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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Šiame numeryje kaip niekada daug 
užsienio lietuvių meno – mat Vilniuje visą 
pavasarį veikė užsienio lietuvių dailės paroda, 
skirta Nepriklausomybės 20-mečiui – ir mes ją 
pristatome. Tai būtų proga pasidžiaugti, bet teigi-
amas emocijas nustelbia nerimas dėl „Pasaulio 
lietuvyje“, dviejuose numeriuose minėtų Sibiro 
vaikų, kuriuos ėmėsi gelbėti Irkutsko Lietuvių 
Bendruomenė. Istorija tokia: kažkoks Sibiro gy-
dytojas, vizituodamas vaikų namus, iš pavardžių 
suprato, kad du vaikai yra lietuviukai, kurių 
tėvams dėl netinkamo gyvenimo būdo yra atim-
tos tėvystės teisės. Vaikų namai yra nuošaliose 
gyvenvietėse, vaikų buitis skurdi, jie blogai 
maitinami, o ką jau kalbėti apie kitus poreikius. 
Kas tas žmogus, kuriam parūpo lietuvių vaikai, 
redakcija nežino, bet ačiū jam, kad jis susirado 
Irkutske LB ir paprašė padėti vaikams. Irkutsko 
LB atstovai per Naujųjų metų atostogas aplankė 
vaikus – du berniukus, kurie gyveno skirtinguose 
vaikų namuose, o vienuose surado dar ir mergaitę 
lietuviška pavarde.

Praėjusių metų pabaigoje PLB valdy-
bos pirmininkė Regina Narušienė apie vaikus 
našlaičius pranešė Lietuvos pareigūnams. Šie la-
bai entuziastingai pasižadėjo ištirti, ar tikrai vai-
kai yra lietuvių kilmės, ir jeigu taip, tai vaikais 
pasirūpinti – pirmiausia gal pervežant į Lietuvių 
namus, o vėliau, jiems paaugus, pasirūpinti ir jų 
lietuviška pilietybe. Bet... entuziazmas greitai 
praėjo. Buvo išsigąsta: negalime apgyvendinti 
vaikų Lietuvių namuose, nes jų nebus kas paima 
per atostogas. Kur mes juos dėsime? 

O kur dedami Lietuvos vaikai našlaičiai 
arba tie, kurių tėvams atimtos tėvystės teisės? 
Pareigūnai norėtų lengviausios išeities – kad vai-
kus paimtų ir įvaikintų užsienio lietuviai.

Žinoma, PL redakcija nenustoja vilties, 
kad Lietuvoje atsiras kilnios širdies pareigūnų, 
kurie ieškos būdų padėti Sibiro vaikams ir juos 
išgelbės nuo skurdžios lemties, gal net tokios pat, 
kaip ir jų degradavusieji tėvai. 

Redakcija taip pat nori kreiptis į užsienio 
lietuvius – gal iš tiesų atsirastų didvyriškų 
žmonių, kurie ryžtųsi sunkiam lietuvių vaikų iš 
Rusijos Sibiro įvaikinimo procesui?

Redakcija ieškodama išeities taip pat 
kreipėsi ir į Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungą.

Audronė Viktorija Škiudaitė

Lietuvai Sibiro 
vaikų nebereikia
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–Įdomu būtų sužinoti 
Jūsų gyvenimo istoriją, kaip Jūs 
atsidūrėte Portugalijoje?

–Labai ilga istorija, – 
trumpo gyvenimo labai ilga isto-
rija. Savo emigraciją pradėjau 
1999 m., išvažiavusi studijuoti į 
Ameriką, New Yorką, Kolumbijos 
universitetą, kur mano specializa-
cija buvo saugumo politika. Ten 
įsijungiau į Jungtinių Tautų darbą. 
Grįžusi dirbau Vokietijoje, Olandi-
joje ir vėliau man vėl teko įsijungti 

Lietuvoje nesu tik fi ziškai

į Jungtinių Tautų darbą – dirbau Li-
berijoje, Rytų Timore – buvusioje 
Indonezijos kolonijoje ir tuo pačiu 
Portugalijos kolonijoje. Taigi Rytų 
Timore sutikau savo vyrą, portugalą, 
ir mes praėjusiais metais, lygiai 
prieš metus, grįžome į Portugaliją, 
kur nusėdau, radau namus. 

–Jūs dirbate pagal specia-
lybę?

–Taip, šiuo metu kontraktiniu 
pagrindu dirbu su Europos Sąjunga, 

nes mano specializacija – rinkimai – 
padėti juos organizuoti ir stebėti. Tai 
trumpalaikiai kontraktai. 

–Tikriausiai Jus pasiekia ir 
Lietuvos politikos atgarsiai. Kaip 
mes atrodome pasaulyje? Jūs tu-
rite kompetencijos tai įvertinti.

–Kompromituojantis klausi-
mas. Per šias dienas aš daug kartų 
girdėjau, kad Lietuva maža valstybė, 
o aš visiškai su tuo nenoriu suti-
kti. Mes geografiškai, gyventojų 

2010-04-19-22 Vilniuje vyko LR Seimo ir PLB komisijos posėdis. Jame kartu su kitais PLB at-
stovais posėdyje dalyvavo ir Rūta Avulytė Moreira, Portugalijos Lietuvių Bendruomenės atstovė. Rūta 
pirmą kadenciją dirba šios komisijos darbe. Posėdžiuose ji atkreipė dėmesį į save kaip labai aktyvi ir 
kompetentinga komisijos narė nagrinėjant įvairiausias problemas, todėl PL nutarė su ja susipažinti iš 
arčiau (beje, ne tik PL prašė Rūtos interviu). Taigi PL pašnekovė – Rūta Avulytė Moreira.

RŪTA AVULYTĖ MOREIRA LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS POSĖDYJE. OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO KANCELIARIJA) NUOTR. 
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skaičiumi, kalbos vartojimu iš 
tiesų esam maža valstybė, bet mes 
esame lygiateisė Jungtinių Tautų 
valstybė, – viena iš 169 valstybių, 
turime balsą Jungtinėse Tauto-
se, Europos Sąjungoje ir NATO. 
Manyčiau – nebūtina susimenkinti. 
Kur benuvykčiau, manęs klausia: 
iš kur esi? Kai pasakau – iš Lietu-
vos, ne visi žino, kur yra tokia šalis. 
Tada mane priskiria Europai, bet 
dažniausiai susidomi, kas tai yra 
Lietuva. Labai dažnai Amerikoje 
man sakė: o, mano seneliai iš Lie-
tuvos!, o, aš pažįstu kaimyną iš Lie-
tuvos!.. Europoje man labai dažnai 
sakė: mes žinome lietuvius, jie labai 
darbštūs žmonės. 

