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Eugenija MISEVIČIENĖ

Šių laikų “Pelenės istorija”
Lietuvos garbės konsulė Georgia R.Kličienė emigrantės kelią pradėjo
nuo valytojos darbo
Kiekvienoje pasakoje yra dalelė tiesos. Tad nors dažniausiai gyvenimai nebūna
tokie laimingi, kaip pasakos pabaiga, bet pasitaiko ir gražių išimčių. Juk sunkiai
dirbant ir atkakliai siekiant savo tikslų visgi įmanoma susikurti, na, jei ne pasakišką
gyvenimą, tai bent jau širdžiai malonias
gyvenimo sąlygas.
Šiandien supažindiname su Atlantoje
(Georgia valstija) gyvenančia
gydytoja-pediatre, einančia LR Garbės
konsulės pareigas Roma Kličiene. Nieko
neslėpdama ir nesigėdydama moteris
mums maloniai papasakojo savo
„Pelenės istoriją”. Kaip, įskaudinta savo
buvusio vyro neištikimybės, ryžosi vykti
gyventi į kitą šalį – už jūrų marių, kur,
jai atrodė, moterys daug
savarankiškesnės ir gali pasirūpinti
pačios savimi. Kaip tam, kad galėtų išmaitinti savo vaikus, iš pradžių teko dirbti
valytoja ligoninėje. Kaip studijavo, o vėliau pradėjo dirbti gydytoja bei tapo visų
gerbiama vietos lietuvių bendruomenės nare, atstovaujančia Georgia valstijos
lietuvių interesus.
Daug žadanti pradžia ir nusivylimai
Roma Kličienė gimė ir užaugo Vilniuje. Moteris teigia anksčiau sakydavusi, jog
negalėtų gyventi niekur kitur, tik Lietuvoje, tik mūsų šalies sostinėje, ir tik
senamiestyje. Tačiau gyvenimo taisyklė „niekada nesakyk niekada...“ pasitvirtino ir
Romai.
„Pasakų mieste“ ji lankė Antano Vienuolio vidurinę mokyklą, po to su pagyrimu
baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos specialybę. Keletą metų
moteris dirbo apylinkės pediatre, vėliau, po specializacijos - ir ausų-nosies-gerklės
specialiste Vilniaus rajono poliklinikoje. Studijuodama Roma ne tik įgijo puikią
specialybę, bet ir surado savo meilę. Sutuoktiniu tapo jos kursiokas, vėliau dirbęs
chirurgu. Deja, jis savo šeima nesirūpino, mėgo linksmai leisti laiką, kartais,
neslepia pašnekovė, net su kitomis moterimis... Tad galite įsivaizduoti, jog jaunai
gydytojai tikrai nebuvo linksma.
Sužavėjo Kanados moterų savarankiškumas
1988 metais Roma nuvyko į Hamilton miestą Kanadoje aplankyti dviejų savo
dėdžių. Ten ji susipažino su keliomis puikiomis lietuvių šeimomis bei liko sužavėta
Kanadoje gyvenančių moterų savarankiškumu, pasitikėjimu savimi.
Viešnia savo dėdėms pasakė: „Žinote, vyrams visur gera gyventi, o moterims - čia
geriau. Aš norėčiau gyventi Kanadoje“.
Tuo metu dar ne daug kas atvykdavo iš okupuotos Lietuvos į Kanadą, tačiau Roma
su savo giminaičiais greičiau nei per savaitę sutvarkė iškvietimo dokumentus.
Sutuoktinio metamorfozė tęsėsi neilgai
Tėvynėn jaunoji specialistė grižo jau su reikiamais dokumentais, įgalinančiais
legaliai siekti emigracijos į Kanadą. Tuomet Romos sutuoktinis staiga pasikeitė tapo labai geras, rūpestingas, visur lakstė, tvarkė reikalus, savo žavesiu ir statusu
skindamas pergales įvairiose įstaigose per jų sekretores.
Prieš išvykdama Roma manė, kad svetimoje šalyje gyvenimą reikės pradėti nuo
nulio, tad ir jos vyras turės pamiršti visus savo nelabus įpročius, o vaikai pagaliau
vėl galės džiaugtis normaliu tėvu. Taip visa šeima kartu ir išvyko už Atlanto...
Tačiau netrukus jis ir vėl įskaudino Romą, įkalbėjęs kitus lietuvius padėti jam
iškviesti į Kanadą... buvusią meilužę. Pora išsiskyrė.
