
VLB INFORMACIJOS  |  5- 2017  |  LAPKRITIS  1

5 PSL. A. MAMONTOVAS: „TURIME DĖKOTI PA-
SAULIO LIETUVIAMS UŽ TAI, KAD SAUGO RYŠĮ“

11 PSL. JAUNIMO AKTUALIJŲ CENTRE 
– MEDIJOS IR POLITIKA

8 PSL. DĖL BUVUSIO 
VLB PIRMININKO

16 PSL. INTERVIU SU ADVOKATU DŽERALDU BIELAUSKU

Nr.5/565
2017
11Nu

otr
. T

ap
yto

jo, 
doc

. d
r. T

om
o J

ov
aiš

os



2   VLB INFORMACIJOS  |  5- 2017  |  LAPKRITIS

Prezidentės spaudos tarnybos informacija  
Nuotr. Vidmanto Balkūno 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė šventiniame renginyje Pre-
zidentūroje paleido 100 dienų iki šimtmečio skaičiuojantį laikmatį ir pakvietė 
šalies gyventojus kūrybingai pasiruošti Lietuvos gimtadieniui.
Dienas iki šimtmečio skaičiuojantis laikmatis buvo paleistas 12.30 valandą. Šis 
laikas pasirinktas neatsitiktinai – istorikų teigimu, būtent šiuo metu 1918 m. 
Vasario 16-ąją buvo priimtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Valstybės atkū-
rimo šimtmečio dieną šią valandą Lietuvoje turėtų skambėti visų šalies bažny-
čių varpai.
Iki šimtmečio likus 100 dienų šalies vadovė paragino visus šį laiką išnaudoti kūry-
bingai ir džiugiai įprasminti mums labai svarbią dieną. Prezidentė taip pat kvie-
čia visus prisiminti ir įvertinti labiausiai nusipelniusias asmenybes bei pasiūlyti 

pagerbti jas valstybės apdovanojimais. Šimtmečio proga per jubiliejinę Vasario 
16-ąją planuojama apdovanoti šimtą iškilių Lietuvai nusipelniusių asmenybių.
Simboliniame renginyje Prezidentūroje, kurį vedė žurnalistas ir rašytojas An-
drius Tapinas, dalyvavo partizanų ryšininkė Zofija Druktenienė-Gegutė. Prieš 

pat Valstybės atkūrimo dieną savo šimtąjį gimtadienį švęsianti moteris pasa-
kojo apie miško brolius, partizaninį pasipriešinimą, kovą dėl Lietuvos laisvės, 
tardymo metu patirtus sunkumus, susitikimą su partizanų vadu Jonu Žemaičiu 
ir priesaiką savo šaliai.
Projekto „LT1918“ kūrėjai renginio dalyvius ir žiūrovus nukėlė į Lietuvą prieš 100 
metų. Jie galėjo keliauti per svarbiausias šimtametės mūsų atkurtos valstybės 
akimirkas, susipažinti su didžiausiais šalies herojais.
Šventės pabaigoje, skambant Ramintos Naujanytės-Bjelle atliekamai muzikai, 
į dangų iš Daukanto aikštės pakilo 100 balionų, ant kurių Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai surinko sostinės gyventojų 
ir svečių linkėjimus šimtametei Lietuvai.

Iki valstybės atkūrimo šimtmečio liko mažiau nei 90 dienų!

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Paleistas šimtmetį skaičiuojantis laikmatis Renginį vedė žurnalistas Andrius Tapinas (kairėje)
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REDAKTORIAUS ŽODIS

VLB „Informacijų“ vyr. redaktorė 
Evelina Kislych-Šochienė

Žinia. Vėl nauja žinia. Nebėra laiko, jėgų ir sveikatos nuodyti savo kūną ir pro-
tą blogomis naujienomis. Turėtų nebelikti žiniasklaidos sieko užsidirbti skai-
tomumą per kriminalus ir tragedijas, detalų jų narpliojimą. Turi išlikti vienas 
tikslas – mūsų pasaulėžiūrą plečiančios žinios. Kalbėkime apie nuostabius 
atradimus, įvykius verslo, ekonomikos, politikos, kultūros srityse.  

Pro mažus plyšelius lenda saulės spinduliai – kažkas paaukojo sergančiam 
ar daugiavaikei šeimai, įsteigė naują organizaciją, padidino savanorystės 
skaičius. Ne kažkas, o lietuvė, diriguos Berlyno filharmonijos orkestrui. Ne 
kažkas, o lietuvių jaunimas užsienyje organizuoja neįkainojamą įspūdį pa-
liekančius renginius. Ne kažkas, o mes, darome viską teisingai! Panašu, kad 
greitai užsienio lietuviai taps tikru orkestru ir galės sugroti visame pasaulyje 
nuskambėsiančią simfoniją. 

Nepamirškime tikėjimo. Visapusiškas tikėjimas mena apie gražų rytojų. Ti-
kėjimas į savo tautą, artimą, Dievą. Juk esame krikščionių tauta, švenčianti 
šv. Kalėdas drauge su tikinčiųjų pasauliu. Esame tauta, auginanti vertybiniu 
pagrindu grįstą šeimą. 

Rekomenduoju nenusivilti.. Lietuvos parlamentu ir  politikais. Tais, kurie ne-
sugeba sudėlioti taškų ant i ir kurstančiais ugnį. O tikintiems, ką daro – lin-
kiu stiprybės. Išauš diena pergalės! Kai gėris nugalės blogį. Kuomet Lietuvą 
pradės valdyti išmintingi ir tikintys žmonės, pakelsiantys ne tik pradangintą 
ekonomiką, bet ir lygį. Visų pirma lietuvių akyse, o tada ir pasaulinėje matų 
skalėje. Kuomet bus pripažinta dviguba pilietybė, kuomet susijungs 4 ar net 
5 milijonų Lietuva ir kai ateis patriotinė palaima. 

O dabar apie pozityvias naujienas. Jų, tokių, „Informacijose“ – tik daugės. 
Pozityvumas – užkrečiamas. 

Susiskaitom!

Susiskaitom!

Nuotr. Prie Pavilnio. | Tapytojas – Tomas Jovaiša
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Molas. 
Nuotr. Tapytojo,  
doc. dr. Tomo Jovaišos

Dovana „Informacijoms“ 
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Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informacija | https://de.mfa.lt/ 

Lietuvos Respublikos ambasada Berlyne, siekdama sudaryti lengvesnes 
sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, 2017 m. lapkri-
čio 24-25 dienomis planuoja organizuoti konsulinę misiją į Miuncheną. 
Vieta: Haus des Deutschen Ostens, am Lilienberg 5, 81669 München

Miunchene dirbs ambasados konsuliniai pareigūnai, kurie priims Lietuvos 
Respublikos piliečių prašymus dėl pasų ir asmens tapatybės kortelių keitimo 
ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų (gimimų, santuokos ir iš-
tuokos) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, Lietuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos 
ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas, teiks 
kitas konsulines paslaugas.

Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome rašyti elektroninį laiš-
ką (pateikiant vardą, pavardę, asmens kodą, atvykimo tikslą, savo te-
lefono Nr., gyv. vietos adresą) ambasadai elektroniniu paštu: konsulat.
de@mfa.lt, teirautis telefonu tel. +49 30 890 681 22, +49 30 890 68120, 
arba +49 30 890 681 21.

Berlyno lietuvių bendruomenės informacija

2017 metų lapkričio 4-5 dienomis valstybinis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas“ (vadovas D. Staponkus, vyr. dirigentas U. Vaiginis) 
su choreografine grupe (choreografė L. Bernatavičienė) dalyvavo di-
džiausiame Europoje pučiamųjų orkestrų festivalyje „BERLIN TATTOO 
2017“. Festivalis vyko Berlyno Max-Schmeling halėje.

Orkestras pristatė naujai paruoštą lietuvių kompozitorių muzikinę programą 
su marširavimo elementais bei šokių kompozicijomis, kurias sukūrė Lilija Ber-
natavičienė. Ši proga – unikali galimybė reprezentuoti Lietuvą, 100-mečiui 
paminėti „Trimito“ parengtoje naujoje programoje pristatomi ir senieji lietuvių 
tautiniai simboliai: „meilė“, „kryžius“, eglelė“, „vaisingumas“ ir kt., programoje 
persipina šiuolaikinio pučiamųjų instrumentų muzikavimas bei istorinis pro-
gramos turinys. 

Festivalis „BERLIN TATTOO 2017“ suburė aukščiausio lygio muzikinį profesiona-
lumą pristatančius reprezentacinius kolektyvus iš Jungtinės Didžiosios Brita-
nijos ir Šiaurės Airijos, Lenkijos, Norvegijos, Nyderlandų, Ukrainos, Vengrijos, 
Vokietijos, Jungtinių Amerikos Valstijų. „Trimito“ pakvietimas į šį prestižinį 
renginį jau buvo prasmingas įvertinimas – festivalio organizatoriai vardinius 
kvietimus siunčia tik įvertinę orkestrų kokybę ir profesionalumo lygį.

AKTUALIJOS

Konsulinė misija Miunchene

„Trimitas“ su Lietuvos 100-mečiui skirta programa Berlyne

Lietuvos valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“ koncertavo Berlyne 
Nuotr. Berlin Tattoo (© Musikparade GmbH)
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Monika Visockytė |www.LRT.lt

Mėgstame pasigirti, kad Lietuvos teritorija kažkada buvo iki Juodosios jū-
ros, bet iš tikrųjų Lietuva dabar driekiasi nuo Japonijosiki Amerikos krantų.

Lietuva yra visur, kur gyvena lietuviai. Taip iškilminguose Pasaulio lietuvių ap-
dovanojimuose sako renginio garbės svečias atlikėjas Andrius Mamontovas. 
„Norėčiau padėkoti visoms lietuvių bendruomenėms, kad esate, kad nepasi-
duodate ir saugote tai, kas yra brangiausia, – ryšį su savo tauta“, – teigia jis.

Apdovanojimai už indėlį į pasaulio lietuvių vienybę 

Penktadienio vakarą „Pasaulio lietuvių žinias“ prodiusuojanti kompanija 
„Tapatybė.LT“ kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene bei LRT pirmą kartą 

surengė iškilmingus apdovanojimus, kuriuose garsaus lietuvių menininko 
Tado Gutausko kurtomis statulėlėmis apdovanojo įvairiausiuose pasaulio  
kraštuose gyvenančius lietuvius. Taip siekiama įkvėpti užsienyje gyvenančius 
tautiečius kurti ir teikti informaciją apie savo veiklą. Išskirtiniu renginiu nau-
jąjį sezoną taip pat pradeda LRT LITUANICA kanalas. Vakaras pradėtas pakiliu, 
tautinius jausmus sužadinusiu džiazo vokalistės, šiuolaikinės muzikos atlikė-
jos Rasos Serros pasirodymu.

Specialiai šiems apdovanojimams statulėlę – pasaulio lietuvių simbolį, 
kuriuo buvo apdovanoti 11 asmenų ir organizacijų, kūrė menininkas T. Gu-
tauskas. Už indėlį į Pasaulio lietuvių vienybę vakaro metu buvo apdovanotas 
nacionalinis transliuotojas LRT. Atsiimti pirmąjį apdovanojimą, kurį įteikė 
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, buvo pakviestas 
LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas Rimvydas Paleckis. Mėgstame pa-
sigirti, kad Lietuvos teritorija kažkada buvo iki Juodosios jūros, bet iš tikrųjų 
Lietuva dabar yra nuo Japonijos krantų iki Amerikos vakarinės pakrantės. 

 

Lietuva yra visur, kur gyvena lietuviai

Sveikindamas žiūrovus, klausytojus ir skaitytojus visame pasaulyje, R. Pa-
leckis teigia jaučiantis, kad LRT jungia, vienija ir įkvepia savo auditoriją bei 
turi daug ką jai pasiūlyti. Jis atkreipia dėmesį į turinį, kurį LRT kuria vaikams. 
„Kalbant apie vaikus, labai tikiuosi ir norėčiau, kad atrastumėte mūsų svetai-
nę. Vienas pagrindinių tikslų, kad jūsų ir mūsų vaikai mokėtų kalbą, galėtų 
bendrauti tarpusavyje, išlaikytų kultūrą ir lietuvybę. Taip pat tikiuosi, kad 
kompanija „Tapatybė.lt“, kuri mus visus čia suvienijo ir pakvietė, taip pat 
išnaudos savo platformą ir galimybę skleisti žinias. Informuos, kaip galima 
pasiekti lietuvišką turinį greitai ir patogiai“, – sako R. Paleckis.

