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Paskelbus Lietuvių chartą 1949 metais, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ryžtasi sutelkti visus pasaulyje 

pasklidusius lietuvius, kurie siekia išlaikyti ir ugdyti savo tautybę, Iietuvių kalbą, tautines bei valstybines 

tradicijas ir kurie nepalaužiama valia rūpinasi laisvos Lietuvos atkūrimu bei jos laisvės įtvirtinimu. 

Lietuvių charta skelbia, kad žmogus turi prigimtinę teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis 

visur ir visada yra lietuvis. Savo tėvų ir protėvių išlaikytą 1ietuvių tautos gyvybę lietuvis perduoda 

ateities kartoms, kad amžinai gyventume. Tautinę gyvybę išlaiko ne kilmė, o sąmonė.  

Savo kadenciją pradėdama, dabartinė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 1992 metais skelbė savo 

veiklos gaires, pabrėždama, kad tikslas rūpintis Iietuvių tautos, lietuvių valstybės ir Iietuvių išeivijos 

išlikimu bei gerove yra nekeičiamas. Tikslinga išlaikyti už Lietuvos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybę, 

kurią sudaro Iietuvių kalba, būdas, kultūra, papročiai, tradicijos, o tai paveiku visiems lietuviams 

susibūrus į vieną bendrą junginį. Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje visi gali kartu dirbti, bendrauti, 

bendradarbiauti ir vieni kitiems padėti. 

Lietuvių chartą ir PLB valdybos gaires sekdami, lietuvybės išlaikymo užsienyje ir Lietuvos laisvės 

įtvirtinimo siekdami, dirbame Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, 30-ies kraštų Bendruomenių šeimoje. 

1963 metais į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybę atėjau įtikinta, kad kiekvienas iš mūsų turėtų 

turėti gyvą tautinę ir valstybinę sąmonę, organizuotą reiškimąsi savoje bendruomenėje, gerą lietuvių 

kultūros ir Lietuvos pažinimą, kūrybinę iniciatyvą bei kuriamojo darbo ir tautinio solidarumo ugdymą. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisiją, kuriai pirmininkauju, VIII PLB Seimas įpareigojo 

bendradarbiauti su kraštų Bendruomenių švietimo vadovybėmis, rūpintis lituanistiniu švietimu ir tautiniu 

auklėjimu. 

Labai skirtingomis sąlygomis veikia kraštų bendruomenių lituanistinės savaitgalių mokyklos, lietuvių 

kalbos kursai, ruošiamos studijų savaitės, savaitgalio seminarai ir tautinio auklėjimo šventės. 

Jungtinių Amerikos Valstijų LB Švietimo tarybos, jos pirmininkės Reginos Kučienės pastangomis 

lituanistinis švietimas JAV tvirtas. Jungtinėse Amerikos Valstijose veikia 19 šeštadieninių lituanistinių 

mokyklų. 168 mokytojai dėsto lietuvių kalbą, istoriją, geografiją ir visuomeninį mokslą bei su lietuvių 

kultūra supažindina apie 1,000 moksleivių JAV Švietimo taryba prisitaiko prie laiko reikalavimų. 

Dėmesys lietuvių kalbai ir kultūrai nuoširdus ir tikslingas, nes Švietimo taryba sudaro sąlygas 

mokytojams tobulintis metinėse mokytojų studijų savaitėse Dainavos stovykloje ir ra joniniuose 

savaitgalių seminaruose. Į pedagoginį darbą yra įtraukiamos naujos jėgos iš Lietuvos ir atnaujinami 

vadovėliai. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijai didžiausia talka švietimo darbuose yra JAV LB 

Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė, kuri vadovėliais, spaudiniais, garsinėm juostom ir 

vaizdajuostėm aprūpina ne tik Pietų Amerikos vargo mokyklėles ir šeimų ratelius, bet ir naujas Rytų 

kraštų bendruomenių lietuviškas mokyklas, kultūros ir kalbos draugijas bei vasaros jaunimo stovyklas. 

Lituanistines mokyklas Australijoje taip pat pasiekia lietuvių kalbos mokymo programos ir priemonės, 

paruoštos JAV LB Švietimo tarybos rūpesčiu. 

