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Išlaikykime

„Pasaulio lietuvį“

Laikas eina, bet „Pasaulio lietuvio“ egzis
tencijos problemos neišnyksta. Redakcija gauna
daugiau laiškų iš kraštų, bet jų nėra pakanka
mai, kad savo leidinį užtikrintai galėtume vadin
ti „Pasaulio lietuviu“. Dar apie daugelio kraštų
lietuvius neturime žinių. Gal reikalus galima
bus pataisyti lapkričio mėn. Vilniuje vyksiančio
TMIDo (Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento)
rengiamo seminaro bendruomenių
spaudos atstovams metu, užmezgant privačius
kontaktus.
Taip pat probleminis išlieka ir materialinis
žurnalo pamatas. Ypač padidėjus pašto išlaidoms,
kiekvienas numeris tampa auksinis. Dalį pašto iš
laidų – Rytų kraštams ir Pietų Amerikai – paden
gia TMIDas, PLB fondas rengė aukų rinkimų va
jų PLB valdybos darbams remti ir dalis tų pinigų
atiteko žurnalo leidybai, bet ir tai nekompensavo
padidėjusių išlaidų.
Jau kelintas numeris visa žurnalo medžia
ga yra talpinama internete. Norint turėti dau
giau pajamų iš pačio žurnalo, buvo padidinta
prenumeratos kaina, taip pat buvo siūlymų ap
mokestinti priėjimą prie internetinio žurna
lo varianto, bet kol kas PLB Valdyba nuo tokio
žingsnio susilaiko. Redakcija taip pat mano, kad
žurnalo internetinis variantas turėtų išlikti kaip
visų pasaulio lietuvių susižinojimo priemonė,
kuri neturėtų būti apmokestinama. Vargu, ar tai
pasiteisintų, ar surinktume daug lėšų, o žurna
las taptų uždaras. Norėtume išbandyti kitą būdą
išsilaikyti – prašyti ir virtualių skaitytojų prisi
dėti prie „Pasaulio lietuvio“ žurnalo išlaikymo.
Skaitytojus taip pat kviestume tarpininkauti, pra
šant užsienyje veikiančių verslininkų pagalbos,
siūlytume jiems mūsų žurnale reklamuotis.
Prašytume aukos čekius siųsti iždininkei
Elenai Skališienei į JAV arba pervesti auką in
ternetu į Lenkiją, Punsko lietuvių spaustuvę, kur
spausdinamas žurnalas, 2 viršelyje nurodytais
adresais.
Būtume dėkingi ir už idėjas, kaip Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei išspręsti savo leidinio
finansavimą.
Laukiame ne tik straipsnių, bet ir Jūsų
laiškų su pasiūlymais.
Pagarbiai Audronė V. Škiudaitė
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„pasaulio lietuvio“ svečias
Spalio 21 d. Alytaus rajone
vyko rinkimai į laisvą Seimo nario
vietą. Tuo metu vyko Seimo ir PLB
komisijos posėdžiai, o į tuos posė
džius buvo atvykusi PLB valdybos
pirmininkė Regina Narušienė. Ji
pasisiūlė dalyvauti rinkimų kam
panijoje ir išvyko į Alytaus rajono
kaimus kartu su Tėvynės sąjungai
atstovaujančiu kandidatu į Seimo
narius, advokatu Kęstučiu Čilins
ku, kuris kaip tik ir laimėjo rinki
mus prieš Darbo partijos kandi
datą Viktorą Uspaskichą, surinkęs
55 proc. balsų. Regina Narušienė,
dalindamasi įspūdžiais iš rinkimų
kampanijos Alytaus rajone, kalbė
jo: „Buvo malonu praleisti laiką
su Kęstučiu Čilinsku, kurį pažįstu
nuo tų laikų, kai veikėm kartu ad
vokatūros baruose. Pažįstu jį kaip
labai atsakingą žmogų, puikiai iš
silavinusį ir patikimą ir norėjau jį
paremti. Norėjau pažinti giliau ir
Lietuvą: kas svarbu žmonėms, ku
rie gyvena ne Vilniuje, ką jie mąs
to, ko jie ieško. Norėjau susipažinti
su pačia tauta, kadangi iki šiol man
buvo tekę labiau susipažinti tik su
Vilnium. Man buvo proga prieti ar
čiau prie Lietuvos kaimo, prie tų
žmonių, kurie dirba sunkų darbą ir
kurie negyvena taip šauniai, kaip
turėtų. Toks buvo mano tikslas. Pa
mačiau, kad tauta yra visokia. Pa
mačiau, kad žmonės labai rūpinasi
savo kasdieniu gyvenimu ir vietinė
mis problemomis. Yra šiek tiek nu
sivylę bei nusistatę prieš valdžią.
Jie mažiau galvoja apie valstybę,
apie tautą, nors negaliu sakyti, kad
visi mano sutikti dzūkai buvo tokie.
Aš nesakau, kad esu jais nusivylusi,
atvirkščiai – esu laiminga, turėjusi
progą juos pažinti iš arčiau“.
Plačiau apie rinkimus Aly
taus rajone paprašėme papasako
ti patį kandidatą Kęstutį Čilinską.
Tikimės, kad šių neeilinių rinkimų,
kuriuose teisė rungėsi su neteise,
komentaras bus įdomus ir pasaulio
lietuvijai.
4

Žmonės jaučiasi užmiršti
Pokalbis su Alytaus rajone į Seimą išrinktu advokatu
Kęstučiu Čilinsku
–Jūsų įspūdžiai iš itin sun
kios rinkimų kampanijos. Kaip
teigė kai kurie politologai, tokio
spaudimo iš Darbo partijos dar
niekam neteko patirti.
–Visa, kas bloga, reikia palik
ti nuošaly, reikia eiti į priekį, dirbti.
Oponentai buvo padarę pažeidimų,
tai aiškinasi teisėsauga, o man rūpi
pradėti darbus jau kaip Seimo nariui,
išrinktam Dzūkijoje. Žinoma, pir
miausia darbai, susiję su uždarytos
gamyklos „Alytaus tekstilė“ tragedi
ja ir su numatomu statyti celiuliozės
kombinatu. Ta statyba labai jaudina
Dzūkijos žmones, nes planuota neat
siklausus žmonių ir neatsižvelgus,
kad ji žalinga aplinkai. Žinoma, at
sivežiau su savimi ir dzūkų rinkė
jų nuotaiką. Daugybė žmonių tikė
jo manim. Smagu, kad man padėjo
žmonės iš visų Lietuvos kampelių ir
net iš užsienio. Dėkoju PLB pirmi
ninkei Reginai Narušienei, jaunimui,
kultūros žmonėms, kurie padėjo man
rinkimų kampanijoje.
–Jūsų konkurentas Viktoras
Uspaskichas, sako, brangiai mokė
jo agitatoriams, o kuo Jūsų jiems
mokėjote?
–Visi suprato, kad man pa
dedantys žmonės nėjo už pinigus ir
nesiekė materialių dalykų, o siekė
teisingumo.
–Kodėl vis dėlto Viktoras
Uspaskichas, siejamas su Rusija ir
turintis reikalų su teisėsauga, su
renka pakankamai daug – 43 proc.
balsų? Ar Jums žmonės apie tai
kalbėdavo?
– Žmonės sakydavo, kad ma
no agitatoriai jiems nieko neduoda,
o štai Uspaskicho agitatoriai ateina
su dovanomis. Su mano agitatoriais
jie kartais net nenorėdavo kalbėtis,
nes jie nieko nesiūlydavo. Bet svar
biausia, kad didelė dalis visuomenės
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mažai ką žino, kas ką reiškia, kuo
užsiima vienas ar kitas politikas, už
ką kam iškelta baudžiamoji byla, kas
tai yra Dalios Budrevičienės, Vytau
to Pociūno bylos ir kiek jos reikš
mingos Lietuvai. Kai kurie žmonės
gauna labai mažai informacijos –
vieni neturi lėšų nusipirkti spaudos,
kiti neturi laiko žiūrėti televizoriaus
ar klausytis radijo. Bendravimas su
tais žmonėmis, kurie nesugebėjo in
tegruotis į naująją visuomenę, yra
užleistas. Žmonės jaučiasi užmiršti,
tam tikra prasme atstumti ir niekam
nereikalingi. Tokių yra daug. Sako,
kad jie asocialūs, išgeria. Toks po
žiūris į juos daro juos rinkėjais, ku
riuos lengviau galima suklaidinti,
suvilioti materialiais trumpalaikiais
dalykais. Jie netgi nežino, kas yra
Seimas, kas savivaldybė, kuo tos
institucijos užsiima. Valdžia ir tiek.
Valdžia, kuri nėra gera žmonėms.
Taigi dalis žmonių yra potencialūs
rinkėjai tokių kandidatų, kurie iš
naudoja jų sunkią padėtį ir nežino
jimą. Man juos išnaudoti būtų žema,
bet yra tokių, kurie tai gali padaryti,
juos suklaidindami. Tokie rinkėjai
tampa protesto rinkėjais, kurie pro
testuoja prieš valdžią. Tokių rinkėjų
visada bus, jeigu mes nebendrausi
me su jais, didžiuosimės, kad esame
labai šviesūs ir daug išmanom.
Žmonės kaimuose jaučia di
delę nuoskaudą, didelę nelygybę,
nes mato didelį skirtumą tarp to,
kaip jie gyvena ir kaip gyvena vir
šūnės, milijonieriai, kuriems atiten
ka didesnė dalis visuomenės sukurtų
gėrybių, biudžeto lėšų, Europos Są
jungos lėšų. Miestelius, kaimus tos
gėrybės, kontroliuojamos valdžios,
mažai pasiekia. Kai kur atjungiamas
šildymas, daug kur šalti kultūros na
mai, kai kur dėl lėšų stokos uždari
nėjamos mokyklėlės. Žmonės girdi,
kad ir mokslas aukštojoje mokykloje
bus mokamas, o jie neturi iš ko mo
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Kęstutis Čilinskas,

rinimuose į

Seimą Alytaus

rajone pelnęs

55 proc. rinkėjų balsų ir laimėjęs rinkimus,
Lietuvos. Nuotraukoje: su jam talkinančiais

rinkimų kampanijos metu sulaukė daug geranoriškos paramos iš visos
muzikantais ir dainoriais

kėti. Tai kelia didelį nusivylimą. Ir
kas moka gudriai tuo pasinaudoti,
pasinaudoja. Dėl to ant žmonių ne
galima pykti (nebent galima pykti
ant nesąžiningų kandidatų). Tai yra
žmonės, mūsų visuomenės dalis, ku
ri reikalauja mūsų dėmesio.
–Taigi beveik 20-aisiais Lie
tuvos nepriklausomybės metais
Lietuvos kaime radot labai liūdną
vaizdą.
–Taip, bet jeigu mes paly
ginsime su tuo gyvenimu, kuris ten
buvo anksčiau, – ne taip blogai. O
tuomet kaimuose visko buvo. Tik ta

da tie žmonės buvo jauni ir šiandien
jiems tie laikai atrodo gal net roman
tiški. Atsimenu, dirbau kaimo rajone
– baigęs universitetą buvau paskir
tas dirbti advokatu Joniškyje, kadan
gi KGB neleido dirbti jokio valdiško
darbo. Aš puikiai žinojau, kaip žmo
nės vargsta kolūkiuose, tarybiniuose
ūkiuose. Kai kurie turėdavo vaikus
pririški prie lovos, kad jie neiškris
tų, ir naktį išeidavo į darbą fermoje.
Dabar žmonės gal ir mažiau vargsta
užsidirbdami sau duoną, dabar yra
visokiausių pašalpų, dalijamas lab
daros maistas ir kt. Bet juos skau
dina nelygybė ir tai, kad kaimų ir

mažų miestelių reikalams skiriama
mažai lėšų. Sostinė, centras gyvena
puikiai, čia viskas klesti, infrastruk
tūrai skiriami milijonai, o kaimuose
keliai nesutvarkyti, kai kur atjungia
ma šiluma.
Mes negalime toliau to leisti,
reikia taisyti padėtį. Galbūt neteisin
gai skirstomas biudžetas. Centrinei
valdžiai skiriama labai daug pinigų,
tuo tarpu kaimų keliams, infrastruk
tūrai, šilumai – per mažai. Dar vienas
dalykas – mokytojams ir medikams
proporcingai skiriamos lėšos netgi
mažėja, kai kitoms sritims didėja.
Todėl nereikia stebėtis, kad atsiran
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da protesto balsų, kurie, nepatenkin
ti esama tvarka, gali tą protestą sieti
tai su vienu, tai su kitu kandidatu.
Buvo ir tokių balsų, kurie
sakė: valdžia mums siūlo tokį kan
didatą, kuris slepiasi nuo teisėsau
gos, kuris, pabėgęs į Rusiją, prašė
si Rusijos prieglobsčio. Jeigu dabar
jį mums duoda kaip tautos atstovą,
mes jį rinksime. Tokių balsų buvo
labai daug. Jie sakė: mes valdžią pa
mokysim, ji iš mūsų tyčiojasi, nes
duoda kandidatą, kuris pats iš Lietu
vos tyčiojasi.
–O kaip Jūs pats tą faktą
komentuotumėte, ar iš tiesų mūsų
įstatymai tokie bejėgiai, kad į tau
tos atstovus galima siūlyti įtaria
muosius?
–Reikalas tas, kad tas žmo
gus ilgą laiką negyveno Lietuvoje
ir kandidatavo čia negyvendamas.
Pagal Konstituciją žmogus Lietuvo
je turi gyventi realiai, jeigu jis nori
būti Seimo nariu. Žmonės turi matyti
savo kandidatą, todėl jis negali kan
didatuoti būdamas toli toli. Skubiai

reikia galvoti apie Seimo rinkimų
įstatymą, kuris neatitinka Konstitu
cijos dvasios. Įstatymas visai kitaip
interpretuoja gyvenamąją vietą, ir
tai visai nesiderinasu Konstitucija.
Kitas dalykas – politikui svar
bus etikos dalykas. Mūsų politikai
dažnai būna neatsakingi. Aš nenoriu
kalbėti vien tik apie Viktorą Uspas
kich, yra ir daugiau politikų, kurie
išrinkti į Seimą išeina iš jo. Savival
dybės rinkimuose būna įrašomi Sei
mo nariai, kurie po to tarybos darbe
nedalyvauja ir lieka Seime. O prak
tiškai – apgauna žmones.
Lygiai taip ir čia – žmogui yra
pradėta rimta byla, jis yra skelbia
mas kaip ieškomas įtariamasis net
per Interpolą – tarptautinę policiją.
Jeigu žmogus būtų laikęsis elemen
tarios etikos, jis neturėjo pretenduoti
į kandidatus, kol byla nebus išnag
rinėta.
Politikams etikos reikalavimai
keliami labai nedideli. Pats politiko
kodeksas yra toks, kad žmogus ga
li daryti ką nori. Nė vienas politikas
dar nebuvo patrauktas atsakomybėn,

Rinkimų kampanijos metu Alytaus rajone: rinkimų štabo koordinatorės
Elena Jonikienė (kairėje) ir Daiva Rupulevičiūtė (dešinėje), Pasvalio meras
Gintautas Gegužinskas (antras iš kairės) ir Kęstutis Čilinskas
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o juk pridaro visko. Tai reiškia, kad
tą kodeksą reikia suderinti su kitų
valstybių politiko kodeksais. Žmo
nės visa tai mato ir protestuoja prieš
tokią tvarką.
Bet visus balsus, atiduotus už
bet kurį kandidatą, aš vertinu. Tokia
yra demokratija. Kiekvienas turi tei
sę pasakyti savo nuomonę.
–Kaip antrajame rate elgėsi
partijos, kurios kėlė Jūsų konku
rentus, ir kitų kandidatų rinkėjai,
kurie pirmajame rate balsavo ne
už Jus?
–Šių rinkimų problema yra
ta, kad patys rajono konservatoriai,
kurie mane iškėlė kandidatu, turėjo
vidinių problemų. Prieš pat rinkimus
buvo uždarytos 9 kaimo mokyklėlės,
tam nepasiruošus, žmonės buvo ne
patenkinti, kad jų išrinktas kandida
tas grįžo iš Seimo likus metams iki
rinkimų. Man reikėjo atsakyti į tuos
klausimus.
Rinkėjai, kurie balsavo už kitų
partijų kandidatus – prieš mane, no
rėjo išreikšti, kad su tuo nesutinka.
Bet rinkėjai nėra prekė, jie savęs ne
sieja su partijomis. Dauguma partijų
buvo už Uspaskichą ir jų atstovai bu
vo ne už mane, tai labai aiškiai buvo
matyti, bet tai nereiškia, kad taip pat
buvo nusiteikę ir žmonės, kurie pir
majame rate už juos balsavo. Nega
lima sakyti, kad antrajame rate ma
no situacija pablogėjo. Rinkėjai yra
savarankiški, ir daro nebūtinai taip,
kaip sako partijų vadai.
Norėčiau pabrėžti, kad vieti
niai kandidatai visi buvo labai ko
rektiški, mes su jais civilizuotai dis
kutavome. Esu jiems dėkingas. O
Liberalų-centro sąjungos kandidatas
mane oficialiai parėmė.
–Kokią sritį Seime ketinate
rinktis? Labai gražu, kad Jūsų
pageidautų net keli komitetai.
–Tikiuosi, kad man pavyks
dirbti Teisės ir teisėtvarkos komitete.
Čia yra didesnės galimybės man pa
naudoti savo, kaip teisininko, žinias.
Atrodo, kad tokia galimybė yra.

lr Seimo ir PLB komisijoje

Pirmasis Seimo ir PLB komisijos posėdis

Spalio 15-19 d. Seime vyko
Lietuvos Seimo ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės komisijos posė
džiai. Atnaujintos komisijos (anks
čiau veikė Seimo ir JAV Lietuvių
bendruomenės komisija) posėdžių
programoje buvo: lietuviškų televi
zijos laidų transliavimas į Šiaurės
Ameriką (Europos lietuviai jau ma
to); Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo
formuojant valstybės įvaizdį; dvi
gubos pilietybės problemos; emig
racija ir imigracija; Lietuvos diplo
matinių atstovybių ryšiai su lietuvių
bendruomenėmis ir kt. Buvo pami
nėta Mažosios Lietuvos gyventojų
genocido diena, kurios metu prane
šimus skaitė Mažosios Lietuvos rei
kalų tarybos pirmininkas Vytautas
Šilas ir Didžiosios Britanijos Lietu
vių Bendruomenės atstovas dr. Da
rius Furmanavičius. Šiame posėdyje
dalyvavo Seimo narys Antanas Sta
siškis. Komisija nutarė paskelbti re
zoliuciją, kurioje kreipiamasi ne tik
į Lietuvos valdžią ir visuomenines
organizacijas, bet ir įsipareigojama
kreiptis į tų valstybių, kur gyvena
daug lietuvių, vyriausybes ir visuo

menines organizacijas, kad Kara
liaučiaus krašto gyventojų genocidas
būtų pripažintas tarptautiniu mastu,
kaip neseniai JAV Kongresas priėmė
rezoliuciją dėl armėnų genocido.

Seimo ir PLB komisija pri
ėmė keletą rezoliucijų, apie kurias
paskelbsime vėliau.
Komisijos darbas buvo reziu
muotas spaudos konferencijoje.

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas (kairė
Seimo ir PLB komisijos narys prof. Romualdas Kašuba iš JAV

je ) ir
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Šiandienos bendradarbiavimas įkvepia ateities darbams
PLB valdybos pirm. Reginos Narušienės sveikinimas pradedančiai darbą LR Seimo ir PLB
komisijai, 2007m. spalio 15 d.