Apdovanojimai už indėlį į pasaulio lietuvių vienybę taip pat įteikti URM 
Užsienio lietuvių departamento direktoriui Vytautui Pinkui ir verslininkei, 
mecenatei, lietuviško maisto tiekimo į JAV pradininkei, profesionaliai žur- 
nalistei Angelei Kavak. Atsiimti Pasaulio lietuvių apdovanojimą į sceną buvo 
pakviesti ir lietuviškų parduotuvių tinklo Londone „Vida&Sons“ kūrėjai. Šiuo 
metu parduotuvių tinklo vadovai Vida, Gintaras ir sūnūs darbuojasi pasaulio 
platybėse, tad apdovanojimą atsiėmė „Vida&Sons“ atstovė Irma Mačiulytė. 
Statulėlę įteikė Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia 
Asanavičiūtė.

I. Mačiulytė pabrėžė, kad jei nebūtų lietuvišką verslą užsienyje plėtojančių 
tautiečių, tai pasaulio lietuvių bendruomenių veikla nebūtų tokia gausi ren-
ginių, įvairių projektų ir akcijų.

„Verslių lietuvių parama mums, bendruomenių atstovams, yra labai svarbi, 
ypač, kai organizuojame renginius ir įvairius projektus“, – sako I. Mačiulytė.

Pasaulio lietuvių apdovanojimų akimirka | Nuotr. P. Lileikio (LRT) 

A. Mamontovas: turime dėkoti pasaulio lietuviams 
už tai, kad saugo ryšį
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Unikali pasaulio lietuvių tradicija – Dainų šventė

Vakaro metu už indėlį į pasaulio lietuvių vienybę padėkos raštais taip pat 
buvo apdovanoti:

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Globalios Lietuvos lyderiai

Iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ organizatoriai

Lietuvių diplomatas Marijus Gudynas

Lietuvių diplomatas Žygimantas Pavilionis

Lietuvių diplomatė Gintė Damušytė

Škotijos lietuvių asociacijos pirmininkė Viktorija Macdonald

Menininkas Marius Abramavičius

Amerikos lietuvis Juozas Vaičiūnas 

Menininkas T. Gutauskas

Padėkos raštus įteikė Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida 
Bandis. Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ren-
ginio metu pažymėjo, kad viena svarbiausių pasaulio lietuvių kultūrinių tra-
dicijų – Dainų šventė.

„Lietuva labai laukia kitų metų ir ruošiasi švęsti valstybės atkūrimo 100-metį. 
Džiaugiamės, kad turime unikalią UNESCO pripažintą Dainų šventės tradiciją. 
Kiti metai yra ypatingi, nes ne tik čia gyvenantys, bet viso pasaulio lietuviai 
apsijungsime Dainų šventėje. Laukiame daugiau kaip 1300 dalyvių iš 17 pa-
saulio valstybių. Laukia įdomios programos ir renginiai, tad sau ir pasauliui 
galėsime pasakyti, kad Lietuva yra graži, kultūringa ir galinga valstybė. Ačiū 
visiems, kas puoselėja tradicinę kultūrą ir Dainų šventės tradiciją. 2024 me-
tais 100-metį švęs ir Dainų šventė, o pasaulyje ji gyvuoja jau daugiau kaip 60 
metų“, – kalbėjo S. Liausa.

Apdovanojimai įteikti ir bendruomenėms

Už indėlį į pasaulio lietuvių vienybę apdovanotos ir lietuvių bendruomenės. 
Apdovanojimus atsiėmė Islandijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų bendruomenės. Taip pat Norvegijos lietuvių bendruomenių 

taryba, Lietuvių asociacija Šiaurės Rytų Škotijoje.

Apdovanojimais džiaugėsi visų bendruomenių atstovai, o vienos jų, Airijos 
lietuvių bendruomenės, atstovė Eglė Pastarnokienė yra sugrįžusi į Lietuvą ir 
čia toliau puoselėja lietuvybę. Atsiimdama apdovanojimą ji Airijos lietuvių 
bendruomėns vardu padėkojo „Tapatybė.lt“ komandai.

„Ji nematomomis gijomis sujungia lietuvius visame pasaulyje. Dėl to mūsų, 
lietuvių, širdys gali plakti vienu ritmu“, – kalba E. Pastarnokienė.

JAV lietuvių bendruomenės vicepirmininkė informacijai Laimutė Liutikienė 
renginio metu sakė, kad šis apdovanojimas – tai įpareigojimas dar labiau 
stengtis.

„Tai buvo tikrai netikėta. JAV yra viena iš seniausių ir viena iš didžiausių lie-
tuvių bendruomenių pasaulyje. Dauguma į mus žvelgia kaip į pavyzdį ir kaip 
į įkvėpimą, tai mums yra ne tik didelė garbė, bet ir didelis įpareigojimas nuo 
šiol stengtis dar labiau“, – sako L. Liutikienė.

Renginio garbės svečias – A. Mamontovas

„Pasaulio lietuvių žinių“ prodiuseris Vladas Linauskas apdovanojimą už indė-
lį į lietuvių vienybę įteikė renginio garbės svečiui, atlikėjui A. Mamontovui. 
Prodiuseris teigia, kad šis apdovanojimas keliauja tiesiai iš širdies į širdį.

Atlikėjas pripažino, kad apdovanojimas jam netikėtas

„Tiesą sakant, bandau prisiminti savo indėlį. Pirmiausia norėčiau padėkoti 
visoms lietuvių bendruomenėms, kad esate, kad nepasiduodate ir saugote 
tai, kas yra brangiausia, – ryšį su savo tauta. Manau, kad žmonėms, kurie 
gyvena už Lietuvos ribų, tai yra labai svarbu. Kartais, net kai nėra vilties ar 
viskas atrodo beprasmiška, jūs nepasiduodate, peržengiate slenkstį ir tęsiate 
[veiklą] toliau“, – kalbėjo A. Mamontovas.

Jis teigė, kad yra tekę lankytis daugelyje lietuvių bendruomenių visame pa-
saulyje. Kiekvieną kartą, kai vyksta renginys, koncertas, atlikėjas supranta, 
kad tas dvi valandas jis yra tarsi Lietuvos teritorijoje.

„Ilgainiui supratau vieną dalyką. Mėgstame pasigirti, kad Lietuvos teritorija 
kažkada buvo iki Juodosios jūros, bet iš tikrųjų Lietuva dabar yra nuo Japonijos 
krantų iki Amerikos vakarinės pakrantės. Lietuva yra visur, kur gyvena lietuviai. 
Ačiū, kad ją saugote ir ačiū mums, kad mes esame“, – sako A. Mamontovas.

Apdovanojimas už indėlį į lietuvių vienybę įteiktas garbės svečiui, atlikėjui 
A. Mamontovui. | Nuotr.: P. Lileikio (LRT) 

Pirmą jį apdovanojimą įteikė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė 
Dalia Henkė | Nuotr.: P. Lileikio (LRT) 

http://www.elinas.de/Web-Site/home.html
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Renginio metu dalyviams pranešimą taip pat skaitė Vilniaus arkivyskupas me-
tropolitas Gintaras Grušas, 1983–1987 metais ėjęs Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininko pareigas. Sėkminga Airijos patirtimi pasitelkiant diasporą 
investicijų pritraukimui ir šalies ūkio pažangai pasidalino viešnia iš Airijos Joan-
na Murphy – agentūros „Connect Ireland“ generalinė direktorė.

Miela Dalia,
visos Vokietijos lietuvių bendruomenės ir „Informacijų“ redak-
cinės kolegijos vardu sveikinime Tave su gražiu, spalio 28-ąja 
tave aplankiusiu gimtadieniu. Likime kasdienio žydėjimo, ne-
blėstančio entuaziazmo ir sveikatos.

Pagarbiai,

VLB

Dalia Henke 
Nuotr.: A.-Ufarto-DELFI

Sveikinimai 90-ojo jubiliejaus proga
Tauraus ir prasmingo, 90-ojo jubiliejaus proga sveikiname  

Hamburgo lietuvį Martyną Kurschat.

Linkime ištvermės ir sveikatos.

„Informacijų“ redakcija

Martynas Kurschat 
Nuotr.: Povilo Šimkavičiaus 

Globalios Lietuvos forumo akimirka 
Nuotr.: LR Užsienio reikalų ministerijos   

Globalios Lietuvos forumas 2017
LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
2017 m.  spalio 30 d. Vilniuje prasidėjo dvi dienas truko Globalios Lietu-
vos forumas 2017  „Valstybės ir diasporos partnerystė“. Renginys sukvietė 
apie 150 užsienio lietuvių organizacijų atstovų, diasporos profesionalų, 
Lietuvos ir užsienio įstaigų bei institucijų atstovų bei į Lietuvą grįžusių 
asmenų iš 27 užsienio valstybių ir Lietuvos.

Renginio dalyviai aptarė užsienyje gyvenančių lietuvių tapatybės ir ryšio su Lietuvą 
išlaikymo, valstybės ir diasporos bendradarbiavimo, darbo ir verslo galimybių Lietu-
voje, paramos ir integracijos priemonių ketinantiems grįžti ir jau sugrįžusiems lietu-
viams ir kitus klausimus.

„Visi čia esate tais svarbiais taškais, kuriuos sujungdami kuriame ryšius tarp valstybės 
ir diasporos. Jūs esate pavyzdys, akivaizdžiai įrodantis, kad galima svariai prisidėti 
prie Lietuvos gerovės kūrimo tiek gyvenant Lietuvoje, tiek užsienyje. Labai vertiname 
šią Jūsų veiklą“, – teigė renginio dalyvius pasveikinęs užsienio reikalų viceministras 
Darius Skusevičius.

„Tikime, kad Jūs, suvažiavę iš skirtingų pasaulio šalių bei dirbantys Lietuvoje, turite 
unikalių ir skirtingų patirčių, stiprinant Lietuvos ir diasporos ryšius. Visos šios patirtys 
leis pasiūlyti naudingų ir reikšmingų įžvalgų ir idėjų, kurios bus realizuotos atnau-
jinto Lietuvos ir diasporos bendradarbiavimo modelio pavidalu. Linkiu, kad sugebė-
tumėme atrasti ir branginti savo lietuviškos tapatybės turtus“, – sakė viceministras.
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Užsienio lietuvių departamento informacija 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą „Globali Lietu-
va“, Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti 
projektų paraiškas 2018 metams.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdy-
mo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių 

organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavi-
mus, t. y. bent vieną iš šių krypčių:
- užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;
- lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
- Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo 
šalyje stiprinimas;
- užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas;
- užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Paraiškų pateikimo tvarka: 
- paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos ne-
bus priimamos;
- URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamos elektroninė pasirašytos 
paraiškos kopija ir paraiškos originalas:
- elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose 
išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi 
būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2017 m. 
gruodžio 15 d. įskaitytinai;
-  dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 
2017 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu 
paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. 
Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti 
užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”).
- URM Užsienio lietuvių departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektro-
nine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Kviečiame teikti paraiškas

Alfred Hermann | VLB pirmininkas

Kaip jau yra žinoma, buvusio VLB pirmininko Antano Šiugždinio veiksmai 
VLB paskatino naująją Vokietijos lietuvių bendruomenės Valdybą (toliau – 
VLB Valdyba)  kreiptis į teisėsaugą. Iki šiol pateikti A. Šiugždinio ir jo atvoka-
to atsakymai buvo abstraktūs ir VLB Valdybos netenkino. Po ilgų pokalbių ir 
atliktų tyrimų VLB Valdyba kreipėsi į advokatą, kuris ėmėsi šios bylos ir VLB 
Valdybos atstovavimo. VLB atstovaujantis advokatas  pateikė atitinkamus 
pasiūlymus buvusiam VLB pirmininkui A.  Šiugždiniui. Buvo įsipareigota iki š. 
m. lapkričio 6 d. pateikti VLB Valdybai ir visuomenei atsakymus į konkrečius 
klausimus, tačiau dėl atsakovo advokato laiko stokos nagrinėjant bylą, nu-
statytas terminas buvo atidėtas dviems savaitėms – iki š. m. lapkričio 20 d. 

Kadangi ši ilgametė situacija išssiskiria savo sudėtingumu, faktų suprie-
šinimu, ir bendru kėblumu, VLB Valdyba, būdama atsakinga, siekia išlikti 
objektyvi ir visais įmanomais būdais ir kuo greičiau išpręsti šią, visus mus 
jungiančią, problemą. Norime atsiprašyti visų VLB apylinkių bendruomenių 
narių už tylėjimą ir neatsakytus klausimus. Valdyba dar kartą prašo visų ben-
druomenių bei jau pasižymėjusių atskirų aktyvių narių kantrybės ir pasitikė-
jimo naujaja Valdyba. Kaip matoma, sulaukėme viešų, nemalonių reakcijų iš 
konkrečių VLB narių. Informuojame, kad remiantis informacijos konfidencia-
lumo ir strateginiais pagrindais, VLB Valdyba negali viešinti ir disponuoti bet 
kokia, su šia byla susijusia informacija.  

