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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė smerkia

Rusijos agresiją ir karinius veiksmus prieš

Ukrainą

Atviras kreipimąsis:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu reiškiame solidarumą su Lietuvos

Respublikos Prezidentu, Lietuvos Respublikos Seimu ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybe.

Kartu su visu demokratiniu pasauliu smerkiame Rusijos agresiją ir karinius

veiksmus prieš Ukrainą.

Besąlygiškai palaikome nepriklausomos Ukrainos suverenitetą, teritorinį

vientisumą ir drąsius bei taikius jos žmones, ypač Ukrainos lietuvių bendruomenę.

Tik vieningai ir kartu veikdami galime pasipriešinti karui, kuris kelia grėsmę ne tik

Ukrainai, bet ir Lietuvos bei Baltijos šalių saugumui, Europai ir visam pasauliui.

Kreipiamės į visus pasaulio lietuvius ir lietuvių bendruomenes prašydami aktyviai

raginti gyvenamų šalių vyriausybes solidarizuotis su Ukraina ir palaikyti jos



Plačiau:

žmonių siekius apginti savo valstybę.

Pagarbiai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu

Dalia Henke

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

Martyno Ambrazo nuotr.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

komisija: visos mūsų mintys ir jausmai

šiandien skirti Ukrainai

Vasario 25 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija aptarė lietuvybės stiprinimo etninėse žemėse ir pagalbos lietuviams

kritiniuose taškuose klausimus. Komisija priėmė tris rezoliucijas:

 „Dėl pagalbos Ukrainoje ir kitose valstybėse gyvenantiems lietuvių kilmės

asmenims“;

„Dėl paramos etninių žemių lietuviams, gyvenantiems Baltarusijoje ir

Kaliningrado srityje“;

„Dėl lietuviškos mokyklos Suvalkuose steigimo“.

Posėdis prasidėjo tylos minute pagerbiant savo žemę ginančius Ukrainos žmones. 
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Kovo 5 dieną vyks PLB valdybos rengiamas

virtualus susitikimas su lietuvių bendruomenių

atstovais

PLB valdyba pakvietė lietuvių bendruomenių pirmininkus, tarybų ir valdybų narius,

bendruomenių atstovus į virtualų susitikimą, kuris vyks kovo 5 dieną.

Susitikimas vyks nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijų platformą zoom.

Susitikimo metu PLB valdyba pristatys svarbiausius 2022 metų PLB projektus,

aktualius PLB klausimus ir pateiks informaciją apie PLB XVII Seimą.  Lietuvių

bendruomenės kviečiamos per susitikimą pasidalinti savo aktualijomis.

Jūratė Caspersen 2022 metų Gabrielės

Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio

„Tarnaukite Lietuvai“ laureatė

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“  apdovanota PLB kultūros komisijos

pirmininkė Jūratė Caspersen.

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos

gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės

pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Apdovanojimas medaliu

įsteigtas 2011 metais, pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę.



Iš kairės: Laurynas R. Misevičius, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Vaclovas

Šalkauskas ir  dokumentinių filmų kūrėjas Arvydas Reneckis

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Niujorke

Vasario 26 dieną Niujorke vyko Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės minėjimo

vakaronė, kurioje dalyvavę tautiečiai prisiminė Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios

datų ypatingą reikšmę mūsų tautos kelyje į valstybės ir jos nepriklausomybės

atkūrimą. 

Minėjime dalyvavęs PLB sporto reikalų komisijos pirmininkas, Šiaurės Amerikos

lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) vadovas Laurynas R.

Misevičius pasveikino lietuvių bendruomenę Niujorke ir pakvietė dalyvauti XI

pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, kurios vyks liepos 14–17 d. Druskininkuose.



Urugvajuje įvyko Pietų Amerikos lietuvių

jaunimo suvažiavimas

Montavidėjuje (Urugvajus) įvyko XXIV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo

suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas, PLB

Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos

Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

prelatas Edmundas J. Putrimas, kuris atnašavo Mišias ir pravedė dalyviams

susikaupimo vakarą. Į suvažiavimą atvyko dalyviai iš Urugvajaus, Brazilijos,

Vokietijos, JAV ir Kanados. Suvažiavime dalyvavo PLJS pirmininkas  Rimvydas

Rubavičius, kuris pristatė PLJS veiklą ir tikslus. Suvažiavimo dalyvius nuotoliniu

būdu per vaizdo konferencijų platformą pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke.



Išeivijos poeto Algimanto Mackaus 90-osioms

gimimo metinėms skirta konferencija

Vasario 11 d. PLB kultūros komisija kartu su Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąja

biblioteka, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija ir Lietuvių literatūros ir

tautosakos institutu, Pagėgiuose surengė konferenciją „Ne suvisam išėjęs, tik

suvisam negrįžęs“, skirtą   išeivijos poeto, JAV lietuvių „Margučio” radijo laidų

vedėjo, „Margučio” žurnalo redaktoriaus, „Šviesos” sambūrio pirmininko,

lietuviškų knygų leidimo organizatoriaus Algimantui Mackaus 90-osioms gimimo

metinėms paminėti.

