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Koks lietuvybės
likimas užsienyje?
Toks klausimas kyla ir nuolat bandoma į
jį atsakyti jau daugiau kaip šimtą metų Amerikoje ir kituose pasaulio kraštuose. Į tą ir kitus
klausimus buvo bandoma atsakyti ir balandžio
16-18 d. Vilniuje vykusiame Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR Vyriausybės Vilniuje surengtame užsienio lituanistinių mokyklų
mokytojų ir vadovų forume. Tokie galingi renginiai, kaip šis, į kurį buvo suvažiavę 24 šalių
lietuviai pedagogai, ar praėjusią vasarą vykęs
PLB vadovų suvažiavimas Kernavėje leidžia pajusti, kad mes visi, net ir gyvenantys Lietuvoje,
iš tiesų esame jau pasaulio lietuviai, kaip forume
išsireiškė prof. Egidijus Aleksandravičius. Atsidarė Europos sienos, ne už kalnų ir laisva siena
su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Gerai tai
ar blogai – jau požiūrio klausimas. Jauniems tai –
šaunu. Vyresniems, kurie išgyveno sovietinį tautų lydymo katilą, blogai. Bet mūsų nuomonė jau
lyg ir nebesvarbi. Tai jau tapo realybe – mes visų
pasaulio vėjų perpučiami. Mums reikia tvirtinti
savo tapatumą ir stengtis išsilaikyti.
O išsilaikyti sunku, kai tave supa aukštesnė
kultūra. Prisimenu, sovietiniais metais Vilniaus
universitete Lietuvos istorijos dėstytoja Drulytė studentams sakydavo, kad Rusijai priklausiusi
Lietuvos dalis išliko lietuviška, o Vokietijai priklausiusi – nutautėjo. Aukštesnė kultūra yra pavojingesnė. (Beje, dėstytoja okupacinės valdžios,
matyt, už panašias kalbas, buvo išvaryta...)
Ar išlaikys lietuviškąjį tapatumą šiandien
užsienyje gyvenantys lietuviai? Didžiulis būrys
mokytojų savanorių rodytų, kad suinteresuotumas yra didelis. Gražu dar ir tai, kad šiandieniniai lituanistinių mokyklų mokytojai yra jauni –
vadinamosios trečiosios bangos išeiviai. Jie dažniausiai patys yra ir tėvai, o mokyklose mokosi
jų vaikai. Bet ar didelė dalis vaikų sėdi lietuviškų
mokyklų suoluose? Tragiškai maža. Sakoma, kad
užsienyje jau gyvena apie 1 mln. lietuvių, bet
suskaičiuota, kad lietuviškose mokyklose mokosi vos keletas tūkstančių jų vaikų. Nors gal dėl to
nereikia bėdoti, o darbuotis; tai reiškia, kad mes
dar per mažai padirbėjome ir turime pasitempti.
Vis dar rūpinamės, kaip pakelti savo (Lietuvoje
ir užsienyje) ekonominę gerovę, o švietimu, kaip
irgi buvo išsireikšta forume, rūpinasi savanoriai.
Tai nėra gerai. Lietuvos valstybei tai didelė gėda
ir bėda. Atrodo, jai kol kas nelabai reikia daugiau
lietuvių, ir tai sako Pilietybės įstatymo istorija.Audronė V. Škiudaitė
2008 Gegužė / Pasaulio lietuvis
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Lituanistinis švietimas:
perspektyvos ir tendencijos

LITUANISTINIO ŠVIETIMO FORUMĄ VEDA TMIDO GEN. DIREKTORIUS ANTANAS
PETRAUSKAS IR UŽSIENIO LIETUVIŲ SKYRIAUS VEDĖJA VIOLETA RAULYNAITIENĖ.
O.POSAŠKOVOS NUOTR. LR SEIMO KANCELIARIJA
Balandžio 16-18 d. Vilniuje vyko Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės surengtas
užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mokytojų forumas „Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir tendencijos“, į
kurį suvažiavo 84 dalyviai iš 24 užsienio valstybių. Buvo kviesti ir dalyvavo taip pat PLB valdybos ir šios
valdybos Švietimo reikalų komisijos
atstovai, Lietuvos valdžios, švietimo,
kultūros bei kitų institucijų atstovai.
Tai buvo pirmasis tokio plataus masto renginys, skirtas lituanistinio švietimo problematikai. Pirmąją dieną
buvo skaityti pranešimai bendromis
temomis, kitas dvi dienas forumo dalyviai dirbo grupėmis – bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir pedagogų;
mokytojų, dirbančių su ikimokyklinio
amžiaus vaikais, ir lituanistinių mokyklų vadovų ir mokytojų.
Suvažiavimas prasidėjo LR
Seime, Kovo 11-osios salėje, Punsko
Dariaus ir Girėno mokyklos (Lenkija) mokinių koncertiniu pasveiki-
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nimu. Susirinkusius sveikindamas
Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas sakė, kad toks didžiulis renginys
liudija valstybės dėmesį lituanistiniam švietimui ir suvešėjusį švietimo tinklą užsienio šalyse. Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
direktorius Antanas Petrauskas įžangos žodyje informavo, kad lituanistinio švietimo kvaliﬁkacijos kėlimo
renginiai (seminarai, kursai, pasitarimai) rengiami jau 8 metai, bet iki šiol
buvo rengiami atskiroms grupėms ir
tik šį kartą visi lituanistinio švietimo
vadovai ir vykdytojai buvo surinkti
kartu. A. Petrauskas kalbėjo:
„Šio renginio tikslas – lituanistinio švietimo turinys, programų
rengimas, metodikų aptarimas. Savaime aišku, kad Lietuva negali padėti išspręsti visų socialinių, finansinių lietuvių mokyklų problemų visame pasaulyje, bet mes galime, mes
privalome duoti meškeres – išmokyti gaudyti žuvį (kaip sakoma Biblijoje), padėti tiems, kurie savanoriškai,
savo pastangomis suburia žmones,
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pritraukia dešimtis, šimtus vaikų.
Daug bendradarbiaujame su
mokytojais užsienyje ir matom, kaip
kinta lituanistinės mokyklos samprata. Vaikai jau nebenori senoviškų
vadovėlių, senų mokymo priemonių.
Vis labiau populiarėja kompiuterinės mokymo programos, bendravimas virtualioje erdvėje.
Na, ir vienas šio renginio tikslų – numatyti planus keletui metų į
priekį, prognozuoti, kokios naujos
mokymo priemonės turi atsirasti.
Tiesa, Lietuva negalės parengti unifikuotų vadovėlių ir specialių programų kiekvienam kraštui, kiekvienai mokyklai, tai atskiros valstybės,
atskiro regiono kūrybinis darbas.
Mes kartu su švietimo ministerija,
kuri labai daug dėmesio skiria lituanistiniam švietimui, sieksime padėti kiekvienam iš jūsų parengti savo
mokyklai tokias priemones, kokios
jums tinka“, – sakė TMIDo direktorius. Jis ypač atkreipė dėmesį į bendruomeniškumo stoką ir Lietuvoje,
ir tarp užsienio lietuvių, kas neprisideda prie bendruomenių veiklos.
„Bendruomeniškumo
jausmą reikia pradėti formuoti šeimose
ir po to jau mokyklose. Bus stiprus išvykusiųjų bendruomeniškumo
jausmas, bus stiprios bendruomenės.
Tenka apgailestauti, kad, lyginant su
prieškariu, bendruomeniškumo tradicijų Lietuvoje dabar labai trūksta
arba iš viso nėra. Didelė dalis naujosios emigracijos žmonių neišsiveža
iš Lietuvos bendruomeniškumo tradicijų. Ir Lietuvoje mes turime didelę užduotį tokį bendruomeniškumą
formuoti. Ne tam, kad jie jį išsivežtų, bet kad jį turėtų visur ir visada“,
– sakė TMIDo gen. direktorius A.
Petrauskas.
Pedagogus ir lietuvių bendruomenių atstovus sveikino Seimo
švietimo ir kultūros komiteto pirmi-
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ninkas Virgilijus Domarkas, švietimo viceministrė Virginija Būdienė,
kuri atkreipė dėmesį į tai, kad daugėja grįžtančių į mokyklas iš užsienio vaikų ir pareiškė, kad valstybė
rengiasi didesnei grįžimo bangai. Po
to prasidėjo dalykiniai pranešimai:
prof. E. Aleksandravičius, Vytauto
Didžiojo universiteto Išeivijos studijų vadovas „Globalizacijos iššūkiai tautinei mokyklai“; TMIDo gen.
direktoriaus pavaduotoja V. Bagdonavičienė „Lituanistinio švietimo
struktūra, TMID veiklos kryptys“
(žr. pranešimą); dr. D. K. Kuzmickaitė pristatė tyrimą „Emigracija ir
šeima: vaikų ugdymo problemos ir
iššūkiai“; apie lituanistinio švietimo
ištakas pasaulyje kalbėjo PLB atstovas Lietuvoje G. Žemkalnis (žr. pranešimą); apie gimtojo žodžio svarbą
– Lietuvių kalbos instituto direktorė
J. Zabarskaitė; apie JAV lituanistinio
švietimo patirtį – JAV LB Švietimo
tarybos narė G. Narkevičienė, kuri
pasakojimą pradėjo nuo XIX a. pabaigoje pradėjusių rastis parapinių
lietuviškų mokyklų:
„Jie (pirmosios bangos emigrantai. Red.) buvo pilni Valančiaus
blaivybės idėjų. Buvo kuriamos pirmosios parapinės mokyklos, buvo
naudojamos iš Lietuvos atsigabentos knygnešių parūpintos knygelės.
Pirmiausia dėstė seserys vienuolės.
1895 m. jau keletas parapijų mini turėtas mokyklas. 1906 m. Pennsylvanijoje, netoli angliakasių gyvenamų
vietų, įkuriama Amerikos lietuvių
Romos katalikų federacija, kuri savo
dokumentuose pažymėjo, kad teiks
pirmenybę švietimui ir katalikiškų
mokyklų steigimui“.
G. Narkevičienė, beje, buvusi Vilniaus universiteto dėstytoja, į
emigraciją pažvelgė plačiau ir padarė kai kurias išvadas. Ji kalbėjo:
„Ne paslaptis, kad emigrantų etninės
grupės susiburia dėl to, kad jų ekonominė padėtis yra panaši, suartina
kultūriniai panašumai, tačiau įdomu,
kad vietinių gyventojų bendruomenės jausmas juos verčia susijungti
ir kurti savo identitetui artimą bendruomenę. Ir kas įdomiausia – man

pavyko atrasti tokių amerikiečių tyrėjų išvadų, kuriose teigiama, kad
bent jau Amerikoje, jeigu vaikai-paaugliai nesugeba sėkmingai pritapti
prie šalies, į kurią jie imigravo, jeigu
nesugeba įsilieti ir į savo etninę bendruomenę, tuomet jie susiduria su
keletu rizikos faktorių. Pirmiausia
yra didelė rizika susirgti klinikine
depresija. Tokie nepritapę vaikai turi
didesnį polinkį pradėti vartoti narkotikus arba pernelyg anksti susidurti
(ir ne pačiais palankiausiais atvejais)
su teisėsauga. Aš šitą faktą naudoju
kaip pateisinimą pati sau, veždama
savo nepasitenkinimą reiškiančius
vaikus į lituanistinę mokyklą, kad
darau šventą darbą“.
Apie Jungtinės Karalystės lituanistinį švietimą kalbėjo L. Jovaišienė (žr. pranešimą); Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius
kalbėjo apie Lenkijos lietuvių patirtį.
Vilniaus universiteto Lituanistinių
studijų katedros vedėja doc. dr. M.
Ramonienė papasakojo, ką veikia jos
vadovaujama įstaiga (Lituanistinės
studijos pasauliui: tradicijos ir naujovės).
Kitas dvi dienas lituanistinių
mokyklų pedagogai ir vadovai dirbo
darbo grupėse ir gilinosi į specifines
problemas, pvz., istorijos dėstymas;
pilietinis ugdymas; istorinė atmintis;
buvo pristatytos mokymo priemonės

JAV LB ŠVIETIMO
G. NARKEVIČIENĖ

TA RY BOS NA RĖ

ir kt. Aplankyti „Lietuvių namai“
Vilniuje, kur mokosi dažniausiai iš
Rytų kraštų atvykę lietuvių vaikai,
Genocido aukų muziejus ir t.t.
Toliau spausdiname keletą
pranešimų aktualiomis temomis.
PL inf.

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAMS KONCERTUOJA PUNSKO
O.POSAŠKOVOS NUOTR. LR SEIMO KANCELIARIJA
2008 Gegužė / Pasaulio lietuvis

LIE TU VIU KAI .
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Lituanistinio švietimo pasaulyje ištakos ir dabartis
Gabrielius Žemkalnis
PLB atstovas Lietuvoje

GABRIELIUS ŽEMKALNIS
Ištaka – lietuvė motina. Lietuvė motina, kuri norėjo, kad jos
vaikai skaitytų ir rašytų lietuviškai,
kad kalbėtų jos kalba, kad liktų lietuviais. Spaudos draudimo laikais
„Vargo mokykla“ prie ratelio ir po to
jau organizuota „daraktorių“ veikla.
Šioji tradicija, o gal tiksliau ne tradicija, bet tautinio išlikimo instinktas,
persikėlė, kartu su XIX-XX a. pradžios emigracija į svetimus kraštus.
Pirmoji lituanistinė mokykla JAV, kaip teko girdėti, veikė XIX
šimtmečio pabaigoje, deja, neturiu
tikslių duomenų. Pietų Amerikoje
jau šimtą metų gyvuojančios lietuviškos draugijos irgi rūpinosi lietuvišku švietimu.
Po Antrojo pasaulinio karo
Vokietijoje, pabėgėlių stovyklose,
gyvenusių lietuvių organizuoto švietimo nuo darželių iki gimnazijų neminėsiu šiame kontekste, nes tai jau
nebe ištakos, o aukščiausią pirmenybę turėjusi veikla.
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Nuo 1948 metų tie lietuviai
išsisklaidė po visą pasaulį. Ten, kur
jau vyko organizuotas lituanistinis
švietimas, kaip, pvz., JAV, tereikėjo įsijungti, praplėsti ir patobulinti.
Tačiau buvo kraštų, į kuriuos atvykę lietuviai lituanistinio švietimo atžvilgiu atsidūrė „ant plyno lauko“.
Man lengviausiai yra kalbėti
apie Australiją, kaip pavyzdį. Į ten
1947-1948 metais atvykę lietuviai
savo vaikus pradėjo mokyti susibūrę po kelias šeimas ir netrukus tai
išaugo į pedagogų vadovaujamus
būrelius, sekmadienines mokyklas,
veikiančias dažniausiai ten, kur vykdavo lietuviškos pamaldos. Neabejoju, kad panašiai buvo ir kituose
„plyno lauko“ kraštuose ir visur toji
ištaka buvo šeima, lietuvė motina. O
materialinė bazė buvo pačių sukeltos
lėšos gaminant cepelinus, ruošiant
loterijas, vakarones ir t.t., asmeniniai pinigai ir darbas visuomeniniais
pagrindais – jei kas nors nesupranta šios sąvokos, tai ji reiškia „be algos“. Jokių paraiškų ir pretenzijų tada ir neturėjome kam rašyti.
Prie ištakų buvau Irkutske
1999 metais. Įsteigėme ten Lietuvių
Bendruomenę, išsirinkome pirmininką, padovanojome trispalvę, juodos lietuviškos duonos kepalą, PLB
ženkliukus, nusišluostėme ašaras.
Ir ką veiksime toliau? Viena tremtinė iš karto pasiūlė steigti lietuvių
vaikams mokyklėlę savo bute, girdi,
ji pati turi tris vaikus, jos laiptinėje
gyvena dar trys, prisidės ir iš kitur,
ji sušauksianti mamas… Pasiūlyta –
padaryta.
Apie Tibilisyje, Gruzijoje,
veikiančią savaitgalinę mokyklą sužinojome tiktai tada, kai Guzijos lietuviai paprašė pagalbos – 100 litų
žibalui nusipirkti apšildyti žiemos
metu kambarį, kuriame mokomasi.
Vargo mokykla.
Dabartis? Iš tikrųjų apie ją tu-
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rėtume žinoti arba sužinosime iš pranešimų šiame forume. Vis dėlto turbūt yra toji nematoma mėnulio pusė,
tai galbūt kraštų provincijose dirbantys ir gyvenantys lietuviai. Kokias lituanistinio švietimo galimybes
jie turi, kaip spręsti šią problemą? Ir
vėl toji Australija – didžiulėje teritorijoje išsisklaidę Australijos ūkininkai, kurie neturi galimybės savo
vaikų kasdien vežti į mokyklą šimtus, net tūkstantį kilometrų, mokyklą turi namuose – Australijos radijo
mokyklą kasdien į vieną klasę eteryje suburiančią mokinius reguliariam
programiniam švietimui, mokiniams
ir mokytojams bendraujant radijo
bangomis.
Ne visiškai linksma dabartis yra ir kai kuriose mano matytose mokyklėlėse, be abejo, tai yra tik
mažuma. O nelinksma yra, kai vaikui yra nelinksma ir jis tik laukia,
kada iš tos mokyklėlės ištrūkti, nes
jam ten ir neįdomu, ir nesuprantama.
Mačiau, kaip mokytojas, turėdamas
labai gerų norų, dėstė dvylikamečiams, kalbantiems „virtuvine“ lietuvių kalba, lietuvių kalbos gramatiką ir sintaksę…
Visi taip pat suprantame, kad
2-3 valandas sekmadienį lietuviškoje mokyklėlėje praleidęs vaikas,
namie su tėvais kalbantis ne lietuviškai, gaišina ir savo, ir mokytojų, ir
tėvų laiką.
Kaip ištakos, taip dabartis ir
ATEITIS yra tėvų rankose, švieskime ir juos. Ir svarbiausia – noras.
Vilniuje, „Lietuvių namų“ vidurinėje mokykloje yra daug moksleivių su
nelietuviškomis pavardėmis, tačiau
jų seneliai tremtiniai troško, kad jų
palikuonys išliktų lietuviai, jų dukros, ištekėjusios už nelietuvių, išlaikė tą savo tėvų norą, tai lietuvės motinos, jau šimtmečius puoselėjančios
lituanistinę mokyklą savo širdyse.
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Globalizacijos iššūkiai tautinei mokyklai užsienyje
Prof. Egidijus Aleksandravičius

PROF. EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
Posovietinis rusiškos kultūros
kontekstas ir aukštoji imigracijos
šalių kultūra
Kokiais teiginiais bandyčiau
teigti ar svarstyti?
Pirmiausia pradėčiau nuo to,
kad lietuviškosios išeivijos jaunuomenės švietimo sunkumai yra susiję
su keliomis, labai lemtingomis aplinkybėmis. Lituanistinio švietimo sistemos diasporoje, arba užsienio šalyse, visados yra lygiagrečios imigracijos šalių švietimo sistemoms.
Lygiagrečios, papildomos – šeštadieninės ar sekmadieninės. Ir jos
turi dvilypę priklausomybę. Viena,
tartum atspindėdamos Lietuvos švietimo sistemos ar edukacijos tradiciją
imigracijos šalyse, o antra, atspindėdamos tų šalių, į kurias imigravo,
kuriose gyvena, švietimo sistemos
bruožus ir privalumus. Kadangi dažniausiai susiduriam su emigracija į
Vakarus, tai dažniausiai susiduriame

ir su švietimo sistemomis, kurios yra
toliau pažengusios negu mūsiškė. Ir
bet kokio edukacinio judesio sėkmė
tose šalyse priklauso ne tik nuo to,
kiek mes iš Lietuvos išsivežėm kažkokių profesinių patyrimų, o ar suprantame britų, airių, amerikiečių ar
net ispanų švietimo sistemas. Nes tie
vaikai, kurie ateina į papildomą mokyklą, jie didesne dalimi jau yra anų
šalių mokiniai. Jau jie pripratę prie
kitokių elgesio, dažnai mums tik pavyzdžiu galinčio būti, turinio formų.
Tokią prielaidą aš darau iš karto ir
sakau, kad tokia aplinkybė nulemia
mūsų lietuviškojo švietimo likimą
Vakaruose.
Jei į lietuviškąjį švietimą žiūrėsime iš Lietuvos pusės, turėsime
pripažinti, kad tai didele dalimi bus
bėdų ir uždususios švietimo reformos, valdžios politikos nuvargintų
mokytojų žvilgsnis į darbą geriau išvystytų, toliau pažengusių ir mums
patiems pavyzdžiu galinčių būti šalių sistemų. Čia yra skeptiška prielaida. Mes, remdamiesi savo pačių
traumuota patirtimi, turėsime patarti, kaip dirbti už mus pačius geriau
susitvarkiusiose šalyse su tų šalių
mokiniais, kurie turi lietuvišką kilmę. Jie kažkuo tampa mūsų akyse.
Mes iki galo nežinome, kuo jie taps.
Mes savo geistinus vaizdinius pateikiame kaip tikrovę ir sakome, kad ta
tikrovė yra tokia, kokią mes bandome įsivaizduoti.
Čia be emigracijos šalių edukacinės kultūros gilaus pažinimo
neapsieisime ir vargiai galėsime
Lietuvoje, kur nors Vilniaus pedagoginiame universitete, atlikti visus
namų darbus. Žinoma, nebent galvosime, kad naujieji mūsų emigrantai
(arba įvairiose šalyse imigrantai) yra
ir ilgai bus posovietinio šleifo, nusidriekusio į Vakarus, gyventojai, kuriems rusų kalba ir posovietinės kultūros etalonai vis dar yra artimesni
už anglų, airių ar amerikiečių kultūrą, didžiuosius pasiekimus ar papro-