Tad norime Jus informuoti, jog visuomenei informacija nebus pateikiama iki 
tol, kol nebus sulaukta oficialaus A. Šiugždinio advokato atsakymo. Prašome 
visų narių supratimo ir kantrybės.  

Dėl buvusio VLB pirmininko Antano Šiugždinio bylos informacijos viešinimo

Alfred Hermann 
Nuotr.: Iš asmeninio A. Hermanno albumo
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ŠVIETIMAS
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Jolanta Wolf | Berlyno lietuvių bendruomenė

2017 m. spalio 27-28 dienomis Vilniuje įvyko užsienio lietuvių organi-
zacijų viešųjų ryšių seminaras, subūręs 64-ių lietuvių bendruomenių 
atstovus iš 32-jų pasaulio šalių. 
Seminarą organizavo LR Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM). 
Pranešėjai: LR URM ministras Linas Linkevičius; URM Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius Vytautas Pinkus; žurnalistas, publicistas, signataras Rimvydas 
Valatka; laidų vedėjas, žurnalistas Aurimas Perednis; laidų vedėjas, žurnalistas 
Nerijus Maliukevičius; režisierė ir žurnalistė, gyvenanti Jungtinėje Karalystėje 
Neringa Medutytė; viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas. 
Pirmąją dieną po seminaro visi dalyviai važiavo į „Pasaulio lietuvių žinių“ padėkos 
vakarą, kuris vyko Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT Opus kon-
certų salėje, S. Konarskio g. 49).
Dėl profesionalių pranešėjų ir lektorių gausos, seminare buvo sukurta nuostabi 
atmosfera, suteikusi labai įdomią patirtį jo dalyviams. Seminaro metu taip pat 
užmegztos naujos pažintys bei kontaktai, galimai įtakosiantys tolimesnes ben-
dradarbiavimo galimybes. 

Užsienio lietuvių organizacijų viešųjų ryšių seminaras

 
Berlyno lituanistinė mokykla 
Vedėja – Vida Kaluza 
El. paštas: rutag@web.de

 
Eseno-Miulhaimo  lituanistinė 
mokykla 
Vedėja – Vilma Thunken  
El. paštas:  
mokyklele@lietuviai-muelheim.de

 
Miuncheno lituanistinė mokykla 
Vadovė/kuratorė  
Irma Petraitytė-Lukšienė  
El. paštas: mokyklele@miunchenas.de 

 
Niurnbergo lituanistinė mokykla 
Vedėja – Gitana Bielskytė-Elsner  
El. paštas: gb.elsner@mnet-mail.de 
Mob.: 017645535272

 
Frankfurto lituanistinė mokykla 
Vedėja – Nijolė Balčiūnienė 
El. paštas:  
ltmokyklele@googlemail.com 
Tel: 0160-96381246

 
Hamburgo lituanistinė mokykla 
„Abėcėlė“ 
Vedėja – Asta Borusevičiūtė 
El. paštas: asta_bo@yahoo.de

 
Romuvos lituanistinė akademija  
„Kalbu lietuviškai“ 
Vedėja – Irena Sattler 
www.romuva.vlbe.org

 
Štutgarto lituanistinė mokyklėlė  
„Traukinukas“ 
Vedėja – Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst 
Tel.: 07144-858969 
El. Paštas: valdyba@vlbe.org

Kviečiame rinktis savo mieste veikiančią lituanistinę mokyklą:
Jums svarbiais švietimo klausimais galite kreiptis į VLB veikiančią Švietimo komisiją: Sandra Petraškaitė-Pabst, valdyba@vlbe.org

Vokietijoje veikiančios                   lituanistinės mokyklos
Primename, jog Vokietijoje aktyviai veikia ir vis dar kuriasi lituanistinės mokyklėlės, burdamos visus vaikus bei jų tėvelius vienam  

bendram tikslui – puoselėti tautiškumą – sistemingai mokytis ir nepamiršti lietuvių kalbos.

Užsienio lietuvių organizacijų viešųjų ryšių seminaro dalyviai  | Nuotr.: URM

Berlyno bendruomenę atstovavo Jolanta Wolf 
Nuotr.: URM
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JAUNIMO (IM)PULSAS

Globalios Lietuvos forumo metu susitiko trys PLJS pirmininkai

Arkivyskupas Gintaras Grušas (dešinėje) – PLJS pirmininkas 1983 -1987 metais | Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė – PLJS pirmininkė 
2003-2006 metais | Jungtinės Karalystės Jaunimo Sąjungos pirmininkas Vladas Oleinikovas – dabartinis (2017) PLJS pirmininkas.

PLJS informacija

Autorė: Aistė Orintaitė | Nuotr.: Miglės Maciūnaitės

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) paskutinį spalio savaitgalį kvietė 
užsienyje gyvenančius lietuvius į jau tradicija tapusį renginį „Baltoween 2017“. 

Šių metų renginio tema – medijos ir politika. Renginio metu svečiai turėjo gali-
mybę susipažinti su fotografu, foto albumo „Neregėta Lietuva“ autoriumi, vers-
lininku, sveikuoliu Marium Jovaiša, netradicinėmis medžiagomis kuriančia me-
nininke Jolita Vaitkute ir neseniai albumą išleidusiu atlikėju Kristijonu Ribaičiu.

Jaunimo aktualijų centre – medijos ir politika
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Pirmąjį renginio vakarą svečiai leido Annaberg pilies sode vakarieniaudami, 
megzdami naujas pažintis ir jaukiai sėdėdami prie laužo. Šeštadienio rytas 
prasidėjo mankšta, kurią vedė renginio lektorius Marius Jovaiša. Po pusryčių 
sekė jo pranešimas Nuo „Neregėtos Lietuvos“ iki „Neregėtos Kubos: lietuvio 
fotografo ir leidėjo nuotykiai pasaulyje“. Svečias pasakojo apie apkeliautas 
šalis ir daugeliu kalbų išleistas knygas, dalinosi įspūdžiais apie naująjį projek-
tą ir ką reiškia būti pirmuoju fotografu, kuriam buvo leista užfiksuoti socialis-
tinę Kubą iš paukščio skrydžio, atskleidė su kokiais sunkumais teko susidurti 
ir kokiomis kūrybinėmis idėjomis gyvena šiandien. 

Po diskusijos su lektoriumi M. Jovaiša renginio dalyviai buvo pakviesti į kū-
rybiškumo dirbtuves, kurias vedė menininkė, įvairių iliustracijų ir instaliaci-
jų autorė Jolita Vaitkutė. Svečiai buvo pakviesti leistis į kelionę ir pažadinti 
slypintį kūrybinį potencialą. Dirbtuvių metu menininkė dalinosi patarimais, 
kokiomis priemonėmis kūrybiškumas gali būti atskleistas kasdienybėje, ska-

tino nebijoti klysti ir praktinių užduočių metu kiekvienam dalyvaujančiąjam 
įrodė, jog kūryba – smagus žaidimas, kurį gali ir turi žaisti visi. 

Vakarinėje renginio dalyje, kaukių baliaus metu, vyko atlikėjo Kristijono Ri-
baičio koncertas. Blues ir indie muzika, persipynusi su dainuojamąja poezija 
nepaliko abejingų. Koncerto pabaigoje keletas svečių nebegalėjo nustygti 
vietoje ir pradėjo šokti lindihopą ir kvietė visus prisijungti. Taip spontaniškai 
įvyko lindihop šokio pamoka, kuri ir vainikavo šeštadienio vakarą.

Paskutinę renginio dieną vėlyvųjų pusryčių metu renginio „Baltoween 2017: 
medijos ir politika“ dalyviai aptarė renginio įspūdžius, taip pat keitėsi idėjo-
mis, kokius svečius norėtu išvysti kitų metų renginyje.

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga dėkoja lektoriams, visiems rengi-
nyje dalyvavusiems svečiams bei remėjams.
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KULTURA IR MENAS

‚Other parallel of the story‘ by young Lithuanian artist Kristina Suvorova. 

Surova‘s work is inspired by nature, brave souls, curiosity, freedom, child-

hood, fairytales and the Universe. Her exhibition ‚Other parallel of the sto-

ry‘ will be displayed at Sputnik Kino during the 7th Litauisches Kino Goes 

Berlin Film Festival and will be available there till November 22, 2017.

EXHIBITION

Senegalese kora player, Solo Cissokho, and Lithuanian kanklės player, In-
drė Jurgelevičiūtė, met each other during their debut album recording. 
This was the first time these two instruments were recordedtogether. 

Senegalese musician Solo Cissokho plays kora, a string instrument from 
West Africa, and performs vocal parts. He is a griot – a special performer, 

storyteller and praise singer who transmits his African heritage through 
music. Indrė Jurgelevičiūtė is a Lithuanian singer and kanklės (Baltic psal-
tery) player. She combines her native music roots with improvisations in 
different styles, taking the traditional kanklės sound in new directions.
Senegalese and Lithuanian folk melodies merge with spontaneous impro-

Save the date! – 7 December Berlin 

visations to create a beautiful flow of acoustic music. The interlinking pat-
terns of the kora and kanklės form a capturing narrative, as Solo and Indrė 
combine the warmth and playfulness of the southern hemisphere with 
the melancholy and peacefulness of the north. The combination of these 
two contrasting traditions offers quite a spectacular musical landscape in 

which their ancient stories share similar subjects such as nature, human 
connection and magic in everyday life.
The track “Damma – Gervė” has already won World Music Network’s 
Battle of the Bands competition and was also featured in fRoots Septem-
ber compilation album. The albums is being played on the radio broad-
casts in Belgium, Germany, USA, Lithuania, Senegal, Sweden, UK, Spain.
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Gidonas Kremeris 
Nuotr.: D. Matvejevo

Ort der Ausstellung: Walter-Benjamin-Platz (nahe Kurfürstendamm)Eröffnung: 1. Dezember 2017 (voraussichtlich 11:00 Uhr) 
Im Kreis von rund 140 United Buddy Bears wird Litauen vertreten sein mit dem sehr schönen Bären, gestaltet von der litauischen Künstlerin Ona Paliukienė.

Berlyno filharmonijos scenoje – pasaulinio garso lietuvės dirigento 
ir latvių smuiko virtuozo duetas

2017 m. gruodžio 7 d. Berlyno filharmonijoje vyks neei-

linis įvykis – vienoje scenoje susitinka lietuvių ir latvių 

pasaulinio pripažinimo sulaukę muzikantai. Orkestrui 

diriguos jaunosios kartos dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla, 

solo gros žymusis latvių smuikininkas Gidonas Kremeris. 
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In 2017 Jonas Mekas receives the BEN Award for his life’s work (category 

“Lifetime achievement award, influential artist moving image art”). B3 

thus pays tribute to his groundbreaking influence on the development of 

the independent American film. Jonas Mekas, born in 1922 in Semeniskiai, 

Lithuania, is one of the most important filmmakers and critics of the twen-

tieth century. Over his career, which spans more than 60 years, this “father 

of American avant-garde cinema” worked with Andy Warhol, Nico, Salvador 

Dalí, Yoko Ono and George Maciunas, amongst others. At the award ceremo-

ny, Mekas and the Scottish director and video artist Douglas Gordon will be 

showing their joint film “I Had Nowhere To Go” (2016), which is based on the 

literary diary of the same name by Jonas Mekas. Jonas Mekas is the third pri-

zewinner in this category after Laurie Anderson (2013) and Brian Eno (2015).

B3 Biennial of the Moving Image | November 29 – December 20, 2017 

Frankfurt Main

Film pioneer Jonas Mekas receives the B3 BEN Award

Filmų kūrėjas Jonas Mekas gauna B3 BEN apdovanojimą 
Nuotr.: Liv Wendelbo

Mirga Gražinytė-Tyla | Nuotr.: Phil Vern Evans

Koncerte skambės Mieczyslaw Weinberg (Konzertas smuikui 

ir orkestrui, g-Moll op. 67, solistas – Gidonas Kremeris). Ir kom-

pozitoriaus Jean Sibelius Lemminkäinen, suita op. 22 kūriniai. 
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Kalbino Evelina Kislych-Šochienė 

Būdamas vos keturiolikos, lietuvis Džeraldas Bielauskas, gavęs tėvų palaikymą 

ir leidimą patraukė į Vokietiją mokytis į tuomet ją žavėjusią Vasario 16-osios 

gimnaziją, Hiutenfeldą. Šiandien didžiausią teisininko klientų dalį sudaro Vo-

kietijoje gyvenantys lietuviai, kurie kreipiasi teisiniais darbo, šeimos, baudžia-

mosios ir kitais teisiniais klausimais. 

