Šiaurės
Korėja,Baltarusija.Žmonėsnebega-
liišrinktitikroprezidento,jieneturi
galimybių mitinguoti prieš valdžią,

išeiti gatves.Daug žmonių nužudo-
ma. Todėl prasidėjo didelė emigra-
cija iš šalies.Labaidaug ir lietuvių
vaikų išvažiavo arba įAmeriką, Is-
paniją.Daugjųgrįžo įLietuvą.Va-
žiuojabetkur,kad tik išvažiuotų iš
Venesuelos. Senieji lieka, jie nebe-
galiišvyktidėlamžiaus.

–Koks gy ve ni mo ly gis Ve ne-
su e lo je?

–Būna įvairiai. Atlyginimai
žemi. Lyginant su Lietuva maisto
kainos3–4kartusdidesnės,odega-
laipigūs–visąbakągalimaprisipilti
užtuospinigus,užkuriuosLietuvoje
nupirktumvienąlitrą.Betautodalys,
draudimasirkt.yralabaibrangus.

–Kuo Jūs pa ti už si i ma te? 
Dik ta to riaus vals ty bė je opo zi cio-
nie rei tu rė tų bū ti sun ku.

–Viskuo,netikpolitika.Užsi-
imtu vertimais, vertėjaujuVenesue-
losteismuosemūsųkaliniamslietu-
viams.Konsulatasyralabaitolinuo
Karakaso,todėlašesugavusijoįga-
liojimą laisvai lankyti kalinius.Da-
rau visus vertimus teismuose tiems
lietuviams,kurieispaniškainemoka.
Dar dirbu „Microsoft“ firmoje kaip
administratorė prekybininkė. Tai
manotiesioginėprofesija.

Valstybinio darbo aš, žino-
ma,negaliudirbti.Venesuelojenet-
givaikus išmokyklospašalina, jei-
gu nesutinka marširuoti raudonais
marškiniais.

Dauglaikoskiriulietuviškam
darbui.Parašiau70psl.lietuviųtra-
dicinių valgių knygelę ispaniškai ir
paskelbiau internete, kad tie, kurie
nemoka lietuviškai, galėtų tęsti lie-
tuviškas tradicijas. Tokių žmonių
yradaug.Ašprisimenu,kadpas tė-
vus ir senelius valgydavau lietuviš-
kus patiekalus, bet nežinojau, kaip
tai padaroma. Mus namie mokino
lietuviškai, nes tėvai galvojo grįžti

ma ria eLe na Ba ro nas šuL cas, ve ne su e Los LB Pir mi nin kė (kai rė je), ir 
jū ra tė cas Per sen, švei ca ri jos LB Pir mi nin kė kernavėje
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įLietuvą.Tėvelisnumirė,mamajau
senutė, taigimūsų šeimai grįžti ne-
beteko.

Dažnose šeimose būdavo ir
taip, kad tėvai nemokė vaikų lietu-
viškai,norėjo,kadjųvaikaigreičiau
įsilietų į venesueliečių visuomenę.
Venesuelanėragrynatauta,jąsuda-
ro 100 tautybių ir visų rasių – nuo
baltųjųikijuodųjų.

–Kiek lie tu vių Ve ne su e lo je 
dar yra šiuo me tu?

–1mln.kv.km.ploteyra200
lietuvių.Tokių,kuriedalyvauja,yra
darmažiau.Naujaiatvykusiųyratik
7, įskaičiavus ir vaikus. Tai muzi-
kantai, balerina, vienas – buvęs di-
plomatas.Jiepalaikogerussantykius
sumumis.Pažįstuvienąelektroniką,
kuristaisoelektroniniusįrengimusir
gyvenagerai.Kas turi darbą,Vene-
suelojeišgyvena.

–Ar lie tu viai tu rė jo ko kius 
nors sa vo na mus?

–LietuviaibuvopasistatęLie-
tuvių centrą, kur buvo ir bažnyčia.
Dabarperėmėispanųkilmėssalezie-
čiai. Lietuviai prie bažnyčios buvo
pastatęgražiąMarijosskulptūrą.25
metus viskas vyko labai gerai, bet
paskuiėmėstigtižmonių,nesjauni-
masnutautėjoarbaišvyko.Tarpmū-
sų yra ir Lietuvos rusų, netikinčių,
kurienetikijokiareligija,kurieprieš
keletą dešimtmečių buvo dėl to iš-
varyti išLietuviųBendruomenės, ir
kitatikių,dabarmesnorimpritraukti
visus,nesmūsųbėralabaimažai.

–Kuo gy vi St. Pe ter bur go 
lie tu viai?

–Labai intensyviai ruošiamės
gruodžiomėn.paminėtiMaironioju-
biliejų, leidžiam jo disertaciją loty-
niškai.Atvažiuoja daug svečių. Bet
Lietuvių Bendruomenės interesas –
netikkultūra.Lietuviaiturigyventi,
ogyvenimassusidedaišsveikatos,iš
buities.Gerai,kaiyradaina,betat-
einaligos,mirtys.Užsiimameirbo-
butėmis,jųlaidotuvėmis,irvaikais,
teikiamejuridineskonsultacijas.Yra
komitetas, kuris užsiima buvusiais
tremtiniais.Čiadidelis darbas.Mes
tarpininkaujame kreipiantis į Lietu-
vosseimą,TMIDą.

St. Petrburgo LB priklauso
600žmonių.Veikiančių–apie250.
Kai pradėjome organizuoti šv. Mi-
šias,ateidavo2–3žmonės.Kadangi
jos dabar vyksta reguliariai, tai jau
ateina50–60,operšventes–irpil-
nabažnyčiasusirenka.Miesteyra2
katalikųbažnyčios–Kaunogatvėje
irnetoliTechnologijosinstituto,prie
Kunigų seminarijos. Buvęs Kunigų
seminarijos rektorius kun. dr. Ri-
mantasGudelisyramūsųkapelionas.
JispasmusišLietuvosatvažiuojauž
savopinigus.Pirmąmėnesiosekma-

Baž ny čia St. Pe ter bur ge vai di na 
ne pa pras tai di de lį vaid me nį

Prof. Gin tau tas Žel vys
St.PeterburgoLBpirmininkas,St.Peterburgokonservatorijos

prorektorius
dienįvykstalietuviškosMišios.Pra-
dėjoateiti įbažnyčią irmišriosšei-
mos. Pirmiausia atėjo mamos, pas-
kui atsivedė vaikus, o dabar ateina
irvisašeima.Pradžiojekitųtautybių
žmonės varžėsi, bet mes juos pasi-
kvietėme.Ir taididžiuliskun.Rimo
nuopelnas. Jis surengia kavutę, su-
muštinuką, po Mišių mes pasėdim,
pabendraujam, pasikalbam. Bažny-
čia pasmus vaidina nepaprastai di-
delį vaidmenį. Jeigu kas turi kokių
problemų,ašsužinauatėjęsįMišias:
kasnorsmirė,kažkamreikiapagal-
bos...

–Iš ko LB ver čia si?
–Savo šiek tiek turime, šiek

tiek gauname aukų, mus remia ir
TMIDas. Dideliems renginiams,
projektams lėšų skiria departamen-
tas. Mes turime didžiules patalpas
miestocentre,kuriaspadėjoįsireng-
tiTMIDas,užjasmokamelabaine-
didelę–simbolinęnuomąmiestui.

