
P
a

sa
u

li
o

turinys

37

3115

41

REDAKTORĖS ŽODIS
Informacija užliejo kaip veržli kalnų upė .............................................................................. 5

LIETUVOJE 
Naujosios PLB valdybos nariai ................................................................................................ 6
XIV PLB Seimo atgarsiai .......................................................................................................... 8
Pirmasis naujosios PLB valdybos posėdis ............................................................................. 9
PLB valdybos ateinančių metų darbai ................................................................................... 9
PLB Seime – ir minėjimas, skirtas Maironiui  ..................................................................... 10
S. Vėlavičienė – šių laikų knygnešė ir PLB metraštininkė.................................................. 12

TEMA
PLB dabartis ir ateitis ............................................................................................................... 15

AKTUALU
PLJS ir PLB: kartu ar atskirai? ................................................................................................. 29
Naujai išrinktas Seimas turėtų pataisyti Pilietybės įstatymą ............................................ 30

SVEČIAS
M. D. Navickienė: „Gyvenimą matau ne pro rožinius akinius,  
bet mažai kas jame man nepasiekiama“ ................................................................................ 31

LIETUVIAI PASAULYJE 
Vokietijoje aptarta diasporų įtaka šalių demokratinei plėtrai .......................................... 35
„Draugystės tiltas“ Europos lietuvius vėl sukvietė į Airiją ................................................. 37
Dr. J. Kazickas: „Šiuo pavyzdžiu norime pakviesti ir kitus vertinti ir 
remti lituanistinių mokyklų darbą“ ....................................................................................... 40
Išrinkta nauja Beriso lietuvių karalaitė ................................................................................. 41

DĖMESIO ........................................................................................................................................ 42 

 2012  r u g s ė j i s - s pa l i s   3



Vyriausioji redaktorė Deimantė Dokšaitė
plietuvis@plbe.org
Kalbos redaktorė sandra sirvidienė
Maketuotojas Darius Markūnas
Autoriai: Dalia Henke, tomas Marcinkevičius, Deimantė Dokšaitė, Eglė Mačiulytė, Žana jermakovaitė, 
neila Baumilienė, jūratė Caspersen, petras Maksimavičius, rūta avulytė Moreira, gintautas Želvys, 
artūras Maslauskas 
Fotografai: Eglė Mačiulytė, Žana jermakovaitė, Deimantė Dokšaitė, Marytė Šmitienė, Olga posaškova, 
algimantas Kalvaitis, Milda palilionytė, Dalia Henke
Iždininkė Elena skališienė
Spaudė uaB „Draugų studija“

Redakcijos adresas:
laikinai laiškus „pasaulio lietuviui“ galima siųsti plB atstovybės adresu:
Vilnius, gedimino pr. 53-212
lr seimo iii rūmai
lt-01109
Vilnius, lietuva

PLB tinklalapis:
www.plbe.org
www.lrs.lt/plb
issn 1732-0135

P
a

sa
u

li
o

Mėnesinis žurnalas. 2012 m. 08/510
Leidinys PasauLio Lietuvių Bendruomenės gyvenimui ir minčiai

PPREnUMERATA METAMS:
lietuvoje – 40 lt;
Europos valstybėse – 33 Eur;
australijoje:
paprasta prenumerata – 60 auD;
garbės prenumerata – 93 auD;
jaV, Kanada, kiti kraštai:  
paprasta prenumerata – 53 usD;
garbės prenumerata – 80 usD;
užsakant į lietuvą – 20 usD;

Prenumeratorių Lietuvoje dėmesiui! 
lietuvos pašte „pasaulio lietuvio“ 
užsiprenumeruoti nebegalima, tad 
visi norintys pratęsti prenumeratą tai 
turėtų daryti pervesdami lėšas banko 
pavedimu į „pasaulio lietuvio“ sąskaitą 
lietuvoje ir atsiųsdami elektroniniu 
paštu prenumerata@plbe.org adresą, 
kuriuo siųsti žurnalą.

Banko rekvizitai:
gavėjas: pasaulio lietuvių Bendruomenės atstovybė lietuvoje
sąskaitos nr. lt76 7300 0101 2423 6579
Bankas: aB „swedbank“
Banko adresas:  Konstitucijos pr. 20a, 03502 Vilnius
Banko kodas 73000
sWiFt kodas HaBalt22

Australijoje:
Čekius siųsti adresu: antanas V. Kramilius OaM, jp
83 Queen street
Canley Heights, n.s.W. 2166
australia

jAV, Kanada, kiti kraštai:
Čekius siųsti adresu: Elena skalisius
(„pasaulio lietuvis“)
920 Vose Drive, unit 305
gurnee, il 60031-4101
elenaskalisius@comcast.net

LEIDĖJAS
pasaulio lietuvių Bendruomenė (plB)
Žurnalas leidžiamas nuo 1963 metų.
platinti „pasaulio lietuvio“ tekstus ir vaizdo informaciją galima tik
gavus raštišką sutikimą.
„the World lithuanian“ magazine
published monthly by the lithuanian World Community, inc.
Copyright by the lithuanianWorld Community, inc.

Marija Danguolė navickienė (JAV)
plB pirmininkė, Visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininkė
navickiene@verizon.net

Kęstas Pikūnas (Lietuva)
pljs pirmininkas, jaunimo ir sporto reikalų 
komisijų pirmininkas
kestas@trysmilijonai.lt
www.pljs.org

Gintautas Želvys (Rusija)
rytų kraštų ir rusijos reikalų komisijos 
pirmininkas
irina_avrora@mail.ru

Jūratė Caspersen (Šveicarija)
Kultūros reikalų komisijos pirmininkė
jurate@caspersen.ch

Prel. Edmundas Putrimas (Kanada)
sielovados reikalų komisijos pirmininkas
putrimas@sielovada.org

Aurelija norienė (Belgija)
Europos reikalų komisijos pirmininkė
aurelija.noriene@skynet.be

Dalia Henke (Vokietija)
spaudos reikalų komisijos pirmininkė
daliahenke@yahoo.de

Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
(Argentina)
pietų amerikos reikalų komisijos pirmininkas
jkalvelis@yahoo.com.ar

Angelė Vaičiūnienė (Kanada)
Švietimo reikalų komisijos pirmininkė
angele.v@bell.net

Aušra Laurušaitė-Kromelis (JAV)
Organizacinių reikalų komisijos pirmininkė
ausra999@aol.com

Artūras Maslauskas (Danija)
Finansų reikalų komisijos pirmininkas
maslauskas@webmail.dk

Lina Stode (Švedija)
naujosios emigracijos reikalų komisijos 
pirmininkė
lina.stode@telia.com

PLB biuro adresas:  
213 West lake shore Drive
Cary, ill 60013 
usa

PLB  atstovybė Lietuvoje
gedimino pr. 53-212
lt-01109 Vilnius
tel./faks. +37052396264
El.p. vigryb@lrs.lt; plbav@lrs.lt
www.lrs.lt/plb
www.plbe.org

PLB atstovė Lietuvoje
Vida Bandis
+370 52 396 156
vida.bandis@lrs.lt

PLB konfliktų sprendimo komitetas:
Vytautas Maciūnas (jaV),
Marytė Šmitienė (Vokietija),
laurynas Vismantas (jaV) 

PLB kontrolės komisija:
saulius Kačiulis (italija),
angelė nelsienė (jaV),
aldona seghal (Švedija)

PLB  iždininkas
Ramutis Pliūra
ramas@gjmllp.com
3906 lakeview Dr. 
racine, Wi 53403 
usa 

PL iždininkė
Elena Skalšienė
skalisius@comcast.net
119 sheridan Court East 
Waukegan, il 600852101 
usa 

PASAULIO 
LIETUVIų 
BEnDRUOMEnĖS
(PLB) VALDYBA

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidybą iš dalies 
parėmė Užsienio reikalų ministerija

(2012–2015)

Dėl reklamos žurnale „Pasaulio lietuvis“ 
kreipkitės el. pašto adresu daliahenke@yahoo.de

4   r u g s ė j i s - r u g pj Ū t i s  2012



 rEDaKtOrės ŽODis

Š
įkart, dėliojant „Pasaulio lietuvį“, sunkiausia užduotis buvo atrinkti tai, kas svarbiausia, nes 
informacija, straipsniai ir reportažai tiesiog nepaliaujama ir veržlia, lyg kalnų upė pavasarį, 
srove užliejo. Ir tai suprantama, juk šis numeris išeina po ilgos pertraukos, mat vidurvasarį 
pasirodęs liepos–rugpjūčio „Pasaulio lietuvis“ buvo skirtas išskirtinai tik PLB Seimui, be to, 

po jo atsirado daug naujienų, pasikeitimų, apie kuriuos būtina pranešti, ir pačiame Seime 
išsakytomis mintimis, įvykusiais renginiais irgi norisi su visais skaitytojais pasidalinti.

Tad teko gerokai galvą pasukti, kaip į šįkart tokius kietai suveržtus „Pasaulio lietuvio“ 
puslapius sutalpinti viską, kas būtiniausia, bei atrinkti tai, kas kito numerio sulaukti 
jau niekaip negali. Su skaudama širdimi teko kai kuriuos tekstus atidėti į šalį, kai ką 
trumpinti ir prašyti žurnalo maketuotojo viską beveik grūste sugrūsti, kad net metaliniai 

segtukai, laikantys žurnalo puslapius, braškėtų.
Pirmiausia būtinai reikėjo atrasti vietos naujosios PLB valdybos pristatymui ir bent trumpam 

praėjusio PLB Seimo aptarimui. „Svečio“ rubrikoje – atskira, platesnė pažintis su naująja PLB 
valdybos pirmininke Marija Danguole Navickiene.

„Temos“ rubrikoje XIV PLB Seime išsakytas įvairiapusis požiūris apie PLB dabartį 
ir ateitį. Skirtingų šalių ir kartų atstovų nuomonių diapazonas labai platus ir gali būti 
puikus pamatas tolimesnėms diskusijoms dėl PLB krypties. Prie to paties, matyt, 
tinka ir Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininko bei PLB Seimo delegato Tomo 
Marcinkevičiaus komentaras ir pastebėjimai apie jaunosios ir vyresniosios užsienio 
lietuvių kartų santykius.

XIV PLB Seimo metu vyko ne tik posėdžiai, bet ir keli kultūriniai projektai, 
užpildydavę delegatų vakarus – S. Vėlavičienės knygos pristatymas, Maironio minėjimas, 
išeivijos lėšomis sukurtų dovanų įteikimas Valdovų rūmams. Apie kai kuriuos iš jų – irgi 
šiame „Pasaulio lietuvyje“.

Nemažas dėmesys šiame numeryje skiriamas ir lituanistiniam švietimui – nenuostabu, 
juk kaip tik prasideda nauji mokslo metai.

Kaip ir minėjau, dalis tekstų tiesiog netilpo į šį „Pasaulio lietuvį“, bet jie niekur 
nedingo, ketinu panaudoti juos ateityje, tad autorių prašau neįsižeisti.

O kol kas linkiu malonaus skaitymo. Be to, pranešu, kad PLB Seimas įpareigojo naująją 
Valdybą ir toliau tęsti „Pasaulio lietuvio“ leidybą. Beje, jai linkiu nenuilstamos energijos, 
susikalbėjimo ir susiklausymo, drąsos, diplomatijos ir savo idealų išlaikymo.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė

informacija 
užliejo kaip veržli
 kalnų upė
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liEtuVOjE

AušrA LAurušAitė-
KromeLis, 
organizacinių reikalų ir specialiųjų 
projektų komisijos pirmininkė 

gimiau Lietuvoje. 
nuo 1999-ųjų 
metų gyvenu 
Jav. mokiausi 
teksaso universi-
tete dalaso mies-
te (university of 
texas at dallas), 
kur baigiau politi-

nių mokslų studijas ir įgijau bakalauro 
laipsnį. vėliau studijavau teisę Pietų 
metodistų universitete (southern 
methodist university), kuriame įgijau 
teisės daktaro (Juris doctor) laipsnį 
su aukščiausiu pagyrimu – summa 
cum laude. taip pat studijavau 
tarptautinę teisę temple universiteto 
padalinyje tokijuje, Japonijoje. Šiuo 
metu gyvenu Hiustono mieste, dirbu 
teisininke tarptautinėje teisinėje 
firmoje „Baker Botts, L.L.P.“, kurioje 
užsiimu tarptautiniais energetikos 
projektais, taip pat esu energetikos 
teisės instituto, priklausančio Jav ir 
tarptautinės teisės centrui, patarėjų 
tarybos narė. vyras Pranas dirba 
gydytoju. esame aktyvūs Hiustono 
lietuvių bendruomenės nariai, aš taip 
pat esu Jav LB tarybos narė.  

AngeLė VAičiūnienė, 
švietimo reikalų komisijos pirmininkė

Ji dirbo ir praėjusios kadencijos PLB 
valdyboje, buvo 
Jav, Kanados, 
australijos, nau-
josios Zelandijos ir 
Japonijos reikalų 
komisijos pirminin-
kė. a. vaičiūnienė 
yra aktyvi Kanados 

lietuvių bendruomenės narė, vadovau-
ja Hamiltono apylinkės lietuviams.

ArtūrAs mAsLAusKAs, 
Finansų reikalų komisijos pirmininkas

gimiau 1970 m. gegužės 
30 d. 1988 m. baigiau Kauno 
salomėjos nėries vidurinę 
mokyklą. nepavykus įstoti į 
auštąją mokyklą, turėjau eiti 
į karinę tarnybą okupacinėje 
sovietų armijoje. 1990 m. 
grįžęs iš armijos, iš karto 
kibau į studijas vytauto di-

džiojo universiteto (vdu) ekonomikos fakultete. 
1994–1995 m. studijavau Paryžiuje pagal „Co-
pernic“ programą. studijas finansavo Prancūzijos 
valstybės suteikta stipendija.

mano darbo patirtis yra įvairi. grįžęs iš 
Paryžiaus, dirbau „L‘Óreal“ firmos marketingo 
vadovu  Lietuvoje. 1996 m. nutariau persikelti 
gyventi į daniją, tačiau niekada nenutraukiau 
ryšių su Lietuva tiek šeimos, tiek ir profesinėje 
srityje. 1997–2006 m. dirbau roskilės universitete 
tarptautinių projektų administratoriumi. didelę 
dalį projektų įgyvendinau Lietuvoje, gimtajame 
Kauno mieste, ir vdu. dabar dirbu finansų kon-
trolieriumi Kopenhagos universiteto medicinos 
mokslų fakultete, novo nordisk fondo lėšomis 
finansuojamame metabolizmo tyrimų centre.

nuo 1997 m. esu danijos lietuvių bendrijos 
(dLB) narys. 2004–2006 m. ir 2007–2008 m. 
buvau dLB tarybos narys ir iždininkas. 
2008–2012 – dLB archyvaras. 2010–2012 
metais buvau dLB pirmininkas. Šiuo metu esu 
dLB komunikacijos koordinatorius.

AureLijA norienė, 
naujosios emigracijos reikalų komisijos pirmininkė

gimiau 1970 m. Kaune, nuo 1995 m. gyvenu Belgijo-
je, dirbu šeimos gydytoja.

1996 m. kartu su keliais bendraminčiais flamandais 
įkūrėme Flandrijos-Lietuvos draugiją, iki 2008 m. 
buvau šios draugijos valdyboje.

2000 m. atkūrėme Belgijos lietuvių bendruomenę, 
2001–2009 m. buvau šios organizacijos pirmininkė, 
2009–2012 m. – vicepirmininkė.

2007–2010 m. dirbau seimo ir PLB komisijoje.
2009–2012 m. PLB valdyboje buvau atsakinga už žiniasklaidą.
nuo 2005 m. dirbu Belgijos gydytojų asociacijos valdyboje, kartą per 

savaitę esu įsipareigojusi Flandrijos raudonajam Kryžiui bei visuomeni-
nei Kūdikių priežiūros organizacijai.

Laisvalaikiu vedu  šokių seminarus, šoku pramogines programas: 
pramoginius šokius, argentinos tango, zouk, salsą.

mArijA DAnguoLė 
nAVicKienė, 
PLB valdybos ir Visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininkė

Lietuvoje gimusi ir su 
tėveliais per karą į vo-
kietiją, o paskui į Jav 
pasitraukusi, dabar 
gyvena Kalifornijoje. 
Pagal profesiją – 
matematikė. aktyvi 
labdaros veikėja. 

užaugino sūnų ir dukrą, turi dvi podukras.
apie m. d. navickienę plačiau skaity-

kite rubrikoje „svečias“.

LinA stoDe, 
europos reikalų komisijos pirmininkė

gyvenu stokholme nuo 2009 m., 
o Švedijoje – nuo 2002-ųjų. esu 
ištekėjusi. Baigiau teisės magistro 
studijas ir įgijau teisėjo išsilavinimą 
bei praktiką Švedijoje. Lietuvoje esu 
baigusi vilniaus universiteto istorijos 
fakultetą, bakalauro studijas. dabar 
dirbu teisininke stokholmo žemės 
gubernatoriaus biure, administraci-

jos taryboje (stockholm County administrative Board), 
apeliacijų skyriuje. Laisvalaikiu šoku lindyhopą, zumbą, 
žaidžiu golfą ir kasdien važinėju į darbą dviračiu.

PLB vaLdyBos 
nariai
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DALiA HenKe-čijunsKAitė, 
spaudos reikalų komisijos pirmininkė

gimiau Klaipėdoje 
spalio 28 dieną. 
uostamiestyje bai-
giau 8-ąją vidurinę 
mokyklą.

nuo 1992 metų 
gyvenu vokietijoje, 
Hamburge, auginu 

sūnų Joną (8 m.) ir dukrą melanie (19 m.)
2002 metais baigiau ekonomikos 

studijas  privačioje  Šiaurės akademijoje 
(nordakademie), elmshorne (Hamburgas), 
vokietijoje. Po šių studijų dvejus metus dir-
bau Lietuvos ekonominės plėtros agentūros 
Hamburgo skyriaus referente.

1999–2004 metais vadovavau Hambur-
go lietuvių bendruomenei. o 2003-iaisiais 
buvau išrinkta Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos (PLJs) valdybos pirmininke, tuo 
pačiu tapau ir PLB valdybos nare.

2006–2009 metais buvau PLB 
valdybos narė, europos kraštų reikalų 
komisijos pirmininkė.

nuo 2007 metų esu vokietijos Lietu-
vių Bendruomenės (vLB) tarybos narė.

nuo 2008 metų – vasario 16-osios 
gimnazijos kuratorijos narė ir vLB 
valdybos narė. o nuo 2010 metų vLB 
pirmininko pavaduotoja.

2009–2012 metų PLB valdybos kadenci-
joje buvau pirmininkės pavaduotoja, europos 
kraštų reikalų ir naujosios emigracijos reikalų 
komisijų pirmininkė, taip pat užsienio lietuvių 
koordinacinės komisijos narė.

gintAutAs ŽeLVys, 
rytų kraštų ir rusijos reikalų komisijos 
pirmininkas

Profesorius, 
menotyros mokslų 
daktaras. 

gimė dusetų 
miestelyje, Zara-
sų rajone. Baigęs 
Kauno J. gruodžio 
muzikos techniku-

mą, išvyko studijuoti į sankt Peterburgo 
n. a. rimskio-Korsakovo valstybinę 
konservatoriją, kurią baigė du kartus, 
ten įgijo pianisto ir operos režisieriaus 
specialybes. Po mokslų grįžo į Lietuvą, 
vedė, dirbo dėstytoju Lietuvos kon-
servatorijoje, buvo paskirtas vilniaus 
valstybinės filharmonijos direktoriu-
mi, tačiau šiuos darbus teko palikti. 
apgynęs menotyros mokslų daktaro 
disertaciją, gavo pasiūlymą dirbti sankt 
Peterburgo n. a. rimskio-Korsakovo 
valstybinėje konservatorijoje. išvyko į 
Peterburgą, kur gyvena ir dirba dabar. 
savo alma mater nuėjo kelią nuo docen-
to iki dekano, prorektoriaus kūrybiniams 
ir teatriniams klausimams. stato operos 
spektaklius įvairiuose europos teatruo-
se ir režisuoja tarptautinius kultūrinius 
renginius. nuo 2006 metų vadovauja 
dviem Peterburgo lietuvių bendruome-
nės organizacijoms – sankt Peterburgo 
lietuvių nacionalinės kultūros autono-
mijai ir Lietuvių kultūros draugijai sankt 
Peterburge, taip pat yra rusijos lietuvių 
tarybos pirmininkas.

juAn ignAcio 
Fourment KALVeLis, 
Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

gimiau ir gyvenu Beriso 
(Berisso) mieste, Buenos 
airių provincijoje, argen-
tinoje. man 30 metų, esu 
lietuvio anūkas, trečioji 
karta (Jonas Kalvelis iš 
Panevėžio į argentiną 
atvyko 1926 m.).

Šiuo metu studijuoju žurnalistiką Žurnalis-
tikos ir socialinės komunikacijos fakultete La 
Platos nacionaliniame universitete. 

2004 metais 10 mėnesių mokiausi lietuvių 
kalbos ir kultūros vokietijoje, vasario 16-osios 
gimnazijoje.

Šiuo metu dirbu Beriso savivaldybės spau-
dos ir žiniasklaidos departamente.

esu nevedęs, bet jau septynerius metus 
bendrauju su panele iš lietuvių bendruomenės 
alejandra Pumar Žebrauskas.

mėgstu su draugais žaisti futbolą, krepšinį ir 
stalo tenisą.  

nuo 2003 m. esu lietuviškos radijo valan-
dėlės „ecos de Lituania“ („Lietuvos aidai“) 
įkūrėjas, laidų režisierius bei vedėjas. 

PLB valdyboje esu jau antra kadencija.

KęstAs PiKūnAs, 
PLjs pirmininkas ir jaunimo ir 
sporto reikalų komisijos pirmininkas

gimiau Panevėžyje, kur 
baigiau vidurinę mokyklą, 
o prieš 12 metų išvažia-
vau mokytis į Jungtinę 
Karalystę. ten baigiau 
verslo vadybos ir mar-
ketingo studijas. Baigęs 
mokslus, dirbau spaudos 

ir leidybos versle. dar studijų metais buvau 
gana aktyvus studentas, vadovavau įvairiems 
universiteto klubams bei sporto koman-
doms. Į lietuvišką veiklą, o vėliau į Jungtinės 
Karalystės lietuvių jaunimo sąjungą (JKLJs) 
įsitraukiau 2008 metais. 2010 metais buvau 
išrinktas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(PLJs) pirmininku. Paskutinius metus dau-
giausiai laiko praleidau Lietuvoje, organi-
zuodamas pirmąjį Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimą (PLJs 2012). man patinka kelio-
nės, futbolas ir naujų idėjų įgyvendinimas.

PreL. eDmunDAs PutrimAs, 
sielovados reikalų komisijos pirmininkas

Jau bus penkiolikti metai, kai dirbu PLB valdyboje, pradedant 
pirmininkaujant vytautui Kamantui, tada gabrieliui Žemkalniui, 
toliau abiejose kadencijose su regina narušiene ir dabar esu 
kooptuotas į danguolės navickienės vadovaujamą valdybą.

užaugau Kanados lietuvių bendruomenėje toronte, todėl 
vertinu PLB siekius ir tikslus.

2003 metais buvau paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos (LvK) 
delegatu užsienio lietuviams katalikams. misijos paskirtis yra puoselėti 

užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordi-
nuoti ir remti jaunimo sielovadą, siekiant išlaikyti lietuviškas religines tradicijas išeivijoje.

Centrinė vyskupų konferencijos sekretoriato raštinė veikia vilniuje, mano raštinė 
įsikūrusi toronte, o gyvenu praktiškai lėktuve, nes nuolat lankau lietuvių katalikų 
bendruomenes pasaulyje.a. 

Ka
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Nors lietuviška liūtis sutrukdė 
XIV PLB Seimą tradiciškai 
pradėti pakeliant Lietuvos 
ir PLB vėliavas, tačiau kaip 

teisingai savo sveikinimo kalboje 
pastebėjo buvęs Prezidentas Valdas 
Adamkus, svarbiausia, kad kiekvie-
nas Lietuvos vėliavą neštume savo 
širdyje. Anot jo, lietuvių bendruo-
menė jam yra tas pats, kas Lietuva, 
ir jis iki šiol sakosi besijaučiantis 
visateisiu PLB nariu. V. Adamkaus 
manymu, PLB užduotis – po pasaulį 
pasklidusią tautą ne tik išlaikyti 
vieningą, bet ir sąmoningą, o ret-
karčiais atsirandančios nesutarimų 
bangelės neturėtų tam sutrukdyti.

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė, sveikindama 122 iš įvairių pa-
saulio kampelių atvykusius XIV PLB 
Seimo delegatus, pagyrė PLB už tai, 
kad ji visada ne tik kritikuoja, bet ir 
siūlo sprendimus. Be to, ji pažymė-
jo, kad negalima skirstyti į išeivijoje 
ir Lietuvoje gyvenančius, anot jos, 
mes visi esame lietuviai. I. Degutie-
nė taip pat padėkojo šešerius metus 
PLB valdybai vadovavusiai Reginai 
Narušienei, dar prieš XIV PLB Sei-
mą viešai paskelbusiai, kad daugiau 
į Valdybą nebekandidatuos.

KOnSTITUCIJOS PAKEITIMAI
Kadangi nemažai medžiagos (prane-
šimų ir dokumentų) apie XIV PLB 
Seimą jau buvo skelbta praėjusiame 
numeryje, o ir šiame kai kurias 
temas ir renginius nagrinėjame 
plačiau, taupydama vietą, trumpai 
aptarsiu tik tai, kas dar neminėta ir 
plačiau neanalizuojama praėjusia-

me, šiame ar dar kitame „Pasaulio 
lietuvio“ numeryje.

Tarp bene svarbiausių paminė-
tinas PLB Konstitucijos keitimo 
klausimas. Pakeitimus buvo pa-
rengusi praėjusi PLB valdyba, tarp 
kurių itin padėtį keičiantis buvo 
PLB valdybos rinkimų mechaniz-
mo pakeitimas. Buvo siūloma, kad 
būtų renkami ne atskiri žmonės, 
kurie vėliau tarpusavyje išsirenka 
pirmininką, bet būtų renkamas 
pirmininkas, kuris atsivestų ir savo 
komandą-valdybą. Toks pasiūlymas 
buvo motyvuotas tuo, kad viso 
Seimo, o ne vien Valdybos išrinktas 
pirmininkas bus įtakingesnis, o 
dirbti su savo komanda jam bus 
lengviau nei su atsitiktinai susibū-
rusia Valdyba. Tačiau Seimo dele-
gatai įžvelgė pernelyg daug tokio 
pasiūlymo trūkumų ir ne iki galo 
apgalvotą veikimo mechanizmą.

