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Atostogos baigėsi,
rašykite laiškus
Mielieji „Pasaulio lietuvio“ skaitytojai, ir
vėl kreipiame Jūsų žvilgsnį į materialius dalykus
– didėja žurnalo prenumerata (žiūrėkite skelbimą
2-ajame viršelyje). Prenumeratos brangimo prie
žastis – didėjantys Lietuvos pašto siuntų įkai
niai. Bet ir iki šiol „Pasaulio lietuvio“ žurnalo
prenumerata nepadengė rengimo išlaidų ir remti
žurnalą visada buvo renkamos aukos. Ir čia bėda
ne tik tame, kad viskas brangsta, bet ir tame, kad
per lėtai daugėja „Pasaulio lietuvio“ skaitytojų.
Kai mažai skaitytojų, leidinio kaina tampa labai
aukšta.
Dėkojame ištikimiesiems skaitytojams,
o tokių dauguma, kurie skaito mūsų leidinį jau
seniai, gal net keletą dešimtmečių. Paprastai jie
moka ne tik prenumeratą, bet dar ir prideda auką
žurnalo leidybai. Šiame numeryje kaip tik skel
biamas sąrašas aukotojų, kurie atsiliepė į PLB
Fondo šią vasarą skelbtą lėšų rinkimo vajų, skirtą
PLB valdybos veiklai vystyti. Malonu pažymėti,
kad tarp aukotojų pavardžių – didžioji dalis „Pa
saulio lietuvio“ skaitytojai.
Bet žurnalas gyvas ne tik materija, bet ir
informacija, straipsniais. Per vasarą gerokai su
mažėjo laiškų, kuriuose būtų pasakojama apie
kraštų lietuvių bendruomenių veiklą. Taip jau at
sitiko, kad šią vasarą buvo daugiau liūdnų žinių –
pasaulio lietuviją ištiko du dideli smūgiai – mirė
ambasadorius Kazys Lozoraitis, Italijos Lietuvių
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 kūrė Lietuvių
Bendruomenę.
Kitas svarbus įvykis – šią vasarą Kernavėje
vykęs pasaulio lietuvijos vadovų suvažiavimas.
Jam šiame numeryje ir skiriame beveik visą
dėmesį: spausdiname pranešimus, skaitytus
posėdžiuose, pokalbius su PLB nariais.
O dėl laiškų – suprantame, buvo vasara –
atostogų, poilsio, kelionių metas. Gal ir renginių
būta mažokai, bet jau rudenėja, todėl kitam nu
meriui tikimės sulaukti daugiau Jūsų laiškų.
Iki malonių susitikimų „Pasaulio lietuvio“
puslapiuose.
Jūsų Audronė Viktorija Škiudaitė
2007 Spalis / Pasaulio lietuvis
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Rugpjūčio 6–9 d. Kernavėje vyko PLB kraštų pirmininkų ir Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavimas. Trumpai apie
tai pranešėme praėjusiame numeryje. Šiandien spausdiname Petro Maksi
mavičiaus komentarą, keletą įdomesnių pranešimų, o skyrelyje „Susitiki
mai“ – keletą pokalbių su įvairiausių kraštų atstovais apie tų kraštų lietuvių
gyvenimą ir lietuvišką veiklą.

Alternatyvi Lietuva
Petras Maksimavičius

Metams bėgant Lietuva paty
rė nemažai išbandymų. Įvairūs bu
vo valstybingumo kūrėjai ir įvairiai
matė valstybės ateitį. Tačiau nepri
klausomai nuo aplinkybių ir besikei
čiančio pasaulio visų pirma bandė
išsaugoti tai, kas organizuotose ben
druomenėse svarbiausia – jos (Tau
tos) atmintį. Suvokė, kad kai ištiks
nelaimė, reikia būti pasirengusiems
savo bendruomenės nariams ilges
niam ar trumpesniam laikui sukurti
alternatyvias sąlygas išlikti. Todėl po
II Pasaulinio karo ir Lietuvos okupa
cijos JAV įkurta alternatyvi Lietuva,
kurioje buvę „Lietuvių namai“, jau
nimo ugdymo sistema, laikraščiai,
fondai, parapijos...
Rugpjūčio 6-9 d. Kernavėje
vyko Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos kraštų pirmininkų suvažia
vimas. LR Prezidentas V. Adamkus,
sveikindamas suvažiavimo dalyvius,
pabrėžė, kad tarp PLB ir Lietuvos
yra lygybės ženklas, nes Tauta ne
daloma. Audringų plojimų susilaukė
Prezidento išsakyta mintis dėl lietu
vių prigimtinės teisės išsaugoti Lie
tuvos pilietybę. „Kai kas sako, kad
Prezidentas remia šią idėją. Aš jos
neremiu, nes apie tai net nediskutuo
ju. Tai nediskutuotinas klausimas”,
– teigė V. Adamkus, kartu pabrėž
damas būtinumą išsaugoti vieningą
Tautą. Pasak jo, PLB veikla visiškai
pasiteisino, nes sugebėta išeivijoje
atsidūrusius lietuvius suburti ben
dram darbui, nuolat keltas žmogaus
teisės į laisvę klausimas.
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Atrodo, kad PLB misija bur
ti lietuvius bendram darbui ir padėti
jiems išlikti lietuviais nepasikeitė.
Apie tai diskutuota suvažiavimo me
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 ir NATO. Tuo pačiu
atsivėrusios sienos leido lietuviams
nevaržomai keliauti. Masinė emigra
cija darė įtaką taip pat PLB veiklos
kryptims. Naujų bendruomenių kū
rimasis, jų įsitraukimas (arba ne) į
jau veikiančių kraštų bendruomenių
veiklą tapo rimtu iššūkiu kiekvie
nai PLB vadovybei. Šios problemos
išryškėjo suvažiavimo metu. Kaip
pavyzdį galima paminėti Jungti
nę Karalystę, kur neseniai pradėjo
veikti „antroji“ lietuvių bendruome
nė. Tiek vienos, tiek kitos organiza
cijos deklaruojami veiklos tikslai ir
prioritetai atitinka Lietuvių Chartoje
įrašytus tikslus, tačiau, matyt, yra ir
kitų interesų, paskatinusių „dviejų“
bendruomenių atsiradimą. Panaši si
tuacija jau senokai susidariusi Mol
dovoje ir Latvijoje. Posėdžių metu ir
ypač kuluaruose svarstyta, kas lemia
šiuos procesus. Akivaizdu, kad ofi
cialiai pripažinta krašto bendruome
nė turi įtakos kai kuriems procesams,
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
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įvairiems projektams gali lemti ben
druomenės stiprėjimą, bet taip pat
privesti prie susiskaldymo. Todėl ši
Lietuvos politika turi būti labai atsa
kingai ir išmintingai vykdoma.
Suvažiavimo metu diskutuota
apie Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento politiką kraštų bendruo
menių atžvilgiu. Atkreiptas dėmesys
į tai, kad kai kuriais atvejais TMID
veiksmai silpnina PLB veiklą, veda
prie bendruomenių susiskaldymo.
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
emigrantus ir užsienio lietuvius. 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
turėti ir nemažai teigiamų pasekmių
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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Seim
 o pirmininku Viktoru Muntianu (antras iš kairės) ir Lietuvos
PLB ir PLJS vadovų suvažiavime Kernavėje. Sigito Birgelio nuotr.

čių valstybių viešajame gyvenime.
Nemažai dėmesio skirta Lie
tuvos pilietybės išsaugojimui. Bu
vęs LR Prezidento patarėjas Darius
Kuolys mano, kad plačiai šiuo me
tu šalyje diskutuojamas pilietybės
klausimo sprendimas gali lemti to
lesnę valstybės raidą. Esminis daly
kas tas, ar pilietybės klausimą spręs
valstybė, ar leis ir piliečiams tai
daryti, – teigė D. Kuolys. Pasak jo,
šiuo metu Konstitucinis Teismas lie
tuviams atėmė jų prigimtinę teisę bet
kuriuo atveju ir nepaisant aplinkybių
išsaugoti Lietuvos pilietybę. Ar mes
esame valdžios pavaldiniai, ar vals
tybės šeimininkai, turintys prigim
tines teises savo valstybėje? – reto
riškai klausė Darius Kuolys. Jo ma
nymu, referendumo Lietuvos pilie
tybės klausimu rengimas pažemintų
lietuvius. Ar mes, lietuviai, atkūrę
nepriklausomybę, dar privalome eiti
į referendumą ir įrodyti „valdžiai”,
kad turime savo valstybėje teises, ar
žmonės, vienu ar kitu metu esantys
valdžioje, gali patys tai nuspręsti?

– klausė Darius. Kuolys, Pilietinės
visuomenės instituto vadovas.
Nekyla abejonių, kad po Kon
stitucinio Teismo sprendimo pilie
tybės klausimą reikia spręsti nedel
siant. Ir ne tiek dvigubos pilietybės
klausimą, kiek Lietuvos pilietybės
atėmimo prieš piliečio valią proble
mą. Šiuo metu drastiškai daugėja nu
kentėjusių piliečių. Juk tūkstančiai
lietuvaičių, kurie gimsta užsienyje
po Konstitucinio Teismo paaiškini
mo, daugeliu atvejų praranda gali
mybę tapti Lietuvos piliečiais. Vaiz
džiai sakant: jeigu šiandien, tarkim,
Rusija nuspręstų bet kuriam aukšto
rango Lietuvos pareigūnui suteik
ti Rusijos pilietybę ir apie tai in
formuotų Migracijos departamentą,
pastarasis privalėtų iš jo atimti turi
mą Lietuvos pilietybę. Arba bent kol
bus išsiaiškintos visos aplinkybės,
jis nebegalėtų eiti savo pareigų.
Suvažiavimas išryškino daug
problemų, su kuriomis susiduria pa
saulyje gyvenantys lietuviai. Sudė
tinga jas visas ne tik išspręsti, bet ir

pre z i d en t u

Valdu Adam

tiksliai įvardinti. Gyvenimas greitai
keičiasi. Dar nepasibaigus vieniems,
prasideda kiti procesai, kurie tiesio
giai veikia išeivijos ar etninėse že
mėse gyvenančių lietuvių likimą.
Lietuvybės išsaugojimą lemia ne tik
svarbiausi dalykai, kaip antai: jau
nimo švietimas, kultūrinių renginių
gausa, bet taip pat sielovada lietuvių
kalba, socialiniai reikalai, informa
cijos sklaida, savanoriškas darbas...
Tačiau yra nemažai ir optimis
tiškai nuteikiančių pavyzdžių. Lietu
vos didžiausias 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 rūpi būtent čia
įgyvendinti savo idėjas. Jų tikslas ne
perimti valdžią, bet keisti visuome
nę, kuri ateity pati sugebėtų tinka
mai rūpintis savo valstybe.

2007 Spalis / Pasaulio lietuvis
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Mokykimės istorijos
Vilija Aleknaitė Abramikienė
Lietuvos Respublikos Seimo narė

Važiuodama čia tikėjausi pa
matyti daug jaunų veidų. Mano vil
tys išsipildė. Matau ne tik tuos vei
dus, kuriuos seniai pažįstu iš savo
viešnagių įvairiuose kraštuose ir
susitikimų Lietuvoje. Matau studen
tiško amžiaus veidus ir noriu kai ką
pasakyti būtent jiems, nes tie, kurie
šią organizaciją kūrė, kurie jai dirbo
daugybę metų, apie ją viską žino ge
riau už mane.
Norėdama kreiptis į jaunuo
sius atsinešiau knygą: šviesios at
minties filosofo Juozo Girniaus
knygą „Tauta ir tautinė ištikimybė“,
išleista 1961 m. Mano nuomone, tai
knyga, prilygstanti Biblijai, nes joje
labai stiprus filosofas, ne tas, kuris
save tokiu laikė, bet tas, kuris juo
buvo, visapusiškai išnagrinėjo Tau
tos sąvoką, priežastis, dėl ko reikia
būti lietuviu, kaip ugdyti tautinę sa
vimonę savyje ir savo tautoje. Tai
labai rimtas veikalas, kuriame lietu
vių tautos problematika yra išguldo
ma plačiame kontekste – pirmiausia
pasaulio filosofinės minties ir de
mokratijos kontekste, kas yra labai
svarbu, nes dar yra pasaulyje tokių
požiūrių, kad tautiškumas, perdėtas
jo akcentavimas gali prieštarauti de
mokratijai. Juozas Girnius 1961 m.,
remdamasis kitais, labai gerai žino
mais autoritetais, autoritetingai tai
paneigė. Man malonu pažymėti, kad
tie autoritetai, kurie buvo brangūs
J. Girniui, buvo brangūs ir Karoliui
Vaitylai – popiežiui Jonui Povilui II.
Jie buvo panašaus skonio filosofai.
Tai irgi šį tą pasako apie Juozą Gir
nių.
O šią knygą aš gavau dovanų.
Tai buvo 1993 m. vasarą Dainavos
stovykloje. Man ją padovanojo taip
pat neeilinės asmenybės – Jadvyga ir
a.a. Adolfas Damušiai. Tai žmonės,
kurie įvairiais būdais prisidėjo ne tik
stiprindami PLB ar JAV LB, bet taip
pat ir kastuvais kasdami pamatus tos
stovyklos pastatams ir stiprindami
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Vilija Aleknaitė Abramikienė kalba pasaulio lietuviams. Sigito Birge

lio nuotr .

ateitininkų organizaciją.
Šios knygos įžangoje JAV LB
tarybos pirm. Stasys Barzdukas ra
šo, cituodamas J. Girnių, kad recep
tų, kaip veikti šioje organizacijoje,
kaip gyventi, kaip būti lietuviais,
yra daug. Dažniausiai trūksta gyvų
veidų, gyvų žmonių ir širdžių, pasi
ryžusių tą darbą dirbti. Tačiau tokio
lygio veikalas kaip šis, duoda tokius
receptus, kurie padeda pačiam bręs
ti ir ugdo mąstymą. Todėl manau,
kad šitą knygą reikia išleisti ne tik
lietuviškai. Manau, kad tokią knygą
galėtų skaityti ir latviai, ir estai, ir

Pasaulio lietuvis / 2007 Spalis

jie rastų ko pasisemti. Netgi didelių
tautų, kurie pavergdavo kitas tautas,
žmonėms būtų joje ką rasti.
Trumpoje istorinėje apžval
goje Juozas Girnius palygina dvi
organizacijas – viena jų buvo įkur
ta lietuvių valdžios 1932 m. Tai bu
vo tokia draugija ryšiui su užsienyje
gyvenančiais lietuviais. Ji iki oku
pacijos spėjo surengti vieną renginį
– tai 1935 m. pasaulio lietuvių kon
gresą. Kita organizacija, įsikūrusi
labai specifinėmis sąlygomis, išei
vijoje, – Lietuvių charta – 1949 m.
birželio 14-osios dokumentas – pa
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sako viską apie tą organizaciją. Gal
aš atrodysiu jums mazochistė, bet aš
abiem rankomis balsuoju už antrąją
organizaciją, už tą organizaciją, kuri
susikūrė patyrusi kančią, pažemini
mą, netektis, galbūt ir sąžinės grau
žatį, nes buvo ir tokių žmonių, kaip
Antanas Dambrava, atsitiktinumo
dėka, vienintelis iš savo šeimos at
sidūręs Vakaruose, kai jo motina ir
broliai valgė balandas ir dilgėles Si
bire, ir motina dar turėdavo vaikams
pasakyti, kad tai labai skanu, mat ir
balandų bei dilgėlių buvo ne visa
da (tėvas buvo iš karto nužudytas).
Ta organizacija – Pasaulio Lietuvių
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. Valdžia negali įkurti organi
zacijos su sparnais. Ir pati didžiausia
Lietuvių Bendruomenės reikšmė yra
tai, kad ji nėra vyriausybinė organi
zacija. Nors, žinoma, nevyriausybi
nių organizacijų yra daug. Šiandien
Lietuvoje jos labai dažnai steigiasi
tam, kad gautų, tarkim, kažkokius
Europos Sąjungos pinigus. Atrodo,
kad jos ir savo motiną parduotų, kad
tuos pinigus gautų. Tokios organiza
cijos skleidžia ir visokias negatyvias
idėjas, tarkim, griaunančias tradici
nę šeimą.
Juozas Girnius: „Lietuvių
Bendruomenė pašaukta būti ugnimi,
kuri lietuviškąją išeiviją saugotų nuo
nutautėjimo korozijos, o ne drungnu
baseinėliu, kol bus priprasta prie
svetimų vandenų“.
Dar vienas dalykas, kuriuo
mane stebina J. Girnius, – tokių mąs
tytojų šiandien Lietuvoje trūksta, –
jis atrado globalinės tautos sąvoką.
Žinoma, tada dar niekas nešnekėjo
apie globalizaciją. Bet 1961 m. vei
kale yra kalbama, kad lietuvių tauta
turi būti globali. Ne vien dėl to, kad
ji geografiškai išsidėsčiusi 5 konti
nentuose, bet ir todėl, kad bendruo
menė, bendruomeniškumo dvasia tu
ri būti pakelta aukščiau visų politinių
srovių, ideologijų, susigrupavimų,

simpatijų ir antipatijų, sūnų ir posū
nių. Bendruomeniškumo dvasia turi
aprėpti netgi tuos, kurie objektyviai
netgi kenkia lietuvių tautai. Šita J.
Girniaus maksima yra tokia maksi
malistinė, kad turbūt toliau negalima
eiti. Bet ji teisinga. Ir kai šiandien
valdžios pasamdyti ekspertai parašo
500 psl., ne visada ir blogų, vadina
mąją strategiją dėl išeivijos, taip pat
kalba apie globalią Lietuvą. Tik aš
nepaklausiau, ar jie skaitė Juozą Gir
nių. Yra tam tikras ryšys tarp to, ką
mąstė jis, ir to, su kuo susiduriame
dabar. Ir kai kalbama apie globalią
Lietuvą, kuri apima visą pasaulį, tu
rėtume prisiminti daugybę dalykų.
Sakykim, buvo tokia idėja,
kurią mes atmetėme, nes mums ji ne
buvo naudinga – kelių greičių Euro
pa, kai yra tam tikras gerai išsivystęs
centras ir koncentriniais ratais išsi
dėstantys satelitiniai būriai. Šis mo
delis tai globaliai Lietuvai visai tin
ka. Kodėl? Nes centre yra Lietuva,
kuri išreiškia J. Girniaus ir jo amži
ninkų iškeltą tikslą – laisva tauta ne
priklausomoje valstybėje. Šiandien
tai tarsi pasiekta, geopolitiškai mes
esame priklausome ES ir NATO blo
kams. Ir ta Lietuva su savo turiniu ir
visu pločiu yra centras.
Sekant Juozu Girniumi mes
turėtume peržiūrėti, ką jis laikė pa
grindu – kaip mes atrodome tais pa
grindiniais punktais: kalbos, istori
jos mokymu ir lietuviškos kultūros
palaikymu. Šiais laikais technine
prasme tam mes turime daug priemo
nių, ko ankstesnės kartos neturėjo.

Tačiau keista, kad Lietuvos valstybė
nesugeba atsiliepti į atsirandančius
poreikius. Tuos poreikius jūs geriau
siai žinote ir turėtumėte formuluo
ti konkrečia forma – reikalaudami,
siūlydami ir prisidėdami.
Čia norėjau sustoti ir kai ką
pasakyti. Labai ištikimas lietuvis,
tuo pačiu ir prancūzų poetas Oskaras
Milošas kažkada rašė, kad Lietu
va yra šalis, kuri nežino prabangos
subręsti, ji visada trupučiuką nesu
brendusi. Bet Juozas Girnius mus
pateisintų. Jis sako, kad ten, kur yra
laisvės siekis, yra ir likimas. O liki
mas Lietuvai niekada nebuvo palan
kus. Deja, istorikai sakydavo, kad
kas 30 metų mus vis ištinka nukrau
javimas, kokia nors nauja okupacija,
sukilimas. Bent jau XIX-XX a. taip
buvo. Ir kai aš pamačiau Dainavos
stovyklą, visas institucijas Ameriko
je, kurias sukūrė lietuviai, – ir uni
versitetas, ir muziejus, – pamačiau
alternatyvią Lietuvą. Ji buvo kuria
ma tokiomis sąlygomis, kada niekas
nežinojo, kiek mūsų čia, tikrojoje
Lietuvoje, liks ir kokie mes liksime.
Šiandien yra tokia tendencija
mąstyti, kad viskas yra pasiekta, kad
alternatyvios Lietuvos nebereikia.
O aš pasakysiu – niekada nežinom,
kada jos gali prireikti. Ir niekada
nežinom, kuris iš mūsų bus ta alter
natyva. Kuris iš mūsų bus tas labai
svarbus lietuvis, kada kurioje nors
pasaulio dalyje atsitiks bėda, – o,
neduok Dieve, gal ir čia, – ir kiek
viena bendruomenė gali pasijusti
kaip kažkada pasijuto JAV Lietuvių

TMIDas laukia naujų projektų

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės
(TMID) jau paskelbė konkursus užsienio lietuvių bendruomenių 2008 m.
projektams remti. Remiamos sritys: užsienio lietuvių bendrasis lavinimas,
lituanistinės mokyklos bei kitos ugdymo įstaigos. Projektų atrankos konkur
sų nuostatai skelbiami TMIDo internetiniame puslapyje (žr. Aktualijos arba
Projektų finansavimas). Paraiškos pateikiamos iki 2007 m. gruodžio 15 d.
Prieš pateikiant projektą jį būtina suderinti su krašto valdyba, ir tai turi atsi
spindėti raštiška forma (turėtų būti pridėta krašto valdybos rekomendacija,
vertinimas ar pirmininko parašas. Paraiškos, nesuderintos su krašto valdyba,
bus gražinamos papildyti.  
PL inf.
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Bendruomenė, kad ji turi nešti tą pa
grindinę naštą.
Mes esame nariai tautos, turin
čios garbingą istoriją, be galo unika
lią istoriją Europoje, tikrai vertingą,
ir mes jos nemokame. Žiūriu į Lenki
jos lietuvį Petrą Maksimavičių, – jis
tikrai žino apie ką aš kalbu. Lyginant
su lenkais mes savo istorijos neišma
nom. Ir neišmanom gyvenantys čia,
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,
priimti kaip savo ištisus šimtmečius,
kuriuos buvome atmetę, nes XX a.
pradžioje buvo tokia koncepcija,
vadinamoji „šapokine“, kada reikė
jo atmesti viską, kas lenkiška. Tada
formavosi lietuvių nacija, formavosi
valstybė. Tai buvo svarbu.
Jeigu jūs atkreipėte dėmesį,
mes neseniai šventėme labai įdomią
šventę – kartu su Lenkijos seimu ir
Senatu šventėme gegužės 3-iosios
Konstitucijos dieną. Vyko televizi
jos tiltas. Tas šventimas nuskambėjo
taip plačiai Europoje, kad net Angelė
Merkel savo kalbose keletą kartų mi
nėjo su tam tikra nuostaba. Dalykas
aiškus – visi buvo pripratę, kad tos
tautos turi peštis, kad šiame regione

yra toks chaoso židinys. Kaip sako
ma, – Lenkija valdoma netvarka. Ir
staiga šios dvi tautos, švęsdamos Ge
gužės 3-iosios konstituciją, kuri nė
ra vienareikšmiška Lietuvai, išeina
su bendru pareiškimu. Visko yra toje
konstitucijoje, tačiau ką mes žinome,
ką jautė Kazimieras Sapiega XVIII
a. pabaigoje, kai ši Konstitucija buvo
patvirtinta dviejų tautų Seimo? Ką jis
jautė, suprasdamas, kad lenkų broliai
masonai jį apgavo ir kad vis dėlto jis
turi jai pritarti. Jeigu nepritars, jis
taps rusų imperijos sąjungininku.
Ogi nelabai ką ir žinome. Jei
gu lenkai turi N filmų, romanų, kurie
nagrinėja istorinius dalykus, tai mes
jų neturime. Ir todėl mano paskutinis
prašymas yra visiškai nedidelis, ypač
JAV Lietuvių Bendruomenei, kadan
gi JAV – svarbiausia pasaulio valsty
bė – vienintelė nuosekliai nepripažino
okupacijos ir jūs turėjote labai daug
įtakos atkuriant Lietuvos nepriklau
somybę. Šiandien mums reikia paimti
Holywoodą. Jį paimti kur kas sunkiau
negu įveikti Kremlių. Aš esu jau gero
kai nusivylusi mūsų kūrėjų galimybė
mis įamžinti herojišką Lietuvos praei
tį ir galvoju, kad reikia kažką daryti.
Kol Holywoodas nepastatys vieno fil
mo iš mūsų nuostabios praeities, kuri
teikia tiek siužetų, – ten vien siuže

tai, – tol mes nepatikėsim patys, kad
lietuviu būti yra jėga. Juk mes atsto
vaujame tautai, kuri kartu su lenkais
parašė pirmąją Europoje Konstituciją.
Tik Amerika mus pralenkė, o prancū
zai ją parašė pusmečiu vėliau. Ir tai
yra faktas, tik mes jo iki šiol kažkodėl
nežinojome.
Pasaulio lietuviai, mokykimės
istorijos kartu su vietos lietuviais, o
kadangi Jūsų akiratis natūraliai pla
tesnis, tai Jūs padėkite mums pla
čiau ir žvelgti. Gal Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė turi paskelbti konkur
są talentingam scenarijui ar keliems
scenarijams – gero, nuotykinio isto
rinio, stipraus Holywoodo filmo apie
meilę, kuris turėtų tuos biznesmenus
sujaudinti? Beje, čia ne mano idėja.
Linas Kojelis apie tai kalbėjo tūks
tantį kartų.
Lietuva tegu duoda pinigus,
o PLB tegu duoda Juozo Girniaus,
Juozo Brazaičio, Vytauto Dambra
vos dvasią, taip pat dvasią tų, kurių
jau nebėra, bet kuriuos mūsų jauni
mas kas vasarą aplanko Sibire, jų ka
puose. Ir tada mes tikrai patikėsim,
kad esam amžini. Jeigu mes kaip Fe
niksas iš pelenų sugebėjome atgimti
po šitokių sunaikinimų, tai mes esa
me pradžia ir pabaiga.
Iš pranešimo