Lietuvos politika iš tiesų nie-
kas daug nesidomi, ta prasme mes 
esame irgi maži, – bet aš pati ne-
daug žinau, pvz., apie Slovėnijos 
ar Maltos politiką, bet kaip žmonės 
mes esam didūs, mes turime la-
bai gražią kalbą, kurią žino daug 
žmonių; kai jiems išaiškini, kad 
tai yra sena indoeuropiečių kalba, 
paprašo pakalbėti, padainuoti. Yra 
susidomėjimas žmogiškuoju faktoriu-
mi. Tiesa, yra išlikusi nuomonė, kad 
mūsų šalis yra dar besivystanti, tačiau 
kai aš pateikiu ekonomikos duome-
nis, kurie iš tiesų nėra plačiau popu-
liarinami, tada jie nustemba. Tarkim, 
Portugalija irgi nėra labai išsivysčiusi 
šalis. Iki šiol portugalai dar naudojasi 
Europos struktūriniais fondais. 

–Kodėl Jūs įsiliejote į 
lietuvišką gyvenimą? Trūksta ben-
dravimo ar buvo kitos paskatos?

–Aš niekada savęs nelaiki-
au emigrante. Išvažiavau į Ameriką 
semtis patirties ir mokslų ir iš kar-
to įsijungiau į lietuvių studentų 
užsienyje tinklą, kur mes dalijomės 
informacija apie stipendijas, 
stažuotes, galimybes išvažiuoti į 
konferencijas. Vėliau įsijungdavau 
į lietuvių bendruomenes, – man tie-
siog būdavo įdomu, kas vyksta toje 
šalyje. Aš visada jaučiausi lietu-
ve ir visada domėjausi lietuviais ir 
Lietuva, kas čia vyksta, tuo labiau, 
kad studijavau politologiją ir daug 
mano kolegų užima tam tikrus po-

stus Lietuvoje. Su jais buvo ir išliko 
draugiškas ryšys. Radusi namus Por-
tugalijoje dėl asmeninių sumetimų 
tapau emigrante ir išsiregistravau 
iš Lietuvos, bet emigrante tik fizine 
prasme. Dvasiškai ir domėjimosi 
prasme nesu nutolusi, nes Lietuva – 
Europos Sąjungoje; Portugalija taip 
pat Europos Sąjungoje; aš turiu visas 
ES teises, man tereikia 6 valandų at-
vykti iki Lietuvos, kalbu lietuviškai 
ir mielai dalyvaučiau Lietuvos pro-
jektuose, beje, ir dalyvauju, kai yra 
galimybė. Tik fiziškai aš esu ne Lie-
tuvoje. Visomis kitomis prasmėmis 
aš – Lietuvoje.

–Kokia Jūsų nuomonė dėl 
daug emocijų keliančio Pilietybės 
įstatymo?

–Aš suprantu Lietuvos žmonių 
ir politikų rūpestį, kodėl yra ven-
giama įtraukti į turinčių teisę turėti 
dvigubą pilietybę sąrašus po 1990 
m. išvykusius iš Lietuvos tuos, kurie 
priėmė kitos šalies pilietybę. Labai 
teigiama yra tai, kad vaikai, gimę 
užsienio šalyje ir turintys tėvus – 
Lietuvos piliečius – išlaiko pilietybę. 
Tai priimtina. Netenkina tai, kad 
yra bandoma atskirti didelę lietuvių 
dalį, kuri yra Lotynų Amerikoje ir 
Australijoje. Mes, patys užsienio 
lietuviai, jau tampame suskaldyti. 
Kompromisų galbūt bus galima rasti 
naujuose PLB pasiūlymuose. 

–Nors trumpai apie Portugali-
jos Lietuvių Bendruomenę, su kuria 

PL dar nepasisekė užmegzti ryšių.
–Esame labai mažutė 

bendruomenė, tik 20 žmonių, nors 
Portugalijoje mūsų yra apie 200; 
įsisteigėme 2008 m. rudenį, esa-
me aktyvūs. Tai labai įvairiapusė 
bendruomenė, labai jauno amžiaus 
– dažniausiai po 1990 m. išvykusios 
šeimos ir su Portugalijos piliečiais 
susituokęs jaunimas. Mūsų veikla? 
Pvz., buvome surengę viktoriną apie 
Lietuvą ir Portugaliją; įdomu, kad ją 
laimėjo portugalas, – iš tiesų tarp mūsų 
šalių yra labai daug panašumų. Tokiu 
būdu mes bandome rasti ryšį tarp Lie-
tuvos ir Portugalijos visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje. 

Atrodo, kad Portugalijoje 
lietuvių anksčiau nebūta, lietuvi-
ai iki piečiausio Europos kraštelio 
nenužygiavo. Mes bandome ieškoti 
tokių pėdsakų, bet kol kas nesise-
ka. Iki šiol bandėme tai daryti pa-
tys. Man ir pačiai yra tekę klausti 
istorikų, bet jie atsakydavo: atleis-
kite, nieko neturime... Kreipėmės į 
specialistus. Mes suprantame, kad 
esame pirmasis ryšys tarp Lietuvos 
ir Portugalijos. 

Sulaukiame labai didelės pa-
galbos iš Lietuvos ambasados, kuri 
mums padėjo įsikurti, suteikia patal-
pas, kai reikia. Kaip rodo ambasados 
aktyvumas keliant mano kandidatūrą 
į Seimo ir PLB komisiją (po to tam 
pritarė ir PLB valdyba) – mes jau tu-
rime savo nuomonę. 

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

MALONUS SUSITIKIMAS. RŪTA AVULYTĖ MOREIRA IR LR SEIMO NARYS BEI 
UŽSIENIO POLITIKOS ŽINOVAS DR. EGIDIJUS VAREIKIS
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Lietuvos dailės muziejus, 
daug metų nuolat bendraudamas 
su išeivijos dailininkais bei jų ar-
timaisiais, menininkų sambūriais, 
kultūrinio gyvenimo organizato-
riais ir kultūrinėmis išeivių insti-
tucijomis, sukaupė daugiau kaip 
aštuonis tūkstančius įvairių žanrų 
kūrinių, atspindinčių beveik šimto 
penkiasdešimties svetur gyvenančių 
lietuvių dailininkų kūrybą. Ją Lietu-
vos visuomenei muziejus yra rodęs 
daugelyje personalinių ir bendrų 
parodų, iš kurių didžiausia šiuose 
rūmuose vyko 2000 m.