D. Bielauską kalbiname apie jo išvykimo į Vokietiją istoriją, profesinius siekius 
ir tikslus bei lietuvybės puoselėjimą.

Džeraldai, esi kaunietis, į Vokietiją persikėlęs gyventi dar 1993 m. Kuo 
ypatinga tavoji istorija? Kokios buvo atvykimo priežastys? Svajonė 
studijuoti teisės mokslus užsienyje?

Aš gimiau Kaune ir lankiau ten penktą vidurinę mokyklą, tačiau didesnę gy-
venimo Lietuvoje dalį aš praleidau suvalkijos sostinėje – Marijampolėje.

Vokietija buvo visada mano šeimos dalis, nes mano vokiečių kilmės senelė į 

Vokietiją, netoli Hanoverio įsikūrusį miestelį išvyko gyventi dar 1989-aisiais. 
Tuomet, vos sužinojęs, jog Vokietijoje veikia privati lietuvišką „Vasario 
16-osios Gimnazija“  aš užsidegiau noru būtinai ten mokintis. Tuomet ši min-
tis atrodė nepasiekiama ir tolima, tačiau taip pat sekė beprotiškas noras ir 
smalsumas.  

Nors tuomet tėvai nelabai norėjo mane, 14-metį, išleisti vieną į Vokietiją, 
galiausiai man pavyko juos įkalbėti ir gauti jų leidimą bei palaikymą, už kurį 
esu jiems iki šiol labai dėkingas. Atvykęs į Vokietiją tuomet apie teisės studi-
jas dar nesvajojau. Ši mintis atėjo vėliau, susidūrus su emigranto Vokietijoje 
realijomis bei patirtimi bendraujant su tautiečiais.  

Ar sprendimą likti Vokietijoje paskatino profesiniai siekiai?

Profesiniai siekiai, žinoma, suvaidino didelį vaidmenį apsisprendžiant dėl to-
limesnės ateities likti Vokietijoje. Baigus mokslus bei įgijus advokato licenzijq 
man buvo lengviau pradėti praktikuoti toje šalyje, Vokietijoje, kurios teisę aš 
visą laiką ir studijavau.

Su iššūkiais reikia kovoti visa 
širdimi

PORTRETAI

Lietuvis advokatas D. Bielauskas: „Pasirinkimą pada-
riau susidūrus su emigracijos realijomis Vokietijoje“

http://bielauskas.de
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Esi teisininkas, advokatas, jau daugiau kaip prieš dešimtmetį įsteigęs 
savo advokatų kontorą Osnabrücke. Mūsų turimais duomenimis dažni 
tavo klientai – lietuviai ir rusai – būtent šiomis kalbomis vertėjauji. Ar 
išties tautiečiams tenka padėti dažniausiai?

Taip, didesnė mano klientų dalis tai lietuviškai bei rusiškai kalbantys žmonės 
bei firmų atstovai. Nuo pat mano kontoros įsteigimo dienų aš tendencingai 
ieškojau klientų būtent tarp lietuviškai bei rušiskai kalbančių žmonių. Prieš 
10 metų ieškodavau klientų pagrinde užsienyje, na o dabar mane susiranda 
vis daugiau ir daugiau Vokietijoje gyvenančių tautiečių.

Su kokiais opiausiais teisiniais klausimais pas tave užsuka žmonės? 

Klientai kreipiasi pačiais įvairiausiais teisiniais: darbo, šeimos, baudžiamo-
sios teisės klausimais. Firmos dažniausiai kreipiasis ūkinės, transporto, verslo 
migracijos teisiniais klausimais. Dažnai pasitaiko, jog žmonės kreipiasi tie-
siog patarimo dėl buitinių, kasdienių problemų, su kuriomis jie susiduria 
Vokietijoje.  

Įdomus faktas, kad tavo komandą sudaro – tautietės – lietuvės. Kodėl 
priėmei būtent šį sprendimą? Ar tautietis tautietį supranta geriausiai?

Kaip minėjau, pagrindinė mūsų klientų dalis vienaip ar kitaip yra susijusi su 
Lietuva ar kitomis Europos valstybėmis. Todėl dažnai iškyla problemos ku-
rioms spręsti neužtenka vien Vokietijos teisės žinojimo. Mes atstovaujame 
klientus ir Lietuvos teismuose,  siūlome visapusišką tarptautinę teisinę pa-
galbą. Todėl kartu su manimi kontoroje dirba ir kolegė  iš Lietuvos –  Simona 
Bučytė. Ji yra Osnabrück miesto teisme registruota teisininkė, turinti leidimą 
konsultuoti Lietuvos bei Europos teisės klausimais.

Džeraldai, gyveni Osnabriuke. Ar pavyksta rasti/dalyvauti lietuvybę 
puoselėjančiuose renginiuose, susitikimuose? Kaip dažnai prisilieti 
prie savosios kultūros?

Kiekvieną dieną – skaitau lietiviškus žinių portalus internete, seku kultūrinį 
bei politinį Lietuvos gyvenimą. Kontoroje su kolegomis tarpusavyje kalba-
me tik lietuviškai. Šis pasirinkimas mums neleidžia užmiršti savo gimtosios 
kalbos. Taip pat remiame lietuvių krepšinio turnyrą. Esame suorganizavę 
Osnabrück miesto ir apylinkių lietuvių susitikimus. Tuo atveju, jeigu vykstu į 
Hamburgą, būtinai stengiuosi užsukti į puikų ten veikiantį lietuvišką restora-
ną ir pasimėgauti lietuviškais patiekalais. 

O Lietuva? Kaip dažnai aplankai ją? Ar pavyksta identifikuoti pokyčius 
gimtinėje nuo to laiko, kai išvykai į Vokietiją ir dabar?

Lietuvą aplankau, deja, ne taip dažnai kaip norėtųsi. Pokyčiai šalyje tiek eko-
nominiu, tiek visuomeniniu bei mentaliteto atžvilgiu – akivaizdūs ir ženklūs.  
Lietuva išties tapo Europos dalimi – jau užaugo vakarietiškų vertybių ir pa-
saulėžiūros įtakota karta. Lyginant lietuvių ir vokiečių jaunimo mentalitetus,  
skirtumas tarp jų yra išties labai nedidelis. Šis faktas tik stipriną abipusį su-
pratimą ir tuo pačiu mūsų šalies integraciją į Europą.

Kokie tavo tolimesni siekiai? Planai? Ar lietuviai drąsiai gali kreiptis į 
tave visais rūpimais teisiniais klausimais?

Noriu tęsti savo mylimą advokato bei vertėjo darbą ir visada stengtis padėti 
savo tautiečiams.

Turiu planą atgaivinti Lietuvių susitikimus Osnabrück mieste, bei surinkti 
lietuvių krepšinio grupę, kurie norėtų po darbo pažaisti krepšinį bei paben-
drauti lietuviškai.

Dėkoju už pokalbį.

Advokatas Džeraldas Eswein Bielauskas | Nuotr.: iš asmeninio albumo

http://bielauskas.de
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Su iššūkiais reikia kovoti visa 
širdimi

BENDRUOMENIU� ALEJA

Arvydo Baryso filmo peržiūra 
Nuotr.: iš asmeninio režisieriaus albumo

Hamburgo lietuvių bendruomenės informacija

Š. m. spalio 27 dieną (penktadienį), 18 val. Hamburgo lietuvių katalikų sielo-
vados patalpose (Lubecker str. 101) įvyko lietuviško kino peržiūra drauge su 
režisieriumi Arvydu Barysu.

Režisierius A. Barysas  
Nuotr.: iš asmeninio režisieriaus albumo

Lietuviško kino vakarai su režisieriumi A. Barysu

Režisierius A. Barysas pristato savo filmus įvairiausiose auditorijose: ben-
druomenių susirinkimuose, klubuose, miesto šventėse, konferencijose. Ham-
burgo lietuvių bendruomenėje režisierius lankėsi jau antrąjį kartą. 

Per 20 metų režisierius, drauge su asistente Aušra Gibiežiene sukurė daugiau 
nei 100 filmų apie Lietuvą, gamtą, mokslą, istoriją ir žymius žmones. Režisie-
rius Arvydas Barysas  yra puikus pasakotojas, muzikantas ir dainininkas. Ham-
burgo lietuvių bendruomenėje įvykusio kino vakaro metu režisierius, drauge 
su žymiu lietuvių smuikininku Algirdu Šochu, dovanojo klausytojams gitaros, 
smuiko ir lietuviškų dainų garsus. Hamburgo lietuviai turėjo išskirtinę pro-
gą išgirsti paties režisieriaus atliekamų monofoninių dzūkų liaudies dainų.

Šio susitikimo metu susirinkę lietuviai turėjo neįkainojamą progą išvysti 
50 minučių trukmės A. Baryso filmą „Išbarstyti žodžiai“: „Visaip nutinka per 
karą“, – sakė broliai Sakuth, kurie su tūkstančiais Vokietijos civilių 1944 m. ru-
denį paliko gimtąją Kuršių neriją. Vieną audringą  1948 m. rudens naktį jie su 
tėvais žvejų valtele pabėgo iš sovietų valdomos zonos Rytų Vokietijoje. Vargin-
gai pasiekę Švedijos krantus paprašė prieglobsčio ir liko ten visam gyvenimui, 
žvilgsniais dairydamiesi  į horizontą anapus Baltijos. Darbštūs, linksmi ir sti-
prūs vyrai užkariavo skandinavų merginų širdis. Darbas darbą vijo, gimė ir augo 
vaikai, rodėsi, kad gyvenimas įėjo į geras vėžes. Net marias, gerokai didesnes 
už Kuršių, viduryje Švedijos rado ir prie jų įsikūrė. Prigimtis šaukė žvejoti, todėl 

kiekvieną savaitgalį jie Vanerno vandenyse statydavo  tinklus. Laikydamiesi 
nidiškių posakio: „Žuvys nesupranta vokiškai“, žvejodami broliai šnekučiavosi 
gimtąja kuršininkų kalba. Tarsi vandeniu gaivinosi ja ir niekada daugiau tėvy-
nėn negrįžę tėvai. Kai iš Lietuvos pasitraukė sovietai, broliai išskubėjo lankyti 
tėviškės Nidoje. Mamos neprikalbėjo –  sakė, širdis plyš, kai pamatys, kaip ten 
viskas pasikeitė…

Kartu su senaisiais gyventojais iš Kuršių nerijos visiems laikams iškeliavo ir uni-
kali marių žvejų kultūra, išsibarstę po pasaulį kopininkai netrukus nebeturėjo 
su kuo kalbėtis savo kalba. Broliai Sakuth liko dviese – jauniausias Martynas 
prieš dvejus metus atgulė Kristinehamno kapinėse šalia savo tėvų.

Kalba yra gyva, kol ja kalbasi bent du žmonės. Kai lieka vienas – ji laikoma 
mirusia. Šis filmas yra autentiškas tarpukario Kuršių nerijos žvejų gyvenimo liu-
dininkas. Jo kūrėjams teliko tik sujungti brolių prisiminimų fragmentus. Jame 
nedaug muzikos, vietoje jos – paskutines dienas gyvenančios baltų kalbos gar-
sų, intonacijų ir žodžių prasmės. Nufilmuoti Kuršių nerijos gamtos vaizdai įvai-
riais metų laikais, architektūra, žvejyba, etnografija, panaudota kino kronika, 
archyvinės nuotraukos.

Prof. Dalia Kiseliūnaitė

Visa Hamburgo lietuvių bendruomenė dėkoja režisieriui A. Barysui ir 
asistentei A. Gibiežienei už šiltą ir nepamirštamą apsilankymą!
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Fotoreportažas

„Reporteriai Vokietijoje“ informacija

Spalio 22 d. Renhofo pilyje vyko Rudens šventė. Jos metu, bendromis pajėgo-
mis lietuviai virė tradicinius, lietuviškus cepelinus ir dalinosi ne tik gera nuotai-
ka, bet ir dainomis. Šventėje dalyvavo apie 90 Vokietijos lietuvių. 

Renginį aplankė Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) garbės pirmininkas, 
Romuvos aplykinkės narys, dr. Vincas Bartusevičius, VLB Valdybos pirminin-

kas Alfred Herman, VLB Valdybos narys Martynas Lipšys. Renginyje svečia-
vosi Austrijos lietuvių bendruomenės narė Angelika Krause.

Dalinamės akimirkos iš įvykusios šventės.  

Rengėjai – Vokietijos LB Romuvos apylinkė.

Nuotr. Dariaus Šulco

Rudens šventė Renhofo pilyje

 
Cepelinams reikia ir padažo, tad jis bus tuoj nešamas į salę.

 
Padirbėjus, bendraujama ir toliau.

Angelika Krause iš Austrijos dalinasi savo patirtimi gaminant ceplinus, nes 
Austrijoje ji tokius cepelinų paradus ruošia maždaug kas trys mėnesiai.