PLB valdybos pirm. Regina Narušienė ir Seimo
Gyvenant svetimoje šalyje ir
žvelgiant į Lietuvą iš toliau kai ku
rie dalykai prieš mūsų akis iškyla
kitoje perspektyvoje. Lietuva per 17
nepriklausomybės metų atkūrė savo
nepriklausomybę, atstatė demokrati
nę respubliką, įvedė laisvą rinką, rū
pinasi savo miestais ir kaimais, tapo
NATO ir Europos Sąjungos nare. Tai
milžiniški pasiekimai, pasiekti per
tokį trumpą laiką.
Mūsų tauta nepražuvo nei bū
dama okupacijoje, nei tremtyje, nei
užsienio šalyse. Pasilieka tik patir
tos praeities bruožai. Vienas iš tokių
bruožų, deja, lig šiol dar pastebimas
Lietuvoje, yra tai, kad Lietuvos žmo
gui jo paties išrinkta valdžia tebėra
tautos priešas, tarsi patys tautos žmo
nės negali nuspręsti savo būties: nei
šiandienos, nei rytojaus. Tikiu, kad
didžioji dauguma išrinktųjų tautos
atstovų tarnauja ir yra atsakingi savo
rinkėjams. Su laisve yra sugrįžusi ir
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na rys

Arminas Lydeka

atsakomybė atkurti tautos vertybes:
tėvynės meilę, pasitikėjimą žmogu
mi, kultūrą bei tikėjimą. Kiekvienas
savaip patyrėme ir išgyvenome sovie
tizavimą. Dabar esame globalizavimo
akistatoje. Tai – labiausiai pažeidžia
mažas tautas, tokias kaip mes. Kaip
neseniai vykusi rusifikacija, taip da
bar veikianti globalizacija grasina su
naikinti lietuvybę, nutrinti nuo žemės
paviršiaus mūsų visų socialinius ir
kultūrinius ypatumus. Viską bandoma
standartizuoti. Pavyzdžiui, Vilniuje
apsilankęs Europos Tarybos parla
mentinės asamblėjos pirmininkas Re
ne Van der Lindenas Lietuvai bandė
diktuosti, kas gali būti Lietuvos pi
lietis. Argi tai neturėtų būti Lietuvos
valstybės sprendimas?
Laisvės kaina yra neišmatuoja
ma. Tai – amžinas budėjimas. Tautos
laisvė neaprėpiama. Ją reikia nuola
tos ugdyti ir sergėti.
Norėčiau pateikti keletą paste
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bėjimų, kurie net iš tolo žvelgiant,
atrodo, Lietuvai yra labai grėsmingi.
Visuomenė jaučiasi praradusi
viltį bet ką pakeisti. Žmonės nedaly
vauja politiniame procese. Rinkimuo
se dalyvauja tik ketvirtadalis ar treč
dalis balsavimo teisę turinčių žmonių.
Piliečiai nejaučia savo teisinės galios.
Dauguma žmonių nevertina
tautiškumo, tikėjimo, šalies istorijos
ir mūsų senos unikalios kultūros.
Liustracija Lietuvoje neveikia.
Nėra atsakomybės už padarytą žalą.
Dabartinis liustracijos įstatymas labiau
gina kaltinamuosius, ne jų aukas. Kal
tės išpažinimas beveik neegzistuoja.
Žmonės nepasitiki teismais.
Teismų įstatymai prieštarauja jų
struktūrai ir neatitinka šiandieninio
gyvenimo.
Korupcija nekontroliuojama.
Lietuvoje paplitusi vadinamo
ji „kredito kanalo“ problema – trūks
ta monetarinės politikos.
Nesustabdoma didžiulė emig
racija, kuri jau akivaizdžiai kelia
imigracijos problemą iš Rytų.
Pilietybės problema, kurią ban
dysime kartu aptarti šioje komisijoje.
Kokia bus Lietuva už 10 metų ? Ar Sei
mas išgirs užsienyje gyvenančių lietu
vių siekius ir troškimus?
Tikuosi, kad ši komisija su
pras savo didžiulę atsakomybę bent
jau įvardinti minėtas problemas, į
kurias savo ruožtu atsižvelgs ir Lie
tuvos Respublikos Seimas.
Tikimės, kad dirbdami kartu, iš
sakydami savo, užsienio lietuvių, pa
tirtį, pasitarnausime ir visos Lietuvos
naudai. Užsienio lietuviai, dėl įvairių
istorinių aplinkybių gyvenantys sveti
muose kraštuose jau daugiau kaip 100
metų, yra išmokę saugoti tautiškumą,
kada reikia suskubti ir padėti savo tė
vynei. Tikiu, kad dabar – taikos ir ne
priklausomybės laikais mūsų bendra
darbiavimas gali būti abipusiai labai
vaisingas, įkvepiantis geros energijos
ilgiems ateities metams.
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Seimo ir PLB komisijos nariai apie savo darbą

Seim
 o ir PLB kom
 isijos pirmininkės Dalia Puškorienė (iš kairės), Laima Mogenienė ir svečias Seimo pirmininkas
Viktoras Muntianas
Seimo ir PLB komisijos pir
mininkė nuo Seimo Laima Moge
nienė. Pasikeitė komisijos sudėtis.
Susirūpinta, kad reikia rasti nuolati
nio dialogo formą su pasaulyje gyve
nančiais lietuviais, jų bendruomenė
mis. Seimas apsisprendė ir sukūrė šią
komisiją. Pirmą kartą tokiame aukšta
me lygyje atstovaujami žmonės, apie
kuriuos iki šiol Lietuvoje spręsdavo
institucijos. Apie mus spręsdavo be
mūsų, – sakydavo užsienio lietuviai.
Mūsų viltys, kad Seime ir atstovau
jantieji pasaulio lietuviams turėtų ga
limybę išreikšti savo nuomonę, kas
dėl jų daroma, kas daroma suvienijant
mūsų tautą.
Šios sesijos metu svarstėme,
kaip dirbsime toliau. Iki šiol vykdavo
du posėdžiai per metus – pavasario ir
rudens sesijos. Esant tokiam plačiam
problemų ratui veikimas mums pa
sirodė nepakankamas, todėl siūlome
Seimui tvirtinti nuostatų papildymą,
kad tiek PLB atstovai, tiek Seimo na
riai, kurie yra deleguojami visų Sei
mo frakcijų, tarp sesijų galėtų rengti
įvairius renginius – pasitarimus, posė
džius, gaudami papildomos informa
cijos. Visa tai reikalinga tam, kad, se
sijos metu susirinkę ir turėdami labai

mažai laiko, galėtume išgryninti klau
simus ir priimti sprendimus. Todėl
džiaugiuosi nauja komisijos sudėtim.
Svarbiausias ir šios sesijos
darbotvarkės klausimas buvo – dvi
guba pilietybė. Patys užsienyje gy
venantys lietuviai sako, kad, neiš
sprendus pozityviai šito klausimo
ir bandant atimti prigimtinę lietuvio
teisę būt Lietuvos piliečiu, visi ki
ti klausimai labai sunkiai spręstųsi.
Deklaracijos apie mūsų tautos vie
nybę, apie bendrus reikalus ir rūpestį
išeivija priimamos skeptiškai.
Dvigubos pilietybės principas
buvo pažymėtas ir praėjusioje sesi
joje. Naujas dalykas yra tai, kad Sei
mas sudarė tarpžinybinę darbo gru
pę, kuriai vadovaus Seimo žmogaus
teisių komiteto pirm. Arminas Lyde
ka. Toje komisijoje dirbs PLB pirm.
Regina Narušienė, aš, kaip Seimo
komisijos pirm., kitų institucijų at
stovai. Tai grupei suformuluotas už
davinys – įgyvendinti Konstitucinio
Teismo sprendimo reikalavimus dėl
pilietybės. Darbo grupė turės išnag
rinėti visus pasiūlymus, pasitelkda
ma teisės ekspertus. Komisija prašo,
kad Seimas tą klausimą nagrinėtų
ypatingos skubos tvarka, nes mes

žinome šimtus atvejų, kad po KT
sprendimo tremtinių vaikams ir lie
tuvių vaikams, gimusiems užsienio
šalyse, buvo atimta pilietybė. Tie
skaudūs atvejai, pluoštais gaunami
laiškai iš įvairių pasaulio šalių yra
liudijimas, kad mes tą klausimą pri
valom spręsti kuo skubiau.
Seimo ir PLB komisijos pir
mininkė nuo PLB Dalia Puškorie
nė. Praplėstoji komisija pasiteisino.
Mes kalbame už visus, nors ir anks
čiau, kai komisijoje dalyvavo tik
JAV LB, mes kalbėjome už visus ir
stengėmės į programą įtraukti klau
simus, kurie lietė pirmiausia Lietu
vos problemas, paskui užsienyje gy
venančių lietuvių ryšius su Lietuva.
Dabar jie gali patys dalyvauti ir savo
problemas kelti. Man atrodo, kad tai
labai svarbu, kadangi skirtumų mūsų
gyvenime yra. Sesijoje pamatėme,
kad skirtingų valstybių įstatymai są
lygoja ne tik gyvenimo sąlygas, bet
ir ryšį su Lietuva. Kai kalbėjome
apie paramą iš Lietuvos užsienio lie
tuvių bendruomenėms, susidūrėme
su faktu, kad reikalavimai tų valsty
bių taip pat skiriasi – dėl ataskaitos,
turto įsigijimo ar pan.
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Komisijoje išliko atstovų iš
JAV dauguma, tuo pačiu liko tęsti
numas. Mūsų įgyta praktika, šitoje
komisijoje dirbant 11 metų (aš pati
dirbu netoli 10 metų), padeda mums
įtraukti naujai įsijungusius PLB at
stovus iš kitų kraštų. Mes visi gražiai
dirbam, bendraudami ne tik posėdžių
metu, bet ir kitomis progomis.
Visi pripažinome, kad pilie
tybės klausimas buvo svarbiausias,
nors ir kiti klausimai buvo svarbūs.
Sulaukėme daug pasiūlymų. Priėjo
me išvados, kad geriausias varian
tas būtų eiti teisės akto keitimo, ne
referendumo keliu. Referendumas,
mano nuomone, iš pat pradžių pa
smerktų mūsų lūkesčius žlugti. Mes
remsime teisės aktais pagrįstą kelią,
svarbiausiu argumentu, žinoma, lai
kydami, kad dviguba pilietybė, įgyta
gimimu, negali būti atimta.
Seimo ir PLB komisijos ir
Seimo narys Arminas Lydeka.
Koks kelias bus pasirinktas siekiant
išspręsti dvigubos pilietybės klausi
mą – įstatymas ar Konstitucija? Įsta
tymas neturi prieštarauti Konstituci
jai, užtat pasirenkamas kelias, kurį
mes išdiskutavome jungtinės komi
sijos posėdyje – pirmiausia reikia
bandyti taisyti Pilietybės įstatymą
ir taisyti KT nurodytus prieštaravi
mus, kad būtų išsaugotas pagrindinis
principas ir numatyti tie keli, atskiri
atvejai, kada vienas ar kitas asmuo
turi teisę turėti ne tik Lietuvos, bet
ir kitos šalies pilietybę. Jeigu darbo
grupė tokį sprendimą suras, tokiu at
veju mes siūlysime visiškai nerengti
referendumo, o Seimui pateiksime
pataisytą Pilietybės įstatymą.
Atsakydamas į „Pasaulio
lietuvio“ klausimą, kodėl apskri
tai reikėjo kreiptis į Konstituci
nį Teismą, ar pats tas kreipimosi
faktas nebuvo provokacija, Seimo
narys ir Seimo sudarytosios dar
bo grupės pilietybės klausimui
spręsti vadovas Arminas Lydeka
atsakė: „Kai buvo priimtas šiandien
galiojantis Pilietybės įstatymas, dėl
kurio pasisakė KT, keletą nuostatų,
neatitinkančių Konstitucijai, panei
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Antanas Rasiulis
gęs, Seimas gana vieningai suprato
būtinybę priimti būtent tokį piliety
bės įstatymą, kuris atitiktų konstitu
cines nuostatas ir kartu būtų išsau
gota galimybė turėti dvigubą pilie
tybę tiems žmonėms, kuriems jos
reikia. Tuomet labai aktyviai dirbęs
prie šio įstatymo ieškojau to siauro
takelio, kaip surašyti tas nuostatas,
kad išties išvinguriavus tarp tų dvie
jų didžiulių, tarpusavyje nesuderina
mų interesų. Kad dviguba pilietybė
negalima pagal Konstituciją ir kartu
kai kam reikalinga.
Atrodė, kad suradom, bet tuo
met, kai Seime buvo balsuojama, dvi
politinės jėgos balsavo prieš Piliety
bės įstatymą, vadinamą „Lydekos
pilietybės įstatymu“ – tautininkai
– E. Klumbys, R. Smetona, tautinių
pažiūrų politikai, taip pat ir nacio
nalinių mažumų atstovai – Dmitrije
vas, Tomaševskis, Poplavskis ir kt.
Tai sustiprino mano pozicijas, kad
įstatymas yra pakankamai teisingai
subalansuotas. Bet kokį turime re
zultatą?
Tautininkai kalbėjo, kad čia
per daug liberalu ir kitataučiams ati
duodama viskas, o kas lietuviams?
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Lietuviai turį turėti išskirtinumą. O
atitinkamai tautinių mažumų atsto
vai kalbėjo – kokie čia lietuvių kil
mės asmenys, turi būti užmirštamas
etniškumas, tautiškumas. Dėl to ki
takalbiai, tautinių mažumų atstovai,
nusprendė, kad įstatymas prieštarau
ja Konstitucijai ir reikia kreiptis į
Konstitucinį Teismą, kuris išaiškin
tų, kad tai blogas įstatymas. Negali
repatriantai negauti, kai kiti lietuviai
dvigubą pilietybę gauna. Gavom re
zultatą, kurį turime šiandien – jie ne
tik negavo teisės į dvigubą pilietybę,
bet buvo atimta net iš tų, kurie tokią
galimybę turėjo. Jie pakenkė ne tik
savo rinkėjams ir interesų grupėms,
bet ir visai Lietuvai. Nebūtų buvę
kreipimosi į KT, tas įstatymas funk
cionuotų ir iki šiol – ne toks didelis
nusižengimas, ne tragedija, kad to
kia maža tauta, kaip lietuvių, turėtų
vieną kitą tūkstantį kitos valstybės
pilietybę turinčių.
Seimo ir PLB komisijos na
rys, atstovas Rytų kraštams, Kras
nojarsko LB pirmininkas Antanas
Rasiulis. Mums, Rytų lietuviams,
buvo skaudu sužinoti apie Konsti
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tucinio Teismo sprendimą. Sibire
gyvenantys tremtiniai ir jų palikuo
nys nusivylė, kad jie negalės atgau
ti Lietuvos pilietybės, kurią tvarkėsi
lėtai ir vylėsi, kad kada nors taps LR
piliečiais ir galės ateityje sugrįžti į
tėvynę. Mes visi turime Rusijos pi
lietybę. Manau, kad darbo grupė
įveiks visas kliūtis ir pataisytas įsta
tymas buvo priimtas ypatingos sku
bos tvarka.
Seimo ir PLB komisijos na
rė, atstovė Vakarų Europai, Aust
rijos LB pirmininkė Jadvyga Kur
šelienė. Mes su Aurelija Goris No
riene atstovaujame Vakarų Europos
lietuvių nuomonei ir stengiamės ją
čia išsakyti ir išspręsti kai kuriuos
klausimus. Be pagrindinio – dvigu
bos pilietybės klausimo man labai
svarbu buvo sužinoti ir aptarti, ko
kius padarinius sukėlė emigracija iš
Lietuvos. Lietuvoje paliekami vai
kai, kokie jų likimai? Vilniuje mo
kytoja dirbau 20 metų, man ši tema
labiausiai rūpi. Išgirdus vaikų tei
sių apsaugos kontrolierės tarnybos
informaciją apie Lietuvoje paliktų
vaikų likimą, tikrai susimąsčiau ir
sakau, kad tai reikia neatidėliotinai
spręsti. Reikėtų kreiptis ir į tėvelius,
kurie išvyksta į užsienį, kad jie iš

važiuodami pagalvotų, ar uždirbtas
didesnis pinigas yra vertas to, kad
prarandamas ryšys su vaikais, kad
nežinia, kaip susiklostys jų likimai.
Seimo ir PLB komisijos na
rė, atstovė Vakarų Europai, Belgi
jos LB pirmininkė Aurelija Goris
Norienė. Mums svarbus ne tik pilie
tybės klausimas, bet ir diplomatinių
atstovybių bendravimas su lietuvių
bendruomenėmis. Mums Belgijoje
ši problema nėra labai aktuali. Šiuo
metu mes nuostabiai bendradarbiau
jame su visomis trimis atstovybėmis.
Bet žinau, kad kituose kraštuose yra
nusiskundimų. Norėtųsi, kad diplo
matai ne tik atstovautų savo šaliai,
padėtų ne tik Lietuvos piliečiams,
patekusiems į bėdą, bet ir norėtų
bendradarbiauti su lietuviais, ten gy
venančiais.
Manau, kad mano patirtis ga
lėtų būti naudinga ir kaip gyvenan
čios Belgijoje, kuri imigracijos klau
simais pokario metais yra padariusi
daug klaidų, skatinusi imigraciją į
Belgiją, bet pamiršusi integraciją.
Šiuo metu belgai kreipia labai didelį
dėmesį integracijai ir bando ją spręs
ti. Siūlyčiau Lietuvai, jau susidu
riančiai su imigracijos problema, pa
simokyti iš Europos senbuvių klaidų

ir nepamiršti imigrantų integracijos.
Seimo ir PLB komisijos na
rė, atstovė etninėms žemėms, Len
kijos LB pirmininkė Irena Gas
paravičiūtė. Šios komisijos darbas
yra labai svarbus lietuvių tautai,
nepamirškime, kad už Lietuvos ri
bų gyvena apie 1 mln. lietuvių, gal
ir daugiau. Tai ketvirtadalis tautos.
Mes esame integrali lietuvių tautos
dalis. Mūsų ir Lietuvoje gyvenančių
interesai dažnai sutampa: išsaugoti
gimtąją kalbą, švietimą, kultūrinį pa
veldą ir t.t. Pagrindinė mūsų užduo
tis – išsaugoti užsienyje gyvenančių
lietuvių ryšį su Lietuva. Buvo iškel
tas klausimas, ar aiški Lietuvos poli
tika lietuvių, gyvenančių užsienyje,
rėmimo klausimu? Delsimas spręsti
pilietybės problemą kelia klausimą,
ar yra valia išlaikyti ryšį ir integ
ruoti tautą, užsienyje gyvenančius
lietuvius? Noriu pabrėžti, kad būti
na ieškoti ne to, kas mus skiria, bet
kas mus jungia. Mes galime vieni ki
tiems padėti.
Seimo ir PLB komisijos na
rė, Kanados LB pirmininkė Joana
Kuraitė Lasienė. Lietuvių, gyve
nančių Kanadoje, didžiausias rūpes
tis, kad jau beveik metai praėjo nuo

Joana Kuraitė Lasienė, Aurelija Goris Norienė ir Irena Gasparavičiūtė
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Konstitucinio Teismo sprendimo ir
niekas neišsisprendė.
Pirmą kartą dalyvaudama to
kiame posėdyje turiu daugiau klau
sytis negu siūlyti. Man viskas nau
ja. Pranešimai geri, didelis dėmesys
skiriamas, tik neaišku, kodėl Seimo
narių dalyvauja tiek mažai. Komisi
ja sudaryta iš vienodo skaičiaus PLB
atstovų ir Seimo narių. Kaip mes ga
lėsim pasiekti savo tikslų jiems ne
dalyvaujant? Antras dalykas – suda
rant darbotvarkę reikės atsižvelgti,
kuriam klausimui duoti daugiau lai
ko, nes vis dėlto jo trūksta išsamiai
išdiskutuoti sunkias problemas.
Savaime aišku dvigubos pilie
tybės klausimas Kanados lietuviams
yra pats svarbiausias. Mums būnant
Lietuvoj šiame klausime jaučiama
šiokia tokia pažanga. Seimo valdy
ba suformavo darbo grupę paruošti
įstatymo projektą. Mums išvažiavus
neaišku, kas toliau stums ir kels tą
klausimą. Sprendimas lieka Seimo
rankose, įpareigojome spręsti ypa
tingos skubos tvarka. Tik tokiu bū
du galima paraginti Seimo narius.
Susidaro įspūdis, kad šiuo klausimu
Seimą sunkoka pajudint. Manyčiau,
kad yra galimybė dvigubos piliety
bės problemą išspręst, tačiau, artė
jant rinkimams ir iškilus referendu
mo klausimui, galimybės šiek tiek
sumažėja.
Seimo ir PLB komisijos narė
iš JAV Angelė Nelsienė. Esu labai
patenkinta svarstybomis Karaliau
čiaus demilitarizavimo klausimu.
Pirmą kartą ši tema iškilo Amerikos
baltų laisvės lygos organizacijoje,
kuri mane delegavo tuo klausimu
toliau kreiptis į Amerikos atstovus.
Labai gerai pažinojau ir bendravau
su Kongreso nariu Chris Cox. Aš pas
jį nuvažiavau, pradėjom kalbėtis ir
jis visiškai pritarė, kad šitą reikalą
reikia skelbti rezoliucija JAV Kon
grese. Buvau įpareigota tą klausimą
koordinuoti tarp jo ir baltiškųjų orga
nizacijų. Deja, ir Amerikoje, ir Lie
tuvoje, į ką tik kreipiausi, tai rezo
liucijai neradau pritariančių, tačiau
kongresmenas buvo labai pozityviai
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Seimo ir PLB komisijos narės Ona Valiukevičiūtė ir Angelė Nelsienė
pra n
 eš ėjas dr. Darius Furmanavičius iš D. Britanijos

nusiteikęs ir sakė, kad ji yra reika
linga ateičiai. Karaliaučiaus-Kali
ningrado-Koenigsbergo klausimas ir
toliau bus gyvas ir grėsmė iš Sovietų
Sąjungos, dabar Rusijos, nesumažės
tol, kol šio krašto klausimas nebus
išspręstas.
Ir taip 1995 m., remiama prof.
V. Landsbergio ir padedant lietuvių,
latvių, estų bendruomenėms, pavy
ko JAV Kongrese pravesti šitą rezo
liuciją, kurioje administracijos nors
ir susilpninti punktai buvo įtraukti.
Rezoliucija reiškė, kad Lietuva, Lat
vija, Estija turi teisę apsispręsti dėl
vykdomos užsienio politikos, įskai
tant ir narystę NATO. Tas klausimas
buvo labai svarbus.
Antras punktas buvo – Kara
liaučiaus krašto demilitarizavimas.
Žinome, jog tas kraštas yra labai
stipriai militarizuotas ir grėsmė dėl
to kyla visai Europai, ne tik Lietu
vai. Toliau buvo reikalavimas – išva
lyti ten baisiai užterštą aplinką. Dar
kiti du – ne taip esminiai punktai.
Reikia džiaugtis, kad 1995
m. JAV Kongresas vienbalsiai šią
rezoliuciją parėmė. Rezoliucija yra
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įtraukta į rezoliucijų sąrašus. Da
bar vėl atėjo laikas šį klausimą kelti
tarptautiniuose forumuose. Žinoda
ma dr. Dariaus Furmanavičiaus iš D.
Britanijos patirtį, interesą, susido
mėjimą šia sritimi, jį skatinu, kaip
kažkada prof. Landsbergis skatino
mane, kad tą klausimą reikia pradė
ti kuruoti tarptautiniuose forumuose.
Aš manau, kad PLB komisija yra la
bai tinkamas vežimas tą projektą iš
vežti į tarptautinį valstybės vadovų
lygį, taip pat ir Jungtinėse Tautose.
Karaliaučiaus srityje dislokuotos ra
ketos ir atominiai ginklai kelia didelį
pavojų Lietuvai ir visai Europai.
Suprantu, kad tuo metu, kai
mes Baltų lygoje pradėjome kelti tą
klausimą, priešiškumas kilo dėl to,
kad Lietuvai dar grėsė tam tikras pa
vojus, dar buvo neišspręstų klausimų
dėl sienų ir kt., bet kaip parodė, pvz.,
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos,
ir kalbantis su Rusija galima pasiek
ti tam tikrų laimėjimų. Dėl istorinės
tiesos ir atsakomybės prieš žuvusius
jį reikia kelti. Genocidas visame pa
saulyje yra pripažintas nusikaltimas
ir mes turime visą teisę jį kelti.