Minint Lietuvos nepri-
klausomybės dvidešimtmetį Radvilų 
rūmai (Vilnius, Vilniaus g. 22), kovo 
viduryje vėl atvėrė sales išeivijos 
dailei, surengę išeivijos dailininkų 
kūrinių parodą „Dovana Nepri-
klausomai Lietuvai“. Šįkart rodomi 
kūriniai, pastaraisiais metais per-
duoti muziejui pačių kūrėjų arba jų 
artimųjų, dovanoti išeivių institucijų. 
Tarp dovanotojų – ir kolekcininkais 
savęs nelaikantys taurūs, atsakin-

Dovanos nepriklausomai Lietuvai
gi mūsų tautiečiai, kadaise, remda-
mi lietuvius menininkus, įsigiję jų 
darbų ir nenorintys, kad tie jų namus 
puošę kūriniai atsidurtų Amerikos 
sąvartynuose.

Yra ir išskirtinių dovanų, 
tokių kaip Adomo Varno (1879-
1979) istorinė drobė „Mindaugo 
karūnavimas“. Šį 1951-1955 m. 
nutapytą ir primirštą paveikslą spe-
cialiai įsigijo ir Lietuvai jos vardo 
tūkstantmečio minėjimo proga pa-
dovanojo inžinierius, visuomenės ir 
kultūros veikėjas šimtametis Domas 
Adomaitis. Į aktyvią meninio gy-
venimo erdvę grąžinamas Žemaitės 
portretas, kurį 1919 m., Žemaitei 
viešint Amerikoje, sukūrė pirmųjų 
lietuvių dailės parodų Vilniuje da-
lyvis Jonas Šileika (1883-1960). 
Pačios Žemaitės liudijimu, „už tą 
darbą Šileika gavo 200 dol. nagrados 
ant parodos Chicagoje“. Paveikslas 
buvo reprodukuotas atvirukuose, 
o 1957 m. šis vienintelis iš natūros 
tapytas mūsų literatūros klasikės at-
vaizdas buvo eksponuotas pirmoje 

Čiurlionio galerijos parodoje Chica-
goje, ir gydytojas Antanas Montvy-
das (1886-1966) jį padovanojo gale-
rijos kaupiamam rinkiniui, skirtam 
nepriklausomai Lietuvai. Dar vienas 
istoriniu atžvilgiu įdomus ekspo-
natas – Lietuvos švietimo pažangą 
nepriklausomybės dvidešimtmečiu 
apibūdinantis Stasio Ušinsko (1905-
1974) pano „Lietuvos mokykla“, su-
kurtas valstybės užsakymu ir ekspo-
nuotas 1939 m. pasaulinėje parodoje 
New Yorke.

Parodą puošia vieno 
iškiliausių XX a. lietuvių grafikų 
Viktoro Petravičiaus (1906-1989) 
kūriniai, daugiausia iš to laikotar-
pio, kai menininkas, jau apsigyvenęs 
Union Piere, Michigano valstijoje, 
kūrė vitališkos jėgos kupinus pave-
ikslus, pelniusius jam ir amerikiečių 
pripažinimą. Šią kolekciją dova-
nojo savo aktyvia kultūrine vei-
kla išeivijos menininkams daug 
nusipelnęs Emilijus Holenderis. 
1951 m. V. Petravičiaus nutapytą 
„Kryžiaus kelio“ keturiolikos stočių 

DAIL. ELENOS URBAITYTĖS DARBAI. IRENOS ANDRIJAITIENĖS NUOTRAUKOS
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ciklą, Holenderio paskatinta, do-
vanojo žinomo išeivijos spaustu-
vininko Mykolo Morkūno (1916-
1999) našlė Zina Morkūnienė. Iš 
šios šeimos meno kolekcijos – ir 
Eleonoros Marčiulionienės (1912-
2001), Jono Kelečiaus (1918-
2001), Vaclovo Rato (1910-1973) 
kūriniai. Minėtinas ir talentingos 
V. Petravičiaus mokinės, meno 
mecenatės Magdalenos Birutės 
Stankūnės batikos ciklas, liudijantis 
neišsenkantį autorės kūrybingumą 
ir gyvastingumą. Keturių mūsų 
klasikų – Adomo Galdiko (1893-
1969), Adomo Varno (1879-1979), 
Vytauto Kasiulio (1918-1995), Pau-
liaus Augiaus (1909-1960) kūrinių 
dovanojo išeivijos kultūros gyveni-
mo organizatorė ir mecenatė Marija 
Remienė.

Daugiausia parodoje – Frei-
burgo meno mokyklos auklėtinių 
kūrinių. Pirmą kartą Lietuvoje ro-
domi tapytojo, dailės pedagogo, fi-
losofo Juozo Mieliulio (1919-2009) 
simbolistiniai ir siurrealistiniai pa-
veikslai, kurių tris dešimtis – beveik 
visą savo tapybos rinkinį – autorius 
2008 m. padovanojo Lietuvai. 1998 

DAIL. VANDA ALEKNIENĖ. MANO PAUKŠČIAI

m. Lietuvos dailės 
muziejuje buvo 
surengta Californi-
joje gyvenančio ta-
pytojo ir skulptori-
aus Jurgio Šapkaus 
tapybos paroda. 
Dabar eksponu-
ojama dvidešimt 
jo alebastrinių, 
bronzinių, tera-
kotos skulptūrų ir 
didelė kolekcija 
akrilu bei akvarele 
tapytų paveikslų. 
Pirmą kartą Lie-
tuvoje rodoma 
Danutės Emilijos 
Šurkutės Nitecki, 
Freiburgo meno 
mokykloje studi-
javusios audimą, 
akvarelių kolek-
cija. Tęsiama 
pažintis su Elenos 
Urbaitytės (1922-
2006) kūryba, 
atspindinčia XX 
a. antrosios pusės 
menines nova-

Chicagos meno institute, kūrybos do-
vanos: iš lietuvių imigrantų šeimos 
kilusios sesers Mercedes (Marija 
Mickevičiūtė, 1915-2007) tapybos 
pavyzdžiai, dovanoti Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos, tapytojos Van-
dos Aleknienės ekspresionistinės ab-
strakcijos, metaforiškos Petro Alek-
sos dažyto medžio skulptūros, Dalios 
Šlenienės ir Henrietos Vepštienės 
keramika.

Lietuvos dailės muziejus nuo-
širdžiai dėkoja visiems šios parodos da-
lyviams ir kūrinių dovanotojams.