Visgi kitas gan svarbus pakei-
timas buvo įtrauktas – Garbės 
teismas pervadintas Konfliktų 
sprendimo komitetu ir įpareigo-
tas spręsti kraštų LB konfliktus, 
kurių jos pačios negali išspręsti.

Dar vienas, ypač mišrioms šei-
moms aktualus pakeitimas – pir-
masis Konstitucijos punktas buvo 
išplėstas ir nuo šiol skamba šitaip: 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
(PLB) sudaro visi lietuviai, gyveną 
už Lietuvos Respublikos ribų, bei 
jų šeimų nariai.“

RInKIMAI
Kaip desertas pasigardžiavimui, tra-
diciškai paskutinei Seimo dienai liko 
du bene svarbiausi darbai – rezoliu-
cijų priėmimas bei naujos PLB valdy-
bos, Kontrolės komisijos ir Konfliktų 
sprendimo komiteto (buvęs Garbės 
teismas) rinkimai.

Apie 15 priimtų rezoliucijų plačiau 
skaitykite Dalios Henke straipsny-
je, kuriame ji rašo apie naujosios 
Valdybos būsimus darbus.

Tapti PLB valdybos nariais iš 
pradžių panoro 19 kandidatų (rinkti 
buvo nuspręsta 9), bet pakvietus pri-
sistatyti, trys kandidatūras atsiėmė. 
Iš praėjusios kadencijos Valdybos vėl 
kandidatavo šeši, penki iš jų buvo 
perrinkti ir šiai kadencijai.

Skaičiuodama balsus Balsų skaičia-
vimo komisija dirbo iki vėlumos, mat 
susidarius situacijai, kai dvi kandida-
tės surinko po vienodą balsų skaičių, 
juos teko tikrinti kelis kartus ir itin 
kruopščiai. Bet galiausiai abi kandi-
datės, tiek Angelė Vaičiūnienė, tiek 
Linda Stode, į Valdybą pateko – apie 
tai kiek plačiau irgi rašo D. Henke.

Suskaičiuoti Kontrolės komisijos 
ir Konfliktų spredimo komiteto rin-
kimų balsus taip sudėtinga nebuvo. 
Kontrolės komisijos nariais tapo 
Saulius Kačiulis iš Italijos (91 balsas), 
Angelė Nelsienė iš JAV (79) ir Aldona 
Seghal iš Švedijos (63). Į Konfliktų 
sprendimo komitetą išrinktas Vytas 
Maciūnas iš JAV (69 balsai), Marytė 
Šmitienė iš Vokietijos (63) ir Laury-
nas Vismantas iš JAV (58).

PADĖKA
XIV PLB Seimas buvo uždarytas 
Valdovų rūmuose, kur iškilmin-
gai buvo įteiktos ir atidengtos 
išeivijos lietuvių surinktomis 
lėšomis sukurtos dovanos bei 
padėkota kadenciją baigusiai 
Valdybai, ypač jos pirmininkei 
Reginai Narušienei, už intensyvų 
ir svarbų darbą. 

Xiv PLB 
seimo ATGARSIAI

Deimantė 
Dokšaitė

Jūratė Caspersen, Šveicarija
Artūras Maslauskas, Danija

Dalia Henke, Vokietija
Gintautas Želvys, Rusija

Aušra Laurušaitė Kromelis, JAV
Danguolė navickienė, JAV

Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Argentina
Aurelija norienė, Belgija

Lina Stode, Švedija
Angelė Vaičiūnienė, Kanada

Antanas Rasiulis, Rusija
Žana Jermakovaitė, Airija

Juozas Sigitas Parancevičius, Lenkija
Aleksas Kulvietis, Kolumbija

Ieva Čekuolytė, Ispanija
Ligija Tautkuvienė, JAV

0 20 40 60 80 100

VALDYBOS RInKIMų REzULTATAI (balsų skaičius)
                                                                           93
                                                                           93
                                                                  84
                                                       71
                                                  67
                                                  67
                                           60
                                       55
                                   51
                                   51
                             45
                          41
              29
             27
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Pasibaigus PLB XIV Seimui, nau-
jai išrinkta Valdyba susirinko 
į pirmąjį posėdį ir iki vėlumos 
sprendė pirmuosius PLB 

strategiškai svarbius klausimus. 
PLB pirmininke vienbalsiai 

išrinkta Danguolė Navickienė, jos 
pavaduotojais tapo Dalia Henke ir 
Gintautas Želvys. Kitų metų Valdy-
bos darbo prioritetus  atspindi nau-
jai sudarytos komisijos. Atsižvelgę 
į asmeninius norus ir galimybes, val-
dybos nariai pasirinko kuruoti tam 
tikras veiklos sritis (pasiskirstymas 
pristatytas PL). Komisijų pirminin-
kai įsipareigojo netrukus pristatyti 
komisijų sudėtį ir veiklos gaires.

Pagal nusistovėjusią PLB 
praktiką (ir pagal 1973 metų JAV LB 
priimtas nuostatas), kai vienodą 
balsų skaičių surenka du nariai, 
yra paskiriamas vyresnis amžiumi. 
9-ąja Valdybos nare tapo Angelė 
Vaičiūnienė. Liną Stode nutarta 
kooptuoti į PLB valdybą pagal PLB 
Konstitucijos 27 straipsnį. L. Stode 
tampa visateise PLB valdybos nare. 

Taip pat į PLB valdybą kooptuo-
tas ir ilgametę patirtį valdyboje 
turintis prel. Edmundas Putrimas. 
Jam Valdyba patikėjo rūpintis 
sielovados reikalais.

Dabartinė PLB valdyba suda-
ryta iš 12 asmenų (PLJS valdybos 
pirmininkas į PLB valdybą įeina 
automatiškai).

Vida Bandis sutiko ir toliau 
atstovauti PLB Lietuvoje bei 
intensyviai bendradarbiauti su 
Valdyba. Deimantė Dokšaitė tęs 
„Pasaulio lietuvio“ vyriausiosios 
redaktorės darbą. 

PLB valdybos 2012–2015 
metų darbo kryptys 
išryškėja iš PLB Xiv 

seime priimtų 15 rezoliucijų (jas 
galite rasti www.plbe.org), kurios ir 
nusako, kas yra svarbiausia šiandie-
ninei PLB. dešimt iš jų yra skiriamos 
Lietuvos respublikos seimui ir 
vyriausybei. tai parodo, kad nuo 
sprendimus priimančiųjų Lietuvoje 
priklausys užsienyje gyvenančių lietu-
vių ryšys su Lietuva ir pagalba jai.

užsienio lietuviai yra agituojami bal-
suoti ateinančiuose rinkimuose ir rinkti 
seimo nariais tuos, kurie ne tik rūpinsis 
Lietuvos žmonių gerove, bet ir sieks 
palaikyti glaudžius ryšius su išvykusiais. 

MUMS SVARBūS ŠIE 
KLAUSIMAI IR TEMOS:
l vis dar adekvačiai neišspręstas 
pilietybės klausimas;
l balsavimas internetu bei vietoj 
vienos vienmandatės naujamiesčio 
apygardos keleto rinkiminių apygardų 
įkūrimas, skirtų užsienyje gyvenanti-
ems lietuviams, ir daugiau balsavimo 
punktų įsteigimas šalyse, kuriose 
gyvena gausus lietuvių skaičius 
plačiame geografiniame plote;
l politiniu sprendimu atskiros insti-
tucijos ryšiams su lietuviais užsienyje 
įkūrimas;
l ryšių su lietuviais užsienyje palaikančių 
komisijų, t. y. Lr seimo ir PLB bei 
užsienio lietuvių reikalų koordinavimo, 
darbo tęstinumo užtikrinimas;
l neformaliojo užsienio lietuvių 
švietimo iš urm perdavimas kuruoti 
Šmm, užtikrinant teisių ir pareigų 
atitinkamą perdavimą ir finansavimo 
paskirstymą;

l visų lietuvių švietimo institucijų, 
esančių užsienyje, tarp jų ir vasario 
16-osios gimnazijos, rėmimas, taip pat 
svarbus jų išlaikymas, kuris galimas tik 
padedant  Lietuvai;
l skubiai būtina išspręsti Lr ambasa-
dos uždarymo argentinoje klausimą, 
dėl to kreipėmės į Lr vyriausybę, 
prašydami peržiūrėti šį sprendimą;
l reiškiame susirūpinimą, dėl Lie-
tuvos trispalvės statuso išlaikymo, 
pateiktas įstatymo projektas turėtų 
būti peržiūrėtas.

Likusi rezoliucijų dalis yra skirta 
efektyvinti PLB struktūrų darbą, 
pagerinti atstovų į PLB seimą 
rinkimų tvarką, skatinti kraštų lietuvių 
bendruomenes aktyviai dalyvauti 
Lietuvos politiniame, ekonominiame, 
kultūriniame ir visuomeniniame gyve-
nime, užtikrinti PLB leidinio „Pasaulio 
lietuvis“ leidybą ir finansavimą. 

Kviečiame „Pasaulio lietuvio“ 
prenumeratą dovanoti savo drau-
gams, pažįstamiems ar kaimynams. 
nuo prenumeratorių skaičiaus ir Jūsų 
visų įnašo talpinant įdomią ir įvairią 
informaciją priklausys šio unikalaus 
leidinio sėkmė.

PIRMIEJI PLB VALDYBOS 
PROJEKTAI JAU SUPLAnUOTI:
l PLB kultūrinis projektas, kurio 
tikslas – pagerbti Lietuvos dainių 
maironį. Projektas išskirtine forma 
vyks per užsienio lituanistinių 
mokyklų mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo seminarą vilniuje spalio 10–12 
dienomis;
l spalio 24–28 dienomis vyks 
andriaus mamontovo su grupe turas 
po europą. Jis aplankys trijose šalyse 
esančias bendruomenes: vokietijos, 
danijos ir Švedijos;
l suplanuoti renginiai, vyksiantys 
2013 m. vasarą: Šveicarijoje vyks Xi 
europos lietuvių krepšinio turny-
ras; italijoje, sardinijos saloje – iX 
„draugystės tiltas“, lituanistinių 
mokyklų atstovų sąskrydis;

apie kitus regioninius rengi-
nius, projektus ir įvykius ir toliau 
stengsimės kuo detaliau informuoti 
leidinyje „Pasaulio lietuvis“. 

Dalia 
Henke

PLB vaLdyBos
atEinanČių 
MEtų DarBai

Pirmasis naujos 
PLB valdybos 
pOsėDis
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PLB SEIME – ir minėjimas, 

M inėjimą sudarė trys atskiros dalys ir baigėsi Kul-
tūros ministerijos gausiomis dovanomis Seimo 
delegatams, kad tie, kurie dar tik minės Maironio 
jubiliejinius metus savo kraštuose, galėtų pasi-

puošti patalpas Maironio plakatais, pasimėgauti leidiniu 
„Jūratė ir Kąstytis“ ir kompaktine plokštele „Maironio bal-
su“, kurioje – gražiausios Maironio žodžiais giesmės.

Minėjimas prasidėjo kilnojamosios parodos „Pavasario 
balsai“ atidarymu Seimo II rūmų fojė, kurią parengė Lie-
tuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, o ją PLB Seimo 
delegatams ir svečiams pristatė bibliotekos generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Algirdas Tamulevičius. Parodos 
autorė Nijolė Jonaitienė paminėjo, kad bibliotekos interne-
tinėje svetainėje yra patalpinta ir virtuali paroda „Išliksiu 
gyvas...“, kuri papildo šią kilnojamąją parodą ir yra priei-
nama trimis kalbomis, jei norima ja pasinaudoti užsienio 
šalyse. Parodos atidarymą lydėjo keletas aktorės Gražinos 
Urbonaitės skaitomų Maironio eilių.

Jūratė 
Caspersen

2012-ieji paskelbti Maironio 
metais ir net keleto kraštų lietuvių 
bendruomenių savo gyvenamose 
šalyse jau pažymėjo šią sukaktį 
minėjimais, koncertais, skaitymais 
ar iškylomis. plB XiV seimo darbo 
metu, rugpjūčio 9 dienos vakarinėje 
programos dalyje buvo taip pat 
surengtas minėjimas didžiajam 
mūsų tautos dainiui pagerbti, 
bendradarbiaujant su Kultūros 
ministerija, lietuvos nacionaline 
M. Mažvydo biblioteka ir koncertine 
įstaiga lietuvos nacionalinė 
filharmonija.

MAIROnIUISKIRTAS

M. 
Šm
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Pagrindinė minėjimo dalis, jau 
persikėlus į Seimo III rūmų kon-
ferencijų salę – tai pačių delegatų 
paruošti pranešimai apie Maironio 
pėdsakus užsienio šalyse. Vytauto 
Naruševičiaus pranešime „Mairo-
nis ir Kijevas“ apžvelgtos Maironio 
filologijos studijos Kijevo univer-
sitete (1883 m.), kuriomis jaunas 
poetas liko visiškai nepatenkintas 
ir po pirmojo semestro atsiėmęs 
dokumentus sugrįžo į Kauną. 

Iš Anos Berezovskajos praneši-
mo „Maironio gyvenimas ir veikla 
Sankt Peterburge“ su citatomis iš 
prof. Vandos Zaborskaitės (kurios 
šviesų atminimą pagerbėme tylos 
minute) monografijos „Maironis“ 
ir šiandieninių Maironio žingsnius 
menančių koridorių ir auditori-
jų nuotraukų galerijos galėjome 
patirti, kokie reikšmingi kaip dvasi-
ninkui ir kokie derlingi kaip poetui 
buvo tie 4 metai studijų ir 15 metų 
profesoriavimo Sankt Peterburgo 
katalikų dvasinėje akademijoje.

Profesoriavimo Peterburge 
metais Maironis gal keturis, o gal 
ir daugiau kartų vyko atostogauti į 
Šveicariją (J. Caspersen pranešimas 
„Maironio pėdsakai Šveicarijoje“), 
kur jis malonėjosi gamtos grožybė-
mis iš St. Charles Hall vilos Meg-
gene, kuri stovi ant „ežero kranto 
Keturių kantonų“. Čia Maironis 
1907 metais liepos 25 dieną užbaigė 
rašyti poemą „Jaunoji Lietuva“. Šios 
datos šimtmečio proga 2007 me-
tais Šveicarijos lietuviai atidengė 
Poetui atminimo lentą jo pamėgtai 
poilsio ir kūrybos vietai pagerbti.

Jei Maironis važiuodavo su ma-
lonumu atostogauti Šveicarijon, 
tai į Vokietijos Bad Vildungeno 
kurortą 1928 metais ir 1929 metais 
vyko bėdos prispaustas. Marytės 
Dambriūnaitės-Šmitienės iš Vo-
kietijos LB pranešimas „Maironis 
Vokietijoje“ iš cituoto Maironio 
laiško savo sesei Marcelei atsklei-

dė, kad poetas negalavo dėl sutri-
kusios pūslės, bet besigydydamas 
sanatorijoje džiaugėsi savo gerų 
bičiulių Baronų šeimos kompani-
ja, kuri jį atlydėjo iš Kauno.

Maironio pripažinimo ir pagar-
bos momentai atsispindėjo Arvydo 
Tareilos iš Latvijos LB pranešime 
„Maironis Mintaujoje (Jelgavoje)“, 
kur poetas lankėsi 1932 metais jam 
latvių lietuvių suorganizuotame 
kūrybos vakare ir kur Maironis 
buvo vainikuotas laurų vainiku. 

Jei Maironio kelionių geogra-
fija nėra plati, tai poeto vardas ir 
eilės tėvynainių širdyse išnešioti 
po visą pasaulį, ypač tremtinių ir 
karo pabėgėlių bei jų palikuonių 
gretose.To pavyzdys buvo gra-
žiai pristatytas Juozo Polikaičio 
iš JAV pranešimas „Maironio 
vardas Čikagoje“, kuriame buvo 
nušviesta lietuvių tautos dainiaus 
vardo reikšmė Maironio vardu 
pavadintos lituanistinės mokyklos 
ilgametėje veikloje. Su Mairo-
nio vardu širdyje ir jo žodžiais 
lūpose daugiau nei 500 mokyklos 

Rugpjūčio 22 dieną po sunkios ligos Lietuvoje mirė romas Kasparas. Jis būdamas 
vaikas mokėsi Palangos progimnazijoje, po antrojo pasaulinio karo – vokietijoje, 
oldenburgo lietuvių gimnazijoje. nuo 1948 metų gyveno Brazilijoje, kur baigė Belo 
Horizontės technikos universitetą. 1957 metais persikėlęs į Jav, studijavo  čikagoje, 
ilinojaus technologijos institute. 

1967–1982 metais dirbo ilinojaus inžinerinių tyrinėjimų instituto mechaninės inžinerijos 
departamento skyriuje. 1973 metais išrinktas į PLB valdybą. 1976 metais ėmė bendradar-
biauti su „Pasaulio lietuviu“, o 1978–1980 metais buvo vienas iš jo redaktorių. nuo 1982 
metų radijo „amerikos balsas“ lietuvių tarnybos vašingtone bendradarbis, nuo 1999 metų – 
Lietuvos radijo korespondentas Jav.

Paskutiniuosius savo gyvenimo metus r. Kasparas praleido sugrįžęs į Lietuvą.
velionis palaidotas antakalnio kapinėse.
PLB valdyba užjaučia velionio artimuosius, praradome aktyvų ir brangų bendruomenės narį.

atsisveikinome su amžinyBėn 

mokinių, pasipuošusių lietuvių 
tautiniais rūbais ir plevėsuojančių 
mažomis trispalvėmis, trumpame 
filmuke ilgai skandavo ir Mairo-
niui brangiausią žodį „Lietuva“.

Kraštų lietuvių bendruomenių 
pristatytus pranešimus vienumon 
suvedė Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus direktorė Aldona Ru-
seckaitė savo pranešime „Maironio 
ženklai tarp pasaulio lietuvių“. Ji taip 
pat pranešė apie ką tik išėjusią jos 
pačios parašytą biografinių meninių 
Maironio gyvenimo etiudų knygą 
„Šešėlis JMM“, kurią galėjome čia 
pat įsigyti.

Vakarą baigėme gražiausių Mai-
ronio giesmių koncertu, kurį atliko 
Lietuvos nacionalinės filharmoni-
jos solistas Liudas Mikalauskas ir 
Nacionalinės premijos laureatas 
Valstybinis Vilniaus kvartetas.

Minėjimą pradėjome ir kon-
certą baigėme drauge giedodami 
Maironio „Lietuva brangi“. Tai 
buvo nesurežisuotas, bet vieningas, 
susiklausęs ir darnus pasaulio lietu-
vių choras. 

r. kasParuPaLydėtu
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liEtuVOjE

Šis „Pasaulio lietuvio“ numeris išeis 
jau po pirmųjų S. Vėlavičienės mirties 
metinių. Tačiau jos kolegos biblioteki-
ninkai S. Vėlavičienės straipsnių rin-
kinį „Draustosios spaudos pėdsakais“ 
išleido nepraėjus nė metams po to, kai ji 
iškeliavo amžinybėn. Knygos pristatyme 
XIV PLB Seimo delegatams susirinkusieji 
dalijosi savo prisiminimais, nes ne vienas 
jų S. Vėlavičienę pažinojo.

Štai buvusi PLB valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė ją prisiminė kaip itin at-
sakingą ir kompetentingą profesionalę bei 
pabrėžė tai, jog labai svarbi S. Vėlavičienės 

Silviją Vėlavičienę teko pažinoti ir man. Dar būdama Vilniaus universiteto 
Žurnalistikos instituto paskutinio kurso studentė pravėriau jos tuomet vadovaujamo 
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus duris, mat būtent 
apie užsienio lietuvių žiniasklaidą panorau rašyti savo baigiamąjį darbą. Tuomet 
man pasirodė, kad S. Vėlavičienė į mane žiūrėjo ne itin rimtai, bet kai pamatė, kad 
vos ne kiekvieną dieną kiurksau bibliotekoje, tapo tikru ramsčiu ir pagalbininke man 
mokantis, negailėdama laiko ir sukauptų žinių, ji mielai su manimi jomis dalijosi.

S. Vėlavičienė – 

Deimantė Dokšaitė

šių laikų knygnešė 
ir PlB metraštininkė

tymą susirinkusiųjų – jos pirmą kartą 
susitiko dar studijuodamos Vilniaus 
universitete, dainų ir šokių ansamblio 
repeticijose. „Tiesa, Silvijai, matyt, labiau 
rūpėjo studijos, todėl ansamblyje ji neuž-
sibuvo“, – prisiminė R. C. Unt. Bet mo-
terų pažintis vėl atsinaujino 1990-aisiais 
Vokietijoje, Hiutenfelde, ir nuo to laiko 
virto nesibaigiančiu ir įdomiu susiraši-
nėjimu.

Apie S. Vėlavičienę prisiminimais 
pasidalinti paprašiau jos kolegę ir darbų 
tęsėją dabartinę Lituanikos skyriaus 
vedėją Jolantą Budriūnienę.

vertybė buvo tai, kad ji gerai suvokė ne 
tik aplinką, kurioje pati gyveno, bet ir tą, 
esančią išeivijoje.

Kitas buvęs PLB valdybos pirminin-
kas Gabrielius Žemkalnis sakėsi, kad 
skaitydamas knygą vėl tarsi susitikęs su 
S. Vėlavičiene visose pažįstamose vie-
tose. „Silvija – šių laikų knygnešė, PLB 
metraštininkė ir kukli darbštuolė“, – 
taip užsienio lietuvių spauda besirūpi-
nusią bibliotekininkę apibūdino jis. 

Estijos lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Rasa Cecilija Unt velionę pažinojo 
bene ilgiausiai iš visų į knygos prista- D. 
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Savo prisiminimais knygos pristatyme 
dalijosi pasaulio lietuviai. O kokią jūs 
prisimenate Silviją kaip kolegę?
Kai 1995 metais baigusi lituanistikos 
studijas tuometiniame Vilniaus peda-
goginiame universitete (dabar Lietuvos 
edukologijos universitetas) atėjau dirbti į 
Lietuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos Lituanistikos skyrių, 
jam vadovavo Silvija Vėlavičienė. Tai 
buvo ypatingas laikas – vos prieš keletą 
metų atvertos bibliotekos spec. skyriaus, 
kuriame visą sovietmetį nuo visuomenės 
saugota „pavojinga literatūra“, durys, 
skaitytojai plūste plūdo susipažinti 
su ten buvusia „įkalinta“ tarpukario 
spauda; vienas po kito Lietuvą jau buvo 
pasiekę iš JAV parplukdyti milžiniški 
talpintuvai su lietuvių išeivijos knygomis 
ir periodine spauda. Lituanistikos sky-
riaus skaitykla vos pajėgė talpinti visus 
norinčius išvysti, susipažinti, nagrinėti 
iškiliausių užsienio lietuvių literatūros, 
kultūros, meno, istorijos autorių darbų. 
Silvija buvo visų šių įvykių sūkury-
je – ji geriausiai žinojo, kokių knygų ar 
periodinės spaudos dar trūksta ne tik 
nacionalinei, bet ir kitoms Vilniaus, 
Kauno, net provincijos bibliotekoms. 
Domėjosi  išeivijos lietuvių publikuoto 
ir rankraštinio paveldo pasklidimu po 
Lietuvą. Į Silviją patarimo kreipdavosi 
išeivijos lietuviai, norėdami apsispręsti, 
kuriai šalies kultūros paveldą saugan-
čiai institucijai dovanoti savąsias namų 
bibliotekas ar asmeninius archyvus. Per 
pirmąsias savo viešnages JAV ir kitų šalių 
užsienio lietuvių bendruomenėse ji buvo 
įgijusi tautiečių pasitikėjimą bei užsitar-
navusi autoritetą. 

Prisimenu ją kaip be galo energingą, 
veiklią moterį, turinčią pakankamai aiškiai 
suformuotą savąją nuomonę į šalyje vyks-
tančius politinius, visuomeninius, kultūri-
nius procesus, greitai sugebančią įsigilinti 
į naujus dalykus, greitėjantį, besikeičiantį 
gyvenimo ritmą, priimti argumentuotus, 
ateities veiklai reikalingus sprendimus. 
Apskritai, Silvija turėjo šiandieninės konku-
rencijos sąlygomis retai pasitaikančią savy-

bę – dalintis įgytomis žiniomis, patirtimi, 
skatinti gilintis ir domėtis savo profesine 
sritimi visus, rodančius susidomėjimą. 
Ji niekada nestokojo geranoriškų, bet 
visuomet profesionalių patarimų, todėl 
sulaukdavo ir knygos, kultūros istorija 
besidominčių studentų, doktorantų, ir 
mokslo žmonių vizitų. 

Kaip susiklostė, kad Silvija pasirinko 
būtent tokį darbo barą – užsienio 
lietuvių spaudą?
Po to, kai Nacionalinėje bibliotekoje 
veikęs Lituanistikos skyrius buvo 
reorganizuotas į Lituanikos skyrių 
(terminas „lituanika“ paprastai api-
brėžiamas kaip informacija, autorystė, 
kalba ar tematika, susijusi su Lietuva), 
pagrindiniu jos darbo objektu tapo 
užsienio lietuvių spauda bei užsienyje 
publikuota informacija apie Lietuvą. 

Kokie leidiniai jai buvo brangiausi?
Silvijai Vėlavičienei apibūdinti tiktų 
terminas „knygos žmogus“. Taigi, 
atsakyti, kurie leidiniai jai buvo bran-
giausi, be galo sunku. Ji tiesiog mylėjo 
knygas. Dažnai sakydavo, kad darbas 
bibliotekoje yra pats įdomiausias, kokį 
tik ji, baigusi lituanistikos studijas, ga-
lėjo įsivaizduoti. Pamenu, jog kažkada 
(tuo metu bibliotekoje jau nebedirbo) 
Silvija paatviravo, jog po keturių de-
šimtmečių darbo nieko taip nepasi-
ilgsta, kaip knygų fondų, sakėsi, jog 
kartais sapnuoja, lyg vaikščiotų tarp 

buvusio savo skyriaus fondų lentynų ir 
užuodžia tą ypatingą knygų kvapą...

