“Gerai, kad ieškome, kas mus
jungia ir vienija”
Gegužės 14 d. Lietuvos valdovų rūmų renesansinėje salėje vyko Lietuvos Bajorų
Karališkosios Sąjungos Seimas.
Renginyje, kuriame buvo svarstomi darbiniai šios organizacijos reikalai (LBKS
vadovybės ataskaitos, senatorių rinkimas, bajorų legitimacijos klausimai ir kt.)
dalyvavo 7 LBKS kraštų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės
ir Žemaitijos) bajorai.

LBKS Seimas. Jurgio Pleskačiausko nuotrauka
„Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kuri neturėtų šių savų

ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės papročių ir kalbos?..“ Tokiais Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės bajoro, vienos pirmųjų lietuviškų knygų autoriaus
Mikalojaus Daukšos retoriniais žodžiais į LBKS suvažiavimo dalyvius ir svečius
kreipėsi LBKS vado pavaduotojas kultūrai Perlis Vaisieta.
„Vienas iš vertingiausių papročių yra mūsų kultūros ir istorijos puoselėjimas“, –
sakė Perlis Vaisieta ir pristatė muzikinę-literatūrinę-istorinę programą, skirtą LDK
kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms „Tėvynei
skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“.

„Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“. Dalios Shilas nuotrauka
Programoje dalyvavo: tarptautinių konkursų laureatės dainininkė Giedrė Zeicaitė
ir pianistė Šviesė Čepliauskaitė, renginių režisierė aktorė Virginija Kochanskytė
ir humanitarinių mokslų daktarė istorikė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

Tarptautinių konkursų laureatė pianistė Šviesė Čepliauskaitė, humanitarinių
mokslų daktarė istorikė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, LBKS vado pavaduotojas
kultūros reikalams Perlis Vaisieta, renginių režisierė aktorė Virginija
Kochanskytė, tarptautinių konkursų laureatė dainininkė Giedrė Zeicaitė ir LBKS
Vadas Juozas Kameneckas. Dalios Shilas nuotrauka
Nuskambėjus paskutiniams M. K. Oginskio žymiojo polonezo „Atsisveikinimas su
Tėvyne“ akordams, į sceną tarti žodį buvo pakviesta viešnia iš JAV – Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė, žurnalo
„Pasaulio lietuvis“ ir svetainės www.pasauliolietuvis.lt direktorė Dalia Shilas.

PLB valdybos narė Dalia Shilas.
Jurgio Pleskačiausko nuotrauka

D. Shilas trumpai pristatė PLB veiklą bei galimybes plačiau bendradarbiauti tarp
viso pasaulio lietuvių, pasidžiaugė žurnalo „Pasaulio lietuvis“ gegužės numeriu,
kuriame buvo publikuotas LBKS vado pavaduotojo kultūros reikalams Perlio
Vaisietos išsamus interviu „Visų mūsų kraujas yra raudonas, visų mūsų
kraujas – Lietuva!“ apie LBKS veiklą bei galimybes ieškoti sąlyčio taškų tarp
išeivijoje ir istorinėje Tėvynėje gyvenančių lietuvių.

Renginio metu buvo galima nusipirkti leidinius: LBKS žurnalą “Lietuvos bajoras”
ir Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnalą “Pasaulio lietuvis”.
„Bendraujant su bajorais, ne iš vienų lūpų buvo girdėti žodžiai – „kaip gerai, kad
ieškome, kas mus jungia ir vienija, o ne to, kas skiria…“ – sakė Dalia Shilas
ir pasidžiaugė tautiečių susidomėjimu Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir žurnalu
„Pasaulio lietuvis“.

LBKS vadovybė ir PLB valdybos narė Dalia Shilas.

„Pasaulio lietuvis“. 2016 m. birželio numeris
http://www.lbks.lt
http://pasauliolietuvis.lt/visu-musu-kraujas-yra-raudonas-visu-musu-kraujas-lietuva
/

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik
prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