 
VLB Romuvos apylinkės folklorinis ansamblis „Jorė“
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Dėl Vasario 16-osios gimnazijos ir jos Kuratorijos reikalų
Dr. Vincas Bartusevičius

VLB Garbės pirmininkas, Wittlichas, 2017 m. rugpjūčio 10 d

Vykstančiose diskusijose dėl Vasario 16-osios gimnazijos ateities matosi, kad 
daug kam nėra žinomi mokyklos ir jos Kuratorijos steigimo aplinkybės ir paskirties 
istorija. Todėl gal bus pravartu nors trumpai ir apie tai pakalbėti.

Kai dėl daugumos lietuvių karo pabėgėlių emigracijos į užjūrius Vokietijoje dėl 
mažo mokinių skaičiaus užsidarinėjo viena po kitos stovyklose veikusios gausios 
(per 25) gimnazijos, Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Valdyba savo 1950 
m. rugpjūčio 18 d. posėdyje nutarė Vokietijoje išlaikyti nors vieną (dar nesilikvi-
davusią) gimnaziją Diepholzo miestelyje. Tą datą reikia laikyti Vasario 16-osios 
gimnazijos įsteigimo data, nors vardas jai duotas 1951 m. sausio 2 d. posėdyje, 
o pats krikštas įvyko tik 1951 m. vasario 16 d. Nuo jos įsteigimo iki 1968 m. bir-
želio 30 d. Vokietijos LB Valdyba tiesioginiai rūpinosi visu gimnazijos išlaikymu.

Mintis sukurti specialų juridinį asmenį vien gimnazijos reikalams tvarkyti, 
neatsirado staiga. Jau ką tik gimnaziją įsteigus, buvo manančių, kad jai ir VLB 
Valdybai būtų naudingiau, jei gimnazija turėtų savo organą, kuris ja viena te-
sirūpintų. Jis atlaisvintų VLB Valdybą nuo didelės darbo naštos ir atsakomybės 
ir palengvintų jai geriau atlikti savo kitus tiesioginius uždavinius. Kita vertus, 
gimnazijai taip būtų suteiktas pastovesnis pagrindas (kas keletą metų pasikar-
tojantys Tarybos ir Valdybos rinkimai!) ir ji nebūtų surišta iš esmės su pabėgė-
lių reikalais, t.y. neturėtų politinio atspalvio, o būtų įstaiga, kuri rūpintųsi vien 
švietimo reikalais. Priimtiniau toks darinys vėliau atrodė ir gimnaziją finansiniai 
remiančios vokiečių Pabėgėlių reikalų ministerijos pareigūnams, nes išlaidas 
švietimui ir mokyklai kasmetinėse parlamento valstybės biudžeto sudarymo 
komisijose jiems būtų lengviau pagrįsti.

Todėl Vokietijos LB Taryba savo 1968 m. kovo 31 d. posėdyje pagaliau priėmė 
Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos statutą. Pagal jį, Kuratorijai buvo 
pavesta ateityje savarankiškai tvarkyti visus gimnazijos išlaikymo reikalus, o 

Lietuvių Bendruomenei, kaip savininkei, joje pramatyta daugiausiai atstovų: 
tuo metu iš vienuolikos penki. Todėl nors teoriškai nuo tada gimnazija pasida-
rė tiesioginiai nuo LB nepriklausoma, tačiau praktiškai ji liko ir toliau viena iš 
svarbiausių LB Vokietijoje institucijų. Kuratorijos nariais tapti buvo kviečiamos 
institucijos bei organizacijos, kurios rūpinosi lietuvių švietimu arba kurios jau 
tada padėjo išlaikyti gimnaziją. 

Pagal 1968 m. priimtą Gimnazijos kuratorijos statuto 8 straipsnį ją sudarė tokie nariai:

1) 4 nariai, renkami PLB Vokietijos Krašto Tarybos,

2) 1 Krašto Valdybos atstovas iš valdybos narių,

3) Lietuvių katalikų sielovados Vokietijoje direktorius arba jo įgaliotas asmuo,

4) Lietuvių evangelikų sielovados Vokietijoje senjoras arba jo įgaliotas asmuo,

5) 1 narys, paskirtas BALF‘o organizacijos,

6) 1 narys, paskirtas Lietuvių fondo,

7) 1 narys, paskirtas kun. B. Suginto, kol jis vadovauja būreliams,

8) Gimnazijos direktorius yra nuolatinis Kuratorijos narys.

Kuratoriją sudaryti turėjo tik lietuvių organizacijų atstovai. Vokiečių vyriausybės 
įstaigos, kurios jau tuomet stambiomis sumomis rėmė gimnaziją, atsisakė būti 
Kuratorijoje nariais.

Tarybos priimtuose bendruosiuose Statuto nuostatuose apibrėžtas Kuratorijos 
tikslas ir uždavinys: išlaikyti lietuvišką mokyklą su bendrabučiu:

„Draugija vadinasi Lietuvių Vasario 16 gimnazijos Kuratorija; ji yra užregistruota 
draugijų sąraše; jos būstinė yra Hemsbache - Rennhofo pilyje, Romuvoje.

Kuratorijos tikslas: išlaikyti Vasario 16 gimnaziją ir jos bendrabutį; nuolat rūpintis 
gimnazijos egzistencija, mokomuoju personalu ir mokiniais; budėti, kad gimna-
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Povilas Šimkavičius | http://www.aidas.lt

Su Martynu Kurschat susipažinau 2000 m., studijuodamas Bundesvero vadų 
akademijoje Hamburge. Martynas gimęs 1927 m. lapkričio 10 d. Dvylių kai-
me, Vanagų parapijoje, Klaipėdos krašte. Už pagalbą besitraukiantiems vo-
kiečių kariams 15 metų kalėjo Sibiro lageriuose. Apie 1961 metus iš Sibiro 
išvyko į Vokietiją, kur susituokė su medicinos seserimi vokiete Anita. Lietuvos 
patriotas, Hamburgo lietuvių bendruomenės narys. Gyvendamas Vokietijoje 
ryšių su tėviške nenutraukė, atkūrus nepriklausomybę dažnai lankydavosi 
Lietuvoje. Jeigu sveikata leis, dar planuoja atvykti į Lietuvą.

Kol buvo galimybė prenumeruoti „Lietuvos aidą“ užsienyje, buvo jo nuolati-
niu prenumeratoriumi. Bet ir išnykus tokiai galimybei, Martynas liko ištikimu 
„Lietuvos aido“ skaitytoju. M. Kurschat – lietuvybės ir lietuviško identiteto 
puoselėtojas, domisi įvykiais Lietuvoje ir jos istorija, kiekviename laiške jau-
čiamas rūpestis Tėvynės ateitimi. Apie tai liudija pastoviai užduodami klausi-
mai ir išsakyti palinkėjimai: „Kas naujo, gero mieloj Lietuvoj, mielam  Vilniu-
je? Kaip valdžia sukasi, dirba? Duok, Dieve, Jiems sėkmės, šviesos ir tiesos!“
Lietuvoje gyvenantys Martyno Kurschat bičiuliai – mes su panevėžiečiu 
Antanu Kairiu,  nuolat siunčiame jam lietuvišką spaudą, tarp jų ir „Lietuvos 
aidą“, suteikdami jam galimybę palaikyti ryšį su Lietuva.
Lapkričio 10-ąją Martynui Kurschat sukanka 90 metų!

„Lietuvos aido“ redakcijos  ir Lietuvoje gyvenančių bičiulių vardu tardamas 
nuoširdų Ačiū už  lietuvių kalbos, ryšio su Lietuva išsaugojimą, ištikimybę 
„Lietuvos aidui“, sveikinu jubiliatą ir linkiu stiprios sveikatos, energijos, šir-
dies šilumos ir prasmingų metų

Lietuvybės ir lietuviško identiteto puoselėtojas

Martynas Kurschat | Nuotr.: Povilo Šimkavičiaus 
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zijoje besimokantis lietuvių jaunimas būtų auklėjamas krikščioniškos dorovės ir 
demokratinės tolerancijos dvasia; kad jis turėtų sąlygas pasisavinti lietuvių tau-
tines ir kultūrines savybes bei papročius; kad gimnazijoje būtų mokama lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos.“

1968 m. balandžio 28 d. Romuvoje įvyko Vasario 16-osios gimnazijos kuratori-
jos steigiamasis susirinkimas, į kurį atvyko pakviestųjų institucijų ar organiza-
cijų skirti ar rinkti atstovai.

Vokietijos LB Tarybos rinkti: tėv. Alfonsas Bernatonis, OFMCap., dr. Petras Karve-
lis, Erdmonas Simonaitis ir inž. Jonas K. Valiūnas; VLB Valdybos skirtas atstovas 
ltn. Jurgis Barasas; Lietuvių katalikų sielovados atstovas teis. Justinas Lukošius; 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Vincas Natkevičius, M.A.

(Kitos pagal Statuto § 8 turėjusios teisę skirti savo atstovus organizacijos, juos 
paskyrė vėliau: Evangelikų bažnyčios senjoras kun. A. Keleris savo atstovu kun. 
Juozą Urdzę paskyrė 1968 metų vasarą, BALFas – dr. Joną Norkaitį 1969 rudenį, 
kun. Benediktas Sugintas – stud. Petrą Nevulį 1970 m. Vietoj mirusio E. Simo-
naičio 1969 m. Tarybos išrinktas dr. Vilius Lėnertas, o Kuratorijos 1970 m. laisvai 
rinktas narys kun. Bronius Liubinas.)

Kuratorijos steigiamasis susirinkimas apsvarstė Vokietijos LB Tarybos pateik-
tą Statutą, jam pritarė ir jį galutinai priėmė. Taip pat buvo išrinkta ir pirmoji 
Kuratorijos valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė šitaip: pirmininkas – gimnazi-
jos direktorius Vincas Natkevičius, M.A., vicepirmininkas – teis. Justinas Luko-
šius, iždininkas – ltn. Jurgis Barasas. 

Faktinis ir buhalterinis gimnazijos atskyrimas nuo VLB Valdybos įvyko 1968 m. 
birželio 30 d. Liepos 1 d. gimnazija buvo tvarkoma jau naujo šeimininko. Vasa-
rio 16-osios gimnazijos Kuratorija 1968 m. lapkričio 11 d. Weinheimo teismo 
draugijų registre buvo įregistruota kaip juridinis asmuo („e.V. eingetragener 
Verein“).

VLB Taryba Kuratorijos žinion laikinam naudojimui pervedė mokyklai bei 
bendrabučiui reikiamus pastatus bei sklypą, išnuomodama viską už 1,-- DM 
per metus. Per visą nuomos laiką Kuratorija prisiėmė atsakomybę rūpintis 
tvarkingu sodybos užlaikymu, kelių ir parko švara ir visų išnuomotų pastatų 
bei įrengimų remontais iš lauko ir vidaus. Mokyklai nustojus veikti, visi nauji 
pastatai, įrengimai, keliai, sporto aikštelės, kuriuos Kuratorija nuomos metu 
pastatys ar įrengs turėjo grįžti Vokietijos lietuvių bendruomenės žinion. (Iš 
šalių sutarties). VLB Valdyba, perdavusi gimnazijos tvarkymą, liko iš tiesų be 
jokių finansinių rezervų ir negalėjo jų toliau didesne apimtimi sutelkti.

Su šiuo žingsniu galutinai buvo sukurtas specialus atskiras lietuvių gimnazijai 
išlaikyti organas, tačiau jis niekuo neišskyrė gimnazijos ir Bendruomenės. Atei-
ties ryšį tarp Bendruomenės ir Kuratorijos taikliai išreiškė gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius savo 1968 m. pranešime VLB Tarybai: „Buvo noras ir pačių lietuvių 
tarpe atskirti gimnaziją nuo Bendruomenės šiek tiek akivaizdžiau, tačiau jokiu 
būdu jos neišskirti iš Bendruomenės. Todėl ir nustatyta, kad Bendruomenė Ku-
ratorijoje turi daugiausia atstovų. ... Bendruomenė ir gimnazija yra surištos neiš-
ardomais ryšiais, viena be kitos negali kaip reikiant egzistuoti. Todėl Bendruome-
nininkų nuoširdi parama gimnazijai yra būtina“. Bendruomenei ir toliau rūpėjo 
gimnazijos likimas, ji ją pagal išgales rėmė, nors į jos kasdieninius reikalus ir 
nesikišo. Gimnazija buvo vienintelė didesnė lietuvių tvarkoma įstaiga Vokietijo-
je su apmokamais tarnautojais ir kitais tokioms įstaigoms būdingais resursais. 
Todėl visai natūralu, kad Romuvos sodyba su lietuviams priklausančiais pasta-
tais, virto ir kitų lietuvių organizacijų ir net viso veikimo centru. 