Silvijai buvo svarbūs visi leidiniai – tie, 
kurie dėl šalies okupacijos penkis dešim-
tmečius nebuvo prieinami šalies skaityto-
jams; tie, kurių pirmieji egzemplioriai po 
ilgų pastangų pagaliau pasiekdavo biblio-
teką; tie, kurių puslapiuose aptikdavo ver-
tingą buvusio knygos savininko autografą 
ar kitokį autentišką įrašą... Apskritai visi, 
su kuriais bibliotekos skaitytojas turėjo 
teisę susipažinti.

O laisvalaikiu mėgo skaityti lietuvių 
bei užsienio šalių autorių grožinę kūrybą, 
domėjosi leidybos raida Lietuvoje, skirdavo 
laiko kultūrinės ir literatūrinės spaudos 
skaitymui, o savaitgaliais bei atostogų 
metu, pasak jos pačios, visada veikdavęs ra-
dijas, taigi ir naujausios kultūros tematikos 
laidos buvo išklausomos...

Pamenu, kad ji kiek skeptiškai žiūrėjo 
į neseniai išvykusiųjų naujus įsteigtus 
laikraščius. Kaip manote kodėl?
Gal žodis „skeptiškai“ nėra visiškai 
tinkamas. Silvija veikiau teikė pirme-
nybę vadinamosios „dipukų“ bangos 
spaudai. Ir tai, žinoma, buvo susiję su 
tos spaudos turiniu. Vis dėlto Silvija do-
mėjosi ir naujausiais užsienio lietuvių 
periodiniais leidiniais, leidybos tenden-
cijomis atskirų šalių užsienio lietuvių 
bendruomenėse, apie tai yra publika-
vusi straipsnių, skaičiusi pranešimų 
konferencijose, jos straipsnių rinkinyje 
„Draustosios spaudos pėdsakais“ taip 
pat spausdinamas straipsnis šia tema.

Jums teko ir kartu keliauti darbo reika-
lais. Gal papasakotumėte, kur lankėtės, 
ką veikėte, kas nustebino?
Pastaruosius keletą metų su Silvija 
dažnokai tekdavo dalyvauti įvairiuose 
kultūriniuose  renginiuose – knygų 
pristatymuose, susitikimuose su užsienio 
lietuvių kūrėjais. Ne kartą vykome į VDU 
Išeivijos studijų centro organizuojamas 
mokslines konferencijas, kuriose gvilden-
tos su užsienio lietuvių spauda susijusios 
temos. Jos domėjimosi užkrėsta ir pati 

šių laikų knygnešė 
ir PlB metraštininkė
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ėmiau labiau gilintis į lietuvių diasporos 
spaudos problematiką. 

Įsimintina buvo ir 2007 metų kelionė 
į Romą, kur vykome parengti pargabe-
nimui į Lietuvą diplomatų Lozoraičių 
kolekcijos bibliotekos. Apie šią kelionę 
viename iš savo straipsnių labai išsamiai 
yra rašiusi Silvija. Mano atmintyje šios 
dienos išliks dėl unikalios galimybės 
artimiau pažinti ir pabendrauti su 
šviesios atminties ambasadoriumi Kaziu 
Lozoraičiu, susipažinti su ta lietuviškąja 
sala Romos centre, kur ilgus metus gy-
veno ir dirbo Lietuvai Lozoraičių šeimos 
atstovai. Taip pat dėl galimybės glaudžiai 
bendrauti su Silvija, stebėti, kaip pro-
fesionaliai ji sugeba apžvelgti, įvertinti 
pirmą kartą matomą knygų kolekciją, 
analizuoti jos turinį, kiek ne tik lietu-
vių, bet ir pasaulinės kultūros istorijos 
žinių ji pasitelkia kalbėdama apie vieną 
ar kitą leidinį. Po darbų vaikštinėjant 
Romos gatvelėmis smagu būdavo išgirsti 

pasakojimų apie garsių jos protėvių – se-
nelio dailininko Petro Kalpoko ir tėvo 
Rimto Kalpoko Italijoje praleistus metus... 
Pamenu nepaslepiamą jaudulį Silvijos 
veide, kai Kazys Lozoraitis vieną pavakarę 
mus atvežė į garsiąją Campo dei Fiori 
aikštę, kurioje prieš daugelį metų mėgo 
lankytis tuo metu Romoje gyvenęs jėzuitų 
mokyklos mokinys Rimtas Kalpokas... 

Kokiam skaitytojui ir kodėl turėtų būti 
įdomi naujoji knyga?
Atrenkant straipsnius knygai buvo 
galvojama, kad ją skaitys ir kultūros 
bei knygos istoriją studijuojantys 
universitetų studentai, ir Nacionalinės 
bibliotekos istoriją kada nors rašysian-
tys kolegos, ir šiandien užsienyje gyve-
nantys lietuviai ar jų palikuonys, ir visi 
kiti, kurie domėsis XX a. pab.– XXI a. 
pradžios šalies kultūros procesais.

Perėmėte Silvijos darbus. Kokios šiandienos 
aktualijos, kas šiandien svarbu jūsų skyriui?
Džiaugiuosi galėdama dirbti skyriuje, 
kuriame saugomas, tvarkomas ir ty-
rinėjamas lietuvių užsienyje sukurtas 
publikuotas paveldas. Tai labai svarbi 
tautos tapatybės dalis, ypač aktuali ir 
nagrinėtina šiandien, vis spartėjančių 
globalizacijos procesų akivaizdoje. 

Lituanikos skyriuje pastaraisiais metais 
vykdome du, vienas su kitu glaudžiai 
susijusius projektus – rengiame trečiąjį 
leidinio Lietuvių išeivijos bibliografija 
1945–2000. Serialiniai leidiniai tomą, 
kuriame esame užsibrėžę suregistruoti 
visus minimu laikotarpiu lietuvių dias-
poroje publikuotus žurnalus, laikraščius, 
biuletenius.Taip pat vykdome prieš trejetą 
metų pradėtus lietuvių išeivijos periodinių 
leidinių skaitmeninimo ir jų  atviros priei-
gos portale www.epaveldas.lt užtikrinimo 
darbus. Abu minimi projektai be galo 
susiję dėl tos priežasties, kad ir pirmajam, 
ir antrajam reikalingas išsamus periodinių 
leidinių turinys. Deja, ne visų daugiau nei 
tūkstančio kada nors lietuvių diasporoje 
ėjusių ar tebeeinančių leidinių pilnus 
visų metų komplektus šiandien turime 

bibliotekoje. Todėl glaudus ir geranoriškas 
bendradarbiavimas su užsienio lietu-
vių bendruomenėmis, organizacijomis, 
atskirais jų nariais, šiandien savo visuome-
ninėse ar privačiose kolekcijose saugan-
čiais mums taip reikalingus spaudinius, 
yra be galo svarbus. Tik įsigiję ar kitaip 
turėdami galimybę pasinaudoti mums 
trūkstama informacija, galėsime užbaigti 
lietuvių išeivijos spaudos apskaitos darbus 
bei suteikti galimybę šia spauda besido-
mintiems vartotojams, jos turinį kaip 
istoriografinius šaltinius naudojantiems 
mokslininkams atverti vis dar netyrinėtas 
išeivijos lietuvių visuomeninės, kultūri-
nės, politinės veiklos sritis. Viliuosi, kad ir 
ateityje, taip kaip ir iki šiol, mums pavyks 
bendradarbiauti kaupiant, apskaitant bei 
atliekant šių leidinių skaitmeninimo dar-
bus. Ikišiolinę bendradarbiavimo sėkmę 
liudija faktas, kad jau pasirašyta arti šimto 
autorinių licencinių sutarčių su periodinių 
leidinių leidėjais, leidžiančių neatlygintinai 
skaitmeninti ir teikti portale šių leidinių 
turinį. Tikiuosi, kad ateityje išaugs ne tik 
leidimų skaičius, bet bus atrasta būdų, 
kaip į šį portalą patalpinti Nacionalinėje 
bibliotekoje nesančią, po visą pasaulį išsi-
barsčiusią lietuvių diasporos spaudą.

Norėčiau pabrėžti, kad Nacionalinė 
biblioteka yra vienintelė institucija Lietu-
voje, kuri įstatymu yra įpareigota kaupti ir 
saugoti publikuotą lietuvių kultūros pavel-
dą. Bibliotekoje įrengti puikūs spaudinių 
saugojimo fondai, be to, turime sėkmingai 
veikiantį Dokumentų konservavimo ir 
restauravimo centrą, kuriame profesiona-
liai tvarkomi defektuoti spaudiniai, nuolat 
stebima jų būklė fonduose. O prieš keletą 
metų pradėti vykdyti dokumentinio pavel-
do skaitmeninimo darbai, kai skaitytojams 
galime pasiūlyti ne knygų ar periodikos 
originalus, o skaitmenines jų kopijas – pa-
pildoma šių spaudinių ilgalaikio išsaugoji-
mo garantija. 

norintys įsigyti s. vėlavičienės knygą 
„draustosios spaudos pėdsakais“ gali 
kreiptis tel. 8 5 2398637 arba rašyti 
j.budriuniene@lnb.lt.

Silvija turėjo 
šiandieninės 

konkurencijos
sąlygomis retai 

pasitaikančią savybę – 
dalintis įgytomis 

žiniomis, patirtimi,
skatinti gilintis 
ir domėtis savo 

profesine sritimi 
visus, rodančius 
susidomėjimą.
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tEMa

Jau temos pavadinimas pa-
sako, kad norime ir turime 
kalbėti apie PLB dabar-
tį – gerąsias ir silpnąsias  
jos veiklos sritis – ir PLB 
ateitį, t. y. jos santykį su 

bendradarbiavimo partneriais, 
prioritetines veiklos kryptis, 
atsinaujinimo ir tolesnės plėtros 
planus ir tendencijas. 

TAIGI, KUR ESAME IR KURLInK EInAME?
PLB, susikūrusi prieš daugiau nei 
60 metų, sulaukusi ir įgyvendinu-
si vieną pagrindinių savo veiklos 
siekių – Lietuvos išlaisvinimą 
ir Nepriklausomybės atkūrimą, 
atrodo, kad pasiekė savo tikslą ir 
galėtų nueiti istorijon. Bet šian-
dien, po 22 nepriklausomybės 

metų, ji yra ne mažiau aktuali ir 
ne mažiau reikalinga. Kodėl?

Pirmiausia todėl, kad per ne-
priklausomybės metus užsienyje 
atsirado keliskart daugiau lietuvių 
nei karo pabėgėlių DP stovyklose. 
Tada jų buvo apie 65 000, dabar – 
keli šimtai tūkstančių. Jau vien 
todėl PLB, kaip visus už Lietuvos 
ribų vienijanti ir telkianti insti-
tucija ir organizacija, yra labai 
reikalinga. Kita vertus, įsigilinus į 
šios organizacijos istorinę reikšmę 
ir šiandien atliekamus tautinio 
tapatumo išlaikymo, lituanisti-
nio švietimo, kultūros, Lietuvos 
paveldo suradimo ir išsaugojimo, 
Lietuvos vardo populiarinimo ir 
„draugų“ Lietuvai savo gyvena-
muose kraštuose telkimo darbus, 

dėl jos vertės nereiktų net disku-
tuoti. O vis dėlto diskusijų kyla. 

Norisi pažvelgti į keletą disku-
tuotinų aspektų ir iš kur jie kyla 
bei pamąstyti apie galimas išeitis:
l PLB santykis su Lietuva ir jos 
valdžia;
l PLB kaip institucija ir organi-
zacija šiandien, kraštų LB būklė ir 
PLB valdybos santykis su kraštų 
lietuvių bendruomenėmis.

SAnTYKIS IR RYŠIAI SU 
LIETUVA IR JOS VALDŽIA
Išeivijos santykis su Lietuva visada 
buvo meilė Tėvynei ir darbas jai, 
ypač antrabangių, tremtinių ir 
karo pabėgėlių. Ir ta meilė reiškėsi 
per LB darbus ir aukas, kad Lie-
tuva vėl būtų laisva, kad jie ir jų 

PlB 

ateitisir
DaBartiS

Jūratė 
Caspersen, 
Šveicarija
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tEMa

vaikai, mokėdami lietuvių kalbą 
ir išauklėti skautų ir ateitinin-
kų stovyklose, sugrįžtų atkurti 
Lietuvos. Daugelis, bent jau iš 
Vakarų, sulaukė, kai Trispalvė vėl 
suplevėsavo ant Gedimino kalno. 
Džiaugsmui nebuvo ribų, tik su 
kiekvienais metais niaukėsi jų vei-
dai, nes kažkaip ne tokia vystėsi 
Lietuva, kaip buvo norėta. Sunkiai 
sekėsi Lietuvai iš to bjauriojo an-
čiuko virsti dailia, grakščia, savimi 
pasitikinčia ir išdidžia gulbe.

Nauja emigrantų 
banga palieka Lietuvą, 
nedaug iš antrabangių 
ar jų palikuonių sugrįžo, 
besikeičiančios val-
džios mažai tesirūpino 
Lietuvos visuomene, teisingumu ir 
pažanga. Ir šiandien išeivijos adresu 
netrūksta priešiškumo, jų darbų 
sumenkinimo, bandymo jų veiklą 
„pakišti“ po valstybinių įstaigų įtaka 
ir valdymu, užsienio lietuvius ati-
traukti nuo tiesioginio bendravimo 
ir bendradarbiavimo su Lietuvos 
institucijomis, padarius URM kartu 
su diplomatinėmis atstovybėmis 
„pagrindiniu komunikacijos su 
Lietuvos diaspora instrumentu“.  

Per praėjusią kadenciją PLB 
išgyveno ne vieną nusivylimą savo 
demokratiškai rinkta Lietuvos 
valdžia. Tai ir pilietybės išsaugoji-
mo, įgijus kitos valstybės pilietybę, 
klausimo sprendimas, ir užsienio 
lietuvių galimybė balsuoti inter-
netu, ir TMID’o prie Vyriausybės 
panaikinimas, taip pat ir keleto VšĮ, 
kurios buvo sukurtos Lietuvos vals-
tybės ryšiams su užsienio lietuviais 
plėtoti. Galų gale trečdalio savo 
tautos, gyvenančios už Lietuvos 
ribų, laikymas Lietuvos užsienio 
politikos subjektu, nes ryšiams su 
jais palaikyti yra pavedama vienai 
šakinei ministerijai, atsakingai už 
Lietuvos užsienio politiką. Laikui 
bėgant suvokta šiandieninės emi-

gracijos mastai ir grėsmė ir per du 
metus sukurta „Globalios Lietuvos“ 
strategija, kuri pradžioje vadinta ne 
užsienio lietuvių „įsitraukimo“, bet 
ĮTRAUKIMO į Lietuvos politinį, 
ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą programa, nesuvokiant, 
kad išvykę iš Lietuvos tik tada įsilies į 
Lietuvos ateities kūrybą, kada jiems 
bus pasiūlyta priimtina bendradar-
biavimo platforma ir būdai, pagrįsti 
lygiateisiškumu ir partneryste. Kol 
kas tokia platforma nėra sukurta, 

todėl ir strategijos 
įgyvendinimo 
perspektyvos yra 
tik popieriuje.

Reikia paminėti 

ir pozityvios veiklos bei bendradar-
biavimo su Lietuva pavyzdžių. Pir-
miausia, tai abiejų komisijų – PLB 
ir LR Seimo bei Užsienio lietuvių 
reikalų koordinavimo komisijos 
prie Vyriausybės – darbą. PLB XIV 
Seimo metu abiejų komisijų veikla 
ir pasiekimai bus įvardinti ir įver-
tinti. Svarbu, kad abiem pusėms 
tokia bendravimo ir bendradarbia-
vimo platforma yra priimtina, kur 
diskutuojami abiem šalims rūpimi 
klausimai, išklausomos skirtin-
gos pozicijos ir bendrai ieškoma 
sprendimų. Manau, kad ir Lietuvos 
valdžios atstovams tai buvo nau-
dinga, nes buvo galima pažvelgti į 
diskutuojamus klausimus iš šalies, 
skirtingo lygio demokratines tra-
dicijas puoselėjančių šalių atstovų 
vertinimu.

Negalima nepaminėti ir kitų 
teigiamų bendradarbiavimo 
projektų ir partneriškų ryšių su 
Lietuvos valstybės institucijo-
mis, pirmiausiai su Švietimo ir 

mokslo ministerija ir Užsienio 
reikalų ministerija bei su kai 
kuriomis ambasadomis ir konsu-
linėmis atstovybėmis kraštuose.  
Laukiame ir kitų valstybinių 
institucijų, kurios yra įtrauktos 
į programą „Globali Lietuva“, 
ypač  Kultūros ministerijos, 
teisinių aktų pakeitimo, kurie 
leistų užsienyje veikiančioms 
lietuvių organizacijoms įsitrauk-
ti į bendrus projektus, ypač tuos, 
kurie yra LR Seimo skelbiami 
minimomis šventėmis ir yra su-
daroma valstybinė metų progra-
ma (tokie kaip M. K. Čiurlionio, 
Maironio, S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio jubiliejiniai metai). 

Galime taip pat pasidžiaugti, 
kad PLB atstovybei Lietuvoje yra 
skiriamas didelis dėmesys, ir tai, 
kad mūsų atstovė yra kviečiama 
dalyvauti daugelio komisijų darbe, 
susijusiame su užsienio lietuvių 
ryšių su Lietuva palaikymu.

Ateityje būtina siekti, kad Lietu-
vos valstybės santykius su užsie-
nio lietuviais kuruotų ne vienas 
iš 20 vienos ministerijos depar-
tamentų, o būtų sukurta atskira 
institucija prie LR Vyriausybės, 
kuruojanti mechanizmą, per 
kurį būtų vykdomas įvairiapusis 
Lietuvos valstybės bendradarbia-
vimas ir partnerystė tarp Lietu-
vos valstybės ir užsienio lietuvių 
organizuotos veiklos. 

Taip pat reikalinga nuo koncen-
truoto bendradarbiavimo su Lietu-
vos vyriausybinėmis institucijomis 
leistis gilyn į visuomenės sluoksnį 
ir savo šalių įvairiapusę patirtį per 
įvairius kanalus ir bendrus projektus 
skleisti rajonuose ir savivaldybėse.
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Reikia pripažinti, kad naujosios
emigracijos poreikiai ir aspiracijos 
nebetelpa į senus PLB rėmus.
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PLB KAIP InSTITUCIJA IR ORGAnI-
zACIJA ŠIAnDIEn, KRAŠTų LB BūKLĖ IR 
PLB VALDYBOS SAnTYKIS SU KRAŠTų 
LIETUVIų BEnDRUOMEnĖMIS
PLB yra antros bangos karo pabė-
gėlių įkurta organizacija, kurios 
tikslai ir uždaviniai yra išdėstyti 
Lietuvių Chartoje. Pagrindinis 
jos siekis buvo skelbti pasauliui 
apie Lietuvai padarytą skriaudą ir 
siekti laisvės Tėvynei, besidarbuo-
jant bendruomenėje, negailint 
nieko ir aukojant viską. Svarbu 
buvo neapleisti savo tautišku-
mo ir išauklėti vaikus ta dvasia. 
Sukurti tai veiklai instrumentai, 
priemonės ir būdai – viskas patei-
sino siekiamą tikslą. Prireikė 50 
metų, bet pagrindinis PLB veiklos 
tikslas buvo pasiektas. Pake-
liui į jį buvo sukurtos dešimtys 
lituanistinių mokyklų, draugijų, 
šokių ansamblių, chorų ir solidūs 
fondai tai veiklai plėtoti. 

Šiandieniniai emigrantai – jau 
ne politiniai, o vadinamieji eko-
nominiai ar karjeros emigrantai. 
Jie jauni, išsilavinę, išsiilgę visų 
modernaus pasaulio siūlomų 
galimybių. Ir jie jau nebenori 
aukotis kitų ar idėjos labui, nori 
patys visko ir daug ir žino, kur tai 
galima gauti. Jie neskuba įsitrauk-
ti į tautinę bendruomenę, nes 
aplinka tikisi iš jų to paties, kaip 

ir iš politinių emigrantų – kurti 
ir išlaikyti užsienio šalyse lietuvių 
parapijas, lituanistines mokyklas, 
ateitininkų draugijas, šalpos 
fondus ir viską aukoti Lietuvos 
labui. Juk Lietuva nebe okupuota, 
o lygiateisė ES ir NATO dalis, 
t. y. PIRMOJO, o ne TREČIOJO 
pasaulio šalis. Ir viena, ir kita 
pusė turi problemų suvokdami 
save ir negali pateisinti kitos 
pusės lūkesčių. Kodėl? Ogi todėl, 
kad realybė yra pakitusi, o mūsų 
požiūris – dar ne. 

Reikia pripažinti, kad naujosios 
emigracijos poreikiai ir aspiraci-
jos nebetelpa į senus PLB rėmus. 
Profesinės ar laisvalaikio organi-
zacijos, nebūtinai tautinės, yra 
įdomesnės ir naudingesnės, libe-
ralesnės savo struktūra ir veiklos 
formomis. PLB yra įsitvirtinusi 
institucija, daug kur dar 
einama seniai išarta 
vaga, todėl vietoj to, kad 
naujus emigrantus pri-
trauktume, nutoliname 
juos savo reikalavimais 
pritapti. Apeliuojame 
į patriotizmą ir vienybę. Bet juk 
tam reikia visa apimančio tikslo 
ar bendro priešo. Nei viena, nei 
kita – šiandien neegzistuoja. 
Atvirkščiai, laisvė iškelia ir išaukš-
tina laisvę rinktis. Kad tokia veikla 

būtų pasirenkama, ji turi turėti 
prasmės. Kaip tai reikėtų pasiekti? 

Greičiausiai, leisti įsiteisinti 
naujoms veiklos formoms tautinės 
veiklos dirvoje, o ir pripažinti lais-
vą individo pasirinkimą priklausyti 
kam, dalyvauti ar ne. Svarbu yra 
sąmoningumas. O ir bet kokiai 
organizuotai veiklai yra reikalinga 
organizacinė struktūra, valdymas, 
finansai. Jai yra reikalinga aktyvių, 
visa palaikančių narių grupė.

Tai verčia susimąstyti, gal 
mums reikalinga daugiau orien-
tuotis į savanorišką kultūrinę-
švietėjišką tautinę organizaciją, 
veikiančią už Lietuvos ribų, 
telkiančią susipratusius, savo 
tautinę tapatybę saugančius, savo 
veikla prisidedančius ir solidaru-
mo mokestį mokančius narius? 
Kitais žodžiais tariant, labiau 
institucionalizuoti PLB (kur 
tinkama ir nėra gilių tradicijų!), 
kas reikštų – judėti nuo pasaulio 
lietuvių bendruomenės mažosio-
mis raidėmis (kurią sudaro visi už 
Lietuvos ribų gyvenantys tautie-
čiai) į Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menę didžiosiomis raidėmis, t. y. 
susipratusių ir sąmoningų tautie-
čių kultūrinę organizaciją. 

Ši mintis nėra visai nauja – jau 
buvo ne kartą apie tai kalbėta, bet 
kadangi ši idėja neva prieštarauja 
Lietuvių Chartos nuostatoms, 
jos nebandyta įgyvendinti. Bet 

tai, mano galva, 
neneigia Chartos 
pagrindų: išlieka 
visuotinumas 
ir tikslai, tik 
pareikalaujama iš 
kiekvieno laisvo 

apsisprendimo ir pareigos vykdy-
mo. Šitaip tiksliai žinotume savo 
narių skaičių, išsispręstų atsto-
vavimo skaičiaus spėlionės PLB 
Seime ir kitose instancijose, būtų 
lengviau surenkamas PLB solida-
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rumo mokestis, sustiprėtų kraštų 
LB struktūrinė ir finansinė bazė. Tai 
nėra paprastas ir lengvas kelias. Vis 
bus teigiančių, kad čia yra daromas 
skirtumas tarp tautiečių, nesuvo-
kiant, kad tą skirtumą daro pats 
žmogus savo pasirinkimu.

Kitas pritraukiantis į bendruo-
menės veiklą pastebėtas aspektas 
yra aiškiai apibrėžtos veiklos sritys 
ir rėmai, t. y. kad tautiečiai mieliau 
įsitraukia į konkrečius projektus, 
kurie turi aiškiai suformuluo-
tus tikslus ir yra apibrėžti laike. 
Įsitraukę į tokį projektą, visuome-
nininkai dažnai prisideda ir savo 
lėšomis. Tai implikuoja, kad ben-
druomenės turėtų vykdyti daugiau 
skirtingų projektų, kurių realiza-
cijai būtų telkiami suinteresuoti 
tautiečiai. Bendradarbiavimas 
patinkančiame ir prasmingame 
projekte skatina tą veiklą tęsti.

Kad būtų lengviau įžvelgti galimy-
bes prisidėti prie tautinės veiklos, 
būtų galima ją apibrėžti suskirstant į 
tris pagrindines veiklos sritis:
l tautiečių telkimas ir lietuvybės 
palaikymas savo gyvenamuose 
kraštuose (tai apimtų tradicinių 
renginių organizavimą, lituanisti-
nių mokyklų, klubų, ansamblių ir 
sambūrių veiklą); 
l Lietuvos vardo populiarinimas 
ir garsinimas gyvenamoje šalyje 
(lietuviškų istorinių ir kultūrinių 
pėdsakų rinkimas ir minėjimas, 
informaciniai ir kultū-
riniai renginiai, bendri 
dviejų tautų projektai);
l bendradarbiavimas su 
Lietuva ir pagalba Lietu-
vai (čia būtų ir gerosios 
patirties apsikeitimo, ir 
edukaciniai projektai, labdaringa 
veikla).

PLB valdybos darbe taip pat 
matau neišnaudotų galimybių. 
Ji turėtų ir galėtų padėti kraštų 
LB pirmininkams ir valdyboms 

tEMa
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sukonkretinti ir išryškinti veiklos 
sritis. Juk be atstovavimo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei ir PLB 
Seimo nutarimų vykdymo, viena 
iš PLB Konstitucijos apibrėžtų 
valdybos veiklos sričių yra „kraštų 
Lietuvių Bendruomenių veiklos 
derinimas, plėtra ir skatinimas“. 