lr seimo ir plb komisijoje

Baltijos teisių lyga nuo pat
pradžių susilaukė pasipriešinimo, bet
jai padėjo amerikiečiai. Kiekviena
me krašte galima rasti pritarėjų. Aš,
Angelė Nelsienė, nebūčiau galėjusi
padaryti, bet aš prisigretinau prie tų,
kurie gali padaryti. Įtikinau juos ir
jie taip pat gavo tam tikro pripažini
mo. Kai JAV Kongrese tas projektas
iškilo, aš susiradau John Simkus, jis
sakė – aš nieko apie tai nežinau. Aš
pasakiau: aš tau padėsiu. Jam dabar
taip pat labai gerai. Lietuvos klausi
mas labai aukštai iškilo, kai Lietuva
stojo į NATO.
Seimo ir PLB komisijos na
rė iš JAV dr. Elona Vaišnienė. Iš
kitų šalių į komisiją atvykę atstovai
atneša informacijos, kurios mes atstovai iš JAV neturime. Jų kiti rei
kalai, kiti rūpesčiai ir kitas požiūris.
Tai labai naudinga Seimo nariams,
kurie dalyvauja šioje komisijoje.
Mes labai gražiai dirbame, susidaro
įspūdis, kad mes vieni kitus papil
dom. Mes iškeliame viešumon daly
kus gal iš kito taško, tame tikriausiai
ir yra svarba. Esame kažkas iš šalies,
visada gerai turėti žvilgsnį iš šalies.
Nors kukliai, bet galim prisidėti prie
bendros gerovės kūrimo.
PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė. Komisijos pra
plėtimą vertinu pozityviai. Manau,
kad išplėtimas komisijai suteiks di
desnės reikšmės. Taip pat pati ko
misija bando keisti nuostatus, kad ji
galėtų dirbti visus metus – rengtų se
minarus, pokalbius ir kt. Manau, jų
darbas bus platesnis ir pastovesnis,
darbingesnis, gal ir temos bus pra
smingesnės, kadangi didesnį indėlį
įneš kitų kraštų lietuviai.
Esu labai patenkinta PLB at
stovais komisijoje, matyti, kad jie
gali daug duoti komisijai. Štai stebė
jau atstovą Rytų kraštams – kas aktu
alu, pvz., Rusijai. Pasirodo, grįžimas
į Lietuvą jiems dar yra aktualus. Aš
maniau, kad tie, kurie norėjo grįžti,
jau grįžo. Pasirodo, kad ne. Dar nėra
Rusijos sutarties su Lietuva dėl pen
sijų. Tautiečiai bijo važiuoti į Lietu

vą, kadangi neturi čia iš ko gyventi.
Pasirengimas grįžti trunka ilgiau ne
gu aš supratau. Jie ten taip pat yra
įsigiję šiokio tokio turto, jį reikia
parduoti, čia reikia pirkti. Jiems at
vykimas į Lietuvą yra sudėtingesnis
negu atvykstantiems iš Vakarų, kur
sąlygos yra labai aiškios.
Turi problemų etninių žemių
lietuviai, kurių mes visiškai nepra
matėm. Lietuvių tautinės mažumos
konfliktuoja su to krašto politikais,
pvz., Lenkijoje. Jeigu mes duodame
dvigubą pilietybę visiems, tuomet
ir 300 tūkst. lenkų turės teisę gau
ti Lietuvos pilietybę. Kadangi mūsų
gyventojai nelabai aktyviai balsuoja,
toks skaičius labai iškreiptų rezulta
tus.
Specifinių problemų turi Va
karuose gyvenantys naujieji emig
rantai, jie kelia savo reikalavimus,
kurių senosios emigracijos žmonės
dar ne visai suvokia.
Darbas kartu yra labai svarbus
ne tik pasaulio lietuviams, PLB, bet
ir Lietuvai.
Aš matau, kaip naujosios su
dėties komisiją entuziastiškiau pri
ima ir Seimo nariai.
Iš ateities užduočių komisijai
išskirčiau naują klausimą – emigra
ciją, to klausimo anksčiau nebuvo.
Tai praplės komisijos darbą, proble
ma aktuali.
Esama šiokių tokių techni
nių problemų. Štai pavasario sesija
numatoma gegužės pradžioje, bet
niekas nežino, ką tuo metu svarstys
Seimas. Dažnai būna, kad komisijos
nariai iš užsienio atvažiuoja, o Sei
me vyksta svarbūs posėdžiai ir Sei
mo nariai negali dalyvauti. Iškyla
konfliktas, bet mes taip pat negalime
keisti sesijos datos, nes užsienio at
stovai iš anksto ir savo lėšomis per
ka kelionės bilietus.
Iki kitos Seimo kadencijos
praktiškai liko tik vienas komisijos
posėdis – pavasarį. Rudenį jau vyks
naujo Seimo rinkimai ir turės būti
sudaryta nauja komisija.
Bet kaip ten bebūtų, aišku,
kad mūsų aktual iausia problema lie
ka dviguba pilietybė. Mes norėtume

ją išspręsti iki Seimo rinkimų. Ar
pavyks, priklausys nuo Seime su
darytos darbo grupės. Mane jaudi
na, kad darbo grupė turi baigti dar
bą iki kovo 1 d. Bet nerealu, kad iki
tos datos Seimas šį uždavinį atliktų.
Rengiantis Seimo rinkimams prasi
dės politikavimas, kuris mūsų užda
vinio nepalengvins. Norėčiau, kad
šis įstatymas būtų pristatytas daug
anksčiau. Norėčiau, kad jau dabar
savo nuomonę tuo klausimu išsaky
tų frakcijos, todėl rūpinuosi susitiki
mais su frakcijomis. Manau, kad kai
kas norėtų tą klausimą atidėti toles
niam laikui, kad nereikėtų išsakyti
savo pozicijos.
Aš nežinau, ar visi suvokia, bet
aš suvokiu, kad nuo to priklauso Lie
tuvos ateitis. Kokia Lietuva bus – tau
tinė ar pilietinė? Jeigu tautinė, tai mes
išlaikysim savo kultūrą, praeities ver
tybes, o jeigu ji bus pilietinė, kur bus
daug naujų imigrantų, tauta taps pilie
tinė ir jau nebebus svarbu, ar piliečiai
lietuvių, lenkų, rusų, ar vokiečių kil
mės. Aš bijau, kad mes prarasim tai,
ką pripažįstame šiandien.
Kita vertus, iš Europos eina
standartizavimo, niveliavimo valia.
Tauta praranda savo vertybes. Kai
visa tai susideda, kyla pavojus mūsų
Lietuvos autentiškumui, ir to, man
atrodo, dar ne visi supranta.

Elona Vaišnienė
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lr seimo ir plb komisijoje

Komisijos posėdžiai galėtų vykti ne tik Vilniuje
Į PL klausimus atsako Seimo narys, Seimo ir PLB komisijos narys Gintautas Mikolaitis
komisija gali inicijuoti įstatymo pa
taisą, gali kreiptis į Vyriausybę ati
tinkamais klausimais, ką ji ir daro.
Institucijos reag uoja į komisijos re
zoliucijas ir stipriai reaguoja – dėl
bedarbystės, dėl emigracijos, dėl pi
lietybės, kurią mes atėmėme. Žmo
nės išvažiuodami to nežinojo, gavę
kitos valstybės pilietybę jie automa
tiškai prarado lietuvišką, nors buvo
gimę augę Lietuvoje.

Seimo narys Gintautas Mikolaitis
–Kaip vertinate pasikeitusį
Seimo ir PLB komisijos statusą?
–Aš buvau už Seimo ir JAV LB
komisijos praplėtimą, kai Seime mes
tą klausimą svarstėme. Mano galva,
mūsų tautiečių jau yra daugiau kito
se valstybėse, negu JAV. Tik, žino
ma, ten yra didelė patirtis. Išplėtimas
duoda mums platesnį požiūrį, kaip
tautiečiai gyvena kitose valstybėse.
Manau, kad Amerikoje problemose
jau yra išspręstos, tik ten tautiečiai
gal daugiau nukentėję ir piktesni, nes
išvykimo sąlygos buvo nevienodos.
Dabartiniai vyksta dėl darbo, anks
čiau buvo politika. Dabar vykstantys
į Airiją, Ispaniją dirbti tikisi sugrįžti.
–Kokiu būdu komisija ga
li prisidėti prie užsienio lietuvių
problemų sprendimo?
–Komisija pati išspręsti pro
blemų negali, komisijos balsas yra
rekomendacinis, patariamasis, gali
spręsti Seimas arba Vyriausybė, bet
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–Gal galėtumėte pailiust
ruoti, kaip komisija išsprendė kurį
nors klausimą, padėjo kam nors,
pakėlė aktualiją.
–Mes kėlėme klausimą dėl
Valdovų rūmų, – kad vieną menę
paliktume išeivijai, į tai lyg ir atsi
žvelgta; dėl lietuviško kultūrinio pa
veldo išsaugojimo, į šią rezoliuciją
Vyriausybė reagavo labai aktyviai;
vienas posėdis buvo išvažiuojamasis
ir vyko Chicagoje, tuomet mes pa
kėlėme dvigubos pilietybės klausi
mą, – tuo metu Konstitucinio Teismo
sprendimas buvo dar „šiltas“. Mes
kreipėmės į prezidentą, prezidentas
priėmė mūsų komisiją. Gaila, kad į
tą problemą nevienodai žiūri teisi
ninkai, – vieni yra už referendumą,
kiti – už įstatymo keitimą. Tai kon
kretūs dalykai. Pvz., nagrinėjome
Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų
uždarymo problemą. Kadangi švie
timas atiduotas savivaldybėms, mes
siūlėme netgi iš savivaldybių tas
mokyklas perduoti apskričiai.
–Ar manote, kad komisijai
pakanka galių, neprašytumėte jų
daugiau?
–Manau, kad komisijai galių
pakanka. Tik, manau, būtų naudin
ga komisijos posėdžius daryti ne tik
Vilniuje, bet ir kitose vietose, pvz.,
Seinuose ar kitur dėl tos priežasties,
kad, posėdžiams vykstant Seime,
Seimo nariai bėga dalyvauti Seimo,
komitetų ir kituose posėdžiuose ir

Pasaulio lietuvis / 2007 Lapkritis

neturi galimybių susikaupti komisi
jos darbui, mažai jų čia ateina.
–Štai šios sesijos posėdžiuo
se išties Seimo narių dalyvaudavo
labai mažai, kartais tik vienas ar
du. O gal frakcijos į šią komisiją
skyrė savo narius, kuriems ši pro
blematika neįdomi? Ar aplamai
Seimas pakankamą dėmesį skiria
emigrantams, emigracijai?
–Manau, kad dėmesys yra pa
kankamas, tik dabar toks sunkus lai
kotarpis, Alytuje vyksta rinkimai,
mūsų politikai važiavo vykdyti agita
cijos, vyksta susitikimai su rinkėjais,
ypač išrinktų vienmandatėje apygar
doje; Seime svarstomas biudžetas.
Nors, prieš du mėnesius žinant, kad
vyksta posėdžiai, žinoma, galima bu
vo paplanuoti. Bet manau, kad kai
rašysime rezoliucijas, ateis visi.
–Kokius dar klausimus, ma
nytumėte, reiktų spręsti jūsų ko
misijai kituose posėdžiuose?
–Būdamas ir Amerikoje, ir čia
kėliau bevizio režimo klausimą. Ma
nau, kad šitą klausimą būtinai dar
svarstysime. Kai įstosime į Šenge
no erdvę, Europoje ši problema sa
vaime atkris, lieka išspręsti bevizio
įvažiavimo į JAV klausimą. Manau,
kad mūsų komisijos darbotvarkėje
visą laiką išliks emigracijos ir imig
racijos klausimai, nes Lietuvoje dar
bo jėgos trūkumas jau didžiulis, pats
gyvenimas vers tai daryti.
–Buvo nuomonių, kad ši ko
misija apskritai nereikalinga, ko
kia Jūsų nuomonė?
–Aš manau, kad ši komisija,
tokia, kokia ji yra dabar, yra net la
bai reikalinga. Gal tokia, kokia buvo,
jau buvo praradusi prasmę. Bet buvu
si komisija daug nuveikė, turime tai
pripažinti ir įvertinti – ji prisidėjo prie
stojimo į NATO, Europos Sąjungą.
Savo vaidmenį ji garbingai atliko.

Tėvynėje

Mokslininkai dar turi galimybę
pasinaudoti viliojančiu pasiūlymu
Užsienio lietuvių rėmimo
fondo vystomas projektas, skatinan
tis sugrįžti į gimtinę svetur emigra
vusius mokslininkus, sulaukia vis
didesnio atgarsio. Pagal protų susig
rąžinimo projektą iš įvairių užsienio
mokslo centrų į Lietuvą atvykę ty
rėjai su vietos mokslininkais dalijasi
neįkainojama patirtimi.
Vasaros pabaigoje pagal pro
tų susigrąžinimo projektą į Chemijos
institutą atvyko habilituotas daktaras
Zenonas Jusys. Mokslininkas turi il
gametę patirtį elektrokatalizinių sis
temų tyrimuose.
Buvęs šio instituto darbuoto
jas (šiuo metu – asocijuotas moksli
ninkas) ir Vilniaus Pedagoginio uni
versitento docentas, 1990-aisiais ap
gynė daktaro ir 1998 m. – habilituoto
daktaro disertacijas. 1991, 1993 ir
1995 metais dr. Z. Jusys buvo išvy
kęs į Vokietiją trumpalaikėms (nuo
vieno iki šešių mėnesių) mokslinėms
stažuotėms, 1998-1999 m. stažavosi
JAV, o nuo 2000 m. mokslinį darbą
dirba Vokietijoje, Ulmo universitete,
kur vadovauja Elektrokatalizės pada
liniui Paviršiaus chemijos ir katali
zės skyriuje. Dr. Z.Jusys aktyviai da
lyvauja mokslinėje veikloje. Bendra
darbiaudamas su kolegomis iš įvairių
užsienio šalių pastaruosius 10 metų
jis nagrinėja elektrokatalizines reak
cijas kuro elementuose, šioje srityje
paskelbė daugiau 50-ies publikacijų
ir antra tiek pranešimų mokslinėse
konferencijose. 1997 m. mokslininko
(kartu su prof. E. Norkumi ir akad.
A. Vaškeliu) darbai įvertinti akade
miko J. Matulio premija, o 2000 m. –
Lietuvos valstybine mokslo premija.
Dr. Z. Jusys yra Tarptautinės elektro
chemikų draugijos (ISE) narys, tarp
tautinių mokslo žurnalų recenzentas.
Chemijos institute planuojamų ir
vykdomų valstybės biudžeto finan
suojamų temų konsultantas, Lietuvos
valstybinio mokslo ir studijų fondo
finansuotų projektų bei teikiamų pa
raiškų vadovas.

Dr. Z. Jusys tikino, jog tik su
žinojęs apie galimybę atvykti į ilga
metę darbovietę (Chemijos insitutą)
mokslinės patirties perdavimo tiks
lais suskubo teikti paraišką dėl vizi
to finansavimo. Tyrėjas akcentavo,
jog projektas suteikė galimybę savo
žinias perduoti kolegoms Lietuvo
je, atnaujinti ir modernizuoti spe
cialią tyrimų įrangą bei išmokyti ja
naudotis, supažindinti su nauja ir iki
šiol Lietuvoje plačiau nevystyta tyri
mų kryptimi. Tyrėjo numatytų vizito
veikų ratas buvo gana platus, kas pa
raiškos vertintojams sukėlė tam tikrų
abejonių, manant, kad „vargiai gali
ma atlikti atostogų metu planuojamus
darbus“ (citata iš paraiškos vertinimo
komentarų). Tačiau intensyviu darbu
tyrėjui pavyko sėkmingai pasiekti ar
net viršyti užsibrėžtus tikslus, nors
kartais tekdavo užduočių vykdymo
grafik ą pritaikyti prie „vietinių ypatu
mų“, pasigendant didesnės aplinkinių
atsakomybės ar motyvacijos, ne visa
da laiku atliekant sutartus ir pažadėtus
darbus. Vienok, dr. Z. Jusys pažymi,
jog priimančioji institucija sudarė vi
sas reikiamas sąlygas projekte numa
tytų veikų sėkmingam įgyvendinimui.
Pats vizitas tyrėjui leido „iš arti“ ste
bėti kasdienį institucijos gyvenimą
tiesiogiai jame dalyvaujant, organi
zuojant ir atliekant numatytus darbus
realiomis sąlygomis. Tokia patirtis,
dr. Z. Jusio nuomone, yra neabejotinai
vertinga ir reikalinga visiems išvyku
siems mokslininkams, numatantiems
grįžimą į Lietuvą ir darbą mokslinėse
institucijose. Be to, pokalbiai su kole
gomis iš kitų mokslo ir mokymo ins
titucijų leido sudaryti išsamesnį vaiz
dą apie šiuolaikinę situciją mokslo ir
studijų srityje, reformų joje stoką ir
reikalingumą.
Vizito koordinatoriaus – Che
mijos instituto direktoriaus prof. Ei
mučio Juzeliūno teigimu, dr. Z. Jusys
per trumpą vieno mėnesio vizitą atli
ko itin svarbų ir reikšmingą darbą.
„Iš šio vizito institutas turėjo

Dr. Zenonas Jusys
visapusiškos naudos – atlikti svarbūs
eksperimentiniai tyrimai, kolegos
buvo supažindinti su naujovėmis, o ir
šiaip buvo įdomu išgirsti apie moks
lo organizavimą užsienyje ir paties
daktaro Z. Jusio pastarųjų metų pa
siekimus“, – pasakojo direktorius.
Šiuo metu pagal protų susig
rąžinimo projektą Chemijos institute
dirba ir mokslininkas iš JAV dr. Sva
jus Asadauskas.
Interneto svetainėje www.su
grizimai.lt skelbiama naujausia in
formacija apie projektą, jo eigą bei
tarpinius rezultatus. Joje taip pat
įdiegta duomenų bazė, skirta tiems,
kurie siekia surasti partnerius būsi
miems vizitams.
Projektas „Protų susigrąžini
mo programos parengimas ir įgy
vendinimas“ finansuojamas pagal
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo
programavimo dokumento 2 priori
teto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5
priemonę „Žmogiškųjų išteklių ko
kybės gerinimas mokslinių tyrimų ir
inovacijų srityje“.
Gintarė Žalytė
RsV konsultantė
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tėvynėje

Yra kuo džiaugtis
Gabrielius Žemkalnis

Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvių namuose
Spalio 5-ąją minėjome Tarp
tautinę mokytojų dieną. Lietuvių na
mams tai buvo dviguba šventė, nes
mokykla taip pat šventė ir savo 17ąją gimimo dieną.
Mokyklai vadovauja direkto
rė Daiva Briedienė, dirba 42 peda
gogai. Šiuo metu mokosi 232 moks
leiviai, atvykę iš Rusijos (Maskvos,
St. Peterburgo, Krasnojarsko krašto,
Irkutsko), Kazachstano, Ukrainos,
Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos,
Moldovos, JAV. Didelė dalis moks
leivių yra tremtinių palikuonys. Nuo
1990 metų mokykla išleido apie 350
abiturientų. Lietuvos vidurinių mo
kyklų ir gimnazijų vertinime šiais
metais iš daugiau kaip 500 mokyklų
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Lietuvių namai užėmė prestižinę tre
čiąją vietą. Kai susitinkame moks
lo metų pradžioje, rugsėjo pirmąją,
daug į mokyklą atvykusių mokslei
vių neretai nemoka lietuvių kalbos,
tačiau prityrę mokytojai jau per ke
letą mėnesių pasiekia stebėtinų re
zultatų – per Kūčias visi susikalba
me lietuviškai. Nors dar ir ne tobu
lai, bet lietuviškai.
Pirmoji spalio 5-osios pamo
ka visai mokyklai ir svečiams pra
sidėjo 9 valandą aktų salėje. Svečių
tarpe – LR prezidentas V.Adamkus,
Švietimo ir mokslo ministerijos
valstybės sekretorius D. Numgaudis,
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento generalinis direktorius A.
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Petrauskas, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos dept. direktorius
A. Keršulis.
Sveikindamas mokyklą, su
kuria bendraujame jau dešimtus me
tus, sakiau girdėtą išmintį apie svar
biausią raidę alfabete – M, nes ja
prasideda šie žodžiai: Mama, Meilė,
Mokytojas. Ir dar sakiau, kad šios
mokyklos mokytojai tikrai veda sa
vo auklėtinius tinkamu keliu, apie
tai galima spręsti matant, kad Lietu
vos himną giedojo visi – ir dideli, ir
maži.
Prezidento Valdo Adamkaus
apsilankymas ir dalyvavimas šven
tėje, ne tik kalbą pasakant, bet ir dai
nuojant kartu su mokiniais ir su jais

tėvynėje

bendraujant, mokyklai paliko neiš
dildomą įspūdį – taip pat, kaip ir jie
paliko tokį įspūdį Prezidentui.
Dienos pabaigoje dalyvavo
me vakaronėje, suruoštoje Lietuvos
aukštosiose mokyklose besimokan
čių lietuvių kilmės studentų, kuriuos
remia Užsienio lietuvių rėmimo cen
tras, įkurtas prieš 7 metus bendro
mis Švietimo ministerijos, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atstovybės
Lietuvoje ir Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento. Centras pradė
jo remti apie 60 studentų, šiandien
tas skaičius yra jau daugiau negu
patrigubėjęs. Deja, kas metai skiria
mi finansai iš ministerijos, 300.000
Lt, yra vis tie patys. Didėjant stu
dentų skaičiui parama jiems mažėja.
Stambesnių rėmėjų surasti nesiseka,
turtingieji pramonininkai, į kuriuos
buvo kreiptasi, turbūt nemato tiesio
ginės naudos sau. Stipendijos ir pa
rama mokama tiktai patikrinus stu
dijų rezultatus. Apie Centrą išsamią
informaciją galima skaityti internete
„Užsienio lietuvių rėmimo centras“.
Studentai susibūrė į klubą, ku
riam vadovauja Lietuvių namų ab
solventė Regina Jegorova. Centras
su klubu rengia projektus, norėdami
užpildyti studentų, kurie, nesimokę
Lietuvių namuose, atvyko iš užsie
nio studijuoti Lietuvoje, žinių spra
gas. Juk ne jie kalti, kad jų kraštų
mokyklose nebuvo dėstoma Lietu
vos istorija, lietuvių kalba, lietuvių
etnokultūra, o daugelis jų, baigę
mokslus, ketina pasilikti Lietuvoje.
Klube jie susidraugauja, nebesijau
čia vieniši, žengdami pirmuosius
studijų metus Lietuvoje.
Vakaronė buvo šių metų –
apie penkiasdešimties pirmakursių
„krikštynos“. Visi studentai pakarto
jo savo priesaiką:
Mokysiuos – pažadu!
Būsiu doras ir pavyzdingas
lietuvis – pažadu!
Neišvyksiu gyventi ne Lietu
voje – pažadu !
Ir taip dešimt įsakymų, paža
dų. Po to, kviečiami vardais, po vie
ną ėjo prie Lietuvos vėliavos ir ją
bučiavo.