–Tai gi mies to val džia su ju-
mis la bai ge rai el gia si?

–Kaipjigalisumumisblogai
elgtis,jeiguipasmusyra28mokslų
daktarai,3akademikai?

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentaskviečiavėldalyvauti
fotografijųkonkurse,,Manolietuvy-
bėsmokykla“.Šiemetkonkursoda-
lyviairaginamiįamžintilituanistinių
mokyklųmoksleivius ir jųmokyto-
jus, švenčių ir renginių akimirkas,
įspūdžius iš lituanistinių stovyklų.
Konkurse gali dalyvauti kiekvienas
užsienyje gyvenantis tautietis ar iš-
eivijoje veikianti lietuvių organiza-
cija. Prie nuotraukos (pageidautina,

Fo to gra fi jų kon kur sas „Ma no lie tu vy bės mo kyk la“
nemažesnėsnei15x21cm)turibū-
ti nurodytas pavadinimas, autoriaus
vardas, pavardė, adresas, telefono
numerisarbael.paštoadresas.Nuo-
traukągalimasiustielektroniniufor-
matu (jpg. arba bmp.)  Konkursas
vykstanuo2007m.rugsėjo1d. iki
gruodžio 1 d. Visus darbus vertins
TMID generalinio direktoriaus su-
daryta ekspertų komisija.Konkurso
nugalėtojai bus apdovanoti vertin-
gais prizais, geriausios nuotraukos

bus išleistos atskiru leidiniu, pla-
nuojama surengti geriausių fotogra-
fijų parodą.Nuotraukas siųsti adre-
su: Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas prie Lie tu vos Res-
pub li kos Vy riau sy bės, T. Kos ciuš-
kos g. 30, Vil nius. Fo to kon kur sui 
„Ma no lie tu vy bės mo kyk la“ ar ba 
elek tro ni niu pa štu ber tas.venc kai-
tis@tmid.lt 

Išsamesnėinformacija:
tel.(+370~5)2629543
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–Ar Jū sų daug ten, prie Du-
no jaus?

–Nedaug, kokie 45 žmonės.
Daugiausia Budapešte, bet yra išsi-
mėčiusiųpovisąVengriją.Dauguma
–mišriosšeimos,kaipmessakome,
meilės tremtiniai (aš iš tokių).Kaž-
kadadaugvengrųmokėsiTarybųSą-
jungos aukštosiose mokyklose, taip
ir susipažindavo. Dabar yra keletas
ir lietuviškų šeimų, kurie atvyko
pastaruojumetu.

–Ką ban dot da ry ti lie tu viš-
ko?

–Neturimsavopatalpų,neifi-
nansavimo. Nors nelabai ir norim,
kad kas finansuotų, nes norim būti
nepriklausomi.Išsilaikomsavolėšo-
mis.Mūsųveikla–kultūrinė.Šven-
čiamkultūrines,valstybinesšventes.
Dabar yra ambasada, tai, žinoma,
bendradarbiaujam su ambasada. Ji
labaimielaimusgloboja ir niekada
nėraatsakiusi,jeigupareiškiameno-
rąkąnorssurengti.Mūsųambasado-
riusDariusSemaškapuikusžmogus,
mumslabailengvasujuodirbti.Ga-
lima sakyti, turim lietuvišką salelę.
Ambasada suteiktų patalpas ir mo-
kyklėlei, bet mes patys niekaip ne-
galime susiorganizuoti mokytojo ar
rastibendrolaiko.Gyvenimotempas
labaididelis,gyvenimolygisnėrala-
baiaukštas,galiulygintisuLietuva.
Jauni tėvai visas savo jėgas skiria
gyvenimui.Dirbaneviename,oke-
liuose darbuose, netgi savaitgaliais.
Buvo bandymų kurti ir lietuvišką
mokyklėlę, tėveliai atvedė vaikus
keletąkartų,bettąsosnebuvo.Žino-
ma,pagrindinėproblemayramoky-
tojas.

Kiek tų vai ku čių tu ri te?
–Keliolika susidarytų, bet

įvairausamžiaus–nuokeliųikike-
liolikosmetų.

–Ži no ma, su Lie tu va ry šiai 

Veng ri ja bu vo links miau sias so cia lis ti nio la ge rio ba ra kas
Dia na Ba lyn

VengrijosLBatstovė
yra nuo la ti niai ir ge ri.

–Be abejo, čia turim tėvus,
gimines.Mūsųvaikaiirgikalbalie-
tuviškai,manovaikaivaikystėjekal-
bėjo tik lietuviškai.Vėliau, kai pa-
auga, jau mažiau kalba lietuviškai,
imavyrautivengrųkalba.Yratokių
atvejų,kadapirmasvaikaskalbalie-
tuviškai,oantrasirtrečias–jaune.
Kolmamanemokageraivengriškai,
tolsuvaikubendraujasavokalba.

–Ar vi si lie tu viai yra nuo la-
ti niai Veng ri jos gy ven to jai?

–Taip, bet tai nereiškia, kad
visi yra Vengrijos piliečiai. Pvz.,
aš esu tik Lietuvos pilietė, ir tokių
yra daugiau, nes su lietuvišku pasu
galima dirbti, nėra jokių trukdymų,
varžymų.Yražmonių ir sudviguba
pilietybe.Dabarnerimo įnešėPilie-
tybėsįstatymoKonstitucinioTeismo
išaiškinimas.

–Koks Veng ri jos eko no mi-
nis, so cia li nis gy ve ni mas?

–Panašus kaip Lietuvoje. Iš
esmės skirtumo nėra. Bedarbystė,
atrodo, didesnė. Skirtumas nebent
tas, kad išVengrijos ne taipmasiš-
kai važiuoja žmonės į užsienį, kaip
išLietuvos.Nėratokioisteriškobė-
gimo. Vengrams išvažiavimas yra
paskutinė išeitis.Dėl toašvengrais
gėriuosi.

–Lie tu vo je di de lė da lis žmo-
nių il ge sin gai pri si me na pra ei ties 
lai kus. Gal Veng ri jo je ne bu vo to-
kios sun kios oku pa ci jos?

–Sakydavo, kad Vengrija
linksmiausias socialistinio lagerio
barakas – ta prasme, kad aukščiau-
siasgyvenimo lygis, buvoprekių ir
maisto produktų. Bet dabar gyve-
nimas pasikeitė iš pagrindų. Dabar
žmogusturiatsakytiužsave,otada
viskas buvo nuspręsta už tave. Ne-
buvo bedarbystės, o dabar yra. Ta
bėdapalietėirvienąkitąlietuvį.

–O jūs iš va žia vo te so vie ti-
niais lai kais, tai pri si me na te, kaip 
veng rai gy ve no anks čiau.

–Taip, bet aš ne iš tų, kurie
idealizuojasocialistinęVengriją.Aš
sveikinu permainas. Džiaugiuosi ir
Lietuva, jos gražėjimu. Atvažiuoju
kartą permetus irmatau, kaip gra-
žėjamiestaiirmiesteliai,netiksos-
tinė.

dia na Ba Lyn kernavėje
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–Kiek Jūs me na te Bra zi li jos 
lie tu vių is to ri jos?