Džiugu, kad praeitoje PLB 
kadencijoje nusistovėjo taisyklė, 
kad norint išlaikyti PLB gyvybin-
gą, kraštų LB ir PLJS pirmininkai 
renkasi kiekvieną vasarą aptarti 
mums rūpimų klausimų, apsikeisti 
patirtimi, priimti vieningos pozi-
cijos nutarimus mums svarbiais 
klausimais. Ir nežiūrint laiko ir fi-
nansinių sąnaudų, didelis skaičius 
pirmininkų atvykdavo į suvažia-
vimus ir tai patvirtino jų reika-
lingumą. Suvažiavimų metu vis 
iškildavo pastabos ir konstruktyvi 
kritika valdybai dėl informacijos 
trūkumo, komunikacijos neefek-
tyvumo ir pan. Praeita valdyba, 
reaguodama į šiuos reikalavimus, 
atnaujino PLB svetainę, susikūrė 
prieigą  „Facebook’e“, skatino 
regioninių komisijų pirmininkus 
aktyviau bendrauti su kraštų 
bendruomenių pirmininkais. 
Plūstančios informacijos srautas 
kartais būdavo net erzinantis, 
nes ta pati informacija ateidavo iš 
keleto žmonių. 

Manau, kad ne tai nori kraštų LB 
pirmininkai pasakyti, kai jie sako, 

kad jiems trūksta 
informacijos. 
Jiems trūksta 
patirties šio 
pobūdžio darbe. 
Jie nori sužinoti 
ne ką daryti, bet 

kaip daryti. Ir čia PLB valdyba turi 
rūpintis ne tik platformos patir-
ties apsikeitimui sukūrimu, bet ir 
trūkstamų gebėjimų lavinimu. Per 
pirmininkų suvažiavimą galėtume 
organizuoti dirbtuves ir seminarus 

ir kviestis specialistus, kurie padėtų 
visuomenininkams geriau suprasti 
šio darbo specifiką, turinį, projektų 
paraiškų rašymo, planavimo, švenčių 
ir renginių vedimo ir ypač nevyriau-
sybinių ir savanoriškų organizacijų 
valdymo pradmenis, konfliktų 
sprendimo būdus, organizacijos 
finansinio stabilumo užtikrinimo 
priemones ir pan. O ir pačiose ben-
druomenėse yra sukaupta įvairios 
neįkainojamos patirties, kurios taip 
pat nesame suradę būdų apsikeisti. 
Yra reikalingas didesnis judėjimas ir 
maišymasis pačioje PLB, kad geriau 
vieni kitus pažintume, suprastume 
ir būtume labiau solidarūs, kai yra 
sprendžiami kokie nors specifiniai 
šalies tautiečiams svarbūs klausimai.

Struktūriškai ir finansiškai 
sustiprėjusios kraštų bendruo-
menės darytų ir visą PLB stiprią. 
Dabartinė situacija neleidžia 
daug džiaugtis: daugelis kraštų 
LB neturi informacinio leidinio, 
neišplėtotas lituanistinių moky-
klėlių tinklas, vyksta tik minimali 
ar vienadienė tautiečių telkimo 
užsienio šalyje veikla.

PLB fondo atkūrimas – taip pat 
turėtų būti diskutuotina tema. 
Neturėdami finansų savo veiklai 
finansuoti, atstovybei Lietuvoje iš-
laikyti, leisti savo informacinį leidinį 
„Pasaulio lietuvis“, greit pastebė-
sime, kad arba ne daug ką galime 
padaryti, arba pradėsime priklausyti 
nuo verslo ar biurokratijos. O turime 
vengti bet kokios priklausomybės.

Šiandieniniai iššūkiai PLB nėra 
mažesni nei kitoms tarptautinėms 
organizacijoms ir institucijoms ir jų 
sprendimui turime sutelkti pačias 
stipriausias ir kūrybingiausias lie-
tuvių, išsibarsčiusių po visą pasaulį, 
jėgas, kad galėtume išlikti patys ir 
padėti Lietuvai – dabar ir ateityje.  

Pranešimas skaitytas XIV PLB 
Seime
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Šiandien, kaip niekada 
anksčiau nepriklau-
somybės laikotarpiu, 
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veikla 
ir tikslai turi atspindėti 

dabartines mūsų tėvynės Lietu-
vos problemas ir iššūkius. Kitaip 
tariant, šiandien, kai jau daugiau 
nei dvidešimt metų esame atkūrę 
nepriklausomybę, vėl iš naujo 
turime kalbėti  apie Lietuvos, kaip 
etninės lietuvių valstybės, išliki-
mą, apie tai, jog Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė vėl turi prisiminti 
savo pagrindinį tikslą – 
lietuvybės išsaugojimą ir 
jos puoselėjimą. 

Noriu jums priminti 
liūdną statistiką. Lietuva 
yra pirmaujanti tarp ES 
šalių pagal emigran-
tų skaičių vienam tūkstančiui 
gyventojų. Nors įvairios pastarųjų 
metų apklausos ir tyrimai pa-
teikia skirtingus duomenis apie 
iš Lietuvos išvykusius žmones 
ilgalaikiam gyvenimui į kitas šalis, 
bendrai yra konstatuojama, jog po 
1990 metų kovo 11-osios įvykusi 
Lietuvos Respublikos piliečių 
emigracija yra itin didelė. Tenka 
pripažinti, kad jaunai valstybei ir 
esminius transformacijų procesus 
išgyvenančiai visuomenei nepavy-
ko atsilaikyti prieš globalizacijos 
iššūkius ir masinė emigracija 
pavirto „Lietuvos sodybų tuštėji-
mo metu“. Statistinių duomenų 
nepatikimumas, t. y. jų trūkumas 
ir neišsamumas, neleidžia tiksliai 
įvardinti Lietuvos Respublikos 
piliečių, išvykusių ilgiau gyventi į 
kitus, pirmiausiai Vakarų Europos 
ir Šiaurės Amerikos, kraštus, skai-
čiaus. Tačiau dažniausiai sutaria-
ma, kad šis skaičius svyruoja tarp 
400 tūkst. ir 600 tūkst. gyventojų. 
Tokius duomenis akivaizdžiai 
patvirtino ir paskutinis Lietuvos 

gyventojų surašymas. Danijos 
Karalystės statistika taip pat liudija 
tokią tendenciją. Jei 2008 metais 
Danijoje oficialiai gyveno 3410 lie-
tuvių, tai šiuo metu joje tautiečių 
yra jau beveik 7800, t. y. daugiau 
nei dvigubai. Per šį laikotarpį labai 
žymiai padidėjo vaikų iki 9 metų 
skaičius – jų šiuo metu yra trys 
su puse karto daugiau nei 2008 
metais. Net 72 proc. Danijos lie-
tuvių šiuo metu sudaro 20–39 m. 
amžiaus žmonės, o tai patvirtina 
bendrą sutarimą, kad dominuo-
janti naujųjų emigrantų dalis yra 

darbingiausi ir 
produktyviausi 
Lietuvos gyven-
tojai. Kartu su 
vaikais tautiečiai 
iki 39 m. amžiaus 
sudaro net 89 

proc., t. y. beveik 90 proc. Danijoje 
gyvenančių lietuvių.

Dar 2006 m. Lietuvos Respu-
blikos Seimas emigraciją įvardijo 
didžiausia nekarine grėsme Lietuvai, 

tais pačiais metais rezoliuciją dėl 
emigracijos grėsmės priėmė ir 
XII PLB seimas. Taigi problema 
buvo įvardinta jau prieš keletą metų, 
tačiau situacija nepagerėjo – netgi 
atvirkščiai, emigracijos srautai padi-
dėjo, gyvenančių užsienyje lietuvių 
skaičius nepaliaujamai auga.
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Artūras 
Maslauskas, 
Danija

KODĖL TAIP YRA?
Atsakymo turėtume ieškoti 
ankstyvesnėje lietuvių emigracijos 
istorijoje, tam daug įtakos turi 
kultūrinė tapatybė ir susiklosčiu-
sios tradicijos.

Nuo XIX a. vidurio, kai prade-
da formuotis dabartinė ir aiškų 
tęstinumą turinti Tautos samprata, 
Lietuva yra išgyvenusi keletą dide-
lių gyventojų emigracijos bangų.  
Užpraėjusio amžiaus pabaigoje 
ekonominė migracija daugiausiai į 
Rusijos imperijos gilumą ir į Šiau-
rės Ameriką vyko iš esmės tik viena 
linkme – tolyn nuo Lietuvos. Šia 
kryptimi lietuvius ginė ir politinės 
bei socialinės priežastys – XIX 
amžiaus tautos gyvenimą slėgusios 
dramatiškos politinės represijos 
bei siekis išvengti karinės tarny-
bos carinėje Rusijoje – paėmimo į 
rekrūtus. Iš karto po 1918 metų ir 
valstybingumo atkūrimo migracija 
Lietuvoje įgavo ir kitą kryptį – gre-
ta išvykimo išryškėjo ir parvykimas, 
nes valstybės ir visuomenės kūri-

mo projektas tarpukario Lietuvos 
Respublikoje savo sėkme priklausė 
nuo lietuvių apsisprendimo grįžti 
ir dirbti tiek Lietuvos, tiek ir savo 
labui. Legendiniu grįžimo simboliu 
tapo S. Dariaus ir S. Girėno skrydis 
per Atlantą 1933 metų vasarą. 
Tokių sugrįžėlių tuo metu buvo ir 
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daugiau, tačiau šią naujai įsitvirti-
nančią visuomenės sąmonėje išvy-
kimo ir grįžimo sampratą, kaip ir 
visą harmoningą tautos gyvenimą, 
1940 metų birželio mėnesį nutrau-
kė sovietinė okupacija. Priverstinai 
į Vakarus Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje pasitraukę tautiečiai ne-
turėjo galimybės išlaikyti visavertį, 
jokių pašalinių veiksnių nesuvar-
žytą ryšį su Lietuva. Tad migracinis 
patyrimas „tolyn nuo Lietuvos“ 
per pastaruosius 150 metų įsigalėjo 
kaip dominuojantis. Kad aktyvaus 
ir planuoto grįžimo veika nėra 
dabartinės Lietuvos gyventojų 
migracijos dalis, gerai atskleidžia 
ir žemas naujausios emigracijos 
bangos atstovų aktyvumas per 
rinkimus ir gana mažas naujųjų 
emigrantų skaičius lietuviškose 
bendruomenėse tokiuose kraštuo-
se kaip Ispanija, Airija, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Jungtinė Kara-
lystė ir Šiaurės Europos šalys.

Paradoksalu, bet sparčiai beveik 
kiekvieną dieną gausėjantis pasau-
lio lietuvių, t. y. lietuvių, gyvenančių 
už Lietuvos ribų, būrys jau negali 
džiuginti, bet kelią visiškai naujus 
lietuvių bendruomenių tikslus 
visame pasaulyje. Mes, pasaulio 
lietuviai, esame plačios didingo lie-
tuvybės medžio šakos, bet 
kas gi bus su mumis, jei ir 
toliau menkės mūsų tau-
tos kamienas, kuris laiko 
šias šakas? Ar nebus taip, 
kad vieną dieną nusilpęs 
tautos medis neišlaikys 
per daug gausaus pasaulio lietuvių 
šakų vainiko ir lūš?

Taigi žiūrėdami į Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės ateitį, pir-
miausia turime surasti būdų, kaip 
sustiprinti Lietuvos valstybę – t. y. 
mūsų kamieną ir šaknis, kaip per-
duoti mūsų energiją ir gyvybingus 
syvus tautiniam Lietuvos medžiui 
stiprinti ir auginti.

Kaip visada kyla klausimas: ką 
galime padaryti? Kur turėtume kon-
centruoti savo, deja, ne visai gausias 
pajėgas? Kokie tuomet turėtų būti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
prioritetai? Aš manau, kad tokie itin 
svarbūs darbai yra du.

Pirma, privalome iš esmės 
įtvirtinti aiškią nuostatą, kad dabar 
galime ir turime kurti Lietuvą 
Lietuvoje. Tuomet ir kiti mūsų 
vykdomi darbai ir Lietuvių Chartoje 

surašytos parei-
gos įgaus aiškią 
prasmę ir tikslą. 
Turime iš esmės 
atsiriboti nuo 
išeivijoje kartas 
nuo karto pasi-

rodančių nuostatų, neva tai galime 
sukurti Lietuvą kažkur užsienyje – 
ar tai būtų Danijoje, ar Madagaska-
re. Turime atsiriboti ir nuo gro-
teskinių pasisakymų, kad Lietuva 
neva yra ten, kur pavienis lietuvaitis 
lyg žvirblis gyvena pasaulyje. Ne, 
tai nėra tiesa. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė turi įtvirtinti bendrą 
aiškią nuostatą: pasaulio lietuvių 

pagrindinė pareiga yra kurti Lietuvą 
Lietuvoje.

Šią nuostatą galėtume ir turė-
tume paremti aiškiai įvardindami, 
kad aktyvi veikla Lietuvos labui – 
pagrindinis kiekvieno pasaulio 
lietuvio tikslas, kuris pasiekiamas 
išlaikant pastovius ryšius su gim-
tine, aktyviai dalyvaujant Lietuvo-
je vykstančiuose visuomeniniuose 
procesuose, nuolatos lankantis ir 
planuojant savo ateitį Lietuvoje. 
Turime  parodyti, jog išeivi-
ja – tai ne tik išvykę, bet ir per 
daugelį metų vėl į Lietuvą sugrįžę 

lietuviai. Tokių pasaulio lietuvių 
pavyzdžių toli ieškoti nereikia. 
Tai ne tik tokios itin ryškios 
žvaigždės kaip Violeta Urmana, 
kuri nuolat lankosi Lietuvoje, bet 
ir gerai tik mums žinomi mūsų 
bendruomenių nariai, kurie po 
ilgesnio ar trumpesnio  gyvenimo 
svetur sėkmingai vėl darbuojasi 
Lietuvoje. Tokių žmonių yra daug 
ir reikia vis aktyviau domėtis jų 
patirtimi, rodyti ją tiek Lietuvoje, 
tiek ir mūsų bendruomenėse. 

Antra, didėjant pasaulio glo-
balizacijos procesams, turime 
nuolatos ir įvairiomis formomis 
priminti, kad tik, cituoju Lietu-
vių Chartą, „Tautinė kultūra yra 
kelias į tarptautinį pripažinimą ir 
bendravimą“. Turime naujai atrasti 
tautinio sąmoningumo  sąvoką, 
gaivinti ir ugdyti visų pasaulio lie-
tuvių pasididžiavimą savo tautine 
kultūra ir identitetu. Kaip nebūtų 
keista, bet šis 1949 metais Lietu-
vių Chartos iškeltas uždavinys vis 
dar labai svarbus ir aktualus, nes 
atkovoję Lietuvos nepriklausomy-
bę, turime kartu su visa Lietuva 

Privalome iš esmės įtvirtinti aiškią 
nuostatą, kad dabar galime ir 
turime kurti Lietuvą Lietuvoje.
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Paprasto recepto, kaip 
pagerinti Pasaulio lietu-
vių bendruomenės (PLB) 
veiklą, nėra. Tačiau esu 
įsitikinęs, kad PLB da-
bartis ir ateitis priklausys 

nuo Lietuvos valstybės politikos 
ir jos priimamų sprendimų. Jeigu 
Lietuvos institucijos manys, kad 
sprendžiant su užsienio lietuviais 
susijusius klausimus PLB reikalin-
ga, tai PLB išliks, jeigu ne, tai PLB 
išnyks. Todėl šiandien, šiek tiek 
provokuodamas, retoriškai klau-
siu, ar PLB dar reikalinga? Viena iš 
svarbiausių užduočių, dėl kurios 

PLB buvo įkurta – 
padėti atgauti 
Lietuvai nepri-
klausomybę – jau 
pasiekta. Belieka 
kita užduotis – 

padėti užsienio lietuviams išsaugoti 
tautinę tapatybę. Tačiau lyginant su 
pirmąja užduotimi, tai jau ne toks 
svarbus uždavinys, o jo vykdymo 
(kas natūralu) vis labiau imasi 
Lietuvos valstybė. Tai ji, o ne PLB, 
užsienio lietuviams tapo traukos 
centru. Taip ir turėjo atsitikti. To 
juk ilgus dešimtmečius siekė PLB.    

Norėčiau į PLB praeitį, dabartį ir 
ateitį pasižiūrėti Lietuvos etninėse 
žemėse gyvenančio lietuvio akimis. 

Žinoma, reiškiu tik savo asmeninę 
nuomonę, kuri susiformavo po 6 
metus trukusio darbo PLB valdybo-
je ir keliolikos metų veiklos įvairiose 
Lenkijos lietuvių organizacijose. 

Už Lietuvos valstybės ribų liku-
sios Lietuvos etninės žemės buvo 
ir išliks specifiniu regionu, todėl 
Lietuva kitaip traktavo, traktuoja 
ir tikriausiai ateityje traktuos ten 
(Seinuose, Karaliaučiaus krašte, 
Gervėčiuose ar Pelesoje) gyvenan-
čius lietuvius. Priežastis labai pa-
prasta: jie iš Lietuvos nepasitraukė. 
Tai Lietuva buvo priversta iš ten 
trauktis. Kai Lietuvos valstybė iš 
tos teritorijos traukėsi, daugelis ten 
gyvenančių lietuvių nėjo iš paskos, 
bet liko saugoti savo tėvų žemę, 
lietuvių kultūros paveldą, stengėsi 
iš naujo organizuoti švietimą, ginti 
savo teises Bažnyčioje... 

Todėl nesistebėkime, kad 
Lietuvos valstybė ir dabar į tose 
teritorijose gyvenančius lietuvius 
žiūri kiek kitaip ir dažnai kitomis 
priemonėmis stengiasi remti. To-
dėl, kad ten gyvenančių lietuvių 
padėtis visai kita. Skirtingai nei 
daugelis emigrantų ar tremtinių, 
jie neturi kur sugrįžti – ten jų 
namai ir gimtoji žemė.

Ką reiškia PLB etninėse žemėse 
gyvenantiems lietuviams? Labai 

atkurti ir sovietinio maro žlugdytą 
ir dabar globalių vėjų pustomą 
tautinio pasididžiavimo želmenėlį, 
kurį drąsiai gynėme 1990 metais. 
Svarbu, kad ne tik prisimintume tų 
laikų drąsą, bet ir toliau tvirtintu-
me tautinį identitetą visomis gali-
momis priemonėmis: mokydami 
lietuvių kalbos ir istorijos, išlaiky-
dami lietuvių kultūrą ir papročius, 
švęsdami tautines šventes, palai-
kydami gyvas tautines tradicijas. 
Tautiniam identitetui formuoti 
turime ir puikų pagrindą – laiko 
patikrintą ir išbandytą dokumen-
tą – Lietuvių Chartą. Iš esmės jame 
glaustai ir vis dar labai 
aktualiai išdėstyti mums 
svarbūs dalykai, tik tu-
rime surasti laiko kartas 
nuo karto prisiminti 
šias idėjas ir tiesiog jas 
priminti visiems pasaulio 
lietuviams. Aišku, turime surasti 
naujų, mūsų laikotarpį atitinkan-
čių Lietuvių Chartos nuostatų 
pateikimo formų, bet pats Chartos 
turinys šiandien mums tebeišlieka 
kaip niekada aktualus.

Šiandien Lietuvą kaip niekada 
kamuoja didysis „sodybų tuštėjimo 
metas“, kurio priežastis esame ir 
mes – užsienyje gyvenantys lietu-
viai. Suvokime šitai kaip atsako-
mybę ir pareigą. Taigi pagrindinis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
uždavinys dabar yra dirbti tam, 
kad vėl sutvirtėtų mūsų valsty-
bė, kad bent dalis po visą pasaulį 
pasklidusių lietuvių vėl sugrįžtų į 
tėvynę, kad vėl girdėtume links-
mą lietuvišką šnektą Lietuvos 
miestuose, o kloniuose skambėtų 
lietuviška daina – ir ji mums pri-
mintų – neišeik tu iš sodžiaus! 

Pradėkime sodybų pilnėjimo 
metą! Jau laikas! 

Pranešimas skaitytas XIV PLB 
Seime
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Maksimavičius, 
Lenkija
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daug reiškia. XIX–XX a. sandūroje 
nemažai lietuvių šviesuomenės 
įvairių tikslų vedami atsidūrė Vaka-
ruose. Ten kūrė parapijas, steigė lie-
tuviškus laikraščius, draugijas, eko-
nominio pobūdžio bendroves. Dalis 
šios inteligentijos labai glaudžiai 
buvo susijusi ypač su Seinų kraštu, 
kurio švietėjiškas vaidmuo atgims-
tančiai Lietuvai buvo reikšmin-
gas. Seinuose mokėsi, dirbo arba 
svečiavosi daug iškilių 
asmenybių. Paskaitykime 
PLB vieno įkūrėjų, prel. 
Mykolo Krupavičiaus JAV 
išleistus atsiminimus ir 

surasime juose taip pat jo pamas-
tymus apie lietuvybę, jam gyvenant 
Seinuose. 

PLB ir kitų išeivijoje įsikūrusių 
lietuvių organizacijų parama etninių 
žemių lietuviams buvo labai svari. 
Po Antrojo pasaulinio karo sąlyginai 
daugiau laisvių turėjo Lenkijoje, 
Seinų krašte negu Karaliaučiuje ar 
Gervėčiuose gyvenantys lietuviai. 
Todėl ir jų ryšiai su išeivija buvo sti-
presni. Apie jų kontaktus su išeivija 
liudija KGB užvesta byla pavadinimu 
„Tramplinas“. Jau pats bylos pavadi-
nimas daug ką nusako. Ne tik KGB, 

bet taip pat Liaudies Lenkijos spe-
cialiosios tarnybos greit suvokė, kad 
Seinų krašte atsirado lietuvių, kurie 
tarpininkauja palaikant išeivijos 
ryšius su antisovietinio pogrindžio 
dalyviais okupuotoje Lietuvoje, per 
„geležinę sieną“ sugeba pasikeisti 
informacija. Kitą kartą, sunkiais 
momentais, kaip antai kovojant dėl 
lietuviškų pamaldų grąžinimo (po 
Antrojo pasaulinio karo grąžintos 

tik 1983 m. spalio 
16 d.) į Seinų 
baziliką, išeivijos 
parama Lenkijos 
lietuviams buvo 
neįkainojama. To-

dėl PLB įvaizdis Seinų krašte išlikęs 
labai teigiamas. Sieja bendros ver-
tybės: tautinio solidarumo suprati-
mas, požiūris į kalbą, šeimą, tautinį 
ugdymą. Tas bendrumas susiforma-
vo labai seniai, ypač Lietuvos okupa-
cijos metais. Lietuvos etninėse že-
mėse gyvenantiems lietuviams PLB 
politinė ar moralinė parama ir dabar 
labai reikalinga – ypač tose srityse, 
kuriose Lietuvos valstybė dėl įvairių 
politinių niuansų nenori arba negali 
padėti. Kita vertus, Pasaulio lietuvių 
bendruomenei ir jos struktūroms 
turėtų būti įdomi etninėse žemėse 
gyvenančių lietuvių patirtis, kaip 
saugoti tautinę tapatybę. Ta patirtis 
unikali, kadangi susiformavo ypa-
tingomis sąlygomis, kokių nerasime 
kituose pasaulio kraštuose.

PLB buvo kurta padėti atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę. Tas 
tikslas pasiektas. Kaip dar PLB 
galėtų padėti Lietuvos valstybei, 
priklauso ne tik nuo PLB gebėji-
mų ar norų, bet visų pirmą nuo 

Lietuvos valstybės institucijų 
suinteresuotumo. Jeigu Lietuva 
manys, kad laikai pasikeitė, kad 
reikia lietuvius burti kitu, ne vien 
tautinio solidarumo, bet įvairių, 
pvz., profesinių interesų pagrindu, 
tai PLB neišliks. Aš asmeniškai 
manau, kad Lietuvai (kaip bet 
kuriai kitai valstybei) naudinga 
būtų turėti vieną stipresnę, kitas 
lietuvių organizacijas sėkmingai 
pasaulyje vienijančią struktūrą. 

Galbūt reikia daugiau laiko, kad 
susiformuotų nuosekli valstybės 
politika užsienio lietuvių atžvil-
giu. Čia nepakanka sukurti gerus 
teisės aktus ar atitinkamas insti-

tucijas. Turi atsirasti autentiškas 
(ne tik deklaruojamas) abipusis 
tautinis ryšys ir vienodėti svar-
biausių vertybių suvokimas. Tam 
reikia laiko. Galbūt ateityje bus 
prieita prie išvados, kad Lietuvos 
valstybei naudinga stiprinti dia-
sporą, telkiant ją aplink (pava-
dinkim) PLB. Stipri organizacinė 
struktūra – tai didelis privalumas 
taip pat ginant Lietuvos interesus 
pasaulyje. Naujos organizacijos, 
nauji klubai ir asociacijos nėra 
blogai, tačiau kai kalbame apie 
paramą Lietuvai, apie tos galimos 
paramos veiksmingumą atskirose 
šalyse, tai tikrai būna didelis skir-
tumas, ar protestą dėl Lietuvos 
vardo žeminimo arba jos istorijos 
faktų iškraipymo pasirašo kokia 
nors „lietuvių arbatos mėgėjų 
federacija Krokuvoje“ ar „lietuvių 
šachmatininkų klubas Belgrade“, 
ar pasirašo jau kelis dešimtmečius 
veikianti Pasaulio lietuvių arba to 
krašto lietuvių bendruomenė. 

tEMa
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Lietuvai būtų naudinga turėti vieną 
stipresnę, kitas lietuvių 
organizacijas sėkmingai pasaulyje 
vienijančią struktūrą.
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Į 
nacionalinės kultūros ir 
kalbos išsaugojimo svečiose 
šalyse iššūkį dipukai atsiliepė 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės sukūrimu. Ji skatino 
lietuvius burtis į bendruo-

menes ir telkė jas bendrai dirbti. 
PLB sukūrė tvirtą pamatą lietuvių 
tapatybės ir nacionalinės kultūros 
išsaugojimui ir savo veikla užsie-
nio valstybėse prisidėjo prie tėvy-
nės nepriklausomybės atkūrimo, 
integracijos į Europos Sąjungą 
ir NATO. PLB turi neginčytiną 
istorinę patirtį dirbant Lietuvos 
valstybės labui ir yra garbinga 

valstybės istorijos 
dalis. Galima tik 
lenktis žmonėms, 
atlikusiems šį 
didį darbą.

