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Plačiau:

Seimo kanceliarijos (aut. Dž.G.Barysaitė) nuotr.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija: „Referendumas įvyks ir jis bus 2024

metais“

PLB pirmininkė Dalia Henke, PLJS pirmininkas Rimvydas Rubavičius ir PLB atstovė

Lietuvoje  Vida Bandis dalyvavo balandžio 22 d. vykusiame  Seimo ir Pasaulio

lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje. Buvo aptarti referendumo dėl Lietuvos

Respublikos pilietybės išsaugojimo ir grįžimo gyventi į Lietuvą iš emigracijos

klausimai ir priimtos dvi rezoliucijas:

„Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo teisinių sprendimų referendumu

ir kitais būdais“;

 „Dėl grįžimo į Lietuvą skatinimo ir veiksmingesnės paramos grįžtantiesiems“.
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Plačiau:

Dalia Henke. Jono Petronio nuotr.

PLB pirmininkė Dalia Henke dėkoja pasaulio

lietuviams už visokeriopą telktį palaikant

Ukrainą ir ragina nesustoti

„Lietuvos diasporos telktis Ukrainai galimai viršijo visus lūkesčius. Kaip prieš

1990 m., taip ir šiomis savaitėmis įrodėme, kad Lietuvos diaspora ginsis ir gins

Lietuvą, taip kaip dabar Ukrainą“, - sako D. Henke.  

„Padėkime bėgantiems nuo karo baisybių, kad jaustųsi saugiai.“

https://plb.lt/dalia-henke-sv-velykos-kaip-atskaitos-taskas-vilciai-ir-ramybei-kurios-dabar-ypac-reikia-visiems/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-05-09


Nacionalinis Ukrainos bankas renka

lėšas Ukrainos ginkluotosioms

pajėgoms:

Specialios sąskaitos numeris:

UA843000010000000047330992708

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431

Frankfurt Am Main, Germany

Nuoroda į kitus pavedimui reikalingus

duomenis https://bit.ly/353nznk

Ukrainos ambasada Lietuvoje

Embassy of Ukraine in the Republic of

Lithuania

ACCOUNT: LT88 7044 0901 0296 1248

IBAN LT88 7044 0901 0296 1248

ACCOUNT WITH INSTUTION

(BENEFICIARY BANK):AB SEB bankas

Konstitucijos pr.24, LT-08105Vilnius,

Lithuania

SWIFT: CBVILT2X

PURPOSE OF PAYMENT: Parama

Ukrainai

Lietuvos visuomeninės organizacijos: 

Stiprūs kartu ➡ www.stipruskartu.lt

Blue/Yellow for Ukraine

 ➡  https://blue-yellow.lt/#supporting

aukok.lt ➡ www.aukok.lt 

Tarptautinės organizacijos: 

UNHCR, the UN Refugee Agency |

Ukraine Emergency

➡ https://donate.unhcr.org/be/en-

be/ukraine-emergency UKRAINE CRISIS

| International Committee of the Red

Cross

➡ https://www.icrc.org/en/donate/ukrai

ne

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

valdyba kviečia viso pasaulio lietuvius

prisidėti prie paramos Ukrainai

JAV lietuvių bendruomenė renka lėšas Ukrainai. 

Aukoti galite per GOFUNDME platformą:

https://www.gofundme.com/f/padkime-ukrainos-monms...

Pinigus pervesdami į šią JAV lietuvių bendruomenės banko sąskaitą:

Taupa Lithuanian Federal Credit Union

368 West Broadway

So. Boston, MA  02127

Acct: Lithuanian American Comm

Acct #:  101702   Routing #:  211091934

Taip pat galite siųsti čekį:

Lithuanian American Community

c/o  A. Mikuckis

306 Arlington Drive

Pasadena, California  91105
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Diskusijos vaizdo įrašas

Čekius rašykite:  Lithuanian American Community

Čekio apačioje „For“ pažymėkite:  PARAMA UKRAINAI

Diskusijoje – kaip perėjimas prie visuotinio

šaukimo modelio palies valstybės socialinę,

ekonominę ir karinę sritis

Balandžio 27 d. buvęs kariškis, JAV atsargos pulkininkas leitenantas, PLB

Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas Kęstutis Eidukonis dalyvavo

Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto kartu su Nacionaline Martyno

Mažvydo biblioteka rengtame neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis

Lietuvos savarankiškumas“ virtualioje diskusijoje. Diskusijos tema – ,,Respublika

ir visuotinė karo tarnyba“.

Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos

pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas

aplankė Brazilijos lietuvius

Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas

Putrimas lankėsi Brazilijoje, susitiko su Brazilijos lietuvių bendruomene, taip pat

Šv. Juozapo lietuvių parapijoje Vila Zelinoje atnašavo sekmadienio mišiose.

Bendruomenė pasidalino savo rūpesčiais dėl veiklos atgaivinimo po pandemijos,

aptarė Lituanikos sodybos (120 km. nuo San Paulo miesto) pertvarkymo

reikalingumą ir dalyvavimą PLB XVII Seime, taip pat kitą Pietų Amerikos Lietuvių

Jaunimo suvažiavimą, kuris rengiamas jau 25 metus. Suvažiavimo įkūrėjas ir

globėjas – PLB Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

prelatas Edmundas Putrimas.

Prelatas Edmundas Putrimas kartu su LR garbes konsulu Peru Eduardo

Paškevičiumi ir kalėjimo psichologe dr. Anai Damairs Peru Limos kalėjime aplankė

https://www.youtube.com/watch?v=Jifr4iUcZXI&list=PLViWDob-BJtTbwF2aa2FdvUsURMTHhwBh&index=9&t=851s


Europos lietuvių

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. 

Kviečiami dalyvauti Europos kraštų

lietuvių bendruomenių pirmininkai,

asmenys, bendruomenėse atsakingi už

„Draugystės tiltas“ –

Atėnuose

Birželio  10–12 dienomis Atėnuose

vyks kasmetinis tarptautinis Europos

lituanistinių mokyklų vasaros

sąskrydis „Draugystės tiltas“ , į kurį

kviečiami šių mokyklų mokiniai, tėvai

ir mokytojai, lietuvių bendruomenių,

diplomatinių atstovybių bei Lietuvos

vyriausybinių organizacijų atstovai.

lietuvius kalinius –  „mulus“.   Kartu lankėsi filmo režisierius iš Rygos, Latvijos,

kuris kuria filmą apie „mulų” gyvenimą Limos kalėjime (kalėjime įkalintas ir

vienas latvis).

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

XVII SEIMAS VYKS LIEPOS 17–21

DIENOMIS VILNIUJE
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kultūrinę veiklą, meninių kolektyvų

vadovai.

 

www.pasauliolietuvis.lt

Tęsiama registracija į XI

pasaulio lietuvių sporto

žaidynes

Užsienio lietuvių organizacijos, sporto klubai ir

Lietuvos sporto organizacijos kviečiamos registruotis

į 2022 metų liepos 13–17 dienomis Druskininkuose

vyksiančias XI pasaulio  lietuvių sporto žaidynes.

Išsami registracija vyks iki gegužės 31 dienos specialiai šiam renginiui sukurtoje

svetainėje www.sportozaidynes.lt,  kurioje rasite visą informaciją apie žaidynes,

apgyvendinimo ir maitinimo kompensavimo tvarką, naujienas ir kitą informaciją.

Kviečiame renginio dalyvius susipažinti su žaidynių nuostatais ir varžybų

reglamentu.  Tai yra labai svarbu pildant registracijos formą. Jeigu   registraciją

pildoma atskirai  pačių dalyvių, o ne vieno atsakingo asmens, būtina nurodyti

organizacijos/klubo pavadinimą. Jeigu sporto šaka turi atskiras rungtis, amžiaus

grupes ar svorio kategorijas, būtina tai nurodyti (žiūrėkite reglamentą). Išsamus

varžybų tvarkaraštis bus skelbiamas birželį, po registracijos.

Kilus klausimams rašykite el. paštu sportas@salfass.org.

Projektas „Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio Lietuva“

straipsnius:

Rašytoja Rasa Sagė: „Savo romanuose stengiuosi paliesti tai, ko nemato akys, bet

jaučia širdis“

Caterina Reissenweber Kukovis: „Be lietuvių liaudies šokių negaliu ir nemoku

gyventi“
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kaip įsigyti

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

Kviečiame skaityti 2021 metų almanachą

„Pasaulio lietuvis“. 2022 metų numeris

bus išleistas šių metų rudenį.
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