–Kai aš buvau 2 metų, 1937
m.,SanPaulolietuviaijaustatėbaž-
nyčiąVilla Zelinoje. Lietuviai atei-
davo ir nusipirkdavo sklypus aplin-
kui. Mūsų namas buvo antras nuo
bažnyčios.Manotėvasseniaimiręs,
mama sulaukė 102 metų. Paskuti-
niaismetaisbuvojauakla.Šiandien
parapijoje kas sekmadienį, 11 val.,
darvykstaSuma,tiksukunigublo-
gai. Čia su kun. Edmundu Putrimu
kalbėjomedėlkunigo.

–Kiek lie tu vių šian dien at ei-
na į baž ny čią?

–Daugiau kaip 50. Per Vely-
kasbažnyčiabūnapilna,ateinaiški-
tųvietų,vykstaprocesija.Tokiatra-

Mes pir mą kar tą ma tom lie tu viš ką ber žą
Juo zas Vaikš no ras

BrazilijosLBpirmininkopavaduotojas
dicija.IrperKalėdastaippat.Ateina
daugiau senesnėskartos lietuvių, jų
jaudaugišmirė.Mesneturimprogos
kalbėti lietuviškai.Kaibūdavokun.
Šeškevičius,sujuokalbėdavomlie-
tuviškai.Dabar jaujissenas, išėjo į
pensiją.Vienąakįprarado.

–Jūs ge rai šne kat lie tu viš kai, 
tik riau siai tė ve liai la bai spau dė?

–Kai man buvo 12-18 metų,
nebuvo jokiomokytojo.Man neteko
lankyti nė vienos lietuviškos pamo-
kos. Mano namuose kalbėdavo lie-
tuviškai, o žmonos šeimoje – visada
portugališkai.Daugelistaipdarė.Tik
senieji – tėvai kalbėdavo lietuviškai.
Mano šeimos buvo kitokia situacija.
1968m., kai atėjo kun. Šeškevičius,
visus jaunuolius lankydavo, eida-
vo pas tėvus, kviesdavo, kad sūnus

ar duktė ateitų į parapiją. Parapijoje
vyko didelis judėjimas – repeticijos,
vaidindavomvaidinimus.Ašvaidinau
VincoKudirkosdramoje,taippatvai-
dinimuose apie partizanus. Kunigas
buvo pats režisierius. Vykdavo sto-
vyklos. Ir dabar dar veikia „Lituani-
ca“,gerassklypas.Dabarjuonaudo-
jasijautikskautai.1968m.važiavom
įChicagą, kur buvo ateitininkųkon-
gresas.Mestrisevažiavom,mantada
buvo 23metai.Kaip atėjo kun. Šeš-
kevičius,ateitininkųgrupėjauveikė.
Norsmaža,betbuvo.Pokongresoaš
pasilikau Chicagoje ir pradėjau mo-
kytis, bendravau su lietuviais. Po-
rąmėnesių teko gyventi pas daktarę
Repšienę, paskui nuomojau kambarį
paskun.Juozevičių,dabarjaumirusį.
5,5m.mokinausiIllinojausuniversi-

juo zas vaikš no ras su žmo na Lie tu vo je Bu vo Lai min gi iki aša rų
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teteirkartudirbau.Baigiauinžineri-
ją.Baigęsmokslągrįžaunamo.Mama
buvoviena,irašnegalėjaujospalikti.
BūčiaugalėjęsgyventiAmerikoje, iš
BrazilijosnuvažiuotiįAmerikąnebu-
vokvotų.Kadangivisąlaikąbuvausu
lietuviais, tai lietuviškai gerai išmo-
kau.Kurbenueidavai,vislietuviškai.
Dabarjaudaugmetųašnekalbulietu-
viškai.Priešdvisavaitespusvalandėlį
pakalbėjausukun.Šeškevičiumi.

–Į Lie tu vą at va žia vot spe-
cia liai į su va žia vi mą?

–Taip, abu su žmona. Jauno-
rėjom važiuoti pereitą metą, bet iš-
ėjęs į pensiją dar norėjau padirbėti.
Mūsų LB prezidentas Jurgis Proko-
paspereitąmetąbuvoSeime,šįkartą
negalėjovažiuoti, taimaneatsiuntė.
Jismanpatarėvežtisiržmoną,jinie-
kuometnebuvoišvažiavusiišBrazi-
lijos.TikpoBrazilijąesamkeliavę.

–Ko kie įspū džiai Lie tu vo je?
–Vakar dalyvavom Sumoje

Vilniaus arkikatedroje, aš verkiau.
Viskas nauja, pirmą kartą mes ma-
tom lietuvišką beržą, grybus. Bu-
vomematę tiknuotraukose.Buvom
Aušros Vartuose. Apie tai žinojom
tikištėvųpasakojimų.

–Iš kur ki lę Jū sų tė ve liai?
–Žmonostėvai–nuoAnykšių,

išDebeikiųapylinkės.Manotėvas–
išKapčiamiesčio,mama–išRokiš-
kio, nuo Pandėlio, Buivėnų kaimo.
Nežinau, ar tas kaimasdar yra.Čia
gyvena mūsų giminės, bet mes se-
niai nepalaikom ryšių. Mūsų tėvai
išvykoįBrazilijąvieni.Visilikočia.
Bandysimenuvažiuotiįtėvųgimtas
vietas, gal kąnorsdar ir rasim, ap-
lankysim senelių kapus. Norėtume
matyti kraštą, kur jie gimė. Labai
labai didelės emocijos. Labai keis-
ta, kad visi lietuviškai šneka. Nors
liūdna, kadVilniuje girdėti ir daug
rusiškoskalbos.

–Ko kius lie tu viš kus ren gi nius 
or ga ni zuo ja lie tu viai Bra zi li jo je?

–Švenčiam Vasario 16-ąją, –
visada minėjom. Pirmiausia vyksta

Mišios. Mes prieš bažnyčią turim
memorialą–LaisvėspaminkloKau-
ne kopiją. Parapijos namuose susi-
renkampietums,iškeliamvėliavas–
BrazilijosirLietuvos.Paskuieinam
į salę minėjimui, klausom kalbų,
giedorių.Turimšokėjus,„Rambyno“
grupę, kuri buvo atvykusi į Dainų
šventę.KaskartįDainųšventęsiun-
čiamvienągrupę.Daryra„Nemuno“
grupė.PerVelykaseinamprocesijo-
je,vykstaPiemenėliųMišios,oSu-
ma–kiekvienąsekmadienį.Šv.Ka-
zimiero dieną irgi būna minėjimas.
Dalyvaujame tautų festivaliuose.
Pereitą metą minėjom 80 m. emig-
racijos, renginiai vyko visą savaitę.
Šokomūsųirkitųtautųgrupės–vo-
kiečiai,egiptiečiai,italai,portugalai.
Vienaponiabuvosurengusiparodą.
Jąaplankėlabaidaugžmonių.Buvo
progamumspasirodyti.

Aš esu didžiausias Lietuvos
propagandistasirten,kurdirbu.Vi-
sižino,kadašišLietuvosirkaiyra
klausiama, kokiomis kalbomis kal-
bu,visadarašau,kadlietuviųkalba.
Manevisipažįstadėl to,kadašesu
lietuvis.Kaimanęskonorspaklau-
sia,taiašpradedusavopropagandą.
Ir kuo daugiau manęs klausia, tuo
daugiauašgaliupapasakoti.