Todėl yra tikrai tragiškas ir pragaištingas nesusipratimas, kai ypač paskutiniai-
siais metais yra bandoma dirbtinai supriešinti abi organizacijas visiškai igno-
ruojant jų bendrą tikslą, istorinį ryšį ir natūraliai išaugusį simbiozinį santykį. Tai 
yra visais atžvilgiais kontraproduktyvu ir gali būti daroma tik arba iš padėties 
nesupratimo arba blogos valios.

Gimnazija yra ne kieno nors (ir ne Kuratorijos valdybos) asmeninė nuosavybė, 
kad galėtų būti taip savo nuožiūra tvarkoma, lyg būtų privati bendrovė. Ji yra 

visos Bendruomenės nuosavybė, todėl jos veikla yra su pagrindu įdėmiai visuo-
menės stebima ir jautriai reaguojama į pasitaikančius skaidrumo ar nustatytų 
pagrindinių tikslų nesilaikymo atvejus.

Kuriant Kuratoriją nelengva buvo rasti tinkamą formą. Nors ir tik laikinam nau-
dojimui į kitas rankas reikėjo atiduoti ne vien organizacinį vienetą, bet ir sun-
kiai sutelktą didelį medžiaginį turtą. Atskyrus gimnaziją nuo tiesioginės Ben-
druomenės atsakomybės viltasi išvengti dienos politikos reikalų, kurie dažnai 
kenkdavo gimnazijos pedagoginiams tikslams, tikėtasi gimnazijos vadovų su 
didesne patirtimi auklėjimo ir mokymo srityje, negu kad jų būdavo VLB Tarybos 
narių sudėtyse. 

Didelis klaustukas stovėjo ir prie Kuratorijos valdybos konstrukcijos. Keliasde-
šimt tarnautojų turinčiai įstaigai vadovauti numatyta trijų asmenų valdyba, iš 
kurių du jos nariai (taupumo sumetimais, kaip ir visi likusieji Kuratorijos nariai) 
dirbo tik visuomeniniais pagrindais. Tai reiškė, kad bene visas darbas turėjo gul-
ti ant to vieno pilnai apmokamo asmens, būtent samdomo gimnazijos direkto-
riaus, pečių. Gimnazijos direktoriui buvo uždėta visa atsakomybė už sutelkimą 
gimnazijai ir bendrabučiui reikiamų finansų, už mokinių paiešką, mokytojų bei 
ūkio personalo sąstato komplektavimą ir mokyklos funkcionavimą bei adminis-
travimą, pastatų išlaikymą. Visų šių darbų atlikimą jis turėjo užtikrinti, samdant 
iš savo įstaigos resursų reikiamus darbuotojus. 

Iš reikalo turėti atsakingą ir stiprią poziciją turintį įstaigos vadovą, galima su-
prasti ir šiandien daug kam gal sunkiai suvokiamą nuostatą Statute, numa-

Dr. Vincas Bartusevičius 
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tančią rinktam gimnazijos direktoriui automatiškai vietą valdyboje. Darbas su 
atsitiktinai į Kuratorijos valdybą papuolusiais, nors už viską atsakančiais, sun-
kiai pasiekiamais ir ne visuomet reikiamas kvalifikacijas turinčiais savanoriškai 
veikiančiais nariais, kitaip būtų sunkiai įmanomas. 
Kontrolė lieka išsaugota Kuratorijos išrinktos Kontrolės komisijos rankose. Ka-
dangi niekas negali kontroliuoti savo paties veiklos, tačiau būtina užtikrinti, 
kad jai nebūtų trukdoma tvarkingai atlikti savo darbą, o atleidžiant Kuratorijos 
valdybą nuo metinės finansinės atsakomybės, patys Valdybos nariai nebalsuo-
tų. To vienareikšmiai reikalauja ir atitinkami valstybiniai įstatymai (§ 34 BGB).
Pasirinkta nors ir netobula Kuratorijos konstrukcija funkcionavo visai neblogai 
tol, kol buvo užtikrinta, kad gimnazijos administracijoje dirbtų pastovūs, nuo-
latiniai pilno etato darbuotojai, kol į Valdybą buvo renkami gerai gimnazijos 
padėtį ir gyvenimą perpratę netoli Hiutenfeldo gyvenantys asmenys, kol ir or-
ganizacijų siųsti atstovai Kuratorijoje buvo artimiau susipažinę su specifinėm 
mokyklos problemom. 
Visa tai netolimoje praeityje suiro. Įvairių dalinai ir tragiškų įvykių pasėkoje su-
griuvo visas nusistovėjęs administracinis aparatas. Naujiems žmonėms reikėjo 
pradėti dirbti, daugumoje visiškai tam nepasirengusiems, pakankamai nesu-
sipažinusiems su padėtimi ir teisiniais reikalavimais. Ir iki šiol vis dar tenkina-
masi sunkiai permatomais patarėjų provizoriumais. Direktoriai atvyksta iš kito 
pasaulio, kurių ne visos praktikos čia priimtinos. Valdybos nariai gyvena toli nuo 
gimnazijos ir retai ten pasirodo. Panašiai toli nuo gimnazijos reikalų stovi dalis 
ir Kuratorijos atstovų, kurie apie faktinę gimnazijos padėtį sužino tik iš kitų „pa-
sakojimų“. Kadangi reikalai dažnai yra gana sudėtingi ir nenorima į juos gilintis, 
paliekama juos iš esmės neišnagrinėtus Dievo valiai.
Iš to, kas pasakyta betgi seka, kad Kuratoriją sudaryti buvo kviesti ir iki šiol yra 
kviečiami ne atskiri privatūs fiziniai asmenys, o organizacijos ar institucijos, ku-
rios padėjo ir padeda išlaikyti gimnaziją, taigi juridiniai asmenys. Pastarieji, 
prisiėmę kvietimą, tuo pačiu prisiėmė vykdyti ne bet kokią veiklą, bet užtikrinti 

pagrindinį Statute formuluotą tikslą „išlaikyti Vasario 16 gimnaziją ir jos ben-
drabutį ...“ ir yra galutinėje sąskaitoje atsakingi už tikslo įgyvendinimą ir 
savo paskirtų atstovų veiklą Kuratorijoje. Lauktina, kad sutikusios tapti Ku-
ratorijos nariais organizacijos ir įstaigos daugiau nei iki šiol domėtųsi jų paskirtų 
atstovų veikla Kuratorijoje. Ypač dabar, kada visi ženklai rodo, jog gimnazijos 
vairas sukamas lietuviškumo mokykloje likvidacijos kryptimi.
Kiekvienu atveju kviesti nariai ir jų skirti atstovai neturi jokio mandato siek-
ti kitų (savo susigalvotų) tikslų, negu Statute apibrėžta. Tiesa, Lietuvai tapus 
nepriklausomai ir vokiečių valdžiai atsisakius toliau įprasta apimtimi remti lie-
tuvių gimnaziją, o Lietuvos Vyriausybei nesiryžtant kompensuoti visą vokiečių 
nutrauktą paramą, buvo rastas finansavimo modelis, 2000 m. atvėręs duris į 
gimnaziją ir vokiečių vaikams. Tas pirminio tikslo išlaikyti lietuvių gimnaziją ne-
panaikino. Todėl, jeigu kviesti nariai į Kuratoriją ateityje nenorėtų ar negalėtų 
išpildyti nustatytų tikslų, tada jiems beliktų šių prisiimtų pareigų atisakyti ir iš 
Kuratorijos išstoti. 
Gal būt, pasikeitus laikams, lietuvių gimnazija nebus reikalinga. Bet tą nusta-
tyti ir evtl. mokyklą uždaryti arba esminiai pakeisti jos pobūdį gali tik rinkti 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės organai – VLB Taryba ir VLB Valdyba.
Gimnazija nuo pat savo įkūrimo turėjo sunkumų įvairiuose srityse. Todėl ir 
šiuometinės problemos yra ne taip jau stebinančios. Tačiau ji išsilaikė taip il-
gai, kadangi už jos egzistenciją vieningai ir sutartinai buvo nuolat kovojama 
iš įsitikinimo, jog tautinę tapatybę svetur išlaikyti yra ne vien tėvų uždavinys, o 
visos Bendruomenės! Dabar pridėtume, kad tai turėtų būti ir Lietuvos valstybės 
pareiga. Bet ar dar yra pasiryžimo už tai taip besąlygiškai kovoti?

Dr. Vincas Bartusevičius

VLB Garbės pirmininkas

Wittlichas, 2017 m. rugpjūčio 10 d.
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Socialiai atsakingi verslininkai 
Hamburgo lietuvių bendruomenės informacija 
UAB ,,Esemda” – inovatyvi, sparčiai auganti, sėkmingai įgyvendinusi kelis ES 
remiamus plėtros projektus, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse parodose bei 
nuolatos plečianti savo veiklą elektronikos pramonėje, yra ir socialiai atsakinga 
bendrovė. Įmonė ne kartą dalyvavo kraujo donorystės akcijose, prisidėjo prie 
Všį ,,Saugi pradžia” projekto ,,Kalėdinės vaikų svajonės” iniciatyvos palaikymo ir 
vaikų globos namų auklėtinių svajonių išpildymo. 

Šiais metais, artėjant kalėdiniam laikotarpiui, įmonė noriai prisideda prie dar 
vieno socialaus projekto įgyvendinimo. Hamburgo lietuvių bendruomenė kartu 
su Hamburgo lietuvių jaunimo ir tėvelių iniciatyvine grupe organizuoja kalė-
dinę iniciatyvą ,,Kalėdos Hamburge su Vaitkevičių šeima”. Vaitkevičių šeima 
ypatinga – tėvai augina 13 vaikų, iš kurių 10 yra globojami. Įgyvendinant šią 
gražią iniciatyvą, UAB ,,Esemda” prisidės prie jų  pirmosios bendros kelionės į 
Hamburgą gruodžio 16 - 19 dienomis.  

Nuotr. UAB „Esemda“ 
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS

Po rugsėjo 1 d. įvykusio susitikimo su Landtago nare Nikola Bėr (Nicola 
Beer), sustiprinto politikos ir ekonomikos kurso mokiniai rugsėjo 6 d. 
diskutavo su Finansų ministerijos valstybės sekretoriumi, Heseno žemės 
CDU partijos politiku  dr. Michaeliu Maisteriu (Michael Meister). O rugsė-
jo 20 d. mūsų gimnazijoje viešėjo ir su mokiniais bendravo SPD frakcijos 
Bundestage narė Kristina Lambrecht (Christine Lambrecht).

Gimanzistai politikų klausinėjo apie rinkimus į šalies parlamentą, partijas, 
kurioms jie priklauso, diskutavo apie švietimo, migracijos, šalių tarpusavio 
santykių, skaitmeninimo ir kitas problemas. 

Politikų atsakymus mokiniai vėliau aptarė ir analizavo politikos ir ekono-
mikos pamokose (mokytoja dr. Gabrielė Hoffmann).

Renhofo pilies salėje vyko renginys, skirtas Vokietijos vienybės dienai. 
Svečius, užpildžiusius salę iki paskutinės kėdės, pasveikino direktorė Jani-
na Vaitkienė ir vienuoliktos klasės mokiniai, paruošę trumpus pranešimus 
apie Vokietijos padalinimą po Antrojo pasaulinio karo. 
Bundestago narys dr. Michaelis Maisteris (Michael Meister) sakydamas kalbą 
džiaugėsi, kad mūsų gimnazijoje yra „švenčiama demokratija“, kas daugelyje 
šalių šiuo sudėtingu laikmečiu nėra savaime suprantamas dalykas. Bergšta-
sės apskrities viršininko pavaduotojas Folkeris Buseris (Volker Buser) perdavė 
linkėjimus nuo apskrities viršininko Kristiano Engelharto (Christian Engel-
hardt) ir pasakojo, kas jo atmintyje įsirėžė lemtingąją 1990-ųjų metų dieną.

Gausiai susirinkusiems svečiams dainavo gimnazistės: Emilija Šemetaitė (6 
kl.), Julia Ulffers (12 kl.), Kamilė Maciulevičiūtė (12 kl.), Gabrielė Mileikaitė 
(9 kl.) ir Jana Kunt (8 kl.). Akordeonu solo grojo Greta Januškaitė (9 kl.), o 
pianinu dainininkėms akomponavo Marija Fiodorova (11 kl.).
Klausytojus džiugino penktos klasės mokinių sudainuota A. Mamontovo 
daina (Ugnė Palevičiūtė (10 kl.) išvertė ją į vokiečių kalbą) bei gimnazijos 
instrumentinio ansamblio muzika (vadovas Gintaras Ručys).
Šventinio minėjimo programą tęsė Hiutenfeldo moterų ir vyrų chorai (vado-
vas Marc Bugert) bei jaunimo choras „Young Voices“ (vadovas Ronald Ehret). 
Svečiai apžiūrėjo pilyje surengtą parodą „Piešiu Lietuvą“, mielai vaišinosi dvy-
liktokų siūlomais pyragais ir gaiviaisiais gėrimais. 