čius. Šiandieniniai, kad ir paviršutiniški antropologiniai tyrimai aiškiai
rodo, kur savo vakarėlius praleidžia
didžioji naujųjų emigrantų banga. Ir
kas kartais leidžia lietuviškus laikraščius. Kitaip sakant, akivaizdžiai
matyti, kad naujoji emigrantų banga
yra žymiai artimesnė posovietiniam
rusiškam kultūriniam kontekstui negu aukštajai imigracijos šalių kultūrai. Kas nors pridėtų: deja. Aš tik
konstatuoju. Gal ir klysdamas.
Taigi lituanistinio švietimo
diasporoje organizatoriai iš Lietuvos
pusės patys iš esmės atstovauja miglotai save suvokiančiai ir reformuotis nesugebančiai sistemai, kurios
liūdniausias pavyzdys yra, – pasakysiu negailestingai, – biurokratiniu centralizmu dvelkiantis mokinių
pasiekimų vertinimo būdas ir pats
didžiausias vaikų prislėgtumas bei
pažeminimas visoje Europos Sąjungoje. Aš operuoju skaičiais iš „Eurobarometro“ ir kitų tyrimų. Šitą patirtį perkėlus į emigracijos šalis bala
žino, kas gali išeiti. Ir čia pritarčiau
nuomonei, kad vargiai ar mes galėsime sukurti receptus kiekvienos šalies švietimo veiklai. Būtų gerai, kad
mes mokytumės iš kiekvienos šalies
patirčių ir gabentume tas patirtis atgal. Juo labiau, kad aš nelabai esu
įsitikinęs, kad tas lituanistinis darbas yra tiesiog darbas mūsų tėvynės
labui. Galbūt tas darbas bus ir naujųjų tėvynių labui. Mes šiandien suprantame, kad dalis mūsų tėvynainių
gali grįžti, bet turime būti blaivūs ir
suprasti, kad didžiulė dalis tų mūsų
diasporos žmonių ten liks, gyvens,
gimdys vaikus. Ateis naujos kartos.
Mes turime galvoti ir apie
tuos, kurie negrįš, bet kurie visad bus
mūsų tautos dalis. Jie bus ir tų šalių,
į kurias emigravo, lojalūs piliečiai,
ir, Dieve duok, jeigu jie tas šalis užkariautų savo intelektu, laimėjimais.
Tenai gyvendami, nebūtinai grįždami ir galvodami tik apie tą tėvynę,
iš kurios išvažiavo. Manau, kad litu-
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anistinio ugdymo taikiniai turi būti
su šitokiu nusistatymu kaip nors susiję. Jeigu mes tą kartelę nuleisim ir
su tokiu vaizdiniu neturėsim nieko
bendra, bijau, jog išties lituanistinį
švietimą suprasim tik kaip desperatišką lietuvių kalbos mokymo ir tautinių juostelių pynimo darbą. Kitaip
sakant, kitokio lituanistinio švietimo
turinio jau ir negali būti. Esu istorikas ir nuo seno labai kranksiu prieš
tą lietuviškojo tapatumo pavidalą,
kuris yra grįstas išimtinai filologiniu
argumentu, tik kalba. Nors šiandien
mes jau turime parašytų labai įdomių tekstų, tyrimų, kurie kalba, kad,
žinot, per pastarąjį šimtą metų lietuviai pasidarė lietuviškai šnekančiais
rusais. Kalba lietuvių, mentalitetas –
velniai žino kieno. Taigi jeigu mes
susikoncentruosim į kalbą, galime
išeikvoti daug energijos, o pasiekti
labai nedaug tolimų tikslų. Prie ko
aš lenkiu?
Lietuviško žodžio nebepakanka
Žinoma, lenkiu prie lituanistinio švietimo turinio. Lenkiu prie
dalykų, kurie yra susiję su iššūkiais
lietuviškajai tapatybei. Manau, kad
tas iššūkis yra jaučiamas ne tik emigracijos šalyse. Tas iššūkis jaučiamas
čia, mums, Lietuvoje gyvenantiems
ir laiks nuo laiko apsičiupinėjantiems, kad tai, ką mes per istorijos ar
literatūros pamokas įugdome, kaip
kolektyvinio tapatumo formas, labai
stipriai prasilenkia su mūsų gyvenamąja tikrove ir kad vien tik lietuviškų žodžių ir Vytauto pulkų didingų
žygių vaizdinių lietuviškajam susivokimui, kuris būtų atsparus didžiajame pasaulyje, jau nebeužtenka.
Neužtenka tokio tapatumo. Galimas
dalykas, kad toks tapatumas ir yra
labai jautrus. Na, mažamečiai vaikai
galbūt palaikys jį, o po to, – ištirpimas, integracija yra beveik neišvengiami dalykai. Žodžiu, esu įsitikinęs, kad tai, kas vyksta diasporoje,
kokius uždavinius mes tenai galim
patirti, galioja ir pačioje Lietuvoje. Dieve duok, jeigu mes ir pačioje
Lietuvoje, galvodami apie ugdymo
turinį, arba švietimo turinį, susimąs-
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tytume, kad galbūt ir mūsų istorijos
vadovėliuose jau turi atsirasti truputį kitokie parametrai. Galbūt mes
esam iš tikrųjų tauta, kuri gyvena
visame pasaulyje, ir ne tik Vytauto
pulkai, bet ir visokių kitokių mūsų
dalių, atsidūrusių tolimuose kraštuose, veiksmai, žygiai ar nuopuoliai jau turi būti pasakojami istorijos
pamokose. Mes tiesiog visi, net čia,
gyvenantys Lietuvoje, esame pasaulio lietuviai. Aš siūlau tokį vaizdinį,
tokį supratimą. Ir kad pamažu jis
būtų diegiamas mūsų jaunuomenei,
kuri galbūt gyvens bala žino kur. Tokia samprata padeda išlikti savigarbiai, neslepiant savojo lietuviškumo
ir gyvenant bet kur – Londone, Los
Angeles, Madride.
Norėčiau kreipti dėmesį ir
siūlyti jums pamąstyti ir diskutuoti, kad ne tik kalba yra lietuviškojo
tapatumo pagrindas, arba, tiksliau
pasakius, ne vienintelis akmuo lietuviškojo tapatumo pamatuose. Vien
tik užsisklęsti šitame kontekste, man
atrodytų, reikštų tartum ruošti gynybos, – fronto liniją lietuvybei išsaugoti, bet tik pasitenkinant vienu
apkasų ruožu, viena apkasų linija.
Žinot, jau Antrajame pasauliniame
kare gerai paruošta gynyba į gylį
siekdavo kartais tris, kartais keturias gynybos linijas. Aš raginčiau
galvoti bent apie antrąją gynybos
liniją, kuri būtų gal net atsparesnė
už pirmąją. Turiu omenyje tam tikrą
atminties, istorinio mito, tam tikros
tradicijos kontekstą. Turiu omenyje
tokį kontekstą, kuris išlieka net tada, kai prarandama kalba. Kontekstą, kuris šiandien gali būti pastebimas ir tyrinėjamas tarp palikuonių
tų lietuvių, kurie XIX a. pabaigoje
atsidūrė kur nors Pennsylvanijos
kasyklų rajonuose ir jau trys kartos
nešneka lietuviškai, bet kur nors gilioje provincijoje sutiktas žmogus su
pasididžiavimu pasakys: „I am lithuanian“. Apie šituos mes dažniausiai
negalvojam. Jie yra savaime. Nebent
bus koks nors Durbinas ar Shimkus,
esantys tarp Senato ir Kongreso.
Apie juos mes dar mąstom.
Mano galva, šita ateitis mū-
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sų neturi būti visiškai ignoruojama.
Priešingu atveju mes artimiausius 20
metų turime būti pasiruošę dirbti, po
to išeiti į pensiją iš šito lituanistinio
darbo, jeigu tik nepagalvosim apie
antrąją gynybos liniją. Kitaip sakant, mes turime suprasti, kad emigracijos šalyse tie mūsų lietuviai vis
tiek neišvengiamai taps žmonėmis
su dvigubomis tapatybėmis, žmonėmis, kuriuos mes turim išugdyti būti
lojaliais piliečiais imigracijos šalyje ir tauriais lietuviais su visa savo
atmintim. Kitaip sakant, mes turim
mąstyti apie ateitį žmonių su dviem
tapatybėmis, bet tų, kuriems šiandien uždrausta dviguba pilietybė.
(Tikiuosi, kad antroji dalis kada nors
irgi dar bus atlenkta į kažką racionalaus.) Žodžiu, būtina galvoti apie
kelis lietuviškojo imuniteto sluoksnius. Negana aiškinti apie lemtingą
lietuvių kalbos vaidmenį, bet reikia
itin susirūpinti istorine bei kultūrine
atmintimi, kuri, mano galva, yra dar
universalesnė ir atsparesnė už kalbą.
Lietuviškai kalbančiosios bendruomenės likimas dažniausiai matuojamas dešimtmečiais, istorinės atminties laikas yra nežinomas.
Kas nors paskaičiuos, kiek
amžių airiai nebekalba airiškai, bet
atimkit iš jų – jų nacionalizmą. Jie
yra atsparūs, nors nelabai ką beturi
prarasti, – jie šneka angliškai, bet
San Patricko diena paverčiama airybės švente visame pasaulyje. Esu
viename straipsnelyje ironiškai pasakęs, kad, regis, airiai dauginasi ne
pagal gamtos dėsnius, o pagal marketingo ir kultūrinės intervencijos
dėsnius. Airių daugėja, airiai savo
airiškumo šventėmis geba užkrėsti ir
Vilniaus gatvių praeivius.
Dar vienas dalykas, kuris yra
pakartotinas – kiekvienas imigracijos kraštas turi ir savo specifiką. Lituanistinio ugdymo sėkmė priklauso
nuo to, kaip bus derinamasi prie to
imigracijos krašto pilietinių tradicijų, kaip lituanistinis turinys bus
derinamas su imigracijos krašto gražiaisiais pasiekimais. Kitaip sakant,
Amerikoje gyvenantis lietuvis, pasirinkęs tą kraštą, tą pilietybę, žavu bū-
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tų, jeigu jis būtų puikus, pavyzdinis
Amerikos pilietis ir išliktų lietuvis.
Beje, pokario politinės emigracijos
bendruomenėje tokių pavyzdžių mes
turime labai daug, Dieve duok, kad
mes juos prisimintume.
Mes esame
Ir visai pabaigai aš prisiliesčiau prie kelių konstruktyvių principų, kurie nukreiptų mus į tam tikrą
praktišką kelią, ką reiškia prisiderinti prie kiekvieno imigracijos krašto
sąmonės, tradicijos ar švietimo sistemos.
Tyrinėtojai – kultūros antropologai ganėtinai seniai yra pastebėję, kad yra trys labai svarbūs
bruožai, kurie kiekvieną imigravusią
mažumą nuolat įtakoja. Nuo tų bruožų labai stipriai priklauso tos bendruomenės imunitetas arba išlikimo
ilgesnį laiką galimybės. Vienas iš jų
yra nuostata: mes čia esame labai seniai (mes, kaip tauta). Galbūt esam
vieni iš pirmųjų. Žinoma, tai galioja pirmiausia JAV. Tas pats principas
galėtų „vežti“ ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir kur nors kitur. Mes esam
tarp pirmųjų!
Antras principas – kuris yra
būtinas, kad kaip nors jauniems
žmonėms būtų perteiktas: mes praliejome kraują už šitą tėvynę. Ir
esam tokie pat šeimininkai, kaip ir
vietiniai.
Ir trečias principas – mes turime čia, šiame imigracijos krašte,
savo garsiuosius atstovus, tuos žmones, kurie prisidėjo prie to krašto gerovės ir šlovės.
Tai principai, veikiantys beveik visose imigrantų bendruomenėse.
Tie trys principai leidžia imigrantui neprarasti savo tapatybės, bet
vaikščioti pakelta galva ir sakyti,
kad aš esu lietuvis. Dabar tarp naujosios bangos imigrantų pasididžiavimo tuo, kad esi lietuvis, nėra daug.
Sutikite. Didesne dalimi stengiamasi
tapti tiesiog panašiu išore, žestais į
vidutinį tipą to krašto, į kurį imigravo. Ką tas reikštų kalbant apie tam
tikrus pavyzdžius?

Mes čia esam tarp pirmųjų.
Įsivaizduokite, kad kur nors JAV,
lituanistinėje mokykloje, aiškinant
apie lietuvybę, reikia kalbėti ne tik
apie istorinės gimtinės, Lietuvos,
visokius nuotykius, bet svarbiausia,
kad mes, lietuviai, buvom kone kartu
su piligrimais Amerikoje. Koks nors
Karolis Kuršius, lituanus, XVII a.
pradžioje sukūrė pirmąją lotyniškąją
Naujojo Amsterdamo mokyklą, kuri
šiandien yra laikoma pirmojo Amerikos universiteto – New York States – pradžia. Jis buvo pirmasis rektorius. Yra tai patvirtinančių krūvos
dokumentų, tie dokumentai – enciklopediniai. …Iš Naujojo Amsterdamo rašo į senąjį Amsterdamą, į kontinentą: „Atsiųskite daugiau mums
tų darbščiųjų lietuvių ir prūsų“...
Mes esam tarp pirmųjų. Karolis Kuršius, 1640 m...
Ir ta savijauta, kad mes esam
iš pirmųjų, kiekvienam jaunam žmogui leidžia kurtis savo asmeninę mitologiją. O ko mes blogesni už juodžius?
Galima atrasti ir daugiau pavyzdžių. Įsivaizduoju, kad tai kiekvienos bendruomenės, kiekviename
krašte įsikūrusios, uždavinys. Imkit
ir ieškokit. Šitas dėmuo yra labai reikalingas. Jeigu surandi tokių pavyzdžių, tas jaunas lietuvis gali pradėti
didžiuotis ir nustoti slėpti, grūsti į
pasąmonę lietuviškojo tapatumo dalykus.
Mes praliejome kraują už šitą tėvynę. Šitas faktorius labai gerai atspindėtas jau pačioje XIX a.
pačioje pabaigoje, – vėlgi daugiau
Amerikoje, – tokia asmenybe kaip
Tadas Kosciuška. Tado Kosciuškos
mitologija ir apologija, tiesa, XX a.
pradžioje vedusi į muštynes tarp lenkų ir lietuvių, nes šitas herojus, lietuvis, priklauso abiems tautoms. Na,
bet didelių herojų užtenka visiems.
Juk dėl „King Artur“ Anglijoje nieks
nesimuša su sarmatų palikuonimis.
Kosciuska yra vienas iš šlovingiausių Amerikos nepriklausomybės karo generolų.
O gal kapitonas Marcinkus
Anglijoje? Nesvarbu, kad juos skiria

200 m. Vienas savo kraują liejo vienoje naujoje tėvynėje, kitas – kitoje,
bet šitie herojai, kurie yra neabejotinai pripažįstami imigracijos šalių
visuomenėje, esame mes. Ta savijauta leidžia sakyti: ei, mes visi esame
Kosciuškos palikuonys.
Reikia ieškoti šitų pavyzdžių
ir integruoti šituos vaizdinius į vietinį lituanistinio mokymo turinį. Visi dėl to gerai jaustumės. Beje, ne
tik vaikai. Ir mes, žili, dėl to geriau
jaučiamės. Nesunkiai įrodomas dalykas, ką reiškia jaunam, dešimtmečiui, Amerikos provincijos lituanistinės mokyklos mokinukui, kad Holiwoodo įžymybė Charles Bronson
yra lietuvis. Kad Oskaro premijos
laureatas Robertas Žemeckis yra ne
„Zemeki”, kaip kas subtitruose perskaitytų. Ne tik Ruta Lee. O gal kažkas konstravo kosminius laivus arba
kūrė Saturno žiedų tyrimo programą,
kaip Arvydas Kliorė? Gal mes tiesiog nežinom, kiek daug lietuvių užkariavo Ameriką savo protu. Ir jeigu
visi tie faktai būtų įtraukti į to krašto
lietuvių istorijos pasakojimus, darytų labai gerą įspūdį ir nuolat kurtų
antrąją gynybinę lietuvybės fronto
liniją. Manau, mūsų proto galioje
yra galvoti ir apie tolesnes gynybos
linijas. Lygiai taip pat, kaip galvoti ir apie tolimesnę ateitį, kai mūsų
nebebus.
Parengta pagal stenogramą
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Lituanistinio švietimo struktūra
pasaulyje ir TMID veiklos kryptys
Vida Bagdonavičienė

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktoriaus pavaduotoja

VIDA BAGDONAVIČIENĖ
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) veiklos lituanistinio švietimo srityje teisinė bazė
bei istoriškai susiklosčiusios prielaidos naujų švietimo įstaigų kūrimui už Lietuvos ribų; lituanistinio
švietimo struktūra įvairiuose kraštuose. Veiklos skirtumai ir bendrumai. Mokyklų įvairovė bei mokymo
programos; naujos bendradarbiavimo kryptys ir formos.
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas nuo pat savo įsteigimo 1997m. didelį dėmesį darbe
su diasporos organizacijomis skiria
švietimo klausimams. Kiekviena lietuviška mokykla ir pamoka priartina
vaikus ir jaunimą prie ištakų, prie
etninės Tėvynės. Kalbant biurokratine kalba „užsienio lietuvių ugdymo
įstaigos – tai formaliojo ir neformaliojo ugdymo švietimo įstaigos, per
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kurias palaikoma ir skleidžiama lietuvybė, įvairiapusiškai supažindinama su Lietuva ir kuriose sudaromos
sąlygos saviraiškai lietuvių kalba“.
Lituanistinė mokykla palaiko
lietuvių kultūrinę ir kalbinę tapatybę, ugdo lietuvybės perėmėjus ir tęsėjus, formuoja patrauklų Lietuvos,
kaip šiuolaikiškos, demokratiškos
valstybės įvaizdį užsienyje, suteikia
galimybę susipažinti su Lietuvos istorija bei sociokultūros realijomis,
sudaro sąlygas besidomintiems lietuvių kalba ir kultūra patenkinti savo poreikius, teikia informaciją apie
galimybes mokytis Lietuvoje.
Lietuviškos mokyklos pasaulyje jau skaičiuoja savo antrą veiklos
šimtmetį, kiekviena bendruomenė
savo švietimo sistemą kūrė ir kuria
savitai, pritaikydama prie to krašto
teisinės sistemos, prie tėvų ir vaikų
poreikio bei skaičiaus.
Šioje apžvalgoje aptarsime
Departamento veiklą per pastarąjį
dešimtmetį. Pirmoji programa buvo
patvirtinta 1997 m. liepos 4d. LRV
nutarimu 723 „Dėl Užsienio lietuvių
bendruomenių kultūros ir švietimo
rėmimo 1998-2000 metais“. Departamentas tuo metu didžiausią dėmesį
skyrė lituanistinių mokyklų kūrimui
Lietuvos pasienio regionuose – etninėse žemėse. LR lėšomis buvo statomos mokyklos Baltarusijoje, Latvijoje, kultūros objektai Lenkijoje,
Kaliningrado srityje. Visas dėmesys
buvo skirtas etninių žemių lietuvių
konsolidavimui ir veiklos stiprinimui. Tuo metu kūrėsi lietuvių bendruomenės buvusiose sovietinėse
respublikose, tuo metu didžiausias
dėmesys ir parama tiek iš Lietuvos,
tiek iš PLB buvo jauniausioms, neprityrusioms lietuvių organizacijoms, padedant kurti tiek kultūrinę
veiklą, tiek švietimo struktūrą.
2004 birželio 8d. buvo pa-
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tvirtinta atnaujinta Užsienio lietuvių
bendruomenių rėmimo programa.
Šios programos priemonių plane uždavinys „Remti lituanistinį švietimą“
yra įrašytas pirmuoju. Šios programos priemonės yra iki šiol esminės
mūsų darbo gairės, jos padėjo pamatus tai bendradarbiavimo krypčiai,
kokia yra nusistovėjusi tarp švietimo
įstaigų pasaulyje ir Lietuvos institucijų.
Vėliau, 2004 metais, buvo sukurti Lituanistinių mokyklų bendrieji nuostatai, kurie skirti pasitarnauti
kaip metodinė pagalba tiems, kurie
kuria mokyklas kraštuose, kur anksčiau lietuvių nebuvo, o bendruomenės taip pat buvo besikuriančios.
Ši mūsų iniciatyva sukurta pagalbinė priemonė padėjo sukurti ir savo
veiklos modelį daugeliui naujų savaitgalinių mokyklų.
Pasaulis greitai keičiasi, matome, kad mūsų ir užsienio lietuvių
mokyklų pedagogų darbo formos
kinta, reikalauja naujų sprendimų.
Esame parengę ir jau suderinę su visomis atitinkamomis ministerijomis
naują, – tarpinstitucinę bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis programą iki 2012 m.
Pastaraisiais metais, o ypač
po įstojimo į Europos Sąjungą, padidėjo dėmesys užsienio lietuviams.
Viešojoje erdvėje atsirado specialiai
šiai tematikai skirti interneto puslapiai, TV ir radijo laidos, spauda mirga laimingomis ir liūdnomis istorijomis. Savo ruožtu, reaguodamos į
tai valstybinės institucijos taip pat
pradėjo numatyti priemones ar veiklą, įtraukiant užsienyje gyvenančius
lietuvius. Siekdami, kad visų institucijų veikla būtų koordinuojama,
o renginiai Lietuvoje ir užsienyje
pasiektų kuo daugiau bendruomenių, parengėme šią „Tarpinstitucinę
bendradrabiavimo su užsienio lietu-
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vių bendruomenėmis 2008-2012 m.
programą.“ Tai bus naujas etapas,
įgyvendinant valstybės santykių su
diapora politiką. Vienas iš programos tikslų – „vystyti lituanistinį
švietimą“. Numatyta aprūpinti metodinėmis priemonėmis, organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo renginius,
siųsti specialistus, didinti besimokančiųjų skaičių. Kuriant integralią
lietuvių tautą ypatingas prioritetas
teikiamas bendriems projektams su
Lietuvos organizacijomis. Šią programą Vyriausybės ketina priimti artimiausiu metu.
Lituanistinių mokyklų įvairovė
pasaulyje
Lituanistinis švietimas pasaulyje yra įvairialypis, beveik kiekviena mokykla yra skirtinga, nes yra
pritaikyta to krašto reikmėms, tos
bendruomenės poreikiams. TMID
turimais duomenimis šiuo metu veikia 179 užsienio lietuvių švietimo
įstaigos 32 kraštuose, kuriose lietuviško žodžio mokosi apie aštuonis
tūkstančius jaunimo. Čia norėčiau
pacituoti XX a. garsų filosofą dr.
Juozą Girnių. Jis argumentavo, kad
„lietuvis, gyvendamas išeivijoje, kas
dieną pasąmonėje sprendžia, ar priešintis nelietuviškai aplinkai ir toliau
likti lietuviu. Apsisprendimas būti
lietuviu tautiečių tėvynėje yra kartais Lietuvoje nepastebimas asmens
gyvenime, nes Lietuvoje visiškai
susiliejęs su kasdienybe, tačiau čia,
išeivijoje, yra sąmoningas, dramatiškas, net prieštaringas“. Nors Girnius
pripažino, kad išeivijos visuomet
anksčiau ar vėliau nutausta, tačiau
tiki, jog „tiek ilgai gyvuosime, kiek
patys norėsime“.
Taigi, pakalbėsiu apie tuos,
kuriuos žinome, kad nori ir siekia išlikti lietuviais.
Pagal mokymo trukmę ir apimtis bei ugdomąją veiklą galima išskirti keletą pagrindinių grupių lituanistinių ugdymo įstaigų:
Gausiausia grupė – lituanistinės mokyklos. Jų yra 126 – trisdešimtyje valstybių, apie šešis tūkstančius
mokinių. Juos moko per 600 moky-

tojų. Iš jų su aukštuoju išsilavinimu
– 79 proc., o iš jų 75 proc. – su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu. Jie
visi nusipelno didžiausios pagarbos
ir dėkingumo, kaip, beje, ir jų šaunuoliai mokiniai, laisvalaikio dieną
praleidžiantys papildomoje mokykloje.
Daugiausia tokių mokyklų yra
JAV – 29, JK – 18, Ispanijoje – 9,
Rusijoje, Baltarusijoje – po 8, Airijoje ir Vokietijoje – po 7, Ukrainoje
ir Kanadoje – po 5, po vieną lituanistinę mokyklą veikia 16 valstybių.
Tai yra „tradicinės“ mūsų suvokimu savaitgalinės mokyklos, kuriose vaikai mokosi suskirstyti pagal
amžiaus grupes, pagal savo mokytojų parengtas mokymo programas.
JAV turi sukūrusi per dešimtmečius
bendras visam kraštui programas,
kitur, ypač naujai susikūrusiose mokyklose, mokytojai pasirengia asmenininius planus, remdamiesi Lietuvoje leistomis programomis bei vadovėliais. Mokinių skaičius yra labai
nevienodas: svyruoja nuo kelių šeimų iniciatyvos savo vaikams įsteigti
mokyklą iki keleto šimtų kolektyvo,
kaip, pavyzdžiui, Maironio mokykla
Chicagoje.
Tokioms mokykloms dažniausiai vadovauja tėvų komitetai, kurie
renkasi mokytojus, organizuoja patalpas, finansiškai remia mokyklos
veiklą. Pateikusios mokinių sąrašus
tokios mokyklos iš TMID gauna pratybų sąsiuvinius, metodines priemones bei iš ŠMM nemokamus vadovėlius.
Šioje grupėje stebimas greičiausias augimas, vien praėjusiais
metais pradėjo veiklą 14 naujų mokyklų Airijoje ir Š. Airijoje, Belgijoje, Čekijoje, JK, JAV, Japonijoje,
Vokietijoje. Šiemet jau turime duomenų apie penkias mokyklas Šiaurės
Airijoje, JK, Šveicarijoje, Australijoje.
Šioje grupėje veikiantys mokytojai susiduria su didžiausiais iššūkiais savo darbe – tai skirtingas
kalbos mokėjimas, lankomumas
(kiekvieną savaitgalį kinta dalis ateinančių mokinių, kinta mokinių ir

