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Nuo šiolei visą „Pasaulio lietuvį“ galima 
bus skaityti ir internete. Iki šiol skelbdavome tik 
keletą straipsnių. Jį galima rasti http://www.plbe.
org/plietuvis arba Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės puslapyje http://www.plbe.org

Tiesa, žurnalas internete pasirodys einama-
jam mėnesiui pasibaigus, kad nesijaustų apgauti 
tie, kurie prenumeruoja popierinį variantą. Toks 
žingsnis žengtas norint lengviau susisiekti su vi-
so pasaulio lietuviais. Žinoma, toliau tęsime ir 
žurnalo popierinį variantą, nes ne visi dar naudo-
jasi internetu, be to, skaityti internetinį žurnalą 
– tai maždaug tas pats, kas laižyti medų per stik-
lą. Yra žmonių, kurie mūsų žurnalą prenumeruo-
ja ir kaupia jau daugelį dešimtmečių.

Kodėl reikėjo žengti šį rizikingą žingsnį 
– talpinti internete, kol eina popierinis variantas? 
Juk galint laisvai prieiti prie interneto dalis skaity-
tojų tikriausiai atsisakys prenumeratos. Reikalas 
tas, kad nerimą kelia, jog didelė dalis pasaulio lie-
tuvijos neturi ryšio su Pasaulio Lietuvių Bendruo-
mene. Internetinis pasakojimas apie LB kraštų 
gyvenimą, informacija iš Lietuvos gal pažadins 
daugiau tautiečių, gal taip pritrauksime į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę daugiau naujųjų išeivių, 
kurie dar sunkiai pasiekiami. Būtent apie juos gal-
vodami žurnalą perkėlėme ir į internetą. Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenei svarbiausia – kokiu 
nors būdu rasti kelią į juos, rasti ryšį su kuo di-
desne lietuvių dalimi pasaulyje, su ja bendrauti, 
skatinti domėtis lietuviškais reikalais. Bendrau-
dami, matydami kitų kraštų lietuvių veiklą jie tu-
rės prieš akis pavyzdį, patys užsikrės noru kažką 
lietuviška savo gyvenamame krašte nuveikti, o 
gal kai ką galėsime ir paguosti – gal už devynių 
jūrų, devynių marių, devintoje karalystėje jie ims 
jaustis pasaulio lietuvijos nariais ir nebebus tokie 
vieniši dideliame ir ne visada draugiškame pasau-
lyje. O su jais ir Lietuva bus didesnė. 

Todėl prašome kuo plačiau skelbti naujie-
ną, kad visą „Pasaulio lietuvį“ jau galima skaity-
ti internete. Siųskite žinias apie save, apie savo 
draugus, apie lietuvių gerus darbus. 

Jūsų Audronė Viktorija Škiudaitė

„Pasaulio lietuvio“ 
žurnalą jau galima 
skaityti internete
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Mano raštinė yra Toronte,
bazė – Vilniuje, gyvenu lėktuve

Lietuvoje lankė
si Lietuvos vyskupų 
konferencijos dele
gatas užsienio lietu
vių sielovadai prel. 
Edmundas Putrimas. 
„Pasaulio lietuvis“ 
pateikė jam keletą 
klausimų

–Norėtume daugiau sužinoti 
apie Jus, Gerb. Prelate.

–Esu gimęs Kanadoje, mano 
tėvai buvo „dypukai“. Tėvai atvyko 
į Kanadą per Vokietiją. Baigiau gim-
naziją, studijavau biznio administra-
vimą ir po to nusprendžiau vykti į 
Romą. Studijavau Romoje, „Angeli-
cum“ universitete, gyvenau Šv. Kazi-
miero kolegijoje. Baigiau filosofiją-
teologiją ir kanono teisės licenciatą. 
Vasario 16-osios gimnazijoje Vokie-
tijoje dirbau mokytoju kapelionu; To-
ronte – lietuvių Prisikėlimo parapijo-
je. Dabartines pareigas iš vyskupo 
P. Baltakio perėmiau 2003 m. Mano 
raštinė yra Toronte, bazė čia, Vilniu-

je, nes čia yra Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos raštinė, o gyvenu lėktuve.

–Kokių kraštų sielovada 
Jums patikėta?

–Esu atsakingas už visų užsie-
nio lietuvių sielovadą. Ten, kur yra 
įsisteigusios Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės, ten paprastai veikia ir 
lietuviška parapija arba misija. Ne 
visur mes turime progos paskirti ku-
nigą, bet tokiu atveju ten yra kunigas 
misionierius, kuris atvyksta retkar-
čiais. Problema, kad nėra užtektinai 
kunigų, kurie galėtų aptarnauti visus 
kraštus. 

Grįžtu iš Airijos. Tarėmės, 

PLB vicePirmininkė inga Lanchas (iš kairės), PreL. edmundas Putrimas, tmid užsienio Lietuvių skyriaus 
vedėja vioLeta rauLynaitienė,  kardinoLas audrys juozas Bačkis, iLgametis Paryžiaus kaPeLionas mons. jonas 
Petrošius, Prancūzijos LB Pirm. Linas maknavičius ir tmid užsienio Lietuvių skyriaus ryšių su Bendruomenėmis 
Poskyrio vedėja aureLija junduLienė Paryžiuje
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kad pasauliečiai aktyviau dalyvautų 
bažnytiniame gyvenime. Ką tai reiš-
kia: dalyvauti liturgijoje, patarnauti 
Mišioms, būti katechetais, kurie pa-
deda paruošti vaikučius Pirmajai ko-
munijai, Sutvirtinimo sakramentui, 
poras rengti santuokai arba tėvelius 
vaikučių krikštynoms. Tam visam rei-
kia ruoštis. Ne viską galima užkrauti 
kunigui. Čia turi padėti pasauliečiai. 
Tai dar nėra įprasta, bet Bažnyčia po 
II Vatikano susirinkimo skatina eiti 
ta linkme.

Jeigu gyvename ten, kur nėra 
kunigo ir kas sekmadienį nevyksta 
lietuviškos šv. Mišios, vis tiek ragi-
name žmones neatsitolinti nuo baž-
nyčios, rasti būdų pasimelsti vietinė-
se parapijose. 

–Kokius kraštus jau esate 
aplankęs?

–Pagal reikalą ir kvietimą esu 
aplankęs beveik visas parapijas ir mi-
sijas Šiaurės Amerikoje, Europoje, 
išskyrus Skandinavijos kraštus. Nor-
vegijoje dar nesame nieko įsteigę. 
Švedijoje veikia tėvai pranciškonai. 
Neseniai buvau Danijoje, kur Lietu-
vių Bendruomenė šventė 10 metų 
sukaktį. Ten daugiausiai irgi padeda 
tėvai pranciškonai. Dar neturėjau 
progos nuvykti į Rusiją, Gruziją, Ka-
zachstaną.

–Dažnai lankotės Pietų Ame
rikoje, ar tam kraštui jaučiate di
deles simpatijas, ar ten veda svar
būs reikalai?

–Prieš 11 m. pradėjau dalyvau-
ti Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavime. Dabar ten vykstu kaip 
Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo 
sąjungos kapelionas ir globėjas. Aš 
jau daugiau kaip 25 m. dirbu jauni-
mo stovyklose. Jaunimo sielovada ir 
specifika man yra labai svarbi. Čia 
yra mūsų Bažnyčios, mūsų Tautos 
ateitis. Mes turime į tai rimtai atsi-
žvelgti. 

–Grįžtate iš Airijos. Kokie 
ten reikalai? Ten jauna Lietuvių 
Bendruomenė, neturinti tradicijų.

–Buvau labai maloniai nuste-

bintas, kaip gražiai vystosi Lietuvių 
Bendruomenės veikla Airijoje. Turiu 
pridėti, kad pirmą kartą ten atsiradau 
Kilkennej vyskupo kvietimu, Lietu-
vos vyskupų konferencijos vardu 
dalyvavau ceremonijose pagerbiant 
10 valstybių, kurios grįžo į Europos 
Sąjungą. Aš airiams nuolat primenu, 
kad Lietuva niekur nebuvo išėjusi, ji 
buvo išrauta iš Europos ir vėl grįžo. 
2004 m. gegužės 1 d. vyko iškilmės. 
Tuo metu Airija pirmininkavo Euro-
pos Sąjungai. Atskiri Airijos miestai 
įdukrino po vieną naująją ES vals-
tybę. Kilkennej miestas, esantis už 
2 val. kelio nuo Dublino, įdukrino 
Lietuvą, todėl čia buvau pakviestas 
dalyvauti ceremonijoje. Po iškilmių 
vyskupas man padėjo užmegzti ry-
šius su airiais – Katalikų Bažnyčios 
hierarchais, kad galėčiau imtis steig-
ti lietuvių misiją. Viską, ką darau, 
darau pasitaręs su Lietuvos vysku-
pų konferencija. Aš esu jų delegatas 
užsienyje. Lietuvos hierarchai labai 
pritarė šiai galimybei – steigti lietu-
višką katalikišką misiją Airijoje. Įdo-
mu, kad pirmuosiuose posėdžiuose 
su Airijos bažnyčios atstovais buvo 
sunku susišnekėti. Mat jie neįpratę 
prie kunigų iš užsienio, nes Airijoje 
tiek kunigų, kad jie visada eksportuo-
davo juos į užsienį. Sakydavo, kad 
kiekviena parapija turėdavo po 6 ku-
nigus. Tai labai katalikiškas kraštas. 

Aš prašiau leidimo steigti lie-
tuvių misiją. Jie dar mažai žinojo 
apie Lietuvą ir nesuprato, kodėl rei-
kia lietuvio kunigo. Gerai, kad bu-
vau pasiprašęs kunigo iš Londono 
Petro Tverijono, kuris man padėjo 
kalbėtis su airiais. Jie galvojo, kad 
lietuviai yra pabėgėliai. Jie turėję pa-
ruošę bukletus lietuviams, kaip jie 
turi elgtis, kokios yra jų teisės Airijo-
je. Tik po kelių valandų aš supratau, 
kodėl mes nesusikalbame. Tuomet 
aš turėjau priminti, kad Lietuva yra 
įstojusi į ES ir lietuviai Airijoje turi 
teisę dirbti ir gyventi ir kad man rei-
kia įsteigti misiją. Tik tada mes pra-
dėjome vienas kitą suprasti. 

Dublino arkivyskupas Mar-
tin labai palankiai žiūrėjo į mūsų 
reikalus. Jis galų gale sutiko, kad 

Dublinas būtų misijos centras, kad 
lietuvis kunigas būtų paskirtas ir gy-
ventų Dubline. Visos Airijos lietuvių 
kapelionu buvo paskirtas kun. Egi-
dijus Arnašius iš Telšių vyskupijos. 
Lietuviams paskirta Šv. Andrejaus 
parapija miesto centre. Pradžioje 
susirinkdavo saujelė, bet labai ma-
loniai nustebau, kad dabar Mišiose 
pamačiau daugiau kaip 250 lietuvių. 
Po Mišių buvo suneštinės vaišės. 
Šiaurės Airijoje, Armagh mieste, kur 
yra palaidotas šv. Patrikas, istorinio 
miesto katedroje, vykusiose Mišiose 
taip pat susirinko daug lietuvių. Ten 
yra airis kunigas, kuris labai myli lie-
tuvius. Po Mišių jis pasakė: „Lietu-
vių Mišioms susirenka daugiau negu 
lenkų“. 

Bet kalbant apskritai naujieji 
emigrantai mažiau lankosi bažnyčio-
se. Dauguma sako, kad nėra pripratę 
prie parapijos, užaugę sovietmety. 
Tik 3,7 proc. jungiasi į parapinį gy-
venimą. Nors per Velykas ir Kalėdas 
arba laidotuves bažnyčios plyšta. 
Malonu matyti, kad bent išlaiko reli-
gines tradicijas. 

–Kaip reikalai klostosi dėl 
Aušros Vartų bažnyčios Manhatta
ne?

– Iš New Yorko arkivyskupi-
jos nesu gavęs jokio oficialaus pra-
nešimo. Man labai gaila, kad ne tik 
New Yorko, bet ir kitų senųjų lietu-
viškų parapijų panašus likimas. Tai 
mūsų senelių ir prosenelių statytos 
bažnyčios. Amerikos vyskupai užda-
ro ne tik lietuviškas bažnyčias, bet 
ir kitų tautų parapijas, kurių statis-
tiniai rodikliai yra žemi, kur mažai 
belieka aktyvių parapijiečių. Ameri-
kiečiai žiūri į statistiką, mes žiūrime 
į emocinius dalykus, į prisirišimą. Ir 
tos dvi tikrovės nesusieina. Abi pu-
sės viena kitos nesupranta. O aš – vi-
duryje. Man blogiausia. Esu lengvas 
kritikos objektas. 

Mano senelis prieškario lai-
kais gyveno New Yorke, ten daly-
vaudavo Mišiose, todėl ta parapija ir 
man brangi. Labai vertinu, kad lietu-
viai stengiasi išlaikyti parapiją, bet 
Lietuvos vyskupų konferencija taip 
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pat nėra gavusi jokių pranešimų. Pa-
gal bažnytinę teisę bažnyčia, kaip pa-
statas, priklauso konkrečiai vyskupi-
jai. Lietuvos vyskupų konferencijos 
mandatas yra nukreiptas į bendruo-
menę. 

–Kiek gyvų lietuviškų para
pijų dar yra už Lietuvos ribų?

–Anglijoje, Londone, lietu-
viška parapija įsteigta apie 1901 m. 
Europoje yra vien tik misijos. Aust-
ralijoje yra viena Šv. Kazimiero pa-
rapija Adelaidės mieste. Melburnas, 
Sydnėjus ir kt. miestai turi misijas. 
Didžiausia misija veikia Melburne. 
Sydnėjuje prieš keletą metų mirė ka-
pelionas, bet žmonės dar renkasi, kai 
atvyksta lietuvis kunigas. Pietų Ame-
rikoje parapija yra San Paolo mieste, 
Brazilijoje; Montevideo – Urugvaju-
je; Buenos Aires ir Rosario – Argenti-
noje. JAV rytų pusėje buvo pastatyta 
70 lietuviškų bažnyčių, Čikagoje ir 

apylinkėse – 20. Galima įsivaizduo-
ti, kokie energingi buvo lietuviai 
emigrantai. Dabar parapijų išliko 
tik dalis. Kanadoje dvi lietuviškos 
parapijos veikia Montrealyje. Šv. Ka-
zimiero parapija švenčia 100 metų 
sukaktį. Parapijos yra Hamiltone ir 
Toronte, jos gražiai veikia. Vakarų 
Kanadoje ir prie Toronto veikia mi-
sijos.

–Girdėti, kad viena svar
biausių problemų yra kunigų trū
kumas.

–Užsienyje pašaukimų yra la-
bai mažai. Jeigu ir yra, jaunuoliai 
stoja į vietines seminarijas. Kitas 
dalykas – kai kuriuose miestuose lie-
tuviškos parapijos buvo pastatytos 
vietose, kur tais laikais buvo lietu-
vynas. Kai miestai plėtėsi, lietuviai 
praturtėjo ir pradėjo keltis į priemies-
čius. Kad šiuo metu Manhattane, kur 
yra Aušros Vartų parapija, nebegyve-

na daug lietuvių, nebuvo vien lietu-
vių kaltė. Kai buvo statomas tunelis, 
kuris jungė Manhattano salą ir New 
Yersey, buvo daug kas nugriauta. Su-
griautas ir lietuvynas. O bažnyčia 
liko. Skaudu. Didmiesčiai yra milijo-
niniai, atstumai didžiuliai. Lietuviš-
kos parapijos dėl to tampa tik sekma-
dieninės, lietuviai nebeturi ryšio su 
vietine parapija ir nutolsta. Buenos 
Aires tas taps – mieste 12 milijonų 
gyventojų, žmonės išsibarstę. 

–Ar New Yorke dar liktų vei
kianti parapija, jeigu Aušros Var
tų parapija būtų uždaryta?

–New Yorke yra dvi vyskupi-
jos – Niujorko ir Brooklyno. Aušros 
Vartų parapija priklausė New Yorko 
vyskupijai. Jeigu ji būtų uždaryta, 
New Yorke neliktų nė vienos lietuviš-
kos parapijos. Tai labai gaila ir skau-
du. Dvi lietuviškos parapijos veikia 
Brooklyne, bet atstumai…

MIELI KRASNOJARSKO LIETUVIAI!
PRIEŠ 15 METŲ  SUSIBŪRĖTE Į LIETUVIŲ DRAUGIJĄ IR ĮSILIEJOTE Į PLAČIĄ PA-

SAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  ŠEIMĄ. DAUGELIS TRAGIŠKO LIKIMO VINGIŲ 
NUBLOKŠTI IR IŠBLAŠKYTI SIBIRO PLATYBĖSE JŪS  SUGEBĖJO IŠLIKTI, NEPALŪŽ-
TI, IŠLAIKYTI LIETUVIŠKĄ DVASIĄ. TIK LIETUVAI ATGAVUS NEPRIKLAUSOMYBĘ 
IR PRASIDĖJUS DEMOKRATIZACIJOS PROCESUI PAČIOJE RUSIJOJE TAPO ĮMANOMA  
SUSITELKTI Į DRAUGIJAS,  UŽMEGZTI GLAUDESNIUS RYŠIUS SU TĖVYNE. NORS 
SIBIRO LIETUVIŲ PADĖTIS, PALYGINUS SU KITŲ KRAŠTŲ LIETUVIŲ BENDRUOME-
NĖMIS, SUDĖTINGESNĖ, TAČIAU TAI, KAD VEIKIA LITUANISTINĖ MOKYKLĖLĖ, 
CHORAS, KURIO NARIAI DALYVAVO IR DAINŲ ŠVENTĖJE LIETUVOJE, TAI, KAD NE-
PAMIRŠOTE GIMTOSIOS KALBOS IR MOKOTE SAVO VAIKUS, TAI, KAD IŠLAIKĖTE  
TRAGIŠKŲJŲ MŪSŲ TAUTOS ĮVYKIŲ ATMINIMĄ,  SURENGĖTE DIDŽIOSIOS TREM-
TIES 50-MEČIO MINĖJIMĄ, RODO JŪSŲ STIPRYBĘ IR PASIŠVENTIMĄ LIETUVIŠKAI 
VEIKLAI. AČIŪ JUMS! 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS VARDU ŠIRDINGAI SVEIKI-
NU JUS, ŠVENČIANČIUS 15 METŲ VEIKLOS JUBILIEJŲ. LINKIU VIENYBĖS IR SĖK-
MĖS JŪSŲ DARBUOSE!  

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ

2007
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tėvynėje

Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės laikai. Kur gyve
no ir ką pro langą matė didy
sis kunigaikštis Žygimantas 
Augustas ir karalius Mindau
gas? Kur tuokėsi Lietuvos val
dovai?

Svarbiausi LDK centrai dabar 
yra šiuolaikinės Baltarusijos teritori-
joje: Naugardukas, Nesvyžius, Alšė-
nai, Miras, Krėva, Lyda ir kiti mies-
teliai, vis dar saugantys didžios pra-
eities liekanas. Užsienio lietuvaičiai, 
studijuojantys Lietuvoje ir norintys 
pažinti savo Tėvynės ištakas, prieš 
kelias savaites aplankė vietas, liudi-
jančias LDK didingą praeitį.

Anot Vlado, kuris į Lietuvą 
atvyko iš Brazilijos, po kelionės į 
Baltarusiją jis tapo turtingesnis, nes 
galėjo pats prisiliesti prie praeities, 
pamatyti pilių griuvėsius ir jau res-
tauruotas ir lankytojams prieinamas 
valdovų buveines. 

Pilių didybė
Iš užsienio atvykę lietuvių kil-

mės studentai laimėjo Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamento skelbtą 
projektų konkursą ir gavę finansavi-
mą išvažiavo į kaimyninę šalį Bal-
tarusiją. Ten lankėsi svarbiausiose 
LDK valdovų buveinėse bei sostinė-
je Minske, kur dalyvavo šv. lietuviš-
kose Mišiose bei susipažino su Mins-
ko Lietuvių Bendruomene.

Pasak Birutės, atvykusios iš 
Lenkijos, patį didžiausią įspūdį jai 
paliko Minskas ir jo didžiuliai masy-
vūs pastatai. 

„Be abejo, švara ir parkų gau-
sumas negalėjo būti nepastebėti. Ir 
visai nesvarbu, kad lijo lietus, o sau-
lė miegojo debesų pataluose – lanky-
ti šio projekto numatytas vietas buvo 
malonu ir vėjui pučiant, ir lietui ly-
jant. O pilys – Lydos, Nesvyžiaus ir 
Miro - nepakartojami architektūros 
šedevrai“, – įspūdžiais dalijosi Bi-
rutė. Ji tikino ne kartą mačiusi pilis 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų pėdsakais
vadovėliuose 
ar nuotraukų 
a l b u m u o s e , 
bet tai, ką pa-
matė savo aki-
mis, jai buvo 
n e į t i k ė t i n a 
ir nuostabu. 
„Paliesti senų 
pilių apgriu-
vusias sienas, 
įėjus į vidų 
pajausti senų 
laikų dvasią 
– tai kai kada 
gali likti tik 
neišsipildžiu-
sia svajone. 
O man kar-
tu su kitais 
pakeleiviais 
tai pavyko 
įgyvendinti“, 
– džiūgauja 
lietuvaitė.

P e r 
vieną dieną 
a p l a n k i u s 
svarbiausias 
mūsų LDK 
istorijos vie-
tas smagu pa-
stebėti, kad 
baltarusiai uoliai restauruoja apgriu-
vusias LDK pilis. Įdomu būtų čia su-
grįžti po kelerių metų.

Keli žodžiai apie sostinę
Šiuolaikinis Minskas statytas 

po karo, nes karo metu buvo beveik 
visiškai sunaikintas. Todėl visa ar-
chitektūra sovietinė, vienoda, masy-
vi. Gatvės tiesios ir plačios, mažai 
aukštų pastatų. Senojo Minsko likęs 
vos kelių gatvelių kvartalėlis. Dabar 
sutvarkytas ir gausiai lankomas turis-
tų. Neseniai vienoje raudonų plytų 
bažnyčioje pradėta šv. Mišias aukoti 
lietuvių kalba. Mums, studentams iš 
Lietuvos, teko garbė dalyvauti jose. 
Įdomu buvo klausyti, kaip baltarusiš-
kos liturgijos metu skambėjo lietu-

viškos giesmės, Dievo šlovinimas.

Noras veikti kartu
Grįžę namo kiekvienas parsi-

vežėme po krepšį įspūdžių ir geros 
nuotaikos, gerų naujų draugų. Ke-
lionė padėjo pažinti vieniems kitus, 
pamatyti, kad visi esame panašūs ir 
vedami panašių siekių. Visi norime 
geriau pažinti Tėvynę ir jos praeitį. 
Norime įsilieti į dabartinę Lietuvos 
visuomenę. Kaip smagu suvokti, kad 
tu ne vienas bandai to siekti, šalia 
tavęs dar daug tokių pačių užsienio 
lietuvių... Tokiomis akimirkomis su-
pranti bendruomenės svarbą ir galią, 
norisi eiti ir daryti, ieškoti visiems 
kartu.

Regina Jegorova

juLija, eveLina, asta ir regina Prie Lydos PiLies
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–Ar muziejus iki šiol taip pat 
kaupė medžiagą apie išeiviją?

– Jau prieš porą metų turėjo-
me daugiau kaip 14 tūkst. vienetų 
išeivijos medžiagos – tai leidiniai, 
asmeniniai daiktai, fotografijos, ku-
rias mes labai vertiname, ir kitokia 
medžiaga, susijusi su asmenimis ir 
organizacijomis. Daugiausia turime 
medžiagos iš JAV ir Kanados. Pvz., 
iš Kanados esame gavę solistės Čap-
kauskienės archyvą – 6 dėžes, kurio-

Nacionalinis muziejus Vilniuje rengia 
pasaulio lietuvių veiklos ekspoziciją    

Į „Pasaulio lietuvį“ kreipėsi Nacionalinio muziejaus Naujausiųjų laikų sky
riaus vedėja Irena Mikuličienė, rengianti Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuo
se šaltiniuose 1000mečio parodą. Ji norėtų užmegzti ryšius su pasaulio lietuvija 
ir gauti daugiau medžiagos apie lietuvius ir jų organizacijas. Kalbiname viešnią  
apie Nacionalinį muziejų ir apie būsimąją parodą.

se buvo netgi jos sceninių rūbų. Iš 
JAV turime tikrai nemažai – Mildos 
Budrienės, Mykolo Vansausko ir kt. 
archyvus. Pastaruoju metu iš Mari-
jos Remienės gavom 1995–2005 m. 
JAV LB Kultūros tarybos veiklos 
archyvą. Tai fotografijos, afišos, 
programos ir kt. Ji žada atsiųsti dar 
daugiau medžiagos. Nemažai turime 
medžiagos iš Vokietijos, perkeltų-
jų asmenų stovyklų: daugiausia tai 
leidiniai – rašytojų knygos, vadovė-
liai, fotografijos. Leidinėliai kuklūs, 
spausdinti ant pigaus popieriaus, bet 
labai brangūs. Didžiąją dalį sudaro 
Jurgio Gimbuto padovanota labai 
vertinga medžiaga, daug fotografijų. 
Jis fotografavo nuo pat pasitraukimo 
iš Lietuvos iki įlipimo į laivą plauk-
ti į JAV. Jis yra atsiuntęs ir vėlesnės 
medžiagos. Iš Australijos medžiagos 
šiek tiek yra perdavęs skautų veikė-
jas Bronius Žalys. 

–Ne viskas telpa ekspozicijo
se, kaip naudojate kitą medžiagą?

–Muziejuje yra didžiulis arche-
ologijos skyrius, turime didžiulius 
plakatų rinkinius, muziejus garsus 
savo numizmatikos rinkiniais, pasta-
ruoju metu ir ikonografine medžiaga 
– fotografijomis. 2000 m. buvo su-
rengta akcija – fotografuoti miestus, 
miestelius, darbo kolektyvus. Net ir 
mūsų skyriaus žmonės buvo nufotog-
rafuoti. 

Mūsų muziejus yra labai tur-
tingas, tik mes turime problemų dėl 
per mažo ekspozicijų ploto. Nelabai 
turi kur išsiplėsti numizmatai, trūks-
ta ploto keičiamoms ekspozicijoms. 

Muziejaus medžiagą naudo-
jame ne tik parodoms, bet ir leidi-

niams. Leidybinė veikla šiuo metu 
ypač išsivystė. Fondai yra prieinami 
ir studentams, ir mokslo žmonėms. 
Priimame visus lankytojus. Lankosi 
istorikai, menotyrininkai, atvažiuo-
ja ir užsieniečiai: pvz., iš Baltarusi-
jos, Lenkijos. Žydų genocidu domi-
si Anglijos, JAV piliečiai. Muziejus 
pradėjo leisti seriją „Iš muziejaus 
archyvų“. Išėjo tos serijos knygos 
apie kun. J. Končių, Jurgį Žilinską. 
Rankraščius tvarko ir leidžia patys 
muziejaus darbuotojai. Lietuvai at-
gavus nepriklausomybę darbas tapo 
daug intensyvesnis. Jeigu anksčiau 
būdavo surengiama po 3-4 parodas 
per metus, tai dabar vien tik iko-
nografijos skyrius surengia 10 paro-
dų. Atsidarė leidybinis skyrius. Yra 
atskiras restauravimo centras, rengia-
me konferencijas. 

–Ko pageidautumėte?
–2009 m., Lietuvos vardo pa-

minėjimo istoriniuose šaltiniuose 
tūkstantmečio proga,  rengiame paro-
dą, norėdami plačiai parodyti Lietuvą 
ir lietuvius, lietuvių bendruomenes, 
pasklidusias po visą pasaulį. Labai 
trūksta medžiagos iš Pietų Amerikos, 
kitų kraštų, kur yra mažiau lietuvių, 
bet kur lietuvybės darbas dirbamas 
ne mažiau reikšmingas. Tie kraštai 
mums kol kas nepasiekiami. Prašo-
me mums atsiųsti medžiagos apie 
organizacijas, ryškesnius žmones, vi-
suomenininkus, menininkus. Mus la-
bai domina Lietuvių Bendruomenės 
istorija. Taip pat dar prašytume ir 
medžiagos apie perkeltųjų stovyklas 
Vokietijoje. Pasižadame medžiagą 
saugoti, ji neprapuls ir parodai pasi-
baigus liks muziejaus fonduose. 

irena mikuLičienė
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Dr. Vytautas Šliūpas, garsaus 
aušrininko dr. Jono Šliūpo sūnus, iš 
Californijos Lietuvoje, netoli Šiau-
lių, Auksučiuose, savo senelio ūky-
je, prieš keletą metų įsteigė eksperi-
mentinį ūkį. Jam talkina mokslinin-
kai iš JAV. Į savo eksperimentus jis 
įtraukė ir Šiaulių universitetą. „Pa-
saulio lietuvio“ redakcijai V. Šliūpas 
atsiuntė keletą fotografijų, rodančių, 
kaip Auksučių laukuose šiauliečiai 
studentai sodina Lietuvoje dar nela-
bai žinomus topinambus (Jeruzalės 
artišokus), dar kitaip Lietuvoje vadi-
namus žieminėmis bulvėmis arba in-
dėniškomis bulvėmis. Šiuos augalus 
lietuviai iki šiol daugiausiai augino 
kaip gėles savo darželiuose, nors jų 
šaknis išradingesni sodininkai mais-
tui vartojo ir iki šiol. Kadangi šaknys 
atlaiko lietuvišką žiemą, jų gumbai 
būna ankstyviausia daržovė ant lietu-
viško stalo. Dr. V. Šliūpas šią kultūrą 
nori padaryti populiaresnę. Jis rašo, 
kad tai pirmasis Šiaulių universiteto 
suorganizuotas eksperimentinis sodi-
nimas Auksučiuose.  „Tikėkime, kad 
jis bus sėkmingas, ir universitetas 
vykdys daugiau tokių bandymų mū-
sų laukuose“, – rašo laiške redakci-
jai dr. Vytautas Šliūpas.