Toje kompanijoje, kur aš dir-
bu, – tai padangų gamykla, – dirba
apie 1 tūkst. darbininkų.Kai prezi-
dentasmirė,jatapojoduktė,kurios
pavardė yra Dambrauskas. Ji buvo
ištekėjusi už lietuvių kilmės brazi-
lo, kurio senelis buvo atvažiavęs iš
Lietuvos. Brazilijoje telefonų kny-
gose galima matyti daug lietuviškų
pavardžių.Kaikurieatėję įemigra-
cijos80-mečiominėjimąnustebosu-
žinoję, kad esama daugiau lietuvių.
Mes turėjomeknygų, ženkliukų, tai
žmonėslabaipirko.Išeinažurnaliu-
kas„MūsųLietuva“,dabarlabaigra-
žiai leidžiamas.Dabar, kai grįšiu iš
Lietuvos,irgiparašysiu.

Naujų lietuvių nėra, bet daug
lietuvių iš Brazilijos dabar gyvena
Lietuvoje.Apie50jaunuoliųyrabai-
gęVasario16-osiosgimnaziją.

–Ar jau ni mo daug tu rit?

–Mumsyradaug,betjeiguly-
ginsimsuAmerikaarLietuva,žino-
ma, nedaug. Šokių grupės yra labai
gerosirdidelės–po20–25šokėjus.
Pasmusateinairkitųtautųžmonės.
ŠtaičiayraatvažiavusiJuliaUkai–
jostėvasjaponas,motina–italųkil-
mės, o ji kalba lietuviškai. Pradėjo
draugautisuskautais,irjaipasmus
patiko.NetgibaigėVasario16-osios
gimnaziją.Lietuvojejaupenktąkar-
tą. O šokių grupėje turėjom netgi
juoduką.Jiemspatinkalietuviškipa-
pročiai.Kairuošiamkermošių,kios-
kevisuometturimlietuviškųvalgių,
tikneturimcepelinų,viskokitkotu-
rim–kugelis,dešrossukopūstaisir
kt.Jameyrairitalų,irkitųtautųval-
gių, bet prie lietuvių valgių visada
pilnažmonių,stovieilė.Irperkane
tik lie tu viai. 

Pasmusateinairmišriosšei-
mos.Žmonaarvyrastraukiaįlietu-
vių pusę.Ateina įVasario 16-osios
minėjimus,parodas.Lietuvosvardas
Brazilijoje yra išgarsintas. Mes tu-
rim lietuvių, kurie dirba atsakingus
darbus, jie išsilavinę ir gerbiami.
Brazilaižino,kadlietuvisgerasdar-
bininkasirgerastarnautojas.

–Kiek lie tu vių yra bu vę Bra-
zi li jo je anks čiau?

–Apie 30 tūkstančių. Mūsų
tėvaiapie1927m.atvykobenieko.
Daugelisbuvoapgauti.Agentaipar-
duodavobilietus, laivasplaukėvisą
mėnesį.Mamapasakojo,kadjaibuvo
labai bloga, laivas buvomažas.At-
vežėįkavosplantacijas,kuržmonės
tiekuždirbdavo,kadlikdavoskolin-
gi.Negalėjo skolų išsimokėti ir ne-
galėjo iš ten išeiti. Juos saugodavo
sargybiniai, tai naktį šeimospabėg-
davo. Sėsdavo kurioje nors stotyje
į traukinį ir pabėgdavo į San Pau-
lą.Ašpažinojaudaugšeimų,kurios
pabėgo.Mano tėvas buvo stalius, o
mama – virėja. Jie sunkiai pradėjo,
bet iš valdžios nieko negavo, patys
pasistatėnamą.Odabartie,kurieat-
eina išBrazilijosprovincijos,gyve-
napotiltais.MankunigasChicagoje
yrasakęs,kadLietuvojetokiospra-
stosvietosvadinamos„brazilka“.
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diskutuojame

Lietuvos tauta yra unikali. Ji
yra labai sena tauta, prieš tūkstant-
metįsukūrusivalstybę,kuripatyrėir
klestėjimoamžius, irdaugokupaci-
jų.Josdiasporataippatyraskirtinga
nuokitųkraštų.Valstybei, jos insti-
tucijomskuriantsantykiussuužsie-
nio lietuviais, reikia juosgeriausu-
prasti. Pirmiausia turėtume pradėti
juoskitaipvadinti.Etniniailietuviai
nėra„išėję“išLietuvos,ištremtilie-
tuviaineišėjo išLietuvos, tie,kurie
pasitraukėišLietuvos,pasitraukėiš
okupuotosLietuvosiršiamelaikme-
tyje išvykstantys svetur vadinami
„išeiviais“ ar „emigrantais“ dažnai
jaučiasinepelnytaibaudžiami.

PLB yra anksčiau aiškiai pa-
sisakiusi, kad nepritaria „Globalios
Lietuvos“sąvokai–tokiai,kaipjipa-
teikiamaTMID’o2006m.sukurtame
ryšiųsuužsieniolietuviaisstrategijos
projekte. Manome, kad labai svarbu
nepainiotiTMID’o2006m.projekto
„GlobaliosLietuvos“suAirijosarki-
tų šalių vyriausybių puoselėjamomis
vizijomis, kurios yra konceptualiai
ir iš esmės kitokios ir pabrėžia tau-
tosprimatą.„GlobaliosLietuvos“nei
pavadinimas, nei apibrėžimas 2006
m. projekte užsienio lietuviams nėra
priimtinas,dėllabaisvarbiųpernykš-
čiuose PLB raštuose išdėstytų prie-
žasčių, iresamenusivylę,kadšistu-
dijanetdukartussavoišvadosebruka
„Globalią Lietuvą“ kaip atitikmenį
pozityviomsužsienio integralios tau-
tos vizijoms. Tai yra paviršutiniškas
irneprofesionalusšiosnedėkingossą-
vokos („Globali Lietuva“) brukimas
naujamedokumente.

NorsneiAirija,neiIzraelisar
Lenkija nėra mums visai tinkamas
modelis, vis dėlto kai kas gali tikti
ir Lie tu vai. 

Airijoje apskaičiuota, kad ša-
listuritrijųmilijonųpiliečiųdiaspo-

Tau tos kon so li da ci jos klau si mai
Re gi na Na ru šie nė
PLBvaldybospirmininkė

Ai ri jos, Iz ra e lio ir Len ki jos san ty kiai su iš ei vi ja ir emig ra ci jos mo de lių ana li zė

rąbeikadpasaulyjeyra70-80mili-
jonų airių kilmės žmonių.Anksčiau
airiųtautaįsavoužsieniogyventojus
žiūrėjo kaip į „mirusius“, bet dabar
suvokė,jogužsienioairiaipriklauso
airiųtautaiiružtikrinajiemsgalimy-
bęturėtidvigubąpilietybęnetpertris
kartas.Jiesupranta,jog„airiškumas“
nereiškia būtinybės gyventi Airijos
teritorijoje.Taippatjiežiūriįemig-
racijąnekaipįneigiamąveiksnį.Jie
bandosavoužsienioairiusinformuoti
persavoTVkanalusirpadedajiems
surastisavo„šaknis“.Svarbiausiaką
mesgalime išmokti iš airių, tai yra,
kad jie siekiadirbti su savodiaspo-
ra kaip partneriai, bendradarbiauja
valdžia, užsienio airių organizacijos
irambasados.Airijataippatpateikia
savoemigrantamstinkamosinforma-
cijos ir paruošia juos gyventi kitoje
visuomenėje, padeda grįžtantiems
reintegruotisįsavotėvynęirparemia
airiusužsienyje.