Tačiau kiekvienos organizaci-
jos vystymosi etape būna lūžio 
momentų, kai tenka peržiūrėti ir 
aktualizuoti savo veiklos stra-
tegiją ir taktiką, atsižvelgiant į 
šiuolaikinės mąstysenos būdą, 
bendradarbiavimo principus, eko-
nomines ir politines realijas. Jeigu 
nuo organizacijos sukūrimo 1958 
metais iki Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo PLB pagrindinis 

tikslas buvo prisidėti prie tėvynės 
nepriklausomybės atkūrimo, tai 
šiandien rinkos visuomenėje, 
kai Lietuva nepriklausoma ir 
integruota į Europos Sąjungą bei 
NATO, manyčiau, jog PLB turėtų 
siekti:
l saugoti ir palaikyti nacionalinę 
kultūrą bei tapatybę išeivijoje,
l prisidėti prie Lietuvos gerovės 
kūrimo.

Šiandienos pasaulyje valstybės 
dabartis ir ateitis priklauso nuo 
ekonominio efektyvumo ir tvirto 
kultūrinio pamato. Atsižvelgdamas 
į šį kontekstą, aš matau tris pagrin-

dines veiklos kryptis: kultūrą, švieti-
mą ir ekonomiką. Kalbėdamas apie 
ekonomikos kryptį, noriu pažymėti, 
jog mums reikia bendrauti su lie-
tuviško verslo atstovais savo šalyse, 
ir jei turime galimybę jiems kuo 
nors padėti, mums derėtų tą daryti. 
Esu įsitikinęs, kad verslininkai, 
jausdami bendruomenės paramą ir 
susipažinę arčiau su bendruome-
nės veikla, neliks nuošaly ir savo 
ruožtu vienaip ar kitaip prisidės 
prie jos probleminių klausimų 
sprendimo arba projektų įgyvendi-
nimo. Tokiam bendradarbiavimui 
plėtoti mums reikia išmokti kalbėti 
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Turime išmokti vieni kitus su-
prasti. Kad tokio supratimo nėra, 
parodė vienas LB kraštų pirminin-
kų suvažiavimas, kai programoje 
atsirado punktas: „Ko užsienio 
lietuviai tikisi iš Lietuvos?“. Tai 
sukėlė ne tik kai kurių politikų, bet 
ir dalies visuomenės, žurnalistų 
nusistebėjimą – ko dar jie tikisi, ko 
dar jiems reikia? Tai rodo nepasi-
tikėjimą. Juk sunku suprasti, kad 
klausimas „Ko užsienio lietuviai 
tikisi iš Lietuvos?“ gali sukelti nei-
giamą reakciją, lyg PLB, patriotiniu 
pagrindu sukurta, visuomeniškai 
veikianti organizacija, jos atstovai 
masto apie tai, kaip „nuskriausti“ 
Lietuvą, o gal gauti asmeninės 
naudos. Darnioje šeimoje juk tokie 
klausimai, jeigu yra abipusis pasi-
tikėjimas ir ryžtas vardan bendrų 
tikslų aukotis, niekada neigiamų 
emocijų nekelia.     

Ar PLB išliks, aš manau, nulems 
tai, ar Lietuvos institucijos matys 
prasmę telkti lietuvius prie PLB, 
ar darys tai per kitas struktūras. Ar 
PLB išliks, priklausys taip pat nuo 
pačios PLB, ar ji sugebės savo veiklą 
grįsti tomis vertybėmis, kuriomis 
vadovavosi nuo pat pradžių, neiškeis 
jų į trumpalaikį efektą teikiančias 
viešųjų ryšių akcijas, 
spalvingą reklamą, vienu 
ar kitu metu madingų 
politinių srovių vaikymą-
si. Jeigu PLB pradės kurti 
matematines formules, 
kaip apskaičiuoti tautinio 
solidarumo mokestį, tai nebeliks ne 
tik solidarumo, bet ir kitų vertybių, 
kurių pagrindu PLB kūrėsi. Ragi-
nimai atsisakyti Lietuvių Chartoje 
surašytų patarimų, kaip lengviau 
gyvenant užsienyje išlikti lietuviu, 
vadinimas jų archajiniais rodo PLB 
silpnumą. 

Pranešimas skaitytas XIV PLB 
Seime

Gintautas 
Želvys, 
Rusija
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su verslo atstovais, girdėti juos ir 
suprasti. Mes negalime reikalau-
ti, galime tik kreiptis su prašymu 
prisidėti, pagelbėti pagal galimybes 
ir norą. Švietimo, kultūros klausimai 
ir projektai visada reikalaus glau-
daus bendradarbiavimo su Lietuvos 
valstybės institucijomis. Švietimo 
bei kultūros sferos visada labiausiai 
nukenčia ekonominio nestabilumo 
ir nuosmukio laikais. Ši taisyklė yra 
gerai žinoma. Lituanistinio švietimo 
poreikis  Europoje, visame Rytų 
regio ne (Rusijoje, kitose Rytų šalyse) 
yra labai didelis, o galimybės – ri-
botos. Kai tiek mūsų tautiečių jau 
gyvena užsienyje, o emigracija 
tebesitęsia, persikrausčiusios arba 
jaunos šeimos, susikūrusios svetur, 
pirmiausia susiduria su vaikų 
auklėjimo (išlaikant kalbą, tradici-
jas, ugdant tapatybę) problema. Be 
švietimo mes prarasime ateinančias 
kartas, o tas yra neleistina. Mums 
būtina bendromis jėgomis ieškoti 
išeities, nestandartinių problemos 
sprendimo būdų ir suteikti mūsų 
vaikams galimybę nepasiklysti glo-
baliojo pasaulio ir masinės kultūros 
platybėse.

Pirmieji emigrantai po Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo buvo 
signalas. Dar tada jautresni sociologai 
buvo pradėję kalbėti apie 
iššūkį. Tuo tarpu dau-
gumos valdžios atstovų 
nuomonė, vertinant 
emigraciją, dar neseniai 
buvo aiški ir konkreti: tie, 
kas išvažiuoja – balsuoja 
kojomis. O pastaraisiais metais, 
kai jau emigracijos srautų igno-
ruoti nebeišeina, yra sąmoningai 
ir atsakingai konstatuojama, kad 
mes turime problemą. Šiandien su 
emigracija vienu ar kitu būdu yra 
susidūrusi beveik kiekviena Lietuvos 
šeima. Tikslaus lietuvių emigrantų 
skaičiaus praktiškai nežino niekas, 
dažniausiai minimas skaičius yra 1,3 

mln. Vyresnioji emigracijos karta 
naujos ekonominės migracijos ban-
gos atstovus pasitiko su tam tikru 
nesupratimu, kaip geresnės duonos 
ieškotojus. Mano nuomone, viena 
iš pagrindinių PLB darbo užduočių, 
atiduodant pagarbą ankstesnių 
kartų darbui, pasitelkiant turimą 
patirtį, kas galėtų efektyviai veikti 
šiandien, bei naujus instrumentus ir 
nestandartinius sprendimus, dirbti 
naujosios emigracijos klausimu. 
Bendruomenės kapitalas yra žmo-
nės, kol yra žmonių, bendruomenė 
bus gyvybinga. Atvirumas ir gerano-
riškumas turėtų būti pagrindinėmis 
bendruomenių savybėmis, nepai-
sant skirtingų jų dalyvių likimų, 
emigracijos priežasčių ir amžiaus. 
Tokios žmonių masės, kokią mes 
dabar turime užsienyje, integravi-
mas į bendruomenių gyvenimą taip 

pat reikalauja iš 
mūsų veiklos 
peržiūrėjimo ir 
papildymo naujais 
formatais. XXI am-
žiaus pradžia, ku-
rioje tapatybė tapo 

priklausoma ne tiek nuo geografinio 
faktoriaus, kiek nuo žmogaus laisvo 
atsisprendimo kuo save laikyti ir 
jausti, su kuo save asocijuoti bei 
būti solidariam, suformavo naujus 
iššūkius pasaulio lietuvių judėjimui. 
Šios aplinkybės iš mūsų reikalauja 
evoliucionuoti ir tobulinti veiklos 
principus bei būdus, jeigu norime 
įtraukti į bendruomenių veiklą 

daugiau užsienio lietuvių, puoselėti 
lietuvybę ir efektyviai dirbti kartu su 
Lietuva vienam bendram tikslui – 
tėvynės gerovei. Rinkos visuomenėje 
galioja paprasta taisyklė – arba tu 
pritaikai savo veiklos strategiją, takti-
ką esamoms realijoms ir poreikiams 
bei randi bendrą kalbą su partneriais, 
arba tu išnyksti.

Atskiro paminėjimo reikalauja 
Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministerijos Užsienio lietuvių 
departamentas ir anksčiau veikęs 
TMID. Mano požiūriu, Užsienio lie-
tuvių departamente dirba profesio-
nalūs diplomatai, kurie yra pripratę 
vykdyti konkrečias funkcijas, tačiau 
su tuo žmonių skaičiumi, kurį jis 
turi šiandien, ir emocijomis, kurios 
pilasi iš visų pusių, atlikti turimas 
funkcijas visiškai a priori nėra 
galimybės. Grįžimas prie TMID mo-
delio bet kuria forma problemos ne-
išspręs. Mes gerai žinome teigiamas 
ir neigiamas TMID darbo pasekmes. 
Nauja institucija prie Vyriausybės 
po neilgo laiko susidurs su tomis 
pačiomis problemomis, su kuriomis 
susidūrė TMID. Reikalingi aiškūs ir 
apgalvoti mechanizmai daryti įtaką 
situacijai. Kai tam tikra problema 
neišsisprendžia, yra apeliuojama į 
dvi institucijas: Seimą ir Vyriausybę. 
Todėl manau, jog problemos spren-
dimas galėtų būti Išeivijos reikalų 
komiteto Seime įsteigimas. Seimas, 
kaip įstatymus leidžianti institucija, 
turi galimybę operatyviai reaguoti į 
greitai besikeičiančią situaciją. URM 
Užsienio lietuvių departamentas 
gali daryti įtaką problemos spren-
dimui per savo struktūras (kon-
sulatus ir ambasadas), kurios bet 
kokiu atveju bendrauja su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. PLB savo 
ruožtu turi struktūrą ir žmones, 
daugeli metų atidavusius lietuvybės 
puoselėjimui užsienyje. PLB dirb-
dama kartu su šiomis institucijomis 
sudarytų sistemą, kuri turėtų tris 
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atramas: Išeivijos reikalų komite-
tą Seime (įstatyminę bazę), URM 
Užsienio lietuvių departamentą 
(valstybinių programų vykdytoją) ir 
PLB (žmonių tinklą ir kontaktus). 
Šios trys institucijos galėtų formuoti 
problemų sprendimo strategijas bei 
konkrečiai dirbti su emigracija. Tai 
sudarytų prielaidas kompleksiškai 
spręsti problemas, operatyviai rea-
guoti į besikeičiančią tikrovę.

Dar vienas iššūkis, su kuriuo 
susiduriame – akademinis jauni-
mas. Poreikis dirbti su šia grupe yra 
didelis, ir tas tikrai turi perspekty-
vas. Išvykstantys mokytis 
dar nėra emigrantai 
tiesiogine šios sampra-
tos prasme, jų tikslas – 
mokslas, ir daugelis iš jų 
toli gražu dar nėra apsi-
sprendę pasilikti svetur. 
Lietuva turėtų stengtis susigrąžinti 
užsienyje doktorantūrą baigusius 
ir ten akademinį darbą pasirinku-
sius lietuvius, ar bent sutvirtinti jų 
ryšius su tėvyne per akademinius 
projektus. Būtų prasminga kaupti 
informaciją apie užsienyje studi-
juojančius lietuvius. Su dabartine 
mokslo emigrantų banga, kuri 
prasidėjo Lietuvai įstojus į Euro-
pos Sąjungą, į geriausius užsienio 
universitetus išvyko gabiausias 
Lietuvos jaunimas. Dabar pirmieji 
jų jau baigia doktorantūros studi-
jas, sukaupę neįkainojamą aukštojo 
mokslo patirtį, kuri galėtų praversti 
Lietuvai, jos mokslui ir aukštojo 
išsilavinimo sistemai. Ne paslaptis, 
kad daugelis užsienyje studijuojan-
čių lietuvių norėtų grįžti gyventi ir 
dirbti į Lietuvą, net jei čia uždirbtų 
kelis kartus mažiau, tačiau atlygini-
mas turėtų leisti susikoncentruoti 
ties darbu, o ne išlikimu. Jaunam 
specialistui svarbu žinoti, jog sugrį-
žęs į Lietuvą jis turės darbą.

Apžvelgdami akademinio jau-
nimo ir šeimų, kurios kuriasi ar 

persikrausto svetur, klausimus mes 
negalime nekalbėti apie Lietuvos 
Respublikos pilietybės, kaip pri-
gimtinės teisės, išsaugojimą įgyjant 
papildomą pilietybę. Niekas nekalba 
apie pilietybės suteikimo tvarkos 
supaprastinimą, prašoma leisti 
Lietuvos piliečiams išsaugoti jų 
prigimtinę teisę – Lietuvos piliety-
bę – papildomos pilietybės įgijimo 
atveju. Šiuo klausimu galima būtų 
sekti JAV pavyzdžiu, kai šalis, nepai-
sant turimos papildomos pilietybės, 
pripažįsta žmogų tik kaip savo pi-
lietį. Šalies pilietis turi ne tik teises, 

bet ir pareigas. 
Manau, jog pilie-
tybės išsaugojimo 
galimybė nesukel-
tų masinio kitų 
pilietybių įgijimo 

srauto, tačiau tas tikrai palengvintų 
tam tikros žmonių dalies gyvenimą. 
Pirma apsistosiu ties vaikais, kurie, 
turėdami dvi pilietybes iki 21 metų, 
turi apsispręsti, kurią iš jų pasilikti. 
Prisiminkime, jog mokyklą jauni-
mas baigia būdamas 18–19 metų. 
Taigi, būdamas 1-ojo arba 2-ojo 
kurso studentas, jaunas žmogus, dar 
net nežinodamas, kokios perspek-
tyvos jo gali laukti, turi apsispręsti, 
kurią pilietybę jam pasilikti. Jis dar 
nebaigė mokslų, dar neaišku, kaip 
susiklostys ir kur jį nuves gyve-
nimas, o mes norime, kad jaunas 
žmogus priimtų esminį sprendimą 
dėl pilietybės, kuri suteikia teisę 
šalyje gyventi ir dirbti. Kalbant apie 
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akademinį jaunimą, reikia pažymė-
ti, jog jaunas specialistas, mokyda-
masis ar stažuodamasis svetur, per 
mokslo metus įgyja pažintis, gavęs 
diplomą tampa įdomiu ne tik Lie-
tuvai, bet ir tai šaliai, kur jis mokėsi 
ar stažavosi. Paprastai jaunas spe-
cialistas svečioje šalyje iš karto ar 
po kiek laiko susiduria su situacija, 
kada kilimas karjeros laiptais kelia 
papildomos pilietybės įgijimo klau-
simą. Buitiniai, popierių tvarkymo, 
finansiniai bei karjeros klausimai 
diktuoja savo žaidimo taisykles. 
Pilietybės išsaugojimo (neatėmi-
mo) problematikos klausimų ratas 
siaurėja, dėl to išryškėja dominuo-
jantys aspektai. Taip formuojasi 
daugumos Lietuvos žmonių ribotas 
požiūris į Lietuvos pilietybės išsau-
gojimo (neatėmimo) papildomos 

pilietybės įgijimo atveju klausimą. 
Ryški sudėtinė šios problematikos 
dalis yra turto ir paveldo klausi-
mai. Dar viena, ne mažiau svarbi 
dalis – balsavimo teisė, kurią 
turėtų virš milijono žmonių. Ir, 
manau, šiame etape būtų kons-
truktyvu spręsti pilietybės išsau-
gojimo (neatėmimo) papildomos 
pilietybės įgijimo atveju klausimą. 
Tai suteiktų galimybę jauniems 
žmonėms gyventi visavertį 
kūrybinį ir profesinį gyvenimą 
užsienyje ir turėti realią galimybę 
ruošti dirvą grįžti į Lietuvą. 

Pranešimas skaitytas XIV PLB 
Seime

Aplinkybės reikalauja evoliucionuoti
ir tobulinti veiklos principus bei
būdus, jeigu norime įtraukti į 
bendruomenių veiklą daugiau užsienio
lietuvių, puoselėti lietuvybę ir efektyviai
dirbti kartu su Lietuva vienam
bendram tikslui – tėvynės gerovei.
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D ėkoju už garbę ir 
kvietimą pareikšti savo 
nuomonę šiuo svarbiu 
klausimu. Sutikau, nes 
man PLB ateitis rūpi 
ir turiu gan kritišką 

nuomonę apie organizacijos 
dabartį. Apsidrausiu prašydama, 
kad nepriimtumėte mano kalbos 
asmeniškai; kviečiu atsiverti 
gal šiek tiek kitokiai nuomonei, 
kuri nebūtinai yra neginčijama. 

Kad būčiau išgirsta, prisista-
tysiu. Pirmą kartą ilgesniam 
laikui iš Lietuvos išvykau gy-
venti ir mokytis į Daniją (1995). 
Vėliau studijavau Niujorke, JAV 
(1999–2001), dirbau Olandi-
joje (2002), Vokietijoje (2003), 
Liberijoje (2005–2006), Rytų 
Timore (2006–2009), Belgijoje 
(2010). Kai kuriose šalyse (ypač 
Afrikoje ir Azijoje) pati sau 
buvau lietuvių bendruomenė. 
Daugeliui aš buvau vienintelė 
ir pirmoji sutikta lietuvaitė. 
Ir kai Rūta Meilutytė iškovojo 
auksą Londono olimpiadoje, ne 
viena(-s) pažįstama(-s) mano 
„Facebook“ puslapyje paliko 
žinutę: „Žinojau tik vieną Rūtą 
iki šiol, o stebėdamas plaukikę 
Rūtą nejučiom vėl pagalvojau 
apie Lietuvą, kaip tu mums ją 
pristatei“. Nuo 2009-ųjų gyvenu 
Portugalijoje, kur įsiliejau į 
jaunos ir negausios Portugalijos 
Lietuvių Bendruo-
menės veiklą, o kai ši 
iškėlė mano kandida-
tūrą į PLB ir Seimo 
komisiją, tapau aktyvia 
PLB veikėja (nuo 2009-
ųjų). Mano vardas gal 
daugeliui yra žinomas iš laiškų, 
kuriuos siunčiau PLB valdybos 
vardu rinkdama nuomones dėl 
„Globalios Lietuvos“ progra-
mos. Dar sykį dėkoju  visiems 
atrašiusiems.

Ką DARO PLB?
Vakar po Seimo posėdžio užsilikus 
šioje salėje prie manęs priėjo 
vaikinukas, dirbantis apsaugininku, 
ir paklausė: „O ką daro PLB?“ 
Netikėtai susimąsčiau. Galvoje su-
kirbėjo kontraklausimas – dabar ar 
praeityje? Ką PLB darė iki Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo, 
atrodo, aišku. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė tapo alternatyvi 
lietuviams, išvykusiems ar ištrem-
tiems iš Lietuvos, susitelkimo / 
buvimo kartu platforma. Lietuva 
dingo nuo pasaulio žemėlapio; PLB 
tapo ta Lietuva už geografinių šalies 
žemių. Visa lietuvių bendruomenė 
už „geležinės užkardos“ užsibrėžė 
du konkrečius tikslus: lietuvybės 
išsaugojimas ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas. 
Politinė šaltojo karo erdvė tam 
buvo palanki, kadangi dauguma 
valstybių TSRS okupacijos nepripa-
žino. Esame dėkingi jums, pirmoji 
PLB karta, už nuoseklų lobinimą 
ir Lietuvos interesų atstovavimą 
pasaulyje, kai dauguma mūsų 
Lietuvoje sunkiai galėjo patikėti 

Lietuvos Respu-
blikos atkūrimu. 
Ačiū jums ir už 
lietuvių kalbos ir 
papročių išsau-
gojimą. Nelieku 
abejinga besi-

klausydama, kaip rišliai lietuviškai 
šneka jau trečios ir ketvirtos išeivių 
lietuvių kartos; dėkui jums, seneliai 
ir tėvai tremtyje, kurie išlaikėte 
lietuvišką tradiciją. Tačiau kokia 
yra PLB paskirtis po Nepriklau-

somybės atkūrimo? Atsisėdusi 
vienoje salėje su kolegomis PLB ir 
Seimo komisijoje likau nustebinta 
tonu ir temomis, kurias kėlė PLB 
atstovai. Nesupratau didaktinės 
pozicijos ir vienpusiškos argu-
mentacijos, nesiekiant įsigilinti 
į dabartinės Lietuvos realijas ir 
vykdomas politines-ekonomines-
socialines programas. Sudaryta, 
kad dalintųsi know-how ir patir-
timi, Komisija tapo PLB atstovų 
švietimu apie įvykius ir tendenci-
jas Lietuvoje, dėl kurių kai kurie 
atstovai prisiimdavo atsakomybę 
siūlyti strateginius sprendimus, 
neįsigilinus į situaciją. Jautėsi 
puolimas ir kova, tik nesupratau 
prieš ką ir už ką? Sykiais atrodė, 
kad puolama LR Vyriausybė, 
Seimas, kitos institucijos, neieš-
kant balanso tarp pasiekimų ir 
struktūrinių trūkumų, siekiant 
įpiršti vienos šalies, valstijos ar 
net asmeninę patirtį. Pasigedau 
dialogo ir konstruktyvaus darbo 
grupėse. Nusivyliau matydama, 
kad PLB atstovai ir toliau ieško 
priešų tarp valstybės, dėl kurios 

nepriklausomybės kovojo, valdi-
ninkų. Pasigedau to think tank 
pobūdžio, kurio pagrindu buvo 
sukurta Komisija; nes patirties ir 
žinių klodai tarp užsienyje esan-
čių lietuvių yra svarūs ir Komisija 
galėtų būti ta terpė, kur tai būtų 
galima išnaudoti efektyviai.

Ateityje matau didelį PLB indėlį 
lietuvybei išsaugoti per švietimą, 
formalųjį ir ne, kultūrinius ren-
ginius ir tikslinius susitikimus. 
Sutinku, kad PLB neturi būti poli-
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Niekas neneigia PLB svarbos. Manau, 
yra abejojama organizacijos sugebėjimu 
reaguoti į konstruktyvią kritiką / 
kitokią nuomonę bei prisitaikyti prie 
šiuolaikinių tendencijų.

Rūta Avulytė 
Moreira, 
Portugalija
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tinė organizacija (kaip partija), 
bet manau, kad ji galėtų skatinti 
lietuvių užsienyje pilietiškumą, 
ypač dalyvaujant Lietuvos poli-
tiniuose, kultūriniuose, 
socialiniuose, ekonomi-
niuose įvykiuose (nuo 
rinkimų iki kultūrinių 
renginių ir investicijų 
į Lietuvą ar eksporto 
iš Lietuvos skatinimo). 
Manau, kad PLB turėtų užsiim-
ti aktyvesniu lietuvių, esančių 
užsienyje, interesų atstovavimu ir 
lobinimu per jau dvi veikiančias 
komisijas Vyriausybėje ir Seime. 
Kitą vertus, manau, kad Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) 
turėtų išlikti visiškai politiškai 
nešališka ir daugiau pilietinė bei 
jaunimo motyvacinė organizacija.

PLB VAKAR IR ŠIAnDIEn
Kai paklausi jaunimo Lietuvoje, 
kas yra PLB, daugelis lengvai su-
simąstę pasakys, kad tai nusenusi 
organizacija, cepelinus valgantys 
ir tautinius šokius šokantys dipu-

kai. „Trečiabangis“, išvykęs iš Lie-
tuvos mokslų ar karjeros sumeti-
mais, pasiskaitęs Lietuvių Chartą, 
ją numes kaip realijų neatitinkantį 

dokumentą. O 
juo gi ir remiasi 
PLB veikla. Kai 
sutikau dalyvauti 
PLB veikloje, 
atsivertusi Chartą 
nustėrau: aš gi 

pažeidžiu 4-ąjį punktą – „Lietuvis 
kuria lietuvišką šeimą“. Mano 
sutuoktinis nėra lietuvis! Chartos 
6-asis punktas sako „... lietuvis 
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valsty-
bę“. Nepriklausomą nuo ko? Jau 
porą dešimtmečių tik apie tai ir 
šnekama, kad dėl globalizacijos 
nepriklausomybė (ypač ekonomi-
nė) tampa reliatyvus dalykas. Tad 
kokiu pagrindu ir priemonėmis 
Charta skatina lietuvius kovoti? 
Ar tokiu pagrindu PLB siekia 
atjauninti savo gretas ir pritraukti 
naujus išvykusius lietuvius? 

Kitą vertus, kam atstovauja 

PLB? Pažiūrėkime į šį Seimą. 32 
atstovai iš JAV, 17 iš Rusijos, gausi 
Kanados delegacija. PLB valdyba 
be aiškios atstovavimo schemos 
patvirtina tiek Seimo narių, kiek 
bendruomenės sumąsto skirti. 
Nelauktai peršasi išvada, kad tur-
tingesnės bendruomenės, kurių 
nariai gali susimokėti kelionės 
išlaidas į Lietuvą, diktuoja tolesnį 
PLB gyvenimą tris metus. Manau, 
kad kiekviena lietuvių bendruo-
menė, kokia gausi ar jauna ji yra, 
turi turėti vieną lygiavertį balsą 
šiame garbingame Seime. Taip pat 
ir atitinkamos Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos kraštuose.

