
Humanitarinė pagalba Lietuvai 

 

Lietuvių Bendruomenės veikloje uoliai tenka dalyvauti nuo pat jos įkūrimo pradžios Vokietijoje 

1946 metais, o taip ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje nuo pat jos pradžios 1958-tųjų 

metų. Esu dalyvavęs ir visuose PLB seimuose išrinktu Seimo nariu, atstovaudamas JAV Lietuvių 

Bendruomenei. Į PLB valdybą, kuriai vadovauja inž. Bronius Nainys, buvau išrinktas drauge su 

kitais valdybos nariais VIII jame PLB seime Lemonte 1992-aisiais metais. 

Valdyboje man teko vicepirmininko pareigos rūpintis humanitarine pagalba Lietuvai. Tai labai 

plačios apimties uždavinys, daugiau tinkąs vykdyti valstybiniu mastu, kai šitokiam reikalui yra 

skiriama šimtai tūkstančių ar net milijonai dolerių. Išeivijos veiklos patirtis aiškiai įrodė, kad 

humanitarinė pagalba Lietuvai geriausiai pasiseka, kada ji vykdoma pavienių asmenų 

pastangomis. Šimtai išeivijos pradininkų grupių ar net atskirų asmenų pasišovė savo pastangomis 

organizuoti ir siųsti Lietuvos žmonėms humanitarinę pagalbą drabužiais, maistu, vaistais, pinigais. 

Ligoninėms buvo gelbstima medicinos reikmenimis, skiepais, mašinomis, įvairiais aparatais, 

įrankiais ir siūlais operacijoms. Daugelis gydytojų savo noru važiavo į Lietuvą pasidalinti su 

Lietuvos gydytojais chirurginės technikos bei mokslinio patyrimo žiniomis. Humanitarinė pagalba 

ypač buvo teikiama našlaitynams, senelių prieglaudoms, neturtingų šeimų vaikams. Prie šių 

pastangų prisidėjo ir dalyvavo daug Lietuvių Bendruomenės padalinių, grupių ir pavienių asmenų. 

Pažymėtina, kad daug pastangų šiame humanitariniame sektoriuje skyrė ir didžiųjų Kraštų 

Bendruomenių valdybos ar valdybų nariai. 

1992 m. lapkričio 7–8 dienomis JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Algimantas 

Gečys ir Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė drauge su Lietuvos ambasadoriumi 

Amerikai Stasiu Lozoraičiu sukvietė šių Amerikoje veikiančių humanitarinės pagalbos Lietuvai 

grupių bei organizacijų darbo konferenciją Vašingtone. Į šią konferenciją buvau pakviestas kaip 

PLB valdybos narys, taip pat besirūpinęs humanitarine pagalba Lietuvai. Darbo konferencijos 

turinį sudarė 10 simpoziumų, kiekviename simpoziume 5-6 kalbėtojai - pranešėjai. Dalyvių 

skaičius: 80-100. Šioje konferencijoje man teko moderuoti simpoziumą, pavadintą „Medicininio 

auklėjimo, medicininių priemonių, vaistų ir medikamentų organizavimas Lietuvai“. Iš visų 

pranešėjų išgirsta apie daug veiksmingų pastangų su nemaža nauda. Užbaigiant šį suvažiavimą, 

padaryta išvada: ne koordinacija tik informacija. Atseit, šiai sričiai pamiršti bet kokį vadovavimą, 

o tiktai palaiminti dirbančiuosius. 

Panašiai įvyko ir su mano pastangomis sudaryti PLB komitetą, kuris rūpintųsi humanitarine 

pagalba Lietuvos našlaitynams ir į šį planą įtraukti kraštų Bendruomenes. Šiam komitetui sudaryti 

buvo pakviesta Indrė Tijūnėlienė. Pirmieji Lietuvos našlaitynų adresai buvo parūpinti PLB 

valdybos. Tijūnėlienė tikrai nuoširdžiai ir dideliu ryžtu ėmėsi šio darbo, į savo komitetą 

pakviesdama keliolika sumanių ir visuomeniniame darbe patyrusių jaunų energingų moterų. 

Neradusios didesnio atgarsio Kraštų Bendruomenėse, jos įkūrė Lietuvos vaikų globos būrelį 

„Saulutę“, kuris susilaukė labai daug gražios ir sėkmingos privačios talkos humanitarinės pagalbos 

organizavimui Lietuvos vargstantiems vaikams ir buvo pripažintas ir išeivijoje, ir Lietuvoje. 

Teko būti pradininku ir kito užmojo, būtent JAV prieglaudose gyvenančių išeivijos lietuvių senelių 

perkėlimo j Lietuvos senelių prieglaudas. Šiuo užmoju kai kurie seneliai labai domėjosi. Šis 



k1ausimas buvo svarstomas PLB valdybos posėdžiuose, tyrinėtas Lietuvoje, apžiūrėtos 

tinkamiausios prieglaudos. Daug čia darbo yra skyręs PLB pirmininkas B. Nainys. Kartu buvo 

tyrinėjamas ir persikė1imas į Lietuvą gyventi vyresnio amžiaus žmonių, net ir jiems tinkamų namų 

ar butų statyba. Persikėlimo į Lietuvą galimybes net keletą kartų teko svarstyti didesniuose 

vyresnio amžiaus žmonių susirinkimuose. Ši tema susidomėjimo sulaukdavo, tačiau be konkrečių 

įsipareigojimų. Čia gyvena jų vaikai ir vaikaičiai, Lietuvoje dar neramu, netikrumas ligos atveju, 

- girdėdavosi pasiteisinimai. Lietuvių senelių, esančių gyvenamojo krašto prieglaudose perkėlimo 

galimybei į Lietuvos senelių prieglaudas keletą kartų buvo svarstytos su pačiu Lietuvos Prezidentu, 

jo patarėjais bei su pora ministrų. Lietuvos vadovai šiuo klausimu labai domėjosi, tik, kaip 

minėjau, jis nerado platesnio pritarimo pačioje išeivi joje tad tas reikalas ir buvo laikinai,  

„užšaldytas“, nors dabar pirmaeilėse Lietuvos senelių prieglaudose jau sutiksite po kelis 

gyventojus ir iš išeivijos. Manau, kad šitas užmojis nėra bevertis ir jį teks atšildyti.  