Julija Mušinskienė

DAIL. VIKTORAS PETRAVIČIUS. PARYŽIAUS KAVINĖ

cijas (vykdant 
dailininkės valią 
dalis jos kūrybinio 
palikimo perduo-
ta Lietuvos dailės 
muziejui). Prista-
toma nuo 1949 
m. Australijoje 
gyvenančios Jolan-
tos Janavičienės 
keramika. 

Dar vieną 
skirsnį parodoje 
sudaro menininkų, 
studijavusių dailę 
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Juozas Mieliulis (1919-
2009). Tapytojas, filosofas, dailės 
pedagogas Juozas Mieliulis gimė 
Tauragės apskr., Batakiuose. 1938 m. 
baigė Tauragės mokytojų seminariją, 
1947-1950 m. mokėsi Vokietijo-
je, Freiburgo meno mokykloje. 
Jam nebuvo priimtina ten vyravusi 
sezaniškoji tapybos kryptis, tad kar-
tu studijavo ir Karlsrūhės dailės aka-
demijos Freiburgo skyriuje.

1950 m. persikėlęs į JAV 
1953 m. baigė Milikino universitetą 
(James Millikin University, Decatur, 
IL), 1957 m. Dizaino institute (Insti-
tute of Design, Illinois Institute of 
Technology) įgijo dailės edukolo-
gijos magistro laipsnį ir daug metų 
Chicagos aukštesniosiose mokyk-
lose dirbo pedagoginį darbą. Nuo pat 
pirmų kūrybinių bandymų ieškojo 
naujų meno kelių, ypač gilinosi į 
kūrinio struktūrą ir kompoziciją, 
formulavo vadinamosios „erdvės 
kompozicijos“ principus, jais grindė 
savo tapybą. Mieliulio kūryba 
apibūdinama kaip simbolistinė ir 
siurrealistinė, o pats jis save laikė 
mistiku, tapančiu tiktai idėjas.

J. Mieliulis siekė būti ne gar-
sus, bet laisvas kūrėjas. Amerikiečių 
dailės gyvenime nedalyvavo, bet jį 
sekė ir puikiai pažino. 1970-1974 
m. studijuodamas architektūros pa-
minklus ir meną muziejuose ap-
keliavo gal šimtą Vakarų Europos 
miestų. Priklausė Amerikos lietuvių 
dailininkų sąjungai, retsykiais da-
lyvavo lietuvių dailės parodose, yra 
surengęs keletą personalinių parodų, 
pelnęs aukščiausius išeivijos dailės 
įvertinimus. Retrospektyvinė daili-
ninko kūrybos paroda 2008 m. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
tapo ir Chicagos lietuvių visuomenės 
atsisveikinimu su dailininko paveiks-
lais, kurių daugumą, iš viso trisdešimt, 
jis skyrė Lietuvai, o Lietuvos bibli-
otekoms padovanojo paties parengtą 
monografi ją „Juozas Mieliulis. Fi-
losofi ja ir paveikslai“ (2008). Mirė 
2009 m. gruodžio 3 d. Chicagoje.

Vilniuje pristatyti išeivijos dailininkai
Juozo Mieliulio paveikslą 

„Himnas Saulei“ žiūrėkite IV 
viršelyje.

Skulptorius, tapytojas, monu-
mentaliosios dailės kūrėjas Jurgis 
Šapkus gimė 1928 m. Panevėžyje, 
vaikystę praleido Kaune. Karui bai-
giantis su tėvais pasitraukė į Vaka-
rus. 1948-1950 m.  Freiburgo meno 
mokykloje studijavo grafiką (jo 
mokytojai buvo Telesforas Valius 
ir Alfonsas Krivickas). Kiek vėliau 
Miunchene, Vaizduojamojo meno 
akademijoje (Akademie der bilden-
den Künste), vienerius metus studi-
javo tapybą.

1952 m. emigravo į JAV, kaip 
ir nemažai kitų lietuvių dailininkų, 
dirbo vienoje vitražų dirbtuvių. 1958 
m. Chicagos meno institute (Schooll 
of the Art Institute of Chicago) baigė 
tapybos ir skulptūros studijas. Gy-
vendamas Chicagoje suprojektavo 
ir sukūrė monumentalių kūrinių: 
vitražus Chicagos lenkų bažnyčiai 
(1958) ir Šv. Donato bažnyčiai 
Elmhurste (Illinois valstija, 1959), 

skulptūras ir vitražo sieną vienoje 
iš Marquette Park bendrovių (1960), 
akmenines šventųjų skulptūras Chi-
cagos Šv. Kryžiaus bažnyčios fa-
sadui (1961). Chicagos visuomenė 
įsiminė dailininką ir kaip išeivių tea-
tro talkininką, dekoracijų kūrėją.

Persikėlęs  į Californiją, 
1962–1982 m., dirbo dizaineriu 
ir vadybininku žaislų gamybos 
bendrovėje Mattel Toy Company 
(amerikiečių Barbės gamintoja). Ca-
lifornijos (California State College, 
Long Beach) ir El Kamino (El Ca-
mino College) koledžuose tobulino 
bronzos liejimo ir braižybos (1967), 
Santa Monikos koledže (Santa 
Monica College) – akmens kali-
mo įgūdžius (1983). Sukūrė didelę 
skulptūrinę kompoziciją „Dvyniai“ 
Švč. Marijos ligoninės (Apple Val-
ley, CA) fontanui (1965-1967).

1990 m. palikęs tarnybą 
atsidėjo laisvai kūrybai. Sukūrė 
daug parodinių darbų iš bronzos, 
alebastro, aliuminio, terakotos. Be 
skulptūrų visą laiką liejo akvareles, 
vėliau ėmė tapyti akrilu, eksponavo 

DAILININKAS JURGIS ŠAPKUS (JAV) PARODOJE PRIE LIETUVAI DOVANOTŲ 
KŪRINIŲ KALBASI SU LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUMI ROMUALDU 
BUDRIU. SAULIAUS KRUOPIO NUOTR.
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tapybą parodose JAV, Vokietijoje, 
Kanadoje, surengė šešias individua-
lias parodas, tarp jų – tapybos parodą 
Lietuvos dailės muziejuje (1998).

J. Šapkaus kūryba pasižymi 
ekspresionistinei dailės krypčiai 
būdingu laisvu veržliu potėpiu, ryškiu 
kontrastingu koloritu, dinamiška 
skulptūrų kompozicija. Ekspresyvia 
plastika sukuriamas stiprus emoci-
nis fonas, perteikiamas vaizduojamų 
simbolinių scenų dramatizmas ir 
vaizduojamo žmogaus dvasiniai 
išgyvenimai: skausmas, neviltis, kova 
už gyvenimą ir su gyvenimu.