Elektroninis kalbos biuletenis
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas informuoja apie nau
jai pasirodžiusį informacijos teikimo
užsienio lietuvių bendruomenėms
kanalą – Elektroninį k@lbos biule
tenį.
Šiuo metu užsienyje gyvena
daugiau kaip milijonas lietuvių, vei
kia 35 bendruomenės. Nuolatos gau
sėja mokinių, norinčių mokytis lie
tuvių kalbos. Išeivijos mokytojams
ir žiniasklaidos atstovams neretai
trūksta kalbinės informacijos, sun
ku sekti staigius pokyčius. Projektu
siekiama užpildyti kalbinės informa
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cijos spragas, pristatyti naujausias
aktualijas, informacijos sklaidos šal
tinius.
Mėnesinis leidinys bus plati
namas elektroniniu paštu bei interne
te – šiemet pasirodys 8 Elektroninio
k@lbos biuletenio numeriai. Leidinį
sudarys kelios nuolatinės rubrikos:
„Kalba per interneto langą“ (elektro
ninių lietuvių kalbos išteklių ir inter
neto svetainių pristatymas), „Kalba
ir knyga“ (reikšmingiausių leidinių
pristatymas), „Kalba klausimai“
(biuletenio skaitytojų klausimų ap
žvalga), „Kalbos naujienos“ (naujų
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kalbos reiškinių pristatymas).
Iki Naujųjų metų numatoma
pateikti gana išsamų naujų kalbos
reiškinių, spausdintinių ir elektroni
nių kalbos kanalų kaleidoskopą. Ne
atmetama ir galimybė, kad pirminė
mintis bus plėtojama toliau. Viena
iš galimybių – internetinis diskusijų
forumas kalbos klausimais.
Elektroninį kalbos biulete
nį galite skaityti internete adresu:
http://www.tmid.lt/kalbosbiuletenis
Tai bus didelė parama
lituanistinių mokyklų mokytojams ir
tėveliams.

kernavės forumo atgarsiai

Mes margi – ir Lietuvoje, ir užsienyje
Živilė Ilgūnaitė

D. Britanijos LB pirmininkė
Poreikis burtis atsiranda tuo
met, kai žmogus yra patenkinęs sa
vo pirmuosius poreikius. Naujau
sios emigracijos žmonės labai įvai
rūs – kai kurie atvyksta sezoniniam
darbui, kiti jau yra įleidę šaknis ir
gyvena 1-3 metus. Yra jau įsikūru
sių, kuriems tos Lietuvos labai rei
kia, nes jiems reikia bendravimo ir
lietuviškos kultūros. Tai matyti ir
per švietimo organizacijas – ir mo
kyklėlių, taip pat ir ikimokyklinių, ir
belankančių mokyklėles vaikų dau
gėja. Poreikis bendravimui atsiran
da kartais ir iš vartotojiško poreikio.
Kartais pakalbini žmogų stoti į Lie
tuvių Bendruomenę, o jis klausia: o
ką man tai duos? Skirtingai supranta
priklausymą organizijai tie, kurie jau
Lietuvoje buvo aktyvūs, ir tie, kurie
ateina į organizaciją pirmą kartą.
Prieš pusantrų metų pas mus
atsikūrė jaunimo sąjunga. Buvo ne
mažai dirbta, kad ji vėl gyvuotų.
Jaunimo sąjunga D. Britanijoje eg
zistavo, tačiau per pirmuosius Lietu
vos nepriklausomybės metus suny
ko. Gal nebuvo tiek legaliai dirban
čių žmonių ir norinčių save parodyti
veikloje, o angliškos kilmės žmonės
užaugo, išvyko į kitus kraštus, ir or
ganizacija baigė savo veiklą. LB vie
nas iš uždavinių ir buvo – atnaujinti
organizaciją. Jaunimas jungiasi, or
ganizuoja renginius. Mūsų jaunimas
neužsiima vien sportu ir vakarėliais,
kaip čia buvo pajuokauta. Pvz., jis
įkūrė šokių ratelį, kuris koncertuo
ja. Buriasi ir studentija, kurios labai
daug įvairiuose D. Britanijos univer
sitetuose. Tai ta dalis lietuvių, kurie
atvyko į D. Britaniją pasisemti ne tik
žinių, bet ir vakarietiško gyvenimo
stiliaus. Jie labiau išsibarstę, tar
pusavyje pabendrauja, bet tai tik jų
laisvalaikio praleidimo forma.
Mes nesame susiskaičiavę,
kiek lietuvių yra D. Britanijoje. Mes
nežinome, kiek mūsų yra. Man įstri

go pašto pranešimas, kad per pasta
ruosius metus pašto siuntų į Jungti
nę Karalystę, Airiją ir Ispaniją pa
daugėjo. Jeigu tikėti Lietuvos pašto
duomenimis, didžiausia lietuvių
bendruomenė yra Jungtinėje Kara
lystėje, kadangi per metus išsiunčia
ma 96, 7 tonos pašto siuntų – laiškų,
knygų ir t.t. Į Airiją – 13 tonų siunti
nių, o Ispanija apsieina su 6 tonomis.
Tai juokingas pagretinimas, bet kai
ką jis vis dėlto rodo.
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
je Anglijoje. Jie yra atvykę ribotam
laikui, jiems nerūpi susibūrimai,
šventės. Jie atvažiavo užsidirbti ir
išvažiuoti. O žmonių, kurie pasilie
ka, pagrindiniai jungimosi taškai yra
švietimas, jaunų šeimų jungimasis.
Taip atsiranda nauji skyriai, ben
druomenės. Tokią naudą mato visi.
Galiu pasidžiaugti, kad galbūt
jau bus įgyvendintas bendro darbo
rezultatas – lietuvių kalbos, kaip vi
durinio mokslo baigimo, egzamino
įteisinimas. Daug Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento atstovų,
prezidento patarėja Halina Kobec
kaitė kalbėjosi su įvairiomis Londo
no institucijomis, tarp jų ir Švietimo
ministerijos atstovėmis. Tokia gali
mybė tampa reali, kadangi pagalbą
pasiūlė Vyskupo Charl mokyklos
vadovybė. Mes netrukus susitiksime
su egzaminų komisijos atstovu, ku
ris pareikš savo pageidavimus, kaip
tokį egzaminą galima būtų įteisinti.
Labai svarbu, kad vaikai galėtų pasi
rinkti lietuvių kalbą kaip antrą užsie
nio kalbą. Tokiu būdu lietuvių kalbos
mokymasis taptų paskata jos moky
tis. Mat D. Britanijos švietimo siste
moje yra numatyta galimybė moky
tis atskiras kalbas. Jeigu mokyklose

Ž. Ilgūnaitė. S. Birgelio nuotr.
mokosi daugiau kaip 18 lietuviukų
vaikų, britai įdarbina lietuvių kal
bos mokytoją integracijos neskladu
mams sumažinti. Manau, kad tas da
lykas suaktyvins vaikų domėjimąsi
lietuvių kalba, ypač iš mišrių šeimų,
o galbūt atsiras ir užsieniečių, kurie
norės išmokti lietuvių kalbą.
Dėl vartotojiško požiūrio.
Gaila, kad egzistuoja toks žmonių
požiūris – jog už viską turi būti su
mokėta. Dažnam nesuprantama, ko
dėl jis turėtų daryti savo lėšomis.
Todėl pati bendruomenė gyvena
gana sudėtingai. Tik trečdalis nario
mokesčio tenka pačiai sąjungai, tai
labai menki pinigai. Norint pagerbti
ką nors, tokių lėšų neužtenka, todėl
ieškome rėmėjų, bet ir jų ne visada
pakanka.
Mes margi – ir Lietuvoje, ir
užsienyje. Kokie išvažiuoja iš Lietu
vos, tokie jie pasiekia ir mus. Kad
kuo daugiau išvykusiųjų norėtų būti
su mumis, gal ir mums reiktų keistis.
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Naujųjų imigrantų įvaizdis užsienio šalyse
Loreta Paulauskaitė
Ispanijos LB pirmininkė

L. Paulauskaitė. S. Birgelio

nuotr .

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
šalies politinės strategijos, ar ji turi
senas emigracijos-imigracijos tradi
cijas. Ar tos šalies vyriausybė pozi
tyviai žiūri į savo šalies imigrantų
procentų didėjimą. Kita vertus, daug
kas priklauso ir nuo pačių imigrantų,
kaip jie stengiasi integruotis į vieti
nes administracines struktūras, kaip
jie sugeba organizuoti savo veiklą,
savo kitoniškumą, kaip jie reikalau
ja iš vietinės šalies vyriausybės savo
teisių, kaip jie bendradarbiauja, ieš
ko fondų ir t.t.
Pats lietuvis, norėdamas to ar
nenorėdamas, pristato Lietuvą. Daug
priklauso, kokia yra jo padėtis, ką jis
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dirba, kaip jis kuria šeimą, kaip jis
tame mažame miestelyje atstovauja
savo tautai, kaip bendrauja su savo
darbdaviu, kuris galbūt yra ispanas
ar D. Britanijos pilietis.
Tokios bendros gairės. O kal
bant apie Ispaniją kalba būtų kitokia.
Lietuvos spaudoje Ispanija ir Airija
yra lyginamos kaip jaunos bendruo
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. Jeigu Airija būtų pa
vyzdys, kaip valstybė bendrauja su
užsienio airiais, kokia yra jų imig
racijos politika, kad jie emigrantus
traktuoja kaip savo šalies ekonomi
nės gerovės kėlėjus, tai Ispanija būtų
visiškai priešingas. Ispanija niekada
nebuvo ekonomiškai patraukli šalis,
todėl imigracijos kaip reiškinio ji ne
žinojo. Ispanai patys vykdavo į kitas
šalis – Pietų Ameriką, Belgiją, Olan
diją. Ir štai prieš keletą metų į Ispa
niją pradėjo atvykti imigrantai. Per
pastaruosius penkerius metus beveik
grynatautė Ispanija tampa beveik 20
proc. kitataučių šalimi, ir tai patiems
ispanams yra didelis smūgis. Tuose
20 proc. yra ir keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių.
Ar svarbūs lietuviai Ispanijo
je?
Sakyčiau, kad ne. Ispanija
patraukli Pietų Amerikos imigraci
jos bangai – Argentinai, Venesuelai,
Urugvajui. Į mūsų bendruomenę įsi
lieja ir tų šalių lietuvių kilmės žmo
nės, kurie turi lietuviškus pasus ir
draugauja su mumis.
Antroji didelė grupė imigrantų
– Šiaurės Afrikos šalių išeiviai. Yra
keli šimtai tūkstančių lenkų, rumunų
ir bulgarų, kurie patraukia visą Ispa
nijos vyriausybės dėmesį. Bendruo
se statistikos duomenyse lietuviai
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būtų 20-toji tautinė mažuma. Kaip
imigracijos grupė mes negalime pri
traukti jų dėmesio.
Ispanijoje nėra imigracijos po
litikos, kokią turi Lietuva arba Airi
ja, nėra įstatyminės bazės. Ispanijoje
sudėtinga susitvarkyti dokumentus ir
įsitvirtinti. Ispanija šiuo metu atrodo
tarsi šoko būsenoje esanti šalis, kuri
nelabai susitvarko su imigracija.
Apie lietuvio įvaizdį negalima
kalbėti kaip apie vienaplanį reiškinį.
Ispanijoje lietuviai pasiskirstę labai
netolygiai. Daugiausia lietuvių gyve
na Viduržemio jūros pakrantėje dėl
laikino darbo sutarčių, dėl turizmo,
dėl statybos, dėl žemės ūkio ir kitų
priežasčių. Ta pakrantė traukia lietu
vių dėmesį. Yra ištisų kaimų, kur yra
susibūrusios lietuvių bendruomenės,
su vietinėmis savivaldybėmis turin
čios glaudų ryšį. Neseniai vyko rin
kimai, ir Lietuvių Bendruomenė bu
vo labai svarbi, gavome daug lėšų ir
mus visi labai mylėjo, nes mūsų bal
sai buvo visiems labai svarbūs.
Taip vyko vietose, o visos Is
panijos lygiu su lietuvių įvaizdžiu
yra kitaip – anksčiau mes buvome
laikomi rusais. Įstojus į Europos
Sąjungą ispanams pradėjo patikti
keliauti į Baltijos šalis. Pakeliui jie
užsuka ir į Lietuvą, taip pamažu mes
per turizmą juos šiek tiek sudomino
me. O jeigu galima būtų kalbėti apie
tokį dalyką, kaip lietuvio įvaizdį, tai
jis, sakyčiau, geras – jų nuomone,
esame darbšti, labai sąžininga tauta,
nelabai ambicinga, nesame turtingi,
nedarome biznio, norime uždirbti ir
ramiai gyventi. Tai ispanams labai
patinka. Jie mano, kad mes esame
teigiama tauta ir stebisi mūsų pozi
tyvumu. Mus jie vadina šiaurės ita
lais. Ir randa su mumis daug bendros
kalbos.
Iš pranešimo
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Lietuvių požiūris į emigrantus ir užsienio lietuvius
Tomas Dapkus

Politikos apžvalgininkas
Ši tema Lietuvoje mažai nag
rinėta, bet vis labiau ir labiau aktu
alėja. Nors iš tyrimų ir požiūrių jau
galima daryti tam tikras išvadas. Jei
gu po nepriklausomybės atkūrimo
buvo užsilikęs dar sovietinis požiū
ris į užsienio lietuvius, kaip į tam
tikrą nuo kamieno atskilusią šaką,
nelabai aiškią, sovietinės propagan
dos priimamą skeptiškai, tai dabar
galima kalbėti apie tai, – kaip sakė
prezidentas Valdas Adamkus, kuris
moka pasakyti gražių žodžių, – Lie
tuvos lietuviai tarp savęs ir užsienio
lietuvių pradeda dėti lygybės ženklą.
Tai rodo skaičiai. Štai birželio mėn.,
Pilietinės visuomenės instituto užsa
kymu, buvo atliktas „Vilmorus“ so
ciologinis tyrimas, kurio rezultatai
sako, kad beveik 63 proc. apklaus
tųjų Lietuvos gyventojų tvirtina, jog
užsienyje gyvenantys lietuviai tu
rėtų turėti tokias pat teises, kaip ir
Lietuvoje gyvenantys piliečiai. Tam
prieštaravo 21 proc., savo nuomonės
neturėjo 16 proc. Šis pasikeitimas
Lietuvos gyventojų sąmonėje gana
žymus, nes anksčiau tai buvo sun
ku įsivaizduoti. O juk eina kalba ne
apie kultūrinius dalykus, o apie po
litines teises.
Dar vienas svarbus dalykas,
kad už lygias užsienyje ir Lietuvoje
gyvenančiųjų teises ypač daug pa
sisakė vyresniųjų moksleivių ir stu
dentų – 75–76 proc. Ateityje tas po
žiūris bus dar palankesnis.
Priežastis labai paprasta ir aiš
ki, – nors niekas tiksliai nežino, kiek
yra išvykę, bet manoma, kad yra iš
vykę apie 500 tūkst. – ta pusė mili
jono yra Lietuvos žmonių užsienyje
gyvenantys vaikai, anūkai. Kaip bu
vo ir su pokariu nukentėjusiais nuo
okupacijos – kiekvienoje šeimoje
buvo ištremtų, nuteistų, dabar dau
gelio šeimos narių yra užsienyje.
46 proc. lietuvių mano, kad į
mūsų šalį atvykę gyventi ne lietu

vių kilmės užsieniečiai galėtų įgyti
Lietuvos pilietybę, likdami ir kitų
valstybių piliečiais. 16 proc. lietuvių
mano, kad nelietuvių kilmės užsie
niečiai turėtų tapti mūsų šalies pi
liečiais, tik atsisakę kitų šalių pilie
tybės ir 13 proc. sakė, kad Lietuvos
pilietybė nesuteiktina visiškai; 24
proc. neturi nuomonės.
Verta atkreipti dėmesį ir į po
žiūrį į dvigubą pilietybę. Tie patys
sociologiniai tyrimai duoda teigiamą
visuomenės charakteristiką. Abso
liuti dauguma pasisako už Lietuvos
pilietybės išsaugojimą, kai žmogus
yra įgijęs kitos valstybės pilietybę.
Į klausimą, ar norėtumėte, kad jūsų
vaikai ir vaikaičiai, įgiję kitos vals
tybės pilietybę, išliktų ir Lietuvos
Respublikos piliečiais, teigiamai at
sakė 88 proc. apklaustųjų. Neigiamai
– vos 2,8 proc. Likusieji 6 proc. at
sakė, kad jiems tai nesvarbu. 3 proc.
atsakymo nežino. Ypač už pilietybės
išsaugojimą pasisako moterys. Tai
tikriausiai susiję su tuo, kad išvyksta
daug šeimos narių.
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
spindėtų Konstitucinio Teismo (KT)
sprendimas dėl dvigubos pilietybės.
56 proc. apklaustųjų Lietuvos pilie
čių mano, kad KT sprendimas turės
valstybei neigiamų pasekmių; kad
KT sprendimas dėl dvigubos pilie
tybės atėmimo turės teigiamų pasek
mių, mano tik 8 proc. Lietuvos gy
ventojų.
Dar svarbu paminėti, kad kai
muose ir mažuose miesteliuose po
žiūris į išvykusiuosius yra dar labiau
teigiamas negu miestuose. Anksčiau
buvo neįmanoma įsivaizduoti, kad
kaimas pasisakytų už tokią liberalią
– vakarietišką pilietybės sampratą.

KT ir valdžios požiūris esant neigia
mą rodo ir tai, kad klausimo spren
dimas po KT nutarimo Lietuvos sei
me nėra pajudėjęs, nors susitikus su
bendruomenėmis deklaruojamas ge
ranoriškumas.
Simbolinis sutapimas, kad
šiandien žiniasklaidoje yra plačiai
nušviestas jūsų suvažiavimas ir pa
skelbtas KT pareiškimas, kuriame
pabrėžiama, kad tik referendumu šis
klausimas gali būti sprendžiamas. O
KT patarėjas, kuris yra Vyriausybės
darbo grupės tuo klausimu vadovas,
yra kategoriškai pasakęs, kad mums
jų ir nereikia, jeigu jie išvažiavo.
Valdžia mąsto kitaip negu piliečiai.
78 proc. lietuvių yra įsitikinę, kad
Lietuvos parlamentas, Seimas, tu
rėtų priimti sprendimus, kuriais už
tikrintų, kad Lietuvos pilietybę bet
kuriomis aplinkybėmis išsaugoja pi
liečių vaikai, vaikaičiai ir provaikai
čiai. Kad Seimas to neturėtų daryti,
kaip mano KT pirmininkas, galvoja
6 proc. gyventojų.
Toks tyrimas atliktas pirmą
kartą ir valdžiai jis parodė netikėtus
rezultatus: visuomenė yra pasikeitu
si. O kodėl toks valdžios požiūris,
gana sunku pasakyti, tačiau tikėtina,
politikai bijo, jog tiek daug išvyku
sių į užsienį lietuvių nepradėtų rinkti
valdžios Lietuvoje, jeigu turėtų tas
pačias pilietines teises. Tokiu būdu
išties dabartinei politinei valdžiai iš
kiltų tam tikrų sunkumų manipuliuo
ti laisvesniu žmogum, jau mačiusiu
pasaulio, pagyvenusiu ilgesnės de
mokratijos šalyse.
Šis sociologinis tyrimas rodo,
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
nuo PLB, ir nuo Lietuvoje veikian
čių organizacijų.
Iš pranešimo
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos pirmininkų suvažiavimo rekomendacijos
2007 m. rugpjūčio 9 d. Kernavėje vykusiame PLB ir PLJS kraštų pirminin
kų suvažiavime buvo priimtos 8 rekomendacijos ir padėka Lietuvos vyriausy
bei ir tautai už pasaulio lietuvių rėmimą. Pateikiame rekomendacijų turinį.
Dėl mokesčio PLB valdybos
veiklai paremti. PLB bei PLJS kraš
tų pirmininkai siūlo, kad PLB valdy
ba iš pasaulio LB regionų atstovų su
darytų komitetą, kuris bendru sutari
mu su kraštų valdybų pirmininkais
nustatytų kraštų LB metinį mokestį
PLB valdybos veiklai paremti.
Dėl Lietuvos vardo 1000čio paminėjimo. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės bei Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos kraštų pirminin
kai prašo PLB valdybą susitarti su
Lietuvos vardo tūkstantmečio pami
nėjimo organizaciniu komitetu, kad
įvairiose Lietuvos vietovėse kraštų
lietuvių bendruomenėms būtų numa
tytos atitinkamos patalpos užsienio
lietuvių kultūrinės ir visuomeninės
veiklos įnašui į lietuvių Tautos ir
valstybės gyvenimą pristatyti.
Dėl Lietuvos Respublikos
pilietybės, įgytos gimimu, išsau
gojimo. PLB bei PLJS kraštų pirmi
ninkai prašo Lietuvos Vyriausybę
paruošti įstatyminę bazę, leidžiančią
asmenims, išsaugojusiems teisę į LR
pilietybę, vienų metų laikotarpiui
gauti laikinas darbo vizas supapras
tinta tvarka.
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
statų atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“, pažymi, kad visiškai
remia š. m. balandžio 20 d. Lietuvos
Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės komisijos rezoliuci
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ją, raginančią Lietuvos Respublikos
Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietu
vos pilietybės, įgytos gimimu, išsau
gojimą ir tęstinumą bei ragina Lie
tuvos Respublikos Seimą
•   kuo skubiau priimti Lietu
vos Respublikos pilietybės įstatymo
pataisas, kurios leistų Lietuvos pilie
čiams, įgijusiems pilietybę gimimu,
jų vaikams, vaikaičiams ir provai
kaičiams bet kuriomis aplinkybėmis
išsaugoti Lietuvos pilietybę.
•  papildyti Lietuvos Respub
likos Konstitucijos 32-ojo straipsnio
trečiąją dalį nuostata, kad „nei vie
nas pilietis negali prarasti Lietuvos
Respublikos pilietybės, įgytos gimi
mu, prieš savo valią“.
Dėl darbo vizų išdavimo.
PLB bei PLJS kraštų pirmininkai
prašo Lietuvos Vyriausybę paruošti
įstatyminę bazę, leidžiančią asme
nims, išsaugojusiems teisę į Lietu
vos Respublikos pilietybę, vienerių
metų laikotarpiui gauti laikinas dar
bo vizas supaprastinta tvarka.
Dėl Europos kraštų bendra
darbiavimo. PLB ir PLJS kraštų
pirmininkai remia Europos kraštų
reikalų komisijos pastangas rengti
bendrus periodinius renginius Eu
ropos kraštams bei skatina bendra
darbiauti su kitomis LB, ypač Rytų
kraštais. Pritaria komisijos siūly
mui, kad kito Suvažiavimo metu
tikslinga būtų surengti posėdį, skirtą
PLB ir PLJS bendradarbiavimo for
moms ir metodams aptarti.
Dėl Lietuvos Valdovų rūmų
panaudojimo koncepcijos. PLB bei
PLJS kraštų pirmininkai ragina Lie
tuvos sostinėje Vilniuje atkuriamuo
se Valdovų rūmuose įkurti Lietuvos
valstybingumą simbolizuojančią eks
poziciją, kuri Valdovų rūmus prista
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tytų ne tik kaip Lietuvos valdovų re
zidenciją, bet taip pat išryškintų nu
eitą Lietuvos valstybingumo kelią.
Dėl LR Seimo ir PLB komi
sijos darbo programos bei LB Ry
tų kraštų problemų. PLB bei PLJS
kraštų pirmininkai pritaria PLB Ry
tų kraštų reikalų komisijos posėdžio
dalyvių rekomendacijai:
į LR Seimo ir PLB komisijos
darbų programą įtraukti imigracijos
klausimus, ypač akcentuoti lietu
vių kilmės piliečių grįžimo į Lietu
vą problemas: mantos pervežimo,
dokumentų legalizavimo, pensijų,
kompensacijų tremtiniams mokėji
mo ir kitas.
Rytų kraštų bendruomenės pa
geidauja, kad PLB valdyba kreiptų
didesnį dėmesį ir aktyviau dalyvau
tų sprendžiant specifines Rytų kraštų
švietimo, kultūros ir kitas problemas.
Dėl bendruomenių susivie
nijimo skatinimo. PLB valdyba,
vadovaudamasi Lietuvių Charta, pa
brėžia, jog atskirų kraštų bendruo
menės savo veikloje turėtų remtis
principu – vienas kraštas – viena
bendruomenė.
Š. m. rugpjūčio 8 d. įvykusio
PLB valdybos susitikimo su Latvi
jos, Moldovos ir Jungtinės Karalys
tės lietuvių bendruomenių atstovais
metu išklausyta informacija apie eg
zistuojančias ten problemas.
PLB valdyba įsipareigoja da
lyvauti minėtų bendruomenių susi
vienijimą skatinančiame procese.
Padėka. PLB bei PLJS kraštų
pirmininkai dėkoja LR Vyriausybei
ir Lietuvos piliečiams už skiriamą
paramą lietuvybės išsaugojimui už
Lietuvos ribų ir įsipareigoja kuo
efektyviau ją panaudoti.