Dr. Vytauto Šliūpo ūkį Auksučiuose 
globoja Šiaulių universitetas
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1997 m. iš JAV į Nepriklau
somą Lietuvą kurti vakarietiškos 
kariuomenės kartu su kitais ka
riškiais buvo pakviestas ir JAV 
kariuomenės pulkininkas Jonas 
Kronkaitis. 19992000 metais 
jis buvo paskirtas Lietuvos ka
riuomenės vadu, jam suteiktas 
generolo majoro laipsnis. Jonas 
Kronkaitis iš Lietuvos su tėvais 
pasitraukė 1944 m., prie Lietuvos 
artėjant sovietinei kariuomenei, 
Amerikoje įsigijo karinį išsilavi
nimą, tarnavo įvairiose vietose, 
taip pat ir Vietnamo kare. Jonas 
Kronkaitis dalyvauja Tėvynės są
jungos darbo grupėje, kuri kuria 
Krašto apsaugos stiprinimo pro
jektą. Teiraujamės, ką jis mano 
apie Lietuvos kariuomenę ir jos 
ateitį.

Lietuva profesinę kariuomenę 
gali turėti už kelerių metų

–Ar, Jūsų nuomone, kelias 
nuo dabar gyvuojančios šauktinių 
kariuomenės iki profesinės kariuo
menės ilgas?

–Nemanau, kad būtų ilgas. 
Toks žingsnis bus žengtas ir galbūt 
profesionalioji kariuomenė bus su-
formuota po kokių 3–4 metų. Ar pro-
fesinė kariuomenė geriau tinka Lie-
tuvai ir ar reikia atsisakyti šauktinių 
– tai jau atskira tema. Reiktų įrodyti, 
kodėl profesinė kariuomenė yra  tin-
kamesnė už šauktinių kariuomenę. 

–Gal pabandykime panagri
nėti. Manau, kad ir į užsienį išvyku
siems jauniems žmonėms tai taip 
pat turėtų būti įdomu. Negalima 
atmesti minties, kad dalis išvyks
tančiųjų iš Lietuvos nori išvengti 
tarnavimo kariuomenėje. 

–Dalykas yra tas, kad tiek, 
kiek Lietuvai reikia karių, jaunuo-
lių užtenka. Jų yra daugiau negu 
pakviečiama tarnauti. Nors dabar 
tarnyba kariuomenėj yra privaloma 
ir Konstitucija reikalauja, kad visi 
jaunuoliai atliktų pareigą Lietuvai, 
bet finansiškai to įvykdyti neįmano-
ma. Todėl visi jaunuoliai į kariuome-
nę nėra pakviečiami. Galima sakyti, 
kad dabar Lietuvos kariuomenė yra 
savanorių kariuomenė. Tie, kurie no-
ri jos išvengti, nėra baudžiami. Yra 
mechanizmų, kurie leidžia mums per-
eiti prie profesinės kariuomenės, bet 
ir perėję mes turėsime vykdyti karių 
rotaciją, kad dauguma jaunuolių, ku-
rie atėjo į kariuomenę, ilgai joje ne-
užsibūtų – tik kokius 3–4 metus – ir 
po to ieškotų civilinės tarnybos. 

–O kodėl jaunuolis negalėtų 
ilgiau tarnauti kariuomenėje?

–Tuomet kariuomenėje susi-
daro problemų. Eiliniu pėstininku 
tarnavęs ilgesnį laiką jaunuolis pra-
randa motyvaciją ir iniciatyvą, nesie-
kia tobulėti. Todėl manome, kad jau-

nuoliui negalima leisti išbūti eiliniu 
pėstininku daugiau kaip 4 metus. Be 
to, žmogus sensta, tampa nebe toks 
pajėgus. Prisimenu, kai vienas ge-
nerolas man pasakojo stebėjęs kito-
je valstybėje karių paradą, kuriame  
žygiavo prieš keletą metų  į pensiją 
išėję veteranai ir reguliariosios  ka-
riuomenės kariai. Jam nebuvo aišku, 
kuriame dalinyje žygiavo veteranai 
ir kuriame – profesinės kariuomenės 
kariai. Jie atrodė panašaus amžiaus. 
Tokia kariuomenė neefektyvi, ji ne-
gali atlikti savo užduočių. 

Kai kas sakys, kad kylant tech-
nologijai mums reikia inteligentiš-
kų žmonių, o įgyti profesionalumą 
trunka ilgą laiką. Tai tiesa. Kariuo-
menėje turi būti tam tikras skaičius 
žmonių, kurie tarnautų ilgesnį laiką 
– iki 20–25 metų. Bet tokių žmonių 
turi būti nedaug. Įsivaizduokite pira-
midę, kurios bazę sudaro kariai su 
baziniu apmokymu. Tai yra  eiliniai 
pėstininkai. Karininkai yra profesio-
nalai. Daugumai valstybių profesinė 
kariuomenė labiau priimtina. Tačiau, 
pvz., Suomijoje jaunimas jaučiasi nu-
skriaustas, jeigu dėl fizinių duomenų 
negali tarnauti kariuomenėje. Vokie-
tija, Danija ir Norvegija irgi neatsi-
sako šauktinių kariuomenės, tik dėl 
kitų priežasčių.

Lietuvoje kariuomenė bus pro-
fesinė, kaip padarė dauguma valsty-
bių. Tačiau tikiuosi, kad nebus atsisa-
kyta ir privalomojo bazinio kario pa-
ruošimo. Aš seniai siūlau kareiviui 
mokėti algą. Nebūtinai minimalią 
algą, kurią gauna darbininkai, nes ka-
rys gauna butą ir maistą, bet mokėti 
nors trečdalį algos, palaipsniui algą 
keliant. Kas yra svarbiausia, kad jau-
nuolis, atitarnavęs 2–3–4 metus (kaip 
būtų nuspręsta politikų), turėtų gali-
mybę gauti stipendiją, galėtų toliau 
mokytis amato ar stoti į universitetą. 
Todėl kiekvienam jaunuoliui, ypač 
neturtingų tėvų, būtų sudaromos ga-
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limybės save realizuoti. Dabar  aukš-
tąjį išsilavinimą duodame žmogui, 
kuris Lietuvai dar nieko nėra davęs. 
Dievas jam dovanojo protą, jis tuo 
pasinaudoja, gauna gerą išsilavinimą 
ir išvyksta dirbti į kitą valstybę. Jei 
visiems, sugebantiems ir norintiems, 
sudarytume sąlygas toliau mokytis, 
valstybei taip pat būtų naudingiau.  Į 
universitetus stotų ir šiek tiek vyres-
ni, labiau subrendę jaunuoliai iš įvai-
rių socialinių sluoksnių.  Žodžiu, tai 
būtų ir naudingiau, ir teisingiau.

–O kokia Jūsų istorija, kaip 
Jūs patekote į kariuomenę?

–Aš pirmiausia stojau į univer-
sitetą, į karinę katedrą. Po 4 metų 
gavau karininko laipsnį ir panorėjau 
likti kariuomenėje. Po to kariuomenė 
man suteikė daug galimybių moksle: 
universitete įgijau magistro laipsnį, 
mokiausi karinėse mokyklose, įgijau 
aukščiausiojo lygio karinį išsilavini-
mą. JAV daug dėmesio kreipiama į 
karininko išsilavinimą.  

Teko tarnauti Vokietijoje, po 
3,5 metų grįžti į Ameriką, tada du 
kartus tarnavau (po 12 mėnesių) 
Vietname. Ilgai turėčiau vardinti vi-
sus savo gyvenimo pokyčius. Pasa-
kysiu tik tiek, kad mano šeimai per 
mano karjeros metus teko kraustytis 
iš vienos vietos į kitą 21 kartą. Iš to 
galite spręsti,  kiek įgijau įvairios 
patirties. 1985 m. baigiau karinę 
tarnybą ir pradėjau dirbti privačioje  
įmonėje.  Ten dirbau  10 metų. Tai 
buvo tuo metu, kai Lietuva atgavo 
nepriklausomybę. Mes, estai ir lat-
viai kariškiai (tiesa, tarp mūsų buvo 
ir civilių), įsteigėme Baltijos institu-
tą Washingtone, kurio tikslas buvo 
padėti Lietuvai atkurti kariuomenę. 
Vėliau prof. Vytautas Landsbergis ir 
Laima Andrikienė pakvietė atvykti į 
Lietuvą padėti Lietuvai integruotis į 
NATO. Atvykau ne vienas, kartu su 
kitais dviem pulkininkais – Romu Ki-
likausku – oro pajėgų pulkininku ir 
Algimantu Garsiu – jūrų pėstininkų 
pulkininku. Žinojome, kokią kariuo-
menę mes norime kurti, kad ji būtų 
priimta į NATO. Daug reikšmės tu-
rėjo pažintys su aukštais Amerikos 

karininkais. Pvz., su JAV užsienio 
reikalų sekretoriumi Colinu Pauelu, 
su kuriuo kartu mokiausi pėstininkų 
vadų kursuose, vėliau kartu baigėme 
reindžerių kursus. Su gen. Clarku, 
kuris vėliau tapo NATO pajėgų va-
du, mes kartu tarnavome Pirmojoje 
tankų divizijoje Vokietijoje. Tos pa-
žintys atidarė tam tikras duris – tai 
yra, padėjo gauti tam tikros informa-
cijos, kuri mums padėjo įrodyti, kad 
esame verti  NATO narystės. Daug 
kas netikėjo, kad pasieksime tikslą. 
Dar 1997–1998 m. buvo daug skep-
tikų, kurie klausė, ką Lietuva duos 
NATO? Mes buvome įsitikinę, kad 
Lietuva gali įnešti įnašą į bendrą 
NATO pajėgumą. Tikėdami tuo ryž-
tingai dirbome ir įtikinome, kad ne-
būsime našta. 

–Malonėkite plačiau papasa
koti apie Baltijos institutą.

–Tos organizacijos tikslas bu-
vo teikti informaciją Amerikos poli-
tikams ir Pentagonui apie Baltijos 
valstybes, apie kurias buvo labai ma-
žai žinoma. Mes užmezgėm ryšius ir  
juos informuodavome, kas tuo metu 
vyko tose šalyse. Mes pasakojome, 
kad tai valstybės su ilga istorija, seno-
mis tradicijomis ir kalba, o svarbiau-
sia, kad tai buvusios nepriklausomos 
valstybės, o dabar vėl išsikovojusios 
laisvę. Oficialiai Amerika griežtai 
laikėsi okupacijos nepripažinimo 
principo, be to, apie tai politinėmis 
akcijomis dažnai primindavo ir pa-
baltiečiai. Ir aš pats, kai tik atsirasda-
vo proga, primindavau apie Lietuvą 
ir jos problemą. Pvz., kai Amerikos 
kariuomenė perėjo prie elektroni-
nės dokumentų tvarkymo sistemos, 
kiekvienam asmeniui buvo paskirti 
kodai – dviejų raidžių kodai, kurie 
nurodė, kurioje šalyje asmuo gimęs. 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai tie kodai 
nebuvo suteikti, nes jos tuo metu 
buvo Sovietų Sąjungos okupuotos. 
Mano dokumentuose buvo nurodyta, 
kad aš gimęs Rusijoje. Aš pateikiau 
protestą, kad tai neteisinga... Gavau 
atsakymą, kad kito kodo nėra. Tada 
parašiau, kad Amerikos užsienio rei-
kalų politika yra nepripažinti Lietu-

vos okupacijos. Sakiau: pažiūrėkite į 
karinius JAV žemėlapius – ten Lietu-
va aiškiai pažymėta. 

Reikia priminti, kad ir Lietu-
vos įrašymą į žemėlapius mes, Ame-
rikos lietuviai, taip pat buvome iš-
reikalavę. To užteko, ir mums kodai 
buvo pakeisti. Nuo to laiko Lietuva, 
Latvija ir Estija įgijo savo kodą. Tuo 
metu, kai mes įsteigėme Baltijos ins-
titutą, lietuvių grupelė parengė Lietu-
vos kariuomenės koncepciją, kurią 
atvykę į Lietuvą pradėjom įgyven-
dinti. 

–Ar, Jūsų nuomone, Lietuva 
yra lygiavertė NATO narė?

–Mūsų kariai yra vertinami 
gerai, kur jie betarnautų: Afganista-
ne NATO sudėtyje, Kosove, Irake. 
Žinoma, mūsų įnašas nėra didelis. 
Problema yra ta, kad mūsų valstybė, 
nors  įsipareigojusi 2 proc. nuo Ben-
drojo vidaus produkto (BVP) skirti 
krašto apsaugai, to nedaro. 1999 m. 
buvo skiriama 1,5 proc., o šiuo me-
tu teskiriama tik 1,2 proc. Pereinant 
į profesinę kariuomenę teks skirti 2 
proc., nes su dabartiniu finansavimu 
tokios kariuomenės jokiu būdu neiš-
laikysime. 

–Profesinė kariuomenė yra 
brangesnė?

–Taip, brangesnė. Gali kilti 
klausimas, o kaip bus su Lietuvos 
Konstitucija, kuri reikalauja atlikti 
pareigą Tėvynei? Konstitucijos keis-
ti nereikia, galima ją bus vykdyti, 
ir dar geriau negu dabar. Privalomą 
tarnybą galima atlikti nuo 7 savaičių 
iki 3 mėnesių. Per 7 savaites galima 
paruošti bazinį pėstininką, jį apmo-
kyti. Po to jis gali grįžti į savo civili-
nį darbą arba tęsti mokslus, o, esant 
reikalui, jis gali būti mobilizuotas. 
Mano manymu, tai būtų geriausias 
variantas: išliktų privalomoji tarny-
ba, nors kariuomenė būtų profesinė. 
Kai kurie pereitų į aktyvųjį rezervą, 
kai kurie – į individualųjį rezervą. 

Kai manęs klausia, prieš ką 
mes kariausim, kam iš viso mums 
reikia kariuomenės,  atsakau: tikėki-

nukelta į 12 psl.
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mės, kad mums niekada nereikės ka-
riauti. Bet jeigu nebūtume pasiruošę, 
o reikėtų kariauti, būtų tragedija. O 
lengviausia išvengti karo – tai būti 
jam pasiruošus. NATO tokia stipri 
dėl to, kad niekas nenorėtų pulti jai 
priklausančių šalių. NATO stipru-
mas priklauso nuo kiekvienos jos na-
rės įnašo. Jeigu mes, kiekviena narė, 
nevykdysime savo įsipareigojimo, 
NATO sugrius. 

–O ką Jūs galvojate apie sa
vanoriškas pajėgas? Esama kalbų, 
kad jos nereikalingos.

–Nors kol kas dar savanorių 
pajėgos egzistuoja, tačiau jos žymiai 
mažinamos. Manau, to daryti nerei-
kėtų. Tų dviejų procentų visiškai už-

tektų jas išlaikyti. Jeigu ta sistema, 
apie kurią aš kalbu, būtų įgyvendin-
ta, tai egzistuotų aktyvioji kariuo-
menė – profesinė bei aktyvusis re-
zervas – tai dabartiniai savanoriai. 
Jie būtų papildomi tų, kurie baigtų 
privalomąjį apmokymą. Aktyvusis 
rezervas išlaiko savo profesinį lygį, 
o kai vyksta mobilizacija, jis yra pa-
sirengęs. Kariuomenė mums reikalin-
ga ne vien dėl galimo karo. Rezervas 
ir savanorių pajėgos reikalingos ir 
dėl stichinių nelaimių. Reikia turėti 
ne tik žmonių rezervą, bet reikia ir 
infrastruktūros rezervo, medicinos 
įstaigų, patalpų rezervo. Jeigu kiltų 
didžiuliai gaisrai, tūkstančiai žmo-
nių netektų pastogės, jiems prireiktų 
paruoštų patalpų. Kareiviai tokiais 
atvejais pereina į palapines, o mote-

rys su vaikais – į patalpas, kaip yra 
kitose valstybėse. Tikėkimės, kad 
tokių didelių nelaimių Lietuvoje ne-
bus, bet niekas, pvz., negalvojo, kad 
Neringoje kils tokie dideli gaisrai. 
Ką mes panaudojome? Ogi straig-
tasparnius ir kareivius tuos gaisrus 
gesinti.. Gerai, kad jų turėjom. Jei-
gu nebūtume turėję vandens kaušų 
sraigtasparniams, ką būtume darę?  
Anksčiau mus dėl jų įsigijimo labai 
kritikavo: kam  leidžiame tokius di-
delius pinigus. Gal praeis  5–6 me-
tai, kol jų vėl prireiks, bet apsidraus-
ti reikia. Žmogus savo automobilį ar 
namą  apdraudžia, nors nesitiki, kad 
ištiks nelaimė. Taip, tai išlaidos, bet 
tos išlaidos pasiteisina nelaimės atve-
ju. Agresijos atveju pasiteisina išlai-
dos ir kariuomenės išlaikymui.

Nuo 2007 m. birželio 2 d. iki 
2007 m. rugsėjo 30 d. prie atstatomų 
Lietuvos valdovų rūmų, Vilniaus Ka-

Vasaros ceremonijos prie Valdovų rūmų

tedros aikštėje, kiekvieną sekmadie-
nį, 14 val., vyksta jau trečiasis Valdo-
vų rūmų paramos fondo ceremonijų 

sezonas. Vilniečiai bei miesto sve-
čiai matys teatralizuotą 15 minučių 
ceremoniją, kurioje dalyvauja šauk-
lys, vėliavnešys ir keturi muzikantai 
(žiūrėkite nuotrauką). Trimitininkų, 
būgnininko, fleitininko ir vėliavne-
šio lydimas šauklys praneš susirin-
kusiai miniai Lietuvos istorijai ir 
Lietuvos valdovų rūmams svarbų 
ar įsimintiną faktą. Šauklio praneši-
mai ir istoriniai įvykio kontekstai vė-
liau yra kabinami specialioje lentoje 
ir paliekami visai savaitei iki kitos 
ceremonijos. Ceremonijos muziką 
sukūrė kompozitorius Teisutis Ma-
kačinas, istorinių kostiumų autorė 
– dailininkė Rūta Guzevičiūtė. Teks-
tus šaukliui kuria rašytojas ir fondo 
steigėjas Kazys Almenas bei rašyto-
ja Renata Šerelytė. Audinius kostiu-
mams dovanojo AB „Audėjas“.

Birželio 2 d. vyko mokslei-
vių kūrybos mugė, reklamuojanti 
Valdovų rūmų atstatymą, į kurią 
buvo suvažiavęs jaunimas iš visos 
Lietuvos. Plačiau apie tai ir apie 
kitus vasaros renginius – jau kitame 
numeryje.
Valdovų rūmų atstatymo fondo inf.

atkelta iš 11 psl.
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2007-05-21 PLB Valdybos pir-
mininkė Regina Narušienė kreipėsi 
laišku į ministrą pirmininką Gedimi-
ną Kirkilą ir į kitas suinteresuotas 
valstybės institucijas dėl Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos cen-
tro. Primenama, kad LR Vyriausybė 
1997 m. nutarimu Nr. 907 patvirtino 
,,Išeivijos integravimosi į Lietuvos 
gyvenimą koordinacinės komisijos“ 
nuostatus ir sudėtį. Kiek vėliau Vy-
riausybė, LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijai pasiūlius, 
1998 m. įsteigė Lietuvių grįžimo į tė-
vynę informacijos centrą (LGĮTIC). 
Buvo vadovaujamasi LR Seimo 
1996 m. nutarimu Nr. I-1603 „Dėl 
lietuvių grįžimo ir integracijos Tėvy-
nėje“. 2003 m. Integracijos komisi-
jos sudėtis buvo atnaujinta. Taip pat 
nuo 2003 m. (ar jau kiek anksčiau) 

PLB turi dalyvauti sprendžiant grįžtančiųjų 
į tėvynę informacijos centro reikalus

buvo bandoma pakeisti ir pataisyti 
LGĮTIC nuostatus. Iki šiol LGĮTIC 
atnaujintų nuostatų projektas nėra 
patvirtintas. Jis „vaikščioja“ tarp Vi-
daus reikalų ministerijos ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento ar 
kitų institucijų. 

LGĮTIC patariančioje Integra-
cijos komisijoje nuo pat pradžių bu-
vo 3 JAV Lietuvių Bendruomenės ir 
net 6 kitų Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės kraštų atstovai. 

„Dabar girdime, kad yra gau-
tas pavedimas iš Vyriausybės kan-
celiarijos tą Integracijos komisiją 
panaikinti ir kad Ekonominės mig-
racijos reikalų komisija perims dalį 
jos funkcijų“, – sakoma laiške prem-
jerui. Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės nuomone, LGĮTIC veikla šian-
dien yra ypač aktuali, nes centras 

rūpinasi visais grįžtančiais lietuviais 
– ne tik jų ekonominiais reikalais, 
bet ir jų įsijungimo į Lietuvos gyve-
nimą klausimais,  švietimo ir moks-
lo, kultūros, jų tautiškumo reikalais, 
pilietiškos valstybės kūryba.

„Bet kokia komisija, kuri turės 
ryšių su šiuo ar atitinkamu Centru, 
ar komisija, užsiimanti integracine 
veikla, turi turėti PLB atstovų, kurie 
dalyvautų komisijos pasitarimuose. 
Būtų nepriimtina, jei projektas, iš 
esmės panaikinantis „mūsų“ Integ-
racijos komisiją (su trimis JAV LB 
ir šešiais PLB kitų kraštų atstovais), 
būtų panaikintas be mūsų žinios, 
mums nedalyvaujant“, – baigia PLB 
valdybos pirmininkė Regina Narušie-
nė savo laišką ministrui pirmininkui 
Gediminui Kirkilui.

2007-05-31 Regina Narušie-
nė, PLB Valdybos pirmininkė, Valdy-
bos vardu kreipėsi į Seimo Žmogaus 
teisių komitetą dėl Seimo nario An-
driaus Kubiliaus projekto, siekiančio 
išspręsti susidariusią nepatenkina-
mą padėtį dėl Konstitucinio Teismo 
sprendimo uždrausti dvigubą piliety-
bę, išskyrus atskirus atvejus. Kreipi-
mesi sakoma, kad Seimo galioje yra 
pataisyti Pilietybės įstatymą taip, 
kad jis neveiktų prieš lietuvių inte-
resus. „Konstitucijos 12 straipsnis 
teikia, kad išimties tvarka turi būti 
numatytais atskirais atvejais. Žodis 
„reti“ atvejai nėra išvardinti Konsti-
tucijoje. Seimas turi laikytis Konsti-
tucijos ir pataisyti įstatymą, apribotą 
„atskirais atvejais“.

Dokumente sakoma, kad dide-
lė dauguma laisvų kraštų pasaulyje 
ne tik nedraudžia savo tautiečiams 
užsienyje turėti dvigubos piliety-
bės, bet kai kurie kraštai užsienio 
tautiečiams netgi leidžia turėti savo 
atstovus parlamentuose. Pats Konsti-
tucinis Teismas pripažino, kad įsta-

PLB pritaria A. Kubiliaus projektui
tymuose galima nustatyti nevienodą 
(diferencijuotą) teisinį reguliavimą 
tam tikrų asmenų kategorijų, esan-
čių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. 
PLB Valdyba sveikina A. Kubilių 
pristačius šį projektą ir sutinka, kad 
visi užsienio lietuviai, kur jie begy-
ventų ir kiek kitų pilietybių beturėtų, 
jei jie to pageidauja, liktų Lietuvos 
piliečiais.

PLB Valdyba dėl minėto projek-
to teikia keletą konkrečių pastabų:

1. Ar yra aišku, ypač 18 str. # 
2, kad Lietuvos pilietybę išsaugoja 
asmuo, turintis kitos valstybės pilie-
tybę ir jos neatsisakęs, nesvarbu, 
kur jis gyvena, Lietuvoje ar užsie-
nyje. 

2. Ar reikalinga įgyvendinti šį 
įstatymą tik per Prezidentą? Šiuo būdu 
sukurtume dar didesnį biurokratizmą. 
Mūsų Konstitucija to nereikalauja. Ne 
lietuviams tokia privilegija turėtų būti 
suteikta Prezidento retais atskirais at-
vejais už nuopelnus Lietuvai. 

3. Ar nereikėtų dar ir įstatymo 

būdu patvirtinti Konstitucinio Teis-
mo sprendimo, kad tie asmenys, ku-
rie turėjo dvigubą pilietybę iki Kon-
stitucinio Teismo sprendimo, tai yra 
iki 2006 m. lapkričio 13 d., toliau 
yra Lietuvos piliečiai ir iš jų negali-
ma atimti Lietuvos pilietybės ar ją 
kvestionuoti? 

4. Sveikiname A. Kubiliaus 
projekto išsamumą, manydami, kad 
būtinai reikia vientisą, integralų pi-
lietybės supratimą ir įtvirtinimą tei-
sėje priimti įstatymu iš karto, o ne 
dalimis, gabalais ir suskaidžius per 
ištęstą laiką. Pilietybė, kaip tautos 
subūrimo ir atsakomybės už savo at-
eitį pagrindas, turi būti stabili ir pati-
kima, kad niekas nebijotų jos praras-
ti, kad niekas neabejotų savo vaikų 
pilietinių teisių užtikrinimu. Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenė atstovau-
ja visiems lietuviams, gyvenantiems 
ne Lietuvoje, užtat visos aplinkybės, 
esančios atskirose užsienio valstybė-
se, turi būti vienu ir tuo pačiu teisės 
aktu išspręstos. 
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Praėjusių metų rugpjūtį vyku-
sio XII PLB Seimo metu viena pir-
mųjų priimta rezoliucija dėl masinės 
emigracijos iš Lietuvos sustabdymo. 
Šis procesas dabar ne tik kelia dide-
lį susirūpinimą, bet taip pat sąlygoja 
naujų, sunkiai valdomų reiškinių at-
siradimą (pvz., už Lietuvos ribų at-
sidūrusių keliolikos tūkstančių lietu-
vių vaikų švietimas ir pan.). Masinės 
emigracijos iš Lietuvos problemos 
sprendimas turėtų būti visų pirma 
Lietuvos valstybės institucijų užda-
vinys, o išsaugoti užsienyje atsidūru-
sių tautiečių tautinę tapatybę ypač rū-
pi Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. 
Todėl natūralu, kad valstybinės įstai-
gos ir PLB turėtų dirbti kartu, koordi-
nuoti veiksmus, kad neprarastų ryšio 
ir tinkamai išnaudotų užsienyje gy-

Kuriant saugesnę, demokratiškesnę, 
tikinčią idealais ir vertybėmis Lietuvą

venančių lietuvių dideles kultūrines, 
ekonomines ir politines galias.

Naujoji PLB valdyba nuo 
praėjusių metų rugpjūčio posė
džiavo 9 kartus. Be svarbių organi-
zacinių klausimų sprendimo priimti 
nutarimai, tiesiogiai susiję su užsie-
nio lietuvių dalyvavimu Lietuvos 
gyvenime. PLB valdybos pareikšta 
pozicija dėl Lietuvos valstybės ilga-
laikės strategijos lietuvių emigraci-
jos ir išeivijos atžvilgiu buvo siekis 
parodyti, kad tokios strategijos nepa-
vyks sukurti ir įgyvendinti, jeigu ją 
kuriant ir įgyvendinant nedalyvaus 
užsienyje gyvenantys lietuviai. Tai 
galima padaryti tik dirbant kartu. 
Mat užsienio lietuvių bendruome-
nės sukaupusios didžiulę patirtį, 
jau daug metų veikia patikrinti me-

chanizmai, kurių pagrindu organi-
zuojama veikla, palaikomas ryšys, 
vykdoma lietuvių integracija bendrų 
tikslų įgyvendinimo ir vertybių puo-
selėjimo pagrindu. PLB valdyba ne
pritarė Strateginių studijų centro 
pasiūlytai strategijai sukurti „glo
balią Lietuvą“. Šią koncepciją įver-
tino kaip galinčią pažeisti lietuvių 
ir Lietuvos valstybės interesus (žr. 
PLB svetainė: www.plbe.org). Užsie-
nyje gyvenančių lietuvių nuomonės 
nepaisymas yra žalingas valstybei, 
kadangi šitaip atsisakoma pasinaudo-
ti įvairiuose kraštuose esančia patirti-
mi, silpninamas ryšys su Tėvyne bei 
pakertamas kraštų lietuvių bendruo-
menių valdybų autoritetas.

Besibaigiantys 2006 m. atnešė 
naujų iššūkių. Vienas jų – Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 
nutarimas Lietuvos pilietybės klau-
simais. PLB valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė jau ne viename 
forume ragino tinkamai suvokti 
Konstitucinio Teismo nutarimo 
pasekmes. „Manau, kad Lietuvos 
pilietybės samprata ir pilietybės ne-
tekimas didelei grupei Lietuvos žmo-
nių demografinio nuosmukio metu 
yra nepaprastos svarbos, neeiliniai 
mūsų tautai ir valstybei klausimai. 
Negalima jų svarstyti apgraibomis 
ar neturint objektyvios informacijos 
apie pasaulio tendencijas“, – rašė R. 
Narušienė, vertindama LR ministro 
pirmininko sudarytos darbo grupės 
pilietybės klausimams svarstyti pa-
teiktas išvadas (žr. www.plbe.org). 
Ši PLB valdybos pareikšta pozicija 
atspindi iš daugelio pasaulio kraštų 
lietuvių bendruomenių gautas nuo-
mones, peticijas ir pan. PLB kvieti-
mas nuodugniai apsvarstyti Lietuvos 
valstybės institucijų ir jos piliečių 

PLB Valdybos darbo apžvalga
Petras Maksimavičius

PLB Spaudos ir informacijos komisijos pirmininkas

regina narušienė ir Petras maksimavičius
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tarpusavio sąveiką yra nepapras-
tai aktualus, žiūrint į tendencijas, 
kurios matomos visame pasaulyje. 
Ypač Europos integracija meta iššū-
kį negausioms tautoms, kurios, no-
rėdamos išsaugoti tautinį tapatumą, 
anksčiau ar vėliau privalės savo tei-
sinėje sistemoje įvesti papildomus 
mechanizmus, saugančius tautinius 
interesus. Todėl PLB valdyba atkrei-
pė dėmesį, jog Seimas, kuris nustato 
valstybės politinę raidą, privalo im-
tis atsakomybės, kad Lietuvos pilie-
tybę reglamentuojantys teisės aktai 
saugotų visų pirma lietuvių tautos 
interesus. Nepritarė idėjai suteik
ti užsienio lietuviams „ypatingo 
ryšio su Lietuva statusą“. Atrodo, 
jog šios idėjos šalininkų vis mažiau. 
Kaip nesuderinamą su prigimtinėmis 
žmogaus teisėmis dalyką įvardijo 
Lietuvos pilietybės (įgytos gimimu) 
atėmimą prieš piliečio valią. Sunku 
su tuo nesutikti, jeigu suprasime, 
kad pagal galiojančius įstatymus net 
sunkiausią nusikaltimą padariusiam 
asmeniui Lietuvos pilietybė neatima-
ma, tuo tarpu jos netenkama įgijus 
kitos šalies pilietybę, net prieš tai 
neįrodžius galimo nelojalumo savo 
valstybei fakto. Lietuvos pilietybės 
išsaugojimo klausimas labai aktua-
lus ir svarbus. Gerai, kad šiais klausi-
mais (taip pat didelėmis PLB pastan-
gomis) imta plačiai diskutuoti ne tik 
žiniasklaidoje, bet ir aukščiausiuose 
valdžios sluoksniuose, rengiami nau-
ji teisės projektai, pradedama labai 
rimtai svarstyti vienų ar kitų sprendi-
mų pasekmes. Šį darbą reikia tęsti, 
kad užsienyje gyvenančių ar kuriam 
laikui išvykusių lietuvių reikalai bū-
tų žinomi kuo platesnei Lietuvos vi-
suomenei, kad jie būtų sudėtinė Lie-
tuvos valstybės gyvenimo dalis.