IrIzraeliosituacijayrakitokia
negumūsų.Žydaivisibuvodiasporos
atstovai, nes Izraelio valstybė neįsi-
kūrė iki l948metų.Tuomet prasidė-
jo jų imigracija religijos pagrindu ir
siekiantlaisvės.Izraelyjegyvena5,24
milijonaiirdiasporojeyranuo12.8iki
l8,2milijonųasmenų.Užsieniožydai
turi savo Pasaulio Izraelio kongresą
bei naudoja „smegenų centrą“ kurti
strategijomsper šią pelnonesiekian-
čiąvisuomeninęorganizaciją.Izraelis
pertamtiksluisukurtąMinistrųkomi-
sijąbendradarbiaujasusavodiaspora.
Išvykępiliečiainebevadinami„emig-
rantais“, o „už  šalies ribų gyvenan-
čiais izraeliečiais“. Nekyla klausimų
dėlpilietybės:reikalaujamaatsisakyti
kitospilietybėsįgyjantpilietybęnatū-
ralizacijoskeliu,kitaisatvejaisdvigu-
bapilietybėyragalima.

Lenkijos diasporoje – Polo-
nijoje yra nuo 17 iki 20 milijonų

žmonių. Jau 1990 m. buvo įkurta
Tarpinstitucinė komisija Polonijos,
emigracijosirlenkųužsienyjereika-
lams.Komisijosaukštasstatusas,jos
pirmininkas –Lenkijos vicepremje-
ras. Vis dėlto Lenkija neturi kom-
pleksinės, visapusiškos migracijos
politikos. Tik pernai Lenkija įkūrė
Migracijos departamentą. Abiejuo-
se parlamento rūmuose veikia Po-
lonijos komisija. JųSenatas kreipia
ypatingą dėmesį į diasporą; sukurta
prie Senato pirmininko biuro vei-
kianti Polonijos konsultacinė tary-
ba,kuriojedalyvaujaužsieniolenkų
organizacijųvadovai.Netpremjeras
yraįsteigęsdiasporosreikalųgrupę.
Užsienio lenkai turi vienijančią or-
ganizaciją–PasaulioPolonijostary-
bą,kuriyrainkorporuotaKanadoje.
Lenkijospilietybėįgyjamagimstant;
LenkijospilietisnegalinetektiLen-
kijospilietybės.Repatriacijosįstaty-

regina narušienė. sigito Birge
lio nuotr.
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knygų lentynoje

mas automatiškai suteikia Lenkijos
pilietybę repatriantams. Naujajame
Pilietybės įstatymo projekte numa-
tyta panaikinti dvigubos pilietybės
draudimą(nors irdabardvigubapi-
lietybėyratoleruojama)irsupapras-
tintikomunistųlaikaisatimtospilie-
tybėsatgavimotvarką.

Visiškai nesutinkame su iš-
vada, kad kažkas panašaus į „Len-
kųkortą“galėtųbūtitinkamaišeitis
Lietuvai sprendžiant pilietybės iš-
saugojimo klausimą. (Akivaizdu, ir
patiLenkija„Lenkųkortos“projektu
nesitikiapeitipilietybėsišsaugojimo
poreikio). ŠisnepatvirtintasLenki-
josprojektaslabaiprimenaLietuvos
premjero 2006 m. žiemą sudarytos
darbogrupėssiūlymąnesuteiktilie-
tuviams galimybės išsaugoti Lietu-
vos pilietybės, turint kitą pilietybę,
otenkintis„ypatingustatusu“,kuris
užsieniolietuviamssuteiktųtamtik-
rų lengvatų.PLB (irne tik)yrapa-
reiškusi, kad „ypatingas statusas“
nepasitarnauja palaikant esmingai
svarbų ryšį tarp asmens ir jo tėvy-
nės, pilietybės ryšį, ir šis ryšys turi
būtitvirtaiirvisamlaikuiužtikrintas
iržmogaus,irvalstybėslabui.

Vienas svarbiausių konso-
lidacijos reikalavimų yra visiškas
užsienio lietuvių įtraukimas kuriant
strategijas ar sprendžiant bent ko-
kiusklausimus,kurieliečiaužsienio
lietuvius.Užsieniolietuviaituribūti
partneriaivisuosetuoseprocesuose,
tyrimuose, diskusijose ir sprendi-
muose.Vien tik kartkartėmis infor-
muotiužsieniolietuviusirpaprašyti
jų pastabų jau parengtiems doku-
mentams, įsibėgėjusiemsprocesams
neužtenka.Beužsieniolietuviųtikro
įtraukimojoksLietuvossprendimas,
nutarimas ar strategija jų atžvilgiu
nebus sėkminga. Šiandien Lietuvo-
je, deja, dar yra negatyvus požiūris
įužsieniolietuvius.Lietuvapatituri
pradėti aktyviai supažindinti savus
gyventojus su užsienio lietuviais ir
padėti kartu su užsienio lietuviais
kurtipozityvųįvaizdįapievisus,ku-
riegyvenaužLietuvosribų.Visatai
mesištikrųjųgalimeišmoktiišAiri-
jos,IzraelioirišLenkijos.

Argentinoje išėjo knyga „El
Cofre de los Recuerdos“ (Prisimi-
nimųknyga)apielietuviųimigrantų
gyvenimą Berisso mieste.Autoriai:
Ana Paulina Semėnas, StellaMaris
Borba,JuanFranciscoKlimaitis.Tai
300 puslapių knyga, kurioje galima
rasti 162 istorijas išBerissomiesto
lietuvių bendruomenės (Argentina)
gyvenimo. Jas papasakojo lietuvių
sūnūs,anūkaiirproanūkai.Knygoje
21skyrius,kuriuoserasite406foto-
grafijas,kurias reikėjošiuolaikiškai
paruošti, nes nuotraukos yra senos.
Taip pat yra ir dabartinės bendruo-
menės nuotraukų. Rasite ir vieną
žemėlapį,kurisnurodo,kur apsigy-
venolietuviaiBerissomieste,infor-
macija, kokius darbus lietuviai dir-
bo, ir šešisgrafikus, rodančius apie
lietuviųgyvenimoraidą.

Parodyta lietuvių buitis, na-
mai, kurį savo rankomis išmedinių
lentųpastatėpatyslietuviai.Papasa-
kota apieArgentinos lietuvių tradi-
cijasirpapročius.Buvosurengtapa-
rodaapielietuviųgyvenamąsiasvie-
tas.Taip pat surinkti seni lietuviški
priežodžiai,naudotimigrantų.

Knyga skirtavisiems lietuvių
palikuonimsBerissomieste,taippat
Argentinos ir PietųAmerikos lietu-
viųpalikuonims.