Pirmoji JAV gyvenančio 
dailininko Jurgio Šapkaus paroda 
Vilniuje, Lietuvos dailės muzieju-
je, buvo surengta 1998 m. tuomet 
dar nerekonstruotoje Nacionalinėje 
galerijoje, kur eksponuota 40 ta-
pybos paveikslų, eskizų, skulptūrų 

nuotraukų. Tąkart po 
parodos dailininkas mu-
ziejui padovanojo 11 
kūrinių, tapytų akri-
lu ir akvarele. 2008 m. 
dailininkas Lietuvai do-
vanojo 20 skulptūrų ir 55 
akrilu bei akvarele tapy-
tus paveikslus. Parodoje 
pristatoma didelė šios 
dovanos dalis. 

2010 m. balandžio 
22 d. Radvilų rūmuose 
Vilniuje buvo surengtas 
susitikimas su dailininku. 

Sesuo Mercedes 
(Marija Mickevičiūtė, 
1915-2007) gimė lietuvių 
imigrantų šeimoje Chica-
goje, JAV. Mokydamasi 
Šv. Kazimiero akade-
mijoje (dabar Marijos 
mokykla – Maria High 
School) įstojo į Šv. Kazi-
miero seserų vienuolyną. 
1952 m. baigė filoso-
fijos studijas Chicagos 
De Paulo universitete, 
1965 m. Chicagos meno 
institute įgijo tapybos ir 
piešimo magistro laipsnį, 

1969 m. tobulinosi Europoje. Iki 
1985 m. mokytojavo Marijos mo-
kykloje, kartu su kitais lietuviais 
dailininkais dėstė meno galerijoje 
„69“, Jaunimo centre ir  Marijos mo-
kykloje veikusiose dailės studijose 
bei kursuose, kuriuos baigė daug 
išeivijos jaunimo.

Aktorius, dailininkas Jonas 
Kelečius (1918-2001) gimė Rygo-
je, mokėsi Juozo Tumo Vaižganto 
gimnazijoje Rokiškyje. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. Lietuvių 
pabėgėlių stovykloje Hanau įkūrė 
teatrą „Atžalynas“, jame vaidino. 

1949 m. J. Kelečius persikėlė 
į JAV, baigė grafinio dizaino 
institutą (Institute of Lettering De-
sign) Chicagoje, turėjo savo re-
klamos studiją. Vaidino Chicagos 
lietuvių teatre ir Chicagos lietuvių 
operoje, režisavo spektaklius, kūrė 
scenovaizdžius. Apdovanotas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
rybos premija. 

Tapybą J. Kelečius studija-
vo Chicagos meno institute. Tapė 
poetiškas ekspresyvias sodrių spalvų 
figūrines kompozicijas, portretus. 
Nuo 1965 m. dalyvavo grupinėse 
parodose, surengė personalines par-DAIL. JURGIS ŠAPKUS. TREMTINIŲ 

MARIJA. ANTANO LUKŠĖNO NUOTR.

DAIL. MERCEDES DARBAI. IRENOS ANDRIJAITIENĖS NUOTR.
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odas Chicagoje, Bostone, Clevelan-
de. Priklausė lietuvių dailininkų ir 
teatralų organizacijoms, Chicagos 
meno instituto auklėtinių asociaci-
jai. J. Kelečiaus kūrybinį palikimą 
saugo dailininko šeima Chicagoje. 

Tapytojas, dailėtyrininkas, 
etnografas, muziejininkas An-
tanas Rūkštelė (1906-1990) 
gimė Degučiuose, Zarasų apskri-
tyje. 1928 m. baigė Kauno meno 
mokyklą, grafikos studiją, tapy-
bos mokėsi privačiai pas Petrą 
Kalpoką ir Joną Mackevičių. Vyt-
auto Didžiojo universitete studijavo 
istoriją bei filosofiją, Vilniaus uni-
versitete – meno istoriją. Stokholme 
baigė etnologijos ir muziejininkystės 
kursus, dirbo konservatoriumi M. K. 
Čiurlionio galerijoje ir Valstybės 
muziejuje, 1936-1944 m. Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejaus etno-
grafijos skyriuje, buvo Lietuvos 
kraštotyros muziejų instruktorius. 

A. Rūkštelė tyrinėjo liaudies 
architektūrą, kryžius, buvo vienas 
iš Tėviškės muziejaus po atviru 

DAIL. JONO KELEČAIUS DARBAI

dangumi Kaune steigėjų. Išleido 
knygeles „Lietuvių tautodailė“ 
(1929), „Vilniaus kryžiai“ (1937), 
„Pastabos apie mūsų liaudies 
medžio raižinius“(1940), sukūrė 
knygų iliustracijų. Nuo 1932 m. 
dalyvavo parodose, priklausė 
Nepriklausomųjų dailininkų drau-
gijai, Lietuvos dailininkų sąjungai. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 

A. Rūkštelė buvo vienas 
iš Pasaulio lietuvių dailininkų ir 
architektų sąjungos kūrėjų. Dalyva-
vo lietuvių dailės parodose, surengė 
individualių parodų. 1949-1955 
m. gyvendamas  Australijoje, da-
lyvavo lietuvių kultūriniame gyve-
nime, surengė penkias savo kūrinių 
parodas. 1955 m. persikėlė į JAV, 
buvo Amerikos lietuvių dailininkų 
sąjungos pirmininkas (1961), da-
lyvavo parodose; Čiurlionio ga-
lerijoje Chicagoje surengė ketu-
rias savo kūrybos parodas. Tapė 
neoromantiškus idiliškus Lietuvos 
peizažus, realistines figūrines kom-
pozicijas.

DAIL. ANTANO RŪKŠTELĖS DARBAI. IRENOS ANDRIJAITIENĖS NUOTRAUKOS
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„Lietuvos mokykla“. Sta-
sys Ušinskas (1905–1974). 1939. 
Šis pano, apibūdinantis Lietuvos 
švietimo pažangą nepriklausomybės 
dvidešimtmečiu, buvo sukurtas 
valstybės užsakymu ir eksponu-
otas 1939 m. pasaulinėje parodo-
je New Yorke. Lietuvai, užkluptai 
sovietų okupacijos ir Antrojo pasau-
linio karo, už Atlanto teko palikti vi-
sus Lietuvos paviljono eksponatus, 
kuriuos po parodos priglobė JAV 
lietuvių institucijos. Šį pano kelis 
dešimtmečius saugojo tėvai jėzuitai 
Jaunimo centre Chicagoje. 2007 m. 
tėvai jėzuitai ir Jaunimo centro ta-
ryba pano perdavė Lietuvos dailės 
muziejui.