ypač tėvelių motyvacija). Šiai mokyklų grupei aktualiausi patalpų, išsilaikymo klausimai. Šios mokyklos
gyvos tik mokytojų ir tėvų entuziazmo dėka. Ir tai yra pati svarbiausia,
gausiausia tikslinė grupė, per kurią
galima išlaikyti emocinį ryšį su Tėvyne ar kilmės šalimi. Tai yra kiekvienos bendruomenės veiklos prioritetas, pagrindas ir ateitis.
Antra pagal mokinių gausumą
– bendrojo lavinimo mokyklų grupė.
Tokių mokyklų yra septynios, jose
mokosi apie 1400 mokinių. Tai užsienyje veikiančios bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose lietuvių kalba
yra mokoma dalis dėstomųjų dalykų
– tai lietuvių kalba, Lietuvos istorija, muzika bei kiti pagal mokytojų
galimybes dalykai.
Lietuvių kalbos pamokų tokiose mokyklose gali būti iki 50 proc.
Tokio tipo mokyklos veikia Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Į šias mokyklas yra
siunčiami mokytojai iš Lietuvos, jie
dirba pagal kiekvienos šalies švietimo įstatymus.
Naujausia tokio tipo mokykla
Lietuvos lėšomis 2005 m. yra pastatyta Lenkijoje, Seinuose. Šioje mokykloje visi mokytojai yra vietiniai,
t.y. to krašto lietuvaičiai, turintys pedagoginį išsilavinimą. Pagrindinį išlaikymą skiria Lenkijos vyriausybė,
Lietuva prisideda tik iš dalies, išlaikant mokytojų skaičių.
Viena yra išskirtinė mokykla, kurioje visas mokymas vyksta
lietuvių kalba. Tai Pelesos lietuvių
vidurinė mokykla, kurios statusas
yra privati mokykla, o vienintelis
steigėjas yra mūsų departamentas.
Ši mokykla Baltarusijoje veikia jau
penkiolika metų. Beveik visi abiturientai atvyksta studijuoti į Lietuvą.
Tai vienintelė lituanistinė mokykla,
kurią visiškai išlaiko Lietuvos valstybė.
Į keletą smulkesnių pogrupių
išskiriamos pagrindinės, vidurinės
mokyklos, kurios yra lietuvių tankiai gyvenamose vietovėse ir vaikai
lietuvių kalbą pasirenka kaip vieną
iš mokomųjų kalbų, vienose šalyse,
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kaip Lenkijoje, tai vadinamos mokyklos su lietuviškomis klasėmis ar
su lietuvių kalbos pamokomis (tokios kaip Kaliningrado srityje) ar fakultatyvais.
Iš viso, mūsų turimais duomenimis, tokio pobūdžio lietuviškas
švietimas vyksta 37 mokyklose įvairiuose kraštuose.
Etninėse žemėse yra ir penki
lietuviški darželiai ar atskiros grupės, kur jauniausieji mūsų tautiečiai
supažindinami su lietuvišku žodžiu.
Prie bendruomenių veikia ir
suaugusiųjų kalbos kursai arba kitur
vadinami klubais. Čia yra mokomasi
arba tobulinami šnekamosios kalbos
įgūdžiai.
Jau ne pirmi metai kaip TMID
pavesta koordinuoti Lietuvos dėstytojų išvykimą į pasaulio lituanistikos ir Baltistikos centrus. Šiandien
skaičiuojame dėstytojus, dirbančius
septyniuose universitetuose, kur jie
moko lietuvių kalbos tiek lietuvius,
tiek užsieniečius. Tai Čekijos Brno
ir Prahos universitetuose, JAV – Illinois, Prancūzijoje – Paryžiuje, Rusijoje – Maskvoje ir Kaliningrade bei
šį pavasarį išvyko dėstytoja į Maino
universitetą Vokietijoje.
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas, kuruodamas lietuviškąjį švietimą, apima visą spektrą
amžiaus grupių – nuo darželinukų
iki universitetų studentų ir dėstytojų.
Geografine prasme – nuo Urugvajaus ir Brazilijos iki Lydos ir Tilžės.
Galite paklausti: koks yra mūsų darbo turinys?
I.Švietimo veikla yra įtraukiama į Departamento rengiamus teisės
dokumentus; Norminami trumpalaikio ir ilgalaikio turto perdavimo
klausimai, bendruomenių ir kultūros, švietimo centrų turto, pastatų registravimas užsienyje, sprendžiami
remonto ir dotacijų poreikio ir darbų
priežiūros klausimai.
II.Mūsų specialistai teikia informaciją įvairioms valstybinėms,
nevyriausybinėms institucijoms apie
lituanistinį švietimą pasaulyje, rengia poreikio ir situacijos vertinimo
analizes. Dalis minėtų naujai įsistei-
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gusių mokyklų yra įkurtos konsultuojantis su TMID specialistais.
III.Lankome mokyklas, susitinkame su to krašto, savivaldybių,
centrinių įstaigų atstovais sprendžiant aktualius vietos lietuvių poreikius.
IV Mokytojų atranka, konkursai ir veiklos koordinavimas užsienio lietuvių mokyklose. Ši veikla
vykdoma nuo 1997 m. Kiekvienais
metais siunčiamų mokytojų daugėja,
nes daugėja įstaigų ir mokinių.
Dinamika matoma iš keleto
skaičių: 2001m. buvo sudarytos sutartys su 69 mokytojais; 2004 m. –
su 90-čia; 2008 m. – su 105 mokytojais, neskaitant kultūros darbuotojų
ir dėstytojų. Departamentas sudaro
išvykimo sutartis, moka mokytojams
atlyginimus už suteiktas paslaugas,
analizuoja atliktos veiklos ataskaitas, dalyvauja renginiuose, teikia
siūlymus, aprūpina metodinėmis ir
mokymo priemonėmis.
V.Aprūpinant
vadovėliais
glaudžiai bendradarbiaujame su
Švietimo ir mokslo minsiterija
(ŠMM), kuri skiria lėšas vadovėlių įsigijimui, per pilietinio ir tautinio ugdymo programą aprūpina
vaizdinėmis, tautinės atributikos
priemonėmis, tačiau visus mokyklų
duomenis, mokinių skaičių, poreikį
bei pristatymą organizuojame mes.
Naudodamasi proga noriu visus, čia
esančius, paraginti savo pažįstamus,
kuriančius lituanistines mokyklas,
pateikti TMID-ui duomenis, kad
gautumėte informaciją bei mokymo
priemones.
Esame dėkingi Lietuvos ambasadoms ir konsulatams, kurie labai geranoriškai padeda pristatyti visas šias Lietuvos dovanas į tolimas
ir artimas lietuviškas salas. Dažnai
patys mokytojai ar tėveliai atlieka
knygnešių misiją, vietoj asmeninių daiktų parsigabendami šį „lietuvybės kraitį“. Jau kelinti metai iš
mūsų biudžeto metodinėms, mokomosioms priemonėms skiriama apie
150 tūkstančių litų kasmet.
VI. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Departamento rengiami
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mokytojų kvalifikacijos seminarai
yra tapę prasminga ir naudinga patirties mokykla. Prieš dešimtmetį
pradėję nuo kuklių kalbos kursų sekmadieninių mokyklų mokytojams
dabar organizuojame bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, lituanistinių
mokyklų atstovų atskirus seminarus
su Lietuvos specialistais, kviečiame
pasitarti dėl bendrų programų kūrimo, patirties sklaidos tarpusavyje.
Šiuose renginiuose gauname patirties ir mes, ne tik dalyviai. Išsiaiškiname poreikius, kas yra aktualiausia
mokytojams, kurie, dažnai neturėdami patirties, stengiasi ir pritraukia
gausų būrį lietuvių tėvų ir vaikų ilgamečiam bendravimui.
Kai kuriuose kraštuose mokytojai yra susijungę į švietimo tarybas, asociacijas. Manytume, tai yra
ypač svarbi, vienijanti veikla, kaip ir
PLB Švietimo reikalų komisija, kuri koordinuoja lietuviškąjį švietimą
tarp bendruomenių.
VII.2007 m. pirmą kartą surengėme universitetuose lietuvių kalbą
mokinančių dėstytojų konferenciją,
šiemet pakviesime ir jų studentus į
vasaros studijų savaitę. Labai mėgstamos yra bendruomenių vaikų stovyklos, kai aktyviausi jaunieji lyderiai gali pailsėti ir pasimokyti su
bendraamžiais iš viso pasaulio vasaros stovykloje pagal specialiai jiems
parengta programą. Kasmet organizuojamose stovyklose apsilanko
apie šimtą vaikų, rekomenduotų savo krašto bendruomenių.
VIII.Nuo 2000 metų veikia užsienio lietuvių rėmimo centras, kuris yra tapęs traukos centru lietuvių
kilmės studentams, besimokantiems
Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Švietimo ir mokslo ministerija skiria
finansinę paramą, mes savo ruožtu
koordinuojame ir finansuojame centro veiklą, skirtą bendradarbiavimui
su bendruomenėmis, skatiname jų
integraciją į Lietuvos gyvenimą per
kultūrinius, švietėjiškus projektus.
Manytume, kad dabar, kai
daug kalbama apie „protų nutekėjimą“, „emigracijos bangas“, labai
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prasminga yra tokios organizacinės
ir finansinės paramos centro veikla,
prisikviečiant kasmet į Lietuvą studijuoti per 50 jaunų, perspektyvių
savo tautiečių, tiek iš tolimų, tiek artimų kraštų.
IX.Pagal savo misiją departamento pagrindinė veikla skirta bendruomenių veiklos konsolidavimui,
ryšių su Lietuva stiprinimui. Lituanistinio švietimo veikla yra tik viena
iš mūsų darbo krypčių.
Pagal 2007 m. finansavimą
kultūrinei užsienio lietuvių veiklai
buvo skirta 42 proc. visų projektams
skirtų lėšų, švietimui – 29 proc., informacinei, leidybinei veiklai – 18
proc.
Nors labai sunku išvesti takoskyrą, ar bendruomenės šventė,
koncertas yra tik kultūrinis renginys,
juk dalyvaujantiems tai gali būti ir
šviečiamojo pobūdžio įvykis. Iš viso
šiems metams lituanistinės ugdymo
įstaigos pateikė 131 paraišką veiklos
daliniam finansavimui. Koordinacinės tarybos sprendimu skirta daugiau kaip 400 000 litų veiklai organizuoti.

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento bendravimas su užsienio lietuvių švietimo įstaigomis
skaičiuoja jau trečią dešimtmetį.
Yra susiklosčiusios tradicijos, aiški
prasmė ir paskirtis. Bendraujame su
savo kolegomis kitų valstybių pareigūnais, kurie dirba panašų darbą.
Drąsiai galime teigti, kad Lietuvos valstybės bendravimas su tautiečiais užsienyje neatsilieka nuo
laikmečio galimybių, niekuo nenusileidžiame nei veiklos forma, nei
turiniu. Dalinamės savo patirtimi,
domimės didesnių valstybių patyrimu. Jau turime sumanymų 2009 metams.
Esame atviri naujovėms ir pasiūlymams. Bus atnaujinti Lituanistinių mokyklų nuostatai, kuriamas
virtualus mokytojų bendravimui
skirtas forumas TMID tinklalapyje.
Galima prognozuoti, jog, keičiantis komunikacijos priemonėms,
keisis ir tradicinio lituanistinio mokymosi formos, bus galima lanksčiai
ir per atstumą dalyvauti pamokose.
Mūsų parengtoje Ilgalaikėje
valstybės santykių su užsienio lie-

tuvių bendruomenėmis strategijoje, kuri buvo derinama su PLB, yra
įvardijama kaip viena iš silpnų darbo sričių tai – nesukurta adaptuotų
lituanistinio švietimo vadovėlių ir
kompiuterinių mokymosi priemonių sistema bei nepakankamai reglamentuojamas lituanistinių mokyklų
programų turinys, neparengti lituanistinių mokyklų darbo kokybės vertinimo kriterijai.
Lituanistinio švietimo forumas skirtas tam, kad mes visi bendrai išsiaiškintume poreikius, kaip
Lietuvos mokslininkai, valdininkai,
organizacijų atstovai gali bendradarbiauti ir padėti tobulinant lituanistinio mokymo turinį. Ieškome idėjų ir
partnerių jau sumanytiems projektams įgyvendinti.
Pabaigai noriu pacituoti daugeliui gerai pažįstamos Vaivos Vėbraitės žodžius: „Mūsų galioje – bet
kur pasaulyje kurti savą pasauliuką,
kurio kontūrai mums jaukūs, kuriame esame vienas kitam pažįstami ir
jaučiamės reikalingi, kurio raidos
autoriais esame patys“.
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Jungtinės Karalystės lituanistinio švietimo patirtis

LIUDA JOVAIŠIENĖ (KAIRĖJE)

FO RU ME PER SKAI TĖ

JKLS ŠVIETIMO

TA RY BOS

PRA NE ŠI MĄ

Istorija...
Po Antrojo pasaulinio karo
britai pirmieji pasirūpino pabėgėlių
stovyklose Vokietijoje ir Austrijoje
pasiieškoti sau reikalingos darbo jėgos, kurios jiems ypač trūko ligoninėse, žemės ūkyje, tekstilės pramonėje ir kitur. Paaiškėjus, kad vidaus
reikalų ministerija nenumato kliūčių
įsileisti pabėgėlių, 1946m. balandžio
mėn. Ministrų kabineto užsienio darbininkų komitetas galutinai susitarė
dėl pirmosios pabėgėlių įsigabenimo schemos, kuri pavadinta „Baltic
Cygnet“ (lietuviškai tai reikštų Baltijos jaunosios gulbės).
„...Buvo leista įsigabenti 1000
moterų 21-40 metų amžiaus ir tik...
pabaltiečių. Pirmasis būrys atvažiavo 1946m. spalio 19d., o paskui iki
metų pabaigos – po 100 kas savaitę“.
Tai ištrauka iš Kazimiero Barėno knygos „Britanijos lietuviai“,
kuria ir norėjau pradėti, nes būtent
šioje mūsų išeivijos šviesuolio kny-
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goje, žinoma, taip pat ir dar gyvų tos
emigracijos bangos žmonių pasakojimuose ir atmintyje, atgyja JK lituanistinis švietimas.
O mokyklų ir švietimo klausimai rūpėjo DBLS nuo pat pirmųjų
jos veiklos metų, t.y. nuo 1947-ųjų.
Todėl 1950m. buvo įkurta švietimo komisija, kuri vienijo 8
veikiančias sekmadienines ar savaitgalines lietuviškas mokyklas, derino
programas, rūpinosi naujų mokyklų
steigimu, priežiūra ir šelpimu, personalu, stengėsi išsiaiškinti suaugusiųjų švietimo galimybes ir didžiavosi,
kad lietuviškas mokyklas lanko 101
mokinys ir dirba 16 mokytojų Bradforde, Corbyje, Londone ir Manchesteryje.
Pavyzdžiui, 1946m. rudenį
lietuviška šeštadieninė mokykla pradėjo darbą Bradforde, kadangi mieste apsigyveno daug lietuviškų šeimų.
Jos iniciatoriai buvo kunigas J.Kuzmickis ir DBLS Bradfordo skyriaus
pirmininkas J.Jokubka. Jie ir buvo
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pirmieji mokytojai. Buvo mokoma
lituanistinių dalykų, tikybos, o į talką įsijungus J.Juškai, – lietuviškų
dainų, O.Šergalytei – tautinių šokių.
1953m. mokykloje mokėsi 28 mokiniai, buvo suformuoti 3 skyriai, o
1957m., Bradfordo lietuviams nusipirkus klubui namus, mokykla turėjo
pastovią ir patogią pastogę, kur taip
pat buvo įkurta mokyklos biblioteka,
turinti 300 knygų. K.Barėno knygoje
minima, kad buvo švenčiamos vaikų
šventės – Kalėdų eglutės, ruošiami
Motinos dienos minėjimai, vaikų subatvakariai-švietimo valandėlės.
Nuo 1954m. lapkričio 7d. darbą pradėjo rytų Londono savaitgalinė mokykla, į kurią susirinko apie
20 vaikų ir buvo mokomasi tautinių
šokių, dainų, lietuvių kalbos. Tėvų
komitetas kasmet ruošdavo vaikams
Kalėdų eglutes ir Motinos dienos
šventes, kuomet mokiniai turėję progos pasirodyti ko išmokę.
Manchesteryje lietuviai yra
turėję mokyklą dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, o DBLS Notinghamo
apygardos rūpesčiu mokykla buvo
įsteigta 1949m., kurią lankė 6 vaikai
ir pamokos vykdavo vienuolyne.
Savo iniciatyva ieškodami vadovėlių užjūriuose, pasinaudodami
visais kontaktais ir draugiškai padėdami vieni kitiems, paženklinti savo
atsidavimu, maištingumu ir nepailstančiu noru kurti, dalintis tuo, kas ne
tau vienam priklauso, – kunigai, mokytojai pagal profesiją ir ne, tačiau
visi jie – tikri šviesuoliai ir švietėjai, formavę lituanistinį švietimą,
autoritetai, nuo kurių priklausė vaikų, lankančių mokyklėles, augimas,
dvasinis ir moralinis formavimasis
ir didžiulis noras ateityje, gyvenime
BŪTI, VEIKTI, IMTI bei DUOTI,
nešant ir saugant tautiškumo, lietuvybės ir senosios gimtosios kalbos
aukurą.
1968m. balandžio 16d. buvo
priimtas netgi nutarimas skirti paskatinamąsias premijas (tais laikais
po 10 svarų) visiems tiems jaunuo-
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liams, kurie prie savo gimnazijų ar
specialiose komisijose išlaikys lietuvių kalbos egzaminą, pasirinktą vietoj kurios nors kitos užsienio kalbos.
Buvo paskirta 15 tokių premijų.
Laikui bėgant, aplinkybėms
keičiantis, kai kurios mokyklos savo
veiklą nutraukė, o ilgesnį laiką gyvavo tik Rytų Londono savaitgalinė
mokykla, kuri dirbo su pertraukomis
ir pamokos vyko viename iš Šv. Kazimiero bažnyčios klebonijos kambarių. Mokyklos vedėjas R.Kinka ir
mokytoja Domeikaitė, 1980m. rugsėjį viešėję JAV, tarėsi dėl paramos
mokyklai vadovėliais su PLB švietimo komisijos vicepirmininku kun.
A. Saulaičiu.
Nuo 1983m. rugpjūčio pradžios Marija Barėnienė ėmėsi šeštadieniais mokyti savo namuose lituanistinių dalykų keletą artėliau
gyvenančių jaunuolių. O „Europos
lietuvio“ 35 numeryje 1987m. pranešama, kad spalio 3d. Lietuvių namuose pradės darbą šeštadieninė
mokykla, kuri pavadinta Maironio
vardu, o ją globoja DBLS, nutarusi
suvažiuojantiems iš Rytų Londono
mokiniams apmokėti kelionės išlaidas.
1994m. mokytoja Ž.Stanton
Šlekytė pasidžiaugė, kad mokykla jau veikianti 8 metus ir joje mokosi jaunieji ir suaugusieji, taip pat
anglai, kurie nori išmokti lietuvių
kalbą. Vaikus į šią mokyklą atvežti
užtrukdavo ne mažiau kaip valandą,
todėl tas darbas, pabrėžė mokytoja,
buvo tėvų ir vaikų pasiaukojimas.
Uždarius Lietuvių namus
Maironio mokykla kurį laiką rado
prieglaudą Šv. Kazimiero parapijos
patalpose Londone.
...ir šiandiena
Gal todėl naujai atvykęs kunigas Petras Tverijonas, bandydamas
išsaugoti šios mokyklos tradicijas
ir lietuviškumo aidą, stengėsi atgaivinti mokyklėlės veiklą ir prašydavo
tėvelių palikti savo vaikučius lietuvių kalbos pamokėlėms po šv. Mišių.
Su didžiule meile ir be jokio atlygio
daugiau negu dvejus metus mokė-

me vaikus gimtąja kalba skaityti,
rašyti, deklamuoti, ruošėme įvairias šventes, naudojomės bažnyčios
bibliotekoje esančiais vadovėliais,
atsiųstais iš Amerikos, spausdintais
užjūriuose. Tai buvo nepaprastai šiltas ir švelnus prisilietimas prie lietuvių kalbos, nes ne paslaptis, kad, iki
Lietuvai įstojant į Europos Sąjungą,
daugelio lietuvių šeimų buvimas JK
nebuvo legalus, todėl žmonės gyveno labai uždarai ir net į bažnyčią
ateidavo su baime, stengėsi niekur
nedalyvauti.
Keitėsi laikas, keitėsi žmonės,
ir kunigo P.Tverijono inicijuota mokyklėlė išaugo į Šv. Kazimiero parapijos lituanistinę mokyklėlę „Švyturiukas“.
Vykstant didžiulėms permainoms mūsų laikmetyje, Lietuvai
įstojus į ES ir atsiradus galimybei
nebetūnoti už širmos ir nebebijoti,
suaktyvėja lietuviškas gyvenimas ir
čia, JK.
Jausdami Lietuvos vyriausybės rūpestį ir pasikeitusį požiūrį į
emigrantą – tos pačios tautybės, ta
pačia kalba šnekantį, tas pačias vertybes aukštinantį lietuvį, tik šiuo
metu gyvenantį kitur, kuriasi naujos
lituanistinės mokyklėlės, darželiai,
savaitgalinės mokyklos ir privačios
lituanistinės mokykos, pradeda veikti religinės priklausomybės pagrindu
finansuojamos lietuviškos švietimo
įstaigos, taip pat lituanistinis švietimas vyksta ir angliškose bendrojo
lavinimo bei pradinėse mokyklose,
kur mokytojais ar mokytojų asistentais dirba lietuviai pedagogai, įgiję
kvalifikuoto mokytojo statusą JK.
Džiugina britų vyriausybės dėmesys,
atkreiptas į kitų tautų atstovų vaikus.
Jiems suteikiama parama ir pagalba.
Vienas iš britų vyriausybės nutarimų
tvirtina, jog jei mokykloje mokosi
18 ar daugiau kurios nors tautybės
vaikų, jų tėvų pageidavimu ir raštišku tėvų prašymu mokykloje gali
pradėti dirbti mokytojas, šnekantis
ta pačia nacionaline kalba. Pati buvau įdarbinta Bishop Challoner katalikų kolegijos mokykloje tam, kad
padėčiau adaptuotis mokykloje besi-

mokančiam dideliam skaičiui lietuvių, galėčiau tęsti gimtosios lietuvių
kalbos mokymą fakultatyvo būdu,
nes tik vertinant, mokant ir gilinant
gimtosios kalbos žinias ir išsaugant
tautiškumą bei savo pradžios šaknis,
galima įvertinti ir išmokti naudotis
kitų tautų lobiais, gerbiant ir atsirenkant tai, kas tau reikalinga ir nesvetima.
Šiai dienai Jungtinėje Karalystėje yra 19 veikiančių lituanistinio švietimo institucijų: savaitgalinių mokyklų, mokyklų, veikiančių visą savaitę, darželių, lietuvių
kalbos fakultatyvų, dramos studijų,
kurias lanko daugiau kaip 1000 įvairaus amžiaus vaikų.
Mokyklos dirba pagal individualiai paruoštas programas, atsižvelgdamos į LR Švietimo ir mokslo
ministerijos, Tautinių mažumų departamento rekomendacijas.
Mokomųjų dalykų spektras
gana platus. Mokoma lietuvių kalbos, Lietuvos pažinimo, etnokultūros, žodžio ir judesio raiškos, dailės
ir kai kurių specializuotų dalykų:
tokių kaip matematika, anglų kalba,
šiuolaikinis šokis ir t.t.
Mokytojai, išanalizavę galimybes, poreikius ir savo mokinių
gebėjimų bei žinių lygį, Bendrojo
ugdymo programas pritaiko saviems
poreikiams.
Lituanistinio švietimo darbo
plotmėje yra ir sunkumų. Dauguma
mokytojų turi pedagoginį išsilavinimą, todėl labai aktuali problema yra
kvalifikacijos lygio palaikymas ir
tobulinimas. Švietimo plėtrą Jungtinėje Karalystėje stabdo aukštos patalpų nuomos kainos, todėl didžioji
dalis finansinės naštos gula ant tėvų
pečių.
Vaikai į mokyklas renkasi gana noriai, išsiilgę ir ieškodami tikresnio bendravimo ir draugų, taipogi
žinių, patirties ir tuo pačiu norėdami
išreikšti save.
Prieš trejus metus Didžiosios
Britanijos Lietuvių sąjungos iniciatyva buvo įkurta Švietimo taryba.
Jos tiklas – koordinuoti ir konsultuoti strateginiais švietimo plėtros
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FORUMO „LITUANISTINIS ŠVIETIMAS: PERSPEKTYVOS IR TENDENCIJOS“ DALYVIAI. JOLANTOS NORKEVIČIENĖS NUOTR.
klausimais Jungtinės Karalystės teritorijoje, užtikrinti veikiančių lituanistinių mokyklų, ikimokyklinių ir
kitų mokymo įstaigų sėkmingą veiklos funkcionavimą, siekti glaudaus
mokymo įstaigų bendradarbiavimo,
kurti švietimo bazę, sudarant sąlygas
mokytojams ir švietėjiškos veiklos
atstovams dalintis patirtimi, tobulinant pedagoginę veiklą.
Iš pastarąjį pusmetį įvykusių
renginių reiktų paminėti du. Spalio mėnesį vyko pirmasis visuotinis
Švietimo tarybos suvažiavimas. Jo
metu buvo nuspręsta narių skaičių
nuo 7 padidinti iki 11, išrinkta nauja
Švietimo taryba.
Kitas renginys – tai jau antrus metus Švietimo tarybos kartu su
LR ambasada organizuojami 3 dienų
kursai, kurių metu mokytojai supažindinami su naujausiomis lietuvių
kalbos mokymo metodikomis, įgyja teorinių ir praktinių lituanistinio
švietimo formavimo, lietuvių tautos
tradicijų ir papročių puoselėjimo, pilietiškumo ugdymo įgūdžių. Šie kursai yra labai palankiai vertinami tiek
jų dalyvių, tiek lektorių iš Lietuvos.
Užmegzti kontaktai sudaro palankias
bendradarbiavimo galimybes.
Esame numatę kitus renginius: tai seminaras tėvams apie lituanistinį ir pilietinį švietimą šeimoje, ikimokyklinių įstaigų kūrimo
juridinius klausimus, konferenciją/
diskusiją „Lituanistinės mokyklos
ir mokytojai Jungtinėje Karalystėje:
bendradarbiavimo perspektyvos“,
Manchesterio dramos klasės gastroles Londone, Vaikų gynimo dienos
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minėjimą, dalyvavimą Ispanijoje
vyksiančiame sąskrydyje „Draugystės tiltas“.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsivėrus darbo rinkai JK
atsirado poreikis steigti ne tik kuo
daugiau lituanistinių mokyklėlių, bet
ir įteisinti lietuvių kalbos, kaip modernios užsienio kalbos egzaminą vidurinės mokyklos baigiamuosiuose
(GCSE-General Certiﬁcate of Secondary Education) egzaminuose. Toks
egzaminas būtų labai stipri paskata
ir motyvacija jaunajai kartai. Savo
pasiūlymą pateikėme egzaminų įteisinimo ir organizavimo reikalais užsiimančios organizacijos AQA (Assesment and Qualiﬁcations Alliance)
vadovams. Susitikimų su AQA atstovu metu aptarta procedūra ir veiksmų
planas, kaip Lietuvių Bendruomenė bei Jungtinės Karalystės mokslo
įstaigos galėtų pareikšti savo norą
bei apsisprendimą del lietuvių kalbos
egzamino įteisinimo. Buvo surinkti
devyni tūkstančiai parašų iš Jungtinėje Karalystėje gyvenančių tėvų,
kurie palaiko mūsų siekį įteisinti lietuvių kalbos egzaminą ir pageidauja,
kad įteisinus jų vaikai baigiamuosiuose egzaminuose pasirinktų lietuvių kalbą. Kreipėmės į 485 Švietimo
skyrius vietinėse savivaldybėse. Parašėme 7,5 tūkstančio laiškų Britanijos pradinių ir vidurinių mokyklų
vadovams, kad jie informuotų mokyklas lankančių lietuvių tėvus bei
išreikštų savo, kaip edukacinių institucijų, poziciją dėl egzamino. Sunku būtų papasakoti, kiek pastangų ir
darbo įdėjo bendruomenė, siųsdama
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laiškus, rengdama ir analizuodama
rašytinius įrodymus apie egzamino
reikalingumą. Nesinorėtų, kad mūsų
siekiai būtų sužlugdyti biurokratinių
reikalavimų peripetijose. Deja, AQA
š.m. sausio mėn. mus informavo, jog
kurį laiką žadėto atsakymo mes dar
nesulauksime. Paguodžia tik tai, kad
laiške paaiškinta, jog visos Jungtinės
Karalystės egzaminų tvarkos keitimas bei užsienio kalbų mokymo strategijos vystymas įtakojo tokį AQA
sprendimą.
Norėčiau tuo pačiu paminėti
ir veikiančią Britų-Lietuvių draugiją
„Tiltas“, kadangi JKLS steigia Švietimo ir kultūros fondą, kurio tikslai
yra padėti išlaikyti ir puoselėti lietuviškas tradicijas ir kultūrą ir tai perteikti jaunajai kartai, remti lituanistines mokyklėles ir lituanistinį švietimą. Bet, žinoma, didžiausi mūsų
remėjai ir pagalbininkai yra Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas,
Švietimo ir mokslo ministerija, be
kurių globos mes neįsivaizduojame
savo veiklos.
Ir turbūt didžiausias pavyzdys, kad visi mes einame teisingu
keliu, kad nesame išsibarstę ir svetimi, kad turime bendrus tikslus, ketinimus, siekimus ir didžiuojamės tuo,
kas esame, yra šis mūsų šiandieninis
forumas, mūsų buvimas kartu ir kalbėjimasis.
Parengė Liuda Jovaišienė
ir Renata Retkutė
JKLS Švietimo taryba
Forumo medžiagos skelbimą
parėmė Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės
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Žinių niekada nėra per daug net ir mokytojui

Lituanistinio švietimo užsienyje darbuotojų forume dalyvavo mokytojai iš 24 kraštų, tarp jų susiradome mažiausiai „Pasaulio lietuvyje“ pastaruoju metu minimų vietovių atstoves ir pakalbinome. Taigi per pertrauką sėdame pasišnekučiuoti su Ispanijos –
Valensijos Kasteljono mokyklos „Gintarėlis“ lituanistinės mokyklos mokytoja Jūrate
Lileikiene bei Navaros lituanistinės mokyklos „Saulutė“ mokytoja Silva Petkauskiene.
Jų draugijoje buvo ir Tbilisio lituanistinės mokyklos mokytoja Lidija Giorgobiani.