PLB STIPRYBĖS IR SILPnYBĖS
Peršasi mintis, kad PLB yra reika-
linga nuodugni SWOT (Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Thre-
ats) analizė. Drįstu iškirti tik kelias 
detales. PLB stiprybė (strenghts) 
yra idėja ir istorinis palikimas. 
Kaip ir okupacijos laikais, taip ir 
dabar organizacija yra reikalinga. 
Tuomet PLB buvo alternatyvi 

PlB 

ateitisir
daBartis
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lietuvių vienijimosi platforma, kai 
neliko Lietuvos vardo pasaulio 
politiniame žemėlapyje. Dabar 
PLB turi galimybę – treč-
dalį iš Lietuvos išvyku-
sių darbingų Lietuvos 
piliečių. Tačiau čia ir 
išryškėja PLB silpnybė 
(weaknesses) – lėta reakci-
ja prisitaikyti prie naujos 
situacijos ir aplinkos. JAV yra 
svarbi ir svari, tačiau politinė 
jėga ir sprendimų priėmimas vis 
labiau ryškėja Europoje bei kitose 
bendruomenėse. Džiaugiuosi, kad 
pavyko PLB ir Seimo komisijos 
kolegoms šią tendenciją įvertinti ir 
pakeisti PLB deleguojamų atstovų 
į šią Komisiją proporciją: iš 5 JAV ir 
5 the rest‘ dabar skiriama 3 iš JAV, 2 
iš Europos ir po vieną iš Kanados, 
Rytų Europos / Rusijos / Centrinės 
Azijos, Lietuvos etninių žemių, 
Pietų Amerikos ir Okeanijos. Taip 
pat vadovaujantis atgyvenusiais 

principais ir nenorint pritaikyti 
esamų nuostatų (Chartos, Konsti-
tucijos) jau nepriklausomos, glo-
balios Lietuvos realijoms, Lietuvių 
Bendruomenės P – pasaulietišku-
mas praranda tiesioginę šio žodžio 
prasmę ir lietuvius vienijančios 
organizacijos idėją. 

PLB silpnybė yra ir finansai. 
Negausios ir jaunos bendruome-
nės dažnai klausia – už ką mes 
mokam? Kodėl organizacijos, kurių 
veikla gal net nėra grįsta pinigi-
niu vienetu įvertinta naryste, turi 
išsigalvoti tautinio solidarumo 
mokestį ir jį pervesti į PLB iždą? 
Neretai tai būna vienas iš nedauge-
lio laiškų per visus metus, kuriuos 
gauna bendruomenės – primini-
mas apie nesumokėtą mokestį. 
Bendruomenės nesijaučia, kad 
jų interesai išgirsti ar atstovau-
jami PLB valdyboje ar Valdybos, 
ir natūraliai klausia – kaip mūsų 
įnašas prisidėjo prie PLB gerovės, 
jei viena iš jos ląstelių – būtent ta 
bendruomenė – yra svarbi tik tada, 
kai reikia pinigus surinkti.

Tad komuni-
kacijos trukdžiai 
ar trūkumas tiek 
PLB valdybos 
viduje, tiek krypti-
mis PLB valdyba > 
bendruomenės ir 

bendruomenės > PLB valdyba yra 
dar viena PLB silpnybė. Labai pri-
tariu ponios Reginos  Narušienės 
siūlymui, kad naujai išrinkta PLB 
valdyba paskirtų asmenį, atsakingą 
už komunikaciją – tiek PLB viduje, 
tiek ir su išore, įskaitant Lietuvos 
žiniasklaidą ir institucijas.

Kokios PLB galimybės (opportu-
nities) ir kur yra grėsmės (threats)? 
Šiuo metu yra unikali galimybė 
PLB sustiprėti ir įsitvirtinti, 
nes momentum yra čia ir dabar: 
pripažinta, kad Lietuva yra dias-
porinė valstybė; pripažinta, kad 

emigracija turi ne tik neigiamų, 
bet ir teigiamų pasekmių kuriant 
pridėtinę vertę Lietuvai; protų 
nutekėjimas įgauna protų mainų 
tendenciją. Bet bent jau kol kas čia 
išryškėja viena iš didžiausių PLB 
grėsmių – tai uždarumas. Neseniai 
sėkmingai organizuotas ir pavykęs 
Pasaulio lietuvių jaunimo susitiki-
mas PLB viduje buvo niekinamas ir 
atmestas, šmeižtų ir įtarimų tonas 
permestas į viešą Lietuvos erdvę 
(žiniasklaida tuo tikrai pasinau-
dojo). Štai ir čia aš siūliau jūsų 
dėmesiui inovatyvios ir kūrybiškai 
dirbančios vienos iš Lietuvos ins-
titucijų pristatymą. Jūs jį atmetėte. 
Įvardinote tai galima reklama jų 
veiklai. Ar valstybinės institucijos 
ataskaita apie vykdomus projektus 
Lietuvos piliečiams – mokesčių 
mokėtojams – yra reklama?! 
Uždara PLB yra ir naujai besi-
kuriančioms tikslinėms lietuvių 
organizacijoms užsienyje. Susidarė 
toks įspūdis, kad kas tik nuspren-
džia kurtis ne PLB organizacijoje, 
tas natūraliai yra „prieš“ PLB ir 
siekia PLB skaldymo. Manau, PLB 
galėtų tapti skėtinė organizacija, 
vienijanti įvairaus pobūdžio ir 
profilio lietuvių organizacijas ir 
bendruomenes užsienyje, nebū-
tinai susaistant jas finansiniais ar 
kitais įsipareigojimais (Chartai, 
Konstitucijai ir pan.). Tokių organi-
zacijų pripažinimas kaip stiprinan-
čių lietuvių bendruomeniškumą, o 
ne skaidančių PLB, jau būtų didelis 
žingsnis pirmyn. Niekas neneigia 
PLB svarbos. Manau, yra abejo-
jama organizacijos sugebėjimu 
reaguoti į konstruktyvią kritiką / 
kitokią nuomonę bei prisitaikyti 
prie šiuolaikinių tendencijų, patei-
sinančių organizacijos vardą – PA-
SAULIO Lietuvių Bendruomenė. 

Pranešimas skaitytas PLB XIV 
Seime

tEMa
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aKtualu

Ši tema negalėjo aplenkti 
paskutinio Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) Sei-
mo. Jau daugiau kaip prieš 
pusę metų kilęs dūzgesys 

dėl Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos veiksmų pasiekė kulmina-
ciją suvažiavime. Ir, tiesą pasakius, 
tikėjausi rūstesnės reakcijos iš 
abiejų pusių. Įsiplieskusios aistros 
sudegė kaip popierius – šiltai ir 
greitai, bet neilgam. Kaip ir kodėl 
kilo nesutarimai tarp jaunesnių ir 
vyresnių bendruomenės narių? Ir 
ar problemos išspręstos?

Kada tiksliai prasidėjo kivirčas, 
šiuo metu sunku atsekti. Ar jis pra-
sidėjo tik 2012 pavasarį dėl Pasaulio 
lietuvių jaunimo suvažiavimo? Ar 
galbūt jo genezės reikėtų ieškoti 
anksčiau, kai paaiškėjo renginio 
data? Dar 2011 metų vasarą kilo 
nepasitenkinimas dėl jaunimo 
pokalbio su Prezidente Dalia Gry-
bauskaite. Tuo metu vyko užsienio 
lietuvių bendruomenių pirmininkų 
suvažiavimas, todėl galima buvo 
nesunkiai surinkti jaunimo sąjungų 
atstovus. PLJS nariai prašė Prezi-
dentės, kad jinai paglobotų suvažia-
vimą. Tai suteikė vėliau renginiui 
prestižo, taip pat papildomai mo-
tyvavo organizatorius. Kita vertus, 
suprantama ir PLB pozicija. Anot jų, 
jaunimas „tariasi už jų pečių“, o gal 
netgi ignoruoja pirmininkų posėdį. 
Vis dėlto, manau, reikia apie tai 
pradėti diskusiją „Pasaulio lietuvio“ 
puslapiuose ir tiksliai apibrėžti san-
tykį tarp abiejų organizacijų. Mano 

PLJS IR PLB: 

Tomas 
Marcinkevičius

nuomone, tam tikrus klausimus 
galima išspręsti atviru pokalbiu bei 
žiupsniu geros valios.

Tiesos ar „tiesos“ aš nežinau. 
Taip pat neatlikau kompleksinės 
visų PLB narių apklausos ir tam 
tikrus dalykus galiu pateikti tik 
kaip nuomonę. Rašant komentarą 
norisi pabrėžti, jog Seimo metu 
galima buvo pajusti įtampą tarp 
vyresnių ir jaunesnių dalyvių. 
Seimo metu pavyko man geriau 
suprasti PLB situaciją ir suvokti, 
kodėl kyla tam tikri priekaištai. 
Turbūt rimčiausiai skambantis 
buvo dėl finansinės PLJS ataskai-
tos trūkumo. PLJS yra įregistruota 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, jos 
teisinis statusas suteikia mokesčių 
lengvatų. Todėl vyresnybei kilo 
klausimai, kaip pavyko surengti 
didžiulio masto renginį be jokios 
lėšų apyvartos sąskaitoje. Atsirado 
įtarimų, jog apyvarta vyko, tačiau 
ataskaitos niekas nepateikė. 

Jaunimo požiūriu padėtis kiek 
skiriasi. Visų pirma, renginį pavyko 
suorganizuoti rėmėjų, savanorių 
bei globėjų dėka. Todėl nereikėjo 
prašyti finansinės pagalbos iš PLB 
ir alinti jos ir taip kuklių išteklių. 
Tai turėtų būti teigiamas pavyzdys 
visiems, kiek daug galima pasiekti 
vien įdirbiu ir tinkama rinkodara. 
Pačios ataskaitos kaip dokumento 
trūkumas glumina, bet norėčiau 
prašyti vyresnius kolegas šiek 
tiek supratingumo. Biurokratija, 
nors dažnai reikalinga ir nau-
dinga,  jaunam žmogui sukelia 

neigiamas reakcijas. O finansinė 
ataskaita, jei nėra jokių įplaukų ar 
išlaidų, nesudaro didelio skirtumo 
organizacijos gyvenime. Formalu-
mas? Taip. Apsileidimas? Galbūt. 
Priežastis ginčytis? Visiškai ne. 
Abiems pusėms kartais stinga di-
plomatiško požiūrio. Vieni sudaužę 
krūtines turėjo ištarti mea culpa, o 
kiti išmintingai nekelti dėl to viešo 
skandalo. Ką gi, ne pirmą kartą 
trūksta susikalbėjimo tarp abiejų 
kartų. Vis tik, konfliktu to nepava-
dinčiau. Nepaisant keleto aštresnių 
pasisakymų, nei viena pusė nelinki 
kitai bloga.

Nerimas, susikaupęs PLB gretose, 
išaiškėjo galutinai, kai pasigirdo 
klausimas apie abiejų organizacijų 
santykį. „Ar buvo kreipimasis į PLB, 
kad norima atsiriboti nuo bendruo-
menės?“ Iš šio pasisakymo tapo man 
aišku, kur šuo pakastas. Vyresnioji 
organizacija mano, kad jaunimas 
nori tapti nepriklausomais. PLJS 
atstovybės Lietuvoje – naujos orga-
nizacijos – tema nebuvo deramai 
išnagrinėta. Per paskutinius metus 
niekas neaptarė nuo pradžios 
iki galo naujos struktūros. Todėl 
daugeliui neaišku, koks yra PLJS 
atstovybės (vadinamos Organizaci-
ja) Lietuvoje, PLJS ir PLB santykis. 
Nepaisant PLJS atstovų užtikrinimo, 
kad jaunimas neketina ir niekada 
nenorėjo išeiti iš po PLB skėčio, 
matyt, ne visi bendruomenės nariai 
su tuo visiškai sutiko. Šia tema ne-
sijaučiu kompetentingas pasisakyti. 
Todėl malonu būtų išgirsti atsaką iš 
kažkurios pusės, paaiškinimą, kaipgi 
yra su trimis ar keturiomis organi-
zacijomis. Ar jos nesidubliuoja? Ar 
reikia jų tiek daug? Kur jos bus už 
2–3 metų?

Norėčiau įkišti savo trigrašį 
dar vienu klausimu. Štai skelbiu 
visiems: karalius yra nuogas! 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
nutraukė ryšius su Pasaulio lietu-

kartu ar atskirai?
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naujai išrinktas Seimas 
turėtų pataisyti 
piliEtyBės įstatyMą

Regina 
narušienė

lietuvos pilietybės klausimas buvo beveik, 
nors ne visai, išspręstas 2003 metais, bet 
2006 metų lapkričio 16 dieną lietuvos 
respublikos Konstitucinis teismas nutarė 
paskelbti visus pilietybės įstatymus ateityje 
negaliojančius, kadangi jie prieštarauja 
lietuvos Konstitucijai. 

Visokiais būdais bandėme susi-
tarti su Lietuvos respublikos 
seimu dėl naujo Pilietybės 
įstatymo, kuris bent jau pa-
tenkintų daugumą užsienio 

lietuvių. Pasisekė du kartus tokį 
įstatymą sukurti, kurį seimas priėmė, 
bet pirmą kartą Prezidentas valdas 
adamkus ir antrą kartą Prezidentė 
dalia grybauskaitė atmetė, gražin-
dami tuos įstatymus seimui. seimas 
neturėjo valios su atitinkama daugu-
ma savo anksčiau priimtą įstatymą vėl 
priimti ir atmesti prezidentų veto.

galų gale 2010 metų gruodžio 2 
dieną (praėjus 4 metams po pilietybės 
įstatymų panaikinimo) buvo priimtas 
Pilietybės įstatymas, kuris galioja nuo 
2011 metų balandžio 1 dienos. Šis įstaty-
mas atima Lietuvos pilietybę iš Lietuvos 
piliečio, pilietybę, kurią jis įgijo gimda-
mas Lietuvoje, jei jis išvyko po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, tai yra po 
1990 metų kovo 11 dienos, išskyrus tuos, 
kurie priėmė svetimo krašto pilietybę 
tarp 2003 metų sausio 1 dienos ir 2006 
metų lapkričio 16 dienos. taip buvo at-
imta iš tų Lietuvos piliečių jų prigimtinė 
teisė. naujam seimui reikėtų pataisyti šį 
įstatymą. ne vien tik todėl, kad jame yra 
pažeidžiama lietuvio prigimtinė teisė, 
bet šiame įstatyme rasite ir visokių kitų 

nepriimtinų dalių. Pavyzdžiui, Lietuvos 
pilietis, gimęs prieš 1940 metų birželio 
14 dieną ir išvykęs iš Lietuvos prieš 1990 
metus, nepriėmęs kito krašto pilietybės, 
liko Lietuvos pilietis, bet jo palikuonys 
negali turėti Lietuvos pilietybės, kadangi 
jų tėvai, seneliai nepriėmė svetimo krašto 
pilietybės per tuos 50 metų, bet liko tik 
Lietuvos piliečiai. ar iš tikrųjų bausime 
žmonės už tai, kad jie nepriėmė svetimo 
krašto pilietybės?  Kodėl kai kuriems vai-
kams teikiame tik laikiną leidimą gyventi 
Lietuvoje?

32 Konstitucijos straipsnis garantuoja, 
kad „Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi 
Lietuvoje“.  Kodėl ta teisė yra pažeidžiama? 
Šis straipsnis garantuoja šią teisę kiek vienam 
lietuviui, ne tik Lietuvos piliečiui. Jei iš lietu-
vio yra atimama jo pilietybė, jis neturi teisės 
grįžti į tėvynę. Jis gali grįžti tik su leidimu ir 
tik apribotam laikui. 

dabartinį Pilietybės įstatymą galime 
pataisyti be referendumo. referendu-
mas niekada nepavyks, nes referendu-
mo įstatymas reikalauja, kad daugiau 
negu pusė Lietuvos rinkėjų turi balsuoti 
referendume ir daugiau negu pusė Lie-
tuvos rinkėjų (ne dauguma balsuojan-
čių) turi pritarti pasiūlymui. Pirmiausiai 
tiek rinkėjų Lietuvoje labai retai balsuoja 
ir kad daugiau negu pusė rinkėjų (ne 
dalyvaujančių) sutiktų yra neįmanoma. 
Be to, referendumas nėra reikalingas.

Pataisyti galima šį įstatymą įstatymo 
būdu, pripažįstant prigimtinę lietuvio 
teisę (str. 12,18 ir 32) arba patobuli-
nant Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį, 
kuriuos pakeisti ar patobulinti referen-
dumas nereikalingas. 

Įdomu tai, kad Prezidentė dalia 
grybauskaite susitikime Lemonte, Jav, 
prieš keletą mėnesių teigė, jog dvigubos 
pilietybės sampratos negalima įteisinti, 
tačiau „dėl prigimtinės pilietybės yra 
kita kalba. man atrodo, kad tai galima 
išspręsti įstatymo pataisomis“. norėčiau 
tikėti, kad šis pareiškimas neliks tuščiais 
žodžiais, bet taps įstatymo pataisomis. 

Pranešimas skaitytas XIV PLB Seime

vių bendruomene, o tuo pat metu 
kalbasi su Pasaulio lietuvių jau-
nimo sąjunga. Jaunimo dialogas 
su Prezidente rodo žymiai gilesnę 
problemą nei kivirčus dėl to, kas 
yra svarbesnis. Dvasinės Dalios 
Grybauskaitės paramos trūkumas 
Pasaulio lietuvių bendruomenei 
yra skaudus smūgis organizacijos 
statusui bei nemalonus signalas 
jos vadovybei. Noriu tikėti, jog tai 
viso labo pamokantis antausis, o 
ne galutinis sprendimas ignoruoti 
diasporos balsą. Kita vertus, nėra 
kuo pagrįsti tokio mąstymo. Mat 
kaip interpretuoti faktą, jog šalies 
vadovė ne tik nepasirodė Seime, 
bet net neišsiuntė jokio rašto? 
Tarkime, Lenkijoje net neįsi-
vaizduojama, kad šalies vadovas 
ignoruotų išeivijos kongresą.

PLB turėtų gerai apmąstyti savo 
veiksmus. Galbūt skaudu prarasti 
draugus prezidentūroje, tačiau 
džiugu, jog jaunimas užmezgė 
ryšius su Prezidente. Blogiausia, ką 
bendruomenė gali dabar padaryti, 
tai pasiduoti tokiam žaidimui ir dar 
labiau susiskaldyti. Svarbu išlikti 
vieningiems ir iškęsti nemalonią 
padėtį. Net jei bendruomenei tai 
nepatinka, teks sukąsti dantis ir 
vaidinti, kad viskas gerai. Ne sau, 
bet pašaliniams. Ne iš baimės, bet 
išmintingai suprantant, kad vidiniai 
konfliktai silpnina organizaciją, Lie-
tuvos įvaizdį bei pačios PLB balsą.

Vadinamas „kartų konfliktas“ yra 
toks pat senas, kaip ir pati žmonija, 
todėl nuomonių skirtumai tarp jau-
nimo ir vyresniųjų yra neišvengia-
mi. Nesutarimas nepasiekė dides-
nių mastų ir yra vis dar suvaldomas, 
tad galima be emocijų rasti spren-
dimą, kuris tenkintų abi puses. PLB 
ir PLJS reikia vienybės. Sprendimas 
nėra lengvas, bet yra paprastas ir 
suprantamas. Raginu naują Valdybą 
atkreipti į tai dėmėsį. Juk niekada 
nėra per vėlu atjaunėti. 

aKtualu
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sVEČias

Štai prakalbus apie tai, kad nuo šiol Lietuvoje jai teks 
lankytis dar dažniau, D. Navickienė garsiai pasvarsto, kad 
dabar teks susirasti nuomojamą butą kur nors tarp Seimo 
ir Užsienio reikalų ministerijos, nes šiose institucijose 
numatyta daugiausia susitikimų. Prasitariu, kad tarp URM 
ir Seimo stūkso Lukiškių kalėjimas. O ji nė nemirktelėjusi 
atšauna: „Vadinasi, teks šiek tiek nusikalsti, kad galėčiau 
ten apsigyventi, bet tikiuosi, kad būčiau tokia kalinė, kurią 
retkarčiais išleistų į susitikimus tautos labui.“

Juokauja ji ir pasakodama, kaip ryžosi tapti PLB valdybos 
pirmininke, sako visai nenorėjusi, bet „kai valdyba pasvilino 
padus, teko sutikti, visi po kankinimų galiausiai pasiduoda“. 

Nors humoro mūsų pokalbyje netrūko, kalbėjomės ir apie 
rimtus dalykus – naujosios Valdybos darbo gaires, pašneko-
vės labdaringą veiklą, jos tėvelių skirtingus likimus bandant 
prisitaikyti Amerikoje bei apie jos pačios profesinę veiklą, 
tiesiogine to žodžio prasme apgaubtą paslapties šydu.

m. D. navickienė: 

Deimantė Dokšaitė

Kai kalbiesi su naująja PLB valdybos 
pirmininke Marija Danguole 
Navickiene, nejučia jos pozityvumas 
ir gera nuotaika užkrečia ir tave 
pačią, o jos humoro jausmas toks 
natūralus ir nenušlifuotas, kad ir 
pati imi juokauti gan drąsiai, gal net 
ne visai deramai interviu metu.

„gyvenimą matau ne pro 
       rožinius akinius, bet mažai 
kas jame man nepasiekiama“
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sVEČias

Kokia linkme naujoji Valdyba suks PLB 
vairą? Ar bus pokyčių, ar visgi PLB 
tekės ta pačia vaga?
Kai lieka tie patys idealai, negalima 
nuo tos vagos pernelyg nukrypti.  
Norime išlaikyti savo lietuvybę ir 
palaikyti ryšius su Lietuva. Remiamės 
ne politika, nusistatymais ar praeities 
įgūdžiais, o idealais. Tad sieksime tų 
pačių tikslų, tik gal bandysime ieškoti 
kitokių metodų jiems įgyvendinti. Pa-
bandysime rasti kitokių priėjimo prie 
Lietuvos valdžios institucijų kelių, 
mėginsime susitarti gražiuoju, kad ir 
vilkas būtų sotus, ir avis sveika. 

Pasitelksite diplomatiją?
Taip. Ir būdama matematikė pa-
bandysiu matematiškai išspręsti tą 
dvigubos pilietybės klausimą. 

Teks sukurti formulę.
Taip, reikia matematinės formulės. 
Pabandysime įtikinti Seimą, kad turime 
gerų pasiūlymų, galbūt verta svarstyti 
ir sąlyginės pilietybės varia n                 tą – kai vie-
nokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis 
būtų galima turėti abi pilietybes, kai 
nenukenčia nei viena, nei kita pusė. Esu 
didelė optimistė, tikiuosi, kad mums 
pavyks. 

Jau turėjote keletą susitikimų su 
valdžios institucijų atstovais. Kokie 
pirmieji įspūdžiai?
Su Seimo nariais susitikimų dar 
neturėjau, nes jie atostogavo. Tačiau 
lankiausi Užsienio reikalų ministe-
rijoje, kur susitikau su viceministre 
Asta Skaisgiryte-Liauškiene ir jos pa-
dėjėjais. Susitikimas tikrai buvo geras. 
Kalbėjome ir apie tai, kad norėtume 
atskiros institucijos, besirūpinančios 
išeivijos reikalais. Gavome atsakymą, 
kad tai būtų pernelyg brangu valsty-
bei. Tačiau URM pažadėjo sugalvoti 
alternatyvą, kuria būtume patenkinti. 
Sakyčiau, kad tai tikrai gera pradžia. 

Šiandien visiškai neformaliai ir 
atsitiktinai susitikau su Prezidente 

Dalia Grybauskaite. Vaikščiojau po 
Šv. Baltramiejaus mugę Vilniaus Rotu-
šės aikštėje ir pamačiau vieną, o paskui 
ir kitą aukštą apsauginį. Pamaniau, 
kas čia gali būti toks svarbus, kad 
saugomas net dviejų apsauginių. Ir 
pamačiusi Prezidentę, išdrįsau prieiti, 
prasibrauti pro apsaugą, pasisveikinti 
ir prisistatyti. Pamaniau, kad turiu taip 
pasielgti, nes Vilniuje liko tik pora die-
nų, tad proga gali dar ilgai nepasitai-
kyti. D. Grybauskaitė sakė, kad mane 
iškart pažino iš nuotraukų, jau matytų 
prie įvairių straipsnių apie naująją PLB 
valdybą. Labai draugiškai pasikalbėjo-
me, Prezidentė paskyrė vieną savo asis-
tentę dirbti su manimi ir PLB. Tad jau 
turime ryšį ir su „baltaisiais rūmais“. 

Tiesa, Seimo rūmų kavinėje keletas 
mūsų iš PLB atsitiktinai sutikome ir 
Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, 
su ja taip pat pasisveikinome, prisista-
tėme, padėkojome už bendradarbiavi-
mą praeityje ir išreiškėme viltį toliau 
produktyviai dirbti ateityje.

kompiuteris turi „susikalbėti“ su 
kitu – vienas valdo lėktuvo navigaciją, 
kitas seka taikinius, dar kitas šaudo į 
tuos taikinius, o ketvirtas prižiūri, kad 
lėktuvas nenukristų, kol šaudo. Mano 
darbas buvo tas sistemas tarpusavyje 
suderinti. Ypač tai būdavo svarbu, 
kai kas nors buvo naujai keičiama, 
tuomet visą sistemą tekdavo peržiūrėti 
ir suderinti iš naujo. Žodžiu, buvome 
atsakingi už tai, kad lėktuvai galėtų 
skristi, rasti taikinius, šaudyti, pataiky-
ti ir nenukristi. Šiame darbe praleidau 
devynerius metus.

Tuomet susituokiau su savo ant-
ruoju vyru ir įsidarbinau kompanijo-
je, kuri buvo kitoje miesto pusėje, kur 
dirbau su tokiomis programomis, kad 
tikrai, jei papasakočiau, turėčiau jus 
nušauti (juokiasi – aut. past.). 

Kai Lietuva ėmė laisvintis iš sovietų 
priespaudos, sulaukdavome vis daž-
niau svečių iš ten ir mano darbas bei 
susitikimai su lietuviais tapo sunkiai 
suderinami. Mano vadovai vis klaus-
davo manęs, ar svečiai iš Lietuvos 
ko nors klausinėjo apie mano darbą. 
Tačiau tiems svečiams juk mažiausiai 
rūpėjo, ką toji moteriškėlė veikia, juk 
mums svečiai iš Lietuvos buvo tokie 
brangūs, kad visas dėmesys būdavo 
tik apie juos ir jiems. 