„Mindaugo karūnavimas“, 
Adomas Varnas (1879-1979) (žr. 
pirmajame viršelyje). Tai istorinė 
drobė, dailininko kūrybos tyrinėtojos 
Zitos Žemaitytės teigimu, nutapyta 
Chicagos Šv. Kryžiaus bažnyčios 
klebono Aniceto Linkaus (1887-
1962) užsakymu, o idėja pagerbti 
Lietuvos krikštą Mindaugo paveiks-
lu kilusi prelatui Pranciškui Mykolui 
Jurui (1891-1980).

Pirmą kartą Lietuvoje pristatyti garsūs meno kūriniai

Visą gyvenimą daugiau-
sia portretus ir peizažus tapęs 
septyniasdešimtmetis dailininkas, 
prieš imdamasis vaizduoti XIII 
a. istorinį įvykį, konsultavosi su 
istorikais Zenonu Ivinskiu, Adol-
fu Šapoka, Jone Deveike, keletą 
metų pats studijavo istorinę bei 
ikonografinę medžiagą ir 1951-1955 
m., dar nespėjęs Amerikoje tinkamai 
įsikurti, nutapė didelę drobę su 67 
figūromis, tarp jų, norėdamas „su-
jungti praeitį su dabartimi“ – ir XIX-
XX a. lietuvių kultūros veikėjus 
Antaną Strazdą, Joną Basanavičių, 
Vincą Kudirką, Antaną Smetoną, kt. 
Tuomet didelio lietuvių visuomenės 
dėmesio susilaukęs paveikslas, ku-
riuo, pasak Vytauto Kazimiero Jo-
nyno, A. Varnas „vainikavo pats 
save, kaip istorinių siužetų tapy-
tojas“, ilgainiui buvo primirštas. 
2009 m. „Mindaugo karūnavimą“ 
specialiai įsigijo ir Lietuvai jos var-
do tūkstantmečio minėjimo proga 
padovanojo inžinierius, išradėjas, 
visuomenės ir kultūros veikėjas, 
Čiurlionio galerijos (Art Gallery of 
Čiurlionis, Inc.) ilgametis vadovas 
šimtametis Domas Adomaitis. 

Žemaitės portretas taip pat 
grąžinamas į meninio gyvenimo 
aktyviąją erdvę. 1919 m., rašytojai 
viešint Amerikoje, portretą sukūrė 
pirmųjų lietuvių dailės parodų Vil-
niuje dalyvis, portreto ir peizažo 
meistras Jonas Šileika (1883-1960). 
Pagal jį buvo atspausdinti atvirukai, 
kurių keliolika Velykų proga aštuntą 
dešimtį įpusėjusi rašytoja išsiuntė 
giminėms į Lietuvą pasiguosda-
ma: „Jei tektų Amerikoj pastatyti 
kojenas, nors tiek jums atminties 
paliktų“.

Vienintelį iš natūros tapytą 
literatūros klasikės atvaizdą, kaip 
liudija prie jo pritvirtinta metalinė 
lentelė ir 1957 m. Čiurlionio ga-
lerijoje surengtos pirmos parodos 
katalogas, Lietuvai padovanojo 
visuomenės veikėjas gydytojas An-
tanas Montvydas (1886-1966). Nuo 
1989 m. portretas kabėjo Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, iš kur 
2006 m. Čiurlionio galerija (Li-
thuanian Art Gallery Čiurlionis) jį 
perdavė Lietuvos dailės muziejui.
Medžiagą apie dailininkus parengė 

Julija Mušinskienė
Irenos Andrijaitienės nuotr.

EKSPOZICIJOJE: DAIL. JONAS ŠILEIKA. ŽEMAITĖS PORTRETAS; DAIL. ADOMAS VARNAS. MINDAUGO KARŪNAVIMAS IR KT.
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Gegužės 17 d. Seimo III 
rūmų galerijoje buvo atidaryta par-
oda „Dirvos“ kelias, skirta lietuvių 
tautinės minties laikraščio isto-
rijai, jo leidėjams, redaktoriams. 
Konferencijų salėje vyko konferen-
cija „Dirva“ ir tautininkų tradici-

„Dirvos“ kelias

„DIRVOS“ LAIKRAŠČIO PARODĄ PRISTATO LR SEIMO NARYS GINTARAS SONGAILA

jos“. Parodos iniciatoriai – Seimo 
nariai Gintaras Songaila ir Kazi-
mieras Uoka, eksponatai – iš Lietu-
vos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos fondų ir asmeninio Ste-
fos Gedgaudienės archyvo. 

Tautinės minties laikraštis 

„Dirva“, perkopęs devintąją savo 
gyvavimo dešimtį, buvo įkurtas 
1916 m. rugpjūčio 28 d., reorgani-
zavus nuo 1915 m. lapkričio 25 d. 
ėjusį „Santaikos“ laikraštį. Cleve-
lando lietuvių bendruomenėje tokiu 
būdu radosi nauja galimybė prista-
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tyti tautinio bei kultūrinio gyvenimo 
atgarsius.

Nuo įkūrimo iki 1952 m. „Di-
rvos“ leidėju buvo Ohio Lithuanian 
Publishing Co, o vienu iš pagrindinių 
organizatorių – tautinių pažiūrų ver-
slininkas A. Bartoševičius. Pirmuo-
sius metus laikraštį redagavo V. K. 
Jokubynas. 1917 m. redaktoriumi 
buvo pakviestas J. Gedminas. Po 
metų „Dirvos“ redaktoriumi tapo 
K. S. Karpius, sėkmingai vadovavęs 
laikraščiui tris dešimtmečius (1918-
1948). 1948 m. „Dirvą“ įsigijo ir jos 
redaktoriumi tapo V. Rastenis, nuo 
1951 m. redaktoriaus vairą patikėjęs 
savo pavaduotojui B. Gaidžiūnui. 
1952 m. laikraščio leidėjo funkcijas 
perėmė Amerikos lietuvių spaudos 
ir radijo draugija „Viltis“. Pirmuo-
ju jos pirmininku buvo išrinktas 
žinomas išeivijos visuomenininkas 
J. Bachunas.  