Būsimoji Lietuvių namų auklėtinė Darija 1999 metais tolimojoje Buria
Dan
 ut e Žemk
 aln
 ien
e

ti j o j e su

Jaudinantys momentai. Pagal
voji, kad kažką darome gerai.
Negalėjau praeiti nepakal
bėjęs su grupele studenčių, kurios
praėjusiais mokslo metais mokėsi
Lietuvių namuose. Viena, iš tolimo
jo Sibiro, studijuoja ekonomiką, kita
– iš Krasnojarsko, studijuoja kalbas,
trečia – iš Baltarusijos – pedagogiką,
ketvirta – iš Ukrainos – archeologiją
ir penktoji – Darija – mediciną.
Prieš septynerius metus nu
vykus į trėmimo vietovių centrą Bu

riatijos sostinėje Ulan Ude, netoli
Mongolijos, oro uoste mus pasitiko
lietuvių būrelis, kuriame buvo ir ma
ža mergytė vardu Darija, apsirengu
si lietuviškais tautiniais drabužiais.
Tą rudenį ją jau susitikome Lietuvių
namuose, daug metų stebėjome ir
džiaugėmės, matydami, kaip ji augo,
brendo. Ir štai šiandien ji – medici
nos studentė Lietuvoje. Tai tik vie
nas pavyzdys.
Iš tikrųjų, kažkas, kažkur, kaž
ką padaro gerai.

Nacionalinis muziejus Vilniuje rengia pasaulio lietuvių parodą

Kaip „Pasaulio lietuvyje“, Nr. 06-07, rašėme, Nacionalinis muziejus
Vilniuje 2009 metais – Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose
1000-mečio proga rengia didžiulę parodą, kurioje bus atspindėta ne tik Lie
tuvos, bet ir lietuviškosios išeivijos istorija. Nacionalinis muziejus kreipiasi
į visų kraštų tautiečius, prašydamas padovanoti arba paskolinti medžiagos
apie savo krašto lietuvių – organizacijų, žymiųjų veikėjų veiklą: leidinių,
dokumentų, įdomesnių daiktų ir kt. Medžiagą siųsti ir daugiau informacijos
galima gauti:
Irena Mikuličienė
Lietuvos nacionalinis muziejus, Naujausių laikų istorijos skyrius
Arsenalo g. 1, LT – 011000, Vilnius
Tel. 2609658; 2617612. E-mail: irena@public.lt
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Felikso Vaitkaus 100-ųjų gimimo
metinių ir „Lituanica II” skrydžio per Atlantą minėjimas
airijoje

Rugsėjo 30 d. Ballinrobo
miestelyje buvo atidengtas skulp
toriaus Juozo Šlivinsko sukurtas ir
pagamintas laikinas žymeklis, vietoj
kurio ateityje bus pastatytas pamin
klas JAV lietuviui lakūnui Feliksui
Vaitkui.
1935 m. šis lakūnas, siekda
mas pakartoti S. Dariaus ir S. Gi
rėno žygį, skrido iš New Yorko per
Atlantą į laikinąją Lietuvos sostinę
Kauną. Dėl nepalankiai susiklosčiu
sių sąlygų F. Vaitkus buvo priverstas
nutupdyti savo lėktuvą „Lituan ica
II“ Airijos Mėjaus grafystės Ballin
robo miestelio apylinkėse.
Išlikmėse dalyvavo ir dele
gacija iš Lietuvos – LR krašto ap
saugos ministras Juozas Olekas, LR

ambasadorė Airijoje Izolda Bričkov
skienė, Prezidentūros, Krašto apsau
gos ir Užsienio reikalų ministerijų
atstovai, Kauno miesto meras An
drius Kupčinskas, mero pavaduoto
jas Rimantas Mikaitis, Užsienio ir
viešųjų ryšių skyriaus Užsienio ry
šių poskyrio vyr. specialistė Emili
ja Šakalienė, taip pat ir Ballinrobo
miestelio atstovai.
Laikinojo žymeklio atiden
gimo ceremonijos metu LR Krašto
apsaugos ministras Juozas Olekas
nusipelniusiems Balinrobo gyven
tojams įteikė S. Dariaus ir S. Girė
no žygio atminimo medalius. Kauno
miesto meras Andrius Kupčinskas
pasidžiaugė lygiagrečiai Kaune vy
kusiais Europos paveldo dienų ren

giniais, kurių metu taip pat buvo mi
nimas legendinio piloto F. Vaitkaus
skrydis.
Ballinrobo miestelyje dar esa
ma žmonių, kurie prisimena šį įvykį.
Miestelyje Feliksas Vaitkus yra va
dinamas legendiniu žmogumi.
Kaip skelbia Airijos Lietuvių
Bendruomenės tinklapis, Felikso
Vaitkaus atminimas paminėtas Mi
šiomis St. Mary bažnyčioje, ąžuoliu
ko sodinimu Cloongowla apylinkėje,
paroda Aviacijos muziejuje, filmo
„Atlanto nugalėtojui F. Vaitkui 100“
demonstravimu Cranmore mokyk
loje ir priėmimu, kurio metu grojo
KAM orkestras ir buvo surengta lie
tuviško maisto mugė.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas tarp Airijos lietuvių vaikučių Felikso Vaitkaus memorialinės lentos
ati d en g
 im
 o cer em
 on
 ij oj e Ball inr ob e, Air ij oj e
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Lietuviai susitiko Rygoje
Lietuvieši bija satikusies Riga

Pagrindinis saulėtos spalio 3
dienos akcentas – iškilios lietuvių
dailininkės prof. Sofijos Veivery
tės parodos atidarymas Petro-Povilo
katedroje Rygoje. Tai puiki LR am
basadoriaus Antano Vinkaus dovana
Latvijos visuomenei, politikams, di
plomatams, vietiniams lietuviams.
„Darykime vieni kitiems ge
ra, dovanodami gražias akimirkas“
– kalbėjo diplomatas, jau pramokęs
latvių kalbos. (Latviškai susirinku
sius sveikino ir LR URM ministras
Petras Vaitiekūnas).
Nuoširdūs S. Veiverytės duk
ters, taip pat dailininkės Živilės Liu
gailaitės žodžiai-padėka savo moti
nai, Ievos Prudnikovaitės ir Nijolės
Prudnikovienės muzikinė įžanga su
vedė gausiai susirinkusius žiūrovus
prie parodos stendų...
Mes, Estijos Lietuvių Ben
druomenės valdybos nariai, buvome
patenkinti diplomato A.Vinkaus iš
pildytu pažadu, pabuvoję jo aplinko
je, kur tvyro dėmesys ir meilė žmo
gui, nuoširdumas, pagarba.
Kai kitą dieną apsilankėme
Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje
ir vedini pačios direktorės Aldonos
Treija apėjome visus mokyklos kam
pelius, pradedant foje su langų vitra
žais, sporto sale, informatikos klase,
botanikos sodu, valgykla, pirmokų
lietuviukų klase, baigiant nelyginant
kareivinėse išrikiuotomis tvarkingo
mis rūbinės spintomis, kai kiekvie
name žingsnyje mus labino linksmi
nuotaikingi mokiniai, darbuotojai,
mokytojai, atrodė, patekome į šiuo
laikišką tvarkingą, gėlėse skęstančią
lietuvišką tvirtovę...
Mintyse padariau išvadą, kad
mums, pasaulio lietuviškų mokyklų
pedagogams, vietoj ruošiamų semi
narų ir konferencijų gražiausia do
vana būtų apsilankymas šioje lie
tuvybės, mokslo, ramybės ir meilės
šventovėje.
Apsilankę Brolių kapinėse,
pastovėję prie J.Rainio kapo, pasi

džiaugę rudenėjančiomis ir erdvę
išsikovojusioms Rygos aikštėmis,
gatvėmis, pajūrio poilsio zonomis,
grįžome į savo sostinę Taliną.
Tarsi įsibėgėję, spalio šeštą
dieną ėmėme ir atidarėme LR am
basados patalpose mokyklėlę savo
bendruomenės vaikučiams. Buvome
iš anksto susitarę su LR ambasado
riumi Juozu Bernatoniu, jo padėjė
jais-diplomatais, tėvais...
Tarptautinė mokytojų diena,
kurios proga gavome gražius svei
kinimus iš TMID gen. direktoriaus
A.Petrausko, LR seimo narės I. De
gutienės ir LR švietimo ministrės R.
Žakaitienės, mums tapo puikiai įgy
vendinama tikrove.
Kas sako, jog ruduo yra niūrus
ir lietingas metų laikotarpis, apsigal
vokite. Išmokime susirinkti pačias
spalvingiausias ir gražiausias aki
mirkas.
Rudenėlio gerbėja
Cecilija-Rasa Unt

estijoje

Akimirkos iš autorės susitikimų
Rygoje: Lietuviškoje mokykloje su
direktore A ldona T reija ; prie dail .
S. Veiverytės paveikslų; su amb. A.
Vinkum ir dail. Ž Liugailaite
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baltarusijoje

Rugsėjo 23 d. daug kelių vedė
į nedidelį kaimelį Lietuvos ir Balta
rusijos pasienyje – į Pelesą, kur 1989
m. pelesiškių pastangomis atgauto
je ir, vieno iš bažnyčios atstatymo
iniciatorių Alfredo žodžiais tariant,
per fantastiškai trumpą laiką (per 4
mėn.) atstatytoje Šv. Lino kankinio
bažnyčioje vyko atlaidai.
Gervėčių klubo nariai, vado
vaujami pirmininko Alfonso Augu
lio, važiuodami į atlaidus iš Vilniaus,
pirmiausia užsuko į Rodūnią, kuri
istoriniuose šaltiniuose, Jogailos ir
Skirgailos dalybų aktuose, paminėta
jau XIV a., 1387 m. Tuo metu Ro
dūnia buvo prie kelio, kuris buvo
laikomas trumpiausiu tarp Vilniaus
ir Krokuvos – svarbių strateginių
punktų. Mūsų garbusis pirmininkas
Alfonsas Augulis papasakojo Ro
dūnios miestelio istoriją. Jis teigė,
kad čia buvo net Rytų Europos ra
binų mokykla. Įdomu pažymėti, kad
iš Rodūnios valsčiaus yra kilę poeto
Adomo Mickevičiaus protėviai Rim
vydai-Mickevičiai; netoli šių vietų
gyveno lietuvių raštijos pradinin
kas Stanislovas Rapailionis, moksli
ninkas Tadas Ivanauskas, šio krašto
metraštininkas Izidorius Šimelionis
ir kt.

20

Linksma diena Pelesoj

Iš Rodūnios patraukėme tie
siai į šio krašto šviesuolės a.a. Mari
jos Kruopienės sodybą, kur ją pami
nėjome geru žodžiu. Pasivaišinome
jos sodo gėrybėmis.
Pelesoje mūsų jau laukė jos
šeimininkai – Pelesos vidurinės mo
kyklos direktorius Alfonsas Švelnys

Pelesos
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dainininkės

ir jo pavaduotojas, Pelesos krašto
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Jonas Matulevičius su būriu gerano
riškai nusiteikusių mokytojų. Kaip
gerai, kad greta du šviesos židiniai
– mokykla ir bažnyčia. 12 val. čia šv.
Mišias atnašavo klebonas K. Krikš
čiukaitis ir kunigas Rokas iš Vil

PLB kraštų žinios

niaus. Žmonių buvo tiek daug, kad
vos tilpom į bažnytėlę.
Po mišių buvome pakviesti
į Pelesos mokyklą – tikrą kultūros
ir švietimo centrą. Daug garbingų
svečių susirinko į mokyklos salę: iš
Minsko, Gardino, Lydos, Vilniaus ir
kitų miestų, rajono ir vietinė valdžia.
Daugelis jų kalbėjo, sveikino ir ža
vėjosi Pelesa. Ypač džiaugėsi vieš
nia iš Minsko – Baltarusijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkė Vita
lija Kolesnikova, čia viešėjusi antrą
kartą ir savo kalboje pabrėžusi, kad
mokyklą ji vos atpažino, kaip ji per
metus išgražėjusi. Ir iš tiesų – per
metus atlikta mokyklos rekonstruk
cija, išplėstos mokyklos patalpos.
Kunigas Rokas iš Vilniaus
linkėjo, kad dieviškos dorybės mus
visus lydėtų, kad būtume geresni, to
bulesni, ir meldė šv. Lino užtarimo.

Pelesos

šviesuolės a . a .

Šventinį koncertą pradėjo pui
kiai nusiteikę Pelesos mokytojai, va
dovaujami mokytojo Petro Rimkaus,
žavėjomės Pavalakių ir kitų kaimų
dainininkais, mokyklos šokėjėliais,
kapela, mokytojos D. Beliūnienės
eilėmis, „Pelesos maršu“:
Skamba dainos, polkas
                            grojam
Negailėkim kojų.
Kai būrin visi sueina,
Pelesa dainuoja.
Rimdžiūnų lietuviškosios mo
kyklos mokytojai, Gervėčių krašto
bendruomenė, vadovaujama Vlado
Lukšos, ir Gervėčių klubas (pirm. A.
Augulis) pasirodė irgi ne iš kelmo
spirti – sudainavome keletą dainų,
kurios puikiai nuteikė visą salę.
Po koncerto jau visi gervėtiš

kiai drauge (ir vietiniai, ir vilniškiai)
nuvykom į Marijos Kruopienės na
mus, kurių duris atvėrė šviesuolės gi
minaitė Teresė Ivoškienė, aprodžiu
si kone muziejumi tapusius namus.
Mane ypač sužavėjo knygos. Kokių
tik neskaitė, kokių tik nesukaupė ši
šviesuolė. Prieš metus mirusios Ma
rijos Kruopienės atminimui sukalbė
ję maldą ir sugiedoję giesmę visi lai
mingai pasiekėme namus, pakeliui
vis prisimindami „Pelesos maršo“
žodžius:
Tegu skambės daina,
Smagioji sutartinė.
Šiandien linksma diena
Pelesoj, mūs gimtinėj.
Angelė Valienė
Rimdžiūnų mokyklos mokytoja,
Baltarusija, Astravo raj.

Marijos Kruopienės sodyboje
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kanadoje
Kanados Lietuvių Bendruo
menė po vasaros atostogų pradėjo
savo veiklos sezoną. Pirmasis ru
deninis posėdis buvo pradėtas gana
džiugiai, nes Lietuvių kredito koo
peratyvas „Parama“ Krašto valdy
bai įteikė 7000 dol. čekį. Malonu,
kad lietuvių kredito kooperatyvai
labai stipriai remia ne tik KLB, bet
ir visas lietuviškas organizacijas:
mokyklas, spaudą, sportą, dainų ir
šokių ansamblius, o taip pat ir para
pijas, jaunimą. Didžiausias bendruo
meninės veiklos rėmėjas yra Kana
dos lietuvių fondas, kuris 1962 m.,
KLB Tarybos suvažiavime, tam rei
kalui buvo įkurtas ir ištisus 45 metus
remia lietuvišką veiklą ne tik Kana
doje, bet ir Lietuvoje. Vien tik šiais
metai KLB Krašto valdybai fondas
yra paskyręs 27 000 dol., o Kanados
lietuvių muziejui-archyvui – 9000
dol. KLF remia ir kitas lietuviškas
organizacijas bei vienetus.
Po atostogų pradėjo dirbti ir

Kristinos Balūnaitės

dol . če k į
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Turtingas renginių ruduo
lituanistinės mokyklos. Pirmoji sa
vo mokiniams duris atvėrė Maironio
mokykla Toronte. Tikimasi, kad šie
met veiks šešios šeštadieninės mo
kyklos. Tenka pasidžiaugti, kad mo
kinių ne mažėja, bet daugėja.
Džiaugiamės iš Lietuvos grį
žusiais Dainų šventės dalyviais: To
ronto „Gintaru“ ir „Atžalynu“, Ha
miltono „Gyvataru“. Kanados lietu
viams atstovavo daugiau kaip šimtas
ansambliečių, o PLB Kraštų pirmi
ninkų suvažiavime – prel. Edis Put
rimas ir Angelė Vaičiūnienė, PLJS
pirm. Stasys Kuliavas, KLB valdy
bos pirm. Rūta Žilinskienė ir KLJS
atstovas Saulius Simonavičius. Ypač
smagu, kad jų indėlis tame suvažia
vime buvo labai išsamiai aprašytas
„Tėviškės žiburiuose“ ir bendruo
menė buvo informuota apie PLB
veiklą.
KLB Toronto apylinkės val
dyba surengė poeto Bernardo Braz
džionio gimimo 100-mečio minė

nuo t rau k o j e :

Lietuvių
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kre d i to ko o p e r at y vas

jimą „Koks didelis to grožio ilge
sys“. Prisikėlimo parapijos salėje.
Bernardo Brazdžionio kūrybą skaitė
viešnia iš Lietuvos, aktorė Virginija
Kochanskytė, o programą paįvairi
no violončelistė Agilė Storyk. Tai
buvo pakartojimas to minėjimo, ku
ris KLB Vasagos aplinkės valdybos
pastangomis vyko Gerojo Ganytojo
misijoje.
Po krepšinio pirmenybių Eu
ropoje Kanados lietuviai spalio 17 d.
stebėjo krepšinio rungtynes tarp To
ronto „Raptors“ ir Kauno „Žalgirio“.
Toronto „Raptors“ yra Šiaurės Ame
rikos krepšininkų tinklo pagrindinė
Kanados komanda. Lietuviai sirga
liai ir KLB nariai gavo 10-20 nuoš.
bilietų kainos nuolaidą. (Bilietų kai
nos siekė nuo 25 iki 172 dolerių).
Šias rungtynes stebėti lietuviai vyko
autobusais iš Montrealio, Otavos ir
Hamiltono, o lietuvių kredito koope
ratyvai ne tik savo tarnautojams pir
ko bilietus, bet papildomą nuolaidą

„Parama“ Krašto

val d y b ai įtei k ė

7000
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Kanados LB Krašto

ta ry b os su važiav i m o da ly v iai .

davė ir koop eratyvo nariams bei ap
rūpino lietuviškomis vėliavėlėmis ir
žymenimis. Gaila, kad „Air Canada“
Centre nei būgnai, nei vėliavų kotai
nebuvo leidžiami, tačiau lietuviai
sirgaliai išradingi ir sugalvojo, kaip
pasireikšti.
Lietuvių tautos kankiniams,
tremtiniams ir laisvės kovotojams
prisiminti, jau daugiau kaip prieš 40
metų buvo pastatytas dail. Telesforo
Valiaus sukurtas lietuviškas kryžius
Kanados kankinių šventoriuje Mid
lande, Ontario provincijos XVI am
žiaus krikščionybės lopšyje ir pir
mųjų Kanados krikščionių šventųjų
nukankinimo vietoje. Kaip tiksliai
atitiko prel. Jono Staškevičiaus mal
da: „Viešpatie, kuris įdiegei meilę
Tavo kančios ženklams ir leidai jais
išpuošti sodybas, pakeles ir laukus,
priimk ir Lietuvos kankinių aukas...“
Kasmet rengiama piligriminė iškyla,
einami Kryžiaus keliai ir aukojamos
šv. Mišios. Šiemet procesijoje da
lyvavo gausi tikinčiųjų minia, šeši

K. Poškaus nuotr.

kunigai ir diakonai, du chorai, trijų
parapijų Kanados Katalikių moterų
draugijos narės su tautiniais drabu
žiais, Toronto kuopos šiauliai su uni
formomis ir Lietuvos kariuomenės
karininkai, pulk. Antanas Plieskis ir
pulk.ltn. Andrius Grachauskis.
Spalio 6-7 d. d. Montrealyje
buvo švenčiamas Šv. Kazimiero pa
rapijos įkūrimas. Tai kilni ir džiugi
šventė Kanados lietuviams, nes tai
buvo pirmoji lietuviškoji parapi
ja Kanadoje. Šiai šventei paryškinti
Montrealyje buvo surengta XX KLB
Krašto tarybos pirmoji sesija. Prieš
55 metus šiame mieste susirinkę lie
tuvių bendruomenių atstovai oficia
liai sukūrė Kanados Lietuvių Ben
druomenę, kuri 1963 m. Kanados
vyriausybės aktu buvo įregistruota
kaip korporacija.
Suvažiavime dalyvavo 64
KLB atstovai ir kviesti svečiai iš
keturiolikos apylinkių ir miestų. Ši
sesija, kaip ir visos kitos praeityje,
pradėta Kanados Himnu ir invokaci

ja. Lietuvos vyriausybės vardu suva
žiavimą sveikino LR ambasadorė Si
gutė Jakštonytė, generalinis garbės
konsulas Kanadoje Vytautas Matu
kas, generalinis konsulas New Yorke
Jonas Paslauskas, PLB pirmininkės
Reginos Narušienės vardu – PLB
valdybos narė Angelė Vaičiūnienė.
Kadenciją baigianti KLB KV
pirmininkė Rūta Žilinskienė suva
žiavimui pateikė valdybos veiklos
apyskaitą, Algirdas Vaičiūnas tary
bos narius supažindino su finansine
KLB padėtimi ir su Kanados muzie
jaus-archyvo veikla. Taip pat buvo
pranešta apie 2010 m. rengiamą Dai
nų šventę Toronte. Pertraukos metu
Montreal io apylinkės valdyba vai
šino dalyvius lietuviškais valgiais ir
vynu.
Popietinėje sesijos dalyje vy
ko naujos krašto valdybos, revizijos
komisijos ir garbės teismo rinkimai.
Naujai išrinktai valdybai vadovaus
Joan a Kuraitė-Lasienė.
Algirdas Vaičiūnas
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Kazimierinės dvasios jubiliejus
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 100-metis

Šių metų Padėkos savaitga
lis Kanadoje buvo ypač prasmingas.
Po ilgų mėnesių ruošos spalio 6-7 d.
įvyko kilni šventė – pirmosios Ka
nados lietuvių parapijos, Montrealio
Šv. Kazimiero 100 metų jubiliejus.
Suvažiavo daug lietuvių iš įvairių
Kanados provincijų, iš JAV, net iš
Šveicarijos kartu pasidžiaugti visą
šimtmetį puoselėtos parapijos gim
tadieniu. Tai ne tik lietuvių stipraus
tikėjimo, bet ir jų gilaus tautinio są
moningumo liudijimas.
Nors šventės renginiai prasi
dėjo šeštadienio pokyliu, nuo ryto
vyko KLB Krašto tarybos suvažiavi
mas, kuris specialiai rengtas Montre
alyje, norint, kad šioje šventėje daly

ce
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vautų kuo daugiau įvairių apylinkių
narių. Rezoliucijose taryba oficialiai
pasveikino Šv. Kazimiero 100-me
čio rengėjus ir parapiją šia proga.
Montrealio miesto centre,
grojant Tado Korris styginių kvinte
tui, lietuvių gausybė užpildė Centre
Mont-Roya l erdvias patalpas. Atsi
gaivindami prie nemokamo baro ir
pasivaišindami išnešiojamais įman
triais užkandėliais montrealiečiai ir iš
kitur atvykusieji pabendravo, susitiko
su senais pažįstamais, užmezgė arba
atnaujino ryšius su matytais ir nema
tytais lietuviais. Patalpos kampe – ek
ranas, kuriame kaip knygos lapai atsi
skleidė istorinės Šv. Kazimiero para
pijos gyvenimo nuotraukos.