Kai ta kompanija uždarė savo veiklą 
Kalifornijoje ir persikėlė į Amerikos 
rytus, aš kartu su ja nesikėliau, nes 
turėjau šeimą, tad susiradau kitą 
darbą – vėl draudime, išdirbau jame 
paskutinius dešimt metų iki karjeros 
pabaigos. Tame darbe nebuvo jokių 
suvaržymų dėl susitikimų su svečiais 
iš Lietuvos ar dėl mano pačios 
apsilankymų Lietuvoje. 

Esate matematikė, bet jūsų nedarbinė 
veikla susijusi su labdara ir medicina. 
Papasakokite apie tai daugiau.
Kai Lietuva tapo laisva, ieškojome 
būdų, kaip jai padėti. Tuomet kaip 
tik buvau labdaros organizacijos 
„Birutietės“ pirmininkė ir gavome 

Remiamės
ne politika, 

nusistatymais 
ar praeities

įgūdžiais, o idealais. 
Tad sieksime tų

pačių tikslų, tik gal 
bandysime ieškoti

kitokių metodų jiems 
įgyvendinti.

Per Valdybos rinkimus prisistatydama 
pajuokavote, kad jūsų vertėtų bijoti, o 
kai su jumis dariau interviu prieš šešerius 
metus, sakėte, kad jūsų buvę darbai tokie 
slapti, kad, jei papasakotumėte, turėtu-
mėte nušaut. Ir visgi gal galite bent kiek 
užsiminti apie savo profesinę veiklą?
Esu matematikė. Karjerą pradėjau 
draudimo srityje. Persikėlusi į Kalifor-
niją, ėmiau dirbti su kariniais lėktuvais, 
prie elektroninių programų – vienas 
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prašymą, ar nepagelbėtume priimti 
vaikus iš Lietuvos į Shriner’io vaikų 
ligoninę Kalifornijoje. Shriner’io 
organizacija stato ligonines ir atsiveža 
į JAV gydyti vaikus iš viso pasaulio. Ir 
mes pagalvojome: kodėl gi ne lietu-
viukus? Mums nieko nekainuodavo 
jų gydymas, bet reikėdavo surinkti 
lėšų kelionėms, vizoms, rasti jiems 
kur gyventi, pirkti maisto produktus. 
Be to, vaikai paprastai atskrisdavo 
su mamomis, reikėdavo padėti joms 
išsilaikyti. Neretai ligoniukai pas mus 
išbūdavo mėnesių mėnesiais. Skolioze 
sergančius vaikus pagydydavo gan 
greitai – per šešias savaites, praktiškai 
jų kūnus iš naujo sukonstruodavo. 
Bet kai atvažiuodavo apdegę vaikai, 
juos kartais tekdavo gydyti ir pusę 
metų. O kartais net po tų šešių mė-
nesių grįždavo į Lietuvą ir paskui vėl 
atgal pas mus tęsti gydymo. Kartais 
atrodydavo, kad mes tuos vaikus kar-
tu su jų mamomis net auginame. 

Paskui ėmėme iš Lietuvos vežtis 
gydytojus stažuotis. Ir jie amerikie-
čiams medikams paliko nepaprastai 
gerus įspūdžius – jie pabrėždavo, kad 
lietuviai gydytojai tikrai pasižymi gera 

mokykla ir sugebėjimu labai operaty-
viai priimti tikslius sprendimus. 

Tad ėmėme galvoti, kad gal ge-
riau vietoj to, kad būtų ištraukti tie 
vaikučiai iš jiems įprastos aplinkos, 
su jais kartu vežamos mamos, kurios 
namuose galbūt palieka dar kitus 
sveikus vaikus, sudaryti sąlygas juos 
gydyti Lietuvoje Santariškėse, Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninėje.

Pamenu, kai vienas gydytojas po sta-
žuotės JAV man sakė, kad kai jis matė, 
ką amerikiečiai numeta ant grindų ir 
iššluoja, jam tiesiog norėjosi susirinkti 
viską ir vežtis į Lietuvą. 

Tuomet ėmėme dirbti su gydytojais 
ir ligonine, bandydami išsiaiškinti, ko 
jiems labiausiai Lietuvoje trūksta. Pir-
miausia nusprendėme suremontuoti 
patalpas. Juk nesiųsi naujos įrangos į 
apverktinos būklės patalpas. 

Tuomet pinigus, kuriuos surinkda-
vome, ėmėme naudoti įrengti naujoms 
patalpoms ir pirkti įrangai. Po dvide-
šimties metų veiklos dabar ta ligoninė 
yra tikras „saldainis“. 

Beje, mūsų lėšų rinkimo patirtis irgi 
įdomi. JAV 1991 metais įsikūrė „Lietuvos 
vaikų vilties“ fondas. Lėšas iš pradžių 

rinkdavome tiesiog stovėdami su 
krepšiuku prie lietuviškos bažnyčios 
vartų Los Andžele. Paskui žiūrime, kad 
tie ligoniukai važiuoja ir važiuoja, pinigų 
reikia vis daugiau, tad reikia rasti naujų 
būdų lėšoms surinkti. Mano amžiną atil-
sį vyras Jonas pasiūlė: „Juk ne veltui esu 
vadinamas koldūnų karaliumi, pagamin-
siu jums koldūnų 120 žmonių, o už juos 
gautos lėšos keliaus jums.“ Nusprendė-
me už vaišes imti gana nemažus pinigus, 
tačiau svečiai galėjo valgyti ir gerti vyno 
tiek, kiek tik nori. Sumanymas taip pasi-
sekė, kad net netilpo visi norintys! Kitais 
metais jis užsibrėžė pagaminti koldūnų 
180 žmonių. Beje, be jokios talkos, nes 
norėjo, kad kiekvienas koldūnas būtų 
toks pat skanus, ir dirbo virtuvėje vienas 
kelias dienas. Mes net juokaudavom, kad 
turbūt jis ant kiekvieno koldūno dar ir 
pasirašo. Ir vėl mus lydėjo sėkmė, ir vėl 
netilpo visi norintys. Į mūsų parapijos 
salę telpa 250 žmonių, tai Jonas galiausiai 
ėmė gaminti 7000 koldūnų! Jau net im-
davau nerimauti, kad aš jį prarasiu, kad 
numirs prie tų koldūnų, nes prastovėda-
vo juos gamindamas dešimt dienų! Bet 
žmonėms labai patiko mūsų koldūnų 
vaišės ir jie vis ateidavo, o tada ėmė ne 

M. D. navickienė 
(centre) su šeima
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tik mokėti už vaišes 30 dolerių, bet ir 
atnešti aukų – vienas žmogus davė 1000 
JAV dolerių, kitas nenorėdamas atsilik-
ti – 5000. Taip vis ėmėme gauti aukų, net 
pora palikimų. O koldūnų pietūs vis dar 
vyksta, gauname dideles aukas iš jaunų 
profesionalų ir vis dar išsilaikome. Kaip 
tik vakar buvau ligoninėje – jie tikrai 
džiaugiasi mūsų pagalba. Neseniai neiš-
nešiotų naujagimių skyriui nupirkome 
naujos įrangos. Tie neišnešioti nauja-
gimiai tokie mažyčiai kaip delnas. Toks 
džiaugsmas, kad galima jiems padėti. Ši 
veikla – mano didžioji meilė, niekada jos 
neatsisakysiu.

Jūsų sūnus ir podukra į Lietuvą atvyko 
dar tada, kai čia sukinėjosi sovietų tan-
kai. Matyt, ne vien nuotykių ieškodami, 
bet ir jausmų šiam kraštui vedini?
Patys užaugome lietuviškuose namuo-
se, kai lauko durims užsidarius viskas 
būdavo tik lietuviškai, tik namų darbai 
ir televizorius angliškai, bet ir to tiek te-
gaudavome žiūrėti. Norėjosi tai perduoti 
ir savo vaikams. Pamenu, kad kol buvo 
maži, tikrai ne itin noriai važiuodavo į 
lietuvišką šeštadieninę mokyklėlę. Tačiau 
pamažu mokykloje jie įgijo ne tik lietuvių 
istorijos, kultūros žinių, mokėsi kalbos, 
bet ir pamilo Lietuvą, o draugai, surasti 
šeštadieninėje mokykloje, tapo draugais 
visam gyvenimui. Be to, jiems buvo labai 
pravartu pamatyti, kad yra ir daugiau 
lietuvių, kad nesame vieninteliai, kad visi 
kartu turime kuo didžiuotis. Nei mano 
sūnus, nei podukra niekada Lietuvoje 
nebuvo turistai, ji jiems nebuvo sveti-
ma. Žinoma, jie dabar mums, tėvams, 
už tai labai dėkingi, nors pradžioje ir 
niurzgėdavo. Ir aš niurzgėjau, bet labai 
norėjau mokėti lietuviškai. O mano 
tėvelis buvo didelis patriotas. Aš Lietuvą 
mačiau jo akimis, mylėjau jo meile. 

Kaip jūsų tėveliai atsidūrė Amerikoje?
Mano tėvelis buvo Lazdijų ir Kre-
tingos gimnazijų direktorius, tad 
nebuvo nė abejonės, kad yra įtrauktas 
į trėmimų sąrašus. Kai antrą kartą 

Raudonoji armija įsiveržė į Lietuvą, 
jiems nebebuvo kitos išeities. Aš tuo-
met buvau naujagimė, visi manė, kad 
karo audrose neišgyvensiu. Tėveliai 
bėgo iš Lietuvos su manimi ir šešerių 
metų sesute. Pirmiausia iki Vokie-
tijos. Po penkerių metų, praleistų 
pabėgėlių stovykloje, 1949 metais, 
kai JAV prezidentas Haris Trumenas 
nusprendė įsileisti dar 100 tūkst. 
pabaltijiečių į Ameriką, mes pateko-
me tarp jų. 

Kaip jūsų tėveliams sekėsi prisitaikyti 
naujoje šalyje, juk jie buvo tarsi išrauti 
iš Tėvynės?
Viską mačiau tik vaiko akimis, bet 
jiems tikrai buvo sunku. Mamytė, ka-
dangi nemokėjo anglų kalbos ir buvo 
labai priblokšta karo, niekada taip 
galutinai ir nepritapo. Visą savo gy-
venimą dirbo juodą darbą, jis ją labai 
vargino ir ji mirė tikrai per jauna.

Tėvelis buvo labai didelis 
optimistas, labai pozityvus žmogus. 
Lietuvoje jis buvo vokiečių ir lotynų 
kalbos mokytojas. Ir nors kažkiek 
mokėjo angliškai, bet nepakanka-
mai, kad galėtų dirbti mokytoju 
Amerikoje. Tad pirmiausia pradėjo 
dirbti lentpjūvėje, tokį tikrai sunkų 
ir pavojingą darbą, kartą net buvo 
sužeistas. O vakarais lankė kolegiją. 
Patobulino savo anglų kalbą ir perėjo 
į geresnį darbą. Tame darbe sėmėsi 

chemijos žinių ir, kai jų pakako, įstojo 
į tokį ne paties aukščiausio lygio, bet 
vis dėlto chemijos koledžą. Studijų 
jame užteko tam, kad galėtų įsidar-
binti chemiku vienoje firmoje. Ir tuo 
pačiu lankė kursus, kad įgytų moky-
tojo kvalifikaciją. Tad įsivaizduokite, 
žmogus penkiolika metų kantriai 
siekė, kad vėl galėtų būti mokytoju. Ir 
mokytojavo iki pat galo. 

Buvo juk nemažai dipukų, kurių pro-
fesijos buvo nesunkiai pritaikomos ir 
JAV, kaip antai inžinieriai. O štai teisi-
ninkams ar karininkams tekdavo gatves 
šluoti. Todėl mūsų tėvai mus taip vis 
ragino rinktis tiksliuosius mokslus. 

Turbūt ir pati optimizmą paveldėjote iš 
tėčio?
Taip. Ir aš net labai išoriškai panaši 
į jį. Mano sesutė panašesnė į mamą. 
O aš tai tikras tėvas. Kartais būna kas 
nors parodo: „Va tas žmogus pažinojo 
tavo tėvelį.“ Prieinu pasisveikinu ir 
tyčia paklausiu: „Gal žinote, kokio 
jūsų pažįstamo dukra esu?“ Atpažįsta 
iš karto. 

O ir charakteris mano tikrai labai 
panašus į tėvelio – žiūriu į viską opti-
mistiškai, ne naiviai, ne pro rožinius 
akinius, bet retai kada galvoju, kad 
man kažkas neįveikiama. Be to, mano 
būdas – siekti tikslų gražiuoju, nesi-
pykstant, neužsispiriant, tariantis. 

Atrodo, jau visko paklausiau, ko norė-
jau. Gal kažką dar pridėsite?
Linkiu mūsų Valdybai ir visai PLB 
pasiekti Lietuvių Chartos diktuoja-
mus tikslus. Tikiu, kad meilė Lietuvai 
mums padės pamiršti, kad skirtingai 
mąstome, kad skiriasi mūsų kultūros, 
nes gyvename skirtingose šalyse, ir 
suvienys Lietuvos labui.

Be to, labai dėkoju praėjusiai Valdy-
bai ir jos pirmininkei Reginai Narušie-
nei už parodytą gerą pavyzdį ir gražų 
vadovavimą pastaruosius šešerius 
metus. Tikiuosi, kad ji ir toliau užsiims 
lietuviškąja veikla.  

sVEČias
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liEtuViai pasaulyjE

Rugpjūčio 25-ąją baigėsi tris 
dienas Vokietijoje, lietuviš-
koje Renhofo pilyje, vykusi 
tarptautinė konferencija 
„Democracy and Diaspo-

ra“ („Demokratija ir diaspora“). 
Antrus metus iš eilės organi-
zuojamas suvažiavimas suburia 
posovietinių kraštų atstovus, 
gyvenančius užsienyje, dalintis 
patirtimi, siekiant įsitraukti į 
savo kilmės šalių visuomeninį 
gyvenimą, pilietinės visuomenės 
kūrimą, demokratijos skatinimo 
procesus. Anglų kalba vykusiame 
susitikime dalyvavo Vakarų Eu-
ropos šalyse gyvenantys lietuvių, 
ukrainiečių, baltarusių, moldavų 
ir azerbaidžaniečių kilmės akty-

vistai ir intelektualai. Konferenci-
ją, kurią rėmė LR užsienio reikalų 
ministerijos Vystomojo bendra-
darbiavimo bei paramos demokra-
tijai departamentas, organizavo 
Europos lietuvių kultūros centras 
Vokietijoje (ELKC) kartu su Vytau-
to Didžiojo universitetu (VDU) bei 
Vasario 16-osios gimnazija.

Susitikime atstovaujamos šalys 
nepriklausomybę atgavo pana-
šiu metu, tačiau jų demokratijos 
vystymasis nuėjo skirtingą kelią. 
Lietuva šiuo atveju yra pažan-
giausia. Tai lėmė daug veiks-
nių,  vienas iš jų – aktyvus bei 
ilgametis diasporos Europoje bei 
JAV darbas. „Lietuvos diaspora 
turi gilias tradicijas ir ilgametę 

bendradarbiavimo su tėvyne 
patirtį. Štai Vokietijoje jau nuo 
1953 m. lietuviams priklausanti 
Romuvos sodyba su Renhofo 
pilimi, Vasario 16-osios gimnazija, 
Europos lietuvių kultūros centru, 
Lietuvių kultūros institutu bei 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
ir Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos būstinėmis yra lietu-
vių židinys Vakarų Europoje, iš 
kurio buvo ir yra vykdoma aktyvi 
veikla Lietuvos labui, pasiekiama 
efektyvių rezultatų. Tai įpareigoja 
mus dalintis patirtimi su kitų 
panašaus likimo šalių diaspo-
romis ir, tikiuosi, kad Lietuvos 
pavyzdys konferencijos dalyviams 
taps paskata dirbti savo tėvynės 
pažangai“, – konferencijos tikslus 
komentavo ją atidaręs ELKC 
direktorius Rimas Čuplinskas.

Įvadinę paskaitą tema „Part-
nerysčių kūrimas progresui“ 
(„Building Partnerships for 
Progress“) skaitė LR URM amba-
sadorė ypatingiems pavedimams 
Gintė Damušytė, pasirinktą temą 
nagrinėjusi tiek iš asmeninės, 
tiek iš politinės perspektyvos. 
G. Damušytė pristatė Niujorke 
1979–1991 veikusio Lietuvių 
informacijos centro, kuriam ilgus 
metus vadovavo, veiklą. Centras, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su 
Lietuva, tarsi neoficiali Lietuvos 

VOKiEtijOjE aptarta 

ŠALIų DEMOKRATInEI
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ambasada laisvajame pasaulyje 
vykdė informacinį bei lobistinį 
darbą ir taip tiesiogiai prisidėjo 
prie nepriklausomybės atgavimo. 
G. Damušytė aktyvius diasporos 
narius vertina kaip svarbius, 
įtakingus asmenis, turinčius ne-
eilinę reikšmę savo šalies demo-
kratiniam vystymuisi. 

Ypatingas dėmesys konfe-
rencijoje buvo skiriamas didelį 
susirūpinimą dėl savo politinės ir 
žmogaus teisių situacijos keliančiai 
Baltarusijai. Jos diasporai atstovavo 
Baltarusijos politikas, autoritarinio 
vadovo A. Lukašenkos opozici-
onierius, 2010 m. kandidatas į 
prezidentus Alesius Michalevičius. 
Po 2010 m. gruodžio 20 d. Baltaru-
sijoje vykusių prezidento rinkimų, 
kurių metu jis du mėnesius buvo 
įkalintas KGB, A. Michalevičiui 
pavyko pabėgti į Čekiją, čia jam 
buvo suteiktas politinis prieglobs-
tis. Pranešėjas pristatė Baltarusijos 
politinę situaciją ir jos diasporos 
vaidmenį šalies kelyje į demokra-
tiją. Tarp konkrečių užsienio bal-
tarusių projektų A. Michalevičius 
paminėjo Europos humanitarinį 
universitetą Vilniuje, dvi baltaru-
siškas radijo stotis bei televizijos 
kanalą „BelSat“ Lenkijoje, taip pat 
kitų nepriklausomų žinių portalų 
kūrimą ir leidybą. 

Temą apie užsienyje gyvenančius 
baltarusius ir jų įtaką šaliai tęsė 
Europos humanitarinio universi-
teto (EHU) Vilniuje prorektorius, 
politologas dr. Darius Udrys. EHU, 
įkurtas 1992 m. Minske, 2004 m. 
Baltarusijos valdžios buvo privers-
tas nutraukti savo veiklą, Lietuvos 
iniciatyva perkeltas į Vilnių, kur nuo 
2005 m. studentai iš Baltarusijos 
gali studijuoti bakalauro bei magis-
tro pakopų programose. 2006 m. 
vasario mėn. Lietuvos Vyriausybė 
suteikė EHU Lietuvos universite-
to statusą. D. Udrys pabrėžė, jog 

pagrindinis universiteto, kaip ir visų 
aukštųjų mokyklų, tikslas – akade-
minis, t. y. lavinti ir šviesti jaunimą, 
diegti jam demokratiškomis ver-
tybėmis grįstą kritinį mąstymą, o 
ne sąmoningai ugdyti Baltarusijos 
režimo opozicionierius. Laisvoje, 
demokratiškoje šalyje baigę studijas 
jauni baltarusiai šias idėjas ir vertybes 
neabejotinai pritaikys tolimesnėje 
veikloje savo šalyje. Šiuo metu apie 
pusė bakalauro laipsnius įgijusių 
absolventų gyvena Baltarusijoje.

Ukrainos situaciją kelyje į demo-
kratiją pristatė D. Britanijoje gimęs, 
Ženevoje gyvenantis ukrainiečių 
kilmės akademikas, žurnalistas, 
buvusios Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Europos šalių ekspertas Bohdanas 
Nahajlo. Šiuo metu JT Vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro biure (UNHCR) 
dirbantis B. Nahajlo pranešimą 
pradėjo pabrėždamas, jog iš jaunų 
posovietinių šalių nebūtų protinga ti-
kėtis tokio demokratinio pažangumo 
ir stabilumo, kokį yra įgijusios Senojo 
žemyno valstybės, turėjusios daugybę 
dešimtmečių demokratinės pilietinės 
visuomenės kūrimui ir lavinimui. 
Nepaisant to, ekspertas pripažįsta, 
jog Ukrainos demokratija turi daug 
defektų, kuriems pašalinti ir priartėti 
prie ES dar prireiks daug vidinių 
reformų. Už Ukrainos ribų gyvena 
net 20 mln. ukrainiečių, didžioji dalis 
jų – Rusijoje. B. Nahajlo teigia, jog 
neatsiejamas ir efektyvus diasporos 
vaidmuo kovojant už nepriklausomy-
bę jam atrodo natūralus – žmonės, 

gyvenantys laisvose šalyse, turėjo 
daugiau galimybių įgyti išsilavinimą, 
skaityti objektyvius informacijos 
šaltinius, kritiškai mąstyti – ga-
lėjo organizuoti efektyvią veiklą. 
Pagrindinėmis Ukrainos diasporos 
veiklos sritimis B. Nahajlo įvardija 
reprezentacinį ir koordinacinį darbą 
bei materialinę pagalbą savo šaliai. 
Beje, didelė užsienyje gyvenančių 
ukrainiečių dalis yra nusivylusi savo 
šalies diasporos politika.

VDU Pasaulio lietuvių akade-
mijos koordinatorė Vida Bagdo-
navičienė savo pranešime pristatė 
Lietuvos valdžios diasporos politi-
kos studiją ir apžvelgė pagrindines 
bendradarbiavimo su užsienio lie-
tuviais sritis bei modelius. Apie tai 
V. Bagdonavičienė jau yra rašiusi 
savo straipsnyje „Pasaulio lietuvio“ 
šių metų sausio mėn. numeryje.

Azerbaidžano diasporai konfe-
rencijoje atstovavo Londone gyve-
nantis BBC žurnalistas ir reporteris, 
Europos azerbaidžaniečių drau-
gijoje už žiniasklaidą atsakingas 
Emilis Agazade. Jis pripažino, jog 
kalbėti apie „senąją“ Azerbaidžano 
diasporą taip, kaip tai gali daryti kiti 
konferencijos dalyviai, jo tėvynės 
kontekste sunku. 1920 m. iš Azer-
baidžano bėgę valdžios atstovai ir 
elitas atsidūrė Turkijoje ir daugelis 
jų asimiliavosi, todėl diasporą 
tikrąja ta žodžio prasme pradėjo 
formuoti tik ekonominiai emigran-
tai, iš šalies išvykę per pastaruosius 
10–20 metų. Kita, su pačiu diaspo- El
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ros apibrėžimu susijusi problema 
yra ta, kad Azerbaidžane gyvena 9 
mln. azerbaidžaniečių, o tuo metu 
kaimyniniame Irane – apie 20 mln., 
todėl natūraliai kyla klausimas, 
ar ir juos galima vadinti diaspora. 
Dar viena sunkinanti aplinkybė 
Azerbaidžano diasporos konteks-
te yra paties azerbaidžaniečių 
identiteto ir juos siejančių vertybių 
klausimas – kitaip nei lietuviai, 
daugelis užsienyje gyvenančių 
azerbaidžaniečių kalba ne azerų, 
o rusų kalba. E. Agadze užsienyje 
gyvenančių azerbaidžaniečių įtrau-
kimą į bendrą veiklą savo tėvynės 
labui apibūdina kaip gana sudėtin-
gą iššūkį: išvykėliai mielai buriasi 
į vietos bendruomenes tautinei 
kultūrinei veiklai, tačiau nėra nu-
siteikę aktyviai dalyvauti Azerbai-
džano politiniame ir socialiniame 
gyvenime. Moldavų diasporos 
situaciją ir tendencijas pristatė 

Š
ių metų draugystės laivelio ke-
lionė buvo itin trumpa – atsi-
švartavęs nuo Dublino krantų 
mėlynasis laivelis plaukė tik iki 
uolėtojo Trabolgano, esančio 

Korko apylinkėse, Airijos pietuose. 
Antrus metus iš eilės organizuoti 
Europos lituanistinį sąskrydį „Drau-
gystės tiltas“ ėmėsi Airijos lietuviai, 
o laivelio kapitonais tapo Airijos 
lietuvių bendruomenės (ALB) Korko 
skyrius ir Korko lituanistinė moky-
kla „Banga“.

„Draugystės tiltas“ – kasmetinis 
renginys, suburiantis į vieną vietą 

Paryžiuje gyvenanti Prancūzijos 
Moldavų studentų asociacijos 
narė, Paryžiaus Dauphine univer-
siteto magistrantė Aliona Secrie-
ru. Atgavusi nepriklausomybę, 
Moldavija sunkiai žengė politinių 
ir ekonominių pokyčių link, joje 
labai prasta ekonominė situacija, 
nepavyko europinė integracija, 
šalis didele dalimi priklausoma 
nuo Rusijos. Moldavija siekia 
narystės ES, po truputį juntamos 
provakarietiškos tendencijos, 
tačiau šis procesas dėl pamatinių 
demokratinių vertybių stokos 
vyksta sunkiai. Per pastaruosius 
15–20 metų emigracija iš Mol-
davijos pasiekė didžiulį mastą – 
Moldavijos diasporą šiuo metu 
sudaro apie milijonas asmenų. 
Išvykusieji noriai remia savo 
artimuosius ir tuo stipriai veikia 
šalies finansinę situaciją – apie 35 
proc. šalies vidaus produkto suda-

„DRAUGYSTĖS   TILTAS“

Žana 
Jermakovaitė 
ir Eglė 
Mačiulytė

airiją
euroPos Lietuvius vėL

Norvegijos, Švedijos, Šveicarijos bei 
Vokietijos. Ir, be abejo, iš įvairių Airi-
jos kampelių – dalyvavo delegacijos 
iš Dublino, Monahano, Kastlebaro, 
Karikmakroso ir Korko mokyklų. 
Renginį aplankė ir lituanistinio švie-
timo atstovai iš JAV bei Kanados. 

Sąskrydyje dalyvavo ir įvairių 
Lietuvos institucijų atstovai.  

„DRAUGAI VYKSTA PAS DRAUGUS“
„Draugystės tiltas“ šiemet vyko jau 
aštuntąjį kartą. Idėja surengti kelių 
dienų sąskrydį, skirtą Europos lietu-
vių bendruomenėms ir jose įsikūru-
sioms lituanistinėms mokykloms, 
gimė Švedijoje – ten vyko pirmasis 
„Draugystės tiltas“. Kitų sąskrydžių 
organizavimą perėmė didžiosios 
lietuvių bendruomenės Europoje. 