Reikia paminėti ir kitus darbus, kuriuos teko at1ikti ar prie jų prisidėti, ar talkinti.  

Ne vieną kartą teko atstovauti PLB pirmininkui suvažiavimuose, susirinkimuose, pobūviuose, 

posėdžiuose išeivijoje ir... Lietuvoje. 

Drauge su PLB valdybos pirmininku teko aplankyti Gudijos lietuvių bene 10 kaimų, sutikti 

lietuvius, pasidomėti jų gyvenimu: jų lietuviškos kultūros galimybėmis svetimoje valdžioje, 

apžiūrėti jų Kultūros namų statybą, pasvarstyti apie lietuvišką švietimą su lietuviškos mokyklos 

mokytoja. Drauge su kitais valdybos nariais PLB reikalais keletą kartų teko susitikti su Lietuvos 

prezidentu A. Brazausku, Užsienio reikalų ministru P. Gyliu, su prezidento patarėju Paleckiu 

Amerikoje bei Lietuvoje. Šalia kitų PLB valdybos rūpimų klausimų buvo nuolat keliamas Lietuvos 

pilietybės klausimas, o Lietuvoje ir vėl teko lankyti Respublikos prezidentą, ministrą pirmininką 

Šleževičių bei opozicijos atstovus dėl tų pačių PLB tikslų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 

kiekvienais metais lankiausi Lietuvoje, atlikdamas ir kai kuriuos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

darbus. 

„Lietuvos kovų ir kančių istoriją“ leidžiant, buvo sudaryta leidžiamųjų knygų peržiūros komisija, 

susi dedanti iš Lietuvos ir išeivijos istorikų bei kitų įtakingų žmonių. Tos komisijos organizavimui 

man teko atlikti nemažai darbo ir kartu su Antanu Stasiškiu teko būti tos komisijos kopirmininku.  

Lietuvos partizanų vaidmuo lietuvių tautos išlikimui ir tautos valios formavimui atgauti prarastą 

laisvę, atsikratant okupanto, yra mūsų tautai ir valstybei begalinės vertės. Deja, Lietuvos kančia 

neįvertinta! Neįvertinti Lietuvos partizanai, kaliniai, tremtiniai. 

Kilo mintis pagerbti Lietuvos partizaną išeivijoje. Būdamas Lietuvoje, susipažinau rašytoją 

Antaniną Garmutę. Ji buvo partizanų kultūros komisijos vadovė. Sutarėme, kad Bendruomenė 

pakvies istorinių apybraižų rašytoją A. Garmutę ir jos rekomenduojamą partizanų dainos vienetą 

„Šilą“ koncertams į Čikagą ir į kitas lietuvių gyvenamas vietoves. Talkon pakviesta Marija 

Remienė, o vėliau įsijungus ir Birutei Jasaitienei, buvo suorganizuoti bene 8 koncertai Amerikoje 

ir Kanadoje. Koncertai turėjo nepaprasto pasisekimo: iš dalies dėl dainos grožio, bet daug daugiau 

dėl nepaprasto sentimento Lietuvos partizanams, kurių atstovus koncerte atsilankiusieji matė 

scenoje. Po šio įvykio Čikagoje buvo įkurtas Partizanų globos komitetas. 

Tenka dar nepamiršti ir daugybės posėdžių, trunkančių 8-10 valandų, kur svarstomi PLB reikalai 

ir daromi nutarimai, ir kuriuose visada dalyvaudavau. 



Daug laiko mums sunaudojo „Lietuvos kovų ir kančių istorijos“ leidimas. Nuoširdžiai tikiu, jog 

ateitis įrodys, kad tas darbas buvo tikrai vertingas. 

Vertindamas privačią iniciatyvą pagalbos Lietuvai srityje, aš patsai pasukau tuo keliu. Daug 

lietuvių, gyvenančių Lietuvoje, lanko savo gimines, gyvenančius Amerikoje, Kanadoje, 

Australijoje bei kituose kraštuose. Nors šie lankytojai, palyginti, yra jauni, bet retkarčiais ir jiems 

reikia gydytojo, o taip pat ir jų susirgusius vaikus gydyti, tikrinti sveikatą stojantiems į mokyklas, 

skiepyti. Mano kartotekoje tokių neseniai iš Lietuvos atvykusių pacientų yra jau 700. Kasdien 

ateina mažiausiai keturi - nors neretai matau ir 7 ar 8. Visi mano medicininiai patarnavimai yra 

neapmokami. Dažnai tenka jiems padėti ir vaistais, parašyti receptų Lietuvoje sergantiesiems, 

pagelbėti ir kitokius reikalus tvarkyti. Tai mano humanitarinė pagalba Lietuvos Žmogui. 

Dr. Petras Kisielius 

 