Pakilią nuotaiką arti 400 sve
čių atsinešė į iškilmingomis kalijo
mis papuoštą salę. Ten rengėjų ko
miteto pirmininkė Joana Adamony
tė šiltai pasveikino visus, pakvietė
Montrealio apylinkės pirmininką
Arūną Staškevičių vadovauti vakaro
programai. Sveikinimo žodžius tarė
Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakšto
nytė, KLB pirmininkė Rūta Žilins
kienė, mons. Michel Parent.
Žodį tarė ilgametis veikėjas
Petras Adamonis. Nuotaikingą pro
gramą atliko Toronto choras „Vo
lungė“, kurio choristai, apsirengę
praėjusio šimtmečio „išeiginiais“
kostiumais, sukniomis ir plunksnuo
tomis skrybėlaitėmis, atliko seno

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 100-mečio rengimo komitetas: priekyje iš k. parapijos administratorė Ali
Skrupskytė, dešinėje – 100-mečio komiteto pirmininkė Joana Adamonytė. D. R. Puterių nuotr.
Pasaulio lietuvis / 2007 Lapkritis
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stiliaus, sentimentalias meilės dai
nas, pianinu akompanuojant Ilonai
Beresnevičienei.
Smagią muziką tęsė orkestras
„Three’s Company“, kuris po pui
kios vakarienės suviliojo šokti bene
visus svečius – tarpais stalai buvo
tušti, o šalia orkestro – tiršta, judan
ti, linksma masė žmonių. Vėlgi buvo
proga pabendrauti, pasišnekėti.
Rimčiau nusiteikę sekma
dienio rytą visi susirinko giesmių
koncertui Šv. Kazimiero šventovė
je. Giesmes atliko Montrealio lie
tuvių choras, Otavos choras „Ari
ja“, Toronto „Volungė“. Vargonavo
Rejeanne Deschautel. Iškilmingoje
procesijoje dalyvavo organizacijos
su vėliavomis. Mišioms vadovavo
vysk. Lionel Gendron, koncelebravo
mons. Michel Parent, prel. Edmun
das Putrimas, klebonas kun. Aloyzas
Volskis, kun. Vytautas Staškevičius,
kun. dr. Feliksas Jucevičius, kun.
Gediminas Mieldažis, kun. Paulius
Mališka, kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, kun. Jonas Šileika,
OFM, dalyvaujant diak. dr. Kaziui
Ambrozaičiui, diak. Bernardui Be
lickui, OFM. Pamoksle vysk. Gen
dron priminė tikėjimo malonę, kuri
įgalino lietuvius taip ilgai išlaikyti
savo parapiją. Savo žodyje Mišioms
pasibaigus mons. Michel Parent pa
sidžiaugė lietuvių įnašu į Montrealio
Bažnyčią, teigdamas, kad ši parapija
yra ne tik priedas, bet esminė jos da
lis. Visus pasveikinio klebonas kun.
Aloyzas Volskis. Lietuvos vyskupų
konferencijos vardu kalbėjo delega
tas užsienio lietuvių katalikų sielo
vadai prel. E. Putrimas, pasidžiaugęs
kun. dr. Felikso Jucevičiaus dalyva
vimu šioje šventėje. Po Mišių dva
sininkai palydėjo vyskupą prie 100mečio proga pastatyto kryžiaus, kurį
jis palaimino.
Po to visi vaišinosi parapijos
salėje paruoštais pietumis. Ir vėl visi
rinkosi šventovėje iškilmingam kon
certui. Įspūdingai skambėjo „Volun
gės“ dainos, diriguojamos vad. D.
Viskontienės, Toronto Prisikėlimo
parapijos vaikų choro kanklininkių,
vadovaujamų Ž. Janeliūnienės ir

A. Valaitytės, melodijos; Montrea
lio lietuvių choro, vadovaujamo A.
Stankevičiaus, ir Otavos „Arijos”,
vad. Lorettos Lukštaitės-Cassidy,
muzikiniai kūriniai. Pabaigai įsijun
gė ir publika.
Po koncerto visi dar buvo pa
kviesti vaišėms parapijos salėje.
Išsivežta gražių prisiminimų
ir dailiai sukurtas leidinys. Metraš
čio mintį pasiūlė Kristina Šimonė
lytė. Rengimo komitetas išleido 140
psl. leidinį su daugybe nuotraukų.
Sudarytoja – Sofija Bulotaitė. Įdo
mus Rasos Vaidilaitės Pavilanienės
meninis apipavidalinimas. Kleb.
kun. A.Volskis sukūrė maldas. Nuo
traukas surinko Vida Lietuvninkai
tė, techniškai paruošė Pat Pingitore
ir Guy Ženaitis, tekstus tvarkė Pet
ras Adamonis, Arūnas Staškevičius
ir Rytis Bulota. Leidinys, išleistas
su priedu – vaizdaplokšte (DVD),
kurioje parapijos vaizdai, daugy

bė nuotraukų iš parapijos praeities,
buvo rodomi grojant muzikai ir pa
rapijiečiams dalijantis prisimini
mais. Plokštelę parengė Aras Pie
čaitis ir Aleksandras Stankevičius.
Parapijos istoriją lietuviškai parašė
Petras Adamonis, angliškas tekstas
– Arūno Staškevičiaus, prancūziškas
– Ryčio Bulotos.
Visuomenės didelė padėka,
kaip išreiškė dr. Alenas Pavilanis
šventės pabaigoje, tenka rengėjų ko
miteto pirmininkei Joanai Adamo
nytei, vicepirmininkei Alice Skrups
kaitei, muzikinės programos vedėjui
Aleksandrui Stankevičiui, meno rei
kalų vedėjai Rasai Vaidilaitei Pavi
lanienei ir kt.
Montrealio lietuviams ir sve
čiams ši iškili šventė liks džiaugs
mingu patvirtinimu visų pasididžia
vimo savo kilme ir tikėjimu.
Parengta pagal Ramunės Jonaitienės
str.  „Tėviškės žiburiuose“

„Žalgiris“ Toronte
Toronto, Hamiltono ir kitų
apylinkių lietuviai spalio 17 d. bu
vo suplaukę į „Air Canada Centre“
parodyti savo solidarumą lietuviams
sportininkams – Kauno „Žalgirio“
krepšininkams. Lietuvos trispalvė
plevėsavo visuose arenos kampuo
se, o Lietuvos vardas buvo matyti
ant marškinėlių, kepuraičių, plaka
tų. Savo solidarumu visą areną apie
1000 lietuvių žiūrovų nustelbė šū
kiais „Lietuva“, „Žalgiris“.
„Žalgiris“ žaidė prieš Toronto
„Raptors“, – NBA (Šiaurės Amerikos
nacionalinė krepšinio sąjunga) ko
mandą ir jei ne pirmos ir paskutinės
keturios žaidimo minutės, „Žalgiris“
galėjo didžiuotis bent 10 taškų per
svara. Deja, pirmosios minutės buvo
nelemtingos, o paskutinės, nors ir
su didele arenoje dalyvaujančių lie
tuvių paskata, šūkiais ir plojimais,
pasibaigė 105:99 „Raptors“ naudai.
Vos tik prieš 4 minutes „Žalgiris“
vedė 99:94, tik neištęsėjo iki galo.
Toronto lietuviai planavo ar
čiau pabendrauti ir pasivaišinti su
žalgiriečiais, tačiau svečiai turėjo

skubėti į rungtynes su New Yorko
krepšininkais.
ŠALFASS (Šiaurės Amerikos
lietuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjunga) Kanados skyrius daug
pastangų įdėjo, kad padarytų šias
rungtynes savotiška sporto švente
Toronte. Žiūrovus, kurių buvo apie
15 tūkstančių, pasitiko „Sūduvos“
kaimo kapela, o ypač gražų įspūdį
paliko rungtynių pradžioje lietuvio
solisto Ratkės sugiedoti Lietuvos ir
Kanados himnai. Lietuviškos verslo
įmonės teikė lengvatas bilietams įsi
gyti, visose lietuviškose parapijose,
apylinkėse ir lietuvių centruose ren
ginys buvo viešinamas spalvingais
plakatais. Ne kartą skambėjo ir lietu
viška daina, o pertraukos metu vyko
trumpos Anapilio (Lietuvių kanki
nių) ir Prisikėlimo parapijų jaunųjų
krepšininkų rungtynės.
Lietuviams pakilią nuotaiką
drumstė tik tos nelemtos paskuti
nės trys žaidimo minutės, tačiau visi
džiaugėsi ir didžiavosi „savo“ Žalgi
riu.
Algirdas Vaičiūnas
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belgijoje

PLB reikėtų socialinio komiteto
Pokalbis su Belgijos LB pirmininke Aurelija Goris Noriene

Aurelija Goris Norienė
–Vasarą vykusiame PLB ir
PLJS kraštų pirmininkų suva
žiavime Kernavėje Jūs palietėte
lietuvių moterų emigracijoje pro
blemas. Malonėkite paaiškinti de
taliau.
–Daug tokių moterų, kurias
vargintų didžiulės socialinės proble
mos, ačiū Dievui, kol kas nėra, bet
pati problema egzistuoja. Moteris,
ištekėjusi į užsienį, jeigu ji nepra
dėjo dirbti, jeigu ji nepakankamai
moka kalbą ir yra priklausoma nuo
savo vyro ir jeigu kuriame nors šei
mos gyvenimo tarpsnyje sutuoktinių
santykiai nebesirutulioja ir moteriai
tenka skirtis, ji tame krašte turi la
bai mažai socialinių garantijų. Ji yra
priklausoma nuo to krašto, jeigu vai
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kai gimę tenai. Jeigu vyresni vaikai
pradėjo lankyti mokyklą, jie įsigijo
draugų, todėl jai ne visada paprasta
viską mesti ir grįžti į Lietuvą. Tokių
moterų kol kas neskaičiuojame de
šimtimis, o vienetais, bet kiekviena
moteris, kiekviena šeima yra trage
dija. Ji nėra belgė, jai mažai gali
mybių kur kreiptis, ji netgi teismo
metu, kai keliamas klausimas, kam
atiduoti vaikų globą, sunku gauti
vaikų globą: ji nedirba, jos finansinė
padėtis yra prasta. Belgijoje yra tam
tikros organizacijos, kurios tokiems
žmonėms teikia, bet minimalią pa
galbą. Tai būdas negyventi skurde,
bet to nepakanka gauti vaikų globą
ir susitvarkyti gyvenimą.
Klaida yra tai, kad dažniausiai
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ištekėdama ji nepasidomi savo teisė
mis. Išėjusi iš vyro namų ji lieka vie
na toje šalyje. Nėra brolių, seserų,
tėvų, kurie jai galėtų padėti. Kai gy
veni savoje šalyje, tau atsitiko bėda,
tu nubėgsi pas mamą, jai vaikus pa
liksi, paprašysi brolio ar sesers. Sve
timoje šalyje tu neturi kur eiti. O kur
gyventi išėjus iš tų namų? Kur gauti
pinigų naujam butui nuomoti, kas ją
priims su vaikais? Ištekėti, kad sky
rybų metu praturtėti – gal ir yra to
kių utopisčių, bet jos gali apsigauti
ir įkristi tik į dar didesnę bėdą.
Kai buvo keliamas klausimas
dėl socialinio komiteto PLB struk
tūroje, aš tam pritariau. Man atro
dė svarbu, kad tų moterų problema
nebūtų pamiršta, nes toje naujojoje
emigracijos bangoje tokiose nedide
lėse šalyse kaip Belgija, Olandija,
yra labai daug atvažiavusių ir sukū
rusių šeimas su vietiniais vyrais lie
tuvių moterų. Kai moteris atsiduria
tokioje situacijoje, nėra struktūros,
kuri galėtų jai padėti.
Panašioje situacijoje atsi
dūrė moteris, kurios istorija dabar
skamba Lietuvos žiniasklaidoje, kai
Vokietijos teismas jos vaiko globą
priskyrė tėvui, gyvenančiam Vokie
tijoje, o ji grįžo su tuo vaiku į Lie
tuvą. Ir Belgijoje gyvenančių kelių
lietuvių moterų situacija yra panaši.
Jos liko Belgijoje ir vaikai liko Bel
gijoje. Yra moterų, kurios kovoja dėl
tų vaikų. Vyksta varginantis skyry
bų procesas. Jos ieško darbų, kurių
Belgijoje nėra dirbę. Iškyla kalbos
problema. Norėtųsi, kad mes, Ben
druomenė, galėtume kaip nors joms
padėti. Gal turėtų būti socialinis ko
mitetas ar fondas, kad bent pradžiai
tokiai moteriai – teismo proceso me
tu (o procesas gali tęstis net 5 metus)
ir tuojau po teismo, kol ji susikurs
sau materialinę bazę, galėtume pa
dėti išsikapstyti, kad vaikai neati
tektų tėvams, kurie tuos vaikus nau
doja kaip keršto, kovos įrankį. Tuos
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5 metus moteriai, neturinčiai darbo,
jokių socialinių garantijų, sveikatos
draudimo, atsiranda labai daug pro
blemų.
–Taigi kokia yra jūsų ben
druomenė Belgijoje?
–Mūsų Lietuvių Bendruomenė
yra labai specifinė, nes nuolat Bel
gijoje gyvenančių yra labai nedaug
– daugiau negu 100 lietuvių. Nedi
delė dalis yra pabėgėliai po Antrojo
pasaulinio karo, o didžioji dalis yra
besikeičiantys lietuviai – atvažiuo
jantys ir išvažiuojantys dirbti Euro
pos institucijose. Yra žmonių, kurie
atvažiuoja pusmečiui, yra tokių, ku
rie atvažiuoja 10 metų pagal kon
traktus. Tokių žmonių nemažai. O
iš viso priskaičiuojama apie 1 tūkst.
lietuvių. Dėl to yra specifiška ir mū
sų veikla.
Vietinių žmonių poreikiai yra
vienokie, žmonių, kurie atvažiuo
ja dirbti laikinai institucijose, dar
bo aplinka ir poreikiai yra kitokie.
Pvz., vietiniai žmonės, dažniausiai
periferijoje, dirba su flamandais ar
su volonais, jie savo darbe kalba ar
ba prancūziškai, arba flamandiškai
ir laisvalaikiu nori daugiau susitikti
su lietuviais, nori vaikams duoti ga
limybę susitikti su lietuviais, pakal
bėti, pabendrauti lietuviškai. Briu
selio institucijose dirbantys žmonės
net ir darbe bendrauja lietuviškai ir
laisvalaikiu labiau nori pažinti tarp
tautinę terpę, susipažinti su belgais,
kitų tautybių žmonėmis. Taip būna,
kad vienoje laiptinėje gyvena kelios
lietuviškos šeimos, vaikai eina į tą
pačią lietuvišką mokyklą.
Mes, Bendruomenė, bandom
jungti abi tas kategorijas žmonių.
Mums jie visi yra lietuviai.
–Kas gali būti tas bendras
vardiklis?
–Ieškom, kas gali būti įdomu
ir tiems, ir kitiems. Sakykim, kas pa
siteisino iki šiol – tai sporto šventės.
Sportas yra įdomus ir vietiniams,
ir laikinai atvykstantiems. Sporto
šventė kartą per metus yra kol kas
didžiausias mūsų renginys ir į jį su

sirenka daugiausiai žmonių. Ban
dom atvežti spektaklį iš Lietuvos, pa
rodą, koncertą. Vietiniams viskas, kas
atvežta iš Lietuvos, yra įdomu. Jiems
įdomios ir kalendorinės, tradicinės
šventės, kurias irgi rengiame. Joninės,
Kalėdos yra lankomos ir laikinųjų gy
ventojų, bet mažiau. O renginiai, ku
riuose dalyvauja Lietuvos menininkai,
turi pasisekimą abiejose pusėse.
lėlė?

–O kaip lietuviška mokyk

–Yra mokykla suaugusiems,
vaikų tėvams, kurių partneriai yra
belgai. Jie lanko lietuvių kalbos kur
sus. Ir yra kita dalis – vaikų klubas.
Kursai suaugusiems yra reguliares
ni, dalyviai renkasi kiekvieną sa
vaitgalį, o vaikai renkasi tik kartą
per mėnesį. Europos institucijų dar
buotojai turi netgi dvi mokyklas, kur
yra galimybė vaikams lankyti lietu
viškai visas pamokas. Bet į tas mo
kyklas nepatenka nei NATO atstovy
bės vaikai, nei vaikai iš ambasados,
nei vaikai iš bendruomenės. Tiems,
kuriems nėra galimybių ten patekti,
patys bandome kažką organizuoti.
Tiesa, suaugusiems yra viena aukš
tesnioji Briuselio mokykla, kur gali
ma lankyti lietuvių kalbos pamokas
suaugusiems, ir yra pora privačių
lietuvių kalbos mokytojų.
–Pati iš ko duoną valgote?
–Aš esu šeimos gydytoja. Bel
gijoje 3 metus studijavau, baigiau
belgišką universitetą ir likau dirbti.
–Kaip įsitraukėte į Lietuvių
Bendruomenės veiklą?
–Tuo metu lietuvių Belgijoje
buvo labai mažai ir man labai trūko
lietuvių kalbos, lietuviškų švenčių,
pačių lietuvių. Pabandžiau žmones
suburti. Aš buvau viena iš inicia
torių atgaivinti bendruomenę. Mū
sų bendruomenei jau 60 metų. Tuo
metu pirmininkė buvo jau gana pa

gyvenusi ir ji jaunimui sakė: aš jau
nebegaliu, imkitės jūs. Būrelis jauni
mo apsijungė ir nutarė atkurti veiklą.
Tuo metu buvo kita situacija – ma
žai diplomatų, mažai lietuvių dirbo
institucijose. Tie keli šimtai lietuvių
Briuselyje vieni kitus pažinojo pa
vardėmis ir šeimomis. Dabar aprėpti
juos jau sunkiau.
–Jūs pirmą kartą dalyvavote
atnaujintoje Seimo ir PLB komisi
joje. Kokie Jūsų įspūdžiai?
–Aš esu optimistė. Man visą
laiką į ateitį norisi žiūrėti su viltimi.
Viena vertus, pamačiau, kad Seimo
nariams tas darbas neįdomus. Jeigu
jiems mūsų nuomonė, mūsų patirtis
nėra įdomi, tai kokia prasmė mums
iš toli važiuoti į Lietuvą ir tarpusa
vyje diskutuoti? Diskusija tarpusa
vyje gali vykti savuose renginiuo
se ir nėra reikalo rinkti atstovų bei
važiuoti į Lietuvą už savo pinigus.
Bet manau, kad komisija yra reika
linga. Tikiuosi, kad Seimo nariai lai
kui bėgant supras, kad jų rinkėjams
čia, Lietuvoje, taip pat aktualūs mig
racijos – imigracijos ir emigracijos
– klausimai ir galbūt patys rinkėjai
būsimuosius Seimo narius paskatins
ta linkme kažką daryti. Jeigu prieš
ketverius metus mama kaime buvo
laiminga, kad jos sūnus turi galimy
bę išvažiuoti padirbėti į užsienį, tai
dabar ta močiutė, vis dar tebeaugin
dama savo anūkus, kurie tėvus ma
to porą kartų per metus, galvoja jau
kitaip. Jai norėtųsi, kad tas sūnus ar
duktė galėtų grįžti į Lietuvą dirbti ir
patys augintų vaikus. Žmonėms ne
tas pats, ką apie tai galvoja viena ar
kita partija, viena ar kita frakcija ir
ką dėl to daro. Todėl tikiuosi, kad
kituose Seimo rinkimuose požiūris į
migraciją bus viena iš svarbių temų,
ne tik didesnė pensija ar kylančios
produktų kainos. Tikiu, kad kitą ka
denciją ir mūsų komisija Seimo na
riams taps svarbesnė.