tėvynėje

Dėkojame, kad Tu jį mums davei
Rugsėjo 20 d. Kauno Petrašiū
nų kapinėse amžinojo poilsio atgulė
atkurtosios nepriklausomos Lietu
vos pirmojo nepaprastojo ir įgalio
tojo ambasadoriaus prie Šv. Sosto ir
Maltos ordino Kazio Lozoraičio, mi
rusio rugpjūčio 13-ąją, palaikai. Pa
laikus iš Romos lydėjo žmona Joana
ir dukra Daina, taip pat dabartinis
amb. prie Šv. Sosto Algirdas Saudar
gas, kuriam teko didelė atsakomybė
organizuoti palaikų perlaidojimą.
Laidotuvėse dalyvavo prezidentas V.
Adamkus, pirmasis nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovas prof. V.
Landsbergis, būrys diplomatų, Sei
mo nariai Audronius Ažubalis ir Ry
tas Kupčinskas, Kauno miesto meras
Andrius Kupčinskas, Kauno Stasio
Lozoraičio gimnazijos moksleiviai,
daug kauniečių. Buvo matyti nema
žai ir lietuvių išeivijos atstovų
Karstas buvo pašarvotas Kau
no Vytauto bažnyčioje. Šv. Mišias
aukojo arkivyskupas S. Tamkevi
čius, Mišiose dalyvavo kardinolas
A. J. Bačkis, beveik visi Lietuvos
vyskupai, būrys įvairaus rango dva
sininkų.
Buvo nuostabi diena, kuri, ro
dos, vainikavo šviesų Velionio gyve
nimą. Šviesūs buvo ir žodžiai, skirti
jam. Apie jį, dalindamasis prisimini
mais, šv. Mišių pamoksle taip kalbė
jo kardinolas A. J. Bačkis:
„Jis visą gyvenimą troško ir
ragino eiti Lietuvos nepriklausomy
bės link, neprarasti vilties. O atgavus
laisvę kvietė įsijungti į Europos lais
vą ir modernų gyvenimą, kurti naują
istoriją. A.a. Kazys visą gyvenimą
paskyrė Lietuvai. Lietuvai netekus
laisvės jis sielojosi dėl Tėvynės ir
žmonių likimų ir visą gyvenimą tar
navo Dievui. Ir tai darė kukliai, ty
liai, sąžiningai. Lietuvos vardas dau
gelio buvo pamirštas, tarsi išbrauk
tas iš Europos žemėlapio. Jis ryžosi
dirbti ir aukotis dėl Tėvynės, sten
gėsi priminti pasauliui, kad lietuvių
tauta yra gyva ir trokšta laisvės, nors
žmonių teisės buvo pamintos.
Nuo 1972 m. K. Lozoraitis

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, ir vil
ties“, – sakė A.
J. Bačkis.
Kard in o
las
prisiminė
Velionį kaip vi
suomet taktišką,
kuris stengėsi
suprasti kitus,
padėti kitiems,
daryti
viską,
kad būtų išsau
gota
tarpusa
vio santarvė. K.
Lozoraitis bu
vo aktyvus Ita
lijos
Lietuvių
Bend ruom en ės
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
nugyveno turiningą gyvenimą ir da
vė gražų gyvenimo pavyzdį. O baigė
savo pamokslą šv. Ambraziejaus žo

džiais: „Neverkiame Viešpatie, kad
jį iš mūsų atėmei, bet dėkojame, kad
Tu jį mums davei“.
Į Petrašiūnų kapines, kur il
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sisi daug šviesių Lietuvos sūnų ir
dukterų, o tarp jų ir Kazio Lozorai
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 prezidentas Valdas Adam
kus. Jis kalbėjo: „Šiandien dide
liu skausmu dalinasi visa tauta, nes
Kazio Lozoraičio visas gyvenimas
glaudžiai susijęs su valstybės kūry
mu, kur nebuvo jokių kompromisų.
Laisvė, teisingumas ir pagarba žmo
gui lydėjo visus Jo darbus. Lietuvos
diplomatija neteko žymiausio mūsų
diplomato, kuris gyveno pagal savo
prisiimtus idealus, sekant jau tradi
cija tapusį jo šeimos kelią. Jis sekė
Lozoraičių šeimos, diplomatų – tė
vo ir brolio kelią. Jo asmenybė – tai
intelektas, inteligencija, profesiona
lumas, asmeninė šiluma ir ramumas,
kurį jis spinduliavo į aplinką ir kėlė
pagarbą mums visiems ir užsienio
diplomatams kolegoms. O tuo pa
čiu ypatingai prisidėjo prie Lietuvos
atstovavimo tarptautinėje plotmėje.
Jis išlieka šviesiu pavyzdžiu mūsų
jaunajai diplomatijai“.
Prisiminimais pasidalijo ir
Velionio gyvenimą įvertino Europos
Parlamento narys, pirmasis Lietu
vos valstybės vadovas, skyręs Kazį
Lozoraitį pirmuoju nepaprastuoju
ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie
Šventojo Sosto ir Maltos ordino,
prof. Vytautas Landsbergis:
„Kazys Lozoraitis – vienas iš
trijų Lietuvos diplomatų, su tėvu ir
broliu budėjęs Lietuvos pažeistos,
palaužtos, bet niekad neatsisakytos
nepriklausomybės sargyboje, tarna
vęs kukliai ir ištikimai ten, kur buvo
paskirtas. Kazys Lozoraitis – Lietu
vos istorijos dalis, – sakė V. Land
sbergis. – Kartais atrodydavo, kad
jis buvo šiek tiek šešėlyje savo tėvo
ir brolio, – kuklesnis, tylesnis, labiau
stebintis, o kartu, kaip teko pajusti,
suvokti, labiau apmąstantis, turintis
savo santykį su tuo, kas yra aplink –
su Italija, Europa, Lietuva“.
Bet labiausiai visus susirin
kusiuosius sujaudino Dainos Lo
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Išlydint a.a. amb. Kazio Lozoraičio palaikus nuo Vytauto bažnyčios
Petrašiūnų kapines: (iš kairės) LR prezidentas Valdas Adamkus, Joanna
Lozoraitienė, Alma Adamkienė, Daina Lozoraitytė. Kaunas
į

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
jos Tėvo kalbos stilių. Klausant jos
sudrėko ne vieno laidotuvių dalyvio
akys. Žodžiai buvo tokie paprasti ir
nuoširdūs, todėl jaudinantys:
„Norėčiau Jums visiems šir
dingai padėkoti savo ir mamos var
du, kad čia atėjote. Ačiū jums už dė
mesį, meilę ir užuojautą, kurią jautė
me nuo tos akimirkos, kai tėvas mus
paliko. Jūs pažinojote mano tėvą ir
suprasite, jeigu pasakysiu, kad jis
būtų nustebęs ir susijaudinęs dėl to
kio dėmesio ir iškilmingumo, skirto
jo asmeniui. Mums su mama paliko
gilų įspūdį nuoširdus jūsų dėmesys,
nes jis liudija, jog šalis, kuriai daug
metų tarnavo mano tėvas, vertina jo
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pastangas. Šiandien mano tėvas su
grįžo į savo vaikystės miestą, kad il
sėtųsi ten pat, kur jo tėvai ir brolis
Stasys, mano dėdė. Turiu pasakyti,
kad nuo šiol ir man žodis „Tėvynė“
įgauna naują skambesį, naują pras
mę ir mano ryšys su Lietuva tam
pa gilesnis. Jūsų prisiminimai apie
mano tėvą man yra didelė paguoda
netekties akivaizdoje. Kai skaus
mą galima pasidalinti, tampa leng
viau. Šiomis dienomis pamačiau ir
pajutau, kokį didelį turtą mano tėtė
mums paliko – tai jūs visi, jo bičiu
liai, žmonės, su kuriais jis bendravo,
kuriuos pažinojo ir kuriuos mylėjo.
Ačiū jums visiems dar kartą, kad at
ėjote atsisveikinti su mano tėvu, ačiū
už paguodos žodžius, užuojautą, už
meilę. O savo tėtei sakau: iki pasi
matymo“.
Audronė V. Škiudaitė

Tėvynėje

Prof. Tomo Venclovos 70-mečiui
Lietuvos nacionalinėje Marty
no Mažvydo bibliotekoje Vilniuje su
rengta paroda, skirta poeto, vertėjo,
publicisto, literatūros tyrinėtojo, Jei
lio universiteto (JAV) profesoriaus
Tomo Venclovos gimimo 70-mečiui.
Vilniaus universiteto auklėtinis (bai
gė lituanistiką 1960 metais) Tomas
Venclova patyrė disidento (nuo 1976
m. buvo Lietuvos Helsinkio gru
pės narys) ir išeivio lemtį. 1977 m.
emigravęs į JAV, be profesinės veik
los ir kūrybos dalyvavo konferenci
jose ir kituose renginiuose, liudyda
mas apie žmogaus teisių pažeidimus
sovietinėje Lietuvoje, cenzūrą ir me
nininkų kūrybos suvaržymus.
Nuo 1991 metų profesorius
Tomas Venclova pradėjo siųsti Na
cionalinei bibliotekai ne tik vi
sas gausias emigracijos laikotarpiu
įvairiose šalyse pasirodžiusias savo
darbų publikacijas, bet ir asmeninė
je bibliotekoje sukauptus leidinius,
puikiai suprasdamas, kad sovietinės
cenzūros sąlygomis Lietuvos biblio
tekų galimybės kaupti užsienio spau
dą buvo labai ribotos. Paties Tomo
Venclovos knygos, išleistos Lietuvo

je iki emigracijos, jam išvykus buvo
išimtos iš viešųjų bibliotekų fondų,
o didžiosiose – paslėptos specialaus
saugojimo skyriuose.
Jubiliejinėje parodoje mėginta
atskleisti visą Tomo Venclovos kūry
bos pilnatvę. To nebūtų buvę įmano
ma padaryti, jei autorius daugiau nei
15 metų nebūtų reguliariai siuntęs
Nacionalinei bibliotekai visų gausių
savo poezijos, publicistikos, litera
tūrologijos darbų vertimų į užsie
nio kalbas – tiek išleistų atskiromis
knygomis, tiek ir publikuotų įvairių
šalių periodiniuose leidiniuose. Pro
fesoriaus Tomo Venclovos mokslo
darbai, publicistika ir grožinė kūry
ba išversta į daugiau nei 20 užsie
nio kalbų. Parodos pagrindą sudaro
atskiroje Nacionalinės bibliotekos
kolekcijoje saugomi leidiniai, kurių
šiuo metu jau yra per 2 tūkstančius.
Tomas Venclova – Lietuvos
nacionalinės premijos laureatas, at
kurtos Lietuvos nepriklausomybės
metais pelnęs ne vieną valstybės ap
dovanojimą, kelių užsienio universi
tetų garbės daktaras, įvairių kraštų
literatūrinių premijų laureatas. Na

cionalinėje M. Mažvydo biblioteko
je vyko susitikimas su Jubiliatu.
Martyno Mažvydo bibliotekos inf.

Lietuvos televizijos laidos užsieniui
2007 metų rugsėjo pabaigoje
pradėtas transliuoti trečiasis nacio
nal inio transliuotojo televizijos ka
nal as LTV World. Per palydovą Si
rius 3 jis pasiekia Šiaurės ir Vakarų
Eur opos gyventojus, tačiau planuo
jama, kad netrukus LTV World galės
mat yti ir žiūrovai Šiaurės Ameriko
je. LTV World, kurį sudaro geriau
sios LTV ir LTV2 laidos, kol kas
transliuojamas apie 11 valandų, nuo
14 val. 25 min. Lietuvos laiku iki
pirm os valandos ryto. Atsižvelgiant
į laik o skirtumą tarp Lietuvos ir Va
karų Europos, kai kurios laidos per
LTV World bus transliuojamos va
landa vėliau, pavyzdžiui, svarbiau
sia naujienų laida „Panorama“ bus
rodoma 21.30 val. Ateityje numato

ma LTV World transliuoti visą parą.
Naująjį sezoną pradėjęs nacio
nalinis transliuotojas tapo dar priei
namesnis plačiajai visuomenei ir iš
eivijai: Lietuvos televizijos (LTV) ir
Lietuvos televizijos antrojo kanalo
(LTV2) programas nuo šiol galima
tiesiogiai stebėti internete lrt.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
vams transliuojamos dviejų kokybių
(aukštesnės ir žemesnės) srautais,
kuriuos galima rinktis atsižvelgus į
technines kompiuterio galimybes ir
interneto greitį.
Atskiras srautas (Lietuvos

vartotojai jo nemato) siūlomas žiū
rovams, gyvenantiems užsienyje.
Tačiau, laikantis vaizdo medžiagos
įsigijimo sutarčių sąlygų, nenuma
tančių transliacijų už Lietuvos ribų,
kitose šalyse esantiems žiūrovams
negalima suteikti galimybės matyti
užsienio filmų ir sporto renginių.
LRT laidas galima stebėti ir
portalo lrt.lt archyve, taip pat nemo
kamai jas prenumeruoti ir klausytis
nešiojamuoju grotuvu (ausinuku),
kaupti savo kompiuteryje ir t. 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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Sukamas 50 dalių filmas apie žymiausius pasaulio lietuvius
Arvydo Baryso filmų
kūrimo kompanija pra
dėjo filmuoti ciklą doku
mentinių filmų, kuriuose
bus pasakojama apie žy
miausius lietuvius pasau
lyje. PL redakcija kalbina
šio projekto vadovą Arvy
dą Barysą, 50 dokumenti
nių filmų apie Lietuvą au
torių, ir prašo smulkiau
pristatyti savo pastarąjį
sumanymą.

–Nuo ko ir kada šis sumany
mas prasidėjo?
–Prieš porą metų, kai aš ke
liavau po Ameriką su savo filmais
„Įsimylėję Lietuvą“, „Lietuviškas
kalendorius“ – apie lietuvių šventes,
papročius, tradicijas – ir kitais fil
mais. Pastebėjau, kad į mūsų filmų
pristatymus ateina labai daug įdomių
žmonių ir pamačiau, kad tie žmonės
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 finansavimu?

kūrybinė grupė su būsimo filmo herojumi prof .

bie ž ie n ė ,
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A. kliorė, A. Barysas
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Arvydu Kliore. Manto

–Buvo parengtas projektas.
Pirmą kelionę teko finansuoti man
pačiam, mano kompanijai iš parduo
tų filmų. Prisidėjo Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas, mus palai
kė ir finansiškai, ir moraliai. Radome
pritariančių šiam projektui ir Seime,
ir Vyriausybėje. Žadame dalyvauti ir
Lietuvos vardo tūkstantmečio pro
gramoje. Esame pateikę projektą Vy
riausybei ir tikimės sulaukti teigiamo
atsakymo. Tai didelis projektas, rei
kalaujantis didelių lėšų.
–Ar toli esate pažengę?
–Buvome išvykę į Californi
ją, kur per mėnesį nufilmavome 8

satkaus nuotr .:

E. Atkočiūnas, A. Gi

tėvynėje

val. medžiagos. Spalio mėn. grįžta
me atgal ir toliau tęsime tų pačių ir
kitų žmonių filmavimą. Tai žmonės,
kurie Lietuvoje gal mažai žinomi,
bet kurie gerai žinomi pasaulio lie
tuviams, pvz., prof. Arvydas Kliorė,
kuris dirba NASA ir pirmasis pasau
lyje žmogus, kuris radijo bangomis
gauna informaciją iš Saturno. Jis pri
klauso klubui, kuris jungia 30 Nobe
lio premijos laureatų. Filmavome
prof. Birutės Galdikas, kuri tyrinė
ja orangutangus, ofisą ir ruošiamės
vykti pas ją į Indoneziją; Mindaugas
Gedgaudas, įkūręs pirmaujančią pa
saulyje gamyklą, kuri kuria suviri
nimo aparatus, dirbančius kosmose,
povandeniniuose laivuose ir atomi
nėse elektrinėse; architektai Mulo
kai; pranešėme Rūtai Lee apie mūsų
ketinimus. Vėliau rudenį važiuosi
me į Europą – Prancūziją, kur vyks
konferencija ir iš viso pasaulio suva
žiuos UNESCO organizacijos atsto
vai. Ten Lietuvai atstovauja ambasa
dorė Ina Marčiulionytė.
Nors projektas skirtas Lietu
vos vardo 1000-mečiui, bet matome,
kad pasaulyje yra tiek daug gražių
žmonių, kad manome, jog šis projek
tas bus tęstinis ir gali tęstis iki 2012
metų.

–O Jus kas nors konsultuo
ja, kaip Jūs sužinote apie žymiau
sius lietuvius?
–Mes turime ne tik filmavimo
komandą, bet ir apie 20 žmonių kon
sultantų – įvairių sričių profesorių,
tokių, kaip Išeivijos instituto vadovas
prof. Egidijus Aleksandravičius, VD
universiteto prof. Leonidas Donskis
ir kt., Užsienio reikalų ministerija,
ambasados įvairiose pasaulio šalyse,
garbės konsulai. O mūsų filmavimo
komanda susideda iš 5 narių – opera
toriaus, režisieriaus, asistentų, apšvie
tėjų, kurie yra laisvi menininkai.
Turime idėją Lietuvos 1000mečiui išleisti ir knygą – tų žmonių,
kuriuos filmuojame, gyvenimo ir
sėkmės istorijas.
–Jums jau teko sutikti ne
mažai užsienio lietuvių. Ar jie ski
riasi nuo Lietuvos lietuvių?
–Gal šiek tiek ramesni. Jie
nuo mūsų skiriasi savo mentalitetu.
Man patinka, kad jie moka džiaugtis
kitų darbais. Man atrodo, kad jie ne
turi tokio dalyko, kaip pavydas, ir tai
labai juos puošia.
–Jūs domitės tik senosios
kartos išeivija?

–Oi ne, mus domina lietuviai,
kurie Lietuvą paliko caro laikais,
pokariu ir dabar. Mums įdomūs jų
gyvenimo keliai, kurie visi yra skir
tingi.
–Malonėkite prisistatyti.
–Esu gamtos vaikas.   Mane
žavi Lietuvos kraštovaizdis, istori
ja, etnografija. Savo filmuose noriu
išsakyti meilę tėvynei, garsinti ją
užsienyje. Esu kino režisierius, sce
naristas, operatorius ir prodiuseris.
Mano idealas – kurti tarsi lietuvišką
„Discovery“, patrauklius švietėjiš
kus mokslo populiarinimo filmus, –
sako kaunietis Arvydas Barysas, ku
rio filmai, įgarsinti keliomis kalbo
mis, žiūrimi Lietuvoje bei keliauja
po užsienį, pristatomi tarptautiniuo
se festivaliuose. Jie tapo itin popu
liariu suvenyru. Jų įsigyja į Lietuvą
atvykę turistai, jie vežami ar siun
čiami į užsienį lauktuvių.
Turintys informacijos apie pa
sauliui nusipelniusius lietuvius arba
norintys paremti projektą „Žymiausi
pasaulio lietuviai“ gali kreiptis į Ar
vydo Baryso filmų kūrimo kompaniją
el. paštu abarysas@kaunas.omnitel.
net; tel. 8687 94594

Mokslo premijos užsienio lietuviams
Užsienyje gyvenantiems lietu
vių mokslininkams paskirtos mokslo
premijos. Vilniaus nuotolinių studi
jų centre posėdžiavusi komisija iš
11 kandidatų išrinko 3 iškiliausius
lietuvių mokslininkus, kurie bus pa
gerbti premijomis. Premija už moks
lo laimėjimus humanitarinių ir so
cialinių mokslų srityje skirta Algiui
Mickūnui, Ohio (JAV) universiteto
profesoriui, filosofui. Premija už
mokslo laimėjimus fizinių, biomedi
cinos ir tiksliųjų mokslų srityse skir
ta Rimui Vaičaičiui, Illinojaus (JAV)
universiteto profesoriui, aviacinės
ir kosminės inžinerijos specialistui.
Premija už mokslo patirties, pasieki
mų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietu
vos ir užsienio šalių plėtojimą skirta

Danui Ridikui, Prancūzijos atominės
energetikos komisariato CEA (Pran
cūzija) mokslo darbuotojui, bran
duolio fizikos specialistui.
Kandidatus mokslo premijoms
gauti buvo pateikusios JAV, Italijos
ir Prancūzijos lietuvių bendruome
nės. Mokslo premijos dydis – šimtas
Lietuvos vyriausybės nustatytų MGL
(šiuo metu 13 000 Lt). Premijų tiks
las – skatinti mokslininkus puoselėti
lietuvybę bei siekti, kad jie garsintų
Lietuvą, palaikytų glaudesnius ry
šius su Lietuvos mokslo bendruome
ne, krašto lietuvių bendruomenėmis
ir aktyviai dalyvautų jų veikloje,
skatinti mokslininkus dalyvauti ben
drose mokslo programose.
Kiekvienais metais teikiamos

trys mokslo premijos: už pasiekimus
humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje, už mokslo laimėjimus fizi
nių, biomedicinos ir tiksliųjų moks
lų srityse ir už mokslo sklaidą. Pre
mijas iškilmingai įteikti planuojama
lapkričio mėnesį.
Naujienų skyrelyje iš Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės patei
kiame pasakojimą apie mokslininko,
atominės energetikos specialistą,
Daną Ridiką, kurio kandidatūrą pa
siūlė Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė, o žinių „Pasaulio lietuviui“
apie šį laureatą suteikė Prancūzijos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Linas Maknavičius.
Parengta pagal Lietuvos
žiniasklaidą
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prancūzijoje