PLB valdyba priėmė sprendi-
mą kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV bendrosios komisijos 
vadovybę dėl PLB atstovų įtraukimo 
į šios komisijos darbą. Jau priimtas 
šiuo klausimu sprendimas. Buvusi 
komisija nustojo veikusi gegužės 
1 d., naujoji vadinsis LR Seimo ir 
PLB komisija. Tai buvo dar vienas 
žingsnis, padėsiantis sustiprinti įvai-

riuose kraštuose gyvenančių lietuvių 
ryšį su Lietuva, didinti PLB įtaką 
sprendžiant išeivijos problemas ir 
tuo pačiu padedant Lietuvos instituci-
joms labiau pasinaudoti už Lietuvos 
ribų sutelktu intelekto potencialu, ry-
šiais ir patirtimi. Š. m. balandį vyku-
siame Seimo ir JAV komisijos posė-
dyje dalyvavo taip pat PLB atstovai. 
Jie prisidėjo ieškant pačių geriausių 
sprendimų pilietybės, sielovados, už-
sienio lietuvių reikalų administravi-
mo klausimais.

Aiški ir nuosekli PLB pozicija 
minėtais klausimais labai svarbi stip-
rinant visose gyvenimo srityse nuo-
statą, kad lietuviai labiau turėtų 
kreipti dėmesį ne tik į institucinio 
ryšio su Lietuva palaikymą, bet ly
giai ir į vertybių, tikėjimo idealais, 
tautinio solidarumo prasmingumą. 
Juk tokiame kontekste reikėtų matyti 
diskusijas dėl Lietuvos pilietybės iš-
saugojimo. Tokio suvokimo vis dar 
labai stinga Lietuvoje, o be tikėjimo 
vertybėmis ir tai atspindinčių kon-
krečių veiksmų neįmanoma sparti 
demokratinės santvarkos plėtra. To-
dėl ir svarbus užsienyje gyvenančių 
lietuvių balsas bei patirtis, siekiant 
dvasinio atgimimo.

Be šių pagrindinių veiklos 
tikslų siekimo, PLB valdybos nariai 
vykdė daug kitų kultūros, švietimo, 
sielovados, socialinių reikalų ir kitų 

sričių uždavinių. Šių darbų bendras 
tikslas – padėti užsienio lietuviams 
išsaugoti tapatybę, įtikinti, kad ver-
ta ir prasminga būti lietuviu – kurti 
švietimo įstaigas, draugijas ar meno 
kolektyvus. Pastaruoju metu, didė-
jant emigracijos bangai, ypač svarbu 
stiprinti organizacinę struktūrą, turė-
ti bendrą nuomonę esminiais klausi-
mais. Kurti stiprią ir vieningą PLB 
turėtų būti svarbu tiek užsienio 
lietuviams, tiek Lietuvos valsty
bei. Todėl reikia malšinti dažnai na-
tūraliai kylančius įvairių institucijų 
ar politinių partijų Lietuvoje norus 
vienaip ar kitaip bandyti naujai be-
sikuriančias bendruomenes naudoti 
dažnai vienadieniams interesams. 
Patirtis rodo, kad ateity tai papras-
tai neduoda naudos ir trukdo spręsti 
esminius reikalus. Tikėkimės, kad 
PLB valdybos pastangos išlaikyti 
aiškią poziciją svarbiausiais užsie-
nio lietuvių klausimais sulauks dar 
platesnio pritarimo, dar didesnės 
kraštų bendruomenių paramos. Tai 
leistų tęsti užsibrėžtų tikslų įgyvendi-
nimą, PLB atstovybės Vilniuje veik-
lą bei „Pasaulio lietuvio“ leidybą. Š. 
m. rugpjūčio 6-9 d. rengiamas PLB 
bei Jaunimo Sąjungos kraštų pirmi-
ninkų suvažiavimas bus gera proga 
apsvarstyti šiuos bei kitus pasaulio 
lietuviams svarbius klausimus.

seina@post.pl

2007-05-13 laišku Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė kreipė-
si į Seimo pirmininką Viktorą Mun-
tianą, pristatydama penkis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
išrinktus atstovus į naują Seimo su-
kurtą LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisiją. Tai Irena 
Gasperavičiūtė (iš Lenkijos, atsto-
vaujanti etninėms žemėms), dr. Au-
relija Goris-Norienė (iš Belgijos) ir  
Jadvyga Kuršelienė (iš Austrijos), 
atstovaujančios Europai, Joana Ku-

LR Seimo pirmininkui pristatyti PLB atstovai
raitė iš Kanados, Antanas Rasiulis, 
atstovaujantis Rytų kraštams. JAV 
Lietuvių Besndruomenės penki at-
stovai pasilieka tie patys, kurie buvo 
išrinkti JAV LB Tarybos: Dalia Puš-
korienė, Angelė Nelsienė, dr. Romu-
aldas Kašuba, dr. Rimtautas Marcin-
kevičius, Elona Vaišnienė. 

Laiške Seimo pirmininkui ra-
šoma, kad šie 10 užsienio lietuvių 
atstovų pirmininke išrinko Dalią Puš-
korienę, o Ireną Gasperavičiūtę – pa-
vaduotoja ir prašoma jas patvirtinti. 
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Kai susipratome, jog mūsų iš 
anksto planuotas renginys su „Lė-
lės“ teatro aktoriais vyks ilgąjį  ba-
landžio savaitgalį ir dar tą dieną, kai 
Hamburge vyksta didysis maratonas 
(automobiliams uždarytos beveik vi-
sos centrinės gatvės), jau iš vakaro 
atsiprašėme trupės, jog spektaklio 
„Muzikinė dėžutė“ susirinks pažiū-
rėti labai nedaug žiūrovų. Ir kaip 
apsirikome! Sugūžėjo daugiau kaip 
pusšimtis teatro smalsuolių ne tik iš 
Hamburgo, bet ir apylinkių, atvyko 
šeimos iš Celles, Bremeno. Publikos 
amžius irgi pats įvairiausias: darže-
linukai, mokiniai, jaunimas, tėvai, 
seneliai. Toks aktyvumas liudija, jog 
buvome (ir tebesame ) pasiilgę profe-
sionalaus teatro, raiškiai skambančio 
lietuviško žodžio, pasiilgę „Lėlės“, 

VoKIEtIJoJE „Lėlės“ teatras Hamburge

kurią daugelis prisimename kaip gra-
žią savo vaikystės dienų šventę.

Žiūrint į mažuosius kirbėjo 
šioks toks nerimas: ar supras teks-
tą, ar suvoks spektaklio dekoracijas, 
juk senoviškos siuvimo mašinos ar 
rašomosios mašinėlės vaikai nėra 
matę. Iš spektaklio afišos, interneto 
bei atsiųsto videofilmo susidarėme 
įspūdį, kad spektaklis labiau juodas 
nei spalvotas, labiau rimtas nei kupi-
nas linksmybių ir vaikiškų išdaigų. 
Ar turės vaikai kantrybės išsėdėti iki 
galo, ar, užgesus šviesoms, neims 
šurmuliuoti, nesugalvos sprukti iš sa-
lės, o geriausiu atveju – ar nenuobo-
džiaus?

Baimintasi visai be reikalo, 
nes „Muzikinė dėžutė“ užbūrė ma-
žuosius. Iš įvairių daiktų sukurti 

spektaklio personažai patraukė visų 
dėmesį jau pirmosiomis spektaklio 
akimirkomis. Kokia paveiki papras-
čiausio daikto, pakliuvusio į meni-
ninko rankas, magija! Pjesės siuže-
tas pagal labai seniai sukurtą V.Odo-
jevskio apsakymą irgi nebuvo jokia 
„seniena“. Tėvų užimtumo, nesusi-
kalbėjimo, vaikų vienišumo, links-
mos ir draugiškos šeimos ilgėjimosi 
tema bus aktuali visada. Be įkyrios 
didaktikos, be moralų ir pagraudeni-
mų tėvų ir vaikų (ne)susikalbėjimo 
motyvas spektaklyje įgijo subtilią ir 
menišką raišką. Puikūs aktoriai, gra-
žūs jų balsai, nuotaikinga muzika ir 
nuostabios lėlės padovanojo mums 
be galo prasmingą ir jaudinantį regi-
nį.

Ir nuaidėjus plojimams dar ne-

Po „LėLės“ sPektakLio hamBurge. viLiaus kirkiLionio nuotr.
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norėjome atsisveikinti su aktoriais 
Palmira Grybauskaite, Irmantu Jan-
kaičiu, Deiviu Serapinu. Klausėme 
aktorių apie jų darbą, gastrolių nuo-
tykius, skirtingus žiūrovus, lipome 
ant scenos pačiupinėti keistuolių per-
sonažų, smalsiai tyrinėjome, iš ko 
jie padaryti.

Išlydėję „Lėlę“ (tolesnė jos 
viešnagė tęsėsi Berlyne) pagalvojo-
me, kad atėjo laikas aktoriams vėl 
sėsti į „vežimą“ ir keliauti po pasau-
lį. Jame tiek daug smalsių ir pasiilgu-
sių teatro mažų žmogučių. 

Tėvelių ir vaikų nuomonės 
apie „Muzikinę dėžutę“:

Aida (mama): „Nuostabus 
spektaklis, puikios lėlės. Tikras ste-
buklas, kaip iš paprasčiausių daiktų 
galima padaryti tokius ryškius, įsi-
menančius personažus. Labai mieli 
aktoriai. Sūnus liko patenkintas, sa-
kė, kad mielai pažiūrėtų spektaklį 
dar kartą“.

Danielius (11 metų). „Aš sa-
vo nuomonę geriau pasakysiu vokiš-
kai, nors, kas buvo vaidinama, gerai 
supratau: reikia neprarasti vilties ir 
visada rasi išeitį. Man labiausiai pati-

ko, kaip iš lagamino išlindo figūros: 
galva, rankos, kojos. Buvo ir įdomu, 
ir juokinga. Dar labai patiko žiburė-
liai moters akyse. Man visada įdo-
mūs tokie techniniai dalykai“.

Aušra (mama): „Spektaklis 
sužavėjo savo kameriškumu, papras-
tumu. Nebuvo jokių stebuklingų 
efektų, prie kurių dabar pratinami 
vaikai, o įspūdis tikrai puikus. Pati-
ko stebėti ne tik, kas darėsi scenoje, 
bet ir žiūrėti į vaikus. Kompiuteriai 
ir kasdieninės animacinės porcijos 
jų dar visiškai neužvaldė. Teatras, 
paprasčiausia lėlė, įtaigus žodis dar 
jaudina jų širdutes“.

Saulė (mokytoja is Celles): 
„Atvykome kelios mamos ir atsivežė-
me savo vaikus, lietuviškos mokyk-
lėlės mokinius. Spektaklis aukšto 
lygio, labai patiko. Lėlės labai įdo-
mios, su fantazija sukurtos, pats vei-
kalas irgi įdomus, ne per ilgas, vai-
kai liko patenkinti. Vienas berniukas 
nelabai gerai kalba lietuviškai, bet, 
kadangi spektaklyje buvo daug jude-
sio, muzikos, patiko ir jam. Žodžiu, į 
Hamburgą atvažiavom ne be reikalo, 
diena tikrai ypatinga“.

Simas (tėtis): „Patiko visai 
mano šeimynai, nes iš tiesų tai spek-
taklis ir vaikams, ir tėvams. Dukra 
mėgsta sceną, pati mielai vaidina, 
mėgsta „Keistuolių“ dainas. Nerei-
kėjo net klausti, ar patiko „Muzikinė 
dėžutė“, buvo matyti iš akių. Esame 
dėkingi organizatoriams, kad turėjo-
me galimybę pamatyti šį spektaklį“. 

Rasa (mama): „Atėjome su 
drauge ir vaikais. Mano vyresniajai 
dukrai Deimantei spektaklis paliko 
gerą įspūdį, o ir keturmetė dukra vi-
są spektaklį išsėdėjo suklususi. Grei-
čiausiai mažieji susikoncentruoja ne 
tiek į tekstą, kiek į garsus, dinamiką. 
Spektaklis tikrai puikus, patiko ne tik 
vaikams, bet ir mums, suaugusiems. 
Džiaugiamės, kad atsirado galimybė 
pamatyti profesionalų spektaklį ir la-
bai norėtume tokių gastrolių sulaukti 
dažniau“.

Pastaba. „Lėlės“ teatro gast-
roles Hamburge ir Berlyne parėmė 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas (TMID). Hamburgo Lietuvių 
Bendruomenės valdyba  ir mokykla 
„Abėcėlė“  taria nuoširdų ačiū.

Salomėja Böttcher

G A R B I N G O  J U B I L I E J A U S  –  6 0  M E Č I O  P R O G A 
S V E I K I N A M E  A N D R I Ų  Š M I T Ą

Žmogus gražus, kai savo darbu 
puošia Žemę,  

Žmogus gražus, kai vertina kitus,  
Kai savo širdį, jautrią ir neramią,  
Kitiems dalina lyg lietaus lašus.  

                                                      (A. Baltakis) 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA JUS GRA-

ŽAUS JUBILIEJAUS PROGA IR DĖKOJA UŽ JŪSŲ ATSIDAVIMĄ LIETUVIŠKAI VEIKLAI IR NE-
ĮKAINOJAMĄ ĮNAŠĄ Į LIETUVYBĖS PUOSELĖJIMĄ, TAUTIŠKUMO UGDYMĄ, LIETUVIŲ KAL-
BOS SKLEIDIMĄ IR STIPRINIMĄ. JŪSŲ VARDAS NEATSIEJAMAS NUO VASARIO 16-OSIOS GIM-
NAZIJOS, KURIAI VADOVAUJATE JAU 25 METUS. JŪSŲ DIDŽIULIŲ PASTANGŲ, BEGALINIO 
PASIŠVENTIMO IR SUMANAUS VADOVAVIMO DĖKA GIMNAZIJA SĖKMINGAI VEIKIA, JI TAPO 
TRAUKOS CENTRU ĮVAIRIŲ KRAŠTŲ LIETUVIAMS. CENTRU, KURIAME UGDOMA IR BRANDI-
NAMA MŪSŲ ATEITIES KARTŲ LIETUVIŠKOJI TAPATYBĖ. 

LINKIME JUMS STIPRIOS SVEIKATOS, ASMENINĖS LAIMĖS IR VISOKERIOPOS SĖKMĖS TĘSIANT 
ŠĮ YPAČ REIKŠMINGĄ IR SVARBŲ DARBĄ.

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ
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Andrius Šmitas gimė 1947 m. 
liepos 8 d. Šiaurės Vokietijos mieste-
lyje Suederbrarupe, lietuvės ir Lietu-
vos vokiečio šeimoje. Į Vasario 16 
gimnaziją jį nukreipė kun. V. Šarka. 
Gimnaziją baigė 1967 m. 1966 m. da-
lyvavo I Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Amerikoje. Atliko karinę 
pusantrų metų tarnybą. Bonnoje studi-
javo Rytų Europos istoriją (taip pat ir 
pas prof. Z. Ivinskį) ir teologiją. Pats 
užsidirbo gyvenimui sargaudamas sta-
tybose, vairuodamas taksi ir t.t. Buvo 
išrinktas atstovu į III PLJS kongresą, 
tačiau neturėjo pradinio įnašo, todėl 
jame nedalyvavo. Gyveno Annaber-
ge, Pabaltiečių krikščionių studentų 
namuose, ilgai buvo šios organizaci-
jos tarybos ir valdybos narys. Buvo 
IV PLJ kongreso ruošos komiteto 
pirmininkas. Nors organizavimo sąly-
gos tais laikais buvo nepalyginamai 
sunkesnės negu dabar, sėkmingai šį 
kongresą suorganizavo, surinko ne-
mažai pelno. Tuo iki šiol dar padeda 
VLJ Sąjungai. 1978 m vedė Marytę 
Dambriūnaitę, JAV lietuvaitę, ir iki 
šiol jos į jaunesnę neišmainė. Abu su-
silaukė dviejų dukterų. 

Andrius Šmitas švenčia 60metį
Andrius Šmitas buvo VLB 

Jaunimo sekcijos pirmininkas 1970 
iki 1972 m., VLJS steigėjas 1972 m. 
ir 1970–1972 m. „Jaunimo žodžio“ 
redakcijos narys. Vasario16-osios 
gimnazijos kuratorijos narys yra nuo 
1972 m. bei VLB Tarybos narys nuo 
1975 m. iki šiol. VLB valdybos na-
rys 1969–1970, 1979–1981 (pirmi-
ninkas), 1986–2005 m. Jo iniciatyva 
buvo atgaivinti centriniai Vasario 
16-osios minėjimai (1980 m. naujai 
pastatytoje savivaldybės salėje), at-
gaivintos lietuvių vaikų stovyklos. 
1978 m. baigęs studijas išlaikė refen-
dariato egzaminus ir gavo valdinin-
ko statusą. Dirbo vokiečių mokyklo-
se iki 1981 m., kai buvo pakviestas 
dirbti Vasario 16-osios gimnazijos 
direktoriaus J. Kavaliūno pavaduo-
toju. 

1982 m. pakviestas dirbti šios 
gimnazijos direktoriumi. Pradėjęs 
dirbti pirmiausia ėmėsi gimnaziją 
garsinti. Jis su žmona Maryte užsi-
brėžė kasmet išleisti gimnazijos met-
raštį, kuo dažniau rašyti apie gimna-
ziją spaudoje ir tai daro iki šiol be 
jokio atlyginimo. Jis aktyviai ėmėsi 
plano pritraukti užsienio lietuvių vai-
kus į gimnaziją. Dauguma jų moky-
davosi gimnazijoje vienerius arba 
dvejus metus, tačiau buvo ir tokių, 
kurie pasiryžo čia laikyti abitūros eg-
zaminus.

Andrius Šmitas svajojo pasta-
tyti berniukų bendrabutį, suremontuo-
ti pilį ir vėl grįžti į vokiečių mokyklą 
kaip valdininkas. 1984 m. sudegė pi-
lis, o bendrabutis dar nebuvo nė pra-
dėtas statyti. Staiga iškilo nenumaty-
tų ir neatidėliotinų uždavinių, kurie 
pareikalavo daug sumanumo, laiko, 
nemigo naktų. Reikėjo pastatyti ba-
raką klasėms (1984 m.), pertvarkyti 
klasių pastatą į berniukų bendrabutį 
ir rūpintis dviem didžiuliais objek-
tais: 1985–1987 m. berniukų bendra-
bučio statyba ir 1984–1989 m. pilies 
atstatymu. Visa tai turėjo vykti tuo 
pat metu, kai gimnazija perėjo iš 
Baden Wuertembergo į Heseno že-

mę ir turėjo prisitaikyti prie kitokių 
mokslo programų. Du kartus gavęs 
atleidimą nuo valdininko tarnybos 5 
m. galiausiai prarado valdininko sta-
tusą. Andrius Šmitas pasiryžo likusį 
gyvenimą skirti šiai mokyklai (ir kar-
tais šeimai). Toliau ėmėsi mergaičių 
bendrabučio modernizavimo 1990 
m. ir būtiniausio mokyklos pastato 
remonto 1991 metais.

Atrodė, dabar galės dirbti ra-
miau – tik kaip direktorius ir mokyto-
jas. Bet prasidėjo Sąjūdis, ir Lietuva 
paskelbė atkurianti Nepriklausomy-
bę. Vėl atsirado papildomo darbo: or-
ganizavo  satelitinės įrangos persiun-
timą į Seimą, skaitė paskaitas vokie-
čių partijų susirinkimuose ir kituose 
renginiuose apie padėtį Lietuvoje 
ir t.t. Į gimnaziją nuolat atvykdavo 
įvairios grupės, chorai, čia vyko su-
važiavimai, Vokietijos ir Lietuvos 
televizijos bei radijo interviu. Tatai 
pareikalavo išskirtinio direktoriaus 
dėmesio visuose renginiuose. Be to, 
Andrius Šmitas pasižymėjo kaip ne-
pamainomas vertėjas visokio rango 
Lietuvos atstovams Vokietijoje.

Į nepriklausomą Lietuvą jis 
lydėjo dabartinį Vokietijos krašto 
apsaugos ministrą Franz Joseph Jun-
gą, Heseno finansų ministrą Karlą 
Starzacherį ir kt. A.Šmito draugiški 
ir artimi santykiai su Vokietijos poli-
tikais ypač išryškėjo atsikuriant Lie-
tuvai.

Kas nežino, kiek daug, noriai 
ir kantriai jis yra padėjęs daugeliui 
žmonių. Dar būdamas studentas jis 
pildė vizų anketas nesusigaudan-
tiems sovietiniuose popieriuose, pa-
dėdavo šnekėtis sovietų ambasado-
je. Visuomet jis buvo greitas suteikti 
nakvynę, priglausti pabėgėlį, iš pin-
klių gelbėti nelegalą, užstoti atstum-
tuosius.

Atlaidus, bet kartu ir griežtas, 
teisingas, paprastas ir nuoširdus, jis 
girdėjo kiekvieną mokinį, mokytoją 
ir darbuotoją, atjautė juos, ištikus 
bėdai. Kartais ir ko nors neleido ar 
net uždraudė, bet visuomet įtikino, 
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pagrindė įstatymais savo nuostatą. 
Su visais yra draugiškas ir atviras 
– tuo pelnė kitų draugiškumą. Tatai 
tikriausiai prisidėjo ir prie to, kad at-
sirado greita pagalba po gaisro, pas-
kui traktorius, kopijavimo aparatai, 
kompiuteriai. Valstybės nepripažin-
tai mokyklai su kokiu nors pasipūtu-
siu direktorium tokiomis dovanomis 
nebūtų ėmę lyti. Dar ir dabar to drau-
giškumo pagrindu eina nemaža su-
ma, kuri pasibaigs kuriam iš draugų 
pasitraukus į pensiją.

Savo darbais Andrius Šmitas 
nesigiria, nors dirbo ne tik direkto-
rium ir mokytoju, bet ir vairuotoju, 
buhalteriu, sekretoriumi, patarėju, 
santechniku (santechniko talentu 
jis gyrėsi, nes pataisė šildymą, ko 
nesugebėjo specialistai). Jis ir kitus 
mokė visko: sekretoriauti, sudaryti 
egzaminų užduotis, versti, skaičiuoti 
algas ir t.t.

Jis visada veikia ramiai, ne-
sikarščiuodamas, sudėtingiausiose 
ir kritiškiausiose situacijose yra psi-
chologinė atrama visiems: moka nu-
raminti, blaiviai žiūrėti į padėtį ir 
tikėti gimnazijos ateitimi. Dėl šitų 
jo savybių kai kam rodėsi, kad jis 
nieko neveikia, niekuo nesirūpina. 
Mūrininkas, kuris ramiai mūrija ply-
tą prie plytos, daug kam menkiau at-
rodo nei tas, kuris laksto po statybas, 
garsiai barškindamas tuščią kibirą.

Bet pats Andrius moka labai 
įvertinti kitus. Jis pastebi ir išskai-
čiuoja kitų žmonių darbus ir nuopel-
nus labai nuodugniai; ir ne tik tuos 
darbus, kuriuos žmogus atlieka da-
bar, o ir visa, ką jis yra atlikęs pra-
eityje, ką kiti jau seniai užmiršo. 
Apie tai liudija jo parašyti jubiliejų 
aprašymai, nekrologai, o kiek daug 
Andrius yra jų parašęs. Bet kokia 
parama, kad ir menkiausia sumelė, 
kiekvienas palankus žodis gimnazi-
jos adresu jo pasitinkami su didžiau-
siu dėkingumu. Ačiū – nuolatinis An-
driaus žodis. Bet kuris į gimnaziją 
užsukęs svečias yra Andriaus šiltai 
sutinkamas.

Andrius viso savo direktoriavi-
mo metu siekė santarvės tarp lietuvių 
ir vokiečių (pridėkim – ir amerikie-

čių). Niekas to nepastebi, neįvertina 
ir net nepagalvoja apie tai. O mūsų 
juk neištiko latvių ir vengrų gimna-
zijų likimas. Tų mokyklų baigtyje 
nesantaika suvaidino svarbų vaidme-
nį. Andrius 3 kartus gelbėjo gimnazi-
ją: kai gimnaziją norėjo uždaryti dėl 
skolų ir dėl mažo mokinių skaičiaus 
1980 m.; po gaisro, kai jam pačiam 
atrodė, kad jau viskas baigta; kai Vo-
kietijos valdžia 1999 m. nutraukė 
paramą, motyvuodama tuo, kad Lie-
tuva laisva ir visi gali vykti mokytis 
ten.

Kas sužinos, kas dėjosi jo šir-
dyje tuo metu, kai iškildavo didžio-
sios krizės ir pavojai? Mes žinome, 
kad jis tuomet atliko nepaprastus 
žygius – o ką konkrečiai – nelabai 
žinome. Mat jis nesigyrė, nedejavo, 
kitaip tariant, saugojo mūsų nervus. 
Todėl ir atrodo, kad viskas buvo juo-
ko darbas – be pastangų, be nemigo 
naktų. Mes dargi sugalvodavom jam 
visokių priekaištų, kaip antai: kodėl 
jis čia nepadaro elitinės gimnazijos, 
kur mokytųsi tik patys gabiausi, iš-
mintingiausi lietuvių išeivijos jau-
nuoliai. (O Andriaus rūpestis visuo-
met buvo kaip tik silpniausieji moki-
nukai – kad jie nepražūtų Vakaruose 
be tinkamo išsilavinimo).

Lietuvos vyriausybė, Šventa-
sis Sostas, Lietuvos išeivijos skauti-
ja, TMID apdovanojo Andrių. Tačiau 
daugelio lietuvių ir kitataučių pagar-
ba yra tikriausias jo pasišventimo 
įvertinimas, kuriems jokie oficialūs 
apdovanojimai negali prilygti. Nuo-
latiniai paklausimai, „kaip Andriaus 
sveikata?“ ir „ar negalima niekaip 
padėti?“ yra meilės ir rūpesčio ordi-
nai.

Šitokio jubiliejaus proga rei-
kia neužmiršti paminėti ir jo talen-
tus: nedainuoja ir nešoka, užtat gro-
ja smuiku ir svarbiausia – yra nepa-
mainomas humoristas ir „melagis“, 
gimnazijos Harald Junke. Taip pat 
labai aktyvus sportininkas – kasdien 
palankiu oru įveikia trasą nuo namų 
iki gimnazijos dviračiu. 

Štai dabar jam sukanka 60 me-
tų. Maždaug pusė jų – paženklinti 
sunkios ligos. Tačiau ne vienas yra 

paskaičiavęs, kad dėl sveikatos pro-
blemų daugelis „sveikų“ mokytojų ir 
darbuotojų daugiau praleido pamokų 
nei jis. Ir visais laikais savo darbo va-
landų jis neskaičiavo. Kartais garsiai 
pagalvojama: kada jis atostogavo? 
Kelis kartus su šeima Amerikoje ir 
Lietuvoje. Šiaip jo šeima atostogauja 
viena pati, o jis dirba, dirba, dirba. 

Ponas Dievas ir civilizacijos 
pasiekimai Andrių atjaučia giliau nei 
mes. Su silpnėjančia sveikata siunčia 
jam palengvinimų: geresnį vaistą, 
gudresnį kvėpavimo įrengimą, kom-
piuterį vietoj rašomosios mašinėlės. 
Jo sveikatai labai svarbi šiluma – tai 
gal net ir klimato atšilimas yra dova-
na jam. 

Dar švenčiame ir kitą An-
driaus jubiliejų – 25 metų direktoria-
vimo Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Jis pasižadėjo dirbti dar dvejus me-
tus, kad per tą laiką Kuratorija turėtų 
laiko rasti tinkamą direktorių. Ką gi, 
1982 m. atėjęs dirbti šios gimnazijos 
direktoriumi jis ją perėmė su 57 mo-
kiniais, 124 000 DM skolų, mokyto-
jų minialgomis ir sutrešusia pilim. 
Dabar ją atiduos su 180 mokinių 
(pusiau vokiečių ir lietuvių), naujais 
ar atnaujintais pastatais, beveik nor-
maliomis algomis ir beveik be skolų. 
Be to, mokykla turi valstybės pripa-
žinimą, o dalis pastatų atpalaiduoti 
nuo įsiskolinimų. Nepaisant skirtin-
go mentaliteto visi gražiai sugyvena. 
Pažvelgę į latvių ir vengrų gimnazijų 
istoriją kiekvienas suvokiame, kad 
tai nėra savaime suprantama. 

Kodėl mes, Vokietijos lietu-
viai, galime jaustis kitaip, nei latviai 
ar vengrai? Kodėl mes dar galime 
didžiuotis savo gimnazija? Nors A. 
Šmitui teko keletą kartų pasielgti 
gan griežtai, šiaip jo taikaus sugyve-
nimo politika apsaugojo ir gimnazi-
ją, ir bendruomenę nuo nesantaikos 
audrų ir nuo savigriovos. Ir jis nie-
kada neskirstė: čia gimnazija, o čia 
bendruomenė, čia pasaulio lietuviai, 
o čia atskiras asmuo – visiems jis dir-
bo su vienodu atsidavimu.