Nuo 1962 m. iki 1968 m. 
„Dirvos“ redaktoriumi dirbo J. 
Čiuberkis, vėliau šios pareigos buvo 
patikėtos buvusiam redaktoriaus pa-
vaduotojui V. Gedgaudui, šį darbą 
dirbusiam iki 1991 m. Jo darbo 
metais „Dirva“ patyrė ir skaudžių 
smūgių, ir viltingų pakilimų. 1975 
m. liepos 30 d. redakcijos pasta-
tas smarkiai nukentėjo nuo gais-
ro – sudegė spaustuvės įrengimai, 
medžiagos bei archyvas. Vis dėlto, 
nepaisant visų kliūčių, jau tų pačių 

metų rugpjūčio pabaigoje išėjo nau-
jas numeris, redaguotas ir surinktas 
redaktoriaus bute. Per savo darbo 
metus V. Gedgaudui pavyko sutelkti 
profesionalų redakcijos kolektyvą, 
sugebėjusį objektyviai atspindėti vi-
suomeninio, politinio bei kultūrinio 
išeivijos gyvenimo momentus.  

Nuo 1991 m., V. Gedgaudui 
pasitraukus iš pareigų, redaktoriumi 
dirbo V. B. Gaidžiūnas (1991-1994), 
1995 m. šias pareigas ėjo A. Bundo-
nis, 1996-2000 m. – J. Jasaitis, nuo 

2005 m. pab. iki šiol „Dirvą“ reda-
guoja V. Radžius. 

„Dirvos“ paminėjime Lietu-
vos Seime dalyvavo Seimo nariai, 
buvusio redaktoriaus V. Gedgau-
do našlė Stefanija Gedgaudienė, 
Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamento di-
rektorius Arvydas Daunoravičius, 
Lietuvos žurnalistai. 

Rasa Liškauskaitė
Olgos Posaškovos (LR Seimo 

kanceliarija) nuotraukos

TRUMPĄ ŽODĮ TARĖ BUVUSIO „DIRVOS“ REDAKTORIAUS V. GEDGAUDO NAŠLĖ 
STEFANIJA GEDGAUDIENĖ

IŠEIVIJOJE 95-ERIUS METUS LEISTĄ „DIRVOS“ LAIKRAŠTĮ SUSIRINKO PAMINĖTI ĮVAIRIŲ KARTŲ LIETUVOS ŽURNALISTAI
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„Mažosios Lietuvos enciklo-
pedija“ – pirmoji originali Lietuvoje 
išleista enciklopedija apie istorinę 
sritį Mažąją Lietuvą. Mintį ją leisti 
iškėlė išeivijos lietuvininkas, kal-
bininkas, Klaipėdos universiteto 
garbės dr. Vilius Pėteraitis (1914-
2008), 1996 m. viešėdamas Lietuvo-
je. Jis tapo „Mažosios Lietuvos enci-
klopedijos“ leidimo vyriausiuoju or-
ganizatoriumi ir tvarkytoju, dauge-
lio straipsnių autoriumi. „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“ leidimo 
pagrindinis finansinis rėmėjas buvo 
Mažosios Lietuvos fondas, veiki-
antis JAV ir Kanadoje (pirminin-
kas – Gytis Martynas Šernas, nuo 
2001 m. – prof. dr. Jurgis Arvydas 
Anysas, nuo 2005 m. – Vilius Al-
girdas Trumpjonas), 1996-2009 m. 
iš viso skyręs ne mažiau kaip pusę 
visų leidybos išlaidų – 337 838 JAV 
dolerių. Didelės materialinės para-
mos sulaukėme iš kitų fizinių bei 
juridinių asmenų išeivijoje ir Lie-
tuvoje, dalį lėšų skyrė Lietuvos Re-
spublikos biudžetas. 

Enciklopediją trylika metų 
rengė „Mažosios Lietuvos enci-
klopedijos“ rengimo grupė, įkurta 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institute (nuo šių metų Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras). In-
telektualiniais resursais, turima do-
kumentine ir ikonografine medžiaga 
leidėjams padėjo Lietuvos mokslo ir 
kultūros įstaigos: Klaipėdos univer-

Vilniuje išleistas paskutinis, ketvirtasis,
„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ tomas

sitetas, Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos institutas bei universi-
teto bibliotekos Mažosios Lietuvos 
archyvas, Lietuvos istorijos insti-
tuto Etnologijos skyrius, Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejus 
Klaipėdoje, Šilutės muziejus, Lietu-
vos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka, Vilniaus universiteto bi-
bliotekos Rankraščių skyrius ir kiti.

„Mažosios Lietuvos enci-
klopedija“ – plačios apimties ir te-
matikos leidinys, kuriame išsamiai 
atskleista šiame krašte gyvenusių 
lietuvių istorija ir kultūra, pateikta 
daug dokumentinės, istoriografinės 
bei etnografinės medžiagos apie 
Mažosios Lietuvos gyvento-
jus (senovės prūsus, lietuvinin-
kus ir vokiečius), krašto politinę, 
ekonominę, socialinę raidą, senuo-
sius tikėjimus ir krikščioniškąsias 
konfesijas, bažnytinį gyvenimą, 
krašto gamtą. Chronologiškai enci-
klopedijos turinys apima laikotarpį 
nuo priešistorinių laikų iki XX a. 
vidurio (kai kuriuose straipsniuose 
pastaroji riba yra peržengta). Keturi-
uose MLE tomuose (iš viso apie 400 
leidybos lankų) išspausdinta apie 
12 tūkst. straipsnių, paskelbta keli 
tūkstančiai iliustracijų, tarp jų daug 
retų archyvinių nuotraukų. 2000 m. 
išleistas I tomas (A–Kar), 2003 m. 
– II tomas (Kas–Maž), 2006 m. – III 
tomas (Mec–Rag), 2009 m. – IV to-
mas ( Rahn–Žvižežeris).

2009 m. pabaigoje išleistame 
ketvirtajame tome išspausdinti 
svarbūs straipsniai apie Rytų Prūsiją, 
Vokietiją, jos politiką Klaipėdos 
krašto klausimu, Rytų Prūsijos 
užėmimą (1944–1945), krašto ir 
žmonių likimą po II Pasaulinio 
karo, Mažosios Lietuvos gyventojų 
– lietuvininkų ir vokiečių – tautinės 
tapatybės formavimąsi ir raidą. 
Aprašyta apie 500 gyvenviečių, blokai 
straipsnių apie vienus didžiausių 

Mažosios Lietuvos miestų – Šilutę 
ir Tilžę. Šiame tome spausdinami 
straipsniai apie Evangelikų liuteronų 
bažnyčios sinodą, Mažojoje Lietuvoje 
nuo XVIII a. antrosios pusės veikusi-
us evangelikų surinkimus ir jų vado-
vus – sakytojus. Daug vietos skiria-
ma originaliam mąstytojui, fi losofui, 
kultūrinio ir visuomeninio Mažosios 
Lietuvos gyvenimo veikėjui Vydūnui. 
Šalia žymių kultūros, politikos ir 
visuomenės veikėjų (Martyno Liud-
viko Rėzos, Ievos Simonaitytės, Erd-
mono Simonaičio, Jono Vanagaičio, 
Dovo Zauniaus ir kitų) pateikiamos 
ir daugelio lietuvininkų, jų giminių 
(Reisgių, Sprogių, Stubrų, Tydeckų, 
Toleikių ir kitų) biogramos; per jų gy-
venimus ir veiklą atsiskleidžia krašto 
savitumas. Kadangi Mažoji Lietuva 
– pajūrio ir pamario kraštas, žvejyba 
ir su tuo susijusios temos užima taip 
pat gana svarbią vietą. Čia galėsite 
paskaityti ir apie tik šiame krašte kur-
tas ir naudotas žvejybinių burlaivių 
vėtrunges, apie tik čia klestėjusį tokį 
pikantišką užsiėmimą, kaip varnų 
gaudymas ir jų naudojimas maistui. 