Naujos kny-
gos tikslas – papil-
dyti pirmąją knygą
„Lituanos en Beris-
so“–„Berissolietu-
viai“, kuri pasakojo,
kaipanksčiauatrodė
Lietuva, buvo pa-
teikta su imigracija
susijusi informacija
apie Berisso miesto
lietuvius, informa-
cija apie dabartinius
lietuvius, kurie ap-
sigyvenoArgentino-
je XX amžiaus pra-

Lie tu viai imig ran tai 
Ar gen ti no je, Be ris so mies te

džioje,antrąjąirtrečiąjąkartas.
Ši knyga padės geriau suprasti

lietuviųimigraciją,galėsitegeriausu-
vokti,kaipgyveno,bendravolietuviai,
kokie buvo papročiai ir kaip iki šių
dienųdirbamassavanoriškasdarbas.

Reikiapabrėžti,kadsvarbiau-
sia, jog jaunimas šioje knygoje ras
daugsvarbiosirnaudingosinforma-
cijos.

Knygojebusatsakytaįdauge-
lįklausimų.Jeigušimedžiaganebū-
tų buvusi paskelbta, ji būtų buvusi
prarasta.

PLinf.
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„pasaulio lietuvio” žinios

2007-09-25 Vytauto Didžiojo
universitete Kaune viešėjo univer-
sitete studijuojančių Punsko krašto
lietuvių mecenatai bei globėjai dr.
Aldona Gaškienė ir dr. Remigijus
Gaška. Jau septinti metai penkiems
Lenkijojegyvenantiems tautiečiams
jie suteikia svarią piniginę paramą
įgyti aukštojo mokslo diplomą. Jų
remiami Punsko Kovo 11-osios li-
cėjaus abiturientai dešimt mėnesių
gauna400litųstipendijas.

Susitikime A. ir R. Gaškos
bendravo su savo globotiniais, do-
mėjosi jųdžiaugsmais ir rūpesčiais.
„Mumspatiemsnetekolankytilietu-
viško universiteto, tačiaumes nori-
mešiągalimybęsuteiktijauniemsir
gabiems Punsko krašto žmonėms“,
–kalbėjoA.Gaškienė.

Susitikimedalyvavouniversi-
teto rektorius prof.ZigmasLydeka,
Studentų reikalų tarnybos direkto-
rius doc. dr. Ričardas Krikštolaitis,
VDUStudentųatstovybėspreziden-
tas Mantas Simanavičius. Su stu-

Stu den tai iš Puns ko kraš to su si ti ko su sa vo glo bė jais
dentais ir jų globėjais jie kalbėjosi
apie ateities perspektyvas, studijų
metu kylančias problemas, ieškojo
jųsprendimobūdų.Ypatingądėmesį
A.irR.Gaškosskyrėdiskusijaiapie
studentųgalimybessusirastidarbąir
siekti karjeros Lietuvoje. „Norime,
kad mūsų globotiniai liktų tikrais
lietuviais ir visas savo jėgas, protą
beikūrybingumąskirtųLietuvai,jos
žmonėms“,–sakėR.Gaška.

„Nuostabu, kad ponai Aldo-
na irRemigijusGaškos randa laiko
kiekvienamišmūsų,nuoširdžiaido-
misi,kaipmumssekasi.Čia,univer-
sitete, jiemumskaip tėvai,“ – sakė
Informatikosfakultetoketvirtakursė
IrenaMarkevičiūtė.

Savarankišką gyvenimo eta-
pą pradėję pirmakursiai – Živilė
Gasperavičiūtė, Algis Rikus, Vio-
leta Malkinskaitė, Violeta Čeplai-
tė, Monika Katilaitė, Raimundas
Vydra,MildaPečiulytė–džiaugėsi
įgyvendintasvajonestudijuotiLie-
tuvoje, žadėjo nenuvilti globėjų ir

siektimoksloaukštumų.
„Galimabūtų tarti labaidaug

gražiųžodžių,tačiaubaugu,kadjie,
anotJustinoMarcinkevičiaus,netap-
tų „tuščiažiedžiai“. Todėl norėtume
Jums palinkėti, kad mes, Jūsų glo-
botiniai, tinkamaisuvoktumėmeJū-
sų siekius ir sugebėtume būti tokie
lietuviai,kokius Jūsmusnorėtumė-
tematyti,“–šiltuspadėkosžodžius
globėjamsskyrėpirmakursiai.

Šiuo metu universitete ba-
kalauro laipsnio siekia 22 Punsko
krašto lietuviai. 18 absolventų jau
įgijo bakalauro diplomus, daugelis
jųtęsiastudijasmagistrantūroje.Su-
sitarimasdėlPunskokrašto lietuvių
studijųuniversitetepasirašytas2001
m. tarp Vytauto Didžiojo universi-
teto,A. ir R. Gaškų, Punsko Kovo
11-osioslicėjausbeiPLBatstovybės
Lietuvoje.

Apie mecenatus papasakosi-
mekitamePLnumeryje.

VdUinf.
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LF Val dy bos pra ne ši mas
Š.m.spalio8d.Lietuviųfondoraštinė-

jeapsilankėPasaulioLietuviųBendruomenės
pirmininkėReginaNarušienė.Pirmininkėpa-
dėkojoužLietuvių fondoreikšmingąparamą
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei bei pabrė-
žėFondoypatingą reikšmę lietuviųkalbos ir
kultūros puoselėjime ne tik JAV, bet ir Pietų
Amerikoslietuviųišeivijoje.Vientik2007m.
PietųAmerikosLietuviųBendruomenei,Pietų
Amerikosjaunimoorganizacijoms,lietuviškai
radijoprogramai„EcosDeLituania“beijau-
nimostudijomsVasario16-tosiosgimnazijoje
VokietijojeFondasišvisopaskyrė$46,250.

PLB pirmininkė Regina Narušienė LF
Valdybos pirmininkui Ramūnui Astrauskui
įteikėArgentinos LB pirmininkoArtūroMi-
čiudoįnašąįLietuviųFondąirprašymątapti
LFnariu.

PLB Pir mi nin kė r.na ru šie nė ir Lf vaL dy Bos Pir mi nin kas 
r.ast raus kas

LFįgaliotinisDetroite,NarimantasUdrys,įLietuviųFondonariusįrašėsavoanūkesAnnikąirNorą.Sveiki-
namesesyčiųtėveliusGytįirGillianUdrius.Džiaugiamės,kadgražitradicija,padovanojantLFnarystęsavobran-
giausiemsžmonėmsirremiantlietuvybę,tęsiasi.

se su tės no ra janina ir an ni ka Brigita udrytės

lietuvių fonde
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PasaulioLietuviųBendruomenės(PLB)valdybospirmininkėpavasarįpaprašėirPasaulioLietuviųBendruomenėsfon-
das(PLBF)vasarosmėnesiaisJAVpravedėspecialųvajųparemtiPLBvaldybosveiklą,„Pasauliolietuvio“leidimą,PLBAtsto-
vybęLietuvojeirkitusPLBprojektus.Džiugu,kaddosnūslietuviai,nuoširdūslietuviškosveiklosrėmėjai,irdarbščiosJAVLB
apylinkiųarapygardųvaldybosatsiuntėsavoaukas.Iki2007rugsėjo20d.buvogautaišviso10,030.45dol.sumaVisiems
PLBrėmėjamsjaubuvoišsiųstikvitaisupadėkoslaiškaisirmažadovanėle.