Airijos lietuvių bendruomenės pir-
mininkas Arūnas Teišerskis, dalyva-
vęs beveik visuose „Draugystės tilto“ 
renginiuose ir aktyviai organizavęs 
net du, pripažįsta, kad neatsitiktinai 

ro diasporos įplaukos. Gerokai ski-
riasi Moldavijos diasporos ir šalies 
gyventojų politinė valia – diaspora 
palaiko proeuropines partijas, o 
šalyje gyvenantys moldavai balsus 
atiduoda komunistų partijoms. 

VDU prof. Gintautas Mažeikis 
aptarė diasporų mąstyseną ir pro-
cesus filosofiniu-politiniu aspektu. 
Analizuodamas diasporų fenome-
ną socialinių grupių dinamikos 
teorijų kontekste, filosofas tarp 
įvairių pastabų kritiškai išryški-
no, kodėl organizuota diaspora 
natūraliai linksta monolitiškumo 
bei biurokratizmo link. Faktas, kad 
jų pagrindinė užduotis yra išlaikyti 
tapatybę svetimomis sąlygomis, 
nulemia, jog puoselėjamas naraty-
vas supaprastinamas ir savotiškai 
„užšaldomas“. Būtent šie procesai 
užkerta kelią kūrybingai mąstan-
tiems individams visavertiškai 
įsitraukti į diasporų gyvenimą. 

išsiskirsčiusius lyg žuvėdras Euro-
pos lietuvius, kuriems yra aktualus 
ir įdomus lituanistinis švietimas. 
Sąskrydis suteikia galimybę įvairių 
Europos šalių lituanistinių moky-
klų moksleiviams susipažinti su 
savo bendraamžiais tautiečiais iš 
įvairių Europos valstybių, jų tėvams 
pabendrauti vaikų auklėjimo klau-
simais, o mokytojams pasidalinti 
savo patirtimi, aptarti esminius 
lituanistinio ugdymo aspektus. 

Šiemet į sąskrydį susirinko virš 
200 dalyvių iš 7 valstybių: Islandi-
jos, Italijos, Jungtinės Karalystės, 

sukvietė į
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šių metų sąskrydis antrus metus 
iš eilės buvo organizuotas Airijos 
lietuvių bendruomenės. 

„Prieš kelis metus sąskrydį, kaip 
tęstinį kasmetinį renginį, buvo 
apėmusi krizė, – pasakojo A. Tei-
šerskis, – kai stipriausios Europos 
lietuvių bendruomenės jau buvo po 
vieną kartą jį surengusios, o mažo-
sios pradėjo jo kratytis, kaip „karštos 
bulvės“, nenorėdamos sau prisiimti 
didelio renginio organizavimo.“ 

Buvo svarstomos įvairios „Drau-
gystės tilto“ ateities perspektyvos − 
net galimybė jį rengti Lietuvoje. 
Tačiau šios minties buvo atsisakyta. 

„Norėjosi išlaikyti didžiausią 
Europoje lituanistinio švietimo 
renginį tokį, koks jis buvo supla-
nuotas iš pradžių – renginiu, kurį 
organizuoja patys jo dalyviai, o ne 
valstybinės ar kokios kitos pašali-
nės organizacijos. Sąskrydžio vizija 
atitinka renginio pavadinimą, ką 
galima trumpai nusakyti posa-
kiu − draugai važiuoja pas draugus 
į svečius, – aiškino A. Teišerskis. – 
Pavyzdžiui, būna oficialūs priė-
mimai, kai atvykę svečiai sutin-
kami prabangiai, aptarnaujami, 
apšokinėjami, tačiau nieko patys 
negali daryti, o tik vykdyti tai, kas 
iš anksto organizatorių numatyta 
ir suplanuota. Kitas variantas − 
neformalūs susitikimai, kai atvykę 
svečiai kartu su šeimininkais viską 
patys bendrai ir draugiškai, o svar-

biausia – kiek galima paprasčiau 
susiorganizuoja, nes jų tikslas yra 
ne prabanga ar aptarnavimas, o 
bendravimas tarpusavyje su senais 
pažįstamais bei susipažinimas su 
naujais žmonėmis-bendraminčiais. 
Toks ir yra mūsų tikslas.“ 

Airijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas taip pat pabrėžia, kad 
ne tik didžiosios Europos lietu-
vių bendruomenės būtų pajėgios 
organizuoti tokį renginį. Pasak 
A. Teišerskio, kuris iš iniciatorių, 
Švedijos lietuvių, yra perėmęs 
„Draugystės tilto“ projekto kuravi-
mą, šiuo metu svarbiausia yra su-
burti tarptautinę grupę, sudarytą iš 
praėjusių sąskrydžių organizatorių 
ar kitų žmonių, kurie užsiimtų 
viso projekto patirties kaupimu 
ir išsaugojimu. Šitokia patyrusi 
komanda galėtų labai padėti naujo 
ruošiamo sąskrydžio organiza-
toriams, o ne paliktų kiek vieną 
kartą viską iš naujo sukurti vietinei 
lietuvių bendruomenei. 

Patikimos komandos svarbą 
akcentuoja ir „Draugystės tilto 2012“ 
organizatorė ALB Korko skyriaus 
pirmininkė Inga Girdenytė. Pasak 
jos, labai svarbu kuo anksčiau subur-
ti atsakingų žmonių grupę. Šių metų 
sąskrydžio organizatoriai pradėjo 
rengtis prieš septynis mėnesius. 

„Tai buvo labai įdomus darbas, 
turėjome daug susitikimų, disku-
sijų, – kalbėjo I. Girdenytė. – Buvo 

džiugu matyti, kad Korke gyvenan-
tys lietuviai, kurių pagalbos prašė-
me, džiaugėsi galėdami padėti.“  

DALYVIUS PASITIKO 
InTEnSYVI PROGRAMA
Nors „Draugystės tilto“ renginiai 
trunka tik nepilnas tris dienas, 
šių metų sąskrydis Korke išsiskyrė 
itin turininga ir gausia programa. 

„Pirmiausia mes atsižvelgėme į 
ankstesnių lituanistinių sąskrydžių 
programą, stengėmės, kad ji būtų 
įdomi ir naudinga kiekvienam at-
vykusiam“, – pasakojo ALB Korko 
skyriaus pirmininkė I. Girdenytė. 

Organizatorių pastangos neliko 
nepastebėtos tiek sąskrydžio sen-
buvių, tiek pirmą kartą į jį atvykusių 
dalyvių. Jau septyniuose „Draugys-
tės tiltuose“ dalyvavęs A. Teišerskis 
džiaugiasi tokia renginių gausa ir 
tikina, kad net ne visuose pavyko 
sudalyvauti. Tačiau kalbėdamas 
apie sąskrydžio organizavimo poky-
čius, pastebi, jog šiemet dauguma 
sąskrydžio bendrų renginių buvo 
labai stipriai teatralizuoti ir skirti 
stebėti. Jis pageidavo daugiau laiko 
neformaliam dalyvių bendravimui, 
ypač tarpusavio diskusijoms, kurių 
metu būtų buvusios aptartos po 
Europą išsibarsčiusių lituanistinių 
mokyklų problemos ir pasidalinta 
patirtimi, kas būdavo įprasta anks-
tesniuose sąskrydžiuose. 

O pirmą kartą „Draugystės til-
te“ dalyvavusiai Islandijos lietuvių 
kalbos mokyklėlės mokytojai Re-
natai Pratusytei labiausiai įsiminė 
sąskrydžio uždarymas. 

„Visi viename būryje, garsūs 
plojimai, vėliavos perdavimas − tai 
kažkas tokio, kas yra sunkiai nu-
sakoma žodžiais“, − prisiminimais 
dalinosi Renata. 

Dalyvių gausa negalėjo atsi-
džiaugti kitų metų „Draugystės 
tilto“ organizatorė, pirmą sykį sąs-
krydyje dalyvavusi Nijolė Semio- r. 
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nova iš Italijos lietuvių bendruo-
menės. Ji pasakojo, kad praėjus 
daugiau nei mėnesiui po renginio, 
vis dar prisimena ir pagalvoja, kaip 
buvo smagu, kiek daug lietuvių 
buvo susirinkę vienoje vietoje. 

DĖMESYS LITUAnISTInIAM ŠVIETIMUI
„Draugystės tiltų“ esmė − susitikimai, 
draugystė ir apsikeitimas patirtimi. 
Mokytojams tai galimybė paben-
drauti su tą patį darbą kitoje šalyje 
dirbančiais kolegomis, o neturin-
tiems pedagoginio išsilavinimo, gauti 
teorinį pagrindimą ir specialistų 
„patvirtinimą“, kad jų naudojamos 
mokymo priemonės ir būdai yra 
tinkami, − pastebi Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Jūratė 
Caspersen. – Tokio pobūdžio ren-
giniuose susitikę mokytojai noriai 
dalinasi savo patirtimi, klauso kolegų 
patarimų įvairiausiais klausimais.“ 

Tuometinė PLB švietimo reikalų 
komisijos pirmininkė vieną po kitos 
vardina užsienyje esančių litua-
nistinių mokyklų ir jų mokytojų  
problemas – Lietuvoje leidžiamos 
mokymo medžiagos adaptavimą, 

timo ir mokslo ministerija, perėmu-
si iš Užsienio reikalų ministerijos 
neformaliojo lituanistinio švietimo 
kuravimą, imsis atsakingai žiūrėti 
į šią užsienio lietuvių veiklos sritį 
ir sukurs rimtą komisiją bei darbo 
grupę tokiam modeliui sukurti.

Prisimindama šių metų „Drau-
gystės tilto“ seminarą mokyto-
jams, kurio metu buvo pristatytas 
naujas Vytauto Didžiojo universi-
teto (VDU) rengiamas projektas, 

skirtas lituanistinio 
švietimo srityje 
dirbantiems užsienio 
lietuviams, J. Cas-
persen teigia, kad 
nebuvo gerai apgal-
vota, ko savaitgalinių 
lituanistinių moky-
klų mokytojams iš 
tikrųjų reikia, nes kol 
nėra sukurto minėto 
modelio, nėra jo 

tęstinumo, daug dalykų kartojasi. 
Be to, Lietuvoje dirbantys specia-
listai dažnai yra mažai susipažinę 
su užsienio lituanistinių mokyklų 
darbo specifika − ir tada praktika 
prasilenkia su teorija.

„Į renginį atvyko net penki spe-
cialistai, susiję su šiuo projektu, bet 
išklausėme tik vieną paskaitą apie 
daugiakalbystės ir vaikų pažintinės 
raidos sąsajas. Paskaitos turinys 
buvo empirinio tyrimo rezultatų 
pristatymas, kurių teorinis pagrin-
das man pasirodė gana paviršuti-
niškas. Tikriausiai, jie atvyko rinkti 
informacijos pačiam projektui, 
kuris buvo pristatytas kaip jau 
vykstantis ir Europos struktūrinių 
fondų lėšomis finansuojamas, kurį 
ruošia Lietuvių kalbos institu-
tas, Globalios Lietuvos lyderiai 
(Global Lithuanian Leaders), VDU, 
Vilniaus lietuvių namai bei viena 
Šiaulių gimnazija, kuriam vadovau-
ja VDU lektorė dr. Odeta Norkutė. 
Iš patirties matau ir galiu teigti, 

kad be PLB lituanistinių mokyklų 
mokytojų patirties ir bendradar-
biavimo, veiksmingo modelio neis 
sukurti“, − negaili aštrių žodžių 
J. Caspersen. 

PLB valdybos narei kyla klausi-
mas, kodėl į šį projektą nėra pakvies-
ta PLB, juk jos globojamos lituanis-
tinės mokyklos daugiau nei 30 šalių 
jau dešimtmečiais dirba šioje srityje. 
Tai „iš apačios“ sukurtos institucijos, 
kurios turi informacijos ir patirties 
tokiems projektams įgyvendinti. Tik 
įtraukus žmones, kurie tiesiogiai 
dirba šioje srityje, panašūs projektai 
taps naudingi lituanistinių mokyklų 
pedagogams.

„DRAUGYSTĖS TILTO“ 
JAU LAUKIA ITALIJOS LIETUVIAI
Kiekvienais metais į „Draugystės 
tilto“ sąskrydžius susirenka ne tik 
tarpusavyje pažįstami, bet ir nauji 
dalyviai. Šių metų naujokei, Italijos 
lietuvių bendruomenės atstovei 
N. Semionovai teko ypatinga už-
duotis − iš šių metų organizatorių 
iškilmingai perėmusi festivalio vai-
rą, tvirtai ir ryžtingai jį pasuko link 
Italijos, Sardinijos salos, kurioje 
kitais metais vyks jau devintasis 
„Draugystės tilto“ sąskrydis. 

Paklausta, kokių idėjų pasisė-
mė iš šių metų renginio, Nijolė 
atskleidė, kad kitais metais orga-
nizatoriai stengsis kuo daugiau 
dėmesio skirti įvairiems lietuviš-
kiems akcentams ir tradicijoms. 

„Bus labai lietuviškas rengi-
nys, su lietuvių tautiniais šokiais 
ir dainomis, bet aplinka jausis 
itališka, ypač norisi, kad žmonės 
parsivežtų nors dalelę Italijos, jos 
kultūros“, – mintimis dalinasi at-
einančio sąskrydžio organizatorė. 

Taip pat ji mano, jog kitų metų 
„Draugystės tiltas“ turėtų paska-
tinti Italijos lietuvius susiburti ir 
aktyviau dalyvauti bendruomeni-
nėje veikloje. 

Prieš kelis metus sąskrydį, kaip tęstinį 
kasmetinį renginį, buvo apėmusi krizė, kai 
stipriausios Europos lietuvių bendruomenės jau 
buvo po vieną kartą jį surengusios, o mažosios
pradėjo jo kratytis, kaip „karštos bulvės“.
darbą grupėje su skirtingo amžiaus 
ir lietuvių kalbos mokėjimo lygio 
vaikais, tėvų motyvaciją aukoti šeš-
tadienius ar sekmadienius ir leisti 
savo atžalas mokytis. 

Tačiau pagrindine užsienio 
lituanistinio švietimo problema 
pašnekovė įvardina tai, kad iki šiol 
nėra sukurta integruoto modelio, 
skirto užsienio lietuvių lituanisti-
niam ugdymui bei tose struktūrose 
dirbančių pedagogų ir specialistų 
kvalifikacijos tobulinimui. Vis dėlto 
J. Caspersen tikisi, kad Lietuvos švie-

 2012  r u g s ė j i s - s pa l i s   39



Kazickų šeimos fondo (KFF – 
Kazickas Family Foundation, 
NY) prezidentė Jūratė Kazic-
kaitė liepos 25 dieną Fondo 
raštinėje, Niujorke, pasirašė 

paramos paskyrimo laiškus ir čekius 
23 JAV lituanistinėms mokykloms. 
Pagal šių metų gegužės mėnesį 
pradėtą paramos lituanistinėms 
mokykloms programą, pagerbiant 
Aleksandros Kazickienės atminimą 
(AKGP – Alexandra Kazickas Grant 
Program), Kazickų šeimos fondas 
gavo prašymus iš 23 JAV lituanisti-
nių mokyklų ir visus juos patenkino. 
Mokykloms buvo paskirta parama 
už 114,191 JAV dolerį, t. y. daugiau 
negu planuotas 100,000 JAV dolerių.

Iki šiemet pradėtos AKGP JAV 
lituanistiniam švietimui remti 
pagrindinis daugelio JAV litu-
anistinių mokyklų rėmėjas per 
paskutiniuosius 50 metų buvo 
Lietuvių Fondas. Dr. J. Kazickas 

dalyvavo Lietuvių Fondo veikloje, 
13 metų būdamas jo direktorių 
taryboje ir prie jo finansiškai pri-
sidėdamas nuo ankstyvųjų Fondo 
veiklos metų, tad daug metų Ka-
zickų šeima lietuvių švietimą JAV 
ir su juo susijusius projektus rėmė 
per Lietuvių Fondą. O Kazickų 
šeimos fondas tiesiogiai lituanis-
tinį švietimą JAV remia nuo 2006 
metų, kada Long Ailendo (Niujor-
ko valstija) vietovėse trečiabangių 
lietuvių iniciatyva buvo sukurta 

lituanistinė mokykla, pavadinta 
Aleksandros Kazickienės vardu. 
Iki šiol Kazickų šeimos fondas yra 
pagrindinis A. Kazickienės litua-
nistinės mokyklos rėmėjas. 

„Norime  šiuo pavyzdžiu pa-
kviesti ir kitus vertinti ir remti 
lituanistinių mokyklų darbą. Su-
prantame, kad finansinė parama 
suteikia laisvę ir galimybę pakelti 
mokymo standartus. Kazickams 
lituanistinis švietimas svarbus 
ir labai įdomus“, – apie AKGP 
programą sakė dr. J. Kazickas. KFF 
biudžete per AKGP šiuo metu 
numatyta trejus metus (2012–
2014 m.) po 100,000 JAV dolerių 
skirti lituanistiniam švietimui.

Šiuo metu KFF remia dvidešimt 
keturias lituanistines mokyklas. 
KFF suteiktą paramą keturioli-
koje Jungtinių Amerikos Valstijų 
gaus beveik 2000 mokinių ir 350 
mokytojų ir mokyklų darbuotojų. 
Kadangi šios mokyklos daugumo-
je vietovių yra lietuvių bendruo-
menių centrai, neabejotinai ši 
parama turės įtakos ir kitiems ten 
gyvenantiems lietuviams, kurie 
dalyvauja lietuviškame akademi-
niame ir kultūriniame gyvenime.

JAV lituanistinės mokyklos 
veikia visuomeniniais pagrindais ir 
pasižymi didele įvairove. Iš AKGP 
prašymus pateikusių mokyklų se-
niausiai veikianti buvo įkurta 1949 
metais, naujausia įkurta tik 2012 
metų balandį. Mažiausioje moky-
kloje mokosi 12 mokinių, didžiau-

liEtuViai pasaulyjE

Dr. j. KaziCKas: 

neila 
Baumilienė

„Šiuo pavyzdžiu norime 
pakviesti ir kitus vertinti ir remti 
lituanistinių mokyklų darbą“
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sioje – 550 ir dar 50 mokinių yra 
šios mokyklos laukiančiųjų sąraše. 
Daugelyje mokyklų mokosi iki 
30 mokinių. Penkiose mokyklose 
mokosi 80–150 mokinių. Dvi gau-
siausios mokyklos veikia Čikagoje, 
vienoje iš jų mokosi 400, kitoje – 
net 550 mokinių. JAV neforma-
liojo švietimo įstaigos aptarnauja 
įvairaus amžiaus asmenis: vaikus 
nuo 2 iki 18 metų, kurie lanko mo-
kyklas ir darželius, suaugusiuosius 
net iki 91 metų, kurie ateina į 
lietuvių kalbos pamokas ir disku-
sijų popietes Lietuvos kultūros ir 
istorijos, ekonominės ir politinės 
situacijos temomis.

JAV veikiančios lituanistinės 
mokyklos išsilaiko pačios ir iš 
paramos projektų, kuriuos teikia 
Lietuvių Fondui (LF) Čikagoje 
per JAV LB švietimo tarybą. 2012 
metais LF per JAV LB švietimo 
tarybą gavo prašymų JAV litua-
nistinio švietimo įstaigoms remti 
už 129,274 JAV dolerius, o paskyrė 
už 75,000 JAV dolerių. Ši paramos 
suma yra tik lituanistinio švietimo 
įstaigoms, atskirai yra skiriamos 
lėšos bendriems lituanistinio švie-
timo projektams. Kasmet kelių 
šimtų dolerių sumomis mokyklas 
paremia ir pati JAV LB švietimo 
taryba. Lituanistinės mokyklos 
taip pat turi teisę rašyti projektus 
paramai iš Lietuvos URM, tačiau 
tai nesudaro didelės finansinės 
paramos. 2012 metais Lietuvos 
URM parėmė vieną projektą iš 
JAV ir jam suteikė 2,000 litų. 
2011–2012 metais JAV lituanistinės 
mokyklos iš Lietuvos per URM 
gavo dovanų mokymo priemonių: 
plakatų, knygų, vaizdo ir garso 
įrašų, mokomųjų žaidimų.

Primename, kad nuo 2013 metų 
užsienio lietuvių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigos 
bus kuruojamos LR švietimo ir 
mokslo ministerijos (ŠMM). 

L ietuvių savišalpos ir kul-
tūros draugija „Nemunas“ 
paminėjo savo 103-iųjų 
metų sukaktį. Ši draugi-
ja yra seniausia lietuvių 

institucija Pietų Amerikoje ir 
savo ilgaamžiškumu lenkia kitas 
tautines organizacijas Beriso 
mieste, Argentinoje. Į šventę 
susirinko daugiau nei 200 žmo-
nių, o jos metu lietuvių ben-
druomenė išrinko savo karalai-
tę, kuri atstovaus bendruomenei 
Imigrantų mugėje ir šventėje.

Po garbių svečių pasisakymų ir 
atsiųstų sveikinimų perskaitymo 

iŠrinKta nauja BErisO
vyko pramoginė šventės dalis, 
kurią pradėjo vaikų šokių grupė 
„Skaidra”, vadovaujama Romi-
nos Fourment Kalvelytės ir Ale-
jandros Pumar Žebrauskaitės. 
Vėliau pasigirdo ir vaikų dainos, 
kurių jie išmoko iš savo vadovių 
Malenos Tanevich Braziūnaitės 
ir Nadios Gedzevičiūtės.

Pasirodymų pabaigoje buvo 
išrinkta lietuvių vaikų bendruo-
menės karalaitė, ja tapo Lourdes 
Contrera Čižaitė Guntūlis.

O sceną vaikučiai užleido 
jaunųjų šokių grupei „Nemunas“, 
vadovaujamai Analios Dulkės ir 
Juan Ignacio Fourment Kalvelio.

Kaip jau minėta, ta pačia proga 
susirinkusieji išsirinko savo 
naująją karalaitę. Ja tapo Agusti-
na Lilia Kavaliūnaitė. Ji atstovaus 
lietuviams Beriso Imigrantų 
šventėje. Joje kasmet galima 
išvysti 20 skirtingų tautų atstovų, 
pristatančių savo kultūrą. 

liEtuVių 
Karalaitė
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DėMEsiO

Lietuvos respublikos rinkėjai, esantys užsie-
nio valstybėse, rinkimų teisę 2012 m. spalio 
14 d. Lietuvos respublikos seimo rinkimuose 
ir konsultaciniame (patariamajame) referen-
dume „dėl naujos atominės elektrinės staty-

bos Lietuvos respublikoje“ gali realizuoti:
l  atvykę į Lietuvos respublikos diplomatinę atstovybę ar 
konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis;
l  iš anksto balsuoti paštu, pranešę savo adresą Lietu-
vos respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės 
įstaigos balsavimo komisijai. rinkimų biuletenius Lietuvos 
respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga 
rinkėjui išsiųs paštu.

Lietuvos respublikos diplomatinės atstovybės ir kon-
sulinės įstaigos sudaro išankstinį rinkėjų sąrašą. Prašome 
visus rinkimų teisę turinčius Lietuvos respublikos piliečius, 
esančius kitose valstybėse, kreiptis į atitinkamą diploma-
tinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir paštu, elektroniniu 
paštu, faksu ar asmeniškai perduoti užpildytą rinkėjų 
sąrašų sutikrinimo anketą (rinkėjo registracijos anketą). 
rinkėjo registracijos anketoje nurodomi būtini rinkėjo as-
mens duomenys ir pranešama, ar rinkėjas balsuos atvykęs 
į diplomatinę atstovybę (konsulinę įstaigą), ar balsuos paš-
tu rinkėjo registracijos anketoje nurodytu gyvenamosios 
vietos adresu užsienio valstybėje, kuriuo jam bus išsiųsti 
rinkimų biuleteniai. 

Jeigu Jūs gyvenate ar vykstate į šalį, kurioje nėra 
Lietuvos respublikos diplomatinės atstovybės, konsuli-
nės įstaigos, kreipkitės į artimiausią Lietuvos respublikos 
diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą kitoje šalyje.

rinkėjo registracijos anketą galite rasti Lietuvos 
respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų 
interneto svetainėse.

Šią anketą rekomenduojame užpildyti ir išsiųsti atitin-
kamai diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai iki 
rugsėjo 10 d. Ši data ypač aktuali rinkėjams, pageidaujan-
tiems balsuoti paštu.

norėdami gauti išsamesnės informacijos prašome 
kreipkitės:

vyriausioji rinkimų komisija, tel. 85 239 6193, +370 686 
52458, el. p. mindaugas.skackauskas@lrs.lt;  tel. 8 696 
26554, el. p. loreta.rakauskiene@lrs.lt.

euroPoje, Azijoje, AustrALijoje:
l  2012 m. spalio 2–5 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 
iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 8–12 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 
iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 14 d. nuo 7.00 iki 20.00 val. (vietos laiku, 
bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).

jei VyKs PAKArtotinis BALsAVimAs: 
l  2012 m. spalio 16–19 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 
14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 22–26 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 
14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 28 d. nuo 7.00 val. iki 20.00 val. (vietos 
laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).

šiAurės ir Pietų AmeriKoje:
l  2012 m. spalio 2–5 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 
iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 8–12 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 14.00 
iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 14 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 
val. (Lietuvos laiku).

jei VyKs PAKArtotinis BALsAVimAs: 
l  2012 m. spalio 16–19 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 
14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 22–26 d. nuo 10.00 iki 12.00 val., nuo 
14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku);
l  2012 m. spalio 28 d. nuo 7.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 
val. (Lietuvos laiku).

LietuVos resPuBLiKos gArBės 
KonsuLAtuose Los AnDŽeLe ir toronte:
l  2012 m. spalio 13 d. nuo 10.00 val. (vietos laiku) iki 16.00 
val. (vietos laiku);
l  jei vyks pakartotinis balsavimas – 2012 m. spalio 27 d. 
nuo 10.00 val. (vietos laiku) iki 20.00 val. (vietos laiku).

BALSAVIMO DIEnOS IR LAIKAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DIPLOMATInĖSE 
ATSTOVYBĖSE IR 
KOnSULInĖSE įSTAIGOSE

dėL BaLsavimo 

uŽsiEnyjE
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