Danas reikalingas ne tik fizikai, bet ir Lietuvai
Danas Ridikas, šiemet pelnęs
Lietuvos mokslo premiją užsienio
mokslininkams ir dirbantis Pran
cūzijoje, 1994 m. su pagyrimu yra
baigęs Vytauto 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), tokių kaip Be-11, C-15,
C-17, C-19, struktūrą. Ta tema pasi
rodė pirmieji D. Ridiko moksliniai
straipsniai tokiuose žurnaluose kaip
„Nuclear Physics A“ ir „Europhy
sics Letters“. 1996 m. Norvegijo
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je Danas apgynė magistro laipsnį
branduolinės fizikos srityje. Antra
sis magistro laipsnis D. Ridikui bu
vo suteiktas Centriniame Europos
universitete (Budapeštas, Vengrija),
Aplinkos mokslų ir politikos fakul
tete 1999 m. Įdomu, kad pastarųjų
studijų metu Danas atliko praktiką
savo gimtajame Pakruojo rajone, kur
kartu su Lietuvos radiacinės saugos
institutu vykdė radioaktyvių radono
dujų matavimus 22 rajono mokyklo
se. Šie matavimai buvo palyginti su
papildomais matavimais, irgi atlik
tais D. Ridiko, bet jau Prancūzijos
6 mokyklose. Moksliniai rezultatai
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ir rekomendacijos mokyklų direk
toriams buvo atspausdintos „Šiaulių
krašto“ laikraštyje, Nepriklausomos
politinės organizacijos „ACRO“ me
tiniame leidinyje (Prancūzija) bei
magistro diplominiame darbe (CEU,
Vengrija).
1997 m. Danas išvyko į Pran
cūziją, kur atliko savo doktorantūros
studijas GANIL Nacionalinėje labo
ratorijoje ir Caen universitete. Čia
jis domėjosi ir plėtojo 2 pagrindines
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
kaujant su skirtingų masių taikiniais,
tokiais kaip C, Be, Al, Ni, Pb ir U.
Šio eksperimento metu pamatuo
ti duomenys bei validuotos Monte
Karlo programos buvo lemiamas pa
grindas, parenkant optimaliausią re
akciją antrinių dalelių susidarymui.
Šiandien būtent deuteronai, sąvei
kaujantys su lengvais branduoliais,
tokiais kaip C ir Be, yra naujo GA
NIL Nacionalinės laboratorijos pro
jekto SPIRAL2 pagrindas.
Doktorantūros metais pasiro
do vis nauji D. Ridiko moksliniai
straipsniai tokiuose žurnaluose kaip
„Physical Review C“, „Nuclear Phy
sics A“, „Physical Review Letters“.
Galiausiai D. Ridikas savo doktoran
tūros antroje dalyje pasiūlo naudoti
greitintus deuteronus vietoj visiems
„akivaizdžių“ protonų, kaip efekty
vesnę priemonę neutronams gamin
ti. Pasirodo, kad būtent neutronai iš
deuteronų sukeltų reakcijų yra ener
getiškesni, kas labai svarbu norint
efektyviai transmutuoti ilgaamžes
radioaktyvias atliekas kaip Pu, Np,
Am ir Cm izotopus. Šios originalios
idėjos publikuotos žurnale „Nuclear
Instrumentation & Methods“.
1999 m. spalio mėnesi Danas
apsigina PhD mokslinį laipsnį (Ca
en universitete, Prancūzija) ir gauna
galimai geriausią įvertinimą „Felici
tations de Jury“.
Jau 2000 m. vasario mėne
sį Danas pasirašo nuolatinio darbo
kontraktą su Prancūzijos atominės
energetikos komisariatu (Commis
sariat à l’Energie Atomique (CEA),
CEA Saclay), kur dirba iki šiol.
Dirbdamas CEA D. Ridikas toliau
tęsia tyrimus, susijusius su branduo
linių atliekų tvarkymu, jų charakte
rizavimu ir saugojimu. Pasirodo ir
kiti moksliniai darbai apie naujo tipo
branduolinių reaktorių modeliavimą
ir įvairių duomenų bazių patikimu
mą. Galiausiai Danas inicijuoja fo

tobranduolinių reakcijų studiją tiek
jų modeliavimo, tiek naujų eksperi
mentų prasme.
Svarbu pažymėti, kad vienas
iš originalių D. Ridiko ir bendraau
torių darbų, susijusių su aukštų ener
gijų dalelių greitintuvo bei branduo
linio reaktoriaus sujungimo, ryšium
su efektyviu branduolinių atliekų
deginimu, yra užpatentuotas ne tik
Europoje, bet ir už jos ribų.
Šiandien D. Ridikas yra moks
linių tyrimų grupės „Branduoliniai
matavimai ir modeliavimas“ vado
vas, keleto tarptautinių projektų ko
ordinatorius. Danas taip pat yra or
ganizavęs tarptautines konferencijas,
recenzavęs mokslinius straipsnius.
D.Ridikas jau buvo keturių PhD stu
dentų ir keturių magistro studentų
mokslinis vadovas, dalyvavo kitų
PhD studentų gynimosi komisijose.
Lietuvoje Danas Ridikas įver
tintas ir kaip nuolat palaikęs ryšius
su Lietuvos moksline bandruomene.
Vilniaus universiteto studentas P. Go
beris 2000 m., 4 mėn. praleidęs CEA
Saclay, D. Ridiko vadovaujamas, ap
sigina magistrinį darbą iki šiol Lietu
voje nenagrinėta tema – aukštatempe
ratūrinių reaktorių modeliavimas.
Vytauto Didžiojo universite
to studentė R. Plukienė 2003 m., 24
mėn. praleidusi CEA Saclay, vado
vaujama ir konsultuojama Dano, ap
sigynė PhD mokslinį darbą taip pat
iki šiol Lietuvoje nenagrinėta tema
– branduolinių atliekų transmutacija
ir naujo tipo branduolinių reaktorių
modeliavimas.
Vilniaus universiteto studen
tas D. Ancius 2006 m., praleidęs 12
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 RBMK1500 aktyvuoto grafito charakteris
tiką bei reaktoriaus radioaktyvių at
liekų laidojimo problemą.
Fizikos instituto mokslinis
bendradarbis dr. A. Plukis 2002 m.
praleidžia 6 mėnesius CEA Saclay,
kartu dirbdamas su Danu ir pradeda

iki šiol Lietuvoje nenagrinėtą temą
– radioaktyvių jonų pluoštelių gavy
bos optimizavimas.
Fizikos instituto mokslinė
bendradarbė dr. R. Plukienė 2004 m.
praleidžia 3 mėnesius CEA Saclay,
kartu dirbdama su Danu, ir įvertina
branduolinių atliekų saugojimo laiki
nuose konteineriuose radiacinę saugą
Ignalinos atominėje elektrinėje.
Lietuvos energetikos instituto
mokslinė bendradarbė dr. I. Raškinytė
2006 m. praleidžia 9 mėnesius CEA
Saclay, kartu dirbdama su D. Ridiku,
pradeda iki šiol Lietuvoje nenagrinėtą
temą – fotoreakcijų modeliavimas ir
jų duomenų bazių kūrimas.
Visus šiuos Lietuvos moks
lininkų vizitus finansavo Prancūzi
jos institucijos (Švietimo, Mokslo ar
Užsienio reikalu ministerija, NATO
programų fondas, CEA Saclay labora
torija ir kt.), o paraiškos ir projektai
buvo pateikti Dano Ridiko iniciatyva.
Jis yra mokslinių straipsnių
bendraautorius kartu su Lietuvos
mokslininkais tiek tarptautiniuose,
tiek lietuviškuose mokslo žurnaluose.
D. Ridikas yra PrancūzijosLietuvos projektų „Gilibert“ tarp
CEA Saclay 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
vo Prancūzijos pusė 2004-2005 m.
D. Ridiko inciatyva 2004 m.
Fizikos institutas įtraukiamas į Euro
pos Sąjungos finansuojamą projektą,
kurio esmė yra naudoti BCPL – Ber
gen Computer Physics Laboratory
(Norvegija) – paralelinių skaičiavimų
kompiuterius sudėtingiems uždavi
niams spręsti Monte Karlo metodu.
D. Ridikas yra Europos Są
jungos finansuojamo projekto „EU
RISOL DS“ 2005-2008 m. vienas iš
koordinatorių. Būtent D. Ridiko ini
ciatyva Fizikos institutas tampa šio
projekto „tikruoju“ dalyviu.
Šiais metais pateiktas prašy
mas finansuoti naują projektą.
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In memoriam Adolfui Venskui

Paryžiaus priemiesčio Saint Maur bažnyčioje atsisveikinimo su amb. Adolfu Venskum žodį taria ilgametis Lie
Par yž iuj e vad
 ov
 as kun. Jon
 as Petr oš ius. Lin
 o Makn
 av
 ič iaus nuotr.

tu v ių kata l i k ų mi s i j os

Paryžiuje nustojo plakusi am
basadoriaus Adolfo Venskaus širdis.
Jis palaidotas St. Maur kapinėse,
greta žmonos Birutės, kurios taip
ilgėjosi. Jis buvo pirmasis Lietuvos
Respublikos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius prie Europos
Sąjungos ir NATO. Jo tarnyba buvo
įvertinta ne tik Lietuvos, bet Prancū
zijos ir Belgijos apdovanojimais.
Kartą jis tapo Bordo kavalie
riumi. Pamenu, susirūpinęs klausiau,
ar tikrai reikėjo užrištomis akimis
spėti, koks vynas įpiltas į taurę ir
kokių metų derliaus. Adolfas tik nu
sišypsojo. Žinoma, tai vien gražus
spektaklis, bet vynas buvo tikras. Jis
mokėjo gražiai ir išraiškingai, kaip
niekas kitas, ragauti raudoną vyną.
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Apžiūrėti, pauostyti, paskanauti, įsi
skverbti į pačią esmę. Tai buvo jo
metodas. Iš lėto, atsargiai, bet at
kakliai ir nenumaldomai įsiskverbti
į kiekvieno dalyko esmę. Ne teoriš
kai ar abstrakčiai, bet dalyvaudamas
ir bendraudamas. Meistrai tikrina
prinokusio olandiško sūrio kokybę
pastuksendami specialiu plaktuku
ir klausydami kitiems nesuvokiamų
garsų. Adolfas lengvai paliečia petį.
Atsisuka buvęs Belgijos premjeras
Vilfridas Martensas ar buvęs Eu
roparlamento pirmininkas Egonas
Klepšas – pažįstami dar iš dalyva
vimo jaunųjų krikščionių demokratų
organizacijoje laikų. Apsikabina, pa
sikalba – draugystė sodri ir subtili,
kaip senas Bordo vynas.

Pasaulio lietuvis / 2007 Spalis

Ne kartą Adolfas Venskus bu
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
praeidavo pro šalį, su kiekvienu pa
kalbėdavo, pabendraudavo. Su kiek
vienu, nepriklausomai nuo pareigų,
išsilavinimo ar amžiaus. Kartais at
rodydavo kad eiti kartu su juo trunka
amžinybę, nes mes visur skubame,
vis nespėjame. Kartais nebesupran
ti, kur jis tave veda ir kokiu keliu.
Galiausiai įsitikindavome, kad vi
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suomet tai buvo tiesiausias kelias į
tikslą. Taip mes atėjome į Europą.
Visi mes mylime savo Tėvy
nę Lietuvą. Dažnai ta meilė skamba
kaip tie Šv. Pauliaus supeikti cimbo
lai. Adolfas Venskus mylėjo Tėvynę
tyliai. Ne tik mylėjo, bet ja tikėjo ir
niekuomet neprarado vilties. Kuo ki
tu paaiškinti tai, kad jis netapo Pran
cūzijos piliečiu? Jis neturėjo forma
laus preteksto, kaip mūsų tremties
diplomatai. Kita vertus, jam tos pi
lietybės ne ypatingai reikėjo – juk jis
pasiekė profesinės karjeros aukštumų
ir be Prancūzijos pilietybės. Adolfas
Venskus tiesiog tikėjo Lietuva. Šian
dien galbūt reikia leisti emigruojan
tiems lietuviams neprarasti Lietuvos
pilietybės ir įsigyti kitą, jei jiems tai
suteikia galimybių. Bet svarbu ir pri
siminti, kad Adolfas Venskus nesiekė
kitos pilietybės vien todėl, kad tikėjo
Lietuva. Tai ypač svarbu šiandien ne
tiek emigracijoje, kiek pačioje Lietu
voje, kur kasdien girdi kalant: neti
kėk, netikėk, netikėk. Jūsų mažai, jūs
išnyksit, jūs alkoholikai, jūs haniba
lai, jūsų niekam nereikia... Skaudu
Adolfui buvo tai girdėti, bet jo tikėji
mas buvo nepalaužiamas.
Daug aukų sudėta už Lietuvą.
Partizanai, Parlamento gynėjai, Ka
lanta – sudegė kaip fakelai. Adolfas
Venskus prisiminė, kad svarstė prieš
palikdamas Tėvynę, ar eiti į mišką.
Nebuvo greta bendraminčių, o vieni
šam fakelui miške bolševikai nebūtų
leidę net užsidegti. Jam buvo skirtas
kitas būdas atiduoti save Tėviškei.
Jis ištirpo kaip druska. Ne todėl, kad
buvo inžinierius chemikas. Evange
lijų palyginimai kupini gilios pra
smės, bet kartu turi visiems aiškią
konkrečią reikšmę. Šiandien druska
mes pasiskaniname maistą. Senovė
je druska buvo vertinama labiau dėl
savo savybės neleisti maistui suges
ti. Vienas iš garsiųjų Romos kelių
taip ir vadinasi – druskos kelias. Dėl
druskos karai vykdavo. Pabendravę
su Adolfu suvokdavome, kad pra
dedame mažiau gesti. Taip jis visas
mumyse ir ištirpo...
Algirdas Saudargas
Lietuvos ambasadorius prie
Šv. Sosto ir Maltos ordinui

Adolfas Venskus

(1924-2007)
Paryžiuje mirė rugpjūčio 23 d.,  
eidamas 83-uosius metus. Gimė
Klaipėdoje. Anksti neteko tėvo. Ke
turiolikmečio paauglio akivaizdoje
„Memmelio“ žemėje išsilaipino Hit
leris. Slapstydamasis nuo vokiečių,
kurie gaudė jaunuolius kariuomenei,
atsidūrė Kaune. Baigė Šančių gim
naziją. Tuo pat metu kaip laisvasis
klausytojas lankė universitetą. 1944
m., paskutinę minutę, pasitraukė
iš Lietuvos. Sunki pabėgėlio dalia
Vokietijoje. Po karo, atsiradus gali
mybėms, studijoms pasirenka Pary
žių. Čia galų gale jį suranda sėkmė.
Amb. Adolfas Venskus, apdoJėzuitų remiamas baigia chemijos
vanotas
Lietuvos Didžiojo Kuni
mokslus, sukuria šeimą – veda Pran
gaikš
č

io
Gedimino ordino Koman
cūzijoje sutiktą lietuvaitę Birutę Šle
do
r

o
kry
ž

iu m i
petytę, dirba metalurgijos gamyklo
se.
Jėzuitų koplyčia buvo vieta, kur kiekvienas lietuvis galėjo rasti prie
globstį – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme, keturiasdešimt antruoju nu
meriu pažymėtas namas Granelle gatvėje, Paryžiuje, tapo vieta, kur lietuvių
rezistentų, tarp jų ir A. Venskaus, pastangomis buvo suburta Prancūzijos
Lietuvių Bendruomenė, kuri netrukus prisijungė prie Europos judėjimo, in
ternacionalinės organizacijos, įkurtos po Hagos kongreso 1948 m. 1972 m.
A. Venskus išrinktas Europos judėjimo lietuvių komiteto generaliniu sekre
toriumi.
1983-1988 m. A.Venskus vadovavo Strasbure veikusiam Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto Europos padaliniui, taip pat vadovavo Pa
saulio pabaltiečių santalkos atstovybei. Svarus jo indėlis rengiant 1983 m.
sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl padėties Estijoje, Latvijoje
ir Lietuvoje, kuri pasmerkė Baltijos valstybių okupaciją ir neteisėtą prijun
gimą prie Sovietų Sąjungos.
A.Venskus tampa Krikščionių demokratų partijos nariu. Tuo metu tai
buvo bene įtakingiausia politinė srovė Europoje. Aktyvaus išeivio pastan
gomis Lietuvos krikščionys demokratai neliko nepastebėti: drauge su kito
mis sovietų pavergtų Vidurio ir Rytų Europos šalių krikščionių demokratų
partijomis pradžioje susijungia į Uniją, iš kurios vėliau išaugo Krikščionių
demokratų internacionalas.
1990 m., kai Lietuva negalėjo turėti oficialių diplomatinių atstovy
bių, A.Venskus padėjo įteigti Baltijos šalių informacijos biurą Briuselyje.
1991 metais A.Venskus buvo paskirtas Lietuvos įgaliotuoju atstovu ry
šiams su Europos Parlamentu ir Taryba, o kiek vėliau – nepaprastuoju ir
įgaliotuoju ambasadoriumi prie Europos Sajungos ir NATO. Šias pareigas
ėjo iki 1995 metų. Iki pat mirties ambasadorius A.Venskus dirbo Lietuvos
ambasados Prancūzijoje garbės patarėju Europos klausimais.
Birutės ir Adolfo Venskų namai Paryžiuje buvo prieglobstis jaunos
Lietuvos diplomatams.
A.Venskus yra apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
no ordino Komandoro kryžiumi, taip pat Prancūzijos darbo ministro Auksi
niu garbės medaliu. Ambasadoriui yra suteiktas Belgijos Karaliaus Didžiojo
karininko laipsnio medalis.
2007 Spalis / Pasaulio lietuvis
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ispanijoje

2007-09-13–15 Lietuvos mi
nistras pirmininkas Gediminas Kir
kilas lankėsi Ispanijoje ir Madride
susitiko su Lietuvių Bendruomenės
atstovais, – pranešė Lietuvos žinių
agentūros. Pokalbyje daugiausia dė
mesio buvo skirta dvigubos piliety
bės problemai. Premjeras informa
vo apie savo sudarytą darbo grupę,
įstatymo pataisas, kurioms pritarė
Vyriausybė,  Seime registruotas nau
jas pataisas, referendumo galimybę.
Ministras pirmininkas neatmetė refe
rendumo galimybės, jeigu nepavyk
tų priimti įstatymo pataisų Seime.
Premjeras pareiškė manąs, jog yra

Premjeras susitiko su Lietuvių
Bendruomenės atstovais
daug galimybių, jog referendumas
įvyks, nes didelė dalis visuomenės ir
beveik visos politinės jėgos palaiko
dvigubos pilietybės idėją, kita ver
tus, referendumas turėtų įvykti kartu
su Seimo rinkimais.
Ispanijos lietuviai taip pat do
mėjosi, kaip Lietuvoje bus mažina
mi mokesčiai, nes, pasak jų, yra gal
vojančių apie sugrįžimą į Lietuvą ir
norinčių kurti savo verslą. Išeiviai
taip pat labai suinteresuoti lietuviš
kos televizijos transliacijomis, nes
šiuo metu jie nemato tokių TV pro
gramų.
Premjeras taip pat papasakojo

apie ekonominę šalies padėtį, augi
mo tempus, didėjančius atlyginimus,
artimiausius Vyriausybės darbo pla
nus.
Vakare Premjeras stebėjo Eu
ropos vyrų krepšinio čempionato
rungtynes Lietuva–Slovėnija. Po
rungtynių G. Kirkilas susitiko su
Lietuvos krepšininkais ir treneriais,
pasveikino juos su pergale ir palin
kėjo sėkmės kitose varžybose. Prem
jeras taip pat trumpai bendravo su
Lietuvos krepšinio sirgaliais, kurių
Madride labai daug.

Almerijos lietuviams paskirtas kunigas
Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos delegatas užsienio lietuviams
katalikams prel. E. Putrimas rugsėjo
16 d. šv. Mišias atnašavo Ispanijoje,
Campohermoso (netoli miestelio Ni
jar – Almerijos provincijoje), Kris
taus Įžengimo į Dangų parapijoje.
Jis oficialiai pristatė kun. Ei
gantą Rudoką, kuris nuo šiol bus
Almerijos vyskupijoje gyvenančių

lietuvių katalikų kapelionas. Kun.
Rudoko paskyrimą suderinti užtruko
dvejus metus. 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.
Marina Ruibiene ir vietiniais parapi
jos kunigais. Vilniaus arkivyskupas

metropolitas kardinolas A. J.   Bač
kis sutiko paskirti šioms pareigoms
Grenados teologijos fakultete studi
juojantį kun. Eigantą Rudoką. Pieti
niame Ispanijos Andalūzijos krašte,
neoficialiais duomenimis, gyvena
apie 15 000 lietuvių, o iš viso Ispa
nijoje – apie 50 000 lietuvių.
Užsienių lietuvių katalikų
sielovados delegatūros inf.

Mirus Lietuvos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam am
basadoriui Adolfui Venskui netekome iškilios, atsidavusios ir savo
gyvenimą pašventusios Tėvynei, asmenybės. Tai didelė netektis ne
tik Lietuvai, bet ir visai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Adolfas
Venskus, pirmasis Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos
ir NATO, buvo ne tik nusipelnęs diplomatas, tačiau ir aktyvus ben
druomenininkas, ilgametis Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės na
rys, palikęs neišdildomą pėdsaką Lietuvos ir visos išeivijos veiklos
istorijoje. Šią skaudžią valandą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos ir visos išei
vijos vardu reiškiu gilią užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiems, Prancūzijos Lietuvių
Bendruomenei ir visiems, kam Velionio vardas yra ir išliks brangus.
Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė
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Niekad nesakyk, kad viskas baigta

didžiojoje britanijoje

Į Lietuvą prieš penkerius metus iš Londono grįžo gyventi Al
kis Jaras, bet iš lietuvių bendruomenės veiklos jis nepasitraukė,
dirba PLB Kultūros komisijoje. Jau pasakojome apie jo vedamą
partizanų dokumentų rinkimo ir išsaugojimo projektą. Šiandien PL
prašo Alkį Jarą papasakoti apie Anglijos lietuvių gyvenimą, paly
ginti, kaip buvo anksčiau ir kaip dabar, mat A. Jaras daugelį metų
buvo Anglijos lietuvių sąjungos pirmininkas.
–Kaip susiklostė, kad grįžo
te gyventi į Lietuvą?
–Mano tėviškė yra Vilniaus
krašte, Hermanovičiuose, netoli
Švenčionių, kurie dabar atsidūrė Bal
tarusijos teritorijoje. Atvykau moky
tis į Vilnių, Vytauto Didžiojo gimna
ziją, gyvenau bendrabutyje. Turėjau
dėdę Vilniuje, kuris artinantis fron
tui pasiūlė trauktis su jo šeima į Že
maitiją. Kartu su broliu keletą mė
nesių Žemaitijoje ir gyvenom. Brolį
vokiečiai pagavo ir išvežė į Vokieti
ją, ir dėdė nutarė trauktis į Vokietiją.
Jis, geležinkelietis, buvo įsitikinęs,
kad negali čia pasilikti, nes atsidurs
Sibire. Taip karui baigiantis atsidū
riau Vokietijoje, buvau labai jaunas,
man buvo 16 metų. Gyvenau anglų
zonoje. Dirbau lageryje, kasiau ap
kasus. Nutariau laikinai išvykti į D.
Britaniją, kai ten vežė jaunus, mo
kyklinio amžiaus vaikus mokytis.
Dėdė žadėjo atvažiuoti iš paskos, bet
kai parašiau jam, kad Anglijoje ne
labai geras gyvenimas, mat per ka
rą Anglija pati labai nukentėjo, dėdė
atsisakė minties važiuoti į Angliją ir
išvyko į Australiją. Aš nutariau ne
važiuoti iš Europos, vis laukiau, kad
grįšiu į Lietuvą. Visi galvojo, kad
Vakarai privers Rusiją pasitraukti
iš Lietuvos. Lankiau anglišką mo
kyklą, paskui vakarinius kursus. Vi
są gyvenimą išgyvenau Anglijoje ir
niekada nepraradau vilties grįžti į
Lietuvą. Reikėjo 50 metų, kad galė
čiau tai įvykdyti.
Reikia pasakyti, kad anglai, iš
ėję į pensiją, važiuoja gyventi į Pran
cūziją ar Ispaniją, nes ten pigiau gy
venti. Ir man teko spręsti, ką daryti.
O kodėl ne į Lietuvą?