(IŠ KAIRĖS) JŪRATĖ LILEIKIENĖ, LIDIJA GIORGOBIANI IR SILVA PETKAUSKIENĖ
–Ko atvažiavot, ko tikėjotės
atvykusi, klausiu pirmą kartą dalyvaujančios mokytojos Jūratės iš
Valensijos.
–Pirmiausia patirties. Lietuvoje dirbau 5 m. mokykloje ir dirbau
geroje mokykloje – gimnazijoje, bet
pradėjus dirbti Ispanijoje, visą savo
patirtį turėjau braukti lauk. Dirbu antri metai, bet prieš kiekvieną pamoką griebiuosi už galvos: nuo ko pradėti? Nes dirbu viena, grupėje turiu
vaikų nuo 5 iki 12 metų, kalbėjimo
lietuviškai lygis skirtingas, amžius
taip pat skirtingas. Atrasti vidurį yra

labai sunku. Apsidžiaugiau pamačiusi, kad yra JAV, Kanados lietuvių
kalbos mokytojų, kurie jau daugelį
metų dirba, iš jų tikiuosi pasimokyti. Mano mokyklėlėje yra apie 10-12
vaikučių.
–Kiek apylinkėje lietuvių?
–Visi galvoja, kad Ispanijoje
yra labai daug lietuvių, bet iš tiesų
Valensijos zonoje mūsų nėra labai
daug. Almerijoje tai iš tiesų – ten
nuvažiuoji – kas antra mašina yra
lietuviškais numeriais. O mūsų nėra
mažai, bet ir nėra labai daug.
Mano, Navaros, mokyklėlė

prieš trejus metus buvo pirmoji lietuvių įsteigta Ispanijoje, – sako Silva. Pradžioje buvo labai gerai, ir tėveliai buvo labai aktyvūs, bet vaikai
jau paaugo, sulaukė 14 metų, jau nelabai nori eiti. Jeigu tėvai neverčia,
tai ir nebeina. Nes mokyklėlė yra
tolokai, Navaros centre Tudeloje.
Navaroje gyvena daugiau kaip 200
lietuvių. Vaikus reikia vežti 20-30
km. Pvz., 4 mažiukus vaikus nuo 3
iki 6 metų dvi mamos veža net iš Saragosos, kuri yra beveik 90 km. Viena mama medikė, kita yra mokytoja, jos susikooperuoja. Dabar mano
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vaikiukai jau yra gimę Ispanijoje. Jie
kalba ispaniškai. Jeigu aš jų klausiu
lietuviškai, jie atsako ispaniškai, barasi ispaniškai, bet aš ant jų nepykstu, apsieiname gražiuoju. Pradedam
pamokėlę Beatričės Grincevičiūtės
įdainuota „Kiškiai pyškiai“ dainele.
Su trimečiais man labai nelengva,
pradžioje jie net nenorėjo likti mokykloje. Į mokyklą mažiukai ateina
su žaisliukais, žaidžia, lietuviškai
su jais kalbasi. Su vyresniais mes
dirbom iki Velykų ir padarėm pertrauką, nes su mažiukais ruošiamės
„Expo“ parodai Saragosoje, kur visuomeniniais pagrindais mes atstovausime Lietuvai.
–Kaip dalinate tėvus? Kuo
tie, kurie atveda į mokyklą vaikus,
skiriasi nuo kitų, tų, kurie vaikų į
mokyklą neveda, – klausiu Silvos.
–Jų vaikai bus ispanai. Jie man
taip sako: mūsų vaikai bus ispanai,
jiems ir taip sunku ispanų mokykloje
mokytis, o lietuvių kalba juos ir mus
tik apsunkins...
–Ar didžioji dauguma lietuvių ketina likti Ispanijoje?
–Kiti gal ir neliks, bet jie mano, kad dabar vaikas turi mokytis
ispanų mokykloje. Kai kurie kalba,
kad jie tikrai liks ten. Yra nusipirkę
butus. Kiti sako, kad ten gyvens, kol
vaikas baigs mokyklą, gaus vidurinįjį išsilavinimą. „Nenoriu aš to vaiko tampyti, tegu jis mokosi vienoje
mokykloje“, – sako. Yra jaunų, išsituokusių šeimų arba moterų, susituokusių su ispanais. Pasitaiko, kad
mišriose šeimose vyrai ispanai netgi nenori, kad vaikai lankytų lietuvišką mokyklą. Žmonai jie sako: tu
mokykis ispanų kalbos ir tegu vaikas
mokosi. Todėl kelios mergaitės išėjo
iš mokyklos, – sako – užteks. Rašyti moka, skaityti moka, ir gana. Tos
mergaitės jau Lietuvoje buvo pasimokiusios pradinėje mokykloje, neblogai lietuviškai kalba ir rašo.
–Vasaromis iš D. Britanijos
ar net Amerikos lietuviai vaikus
atveža pas senelius į Lietuvą. O iš
Ispanijos?
–Jie važiuoja pas senelius ir
iš Navaros, ir iš Valensijos, – sako
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Jūratė. – Tas vaikas, kuris važiuoja
vasarai pas senelius, labai skiriasi
nuo kitų. Aš turėjau vieną mergaitę,
kuri lietuviškai visiškai nemokėjo,
nors jos mama buvo lietuvė. Vaikas
augo globos namuose, nes mama turėjo problemų. Ir vaikas buvo problemiškas. Ji nieko nesuprasdavo ir
pamokose nenusėdėdavo. O kai vasarą praleido lietuviškame darželyje,
grįžo visai kitokia – ir elgesys pasitaisė, ir kalba. Su ja pasidarė įmanoma bendrauti. Vaikai labai imlūs ir į
mokyklėlę nori eiti. Savo vietovėje
nepažįstu tėvų, kurie nenorėtų vaikų
leisti į lietuvišką mokyklėlę. Ir vyras
ispanas išmoksta lietuviškai, suprasdamas, kad vaikas turi kalbėti motinos kalba. Yra kita nelaimė. Pažįstu
šeimą, kur tėvai abu lietuviai, o jų
vaikai tarpusavyje kalba ispaniškai.
Tėvai tuo didžiuojasi, nes patys nepajėgia ispaniškai išmokti. Žodžiu,
kontrastai labai dideli.
Ispanijoje dirbančios mokytojos yra savanorės, už šį darbą joms
niekas nemoka: „Tai mūsų laisvalaikis“, – sako Silva”.
– Na, o kaip Gruzijoje? –
klausiu Lidiją.
–Mes turim vieną mokyklą
Tbilisyje, dirbam jau labai seniai,
12 metų. Sunkumų kaip ir visur, yra.
Nors praktikos turim, bet jos visada
reikia daugiau. Esu viena mokytoja.
Šiemet vaikučių turime 10, bet jie
labai skirtingi, gal vienintelis pliusas, kad jų vienodas žinojimo lygis,
nepaisant, kad mažiausias mokinys
yra 11 metų, o vyriausias 38. Jiems
mokykloje smagu. Užsiregistravusių lietuvių Tbilisyje yra apie 30, o
gal ir dar mažiau. Tai dažniausiai už
gruzinų ištekėjusios moterys. Vyrų lietuvių neturim. Naujai atvažiavusių nėra, visos esame atvykusios
anksčiau. Yra gal 15-20 tokių, kurios nuolat susitinkam. Ryšius palaikom su TMIDu, iš ten gauname
vadovėlius ir kitą medžiagą. Mūsų
vaikų lankyti lietuvišką mokyklą
šeštadienį versti nereikia, jie labai
noriai eina. Priima ją kaip malonų
priedą prie savo gyvenimo, kaip malonų laiko praleidimą. Pas mus taip
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priimta, kad jeigu vaikas yra mokyklinio amžiaus, jis būtinai eina į lietuvišką mokyklą. Labai didelis stimulas yra vasaros stovyklos Lietuvoje –
tai pasaulio lietuvių vaikų stovyklos.
Mes sudarom planus, kurie važiuos
šiemet, kurie po metų ar dvejų. Jie
tai žino ir labai laukia. Stovyklos yra
buvusios prie ežero ir Palangoje. Jas
organizuoja TMIDas ir finansuoja 2
vaikučių ir vieno lydinčiojo kelionę
ir gyvenimą stovykloje kasmet. Tuo
yra suinteresuoti ir tėvai.
–O Ispanijos tėvai veža vaikus į tokias stovyklas?
–Mes gauname kvietimus tik
iš privačių stovyklų, už kurias reikia
mokėti. Ispanijoje dirbantis žmogus
800 litų už 10 dienų stovyklą ir dar
už kelionę negali susimokėti, brangu,
– sako Silva iš Navaros, bet priduria,
kad paramos iš TMIDo gauna ir jie:
–Praėjusiais metais parašiau
projektą ir mūsų projektas buvo finansuotas. Surengiau stovyklą Motinos dienai. Tėveliai žaidė krepšinį,
aš vaikams vedžiau atvirą pamoką,
buvo vietos televizija (lietuviai turi savo laiką), vakare buvo bendros
Mišios, kurias aukojo Granados kunigas. Lietuvių susibūrimuose dalyvauja, žinoma, ne visi. Man atrodo,
kad visi niekur nesirenka. Yra tokių,
kurie visiškai nenori bendrauti su
savais. Kaip ir Lietuvoje yra žmonių, kurie nenori būti visuomenėje.
Pas mus buvo iš Kanados atvažiavęs prel. E. Putrimas, aukojo Mišias,
laimino vaikus. Suvažiavo lietuviai
iš tolimų apylinkių, nusifotografavom, valgėme bendrą vakarienę. Pakliuvom į Ispanijos laikraščius. Po
to atrodė, kad jau imsime bendrauti
aktyviau, bet darbai… Yra kas dirba
kooperatyvuose sezono meto – nuo
pirmadienio iki sekmadienio. Vasarą norisi užsidirbti pinigėlių. Yra
šeimų, kurios išvažiavo į Angliją
ir vaikiukus išsivežė. Dabar jie jau
mokysis angliškai. Tai paprastai jauni žmonės. Jie jau kosmopolitai. O
šiaip mūsų vaikiukai yra geri, kad ir
pasibara ispaniškai. Ispanijoje pasibarti yra natūralu.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

tėvynėje

Šiemet vėl vyks žygis – „Misija Sibiras‘08“

EKSPEDICIJŲ Į SIBIRĄ DALYVIAI TVARKO
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) šiais metais vėl
rengia ekspediciją į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Sibire. Buvo
paskelbta dalyvių atranka. Patekę į
ekspedicijos būrį žmonės pirmiausia dalyvaus bandomajame žygyje
Lietuvoje. Jį įveikę jaunuoliai liepą
vyks į sudėtingą ir daug išbandymų
žadančią ekspediciją Sibire. Kartu
su misijos dalyviais šiemet į Sibirą
išsiruoš ir žinomas pramogų pasaulio atstovas Marijonas Mikutavičius.
Žygis Sibire truks tris savaites – nuo
liepos 3 d. iki liepos 23 d. Didžiąją
laiko dalį dalyviai gyvens palapinėse
laukinės gamtos sąlygomis, daugybę
kilometrų keliaus pėsčiomis, kartu
su savimi nešdami kuprines.
Marijono Mikutavičiaus teigimu, ši ekspedicija gali tapti gyvenimo iššūkiu: „Ši misija pareikalaus
beprotiškai daug jėgų bei ištvermės,

LIE TU VIŠ KAS KA PI NES

tačiau kartu – tai puiki proga pamatyti, kaip iš tiesų atrodė tremtinių
gyvenimas, turėsime galimybę pasikalbėti su vis dar Sibire gyvenančiais tremtiniais. Šie išgyvenimai
realūs, apčiuopiami, o ne pasenęs
tekstas istorijos vadovėlyje“. Pasak
Marijono, tokie jaunimo projektai –
naujas būdas parodyti, kad jaunimas
Lietuvoje yra iš tiesų patriotiškas.
Kartu su ekspedicijos dalyviais į Sibirą šiemet vyks ir profesionali filmavimo grupė. Ji fiksuos
projekto „Misija Sibiras‘08“ dalyvių
išgyvenimus, gyvenimo Sibire realybę, pokalbius su ten gyvenančiais
lietuviais. Iš šios filmuotos medžiagos bus sukurtas dviejų dalių dokumentinis filmas.
2006 m. ir 2007 m. LiJOT
surengė 4 sėkmingas ekspedicijas į
Sibirą. Ekspedicijų metu jaunimas
sutvarkė apie 40 lietuviškų kapinių,

susitiko su ten gyvenančiomis lietuvių bendruomenėmis. Susipažinti su
projekto rezultatais galima puslapyje www.misijasibiras.lt.
„Pagrindinis projekto „Misija Sibiras‘08“ tikslas – parodyti,
kad jaunimas Lietuvoje yra patriotiškas“, – sako ir LiJOT prezidentas
Šarūnas Frolenko. Projekto globėjai:
prezidentas Algirdas Brazauskas ir
Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra 1992 m. įkurta
didžiausia nevyriausybinių jaunimo
organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 56 nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas, – praneša Laura
Tyrylytė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ryšių su visuomene koordinatorė.
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Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas

Kovo 25-28 d. Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo lietuviai kunigai, dirbantys
sielovadoje su emigrantais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Punske,
Kaliningrade, Novosibirske, taip pat
atstovai iš Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino bei Jėzaus draugijos. Suvažiavimas prasidėjo kovo
25-osios vakare Vilniuje, Eucharistijos šventimu Bernardinų bažnyčioje,
liturgijai vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas rūpintis
užsienio lietuvių sielovada prel. Edmundas Putrimas.
Kovo 26 d. suvažiavimo dalyviai meldėsi Vilniaus arkikatedros
bazilikos šv. Kazimiero koplyčioje, homiliją skelbė LVK generalinis
sekretorius mons. Gintaras Grušas.
Po to posėdžiai, kuriems vadovavo prel. E. Putrimas, vyko Lietuvos
vyskupų konferencijos patalpose.
Įvadinės konferencijos metu buvo aptarta problema, kai išvykdami
uždarbiauti emigrantai palieka Lietuvoje savo vaikus, o tai jau atsiliepia skaudžiomis pasekmėmis. Buvo
pasidalinta įvairių kraštų patirtimi
minėtu klausimu ir sielovadinėmis
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galimybėmis sprendžiant šią opią
problemą. Vėliau buvo kalbėtasi ne
tik apie sielovadines, bet ir apie ekonomines bei socialines tendencijas
užsienyje, susijusias, be abejo, ir su
mūsų tautiečių gyvenimu.
Suvažiavimo dalyvius aplankė kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
o kiek vėliau ir Apaštalinis nuncijus
arkivysk. Peter Stephan Zurbriggen,
kurie ne tik pasveikino susirinkusiuosius, bet ir tarė padrąsinantį ir
dar labiau misionieriškai veiklai paskatinantį žodį. Susitikimų metu buvo paraginta kurti ilgalaikę ir trumpalaikę misionieriškos veiklos strategiją ir ieškoti galbūt visiškai naujų
būdų jai įgyvendinti.
Popietinėje dalyje du pasauliečiai paliudijo apie savo misionierišką
patirtį Baltarusijoje bei Kazachstane,
Azerbaidžane ir Gruzijoje. Vėliau
teol. dr. Artūras Lukaševičius pasidalino savo pranešimu „Misiologija šiandien“, įvardindamas Lietuvos
parapijose vyraujančias katalikiško
gyvenimo sampratas bei pateikdamas
praktinį modelį galimam emigravusių lietuvių sielovados planavimui.
Prelegento mintis lydėjo svarūs atsakymai į suvažiavimo dalyvių gausius
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ir jiems aktualius klausimus.
Kovo 27 d. suvažiavimo dalyviai viešėjo Šiluvoje, kur 12 val.
šventė Eucharistiją su Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku arkivysk. Sigitu Tamkevičiumi, SJ. Po
pietų Jono Pauliaus II namuose arkivyskupas su atvykusiais kunigais
kalbėjosi apie jiems svarbius sielovados reikalus, atsakinėjo į klausimus, pasidalijo savo patirtimi. Viešnagę Šiluvoje užbaigė Kauno arkivyskupijos atstovo spaudai ir „Artumos“ žurnalo redaktoriaus filos. lic.
Dariaus Chmieliausko pranešimas
„Informacinių technologijų panaudojimo sielovadoje galimybės“.
Susirinkę dvasininkai baigė savo susitikimą kovo 28-ąją Vilniuje,
apibendrindami girdėtas mintis bei
numatydami sielovadines gaires ateičiai keleriems metams į priekį. Suvažiavimo darbą vainikavo iškilmingas
Eucharistijos šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje, vadovaujant
Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriui kun. Ričardui Doveikai.
Prel. Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų konferencijos
delegatas rūpintis
užsienio lietuvių sielovada

tėvynėje

Mėgiamas užsiėmimas – dailė
Vilniaus vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ nuolat vyksta
dailės darbų parodos. Šiais mokslo metais grožėjomės J.Stauskaitės
dailės studijos vasaros plenero, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos
keturios mergaitės, kūrybiniais darbais, M.K.Čiurlionio menų mokyklos dailės specialybės septintos klasės mokinių darbais, VPU studenčių,
atlikusių mūsų mokykloje praktiką,
dailės darbais.
Jau tradicinėmis tapo ir mūsų
mokyklos mokinių darbų parodos:
„Tau, Mokykla!“ (skirta mokyklos
septyniolikos metų sukakčiai), kalėdinė paroda-konkursas „Kalėdinės
fantazijos“, velykinių piešinių paroda „Pavasario pranašai“ ir kt. Bet
kiekvienam dailės mokytojui turbūt
didžiausia šventė, kai savo asmeninę
parodą surengia jo mokinys.
„Džiaugiuosi galėdama Jums
pristatyti savo pirmąją dailės darbų
parodą „Žvilgsnis iš arčiau“. Pavadinau ją taip, nes noriu į pasaulį pasižiūrėti lyg pro padidinamąjį stiklą.
Mus supa daugybė įvairiausių formų,
spalvų ir jų atspalvių. Tos gausybės
neįmanoma suskaičiuoti, aprašyti, o
tuo labiau – nupiešti. Neužtektų ir

viso gyvenimo. O žmogaus jausmai?
Labai įdomu pabandyti juos perteikti spalvomis ar linijomis. Ar bandėte
kada nors nupiešti liūdesį, džiaugsmą, meilę, pyktį, ilgesį...?“ – šiais
žodžiais „Lietuvių namų“ septintos
klasės mokinė Viktorija Lisovskaja atidarė savo pirmąją dailės darbų
parodą mokykloje.
Pasveikinti Viktorijos (žr.
nuotraukoje antroji iš dešinės)
atėjo klasės draugai, mokytojai,
mokyklos administracija. Visi pasidžiaugė jos darbais, linkėjo, kad ši
paroda nebūtų paskutinė.
Piešimu Viktorija susidomėjo
būdama penktoje klasėje. Taip prasidėjo jos kelias į sėkmę. Labai greitai
susiformavo tik jai būdinga tapymo
maniera, todėl jos darbus gali lengvai atpažinti kiekvienas. Viktorija
nuoširdžiai tiki savo kuriamu pasauliu. Temos, artimos jos sielai, –
gamta, žmogaus jausmai, miestas.
Daug ir kūrybingai dirbdama ji tapo
daugelio tarptautinių, respublikinių,
Vilniaus miesto ir mokykloje rengtų dailės konkursų laureate. Šiais
mokslo metais Vilniaus miesto dailės olimpiadoje 7-8 klasių grupėje
užėmė pirmą vietą, o Lietuvos dai-

lės olimpiadoje gavo antro laipsnio
diplomą ir diplomą už kūrybiškumą.
Tai aukštas įvertinimas, todėl dabar
rengiame dokumentus „Maximos“
jaunųjų talentų stipendijai gauti.
Miesčioniškumu,
apatija,
veidmainyste, egoizmu, žiaurumu
užsikrėtusioje visuomenėje, gimdančioje besielius ir bedvasius vaikus,
labai sunku dirbti mokykloje, sunku
išsaugoti optimizmą, išlikti savimi,
apginti savo tiesą, kai naikinamas
grožis, dvasingumas, kai išduoda tie
mokiniai, kuriais rūpinaisi kaip savo
tikrais vaikais... Gal todėl dviguba
atgaiva tokie mokiniai, kaip Viktorija – dar jaunas, bet atviras, nuoširdus, doras, jautrios sielos žmogus, su
kuriuo lengva ir paprasta bendrauti,
kurio toks šviesus pasaulis, dar nepaliestas melo, išskaičiavimo, abejingumo, netikėjimo...
Nežinia, ar Viktorija ateityje
pasirinks dailininkės kelią. Gal dailė jai liks tik mėgiamas užsiėmimas.
Tegul šis užsiėmimas teikia begalinį
atradimo džiaugsmą, te niekuomet
neišblėsta pačios gražiausios spalvos.
Živilija Šimelevičienė
„Lietuvių namų“ dailės mokytoja
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Vilniuje mirė kanklininkė Ona Mozoliauskaitė Mikulskienė

ONĄ MIKULSKIENĘ APLANKĖ ČIURLIONIO ANSAMBLIO
PETRONIS IŠ DETROITO. VACLOVO JUODPUSIO NUOTR.
Vilniuje, eidama 104-uosius
metus, 2008-04-20 mirė įžymi kanklių muzikos puoselėtoja Ona Mozoliauskaitė Mikulskienė. Kanklininkė
gimė 1905 metais sausio 30 dieną
Omske, Rusijoje, kur, manoma, buvo
ištremta šeima už dalyvavimą knygnešių judėjime. Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje ir JAV veikusio Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro
vadovė, Šaulių sąjungos garbės narė
yra pagerbta keliais Lietuvos valstybės apdovanojimais: 1937 metais apdovanota Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu, 1938 metais
– Šaulių žvaigždės ordinu, 1996-aisiais – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.
Velionė buvo pašarvota Šv. Ignoto
bažnyčioje, kuri yra perduota Lietuvos krašto apsaugai. Palaidota šalia
vyro, kurio palaikus ji parvežė 1993
m., Rasų kapinėse. Eidami lankyti
Jono Basanavičiaus kapo, praeisite
ir pro Mikulskius, kurie amžinai grįžo į savo Tėvynę. Ona Mikulskienė
parvažiavo gyventi į Lietuvą 1994
m. ir gyveno Vilniaus gerontologijos
centre, buvo visų mylima ir lankoma.
100-ojo gimtadienio proga ją pagerbė net JAV ambasadorius Lietuvoje.
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GARBĖS NARYS