Lietuvių kalbos ir kultūros sklaida bei jaunosios kartos tautiniu auklėjimu Kanadoje rūpinasi buvusi 

Kanados LB Švietimo komisijos pirmininkė Giedra Paulionienė ir dabartinė Švietimo reikalų vadovė 

lrena Ross. Kanados didesniuosiuose lietuvių susitelkimo centruose Toronte, Hamiltone, Montrealyje, 



Londone ir mažesniuosiuose, Otavoje ir Calgary, lietuviškas mokyklas lanko apie 400 mokinių ir juos 

moko apie 30 mokytojų. LB apylinkėse rengiami mokyklų ir kursų mokytojų suvažiavimai.  

1995 metais teko dalyvauti Kanados Lietuvių Bendruomenės „Vaikų šventėje“ Toronte - Mississauga, 

Ontario. Šimtai jauniausios kartos lietuvių šoko, dainavo, vaidino, deklamavo, spėjo mįsles ir darbavosi 

lietuviškoje aplinkoje. Lietuvių kalba skambėjo jaunų mokytojų ir tėvų prižiūrima. Šventėn savo 

prieauglį atvedė ir tie, kurie patys neseniai lankė lituanistines mokyklas, lituanistikos kursus ir lietuviškas 

vasaros stovyklas. 

Lankydama Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenes, pastebėjau, kad lietuviška veikla, lietuviškas 

švietimas ir tautinis auklėjimas remiasi jaunuoliais, kuriems Lietuvių fondas sudarė sąlygas lankyti 

Vasario 16-tos gimnaziją Vokietijoje, kurie dalyvavo Pasaulio Iietuvių jaunimo kongresuose ar tautinių 

šokių ir dainų šventėse. Vargo mokyklos tebeveikia Buenos Aires, Argentinoje (mokytoja Nelida 

Zavickaitė - Mahne) Sao Paulo, Brazilijoje (mokyt. Liucia Jodelis - Butrimavičius). Uruguajuje, 

Venezueloj ir Kolumbijoj lietuvybė ugdoma šeimos rateliuose. 

Australijoje, šeštadieninėje etninių kalbų vidurinėje mokykloje Sydney, Melbourne ir Adelaide 

miestuose lietuvių kalba pradėta mokyti 1975 metais. Savaitgalinės lietuvių kalbos mokyklos veikia nuo 

įsikūrimo Australijos žemyne, t.y. nuo 1949-50 metų, Sydney, Melbourne. Geelonge ir Adelaide 

miestuose. Brisbane ir Canberra miestuose steigiami lietuviško švietimo rateliai. Tasmanijos universitete 

yra lietuvių studijų skyrius. 

Rytų Europos kraštuose įsisteigusios Lietuvių Bendruomenės ir naujos lietuviškos mokyklos reikalingos 

išskirtino dėmesio ir paramos. PLB Švietimo komisija per savo atstovą Juozą Gailą Vilniuje palaiko 

ryšius su Estija, kur Talinn mieste, veikia lietuvių kalbos kursai. Gudijoje veikia mokyklos Pelesoj, 

atidaryta mokykla Rimdžiūnuose, Varėnavoj, Gardine ir Minsko sekmadieninė mokykla. Iš viso apie 150 

mokinių. Gruzijoje atidaroma sekmadieninė lietuviška mokykla, j kurią rinksis apie 80 mokinių ir 4 

mokytojos. Tbilisi mieste steigiami kultūriniai ansambliai. Karaliaučiaus rajone sekmadieninius kursus 

lanko 17, o mokyklą 84 mokiniai. Latvijoje: Rygos, Jurmalos, Liepojos ir Daugpilio lietuviškas mokyklas 

lanko 168 mokiniai. Lenkijoje paramos prašosi Punsko Kovo 11 gimnazija (135 mok.), lietuviška 8-metė 

mokykla (282 mok.), Seinuose (45 mok.), Suvalkuose, Krasnavoj, Krasnagrudoj, Vidugirių ir Varšuvos 

mokyklose mokosi daugiau šimto lietuvių kilmės vaikų. Moldovoj lietuvių kalbos mokosi 22 mokiniai. 

Rusijoj: St. Peterburgo sekmadieninius kursus lanko apie 70, Maskvos „Šaltinėlio“ mokyklą lanko 95 

mokiniai. Altajaus krašte 8-9 mokomi lietuvių kalbos. Sibire: Tomsk, Barnaule, Novosibirsk ir 

Murmanske yra apie 30 mokinių. Ukrainoj: Lvove, Kijeve ir Zaporože lietuvių kalbos mokosi maždaug 

50 mokinių. Uzbekistane - Taškente sekmadieniais susirenka 18 mokinių lietuvių kalbos ir tautinio 

auklėjimo pasisemti. Paramos prašo ir Rytų Europos Iietuvių vaikų ir jaunimo švenčių bei vasaros 

stovyklų rengėjai. 