Linkime jam Dievo palaimos 
ir ilgų aktyvaus gyvenimo metų.

Bronė Lipšienė
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Airijos LB 2007 m. gegužės 
3 d. laišku kreipėsi į LR prezidentą 
dėl Konstitucinio teismo nutarimo 
dėl dvigubos pilietybės, kuriame sa-
koma, kad Lietuvos pilietis negali 
turėti jokios kitos šalies pilietybės, 
nes tai prieštarauja LR Konstitucijai. 
„Bet ar tai atitinka Lietuvos piliečių 
interesams?“ – klausiama laiške. 

„Šiuo metu Airijoje atsirado 
dvi didžiulės problemos, dėl kurių 
Lietuvos piliečių vaikai, net tėvams 
pageidaujant, negali tapti Lietuvos 
piliečiais. Ir abiejų problemų priežas-
tis yra LR Migracijos departamento 
prie LR VRM pareigūnų reikalau-
jama pažyma dėl neįgytos Airijos 
pilietybės, nors tokių pažymų išda-
vimas nėra numatytas Airijos teisės 
aktuose. Iki šiol Airijos pareigūnai 
jas išduodavo tik savo geros valios 
pagrindu. Į Airijos LB jau kreipėsi 
Lietuvos piliečiai, kurių vaikai dėl 
tokios (netobulos) Lietuvos piliety-
bės suteikimo tvarkos buvo priversti 
tapti Airijos piliečiais. Tai įrodo, kad 
problema realiai egzistuoja ir nėra 
grynai teorinė prielaida. 

...Jauna šeima, atvykusi į Airi-
ją – dažniausiai laikinai – padirbėti 
ar mokytis, susilaukia vaiko. Vaikas 
gimsta Airijoje, gauna airišką gimi-
mo liudijimą. Lietuviai tėvai – savo 
šalies patriotai – neplanuoja visam 
laikui pasilikti Airijoje ir nori vaikui 
suteikti savo Tėvynės Lietuvos pilie-
tybę. Tuo tikslu jie kreipiasi į Lietu-
vos ambasadą. O Lietuvos ambasado-
je, pagal galiojančią tvarką, reikalau-
jama pateikti pažymą iš atitinkamų 
Airijos institucijų, įrodančią, kad 
vaikas nėra Airijos pilietis. Tokios 
pažymos Airijos institucijos neišduo-
da. Vienintelis būdas gauti kažką pa-
našaus į tokią pažymą yra kreiptis į 
Airijos pasų tarnybą, prašant suteikti 
vaikui pilietybę. Pagal vietos įstaty-
mus vaikas negali gauti Airijos pi-
lietybės, jei jo tėvai nėra išgyvenę 3 
metų Airijoje. Tuomet, remiantis šia 

Kodėl taip lengvai 
atsisakoma Lietuvos piliečių?

AIRIJoJE

(vietinių) Airijos įstatymų nuostata, 
interesantams yra atsiunčiamas raš-
tas, informuojantis, kad vaikui Ai-
rijos pilietybė nebus suteikta. Toks 
raštas tiko Migracijos departamento 
prie LR VRM pareigūnams. Tačiau 
dėl padidėjusių Lietuvos piliečių už-
klausų Airijos institucijos informavo 
LR Ambasadą, kad tokios pažymos 
Lietuvos piliečiams nebebus išduo-
damos. Lietuvos piliečiai, panorėję 
sutvarkyti savo naujagimių piliety-
bės reikalus Lietuvos Respublikos 
ambasadoje ir siekdami gauti tokias 
pažymas, atsidūrė nepavydėtinoje 
padėtyje. Migracijos departamentas 
prie LR VRM reikalauja, kad jie gau-
tų iš Airijos pasų tarnybos minėtas 
pažymas. Airijos pareigūnai atsisako 
išduoti tokias pažymas, motyvuoda-
mi, kad tokių paslaugų teikimas ne-
įeina į jų funkcijas. Lietuvos parei-
gūnai, negaudami tokios pažymos, 
atmeta Lietuvos piliečių prašymus 
suteikti jų vaikui Lietuvos pilietybę 
ir net negali jiems išduoti Lietuvos 
Respublikos asmens grįžimo pažymė-
jimo. Airijos atstovai į Lietuvos pilie-
čių primygtinus prašymus ir įvairius 
argumentus, kad jiems būtina gauti 
tokią pažymą, atsako, kad Lietuvos 
pareigūnų reikalavimai savo pilie-
čiams yra vidinė Lietuvos valdžios 
ir jos piliečių tarpusavio santykių 
problema. Susidaro užburtas ratas, 
iš kurio ištrūkti neįmanoma.

Kita problemos pusė yra dar 
sunkesnė. Kas nutinka, jei vaiko tė-
vai vis tik pragyveno Airijoje ilgiau 
nei 3 metus iki vaiko gimimo (tokiu 
atveju vaikas gimimu įgyja teisę į 
Airijos pilietybę) ir nori gauti Lie-
tuvos pasą? Kaip jau minėta, norint 
gauti tą pačią pažymą, pagal galio-
jančią tvarką reikia kreiptis į Airijos 
pasų tarnybą. Tačiau tuomet vaikas 
gauna ne raštą, o galiojantį Airijos 
piliečio pasą. Taip prarandama net 
teorinė galimybė gauti Lietuvos pi-
lietybę ir pasą, kadangi pagal Airijos 

pilietybės įstatymą Airijos pilietybės 
atsisakyti neįmanoma, nes jos atsisa-
kymo procedūros šis įstatymas iš vi-
so nenumato. Tai yra geresnė išeitis 
nei pirmuoju atveju, nes šiuo atveju 
vaikas gauna Airijos pasą, kurio jo 
tėvai nenorėjo, bet visgi nelieka be 
dokumentų. Tuo tarpu pirmuoju atve-
ju Lietuvos piliečių vaikas, gimęs Ai-
rijoje, lieka iš viso be jokių asmens 
tapatybę nustatančių dokumentų. Ir, 
kaip jau minėta, tai ne teorinė tiki-
mybė, tokių vaikų JAU yra! Tokia 
situacija mums, lietuviams, gyvenan-
tiems Airijoje,  yra nepriimtina.

...Ar mūsų šalis turi tiek daug 
piliečių, kad taip lengvai jų atsisako-
ma? O gal Lietuvoje yra tiesiog ypač 
aukštas gimstamumo lygis, kad Ai-
rijoje gyvenančių Lietuvos piliečių 
šeimose gimę vaikai taip beatodai-
riškai atiduodami svetimai šaliai? Ir 
ar žinant šitokią situaciją, pastaruoju 
metu Lietuvos politikų pamėgti ragi-
nimai išvykusiems į užsienį tautie-
čiams grįžti į Lietuvą neskamba kaip 
pasityčiojimas iš tų pačių tautiečių? 
Galų gale, žinant, kad daugiausia lai-
kinai padirbėti į užsienį išvyksta jau-
ni, sveiki žmonės, ar taip valstybė 
ir jos politikai nekerta šakos, ant ku-
rios patys sėdi – naikina jaunąją kar-
tą, kuri ateityje turėtų valdyti valsty-
bę, plėsti ekonomiką, mokėti mokes-
čius, uždirbti pensijas dabartiniams 
dirbantiesiems ar net ginti Tėvynę? 
Ir ar šitokia tvarka kažkuo neprime-
na stalinistinio genocido – skirtumas 
tik tas, kad tada lietuviai buvo naiki-
nami fiziškai, o dabar juridiškai?

Mes – Airijos Lietuvių Ben-
druomenė – tikimės, kad Lietuvos 
politikai ir pareigūnai nenori am-
žiams atsisakyti dažnai tik laikinai 
į užsienį išvykusių Lietuvos piliečių 
ir jų vaikų, kad jie galvoja apie Lietu-
vos ateitį. Todėl prašome ypatingos 
skubos tvarka spręsti šią dviprasmiš-
ką situaciją“, – sakoma Airijos LB 
laiške Prezidentui.
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Jau minėjome, kad ELB išlei-
do savo istorijos knygą „Estijos Lie-
tuvių Bendruomenė“, kurios autorė 
Cecilija Rasa Unt. Knyga anksčiau 
buvo pristatyta Vilniuje, o balandžio 
15 d. – ir pačioje Estijoje. Tai įvyko 
per Atvelykį Lietuvos ambasadoje 
Taline. 

„Jau galėjome pacituoti iš-
traukas iš atsiliepimų apie knygą. 
Kalbėti kvietėme gyvus šios knygos 
personažus, kurie išsakė savo min-
tis, skaitė eiles, pasakojo įspūdžius 
apie Lietuvos stovyklas, Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes ir kita. Į 
naujai restauruotą ir pašventintą Lie-
tuvos Respublikos teritorijos pastatą 
atėjo pats gaspadorius – ambasado-
rius Juozas Bernatonis su diplomatų 
svita, Estijos katalikų vyskupas Phi-
lippe Jourdan, Estijos tautinių mažu-
mų viceprezidentas, latvių, lenkų, 
švedų, totorių draugijų atstovai, bi-
čiuliai estai ir ELB nariai. Dalijome 
ne tik knygas, bet ir po senoviškais  
raštais išmargintą velykaitį (autorė 
Marytė Aleknavičienė). Į valdybos 
paruoštą viktoriną su 7 klausimais iš 
knygos atsakė vienintelė ELB narė, 
senbuvė Gražina Murak. Tai sako, 
kad knyga buvo tikrai reikalinga“, 
– PL papasakojo Estijos LB pirmi-
ninkė Cecilija Rasa Unt, dėkodama 
TMID, užtikrinusiam knygos išlei-
dimą. Knyga atspausdinta Kauno 
spaustuvėje „Morkūnas ir Ko”.

Knyga apie Lietuvių Bendruomenę
suteikė progą vėl susiburti

EStIJoJE

Buvusios tremtinės zita, regi
na, kastutė ir kt. su amBasadoriu
mi juozu Bernatoniu

atveLykio dovanos estijos kata
Likų vyskuPui PhiLiPPe jourdan

(sėdi iš kairės) konsuLė agnė 
gLeveckaitė, juozas ir viLma Ber
natoniai, aLeksandra juozaPėnaitė 
ir kt. knygos šventės daLyviai
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Praėjusiame nume
ryje trumpai pranešėme 
apie Elzaso lietuvius, gy
venančius Strasbūre ir ap
link jį. Gegužės pabaigo
je Lietuvoje lankėsi Elza
so lietuvių sąjungos narė 
Nomeda Hofertaitė, kuri 
sutiko atsakyti į keletą 
klausimų ir apie elzasie
čius papasakoti plačiau.

–Pradėjome rinktis prieš porą 
metų, – pradėjo pasakojimą Nomeda. 
– Nuo stojimo į Europos Sąjungą lie-
tuvių padaugėjo, tik Lietuvos valsty-
bės institucijų tarnautojai nelabai no-
riai dalyvauja lietuviškoje veikloje. 
Todėl pradėjome burtis mes, studen-
tai, yra nemažai į Elzasą nutekėjusių 

PRANcūzIJoJE              Lietuvių draugijos 
kūrėjas Elzase  prancūzas

merginų. Kai pastarąjį kartą buvome 
susitikę, mūsų buvo gal 15. Prieš sa-
vaitę vyko Europos šventė, kurioje 
ir mes pristatėme Lietuvą, susirinko 
taip pat apie 15 dirbančių. Ateinan-
čių buvo daugiau – iki 30, bet tarp jų 
yra ir prancūzų – lietuvaičių vyrų. 

Veikia ir Elzaso-Lietuvos 
draugija, kuri įsikūrė iš karto po 
Sausio įvykių 1991 m. Jau sausio 
15 d. įvyko pirmoji manifestacija, o 
vasario-kovo mėn. draugija įregist-
ruota formaliai. Kaip rodo draugijos 
renginių kalendorius, jau liepos mė-
nesį ji susitiko su valstybės vadovu 
Vytautu Landsbergiu. Draugijos kū-
rėjas buvo prancūzas, elzasietis Phi-
lippe Edel. Jau metai kaip esu šios 
draugijos sekretorė. Elzasas, mažas 
kraštas, nuolat buvo okupuojamas, 
priklausydavo tai vokiečiams, tai 
prancūzams, todėl elzasiečiai lietu-
vius labai užjaučia. Patys pirmieji 
draugijos nariai buvo Elzaso žemės 
parlamentarai, ryškios asmenybės. 
Dabar jie yra vyresnio amžiaus ir 
nebėra labai aktyvūs, bet nariais išli-
ko. Lietuvių toje draugijoje labai ne-
daug. Draugija yra išleidusi leidinėlį 
prancūziškai „Lietuva Elzaso žvilgs-
niu“ ir du kartus per metus leidžia 
„Lietuviškus sąsiuvinius“ (Cahiers 
Lituaniens), ant kurių viršelio deda 
kurio nors lietuvio dailininko kūrinį. 
Pvz., ant vieno iš pastarųjų yra Kęs-
tučio Grigaliūno kūrinys ir šiame są-
siuvinyje rašoma apie jo kūrybą. Ki-
ti straipsniai: „Rusijos atsitraukimo 
šešėliai: Vilna 1812–Vilnius 2002“; 
„Vilniaus fotoevangelizacija pagal 
Janą Bulhaką“; „Dėl rusėnų kalbos 
vartojimo Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje“ ir kt., taip pat kiekvie-
name numeryje dedama po vieną į 
prancūzų kalbą išverstą lietuvių ra-
šytojo kūrinėlį. Minėtame numeryje 
spausdinamas J. Biliūno novelė „Pa-
saka apie knygą“.

Draugija kasmet kviečia vieną 
lietuvį menininką, o vienas prancū-

zas važiuoja į Lietuvą. Keletą mėne-
sių Strasbūre praleido ir Kęstutis Gri-
galiūnas. Šiuo metu Elzase yra kita 
lietuvių menininkė, skulptorė Virgi-
nija Venskūnienė iš Kauno. 

Ir minėtos Europos šventės or-
ganizatorius buvo draugija. Mes, lie-
tuviai, tik padėjome. Draugijos įkū-
rėjas dirba prekybos rūmuose, todėl 
dažnai kviečia ne tik kultūros žmo-
nes, bet ir komersantus. Jo žmona 
yra iš Lietuvos pilietė, bet ne lietuvė 
– ukrainietė, 20 metų gyvenusi Lietu-
voje ir puikiai kalbanti lietuviškai. Ji 
minėtiems leidiniams verčia tekstus 
iš lietuvių kalbos. Turiu pažymėti, 
kad p. Philippe Lietuva pradėjo do-
mėtis dar prieš susipažindamas su 
savo žmona. 

–Ar draugijos nariai atvyks
ta į Lietuvą?

–Taip. Dabar rengiamos kelio-
nės į Lietuvą, Latviją, Estiją, ir tas 
keliones organizuoja iš dalies ir El-
zaso-Lietuvos draugija. Ji Lietuvai 
daro didžiulę reklamą. Tie žmonės, 
kurie atvažiuoja į Lietuvą, dažnai 
pradeda dalyvauti draugijos veiklo-
je. Elzasiečiai yra labai smalsūs. Ten 
veikia ir Elzaso-Latvijos, Elzaso-Es-
tijos ir kt. draugijos. Jie domisi tokio-
mis šalimis, kurių nepažįsta. Beje, 
reikia pažymėti, kad nemažai Elza-
so-Lietuvos draugijai priklauso arti-
mųjų tų žmonių, kuriuos karo metu 
vokiečiai buvo paėmę į kariuomenę 
ir jie buvo atsidūrę Lietuvoje. Dabar 
jie važiuoja į Lietuvą, ten randa jų 
kapus. Draugijai priklauso meninin-
kų, kurie mainų keliu buvo atvykę 
į Lietuvą dirbti. Draugijai priklau-
so apie šimtą narių. Kaip ir visos 
kitos visuomeninės organizacijos, 
draugija gauna miesto rėmimą. Nors 
draugijos leidiniai yra mokami, bet 
be rėmimo jų nebūtų galima išleisti. 
Draugija neturi savo patalpų, visi jos 
renginiai vyksta Philippe ir Liudmi-
los Edel namuose, čia priimami ir 

nomeda hofertaitė
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svečiai iš Lietuvos. Neseniai į Stras-
būrą buvo atvykęs Kauno meras. 

Labai jaudina, kad prancūzai 
taip domisi Lietuva. Ir mūsų lietuviš-
ka bendruomenė atsirado dėka pran-
cūzų draugijos. Pats Philippe Edel 
mane ragino lietuvius burti. 

Turime duomenų, kad Strasbū-
re 1953 m. egzistavo Lietuvių sąjun-
ga. Mes neseniai radome palikuonis 
tų lietuvių, kurie priklausė Lietuvių 
sąjungai. Philippe Edel rado žinių, 
kad vienas Strasbūro lietuvių sajun-
gos įkūrėjų buvo kun. Petrošius. Yra 
žinių apie buvimą Strasbūre ir kun. 
Krivicko, kuris vėliau išvyko į JAV 
ir yra palaidotas Putname. Savo orga-
nizaciją pavadinome senuoju vardu. 

Koks tos sąjungos tolesnis likimas, 
mes nežinome. 

Oficialiai Lietuvių Bendruo-
menei mes dar nepriklausome, bet 
rengiamės tai padaryti, bendraujame 
su Prancūzijos Lietuvių Bendruome-
nės pirmininku Linu Maknavičiumi. 

Mūsų sąjungos nariai susitin-
ka kiekvieną mėnesį, to laikytis nėra 
lengva, nes neturime patalpų. Susi-
tinkame kurioje nors kavinėje arba 
Edel namuose. Birželio mėn. organi-
zuojame sporto renginį, žaisime tin-
klinį, krepšinį. Galvojame apie lie-
tuvišką biblioteką, nes daug kas turi 
knygų. Ketiname kreiptis į Lietuvos 
atstovybę, gal ji mums padės išspręs-
ti patalpų klausimą. Pradedame gal-

voti ir apie mokyklėlę. Labai gaila, 
kad lietuvių vaikai jau kalba maišyta 
prancūzų-lietuvių kalba. Netgi šeimo-
se, kur abu tėvai lietuviai, vaikai sun-
kiai kalba lietuviškai. Keisčiausia, 
kad jie kalba elzasietišku akcentu. 

Štai kas yra mūsų sąjungos na-
riai: dvi šeimos yra sportininkų, ku-
rie išvyko žaisti į vietinius klubus, 
o dabar dirba treneriais. Yra ištekėju-
sių lietuvaičių. Vienas kitas lietuvis 
jau įsijungė iš europinių institucijų, 
o daugiausia – studentai ir doktoran-
tai. Kai buvo atvažiavęs žaisti „Žal-
giris“, ėjome už jį „sirgti“. Paskui 
vietinė spauda daugiau rašė apie 
lietuvius „sirgalius“, o ne tiek apie 
žaidynes. 

„žaLgirį“ PaLaiko eLzaso Lietuviai
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–Ar prancūzai gerai jus pri
ima?

–Taip. Elzasiečiai ganėtinai 
santūrūs, jeigu jie priima, tai priima. 
O mus priėmė. Europiečius jie pri-
ima labai nuoširdžiai. Labai gaila, 
kad lietuviai ne visada pasirodo iš ge-
rosios pusės. Yra apsivogusių, bet aš 
niekada negirdėjau sakant, kad „jūs 
visi tokie“. Elzasas man labai prime-
na Lietuvą – ir charakteriu, ir istori-
ja. Jie laiko save prancūzais, bet elza-
siečiais. Ir tuo didžiuojasi. 

–Kokia Jūsų pačios istorija?
–Studijuoju teologiją Strasbū-

ro universitete. Baigiu rašyti savo 
mokslinį darbą Katalikų Bažnyčios 
istorijos tema – apie dvi šventąsias 
– Žaną D‘Ark ir Kotryną Sienietę 
Prancūzijos ir Italijos viduramžių 
kontekste. Mano tem – apie paklus-
numą. Esu priversta studijuoti Itali-
jos ir Prancūzijos istoriją. Po metų 
studijas turėčiau baigti. Turiu keletą 
pasiūlymų likti Prancūzijoje, bet dar 
nenusprendžiau, ką darysiu, žiūrė-
siu. Mane domina mokslinis darbas, 

susijęs su teologija ir istorija. Bet 
Lietuvoje, gaila, teologais paprastai 
įsivaizduojami vyrai. 

–Lietuvos spauda rašė, kad 
Jūsų dėka Vilniaus seminarija ga
vo didelę biblioteką. Malonėkite 
papasakoti, kaip tai atsitiko.

–Strasbūro universitete yra 
du fakultetai – protestantų ir katali-
kų teologijos. Kitas išskirtinumas, 
kad tai yra vienintelis Prancūzijoje 
valstybinis teologijos fakultetas, nes 
paprastai tokie fakultetai būna bažny-
tiniai. Elzaso padėtis yra išskirtinė, 
elzasiečiai yra išlaikę kai kuriuos 
vokiečių okupacijos laikų įstatymus, 
todėl mūsų fakultetą baigę studentai 
gauna ir valstybinį, ir bažnytinį di-
plomą. 

Kai prieš keletą metų mirė vie-
nas mūsų profesorius, protestantų 
teologas, liko jo didžiulė biblioteka. 
Aš dirbau universiteto bibliotekoje, 
ir kai sužinojau, kad unikalioji pro-
fesoriaus knygų kolekcija yra pado-
vanota universitetui ir universiteto 
biblioteka daugelį tų knygų jau tu-
ri, paprašiau ją pervežti į Lietuvą. 
Taip prieš porą metų ji parkeliavo į 
Vilniaus Šv. Juozapo seminariją, ku-
ri šia literatūra leidžia naudoti visų 
aukštųjų mokyklų studentams. Tai 
milžiniška biblioteka anglų, prancū-
zų, vokiečių kalbomis. 

Dar norėčiau pridurti, kad nors 
prancūzai yra katalikai, bet ir protes-
tantizmo apraškos kažkada ten buvo 
labai stiprios. Buvo laikotarpių, kada 
katalikai ten buvo tapę mažuma, bu-
vo uždaromos katalikų bažnyčios ir 
paverčiamos protestantiškomis. Pa-
čios gražiausios bažnyčios Strasbūre 
yra protestantiškos, – o kažkada jos 
buvo katalikiškos. Labai įdomu, kad 
Strasbūre yra bažnyčia, buvusi kata-
likų, dabar protestantų, Šv. Petro Jau-
nojo bažnyčia, kurioje yra XV a. pra-
džios freska su penkiolika figūrų ant 
arklių, vaizduojamų kaip 15 tautų. 
Paskutinės trys tautos eina pėsčios. 
Pati paskutinioji yra Lietuva. Smagu 
matyti, kad jau tais laikais Lietuva 
buvo žinoma.du kartus Per metus eLzasoLie

tuvos draugija Leidžia „Lietuvių są
siuvinius“

Šiek tiek ūkanotą sekmadie-
nio popietę vaikai, tėvai, mokyto-
jos ir Norvegijos lietuvių bendrijos 
valdybos atstovės rinkosi Osle, prie 
Holmendammeno ežerėlio, esančio 
prie mokytojos Ramutės Jablonskie-
nės namų. Nešini piknikų pintinėmis 
ir, kaip Lietuvoje įprasta, gausiomis 
vaišėmis ir gėrimais ne tik sau, bet 
ir kitiems pavaišinti, susirinko būrys 
lietuvių. 

Susirinkusiųjų buvo nemažai 
– apie 50 vaikų ir suaugusių. Ši, 
tradicine tapusi šventė buvo skirta 
mokslo metų lituanistinėje „Gintaro“ 
mokykloje pabaigai. Aplink stalą pa-
sklido gardūs kvapai – susirinkusieji 
ėmė kepti dešreles, kitus skanėstus, 
dalintis suneštomis gėrybėmis.

NLB pirmininkė švietimo rei-
kalams Eglė Asland visus pakvietė 
į oficialiąją dalį – mokyklos pažy-
mėjimų įteikimą. Visi mokykloje 
„Gintaras“ baigę mokslo metus gavo 
mokslo metų baigimo pažymėjimus 
ir marškinėlius su mokyklos simboli-
ka, kuriuos pažadėjo nešioti kuo daž-
niau ir taip propaguoti mokyklą. 

Marškinėliais buvo apdovano-
ta ir LR ambasadoriaus šeima – Bi-
rutė Eidintienė ir Alfonsas Eidintas, 
kaip aktyviai prisidėję prie mokyk-
los veiklos, keleto renginių rėmėjai 
ir organizatoriai. 

Šis mokyklinis renginys buvo 
skirtas ne tik atsisveikinimui su mo-
kykla iki kito rudens, bet ir atsiveiki-
nimui su mokytoja Ramute Jablons-
kiene – visam laikui. LR Ambasados 
patarėjo Regimanto Jablonsko šei-
ma, pasibaigus vyro kadencijai, vasa-
rą išvažiuoja į Lietuvą. Mokykla ne-

Su „Gintaro“ 
mokykla 
atsisveikinome
iki rudens

NoRVEgIJoJE
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tenka kvalifikuotos ir labai 
geros mokytojos, Lietuvių 
Bendruomenė – puikaus ir 
aktyvaus žmogaus, na, o 
mokiniai – dviejų draugų 
– Justinos ir Tomo. 

NLB valdybos pirmi-
ninkė Daina Bogdanienė vi-
sos bendrijos vardu padėko-
jo mokytojai už jos puikų 
darbą mokykloje, už įdėtą 
širdį, už meilę vaikams, su-
gebėjimą kiekvienam rasti 
gerą žodį, kiekviename 
įžvelgti gerąsias savybes ir 
jas ugdyti. Mokytojaujant 
Ramutei per trejus metus 
mokykla tiesiog pražydo 
– pasipildė naujais vaikais, 
naujais renginiais. Tai di-
džiulis Ramutės indėlis, 
nes ji už simbolinį mokes-
tį dirbamą darbą atliko su 
įkvėpimu ir pasiekė apčiuo-
piamų rezultatų. Pasižadė-
jome mokyklą puoselėti, 
gražias Ramutės išugdytas 
tradicijas tęsti, o su Jab-
lonskų šeima palaikyti kon-
taktus ir ateityje. 

Mokytoja Ramutė 
atsisveikino su visais, pa-
sakiusi, kad jautė mokinių 
meilę, todėl dirbti buvo labai gera. Ji 
perskaitė vienos mokinės parašytus 
jai atsisveikinimo žodžius. Mokyto-
ja net ašarą nubraukė.

Juk ne taip lengva skirtis su 
tais, kuriuos mylėjai. Tačiau toks 
jau diplomato žmonos gyvenimas. 
Esame įsitikinę, kad dar ne vienoje 
užsienio lituanistinėje mokykloje Ra-
mutė dirbs šį be galo prasmingą dar-
bą, visur palikdama dalelę širdies, 
skleisdama lietuvių kalbos žodį, ska-
tindama mylėti Lietuvą. 

LR ambasadorius Alfonsas Ei-
dintas taip pat pasakė kalbą, palinkė-
damas mokytojai Ramutėi sėkmės, o 
mokyklai – plėstis ir stiprėti. 

Paskutinis šventės akcentas 
buvo metų mokinio rinkimai. Geriau-
siai per metus besimokiusio „Ginta-
ro“ mokyklos mokinio prizą įsteigė 
Vilijos ir Karl Petter Hermansen šei-

ma. Prizas – pereinamasis, atiteksian-
tis kas metai kitam mokiniui. 2006–
2007 mokslo metų mokinį išrinkti 
buvo ne taip ir lengva. Mokytoja 
Ramutė sakė, kad prizas turėtų pri-
klausyti trims mokiniams, nes neįma-
noma nustatyti, kuris mokėsi geriau. 
Tai – Antanas Hermansen, Vytautas 
Hermansen ir Monika Eidintatė. Ga-
liausiai burtų keliu prizas atiteko Mo-
nikai Eidintaitei. 

Šventė tęsėsi. Vaikai nubėgo 
žaisti futbolo, mamos su mokyto-
jomis susibūrė į improvizuotą tėvų 
susirinkimą, aptarė kitų metų mokyk-
linius reikalus. Kitais metais vietoj 
Ramutės Jablonskienės mokytoja 
dirbs Regina Ardavičienė.  

Daina Bogdanienė
NLB valdybos pirmininkė

„gintaro“ mokykLos mokiniai

mokytoja ramutė jaBLonskienė 
ir monika eidintaitė
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Po gegužės 6-ąją Čikagos 
lietuvių operos (ČLO) kolektyvo 
parodytos Johann Strauss operetės 
„Vienos kraujas“ premjeros pasigir-
do daugiau balsų, kad šis vienintelis 
tokio pobūdžio sambūris JAV turi 
gyvuoti ir toliau. Praėjusiais metais  
50-metį atšventęs kolektyvas vis dar 
nėra tikras dėl ateities. 

Tačiau tą sekmadienio popietę 
į Chodl auditoriją, esančią Mortono 
vidurinėje mokykloje, Cicero, IL, 
susirinkus apie tūkstančiui žiūrovui 
ir pamačius jų linksmus veidus bei 
išgirdus teigiamus atsiliepimus, gali-
ma suprasti, kad šis kolektyvas dar 
turi užnugarį, pasiruošusį bet kokia 
kaina užtikrinti operos egzistenciją. 
Tai patvirtina ir gausios aukos, apie 
kurias paskelbta ČLO programinia-
me leidinyje (stambiausi aukotojai: 

JuNgtINėSE AMERIKoS VALStIJoSE

51asis Čikagos operos sezonas
Edvardas Šulaitis

Lietuvių fondas – 5 tūkst. dolerių, 
Ofelija Barškėtis Vainius – 3 tūkst. 
dolerių, dr. Kostas Jablonskis, Kurt 
Vėlius, Aldona ir Algirdas Brazis, 
Ada Sutkuvienė – po 1 tūkst. dole-
rių).