LEONAS

Laidotuvėse dalyvavo „Lietuvos“ ansamblis, jas organizavo Velionės giminaičiai. Vieną jų – Velionės
vyresniosios sesers sūnų, vilnietį inžinierių Gintautą Vasionį, pakalbinome
ir paprašėme papasakoti apie tetą:
„Teta gimė Rusijoje. Mano
mama buvo 13 metų vyresnė, tai ją
augino Omske, leido į mokyklą. Lietuvos nepriklausomybės laikais, apie
1921 m., teta atvažiavo į Lietuvą,
apsigyveno Kaune, įstojo į Klaipėdos konservatoriją, ten susipažino su
būsimuoju vyru Alfonsu Mikulskiu.
Labai norėjo mokytis groti arfa, bet
kadangi tokios specialybės nebuvo,
Mikulskis pasiūlė kankles. Taip tuo
keliu ir nuėjo. Vėliau Mikulskis buvo labai žymus, jaunas, gabus dirigentas, jo organizuoti šaulių chorai
užimdavo pirmąsias vietas Lietuvoje. 1940 m. jie sukūrė Čiurlionio ansamblį, kurio kanklių grupei 50 m.
vadovavo Mikulskienė – ir Vokietijoje, ir Amerikoje.
Man didžiausią įspūdį padarė
Mikulskio užrašytas pasakojimas, kaip
ansamblis 1944 m. liepos mėn. traukėsi iš bombarduojamo Vilniaus. Ansamblis sėdo į laivą-botą ir išplaukė. Prie
Vingio parko atsitrenkė į polius ir su-
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dužo. Išbridę pareikalavo tokio paties
laivo. Nuėjo pas lenką, pasiūlė butelį.
Tas nesutiko, tuomet pasakė, kad jie
turi ir revolverį. Tada lenkas geriau paprašęs butelio. Geriausiai visą Mikulskių istoriją žino muzikologas Vaclovas
Juodpusis, kuris yra parašęs nuostabią
knygą apie tetą.
Teta Onutė buvo atkakli asmenybė. Buvo labai stiprios valios,
turėjo labai aiškius tikslus ir mokėjo aplink save suburti žmones, kurie
padėtų tų tikslų siekti. Tokių savybių
turėjo abu. Čiurlionio ansamblis koncertavo po visą pasaulį, kur tik buvo
lietuvių. Vienas didžiausių pasiekimų – koncertas „Carnegie Holl“.
Okupacijos metais teta Onutė su mano mama susirašinėdavo, į
Lietuvą atvykusi nebuvo, kartais atsiųsdavo dovanų. Kaip man teko girdėti, sovietinė valdžia Mikulskius su
ansambliu kvietė į Lietuvą, bet labai
keistu būdu – pradėti koncertus nuo
Vladivostoko. Jie nesutiko. Sakydavo, kad grįš tik į laisvą Lietuvą.
Mikulskiui neteko sulaukti Lietuvos
nepriklausomybės.
Amerikoje jie abu dirbo fabrike, jis – metalo pjovimo įrankių
fabrike, kur galąsdavo įrankius. Teta
dirbo kitame fabrike, o laisvalaikis
buvo skirtas Čiurlionio ansambliui.
Paskaičiavau, kad Lietuvoje teta gyveno 36 metus iš savo 103
metų, kitus – Rusijoje, Austrijoje,
Vokietijoje, Amerikoje.
O. Mikulskienė vedė vadinamąją Aukso knygą – tai tarsi dienoraštis ar svečių knyga. Ten yra pasirašęs, pvz., gen. Stasys Raštikis
ir kiti garsūs žmonės. Šis kalnas
didžiulio formato knygų – o jų yra
15 – tikriausiai pateks į Nacionalinį
muziejų. Į jas sukrauta visa Čiurlionio ansamblio istorija. Ten sudėti –
atsiliepimai, straipsniai, plakatai. Ji
kaip bitelė viską kruopščiai fiksavo.
Visus raštelius, kuriuos Mikulskis
išmesdavo, teta Onutė surinkdavo“,
– papasakojo G. Vasionis.
A. V. Š.

plb kraštų žinios

Renginiai, kuriuos globojo jaunimas

ARGENTINOJE

„NEPRIKLAUSOMOS PAIEŠKŲ TARNYBOS“ ATSTOVAI ARGENTINOJE. PALMIRA GALKONTAITĖ (STOVI PIRMOJI IŠ KAIRĖS), JUAN
IGNACIO FOURMENT KALVELIS, PLJS PIETŲ AMERIKOS ATSTOVAS (SĖDI)
Galimybė rasti gimines
Vasario mėn. 12-14 dienomis
Argentinoje lankėsi lietuviškos televizijos LNK programos „Nepriklausoma paieškų tarnyba“ atstovai. Per
tas dienas NPT vedėja Palmira Galkontaitė ir operatorius Audrius Gudeliūnas filmavo, rinko medžiagą,
aplankė Argentinos lietuviškas draugijas ir bendravo su lietuviais ir argentiniečiais, jie lankėsi Argentinos
lietuvių centro patalpose, kur bendravo su draugijos nariais. Tarp jų
buvo ir Fernando Daratėnas, Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos pirmininkas (ALOST),
ir Artūro Mičiūdas, Argentinos lietuvių centro valdybos pirmininkas.
Programos atstovai lankėsi Raubų
šeimoje ir jiems parodė reportažą
apie gimines Lietuvoje. Jie palaikė

šiokį tokį ryšį, bet niekada vieni kitų nebuvo matę. Argentiniečiai labai
emocingai žiūrėjo reportažą, mat jie
galėjo matyti savo artimuosius Lietuvoje, jų gyvenimą. Svečiai Lietuvių susivienijimo Argentinoje patalpose bendravo su draugijos valdyba
ir jos pirmininku Jorge Brazaitis. Į
Argentinos lietuvių centrą ir Lietuvių susivienijimą Argentinoje buvo
atvykę lietuvių kilmės žmonės, kuriems svarbu buvo rasti savo gimines Lietuvoje.
Vasario 14 d. LNK televizijos
atstovai aplankė Berisso miestą. Pirmiausia jie svečiavosi FM Difusión,
kurioje veikia lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“. Jie filmavo radijo programos prodiuserių
darbą. Berisso mieste taip pat apsilankė Mindaugo lietuvių kultūros

draugijoje, kur susitiko su valdybos
nariais, o paskui įvyko pagrindinis
renginys Berisso Nemuno lietuvių
kultūros draugijos patalpose. Čia susirinko žmonės ir abiejų draugijų,
kurie norėjo surasti savo artimuosius Lietuvoje. Berisso mieste susirinkimą organizavo lietuvių kultūros
draugija Nemunas, lietuvių kultūros
draugija Mindaugas ir lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“.
„Nepriklausomos paieškų tarnybos“ apsilankymą Argentinoje
globojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga (PLJS), rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie
LR Vyriausybės.
Lietuvių dailininkų paroda
LR ambasada Argentinoje bunukelta į 37 psl.
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KVIETIMAS Į XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti XIV pasaulio lietuvių mokslo
ir kūrybos (PLMK) simpoziume,
kuris vyks 2008 m. lapkričio 27-30
d., Lemonte (Čikagos priemiestyje) Illinois valstijoje, JAV.
I. Pasaulio Lietuvių Mokslo
ir Kūrybos simpoziumai
Simpoziumų tikslas - suburti išeivijoje ir Lietuvoje gyvenančius
lietuvius mokslininkus bei kultūros
ir meno atstovus į bendrą renginį,
siekiant sustiprinti tarpusavio ryšius, skatinti dalintis savo pasiekimais mokslinių tyrimų, kultūros ir
meno srityse.
PLMK simpoziumai pradėti
organizuoti 1969 metais JAV Lietuvių Bendruomenės iniciatyva.
Pirmieji penki simpoziumai (19691981) dėl „geležinės uždangos“ dalyvių iš Lietuvos beveik nesulaukdavo. Į simpoziumus atvykdavo kitose
užsienio valstybėse gyvenantys lietuviai. Tik vėlesniais metais mokslininkams iš Lietuvos atsirado didesnė
galimybė dalyvauti JAV organizuojamuose simpoziumuose. Malonu pažymėti, kad po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ši JAV
Lietuvių Bendruomenės iniciatyva
sulaukė didelio tiek Lietuvos, tiek
užsienio lietuvių akademinės bendruomenės palaikymo. Paskutinysis
XIII PLMK simpoziumas, kuris buvo organizuotas 2005 m. Lietuvoje,
sulaukė per 350 dalyvių iš Lietuvos
bei užsienio valstybių.
Simpoziumai
organizuojami kas treji metai Lietuvoje ir JAV
pakaitomis. XIV PLMK simpoziumą organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba kartu
su Lietuvos Respublikos Švietimo
ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Lietuvos Mokslų akademija, Lietuvos Mokslo taryba, Lietuvos Mokslininkų sąjunga.
II. XIV Mokslo ir Kūrybos
simpoziumo apimtis
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Simpoziumo rengėjai kviečia
jus pateikti ne tik pranešimą iš savo mokslinių arba kūrybinių darbų,
bet taip pat pasinaudoti proga išgirsti apie daugybę svarbių ir nuostabių
pasiekimų, kuriuos atlieka lietuviai
mokslininkai užsienyje bei Lietuvoje. Taip pat bus gera proga gvildenti
naujas mokslines-kūrybines kryptis
ir situacijas, su kuriomis susiduriama, puoselėjant mokslo ir kultūros
pažangą ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje. Bus aptartos komunikacijos
priemonių įvairovės ir jų įtaka susižinojimui, bendravimui bei švietimo ugdymui. Bus bandoma apmąstyti globalizacijos grėsmes ir naudą
moksliniam išsivystymui; pavojų
tautinei kultūrai; Lietuvos ir išeivijos lietuvių vienų į kitus požiūrį ir
bendravimo naudą.
Simpoziumo metu planuojama
aptarti pasaulio energetikos, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, informacinių technologijų iššūkius ir kitas
naujausias mokslinių tyrimų krypčių
temas. Bus nagrinėjamos lietuvių
tautos identiteto išlaikymui svarbios
temos: lituanistinis švietimas išeivijoje, lietuvių archyvų, bibliotekų,
galerijų perspektyvos ir pan. Išsami
simpoziumo programa bus sudaryta pagal mokslinių pranešimų tezes,
kurias pateiks lietuvių mokslininkai
ir kiti kūrėjai iš viso pasaulio.
III. Registracija
Norinčius dalyvauti XIV PLMK
simpoziume maloniai prašome iki 2008
m. birželio 30 d. registruotis adresu
http://www.mks14.com Simpoziumo
dalyviai kviečiami pateikti siūlymus
pranešimų skaitymui.
Prelegentai prašomi, atsidarius
šį portalą, pateikti šią informaciją:
temos pavadinimą,
autorių pavardes ir vardus,
darbovietės pavadinimą,
pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį su šalies kodu,
fakso numerį, jeigu turimas trumpą CV (tik pagrindinio autoriaus),
abstraktą. Visa paraiška, išskyrus
adresus, turi sutilpti į vieną puslapį,
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neviršijant 450 žodžių (Word formatu, New Roman arba Arial raidėmis).
CV ir abstraktas pateikiami lietuvių
bei anglų kalba. Registracijos gavimas bus patvirtintas elektroniniu
paštu. Visa informacija, susijusi su
registracija, pranešimų skaitymu,
sesijų ir sekcijų apimtimi, pateikta
minėtoje interneto svetainėje. Iškilus neaiškumams, kitais simpoziumo
reikalais malonėkite kreiptis adresu:
mks.xiv@att.net.
Laukiame jūsų dalyvavimo!
Projektas
XIV PASAULIO LIETUVIŲ
MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMO SEKCIJŲ TEMOS
Simpoziumo dalyviai kviečiami pateikti pranešimus šiomis temomis:
1. Aplinkosauga, ekologija, radiacijos
pasekmės;
2. Architektūra, urbanistika ir menai;
3. Archyvai, bibliotekos, muziejai, galerijos išeivijoje;
5. Energetika ir jos technologija žaliojoje planetoje;
6. Gamtos mokslai (tame tarpe biologija, chemija, farmacija);
7. Tikslieji mokslai (tame tarpe ﬁzika,
matematika ir modeliavimas);
8. Technologija, inžinerijos mokslai,
informatika;
9. Literatūra ir lituanistika;
10. Medicina ir medicininis aprūpinimas;
11. Istorija, antropologija
11. Mityba, buitinė pramonė;
12. Pedagogika ir lituanistinis švietimas;
13. Pramonė, prekyba, eksporto svarba;
14. Psichologija ir socialiniai mokslai
(teorija, pritaikymas, nevyriausybinės
organizacijos);
15. Teisė;
16. Transportas;
17. Verslas, vadyba, marketingas, ekonomika, turizmas;
18. Žemės ūkis, miškininkystė.
XIV PLMK simpoziumo
organizacinis komitetas
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Kovo 11-oji ir neregėta Lietuva

JUOZAS VAITIEKŪNAS, BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ,
Šiais metais, švenčiant 90 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės
1918 m. vasario 16-ąją atgavimo
ir 18 metų nuo Kovo 11-osios, nepriklausomybės atkūrimo, Andrius
Žilinskas, Lietuvos garbės generalinis konsulas, surengė priėmimą
Melbourno lietuviams ir kitų kraštų
ambasadoriams bei konsulams. Tą
vakarą prie Viktorijos universiteto
galerijos prieangio svečius sutiko
Andrius Žilinskas su zmona Aida
Tučiūte ir supažindino su fotografu
iš Lietuvos Marium Jovaiša su žmona Brigita.
Marius Jovaiša yra išleidęs
nuotraukų albumą, pavadintą „Neregėta Lietuva“. Nuo gegužės iki spalio mėn. Marius perskrido visą Lietuvą mažu dviviečiu lėktuvuku, oro
balionu, malūnsparniu ir lėktuvu.
Marius norėjo nufotografuoti Lietuvos vietoves ir gamtą iš oro.
Parodoje buvo rodomas rinkinys jo nuotraukų. Kalbėjausi su
JAV ambasadoriaus padėjėju ir Vokietijos ambasadorium, kurie pagy-

FO TO GRA FAS

AUSTRALIJOJE

MARIUS JOVAIŠA, DANUTĖ LYNIKIENĖ IR ZITA PRAŠMUTAITĖ

rė įdomias nuotraukas ir įdomų būdą
atšvęsti Kovo 11-ąją. Lyginome, kurios nuotraukos kam labiausiai patiko – bažnyčios bokštas, kylantis iš
rūko, ar Galvės ežeras, ar kapinės.
Ypač patiko Trakų pilies nuotrauka,
daryta iš aukšto krano, vėlai vakare
apšviestas tiltas ir mėnulio pilnatis. Galvojau, kad reikia ir man tokį
vaizdą pamatyti, kai kitą kartą keliausiu aplink Lietuvą.
Šventei skirtą žodį tarė garbės
generalinis konsulas ir pakėlė taurę
šampano už karalienę Elzbietą II.
Svečias iš Viktorijos valstijos opozicijos pakėlė taurę už prezidentą Valdą Adamkų. Po to pranešimą darė
Marius Jovaiša. Berodydamas savo
nuotraukų montažą, priderintą prie
Mantiovo dainos „Marso kanjonai“,
gražia anglų kalba Marius paaiškino,
kaip ir kiek daug jis fotografavo Lietuvos vaizdų ir kaip jis atrinko nuotraukų albumui. Albumas išleistas
atskirai lietuvių ir anglų kalbomis
(ang. „Unseen Lithuania“). Pradžioje albumo autorius palygina panašias

nuotraukas iš įvairių pasaulio kraštų
su Lietuvoje darytomis (pvz., Centrinės Australijos ir Centrinės Aukštaitijos arba Didįjį Koralų rifą su
ežeru Lietuvoje). Visiems priėmimo
dalyviams buvo padovanota po mažą
DVD apie „Neregėtą Lietuvą”.
Marius atostogauja Australijoje su žmona Brigita ir dviem vaikais – Marija ir Vincentu. Jis pats
kreipėsi į Andrių Žilinską, pranešdamas, kada lankysis Australijoje ir ta
proga pasisiūlė pabendrauti su Australijos lietuviais. Ačiū jam, kad rado
laiko pabendrauti su mumis ir kitais
australais. Kitą sekmadienį Gražinos
Pranauskienės suorganizuotoje popietėje Marius susitiko su Melbourno lietuviais.
Šiais metais Marius Jovaiša
kviestas pristatyti „Neregėtą Lietuvą“ Ispanijoje, per „Expo Zaragova
2008“. Internete galima pamatyti dalį Mariaus meniškų nuotraukų http://
www.neregetalietuva.lt/
Birutė Prašmutaitė
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Ryški lietuvybės skleidimo žvaigždė Australijoje

„LITHUANIAN PAPERS“ REDAKTORIUS DR. ALGIMANTAS TAŠKŪNAS SU PROFESORE
JOAN ABBOTT CHAPMAN TASMANIJOS UNIVERSITETE
Universitetas yra labai tinkama įstaiga naujiems sumanymams ir
idėjoms įgyvendinti. Žvilgtelkime
Tasmanijos link, kur mūsų visų gerbiamas ir plačiai už Australijos ribų
žinomas mokslininkas dr. Algimantas Taškūnas, OAM, daugelį metų
skleidžia Lietuvos vardą. Atradęs
būdą, kaip sudominti kitų tautybių
žmones mūsų politinėmis ir kultūrinėmis aktualijomis, Hobarto universitete ėmė leisti žurnalą „Lithuanian
Papers“ (Lietuviški lakštai).
Netrukus turėtų pasirodyti 22asis metinio žurnalo numeris. Smalsumo vedama nutariau užkalbinti
nenuilstamą redaktorių Algimantą
Taškūną.
–Koks yra „Lithuanian Papers“ tikslas?
–Garsinti Lietuvą ir lietuvius.
Supažinti angliškai kalbančius su
mūsų istorija ir kultūra.
–Kokio pobūdžio straipsniai
numatomi šiame numeryje?
–Bus mokslinio pobūdžio apžvalgų, garsinančių Lietuvą ir lietuvius. Bus straipsnis apie lietuvius
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kunigą ir vienuolę, sunkiomis sąlygomis dirbančius Afrikoje. Skaitysime apie jaunus lietuvius, aplankiusius išvežtųjų lietuvių kapus Sibire.
ir kt.
–Kiek straipsnių patenka į
metinį žurnalą?
–Kadangi „Lithuanian Papers“
leidėjų lėšos yra ribotos, jie gali išleisti tik vieną 72 puslapių numerį
per metus. Užtat į žurnalą patenka
tik ketvirtadalis visų gautų rankraščių. Dalį straipsnių, kurių mes patys
negalime panaudoti, atiduodame kitiems žurnalams.
–Iš kokių šalių jie atkeliauja?
–Iš viso pasaulio: iš visų Australijos valstijų, iš Naujosios Zelandijos, Japonijos, Filipinų, Kanados, JAV,
Islandijos, Italijos, Vokietijos, Pietų
Afrikos ir, be abejo, iš Lietuvos.
–Ar sulaukiate daug rašančių?
–Per pastaruosius 21 metus
„Lithuanian Papers“ atspausdino 160
originalių, kitur nematytų straipsnių.
Juos parašė 127 garsūs Lietuvos žinovai: pusė jų – lietuviai, likusieji –
nelietuviai.
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–Kokiais kriterijais naudojatės atrenkant mokslinę medžiagą?
–Mokslinė medžiaga yra atrenkama dviem dalim. Pirmiausia
redaktoriai peržiūri, ar medžiaga
yra originali, atitinka mokslinių rašinių reikalavimams ir ar yra tinkamo anglų kalbos lygio. Kiekvienas
rankraštis tuomet keliauja pas du (o
kartais ir tris) referentus. Tai – tos
akademinės srities ir sykiu Lietuvos žinovai, kurie atidžiai perskaito
rankraštį, atžymi netikslumus ir rekomenduoja, ar spausdinti tokį darbą, ar ne. Referentų pastabos kartais
siunčiamos autoriui.
–Sugrįžkime prie pačios
„Lithuanian Papers“ užuomazgos.
Kaip atsitiko, kad propaguojant
Lietuvą buvo nutarta tai daryti ne
gimtąja, o anglų kalba?
–Atvykę į Australiją mes visada turėjome lietuvišką laikraštį,
o dažniausiai ir du. Tačiau lietuviškos spaudos galimybės daryti įtaką
visoje Australijoje buvo ribotos, nes
lietuvių kalbą mokėjo mažiau negu
vienas procentas žmonių. Neturėjome, kas kalbėtų likusiems šio krašto
gyventojams už mus, kas gintų mus
žodžiais. Ir taip lietuvių priešai paskleidė piktus gandus, kad mes naciai ir žydšaudžiai, kad mes Australijon atvykome pasislėpti nuo teismo
ir taip toliau.
Iš tiesų, dabar šioje šalyje mes
jau išgyvenę daugiau kaip 50 metų,
bet vis dėlto nesugebėjome išlaikyti nė vieno lietuviško laikraščio anglų kalba. Kadaise išeidavo „News
Digest International“, „Jaužinios“,
„Baltic Herald“, „Baltic News“ ir
pan., tačiau jie visi sugniužo ir ištirpo. Todėl, kai Tasmanijos universitete 1987 metais įsisteigė vienintelis
akademinis lituanistikos studijų centras Australijoje – „Lietuvos studijų
sambūris“, buvo aišku, kad Sambūris savo darbuose turės Australijos
visuomenei užtarti tuomet dar okupuotą Lietuvą. Šis milžiniškas už-
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davinys – kalbėti angliškai už Lietuvą – netrukus atiteko ir Sambūrio
žurnalui „Lithuanian Papers“, kuris
pasirodė tų pačių, 1987-jų metų pabaigoje.
–Kiek apytiksliai mokslininkų jums pateikė medžiagos nuo
žurnalo įsikūrimo pradžios?
–Mažiausiai 300. Kaip minėjau, net gerų straipsnių nepajėgiame
sutalpinti. Ligšiol atspausdinome
127 autorių darbus. Reikia dar pažymėti, kad dėl skurdžios žurnalo padėties visi šie bendradarbiai atsisakė
honoraro, taigi, paaukojo savo darbą
Lietuvos labui.
–Gal galite išvardinti keletą
žymesnių rašytojų?
–Richard Pipes (Harvard
Uni.), prof. Alfred Bammesberger,
M. Bennett, prof. Eiki Berg (Estija),
senatorius George Brandis, Thomas
Grennes, generolas maj. Jonas Kronkaitis, Signe Maria Landgren (Švedija), Edward Lucas (Anglija), Bjorn
Moller (Danija), Jonas Ohman, Jan
Pakulski, Thjierry Pinet (Belgija),
Stephen C. Rowell, Robert F. Miller
(ANU), Ken Scarlett, Christian Wellman (SHIP), Sir Guilford Young,
prof. Zigmas Zinkevičius.
Per pastaruosius 21 metus visi
Australijos premjerai ir Estijos prezidentas Meri rašė į „Lithuanian Papers“. Šis leidinys suteikė galimybę
vakariečiams susipažinti su Lietuvos
mokslininkų darbais. Pagrindiniai
vertėjai į anglų kalbą yra: Isolde I.
Davis, Sandra Jukštienė, Gintautas
Kaminskas, Regina Krutulytė-Share, Gražina Slavėnienė, Algimantas
Taškūnas, Vincas Taškūnas, Irena
Žemaitaitienė. Visi mūsų vertėjai
atlieka labai aukšto lygio vertimus,
ir visi dirba be atlyginimo.
„Lithuanian Papers“ supažindino skaitytojus su lietuviais prozos
autoriais: a.a. Viktoru Alekna, Vidmantu Elmiškiu, Vytaute Žilinskaite.
Taip pat su poetais: Lidija Šimkute
Pociene, Julium Keleru, Jūrate Reilly, Bruce Dawe, Janina Degutyte,
Darium V. Sniečkum, Janina Vaičiūnaite, poezijos vertėja Gražina Slavėniene.

–Kaip suprantu, žurnalą leidžiate negaudamas jokio užmokesčio, dar ir pats pridėdamas iš
savo kišenės. Ar gaunate nuolatinę
finansinę paramą? Jeigu taip, iš
kurių organizacijų?
–Vienintelę nuolatinę finansinę paramą dabar gauname iš Austalijos lietuvių fondo – 2000 dolerių per
metus. Anksčiau 1000 dolerių per
metus gaudavome iš australų studentų unijos. Deja, prieš porą metų
ši parama nutrūko, nes pati studentų
unija neteko savo pajamų.
Vieno numerio išplatinimas
kainuoja 11 500 dolerių ir pinigus
tenka surinkti iš prenumeratų ir aukų. Visus aukotojus kasmet skelbiame „Lithuanian Papers“ žurnale. Iš
to matyti, kiek yra daug dosnių tautiečių. Savo parama jie sykiu parodo, kad tiki šio žurnalo misija.
–Kiek per metus sulaukiate
pagyrimų, papeikimų, pasiūlymų
ir pageidavimų?
–Aišku, kad gauname visokių
– kitaip leidinys nebūtų gyvas. Gaila tik, kai papeikimai virsta įžeidimais. Australų ABC radijas iš mūsų
medžiagos paruošė išsamią programą apie savižudybes Lietuvoje. „The
Australian“ dienraštis, „The Herald“
ir kai kurie kiti Australijos laikraščiai
persispausdino mūsų straipsnius arba
jų ištraukas. Taip jie dauginasi ir plečiasi, o Lietuvos įvaizdis tvirtėja.
Prieš keletą metų gavau įdomų pasiūlymą iš Lietuvos, kad jauni lietuviukai, besimokydami anglų
kalbos, galėtų naudoti „Lithuanian
Papers“ kaip papildomą tekstą skaitymams. Siūlymą priėmiau ir dabar
kasmet siunčiame 500 egzempliorių
į devynias vidurines mokyklas Lietuvoje. Gaunu gerus atsiliepimus.
Viena anglų kalbos mokytoja rašė,
kad jos mokiniai iš mūsų žurnalo ne
tik mokėsi anglų kalbos, bet taip pat
daug naujo sužinojo apie Lietuvos istoriją. Viena bėda tik, kad ši parama
Lietuvos švietimui mums gana daug
kainuoja… ir, negaunant paramos iš
Lietuvos Respublikos, teks sustoti.
–Kas jums dažniau rašo,
tautiečiai, ar užsieniečiai?