–Jūs daug metų vadovavote
Anglijos lietuvių sąjungai.
–Gyvendamas Anglijoje akty
viai dalyvavau lietuviškoje veikloje
– pirmiausia dirbau su jaunimu, su
skautų sąjunga. Skautams teko va
dovauti daug metų. Nuo 1970 m. ša
lia darbo vadovavau ir D. Britanijos
lietuvių sąjungai, 30 metų teko pir
mininkauti. Buvau įsijungęs ne tik į
kultūrinę, bet ir į politinę veiklą. Te
ko bendrauti su anglų politikais, ra
diju, televizija ir palaikyti Lietuvos
bylą: parodyti, kad mes dar gyvi.
Mums padėjo tai, kad Londone tu
rėjome Lietuvos atstovybę. D. Bri
tanija, kaip ir Amerika, nepripažino
Lietuvos okupacijos. Lietuvos am
basadorius Anglijoje buvo Bronius
Kazimieras Balutis, buvęs Lietuvos
ministras, ambasadorius JAV ir prieš
pat karą perkeltas į Angliją. Jis mi
rė nesulaukęs Lietuvos nepriklauso
mybės, bet jo padėjėjas Balickas su
laukė. Taip ambasada išsilaikė. Jos
pastatas 50 metų buvo nuomojamas,
ir sutartis baigėsi 1993 m. Tuomet
Lietuva nupirko naują pastatą. Mes
siūlėm Lietuvai perimti Lietuvių na
mus, bet jie buvo per maži. Lietuva
nupirko didesnį namą ir geresnėje
vietoje. Po to pirko kitą pastatą, ku
ris tikrai jau didelis. Čia yra vietos ir
Lietuvių Bendruomenei.
Lietuvių namus 1996 m. parda
vėme, nes Lietuvių Bendruomenė bu
vo labai sumažėjusi. Mes dar turime ir
didelę vasarvietę, kuri vadinama „So
dyba“. Abiem pastatams jau reikėjo
didelio remonto. Pardavę Lietuvių
namus suremontavome „Sodybą“.
Dabar jau esu Anglijos lietu
vių sąjungos garbės narys. Senbuvių

Alkis Jaras. S. Birgelio nuotr.
beveik nėra. Šeimininkauja naujie
ji. Perdavimas truko ilgai. Pradžio
je naujieji emigrantai nelabai norėjo
dėtis prie lietuviškos veiklos. Dau
guma dirbo nelegaliai, jų gyvenimas
buvo nenusistovėjęs. Dabar jau jie
apsisprendė ir dalyvauja, sukūrė sa
vų organizacijų, ypač vaikams mo
kyklų. Jų Londone jau 9. Mes turėjo
me tik vieną. Patys lietuviai turi įkū
rę savo restoranų, parduotuvių. Yra
toks pasakymas: jeigu Rytų Londone
pamatysi baltą žmogų, žinok, kad tai
lietuvis. Rytų Londone yra ir pirmo
sios bangos lietuvių, atvykusių XX
a. pradžioje, pirkta Šv. Kazimiero
bažnyčia, veikianti iki šiol.
Daug kas iš naujųjų emigran
tų pasako – į Lietuvą negrįšim: nėra
sąlygų, korupcija, nėra tvarkos, bet
kai kurie sako: pažiūrėsim, pamaty
sim. Jie vaikus leidžia į anglų mo
kyklas. Jų vaikai greičiau nutautėja
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negu mūsų laikais, kada tėvai labiau
stengėsi išlaikyti šeimoje lietuvių
kalbą, nors dabar lengviau bendrauti
su Lietuva. Ir daugelis tuo naudoja
si. Kalbėjau su skautų vadovais. Jie
sako, kad anksčiau skautų stovyklo
se būdavo 200-250 vaikų, dabar – tik
50. Lietuvai įstojus į ES tėvai vaikus
vasarai parveža pas senelius į Lietu
vą.
Neseniai Lietuvių sąjunga
šventė 60-metį. Į minėjimą susirinko
nauji žmonės. Susirinko gana daug.
Buvo suruošta gana įspūdinga vaka
rienė, kitą dieną vyko sąskrydis ir jis
jau buvo panašus į ankstesnius, kai
pradžioje mes rinkdavomės. Istori
ja kartojasi. Tokia gyvenimo ironija.
Niekad nesakyk, kad viskas baigta.
O jau atrodė, kad su mūsų generacija
baigsis lietuvybė Londone, daugelis
gerų veikėjų išmirė, kai kurie net ne
sulaukė laisvos Lietuvos.
Mums, atvykusiems po karo,
buvo reglamentuota, kur apsisto
ti, mes negalėjome apsigyventi kur
norėjome. Turėjai užsiregistruoti,
kur nori dirbti – ar kasyklose, že
mės ūkyje, ar viešbučiuose. Siųsda
vo ten, kur reikėjo darbininkų. Todėl
lietuviai neturėjo progos apsigyven
ti vienoje vietoje, kaip Chicagoje ar
Detroite. Buvome išblaškyti po visą
kraštą. Londone amb. Broniaus Ba
lučio iniciatyva buvo įsteigta Lietu
vių sąjunga: turim susiorganizuoti, –
sakė jis. Lietuviams buvo sunkumų
dėl kalbos ir kitų problemų. Daug
lietuvių išvyko į kitus kraštus, nes
ne visiems Anglija patiko.

Po karo čia radome XX a. pra
džioje atvykusius lietuvius. Jie buvo
susibūrę prie parapijos. Jų įsigyta
Šv. Kazimiero bažnyčia gyvuoja iki
šiol. Veikė organizacijos: Šv. Onos,
Šv. Kazimiero, Blaivybės draugija
ir kt. Mums rūpėjo kitokie dalykai
– politinė padėtis, kultūrinė lietuvių
veikla, prie kurios buvome pripratę,
todėl kūrėme naujus vienetus. Tai
stabdė jungimąsi. Nors jų pirminin
kas Bulaitis buvo vienas iš Sąjungos
kūrėjų. Sąjungos kūrimas buvo rei
kalingas – mes buvome neseniai iš
Lietuvos, o jie – jau primiršę daug ką
lietuviška. Dabar tai kartojasi. Dide
lių nesutarimų nebuvo. Mums buvo
svarbiausia sujungti išsibarsčiusius
lietuvius, palaikyti ryšius. Leidome
„Britanijos lietuvį“, kuris vėliau bu
vo pakeistas į „Europos lietuvį“, nes
laikraščio norėjo ir kitų kraštų lietu
viai.
–Kiek jūsų buvo?
–Iš Vokietijos 1947 m. atvyko
daugiau kaip 6 tūkst. lietuvių, iš jų
tik 1 tūkst. buvo moterų. Pusė jų vė
liau išvyko į kitus kraštus. Nutautė
jimui turėjo didelės įtakos, kad vyrai
vedė ne lietuvaites. Todėl Lietuvių
Bendruomenėje atsirado toks galvo
jimas, kad lietuviu gali būti ir žmo
gus, nekalbantis lietuviškai. Pusė
atvykusiųjų išvyko iš Anglijos. Są
jungoje vienu metu buvo iki 5 tūkst.
žmonių. Mokestis buvo simbolinis
– 1 svaras (mano, 16-mečio, savai
tės atlyginimas buvo 3 svarai). Už tą
svarą galėjai batus nusipirkti.

Lietuvių sodyba
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–Ar okupacijos metais buvo
te Lietuvoje?
–Į Lietuvą sovietiniais metais
man neteko atvažiuoti – bandžiau
daug kartų, bet negavau leidimo,
turbūt dėl mano politinės veiklos. Ir
apie tėvus iki 1972 m. nieko nežino
jau. Pasirodo, kad jie taip pat bėgo
į Vakarus, 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. Pirmą kartą į Lietuvą atvy
kau 1991 m. su sūnum.
–Kaip išlaikote „Sodybą“?
–„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
pų nuomotojai. Turime rasti vidurkį
– kaip patenkinti ir anglą, ir lietuvį.
Pradžioje mums vyko neblogai, bet
sunku buvo gauti lietuvį patarnauto
ją, kuris galėtų išlaikyti ir angliškąją
pusę. O anglas daro viską angliškai.
Dabar pasamdėm 2 kauniečius, ku
rie kalba angliškai ir, atrodo, jiems
sekasi neblogai.
Keletas įvykių, kurie atsitiko
naujiesiems lietuviams, atbaidė an
glus. Ypač nuskambėjo įvykis, kai
„Sodyboje“ vyko vestuvės ir lietu
vaičiai muštynėse susipjaustė – kru
vini vaikščiojo vestuvininkų aki
vaizdoje. Tai labai pakenkė „Sody
bos“ autoritetui.
Dabar lietuviai į Londoną
jau nebesiveržia, nes čia nebegali
ma gauti darbo, jau privažiavo labai
daug imigrantų, ypač daug lenkų.
Lietuvoje už mažus pinigus
galima pragyventi kaip ten už dide
lius. Ten viskas brangiau, bet lietu
viai moka gyventi už mažus pinigus.
Jeigu turi nuolatinį darbą, gali gy
venti. Daugelis šeimų gyvena nuo
algos iki algos. Ypač tie, kurie dirba
statybose, – kiek uždirbo, tiek išlei
do.
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jungtinėse amerikos valstijose
Turiu mielą
žmoną ir šešis vaikus
sako praėjusią vasarą su sūnumi Tomu Vilniuje viešėjęs JAV Lietuvių tarybos pirmi
ninkas Saulius Kuprys, atvykęs pasigrožėti Dainų švente ir dalyvauti brolio Jono Kuprio
fotoparodos M. Mažvydo bibliotekoje atidaryme. Saulius Kuprys šiuo metu yra vienas pajė
giausių JAV lietuvių išeivijos visuomenės veikėjų, advokatas, „Draugo“ dienraščio valdybos
pirmininkas, Katalikų federacijos pirmininkas, gyvenantis Chicagoje. Naudojamės proga jį
pristatyti „Pasaulio lietuvio“ skaitytojams. Beje, reikia pridėti, kad Saulius Kuprys – puikios
šeimos tėvas, lietuvybei užauginęs šešis jaunus veikėjus.
–Kurią iš savo gausių parei
gybių išskirtumėte kaip svarbiau
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 šiuo metu ir Jung
tinio pabaltiečių komiteto (JBANC),
kurio centras Washingtone, valdybos
pirmininkas, kadangi ALTas įeina į
tą komitetą. Valdybos keičiasi pagal
tautybes. Šiemet lietuvių eilė. Tary
bos pirmininkas – dr. Ramūnas Kon
drotas Washingtone. Aš retsykiais
nuvykstu, ryšį palaikom dažniausiai
telefonu. Vienas didesnių pastarojo
meto renginių buvo Komunizmo au
kų paminklo atidengimas Washing
tone, kuriame aktyviai dalyvavom
ir į kurį atsikvietėm ses. Nijolę Sa
dūnaitę ir prel. Alfonsą Svarinską iš
Lietuvos, kaip pasipriešinimo prieš
okuopantus sąjūdžio dalyvius. Mes
parūpinome jiems kelionę, jie buvo
mūsų svečiai ir buvo ypač pagerbti.
Paminklą atidengė prez. Bush, daly
vavo aukšti Valstybės departamento,
Kongreso, Senato atstovai.
ALTas jungia 17 išeivijos or
ganizacijų. Esame padidėję, yra
naujai įstojusių – pvz., Lietuvių
prekybos rūmai, Labdarių sąjunga,
anksčiau yra įstojusi Neo Lithuanų
sąjunga. Ir toliau bandome plėsti na
rystę, ieškome naujų organizacijų.
Palaikome glaudžius ryšius su JAV
Lietuvių Bendruomene, keičiamės
informacija. Mūsų įstaiga Washing

tone dažnai jai talkina, kai prireikia.
Kooperuojame savo pajėgas labai
aukštame lygyje, ir tai labai gerai
veikia pačią lietuvių bendruomenę
Amerikoje.
–Esate ir vienintelio už Lie
tuvos ribų dienraščio „Draugas“
valdybos pirmininkas. Kaip laiko
si dienraštis?
–Rengiamės „Draugo“ 100mečiui. Bandom pagerinti laikraštį ir
kokybiškai, ir kiekybiškai, ieškome
naujų bendradarbių. Tikslas – pri
traukti masę naujai atvykusių lietu

vių, kad laikraštis būtų ir jiems nau
dingas, ir įdomus, neprarandant savo
principinių nusistatymų – „Draugo“
patriotinės ir krikščioniškos pasau
lėžiūros. Ta linkme mes einam, dar
bo yra, nes yra daug naujų leidinių,
kurie gan sėkmingai veikia ir kelia
mums nemažą iššūkį.
–Tiesiog stebėtina, kaip vi
sur spėjate, juk esate ir Lietuvių
katalikų federacijos pirmininkas
bei atstovas ALTe?
–Šiais metais federacija šven
nukelta į 26 psl.

JAV Lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys (kairėje)
Vida ir brol iu Jonu Vilniuje
2007 Spalis / Pasaulio lietuvis
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JAV istorikas: mano tautiečiai lietuviai –
tarp labiausiai neįvertintų Amerikoje
Delfi.lt dienraštis 2007 rug
pjūčio mėn. 27 d. paskelbė žinią,
kad JAV gyvenantis 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
pasigirti nemažu indėliu į JAV istori
ją, esą taip pat nusipelno analogiško
įvertinimo.
„Ką, nėra lietuvių dienos?”
– W. C. Kashatus laiškas su tokiu
retoriniu klausimu pavadinime pasi
rodė dienraščio „Philadelphia Daily
News” interneto puslapio nuomonių
skiltyje. Laišką istorikas parašė re
aguodamas į diskusijas, neseniai ki
lusias dėl gėjų ir lesbiečių istorijos
mėnesio panaikinimo Philadelphijos
mokyklose.
„Jei gėjai ir lesbietės primyg
tinai reikalauja istorijos mėnesio
mokyklose, mano tautiečiai nusipel
no Amerikos lietuvių istorijos die
nos, – pažymi autorius. – To prašyti

nėra per daug. Tiesą sakant, yra 29
dienos, pripažinimo vertos mažiau
nei mes nusipelnome”.
Anot jo, „šiandien atrodo, kad
kiekviena etninė ir rasinė grupė yra
pagerbiama specialiai diena ar mė
nesiu, išskyrus 1,7 mln. Amerikos
lietuvių”.
Kaip nurodo W. C. Kashatus,
afroamerikiečiai turi Juodosios isto
rijos mėnesį, italai – Kolumbo die
ną, airiai – šv. Patriko dieną: „Net
Amerikos lenkai turi specialią dieną,
skirtą pagerbti revoliucijos herojus
Kazimierą Pulaski ir Tadeušą Kos
ciušką. Nors T. Kosčiuška net nebu
vo lenkas. Jis buvo lietuvis”.
Istorikas apgailestauja, kad
nei mokyklose, nei plačiau visuome
nėje Amerikos lietuviai niekada ne
buvo tinkamai įvertinami: „Visada
jaučiausi, kad mano tautiečiai šioje
šalyje buvo tarp labiausiai neįver
tintų ir nepripažintų etninių grupių,
nepaisant to, kad jie prisidėjo prie
ekonominio klestėjimo ir kultūros
puoselėjimo ne mažiau nei kiti”.

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
įsitvirtinti už Atlanto.
„Amerikos lietuviai buvo tarp
tų darbininkų, kurie industrinėje ero
je tapo darbo rinkos stuburu”, – tvir
tina istorikas.
Jis taip pat paminėjo keletą
įvairiose srityse išgarsėjusių lietuvių
kilmės amerikiečių: astrofizikę Sal
lie Baliunas, dizaineres Lane Bryant
ir Beth Levine, 1912–1919 metais
FTB vadovavusį Bruce’ą Bielas
ki, amerikietiško futbolo žaidėjus
Johnny Unitą, Dicką Butkų ir Joe
Jurevicių, golfo žaidėją Johnny Go
odmaną, sunkaus svorio bokso čem
pioną Jacką Sharkey, tenisininką Vi
tą Gerulaitį, aktorius Nicką Adamsą,
Charlesą Bronsoną, Genie Francis ir
Johną C. Reilly, filmų kūrėją Joną
Meką, „Playboy” modelį Lisą Boy
le, – pranešė Delfi.lt.

atkelta iš 3 psl.
čia 100 metų sukaktį. Daug rūpesčių
dėl parapijų išlikimo. Stengiamės
palaikyti glaudų ryšį su sielovados
atstovybe – prel. Edmundu Putrimu,
Lietuvių Bendruomene. Kazimierie
čių motiniškame name tuo klausimu
federacija buvo sukvietusi pasita
rimą. Reikia spręsti klausimą pla
čiai, ieškoti naujų galimybių ir imtis
energingesnių priemonių. Parapijų
užduotys nėra pasibaigusios, nes yra
daug naujai atvykusių. Jų sielovada
nėra pakankama aptarnauta, nors ga
limybių yra, tik reikia kūrybingiau
veikti.
Esu dar ir advokatas, turiu sa
vo klientūrą ir šeimą, mielą žmoną
ir 6 vaikus, kuriems turėčiau atiduoti
pirmenybę. Gal ne visada taip išeina,
bet to bandau siekti.

–Jūsų ir vaikai aktyvūs lie
tuviškoje veikloje, ateitininkai.
–Stengiamės. Jie turi laisvą
valią, kur dalyvauti. Duktė, baigda
ma universitetą, parašė diplominį
darbą iš istorijos apie Sibiro tremti
nius. Darbas buvo gan aukštai įver
tintas. Dabar ji tęsia mokslus ma
gistro laipsniui gauti.

Įstaigos Washingtone darbuotojai –
taip pat iš Lietuvos atvykę studentai.
Štai Vilniuje, prie Arkikatedros, suti
kau Simoną Girdzijauską, kuris ilgą
laiką dirbo mūsų būstinėje Washing
tone, dabar jis yra grįžęs į Lietuvą
ir darbuojasi visuomeninėje srityje.
Pritraukiame gal ne taip masiškai,
bet atskiras ryškias asmenybes.
Palaikome ryšius su Lietuvos
organizacijomis. ALTas pradeda kal
bas su muziejais Lietuvoje dėl ALTo
archyvo tvarkymo ir ateities. Norė
tume, kad jis būtų naudingas mūsų
istorikams. Dabar archyvas saugo
mas Chicagoje.
O šiaip Chicagoje dar yra ne
mažai lietuviškų organizacijų. Gal
ne visos veikia taip efektingai kaip
anksčiau, bet veikia ir tuo džiaugia
mės.
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–Kas nauja Chicagoje, kaip
sekasi pritraukti naujausios kar
tos lietuvius?
–Naujosios ir ankstesnės kar
tos ryšiai gerėja, visokiais būdais
bandom įtraukti naujuosius atvykė
lius. ALTos įstaigos vedėjas Chica
goje yra iš naujosios bangos, yra at
skirų narių. Pvz. Chicagos skyriaus
taryboje labai aktyviai konkrečiais
darbais reiškiasi nemažai žmonių.
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„SLA žinių“ naujausias numeris

SLA žinios praneša, kad SLA
narių Alicia  Ana  Zibertas ir jos  vy
ro   Jorge  Alberto   Mazzaroni dėka
visuose vaistinės   MAGA SHOP
PLUS   filialuose SLA   nariai gali
gauti dideles vaistų ir kvepalų nuo
laidas, tik reikia turėti SLA nario
mokesčio kvitą. SLA  biblioteka yra  
naujai tvarkoma ir archyvai kompiu
terizuojami. Prie šio  darbo prisidėjo
Roberto Aleksiūnas, Diana Oniūnas,
Elena Germanavičienė, Iris Urbietis
ir  Adriana Linkevičienė. „Lietuvos
Aidų“ radijas  programas sekmadie
niais transliuoja nuo 19 iki 21 val.
Internetu  galima pasiklausyti  www.
ecosdelituania.com.ar

Jaunimas kviečiamas studijuo
ti Vasario 16-tos gimnazijoje. „Do
bilo“ tautinių šokių  ansamblio daly
vė  Leticia  Varela Valantinas išvyko
į   Lietuvą, į Vilniaus   universitete
veikiančius keturių mėnesių lietuvių
kalbos kursus. SLA Centro valdyba  
praneša apie Bruno Usonio mirtį.
SLA jau turi savo svetainę internete
www.sociedadlituana.8k.com    Tin
klapį parengė Evangelina Varela Va
lantinaitė. Šeštadieniais SLA patal
pose vyksta SLA nariams nemokami
dviejų lygių lietuvių kalbos kursai,
kuriuos veda Suzana  Dapkevičius ir
Arnaldo Vezbickas. Repetuoja tau
tinių šokių ansambliai „Dobilas“ ir

argentinoje
„Gintaras“ (vadovas Enrique Ciko
ta), taip pat mažųjų grupė „Dobi
liukai“ (vadovės Nelly Zavickaitė
Mahne ir Johana Mahne Zavickas)
bei mišrus choras „Daina“ (vadovas
prof. Henrikas Urbonas). Kviečiami
nauji nariai. Kiekvieno mėnesio pir
mą šeštadienį SLA patalpose vyksta
nemokamos amatų pamokos, kurias
veda Aida Kučinskaitė Vogl. Argen
tinoje rugsėjo 16 d. buvo švenčiamas
artėjantis pavasaris. Buvo surengtas
„Lietuvių vaikų pavasario sutiki
mas”, dalyvavo „Lietuvių centro“,
„Mindaugo“, „Nemuno“ bei SLA
draugijos vaikučiai. Buvo surengti
pietūs.

Mažėja išvykstančiųjų iš Lietuvos
Statistikos departamentas in
formuoja, kad 2006 m. iš Lietuvos
emigravo beveik du kartus mažiau
gyventojų nei prieš metus.
Per pirmuosius (2004) narys
tės Europos Sąjungoje metus emig
rantų iš Lietuvos skaičius išaugo
1,4 karto – nuo 22,7 tūkst. iki 32,5
tūkst. Daugiausia – 48,1 tūkst. (2
kartus daugiau nei 2003 m.) – emig
ravo 2005 m. Per 2006 m. emigran
tų skaičius sumažėjo: emigravo apie
27,8 tūkst., tai beveik du kartus ma
žiau nei 2005 m. ir tik penktadaliu
daugiau nei 2003 m.
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. 2006 m. penktadalį emigran
tų sudarė 25–29 m. gyventojai, 20–24
m. amžiaus gyventojai sudarė 15 pro
centų ir 30–34 m. amžiaus – 12 pro
centų, 2003 m. atitinkamai – 18 pro
centų, 13 ir 12 procentų. 60 metų ir
vyresnio amžiaus gyventojai 2006 m.
sudarė nedidelę dalį – apie 4 proc. vi

sų emigrantų (2003 m. – 6 proc.).
2006 m. emigravę vyrai sudarė
53 procentus, moterys – 47 procen
tus. Beveik pusė (44 proc.) 18 m. ir
vyresnio amžiaus emigrantų moterų
ir vyrų (42 proc.) – susituokę asme
nys, atitinkamai 2003 m. – 46 proc. ir
50 proc. Nebuvusieji santuokoje su
darė 44 procentus šio amžiaus emig
rantų vyrų, moterų – 36 procentus.
Didėja išsilavinusių emigrantų
dalis. 2006 m. kas penktas emigra
vęs buvo baigęs aukštąją ar aukštes
niąją mokyklą, o 2003 m – kas sep
tintas. Pernai sumažėjo išvykusiųjų,
turinčių vidurinį, specialųjį vidurinį
ir pagrindinį išsilavinimą, t. y. 2,6
karto mažiau nei 2005 m. ir dešim
tadaliu – nei 2003 m. Daugiau nei
pusė 2003–2006 m. visų šio amžiaus
emigrantų turėjo vidurinį ir specia
lųjį vidurinį išsilavinimą.  
Dauguma išvykusiųjų – nedir
bantys asmenys. Šeši iš dešimties 15
metų ir vyresnio amžiaus emigrantų
prieš išvykdami nedirbo. Kas šeštas
emigravęs šio amžiaus gyventojas
buvo specialistas (mokytojas, dėsty
tojas, gydytojas ir pan.) ar aptarna
vimo sferos ir prekybos darbuotojas
(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 (63 proc.) išvykusiųjų turėjo tikslą
dirbti kitoje šalyje. Prieš metus tokių
asmenų buvo 82 proc. Daugėja išvyks
tančiųjų dėl šeimyninių aplinkybių, t.
y. išvykstama pas anksčiau emigra
vusius šeimos narius ar sudarius san
tuoką su užsieniečiais. 2006 m. dėl
šios priežasties emigravo kas septintas
(2003 m. – kas devintas) asmuo. Didė
ja išvykstančiųjų mokytis dalis: 2003
m. – 4 proc., 2006 m. – 14 proc.
Vis daugiau grįžta į Lietuvą.
Remiantis gyvenamosios vietos de
klaravimo duomenimis, 2006 m. į
Lietuvą imigravo 7,7 tūkst. žmonių,
tai 14 proc. daugiau negu 2005 m.
Daugiausia į Lietuvą atvyko iš Jung
tinės Karalystės, Airijos, Rusijos
Federacijos ir Baltarusijos. 2006 m.
daugumą – 71 procentą (5,5 tūkst.) –
atvykusiųjų sudarė į tėvynę gyventi
grįžtantys Lietuvos Respublikos pi
liečiai, 2003 m. jie sudarė 28 proc.
visų imigrantų, sakoma Statistikos
departamento pranešime spaudai.
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Šią vasarą Kernavėje, kur vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vado
vų suvažiavimas, teko pasikalbėti su daugelio kraštų atstovais. Ypač džiugu,
kad buvo galimybė susitikti su žmonėmis iš kraštų, iš kurių PL redakcija
gauna mažai arba visiškai negauna žinių. Siūlome keletą išskirtinių pokal
bių su žmonėmis iš pačių netikėčiausių kraštų. Išgirsime ir linksmų, ir labai
liūdnų istorijų.