 
Talentingi spektaklio solistai

„Vienos kraujo“ pastatyme da-
lyvavo daug solistų – visi profesiona-
lai, pasireiškę Lietuvos operos kolek-
tyvuose. Sunku yra juos čia įvertinti 
pagal kokį nors muzikinį matą, nes 
šis rašinys ne tam skirtas. Gerai nu-
teikė kunigaikštis Ipsheimas, kurio 
partiją atliko Mindaugas Gylys, dir-
bantis net trijuose teatruose – Klai-
pėdos, Kauno ir Vilniaus; grafienė 
Gabrielė Cedlau, jau kurį laiką ap-
leidusi Klaipėdos muzikinį teatrą ir 
gyvenanti Čikagoje – Nida Grigalavi-

čiūtė, nors čia ir nesireiškianti profe-
sionalioje scenoje, bet dar „išlaikiusi 
formą”. 

Vaidmenis puikiai atliko ir 
Bronius Tamašauskas (grafas Bald-
vinas Cedlau) bei Aleksandras Viz-
baras (grafas Bitovskis). Reikia pa-
minėti ir buvusią Operos ir baleto te-
atro solistę Ramutę Tumuliauskaitę, 
kuri, ištekėjusi už vokiečio, dabar gy-
vena Štutgarte, Vokietijoje. Džiugu, 
kad pakviesta ji neatsisakė atvykti į 
Čikagą ir atlikti gana sudėtingą šokė-
jos Madmuazelės Franciskas Kaljari 
vaidmenį. Kiti trys vilniečiai – Artū-
ras Malikėnas, Irena Zelenkauskaitė 
ir Liutauras Navickas – gražiai deri-
nosi prie viso solistų ansamblio. Dar 
pora atlikėjų – čikagiečiai, „trečia-
bangiai“ Nijolė Leonienė ir Pranciš-
kus Ivinskis. 
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Statytojų komentarai
Apie šį spektaklį paprašėme 

įspūdžiais pasidalinti jo režisierių 
Eligijų Domarką, kuris dirbti į Čika-
gą buvo atvykęs jau 15-tą kartą: „Ma-
ne labai sužavėjo atjaunėjusi moterų 
(chorisčių) grupė, su kuria galima 
pasiekti daugiau negu su ankstesne, 
– kalbėjo režisierius. – Geros buvo 
ir šokėjos, jų vadovė Salomėja Stri-
žigauskienė man daug padėjo. Gaila, 
kad antrojo veiksmo pradžioje žiū-
rovai nematė klasikinio „Kaizerio 
valso“, nes nebuvo žmonių, kurie 
galėtų jį sušokti (Lietuvoje jį šoka 
maždaug 20 porų). Čikagoje šis val-
sas pagrotas uždaroje scenoje“, – pa-
sakojo E. Domarkas. 

Režisieriui labai patiko ap-
švietimo ir scenos vadovai Laima 
Šulaitytė Day ir Thomas Rusnak su 
savo talkininkais – Mortono gimna-
zijos dramos klasės mokiniais. Jis 
pasidžiaugė, jog trečiojo veiksmo 
dekoracijos buvo pakeistos per labai 
trumpą laiką. 

„Aš pats savo darbu, kaip pa-
prastai, esu nelabai patenkintas, nes 
visada galima pasiekti geresnių re-
zultatų“, – teigė reiklusis režisierius. 
Jis pabrėžė, jeigu bus kviečiamas, ir 
toliau mielai atvyks talkinti Čikagos 
lietuvių operos kolektyvui.  

Apie premjerą teko pasikalbėti 
ir su dirigentu iš Lietuvos, Naciona-
linio operos ir baleto teatro, Vytautu 
Viržoniu. „Labai trūko laiko repetici-
joms. Su orkestru galėjome repetuoti 
tik du, o su visu kolektyvu – tik tris 
kartus“, – pasakojo V. Viržonis, ku-
ris dirigento pareigas Lietuvoje eina 
nuo 1953-iųjų pradžios. Jį taip pat su-
žavėjo balsingų jaunų moterų ČLO 
kolektyve pagausėjimas („Jauni vy-
rai, matyt, labiau užsiėmę“). 

Dirigentas Čikagoje irgi ne 
naujokas. Nuo 1991 m. yra ne kartą 
atvykęs talkinti vietiniam dirigentui 
Alvydui Vasaičiui. O prieš keletą me-
tų V. Viržonis dirigavo Čikagos lietu-
vių operos „Trubadūro“ pastatyme. 
„Čikagos lietuviai gali didžiuotis tu-
rėdami vienintelę tautinę operą Ame-
rikoje“, – sakė maestro. 

soListą iš viLniaus Liutaurą navicką (kairėje) Po Premjeros mortono 
gimnazijos saLėje, cicero, sveikino Lietuvos gen. konsuLas čikagoje arvy
das daunoravičius (dešinėje) ir Lietuvos garBės konsuLas fLoridoje stan
Ley BaLzekas, jr.                                           edvardo šuLaičio nuotrau

PLB vaLdyBos Pirm. regina narušienė Po „vienos kraujo“ oPeretės Prem
jeros sveikina režisierių eLigijų domarką ir dirigentą vytautą viržonį su 
Pasisekusiu sPektakLiu
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Kiekviena Lietuvių Bendruo-
menės apylinkė, kaip ir kiekviena 
šeima, uždaras ir skirtingas pasaulis: 
pilnas rūpesčių, darbų ir džiaugsmų. 
Kokiais būdais apylinkė skiriasi vie-
na nuo kitos?  Tai akivaizdžiai paro-
do kultūrininkų kūryba, įvairi mėgė-
jų veikla sambūriuose bei lietuviškų 
tradicijų išlaikymas. Tiesa, ne viską 

Floridos lietuviai
galima išlaikyti, nes laikui bėgant 
keičiasi apylinkių gyventojų sudėtis. 
Vienos LB apylinkės mažėja, nyksta; 
tuo pačiu pasikeičia jų veikla. Tačiau 
šalia kuriasi kita karta su savo nau-
jom idėjom ir kitokia kultūrine veik-
la. Tai pastebime skaitydami veiklos 
aprašymus lietuviškoje spaudoje. Ko-
kia nuostabi mūsų lietuvija!

Čia rašančiai prieš kelerius me-
tus teko lankytis Juno (Florida) LB 
apylinkėje ir nuvykti į Lake Worth, 
seniausią West Palm Beach miesto 
dalį, kur yra įsikūręs muziejus su lie-
tuviška ekspozicija. Mintis įkurti lie-
tuvišką ekspoziciją kilo 1981 m., kai 
Juno apylinkėje ėmė burtis lietuviai. 
Tuo pačiu metu Lake Worth mieste 
kūrėsi miesto istorinis muziejus. Į 
Floridą daugiausia kėlėsi lietuviai 
pensininkai. Tačiau ir pensininkai 
steigė organizacijas, chorus, klubus. 
Laikui bėgant atėjo mintis parašyti 
Floridos lietuvių istoriją.

Pirmųjų lietuviškos ekspozi-
cijos steigėjų ir globėjų jau nebėra.  
1992 m. muziejaus steigėjai pakvie-
tė dailininkę Rimgailę Zotovienę 
būti muziejaus patikėtine.  Perėmusi 
pareigas dailininkė pastebėjo, kad 
ekspoziciją reikia tobulinti, plėsti.  
Ji suorganizavo valdybą, kuri kartu 
su ja pačia įvykdė daug patobulini-
mų: buvo renkami vertingi ekspo-
natai, pertvarkytos vitrinos, įrengta 

„lietuvaitės seklyčia“, nuolat čia yra 
Lietuvos trispalvė. Muziejus buvo 
nufilmuotas ir įtrauktas į Floridos 
valstijos saugomų kultūrinių insti-
tucijų sąrašą. Visiems lietuviškos 
ekspozicijos patobulinimams pritarė 
Lietuvių Bendruomenė, tam aukojo. 
Lietuviškos ekspozicijos išlaikymas 
lietuviams nekainuoja, nes muziejų 
išlaiko miesto valdžia. Kainuoja tik 
patobulinimai, eksponatų įsigijimas.

Lake Worth muziejuje ekspo-
nuojama tautodailė, audiniai, medžio 
drožiniai, gintarai, viena siena skirta 
Lietuvos istorijai. Tame pat muzieju-
je yra dar suomių, lenkų ir nedidelė 
ukrainiečių ekspocizija. Pagal mu-
ziejaus kuratorės teigimą, lietuvių 
skyrius yra pats gražiausias ir gau-
siausiai lankomas. Muziejų aplanko 
visų tautybių žmonės. Tačiau trūksta 
informacijos, rašytinės istorijos apie 
Lietuvą ir apie Floridos lietuvius. To-
dėl kilo mintis parašyti knygą apie 
Floridos lietuvius, jų veiklą, kultūrą 
ir organizacijas.

Prieš 14 metų Palm Beach 
įvykusiame Floridos LB apygardos 
suvažiavime dailininkė Rimgailė 
Zotovienė iškėlė mintį parašyti Flo-
ridos lietuvių kultūros istoriją. Suva-
žiavimo dalyviai tai minčiai entuzias-
tingai pritarė, ypač užgyrė Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Ameriko-
je Stasys Sakalauskas. Ne vienam 
atrodė, kad Palm Beach apylinkė 
yra pajėgi parašyti Floridos lietuvių 
kultūrinės veiklos istoriją. Čia buvo 
ir tebėra šviesių, talentingų asmenų: 
žurnalistų, knygų autorių, muzikų, 
dailininkų, poetų.

Floridos lietuviai ypač pa-
sižymėjo uolumu renkant parašus 
amerikiečių parapijose dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo, rašė laiškus Ame-
rikos prezidentui, kongesmenams, 
senatoriams, rengė demonstracijas 
bei vyko demonstruoti į Washing-
toną, DC. Palm Beach veikia Lietu-
vos Respublikos garbės konsulatas, 
garbės konsulas Stanley Balzekas. 
Iš čia sklinda žinios apie Lietuvą ir 
apie Floridos lietuvius. Pastaruosius 

juno Beach Lietuviai su garBės 
konsuLu stenLey BaLzeku, jr. (tre
čias ir dešinės)

rimgaiLė zotovienė
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kelerius metus čia kuriasi jaunos lie-
tuvių šeimos, įsisteigė lituanistinė 
mokyklėlė, kurią globoja garbės kon-
sulas Stanley Balzekas.

Nuo tų metų, kai buvo priim-
tas nutarimas parašyti Floridos lie-
tuvių istoriją, daug kas pasikeitė. 
Keitėsi LB apylinkės pirmininkai 
bei valdybos nariai. Nutrupėjo talki-
ninkai. Dailininkė Rimgailė Zotovie-
nė pasiliko viena vykdyti sunkų ir 
atsakingą darbą. Jai teko padėti į šalį 
dažus ir teptukus, iš naujo sukaupti 
jėgas ir rasti rėmėjų.

Didelio formato knyga „Lithu-
anians in Florida“ parašyta anglų kal-
ba, jos išleista tik 8 egzemplioriai. 
Knygą gavo Lietuvių kultūros muzie-
jus Lake Worth, FL, LR Garbės kon-
sulatas Palm Beach, FL, LR Ambasa-
da Washington, DC, JAV Kongreso 
biblioteka Washington, DC, LR Ge-
neralinis konsulatas New York, LR 
Generalinis konsulatas Čikagoje, 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
Čikagoje ir Martyno Mažvydo biblio-
teka Vilniuje. Vienos knygos savikai-
na yra 150 dol. Knyga gausiai iliust-
ruota. Visos nuotraukos spalvotos. 
Jos išleidimas brangus ir didesnį tira-
žą išleisti nebuvo įmanoma dėl ribo-
tų lėšų. Visas išlaidas teko sumokėti 
pačiai autorei dailininkei Rimgailei 
Zotovienei. Knygos kopijoms išleis-
ti aukojo: Vytas ir Eglė Dudėnai, 
Liucija Beržinskienė, dr. Antanas 
ir Aldona Lipskiai, Rūta Gustaity-
tė-Bronušienė, Vanda Majauskienė, 
dr. Jonas ir Janina Šalnos, Vladas ir 
Rožė Bariai, Rima Diedonienė, Ma-
rija Prunskytė, Anelė Kazlauskaitė, 
Petras ir Meilutė Ruliai, Katrė So-
donienė, dr. Vladas ir Ona Vaitkai. 
Knygos autorė yra dėkinga pagrindi-
nėms pagalbininkėms: Elenai Dami-
jonaitienei ir dr. Andrejai Zotovaitei.  
Knygoje paminėta 17 organizacijų ir 
jų vadovų.

Knyga „Lithuanians in Flori-
da“ tiesiog spinduliuoja lietuvių sie-
los grožiu, dvasios stiprybe. Kiekvie-
noje LB apylinkėje yra deimančiu-
kų, kurie neužsidaro siaurame rate.                                                                                              
                              Marija Remienė

JAV LB VP informacijai

Birželio 2 d. North Central 
College WAC Center ir Quad Cen-
ter patalpose, Naperville miestelyje, 
Illinois valstijoje, vyko Lietuvių mi-
nifestivalis. Pasirodė tautinių šokių 
kolektyvas „Grandis“ ir ansamblis 
„Gabija“, vyko džiazo koncertas, bu-
vo parodyta meninė juosta apie parti-
zaninį karą Lietuvoje 1944–1956 m. 
„Vienų vieni“, dokumentinė juosta, 
pelniusi pasaulinių apdovanojimų, 
„Prieš parskrendant į Žemę“, vyko 
lietuvių kūrėjų  paroda. 

Susiradome pirmojo tokio fes-
tivalio Naperville, IL, sumanytoją 
Rimą Gungor ir paprašėme ją smul-
kiau apie jį papasakoti.

–Minifestivalį apie Lietuvą 
organizavau patariama prof. John 
Shindler, Tarptautinių mokslų sky-
riaus dekano, North Central College, 
Naperville, Illinois, kuriame aš mo-
kausi. Programoje maloniai sutiko 
dalyvauti gen. konsulas Čikagoje Ar-
vydas Daunoravičius, kuris atsakė 
į gausius susirinkusiųjų klausimus, 

Lietuvių televizijos vadovas Arvy-
das Reneckis sutiko parūpinti kino 
filmų. Parodoje buvo ne tik vietinių, 
bet ir Lietuvos menininkų kūrinių. 
Lietuvišką maistą pagamino ir pri-
statė pagarsėjusios „Kunigaikščių 
užeigos“ savininkas Andrius Bučas. 
North Central College pageidauja 
daugiau ir didesnio masto festivalių 
apie Lietuvą. Mums siūloma savo 
renginius rengti naujame, 29 mln. 
kainavusiame Meno, muzikos ir dra-
mos centre (Fine Arts), kuris bus 
baigtas ateinančiais metais. Kadangi 
turime visus metus parengti progra-
mą ir gerą parodą, tikriausiai pasiūly-
mą priimsime.

Kitas laimėjimas – tai prof. 
Shindler pokalbis su A. Daunoravi-
čium apie galimybę pasikeisti stu-
dentais tarp North Central College ir 
Lietuvos universitetų. Tikiuosi, kad 
kitas festivalis, surengtas visų ben-
dromis pastangomis, jau nebus „mi-
ni“, bet prasmingas ir daug didesnio 
masto renginys apie Lietuvą.

Lietuvių kultūros minifestivalis 

„grandies“ (kur šoka ir rima gungor) tautinių šokių šokėjai 
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Hamiltono ir Toronto lietuvius 
aplankė Seimo narys Antanas Matulas

KANADoJE

Kiekvienais metais Kanados 
Lietuvių Bendruomenė kviečia Lie-
tuvos politikus dalyvauti Kovo 11-
osios minėjimuose, papasakoti Lie-
tuvos politikos naujienas. Šiemet 
Nepriklausomybės atkūrimo šven-
tėje Hamiltone ir Toronte dalyvavo 
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos 
narys, Seimo sveikatos reikalų komi-
teto pirmininkas, buvęs Pasvalio me-
ras Antanas Matulas, kuris čia skaitė 
pranešimus, dalyvavo kituose ren-
giniuose, susitiko su Lietuvių Ben-
druomenės nariais, lankėsi Lietuvių 
muziejuje ir archyve, kuris Kanados 
valstybės pripažintas kaip vienas turi-
ningiausių tautinių mažumų kultūros 
įstaigų ir yra remiamas valstybės. 

Seimo narį globojo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kė Rūta Žilinskienė ir buvęs LB 
pirmininkas Eugenijus Čuplinskas. 
Padedamas Lietuvių Bendruomenės 
atstovų gydytojų Seimo sveikatos 
reikalų komiteto pirmininkas turėjo 
galimybės aplankyti Kanados sveika-
tos apsaugos įstaigas ir susipažinti 
su tenykščių ligoninių veikla.

Pasvalio laikraštis „Darbas“, 
2007 m. balandžio 5 d. numeryje (Zi-
nos Magelinskienės str.) plačiai apra-
šė savo Seimo nario kelionę. Seimo 
narys žavėjosi kanadiečių puoselėja-
ma lietuvybe. Straipsnis taip ir pava-
dintas „Lietuvybės Kanadoje parla-
mentaras rado daugiau negu Lietuvo-
je“. “Kanados lietuviai vienu balsu 
tvirtino, jog lietuvybę jiems išsaugo-
ti padėjo tikėjimas, – sako A. Matu-
las. – Ir Toronte, ir Hamiltone visa 
lietuvių veikla sukasi parapijose“. 

Seimo narys lankėsi „Anapily-
je“, daugiau kaip prieš tris dešimtme-
čius įsteigtame Toronte. Tai lietuviš-
kų bendruomenių centras: Lietuvių 
Kankinių bažnyčia, kelios salės, 
kuriomis naudojasi chorai, tautinių 
šokių grupės, sportininkai, vyksta 
kultūros renginiai ir susirinkimai. 

antanas matuLas (dešinėje), kanados Lietuvių Bendruomenės Pirminin
kė rūta žiLinskienė ir Buvęs LB Pirmininkas eugenijus čuPLinskas

kanados Lietuvių Bendruomenės choro daLyviai
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„Anapilio“ centre įsikūrusi savait-
raščio „Tėviškės žiburiai“ redakcija, 
biblioteka. „Vilniaus rūmuose“ ir 
„Labdaroje“ gyvena vyresnės kartos 
lietuviai. Ant kiekvieno stalelio, ant 
kurio jie valgo, stovi lietuviška tri-
spalvė vėliavėlė. 

„Anapilio“ centre veikia mu-
ziejus, kuriame saugomi prieškario 
ir pokario Lietuvos dokumentai, ne-
priklausomos Lietuvos istorijos atri-
butai, karinės uniformos, medaliai ir 
kitokia lietuviška medžiaga. Čia yra 
turtinga biblioteka.

Būtinas stambių lietuviškų 
telkinių užsienyje atributas yra kapi-
nės. Prieš pusę šimto metų ir Kana-
dos lietuviai pirko sklypą ir įsteigė 
Šv. Jono kapines, kur palaidota daug 
žymių lietuvių. 

Čia lietuviai yra įkūrę ir savo 
kredito unijas-bankelius, kurių akty-
vai siekia šimtus milijonų dolerių ir 
vienija kelis tūkstančius narių. 

Seimo narys buvo maloniai 
nustebintas, kad svečiuose buvo vai-
šinamas lietuviškais valgiais, o cepe-
linus valgė dažniau negu Lietuvoje. 
Juos gamina iš Lietuvos prieš porą 
metų atvykusios moterys. Yra ir lie-
tuviškų produktų, kuriais aprūpina 
taip pat naujieji verslininkai. 

Apsilankęs Kanados sveikatos 
įstaigose Seimo narys sakė: „Negalė-
čiau teigti, kad viskas, ką mačiau, 

patiko, bet parsivežiau ir gerų idėjų. 
Kanados žmonės labai saugo savo 
sveikatą. Šeimose, kur svečiavausi, 
mačiau lentynėles su vitaminų dė-
žutėmis. Kanadiečiai renkasi svei-
ką maistą. Jie puikiai supranta, kad 
daug pigiau tausoti sveikatą.

Tarp Kanados lietuvių sutikau 
nemažai iš Pasvalio krašto kilusių 

seimo narys antanas matuLas Prie žymiojo istoriko adoLfo šaPokos 
kaPo šv. jono kaPinėse

žmonių. Labai maloniai pabendravo-
me su Hamiltone gyvenančia moky-
toja Rima Žemaityte, į Kanadą atvy-
kusia prieš keliolika metų... Smagu 
buvo sutikti iš Joniškio kilusį „Tėviš-
kės žinių“ redaktorių Česlovą Senke-
vičių. Iš širdies pasikalbėjome su bu-
vusia pasvaliete seserimi Stasele“, 
– papasakojo PL Seimo narys.

Lietuviškos šventės neaPsieina Be cePeLinų Lietuvių šv. jono kaPinių toronte vartai
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Paskutinį balandžio savaitgalį 
Headley Park, „Lietuvių sodyboje“, 
vyko antrasis kasmetinis Jungtinės 
Karalystės lietuvių jaunimo sąjun-
gos (JKLJS) suvažiavimas, kurio 
pagrindiniai tikslai buvo aptarti pir-
muosius atkurtosios sąjungos metus, 
patvirtinti konstitucijos pataisas bei 
išrinkti naują JKLJS valdybą.

Praėjusių metų valdybos dar-
bą trumpai apžvelgė valdybos narė 
Laura Dzelzytė. Per šį trumpą laiką 
buvo suburtas šokių ratelis, vadovau-
jamas Gintaro Radzivano, dalyvauta 
dvyliktajame Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjungos kongrese, į kurį vyko 
buvusi pirmininkė Gytė Mankutė ir 
Raminta Beržinskytė. Sąjungos at-
stovai dalyvavo apvaliojo stalo dis-
kusijose Edinburge, kartu su LR pre-
zidentu Valdu Adamkumi ir pirmąja 
Lietuvos ponia Alma Adamkiene. 

Pavasaris – laikas naujovėms

Čia buvo aptartos lietuvių jaunimui 
Jungtinėje Karalystėje aktualios te-
mos. Ir tai tik menka dalis to, kas bu-
vo sunkiu visų narių darbu pasiekta 
per pastaruosius metus.

Pristatyta naujoji JKLJS kon-
stitucija, sulaukusi nemažai diskusi-
jų. Pasak pakeitimų ruošėjų Gintaro 
Radzivano, Gytės Mankutės ir Vytau-
tės Geštautaitės, senasis įstatymų rin-
kinys buvo pakeistas iš esmės. Bene 
svarbiausia ir daugiausia diskusijų 
sukėlusi konstitucijos pataisa buvo 
organizacijos vardo keitimas, argu-
mentuotas ketinimais plėstis bei ne-
noru atriboti Velse, Škotijoje ar Šiau-
res Airijoje gyvenančių lietuvių nuo 
galimybės tapti sąjungos nariais. Po 
įnirtingų diskusijų vardas buvo pa-
keistas ir nuo šiol organizacija vadi-
nama Jungtinės Karalystės lietuvių 
jaunimo sąjunga.

Išrinkta nauja valdyba. Lau-
ra Dzelzytė, buvusi valdybos narė, 
JKLJS sekretorė, šiais metais valdy-
bos išrinkta pirmininke, savo kan-
didatūrą motyvavo tuo, jog norėtų 
pratęsti savo darbą organizacijoje ir 
„prisidėti nors trupučiu prie lietuvių 
jaunimo Jungtinėje Karalystėje da-
barties ir ateities kūrimo“. „Aš tikiu, 
jog tai svarbu“, – sakė Laura.

Vilniaus universiteto absolven-
tė, 26-erių Vytautė Geštautaitė, val-
dybos išrinkta JKLJS iždininke, prie 
JKLJS veiklos prisijungė vos prieš 
mėnesį, tačiau jau spėjo nudirbti ke-
letą didelių darbų. Vienas jų – konsti-
tucijos pataisų ruošimas. Vytautė sa-
kė norinti įnešti savo indėlį į JKLJS 
plėtrą bei organizacinę veiklą. 

Buvusi JKLJS valdybos pirmi-
ninkė Gytė Mankutė, 25-erių metų, 
ateinančiais metais bus atsakinga už 

DIDžIoJoJE BRItANIJoJE

didžiosios Britanijos Lietuvių jaunimo sąjungos nariai gieda Lietuvos himną
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viešuosius ryšius. The „Open Univer-
sity“ studentė pasiryžo antrus metus 
aktyviai dalyvauti sąjungos veikloje 
ir pasižadėjo siekti „kad JKLJS taptų 
viena pirmaujančių lietuvių jaunimo 
organizacijų Europoje ir pasaulyje“.

Iki šiol į valdybą buvęs koop-
tuotas narys Domas Dargis, 22 metų, 
taip pat išrinktas į naująją valdybą. 
Nudirbęs nemažą darbą organizuo-
jant įvairius renginius, tarp jų ir lie-
tuvių studentų susitikimą Lietuvos 
ambasadoje kovo 3 dieną, Domas tei-
gia: „Aš noriu suburti mąstantį jauni-
mą, kuris galės pasitarnauti Lietuvių 
Bendruomenei Jungtinėje Karalystė-
je bei Lietuvos valstybei“. Jis bus at-
sakingas už sportą ir renginius. 

Indrė Dargytė, taip pat iki šiol 
aktyviai dalyvavusi JKLJS veiklo-
je, padėjusi organizuoti Vasario 16-
osios lietuvybės viktoriną, šiuo metu 
dirba prie projekto „Pasaulio lietuvis 
2007“. Dvidešimt vienerių studentė, 
šiais metais valdybos išrinkta vice-
pirmininke, organizacijoje yra tam, 
„kad atsirastų kuo daugiau jaunų 
žmonių, kurie, dalyvavę JKLJS orga-
nizuotame renginyje, sakytų „O ge-
ras, visiškai nesitikėjau!“. O tokių, 
patikėkit, jau buvo ne vienas“, – juo-
kiasi Indrė.

Prie organizacijos prisijungu-
si aštuoniolikmetė Kristina Jasaitytė 
iki šiol aktyviai nedalyvavo JKLJS 
veikloje. Turinti patirties Lietuvos 

naujoji jkLjs vaLdyBa

skautų sąjungoje Kristina mano galė-
sianti įkvėpti kūrybinės ugnelės ir ža-
da pradėti nuo JKLJS himno kūrimo. 
Ji bus JKLJS sekretorė. 

Tadas Gutauskas sąjungos val-
dyboje tikisi pats pasisemti patirties 
bei savo indėliu prisidėti prie organi-
zacijos gerovės. Jis turbūt vienintelis 
naujosios valdybos narys, kuris nesi-
skundė, kad stinga laiko. Taigi nuo 
šiol Tadas galės laisvalaikį leisti pri-
žiūrėdamas internetinį puslapį ir pla-
tindamas informaciją apie JKLJS.

MIELI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIAI,
SUSITELKĘ IR ATSIDAVĘ LIETUVIŠKAI VEIKLAI PRIEŠ ŠEŠIS DEŠIMTMEČIUS JŪS SUKŪRĖ-

TE VIENĄ RYŠKIAUSIŲ IR VEIKLIAUSIŲ LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ – DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGĄ. PER ŠĮ ILGĄ LAIKOTARPĮ  DIRBOTE IR ŠIANDIEN ATLIEKATE PRASMINGĄ IR 
SVARBŲ BENDRUOMENINĮ DARBĄ – IŠPLĖTOTAS KULTŪRINIS IR VISUOMENINIS GYVENIMAS, 
GERAI ORGANIZUOTAS LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS, VEIKIANČIOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS, 
PUOSELĖJAMA GIMTOJI KALBA IR TAUTINĖS VERTYBĖS. 

SAVO PASIŠVENTIMU IR AKTYVIA BENDRUOMENINE VEIKLA  STIPRINATE LIETUVYBĖS 
DVASIĄ IR SUTEIKIATE STIPRYBĖS  TAUTIEČIAMS, ESANTIEMS TOLI NUO SAVO TĖVYNĖS.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGĄ, MININČIĄ ŠIĄ GAR-
BINGĄ SUKAKTĮ – VEIKLOS 60-METĮ.

LINKIU SĖKMĖS ATEITIES VEIKLOJE IR NAUJUOSE UŽMOJUOSE, VEIKIANT VIENINGOJE PA-
SAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE!

REGINA NARUŠIENĖ
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ

Pasibaigus suvažiavimui Gin-
taro Radzivano vadovaujamas JKLJS 
šokių kolektyvas sušoko porą šokių. 
Kolektyvas taip pat žadėjo paruošti 
programą Sekminių šventei, vyksian-
čiai toje pačioje „Sodyboje“. Ta proga 
jie bus pasipuošę tautiniais drabužiais.

Tolesnėse vakaro linksmybėse 
galėjo dalyvauti visi – svečius links-
mino ir lietuviškai dainuoti kvietė 
muzikantai, pagrindinėje sodybos sa-
lėje visą naktį vyko diskoteka. 

                       gytė Mankutė
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Gegužės pirmojo sekmadienio 
išvakarėse Motinos dienai skirtame 
Jaunųjų talentų konkurse mamoms 
jų atžalos įteikė muzikinę dovaną 
– nuotaikingą koncertą bei „priver-
tė“ jas gerokai pasijaudinti. „Mamai 
didelė laimė girdėti savo vaiką dai-
nuojantį, – sakė antrus metus vyku-
sio projekto autorė ir vadovė Nijolė 
Jankauskienė. – O vaikams visada 
smagu konkuruoti“. 

Kad konkurencinis jaudulys ir 
azartas neužgožtų šventinio džiaugs-
mo, žiuri komisijai pirmininkavęs 
ambasados viceministras, ministras 
patarėjas Jonas Grinevičius daly-
viams palinkėjo į konkursą žiūrėti 
kaip į padėką mamai. „Sveikiname 
jas, o aš savo ruožtu sveikinu ir tė-

Mamoms vaikai dėkojo muzikos kalba
Vilma Okunevičiūtė

čius, padėjusius joms tapti mamo-
mis“, – juokavo ir prieš metus jaunų-
jų talentų klausęsis J. Grinevičius. 

„Labai graži diena, – džiaugė-
si Sinajaus Balčiaus, konkurse atliku-
sio du kūrinius gitara, mama Nerin-
ga. – Gražus renginys, esu labai pa-
tenkinta. Tiek vaikučių, visi gražūs. 
Sūnaus pasirodymas man – didelė 
dovana. Aš turbūt labiau jaudinausi 
nei jis“. Sinajus mamos žodžius pa-
tvirtino – jis nesijaudinęs visiškai.  