–Rašo visi – daugiausia elektroniniu paštu. Nevengia ir telefonu
paskambinti. Štai prieš keletą dienų
paskambino antros kartos lietuvis.
Visą gyvenimą jis save laikė australu, su lietuviais nieko bendra neturėjo. Nukainuotų knygų parduotuvėje
jis netikėtai užtiko seną „Lithuanian
Papers“. Nusipirko, perskaitė ir dabar nori su mumis bendrauti.
–Apskritai, kas labiau domisi leidiniu – Australijos, kitose pasaulio šalyse gyvenantys lietuviai,
ar kitataučiai?
–Sunku pasakyti – čia reikėtų
tyrimų. Vienas dalykas yra aiškus:
nepaprastai daug lietuvių iš viso nežino, kad yra toks leidinys. Juk čia
galėtų į talką ateiti Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuri galėtų nuolat skelbti, kad antai „Lithuanian
Papers“ kalba už lietuvius, kad šis
leidinys gina lietuvius ir supažindina kitataučius su Lietuva; užsakykit
jį savo vaikams, kaimynams, draugams… Deja, ne visi tautiečiai įsijungia į šio žurnalo platinimą, o kodėl, nežinau.
Reikėtų pabrėžti, jog nestinga
ir labai susipratusių tautiečių. Pavyzdžiui, Adelaidėje gyvenanti lietuvė,
nuolat prenumeruojanti 12 žurnalo
egzempliorių. Gavusi ji tuoj išdalina
žurnalus savo pažįstamiems australams, tarp jų – ir įtakingiems asmenims. Ir ne tik išdalina: taip pat pasišneka ir padiskutuoja apie žurnalo
turinį. Arba vėl: Ponas Kunca JAV,
neseniai išgirdęs apie „Lithuanian
Papers“, surado šešis naujus skaitytojus, paprašė jiems siųsti veltui, o
pats atsiuntė užmokestį už visus.
–Kokia „Lithuanian Papers“ ateitis? Įdomu, jog jį skaito
apie 3000 skaitytojų!
–Skaitytojų reikia ieškoti be
atvangos ir nenuleidžiant rankų.
Gražina Pranauskienė
Norintys įsigyti 22-ąjį „Lithuanian
Papers“ numerį gali rašyti adresu:
Dr. Algis Taškūnas
PO BOX 777 Sandy Bay
Tasmania 7005
a.taskunas@utas.edu.au
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AIRIJOJE

LR Seimo vicepirmininkas
susitiko su Dublino lietuviais

A. KUBILIUS (PRIEKYJE, VIDURYJE) SU DUBLINO LIETUVIAIS. PIRMOJI IŠ DEŠINĖS
– AIRIJOS LB PIRMININKĖ JURGA VIDUGIRIENĖ

2008-04-13-14 LR Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos
pirmininkas Andrius Kubilius buvo išvykęs į Dubliną, kur dalyvavo
Europos liaudies partijos lyderių susitikime bei susitiko su viena skaitlingiausių Dubline – Lietuvių Bendruomene. Vizito metu A. Kubilius
dalyvavo Šv. Andriaus katedroje
aukotose lietuviškose šv. Mišiose,
bendravo su parapijos bei katalikiškojo Airijos jaunimo bendruomenės
atstovais, švietimo bei ugdymo problemas aptarė su Dublino šeštadieninės lituanistinės mokyklos „4 vėjai“
vadovais, mokytojais bei tėvų komiteto atstovais. Lietuvos ambasadoje vykusioje diskusijoje su Airijos
Lietuvių Bendruomenės atstovais
TS pirmininkas gilinosi į išeivijos
lietuvių gyvenimą, drauge su susirinkusiais svarstė galimybes padėti
lietuviams spręsti prisitaikymo problemas Airijoje. Buvo diskutuojama,
kaip mažinti atskirtį taip lietuvių
Lietuvoje ir užsienyje bei kaip sukurti kuo palankesnes sąlygas tautiečiams sugrįžti į Tėvynę, kaip juose
pažadinti norą grįžti.

Agentūrų įdarbinti asmenys kyla į kovą su išnaudojimu

Didžioji darbo jėgos dalis
Airijoje – imigrantai. Neretai būtent pastarieji būna įsidarbinę per
agentūras. Jie turi mažiau garantijų
ir gauna mažesnį atlygį nei bendradarbiai, kuriuos įmonė priėmė į darbą tiesiogiai. Dažnai net nežinodami
savo teisių ir bijodami prarasti darbą
žmonės net neieško teisybės.
Darbuotojų lygybės klausimas
2007 m. rudenį startavo didžiausios Airijos profsąjungos SIPTU paskelbta akcija „Įsidarbinusieji
per agentūras vienijasi kovai su išnaudojimu“. Ja siekiama dar kartą
atkreipti valdžios dėmesį į darbuotojų, dirbančių pagal tiesioginę su-
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tartį su darbdaviu ir tarpininkaujant
agentūroms, lygybės klausimą. Taip
pat siekiama informuoti agentūrų
darbuotojus, kurie neretai nežino
savo teisių ir dirba skirtingomis sąlygomis, nei jų kolegos, įsidarbinę
tiesiogiai. Ši kampanija turėtų tapti
dar vienu įrankiu kovai su darbuotojų išnaudojimu, kadangi įsidarbinusiųjų per agentūras išnaudojimas nėra vien šių darbininkų problema. Ji
kelia grėsmę ir visiems kitiems dirbantiesiems – jų darbo užmokesčiui
ir samdos sąlygoms gali turėti (ir jau
turi) įtakos per agentūras įdarbintos
darbo jėgos išnaudojimas. Kampanijos metu darbuotojai, dirbantys per
agentūras, skatinami kreiptis į SIP-
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TU ir suvienyti jėgas prieš darbuotojų nelygybę. SIPTU siekia suburti
darbininkus, kad jie užsitikrintų gerą
darbo užmokestį ir sąlygas, pajustų
darbe tikrą pagarbą, lygybę ir apgintų žmogaus orumą. Ši kampanija
skirta tiek airiams, tiek imigrantams
darbininkams. Kadangi per agentūras dirba daug lietuvių, lietuviško
maisto parduotuvėse galima bus nemokamai gauti informacinį lankstinuką apie kampaniją ir SIPTU, taip
pat visi (dirbantys per agentūras ir
nedirbantys) bus kviečiami pasirašyti peticiją, kuria siekiama paskatinti
valdžios atstovus svarstyti darbuotojų lygybės įstatymą ir priimti jo pakeitimus.
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„Eurofestivalis 2008“ suburs

lietuvių kilmės muzikantus

Liepos 4-6 dienomis Vokietijoje pirmą kartą vyks Europos lietuvių roko muzikos festivalis „Eurofestivalis 2008“, kuris suburs įvairiose Europos šalyse gyvenančius
lietuvių kilmės muzikantus. „Panorome po Europą išsibarsčiusius
jaunus ir talentingus menininkus
suburti bendrai kultūrinei veiklai ir
suteikti jiems galimybes pristatyti
savo lietuvišką kūrybą. Eurofestivalis – tai nepakartojama galimybė
scenoje pasirodyti ne tik profesionaliems bei kūrybiškai subrendusiems
atlikėjams, gyvenantiems už Lietuvos ribų, tačiau savo jėgas išbandyti ir jauniesiems talentams“, – sakė
šios idėjos įkvėpėjas, prie Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės įsikūrusio
Europos lietuvių kultūros centro direktorius Rimas Čuplinskas.
Roko muzikos festivalis vyks
Vokietijoje, lietuviškosios Vasario
16-osis gimnazijos parke (Hiuten-

felde), kur net tris dienas po atviru
dangumi gros, bendraus bei patirtimi dalinsis įvairiose Europos šalyse
muzikuojantys lietuviai. Vienintelė
sąlyga – atliekami kūriniai turi būti
savos kūrybos, ir, savaime suprantama, lietuviški.
Festivalis jungia net keletą
prieš pusę metų įsteigto ELKC veiklos tikslų: puoselėti lietuvišką kalbą
bei kultūrą, remti ir skatinti naujas,
originalias kūrybines iniciatyvas, populiarinti bei garsinti Lietuvos vardą,
propaguoti lietuviškąją kultūrą bei
skatinti jos plėtrą už Lietuvos ribų.
Vienas svarbiausių šio renginio tikslų – realizuoti jaunųjų Europos lietuvių sugebėjimą ir norą būti ne tik
pasyviais kultūros vartotojais, tačiau
ir patiems ją kurti ir tapti svarbia jos
dalimi“, – sakė ELKC direktorius.
„Eurofestivalis 2008” – nekomercinis renginys, todėl dalyvavimo
sąlygos itin palankios. Norintiems

Nežinojo savo teisių
41 metų Rima iš Monaghano
šiuo metu dirba „Kosyshack“ fabrike per darbo agentūrą. Į Airiją moteris atvyko prieš pusmetį. Medikės
išsilavinimą turinti moteris gimtinėje dirbo masažuotoja, tačiau Airijoje
pagal specialybę darbo nerado – nemoka anglų kalbos, be to, reikalingi
įvairūs sertifikatai, suteikiantys teisę verstis mediko praktika. Ilgą laiką visą darbo dieną neradusiai darbo
moteriai buvo pasiūlyta dirbti fabrike. Ši apsidžiaugė, jog galės pakankamai uždirbti, jai buvo žadamos geros sąlygos, o svarbiausia – visa darbo savaitė. Netrukus moteriai teko
nusivilti, nes darbo diena tęsdavosi
vos pusdienį, o ir uždirbtų pinigų teko palūkėti. „Algą moka agentūra,
kuri tarpininkauja. Fabrikas moka
agentūrai, o tada gauname ir mes.
Kai įsidarbinau, man už valandą mokėjo tik 7,5 euro, nors minimalus
valandinis atlygis jau tuomet buvo
8,65 euro. Mokėti turėtų kas savaitę,

tačiau būna visaip – kartą atlyginimo mums neišmokėjo net 6 savaites.
Kai sužinojau, kad galiu kreiptis į
SIPTU, taip ir padariau, nes mes jokių darbo sutarčių neturime, nelabai
žinau ir savo teisių“, – teigia moteris
ir priduria, jog SIPTU atstovai padėjo – alga pakilo iki privalomo minimumo, be to, išmokama laiku.
Rima prisipažįsta, kad jai nepatinka darbas per agentūrą, tačiau
kitos išeities šiuo metu ji nematanti.
Šiuo metu moterį labiausiai vargina
nežinomybė, kada jos paslaugų fabrikui prireiks, o kada darbo nebus.
„Darbas nėra sunkus, man patinka.
Sunku, kad nežinau, kada mano paslaugų nereiks, nes į darbą ateinu
tuomet, kai iškviečia. Nėra jokio stabilumo“, – sako Rima ir tikisi, jog
artimiausiu metu jai pavyks įsidarbinti fabrike tiesiogiai. „Per agentūrą fabrike dirba daug lietuvių, kitų
tautybių imigrantų. Gerai, jei sugebi
pakovoti už save, o jei ne – tenka nukentėti. Kiek žinau, kai kurie lenkai
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dalyvauti renginyje tereikės sumokėti vienkartinį dalyvio mokestį, kuris
padengia nakvynės išlaidas bei suteikia teisę mėgautis lietuviškos muzikos garsų kupina savaitgalio programa. Už simbolišką kainą bus siūloma
užsisakyti pusryčius bei įsigyti vietoje gaminamo maisto ir gėrimų.
Šiuo metu vyksta įvairūs parengiamieji festivalio darbai, kuriuose pagrindiam renginio organizatoriui
ELKC įvairiapusiškai talkina Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjunga, Vokietijos
lietuvių jaunimo sąjunga bei Vokietijos Lietuvių Bendruomenė.
Plačiau apie festivalį skaitykite svetainėje www.eurofestivalis.org

iki šiol yra išnaudojami. O aš išsireikalavau viską, kas man priklauso
– gaunu algalapius (Payslip) ir visa
kita“, – pasakoja Rima.
Jai pritaria ir trečius metus
Dubline gyvenantis Ernestas, kuris
prieš keletą metų dirbo tarpininkaujant agentūrai „Unistaff“. „Darbas
agentūroje buvo pirmas, kadangi visiškai nemokėjau anglų kalbos. Už
įdarbinimą teko agentūrai susimokėti 500 eurų. Dirbau statybose pagalbiniu darbininku 6 mėnesius – be jokios sutarties, tiksliai nežinodamas,
koks yra mano atlygis. Man niekas
nerodė nei sutarties, nei kitų dokumentų, žinojau tik tiek, kad minimalus valandinis atlygis statybose tuo
metu buvo 13,48 euro“, – pasakojo
Ernestas ir teigė, jog teko kovoti už
savo teises. Darbas su tokiais žmonėmis – profsąjungos SIPTU kompetencija, kuri siekia suvienyti nukentėjusiuosius.
Jurgita Ramanauskienė
Iš „Saloje“
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Nepriklausomybės jubiliejuje – keturių šalių prezidentai!

S. SISIULINO

NUOTR .:

LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS SU HAMBURGO

Ne taip dažnai viename kultūriniame renginyje tenka matyti
net keturis prezidentus! Kovo 15 d.
Berlyne vykusiame Baltijos kultūros
metų atidaryme tai buvo įmanoma,
jame dalyvavo Vokietijos prezidentas Horst Köhler, Estijos prezidentas
Toomas Hendrik Ilves, Latvijos prezidentas Valdis Zatlers ir Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus.
Įspūdingas „Kremerata Baltica“ orkestras, kuriam vadovauja
Gidon Kremer, atliko P. Vaskso, B.
Kutavičiaus, A. Pärto , H. Gòreckio
ir L. Desiatnikovo kūrinius.
Šis kultūrinis renginys išskirtinis dar ir todėl, kad buvo paminėtas 90-ties metų Baltijos šalių nepriklausomybės jubiliejus.
2008 metus Vokietija skyrė
Baltijos šalių kultūrai. Po istorinio
Baltijos šalių įsiliejimo į Šengeno
erdvę tapo kur kas paprasčiau puoselėti šių šalių ir Vokietijos geros
kaimynystės tradicijas, plėtoti visokeriopus mainus ne tik kultūros, bet
ir ekonomikos, verslo, mokslo bei
politikos srityse. Vokietijoje šis tri-
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jų šalių jubiliejus bus minimas visus
metus skirtingais kultūriniais renginiais, suteiksiančiais Vokietijos gyventojams galimybę susipažinti su
Baltijos šalių šiuolaikiniu menu.
Prieš renginį LR prezidentas
Valdas Adamkus susitiko su Vokietijos-Lietuvos forumo* valdybos
ir kuratoriumo nariais bei Lietuvių
Bendruomenės Vokietijoje atstovais.
Prezidentas savo kalboje pabrėžė, kad šis forumas padeda suartinti tautas ir bendruomenes, skatina geriau pažinti vieniems kitų
kultūras, kviečia bendradarbiauti
ekonomikos, verslo, mokslo srityse.
Prezidentas kreipėsi į jaunąją kartą, primindamas, kad prieš 90 metų,
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,
Lietuvos ir Vokietijos šviesuomenės
bendradarbiavimas labai daug davė
mūsų jaunai valstybei. V. Adamkaus
teigimu, tuo metu akademinis jaunimas kreipė savo žvilgsnius į Vokietiją – vykdavo mokytis į šios šalies
aukštąsias mokyklas, o grįžę tapdavo patikima jaunos valstybės akademine- intelektine atrama.
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LIE TU VAI TĖ MIS

„Atrodytų, kad Lietuvai tapus
Europos Sąjungos nare jau padaryti
visi darbai. Tačiau tik dabar atsiveria
kelias, kuriuo eidami turime ir galime geriau pažinti vieni kitus, dalintis
laimėjimais ir praturtinti tarptautinę
bendruomenę“, – sakė V.Adamkus.
Neformaliuose pokalbiuose su
LR prezidentu Vokietijos LB nariai
turėjo galimybės padiskutuoti apie
PLB, šių dienų Lietuvos aktualijas,
emigracijos problemas.
Dalia Henke
* Lietuvos-Vokietijos forumo
idėja kilo 2004 m. Vokietijos Federacinės Respublikos prezidento Horst Koehler vizito Lietuvoje metu per susitikimą
su prezidentu Valdu Adamkumi. Lietuvos-Vokietijos forumas prisideda plėtojant dvišalius santykius tarp Lietuvos
ir Vokietijos, politikos srityje siekiama
skatinti Europos vienijimosi procesus
Baltijos jūros regione, remti praktinę
politinę naujai įstojusių valstybių integraciją į ES bei prisidėti kuriant bei įgyvendinant bendrą ES politiką naujųjų
kaimynų Rytuose atžvilgiu.
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Su vėjeliu į Jūros šventę!
Keturių dienų kelionė „Flying Dutchman“ burlaiviu iš Kylio į Klaipėdą
2008 m. liepos 20–24 d.
Gilias tradicijas turinti Jūros
šventė į Lietuvos uostamiestį Klaipėdą visada yra verta kelionės! Šiais
metais Jūros šventėje, kuri yra neatskiriama Klaipėdos kultūrinio gyvenimo dalis, svečiuosis burlaiviai iš
Švedijos, Olandijos, Vokietijos, Danijos ir kitų šalių.
Buriuoti per Baltijos jūrą vasarą – tai dvigubas malonumas: suteikta proga pajausti gaivų jūros vėją, patirti naujų įspūdžių ir pailsėti
ant vandens. Kelionės metu iš Kylio
į Klaipėdą Olandų burlaiviu „Flying
Dutchman“ (www.flying-dutchman.
com) bus laiko malonioje atmosferoje aptarti visas Lietuvos-Vokietijos aktualijas, Baltijos jūros regiono
perspektyvas bei Baltijos šalių ateities gaires Europoje. Į kelionę burlaiviu jau užsiregistravo LR ambasados Vokietijoje darbuotojai, Vokietijos lietuvių bandruomenės nariai.
Beveik 40 metrų ilgio burlaivis turi
jaukią svetainę su baru ir pianinu.
Visus atplaukiančius į Klaipėdą širdingai pasitinkama. Miesto
svečiai gana greitai pajunta Jūros
šventės, turinčios beveik 80 metų
tradicijas, dvasią. Tokiu būdu klaipėdiečiai išreiškia savo pagarbą jūrai, rodo pasididžiavimą laivyba, bei
džiaugiasi atplaukiančiais ir Klaipėdoje besisvečiuosiančiais burlaiviais.
Šios šventės (www.svente.lt)
globėjas, kurioje vyrauja ne tik jūra, laivyba, bet taip pat ir tautodailės
dirbinių mugė, folkloras, muzikiniai pasirodymai, kaukių eisena per
miestą link uosto, visuomet buvo ir
liks Neptūnas!
Kelionės maršrutas:
Liepos 20 d. jau galima atvykti 20.00 val. ir pernakvoti burlaivyje (Kiel-Holtenau).
Liepos 21 d. apie 6.00 val. ryto

burlaivis išplaukia iš Kylio link
Rostoko. Į Rostoką
atvyksta
apie 20.00 val.
Liepos 22 d. labai
anksti
burlaivis
išplaukia į Bornholmą. Ten atvyksta liepos 23 d.
apie 12.00 val. ir
tos pačios dienos
23.00 val. išplaukia į Klaipėdą.
Liepos 24 d. labai
vėlai vakare arba liepos 25 dieną
labai anksti rytą
burlaivis atvyksta į Klaipėdą ir
dalyvaus šventės
atidarymo programoje.
Yra
galimybė tuo pačiu
laivu „Flying Dutchmann“ po Jūros
šventės vėl grįžti į
Vokietiją.
Kaina:
Plaukiant
28 žmonių grupei,
keturių dienų nakvynė ir maistas laive asmeniui kainuotų tik 243 eurai.
(Bus stengiamasi rasti rėmėjų, taip,
kad kaina galėtų būti ir mažesnė).
Registruotis:
Dalia Henke, henke@voklb.
de arba tel.: +49172 5149528 (Keleiviai registruojami eilės tvarka)
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Prisiminkime savo senelius lietuvius...

BRAZILIJOJE

Marcos Lipas

PIETŲ AMERIKOS LB PIRMININKŲ

IR DRAU GI JŲ VA DŲ SU VA ŽIAVI ME ( IŠ KAI RĖS )

Baigiau San Paulo universitetą ir esu istorijos mokytojas. Mano
seneliai iš tėvo pusės buvo lietuviai.
Nuo paauglystės domėjausi lietuvių
kultūriniais ir politiniais įvykiais;
dalyvavau manifestacijose prieš sovietinę okupaciją, kurios vykdavo
miesto aikštėse; buvau priėmime pas
popiežių Joną Paulių II, laikydamas
plakatus prieš rusišką imperializmą;
rengėme protesto akcijas priešais sovietų konsulatą ir buvau šios imperijos sugriuvimo liudininkas, kai su
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MARCOS LIPAS, REGINA NARUŠIENĖ

pasididžiavimu stebėjau nepriklausomos Lietuvos atgimimą. Dar sovietmečiu, besimokydamas lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje
Vokietijoje, turėjau galimybę apsilankyti Lietuvoje. Šioje gimnazijoje
išmokau bendrauti lietuvių kalba ir
geriau suprasti lietuvių tautos mąstyseną ir tradicijas. Nepaisant viso
to, nenoriu savęs prilyginti lietuviams, kurie savo kailiu pajuto visus
okupacijos sunkumus, bet norėčiau
pabrėžti mano pasididžiavimą, kad
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kažkuriuo būdu ir aš dalyvavau kovoje už Lietuvos nepriklausomybę.
Taigi norėčiau tęsti savo paskaitą,
kuri remiasi mano išsilavinimu ir dalyvavimu lietuviškoje veikloje.
Mano gimtinė Brazilija
Brazilija yra nesuskaičiuojamų socialinių, kultūrinių ir geografinių kontrastų šalis. Jos įvairiapusiškumas, jos tropiniai miškai, jos
ilgas ir saulėtas pajūris maišosi su
jos kultūros karščiu ir tradicijomis,
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kurias atsinešė įvairiausios čia atvykusios tautos. Pavyzdžiui, vietiniai indėnai, turintys įgimtą pagarbą
gamtai ir primityvius papročius, yra
kupini žinių, kurias tyrinėja šiuolaikinė chemija naujų vaistų gaminimui. Negrai, prieš jų valią atvežti iš
Afrikos kaip vergai, išlaikė dalį savo
kultūrinio palikimo, tačiau pritaikė jį prie katalikybės ir taip išsirutuliojo savita kultūra, pilna ritmo ir
seksualumo bei atspindinti Brazilijos klimatą ir tradicijas. Portugalai,
kolonizuodami Pietų Amerikos teritorijas, kuriose yra Brazilija, sukūrė
šią šalį ir jos keistą kultūrų bei tradicijų rinkinį, suteikdami Valstybės
formą ir ekonominį išnaudojimą, kuris iki šių dienų yra daugelio problemų priežastis.
Vien šios centralizuotos ir
vienvaldės valstybės, ištroškusios
mokesčių, kurių našta teko būtent
neturtingiausiems, bei turinčios išnaudotojišką ekonomiką, kuri buvo
skirta nešti turtus Portugalijai, o ne
pačiai Brazilijai, sukūrimas lėmė savotišką jos vystymąsi 5 šimtmečius.
Po visų šių 500 formavimosi metų
kultūriškai šalis yra tam tikras visų
šių tautų ir tradicijų mišinys. Ekonomiškai Brazilija išvystė įvairiapusišką sistemą, su stipriu žemės ūkiu
milžiniškoje teritorijoje ir palankaus
klimato zonoje, bet didžioji šalies
dalis yra kontroliuojama stambių
žemvaldžių (ūkininkų), kurie koncentruoja šios srities pajamas. O
pramonė stipriai išsivysčiusi tik tam
tikruose šalies regionuose, bet ir ten
yra klystama dėl per didelio užsienio
kapitalo įmonių, kurios kontroliuoja
produkciją ir perveda pelną į užsienį, skaičiaus.
Politiškai, netgi atsižvelgiant
į šiuolaikinį demokratizacijos procesą, braziliška valstybė vis dar yra elitinė ir kontroliuojama įvairių valdžią
turinčių žmonių. Valstybės valdymo
aparatas yra ypač brangus ir išlaidus, netenkinantis piliečių pagrindinių reikmių ir tam, kad išsilaikytų,
surenkantis tiek mokesčių iš gyventojų, kiek Vokietija ar Kanada, bet
grąžina juos suteiktų paslaugų forma