VajausmetuišsiuntėmelaiškusasmenimsirJAVLietuviųBendruomenėsapylinkiųbeiapygardųpirmininkams.
JuosebuvotrumpasPLBValdybospirmininkėsReginosNarušienestrumpaskreipimasisįtautiečiusirJAVLBKrašto
valdybospirmininkoVytoMaciūnoprašymas,kadJAVLBgyvenantysLBrėmėjaiparemtųPLBValdybosveiklą.Taip
patišsiuntėmeirdaugelektroniopaštolaiškų.

Visąšiovajausdarbą(laiškųirvokųspausdinimą,adresųsurinkimą,laiškųsudėjimąįvokus, adresavimą,pašto
ženklųlipinimą,išsiuntimą,žiniasirstraipsniusspaudai,kvitųirpadėkoslaiškųparašymąbeiišsiuntimą,vajausreklamą
irpanašiai)savanoriškaibejokioatlyginimoatlikotrysPLBFondovaldybospareigūnaisušeimųnariais.

Didžiausiapadėkayravisiemsaukotojams,kuriekonkrečia finansineparama rėmė ir remiane tikPLBveiklą,
betirkituslietuvybėsišlaikymodarbus.Dėkojamešiemsvajausrėmėjams,iki 2007 m. rug sė jo 20  d.atsiuntusiemssavo
aukas:

$1,000   Lapatinskas,Vytautas,Seattle,WA;Rasys,I.,Cambridge,MA.
$500   Marks,JaninaMonkutė,Chicago,IL.
$200   Balanda,Gediminas,SterlingHeights,MI;Brazdžionis,Algis,Waterbury,CT;Draugelis,Arūnas&Ire

na,Lemont,IL;Šumskienė,Nemira,Chicago,IL;Vilutis,Marija,SaintPetersburg,FL.
$150 , JAVLBBrooklyn/Queensapylinkė,pirm.Vida Jankauskienė,Woodhaven,NY; Prunskis, JonasMD&

Terri,BarringtonHills,IL.
$100Bieliauskas,PhD,Vytautas,Cincinnati,OH;Bogušas,Teklė,SouthBoston,MA;Bražėnas,MD,Nijolė,

Sparkill,NY;Jankauskienė,Vida,Woodhaven,NY;JAVLBDetroitapylinkė,pirm.AlgisRugienius,ižd.JūratėMai
er,Milford,MI;JAVLBManhattanapylinkė,pirm.LaimaŠileikytėHood,NewYork,NY;JAVLBMichiganapygarda,
pirm.LiūdaRugienienė,BloomfieldHills,MI;JAVLBStPetersburgapylinkė,pirm.VidaMeiluvienė,ižd.LoretaKy
nienėSaintPetersburg,FL;JAVLBSanDiegoapylinkė,pirm.ReginaLišauskienė,ižd.MariaBurggren,Encinitas,CA;
Karaitis,Victoria,UnionPier,MI;Kašuba,MDVida,MoonTownship,PA;KoncėMD,Alvydas,SanFrancisco,CA;
Lajukas,Julia,Belleville,ON,Kanada;Lukas,Algis&Dalė,SilverSpring,MD;Maskaliūnas,Leo,PalosHeights,IL;
Naureckas,Vilimas,Branchburg,NJ;Noreikienė,Marija,Putnam,CT;Pautienienė,Stasė,LosAngeles,CA;Radvenis,
EgidijusN&VidaM,Glendale,CA;Rugienius,Vitas,Livonia,MI;Skrupskelis,Enata,Chicago,IL;Staniškis,Džiu
gas,Macedonia,OH;Stankūnas,Jonas&Giedrė,CosCob,CT;Stasiulienė,Konstancija,Lemont,IL;Šernas,G.M.,
TierraVerde,FL;Tautvydas,Kęstutis&Birutė,Greenbank,WA.

$65   Klosis,Walter,Glendale,NY.
$60   Keblys,PhD, Kęstutis,BatonRouge,LA.
$50   Ambrozaitis,MD,Kazys,Chesterton,IN;Andriukaitis,BrunoP.,ForestPark,IL;Bagdonas,Vanda,Day

tonaBeach,FL;Balbata,Adelaida,StPetersburg,FL;Bartys,Audronė,SunCity,AZ;Bimbiris,Alfonsas,Boise,ID;
Bitėnas,Rimantas,Watchung,NJ;Bučmys,Gediminas&Vida,Cleveland,OH;Budrys,Antanas&Jūratė,Chicago,
IL;  Česnavičius,Ramutė&Algirdas,RichmondHill,NY; Damašius,Gediminas&Sigita,Libertyville, IL;  Dirda,
Petras,OakLawn,IL;  Domanskis,Rimas&Vanda,WesternSprings, IL; JAVLBCapeCodapylinkė,pirm.Regina
Petrutienė,ižd.AlgimantasGustaitis,Mashpee,MA,JAVLBGrandRapidsapylinkė,pirm.SigilėSavukynaitėConway,
GrandRapids,MI;JAVLBSanFranciscoapylinkė,ižd.AlgisRatnikas,DalyCity,CA;Jelionienė,Sofija,Darien,IL;
Jonaitis,Vytautas,GrandRapids,MI;Kaunas,Dr.F.V.,Westchester,IL;Kazlauskas,Regina,Lemont,IL;Kiršteinas,
Raimundas,Rochester,NY;Klementavičius,Ričardas,GulfBreeze,FL;Klevas,Sofija,RichmondHill,NY;Kriau
čiūnas,PhD,Romualdas,Lansing,MI;Lastas,Sofija,GrandRapids,MI;LiubinskasJr,Daila&Juozas,OakLawn,
Il;Masaitis,Antanas&Žibutė,Delran,NJ;Matusaitis,Vita&V.J.,Livingston,NJ;,Milukas,Viktoras&Leokadija,
Plainview,NY;Nitecki,Danutė,Berkeley,CA;Norvila,Kostas,Brooklyn,NY;Paovienė,Veronika,GrandRapids,
MI;Paškoniai,Danutė&Kazys,Eastlake,OH;Plečkaitis,Vladas&Gražina,RichmondHeights,OH;Polikaitis,An
tanas&Dalilė,WestlakeVillage,CA;PreikštasPetrulis,Dr.Birutė,DaytonaBeach,FL;Prūsas,Zenonas,Chillicothe,
OH;Pukštys,Romanas,PalosHills,IL;Puškorienė,Marytė,Cleveland,OH;Reškevičius,Albinas&Gražina,Omaha,
NE;Rugienienė,Liūda,BloomfieldHills,MI;Sirusas,Gražina,Flemington,NJ;Udrys,Narimantas&Janina,Far
mingtonHills,MI;Vaišvila,Stasė,OakLawn,IL;Val,Vito&Regina,OakBrook,IL;Valavičius,Antanas&Viktoria,
Chicago,IL;Viesulas,Jūra,Rockville,MD;Vilkas,Eugenijus,Valencia,CA;Žibas,Jūratė,NewYork,NY.