Iš viso konkurse dalyvavo 97 
jaunieji talentai: jauniausiam – 5, vy-
riausiems – 17 metų. Konkursas vy-
ko dviem etapais: pirmojoje dalyje 
pasirodė instrumentininkai, antroje 
– dainininkai. Garbiajai komisijai te-
ko tikrai nelengva užduotis – iš gau-

saus būrio išrinkti du laureatus. 
Po ilgų diskusijų instrumenti-

ninkų grupėje nugalėtoja tapo savaran-
kiškai konkursui pasirengusi 16-metė 
akordeonistė Alvija Katulytė, muzi-
kos meno besimokanti devintus me-
tus. Merginos mama Reda Katulienė 
vos tvardė ašaras: „Geresnės dovanos 
negali būti. Labai džiaugiuosi. Labai 
jaudinausi už savo vaiką. Juk kiekvie-
na mama už savo vaiką jaudinasi“.  

Dainininkų grupėje laurus nu-
skynė „Moksliuko“ muzikos mokyk-
los mokinys 15-metis Žygimantas 
Adomavičius. Vaikinas sakė Lon-
done dainuoti besimokantis dvejus 
metus, tačiau prieš atvažiuodamas 
į Angliją Vilniuje lankė M. K. Čiur-
lionio menų mokyklą. „Mano tėtis 

iš kairės: Projekto vadovė nijoLė jankauskienė, antrame PLane – Piotras derevianko, oLga jachimovič, gedi
minas zujus, centre – komisijos Pirmininkas jonas grinevičius
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turėjo gražų balsą, buvo muzikantas. 
Matyt, būsiu iš jo paveldėjęs“, – san-
tūriai kalbėjo dainuoti didžiojoje sce-
noje svajojantis laureatas. Jo mamos 
tarp kitų mamų tą dieną nebuvo, ta-
čiau Žygimantas neabejojo, kad jai 
jo laimėjimas taip pat bus pati geriau-
sia dovana. 

Alvijai Katulytei ir Žygiman-
tui Adomavičiui įteiktos iš Vilniaus 
UAB „Dovanų gama“ atkeliavusios 
100 svarų vertės stiklo statulėlės „Gi-
miau skambėti“. 

Aplodismentais ir ovacijomis 
sutikta žinia apie dar vieną prizą 
– galimybę nugalėtojams Lietuvoje 
įrašyti kompaktinę plokštelę. Jį įstei-
gė į renginį iš Vilniaus atvykęs garso 
įrašų studijos „Mama Studios“ vado-
vas Gediminas Zujus. „Kadangi ma-
no studija toli – už jūrų marių ir ją 
pasiekti nėra lengva, kelionę iki jos 
pažadėjo kompensuoti kompanijos 
„Eurobaltika Mortgages“ ir „Retro 
Plus Limited“, kurių savininkai yra 
komisijos nariai“. 

Viena gera naujiena keitė kitą.   
Kiekvienam konkurse dalyva-

vusiam įteiktas dalyvio diplomas bei 
atminimo dovanėlės – arbatos puode-
lis (specialiai renginiui pagamintuo-
se maišeliuose). Diplomais apdova-
noti ir kiekvienoje amžiaus grupėje 
išrinkti laureatai. 

Žiūrovų ir komisijos sim-
patijas užkariavo patys mažiausi 
konkurso dalyviai: vokalistės Ieva 
Didžbalytė (5 m., „Rasa“), Eglė Ska-
burskytė (7 m., „Moksliukas“), in-
strumentininkės Ieva Ditkevičius (6 
m. „Moksliukas“, fortepijono klasė), 
Rugilė Škėmaitė (8 m., K. Barėno m-
kla, fortepijono klasė). Iš vyresniųjų 
– praėjusiais metais laureate tapusi 
Raminta Gudaitytė (17 m., „Rasa“, 
„Moksliukas“), triukšmingieji „Vi-
tal-Mission“ vyrukai (broliai Paulius 
ir Vladas Chockevičiai bei jų drau-
gas Lukas Porakis), Martynas Vilpi-
šauskas (jis, pasipuošęs muzikos raš-
to ženklais išmargintu kaklaraiščiu, 
savo mamai, kuri atvykti negalėjo, ir 
visoms mamoms skyrė O. Vyšniaus-
ko ir G. Zdebskio dainą „Mamai“.)

Draugiško palaikymo žiūro-

vai negailėjo ir svečiams iš Latvijos 
– Rygos lietuvių mokyklos ansam-
bliui, vieną dainą atlikusiam latvių 
kalba. Apie ką ji? „Apie pavasarį. 
Apie tai, kaip jo visi laukia. Apie 
meilę“, – dainą išvertė svečiai. Apie 
konkursą sakė sužinoję iš savo mo-
kytojos, kuri, projekto vadovės N. 
Jankauskienės kvietimu, ir pasiūliu-
si vaikams jame dalyvauti. 

Jaunųjų talentų įdėmiai klausė-
si, stebėjo ir vertino garbi žiuri komi-
sija – Jonas Grinevičius (komisijos 
pirmininkas, Lietuvos ambasados 
viceministras, ministras patarėjas), 
Olga Jachimovič (kompanijos „Eu-
robaltika Mortgages“ savininkė), Ge-
diminas Zujus (Lietuvos muzikos ir 
teatros akademijos dėstytojas, Garso 
įrašų studijos „Mama Studios“, „Sce-
nos ir estetikos“ mokyklos vadovas), 
Rimantas Vingras (pianistas), Piotras 
Derevianko („Retro Plus Limited“ 
pramoginių renginių organizavimo 
bei įgarsinimo firmos savininkas, 
muzikos grupės „Retro“ vadovas). 

 „Džiugu, kad renginys vėl įvy-
ko. Jis tampa Britanijos lietuvių kul-
tūrinio gyvenimo peizažo dalis. Tai 
gerai lietuvybei, lietuviškajai tapaty-
bei išlaikyti, visai mūsų kultūrinei 
scenai. Jeigu kai kurie iš šių atlikėjų 
ir toliau taip dirbs, iš mėgėjiškos sce-
nos pereis į kokybiškai kitą lygme-
nį“, – sakė komisijos pirmininkas J. 
Grinevičius.

Gediminą Zujų nustebinę tai, 
kad visą dieną salė buvo sausakim-
ša. „Malonu, kad į renginio pabaigą 
žmonių daugėja, o ne mažėja. Mane, 
žmogų atvykusį iš Lietuvos, tai su-
graudino, – nuoširdžiai žavėjosi gele-
žiniu vadinamas akademijos dėstyto-
jas. – Mačiau begalinį visų pasiryži-
mą, darbą, vieni kitų palaikymą...“ 

Projekto idėjos autorė ir vado-
vė Nijolė Jankauskienė džiaugėsi pa-
vykusiu antruoju renginiu, dalyvių 
gausėjimu (praėjusiais metais var-
žėsi 62, o šiemet – beveik šimtas), 
žiūrovų gausėjimu, gerėjančiu vaikų 
pasiruošimu.

Renginio organizatoriai dėko-
ja: generaliniam rėmėjui – Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentui 

prie LR Vyriausybės; rėmėjams bei 
prizų steigėjams: LR Ambasadai 
Jungtinėje Karalystėje; „Lituanicai“; 
„MoneyGram“; „Woodnail Construc-
tion“; Lietuvių katalikų bažnyčiai; 
savaitraščiui „Londono žinios“; Lie-
tuvių krikščionių bažnyčiai ir litua-
nistinei bei menų mokyklai „Moks-
liukas“; lituanistinėms mokykloms 
„Švyturiukas“, „Rasa“, Rasos Gudai-
tienės grožio salonui „Health&Beau-
ty Room“; DBLS; mokyklai–darže-
liui „Linelis“; „Retro“ renginių orga-
nizavimo ir įgarsinimo kompanijai; 
informaciniam rėmėjui „Info zona“.

žygimantas adomavičius

akordeonistė aLvija su mama 
reda katuLiene
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Visą balandžio mėnesį Kali-
ningrado regiono socialinėje-peda-
goginėje kolegijoje Černiachovske 
vyko įvairūs renginiai, kurių metu 
buvo kalbama lietuviškai. Balandžio 
3–4 d. visi, kurie lanko lietuvių kal-
bos pamokas, buvo supažindinti su 
Velykų tradicijomis. Ypatingo dė-
mesio sulaukė velykinių margučių 
marginimas vašku. Dvi dienas dėsty-
tojos iš Marijampolės kolegijos aiš-
kino, kaip gražiau papuošti margu-
tį, kokios raštų reikšmės. Seminaro 
metu įvairiausiais raštais išmarginti 
208 kiaušiniai. Taigi į šv. Velykų 
šventę iškeliavo daugybė gražių pa-
linkėjimų, nes kiekvienas margutis 
– tai atvirukas, kuriame išmargintas 
palinkėjimas: kad derlius geras būtų, 
kad sveikas būtum, kad tave mylėtų 
ir daugybė kitų slaptų slapčiausių no-
rų.

Balandžio 4 d. vyko I Kali-
ningrado srities jaunimo lietuvių 
kalbos olimpiada. Olimpiadoje daly-
vavo Kaliningrado E. Kanto univer-

siteto studentai, Kaliningrado srities 
socialinės pedagoginės kolegijos 
studentai ir Kaliningrado srities lie-
tuvių jaunimo organizacijos atstovė. 
Visi 21 olimpiados dalyviai skaitė ei-
lėraštį ar prozos tekstą mintinai, atli-
ko testą raštu.

Pirmąją vietą laimėjo Irina 
Konopliova – Kaliningrado sociali-
nės-pedagoginės kolegijos 51 grupės 
studentė (mokytoja I. Kiudulienė), 
antrąją ir trečiąją vietas laimėjo Ka-
liningrado E. Kanto universiteto stu-
dentės Januškevič K. ir Prokapovič 
A. (dėstytoja V. Lopetienė).

Visiems olimpiados dalyviams 
įteiktos dovanėlės ir diplomai. Da-
lyviai taip pat margino margučius, 
buvo supažindinti su lietuviškomis 
šv.Velykų tradicijomis. 

Tomis dienomis kolegijoje šur-
muliavo ir Kaziuko mugė. Net dvi sa-
vaites kolegijos studentai, 13-osios 
internatinės mokyklos, 4-osios vi-
durinės mokyklos moksleiviai lipdė 
velykinius dirbinius iš molio ir par-

davinėjo Kaziuko mugėje. Ypatingą 
dėmesį velykinių dirbinių lipdymui 
ir pardavimui rodė 13-osios interna-
tinės mokyklos moksleiviai (moky-
toja O. Druseikaitė), kurie ir buvo 
Kaziuko mugės iniciatoriai.

Dar neišblėsus šv. Velykų įspū-
džiams imta ruoštis VII Kaliningra-
do srities lietuvių kalbos olimpiadai, 
kurioje dalyvavo srities mokyklų, tu-
rinčių lietuvių kalbos fakultatyvus, 
moksleiviai. Organizacinis komite-
tas ruošėsi porą savaičių, o mokslei-
viai olimpiadai ruošiasi nuo mokslo 
metų pradžios. Visi mokytojai ir mo-
kiniai žinojo užduotis, kurias reikėjo 
paruošti, tik nežinomi buvo skaity-
mo tekstai ir gramatinės užduotys.

Balandžio 21-osios rytą į olim-
piadą atvyko 21 moksleivis iš 14 
mokyklų. Į olimpiados atidarymą 
atvažiavo Kaliningrado katalikų baž-
nyčios kunigas Anupras Gauronskis, 
LR Ambasados Kaliningrado srityje 
atstovas, atsakingas už kultūrą, Ar-
vydas Juozaitis, TMID specialistės 

RuSIJoJE Lietuvių kalbos 
mėnuo Kaliningrade
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Aušra Dumbliauskienė ir Daiva Žem-
gulienė, susirinkusiuosius pasveiki-
no kolegijos direktorius Jurij Komar-
nickij.

Olimpiada vyko dviem grupė-
mis: 1–5 klasių grupė ir 6–11 klasių 
grupė. Visi dalyviai skaitė kūrinius 
mintinai ir atliko praktinę užduotį.

Moksleiviai po pietų buvo ve-
žami į ekskursiją po Černiachovską 
ir į žirgyną. Mokytojai aptarė jiems 
aktualias problemas, bendravo su 
ambasados ir departamento darbuo-
tojais.

Žiuri komisija, vertindama 
darbus, pastebėjo kai kuriuos dėsnin-
gumus: daugelis mokinių labai ge-
rai pasakojo pasirinkta tema, tačiau 
labai silpnai skaitė; daliai mokinių, 
ypač žemesniųjų klasių, sunku buvo 
kalbėti lietuviškai. Todėl prieita prie 
išvados, kad mokytojai stengiasi iš-
mokyti pasirinktą pasakojimą minti-
nai, o mažai skiria dėmesio išsames-
niam gilinimuisi į kalbėjimą. Dar 
sunkiau su rašyba. Dalis mokinių pa-
darė daug gramatinių klaidų. O juk į 
olimpiadą vežame geriausius... Atei-
tyje ir organizaciniam komitetui rei-
kėtų daugiau dėmesio skirti pačioms 
užduotims. Gal vertėtų pasinaudoti 
Aušros Dumbliauskienės patarimu 
ir ruošiant užduotis įtraukti ir moki-
nius, ir mokytojus.

Tačiau į olimpiadą atvyko ir la-
bai šaunių mosleivių. Ypač visus su-
žavėjo Kaliningrado 35-ojo licėjaus 
moksleivis Vitalijus Žarikovas (mo-
kytoja T. Rodenko), kuris gražiai 
deklamavo, gražiai skaitė ir puikiai 
atliko visas užduotis. Žiuri komisiją 
sužavėjo puikūs Vitalijaus kirčiavi-
mo įgūdžiai ir geras rašybos taisyk-
lių išmanymas.

Vitalijus 6–11 klasių grupėje 
užėmė 1-ąją vietą. 2-ąją vietą užėmė 
K. Grybaitė (mokytojas J. Glinskis) 
iš Niemano vidurinės mokyklos. 
6–11 klasių grupėje paskirtos dvi 
3-osios vietos, nes dalyviai surinko 
beveik vienodai balų. 3-ąsias vietas 
laimėjo O. Jameljanova (mokytoja I. 
Šapalienė) iš Jasnoje vid. mokyklos 
ir K. Bilič (mokytoja V. Kovalenko) 
iš Sovetsko 2-osios vid. mokyklos.

1–5 klasių grupėje 1-ąją vietą 
laimėjo Z. Sirvydaitė (mokytoja A. 
Bursteikienė) iš Naujosios vidurinės 
mokyklos, o 2-ąją vietą – A. Krylo-
va (mokytoja I. Kiudulienė) iš Čer-
niachovsko 6-osios vidurinės mokyk-
los. Visi dalyviai gavo daug dovanų. 
Geriausieji apdovanoti medaliais, 
diplomais. Pagyrimo raštus nugalė-
tojams įteikė ir Kaliningrado srities 
švietimo ministerija.

Olimpiada vyko labai draugiš-
koje ir šiltoje aplinkoje. Dalyviai 
sulaukė nuoširdžių palinkėjimų, de-
partamento darbuotojų dovanų, kole-
gijos direktorius džiaugėsi, kad toks 
svarbus renginys vyksta būtent Čer-
niachovske. Visus pradžiugino moks-
leivio iš Gusevo Michailo Koliagos 
lūpine armonikėle ir kanklėmis atlik-
ti kūriniai.

Pasibaigė VII Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos olimpiada, nu-
sinešė moksleivių ir mokytojų jaudu-
lį, organizatorių rūpestį ir paliko vil-
tį, kad gražioji senoji lietuvių kalba 
dar ilgai skambės šiame nuostabiame 
protėvių krašte.

Norisi nuoširdžiai padėkoti 
TMID prie LR Vyriausybės už mate-
rialinę ir moralinę pagalbą organizuo-
jant įvairius renginius Kaliningrado 
srityje. Taip pat nuoširdžiai dėkoja-
me Čikagos MLLD ir pirmininkui V. 
Trumpjonui bei Kanados Mažosios 
Lietuvos fondui ir pirmininkei R. Ma-
čiūnienei. Už rūpestį, paramą ir viso-
keriopą pagalbą dėkojame Kalining-
rado srities socialinės-pedagoginės 
kolegijos direktoriui J. Komarnickij 
ir metodinio kabineto bei užsienio 
kalbų katedros darbuotojoms.

Kiekvieną mėnesį Kaliningra-
do srities mokytojų asociacija organi-
zuoja įvairius renginius, šventes, se-
minarus, išvykas, bet balandžio mė-
nuo pats produktyviausias. Mėnuo 
baigėsi trimis stambiais renginiais. 
Nuo balandžio 19-os iki gegužės 3-
os dienos Kaliningrado socialinės-pe-
dagoginės kolegijos studentai vyko į 
lietuvių šnekamosios kalbos praktiką 
Marijampolėje (vadovė O. Druseikai-
tė), Kaliningrado srities švietimo dar-
buotojai balandžio 26–27 dienomis 

svečiavosi Lietuvos švietimo įstaigo-
se, lankė kultūrines vietas (vadovas 
A. Bartnikas), 4-osios vidurinės mo-
kyklos moksleiviai balandžio 28 d. 
keliavo po Kuršių Neriją iki pat Klai-
pėdos (vadovė I. Kiudulienė).

Asociacijoje idėjų ir darbų nie-
kada netrūksta.

                 Irena Kiudulienė
Kaliningrado socialinės-pe-

dagoginės kolegijos lietuvių kalbos 
dėstytoja, Mokytojų asociacijos pir-
mininko pavaduotoja

visą BaLandžio mėnesį kaLining
rado regiono sociaLinėjePedagogi
nėje koLegijoje černiachovske vyko 
įvairūs renginiai, kurių metu Buvo 
kaLBama Lietuviškai 
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Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės atstovas Lietuvoje G. Žemkal-
nis, kuris rugpjūčio mėnesį rengiasi 
vykti į Kazachstaną lankyti tenykštę 
Lietuvių Bendruomenę, gavo laišką 
iš tos šalies, iš Karagandos srities, 
kur veikia lietuvių bendrija „Litu-
anika“. Laiško autorius – Vitalijus 
Tvarijonas, džiaugdamasis būsimu 
susitikimu, aprašo šios organizacijos 

Laiškas iš tolimosios KaragandosKAzAcHStANE

veiklą 2007 m. „Svarbiausiu uždavi-
niu užsibrėžta suburti lietuvių kilmės 
žmones po bendrijos stogu ir įtraukti 
juos į aktyvią veiklą, – rašo laiško au-
torius, – materialiai ir morališkai pa-
dėti pagyvenusiems žmonėms, kurie 
patyrė tremtį ir įkalinimą ir liko gy-
venti Kazachstane. Svarbūs įvykiai 
vyko praėjusiais metais mūsų ben-
drijoje. Spalio mėnesį Astano mieste 

vyko Kazachstano tautų asamblėja, 
kuriai vadovavo Kazachstano prezi-
dentas N. A. Nazarbajevas. Man te-
ko kalbėti visos Karagandos srities 
visuomenės vardu. Asamblėjoje man 
buvo įteiktas Kazachstano preziden-
to Garbės raštas. Šių metų balandžio 
mėnesio 15 d. Kazachstaną aplankė 
didelė Lietuvos delegacija, vadovau-
jama užsienio reikalų ministro Petro 
Vaitiekūno. Įvyko delegacijos ir akty-
viausių lietuvių bendrijos narių susi-
tikimas. Gegužės mėnesį Kazachsta-
ne vyko tautų vienybės diena, miesto 
centre buvo rengiamos šventinės ei-
tynės nacionaliniais kostiumais. Ge-
gužės mėnesį Karagandoje taip pat 
vyko tarptautinis forumas investicijų 
klausimais, kuriame dalyvavo stam-
biausi pasaulio biznieriai, o gegužės 
31 d. memoriale, įrengtame buvusių 
lagerių vietoje, surengta politinių 
represijų aukų paminėjimo diena. 
Šiame renginyje dalyvavo įvairių 
šalių atstovai: Gruzijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Rusijos, Azerbaidžano, 
Kirgizijos, Ukrainos, Vengrijos. Prie 
lietuviškojo monumento stovėjo ka-
rių garbės sargyba ir buvo padėtos 
gėlės“, – rašo Vitalijus Tvarijonas iš 
Karagandos, kur, už daugelio tūkstan-
čių kilometrų, sovietinės okupacijos 
metais Sovietų Sąjungos represinės 
struktūros tremdavo arba įkalindavo 
lietuvius ir kitus pabaltiečius.

ši žemė matė ir girdėjo Lietuvių – sovietinių rePresijų aukų kančias. jų 
atminimui dedamos gėLės

Atėjo gera žinia ir iš Argenti-
nos. San Martino miesto meras dr. 
Ricardo Ivoškus radijo valandėlę 
„Ecos de Lituania“ įtraukė į munici-
palinio paveldo sąrašą. Meras džiau-
giasi ir sveikina „Ecos de Lituania“, 
kuri iš visų lietuviškų organizacijų, 
esančių Argentinoje, gauna daugiau-
siai savivaldybės ir nacionalinio ly-
gio institucijų apdovanojimų.

„Ecos de Lituania“ – paveldo sąrašeARgENtINoJE

juan ignacio fourment kaLve
Lis (dešinėje) ir san martino miesto 
meras dr. ricardo ivoškus
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Pastaruoju metu vyko du svar-
būs įvykiai, susiję su Gervėčiais, 
anot Seimo narės D. Bekintienės, 
Baltarusijai per istorijos klaidą atite-
kusiu Dzūkijos kraštu. Gegužės 29 
d. Vilniuje vyko Gervėčių kultūros 
dienos, į kurias buvo atvykę gervėtiš-
kiai, o birželio 2–3 d. Gervėčiuose 
vyko Švč. Trejybės atlaidai, kuriuo-
se dalyvavo gausus būrys žmonių iš 
Lietuvos. 

Pirmiausia apie Vilniaus ren-
ginį, kurį rengė Baltarusijos Lie-
tuvių Bendruomenė, „Gervėčių“ 
klubas, asociacija „Gimtinės takas“ 
ir kuris vyko Vilniaus mokytojų na-
muose. Programoje buvo pokalbiai 
apie Gudijos lietuvių gyvenimą ir 

Gervėčių kraštui 
reikia nuolatinio mūsų dėmesio

BALtARuSIJoJE

problemas; menine programa prisis-
tatė Breslaujos, Gervėčių, Pelesos, 
Lydos, Rodunės, Gardino, Bresto, 
Minsko lietuvių bendruomenės, pa-
sirodė ir Lietuvos menininkai: akto-
rius Tomas Vaisieta, moterų choras 
„Eglė“, Gervėčių folklorinis ansam-
blis „Gervelė“ (vad. Liudas Augu-
lis). Po to vyko vakaronė.

Kitą dieną Lietuvos lietuvių 
grupė, suburta Gervėčių klubo (pir-
mininkas Alfonsas Augulis), važiavo 
į Gervėčių atlaidus, tarp jų – ir Sei-
mo narė, dzūkė Danutė Bekintienė. 

„Vaikščiojau po gyvenvietę, 
kalbėjau su gervėtiškiais „čysta“ dzū-
kiška kalba ir visi kaip vienas tvirti-
no, kad jų buvo labai daug, kad tai 

buvo gausi lietuvių bendruomenė, 
dabar nykstanti, – pasakojo grįžusi 
Seimo narė. – Iš tiesų, mačiau daug 
apgriuvusių namų, uždarytų langi-
nių. Šeštadienio vakarą buvo organi-
zuota Gervėčių klubo vakaronė prie 
laužų, mes ten dainavom ir giedojom 
Gervėčių krašto dainas, giesmes ir 
šokom šokius, o sekmadienį dalyva-
vom Mišiose, kur to krašto žmonės 
buvo suvažiavę iš viso pasaulio. 
Žmonių buvo labai daug. Dalyvavo 
ir Baltarusijos valdžios atstovai. Po 
Mišių parapijos kleboną kun. Leoną 
Nestiuką sveikinome 25 m. kunigys-
tės jubiliejaus proga. Buvo perskai-
tytas LR prezidento sveikinimas, po 
to TS pirmininko A. Kubiliaus var-

šv. mišiose gervėčių kLuBo Pirm. a.auguLis (antrajame PLane iš kairės) ir seimo narė d.Bekintienė
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du buvau įgaliota kleboną, Lietuvių 
Bendruomenę bei Rimdžiūnų lietu-
višką mokyklą pasveikinti aš. 

“Viena yra susižavėjus skaityti 
egzotiškus pasakojimus apie lietuviš-
kąsias saleles svetimos kultūros ap-
suptyje, apie atkaklius žmones, kaip 
didžiausią brangenybę saugančius 
savo unikalią šnektą ir kultūrą, ir vi-
sai kas kita būti to krašto gyventoju. 
O tai reiškia nuolat būti savotišku 

kariu, pasirengu-
siu kasdienybės 
mūšyje atkovoti 
lietuvišką žodį, 
vardą, Lietuvos 
ar lietuvių tautos 
istorijos faktą 
– tą savo tėvų ir 
protėvių dvasinę 
žemę”, – buvo 
rašome sveikini-
me. – Rimdžiū-
nų mokyklai įtei-
kiau knygą apie 
Lietuvos rajonus 
ir kt. dovanas. 
Noriu pasakyti, 
kad žmonių iš 
Lietuvos dalyva-
vimas, mūsų dė-
mesys jiems yra 
labai svarbus ir 
reikalingas. Tam 
kraštui trūksta 
dėmesio. Ger-
vėčių kraštas 
nyksta, jaunimo 
mažėja, mokinių 
mažėja Rimdžiū-
nų mokykloje, 
jos perspektyva 
nėra pati geriau-
sia. Kalbinti 

žmonės sakė, kad Gervėčiai miršta. 
Žmonių mylimas parapijos klebonas 
L. Nestiukas daro daug, kad pakeltų, 
sustiprintų to krašto žmones, bet jis 
turi laviruoti tarp kelių etninių ben-
druomenių. Ir tą dieną Mišios vyko 
lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbo-
mis”, – papasakojo D. Bekintienė. 

Kad geriau suprastume Gervė-
čių ir visų kitų žemių, atsidūrusių už 
Lietuvos ribų, problematiką, pateik-

Patvirtinta Seimo ir PLB komisija
2007-06-05 Seimas balsavo dėl bendros Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos, 

kuri perorganizuota iš anksčiau veikusios Seimo ir JAV LB komisijos. Kaip sakė komisijos pirminin-
kė parlamentarė Laima Mogenienė, komisija rūpinsis realaus ryšio su užsienyje gyvenančiais lietu-
viais užtikrinimu: „Deklaracijų yra daug, tačiau visos strategijos, visi planai vyko be pačių užsienyje 
gyvenančių lietuvių indėlio“. Komisijoje dirbs 10 Seimo narių – po vieną kiekvienos frakcijos narį ir 
10 PLB narių. Didžiausia – JAV delegacija, kurią sudarys 5 atstovai. 

sime Gervėčių klubo pirmininko A. 
Augulio samprotavimus. „Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę du treč-
daliai lietuvių etninių žemių liko už 
Lietuvos Respublikos ribų: Baltaru-
sijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Latvi-
joje. Didžiausia teritorija liko Bal-
tarusijoje (Gudijoje). Ypač skaudu, 
nes 1920 m. sutartyje su Rusija tos 
žemės buvo grąžintos Lietuvai. Gu-
dijoje faktiškai dabar gyvena per 50 
tūkst. lietuvių, nors oficiali Baltaru-
sijos statistika teigia, kad Gudijoje 
gyvena apie 7 tūkst. lietuvių. Bet tai 
paneigia vien Apso, Breslaujos, Ly-
dos, Pelesos, Gardino, Bresto ir kt. 
etninių žemių gyvenančių lietuvių 
skaičiai.

Įdomus faktas, kad 1994 m. 
Baltarusijos prezidentui buvo pateik-
ti faktai, kad Baltarusijos teritorijoje 
gyvena per 300 tūkst. lietuvių kilmės 
žmonių, kurie jaunystėje kartu su tė-
vais kalbėjo lietuviškai. Didžiuosiuo-
se miestuose – Minske, Gardine, Mo-
giliove, Vitebske taip pat gyvena po 
kelis tūkstančius lietuvių.

Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę valstybės siena sutrikdė per 
amžius nusistovėjusius ryšius. Ypač 
tai pajuto etninės žemės. Neišspręs-
tas vizų, sienos pervažiavimo, drau-
dimo (sveikatos ir transporto), jau-
nimo mokymo Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, kolegijose klausimas; 
spaudos, knygų pristatymas. Labai 
gaila, kad Lietuvos valdžia tų proble-
mų nesupranta arba nenori suprasti 
ir jų nesprendžia, motyvuodama Eu-
ropos Sąjungos direktyvomis. Bet 
kodėl Lenkija šiuos klausimus spren-
džia?“ – su apmaudu sako Gervėčių 
klubo pirmininkas A. Augulis.

gervėčių Bažnyčia. i. Baranauskaitės nuotraukos
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Turbūt sutiksite, kad labai sma-
gu mums, užsienio lietuviams, girdė-
ti apie mūsų tautiečių pasiekimus. 
Šiandien noriu Jus supažindinti su 
Amerikos lietuviu, JAV karinio jūrų 
laivyno vienu iš vadų Tomu Alksni-
niu. JAV gimęs lietuvis kariškis, pui-
kus NAVY vadas, buvo pastebėtas ne 
tik Amerikoje: šiemet jis yra paskir-
tas prestižinio Amerikos karinio oro 
ir jūrų laivyno atašė Lietuvoje ir į sa-
vo tėvų žemę vyksta jau šią vasarą. 