KITAME NUMERYJE NORVEGIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
PIRMININKĖ DAINA BOGDANIENĖ PATEIKS SAVO POŽIŪRĮ Į
IŠEIVIJOS PROBLEMAS. KVIEČIAME DISKUTUOTI „PASAULIO
LIETUVIO“ PUSLAPIUOSE.
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slovėnijoje
Neseniai į PLB buvo įtraukta
slovėnų-lietuvių draugija „Baltica“.
Trumpai supažindiname su šia Slo
vėnijoje 2006 m. rugpjūčio mėnesį
oficialiai įregistruota organizacija.
Slovėnų-lietuvių
draugijos
„Baltica“ prezidentas Arvydas Kud
revičius rašo, kad draugijos įkūrimo
paskatos ir veiklos specifika yra nu
lemta pirmiausia itin mažo lietuvių
skaičiaus Slovėnijoje. Iš viso čia pri
skaičiuojama apie 20 žmonių. Turint
omenyje, kad dalį jų sudaro taip pat ir
studentai, studijuojantys pagal mainų
programas, bei nuolat čia gyvenan
tys sportininkai. Tai daugiausia jauni
žmonės iki 30 m. amžiaus (išskyrus
patį prezidentą, kuris čia gyvena jau
daugiau nei 20 m.). Prezidentas rašo,
kad daliai lietuvių bendruomenėms
būdinga veikla Slovėnijoje kol kas
nėra aktuali (pvz., lietuviška mokyk
lėlė, spauda ir pan.).
Anot A. Kudrevičiaus, pagrin
dinės priežastys draugijai įkurti (ša
lia bendrųjų lietuvių būrimo ir lietu
vybės išsaugojimo klausimų) buvo
noras prisidėti prie didesnio Lietu
vos pažinimo Slovėnijoje. Kadangi
šalys yra gana neutralios istoriškai,

Slovėnijos
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sostinės

Naujas PLB narys – „Baltica“
mainai įvairiose srityse taip pat ma
žesni nei su kitomis šalimis, čia jau
čiamas informacijos apie Lietuvą ir
lietuvius trūkumas. Viena iš priežas
čių buvo taip pat ir jokios Lietuvos
valstybę atstovaujančios instituci
jos – ambasados ar pan. nebuvimas
Slovėnijoje. „Kita vertus, gyvenda
mi čia sutikome daugybę Lietuvos
draugų, ypač kultūros srityje. Iš jų
ir jautėme didelį poreikį ilgus metus
privačiame lygyje vykdytą veiklą
institucionalizuoti, – rašo A. Kudre
vičius. – Taip gimė Slovėnų-lietuvių
draugijos koncepcija, mūsų veiklą
išplečiant dviem kryptimis.
Dar prieš registruodami drau
giją, 2006 m. pavasarį, Ljubljanos
universitete (Menų fakultete) pra
dėjome vėliau tradiciniu tapusį ren
ginių ciklą „Litvomanija“, siekdami
studentams pristatyti Lietuvą. Pir
muoju renginiu tapo lietuvių kalbos
pristatymas, į kurį atvyko ir atstovai
iš ambasados Austrijoje. Vėliau, už
mezgėme produktyvų bendradar
biavimą su Slovėnijos nacionalinio
radijo antrąja programa, padėjome
rengti laidą apie Lietuvą. Ir toliau
juos konsultuojame informacijos

Ljubljanos vaizdas
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apie Lietuvą klausimais. Tas bendra
darbiavimas tęsiasi ir iki šiol – kaip
tik neseniai jiems įteikėme lietuviš
kos muzikos CD kolekciją, jie yra
mūsų organizuojamo lietuviško fes
tivalio informaciniai rėmėjai.
Įregistravę draugiją, 2006 m.
gruodžio mėnesį, surengėme ir jos
oficialų pristatymą slovėnų visuome
nei. Į renginį atvyko atstovai iš am
basados Austrijoje, slovėnų media
atstovai, apie šalių bendradarbiavi
mą kalbejo tiek verslo (slovėnų fir
mos „Krka“, eksportuojančios pro
dukciją į Lietuvą), kultūros (atstovas
iš Ljubljanos universiteto) atstovai.
2007 m. pavasarį toliau tęsėme
„Litvomanija“ veiklą universitete,
bendradarbiavome Europos dienose
Ljubljanoje. Su ambasados Austrijoje
pagalba parengėme lietuvių kulinari
jos pristatymą. Taip pat visą tą laiką
stengėmės atkreipti dėmesį į lietuvių
kalbos studijų steigimo Ljubljanos
universitete klausimą. Paaiškėjus
planams nuo šių metų rudens-žiemos
steigti Lietuvos ambasadą Slovėnijo
je, anksčiau sumanytą lietuviškų fil
mų festivalį nusprendėme išplėsti ir
surengti Lietuvių kultūros savaitę –
kaip ambasados steigimą lydintį ren
ginį. Organizuojant renginį nuo pat
pradžių bendradarbiaujame su Lie
tuvos ambasados Austrijoje (kol dar
nėra atidaryta ambasada čia) patarėja
Aušra Semaškiene, dirbancia Ljubl
janoje. Dėl paramos šiam renginiui,
Aušros Semaškienės patarti, kreipė
mės į TMID.
Šiuo metu draugijoje yra 18
tikrųjų narių (mokančių nario mo
kestį), tarp jų – ir keli slovėnai. Nors
mūsų nėra daug ir esame „jauni“,
manome, kad potencialo tikrai turi
me, kaip ir Lietuvos bei Slovėnijos
santykiuose dar daugybė neišnaudo
tų galimybių, – rašo Slovėnų-lietu
vių draugijos „Baltica“ prezidentas
Arvydas Kudrevičius ir kviečia vi
sus dalyvauti Lietuvių kultūros sa
vaitės renginiuose lapkričio 20–24
dienomis Ljubljanoje.
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O mes sulaukėme pavasario

Susivienijimas lietuvių Argen
tinoje paruošė Antrąjį lietuvių vaikų
pavasario sutikimą, kuris įvyko rug
sėjo 16 dieną, sekmadienį.
Renginyje dalyvavo berniukai
ir mergaitės, atvykę iš įvairių lietu
vių draugijų (Lietuvių centro, Min

daugo ir Nemuno draugijų, Susivie
nijimo lietuvių Argentinoje). Didelė
dalis vaikučių atvyko kartu su tėve
liais. Vyko žaidimai ir visokie kito
kie palinksminimai, buvo paruošti
skanūs pietūs.
Baigiant visų keturių grupių

argentinoje

vaikučiai apsirengė savo tautiniais
rūbais ir pašoko po keletą lietuviškų
šokių. O publika už tai juos apdova
nojo daugybe plojimų.
Smagu matyti mažučius au
gant lietuviškoje aplinkoje!
Arnaldo Vezbickas

Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo
Siekdama svarbiausius Lietuvos sakralinius objektus kompleksiškai pritaikyti viešiesiems
turizmo ir piligrimų poreikiams, atsižvelgdama į Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimą kur
ti Lietuvoje Jono Pauliaus II piligrimų kelią, LR Vyriausybė nutarė patvirtinti Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų
programą. Pavesta Ūkio ministerijai, bendradarbiaujant su Lietuvos vyskupų konferencija, ko
ordinuoti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms 2007–2013 metų programos įgyvendinimą. Projektas bus finansuojama valstybės, Eu
ropos Sąjungos struktūrinių fondų, Privatizavimo fondo ir kitų teisėtai įgytų lėšų. Įgyvendinant
programą rekomenduota dalyvauti ir savivaldybėms, Lietuvos bankui, Lietuvos paštui, Lietuvos
turizmo plėtros agentūrai, Lietuvos arkivyskupijų ir vyskupijų kurijoms, Lietuvos Šv. Kazimiero
seserų kongregacijai.
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Konferencija „Lietuva Argentinos mokykloje“

Rugpjūčio mėn. 27 d. Pasaulio
Lietuvių Jaunimo sąjunga organiza
vo konferenciją – „Lietuva Argenti
nos mokykloje“ (Escuela Nº 2 „Ju
an Bautista Alberdi“). Konferencija
vyko rytą ir po pietų, kad visi mo
kiniai galėtų daugiau sužinoti apie
Lietuvą, jos istoriją, geografiją, kul
tūrą, papročius. Prie konferencijos
organizavimo prisidėjo Argentinos

mokyklos ir lietuviškosios šeštadie
ninės Jono Basanavičiaus mokyklos
vadovybė. Tokiu būdu puikiai buvo
matyti, kaip aktyviai bendrauja lie
tuviškos organizacijos su Argentinos
institucijomis.
Rytą koncertavo „Nemuno“
lietuvių draugijos vaikų šokių grupė
„Skaidra“, kuri parodė puikų spek
taklį.

Konferenciją rėmė bei prisi
dėjo prie šio renginio organizavimo
Lietuvos ambasada Argentinoje. Jos
dėka galėjome žiūrėti įvairius filmus
apie Lietuvą.
Tarp svečių buvo knygos „El
Cofre de los recuerdos“ (Prisimini
mų skrynia) autoriai. Iš viso dalyva
vo daugiau nei 200 žmonių – mokinių
bei Lietuvių Bendruomenės narių.
Juan Ignacio Fourment Kal
velis, PLJS atstovas Pietų Ameriko
je, teigia, kad šis renginys yra labai
svarbus. „Manau, kad rengsime dau
giau šitokių projektų, kur mokiniai,
mūsų ateitis, daugiau sužinos apie
Lietuvą. Jie irgi galės prisidėti prie
lietuviškos veiklos tęstinumo. Esu
labai patenkintas, kad lietuviškos or
ganizacijos, ypač Lietuvos ambasada
Argentinoje bei Argentinos instituci
jos rodo dėmesį mūsų veiklai, remia
ir pripažįsta, kad jaunimas tikrai yra
mūsų bendruomenių ir Lietuvos at
eitis“.
Pasaulio Lietuviu Jaunimo
Sajungos (PLJS) inf.

„Ecos de Lituania“ pripažinta visoje Argentinoje

Lietuviškos radijo programos „Ecos de Lituania“ vadovas Juan Ignacio
Fourm
 ent Kalvelis su tėveliais džiaugiasi laimėjimu
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Lietuviškai radijo programai
„Ecos de Lituan ia“ („Lietuvos ai
dai“) Neuquén provincijos centre
(Argentinos rytuose, prie Čilės) bu
vo įteikta „Lanín de Oro“ („Auksinis
Lanín“) premija už geriausią 20062007 m. Argentinos radijo programą
kitataučių bendruomenių kategori
joje. Premijos pavadinimas „Lanin“
kilęs iš ugnikalnio Lanín pavadini
mo, kuris yra tose vietose.
Apdovanojimas vyko pačia
me Neuquén miesto centre, Ispani
jos lietuvių draugijos patalpose. Tai
buvo pirmas toks renginys Patagoni
joje, jį organizavo „Lanin de Oro“,
privati televizijos ir radijo programa
visai Argentinai. Pagrindinis rengi
nio organizatorius – „Patagonų kul
tūros ir komunikacijos sąjunga”.
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Mūsų tauta – mūsų ateitis!

jungtinėse amerikos valstijose

Ramūnas Astrauskas

Lietuvių fondo valdybos pirmininkas
Lietuvių fondą su JAV Lietuvių
Bendruomene jau sieja 45-eri bendra
darbiavimo metai. Per šį laikotarpį
daug kas nuveikta. Galime džiaug
tis veikiančiais lietuviškais centrais,
kultūriniais renginiais, lietuviškomis
mokyklomis, spauda ir t.t. Nors ir ne
sant pačiai palankiausiai ekonominei
situacijai JAV, smagu pažymėti, jog
2007 m. Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisija JAV Lietuvių Bendruo
menei, įskaitant Krašto valdybą, Švie
timo reikalų tarybą, Religinių reikalų
tarybą, Kultūros tarybą, Socialinių
reikalų tarybą bei kitiems Lietuvių
Bendruomenės projektus, iš viso pa
skyrė 154 415 dol. paramą, kas suda
ro maždaug 30 proc. bendros Lietuvių
fondo 2007 m. skirstytos sumos para
mai ir stipendijoms.
Lietuvių fondą su Lietuvių
Bendruomene sieja vienas ir tas pats
tikslas – lietuvių kalbos, kultūros, tra
dicijų, tautiškumo puoselėjimas. JAV
išeivija dabar išgyvena savotišką per
mainų laikotarpį. Tai yra gyvenimiškai
dėsningas ir neišvengiamas reiškinys.
Lietuvoje vyksta intensyvūs tarptauti
niai ekonominiai integracijos proce
sai, kurie skatina gyventojų migraciją
iš Lietuvos, formuojasi nauja išeivijos
karta, su iš dalies kitokiais požiūriais
ir tikslais, lyginant su ankstesnėmis
emigrantų kartomis.
Sunku būtų paneigti faktą, kad
JAV Lietuvių Bendruomenė ir Lietu
vių fondas yra didžiausios JAV lie
tuvių išeivijos visuomenės organiza
cijos, kurios, veikdamos simbiozėje,
neša didžiausią atsakomybę išeivijos
lietuviškoje veikloje, t.y. nuo šių or
ganizacijų veiklos priklauso ir pri
klausys imigrantų lietuviškas gyve
nimas ateityje. Būtent šioms dviem
organizacijoms ir tenka svarbiausias
uždavinys – tautiškumo išlaikymas.
Tai išeivijoje sėkmingai buvo daro
ma ir anksčiau, tačiau būtent šiame
istorijos etape tai yra ypač aktualu.

Mūsų veikla turi
būti strategiškai su
balansuota, pagrįsta
pragmatiniu plana
vimu.
Turime dide
lį kultūrinį ir ma
terialųjį
paveldą,
sukauptą vyresnės
emigrantų
kartos
pasiaukojančiu dar
bu. Tačiau, many
čiau, tuo nėra visiš
kai pasinaudojama.
Išeivijos visuomeni
nė ir kultūrinė veik
la vyksta, tačiau ar
pakankamai koordi
nuotai? Dažnai yra
klausiama – kaip į
lietuvišką išeivijos
Lietuvių fondo valdybos pirmininkas Ramūnas
veiklą įtraukti nau
jai atvykusius, kaip Astrauskas
juos sudominti lie
tuviška veikla? Tai sunkiausias už įvairių nuomonių, real iai vertinti si
davinys, kadangi naujieji emigrantai tuaciją, sudaryti bendrą koordinuotą
turi kitokį požiūrį į lietuvišką veiklą, veiksmų planą. Lietuvių fondas yra
jų migracijos priežastys skiriasi nuo atviras tokioms diskusijoms, neabe
ankstesnių kartų, dažnai ne iš karto joju, kad ir Lietuvių Bendruomenės
jaunimas suvokia lietuviškos veiklos vadovybė yra tuo labai suinteresuo
svarbą. Nepaisant to, būtina surasti ta. Todėl kviečiu apie tai plačiau ir
dialogą, surasti naujai kartai priim atvirai padiskutuoti.
tiną būdą įsijungti į lietuvišką veik
Ne paslaptis, kad Lietuvių
lą, pasijusti svarbiais šioje veikloje. fondo ir Lietuvių Bendruomenės
Džiaugiamės nuolatos augančiu litu santykiai turėjo ir tamsių pusių, kas
anistinių mokyklų mokinių skaičiu pakenkė organizacijų įvaizdžiui vi
mi. Tačiau tai yra cikliškas reiškinys, suomenėje. Tačiau tai yra jau praei
kurį sąlygoja išeivijos kartų kaita. tis. Tikrai galime pasidžiaugti gražiu
Kaip mes įsivaizduojame lietuvišką bendradarbiavimu pastaraisiais me
veiklą po kokių 15-30 metų?
tais. Lietuvių fondas nuolatos auga,
Yra ir daugiau svarbių klausi ir ypač šiais metais. Fondo kapitalas
mų, į kuriuos turėtų atsakyti ir Lietu jau artėja prie 17 mln. dol. sumos.
vių Bendruomenės, ir Lietuvių fondo Tai išties džiuginantis faktas, rodan
vadovai. Laikas nenumaldomai bė tis visuomenės pasitikėjimą narių
ga. Tik organizacijų dar artimesnis organizacija. Patys suprantame, kad
bendradarbiavimas gali padėti įgy be lėšų, užsibrėžtų tikslų įgyvendin
vendinti šiuos uždavinius. Mes turi ti neįmanoma. Tik Fondo nuolatinis
me atviriau kalbėtis su plačiąja išei augimas gali užtikrinti sėkmingą
vijos visuomenė, nebijoti išklausyti
nukelta į 32 psl.
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Plunksnos brūkšniu jis įamžino
savo meilę tautai, artimui, Lietuvai...

Vytautas Užgiris
Kiekviename iš mūsų glūdi
noras palikti ateičiai nors mažą da
lelytę savęs, palikti pėdsaką mūsų
nuveiktų darbų, mūsų gyvenimo...
Paprastai taurios sielos asmenybėse
šis jausmas glūdi labai giliai. Sąmo
ningai to nesiekdami jie toliau eina
vingiuotais gyvenimo takais, savo
švelniu žvilgsniu ir tyru gerumu pa
liesdami tai vieną, tai kitą. Ir mes net
nejaučiame, kai, jiems mus palietus,
mūsų gyvenimas keičiasi. Tai suvo
kiame tik tada, kai užgęsta jų akių

šviesa, kai išryškėja jų žengtų žings
nių gilūs pėdsakai…
A.a. dr. Vytautas Užgiris mirė
staiga 2006 m. birželio mėn. 25 d.
Kaune. Šis įvykis, pribloškęs šeimą,
artimuosius, po pasaulį plačiai nenu
aidėjo, tačiau labai palietė mus visus,
kurie pažinojo šį švelnaus žvilgsnio,
tauraus gerumo žmogų.
2007 m. liepos mėn. Lietuvių
fondo suvestinėje ataskaitoje įrašy
ta eilutė: „Vytautas I. Užgiris – pali
kimas – $1,399,799.99”. Plunksnos

atkelta iš 31 psl.
lietuvybės puoselėjimo misiją. To
dėl norėčiau kreiptis į Lietuvių Ben
druomenę su prašymu mobilizuoti
lietuvišką visuomenę naujam Lietu
vių fondo lėšų telkimo vajui, tai yra
pakartoti tai, kas įvyko septintojo
dešimtmečio pradžioje. Visuomenei
reikalingas naujas stiprus impulsas.
Sukėlę daugiau lėšų galėsime dau
giau jų skirti lietuviškai veiklai ir
tuo užtikrinti veiklos tęstinumą.
Todėl maloniai kviečiu visus
Lietuvių Bendruomenės vadovybės,
bei aktyviuosius narius tapti Lietu
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brūkšniu a.a. dr. Vytautas Užgiris
įamžino savo meilę tautai, artimui,
lietuvybės plėtotei ir tęstinumui.
Įamžino taip, kaip ir gyveno, per
Lietuvių fondą paliesdamas daugelį.
Dr. Vytautas Užgiris gimė
1931 m. Puziškiuose, Tauragės ap
skrityje. 1944 m. kartu su šeima pasi
traukė į Vokietiją. Į JAV atvyko 1950
m. Dr. Užgiris buvo medicinos ir fi
ziologijos daktaras, iki 1986 m. tyri
nėtojo darbą dirbęs Harvard School
of Public Health; dr. Užgiris padėjo
redaguoti P. Čepėno knygą „Naujųjų
laikų Lietuvos istorija“, užbaigda
mas antrąjį tomą autoriui mirus.
Jis buvo a.a. dr. Inos Čepėnai
tės-Užgirienės vyras, Birutės Užgi
rytės-Jasaitienės, Šarūno, Egidijaus
ir Otilijos Užgirytės-Barkauskienės
brolis, dėdė ir pusbrolis. Worces
ter, MA Lietuvių Bendruomenės
apylinkės ir parapijos choro narys,
kultūrinių bei labdaros organizacijų
rėmėjas; JAV ir Kauno gyventojas;
lietuvis.
Šiais metais Lietuvių fondas
švenčia 45 metų veiklos jubiliejų.
Lietuvių fondas yra viena reikšmin
giausių lietuvių išeivijos organizaci
jų. Lietuvių fondas auga dėka mū
sų tautiečių nuoširdumo, gerumo ir
dosnumo, tokių asmenybių kaip a.a.
dr. Vytautas Užgiris.
vių fondo nariais. O tie, kurie jau
esate nariai, padidinti savo įnašus.
Tai būtų pats geriausias pavyzdys
kitiems lietuviškosios išeivijos vi
suomenės atstovams.
Lietuvių fondas – Lietuvių
bendruomenė – Lietuviška visuo
menė – tai tarsi veiklos grandinė,
kuri turėtų tapti amžinuoju varikliu
– „perpetuum mobile“ – lietuviškos
veiklos garantu.
Mūsų tauta – mūsų ateitis!
Parengta pagal pranešimą
JAV LB Tarybos sesijoje
2007-09-21-23
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Chicaga atsisveikino su dailininke ses. Mercedes
Spalio 1 d. amžinybėn iškelia
vo dailininkė, Šv. Kazimiero vienuo
lijos sesuo Mercedes. Ji savo žemiš
kąją kelionę pabaigė sulaukusi 92
metų, iš kurių 72-ejus praleido kaip
šio lietuvių moterų vienuolyno narė.
Ji gyveno kazimieriečių vienuolyne
Chicagoje.
Sesuo Mercedes gimė 1915 m.
gegužės 19 d. Juozo ir Uršulės Mic
kevičių, atvykusių į JAV iš Lietuvos,
šeimoje, įsikūrusioje Aušros Vartų
parapijos rajone – Chicagos Westsi
de apylinkėje. Baigusi pradžios mo
kyklą studijavo Šv. Kazimiero aka
demijoje (dabar ji vadinama Maria
High School). Vėliau mokslus tęsė
De Paul universitete Chicagoje, kur
1952 m. gavo filosofijos bakalauro
laipsnį.
Turėdama pomėgį dailei vie
nuolė įstojo į Chicagos dailės ins
titutą, kurį baigė 1965 m. tapybos
magistro laipsniu. Vėliau yra daug
keliavusi po Europą, gilino dailės
studijas.
Ilgą laiką mokytojavo (su per
traukomis) Maria High School bei
kitur. Yra nutapiusi daug paveikslų,

sukūrusi estampų, akvarelių, iliustra
vusi knygų. Pasirodė daugybėje gru
pinių lietuvių ir amerikiečių dailės
parodų. 1968 m. ir 1977 m. surengė
personalines parodas, yra laimėjusi
premijų. Priklausė Lietuvių moterų
dailininkių draugijai. 1987-aisiais
Amerikos lietuvių moterų sąjunga
seselę Mercedes išrinko žymiausia
tų metų lietuve moterimi.
Sesuo Mercedes sukūrė di
džiulį paveikslą architekto Jono Mu
loko suprojektuotai Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčiai Marqu
ette Parke (šio paveikslo fragmentą
spausdiname ant „Pasaulio lietuvio“
žurnalo 4-ojo viršelio). Taip pat kitas
jos didžiulis (16x30 pėdų) darbas yra
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno au
ditorijoje. Vienam sesers Mercedes
nutapytam Marijos paveikslui dabar
ieškoma vietos Šv. Antano bažnyčio
je Cicero, Illinois, miestelyje.
Tacambaro miestui Meksikoje
sesuo Mercedes nupiešė Aušros Var
tų Marijos paveikslą ir atliko daug
kitų darbų, kurie ilgiems laikams
primins šią neeilinę Šv. Kazimiero
kongregacijos vienuolę dailininkę

Ses. Mersedes
ses. Mercedes Mickevičiūtę.
Velionės palaikai palaidoti
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
vienuolių kazimieriečių panteone.
Edvardas Šulaitis