$45   Razma,Kazys&Danuta,Westchester,IL;
$40   Kamantas,Vytautas&Gražina,GrandRapids,MI.
$30   Ivaškienė,Gintarė,Monroe,CT;Lintakas,Birutė,OakLawn,IL;Majauskas,Kazys&Elena,Chicago,IL;

Pračkaila,Mindaugas,NorthRiverside,IL;Sinkus,Vladas,Lemont,IL;Vengianskas,Emilija,Lakeside,MI.
$25   Aukštuolis,Genevieve,RichmondHeights,OH;Bačanskas,Kazys&Birutė,Dorchester,MA;Bigelis,Ag

nes,ThreeOaks,MI;Bigelis,Ramūnas,Congers,NY;Gečys,Algimantas&Teresė,HuntingtonValley,PA;Gruzdys,

Bai gė si PLB Fon do va sa ros va jus 
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Vitoldas,Euclid,OH;Karas,Arvydas,Darien,IL;Kenter,Gražina,Danbury,CT;Krokys,Juzė&Bronius,Philadelp
hia,PA;Krutulis,Severinas&Lucia,Darien,IL;Navikauskas,Algis,Brookfield,CT;Norvilas,PhD,Algis,OakLawn,
IL;Petronis,Mykolas,Mississauga,ON,Kanada;Raskauskas,PeterJ.,SouthBoston,MA;Ross,Irena,Toronto,ON,
Kanada;Šalčiūnas,Vincas&Ona,PalmBeachGardens,FL;Skridulis,Antanas,DaytonaBeach,FL;Snarskis,Regina,
DaytonaBeach,FL;Stonys,DaliaBriedytė,WestBloomfield,MI;Tomkutė,Milda,SanDiego,CA;Vaškelis,Prima,
StPeteBeach,FL;Vasys,Jonas,Dedham,MA;Zavistauskas,Laima,Naperville,IL.

$20   Čampė,Dr.Kazimieras&Diana,Edgewater,MD;Čepas,Henrikas,Medford,MA;Daugėla,Jonas&Juzė,
OrmondBeach,FL;Dumčius,R,Windsor,ON,Kanada;Gerulaitis,Jurgis,AllenPark,MI;Jasėnas,Maria,Medford,
NJ;Jazbutis,Anatolė,Loveland,CO;Karosas,Povilas,NewBritain,CT;Katiliškienė,Zinaida,Lemont,IL;Kavaliū
nas,Jonas,BeverlyShores,IN;Mažeika,Vaclovas&Vanda,ParkRidge,I;Paužuolis,Antanas&Emilija,Chicago,IL;
Petrikaitė,Margarita,SouthPasadena,FL;Pleirys,Jonas&Valeria,Chicago,IL;Smilga,Aleksas,Chicago,IL;Uzas,
Donatas,Maspeth,NY;Vashkys,Sofija,SaintPetersburg,FL;Židžiūnas,Vladas,Bethlehem,PA.

$15   Jodwalis,John,Riverside,IL.
$10  Černis,Kęstutis&Izolda,WestBloomfield,MI;Paulius,Romana,Montague,MI.
$8.45Kligys,Stasys,Jefferson,GA.
$5  Sadonis,Emilia,JerseyCity,NJ;Žebertavičius,Vincas,Newport,MI.
$2  Ječius,Kęstutis,VillaPark,IL.
PLBFondassavarankiškaiveikia ir telkia lėšas jau28metai(nuo1979m.kovo30d.) kadabuvo įregistruotas

Illinoisvalstijojekaippelnonesiekiantikorporacija,turintipagalUSIRS501(c)(3)straipsnįtamtikrasteises,atsako
mybesirprivilegijas.PapildomaiPLBFondasyraįregistruotasMichiganvalstijoje,nesjopagrindiniaidarbaiatliekami
iššiosvalstijosteritorijos,todėlfondoatskaitomybętikrinanetdviejųvalstijųįstaigos.Fonduiduotasaukasrėmėjaigali
nurašytinuoJAVfederaliniųpajamųmokesčių.Visiaukotojaigaunakvitus.ŠiuometuPLBfondeyra22jųremiamų
projektųsąskaitosarbafondeliai,kurieįsteigtilietuvybęišlaikyti,lietuviamsišeivijojearLietuvojepadėti,studentams
stipendijasduoti.InformacijųapiePLBfondągalimagautikreipiantiselektroniniupaštuplbfondas@aol.comarba
paprastupaštužemiaunurodytuadresu.

KviečiamejungtisįPLBfondorėmėjus. PrašomečekiusrašytiirsiųstiLit hu a nian World Com mu ni ty Foun da
tion,PO Box 140796,  Grand Ra pids MI 495140796

PLbFondovaldyba
VytautasKamantas,JuozasLukas,Jonastreška,Jr

plb fonde

Spalio 6 d. Londone vyko V
Europoslietuviųkrepšinioturnyras,
kurį organizavo Jungtinės Karalys-
tės Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Tai
vieninteliskasmetinisužsieniolietu-
viams skirtas sporto renginys,kuris
suburiagausųtautiečiųbūrį,skatina
bendradarbiavimą tarpskirtingųuž-
sienio lietuvių bendruomenių, puo-
selėja lietuvybę ir tautinį tapatumą.
Šiais metais renginyje dalyvavo 9
komandosišAirijos,Belgijos,Dani-
jos, Italijos, Vokietijos, Norvegijos
irJungtinėsKaralystės.

2001m.Muensteryje,Vokie-
tijoje, buvo surengtas pirmasis lie-
tuvių krepšinio turnyras, kuriame
dalyvavo komandos išVokietijos ir
Lietuvos. Dėka aktyvių žmonių ir
Lietuvos Vyriausybės palaikymo,
renginystapotradiciniu,kiekvienais
metaispritraukiančiuvisdidesnįda-
lyviųiržiūrovųskaičių,taippatsu-
laukiadaugelioEuroposLBirorga-
nizacijųpalaikymo.

V Eu ro pos lie tu vių krep ši nio tur ny ras (ELKT) Lon do ne
Pasakvieno išprojektokoor-

dinatorių ir JKLJS valdybos nario
DomoDargio,šisturnyrasnepapras-
taisvarbusnaujaiatsikūrusiai ir jau
antrus metus aktyviai įvairius ren-
ginius organizuojančiai jaunimo są-
jungai.„Norimeparodyti,kadesame
pakankamai stiprūs surengti tokio
lygiosusibūrimą“.

„Sulaukėme labai daug dė-
mesio iš vietinių lietuviškų įmonių
ir prekybos tinklų, kurie noriai pri-
sideda prie šios krepšinį ir lietuvių
vardąpopuliarinančiosiniciatyvos“,
–džiaugėsiprojektovadovasJKLJS
narysTomasLapkauskas.Jisdėkojo
pagrindiniams rėmėjams – Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentui
irlietuviškųparduotuviųtinklui„Li-
tuanica“,taippat„Lithuanianbeer“,
„STpartners“,„Vida&Sons“,„Au-
toevolution“, „Lietuviškai Stoma-
tologijos Klinikai“, „Moneygram“,
„a2a“ , Trade Recruitment“ ir „Eu-
robaltika“.

Plačiau apie turnyrą papasa-
kosime kitame numeryje. Žr. Jung-
tinės Karalystės Lietuvių Jaunimo
Sąjungos puslapį www.jkljs.org/
krepsinis.

JKLJSinf.