Tomas Alksninis – penkių vai-
kų šeimoje yra jauniausias. Abu jo 
tėvai gimė Lietuvoje, mama Dana ki-
lusi iš Lazdijų, o tėvas Algirdas – iš 
Šakių. Dar būdami paaugliais, po II 
Pasaulinio karo pasitraukę iš savo tė-
vynės, atsidūrė New Yorke, kur jie-
du ir susitiko, vėliau sukūrė šeimą, 
susilaukė vaikų – 3 mergaičių ir 2 
berniukų. Vaikystę Tomas su broliu 
ir seserimis praleido Brockton mies-
te (Massachusetts valstijoje), kur 
jaunuolis ketvertą metų lankė litu-
anistinę mokyklą. Deja, Tomas jos 
nebaigė, kadangi šeima persikėlė 
į Daytona Beach miestą Floridoje. 
Vis dėlto lietuvių kalbos būsimasis 
kariškis pramoko, nes tėvai stengėsi 
su jaunėliu atžala kalbėti savo gimtą-
ja kalba. Vėliau Tomas įstojo į New 
Yorko valstijoje esantį Politechnikos 
institutą „Rensselaer Polytechnic 
Institute“ (NY), kuriame studijavo 
statybos mokslus. Tomo tėvas Algir-
das buvo Amerikos jūrų laivyno ka-
rininkas, todėl ir Tomui buvo pasiū-
lyta stipendija jo studijoms institute 
apmokėti, už ką vaikinas 4 metus 
turėjo atitarnauti laivyne. Dabar To-
mas Alksninis laivyne tarnauja jau 
19 metų ir užsitarnavo aukšto rango 
– vado laipsnį. Dar vaikystės ir pa-
auglystės metais Alksninių namuose 
dažnai buvo kalbama apie karinio 
jūrų laivyno istoriją ir tarnybos tra-
dicijas. NAVY dvasia visuomet tvy-
rojo jų namų ore. Tomo tėvas ir dėdė 
jam įkvėpė patriotiškų jausmų, jų 

Tomas Alksninis paskirtas karo atašė Lietuvoje
Eugenija Misevičienė

namuose buvo nuolat puoselėjama 
lietuvybė. Kaip sako pats Tomas, jo 
patriotinį išdidumą skatino ir lietu-
viška kilmė. Apie tai galime spręsti 
ir pamačius jaunojo Alksninio ka-
rinę striukę, kurią puošią raudono 
Vyčio ženklas. Tomui pradėjus tar-
nauti laivyne jam labai gerą įspūdį 
paliko ten vyraujanti tvarka, jam te-
ko tarnauti su šauniais kolegomis, 
jaunuolis patyrė nepaprastų dalykų 
ir kraują stingdančių nuotykių, jam 
būdavo pavedama nemažai atsakin-
gų užduočių. Tomas jautėsi turintis 
daug svarbių įsipareigojimų sau ir jį 
išauginusiai šaliai, todėl atitarnavęs 
pažadėtus 4 metus iš laivyno neiš-
ėjo. Įvaldęs įvairių lėktuvų pilotavi-
mą nuo 1990-ųjų metų jaunasis kari-
ninkas pradėjo skraidyti jūrų laivyno 
pajėgų bombonešiais. Kariūnas gyve-
no ir dirbo tokiose ilgam į atmintį ir 
širdį įstrigusiose šalyse, kaip Ispa-

nijoje, Graikijoje, Bachreine (Persi-
jos įlanka), Japonijoje, Italijoje, Vo-
kietijoje bei tarnavo JAV sostinėje 
Washingone. 1991-aisiais Amerikos 
lietuvio eskadrilė buvo pasiųsta į 
karą Persijos įlankoje, tačiau tiesio-
giniuose kariniuose veiksmuose jis 
nedalyvavo. Kaip mini pats lakūnas, 
jam teko skristi virš visų pasaulio re-
gionų. Nuo 1994 iki 1997 m. Tomas 
Alksninis tarnavo kalbininku-analiti-
ku Nacionalinio Saugumo agentūro-
je Ft. Meade (Maryland valstijoje). 
Nuo 1997-ųjų lietuvis JAV karinio 
jūrų laivyno žvalgybos operacijose 
skraidė JAV žvalgybos lėktuvu EP-
3, šio „paukščio“ vado pareigose. 

Lietuvis kariūnas tikrai atsida-
vusiai tarnauja NAVY, kas nelieka 
nepastebėta. 1999-aisiais tuometinio 
JAV prezidento Bill Clinton vardu 
Tomui Alksniniui buvo įteiktas oro 

autorės nuotraukoje: tomas aLksninis su seserimi rūta (jam iš kairės) 
ir žmona BeverLy Washingone – usBf gaLa vakaro (2007 m. vasario 10 
d.) metu

nukelta į 42 psl.
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pajėgų medalis – Bronzos žvaigždė 
už misijos atlikimą Jugoslavijoje. 
1999-2002 m. jis buvo paskirtas į 
oro laivyno žvalgybos eskadrilę. 
2003 m. baigė karinio jūrų laivyno 
vadovų ir štabo koledžą Karinio Jū-
rų Laivyno Karo Koledže Newport 
mieste (Rhode Island valstijoje), 
įgijęs Nacionalinio saugumo ir stra-
tegijos mokslų magistro laipsnį. 
2005-aisiais Tomas Alksninis buvo 
paskirtas bendros JAV-Europos ka-
rinės programos (Joint Contact Te-
am Program for the US European 
Command) vadu. Tai – projektas, 
padedantis Rytų Europos šalims ir 
Afrikos valstybėms jų demokratijos 
ir laisvos rinkos ekonomikos proce-
so kūrimo metu. Ši programa buvo 

vienu pagrindinių įrankių Lietuvai 
kuriant Vakarų / NATO stiliaus ka-
riuomenę. Tomas Alksninis apdova-
notas keliais gynybos tarnybos, oro 
pajėgų ir jūrų laivyno medaliais, nu-
sipelnė nemažai kitų apdovanojimų. 
Tomas labai tuo didžiuojasi, jis akty-
viai ruošiasi vykti į savo tėvų žemę 
Lietuvą, nuo liepos mėnesio Vilniuje 
Tomas Alksninis tarnaus JAV karinių 
pajėgų atašė. Tomas jau ir anksčiau 
kelis kartus buvo Lietuvoje. 2003-
aisiais Tomas vyko į Lietuvą, lydė-
damas savo JAV Jungtinių Europos 
pajėgų viršininkus iš Vokietijos, Stut-
tgarto miesto. Jų misijos tikslas bu-
vo derybos dėl amerikiečių karinės 
pagalbos, tai yra karinių įrengimų ir 
ginklų pirkimas, ir susitikimas su LR 
Krašto apsaugos ministerijos aukšto 

Dr. Antanas Mockus – Vizio-
nierių partijos įkūrėjas, 1952 m. 
Kolumbijoje gimęs matematikas, fi-
losofas ir politikas, lietuvių išeivių 
iš Lietuvos po Antrojo pasaulio karo 
sūnus. Jo motina – garsi Kolumbijos 
skulptorė modernistė Nijolė Šivic-
kas. 1993 m. atsistatydinęs iš Kolum-
bijos Nacionalinio universiteto rek-
toriaus pareigų įsitraukė į politiką ir 
buvo išrinktas Bogotos meru. Sako-
ma, kad sėkmė slypi jo nuoširdume, 
kuriuo patikėjo Kolumbijos sostinės 

Spalvingasis Antanas MockusŠivickas iš Kolumbijos

rango pareigūnais (vienas iš jų bu-
vęs tuo metu Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Jonas Kronkaitis). Misija 
truko tik vieną parą, tačiau Tomas pa-
liko savo vadams labai gerą įspūdį, 
todėl dabar jį paskyrė JAV karinio lai-
vyno atašė darbui Lietuvoje. Tomas 
Alksninis labai laimingas, kad gavo 
šį pasiūlymą, jis tuo didžiuojasi. To-
mas JAV ambasadoje dirbs JAV jūrų 
laivyno atašė patarėju. Jam teks ben-
dradarbiauti su Lietuvos kariuome-
nės pareigūnais ir padėti koordinuoti 
JAV ir Lietuvos abipusę karinę veik-
lą. Į Lietuvą trejiems metams Tomas 
vyksta su žmona Beverly, kuri šiuo 
metu studijuoja lietuvių kalbą Virgi-
nia valstijos miesto diplomatinėje 
mokykloje, ir vaikais – 6 metų dukra 
Kelly ir 2 metukų sūnumi Algirdu.

gyventojai, gyvenantys korupcijos ir 
nusikaltimų paženklintame mieste. 
Savo netradicinių vadovavimo būdų 
(dėvėti „supermeno” kostiumą ir va-
dinti save superpiliečiu) dr. A. Moc-
kus sėmėsi iš Nobelio premijos laure-
ato D. Northo, tyrinėjusio formalių 
ir neformalių taisyklių įtampą. 

Pasakojama apie tai, kad valdy-
damas miestą jis pasamdė 420-ies na-
rių pantomimos artistų trupę, pagelbė-
jusią tvarkyti laukinį miesto eismą ir 
įkūrė „Moterų naktis“, paprašęs vyrus 
pasilikti namuose prižiūrėti vaikų ir iš-
leisti žmonas pasilinksminti į savival-
dybės dotuojamus koncertus atvirame 
ore. Pirmąją iš trijų naktų, kurias dr. 
A. Mockus paskyrė moterų linksmy-
bėms, paūžti į miestą išėjo 700 000 
moterų. Kai Bogotoje pritrūko van-
dens, dr. A. Mockus pasirodydavo per 
televiziją iš dušo kabinos. Išsimuilinęs 
jis užsukdavo vandens čiaupą, kvies-
damas Kolumbijos sostinės gyvento-
jus pasielgti taip pat. Dr. A. Mockaus 
valdymo metais vandens suvartojimas 
Bogotoje sumažėjo 40 proc.

Jis taip pat paprašė Bogotos 
gyventojų savanoriškai sumokėti 10 
proc. papildomų mokesčių. Daugelio 
nuostabai 63 000 miestelėnų, save 

vadinančių „bogotanos“, savanoriš-
kai ėmė mokėti didesnius mokesčius. 
Nenuostabu, kad 2002 m. į Bogotos 
miesto iždą buvo surinkta tris kartus 
daugiau mokesčių nei 1990 m. Dr. A. 
Mockaus vadovavimo metais žmog-
žudysčių mieste sumažėjo 3,6 karto, 
o automobilių avarijose mirtinai suža-
lotų žmonių – beveik per pusę.

Tačiau dr. A. Mockus nemėgs-
ta būti vadinamas lyderiu. „Nenorė-
čiau pats vienas prisiimti pagyrų už 
pasiekimus, nes prie jų prisidėjo mi-
lijonai žmonių. Man patinka paska-
tinti žmones mokytis“, – sako jis.

2006 m. vasarį A. Mockus daly-
vavo Kolumbijos prezidento rinkimuo-
se, remiamas „Indėnų judėjimo“, bet 
liko ketvirtas. 2006 m. jis viešėjo Lie-
tuvoje, kur buvo pakviestas dalyvau-
ti metinėje Lietuvos vadovų konfe-
rencijoje „Chaosas ir tvarka“. Buvo 
pasklidę gandai, kad jis pretenduos 
į Vilniaus merus. Šie gandai sensaci-
jų išroškusius nuvylė, nes nepasitvir-
tino, bet faktas tikras, kad Antanas 
Mockus Lietuvoje buvo labai popu-
liarus, jis čia skaitė paskaitas, susiti-
ko su įvairių sluoksnių žmonėmis ir 
išvyko labai patenkintas Lietuva ir 
lietuviais. 

atkelta iš 41 psl.
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Praėjusiame numeryje žadė
jome plačiau papasakoti apie PLB 
remiamą projektą „Lietuvos partiza
nų ir antisovietinio pasipriešinimo 
dokumentų kaupimas ir informacijos 
apie juos rinkimas“. PLB Kultūros 
reikalų komisijoje projektą kuruoja 
Jaras Alkis, grįžęs gyventi į Lietuvą 
iš Didžiosios Britanijos. Kreipėmės 
į jį, prašydami smulkiau papasakoti 
apie šį projektą.

Viskas prasidėjo 2003 m., kai 
PLB XXI Seimas savo posėdyje pri-
tarė Lietuvos archyvų departamento 
paruoštam partizanų archyvo restau-
ravimo projektui. Nutarta šį projek-
tą remti, nes archyvui trūko pinigų. 
Archyvų direktorius kreipėsi į PLB 
Seimą paramos. Nutarta lėšų prašyti 
iš Lietuvių fondo. Fondas idėją pa-
rėmė 10 tūkst. dol. Atsakingu buvo 
paskirtas valdybos narys Romas Vaš-
tokas. Kai jis sunegalavo, projektą 
„Lietuvos partizanų ir antisovietinio 
pasipriešinimo dokumentų kaupimas 
ir informacijos apie juos rinkimas“ 
perėmiau aš. Tarp PLB valdybos ir 
archyvo buvo pasirašyta sutartis. Pro-
jekto tikslas – rinkti ir kaupti pas ju-
ridinius ir fizinius asmenis esančius 
Lietuvos pasipriešinimo judėjimo do-
kumentus: esant galimybėms priimti 
juos saugoti, gaminti jų kopijas, su-
daryti rezistencijos dokumentų regist-
rą. Sutartyje buvo nurodomos įgyven-
dinimo sąlygos, vykdymo etapai. 

PLB įsipareigojo ieškoti rėmė-
jų, apmokėti dokumentų paieškas, 
sutvarkymą, restauravimą ir mikro-
filmavimo išlaidas. Archyvui kartais 
tenka samdyti specialius žmones, ku-
rie renka ir tvarko medžiagą. Būtent 
jiems ir reikėjo lėšų. 

Mano funkcijos – palaikyti ry-
šius ir koordinuoti darbą. Be to, sten-
giausi kreiptis ir į kitas bendruome-
nes, ieškodamas lėšų. Kaip minėjau, 
gavome 10 tūkst. iš LF ir 200 svarų 
sterlingų iš D. Britanijos lietuvių są-
jungos. Kreipėmės ir į kitas bendruo-
menes, bet naujieji išeiviai dar rūpi-
nasi savo finansiniais reikalais, iš jų 

Projektas kaupti ir saugoti istorinę medžiagą
Alkis Jaras

paramos dar negauname. Bet tikiu, 
kad laikui bėgant ir jie įsisavins, kad 
reikia remti tokius Lietuvos istorijai 
svarbius projektus. Pasipriešinimas 
prieš komunizmą ir okupaciją jauni-
mo auklėjimui labai svarbus dalykas.

Keletą kartų lankiausi archy-
vuose, susipažinau su vykdomais dar-
bais. Konkrečiai bendrauju su Kęs-
tučiu Remeika, Ypatingojo archyvo 
direktoriaus pavaduotoju. Archyvinė 
medžiaga dažniausiai yra partizanų 
spauda, partizanų aplinkraščiai, susi-
rašinėjimo dokumentai, gaunami iš 
kitų muziejų ar asmenų. Dokumentai 
jau nykstantys, popierius aptrupėjęs, 
juos reikia kaip galima greičiau atnau-
jinti. Jie paprastai apdorojami specia-
liomis medžiagomis, apsaugančiomis 
nuo tolesnio gedimo. Dokumentai 
yra saugomi specialiomis sąlygomis. 
Man labai įspūdinga buvo pamatyti 
neseniai gautą didelį pundą kažkieno 
surinktų partizanų laikraščių. 

Šiais metais Kernavėje vyks 
PLB kraštų pirmininkų suvažiavi-
mas, ten stengsimės surengti paro-
dėlę ir parodyti tokių dokumentų 
pavyzdžius. Aš pats buvau nustebęs, 
kai pamačiau, kokios blogos būklės 
yra tie dokumentai. Reikia pasakyti, 
kad tokia medžiaga gaunama neleng-
vai. Žmonės nenori su jais skirtis, 
ypač privatūs asmenys, kurių gimi-
nės buvo partizanai. Jie nėra tikri, ar 
jau laikas tuos dokumentus atiduoti, 
bet, kita vertus, jie nėra pajėgus jais 
tinkamai pasirūpinti, kad dokumen-
tai negestų ir būtų saugiai laikomi. 

Darbai vyksta centriniame ar-
chyve Antakalnyje. Darbui su jais 
reikia specialios aparatūros, kuria 
dokumentai mikrofilmuojami. O 
originalai laikomi specialiomis sąly-
gomis. Dar daug tokių dokumentų 
yra likę tvarkyti. Turimų lėšų, žino-
ma, dar nepakaks, reikės ieškoti to-
liau. Tuo labiau, kad dėl dokumentų 
tvarkymo kreipėsi ir daugiau orga-
nizacijų, pvz., Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. Neseniai į mus 
kreipėsi Lapių (Kauno rajonas) Šv. 

Jono Krikštytojo parapijos klebonas 
kun. Robertas Skrinskas, kuris prašo 
paremti jų idėją atstatyti Lapių mies-
telio centre, prie bažnyčios, 1930 m. 
pastatytą Laisvės paminklą. 

Gyventojai kreipėsi į įvairias 
valdžios instancijas ir negavo palai-
kymo, nes savivaldybė siūlo statyti 
kitoje vietoje. Kultūros paveldo de-
partamentas pritaria Lapių paminklo 
atstatymui jo ankstesnėje vietoje 
– prie bažnyčios, bet reikalas tas, 
kad toje vietoje pokariu buvo palai-
doti 7 rusų lakūnai, žuvę Eigirgalos 
miške. Okupantai, nuo paminklo vir-
šūnės nupjovę kryžių, užkėlė Stalino 
biustą, o po Stalino mirties paminklą 
užkasė gretimame kieme. Paminklo 
vietoje buvo pastatytas garažas, ku-
ris prieš keletą metų privatizuotas. 
Savininkas už 30 tūkst. Lt sutinka 
tą nenaudojamą griozdą nuversti, 
bet savivaldybė neturi pinigų vietai 
išpirkti. Ta vieta tapo šiukšlynu, čia 
renkasi valkatos, nors tai pats mieste-
lio centras, kurį lanko turistai. Lapių 
gyventojai prašo mūsų pagalbos. 

aLkis jaras
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„pasaulio lietuvio” žinios

Lietuvoje atsirado galimybė 
užsienyje dirbantiems ir gyvenan-
tiems lietuviams mokslininkams 
parvykti dirbti į Tėvynę. Pradėtas 
vykdyti projektas, kurio tikslas – su-
kurti priemones ir būdus emigravu-
sių mokslininkų grįžimui į Lietuvą 
skatinti. 

Projekto rėmuose yra finan-
suojami trumpalaikiai mokslininkų 
vizitai į Lietuvos mokslo ir tyrimo 
institucijas. Atvyksiantiems tyrė-
jams apmokamos kelionės išlaidos ir 
skiriama stipendija nuo 120 iki 200 
Lt dienpinigių vizito laikotarpiu Lie-
tuvoje. Paraiškas dėl vizito finansa-
vimo galima užpildyti naudojantis 
Elektronine paraiškų pateikimo siste-
ma (EPPAS) vizitai.eppas.lt. 

Pirmieji vizitai į Lietuvą pra-
sidėjo jau kovo mėnesį. Įgyvendinti 
bendrus mokslinius projektus atvyks-
ta įvairių mokslo sričių tyrėjai. Tai le-
mia labai platų vizitų tematikos spek-
trą – nuo aukštojo mokslo reformos 
tendencijų analizės iki mokslinių ty-
rimų apie save organizuojančias lipi-
dų skystakristalines nanodaleles. 

Anot šešerius metus Lundo 
universitete dirbančio biochemiko 
dr. Justo Barausko, atsiradusi gali-
mybė iš arčiau susipažinti su mokslo 
situacija Lietuvoje buvo savalaikė, o 
matydamas šiokius tokius teigiamus 
poslinkius, mokslininkas apsispren-
dė pabandyti karjerą tęsti Lietuvoje.

Mokslininkai kviečiami atvykti į Lietuvą
„Per ilgai Lietuvoje buvo del-

siama, todėl susidarė „balsavimo ko-
jomis“ situacija. Suprantama, jog vi-
sų problemų šis projektas neišspręs, 
tačiau nuo kažko juk reikia pradėti, 
o tokių iniciatyvų ir programų įgy-
vendinimas gali tapti rimta paskata 
svetur dirbantiems tyrėjams ne tik 
trumpalaikiams vizitams sugrįžti į 
Lietuvą“, – mintimis dalijasi dr. Jus-
tas Barauskas, trumpalaikio moks-
linio vizito metu patirtimi dalijęsis 
Biochemijos institute.

„Susidomėjimą projektu ir 
mokslinį vizitą lėmė kelios priežas-
tys. Pirmiausia, kontaktai su gimtuo-
ju tyrimų centru, Biochemijos insti-
tutu, nebuvo nutrūkę, be to – turėjau 
kelias mokslines idėjas, kurias norė-
josi įgyvendinti, sukurti glaudesnius 
bendradarbiavimo ryšius, taip pat 
pristatyti savo darbus.  Kita vertus, 
aš jau buvau apsisprendimų kryžkelė-
je, akys krypo į darbo aplinkos pakei-
timą, o iš Lietuvos išvykti visam lai-
kui niekada nebuvau apsisprendęs“, 
– pasakoja Justas Barauskas. 

Primename, kad iki 2007 m. 
pabaigos į Lietuvos mokslo centrus 
trumpalaikiams vizitams (nuo 2 sav. 
iki 3 mėn.) gali atvykti užsienyje 
gyvenantys ir dirbantys Lietuvos 
mokslininkai. Paminėtina, jog tyrė-
jais gali būti visų sričių mokslinin-
kai, turintys ne žemesnį nei magistro 
mokslinį laipsnį, kurie yra Lietuvos 

Respublikos piliečiai ir bent dvejus 
pastaruosius metus iki paraiškos pa-
teikimo dirbo mokslinį darbą kitose 
šalyse tiek akademinėse, tiek verslo 
institucijose. Projekto rengėjai sie-
kia, kad tyrėjai nebūtų varžomi ir 
atvykę užsiimtų jiems patrauklia ir 
aktualia moksline veikla. Dėl šios 
priežasties veiklos spektras labai pla-
tus – nuo seminarų vedimo iki inova-
cijų diegimo.

Įgyvendinamam projektui 
sukurta internetinė svetainė www.
sugrizimai.lt, kurioje skelbiama nau-
jausia informacija apie projektą, jo 
eigą bei tarpinius rezultatus. Pasak 
projekto vadovo Tomo Žalandausko, 
šis internetinis portalas yra bendravi-
mo ir bendradarbiavimo platforma 
užsienyje esantiems tyrėjams ir Lie-
tuvos aukštosioms mokykloms, tyri-
mų institutams, įmonėms. 

Užsienio lietuvių rėmimo cen-
tro įgyvendinamas projektas „Protų 
susigrąžinimo programos parengi-
mas ir įgyvendinimas“ finansuoja-
mas pagal Lietuvos 2004-2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento 
2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių 
plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų iš-
teklių kokybės gerinimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje“.

gintarė žalytė 
RsV konsultantė

Gegužės pabaigoje Japoni-
joje vykusiame „Mis visata 2007“ 
konkurse iš 78 šalims atstovavusių 
gražiausių pasaulio merginų antro-
sios vicemis titulas atiteko 21 metų 
Lydimar Jonaitis iš Venesuelos. Tele-
komunikacijų inžineriją ir mados di-
zainą studijuojančios merginos sene-
liai buvo lietuviai, emigravę į Pietų 
Ameriką po Antrojo pasaulinio karo. 
Lydimar tėvelis – prekybininkas Val-

Tarp gražiausių pasaulio merginų
– lietuvių kilmės venesuelietė

das Jonaitis ir venesuelietė medikė 
Marisol Escalon. Seneliai mirę, lietu-
viškai šeimoje jau nebekalbama.

„mis visata 2007“ konkurse ant
rąja vicemis taPo Lietuvių kiLmės 21 
metų Lydimar jonaitis iš venesue
Los
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Kas dveji metai vykstančiose 
Australijos lietuvių dienose (ALD) 
– didžiausioje kultūrinėje ir sporto 
šventėje – bendruomenė atskleidžia 
savo gyvybingumą. ALD, į kurias 
suplaukia lietuviai iš viso žemyno, 
rotacine tvarka rengiamos Melbur-
ne, Adelaidėje, Sidnėjuje, vieną sykį 
vyko Kanberoje, o štai 24-osios AL 
dienos ir Dainų šventė 2006 m. bu-
vo surengtos Džylonge (Geelong). 
Australijos Lietuvių dienų ašis yra 
Dainų šventė, suburianti daugiausia 
klausytojų, o ir chorai suaktyvėja bū-
tent ruošdamiesi Lietuvių dienoms. 
Tam miestui, kuriame vyksta Dainų 
šventė, dvejiems metams perduoda-
mos simbolinės kanklės. Apskritai 
chorai Australijos lietuvių gyvenime 
užima labai svarbią vietą. Didieji 
kolektyvai, gyvuojantys Melburne, 
Adelaidėje ir Sidnėjuje, kasmet orga-
nizuoja metinius koncertus, kuriems 
parengia apie 20 dainų programą. 

Australijos pietuose įsikūrusį 
Melburną galima pavadinti Australi-
jos lietuvių kultūrinio gyvenimo cen-
tru, nors lietuvių jame gyvena ma-
žiau nei Sidnėjuje. Seniausias Mel-
burno lietuvių meno kolektyvas yra 
1949 m. įkurtas choras „Dainos sam-
būris“, jis aktyviai dalyvauja visose 
miesto bendruomenės šventėse, yra 
koncertavęs ne tik įvairiuose Austra-
lijos miestuose, bet ir JAV, Kanado-
je, Naujojoje Zelandijoje. 2001 m. 
choras buvo apdovanotas specialiu 
Premjero padėkos prizu už savanoriš-
ką (be jokio atlygio) ilgametį bendra-
darbiavimą su skirtingų kultūrinių ir 
etninių grupių kolektyvais. 

Viena iš įspūdingiausių choro 
kelionių buvo dalyvavimas pirmoje 
po Nepriklausomybės atgavimo Dai-
nų šventėje 1994 m., kai į Lietuvą 
skrido beveik visas choras. Be „Dai-
nos sambūrio“, Melburne aktyviai 
veikia vokalinis ansamblis „Vyres-
nės skautės“, ansamblis „Kanklės“, 
kuriam vadovauja kanklių dirbėjas 
Stasys Eimutis; vyresnio amžiaus 

Dviejų kultūrų sandūroje
Kamilė Rupeikaitė

šokėjų grupė „Šok-
dava“, vaikų šokių 
grupė „Gintarė-
liai“, moksleivių 
„Malūnėlis“, tauti-
nių šokių studentų 
grupė „Gintaras“, 
ji šiuo metu ruošia-
si kelionei į Dainų 
ir šokių šventę Lie-
tuvoje. Kolektyvai 
repeticijoms ren-
kasi šiauriniame 
Melburne įsikūru-
siuose Lietuvių na-
muose. 

Apie Mel-
burno lietuvių 
b e n d r u o m e n ė s 
muzikinę veiklą 
mielai sutiko papa-
sakoti aktyvios lie-
tuviškos kultūros 
puoselėtojos Aust-
ralijoje Zita ir Bi-
rutė Prašmutaitės. 
Tolimame krašte 
gimusios seserys 
nustebino nuošir-
džiu lietuviškumu, 
turtinga lietuvių 
kalba. Muzikos 
jos abi mokėsi pri-
vačiai (lankė daina-
vimo ir fortepijono 
pamokas), o lietuvių bendruomenėje 
atrado savo vietą pradėjusios giedo-
ti parapijos chore. B. Prašmutaitė 
net 27 metus (1978–2005) vadova-
vo „Dainos sambūriui“. Ji, beje, yra 
pirmoji Australijoje gimusi lietuvė, 
apdovanota lietuvišku ordinu „Už 
nuopelnus Lietuvai“ (2003). Ji šiais 
metais vėl išrinkta Australijos Lietu-
vių Bendruomenės krašto valdybos 
(ALB KV) pirmininke (2007–2008 
ALB KV būstinė yra Melburne). Kai 
tapo „Dainos sambūrio“ vadove, B. 
Prašmutaitė šiame chore pati buvo 
dainavusi beveik dešimt metų. „Pra-
dėjus vadovauti, visko nutikdavo 

– buvau labai jauna, kartais išbėgda-
vau iš repeticijos verkdama, nes cho-
ristai buvo pratę prie kitokio darbo 
metodo, suformuoto ankstesnių diri-
gentų. Juk kiekvienas dirba kitaip... 
Mane pakvietė diriguoti, kadangi 
jau turėjau šiek tiek praktikos su lie-
tuvių parapijos choru“, – prisimena 
B. Prašmutaitė. Sesuo Zita, tuomet 
vargonavusi parapijos bažnyčioje, 
ėmė talkinti Birutei kaip pagrindinė 
„Dainos sambūrio“ akompaniatorė, 
kartais padėdavo ir rengti partijas, o 
nuo 1994 m. metų pati vadovauja lie-
tuvių parapijos chorui. „Su parapijos 
choru yra lengviau, repertuaras ne 
toks sudėtingas kaip „Dainos sambū-

Birutė (kairėje) ir zita (stovi) Prašmutaitės su 
„sePtynių meno dienų“ savaitraščio koresPondente 
kamiLe ruPeikaite iš viLniaus

apie mus
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ryje“, kur reikia ruoštis koncertams. 
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę į 
Dainų šventes pradėjo kviesti užsie-
nio lietuvius; 1998 m. subūrus ke-
lionei nedidelį chorą, niekas iš diri-
gentų negalėjo važiuoti, tai paprašė 
mane. Tuomet turėjau progos padiri-
guoti Lietuvoje keliuose koncertuo-
se“, – pasakoja Z. Prašmutaitė. Prieš 
dvejus metus „Dainos sambūrio“ 
vadovavimą perėmus profesionaliai 
dirigentei G. Pranauskienei (iš Lietu-
vos atvažiavo prieš 15 metų) ir Ritai 
Mačiulaitienei, Zita jame dainuoja 
sopranu ir toliau akompanuoja. 

Bendraujant su Z. ir B. Praš-
mutaitėmis, buvo įdomu sužinoti, 
kas jų, gimusių ir augusių toli nuo 
Lietuvos, širdyse uždegė tokį uolu-
mą lietuviškos kultūros puoselėji-
mui. Kaip vieną svarbiausių stimulų 
Birutė įvardijo Pasaulio lietuvių jau-
nimo kongresus, ypač sužadinusius 
lietuviškumą: „Pirmąkart vykau į 
lietuvių kongresą 1976 m. – tuomet 
jis, trečiasis, buvo surengtas Pietų 
Amerikoje. Buenos Airėse susirin-
kęs lietuvių jaunimas iš 16 šalių 
man padarė didžiulį įspūdį, galėjau 
su jais, susirinkusiais iš viso pasau-
lio, susikalbėti lietuviškai. Tuomet 
grįžusi pagalvojau, kad ten yra vi-
siškai kitoks lietuviškas pasaulis, o 
mes čia, Australijoje, esame toli nuo 
jo. Vėliau vieną iš jaunimo kongre-
sų, šeštąjį, surengėme Australijoje, o 
mes su Zita jau tuomet dalyvavome 
organizaciniame komitete“. Daug 
jaudulio suteikė pasikeitusi Lietuvos 
situacija atgavus Nepriklausomybę. 