Teko dirbti valytoja
Kad galėtų pramaitinti vaikus, susimokėti už butą, kursus bei egzaminus,
reikalingus siekti medicinos rezidentūros Kanadoje, Roma nuo pat atvykimo į
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Hamiltoną dirbo Šv. Petro senelių prieglaudoje-ligoninėje valytoja. Žinoma, jai
padėjo dėdės ir kiti geri čia sutikti žmonės, už ką moteris šiandien visiems labai
dėkinga. Galiausiai savo užsispyrimo ir sunkaus darbo dėka Roma išsilaikė
reikalingus egzaminus.
Nors dėl laiko stokos moteris nedažnai pasirodydavo vietos lietuvių bendruomenės
renginiuose, žmonės ją pažinojo. Jų dėka Roma susipažino su Algiu Kličiumi inžinieriumi, kuris neseniai iš Montrealio persikėlė gyventi į didžiausią Kanados
miestą Torontą. Roma ir Algis patiko vienas kitam, pradėjo draugauti.
Odisėjos
Tuo metu „Klevo lapo“ šalies ekonomika smuko, mažėjo lovų skaičius ligonėse,
kartu mažėjo ir rezidentų vietų. Romos viltys vėl dirbti gydytoja Kanadoje po
truputį nyko. Tada ji pradėjo galvoti apie rezidentūrą Jungtinėse Valstijose. Dėl tų
pačių ekonominių priežasčių Algio kompanija, kurioje jis tuo metu dirbo, persikėlė į
JAV - Atlantos miestą (GA). Taip jiedu 1993 metais ir apsisprendė kartu vykti į
Ameriką – pora apsivedė ir su vaikais persikraustė į Atlantą.
Čia Romai vėl iš naujo teko laikyti visus medicinos egzaminus, ji gavo vietą
pediatrijos rezidentūroje Charleston mieste, South Carolina valstijoje. Moteris ten ir
išvyko dirbti, o jos vaikai liko Atlantoje su Algiu. Trejus su pusę metų šeima
savaitgaliais taip ir važinėdavo vieni pas kitus. Lengva tikrai nebuvo...
1999-ieji - sėkmės metai
Baigusi rezidentūrą Roma Kličienė įsitraukė į didelę gydytojų grupę „Wellstar“
Atlantos priemiestyje, kur nuo 1999 metų dirba pediatre. Dabar moteris yra
nepaprastai patenkinta savo darbu ir kolegomis.
Įdomu tai, kad Romos kompanijoje „Towne Lake Pediatrics“ dirba trys skirtingų
tautybių gydytojai: žydas, arabas ir ji - lietuvė. Roma yra šios gydytojų
firmos-kabineto viršininkė. Jos teigimu, visi puikiai sutaria, vyrauja tolerancija,
noras padėti vienai kitiems. Net Romos vyras Algis sako, kad pasaulyje yra nedaug
žmonių, kurie taip mėgtų savo darbą, kaip jo žmona.
Tais pačiais 1999 metais Roma perėmė ir vadovaujančias pareigas JAV Lietuvių
Bendruomenės Atlantos apylinkėje, atsistatydinus tuometinei pirmininkei Ramunei
Badauskienei.
Nedidelė, bet draugiška bendruomenė
JAV LB Atlantos apylinkė įsikūrė 1977 metais. Tada ji jungė tik apie keliasdešimt
lietuvių, daugiausiai tai buvo mišrios šeimos. Prasidėjus „trečiabangių“ antplūdžiui
iš Lietuvos, organizacijos narių skaičius pastebimai išaugo. Tarp jų atsirado
darbščių, energingų, kūrybingų žmonių, kurie susibūrę į naują valdybą kartu su
Roma dirbo šešerius metus, pritraukdami vis naujų narių.
Šiuo metu Atlantoje gyvena apie 3000 lietuvių. Kaip ir kitur, jie labai įvairūs, turi
skirtingų pomėgių, todėl toli gražu ne visi jungiasi į bendruomeninę veiklą.
Dauguma Romos pažįstamų tautiečių Atlantoje yra darbštūs, inteligentiški,
kūrybingi žmonės. Mažiau yra niurgzlių, visados nepatenkintų, manančių, kad jiems
kažkas skolingas... Roma labai džiaugėsi, kad Atlantoje jie neturi tiek bėdų su
konfliktuojančiomis asmenybėm, kokių nemažai yra, tarkime, Čikagoje.
Romos vyras Algis, kuris didesnę savo gyvenimo dalį talkininkavo Montrealio
Lietuvių Bendruomenei, visada buvo ir yra puikus patarėjas bei patikimas užduočių
vykdytojas. Iš jo ne tik mylinti žmona Roma, bet ir kiti mokosi organizuotumo,
mokėjimo planuoti, numatyti įvykius į priekį.