Vokietijos susivienijimo dienos minėjimas

VLB INFORMACIJOS  |  5- 2017  |  LAPKRITIS  23

Gimnazistai diskutuoja su politikais: Mokiniai klausia, 
politikai atsako (tęsinys)

Mokiniai klausia, politikai atsako.

Puslapį parengė: Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja Asta D‘Elia
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Katalikiško jaunimo laisvalaikis
Religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė | Nuotr.: Jusitno Gečo

Spalio 3 dieną katalikiško jaunimo grupė susirinko į itališką kulinarinę 
popietę. Susitikimą su itališkais sveikinimais ir palinkėjimais pradėjo 
gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Juos į lietuvių kalbą vertė 
šeštadieninės mokyklos mokytoja Aušra Lorenz. 
Šią popietę jaunuoliai mokėsi italų virtuvės paslapčių. Kapelionas ruošė ita-
liškus makaronus su Bolonijos padažu, jam talkininkavo Ugnė Palevičiūtė 
(10 kl.), Gytis Lazuta ir Arnas Parniauskas (9 kl.). Jaunuoliai serviravo stalą, 
paruošė Italijos vėliavą primenančią mocarelos sūrio su pomidorais ir baziliku 
užkandėlę. Jana Kunt (8 kl.) ir Gabija Pickel (8 kl.) pagamino puikų desertą. 
Kad neprailgtų laukimas, religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė, Paulius Barz-
džius (7 kl.) bei praktikantės Dovilė ir Žiedūnė siūlė popietės dalyviams pažais-
ti nuotaikingus žaidimus. Susitikimo akimirkas įamžino fotokorespondentai 
Justinas Gečas (9 kl.) ir Smiltė Lekavičiūtė (9 kl.). 
Po linksmų užsiėmimų, pasimėgavę itališkos kulinarijos paslaptimis ir kupini 
geros nuotaikos, popietės dalyviai išsiskirstė į namus.

Freizeit des katholischen  
Jugendtreffs

Marija Schaefer
Rugsėjo 25 dieną Vasario 16-osios gimnazijoje vyko rusų kalbos popu-
liarinimo konkurso „Žaisdami mokomės rusų kalbos“ Heseno žemės re-
gioninis etapas. 
Jį suorganizavo Vokietijos-Rusijos forumas (projekto vadovė Maria Galland) ir 
Vasario 16-osios gimnazija (renginio koordinatorė rusų kalbos mokytoja Ma-
rija Schäfer). Konkurse dalyvavo 18 mokinių, nugalėtojų savo mokyklose, iš 
šešių Heseno žemės miestų: Lampertheimo-Hiutenfeldo, Weilburgo, Fuldos, 
Hanau, Waechtersbacho ir Gelnhauseno. Per renginio atidarymą Marija Fio-
dorova (11 kl.) ir Gabija Pickel (8 kl.) dalyvius džiugino muzikine programa 
(vadovas Gintaras Ručys).
Mūsų gimnazijai konkurse atstovavo Anastasia Schmidt (7 kl.), Jana Kunt (8 
kl.) ir Andželika Umbražūnaitė (12 kl.). Jos buvo apdovanotos diplomais ir do-
vanomis, organizatorių padėka įteikta ir Vasario 16-osios gimnazijai. 

Am 3. Oktober begrüßte Pfarrer Dr. Virginijus Grigutis auf Italienisch die Teil-
nehmer des kulinarischen Nachmittags. Seine Ansprache wurde von Aušra 
Lorenz, der Lehrerin der Samstagsschule, ins Litauische übersetzt. An diesem 
Nachmittag begaben sich die Jugendlichen auf die Suche nach den Geheim-
nissen der italienischen Küche. Der Pfarrer kochte Nudeln mit Bolognese-
Soße, dabei halfen ihm Ugnė Palevičiūtė (10. Kl.), Gytis Lazuta und Arnas 
Parniauskas (9. Kl.). Die Schüler deckten den Tisch, richteten die Vorspeise in 
den Farben der Trikolore Italiens aus Tomaten, Mozzarella und Basilikum an. 
Jana Kunt (8. Kl.) und Gabija Pickel (8 Kl.) bereiteten ein leckeres Dessert zu. 
Damit das Warten auf die Leckereien leichter fiel, boten die Religionslehrerin 
Dalė Kriščiūnienė, sowie Paulius Barzdžius (7. Kl.) und die Praktikantinnen Do-
vilė und Žiedūnė lustige Spiele an. Die schönsten Momente des gemeinsamen 
Nachmittags wurden von Justinas Gečas (9. Kl.) und Smiltė Lekavičiūtė (9. Kl.) 
in Fotos verewigt.
Nach dem gemütlichen Beisammensein und dem leckeren Essen gingen alle 
voller guter Laune und Energie nach Hause.

Am 25. September fand an unserem Gymnasium die Regionalrunde des Rus-
sisch-Wettbewerbs „Spielend Russisch lernen“ statt. Sie wurde vom Deutsch-
Russischen Forum (Projektleiterin Maria Galland) und dem Privaten Litauis-
chen Gymnasium (Koordinatorin Russischlehrerin Marija Schäfer) organisiert.

An diesem Wettbewerb nahmen die 18 Gewinner und Gewinnerinnen der 
jeweiligen schulinternen Runde aus sechs hessischen Städten teil: Lampert-
heim-Hüttenfeld, Weilburg, Fulda, Hanau, Wächtersbach und Gelnhausen. Die 
Eröffnung der Veranstaltung begleiteten unsere Schülerinnen Marija Fiodo-
rova (11. Kl.) und Gabija Pickel (8. Kl.) mit einem musikalischen Programm 
(Leiter Gintaras Ručys).

Unser Gymnasium wurde bei diesem Wettbewerb durch Anastasia Schmidt 
(7. Kl.), Jana Kunt (8. Kl.) und Andželika Umbražūnaitė (12. Kl.) vertreten. Sie 
erhielten Urkunden und Geschenke, ein Dankschreiben der Organisatoren ging 
auch an das Private Litauische Gymnasium.

Spielend Russisch lernen

Žaisdami mokomės rusų kalbos
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Lituanistinių mokyklėlių mokytojų  
Seminaro programa

2017m. gruodžio 1d. 
(penktadienis) 

2017m. gruodžio 2d. 
(šeštadienis) 

2017-gruodžio 3d. 
(sekmadienis) 

17.00 atvykimas į Vasario 16-osios gimnaziją, apsigyve-
nimas Gimnazijos bendrabutyje 

18 val. Vakarienė Vasario 16-osios valgykloje 
19 val. Seminaro atidarymas. 
,,Vasario 16-osios gimnazijos nūdiena ir ateities vizija“ 
Pranešėja Direktorė Janina Vaitkienė 
20.00 Diskusijos, pokalbiai 

10.00 Pusryčiai 
11.00 -12.00 „Darbo metodai, dirbant su 5-12 metų am-
žiaus vaikais.“ 
Pranešėja -Pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalė 
Kriščiūnienė 
12.00 -12.30 Kavos pertrauka 
12.30 -13.30 Kūrybinės dirbtuvės „ Aktyvūs mokymo 
metodai“ kartu su mokytoja eksperte, Gėtės instituto 
bendradarbe Gilma Plūkiene ir jos mokiniais 
13.30 - 14.30 Pietūs 
14.30 - 15.30 Kūrybinės dirbtuvės „ Aktyvūs mokymo 
metodai“ kartu su mokytoja eksperte, Gėtės instituto 
bendradarbe Gilma Plūkiene ir jos mokiniais 
15.30-16.00 Kavos pertrauka 
16.00 -17.00 Vasaros stovykla lietuvių vaikams. Užimtumo 
programa, galimybės. Pranešėja mokytoja Aušra Lorenz. 
17.00-18.30 Advento lango atidarymas, laisvalaikis. 
18.30 Vakarienė 
19.00 Kalėdinė mugė 

10.00 Pusryčiai 
11.00 Atsisveikinimas
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Su iššūkiais reikia kovoti visa 
širdimi

SIELOVADA

Numatoma savaitgalio programa:
Lapkričio 30 d.  (ketvirtadienis),18:00 val. susitikimo vakaras 
ir Eucharistijos šventimas.

Gruodžio 1 d. (penktadienis), 18:00 val. šlovinimo vakaras  
su jaunimu.

Gruodžio 2 d. (šeštadienis). Konferencijos diena
11:00 val.  „Ar esame pasiruose pasitikti Jėzų Kristų?“, (1 dalis).
12:30 val. Pietūs
13.30 val. „Ar esame pasiruosę pasitikti Jėzų Kristų?“ (2 dalis).
15:00 val. Klausimai, atsakymai prie arbatos.
16:30 val. Eucharistijos šventimas St. Ansgar  gimnazijos ko-
plytėlėje (Bürgerweide 33, 20535 Hamburg).

Gruodžio 3 d. 14:30 val. susitikimas prisimenant dekaną, ku-
nigą Vaclovą Šarką. Svečiuose – Monsinjoras Wilhelm Sander, 
sesuo Elizabiete Myrta iš Reinbeko vienuolyno ir p. Frühauf, as-
meninis kunigo in memoriam V. Šarkos vairuotojas, ilgus metus 
jį lydėjęs kelionėse.

Brolis Paulius nuo ketvirtadienio iki pirmadienio kviečia visus 
norinčius asmeniniams pokalbiams, kreiptis sutvirinimo sa-
kramento bei kitais sielovados klausimais. 
  

Prašome dėl laiko suderinimo kreiptis:

jahnlina@gmail.com, tel.: 0151 10731289

Džiaugiamės artėjančiu susikaupimo metu  
ir tikimės prasmingų susitikimų!

Hamburgo lietuvių katalikų sielovados informacija
Pirmąji advento savaitgalį, nuo š. m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. Hamburgo  lietuvius  pakartotinai aplankys ir sielovados reikalais rūpinsis 
brolis pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis OFM ( Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas ir Šv. Pranciškaus onkologijos centras).

Advento rekolekcijų savaitgalis Hamburge

Brolis Paulius | Nuotr.: Kristinos Čižiūtės
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ATRADIMAI