Amžinybėn iškeliavo Irena Regienė
Gausi Chicagos lietuvių spau
dos darbuotojų šeima per trumpą lai
ką gerokai sumažėjo. Neseniai mus
apleido Zuzana Juškevičienė, o rug
sėjo 15 d. amžinybėn iškeliavo ir se
na čikagietė, čia gyvenusi 55 metus
– Irena Truškauskaitė Regienė.
A.a. Irena daugiau kaip dvi
dešimtis metų (1980-2002) darbavo
si dienraščio „Draugas“ redakcijoje,
redagavo šio laikraščio skautų bei
sporto skyrius. Ji priklausė Lietuvių
žurnalistų sąjungai, daugiausiai nu
sipelnė visa savo širdimi įsitraukusi
į lietuvių skautiškojo judėjimo eiles.
Irena Regienė gimė 1925 m.
vasario 7 d. Sasnavos valsčiuje, Ma
rijampolės apskrityje. Jaunystę pra
leido Šventojoje ir Klaipėdoje. 1944

m. baigė Kretingos Vytauto Didžio
jo gimnaziją ir tais pačiais metais,
bėgdama nuo artėjančio fronto bei
tarybinės kariuomenės, pasitraukė į
Vokietiją.
1945-1948 m. studijavo uni
versitete, taip pat mokytojavo
Schweinfurto pabėgėlių stovyklos
lietuvių gimnazijoje.
1949 m. atvyko į JAV ir iš pra
džių apsigyveno Los Angeles mies
te, Californijoje. 1952 m. ji sukūrė
šeimą su gerokai anksčiau į JAV
atvykusiu Amerikos karo vetera
nu, visuomenininku Algiu Regiu ir
užaugino tris sūnus – Algį, Liną ir
Audrių.
Būdama skaute nuo 1952 m.
veikė Chicagos skaučių tuntuose,

buvo „Nerijos“ jūrų skautų tuntinin
kė. Taip pat Lietuvių skautų sąjun
gos (LSS) vadijos narė, vyr. Skauti
ninkė.
Už savo veiklą buvo apdova
nota LSS įvairiais garbės žymeni
mis.
Taip pat I. Regienė priklausė
Mažosios Lietuvos rezistenciniam
sąjūdžiui, JAV Lietuvių Bendruome
nei ir Lietuvių respublikonų lygai.
Kurį laiką ji dėstė žurnalistiką Lie
tuvių pedagoginiame universitete.
Irenos Regienės palaikai ilsi
si Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Chicagoje. „Palikom tėvynę laikinai,
kelionė prailgo amžinai“ – tai jos pa
čios žodžiai ant šeimos paminklo.
Edvardas Šulaitis
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Rimas Vaičaitis – Lietuvos mokslo premijos laureatas
Sigita Šimkuvienė

JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė
Kaip jau buvo skelbta spau
doje, Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerija paskyrė mokslo premijas
3 iškiliausiems lietuvių mokslinin
kams. Man pasitaikė gera proga susi
pažinti su vienu iš laureatų. Jis, kaip
ir visi aktyvūs lietuvių bendruome
nininkai, dalyvavo JAV LB Tarybos
XVIII sesijos darbe Chicagoje. Tai
dr. Rimas Vaičaitis, New Yorko apy
gardos tarybos narys, Kolumbijos
universiteto profesorius, aviacinės ir
kosminės inžinerijos specialistas.
R. Vaičaičio likimas tikrai įdo
mus, jo šaknys veda į rašytojo Prano

Vaičaičio giminę. Jis į Ameriką at
vyko 1960 m. Besibaigiant karui,
1944 m., jo tėvas Kostas Vaičaitis,
pasitraukė į Vakarus, galvodamas,
kad frontas praeis ir jis sugrįš į Lie
tuvą. Bet taip neatsitiko. Iš Vokieti
jos, kaip ir daugelis to meto lietuvių,
jis išvyko į Ameriką. Tad Rimas su
dviem seserimis augo pas tėvo seserį
Kregždančių kaime, nes mama buvo
mirusi dar 1939 m. Valenčiūnuose
baigęs pradžios mokyklą ir septyn
metę, toliau Rimas mokėsi Kidulių
vidurinėje mokykloje. Dar mokiniu
būdamas labai mėgo sportą ir savi

Profesorius Rimas Vaičaitis
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veiklą, stengėsi dalyvauti įvairiuose
būreliuose. 1958 m. tėvas tapo Ame
rikos piliečiu ir pradėjo tvarkyti do
kumentus, kad galėtų atsivežti savo
vaikus į JAV. Chrusčiovo valdymo
laikais JAV ir TSRS padarė sutartį,
kuri leido sujungti šeimas. Taip Ri
mas su jaunesne seserimi Virginija
atvyko į Ameriką, Chicagą. Kaip pa
sakojo Rimas, jis nė žodžio nemokė
jo angliškai, pradėjo mokytis kalbos
privačiai, vėliau mokėsi gimnazijo
je, nes reikėjo išlaikyti anglų kalbos
ir Amerikos istorijos egzaminus. Po
dvejų metų gimnazijos dar vienerius
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metus jaunuolis lankė miesto kole
giją, gilindamas anglų kalbos, isto
rijos, socialinių mokslų žinias, prieš
stojant į universitetą. Kaip tik tuo
metu Rimas Vaičaitis įsitraukė į lie
tuvišką veiklą, dalyvavo sporto ren
giniuose, teatro grupėje, šoko tauti
nių šokių ansamblyje.
Įdomus faktas, kad Rimas
buvo labai aktyvus sportinio ėjimo
rungtyje. Jis apie trisdešimt kartų
yra iškovojęs pirmųjų vietų įvairiose
sporto varžybose. Ir tik viena kliūtis
– jis dar nebuvo tapęs JAV piliečiu
– jį sulaikė nuo dalyvavimo 1964 m.
pasaulio olimpiadoje, kuri vyko To
kio, Japonijoje, mat Rimas 1963 m.
dalyvavo sportininkų atrankoje 20
kilometrų sportinio ėjimo distanci
joje ir savo rezultatu buvo antras!
Studijas pradėjęs 1963 m. Il
linojaus universiteto aeronautikos
ir astronautikos inžinerijos srityje,
lietuvaitis į mokslus kibo labai rim
tai. Metė mėgstamą sportinį ėjimą ir
saviveiklą, studijoms skirdamas po
10-12 val. kasdien. Mokslai sekėsi
neblogai, tad jau 1967 m. įgijo ba
kalauro, 1968 m. – magistro laipsnį,
o 1970 m. apsigynė daktarinę diser
taciją.
Dar įdomu, kad gimnazis
tu būdamas svajojo ir planavo tapti
lakūnu ir jau buvo priimtas į vieną
aviacijos mokyklą, bet savo gero
draugo dr. Mindaugo Vygando pa
tartas pasikalbėjo su jo broliu dr.
Vytautu Vygantu, kuris tuo metu jau
užėmė aukštas pozicijas Amerikos
avialinijose kaip psichologijos spe
cialistas. Dr. Vygantas papasakojo,
kad baigus aviacijos mokyklą beveik
neįmanoma tapti keleivinių lėktuvų
pilotu. Dauguma pilotų paimama iš
Amerikos karinio laivyno, tad su jais
konkuruoti neįmanoma. Tas dr. Vy
ganto pasakymas privertė susimąsty
ti ir studijų kryptį pasukti link aero
nautikos.
Mokslinę ir pedagoginę veik
lą pradėjęs Illinojaus universitete,
Aeronautikos inžinerijos katedroje,
nuo 1970 m. studijas tęsė Kolumbi
jos universitete, New Yorko valstijo
je, kur dabar yra Garbės profesorius.

Jo pagrindinės mokslo sritys – vib
romechanika, vėjo inžinerija, struk
tūrinė akustika, atsitiktiniai virpesiai
ir medžiagų nuovargis.
Dr. R. Vaičaitis nuo 1977 m.
yra Gugenheimo lėktuvų struktūros
instituto direktorius, 2000-2006 m.
buvo Statybos ir mechaninės inži
nerijos katedros vedėjas. Jis yra pa
skelbęs apie 200 mokslinių darbų
įvairiose inžinerijos mokslo srityse.
1974-1977 m. dirbo konsul
tantu Nacionalinės aeronautikos ir
kosminės erdvės tyrimo administra
cijoje (NASA) Reaktyvinių variklių
laboratorijoje, spręsdamas svarbias
terminės izoliacijos virpesių pro
blemas kosminiuose erdvėlaiviuose.
Čia dr. Vaičaitis sukūrė teorinius ne
tiesinių ir atsitiktinių virpesių mode
lius, kurie leido patobulinti erdvėlai
vių termoizoliacijos struktūrą.
Vėjo ir vandenyno bangų in
žinerijos mokslo srityje prof. Rimas
Vaičaitis patobulino teorinius meto
dus ir pateikė sprendimus, kuriais
remiantis galima tiksliau apskai
čiuoti dangoraižių, kabančių tiltų,
naftos įrenginių vandenynuose ir
kitų elastinių struktūrų svyravimus
bei virpesius, naudojant Monte Kar
lo metodą.
Daugelį metų dr. R. Vaičaitis
nagrinėjo triukšmo problemas lėktu
vuose ir kosminėse stotyse. NASA
laboratorijose sukūrė teorinius me
todus triukšmo analizei ir kontrolei.
Vienas projektas buvo NASA paten
tuotas. Už šį ir kitus aukšto lygio
mokslinius darbus jam buvo įteikti
įvairūs apdovanojimai. R. Vaičaitis
kartu su doktorantūroje studijuojan
čiais studentais paskelbė nemažai
mokslo darbų netiesinių ir atsitikti
nių virpesių kontrolės srityje.
R. Vaičaičio mokslinis bendra
darbiavimas su Lietuvos mokslinin
kais prasidėjo jau 1976 m. Lietuvos
mokslų akademijos ir Vilniaus uni
versiteto kvietimu jis skaitė praneši
mus savo mokslinių darbų tematika.
1989 m. skaitė paskaitas Vilniaus
universitete, Lietuvos mokslų aka
demijoje, Vilniaus statybos institute
(dabar VGTU) ir Kauno politechni

kos institute (dabar KTU), savo lė
šomis nupirko reikalingą aparatūrą
KTU ir LŽŪU.
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę Amerikos mokslininkas Lietu
voje paskaitas ir pranešimus skaito
vos ne kiekvienais metais.
Rengiant 6-ąjį Mokslo ir kūry
bos simpoziumą 1989 m. Chicagoje
prof. R. Vaičaitis buvo šio įspūdingo
renginio mokslo programos pirmi
ninkas. Jo ir dr. Stasio Bačkaičio pa
stangomis pirmą kartą dalyvavo apie
140 mokslo žmonių iš Lietuvos. Ir
vėlesniuose Mokslo ir kūrybos sim
poziumuose profesorius buvo akty
vus dalyvis, lektorius.
Jau 20 m. profesorius siunčia
mokslo knygas, vadovėlius, straips
nius Lietuvos mokslininkams, uni
versitetų bibliotekoms. 1990 m.
įsteigė stipendijas studijuojantiems
mechaniką KTU, taip pat sudarė ga
limybę keliems jauniems Lietuvos
mokslininkams stažuotis Kolumbi
jos universitete. Buvo iniciatorius
steigiant paaukojusių lėšų asmenų
vardines stipendijas. Jo pastangomis
buvo įsteigtos stipendijos ir jauniems
Lietuvos muzikams, menininkams
bei kitiems asmenims, skatinant juos
pasilikti Lietuvoje.
Dr. R. Vaičaitis aktyviai da
lyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo
universitetą ir pirmuosius penkerius
metus buvo šio universiteto Senato
narys.
Profesorius suranda laiko ir
lietuviškai veiklai. 1979-1982 m.
– tėvų komiteto pirmininkas New
Yorko Maironio lituan istinėje mo
kykloje, daugelį metų buvo „Atleto“
klubo komiteto narys. Jis Lietuvių
Benduomenės New Yorko apylinkės
aktyvus narys, kelias kadencijas –
JAV LB Tarybos narys.
Rimas Vaičaitis džiaugiasi sa
vo šeima – žmona Aukse, dukromis
Rima ir Krista, anūkais Jonu, Timot
hy ir Abigail, o JAV Lietuvių Ben
druomenė didžiuojasi bendruome
nininko dr. Rimo Vaičaičio puikiais
pasiekimais ir linki jam kūrybinės
sėkmės.
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rusijoje

Karelijos lietuviai buvo atvykę į Lietuvą
Seime aps il ankė ir susitiko su Seimo nare Irena Degutiene (dešinėje) Karelijos lietuvių autonomijos delega
Klavdija Šlepikienė, Justas Erkko, Karelijos lietuvių autonomijos pirm. Gitana Buivydaitė, Emilija Avra
men k
 o, Reg
 in
 a Tupicyna
ci j a :

Po daugelio metų, spalio 1618 d., Lietuvoje viešėjo Karelijos
lietuvių autonomijos delegacija, ku
rią Alytaus miesto meras buvo pa
kvietęs dalyvauti pagyvenusių žmo
nių dienos renginiuose. Todėl turėjo
me progą nors trumpai susipažinti su
šiame Europos šiaurės krašte gyve
nančiais tautiečiais.
Kaip papasakojo Karelijos lie
tuvių autonomijos pirmininkė Gita
na Buivydaitė, Karelijoje gyvena net
1100 lietuvių, iš kurių tik 20 proc. te
bemoka lietuvių kalbą, bet tai netrukdo
jiems mylėti Lietuvą.
Lietuvių autonomija gyvuoja
jau dveji metai, tai labai veikli orga
nizacija. Toji veikla pakeitė net pa
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čius žmones, sako Gitana Buivydai
tė, prasidėjus lietuviškai veiklai dau
gelio lietuvių širdyse atgimė pasidi
džiavimas savo kilme, o kai kuriems
tas supratimas pakeitė net gyvenimą.
„Mūsų gražiuose renginiuose
dalyvauja labai daug žmonių, mus
labai palaiko generalinis Lietuvos
konsulatas, Lietuvos socialinė ir
darbo ministerija. Mes draugaujame
su Alytaus miestu ir Lietuvių namais
Vilniuje, kur Karelijos lietuvių auto
nomijos dėka mokosi 5 mūsų lietu
vių vaikai. Mes didžiuojamės, kad 2
mūsų berniukai buvo įtraukti į Lie
tuvos stalo teniso rinktinę. Tai pirmi
vaikai iš Karelijos per visą Lietuvių
namų gyvavimo istoriją“, – rašė Gi
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tana, norėjusi susitikti ir su „Pasau
lio lietuvio“ atstovais.
Lietuvių delegacija, kurios su
dėtyje buvo Gitana Buivydaitė su ma
ma, socialinės organizacijos vadove
Regina Tupicyna, taip pat Klavdija
Šlepikienė, Justas Erkko ir Emilija
Avramenko, apsilankė Lietuvių na
muose, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamente, kur paliko medžiagos
apie savo darbą (autonomija yra išlei
dusi savo veiklos plokštelę), jie buvo
pakviesti kalbėti per Lietuvos radiją,
aplankė Genocido muziejų, kur tarėsi
dėl kitais metais ruošiamo Karelijoje
statyti paminklo ant masinių aukų ka
pų. Karelijoje, dirbdami vergiškomis
sąlygomis Belomor kanalo statyboje,
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žuvo per 1 tūkstantį lietuvių tremtinių
ir politinių kalinių.
Karelijos lietuviai apsilankė
Seime, buvo pristatyti Seimo ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės komisijos
posėdyje, susitiko su Seimo nare, at
stovaujančia užsienio lietuviams, Irena
Degutiene, PLB valdybos pirmininke
Regina Narušiene ir PLB atstovu Lie
tuvoje Gabrielium Žemkalniu.
Kaip minėta, paskutinis taškas
Lietuvoje buvo – Alytus.
Tikimės, kad plačiau apie sa
vo viešnagę Lietuvoje ir savo veiklą
jie papasakos patys kituose PL nu
meriuose.
Beje, Lietuvoje jie tarėsi dėl
grupės Karelijos lietuvių vaikų at
siuntimo ateinančią vasarą į patrio
tinio auklėjimo stovyklą, susitiko su
Vilniaus universiteto profesoriumi
Sergejumi Temčinu ir tarėsi dėl lietu
vių kalbos kursų rengimo Karelijoje
pagal jo metodiką, su ekskursijomis
apsilankė kitose Lietuvos vietovėse.
PL inf.

Karelijos lietuviai buvo pristatyti Seimo ir PLB komisijos posėdžio da

ly v iams

Dov an ot a meil ė
„Kai aš pirmą kartą siunčiau „Žodį tarp mūsų“ ir Bibliją anglų kalbos mokytojams Lietuvoje, pirmoji jų re
akcija buvo jos neskaityti, kadangi tai užima daug laiko. Tada aš patariau, kad kiekvieną dieną jie paskaitytų Šv.
Raštą bent 5 minutes. Tuomet keletą minučių skirtų meditacijai iš „Žodžio tarp mūsų“. Jeigu taip darysite kiekvieną
dieną, tai per trejus metus perskaitysite visą Šv. Raštą. Aš prašau, kad tai darytumėt.”
Tai Albert Gustaff iš JAV žodžiai, kurie buvo įdėti į dovanotas Biblijas Lietuvos žmonėms. Lietuvių kilmės
amerikietis Albert Gustaff (Guzevičius) ir jo a. a. žmona Leona – savanoriai, dirbę Šiaulių universitete 1991–1992
metais. Jų atvežtos knygos, metodinė ir kita medžiaga anglų kalba (vėliau siųsta ir į Šiaulių anglų kalbos mokytojų
asociacijos Isolde Poželaitė-Davis, AM, Centro biblioteką) tuo sunkiu Lietuvos švietimui metu buvo didžiulis turtas
miesto ir apskrities anglų kalbos mokytojams, mokiniams, studentams.
2005 m. Albert Gustaff pasiūlė pratęsti jo ir žmonos pradėtą projektą „Books to Lithuania“, kurį finansavo
lietuvių kilmės amerikiečiai ir kanadiečiai. Kadangi vadovėlių anglų kalba stygiaus nebėra, Albert Gustaff nutarė
padovanoti Šventąjį Raštą ir leidinio „Žodis tarp mūsų“ (kasdienės meditacijos) prenumeratą Šiaulių rajono Aukš
telkės parapijiečiams. 2006 m. Tarptautinės konferencijos metu tokia galimybe pasinaudojo anglų kalbos mokyto
jai, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė ir kiti. Šiuo metu padovanota daugiau nei 130 Biblijų ir kas
dienių skaitinių. Neseniai mus pasiekė gera žinia – projektas tęsiamas.
Kodėl taip sunku priimti dovanas? Patyrę kieno nors dosnumą dažnai jaučiamės įsiskolinę, turintys kaip nors
atsilyginti, atsimokėti. Sunku dėkingai priimti dovaną ir tikėti, kad dovanos davėjas paprasčiausiai norėjo parodyti
mylįs mus.  
(iš kasdienių skaitinių „Žodis tarp mūsų“)
Nuoširdžiai dėkojame Albert Gustaff už meilę, širdies gerumą ir rūpestį, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną
žmogų. Esame dėkingi visiems, padėjusiems įgyvendinti šį projektą, – Juozui Polikaičiui, (JAV), Vincui Kolyčiui
(Kanada), Ramučiui Vilčiauskui (Lietuva) ir visai katalikų bendruomenei. Lai gerasis Dievas lydi Jus ir laimina
visus Jūsų darbus!
Pagarbiai,
Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacija, Aukštelkės parapijos ir Šiaulių J. Janonio gimnazijos bendruomenės
2007 Lapkritis / Pasaulio lietuvis
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Didžiojoje britanijoje

Europos lietuvių krepšinio čempionato
taurė liko Jungtinėje Karalystėje
Jau rašėme, kad spalio 6 d.
Londone vyko V Europos lietuvių
krepšinio turnyras, kurį organiza
vo Jungtinės Karalystės Lietuvių
jaunimo sąjunga. Europos lietuvių
krepšinio turnyras – vienintelis kas
metinis užsienio lietuviams skirtas
sporto renginys, kuris suburia gausų
tautiečių būrį, skatina bendradarbia
vimą tarp skirtingų užsienio lietuvių
bendruomenių, puoselėja lietuvybę
ir tautinį tapatumą.
Pagrindiniai rėmėjai – Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamen
tas prie LR Vyriausybės ir lietuviš
kų parduotuvių tinklas „Lituanica“,
taip pat „Lithuanian beer“, „ST part
ners“, „Vida & Sons“, „Autoevolu
tion“, „Lietuviška stomatologijos
klinika“, „Moneygram“, „a2a“ , Tra
de Recruitment“ ir „Eurobaltika“.

V Europos krepšinio čempio
nate dalyvavo 9 komandos iš sep
tynių Europos šalių: Airijos, Belgi
jos, Danijos, Italijos, Norvegijos,
Jungtinės Karalystės ir Vokietijos.
Europos lietuvių krepšinio čempio
nato taurė pasiliko Jungtinėje Kara
lystėje – Londono „Lithuan ian BC“
komandoje, kuri vieno taško skirtu
mu laimėjo prieš Vokietijos „Žalčių“
komandą.
Renginio atidaryme sveikini
mo žodį tarė Lietuvos ambasadorius
Jungtinėje Karalystėje Vygaudas
Ušackas. Jis sakė, kad kovos visi,
tačiau laimės Lietuva, kas ir yra pa
grindinė čempionato idėja. Ambasa
dorius taip pat įsteigė savo prizą, ku
rį įteikė naudingiausiai čempionato
žaidėjai Linai Aglinskaitei iš Vokie
tijos „Žalčių“, kurios vardą pasku

tinių rungtynių metu skandavo tiek
JK, tiek Vokietijos sirgaliai.
Vienas iš remėjų lietuviams.
com taip pat įsteigė savo prizą. Už
narsiausią žaidimą buvo apdovano
ta Norvegijos „Reginos“ komandos
mergina Svaja Gilytė. Tinklapio ren
gėjai taip pat apdovanojo geriausius
baudos metėjus sirgalius. Prizą iško
vojo devynias iš dešimties baudos
metimų pataikęs Raimundas Ušac
kas.
Renginio organizatoriai Jung
tinės Karalystės lietuvių jaunimo są
junga patenkinta renginiu. Jaunimo
sąjungos įsteigtas prizas – stiklinė
taurė su stilizuotu sąjungos simboliu
– trispalve liepsna atiteko Narsiau
sios komandos titulą iškovojusiai
Airijos „Lituanica“ komandai.