Mama prašė Dievo paimti mane į Dangų
Regina Trofimenko
Jakutijos LB pirmininkė

–Kas sudaro Jūsų bendruo
menę?
–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
so apie 60. Senukų labai neįtrauksi,
ką galėjau, įtraukiau. Lietuva mums
padeda, gauname kelialapių – vaikai
atvažiuoja į vasaros stovyklas, lietu
vių kalbos kursus. Aš ir dabar atve
žiau du bernužėlius į kursus Vilniu
je. Jie nori grįžti į Lietuvą.
–Koks Jūsų pačios likimas?
– Visi esam tremtinių palikuo
nys, tų baisių sąlygų likučiai. No
riu, kad jūs parašytumėte apie trem
tį, apie žmonių likimus. Apie mane
daug rašė Jakutsko laikraščiai, rodė
televizija. Apie šiaurės tremtinius
buvo rašoma knygoje „Litovcy u le
dovitogo okeana“ – lietuviškai „Lie
tuviai prie Laptevų jūros“. Dar yra
Dalės Grinkevičiūtės knyga lietuviš
kai ir rusiškai. Mano bendrija išleido
3 tokias knygas rusiškai. Per televi
ziją buvo 2 ar 3 laidos apie bendri
ją, apie lietuvius. Vyko Rusijos tautų
festivalis, jo metu buvo paminėti ir
lietuviai. Atsivežiau žurnalą, ten vi
sos mūsų bendrijos aprašytos.
Į Lietuvą, prie jurtos, kuri
lapteviečių tremtinių yra pastatyta
Rumšiškių nacionaliniame muzieju
je, mes buvom atvežę jakutus, kurie
tremtyje globojo lietuvius. Susiti

28

Regina

Pasaulio lietuvis / 2007 Spalis

burbaitė

Trofimenko

susitikimai

ko žmonės, kurie buvo atsidūrę prie
Laptevų jūros. Kaune veikia stipri
lapteviečių bendrija. Labai gražiai
pabendravom.
„Pasaulio lietuvį“ gaunam,
skaitom susirinkę. Kitos spaudos
mums jau niekas nebesiunčia, anks
čiau gaudavom ir laikraščių.
Tremtiniai gyveno ne ten, kur
mes dabar gyvenam, o toliau į šiaurę
– Bykov Mys, Titary, Trofimovskas,
kur žmonės buvo išmesti ant sniego.
Mus pirmiausia nuvežė į Altajaus
kraštą, paskui mamą nuvežė į Bykov
Mys, mes plaukėm tose baržose.
Antanas Burba, mano tėvas,
Suvalkijoje, Pajevonyse, buvo šaulių
vadas. Mamą išvežė, o jis tuo tarpu
nebuvo namuose, bet matė, kaip ve
ža, sėdėjo rugiuose. Nieko negalėjo
padaryti. Mamą išvežė su tėvukais.
Ji buvo nėščia ir turėjo 2 metų mer
gaitę, kuri mirė. Gimiau aš Altajuje,
tada mus išvežė į Šiaurę.
–Ar žinote savo tėvelio –
partizano istoriją?
–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
vienas kito vardo. Tėveliui nutraukė
kojas, jis kartu su juo ėjusiam vai
kinui pasakė, kad yra Antanas Bur
ba, kad jo šeima Sibire, Šiaurėje.
Nusiuntė draugą pagalbos ieškoti į
kaimą. Kol tas berniukas vaikščiojo,
jis nusišovė, suprato, kad jam niekas
nebegali padėti, kad NKVD jį vis
tiek paims. Berniukas grįžęs jį palai
dojo. Jis įsiminė, kur palaidojo. At
sėdėjęs 10 metų Kalymoje susirado
tą kapą ir kiekvienais metais Verbų
sekmadienį ateidavo ant kapo. Kai
Lietuva tapo nepriklausoma, aš da
viau skelbimą į laikraštį, ieškodama
tėvo. Vienas vyras atsiliepė, tai buvo
tas pats berniukas, kuris liko gyvas,
kai tėvelis buvo sužeistas. Jis pasa
kė, kur yra kapas. Mes tėvelį iška
sėm, labai gražiai Kalvarijoje palai
dojome. Rodė televizija. Tas žmogus
daug man apie tėvelį pasakojo. Da
bar tas žmogus jau miręs.

Mano dėdei kun. Juozui
Zdebskiui, komunistai, kaip sako
ma, kaulus laužė, kol nužudė auto
avarijoje.
–Kodėl negrįžtat į Lietuvą?
–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
čia darbo, kol kalbos neišmoks. Ant
roji, kurios darbas yra kalbėjimas,
niekaip negalės. Padavėja dirbti kaž
kaip nesinori. O aš be dukterų nega
liu, širdis vis tiek bus su jomis. Turiu
tris anūkus. Taip susiklosto gyveni
mas. Jeigu anksčiau būtume žinoję,
kad galėsim grįžti, kad bus sudary
tos sąlygos grįžti, kad bus mokama
kompensacija, būtume lankę lietu
vių kalbos kursus. Kai mergaitės bu
vo mažos, aš jas mokiau lietuviškai,
siųsdavau į Lietuvą. Paskui, kai iš
augo, pamiršo.
–Papasakokite apie vietinius
gyventojus – jakutus, ar jie jums
draugiški?
–Karo metu jie turėjo dirbti
frontui. Juos atsiuntė pas lietuvius,
nes jie taip pat buvo represuoti. Jų
nebuvo kuo valgydinti Čiarapčioj,
jų gyvenamoje vietovėje, todėl visus
išvežė į pačią Šiaurę, kur jau buvo
išmesti lietuviai, kad jie mokytų lie
tuvius žvejoti ir valgyti žalią žuvį.
Jie geri žmonės, nuoširdūs, duodavo
lietuviams apsiauti, gabaliuką kailio
kepurei pasisiūti ir t.t.
Jie minėjo represijų Čiarap
činske 60-metį. Jakutijos prezidentas

davė didelį garlaivį, surinko visus li
kusius čiarapčincus ir porą lietuvių.
Vyko „Reis pamiati“ – Atminties ke
lionė – į tas vietas, kur buvo ištremti
čiarapčincai ir lietuviai. Vežėm vai
nikus. Čiarapčia – tai jakutų miestas.
Mes važiavom į Trofimovską, dabar
jis jau nuplautas, nes upė graužia
krantą. Lenos upė išnešė jau ir lie
tuvių kapus. Trofimovske lietuvių
dar šiek tiek pasiliko. Bykov Myse,
ant kapų, jie pastatė medinį pamin
klą. Kai mes tą kartą buvome, aš ap
lankiau paminklą, prisiminiau, kaip
augau tame Bykov Myse. Buvau al
kana, neapsirengusi, valgėm vienas
žarnas, nes žuvies mums niekas ne
davė. Vaikas kitokio gyvenimo ne
žinojo. Mama pasakojo, kad ji prašė
Dievo mane paimti į Dangų, negalė
jo žiūrėti į vaiko kančias. Aš sirgau,
žmonės mamai liepdavo mane išmes
ti. Nebuvo nei felčerių, o tuo labiau
daktarų. Tuo tarpu Dievas atsiuntė
jauną felčerį. Aš jau gulėjau beveik
negyva. Jis priėjo, pažiūrėjo, sako:
kokia graži mergaitė, ar galima, aš ją
pamėginsiu išgydyti, vis tiek ji mirs.
Aišku, mama leido. Jisai mane ir iš
gydė. Man buvo abiejų pusių plaučių
uždegimas. Aš to felčerio nežinau nė
pavardės, nei kur jis dabar.
Kai aš pradėjau pasakoti sa
vo likimą, visi labai susidomėjo. 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.

LR Seim o ir PLB posėdis
Spalio 15–19 d. Vilniuje, Seimo rūmuose, vyks kitas LR Seimo ir PLB
komisijos posėdis. Bus tariamasi dėl šios komisijos nuostatų papildymo; dėl
dvigubos pilietybės įgijimo. Vieną posėdį planuojama skirti emigracijos ir
imigracijos klausimams, pranešimus skaitys įvairių valstybės institucijų at
stovai. Viena diena skirta išvykai į Rytų Lietuvos mokyklas. Spalio 18 d. bus
paminėtas Mažosios Lietuvos gyventojų genocidas. Bus kalbama apie LRT
televizijos programos transliavimą į JAV ir kt.
PL inf.
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Važiuojant per Lietuvą labiausiai stebina kapai
Vitalija Kolesnikova

Baltarusijos LB pirmininkė
–Kokiose vietovėse gyvena
lietuviai 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.
1-2 renginius per mėnesį su jais su
rengiame kartu. Štai šią vasarą kino
teatre Minske atidarėme fotoparodą
autoriaus, kuris yra gimęs Lietuvo
je „Vilnius per vieną dieną“. Lietu
vių yra Pelekuose, Breslaujos rajo
ne, Vitebsko srityje, kur šiemet bu
vo švenčiamas bažnyčios šimtmetis.
Kartu su ambasada padarėm atmini
mo lentą kunigams – pradininkams,
statytojams. Bažnyčios teritorijoje
yra išlikę du kapai. Atvažiavo litua
nistinės mokyklos mokiniai. Paklau
sėm klebono, ar galima lietuviškai

sugiedoti vieną giesmę. Pasakė, kad
ne. Nutarėm nesipykti, sugiedoti ki
tą kartą, bet sunku buvo patikėti, kad
tai įmanoma. Juk visi žino, kad lietu
vių ten yra daug. Viskas tik baltaru
siškai, anksčiau buvo tik lenkiškai.
Tai atminties trūkumai. Va
žiuojant per Lietuvą labiausiai ste
bina kapai. Visur labai sutvarkyti.
Baltarusijoje kapai nesutvarkyti, ir
tai duoda signalą, kad ten ne viskas
gerai su dvasiniu pasauliu.
Labai daug renginių daryda
vom Gardino srityje: Gervėčiuose,
Lydoje, Pelesoje. Lankom Rečicą
Pietų Baltarusijoje. Ten yra lietuvių,
veikia lietuviškai baltarusiška alaus
darykla, labai gero aulaus darykla.
Netoli yra kaimas Malkovka, kur 26
kiemai visi lietuviški. Vaikai ir anū
kai jau išvažinėję į Minską, Mstis

lavlį, bet bobutės dar gyvena. Lie
tuvių Bendruomenė sutvarkė kapus,
pastatė kryžių. Dabar bobutės pačios
tvarkosi.
–Kaip vyksta tas jūsų ben
druomeninis gyvenimas?
–Šv. Simono ir Elenos katali
kų bažnyčioje Minske vieną kartą per
savaitę vyksta lietuviškos Mišios. Į
Mišias sukviečiam visus. Turim būs
tinę, bet nėra vietos koncertuoti arba
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, kilo mintis įkurti
ir respublikinę, jie buvo iniciatoriai.
Mes jungiame visus paprasta narys

Vit alija Kolesnikova (iš kairės), Baltarusijos LB pirmininkė; Antanas Rasiulis, Krasnojarsko LP pirmininkas;
Birutė Nenartavičiūtė, Rusijos LB pirmininkė
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te. Ir gervėtiškiai yra LB nariai. Tu
rime meno grupių, visos jos Gardino
srityje – Pelesoje, Lydoje – kapela,
Astrave – kapela, „Žilvičio“ ansam
blis Rimdžiūnuose. Minske turim
kapelą. Prie kultūros instituto veikia
šokių ansamblis.
–Jaunimo turite?
–Turim, tai daugiausia mišrių
šeimų vaikai, išskyrus Rimdžiūnus
ir Pelesą. Arba lietuvis vedė, arba

lietuvė ištekėjo. Kai Lietuva atgavo
nepriklausomybę, rusai gavo lietu
viškus pasus, atvažiavo į Baltarusiją
ir niekada jų neatsisakė. Jeigu žmo
gus turi lietuvišką pasą, mes jam taip
pat negalim sakyti, kad jis nelietu
vis. Taigi ir tokių turime, jie ateina
su vaikais. Jie tiesiog prisirišo prie
lietuvių, prie mūsų kultūros. Mes jų
neatstumiame. Jų vaikai – tikri lietu
viukai, baltapūkiai. Kas ketvirtį lei
džiam „Mūsų žodį“. Pati esu redak

torė, sūnus man sutvarko medžiagą.
–Kaip Jus pristatyti „Pasau
lio lietuvio“ skaitytojams?
–Aš jau pensininkė, 36 m.
gyvenu Minske, į Baltarusiją atite
kėjau, Mokslų akademijoje dirbau
prancūzų kalbos dėstytoja, docentė.
Mūsų šeimoje visi „prancūzai“. Ir
vyras, ir dabar jauniausia dukra, kuri
perėjo į penktą prancūzų specialybės
kursą.

Lietuviškai išmokau Vasario 16-osios gimnazijoje
Veronika Kavaliauskaitė

Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjungos iždininkė
–Malonėkite prisistatyti.
–Aš esu lietuvė tik iš tėvo pu
sės. Mano seneliai buvo kilę iš Tau
ragės, mano tėvas jau gimė Urugva
juje, o mano mama su Lietuva neturi
nieko bendra. Namuose mes nekal
bėdavome lietuviškai, mano tėvas
nemoka kalbėti lietuviškai, o aš iš
mokau Vasario 16-osios gimnazijo
je.
– O kas Jus pasiuntė į Vasa
rio 16-osios gimnaziją?
–Tai buvo mano ir bendruo
menės noras, kad galėčiau bendrauti
su lietuviais. Aš gavau stipendiją. Po
paskutinio Pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso Pietų Amerikoje aš buvau

labai pikta, kad negalėjau susikalbė
ti lietuviškai, todėl ir nusprendžiau
išmokti.
–Ar daug lietuvių, kurie sa
ve laiko lietuviais ir nori veikti?
–Apie 200, kurie eina į šven
tes, pasirodymus. Aktyvių – apie 60.
Prieš 20 metų buvo daugiau ir ne tik
Montevidėjaus mieste. Veikia mūsų
sporto klubas, kur susirenka daug
jaunimo.
–Kas Jums padovanojo ke
lionę į Lietuvą?
–TMIDas – Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas.

Veronika Kavaliauskaitė (kairėJul ia Ukai iš Braz il ij os

je ) ir

Lauktume kunigo iš Lietuvos
Antanas Rasiulis

Krasnojarsko LB pirmininkas
– Ar Lietuva Jums padeda,
ar lietuviai Krasnojarske (Rusija)
turi galimybę lietuviškai mokyti
vaikus? Ar Lietuva Jums siunčia
pagalbą?
–Taip. Prieš 10 metų mes
įsteigėm mokyklėlę, kuri dirba šeš
tadieniais ir trečiadieniais, nors va
diname sekmadienine. Buvo vienas
pedagogas iš Lietuvos, kitas. Paskui
jų atsisakėm. Paskutinioji pedagogė
iškėlė didžiulius reikalavimus. Maža

to, kad jai mokėjo TMIDas, ir mokė
jo nemažus pinigus, ji dar reikalavo,
kad ir tėvai jai mokėtų. Buvo labai
skandalinga moteriškė. Dabar saviš
kis dėsto ir vaikams, ir suaugusiems,
kurie nori šiek tiek pramokti lietuvių
kalbos.
Blogiau su kunigais. Aš tą
klausimą keliu ne pirmą kartą įvai
riuose lygiuose, kad atsiųstų kokį
nors kunigą iš Lietuvos. Nors ret
karčiais. Kol kas padėtis beviltiška.

Krasnojarske yra katalikų bažnyčių,
jos priimtų, bet neturime lietuvio ku
nigo. Yra kunigų katalikų lenkų, is
panų.
Esame sulaukę ir svečių iš
Lietuvos. 1998 m., kai minėjome
masiškiausios lietuvių deportacijos
50-metį, buvo atvykusi gausi dele
gacija iš Lietuvos. Vyko lietuviškos
šv. Mišios, buvome gavę netgi lei
dimą per Mišias sugiedoti „Marija,
Marija“.
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Venesuel os prezidento aš nerinkau
Maria Elena Baronas Šulcas
Venesuelos LB pirmininkė

išeiti gatves. Daug žmonių nužudo
ma. Todėl prasidėjo didelė emigra
cija iš šalies. Labai daug ir lietuvių
vaikų išvažiavo arba į Ameriką, Is
paniją. Daug jų grįžo į Lietuvą. Va
žiuoja bet kur, kad tik išvažiuotų iš
Venesuelos. Senieji lieka, jie nebe
gali išvykti dėl amžiaus.
–Koks gyvenimo lygis Vene
sueloje?
–Būna įvairiai. Atlyginimai
žemi. Lyginant su Lietuva maisto
kainos 3–4 kartus didesnės, o dega
lai pigūs – visą baką galima prisipilti
už tuos pinigus, už kuriuos Lietuvoje
nupirktum vieną litrą. Bet autodalys,
draudimas ir kt. yra labai brangus.

 a Baronas Šulcas, Venesuelos LB pirmininkė (kairėje),
Maria Elen
Jūratė Caspersen, Šveicarijos LB pirmininkė Kernavėje
–Kas padeda išlikti lietuviais
tokiame tolimame krašte?
–Mes gražiai bendradarbiau
jame su Lietuvos konsulatu, kartu ir
dirbame. Rengiame Venesuelos LB
60 metų minėjimą. Norėjau padary
ti, kad mūsų organizacija būtų legali,
bet veikla jau buvo gerokai nusilpu
si, dingo ir ankstesnio registravimo
dokumentai. Kol kas jų neradau.
Kai LB susikūrė, lietuvių bu
vo labai daug. Pirmame susirinki
me 1947 m. dalyvavo daugiau kaip
200 lietuvių. Dabar Bendruomenę
įregistravau iš naujo, bet nepraran
du vilties rasti ir senus dokumentus.
Yra likę daug lietuviškų knygų, iš
leistų Venesueloje, bet kalbančių lie
tuviškai liko jau labai mažai. Seni,
kurie atvyko po Antrojo pasaulinio
karo, miršta, o naujos emigracijos
nėra. Iki karo lietuvių Venesueloje
nebuvo. Ta šalis kvietė emigrantus
su šeimomis. Mano seneliai iš ma

32

ir

mos pusės atvyko su šeima, su vai
kais. Jie bėgo nuo karo. Tėvelis at
vyko vienas, jis buvo miškininkas.
–Lietuvoje girdime apie Ve
nesuelos diktatoriaus politiką.
Koks Jūsų požiūris į jį?
–Jis prezidentas tų, kurie jį
rinko, aš jo nerinkau. Aš esu tos val
džios priešininkė.
–O Jūs nebijote kalbėti prieš
prezidentą diktatorių?
–Aš ir Venesueloje kalbu prieš
jį, nes priklausau jo priešininkų par
tijai. Partijai, kuri eina už demok
ratiją. Prezidentas buvo išrinktas
protesto balsais, bet jis jau ketvirtą
kartą taip save „perrinko“. Jis sako
si liksiąs valdžioje iki gyvos galvos.
Jis draugauja su Kuba, su Šiaurės
Korėja, Baltarusija. Žmonės nebega
li išrinkti tikro prezidento, jie neturi
galimybių mitinguoti prieš valdžią,
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–Kuo Jūs pati užsiimate?
Diktatoriaus valstybėje opozicio
nierei turėtų būti sunku.
–Viskuo, ne tik politika. Užsi
imtu vertimais, vertėjauju Venesue
los teismuose mūsų kaliniams lietu
viams. Konsulatas yra labai toli nuo
Karakaso, todėl aš esu gavusi jo įga
liojimą laisvai lankyti kalinius. Da
rau visus vertimus teismuose tiems
lietuviams, kurie ispaniškai nemoka.
Dar dirbu „Microsoft“ firmoje kaip
administratorė prekybininkė. Tai
mano tiesioginė profesija.
Valstybinio darbo aš, žino
ma, negaliu dirbti. Venesueloje net
gi vaikus iš mokyklos pašalina, jei
gu nesutinka marširuoti raudonais
marškiniais.
Daug laiko skiriu lietuviškam
darbui. Parašiau 70 psl. lietuvių tra
dicinių valgių knygelę ispaniškai ir
paskelbiau internete, kad tie, kurie
nemoka lietuviškai, galėtų tęsti lie
tuviškas tradicijas. Tokių žmonių
yra daug. Aš prisimenu, kad pas tė
vus ir senelius valgydavau lietuviš
kus patiekalus, bet nežinojau, kaip
tai padaroma. Mus namie mokino
lietuviškai, nes tėvai galvojo grįžti
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į Lietuvą. Tėvelis numirė, mama jau
senutė, taigi mūsų šeimai grįžti ne
beteko.
Dažnose šeimose būdavo ir
taip, kad tėvai nemokė vaikų lietu
viškai, norėjo, kad jų vaikai greičiau
įsilietų į venesueliečių visuomenę.
Venesuela nėra gryna tauta, ją suda
ro 100 tautybių ir visų rasių – nuo
baltųjų iki juodųjų.
–Kiek lietuvių Venesueloje
dar yra šiuo metu?
–1 mln. kv. km. plote yra 200
lietuvių. Tokių, kurie dalyvauja, yra
dar mažiau. Naujai atvykusių yra tik
7, įskaičiavus ir vaikus. Tai muzi
kantai, balerina, vienas – buvęs di
plomatas. Jie palaiko gerus santykius
su mumis. Pažįstu vieną elektroniką,
kuris taiso elektroninius įrengimus ir
gyvena gerai. Kas turi darbą, Vene
sueloje išgyvena.
–Ar lietuviai turėjo kokius
nors savo namus?
–Lietuviai buvo pasistatę Lie
tuvių centrą, kur buvo ir bažnyčia.
Dabar perėmė ispanų kilmės salezie
čiai. Lietuviai prie bažnyčios buvo
pastatę gražią Marijos skulptūrą. 25
metus viskas vyko labai gerai, bet
paskui ėmė stigti žmonių, nes jauni
mas nutautėjo arba išvyko. Tarp mū
sų yra ir Lietuvos rusų, netikinčių,
kurie netiki jokia religija, kurie prieš
keletą dešimtmečių buvo dėl to iš
varyti iš Lietuvių Bendruomenės, ir
kitatikių, dabar mes norim pritraukti
visus, nes mūsų bėra labai mažai.