Atsargiai, durys užsidaro
Akvilina Cicėnaitė | http://pasauliolietuvis.lt/atsargiai-durys-uzsidaro/
www.akvilinac.com
Nykstanti Lietuva; išvarytieji; emigravo kone ketvirtadalis Lietuvos. Naujienų 
portalų antraštės primena siaubo filmų pavadinimus. Visuomet atrodė, kad šie 
straipsniai – apie kitus, ne mane. Esu pusiau čia, pusiau kitur – išvykusi lai-
kinai. Pasidalijusi. Rašau lietuviškai, todėl jaučiuosi gyvenanti Lietuvoje – per 
knygas. Bet neseniai, pamačiusi straipsnį apie savo knygą „Tylos istorija“ pa-
žymėtą grotažyme #diasporosprofesionalai, su keista nuostaba supratau, kad 
tai – apie mane.
Šiemet jau aštuoneri metai, kai gyvenu kitur.
Gyvenimo kitur pasekmė – asmenybės pasidalijimas. Viena dalis laukia, kita 
pamiršta. Tarsi ant abiejų riešų segėtum po laikrodį, rodantį skirtingą laiką ir 
tiksintį skirtingu greičiu. Vienas – buvusios šalies, kitas – esamos. O dar tarpi-
nės šalys, mylimųjų šalys. Šalys, kuriose negyvenai, bet labai norėtum. Šalys, 
tarp kurių pasiklydai. Dangus visur vienodas? Dabar žinau, kad dangus visur 
toks skirtingas.
Aštuoneri metai. Grįžus namai atrodo sumažėję. Vilnius – irgi. Aptrupėję šaliga-
tviai nebeprisimena tavo žingsnių garso. Draugai per tą laiką spėjo tapti nepa-
žįstamaisiais. Tavo gyvenimas lekia šuoliais, o draugų – sustojęs. Arba atvirkš-
čiai. Esate prasilenkiantys laivai; kol vieni siekia karjeros, kiti ieško meilės, kol 
vieni augina vaikus, kiti trankosi po oro uostus. Kalbate skirtingomis kalbomis.
Galvoju apie tai, kas bus – ir kas būsiu – dar po aštuonerių, aštuoniolikos ar 
dvidešimt aštuonerių metų. Gal nebemokėsiu užmerktomis akimis iš oro uosto 
grįžti namo. Gal fotografuosiu egzotiką – sovietinius daugiabučius, ir su akcen-
tu garsiai stebėsiuosi, kaip žmonės čia gali gyventi. Pati tokiame išaugusi, bet 
jau spėjusi pamiršti. Pamiršti sunkiau negu prisiminti. Prisiminimai išlieka bent 
vienos kalbos atmintyje, net kai užrašuose ima dominuoti antroji kalba. Gal vos 
tik atvykusi į Vilnių norėsiu atgal – namo. O gal…
O gal tada prisiminsiu dvidešimtojo amžiaus pabaigoje sukurtą filmą „Atsargiai! 
Durys užsidaro“ (Sliding Doors, rež. Peter Howitt). Vieną dieną Heleną (aktorė 
Gwyneth Paltrow) atleidžia iš darbo, ji skuba namo, bėga į sustojusį traukinį ir 
spėja… arba ne. Paraleliai rutuliojamos dvi herojės gyvenimo linijos – viena 
spėjant įšokti į traukinį, kita – nespėjus. Vystomi du skirtingų gyvenimų scena-
rijai (nors iš tikro – galima nesuskaičiuojama galybė scenarijų). Vienas sėkmin-
gas, kitas – ne. O gal atvirkščiai?
Paskutiniu metu – gal tai aštuntųjų metų krizė – taip galvoju ir apie savo gy-
venimą – kaip filmą. Galvoju apie tai, kas būtų, jei nebūčiau įšokusi į traukinį; į 
lėktuvą šaltą spalio pabaigos dieną. Jei nebūčiau išvažiavusi. Galvoju apie save 
po aštuonerių metų: ar vis dar dirbčiau reklamos agentūroje, kurčiau šūkius, 
scenarijus, penkiolikos sekundžių radijo klipus. Kuriu alternatyvius scenarijus. Ar 
būčiau rašiusi knygas – juk išvykau vos išleidusi pirmąją. Ar būčiau susigalvojusi 
studijuoti kokią beprotišką, neperspektyvią specialybę, o gal susiradusi egzotiškų 
pomėgių. Ar turėčiau vaikų, ar Rudenėlio šventei darželyje drožinėčiau moliūgą ir 
cukiniją – laiminga, išsipildžiusi. Jei būčiau likusi, sakau sau, gal mano katė dar 
būtų gyva, mažomis pėdutėmis vis dar tapsėtų man per širdį. Jei būčiau likusi, gal 
man nebūtų reikėję patirti, koks begalinis yra nesugrįžimas, kokios baisios jo akys 
– tarsi mėgėjiškai išskobtuoto moliūgo kreiva bedugne šypsena.
Aštuntaisiais gyvenimo kitur metais negaliu liautis įsivaizdavusi gyvenimo, kurio 
nenugyvenau. Daugybės gyvenimų, kurių nepatyriau. Gal todėl rašau – kad spė-
čiau gyventi. Mintyse sukasi viena ir ta pati istorija: trumpalaikė išvykimo euforija, 
kai atrodo, kad gali perrašyti savo scenarijų, ir kartėlis supratus, kad kartais pa-

sirinkimas būna neatšaukiamas. Kad iš tikro nėra naujų pradžių, kad į naują šalį 
atsiveži senąjį save. Kad tuštuma tavo viduje, kurią sieki užpildyti, nėra ir negali 
būti užpildoma. O namų ilgesys – tai ilgesys to, kas yra neįmanoma.
Savo šalį su savimi nešiojuosi, rašė Čilės poetas Pablo Neruda. O aš nešuosi savo 
niekaip neišsprendžiamą rebusą, savo kompromiso paieškas, savo likti ar grįžti. 
Rašau scenarijus, kuriuose grįžtu. Kuriu pjeses, kuriose viską pradedu iš naujo – 
naujoje šalyje, apsivilkusi naują asmenybę lyg drabužius. Sapnuoju sniegą – tirš-
tą, klampų, nesibaigiantį. Sapnuoju duris, pro kurias įeinu. O kartais, kai nutirpsta 
sniegas, suprantu, kad man tos durys jau uždarytos, ir nebegaliu grįžti atgal. Kaip 
Isabellei Allende Čilė, taip man Lietuva tampa my invented country – išgalvota ša-
limi: „Sugrįžęs supranti, kad viskas pasikeitė. Žmonės, net pažįstamos vietos. Atro-
do, kad išvykai ką tik, bet atpažinimo jausmas nebeužplūsta. Ir pats esi pasikeitęs. 
Jau esi kitoks, bet tie prisiminimai – iš praeities.“ Gal kuo plačiau atveri vienos 
šalies duris, tuo labiau užsiveria kitos. Gal man tos durys užsivėrė. O kitiems?
Galvoju apie išvykėlius, plūstelėjusius 2004-tais, 2009-tais, 2012-tais metais. 
Išvykusius dėl darbo, pinigų, meilės, savęs. Pramintus išdavikais, pinigų vergais, 
meilės emigrantėmis, sėkmės kūdikiais. Emigracija nėra ir negali būti tipiška, 
o kartu išvykusiųjų istorijos yra tokios panašios, skiriasi tik scenarijų vingiai. 
Vieni pasiduoda, kiti asimiliuojasi, treti neigia, ketvirti pyksta, penkti grįžta. 
Nostalgija – lėtinė liga. O dar kiti negrįžta niekada, miršta pykdami, kad jų šalis 
niekada nepasigedo.
O gal vis dėlto galvoju ne tik apie išvykimą ir sugrįžimą. Gal čia kalta vidurio 
amžiaus krizė, ištinkanti tada, kai supranti, kad nebėra begalinės, į neaprėpia-
mus tolius nusidriekusios šviesios ateities. Ateitis baigtinė, ji staiga susiaurėja, 
o pasirinkimai – ne tokie neaprėpiami, kaip atrodė anksčiau. Dangus tampa 
žemas, o frazė, kad gyveni tik kartą, suskamba garsiau negu anksčiau. Išsipildęs 
gyvenimas tampa nebe mistine sąvoka, ne pakibusiu klaustuku, o siekiamybe. 
O kartu, paradoksaliai, tampa svarbu mirtis – jos realybė, jos vieta. „Neįsivaiz-
duoju savo kapo tos šalies kapinėse, ir viskas“, – straipsnyje apie grįžimą į Lietu-
vą rašo Sandra Bernotaitė. (http://pasauliolietuvis.lt/kaip-reikia-grizti-i-lietu-
va/). Galbūt nuo to ir reikia pradėti. Gal taip ir reikia pasirinkti šalį – tą, kurioje 
galėtum įsivaizduoti užsidarant neatšaukiamas duris.

Akvilina Cicėnaitė | Nuotr.: Iš asmeninio Akvilinos Cicėnaitės albumo
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Eglė Konagis | http://www.egle@konagis.de/

Aš rašiau vokiškai. Tiek save muštravau, kol sugebėjau svetimosios kalbos sa-
kinius sudėlioti taip, kad gimtakalbiai įvertino, pasakydami, kad rašau taip, 
jog tekstas jau su pretenzija į meninę kūrinio kalbą. O gal jie turėjo galvoje „su 
aliuzija“, nesvarbu. Tiesa, buvo svarbu, kol rašiau svetimąja kalba.

Pradėjau rašyti svetimąja kalba, nes aplinkoje, kurioje gyvenu, negalėjau būti 
tuo, kuo esu – rašančiąja. Rašau, vadinasi esu. Nerašau vokiškai, vadinasi, vo-
kiškai kalbančioje aplinkoje nesu. Man sunku buvo nebūti ten, kur gyvenu.

Taip ir kankinausi keletą metų: esu, nes rašau lietuviškai, esu jau ir čia, nes jau 
ir vokiškai rašau, tol blaškiausi, kol rašymo dvikalbystė mane prispaudė tiek, 
kad nebežinojau, kokia kalba man tą ar aną tekstą geriau būtų parašyti – lie-
tuviškai ar vokiškai. Pradėjau atrinkinėti tekstus, juos dėlioti dviem kalbomis. 
Parašytas lietuviškai skamba visuomet kitaip nei parašytas vokiškai. Ir dažnai 
reiškia ką kitą.

Rašydama lietuviškai aš, atrodo, prisijungiu prie kažkokios srovės, kažkokio man 
neapčiuopiamo gylio, kuris kaip šulinys, tamsus, leidžiu kibirą lyg į nežinią, nega-
lėdama nuspėti gylio, metalo lenciūgas girgžda, kibiras spardosi tarp čia ir tenais, 
kartais atsitrenkia į šulinio šonus, suku vis žemyn, kol išgirstu, kaip pasiekia vande-
nį, kaip palietęs vandens paviršių ima pildytis, ranka jau vos nulaikau lenciūgą, dar 
kelis kartus paleidžiu kibirą į gylį, kad prisipildytų iki paties viršaus, tada jau griebiu 
už rankenos ir suku aukštyn pilną jau nespurdantį kibirą, sunkiai suku, su džiugesiu 
suku – jis pilnas šviežio ir šalto vandens, kuris yra mano gimtosios kalbos žodžiai.

Kažkur giliai tamsiame šulinyje, jie tiesiog yra. Srovena. Atgaivina kaip šaltas 
vanduo, juo galiu palaistyti ir išskleisti žodžių gyvybę.

Tokia aš esu rašydama gimtąja kalba. Semiu. Gaivinu. Auginu.

Rašydama vokiškai aš vis dar prie gilios duobės, kurią toliau kasdama kada 
nors gal ir turėsiu šulinį, bet niekad nežinosiu, ar jo vanduo bus geriamas, ty-
ras, gaivus.

Man buvo atėjęs laikas apsispręsti. Kuris šulinys. Mintis, po kurios viskas tapo 
aišku, po kurios nustojau blaškytis, atėjo iš kažkur, jau neprisimenu iš kur, grei-
čiausiai klausantis vienos lietuvių politikės video įrašų, rėkiančios moters, ji 
tiesiog atėjo, man labai laiku.

Vokiškų šulinių yra daugiau nei aštuoniasdešimt milijonų, suskaičiavus visus 
vokiškai kalbančius ir rašančius pasaulyje – kaži kiek milijonų daugiau. Lietu-
viškų šulinių skaičius – gal šiek tiek daugiau nei trys milijonai, iš kurių nežinia 
kiek yra nesuvokiantys šulinį turintys, netausojantys savo lietuviško šulinio 
arba jau senokai tą šulinį pragėrę, apnuodiję ar kaip kitaip juo nusikratę – už-
darę dangtį ir tiek.

Net vienas puoselėjamas šulinys gali pagirdyti minią ištroškusių žmonių. 
Aš neberašau vokiškai.

Rašau lietuviškai, vadinasi, esu.

Rašau lietuviškai, vadinasi, esu!
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Apylinkė

Berlin
berlynas.vlbe.org

Essen-Mülheim
www.lietuviai-muelheim.de

Frankfurt
www.facebook.com/frankfurto.lietuviai

Hagen

Hamburg
www.hamburgas.de

Kassel

Leipzig

Lübeck
www.liubekas.de

München
www.miunchenas.de

Nürnberg
www.niurnbergo-lietuviai.de

Romuva Hüttenfeld
www.romuva.vlbe.org

Saarland
www.saarlandas.de

Stuttgart
stutgartas.vlbe.org

Mainz (nėra apylinkė)

Gießen (nėra apylinkė)

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS)
vljs.vlbe.org

Telefonas

015784859922

0157/55685551

0163/6372343

02331/43532

0151/10731289
040/64 55 38 19

0174/7194570
    

01577/7383949

04524/900 337

0173/5755866

09876 /9789919
0179/20736350

06256/1573

07144/858969

0163/8066621

0157/80618318

Vardas, pavardė

Petras Breimelis

Astrida Jasmontienė

Kestas Bužinskas

Valdas Jelis

Lina Jahn

Rimantas Dailidonis
    

Giedrė Balčauskė

Donatas Wegner

Irma Petraitytė-Lukšienė

Kristina Braun

Willi Lemke

Laima Rui

Litauische Gemeinschaft  
Ortsverband Stuttgart

Inga Skudiene

Jolita Walz (Centro ap.)

Rūta Ruočkutė

El.paštas

berlynas@vlbe.org
petrasbreimelis@gmail.com

info@lietuviai-muelheim.de 

frankfurtolb@gmail.com

VaJelis@aol.com

valdyba@hamburgas.de
lina.jahn@gmx.net

rimas67@inbox.de
kaselio.bendruomene@gmail.com

leipcigolb@googlemail.com

liubekas@aol.com

pirmininkas@miunchenas.de
irmapl@yahoo.de

bmeile@gmx.de

baturalemke@gmx.de

saar.lietuviai@googlemail.com

stuttgartas@vlbe.org

iskudas@gmail.com

jolitawalz@gmx.de

rutaruo@gmail.com

KONTAKTAI
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