PADĖKA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDUI

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ŠIRDINGAI DĖKOJA JUMS UŽ PRAVEDIMĄ VAJAUS, KURIO
METU PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLAI PAREMTI BUVO SURINKTA 8100 DOLERIŲ.
DĖKOJAME FONDUI UŽ PASTANGAS IR ĮDĖTĄ DARBĄ SURENGIANT IR PRAVEDANT ŠĮ VAJŲ.
DĖKOJAME VISIEMS, KURIE AUKOJO PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI! GAUTOJI FINANSINĖ
PARAMA – ITIN SVARUS INDĖLIS VYKDANT IR SKATINANT PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VEIKLĄ, KURIOS PAGRINDINIS TIKSLAS – LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS.
SU NUOŠIRDŽIA PADĖKA JUMS VISIEMS
REGINA NARUŠIENĖ, PLB VALDYBOS PIRMININKĖ
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Lietuvai reikia patriotiškai nusiteikusių žmonių

Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo savo karine patirtimi dali
jasi JAV karo aviacijos dimisijos majoras, dr. Algirdas V. Kanauka, šiuo me
tu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos docentas. Jis sutiko PL
skaitytojams papasakoti apie savo gyvenimą.
–Daugelio į Vakarus atsidū
rusių lietuvių gyvenimus sulaužė
laikmečio kataklizmai, jie negalė
jo savęs pritaikyti. Jums pasisekė
ta prasme, kad Jūs esate iš tos kar
tos, kurie galėjo save realizuoti. Ar
Jūs jaučiatės gyvenęs prasmingą
gyvenimą?
–Gal visko ir nerealizavau,
kaip norėjau. Kiek bebūčiau pasie
kęs, vis tiek nesijausčiau patenkin
tas. Visada atrodo, kad galėjai dau
giau. Bet savo gyvenimo prasmingu
mu aš esu patenkintas. Nors dar yra
laiko ir daugiau ko nors pasiekti.
–Kokioje šeimoje Jūs užau
gote? Ar į Vakarus pasitraukėte su
šeima?
–Mano tėvelis buvo Kauno
universiteto profesorius ir vienas
žymiausių chirurgų Lietuvoje. Prof.
Vytautas Sirvydis, dr. Kazys Bobelis
ir kt. plačiai žinomi gydytojai prisi
mena jo paskaitas. Atsidūrėm pietų
Vokietijoje, kaimelyje, 10 km. už
Kempteno miesto, kur sulaukėme
karo pabaigos. Gyvenimas buvo nuo
tykingas, virš mūsų gilyn į Vokietiją
skraidė daug orlaivių, bombardavo.
Paskui atėjo amerikiečiai. Gyvenom
lietuvių „dypukų“ lageryje. Man la
bai patiko lageryje – daug žmonių,
vaikų, visi lietuviai. Susiorganizavo
mokykla, veikė skautai, ateitininkai,
šviesiečiai. Lietuviai mėgsta organi
zuotis, todėl gyvenimas, bent man,
vaikui, buvo labai įdomus.
–Kaip susiklostė tolesnis Jū
sų gyvenimas?
–Lietuvą aš apleidau 13 metų.
Lageryje išbuvau iki 18 metų. Po to
atsiradome Amerikoje. Ten man pa
sisekė pakliūti į karinį koledžą „The
Citadel“, kur studijavau elektros in

žineriją, paskui apie 20 metų tarna
vau karininku JAV karo aviacijoje.
Dalyvavau Vietnamo kare, F-111
naikintuvų dalinyje. Ten buvo įdo
mi ir nuotykinga patirtis. Netrukus
po karo išėjau į atsargą. Dar 14 metų
dirbau inžinieriumi ir vadybininku
aviacijos ir kosmoso pramonėje.
Su lietuviais man neteko daug
bendrauti, nes buvau siunčiamas po
visą pasaulį. Visuomeninėje veikloje
turėjau progos dalyvauti tarp ame
rikiečių. Havajuose buvau „Hickam
Aero“ klubo prezidentas. „Aerospa
ce“ korporacijoje ketverius metus
buvau Žmoniškojo pažangumo (Hu
man Development) grupės preziden
tas, dalyvavau Vagnerio muzikos
mėgėjų, gynybinės elektronikos ir
literatūros asociacijose.
Šaltojo karo metais galvojau,
kad Sovietų Sąjunga sugrius. Būda
mas kariškis daug skaičiau: Aleksan
drą Solženicyną, Andrey Amalriką,
Borisą Pasternaką, kurie pranašavo
SSSR griūtį. Aš tuo tikėjau ir tai išsi
pildė, nors racionalistai ir politiniai
analitikai prognozavo, kad tokių di
delių pasikeitimų nebus. Man, kaip
ir daugeliui laisvų skaitytojų, atrodė,
kad komunizmas prarado savo egzis
tencijos prasmę.
Tarnyboje tekdavo susitikti su
įvairių mums nedraugiškų šalių ka
rininkais, kurie klausdavo, iš kur aš,
ir išgirdę, kad iš Lietuvos, su neuž
maskuota ironija klausdavo: kas ta
Lietuva dabar? Mėgdavau griežtai
atsakyti: kol mes gyvi, Lietuva ne
pražuvo. Jie su nuostaba pasižiūrė
davo, bet tapdavo daug mandagesni.
Keliaudamas per amerikiečių karines
bazes dažnai užeidavau į jų bibliote
kas. Ieškodamas knygų apie Lietuvą
radau vieną, kuri man nepatiko. Tai
buvo latvių autoriaus Gregory Meik

Algirdas Kanauka
sins parašyta „The Baltic Riddle“
(Baltijos mįslė), kuri, mano nuomo
ne, buvo raudonųjų propaganda, tei
gianti, kad Baltijos šalys savanoriš
kai ir džiaugsmingai prisijungė prie
sovietų rojaus ir buvo išgelbėtos nuo
baisaus likimo ir t.t. Tą knygą at
rasdavau ir kitų bazių bibliotekose.
Buvo aišku, kad į amerikiečių kari
nių bazių bibliotekas dezinformacija
buvo kišama sąmoningai, norint pa
veikti kariškių ir jų šeimų galvoseną.
Tada susiradau JAV kongresmeno
Kersteno plačiai žinomą pranešimą
apie komunistų agresiją (Congres
sman Charles J. Kersten, a Repub
lican from Milwaukee, Kersten’s
Committee, now known as Commit
tee on Communist Aggression) ir
kitų tyrinėtojų leidinius ir parašiau
stipriai argumentuotą studiją, ku
rioje įvardijau tą knygą kaip sovie
tų propagandą ir pasiunčiau ją karo
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karų“ programomis, gana atsakin
gose technologinės vadybos parei
gose, „The Aerospace Corporation“
premjerinėje JAV kosminės gynybos
technologijų vadavietėje. Per visą
karinės ir civilinės tarnybos laiką
praplėčiau savo akademinį akira
tį. Suspėjau pabaigti neakivaizdinį
Ginkluotų pajėgų industrijos kole
džą (Industrial College of the Armed
Forces) ir dar užsitarnauti verslo ad
ministracijos magistro laipsnį Day
tono universitete. Vėliau įsigijau dar
vieną magistro laipsnį sistemų va
dyboje ir po to dar apsigyniau viešo
sios administracijos daktaratą (abu
Pietų Californijos universitete).

Algirdas Kanauka (dešinėje), B-58 bombonešio, kuris galėjo skristi du

kart us grei č iau už gar s ą , įgu l os narys

aviacijos Generalinei inspekcijai. Po
kurio laiko tos „Baltijos mįslės“ ka
rinėse skaityklose jau neberasdavau.
Buvo malonu pajusti sėkmę.
Po Vietnamo karo išėjau į at
sargą turėdamas aviacijos majoro
laipsnį ir Bronzos žvaigždės medalį.
Pasitraukti iš karybos jau buvo lai
kas – Vietnamo karas buvo pasibai
gęs, kariuomenėje prasidėjo įvairūs
pokario pasikeitimai, o industrijoje
buvusiems kariškiams atsidarė dide
lės naujos galimybės pritaikyti savo
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karinę patirtį naujų technologijų kū
rimui. Dirbau „Hughes Helicopter
Division of Summa Corporation“
(vienoje iš pradinių ir garsiojo Ho
wardo Hughes numylėtoje kompani
joje) prie „Apachi“ kovinio sraigtas
parnio konstrukcijos. Kai dabar pa
matau tą orlaivį, tai vis žiūriu į savo
indėlį – elektroninio karo ginkluotės
prietaisus. Vėliau pasukau į kosminę
sritį. Kosminėje programoje pralei
dau daug įdomių metų. Dirbau su
kosminių palydovų ir„Žvaigždžių
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–Kaip atsidūrėte Lietuvoje?
–Kai čia 1988 m. prasidėjo
atgimimas, Los Angeles, kur aš gy
venu, pradėjo lankytis lietuviai iš
Lietuvos – Vytautas Landsbergis,
Mindaugas Statulevičius, Kazys Sa
ja, Algirdas Saudargas, Sigitas Ge
da, Viktoras Petkus, Antanas Ter
leckas ir kt. Atsivežė vaizdajuosčių
apie Lietuvą. Mūsų daugelis nežino
jo, kaip tuo metu atrodė Lietuva. Aš
taip pat sovietiniais metais nebuvau
atvažiavęs į Lietuvą. Vaizdajuostė
je pamačiau Kauno Karo muziejaus
aikštę (kurioje vaikystėje dažnai
žaisdavau, mat gyvenau netoliese –
Putvinskio gatvėje), kuri buvo pilna
žmonių, dainuojančių „Kur giria ža
liuoja“. Daina taip gražiai skambėjo.
Man gimė nesuvaldomas noras pa
matyti nepriklausomą Lietuvą..
1990 m. su grupe lietuvių in
žinierių per Rygą atvažiavom į Lie
tuvą. Prie pasienio mus pasitiko gru
pė inžinierių iš Kauno ir Vilniaus
universitetų. Bučiavome Lietuvos
žemę. Lietuva paliko žavingą įspū
dį. Sutikau daug šaunių atsikūrusios
Lietuvos kariuomenės karininkų ir
savanorių. Jie ir pats krašto apsaugos
ministras mane pakvietė atvažiuo
ti, būti patarėju, skaityti paskaitas ir
mokyti ko nors naujo. Ilgai nelaukęs
atvažiavau. Mano darbo stažas Lie
tuvoje jau didelis. Taip ir gyvenu
pastaruosius 17 metų – pusę metų
čia, pusę metų – Californijoje.
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Mes, Amerikos lietuviai, daug
padėjom Lietuvai, bet galėjome ir
daugiau padėti, deja – vis tarpusa
vyje pešamės, kaip ir čia, Lietuvoje,
dėl menkniekių. Amerikiečiai Ame
rikoje viską sutvarkytų prie kavos
puodelio, o mes dėl žodelio įsižei
džiame, pasipučiame, tampam visam
gyvenimui priešai. Per daug jautrūs,
melancholiški, pesimistai esame. Na,
bet jau kai nusistatome, tai padaro
me – Lietuva pirmoji išėjo iš Sovie
tų Sąjungos, kas tiesiog neįtikėtina.
Lietuviams ilgai trunka, kol jie užsi
moja, bet kai jau imasi, tai ryžtingai
eina iki pergales. Kai Vytautas Land
sbergis per radiją pašaukė žmones
ateiti ginti Parlamento, jie atėjo. Tai
buvo unikalus, imponuojantis signa
las ne tik Europai, bet ir pasauliui.
Lietuvoje pirmiausia dirbau
Generaliniame štabe (dabar KAM
Gynybos štabas), dažnai skaitydavau
paskaitas Karo akademijoje, paskui,
apie 2000 metus, pradėjau dėstyti
Karo akademijoje.
–Jūsų požiūris į Lietuvos
kariuomenę.
–Noriu pradėti nuo lyderystės
temos, kurią vystome Lietuvos Karo
akademijoje drauge su ats. kpt. Arū
nu Alonderiu. Mus kritikuoja, kad
išsireiškiame tarptautiniu žodžiu –
lyderis, kuris dabar jau naudojamas
ir Lietuvoje. Tiesa, yra lietuviškas
žodis „vadas“. Bet čia ne tai. Lyde
rystė yra savybė, o ne pozicija, pos
tas, ar pareigos. Tu gali būti lyderis,
bet nebūti formalus vadas, arba at
virkščiai. Tai gebėjimas inspiruoti
ir motyvuoti žmones siekti bendrų
tikslų, kurie yra glaudžiai susiję su
bendruomenės vertybėmis. Dėl to
lyderis, pagal mūsų supratimą, tu
ri būti daugumos pripažintų verty
bių šalininkas ir turi mokėti paveikti
žmones. Turi turėti intelektualinę ir
dvasinę charizmą. Tai labai svarbu ir
to labai siekiama Vakaruose. Dabar
visuomenė turi daug žinių ir žmonės
nelinkę šliaužioti ar klūpčioti prieš
„didikus ir galiūnus“. Demokratinė
se šalyse žmonės nebėra patrankų
mėsa. Praėjo despotų laikai, kada

buvo galima žmones terorizuoti ir
laikyti juos vergais.
Lyderystės idėjos kelia bai
mę autoritarinėms sistemoms, nes
lyderystė duoda teisę galvoti paval
diniams, jie raginami imtis inicia
tyvos, siūlyti ir reikalauti valdžios
laikytis tiesos. Yra šalių Azijoje,
Rytų Europoje, kur vadai dar gyve
na praeityje, bet ir ten disidentai jau
siekia daugiau laisvės ir demokrati
jos. Despotiškose šalyse kariškiams
nereikia galvoti, jiems lieka daryti
tai, kas įsakoma. Vakarai tai atmeta,
todėl jų kariuomenės yra daug efek
tyvesnės, nes žmonės žino, kad ka
riauja už savo kraštą, dėl laisvės ir
gyvenimo būdo išlaikymo, o ne dėl
diktatoriukų kaprizų.
Lietuvoje mūsų idėjos apie ly
derystę sulaukia vis platesnio prita
rimo. Karinė vadovybė mums sutei
kia žalią šviesą. Rengiam pokalbius
prie apskritojo stalo, įtikinėjame sa
vo kolegas ir suinteresuotus žmones
iš kitų institucijų, nes tokių idėjų ne
galima primesti.
–Ką Lietuvos kariuomenėje
reiktų keisti?
–Kai profesinė ir šauktinių
kariuomenė įvardijama kaip alterna
tyvos, manau, kad blogai keliamas
klausimas. Šauktinių kariuomenė
siejama su kiekvieno piliečio parei
ga ginti tėvynę. Tačiau karinei tarny
bai pašaukiama labai mažai žmonių.
Daug išsisuka, ir tam sudaromos są
lygos, nes visų nereikia. Bet jeigu
mes padarysim grynai profesinę ka
riuomenę, mes prarasim tautos ko
vingumo etosą ir tam tikrą pilietinę
sąmonę. Krašto gynyba bus palikta
profesionalams. Gal mums pasekti
suomių pavyzdžiu, kur įvesta visuo
tinė karinė prievolė ir tuo pasiekia
mas balansas tarp profesinės kariuo
menės ir krašto piliečių/gynėjų?
Kas tai yra? Kiekvienas vyras
privalo ir kiekviena moteris, kuri no
ri, atlieka 6 mėn. karinę prievolę. Jie
apmokomi pagrindinių dalykų: kaip
naudotis ginklais, atlikti paramos
uždavinius ir kt. Išugdomas tam tik
ras pilietiškumo ir pareigos jausmas

bei naudingi įgūdžiai. Kariuomenė
greitai auklėja. Baigę apmokymus
jie įsilieja į rezervą. Kiekvienais me
tais žmonės gal dvi savaites ir keletą
savaitgalių praleidžia mokymuose,
atnaujindami įgūdžius. Ir tai daro
ma labai sąžiningai iki gal 50 m. To
kie piliečiai – kareiviai yra geriausi
krašto gynėjai. Liktinė (profesinė)
kariuomenė daugiausiai užsiim
 a re
zervo apmokymu, specializuotų pa
skirčių ir specialistų rengimu bei
planavimo veikla gynybos štabuose.
Panašiai yra Šveicarijoje. Sa
koma, kad toje šalyje nėra kariuo
menės, nes visa šalis – kariuomenė.
Ten taip pat seniai galioje visuotinė
karinė prievolė, kuri turi gilias tra
dicijas ir etosą. Ten verslininkas gal
yra bataliono vadas rezerve. Jo na
me – du garažai. Viename galite rasti
„Mercedesą“, kitame – šarvuotį.
Sakoma, NATO mus apgins,
bet NATO susideda iš atskirų vals
tybių. Jeigu kiekviena valstybė taip
galvos, kas gins? Suomiai, šveica
rai, vokiečiai išlaiko karybos etosą
per visuotinę prievolę ir profesinius
kadrus. Amerika – tai taip pat kraštas
su labai senu ir sąmoningu kariniu
etosu. Nors ten nėra šauktinių, nes
užtenka savanoriškai stojančių, bet
yra labai dideli rezervai. Maždaug
60 proc. rezervo ir Nacionalinės
gvardijos dabar yra tarp kovojančių
Irake ir Afganistane. Taip išlaikoma
tautos kovingumo dvasia ir tradicija
– etosas. Jeigu liks tik profesionalai,
jie laikui bėgant gali virsti valsty
be valstybėje, kaip dažnai atsitinka
P.ietų Amerikoje.
Apmokyti piliečius – rezervis
tus karinių įgūdžių nedaug kainuoja.
Brangiausia yra išlaikyti grynai pro
fesinę kariuomenę.
Daug kalbama apie NATO 5
str., kur teigiama: jūsų priešas yra
mūsų priešas, mes jus apginsime. Bet
kažkodėl mes nekalbam apie 3-čią
str., kuriame sakoma, kad kiekviena
valstybė yra atsakinga išlaikyti pajė
gumą priešintis ginkluotam užpuoli
mui. Kiti tau gali ateiti į pagalbą, bet
pats turi sugebėti gintis, dar ir todėl,
nukelta į 42 psl.
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knygų lentynoje

Prano Jurkaus knyga apie lemties vingius

2007 m. rugsėjo 6 d. Naciona
linėje Martyno Mažvydo biblioteko
je Vilniuje buvo pristatyta Prano Jur
atkelta iš 41 psl.
kad galėtume padėti ir kitiems.
Pavojus Lietuvai gali nebū
ti tiesioginis, kada tankai ir armijos
veržiasi per sieną. Karas gali būti
soc ial in is-ekon om in is-pol it in is-po
grindinis, teroristinis ir net kultūri
nis. Sakykim, atvažiuos traukinys
gerai ginkluotų chuliganų, ims siau
tėti ar bandys užimti Vilnių. Mūsų
Vakarų sąjungininkai gali naiviai
sakyti – jūsų niekas nepuola, jokios
priešų kariuomenės krašte nėra. O
juk kraštą galima paimti palaipsniui,
visokių infiltravimų ir ginkluotų di
versijų būdu. Mano manymu, reiktų
išlaikyti tam tikrą balansą. Reikia
turėti profesinę kariuomenę, tokią,
kurią mes siunčiame į misijas ir kuri
turi gerų įgūdžių, ir reikia turėti tam
tikrą atsargą – gerai išlavintą pilie
tiškai ir galinčią prisidėti prie krašto
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kaus iš JAV, Chicagos, knyga „Lem
ties vingiuose“. Renginyje dalyvavo
ir pats autorius, JAV gyvenantis tei
sininkas, aktyvus lietuvių bendruo
menės veikėjas, praėjęs daugeliui iš
eivių būdingą kelią – nuo pabėgėlio,
prisiglaudusio DP stovykloje, iki stu
dijų Vokietijos ir JAV universitetuo
se, o vėliau – sėkmingos profesinės
karjeros bei prasmingos visuomeni
nės veiklos Chicagoje, kur apsistojo
prieš 50 metų. Prano Jurkaus prisi
minimų knyga „Lemties vingiuose“
skirta Liubeko (Vokietija) lietuvių
gimnazijai, kurioje autorius mokė
si 1945-1948 metais. Autorius ne
tik įtaigiai atkuria savo bendraam
žių lietuvių gyvenimo sąlygas, bet ir
detaliai aprašo Liubeko gimnazijos
veiklą, pateikdamas ne tik mokyto
jų biografijas, bet ir duomenis apie
visų trijų laidų abiturientus. Knygos
vertę neabejotinai pakelia autoriaus
išsaugoti ir joje publikuoti autentiš
ki dokumentai ir daugybė nuotrau
kų. Tai – bene pirmasis toks išsamus
ir įtaigus pasakojimas apie vieną iš
daugelio pirmaisiais pokario metais
gynybos, padedančią kariuomenei.
–Ar Jums nekyla nusivy
limas, kad Lietuvoje gyvenimas
nenusistovi, ar nekyla minčių mes
ti viską ir išvažiuoti?
–Lietuva valosi, nėra taip, kad
viskas vyktų ar nyktų tylumoj, – štai
taip reikia žiūrėti. Kiekvienas poli
tikas ar valdžios žmogus yra kriti
kuojamas iš pagrindų, niekas nėra
saugus nuo kritikos. Tai didelis da
lykas. Rusijoje to nėra. Vadovas ten
yra suėmęs visą komunikaciją į savo
rankas. Tačiau reikia atsiminti, kad
komunizmo režimą nuvertė patys ru
sai. Todėl aš nesu visiškai nusivylęs
rusais. Jie irgi nori laisvės, geres
nio gyvenimo ir nemažai yra pada
rę. Jeigu ten nebūtų buvę disidentų
ir „samizdatų“, ir mums būtų buvę
sunkiau. Žmonės, paragavę laisvės,

Pasaulio lietuvis / 2007 Lapkritis

Pranas Jurkus
Vokietijoje veikusių lietuvių švieti
mo įstaigų, padėjusių karo audrų toli
nuo tėvynės nublokštiems lietuviams
ne tik įgyti išsilavinimą, bet ir išsau
goti lietuvybę.
Reikia tikėtis, kad ši knyga –
tik pradžia. Pranas Jurkus – aktyvus
politikas turi ką papasakoti ir apie
JAV lietuvių visuomeninę veiklą.
                                    PL inf.
nebenori vėl grįžti į kalėjimus.
Tikiuosi, kad visur stiprės ir
įsigyvens politinė ir asmeninė žmo
nių laisvė. O tada visam pasauliui, ne
tik mums bus geriau. Taigi turėkim
drąsos ir nepraraskim ryžto siekti
tvirto valstybingumo, nes mūsų di
džiausias priešas yra baimė. Taigi,
Festina lente (skubėk lėtai), ir Lie
tuva gyvuos, kol bus lietuvių.
P.S. Algirdo Kanaukos indėlis
kosmoso įsisavinimo srityje JAV yra  
gerai įvertintas: jo pavardė įrašyta
tarp
nusipelniusiųjų
National
Aviation and Space Exploration Wall
of Honor (Nacionalinės oreivystės
ir kosmoso tyrimo garbės sienoje),
Smithsonian National Air and Space
Museum, Udvar -  Hazy Center,
Washington, DC.