Pirmoji “trečiabangė” garbės konsulė
2006-ųjų metų lapkričio mėnesį Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas paskyrė Romą Kličienę Garbės konsule Georgia valstijoje. Kaip
prisipažįsta Roma, paskyrimas buvo lauktas, bet pasiūlymas - netikėtas.
Visi tikriausiai puikiai prisimena neseniai į Angliją išvykusį dirbti tuometinį Lietuvos
ambasadorių JAV ir Meksikai Vygaudą Ušacką. Jis savo kadencijos Amerikoje metu
aplankė beveik visas valstijas ir jose veikiančias lietuvių bendruomenes. Praeitą
pavasarį, paskatintas kunigo Vaidoto Labašausko, kuris atvykdavo į Atlantą iš
Vašingtono dukart per metus laikyti lietuviškų mišių, V. Ušackas apsilankė ir šiame
mieste. Tuoj po viešnagės diplomatas iš Vašingtono paskambino Romai Kličienei
klausdamas, ar ji nesutiktų imtis Lietuvos garbės konsulės Georgia valstijoje
pareigų (ambasadorius puoselėjo mintį kiekvienoje valstijoje, kur yra lietuvių, turėti
garbės konsulus).
Pasikalbėjusi su jau dirbančiais LR garbės konsulais JAV ir Kanadoje, o ypač
padrąsinta LR Garbės konsulo Niujorke p. Rimo Česonio bei Arizonoje p. Kęstučio
Žygo, Roma sutiko imtis šio nelengvo darbo. Apie devynis mėnesius truko
dokumentų (rekomendacijos, įvairių formų pildymas, LR Užsienio reikalų
ministerijos bei JAV Saugumo departamento patvirtinimai) tvarkymas.
Šiuo metu JAV yra 17 Lietuvos garbės konsulų, trys iš jų - moterys, o Roma kol kas
yra vienintelė „trečiabangė“, užimanti tokias pareigas.
Konsulai yra įpareigoti skatinti Lietuvos Respublikos ir JAV draugiškus santykius,
plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius bei švietimo ryšius, ginti
Lietuvos Respublikos piliečių ir juridinių asmenų interesus, reprezentuoti Lietuvą
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viešuose renginiuose bei susitikimuose. Garbės konsulai yra skiriami trejiems
metams.
Netrukus po paskyrimo Roma Kličienė gavo oficialų sveikinimą iš prezidento
Konsulų korpuso Atlantoje (The Consular Corps of Atlanta), kuris pasidžiaugė, kad
Lietuva tapo 57-ąja valstybe, turinčią oficialius diplomatijos atstovus Atlantoje
(GA). Artimiausi Romos planai yra susipažinti su šios organizacijos nariais, įsitraukti
į jos veiklą ir populiarinti Lietuvos vardą.
Šių metų vasario mėnesį Vašingtone įvykusiame Lietuvos konsulų JAV susitikime
Roma liko sužavėta Lietuvos Prezidento V.Adamkaus bei Užsienio reikalų ministro
P.Vaitiekūno pasisakymais ir konsulų išreikštu pasiryžimu dirbti Lietuvos labui. Na o
šią vasarą, liepos mėnesį, Roma planuoja dalyvauti Lietuvos garbės konsulų iš viso
pasaulio konvencijoje, kuri įvyks Vilniuje. Jei pasiseks, savaitę prieš šį renginį
lietuvė norėtų pabūti Kaune, kur vyks pirmasis pasaulio lietuvių gydytojų
suvažiavimas.
Džiaugiasi anūkais
Bebaigiant Romos istoriją norisi pasidžiaugti, kad yra tokių stiprių ir garbingų
lietuvių moterų, kurios, tikėdamos pasakomis, sugeba “iš pelenės pavirsti princese“.
Šiuo metu Roma kartu su savo „princu“ Algiu gyvena Atlantos priemiestyje
Marietta. Jauniausia jos duktė Aušrinė studijuoja tarptautinius santykius ir prancūzų
kalbą Oglethorpe universitete Atlantoje. Ji gyvena bendrabutyje ir tik kartais
parvažiuoja namo pabendrauti, paskanauti naminio maisto. Sūnus Martynas dirba
“AT&T” kompanijos kompiuteriniame sektoriuje. Jis dar visai jaunutis sukūrė šeimą
ir jau augina du puikius vaikučius, Kariną ir Jonuką. Na, o šešiametė anūkė Karina
yra labai gera Romos draugė, jos kartu mėgsta praleisti savaitgalius. Beje, močiutė
labai džiaugiasi, kad mergaitė lanko lietuvišką mokyklėlę "Saulė".
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