tik Gvinėja-Bisau lygmeniu.
Jūs tikriausia klausiate savęs:
o ką visa tai turi bendra su lietuviais?
2006 metais Imigracijos muziejuje San Paule mačiau kino filmą
parodoje, skirtoje paminėti lietuvių imigracijos į Braziliją 80-metį. Parodą rengė Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas Jorge
Prokopas. Šie seni lietuviai filme
atkreipė mano dėmesį savo panašumu. Visų jų akys buvo liūdnos ir
pavargusios, kaip ir mano senelių
lietuvių. Išvykti iš Lietuvos, tokios
skirtingos, ir atrasti šią karštą ir egzotišką šalį nebuvo lengva užduotis.
Aš žinojau, kad kelias į Brazilijos
lietuvių palikuonių ypatybių supratimą, viena vertus, būtinai eina per
širdį, o kita vertus – per socialinę ir
antropologinę analizę. Kitaip sakant,
šios kultūrinės ypatybės turėtų būti
analizuojamos tautinių valstybių, į
kurias esame įterpti, požiūriu.
Socialinių ir politinių
sąlygų tyrimas
Žmogus istoriškai yra įvairių skirtingų socialinės organizacijos formų dalis. Pagrindinis žmones
jungiantis ryšys iš prigimties buvo
šeima, kaip šeima-ląstelė (tėvas, mama, vaikai), taip ir šeima išplėsta iki
genties – vadinamieji klanai. Šeimoje mes įgyjame pirmąsias vertybes,
mūsų etikos pajautimą, susipažįstame su mūsų kultūra, kalba, mitybos
įpročiais (tai tie patiekalai, kuriuos
mums ruošdavo močiutė ar mama
ir kuriuos atsimename visą gyvenimą). Šeima taip pat yra visuomenės
ląstelė, kurioje sukuriamas mūsų
stebuklingas pasaulis, besiremiantis
mus suformavusiomis pasakomis, tikėjimais ir religija.
O dabar norėčiau paprašyti,
kad visi kelioms akimirkoms užmerktumėte akis ir pamąstytumėte
apie šiuos pojūčius, kuriuos Jums
pateiksiu...
Mano prisiminimai tokie...
Mano senelis su kepure, kalbantis stipriu akcentu, tačiau, nors
Lietuvoje lankė mokyklą tik tris mė-

nesius, diskutuodavo apie politiką
geriau nei daugelis mokytojų.
Virtiniai ir kugelis, kurį su lašiniais kepė mano močiutė, o ne tipiški Brazilijoje ryžiai ir pupos.
O kaip vertybės ir tikėjimas
– plotkelės dalijimasis per Kalėdas,
mano močiutės marginti kiaušiniai,
daužomi varžybose, kurias visuomet
laimėdavo mano senelis.
Mūsų charakterio ir vertybių
formavimuisi svarbiausia yra šeimos
branduolys, ir paprastai jis atlaiko
draugų ir žiniasklaidos spaudimą.
Bet šeima yra vienintelė socialinė organizacija, kuriai žmogus priklauso.
Nuo senovės laikų žmonija
turi paklusti valstybės institucijai.
Įvairūs mąstytojai bandė apibrėžti
„valstybės“ sąvoką, tačiau aš pasinaudosiu Džono Loko ir Žano Žako
Ruso teorijomis, būtent „socialinio
kontrakto“ idėja. Pagal šią teoriją,
gyvename saistomi socialinio kontrakto, pagal kurį sutinkame priklausyti institucijai, kuriai atiduodame
dalį savo laisvės, mokėdami mokesčius, paklusdami jos įstatymams,
atlikdami karinę tarnybą, o mainais
gauname tariamai organizuotą laisvę. Šios valstybės, kurios ypač vystėsi naujaisiais amžiais, išvystys tik
joms būdingas charakteristikas, priklausomai nuo laikmečio, kultūros ir
religijos, kuriose buvo įkurtos. Mūsų atveju, tai Lotynų Amerikos nacionalinės valstybės.
Tai mus veda prie kitos esminės individų organizacijos formos
– nacionalizmo, kuris yra ir mūsų
susirinkimo čia (P. Amerikos lietuvių organizacijų vadovų suvažiavimo. Red.) pagrindinė priežastis. Kai
aiškinu šią sąvoką savo mokiniams,
paprastai nacionalizmą apibrėžiu
kaip „jausmą, kuris jungia žmones,
manančius, kad yra panašūs, nes turi
vieną kalbą, papročius, religiją ir panašią istorinę praeitį“. Ir žiūrėdamas
į jus pastebiu, kad, nors nesame iš
tos pačios šeimos, iš tos pačios šalies ar Valstybės, bet visi esame labai panašūs...
Šitas nacionalizmas, kuris tam
tikra forma visada egzistavo, yra
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toks pat stiprus, kaip ir šeima, bet
stipresnis nei valstybės ar valdžia.
Ši jėga vedė ir veda tautas, kaip šiuo
metu Kosove, pasipriešinti jėgoms,
dažnai daug kartų galingesnėms už
tas, kurias pavyksta suburti nepriklausomybės siekiančiai tautai. Šis
nacionalizmas ypač išryškėjo XIX
a., ir lietuviai taip pat buvo apimti
šio dvigubo jausmo, kuris paženklino šį periodą: ne tik susikoncentruoti
ties savo tautos kultūra, bet taip pat
su tokiu socialiniu kontraktu, kuris
garantuotų jiems laisvę ir laimės paieškas.
Tačiau egzistuoja ir dar viena
organizacijos forma, jungianti žmones visuomenėje, kuri, nors ir nėra
religinė, bet daugeliui atrodo, kad
tokia yra, nes turi savo knygą („Kapitalas“), pranašą (Marksas) ir rojų
(komunizmas). Atsiradęs XIX amžiuje marksizmas nekvietė žmonių
jungtis pagal religinius, šeimyninius
ar tautinius panašumus: „klijai“ tarp
skirtingų asmenų turėjo būti jų socialinė klasė. Viso pasaulio darbininkai turėjo susivienyti, kad paimtų
valdžią, pabaigtų su socialine nelygybe ir suteiktų visuomenei tikrą teisingumą. Tai – internacionalistai.
Niekas geriau už mus nepažįsta šios žmonių organizacijos formos
pasekmių ir, be jokios abejonės, tai
mūsų susitikimo čia viena iš priežasčių: kad daugiau nebepasikartotų
tai, kas atėmė iš mūsų tautos pagrindines laisves, tokias kaip tikėjimo,
laisvo žodžio ir kt.
Braziliški ypatumai
Tačiau atidėkime šią teoriją
ir grįžkime prie praktinio klausimo.
Kokie esame mes, lietuvių palikuonys Pietų Amerikoje, ir kodėl esame
tokie? Lietuviai, atvykę į Braziliją,
ir mes, jų palikuonys, patekome į visiškai skirtingą klimatinę, kultūrinę
ir politinę aplinką. Tai lėmė tas mūsų
charakteristikas, kurios skiriasi nuo
kitose šalyse gyvenančių lietuvių.
Didžioji imigracijos banga iš
Lietuvos išvyko 1926-1930 m. Tai
daugiausiai buvo kaimiečiai be išsilavinimo ir be didelių geresnio gyve-
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nimo vilčių. Didžioji jų dalis išvyko
apgauti laivybos kompanijų, kurias
nusamdė Brazilijos valdžia ir kurios
turėjo atgabenti darbo jėgą, būtiną
kavos plantacijoms. XX a. pradžioje
kava buvo pagrindinis Brazilijos eksporto produktas, o nebeturint vergų
labai trūko darbo jėgos, todėl valstybė subsidijavo imigraciją. Be to,
dar buvo ir politinis aspektas – buvo norima „išbalinti“ brazilų tautą,
o tam geidžiamiausi buvo europietiškos kilmės ir katalikiško tikėjimo
imigrantai. Lietuviai puikiai atitiko
šias charakteristikas ir tuo laikotarpiu emigravo apie 30 000.
LIETUVIAI

MIG RAVO

IŠ

KAI MO

Į

BRAZILIJOS PILIETYLENG VA , BE TO , IR JIE PATYS

MIES TĄ IR GAU TI
BĘ NE BU VO

NE NO RĖ JO AT SI SA KY TI SAVO TAU TI NIO
IDEN TI TE TO . I Š ČIA IR KI LO SU SI DO MĖ JI MAS IR BŪ TI NY BĖ KURTI KLU BUS IR ASO CIA CI JAS :
GAR SIAU .

NA CIO NA LIZ MAS

„KALBĖJO“

Brazilijoje buvo parašyta
daug antropologinių darbų apie brazilų tautos ir jos kultūros ypatumus.
Prisiminus mano paskaitos pradžią,
kurioje kalbėjau apie Valstybę ir Nacionalizmą, galime padaryti kai kurias išvadas.
Braziliška valstybė, kuriai turėjo paklusti ir čia atvykę lietuviai,
negerbė neturtingų piliečių teisių
(taip pat ir lietuvių). Valstybę valdė
ir kontroliavo žemvaldžiai, ypač kavos augintojai. Brazilijos kolonijinė
praeitis sukūrė valstybę, kuri buvo
perdėtai didelė ir jos išlaikymui reikėjo daug mokesčių, kurių našta krito ant neturtingiausiųjų. Be to, buvo
nepaprastai apsunkintas priėjimas
prie švietimo ir sveikatos apsaugos,
žemių ir socialinio pakilimo.
Lietuviai migravo iš kaimo į
miestą ir gauti Brazilijos pilietybę
nebuvo lengva, be to, ir jie patys nenorėjo atsisakyti savo tautinio identiteto. Iš čia ir kilo susidomėjimas ir
būtinybė kurti klubus ir asociacijas:
nacionalizmas „kalbėjo“ garsiau.
Braziliškos valstybės vystymasis
per kitus dešimtmečius nepalengvi-
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no neturtingų ir atstumtų gyventojų
gyvenimo. Brazilija yra viena iš tų
šalių, kuriose yra didžiausia socialinė nelygybė, daugelyje miestų žaibiškai plinta smurtas ir nusikalstamumas, miestų prieigos apaugusios
lūšnynais (favelomis), į skandalus
įtraukti politikai, tarpsta milijoniniai
sukčiavimai – tai nuolatinės laikraščių temos.
Ir netgi turėdami tiek sunkumų lietuviai karta po kartos išgyveno ir suklestėjo. Didžioji mūsų dalis
esame garbingi piliečiai, darbštūs,
išgyvenę kavos augintojų išnaudojimą (kuris kartais būdavo toks, kaip ir
senųjų afrikietiškų vergų), europiečių diskriminaciją II Pasaulinio karo
metais, kai Brazilija kovojo kartu su
sąjungininkais prieš vokiečius. Lietuviai įveikė valstybės spaudimą ir
jos mokesčius, išgyveno socialines
kliūtis, iškilusias prieš tautą, kuri
atvyko turėdama tik savo rūbus ant
kūno ir svajones „užkariauti“ Ameriką. Mes nesame nusikaltėlių ir korumpuotųjų, kasdien užtvindančių
brazilišką žiniasklaidą, sąrašuose.
Lietuviai išliko garbingi ir darbštūs.
Bet ne tai mus skiria nuo kitų lietuvių pasaulyje. Tvirtai tikiu, kad tai
yra neabejotini visos lietuvių tautos
bruožai, bet šalyse, kuriose išgyvenimas, socialinis pakilimas ir ekonominė sėkmė yra apsunkinti socialinės-ekonominės praeities, būdingos
Lotynų Amerikos tautoms, lietuvių
sugebėjimas įveikti kliūtis yra dar
labiau akivaizdus.
Braziliška kultūra yra daugiarasė, su tam tikra tolerancija rasių maišymuisi (todėl ten tiek daug
mulatų), įvairių tikėjimų mišiniui
(todėl egzistuoja tokios religijos,
kaip „umbanda“ ir „kandonblė” ar
garsusis braziliškas Karnavalas) ir
sugebėjimu priimti kitus tokius, kokie jie yra. Kultūrinė ir rasinė tolerancija Brazilijoje yra daug didesnė
negu tokiose šalyse, kaip JAV, kur
diskriminacija yra daug stipresnė
ir akivaizdesnė. Todėl dauguma senųjų lietuvių dėkoja Brazilijai, kad
priėmė juos išskėstomis rankomis. Ir
šie Brazilijos lietuviai išmoko sugy-
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venti su šia turtinga šalimi ir netgi
su visais tais sunkumais, primestais
braziliškos valstybės, istoriškai įtakotos neteisingos jos atžvilgiu kolonijinės praeities, sugebėjo atsitiesti
bei sukurti savo šeimas ir lietuviškas
organizacijas. Žavimės braziliška
kultūra, jos karnavalu ir axe, ir savo ruožtu taip pat esame tos kultūros
dalis, tačiau vis tiek išliekame lietuviai.
Taigi, grįžtu prie mano pagrindinio klausimo: ką ypatinga turime mes, Brazilijos lietuviai? Koks
mūsų ryšys su visu tuo, kas kalbėta
anksčiau?
Kalbant apie Brazilijos valstybę, kuriai mes, lietuviai, turime
paklusti, ji vis dar elitinė ir istoriškai mes su ja neturime beveik nieko bendra. Brazilijoje lietuviai neturi įpročio užimti aukštus valdžios
postus. Portugališkos politikos palikimas yra centralizuota valdžia, ir
paprasti gyventojai mažai arba visai
joje nedalyvavo, nebuvo įprasta diskutuoti apie tautos ateitį. Šis pasyvumas, mano manymu, įtakojo ne tik
braziliškos valstybės veikimo formą,
kurioje tik minimaliai dalyvauja piliečių grupės, suteikiančios teisę daryti didžiuosius politinius sprendimus ekonominiam ir intelektualiam
elitui. Šis požiūris į valstybę ir dalyvavimą politikoje buvo nulemtas
jau pačios švietimo sistemos ir tapo
gyventojų kasdienybe.
Ir dar, kalbant apie valstybę,
bet ekonominės politikos požiūriu,
taip pat tikiu, kad jos organizacija turi poveikį ir lietuviams bei jų
asociacijoms Brazilijoje. Brazilijoje
gyvename nuolatinėje ekonominėje
krizėje ir net per trumpus augimo laikotarpius Valstybė niekad nepalengvina mokesčių naštos. Ši valstybė,
kurioje surenkami mokesčiai sudaro
trečdalį nacionalinio turto ir kuri negarantuoja savo piliečiams, tarp jų
– ir lietuviams, saugios ateities bei
apsunkina jų finansinį gyvenimą.
Nepriklausom apatiniam Brazilijos
socialinės piramidės sluoksniui, tačiau mūsų ekonominis gyvenimas
yra nestabilus. Ekonominiai pla-

nai mus užklumpa netikėtai, iš bankų dingsta mūsų santaupos, dažnas
pinigų nuvertėjimas ir jų keitimas
naujais „suvalgo“ mūsų santaupas ir
mums yra sunku planuoti ilgalaikius
veiksmus.
Brazilijoje vidutinis kvalifikuoto darbininko metinis atlyginimas
yra apie 12 000 dol., o JAV 2002 m.
vidutinis mokytojo atlyginimas buvo
46 000 dol., tačiau toks automobilis
kaip „Ford Fusion“ Brazilijoje kainuoja 80 000 realų, kai JAV jis kainuoja perpus pigiau – 40 000 realų.
Gyvename nuolatinėje ekonominėje
krizėje ir tai galų gale daro milžinišką poveikį lietuviams ir jų organizacijoms. Lietuviai ir jų palikuonys
buvo tikri didvyriai, augindami savo
vaikus tokioje sudėtingoje situacijoje. Skurdas Brazilijoje siekia labai
aukštus rodiklius, bet jei pabandysite ieškoti lietuviškų pavardžių telefonų knygoje ar rinksite informaciją apie jaunuolius, lankančius šokių
grupes, pastebėsite, kad dažniausiai
jie yra universitetų studentai, gydytojai, inžinieriai, advokatai, mokytojai, žurnalistai. Ir nors jie įveikė socialines kliūtis, ateities netikrumas
ir mokesčių našta, kliūnanti tiems,
kurie gauna didesnius atlyginimus,
nepalengvina situacijos.
Todėl mums yra labai sunku
paremti finansiškai tokias dideles
organizacijas kaip Lietuvių fondas
ar išlaikyti mūsų vaikus lietuviškoje gimnazijoje Vokietijoje. Niekada
nežinome, kas mūsų laukia: kainų
užšaldymas, pinigų keitimas, pinigų konfiskavimas iš banko sąskaitų. Ir vis dėlto Brazilijos Lietuvių
Bendruomenė, vadovaujama Jorge
Prokopo, ir kitos lietuviškos organizacijos organizuoja vakarienes, labdaringus „bingo“, puotas ir akcijas,
kad surinktų lėšų numatomiems geriems darbams, pavyzdžiui, bažnyčios ar iškylų namo „Lituanikoje“
remontui. Mes nestovime vietoje, ir
tai yra tas Nacionalizmas, apie kurį
kalbėjau. Organizacijose ir grupėse
darbas vyksta, tačiau grąža ne visada yra didelė.
P.S. Kalbėdamas kaip Brazili-

jos lietuvis čia, Buenos Airėse, jaučiuosi lyg namuose. Man tolimi yra
geopolitiniai ginčai tarp Brazilijos
ir Argentinos dėl regioninio viešpatavimo. Man nesvarbu, kuris futbolo žaidėjas, Pele ar Maradona, yra
geresnis, juk jie abu buvo genijai.
Jaučiuosi lyg sėdėdamas prie vieno
ir to paties stalo kartu su broliais lietuviais, dalinamės panašiomis patirtimis ir vertybėmis, esame tikri broliai.
Taigi, norėčiau apibendrinti,
susimąstydamas kartu su jumis, viso
pasaulio lietuviais, kad nors esu brazilas, bet didžiuojuosi savo lietuviška pilietybe. O baigdamas norėčiau
savo ir visų Pietų Amerikos lietuvių
vardu paprašyti čia esančių valdžios
atstovų: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos valstybės, kad
išlaikytų finansinę paramą Lotynų
Amerikos jaunuoliams, kad jie galėtų tęsti mokslus Vasario 16-osios
gimnazijoje, kurioje ir aš pats išmokau lietuvių kalbos, bei išlaikytų
paramą jaunimo kongresams ir suvažiavimams; Lietuvos, kad vėl patvirtintų dvigubos pilietybės suteikimą
mūsų jaunuoliams amerikiečiams,
ne tik dėl istorinio teisingumo, bet ir
todėl, kad mes, lietuvių, gyvenančių
ir dirbančių Brazilijoje, Argentinoje
ir kitose šalyse, palikuonys, nebūtume jai našta. Esame laimėtojai šalyje, kurioje nelengva socialiai pakilti. Esame kvalifikuoti profesionalai,
kurie tikrai prisidės prie Lietuvos
gerovės kūrimo.
Ir, prisimindamas savo senelius lietuvius, norėčiau, kad jūs visi
čia prisimintumėte ką nors ryškaus
ir keliančio pagarbą, ką jums paliko jūsų protėviai lietuviai... Ir žinau,
kad liksite dėkingi ir susijaudinę taip
stipriai, kaip ir aš dabar esu, būdamas kartu su jumis, mano šeima.
Esu dėkingas Aušrai Bacevičienei už šios paskaitos teksto vertimą į lietuvių kalbą.
Pranešimas, skaitytas Pietų Amerikos lietuvių organizacijų pirmininkų
suvažiavime Buenos Aires, Argentinoje, vasario 29- kovo 2 d.
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knygų lentynoje

Gyvenimas pamiltajam raudonajam dobilui ir lietuvybei
Romualdas Kriaučiūnas

Bronius Povilaitis. „Apie ivykius, žmones ir save“. Dr. Br. Povilaičio knygos leidimo fondas. Toronto-Kaunas, 2007. Sudarytoja Ramunė Kubiliūtė, atsakingoji redaktorė
Dalia Kuizinienė. Kietais viršeliais,
kaina nepažymėta. Tiražas 300 egz.
Knygos metrikoje rašoma, kad
lietuvis išeivis Bronius Povilaitis
(1907-1985), gyvenęs Kanadoje, atsiminimų knygoje pasakoja apie savo
gyvenimą ir profesinį darbą Lietuvoje, Vokietijoje ir Kanadoje. Knygoje
taip pat pristatoma Kanados lietuvių
visuomeninė bei katalikiška veikla.
Antrąją knygos dalį autorius paskyrė atsiminimams apie savo gyvenime
sutiktus žmones, juos iliustruodamas
laiškų ištraukomis.
Knyga išleista 2007 m., minint Broniaus Povilaičio šimto metų gimimo sukaktį. Knygos paskuti-
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niame viršelyje jis pristatomas kaip
Aukštaitijos sūnus, didelis Lietuvos
patriotas, mokslininkas, giliai tikintis katalikas, ateitininkas ir Lietuvos
žemės ūkio mylėtojas. Baigęs Dotnuvos žemės ūkio akademiją jis buvo tos mokyklos docentas. Karo vėjų
blaškomas jis atsirado pokario stovyklose Vokietijoje, dėstė Pabaltijo
universitete Hamburg ir Pinneberg
miestuose. Atvykęs į Kanadą toliau
studijavo McGill universitete ir gavo genetikos mokslų daktaro laipsnį.
Savo pasirinktoje agronomo profesijoje dirbo iki pensijos.
Čia aptariama knyga yra trečioji B. Povilaičio knyga. Pirmosios
dvi aprašo Lietuvos žemės ūkio raidą ir Lietuvos žemės ūkio akademijos istoriją. Šios, trečiosios, knygos
rankraštį, jo žmonos Monikos žodžiais tariant, kruopščiai rašomąja
mašinėle parašytą, ji daugelį metų
saugojo. „Šiais metais jo gimimo
šimtamečio sukaktuvių proga pagaliau įgyvendinsiu jo norą pasidalint
savo gyvenimo patirtimi“. Ponia M.
Povilaitienė ypač dėkoja savo krikšto dukrai Ramunei Kubiliūtei, daug
laiko paskyrusiai papildomų žinių
rinkimui ir palaikiusiai darbingą ryšį
su atsakingąja redaktore.
Knygos pradžioje pagarbų žodį Lietuvos katalikų mokslo akademijos vardu taria Paulius Subačius,
Centro valdybos pirmininkas.
Bronius Povilaitis Žemės ūkio
akademijoje Dotnuvoje praleido beveik dvidešimt gražiausių savo jaunystės metų. Visa tai gražiai primena
savo žodyje Leonas Kadžiulis, profesorius emeritas. Toliau dar skaitome atsakingos redaktorės, knygos
sudarytojos ir autoriaus žmonos pastabas. Penkioliktajame knygos puslapyje į skaitytojus prabyla pats autorius. Pirmoje knygos dalyje, Mano
gyvenimo kelias, užimančioje 179
puslapius, autorius kruopščiai aprašo savo gyvenamąją aplinką, šeimy-
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ną, mokslo siekimą. Su moksliniu
preciziškumu aptaria savo išgyvenimus pirmojoje sovietinėje okupacijoje, kurią netrukus pakeitė vokiečių
okupacija. Toliau skaitome apie jo
pasitraukimą į Vakarus, kur sulaukta karo pabaigos. Vingiuotas kelias
jį vedė į Saksoniją, Pabaltijo universitetą, veiklą Baltų taryboje.
Pagaliau, 1949 m. kovo mėn.
15 d., Bronius Povilaitis pasiekė Halifax uostą Kanadoje, tuo atversdamas naują savo gyvenimo lapą. Gana
taupiai, tiesiog prabėgomis, aprašo
savo magistro ir doktorato studijas
McGill universitete, Montreal mieste. Vos dešimt puslapių skirta agronomo karjerai aprašyti. Kitame knygos
puspalyje jau rašoma apie išėjimą į
pensiją, vos sulaukus šešiasdešimt
penktojo gimtadienio. Kruopščiai
pateikiamas autoriaus rašinių, referatų, pranešimų sąrašas, apimąs dvylika puslapių. Palyginamai plačiau
skaitome apie autoriaus dalyvavimą „Lietuvių enciklopedijos“ darbe,
knygos apie Žemės ūkio akademiją
paruošimą, London diecezijos sinodą, Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero
parapiją, Kanados lietuvių katalikų
centrą, Lietuvos ūkininkų sąjungą ir
Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimą.
Antrojoje knygos dalyje –
Mano sutikti žmonės – autorius įdomiai aprašo savo gyvenime sutiktas
asmenybes, daugiausia kolegas agronomus. Laiškų ištraukos atkuria to
meto pasisekimus, dienos rūpesčius
bei politinę padėtį. Jų įtraukimas į
knygą ją paįvairina ir tuo pačiu praturtina. Vėliau knygoje duodama šių
sutiktų žmonių biografinės žinios,
kurias kruopščiai surinko Ramunė Kubiliūtė. Skaitytojus maloniai
nustebina įterptas vieno puslapio
aprašymas apie Broniaus Povilaičio krikšto dukrą Nijolę Sadūnaitę.
Pasirodo, kad knygos autorius ir disidentės sesers Nijolės tėvelis Jonas

knygų lentynoje

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

TA RY BOS SU VA ŽIAVI MAS ,

ANT RO JO JE EI LĖ JE , CEN TRE , ŠVIE SIU KOS TIU MU

1957 M., HAMILTON, ONTARIO. BRONIUS POVILAITIS –

Sadūnas buvo mokslo kolegos Dotnuvos žemės ūkio akademijoje.
Ramunė Kubiliūtė pasirūpino parašyti knygos santrauką anglų
kalba. Santrauka, apimanti keturis
puslapius, pateikiama knygos pabaigoje. Pačioje pabaigoje dar randama
Pavardžių rodyklė. Bet kurią knygą
skaitant man visada įdomu tokias
rodykles pavartyti. Pagal nuorodų
gausumą galima apytikriai susidary-

ti įspūdį apie tų asmenų svarbą autoriaus gyvenime. Bent po šešiolika
nuorodų susilaukė Vitas Manelis,
Bronius Povilaitis, Juozas Tonkūnas,
Balys Vitkus, Andreas Grisch ir Kazimieras Povilaitis.
Pačiame pirmajame puslapyje
Bronius Povilaitis rašo: „Seniau vis
galvodavau, kad būtų pravartu palikti atsiminimus apie nueitą gyvenimo
kelią, save patį, artimuosius, gimi-

nes, taip pat svarbu nepamiršti pažįstamų, draugų, bendradarbių, bendraminčių, kurie turėjo įtakos mano
sprendimams ir mąstymui“.
Ačiū autoriui už prasmingą
palikimą ne tik jį pažinojusiems, bet
ir pačiai išeivijos istorijai. Tebūna
tai graži paskata daugeliui kitų, dar
esančių tarp mūsų, panašiu būdu
praturtinti mus visus.

atkelta iš 23 psl.
vo surengusi Lietuvos grafikos darbų parodą Buenos Airių provincijos
sostinėje, La Platos miesto Advokatų kolegijoje, prie kurios rengimo
prisidėjo PLJS. Sąjunga skatino jaunimą dalyvauti šioje įdomioje parodoje, kuria pristatoma XX a. šeštąjį
dešimtmetį Lietuvoje susiformavusi
grafikos mokykla, jos vystymasis ir
tendencijos.Atidaryme tarė žodį lic.
Laura Tupe – Lietuvos Respublikos
ambasados pirmoji sekretorė (laikinoji reikalų patikėtinė), sveikindama
visus susirinkusius.

kas draugijas. Argentinoje šokių ansamblis turėjo progos susipažinti su
Buenos Aires lietuviškomis organizacijomis. Žmonės galėjo aplankyti
Argentinos lietuvių centro patalpas,
ten žmonės susirinko ir galėjo pabendrauti su šokių grupės nariais.
Taip pat „Vilniaus pynimėlis“ turėjo
galimybę aplankyti Lietuvių susiviejimo Argentinoje patalpas. Buenos
Aires miesto lietuvių kolonija galėjo
susipažinti ir asmeniškai pabendrauti su svečiais. Kovo 7 d. vyko svečių
koncertas Berisso mieste, kurį organizavo Berisso miesto Lietuvių Bendruomenės: „Nemuno“ lietuvių kultūros ir savišalpos draugija, „Mindaugo“ lietuvių katalikiška, kultūros
ir savišalpos draugija, lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ ir
Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS). Lietuvių Bendruomenė

šventė kovo 11-ąją dieną ir į koncertą susirinko apie 300 žmonių iš visų Berisso miesto apylinkių, o taip
pat ir iš sostinės Buenos Aires. Šokių ansamblio apsilankymą Berisso
mieste organizavo Berisso Lietuvių
Bendruomenė, rėmė Berisso miesto
savivaldybės meras Enrique Slezack.
Per pietus meras surengė priėmimą
savivaldybės patalpose, po pietų visa delegacija vyko į apžvalginę ekskursiją po Berisso miestą, aplankė
Mindaugo draugiją, o vakare įvyko
koncertas, kuris susilaukė visos La
Plata miesto žiniasklaidos ir spaudos dėmesio. Berisso miesto meras
perskaitė dekretą, kuriame jis patvirtino, kad „Vilniaus pynimėlio“ šokių
ansamblio koncertas yra kultūrinės
ir municipalinės reikšmės renginys.
Vėliau „Vilniaus pynimėlis“
vyko į gastroles Urugvajuje.