Bažnyčia St. Peterburge vaidina
nepaprastai didelį vaidmenį
Prof. Gintautas Želvys

St. Peterburgo LB pirmininkas, St. Peterburgo konservatorijos
prorektorius
–Kuo gyvi St. Peterburgo
lietuviai?
–Labai intensyviai ruošiamės
gruodžio mėn. paminėti Maironio ju
biliejų, leidžiam jo disertaciją loty
niškai. Atvažiuoja daug svečių. Bet
Lietuvių Bendruomenės interesas –
ne tik kultūra. Lietuviai turi gyventi,
o gyvenimas susideda iš sveikatos, iš
buities. Gerai, kai yra daina, bet at
eina ligos, mirtys. Užsiimame ir bo
butėmis, jų laidotuvėmis, ir vaikais,
teikiame juridines konsultacijas. Yra
komitetas, kuris užsiima buvusiais
tremtiniais. Čia didelis darbas. Mes
tarpininkaujame kreipiantis į Lietu
vos seimą, TMIDą.
St. Petrburgo LB priklauso
600 žmonių. Veikiančių – apie 250.
Kai pradėjome organizuoti šv. Mi
šias, ateidavo 2–3 žmonės. Kadangi
jos dabar vyksta reguliariai, tai jau
ateina 50–60, o per šventes – ir pil
na bažnyčia susirenka. Mieste yra 2
katalikų bažnyčios – Kauno gatvėje
ir netoli Technologijos instituto, prie
Kunigų seminarijos. Buvęs Kunigų
seminarijos rektorius kun. dr. Ri
mantas Gudelis yra mūsų kapelionas.
Jis pas mus iš Lietuvos atvažiuoja už
savo pinigus. Pirmą mėnesio sekma

dienį vyksta lietuviškos Mišios. Pra
dėjo ateiti į bažnyčią ir mišrios šei
mos. Pirmiausia atėjo mamos, pas
kui atsivedė vaikus, o dabar ateina
ir visa šeima. Pradžioje kitų tautybių
žmonės varžėsi, bet mes juos pasi
kvietėme. Ir tai didžiulis kun. Rimo
nuopelnas. Jis surengia kavutę, su
muštinuką, po Mišių mes pasėdim,
pabendraujam, pasikalbam. Bažny
čia pas mus vaidina nepaprastai di
delį vaidmenį. Jeigu kas turi kokių
problemų, aš sužinau atėjęs į Mišias:
kas nors mirė, kažkam reikia pagal
bos...

ne mažesnės nei 15x21 cm) turi bū
ti nurodytas pavadinimas, autoriaus
vardas, pavardė, adresas, telefono
numeris arba el. pašto adresas. Nuo
trauką galima siusti elektroniniu for
matu (jpg. arba bmp.)   Konkursas
vyksta nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. 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: Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės, T. Kosciuš
kos g. 30, Vilnius. Fotokonkursui
„Mano lietuvybės mokykla“ arba
elektroniniu paštu bertas.venckai
tis@tmid.lt
Išsamesnė informacija:
tel. (+370~5) 262 9543

–Iš ko LB verčiasi?
–Savo šiek tiek turime, šiek
tiek gauname aukų, mus remia ir
TMIDas. Dideliems renginiams,
projektams lėšų skiria departamen
tas. Mes turime didžiules patalpas
miesto centre, kurias padėjo įsireng
ti TMIDas, už jas mokame labai ne
didelę – simbolinę nuomą miestui.
–Taigi miesto valdžia su ju
mis labai gerai elgiasi?
–Kaip ji gali su mumis blogai
elgtis, jeigui pas mus yra 28 mokslų
daktarai, 3 akademikai?

Fotografijų konkursas „Mano lietuvybės mokykla“

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas kviečia vėl dalyvauti
fotografijų konkurse ,,Mano lietuvy
bės mokykla“. Šiemet konkurso da
lyviai raginami įamžinti lituanistinių
mokyklų moksleivius ir jų mokyto
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,
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Vengrija buvo linksmiausias socialistinio lagerio barakas
Diana Balyn

Vengrijos LB atstovė
–Ar Jūsų daug ten, prie Du
nojaus?
–Nedaug, kokie 45 žmonės.
Daugiausia Budapešte, bet yra išsi
mėčiusių po visą Vengriją. Dauguma
– mišrios šeimos, kaip mes sakome,
meilės tremtiniai (aš iš tokių). Kaž
kada daug vengrų mokėsi Tarybų Są
jungos aukštosiose mokyklose, taip
ir susipažindavo. Dabar yra keletas
ir lietuviškų šeimų, kurie atvyko
pastaruoju metu.
ko?

–Ką bandot daryti lietuviš

–Neturim savo patalpų, nei fi
nansavimo. Nors nelabai ir norim,
kad kas finansuotų, nes norim būti
nepriklausomi. Išsilaikom savo lėšo
mis. Mūsų veikla – kultūrinė. Šven
čiam kultūrines, valstybines šventes.
Dabar yra ambasada, tai, žinoma,
bendradarbiaujam su ambasada. Ji
labai mielai mus globoja ir niekada
nėra atsakiusi, jeigu pareiškiame no
rą ką nors surengti. Mūsų ambasado
rius Darius Semaška puikus žmogus,
mums labai lengva su juo dirbti. Ga
lima sakyti, turim lietuvišką salelę.
Ambasada suteiktų patalpas ir mo
kyklėlei, bet mes patys niekaip ne
galime susiorganizuoti mokytojo ar
rasti bendro laiko. Gyvenimo tempas
labai didelis, gyvenimo lygis nėra la
bai aukštas, galiu lyginti su Lietuva.
Jauni tėvai visas savo jėgas skiria
gyvenimui. Dirba ne viename, o ke
liuose darbuose, netgi savaitgaliais.
Buvo bandymų kurti ir lietuvišką
mokyklėlę, tėveliai atvedė vaikus
keletą kartų, bet tąsos nebuvo. Žino
ma, pagrindinė problema yra moky
tojas.
Kiek tų vaikučių turite?
–Keliolika susidarytų, bet
įvairaus amžiaus – nuo kelių iki ke
liolikos metų.
–Žinoma, su Lietuva ryšiai
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yra nuolatiniai ir geri.
–Be abejo, čia turim tėvus,
gimines. Mūsų vaikai irgi kalba lie
tuviškai, mano vaikai vaikystėje kal
bėjo tik lietuviškai. Vėliau, kai pa
auga, jau mažiau kalba lietuviškai,
ima vyrauti vengrų kalba. Yra tokių
atvejų, kada pirmas vaikas kalba lie
tuviškai, o antras ir trečias – jau ne.
Kol mama nemoka gerai vengriškai,
tol su vaiku bendrauja savo kalba.
–Ar visi lietuviai yra nuola
tiniai Vengrijos gyventojai?
–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. Yra žmonių ir su dviguba
pilietybe. Dabar nerimo įnešė Pilie
tybės įstatymo Konstitucinio Teismo
išaiškinimas.
–Koks Vengrijos ekonomi
nis, socialinis gyvenimas?
–Panašus kaip Lietuvoje. Iš
esmės skirtumo nėra. Bedarbystė,
atrodo, didesnė. Skirtumas nebent
tas, kad iš Vengrijos ne taip masiš
kai važiuoja žmonės į užsienį, kaip
iš Lietuvos. Nėra tokio isteriško bė
gimo. Vengrams išvažiavimas yra
paskutinė išeitis. Dėl to aš vengrais
gėriuosi.
–Lietuvoje didelė dalis žmo
nių ilgesingai prisimena praeities
laikus. Gal Vengrijoje nebuvo to
kios sunkios okupacijos?
–Sakydavo, kad Vengrija
linksmiausias socialistinio lagerio
barakas – ta prasme, kad aukščiau
sias gyvenimo lygis, buvo prekių ir
maisto produktų. Bet dabar gyve
nimas pasikeitė iš pagrindų. Dabar
žmogus turi atsakyti už save, o tada
viskas buvo nuspręsta už tave. Ne
buvo bedarbystės, o dabar yra. Ta
bėda palietė ir vieną kitą lietuvį.
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Diana Balyn Kernavėje
–O jūs išvažiavote sovieti
niais laikais, tai prisimenate, kaip
vengrai gyveno anksčiau.
–Taip, bet aš ne iš tų, kurie
idealizuoja socialistinę Vengriją. Aš
sveikinu permainas. Džiaugiuosi ir
Lietuva, jos gražėjimu. Atvažiuoju
kartą per metus ir matau, kaip gra
žėja miestai ir miesteliai, ne tik sos
tinė.
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Mes pirmą kartą matom lietuvišką beržą
Juozas Vaikšnoras

Brazilijos LB pirmininko pavaduotojas
–Kiek Jūs menate Brazilijos
lietuvių istorijos?
–Kai aš buvau 2 metų, 1937
m., San Paulo lietuviai jau statė baž
nyčią Villa Zelinoje. Lietuviai atei
davo ir nusipirkdavo sklypus aplin
kui. Mūsų namas buvo antras nuo
bažnyčios. Mano tėvas seniai miręs,
mama sulaukė 102 metų. Paskuti
niais metais buvo jau akla. Šiandien
parapijoje kas sekmadienį, 11 val.,
dar vyksta Suma, tik su kunigu blo
gai. Čia su kun. Edmundu Putrimu
kalbėjome dėl kunigo.
–Kiek lietuvių šiandien atei
na į bažnyčią?
–Daugiau kaip 50. Per Vely
kas bažnyčia būna pilna, ateina iš ki
tų vietų, vyksta procesija. Tokia tra

Juozas Vaikšnoras su

žmo n a

dicija. Ir per Kalėdas taip pat. Ateina
daugiau senesnės kartos lietuvių, jų
jau daug išmirė. Mes neturim progos
kalbėti lietuviškai. Kai būdavo kun.
Šeškevičius, su juo kalbėdavom lie
tuviškai. Dabar jau jis senas, išėjo į
pensiją. Vieną akį prarado.
–Jūs gerai šnekat lietuviškai,
tikriausiai tėveliai labai spaudė?
–Kai man buvo 12-18 metų,
nebuvo jokio mokytojo. Man neteko
lankyti nė vienos lietuviškos pamo
kos. Mano namuose kalbėdavo lie
tuviškai, o žmonos šeimoje – visada
portugališkai. Daugelis taip darė. Tik
senieji – tėvai kalbėdavo lietuviškai.
Mano šeimos buvo kitokia situacija.
1968 m., kai atėjo kun. Šeškevičius,
visus jaunuolius lankydavo, eida
vo pas tėvus, kviesdavo, kad sūnus

Lietuvoje buvo

ar duktė ateitų į parapiją. Parapijoje
vyko didelis judėjimas – repeticijos,
vaidindavom vaidinimus. Aš vaidinau
Vinco Kudirkos dramoje, taip pat vai
dinimuose apie partizanus. Kunigas
buvo pats režisierius. Vykdavo sto
vyklos. Ir dabar dar veikia „Lituani
ca“, geras sklypas. Dabar juo naudo
jasi jau tik skautai. 1968 m. važiavom
į Chicagą, kur buvo ateitininkų kon
gresas. Mes trise važiavom, man tada
buvo 23 metai. Kaip atėjo kun. Šeš
kevičius, ateitininkų grupė jau veikė.
Nors maža, bet buvo. Po kongreso aš
pasilikau Chicagoje ir pradėjau mo
kytis, bendravau su lietuviais. Po
rą mėnesių teko gyventi pas daktarę
Repšienę, paskui nuomojau kambarį
pas kun. Juozevičių, dabar jau mirusį.
5,5 m. mokinausi Illinojaus universi

lai m in g i iki aša r ų
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tete ir kartu dirbau. Baigiau inžineri
ją. Baigęs mokslą grįžau namo. Mama
buvo viena, ir aš negalėjau jos palikti.
Būčiau galėjęs gyventi Amerikoje, iš
Brazilijos nuvažiuoti į Ameriką nebu
vo kvotų. Kadangi visą laiką buvau su
lietuviais, tai lietuviškai gerai išmo
kau. Kur benueidavai, vis lietuviškai.
Dabar jau daug metų aš nekalbu lietu
viškai. Prieš dvi savaites pusvalandėlį
pakalbėjau su kun. Šeškevičiumi.
–Į Lietuvą atvažiavot spe
cialiai į suvažiavimą?
–Taip, abu su žmona. Jau no
rėjom važiuoti pereitą metą, bet iš
ėjęs į pensiją dar norėjau padirbėti.
Mūsų LB prezidentas Jurgis Proko
pas pereitą metą buvo Seime, šį kartą
negalėjo važiuoti, tai mane atsiuntė.
Jis man patarė vežtis ir žmoną, ji nie
kuomet nebuvo išvažiavusi iš Brazi
lijos. Tik po Braziliją esam keliavę.
–Kokie įspūdžiai Lietuvoje?
–Vakar dalyvavom Sumoje
Vilniaus arkikatedroje, aš verkiau.
Viskas nauja, pirmą kartą mes ma
tom lietuvišką beržą, grybus. Bu
vome matę tik nuotraukose. Buvom
Aušros Vartuose. Apie tai žinojom
tik iš tėvų pasakojimų.
–Iš kur kilę Jūsų tėveliai?
–Žmonos tėvai – nuo Anykšių,
iš Debeikių apylinkės. Mano tėvas –
iš Kapčiamiesčio, mama – iš Rokiš
kio, nuo Pandėlio, Buivėnų kaimo.
Nežinau, ar tas kaimas dar yra. Čia
gyvena mūsų giminės, bet mes se
niai nepalaikom ryšių. Mūsų tėvai
išvyko į Braziliją vieni. Visi liko čia.
Bandysime nuvažiuoti į tėvų gimtas
vietas, gal ką nors dar 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, kad Vilniuje girdėti ir daug
rusiškos kalbos.
–Kokius lietuviškus renginius
organizuoja lietuviai Brazilijoje?
–Švenčiam Vasario 16-ąją, –
visada minėjom. Pirmiausia vyksta
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Mišios. Mes prieš bažnyčią turim
memorialą – Laisvės paminklo Kau
ne kopiją. Parapijos namuose susi
renkam pietums, iškeliam vėliavas –
Brazilijos ir Lietuvos. Paskui einam
į salę minėjimui, klausom kalbų,
giedorių. Turim šokėjus, „Rambyno“
grupę, kuri buvo atvykusi į Dainų
šventę. Kaskart į Dainų šventę siun
čiam vieną grupę. Dar yra „Nemuno“
grupė. Per Velykas einam procesijo
je, vyksta Piemenėlių Mišios, o Su
ma – kiekvieną sekmadienį. Šv. Ka
zimiero dieną irgi būna minėjimas.
Dalyvaujame tautų festivaliuose.
Pereitą metą minėjom 80 m. emig
racijos, renginiai vyko visą savaitę.
Šoko mūsų ir kitų tautų grupės – vo
kiečiai, egiptiečiai, italai, portugalai.
Viena ponia buvo surengusi parodą.
Ją aplankė labai daug žmonių. Buvo
proga mums pasirodyti.
Aš esu didžiausias Lietuvos
propagandistas ir ten, kur dirbu. Vi
si žino, kad aš iš Lietuvos ir kai yra
klausiama, kokiomis kalbomis kal
bu, visada rašau, kad lietuvių kalba.
Mane visi pažįsta dėl to, kad aš esu
lietuvis. Kai manęs ko nors paklau
sia, tai aš pradedu savo propagandą.
Ir kuo daugiau manęs klausia, tuo
daugiau aš galiu papasakoti.
Toje kompanijoje, kur aš dir
bu, – tai padangų gamykla, – dirba
apie 1 tūkst. darbininkų. Kai prezi
dentas mirė, ja tapo jo duktė, 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. Kai kurie atėję į emigra
cijos 80-mečio minėjimą nustebo su
žinoję, kad esama daugiau lietuvių.
Mes turėjome knygų, ženkliukų, tai
žmonės labai pirko. Išeina žurnaliu
kas „Mūsų Lietuva“, dabar labai gra
žiai leidžiamas. Dabar, kai grįšiu iš
Lietuvos, irgi parašysiu.
Naujų lietuvių nėra, bet daug
lietuvių iš Brazilijos dabar gyvena
Lietuvoje. Apie 50 jaunuolių yra bai
gę Vasario 16-osios gimnaziją.
–Ar jaunimo daug turit?
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–Mums yra daug, bet jeigu ly
ginsim su Amerika ar Lietuva, žino
ma, nedaug. Šokių grupės yra labai
geros ir didelės – po 20–25 šokėjus.
Pas mus ateina ir kitų tautų žmonės.
Štai čia yra atvažiavusi Julia Ukai –
jos tėvas japonas, motina – italų kil
mės, o ji kalba lietuviškai. Pradėjo
draugauti su skautais, ir jai pas mus
patiko. Netgi baigė Vasario 16-osios
gimnaziją. Lietuvoje jau penktą kar
tą. O šokių grupėje turėjom netgi
juoduką. Jiems patinka lietuviški pa
pročiai. Kai ruošiam kermošių, kios
ke visuomet turim lietuviškų valgių,
tik neturim cepelinų, visko kitko tu
rim – kugelis, dešros su kopūstais ir
kt. Jame yra ir italų, ir kitų tautų val
gių, bet prie lietuvių valgių visada
pilna žmonių, stovi eilė. Ir perka ne
tik lietuviai.
Pas mus ateina ir mišrios šei
mos. Žmona ar vyras traukia į lietu
vių pusę. Ateina į Vasario 16-osios
minėjimus, parodas. Lietuvos vardas
Brazilijoje yra išgarsintas. Mes tu
rim lietuvių, kurie dirba atsakingus
darbus, jie išsilavinę ir gerbiami.
Brazilai žino, kad lietuvis geras dar
bininkas ir geras tarnautojas.
–Kiek lietuvių yra buvę Bra
zilijoje anksčiau?
–Apie 30 tūkstančių. Mūsų
tėvai apie 1927 m. atvyko be nieko.
Daugelis buvo apgauti. Agentai par
duodavo bilietus, laivas plaukė visą
mėnesį. Mama pasakojo, kad jai buvo
labai bloga, laivas buvo mažas. At
vežė į kavos plantacijas, kur žmonės
tiek uždirbdavo, kad likdavo skolin
gi. Negalėjo skolų išsimokėti ir ne
galėjo iš ten išeiti. Juos saugodavo
sargybiniai, tai naktį šeimos pabėg
davo. Sėsdavo kurioje nors stotyje
į traukinį ir pabėgdavo į San Pau
lą. Aš pažinojau daug šeimų, kurios
pabėgo. Mano tėvas buvo stalius, o
mama – virėja. Jie sunkiai pradėjo,
bet iš valdžios nieko negavo, patys
pasistatė namą. O dabar tie, kurie at
eina iš Brazilijos provincijos, gyve
na po tiltais. Man kunigas Chicagoje
yra sakęs, kad Lietuvoje tokios pra
stos vietos vadinamos „brazilka“.

diskutuojame

Tautos konsolidacijos klausimai
Airijos, Izraelio ir Lenkijos santykiai su išeivija ir emigracijos modelių analizė

Regina Narušienė

PLB valdybos pirmininkė
Lietuvos tauta yra unikali. Ji
yra labai sena tauta, prieš tūkstant
metį sukūrusi valstybę, kuri patyrė ir
klestėjimo amžius, ir daug okupaci
jų. Jos diaspora taip pat yra skirtinga
nuo kitų kraštų. Valstybei, jos insti
tucijoms kuriant santykius su užsie
nio lietuviais, reikia juos geriau su
prasti. Pirmiausia turėtume pradėti
juos kitaip vadinti. Etniniai lietuviai
nėra „išėję“ iš Lietuvos, ištremti lie
tuviai neišėjo iš Lietuvos, tie, kurie
pasitraukė iš Lietuvos, pasitraukė iš
okupuotos Lietuvos ir šiame laikme
tyje išvykstantys svetur vadinami
„išeiviais“ ar „emigrantais“ dažnai
jaučiasi nepelnytai baudžiami.
PLB yra anksčiau aiškiai pa
sisakiusi, kad nepritaria „Globalios
Lietuvos“ sąvokai – tokiai, kaip ji pa
teikiama TMID’o 2006 m. sukurtame
ryšių su užsienio lietuviais strategijos
projekte. Manome, kad labai svarbu
nepainioti TMID’o 2006 m. projekto
„Globalios Lietuvos“ su Airijos ar ki
tų šalių vyriausybių puoselėjamomis
vizijomis, kurios yra konceptualiai
ir iš esmės kitokios ir pabrėžia tau
tos primatą. „Globalios Lietuvos“ nei
pavadinimas, nei apibrėžimas 2006
m. projekte užsienio lietuviams nėra
priimtinas, dėl labai svarbių pernykš
čiuose PLB raštuose išdėstytų prie
žasčių, ir esame nusivylę, kad ši stu
dija net du kartus savo išvadose bruka
„Globalią Lietuvą“ kaip atitikmenį
pozityvioms užsienio integralios tau
tos vizijoms. Tai yra paviršutiniškas
ir neprofesionalus šios nedėkingos są
vokos („Globali Lietuva“) brukimas
naujame dokumente.
Nors nei Airija, nei Izraelis ar
Lenkija nėra mums visai tinkamas
modelis, vis dėlto kai kas gali tikti
ir Lietuvai.
Airijoje apskaičiuota, kad ša
lis turi trijų milijonų piliečių diaspo

rą bei kad pasaulyje yra 70-80 mili
jonų airių kilmės žmonių. Anksčiau
airių tauta į savo užsienio gyventojus
žiūrėjo kaip į „mirusius“, bet dabar
suvokė, jog užsienio airiai priklauso
airių tautai ir užtikrina jiems galimy
bę turėti dvigubą pilietybę net per tris
kartas. Jie supranta, jog „airiškumas“
nereiškia būtinybės gyventi Airijos
teritorijoje. Taip pat jie žiūri į emig
raciją ne kaip į neigiamą veiksnį. Jie
bando savo užsienio airius informuoti
per savo TV kanalus ir padeda jiems
surasti savo „šaknis“. Svarbiausia ką
mes galime išmokti iš airių, tai yra,
kad jie siekia dirbti su savo diaspo
ra kaip partneriai, bendradarbiauja
valdžia, užsienio airių organizacijos
ir ambasados. Airija taip pat pateikia
savo emigrantams tinkamos informa
cijos ir paruošia juos gyventi kitoje
visuomenėje, padeda grįžtantiems
reintegruotis į savo tėvynę ir paremia
airius užsienyje.
Ir Izraelio situacija yra kitokia
negu mūsų. Žydai visi buvo diasporos
atstovai, nes Izraelio valstybė neįsi
kūrė iki l948 metų. Tuomet prasidė
jo jų imigracija religijos pagrindu ir
siekiant laisvės. Izraelyje gyvena 5,24
milijonai ir diasporoje yra nuo 12.8 iki
l8,2 milijonų asmenų. Užsienio žydai
turi savo Pasaulio Izraelio kongresą
bei naudoja „smegenų centrą“ kurti
strategijoms per šią pelno nesiekian
čią visuomeninę organizaciją. Izraelis
per tam tikslui sukurtą Ministrų komi
siją bendradarbiauja su savo diaspora.
Išvykę piliečiai nebevadinami „emig
rantais“, o „už   šalies ribų gyvenan
čiais izraeliečiais“. Nekyla klausimų
dėl pilietybės: reikalaujama atsisakyti
kitos pilietybės įgyjant pilietybę natū
ralizacijos keliu, kitais atvejais dvigu
ba pilietybė yra galima.
Lenkijos diasporoje – Polo
nijoje yra nuo 17 iki 20 milijonų

Regina Narušienė. Sigito Birge-

lio nuotr .