1988 m. rugpjūtį Zita išvažia-
vo į keturių mėnesių turnė per tris 
žemynus su ansambliu „Svajonių ai-
dai“ (turnė tikslas buvo raginti įvai-
rių šalių lietuviškąjį jaunimą tęsti 
Šeštojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso pradėtus darbus), o Lietu-
voje kaip tik tuo metu buvo prasidė-
jęs Atgimimas. Po gastrolių Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje ansamblis Lietu-
voje atsidūrė tik lapkričio mėnesį ir 
jau galėjo išgyventi tokius pokyčius 
– atgautą Lietuvos vėliavą ir himną“, 
– neslepia jaudulio seserys. Prisime-
na, kaip sovietiniais metais jas, iš 

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
traukiniu vežusias lietuviškų knygų 
ir plokštelių, sulaikė Lenkijos ir Lie-
tuvos pasienyje, skyrė baudą ir įspė-
jo, kad daugiau nebeįleis į Lietuvą. 

1992 m. viešėdama Lietuvoje 
Birutė Lietuvos dainų šventės organi-
zatoriams prasitarė, kad meno kolek-
tyvai iš Australijos norėtų atvažiuoti 
į 1994 m. Dainų šventę. „Australijo-
je kai kurie vyresni žmonės bijojo į 
Lietuvą važiuoti, o aš labai norėjau, 
kad kol tie vyresni dar gali, jie nuva-
žiuotų į Lietuvą ir savo akimis pama-
tytų pasikeitimus. Taigi važiavo jung-
tinis choras iš Adelaidės, Džylongo, 
Melburno ir Sidnėjaus kartu su tauti-
nių šokių grupe „Gintaras“. Taip pat 
pirmą kartą Lietuvoje surengėme at-
skirus koncertus Trakuose, Kaune ir 
Vilniuje su kelionę koordinavusia G. 
Pranauskiene. Koncertą Vilniuje įra-
šė ir rodė Lietuvos televizija“. 

2003 m. Lietuvoje vykusi 
Dainų šventė Birutei buvo itin įsi-
mintina, nes ji kartu su kitais chorų 
vadovais iš užsienio šalių – JAV ir 
Kanados – Dainų dienos metu diriga-
vo po vieną „Lietuva brangi“ posmą. 
„Ypatingas jausmas buvo dainuoti 
jau laisvos Lietuvos dainų šventėje, 
bet diriguoti buvo dar įspūdingiau. 
Lietuvoje per dainų šventes daug iš-
mokau ir jaučiausi subrendusi kaip 
vadovė. Kauno valstybinio choro va-
dovui P. Bingeliui padrąsinus įtampa 
dėl dirigavimo atslūgo, ir po to jau-
čiausi gerokai labiau pasitikinti savi-
mi“, – prisimena B. Prašmutaitė. 

Pasakodama apie „Dainos 
sambūrio“ (šiuo metu jame dainuoja 
apie 35 vyresnio amžiaus lietuvius) 
situaciją, B. Prašmutaitė sako, kad 
didžioji dalis dainininkų yra per 60 
m., labai mažai jaunų, trūksta vyrų 
(tai tikriausiai daugelio chorų proble-
ma). „Viduriniosios kartos žmonės 
neturi laiko ateiti dainuoti, o vyriau-
sieji dar labiau sensta. Jaunimo cho-
rų neturime, tačiau kartais ateina cho-
ristų anūkai ar sutuoktiniai australai, 
kurie išmoksta dainuoti lietuviškai“, 
– džiaugiasi Birutė. Ji įdėjo daug 
energijos, stengdamasi paįvairinti 
choro repertuarą. „Kai Lietuva dar 

nebuvo laisva, gaudavome gaidų, 
pvz., A. Budriūno iš Šiaurės Ame-
rikos. Būdama Čikagoje aplankiau 
muzikos archyvą, ten rinkau mūsų 
chorui tinkamų kūrinių. Viešėdamos 
Lietuvoje mes su Zita knygynuose 
ieškodavome natų – tiesa, ne visas 
tuometines dainas galėjome dainuo-
ti; mat dalis jų mūsų chorui būdavo 
pernelyg sudėtingos, o kita dalis dai-
nų būdavo apie Leniną ar kolūkius... 
Labai mums patikdavo B. Gorbuls-
kio ar A. Raudonikio dainos, taip 
pat mėgome Džylonge gyvenusio di-
rigento ir kompozitoriaus Mečio Ky-
manto sukurtas lietuviškos dvasios 
dainas, buvome parengę ir Melburno 
rotušėje atlikę Vytauto Mikalausko 
kantatą, – pasakoja B. Prašmutaitė. 
– Po Nepriklausomybės, kai politinė 
situacija pasikeitė, užmigom... Nors 
organizuojame visų didžiųjų švenčių 
šventimus, minėjimus, reikia dau-
giau švietimo ir kultūrinės veiklos. 
Norime išjudinti visus, kad Australi-
ja ypatingai atšvęstų Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetį. Laukiame 
ir naujų emigrantų, pajėgių aktyviai 
dalyvauti bendruomenės kultūrinia-
me gyvenime. Yra naujai atvykusių 
šeimų, kurios įsijungia į veiklą (nau-
jųjų emigrantų vaikai mielai lanko 
lietuviškų šokių grupes), tačiau mes 
net nežinome, kiek yra ir tų, neda-
lyvaujančių“. Dalį lietuvių Birutė 
vadina „šeštadieniniais ir sekmadie-
niniais“, kadangi lietuviška veikla 
vyksta daugiausia savaitgaliais. 

B. Prašmutaitė pabrėžia ir iš-
šūkius, su kuriais tenka susidurti: 
„Reikia gyventi dviejose kultūrose, 
ir visada taip bus. Man abi kultūros 
yra labai svarbios ir įdomios. Tarp 
jų reikalinga pusiausvyra. Įtemptas 
darbas, rūpinimasis šeima ir lietuviš-
ka veikla – visa tai reikia suderinti 
ir nepavargti. Nėra lengva į Lietuvių 
Bendruomenės valdybą ir į kultūrinę 
veiklą prikalbinti naujus narius...“ 
Bendraujant su energijos ir idėjų 
kupinomis Z. ir B. Prašmutaitėmis 
atrodė, kad jos iš tiesų nepavargsta, 
tolimajame žemyne pasišventusiai 
puoselėdamos lietuvišką kultūrą. 

       „Septynios meno dienos“

apie mus
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Nuostabų gegužės 20-osios 
sekmadienį Vilkaviškio kraštotyros 
muziejuje vyko tokia pat skaidri, kaip 
ir ta diena, poezijos popietė su Julija 
Švabaite Gyliene – poete iš Čikagos, 
Salomėjos Nėries premijos laureate. 
Pretekstas susirinkti buvo – nauja 
Julijos Švabaitės Gylienės poezijos 
knyga „Ant vėlių suolelio“. Šventėje 
dalyvavo poetės bičiulė, dailininkė 
iš Čikagos Magdalena Stankūnienė 
– Vilkaviškio kraštotyros muziejaus 
mecenatė, Vilkaviškio rajono mero 
pavaduotojas Jonas Meškauskas, kul-
tūros skyriaus vedėjas Artūras Blauz-
džiūnas ir kt. Popietę vedė Kraštoty-
ros muziejaus direktorius Antanas Ži-
linskas. Tai jau buvo antras poetės iš 

Poetė Julija Švabaitė Gylienė gražiai priimta tėviškėje
Čikagos pager-
bimas Lietuvo-
je – išvakarėse 
susitikimas su 
ja vyko Kau-
ne, Maironio 
literatūros mu-
ziejuje. 

J u l i j a 
Švabatė Gylie-
nė į Vilkaviškį 
buvo pakviesta 
ne atsitiktinai. 
„Aš Alvito vai-
kas“, – prisis-
tatydama sakė 
ji. O Alvitas 
– ranka paduo-
ti nuo Vilkaviš-
kio. Prieš susi-
tikimą su savo 
skaitytojais po-
etė apsilankė 
gimtojoje Šv. 
Onos Alvito 
parapijoje, kur 
buvo krikšty-
ta. Kaip tik bu-
vo švenčiamos 
Šeštinės, vyko 
šv. Mišios, vi-
sa tai ją grąži-
no į jaunystės 
laikus. Čia 

jos nekantriai laukė gimininga siela 
– klebonas iš poetų giminės – kun. 
Vytautas Kajokas. 

Sujaudinta šių susitikimų ir 
prisiminimų Julija atvyko į popietę 
su vilkaviškiečiais. Čia jau buvo su-
sirinkę ne tik draugai ir poezijos my-
lėtojai, bet ir pulkas Klampučių pa-
grindinės mokyklos saviveiklininkų, 
kurie buvo parengę didžiulę meninę 
programą ir savo rėmėjai Magdale-
nai Stankūnienei norėjo pademonst-
ruoti naujuosius tautinius drabužius, 
kuriuos mokykla nusipirko už šios 
mecenatės paaukotus pinigus.

Na, bet pradėkime nuo pra-
džios. A. Žilinskas įžangos žodyje 
papasakojo, kad toks susitikimas 

Kraštotyros muziejaus iniciatyva 
rengiamas nebe pirmas. „Mes krašto 
muziejuje pristatome žmones, kurie 
mūsų krašte mažiau buvo skaitomi ir 
žinomi, nes jie buvo atskirti nuo tė-
vynės. Ir dabar, kada gegužio žiedai 
pasklinda ir paukščiai iš visų kraštų 
sugrįžta, mūsų mieli išeiviai taip pat 
grįžta į Lietuvą – su savo dvasios 
turtais. Juos dovanoja mums, čia gy-
venusiems. Pernai buvome surengę 
susitikimą su Antanu Vaičiulaičiu, 
– dabar dar veikia paroda apie jį. 
Man jis tapo savotišku dvasios tėvu, 
o šiemet, susipažinęs su Julijos Šva-
baitės Gylienės kūryba, išdrįsau ją 
pavadinti savo dvasios motina“, – sa-
kė A. Žilinskas, pristatydamas šios 
dienos kaltininkę.

Poetė prisiminė studijas Kau-
ne ir Vilniuje, savo tėvelius, frontui 
artinantis paliktus gimtajame Čyčkų 
kaime, šalia Alvito, savo nelengvą 
savarankiško gyvenimo kelio pra-
džią, pasitraukimą į Vakarus.  

„Kai aš ištekėjau 1944 m. ge-
gužės 20 d., tuoj prasidėjo karas, 
– įvesdama į savo poezijos posmus 
pasakojo Julija. - 1944 m. liepos sek-
madienis. Mes sėdim mano tėviškė-
je, šalia Vaičiulaičių. Iš čia galima 
buvo labai patogiai nuvažiuoti ir į 
Kauną, ir į Vilnių. Vyras, advokatas, 
važinėjo į Kauną dalyvauti bylose. 
Sėdėjom paludieny, kai per pievas 
pamatėm ateinantį sužeistą kareivė-
lį, kruvinomis kojomis, basą. Sako, 
Pilviškiuos jau rusai, bėkit. Vyras, 
vokiečių teisme gynęs bylas, sakė 
negalįs pasilikt. Manė, išeisim laiki-
nai kur nors – iki Žaliosios, ir greitai 
grįšim... O mano tėvelis ir mamytė, 
– man ir šiandien sąžinė graužia, kad 
aš juos palikau, – sakė: „Vaikučiai, 
nebėkit. Ir čia reikės pagalbos“. 

Mudu išėjom pėsti. Ir dabar 
matau mamą ir tėtį, vidury kiemo 
stovinčius ir sakančius: „Nepalikit 
mūsų“... Apie tai ir pirmieji mano ei-
lėraščiai“.

Audronė V. Škiudaitė

Poetė juLija švaBaitė gyLienė (kairėje) ir daiL. mag
daLena stankūnienė su kLamPučių mokiniais, kuriems gra
žius tautinius rūBus Padovanojo geroji magdaLena

Knygų lentynoje
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Esame pranešę, kad JAV LB 
Clevelando apylinkės valdybos suda
ryta jaunimo poezijos konkurso ver
tinimo komisija  (dr. Jolita Kavaliū
naitė, pirm., Dalia Armonienė ir Ri
ta Balytė.) paskyrė premijas, o š.m. 
vasario 17 d. įvykusioje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje paskelb
tos laimėtojos. Jomis tapo vyresniųjų 
grupėje: Laura Stankevičiūtė – 1oji 
vieta (Lemont, IL);  Dalia Lukoše
vičiūtė – 2oji vieta (Punskas, Len
kija); Birutė Baguckaitė (Punskas, 
Lenkija) – 3ioji vieta. Jaunesniųjų 
grupėje: Ramunė Bartuškaitė – 1oji 
vieta (Parma Hts., OH); Giedrė Mi
lutytė – 2oji vieta (Willowick, OH); 
Adrija Vaičiulionytė – 3ioji vieta (S. 
Weymouth, MA); pagyrimus pelnė 
– Irena Rimkutė (Bedford, MA); Rin
gailė Barysaitė (Santa Clarita, CA). 

Pateikiame pluoštelį eilių.

Lietuva prisiminimuose

Tarytum šmėkla klaidžioju po 
                              labirintus praeities: 
Sugrįžtu į senamiestį ir Gedimino pilį, 
Ant Nemuno pakrantės sėduos pailsėt. 
Dairaus po Katedrą, Europos parką...

Nematomi sparnai tolyn vis neša – 
Štai jau pily Trakų lyg karalienė
                                               vaikštau. 
Lakstau tarytum vaikas po piliakalnius                                                                                     
                                              Kernavės 
Ir rankomis bandau apglėbti tolius.

Lyg vėjo gūsis praskrendu muziejų 
                                                     Jūrų, 
O Kuršių Nerijoj po smėlio kopas
                                                braidau. 
Pagaunu gintarą iš jūros tvirto glėbio, 
Stebiu žvaigždes ir švyturio šviesas 
                                                    nakty.

Lyg šmėkla klaidžioju po labirintus
                                               praeities, 
Nematoma jėga mane tolyn vis neša. 
Lyg vėjas – laisvas ir nematomas – 
                                                keliauju 
Po man mielas vietas.

Laura Stankevičiūtė

Jaunimo poezijos konkursas
Lietuvos žemė

Lietuvos žeme, praeityje 
didelė ir galinga, 
savo vardą garsinusi 
drąsiais didvyriais, 
amžiais priešų puolama, 
niekinta ir žeminama,

dabar žydi ir švieti
tarsi žvaigždė sidabrinė danguje,
rodanti lietuviams kelią – –
nepaklysti didelėje girioje,
surasti vienas kitą,
neprarasti vilties,
kovoti už tai,
dėl ko kovojo mūsų protėviai:
už kalbą, už kultūrą,
už mus visus,
kad dabar galėtume
džiaugtis tuo, ką turime.
                            Dalia Lukoševičiūtė

***

Širdis nerimsta, kai, Lietuva, tariu aš
                                           Tavo vardą,
O mintys blaškosi kaip audroje laivai.
Kodėl likimas skaudžiais pirštais
Vėl palietė Tave ir draskė taip ilgai?
Kodėl gi Tu? Kodėl vėl Tu?
Aš klausiu ir suprasti negaliu,
Kodėl Tave, o ne mane
Taikinyje turėjo nerimo, kančių, 
                                            skausmų...
Galų galę mirties banga?
Kentėjai, Lietuva, kentėjai ir sulaukei,
Kol nušvito pilna vilties diena.
Ir man džiugu, nes man širdutėj rašo:
Mes visi – – tai Lietuva.
O dabar išdidi ir nenugalima tapai,
Tau visi priešai tarsi nieko 
                        nereiškiantys draugai...
Tu esi man vienintelė tokia,
Kurią matau Europos viduje.
Matau, nes būti Tavyje aš negaliu.
Likimas lėmė, kad aš už sienų keturių,
Bet man per amžius Tu tiktai viena
Brangi Tėvynė Lietuva.

Birutė Baguckaitė 

Dabartis

Per amžius buvo Lietuva, 
Lyg spalvotų audinių skrynia.
Seneliai ūkiuose dirbėjo, 
Kaimai plėtėsi, laukai žydėjo.

Bet tie laikai jau praeityj, 
Nauja rodyklė pasirodė kelyj. 
Žmonės paplito, žemė dundėjo, 
Viskas naujėjo, brendo, grožėjo.

Plėtės rajonai, augo miesteliai, 
Prekyba iššoko ant gatvių kampelių. 
Per dienas klajojo pulkai žmonių. 
Ieškojo atrasti sau pramogų.

Miestų garsai girdėjos vakare, 
Gyvenimas tęsias mėnulio šviesoje. 
Šviesos lyg žvaigždės apšvietė naktį, 
Naujoves šviesoj nesunku atrasti.

Laisvė kitokia negu seneliai pajuto, 
Nors saulė dar šviečia ir vėjas dar 
                                                    pučia.
Dainos ir šokiai, jie tegyvuos, 
Girdėsis per girias, matysis kalnuos.

Išorė keičias, vis auga, turtėja, 
Lyg burtus išliejo moderniška fėja. 
Tik viena dalelė per amžius išliks, 
Tai Lietuvos plakanti gintarinė širdis.

Ramunė Bartuškaitė

Vidurnaktis

Katedros aikštėj suskambo varpai,
Guliu lovoj tyliai, ramiai.
Ir kapuos miega kariai.

Prisimenu, kaip dieną prieš tai 
Istorijos mokytoja pasakojo – – 
Kaip tie kariai, tie didvyriai, 
Kovojo už mus taip ilgai!

Jie karo lauke kovojo drąsiai, 
Nebijodami, nieko. 
Nei ginklo. 
Nei priešo.

Ir dėl to, kad jie kovojo taip 
                                          didvyriškai, 
Mes šiandien kalbam lietuviškai. 

mūsų kūryba
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Pasirinkdamas savo gyvenimo 
kelią – klausyk savo širdies, o ne pro-
to, todėl, kad jis mokėsi tiek, kiek gy-
veno tavo kūnas, o siela – amžinai.

Anksčiau gražiausias pasaulis 
su bedugnėm jūrom ir bekraščiais 
miškais dabar – suspaustas sunkiom 
plieninėm mokslo ir technikos gran-
dinėm. Ir gyvena jame žmogus, ku-
ris nemato nieko iš tiesų svarbaus, 
todėl, kad žiūri į pasaulį pro storus 
akinius, surinktus iš tūkstančio mik-
roschemų ir laidų. O visos jo mintys 
besibaigia didelėje, paslėptoje po sto-
ra striuke kišenėje, – ir padaryti ją 
sunkesnę – viso žmogaus gyvenimo 
tikslas. Jis mano, kad pažino viską ir 
kad viskas jam paklūsta, todėl, kad 
išmoko sintetinti iš vienos materijos 
– kitą. Bet žmogus, susidurdamas su 
kai kuriais reiškiniais, negali jų pa-
aiškinti, kaip jis besistengtų, ką beda-
rytų – naudos nėra. Tai tiesos, pažįs-
tamos ne mokslo išsivystymo dėka 
ir ne sukurtų galingiausių mašinų 
pagalba, o dvasiniu besivystymu ir 
pastangomis suprasti nesuvokiamus 
dalykus.

Vienas iš tokių dalykų – kalba. 
O būtent jos dvasinė pusė – amžina ir 
neaprėpiama kaip visata. Ta pusė, ku-

Kalba – tautos siela
ri nesusideda iš garsų bangavimo ir 
jos negalima pamatyti nė vienu, net 
pačiu galingiausiu mikroskopu. Ta, 
kuri nemateriali, bet jaučiama geriau 
nei bet kuri materija. Dvasinė kalbos 
jėga nepagaunama vien klausa, ji įsi-
skverbia tiesiai į širdį, nepalikdama 
abejingo nė vieno, net tolimiausio 
sielos kampelio. Ji visus mus jun-
gia, suteikia kažko šviesaus, kažko, 
kas pritraukia visiškai nepažįstamus 
žmones tapti geriausiais draugais.

To patvirtinimą galima leng-
vai rasti supančiame mus pasaulyje. 
Pavyzdžiui, lietuvių tauta, suvienyta 
vienos iš gražiausių kalbų, beveik ne-
turinčių analogijų. Ir žmonės, kalban-
tys, mąstantys arba nors kiek susieti 
su ja – už šimtų mylių jaučia ryšį su 
Lietuva – lietuvių kalbos tėvyne ir 
vienas su kitu. Kiekvienas iš jų su-
pranta, kad kartu jie – viena visuma, 
nedaloma ir nenugalima – lietuvių 
tauta. Visų jų sielos surištos dvasi-
ne gimtosios kalbos jėga, nešančia 
savyje visą istoriją, visą tautosaką ir 
viską, kas brangu jų sielai. Neretai 
sakoma, „kol gyva kalba – gyvens 
tauta“. Ir tai ne tušti žodžiai, todėl, 
kad kalba – tautos siela, o žmogus be 
sielos gyventi negali. Ne veltui am-

žiais lietuviai kovojo už savo kalbą 
ir saugojo ją, nepaisant visų praradi-
mų jie žinojo, kad kalba neįkainoja-
ma ir prarasti jos negalima nė už ką. 

Panašiai kaip kalba, pasaulyje 
yra daug nesuprantamų, stebuklin-
gų ir visiškai nepažintų dalykų, prie 
kurių per artimiausią tūkstantį metų 
žmogus nepriartėjo nė per žingsnį. 
Kažkada seniai begalinio likimo ke-
lio kryžkelėje jis pasuko ne ten ir 
dabar atkakliai eina, nepaisydamas 
priešmirtinių šauksmų gamtos, ku-
ri, kaip benamis šunelis, bando išgy-
venti šaltame betoniniame mieste su 
švininių debesų dangumi, pripildytu 
nuodingų chemikalų. Bet aš tikiu, 
kad ateis nauji laikai, kai mokslas 
ir technika nužengs į antrąjį planą, 
o žmogus stiebsis pažinti dalykus, 
kurie yra aukščiau jo supratimo, ir 
tas, atrodytų, beprasmis užsiėmimas 
duos tokių vaisių, kurių ir nesapnavo 
net pats genialiausias mokslininkas.

Vladimiras Babadžanas 
Simferopolio 43 vid.mokyklos 

11A kl. mokinys,
Krymo respublikinė M.K.Čiurlionio 

lietuvių kultūros draugija
Ukraina

Mes giedam Lietuvos himną 
Ir nešam trispalvę!

Išaušo saulutė. 
Atsikėliau laiminga ir saugi. 
Tik kapuos dar ilsėsis amžinai – – 
Tie mūsų didvyriai kariai.

giedrė Milutytė 

Lietuva

Mūsų protėviai čia gyvena, 
Mūsų gimtinė – – Lietuva.

Geltona mūsų saulė 
Šviečia ir šildo Lietuvos žemę. 
Geltonos ramunės žydi pievose, 
Palangos pajūris pilnas gintarėlių.

Ąžuolai pasipuošia žaliomis gilėmis, 
Žali beržai auga pušynuose pakrantėmis. 

Ožkos ir karvės ganosi laukuose. 
Šernai laksto Nidos pušynuose.
Raudonas kraujas teka lietuvaičių kūne.
Mūsų kraujas stiprus,
Kaip mūsų protėvių, 
Kurie gynė mūsų tėvynę nuo užpuolikų.

Mes didžiuojamės mūsų Tėvyne,
                                    Lietuva, visada. 
Niekada neužmiršime mūsų gimtinės, 
Mūsų meilė Tau, Lietuva.

Adrija Vaičiulionytė  

Ji mūsų tėvynė; ji mūsų žemė.
Ji mūsų ramybė; ji mūsų valia.
Apgaubė ji visus savo rankose.
Daug yra mirusių jos laukuose.
Ten medžiai ir gėlės auga aukštai ir
                                            gražiai.
Stovi ten kryžiai ant kalno aukštai.
Ten stovi per metus ilgai ir stipriai.

Tai Lietuva mūsų, tai mūsų namai. 
Ir ten širdis liks amžinai, amžinai.

Irena  Rimkutė 

Širdies šalis

Vėjelis pučia per laukus,
Saulytė šviečia danguje,
Gražios panelės pina plaukus,
Vaikučiai žaidžia lietuje.

Netoli nuo bokšto Gedimino
Stovi aikštė Katedros,
Kur ant mano galvos po gimimo
Šventas vanduo nulašėjo ant kaktos.

Nors ten liko tik mano seneliai,
Aš juos aplankau kai kada.
Tai mano širdies šalelė –
Mylima Lietuva.

Ringailė Barysaitė

mūsų kūryba
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Nauja Lietuvių Fondo Taryba
Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas š.m. balandžio 21 d. į  Tarybą išrinko šešis direktorius: Danutę Bin-

dokienę, Saulių Čyvą, Vytautą Kamantą, Marių Kasniūną, Lauryną Misevičių ir Vytautą Narutį. Pasikeitus profesi-
nėms aplinkybėms Marius Kasniūnas atsistatydino iš Tarybos direktoriaus pareigų. LF Tarybos posėdžio metu š.m. 
gegužės 22 d. į šią laisvą Tarybos direktoriaus pareigybę buvo išrinktas Arvydas Tamulis, kuris praėjusio suvažiavi-
mo metu pagal gautų LF narių balsų skaičių pateko į septintą vietą. Lietuvių Fondo direktoriai Arvydą Tamulį taip 
pat išrinko ir LF Tarybos pirmininku. M. Kasniūnas sutiko toliau dirbti LF Valdyboje.

LF taurės laimėtojai skirs $1000 premiją pasirinktai mokyklai
Lietuvių Fondas tęsia praėjusiais metais pradėtą tradiciją įsteigti LF taurę kartu su $1000 premija pasirinktai 

lituanistinei mokyklai ir skirti ją Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio lavinimo ir sporto sąjungos (sutr. ŠALFASS) 
organizuojamo krepšinio turnyro nugalėtojams. Šiais metais LF taure bei $1000 LF parama pasirinktai lituanisti-
nei mokyklai bus apdovanoti birželio 8–10 dienomis Niujorke vyksiančių 57-ųjų Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių krepšinio turnyro nugalėtojai. Visos krepšinio turnyre dalyvausiančios komandos prieš prasidedant varžy-
boms turi pasirinkti atitinkamą užsienyje veikiančią lituanistinę mokyklą, kuriai komandos pergalės atveju atitektų 
$1000 LF piniginė parama. 

2006 m. LF taurę laimėjo Čikagos „Žalgirio“ krepšinio komanda ir $1000 LF piniginę paramą paskyrė Mairo-
nio Lituanistinei mokyklai Lemonte. Norėdami, kad kiekvienais metais turnyro nugalėtojai pasirinktų skirtingą litu-
anistinę mokyklą, LF įvedė apribojimą, kad ta pati mokykla dvejus metus iš eilės negali būti Lietuvių Fondo skirtos 
$1000 premijos gavėja. (Daugiau informacijos apie 57-ąsias Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynes rasite Niu-
jorko Lietuvių atletų klubo, kuriam šiemet patikėta surengti žaidynes, internetiniame puslapyje: www.nylak.com, 
arba www.lithuanianfundation.org. Lietuvių Fondo tel: 630-257-1616, interneto adresas: admin@lithfund.org.)

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

admin@lithfund.org         www.lithfund.org

PLB ir PLJS kraštų 
valdybų pirmininkų 

suvažiavimas  
Šiemetinis PLB ir PLJS kraš-

tų valdybų pirmininkų suvažiavimas 
vyks  2007 m. rugpjűčio 6–9 d. Ker-
navėje. Rugpjűčio 6 d. (pirmadienį) 
10.00 val. išvykstama iš Vilniaus, 
nuo Katedros aikštės. 13.30 val. pra-
sideda pirmasis posėdis. Pirmą dieną 
vyks iškilmingas suvažiavimo atida-

Dar vienas bandymas 
išgelbėti Aušros Vartų

bažnyčią
Birželio 9 d. „Lietuvos žinios“ 

rašė, kad New Yorko teismas palaido-
jo paskutines lietuvių viltis išlaikyti 
Aušros Vartų bažnyčią New Yorke. 
Prieš mėnesį paprašę uždrausti New 
Yorko arkivyskupijai disponuoti 
bažnyčioje esančiomis vertybėmis 
lietuviai sulaukė neigiamo teismo 
sprendimo. Teismas nusprendė, kad 
bažnyčioje esantis turtas priklauso ar-
kivyskupijai ir ji turi teisę juo dispo-
nuoti. Tačiau lietuvių bendruomenė 
žada nenuleisti rankų ir, norėdama 
apsaugoti bažnyčios turtą, dar kartą 
kreipsis į teismą. Bažnytinės teisės 

žinovai teigia, kad vienintelė galimy-
bė išsaugoti šią šventovę – prašyti 
perduoti ją Lietuvos Katalikų baž-
nyčios žinion. LŽ šaltinių teigimu, 
pastarosios vadovai jau svarsto tokią 
galimybę. 

rymas, garbės svečių pristatymas, 
sveikinimai, dalyvių prisistatymas, 
įžanginius žodžius tars PLB valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė, PLJS 
valdybos pirmininkas Stasys Kulia-
vas ir Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie LR Vyriausybės 
generalinis direktorius Antanas Pet-
rauskas, bus aptarti socialiniai reika-
lai. Kitą dieną – švietimo, informaci-
jos ir spaudos, religiniai, kultūros rei-
kalai. Rugpjūčio 8 d. tarsis regionų 
atstovai ir bus aptarti visuomeniniai 
reikalai. Vakare vyks vakaronė. Rug-
pjűčio 9 d. bus tariamasi finansiniais 
ir organizaciniais reikalais ir jau 
grįžtama į Vilnių. Suvažiavime bus 
kalbama ir apie „Pasaulio lietuvio“ 
leidimo ir prenumeratos reikalus.

skelbimai