Konferencijos dalyviams vaizdo sveikinimą atsiuntė Prezidentas Valdas Adamkus.

Konferencijoje pranešimus skaitė „Margučio“ radijo laidų bendradarbis Leonas

Narbutis, PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen ir kiti pranešėjai.

Konferencijos metu buvo galimybė išgirsti poeto Algimanto Mackaus balsą,

pasiklausyti jo vardo gimnazijos mokinių skaitomų Algimanto Mackaus eilių ir

rašinių konkurso laureatų skaitomų darbų apie poetą. Šiai progai Lietuvių

literatūros ir tautosakos institutas išleido Gyvosios poezijos serijos rinktinę:

„Algimantas Mackus „Žemės prarastis““.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla per 30

Lietuvos Nepriklausomybės metų – naujausioje

knygoje
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Preliminari programa ir daugiau informacijos

PLB valdyba rengia knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30 Lietuvos

Nepriklausomybės metų 1990–2020“, kuri bus išleista ir pasieks skaitytojus jau

šią vasarą.

„Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo

projekto „Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

PALM mokytoja Akvilė Dominyka Cicėnaitė-Milaševičiūtė: skatina lietuvių kalbos

mokymą(si) be baimės

Nadja Gircis: „Visada žinojau, kad gyvensiu Lietuvoje“

Aurima Dilienė: „Kasdien džiaugiuosi sprendimu apsigyventi Prancūzijoje“

Projektą finansuoja Lietuvių Fondas, Užsienio reikalų ministerija ir  Spaudos, radijo

ir televizijos rėmimo fondas. 

Europos lietuvių bendruomenių kultūros dienos

Europos lietuvių kultūros dienos vyks birželio 3–6 dienomis Homersako

(Hommersåk) miestelyje (netoli Stavangerio), Norvegijoje

Renginys skirtas Europos lietuvių kultūrinei veiklai puoselėti ir skatinti. Vyks

meninių kolektyvų pasirodymai ir kultūrininkų forumas, diskusijos kultūros

politikos diasporoje klausimais, pasirengimas dainų šventėms, lietuvių kultūros

pristatymai lankomos šalies visuomenei.

Kviečiami dalyvauti Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkai, asmenys,

bendruomenėse atsakingi už kultūrinę veiklą, meninių kolektyvų vadovai.

Registracija vyks iki balandžio 20 dienos.

Kilus logistiniams klausimams kreiptis: rezervacija@lietuviairogalande.no 

Kitais klausimais: dalia.henke@plb.lt arba jurate.caspersen@plb.lt
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Lietuvių kalbos dienos

2022

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

kviečia septintą kartą organizuoti

Lietuvių kalbos dienas Lietuvos

įstaigose, visuomeninėse

organizacijose ir lietuvių

bendruomenėse

užsienyje. Atsižvelgusi į pandeminę

situaciją, Kalbos komisija pratęsė

tradicinį Lietuvių kalbos dienų

laikotarpį ir pasiūlė renginius

organizuoti vasario–gegužės

mėnesiais.

Renginių planas 

„Geriausios

disertacijos

konkursas”

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos

(LJMS) iniciatyva jau šešioliktą kartą

organizuojamas „Geriausios

disertacijos konkursas.” Siekiant

įvertinti ir pagerbti ir užsienyje lietuvių

mokslininkų apgintas disertacijas -

šiais metais konkurse skelbiamos dvi

kategorijos:

disertacija apginta Lietuvos

mokslo ir studijų institucijose.

Lietuvos piliečių disertacijos

apgintos užsienio mokslo ir

studijų institucijose 2020-2021.

Daugiau informacijos čia:

 

PayPal

PLB ateities fondas

PLB valdybos  iniciatyva 2020 m. sausio 11 d.  Lietuvių Fondo sudėtyje įsteigtas

naujas  vardinis fondas – PLB ateities fondas. Šis  fondas padės Pasaulio

Lietuvių  Bendruomenei įgyvendinti jos tikslus –  remti lietuvių bendruomenės

veiklą visame pasaulyje.  Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio

fondo kasmetinių uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį kapitalą neliečiamą. PLB

ateities fondą administruoja Lietuvių Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame papildyti

naujai įkurtą fondą įnašais.

Pervedimu į banko sąskaitą Swedbank. Gavėjas Lithuanian Foundation,

Inc. 

Sąskaitos Nr. LT757300010136040915

arba 
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PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino

pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plb@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui.

Kviečiame skaityti 2021 metų almanachą

„Pasaulio lietuvis“. 2022 metų numeris

bus išleistas šių metų rudenį.
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