Jokia vertybė pati savaime neišdygsta. Ją reikia kantriai diegti, ugdyti ir puoselėti. Didžiausia tautinė 

vertybė yra kalba ir visa tai, kas lietuvius išskiria iš kitų tautų margumyno - istorija, papročiai ir 

pasaulėjauta. 

Vokietijoje dar veikia Vasario 16-tos gimnazija, kuri daugel metų mokslino Pietų Amerikos lietuvius 

jaunuolius, gavusius Lietuvių fondo stipendijas. Lietuvių fondas šios PLB valdybos kadencijos metu 18-

ai Argentinos, Brazilijos ir Uruguajaus jaunuolių paskyrė 64,000 dol. stipendijas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijos rūpesčiu 1993 metais išleista Danutės Bindokienės 

redaguotos knygos „Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje“ antroji laida. 1994 šeimos metais 

atspausdintas Irenos Lukoševičienės „Gyvenimo ciklai“ leidinys. 



Po visą lietuvišką pasaulį paskleidžiamas mėnesinis lietuviškas laikraštėlis vaikams užsienyje Eglutė. 

Redaktorė Regina Kučienė. Su malonumu 1994 metais visų metų Eglutę ir nemažai lietuviškų liaudies 

pasakų esu pati įskaičiusi į garsines juostas. Jos platinamos, kur norima lietuvišką žodį stiprinti ir lietuvių 

kalbą tobulinti. 

Atstovaudama Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai, lankiau Lietuvą, Pietų ir Šiaurės Amerikos bei 

Europos kraštų Bendruomenes. Malonu buvo lankyti lituanistines mokyklas ir su mokytojais, 

moksleiviais ir tėvais dalintis švietimo srities rūpesčiais ir laimėjimais. Darbą visur apsunkina lėšų stoka. 

Lietuviškos mokyklos idealas ir Lietuvoje, ir išeivi joje yra tokia mokykla, kurios sąranga, metodai ir 

auklėjimo tendencijos sutampa su mūsų tautos idealais, su tautos siekimais. Pasirinkusiems leistis į tautos 

žadintojo, auklėtojo, mokytojo, jos kultūros turtintojo odisėją - lituanistas, literatūros kritikas prof. 

Albertas Zalatorius kalba apie sunkų apsisprendimą, įsipareigojimą. Tikėdamas, kad už studentus, 

būsimuosius mokytojus, profesorius spręs jų sąžinė, jų valia ir doros šeimos aplinka, profesorius primena, 

kad, siekiant mokslo kaip ir einant per gyvenimą, viskas priklauso nuo to, kiek žmogus turi kūrybinio 

nerimo, atkaklumo ir šviesos savyje. 

Per 50 metų išeivijoje išlikome gyvi ir ištikimi savam kraštui - Lietuvai. Nepaisydami sunkumų ir 

nusivylimų, ir toliau sieksime lietuvių kalbos ir kultūros vertybes perduoti sekančiom kartom. Savo 

gyvenamuose kraštuose ir toliau skelbsime Lietuvą ir kelsime jos gerą vardą. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė gyva ir stipri, skelbdama filosofo dr. Juozo Girniaus išreikštą credo: 

Tikiu Lietuvos istorinį amžinumą, nors miršta ir tautos. 

Tikiu lietuviškosios dvasios kūrybinį nemirtingumą, nors miršta ir kultūros. 

Tikiu lietuviškos išeivijos pašaukimą iš naujo pasaulyje įžiebti drąsą kovai už laisvę, nors paprastai 

išeiviai įsikuria sutirpdami be ženklo. 

Kiekvienam lietuviškam židiniui, kiekvienai šeimai reikia turėti daug iniciatyvos ir tenka dirbti 

savarankiškai. Tokia yra šių dienų realybė, ir visa priklauso nuo mūsų kūrybingumo, reikalo supratimo 

ir geros valios. Mūsų teisė ir pareiga rūpintis Lietuvos ir lietuvybės išlikimu. 

Milda Lenkauskienė 

PLB valdybos vicepirmininkė 

 