Koncertavo „Vilniaus pynimėlis“
Šokių ansamblis „Vilniaus
pynimėlis“ iš Lietuvos gastroliavo
Argentinoje ir Urugvajuje. Gastrolių metu aplankė Pietų Amerikos
lietuvių bendruomenes ir lietuviš-
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Seinijos diena Vilniuje

DAINUOJA „PAŠEŠUPIŲ“ CHORAS
2008 m. balandžio 26 d.
vyko Seinijos diena Vilniuje
bei Punsko „Aušros“ leidyklos
15-mečio
minėjimas.
Vilniaus
mokytojų namų galerijoje surengta

„Aušros“ leidyklos leidinių, Sigito
Birgelio nuotraukų bei nedidelė
Seinijos etnografinė paroda. Šventės
atidaryme grojo Jungėnų kaimo
kapela, Vilniaus mokytojų namų

PAKLAUSIOS PUNSKO „AUŠROS“ LEIDYKLOS KNYGOS
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projektų vadovas Juozas Žitkauskas
sveikino „Aušros“ leidyklą garbingo
jubiliejaus proga. „Aušros“ leidyklos
direktorius
Romas
Vitkauskas
kalbėjo apie kultūrinius ryšius
su Lietuva, kurie, nelikus sienų,
pasidarė dar glaudesni. Pavyzdys
galįs būti „Aušros“ leidyklos ir
Jungėnų kapelos bendras projektas –
kapelos vadovo Vincento Svitojaus
knyga „Vėl gegužio žiedai“. Rašytoja
Birutė Jonuškaitė, Lietuvos rašytojų
sąjungos pirmininko pavaduotoja,
priminė lietuvius, kilusius iš Punsko
ir Seinų krašto, kurie savo gyvenimą
ir darbą atidavė Lietuvai (kaip
antai bubeliokas poetas Albinas
Žukauskas).
Gausiai susirinkę lankytojai
apžiūrinėjo parodas, pirko „Aušros“
leidyklos leidinius. Mokytojų namų
svetainėje vyko Punsko lietuvių
kultūros namų klojimo teatro 50-ies
metų jubiliejus. Čia pristatyta knyga
„Lošimai
kluoni“
(sudarytojos
Teklė Paransevičienė ir Jolanta

„pasaulio

Malinauskaitė Vektorienė). Joje
pateikiama Punsko ir Seinų krašto
teatrų istorija. 1958-2007 metais
suvaidinti 35 spektakliai, per 130 kartų
pasirodyta Lenkijoje ir Lietuvoje.
Leidinyje spausdinama archyvinių
nuotraukų bei vaidintojų atsiminimų.
Po knygos pristatymo žiūrovams
parodyta Žemaitės drama „Trys
mylimos“ (rež. Jolanta Malinauskaitė
Vektorienė). Vaidintojai susilaukė
karščiausių plojimų ir kelis kartus
buvo kviečiami į sceną. Pasak prof.
Narbuto, „punskiečiai suvaidino
geriau nei profesionalūs aktoriai –
įspūdis nepakartojamas“.
14.00 val. prasidėjo Sigito
Birgelio nuotraukų albumo „Punsko
parapija 1597–2007 m.“ pristatymas
ir fotoparodos atidarymas. Vėl
sugriežė
Jungėnų
kapela,
o
susirinkusiuosius sveikino Juozas
Žitkauskas. Kornelijos Janušanienės
improvizaciją apie albumą skaitė
Jolanta Malinauskaitė Vektorienė. Po
to poetas Vladas Braziūnas pasakojo
apie Punsko krašto fenomeną,
kuriuo negali pasigirti joks Lietuvos
miestelis. Parodos autorius Sigitas
Birgelis kalbėjo apie Lietuvos 1000mečio bei lietuvių istorinės sąmonės
ugdymo svarbą, priminė įsimintinus
Seinijos šviesuolius: kun. Simoną
Norkų, kun. Motiejų Simonaitį ir
kt. Susitikime pasisakė ir albumo
dailininkė Eglė Valiūtė. Padėkos
žodžius tarė Kauno technologijos
universiteto profesorius Edmundas
Kibirkštis.
Seinijos diena buvo tęsiama
Šv. Kotrynos bažnyčioje. 500 vietų
salėje žiūrovai užėmė du trečdalius
vietų. Tarp jų būta garbingų svečių:
Vilniaus apskrities administracijos
viršininko atstovas vyr. spec.
Jonas Andriukaitis, buvęs Vilniaus
apskrities viršininkas Alis Vydūnas,
Tėvynės sąjungos vicepirmininkė
Irena Degutienė, taip pat skulptorė
Dalia Matulaitė, dainininkė Veronika
Povilionienė, TMID atstovė Jolanta
Norkevičienė ir kt.
Renginį pradėjo Jono Pavilonio
vadovaujamas Punsko Kovo 11-osios
licėjaus choras „Pašešupiai“, kuriam

SCENA

IŠ SPEKTAKLIO

„TRYS

lietuvio“ žinios

MYLIMOS “

akompanavo Dainius Pavilonis.
Susirinkusiuosius pasveikino Seinų
apskrities viršininko pavaduotojas,
Punsko
„Aušros“
leidyklos
direktorius
Romas
Vitkauskas.
TMID atstovė Jolanta Norkevičienė
perskaitė generalinio direktoriaus
sveikinimus, leidyklos dir. Romui
Vitkauskui ir jo pavaduotojui Sigitui
Birgeliui įteikė sidabro ženklus „Už
nuopelnus“. Tai buvo staigmena ir
ilgamečio triūso įvertinimas.
Daug karštų plojimų susilaukė
koncertavęs choras „Pašešupiai“.
Vėliau dr. Bronius Makauskas pristatė
ruošiamą knygą „Litewska wojna
partyzancka 1944-1953“, kurią leis
Punsko „Aušros“ leidykla. Šia knyga
autorius norįs lenkų visuomenę
bei istorikus sudominti lietuvių
partizanų kova su sovietų okupantais
1944-1953 metais, atskleisti Punsko
ir Seinų krašto svarbą ir reikšmę
remiant Lietuvos kovotojus už
laisvę, papasakoti apie jų ryšius
su Vakarais. Bronius Makauskas
lygina lietuvių partizaninį judėjimą
su pasipriešinimu kitose valstybėse,
aptaria didžiųjų valstybių reakciją į

šį pasipriešinimą. Iki šiol Lenkijoje
ši tema nesusilaukusi rimtesnio
tyrinėjimo.
Kalbėjo LLD pirmininkas,
Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius
Algirdas Vaicekauskas. Jis trumpai
papasakojo apie „Žiburio“ mokyklą.
Teigė, kad prie to, jog Seinuose
bundanti lietuvių tautinė savimonė,
daug prisidėjo Lietuvos lėšomis
pastatyta
lietuviška
„Žiburio“
mokykla.
Pasirodė
„Žiburio“
mokyklos populiariosios muzikos
studija (vad. Juozas Pileckas). Ji,
padainavusi kelias lietuviškas dainas,
susilaukė karštų žiūrovų plojimų.
Po moksleivių koncertavo Vincento
Svitojaus vadovaujama Jungėnų
kaimo kapela, kalbėjo šventės svečiai.
Vilniaus apskrities administracijos
viršininko atstovas vyr. spec. Jonas
Andriukaitis įteikė svečiams dovanų
– knygų lietuviškoms mokykloms,
pabrėžė, kad vilniečiai ir visa
Lietuva patriotizmo gali pasimokyti
iš tautiečių, gyvenančių Seinijoje.
Petras Vitkauskas
Valdo Zilionio nuotraukos

2008 Gegužė / Pasaulio lietuvis

39

„Pasaulio lietuvio“ žinios

Mirė Venesuelos LB pirmininkė Maria Elena Baronas Šulcas
Su giliu liūdesiu pranešame,
kad balandžio 23 d., eidama 47-uosius metus, po sunkios ligos mirė
Venesuelos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Maria Elena Baronas
Šulcas, atsidavusiai dirbusi Venesuelos lietuvių labui, atgaivinusi šioje
šalyje lietuviškąjį judėjimą, aktyviai
dalyvavusi lietuviškos mokyklėlės
veikloje, Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje veikloje, jaunimo
suvažiavimuose, rinkusi medžiagą
apie Venesuelos Lietuvių Bendruomenę, lietuviškas tradicijas ir lietuviškus valgius. Jos aistringą interviu „Pasaulio lietuvis“ spausdino
praėjusių metų 10 numeryje. Maria
Elena buvo tiesos ieškotoja, politikė, diktatoriaus režimo valdomame
krašte kovojusi už demokratiją ir
žmogaus teises. Maria Elena dažnai
lankėsi Lietuvoje, palaikė ryšius su
savo giminaičiais Lietuvoje ir svajojo kada nors čia atvažiuoti visam
laikui. Nuo šio žingsnio ją sulaikė
tik senutės motinos sveikata. Našlaitės liko jos jaunos dukros Audra ir
Silvija, kurias jų Mama išmokė lietuvių kalbos, įskiepijo lietuviškumą
ir meilę Lietuvai.
Elena Baronas Šulcas palaidota Karakaso Cementerio del Este
kapinėse.
PL inf.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė neteko puikaus žmogaus ir patriotės lietuvaitės Maria Elena Baronas Šulcas, kurią vargu ar kas galės pakeisti. Mes prisiminsime ją kaip nenuilstančią Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narę
ir Venesuelos Lietuvių Bendruomenės pirmininkę, kuri net ir kaustoma sunkios ligos liko savo poste. Šiemet Marakajuje vykusiame Kovo 11-osios minėjime Lietuvos garbės konsulas Venesueloje Borisas Petrusevičius apdovanojo
Marią Eleną už nuopelnus Lietuvių Bendruomenei.
Ilsėkis ramybėje, Mieloji Maria Elena.
PLB Valdyba reiškia gilią užuojautą Velionės šeimai.
Liūdime netekę Venesuelos Lietuvių Bendruomenės pirmininkės ELENOS BARONAS ŠULCAS. Reiškiame
užuojautą artimiesiems ir visai Venesuelos Lietuvių Bendruomenei. Tariame Jai nuoširdžiausią ačiū už meilę Lietuvai.
Lietuvos Respublikos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija
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aplankykite lietuvą

Kuo mums įdomus Užulėnis?

Praėjusį rudenį sukako 90
metų nuo 1917 m. rugsėjo 18-22 d.
vykusios Lietuvių konferencijos, kurioje Antanas Smetona buvo išrinktas Lietuvos tarybos, vėliau Valstybės tarybos pirmininku; šių metų
vasario 16 d. sukako 90 metų nuo
Vasario 16-osios Nepriklausomybės
akto pasirašymo, o Antanas Smetona buvo vienas iš Nepriklausomybės
akto signatarų; 1919 m. balandžio 4
d. Antanas Smetona buvo išrinktas
pirmuoju Lietuvos prezidentu. 2009
m. balandžio 4 d. sukanka 90 metų
nuo šios datos. Tai vis Lietuvos istorijos įvykiai, kurie skatina prisiminti
vieną iškiliausių Lietuvos naujausių
laikų istorijos veikėjų Antaną Smetoną, deja, mirusį toli už Lietuvos ribų – Clevelande, JAV.
Antaną Smetoną – Lietuvos
patriotą – asmenybę, pradedant jaunystės metų veikla pirmojo Lietuvos
atgimimo laikotarpiu, XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje, ir baigiant jo
kategoriška pozicija paskutiniajame
Vyriausybės posėdyje 1940 m., kai
jie tik dviese su gen. P. Musteikiu
nesutiko priimti Sovietų Sąjungos
ultimatumo sąlygų, mini ne tiek jau
daug Lietuvos vietų – senosios prezidentūros sodelyje Kaune yra pastatytos visų prieškario prezidentų, tarp
jų – ir Antano Smetonos paminklas;
Vilniuje Lietuvos nepriklausomybės
metais A. Smetonos vardu pavadinta viena gatvė; Ukmergėje vidurinė
mokykla pavadinta Antano Smetonos vardu. Bet turbūt ryškiausias
prezidento Antano Smetonos paminklas galėtų būti gimtinė ir jo dvaras
Užulėnio kaime.
1934 metais, švenčiant A.
Smetonos 60-metį, jam draugai ir jį
gerbusi visuomenė surinko pinigus
ir tėviškėje nupirko 80 ha žemės prie
Lėno ežero. 25 ha miško prezidentas
gavo kaip Nepriklausomybės akto
signataras, o 5 hektarus A. Smetona
turėjo savo (jis buvo neturtingo valstiečio sūnus). Taip buvo suformuotas 110 hektarų ūkis. Savo dvarą,
kurį suprojektavo tuomet gerai ži-

nomas architektas Feliksas Vizbara,
čia vasarodamas prezidentas pavadino Užugirio kiemu. Deja, poilsio
ir apmąstymų vieta tapusiame dvare
A. Smetona vasarojo tik porą metų...
Prezidentas šį dvarą testamentu norėjo palikti valstybei, kad čia galėtų
įsikurti žemės ūkio amatų mokykla.
Neseniai baigėsi teisminiai ginčai –
Lietuvos valstybė atsisakė grąžinti
Prezidento anūkui jo senelio dvarą,
bet pati juo visiškai nesirūpina. Užulėnio dvaras stovi tuščias, irstantis.
Dvare galėtų būti įamžintas prezidento Antano Smetonos atminimas,
bet valstybė iki šiol niekaip neišsprendžia nuosavybės klausimo. Jis
kol kas tebėra Sveikatos ministerijos
apskaitoje, mat sovietiniais metais
ten buvo medicinos įstaiga.
Nors dvaras netvarkomas, bet
jame budi sargai ir jis dar nėra visiškai nuniokotas, tik yra apverktinos
būklės. Rodyklę į Antano Smetonos
dvarą pamatysite važiuodami autostrada iš Vilniaus į Panevėžį, neprivažiavę Ukmergės.
Antano Smetonos, išskirtinės
asmenybės, kovotojo už lietuvybę
carinės priespaudos metais, pirmojo
Lietuvos prezidento ir valstybės veikėjo vardas ir reikšmė Lietuvos istorijai dar pakankamai neįvertinta. Vis
dar veikia sovietinių okupantų propagandos įskiepytas priešiškumas
šiai asmenybei. Valstybė turi dėti visas pastangas, kad istorinis Užulėnio
dvaras tarnautų Lietuvos istorijai ir

UŽULĖNIO

prezidento Antano Smetonos atminimo įamžinimui. Deja, ir jo palaikai
– vienintelio iš Lietuvos prezidentų
– tebeguli toli nuo Lietuvos. Prezidento artimieji vis dar nesiryžta jų
perkelti į Lietuvą.
Antanas Smetona – gimė 1874
m. rugpjūčio 10 d. Ukmergės apskrities Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaime, mažažemių valstiečių šeimoje.
Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, kur
ir pradėjo savo – kaip kovotojo už
lietuvybę kelią. Bendradarbiavo su
daugeliu to meto šviesuolių – kalbininku Jonu Jablonskiu, Vincu Kudirka ir kitais. Priklausė slaptiems lietuvių būreliams, iš gimnazijos pašalintas už tautinius reikalavimus bei
atsisakymą melstis rusiškai. 1897 m.
gimnaziją baigė Peterburge. Įstojo
į Peterburgo universiteto Teisės fakultetą, du kartus iš jo šalintas, suimtas, trumpai kalintas. Universitetą
baigė 1902 m. Buvo intelektualas ir
poliglotas, mokėjo daug kalbų, jau
būdamas prezidentu vertė literatūrą
iš graikų, lotynų ir kitų kalbų. Kad
sovietinė okupacija nebūtų įteisinta
formaliai, 1944 m. kartu su gen. Petru Musteikiu perėjo sieną. Atsidūrė
Vokietijoje, vėliau JAV. Gyveno Clevelande, kur buvo stipri tautinė srovė. Neaiškiomis aplinkybėmis žuvo
gaisre 1944 m. sausio 9 d. 1975 m. jo
palaikai buvo perkelti iš Clevelando
„Knollwood Cemetery Mausoleum“
į „All Souls“ kapines Chardon mieste (Ohio valstija).
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skelbimai

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Europa
Garbės prenumerata:
Elena Baliulienė, Hamburg, Vokietija;
AUKOS:
53 zl
Arno Heid, Luebeck, Vokietija;
JAV, Kanada (JAV doleriais)
Garbės prenumerata:
Bronius Aleksandravičius, Bllomfield, CT, JAV; Juozas Ardys, Fairview, PA, JAV; Gediminas Balanda,
Sterling Heights, MI, JAV; Kazys
Beleckis, Richmond Hill, NY, JAV;
Vyt Černius, Glendale, CA, JAV;
Kun. Matas Čyvas, St. Petersburg
Beach, FL, JAV; Eugenijus Čuplinskas, Toronto, Ontario, Kanada; Elena Dambriūnienė, Brentwood, MD,
JAV; Dr. Mary Z. Daugėla, Washington, DC, JAV; Rimas ir Frances Domanskis, Western Springs, IL, JAV;
Stasys Eiva, Manchester, NH, JAV;
Teresė ir Algimantas Gečys, Huntington Valley, PA, JAV; Eugenia
Ginčauskas, Toronto, Ontario, Kanada; Donatas ir Marian Grebliauskas,
Piedmont, CA, JAV; Palmira Janušonienė, Dousman, WI, JAV; Irene
A. Juodaitis, Holden, MA, JAV; Liutas K. Jurskis, Red Bank, NJ, JAV;
Adelė Kovas, Hot Spring, AK, JAV;
Juozas Mačiulaitis, Sunny Hills, FL,
JAV; Victor Milukas, Plainview, NY,
JAV; Marija Noreika, Putnam, CT,
JAV; Vytautas Pileika, West Hartford, CT, JAV; Genovaitė Plukas,
Santa Monica, CA, JAV; I. Rasys,
Cambridge, MA, JAV; Elena Sluder,
Centennial, CO, JAV; James C. Stokas, Stuart, FL, JAV; Rimantas Strolis, Presque Isle, MI, JAV; Narimantas V. Udrys, Farmington Hills, MI,
JAV; Algirdas Vaičiūnas, Etobicoke,
Ontario, Kanada; Ramojus P. Vaitys,
Highland Park, IL, JAV; Julius Veblaitis, Union, NJ, JAV;
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AUKOS:
100 dol.
Vidmantas A. Raisys, Mercer Island,
WA, JAV; I. Rasys, Cambridge, MA,
JAV;
50 dol.
Agatha E. Šidlauskas, Carp, Ontario,
Kanada;
40 dol.
Rimas J. Banys, Burr Ridge, IL, JAV;
Rimas ir Frances Domanskis, Western Springs, IL, JAV; Eugenia Ginčauskas, Toronto, Ontario, Kanada;
Povilas Karosas, New Britain, CT,
JAV; Victor Milukas, Plainview, NY,
JAV; Jeronimas Pleinys, Toronto,
Ontario, Kanada; Genovaitė Plukas,
Santa Monica, CA, JAV; Stefanija
Strikaitis, Los Angeles, CA, JAV;
30 dol.
Danutė Januta, Berkeley, CA, JAV;
Algis Simonavičius, Toronto, Ontario, Kanada;
20 dol.
Vytautas Andriulis, St. Pete Beach, FL, JAV; Rimantas Bitėnas,
Broxville, NY, JAV; Genovaitė
Kaufmanas, Springfield, VA, JAV;
Balys Kondratas, Quaker Hill, CT,
JAV; Algis Navikauskas, Broofield,
CT, JAV; Marius Prapuolenis, Chicago, IL, JAV; John Stankus, Hamilton, Ontario, Kanada; Algis P.
Strimaitis, Chicago, IL, JAV;
15 dol.
Bronius Aleksandravičius, Bllomfield, CT, JAV;
10 dol.
Rymantė T. Barauskas, Glendale, CA, JAV; Wanda Bichnevičius,
Cicero, IL, JAV; Nijolė Bražėnas, Sparkill, NY, JAV; Genovaitė Breichmanas, Dundas, Ontario,
Kanada; Vince Derenčius, Chipley, FL, JAV; Yadwiga K. Giedraitienė, St. Pete Beach, FL, JAV;
Dr. G. Ir A. Grinis, St. Pete Beach,
FL, JAV; Arnold Grushnys, Wichita, KS, JAV; Danutė Gutauskas,
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Burlington, Ontario, Kanada; Gediminas J. Indreika, Addison, IL,
JAV; Dalia R. Jakas, Blue Bell,
PA, JAV; Petras Pagojus, Detroit,
MI, JAV; Pranas Pargauskas, Otterville, Ontario, Kanada; Jonas
ir Aldona Raugaliai, Waterbury,
CT, JAV; Boleslovas Rymantas,
St. Pete Beach, FL, JAV; Jonas A.
Švilpa, London, Ontario, Kanada;
Ignas ir Adelė Tamošiūnas, Fairfield, CA, JAV; Augustus Virkutis,
West Hartford, CT, JAV; Vytautas
Zdanys, West Hartford, CT, JAV;
Walter Židžiūnas, Bethlehem, PA,
JAV;
5 dol.
Aloyzas Aidis, Bethesda, MD,
JAV; Dalia Stonys, West Bloomfield, MI, JAV;
Australija (Australijos doleriais)
Garbės prenumerata:
Juozas Gailius, Newton, Vic; Vytautas Vaitkus, St. Albans, Vic.;
AUKOS:
55 dol.
Juozas Balčiūnas, North Balwyn,
Vic.; Juozas Donela, Kensington
SA.; Teodoras Rotcas, Fairfield
East, N.S.W.; Maria Saženis, Mitcham, Vic.;
25 dol.
Algis Šimkus OAM, East Geelong,
Vic.;
15 dol.
Alfonsas Čižeika, Applecross,
W.A.;
5 dol.
E.D. Bartkevičius, Coomabah,
QLD.; A. Jokantas, Riverwood,
N.S.W.; Veronika Koženiauskas,
Moe, Vic.; Bronė Ropė, Yennora,
N.S.W.; Petras Šiaučiūnas, Kingston, Tas.; Viktoria Vitkūnas, North
Plympton, SA.