žmonių. Jau 1990 m. buvo įkurta
Tarpinstitucinė komisija Polonijos,
emigracijos ir lenkų užsienyje reika
lams. Komisijos aukštas statusas, 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. Jų Senatas kreipia
ypatingą dėmesį į diasporą; sukurta
prie Senato pirmininko biuro vei
kianti Polonijos konsultacinė tary
ba, kurioje dalyvauja užsienio lenkų
organizacijų vadovai. Net premjeras
yra įsteigęs diasporos reikalų grupę.
Užsienio lenkai turi vienijančią or
ganizaciją – Pasaulio Polonijos tary
bą, kuri yra inkorporuota Kanadoje.  
Lenkijos pilietybė įgyjama gimstant;
Lenkijos pilietis negali netekti Len
kijos pilietybės. Repatriacijos įstaty
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knygų lentynoje

mas automatiškai suteikia Lenkijos
pilietybę repatriantams. Naujajame
Pilietybės įstatymo projekte numa
tyta panaikinti dvigubos pilietybės
draudimą (nors ir dabar dviguba pi
lietybė yra toleruojama) ir supapras
tinti komunistų laikais atimtos pilie
tybės atgavimo tvarką.
Visiškai nesutinkame su iš
vada, kad kažkas panašaus į „Len
kų kortą“ galėtų būti tinkama išeitis
Lietuvai sprendžiant pilietybės iš
saugojimo klausimą. (Akivaizdu, ir
pati Lenkija „Lenkų kortos“ projektu
nesitiki apeiti pilietybės išsaugojimo
poreikio).  Šis nepatvirtintas Lenki
jos projektas labai primena Lietuvos
premjero 2006 m. žiemą sudarytos
darbo grupės siūlymą nesuteikti lie
tuviams galimybės išsaugoti Lietu
vos pilietybės, turint kitą pilietybę,
o tenkintis „ypatingu statusu“, kuris
užsienio lietuviams suteiktų tam tik
rų lengvatų. PLB (ir ne tik) yra pa
reiškusi, kad „ypatingas statusas“
nepasitarnauja palaikant esmingai
svarbų ryšį tarp asmens ir jo tėvy
nės, pilietybės ryšį, ir šis ryšys turi
būti tvirtai ir visam laikui užtikrintas
ir žmogaus, ir valstybės labui.
Vienas svarbiausių konso
lidacijos reikalavimų yra visiškas
užsienio lietuvių įtraukimas kuriant
strategijas ar sprendžiant bent ko
kius klausimus, kurie liečia užsienio
lietuvius. Užsienio lietuviai turi būti
partneriai visuose tuose procesuose,
tyrimuose, diskusijose ir sprendi
muose. Vien tik kartkartėmis infor
muoti užsienio lietuvius ir paprašyti
jų pastabų jau parengtiems doku
mentams, įsibėgėjusiems procesams
neužtenka. Be užsienio lietuvių tikro
įtraukimo joks Lietuvos sprendimas,
nutarimas ar strategija jų atžvilgiu
nebus sėkminga. Šiandien Lietuvo
je, deja, dar yra negatyvus požiūris
į užsienio lietuvius. Lietuva pati turi
pradėti aktyviai supažindinti savus
gyventojus su užsienio lietuviais ir
padėti kartu su užsienio lietuviais
kurti pozityvų įvaizdį apie visus, ku
rie gyvena už Lietuvos ribų. Visa tai
mes iš tikrųjų galime išmokti iš Airi
jos, Izraelio ir iš Lenkijos.
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Lietuviai imigrantai
Argentinoje, Berisso mieste
Argentinoje išėjo knyga „El
Cofre de los Recuerdos“ (Prisimi
nimų knyga) apie lietuvių imigrantų
gyvenimą Berisso mieste. Autoriai:
Ana Paulina Semėnas, Stella Maris
Borba, Juan Francisco Klimaitis. Tai
300 puslapių knyga, kurioje galima
rasti 162 istorijas iš Berisso miesto
lietuvių bendruomenės (Argentina)
gyvenimo. Jas papasakojo lietuvių
sūnūs, anūkai ir proanūkai. Knygoje
21 skyrius, kuriuose rasite 406 foto
grafijas, kurias reikėjo šiuolaikiškai
paruošti, nes nuotraukos yra senos.
Taip pat yra ir dabartinės bendruo
menės nuotraukų. Rasite ir vieną
žemėlapį, kuris nurodo, kur apsigy
veno lietuviai Berisso mieste, infor
macija, kokius darbus lietuviai dir
bo, ir šešis grafikus, rodančius apie
lietuvių gyvenimo raidą.
Parodyta lietuvių buitis, na
mai, kurį savo rankomis iš medinių
lentų pastatė patys lietuviai. Papasa
kota apie Argentinos lietuvių tradi
cijas ir papročius. Buvo surengta pa
roda apie lietuvių gyvenamąsias vie
tas. Taip pat surinkti seni lietuviški
priežodžiai, naudoti migrantų.
Knyga skirta visiems lietuvių
palikuonims Berisso mieste, taip pat
Argentinos ir Pietų Amerikos lietu
vių palikuonims.
Naujos kny
gos tikslas – papil
dyti pirmąją knygą
„Lituanos en Beris
so“ – „Berisso lietu
viai“, kuri pasakojo,
kaip anksčiau atrodė
Lietuva, buvo pa
teikta su imigracija
susijusi informacija
apie Berisso miesto
lietuvius, informa
cija apie dabartinius
lietuvius, kurie ap
sigyveno Argentino
je XX amžiaus pra
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džioje, antrąją ir trečiąją kartas.
Ši knyga padės geriau suprasti
lietuvių imigraciją, galėsite geriau su
vokti, kaip gyveno, bendravo lietuviai,
kokie buvo papročiai ir kaip iki šių
dienų dirbamas savanoriškas darbas.
Reikia pabrėžti, kad svarbiau
sia, jog jaunimas šioje knygoje ras
daug svarbios ir naudingos informa
cijos.
Knygoje bus atsakyta į dauge
lį klausimų. Jeigu ši medžiaga nebū
tų buvusi paskelbta, ji būtų buvusi
prarasta.
PL inf.

„pasaulio lietuvio” žinios

Studentai iš Punsko krašto susitiko su savo globėjais
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
Lenkijoje gyvenantiems tautiečiams
jie suteikia svarią piniginę paramą
įgyti aukštojo mokslo diplomą. Jų
remiami Punsko Kovo 11-osios li
cėjaus abiturientai dešimt mėnesių
gauna 400 litų stipendijas.
Susitikime A. ir R. Gaškos
bendravo su savo globotiniais, do
mėjosi jų džiaugsmais ir rūpesčiais.
„Mums patiems neteko lankyti lietu
viško universiteto, tačiau mes nori
me šią galimybę suteikti jauniems ir
gabiems Punsko krašto žmonėms“,
– kalbėjo A. Gaškienė.
Susitikime dalyvavo universi
teto rektorius prof. Zigmas Lydeka,
Studentų reikalų tarnybos direkto
rius doc. dr. Ričardas Krikštolaitis,
VDU Studentų atstovybės preziden
tas Mantas Simanavičius. Su stu

dentais ir jų globėjais jie kalbėjosi
apie ateities perspektyvas, studijų
metu kylančias problemas, ieškojo
jų sprendimo būdų. Ypatingą dėmesį
A. ir R. Gaškos skyrė diskusijai apie
studentų galimybes susirasti darbą ir
siekti karjeros Lietuvoje. „Norime,
kad mūsų globotiniai liktų tikrais
lietuviais ir visas savo jėgas, protą
bei kūrybingumą skirtų Lietuvai, jos
žmonėms“, – sakė R. Gaška.
„Nuostabu, kad ponai Aldo
na ir Remigijus Gaškos randa laiko
kiekvienam iš mūsų, nuoširdžiai do
misi, kaip mums sekasi. Čia, univer
sitete, jie mums kaip tėvai,“ – sakė
Informatikos fakulteto ketvirtakursė
Irena Markevičiūtė.
Sav ar ank išk ą gyv en im o eta
pą prad ėj ę pirm ak urs iai – Živ il ė
Gasp er av ič iūt ė, Alg is Rik us, Vio
let a Malk insk ait ė, Viol et a Čepl ai
tė, Mon ik a Kat il ait ė, Raim und as
Vydr a, Mild a Peč iul yt ė – džiaug ės i
įgyv end int a svaj on e stud ij uot i Lie
tuv oj e, žad ėj o nen uv ilt i glob ėj ų ir

siekt i moksl o aukšt um ų.
„Galima būtų tarti labai daug
gražių žodžių, tačiau baugu, kad jie,
anot Justino Marcinkevičiaus, netap
tų „tuščiažiedžiai“. Todėl norėtume
Jums palinkėti, kad mes, Jūsų glo
botiniai, tinkamai suvoktumėme Jū
sų siekius ir sugebėtume būti tokie
lietuviai, kokius Jūs mus norėtumė
te matyti,“ – šiltus padėkos žodžius
globėjams skyrė pirmakursiai.
Šiuo metu universitete ba
kalauro laipsnio siekia 22 Punsko
krašto lietuviai. 18 absolventų jau
įgijo bakalauro diplomus, daugelis
jų tęsia studijas magistrantūroje. Su
sitarimas dėl Punsko krašto lietuvių
studijų universitete pasirašytas 2001
m. tarp Vytauto Didžiojo universi
teto, A. ir R. Gaškų, Punsko Kovo
11-osios licėjaus bei PLB atstovybės
Lietuvoje.
Apie mecenatus papasakosi
me kitame PL numeryje.
VDU inf.
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lietuvių fonde

LIETUVIų FONDAS

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

14911 127th Street Lemont, IL 60439
admin@lithfund.org

630-257-1616
Fax: 630-257-1647
www.lithfund.org

LF Valdybos pranešimas
Š.m. spalio 8 d. Lietuvių fondo raštinė
je apsilankė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Regina Narušienė. Pirmininkė pa
dėkojo už Lietuvių fondo reikšmingą paramą
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei bei pabrė
žė Fondo ypatingą reikšmę lietuvių kalbos ir
kultūros puoselėjime ne tik JAV, bet ir Pietų
Amerikos lietuvių išeivijoje. Vien tik 2007 m.
Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenei, Pietų
Amerikos jaunimo organizacijoms, lietuviškai
radijo programai „Ecos De Lituania“ bei jau
nimo studijoms Vasario 16-tosios gimnazijoje
Vokietijoje Fondas iš viso paskyrė $ 46,250.

PLB pirmininkė R.Narušienė
R.Astrauskas

ir

LF Valdybos

pir m i n in k as

PLB pirmininkė Regina Narušienė LF
Valdybos pirmininkui Ramūnui Astrauskui
įteikė Argentinos LB pirmininko Artūro Mi
čiudo įnašą į Lietuvių Fondą ir prašymą tapti
LF nariu.

LF įgaliotinis Detroite, Narimantas Udrys, į Lietuvių Fondo narius įrašė savo anūkes Anniką ir Norą. Sveiki
name sesyčių tėvelius Gytį ir Gillian Udrius. Džiaugiamės, kad graži tradicija, padovanojant LF narystę savo bran
giausiems žmonėms ir remiant lietuvybę, tęsiasi.

Sesutės Nora Janina ir Annika Brigita Udrytės
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Baigėsi PLB Fondo vasaros vajus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkė pavasarį paprašė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fon
das (PLBF) vasaros mėnesiais JAV pravedė specialų vajų paremti PLB  valdybos veiklą, „Pasaulio lietuvio“ leidimą, PLB Atsto
vybę Lietuvoje ir kitus PLB projektus. Džiugu, kad dosnūs lietuviai, nuoširdūs lietuviškos veiklos rėmėjai,  ir darbščios  JAV LB
apylinkių ar apygardų valdybos atsiuntė savo aukas. Iki 2007 rugsėjo 20 d. buvo gauta  iš viso 10,030.45  dol. suma   Visiems
PLB rėmėjams jau buvo išsiųsti kvitai su padėkos laiškais ir maža dovanėle.  
Vajaus metu  išsiuntėme laiškus asmenims ir JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių bei apygardų pirmininkams.  
Juose  buvo trumpas  PLB Valdybos pirmininkės Reginos Narušienes trumpas kreipimasis į tautiečius ir JAV LB Krašto
valdybos pirmininko Vyto Maciūno prašymas, kad  JAV LB gyvenantys  LB rėmėjai paremtų  PLB Valdybos veiklą. Taip
pat išsiuntėme ir daug elektronio pašto laiškų.
Visą šio vajaus darbą (laiškų ir vokų spausdinimą, adresų surinkimą, laiškų sudėjimą į vokus, adresavimą, pašto
ženklų lipinimą, išsiuntimą, žinias ir straipsnius spaudai, kvitų ir padėkos laiškų parašymą bei išsiuntimą, vajaus reklamą
ir panašiai) savanoriškai be jokio atlyginimo atliko trys PLB Fondo valdybos pareigūnai  su šeimų nariais.
Didžiausia padėka yra visiems aukotojams, kurie konkrečia finansine parama rėmė ir remia ne tik PLB veiklą,
bet ir kitus lietuvybės išlaikymo darbus.  Dėkojame šiems vajaus rėmėjams, iki 2007 m. rugsėjo 20 d. atsiuntusiems savo
aukas:
$1,000 Lapatinskas, Vytautas, Seattle, WA;    Rasys, I., Cambridge, MA.
$500 Marks, Janina Monkutė, Chicago, IL.
$200 Balanda, Gediminas, Sterling Heights, MI;   Brazdžionis, Algis, Waterbury, CT;    Draugelis, Arūnas & Ire
na, Lemont, IL;    Šumskienė, Nemira, Chicago, IL;  Vilutis, Marija, Saint Petersburg, FL.
$150 , JAV LB Brooklyn/Queens apylinkė, pirm. Vida Jankauskienė, Woodhaven, NY;   Prunskis, Jonas MD &
Terri, Barrington Hills, IL.
$100   Bieliauskas, PhD, Vytautas, Cincinnati, OH;  Bogušas, Teklė, South Boston, MA;  Bražėnas, MD, Nijolė,
Sparkill, NY;   Jankauskienė, Vida, Woodhaven, NY;   JAV LB Detroit apylinkė, pirm. Algis Rugienius,  ižd. Jūratė Mai
er, Milford, MI;  JAV LB Manhattan apylinkė, pirm. Laima Šileikytė-Hood, New York, NY;  JAV LB Michigan apygarda,
pirm. Liūda Rugienienė, Bloomfield Hills, MI;   JAV LB St Petersburg apylinkė, pirm. Vida Meiluvienė, ižd. Loreta Ky
nienė Saint Petersburg, FL;   JAV LB San Diego apylinkė, pirm. Regina Lišauskienė, ižd. Maria Burggren, Encinitas, CA;  
Karaitis, Victoria, Union Pier, MI;   Kašuba, MD Vida, Moon Township, PA;    Koncė  MD, Alvydas, San Francisco, CA;  
Lajukas, Julia, Belleville, ON, Kanada;   Lukas, Algis & Dalė, Silver Spring, MD;   Maskaliūnas, Leo, Palos Heights, IL;   
Naureckas, Vilimas, Branchburg, NJ;  Noreikienė, Marija, Putnam, CT;  Pautienienė, Stasė, Los Angeles, CA;   Radvenis,
Egidijus N & Vida M, Glendale, CA;  Rugienius, Vitas, Livonia, MI;  Skrupskelis, Enata, Chicago, IL;   Staniškis, Džiu
gas, Macedonia, OH;  Stankūnas, Jonas & Giedrė, Cos Cob, CT;   Stasiulienė, Konstancija, Lemont, IL;  Šernas, G. M. ,
Tierra Verde, FL;  Tautvydas, Kęstutis & Birutė, Greenbank, WA.
$65 Klosis, Walter, Glendale, NY.
$60 Keblys, PhD, Kęstutis, Baton Rouge, LA.
$50 Ambrozaitis, MD, Kazys, Chesterton, IN;   Andriukaitis, Bruno P., Forest Park, IL;  Bagdonas, Vanda, Day
tona Beach, FL;   Balbata, Adelaida, St Petersburg, FL;   Bartys, Audronė, Sun City, AZ;    Bimbiris, Alfonsas, Boise, ID;   
Bitėnas, Rimantas, Watchung, NJ;   Bučmys, Gediminas & Vida, Cleveland, OH;   Budrys, Antanas & Jūratė, Chicago,
IL;    Česnavičius, Ramutė & Algirdas, Richmond Hill, NY;   Damašius, Gediminas & Sigita, Libertyville, IL;    Dirda,
Petras, Oak Lawn, IL;    Domanskis, Rimas &Vanda, Western Springs, IL;   JAV LB Cape Cod apylinkė, pirm. Regina
Petrutienė, ižd. Algimantas Gustaitis, Mashpee, MA,  JAV LB Grand Rapids apylinkė, pirm. Sigilė Savukynaitė Conway,  
Grand Rapids, MI;   JAV LB San Francisco apylinkė, ižd. Algis Ratnikas, Daly City, CA;  Jelionienė, Sofija, Darien, IL;  
Jonaitis, Vytautas, Grand Rapids, MI;   Kaunas, Dr.  F.V., Westchester, IL;   Kazlauskas, Regina, Lemont, IL;  Kiršteinas,
Raimundas, Rochester, NY;  Klementavičius, Ričardas, Gulf Breeze, FL;   Klevas, Sofija, Richmond Hill, NY;   Kriau
čiūnas, PhD, Romualdas, Lansing, MI;   Lastas, Sofija, Grand Rapids, MI;   Liubinskas Jr, Daila & Juozas, Oak Lawn,
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, Grand Rapids,
MI;   Paškoniai, Danutė & Kazys, Eastlake, OH;   Plečkaitis, Vladas & Gražina, Richmond Heights, OH;   Polikaitis, An
tanas & Dalilė, Westlake Village, CA;   Preikštas Petrulis, Dr. Birutė, Daytona Beach, FL; Prūsas, Zenonas, Chillicothe,
OH;   Pukštys, Romanas, Palos Hills, IL;   Puškorienė, Marytė, Cleveland, OH;  Reškevičius, Albinas & Gražina, Omaha,
NE;   Rugienienė, Liūda, Bloomfield Hills, MI;  Sirusas, Gražina, Flemington, NJ;   Udrys, Narimantas & Janina, Far
mington Hills, MI;   Vaišvila, Stasė, Oak Lawn, IL;   Val, Vito & Regina, Oak Brook, IL;   Valavičius, Antanas & Viktoria,
Chicago, IL;   Viesulas, Jūra, Rockville, MD;  Vilkas, Eugenijus, Valencia, CA;   Žibas, Jūratė, New York, NY.
$45 Razma, Kazys & Danuta, Westchester, IL;
$40 Kamantas, Vytautas & Gražina, Grand Rapids, MI.
$30 Ivaškienė, Gintarė, Monroe, CT;   Lintakas, Birutė, Oak Lawn, IL;   Majauskas, Kazys & Elena, Chicago, IL;   
Pračkaila, Mindaugas, North Riverside, IL;   Sinkus, Vladas, Lemont, IL;  Vengianskas, Emilija, Lakeside, MI.   
$25 Aukštuolis, Genevieve, Richmond Heights, OH;   Bačanskas, Kazys & Birutė, Dorchester, MA;   Bigelis, Ag
nes, Three Oaks, MI;   Bigelis, Ramūnas, Congers, NY;   Gečys, Algimantas & Teresė, Huntington Valley, PA;   Gruzdys,
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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, Oak Lawn,
IL;   Petronis, Mykolas, Mississauga, ON, Kanada;  Raskauskas, Peter J., South Boston, MA;  Ross, Irena, Toronto, ON,
Kanada;  Šalčiūnas, Vincas & Ona, Palm Beach Gardens, FL;  Skridulis, Antanas, Daytona Beach, FL;  Snarskis, Regina,
Daytona Beach, FL;  Stonys, Dalia Briedytė, West Bloomfield, MI;   Tomkutė, Milda, San Diego, CA;   Vaškelis, Prima,
St Pete  Beach, FL;  Vasys, Jonas, Dedham, MA;   Zavistauskas, Laima, Naperville, IL.
$20 Čampė, Dr. Kazimieras & Diana, Edgewater, MD;   Čepas, Henrikas, Medford, MA;  Daugėla, Jonas & Juzė,
Ormond Beach, FL;   Dumčius, R, Windsor, ON, Kanada;   Gerulaitis, Jurgis, Allen Park, MI;   Jasėnas, Maria, Medford,
NJ;   Jazbutis, Anatolė, Loveland, CO;   Karosas, Povilas, New Britain, CT;  Katiliškienė, Zinaida, Lemont, IL;   Kavaliū
nas, Jonas, Beverly Shores, IN;   Mažeika, Vaclovas & Vanda, Park Ridge, I;   Paužuolis, Antanas & Emilija, Chicago, IL;   
Petrikaitė, Margarita, South Pasadena, FL;  Pleirys, Jonas &Valeria, Chicago, IL;   Smilga, Aleksas, Chicago, IL;  Uzas,
Donatas, Maspeth, NY;  Vashkys, Sofija, Saint Petersburg, FL;   Židžiūnas, Vladas, Bethlehem, PA.
$15 Jodwalis, John, Riverside, IL.
$10 Černis, Kęstutis & Izolda, West Bloomfield, MI;   Paulius, Romana, Montague, MI.
$8.45   Kligys, Stasys, Jefferson, GA.
$5 Sadonis,  Emilia, Jersey City,  NJ;  Žebertavičius, Vincas, Newport, MI.
$2 Ječius, Kęstutis, Villa Park, IL.
PLB Fondas savarankiškai veikia ir telkia lėšas jau 28 metai (nuo 1979 m. kovo 30 d.)   kada buvo įregistruotas
Illinois valstijoje kaip pelno nesiekianti korporacija, turinti pagal US  IRS 501(c)(3) straipsnį tam tikras teises, atsako
mybes  ir privilegijas. Papildomai PLB Fondas yra įregistruotas Michigan valstijoje, nes jo pagrindiniai darbai atliekami
iš šios valstijos teritorijos, todėl fondo atskaitomybę tikrina net dviejų valstijų įstaigos. Fondui  duotas aukas rėmėjai  gali
nurašyti nuo JAV federalinių pajamų mokesčių. Visi aukotojai gauna kvitus. Šiuo metu PLB fonde yra 22-jų remiamų
projektų sąskaitos arba fondeliai, kurie įsteigti  lietuvybę išlaikyti, lietuviams išeivijoje ar Lietuvoje padėti, studentams
stipendijas duoti.  Informacijų apie PLB fondą galima gauti kreipiantis elektroniniu paštu   plbfondas@aol.com   arba
paprastu paštu žemiau nurodytu adresu.
Kviečiame jungtis į PLB fondo rėmėjus. Prašome  čekius rašyti  ir siųsti  Lithuanian World Community Founda
tion , PO Box 140796, Grand Rapids MI 49514-0796
PLB Fondo valdyba
Vytautas Kamantas, Juozas Lukas, Jonas Treška, Jr

V Europos lietuvių krepšinio turnyras (ELKT) Londone

Spalio 6 d. Londone vyko V
Europos lietuvių krepšinio turnyras,
kurį organizavo Jungtinės Karalys
tės Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Tai
vienintelis kasmetinis užsienio lietu
viams skirtas sporto renginys, kuris
suburia gausų tautiečių būrį, skatina
bendradarbiavimą tarp skirtingų už
sienio lietuvių bendruomenių, puo
selėja lietuvybę ir tautinį tapatumą.
Šiais metais renginyje dalyvavo 9
komandos iš Airijos, Belgijos, Dani
jos, Italijos, Vokietijos, Norvegijos
ir Jungtinės Karalystės.
2001 m. Muensteryje, Vokie
tijoje, buvo surengtas pirmasis lie
tuvių krepšinio turnyras, kuriame
dalyvavo komandos iš Vokietijos ir
Lietuvos. Dėka aktyvių žmonių ir
Lietuvos Vyriausybės palaikymo,
renginys tapo tradiciniu, kiekvienais
metais pritraukiančiu vis didesnį da
lyvių ir žiūrovų skaičių, taip pat su
laukia daugelio Europos LB ir orga
nizacijų palaikymo.
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Pasak vieno iš projekto koor
dinatorių ir JKLJS valdybos nario
Domo Dargio, šis turnyras nepapras
tai svarbus naujai atsikūrusiai ir jau
antrus metus aktyviai įvairius ren
ginius organizuojančiai jaunimo są
jungai. „Norime parodyti, kad esame
pakankamai stiprūs surengti tokio
lygio susibūrimą“.
„Sulaukėme labai daug dė
mesio iš vietinių lietuviškų įmonių
ir prekybos tinklų, kurie noriai pri
sideda prie šios krepšinį ir lietuvių
vardą populiarinančios iniciatyvos“ ,
– džiaugėsi projekto vadovas JKLJS
narys Tomas Lapkauskas. Jis dėkojo
pagrindiniams rėmėjams – Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentui
ir lietuviškų parduotuvių tinklui „Li
tuanica“, taip pat „Lithuanian beer“,
„ST partners“, „Vida & Sons“, „Au
toevolution“, „Lietuviškai Stoma
tologijos Klinikai“, „Moneygram“,
„a2a“ , Trade Recruitment“ ir „Eu
robaltika“.  
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Plačiau apie turnyrą papasakosime kitame numeryje. Žr. Jung
tinės Karalystės Lietuvių Jaunimo
Sąjungos puslapį www.jkljs.org/
krepsinis.
JKLJS inf.