Neįmanoma čia išvardyti visų 
įdomių straipsnių ir temų – reikia tie-
siog imti ir skaityti pačią „Mažosios 
Lietuvos enciklopediją“. Ji skiriama 
plačiam skaitytojų ratui – nuo moks-
leivio iki profesoriaus – visiems, ku-
rie domisi Mažąja Lietuva. Jos ne-
kantriai laukė ne tik Lietuvos skai-
tytojai, bet ir gausus būrys išeivijos 
lietuvių Vokietijoje, Lenkijoje, JAV, 
Kanadoje. „Mažosios Lietuvos en-
ciklopedijoje“ įamžintas nykstan-
tis ar jau prarastas lietuvininkų, 
prūsų kultūros paveldas, turintis 
neįkainojamą vertę lietuvių, baltų ir 
visos Europos kultūrai.

Danutė Valentukevičienė
P.S. „Mažosios Lietuvos enci-

klopediją“ galima įsigyti internetiniame 
knygyne, kurio adresas: www.patogu-
pirkti.lt arba el.paštu: knygynas@melc.lt
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Vilniuje, Taikomosios dailės 
muziejuje, gegužės 8 dieną pa-
gerbti aštuoni geriausiai šiųmetinį 
Nacionalinį diktantą parašę 
užsienyje gyvenantys lietuviai.

Juos pasveikino ir atmini-
mo dovanas įteikė Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių de-
partamento direktorius Arvydas 
Daunoravičius. 

Geriausiai šiais metais 
diktantą parašę lietuviai gyvena Aus-
trijoje, Belgijoje (du asmenys), Gru-
zijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, 
Liuksemburge ir Vengrijoje.

Raštingiausi lietuviai renkami 
po pirmojo rato, galintys atvykti į 
Lietuvą dalyvauja Nacionalinio dik-
tanto finale. Į jį šiais metais pateko 
103 geriausi, iš jų – 8 užsienio lie-
tuviai.

2010 metais Nacionalinį 
diktantą rašė apie 500 užsienyje 
gyvenančių tautiečių. 2009 meta-

Apdovanoti raštingiausi užsienio lietuviai

is jų buvo 457, 2008 – 443, 2007 
– 303. Pasaulio lietuviai tuo pačiu 
metu diktantą rašė Europoje, Šiaurės 

Amerikoje ir Azijoje.
URM Informacijos ir viešųjų ryšių 

departamentas

VILNIUJE, TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUJE, PAGERBTI GERIAUSIAI NACIONALINĮ 
DIKTANTĄ PARAŠĘ UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVIAI

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO (URM) DIREKTORIUS ARVYDAS DAUNORAVIČIUS (IŠ 
DEŠINĖS), VIENA IŠ RAŠTINGIAUSIŲ LIETUVIŲ URTĖ NENIŠKYTĖ IŠ CAMBRIDGE (JUNGTINĖ KARALYSTĖ), URM DARBUOTOJAS 
BERTAS VENCKAITIS
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Artėja nauji mokslo metai ir 
Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių 
namai“ vėl kviečia po platų pasaulį 
pasklidusius jaunuosius tautiečius 
atvykti į Lietuvą mokytis. 

Mūsų mokykloje suteikiamas 
kiekvienam tinkamas išsilavinimas 
pagal bendrojo lavinimo progra-
mas. Čia mokiniai giliau pažįsta 
Lietuvos istoriją, kultūrą, tradici-
jas, vertybes. Yra sudarytos sąlygos 
formuotis brandžioms asmenybėms, 
atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 
individualumą, ugdant kiekvieno 
kūrybiškumą. 

Šiuo metu mokykloje moko-
si vaikai iš trylikos pasaulio šalių. 
Moksleiviai gyvena renovuotame 
mokyklos bendrabutyje, kuriame yra 
valgykla, aktų salė, darbo, poilsio ir 
sporto kambariai. 

Į Vilniaus vidurinę mokyklą 
„Lietuvių namai“ priimami:

- lietuvių kilmės tremtinių ir 
politinių kalinių palikuonys (priima-
mi pirmumo tvarka);

- iš užsienio atvykstančių/
parvykstančių lietuvių vaikai;

- ne Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių vaikai.

Priimami 7-17 metų moki-
niai. Nemokantys lietuvių kalbos 
priimami į išlyginamąją klasę ar 
išlyginamąją grupę, kurioje mokosi 
vienerius metus tik lietuvių kalbos;

- atvykusių iš užsienio asmenų, 

„Lietuvių namai“ laukia naujų mokinių
neturinčių mokymosi pasiekimų ar 
išsilavinimo dokumentų, pasiekimus 
įvertina direktoriaus įsakymu patvir-
tinta komisija;

- mokykloje mokinių skaičius 
klasėje ne didesnis kaip 15. Nau-
ja klasė atidaroma, jei atvyksta ne 
mažiau kaip 10 mokinių. Pirma klasė 
atidaroma, jei atvyksta ne mažiau 
kaip 5 mokiniai;

- taikoma tikslinio priėmimo 
tvarka stojant į Lietuvos aukštąsias 
ir profesines mokyklas;

Mokykloje veikia septynio-
lika popamokinės veiklos būrelių, 
todėl moksleiviams yra sudarytos 
plačios galimybės lavinti meninius, 
muzikinius ar sportinius gebėjimus.

Primename, kad mokslas ir 
gyvenimas bendrabutyje vaikams, 
atvykusiems iš užsienio, yra ne-
mokamas.

Dokumentai, kurie reikalingi 
atvykstant į mokyklą:

Prašymas (tėvų, globėjų)
Gimimo liudijimas
Išeito mokslo ir sveikatos 

pažymėjimai
Migracijos dokumentai
Mokiniai, neturintys Lietuvos 

Respublikos pilietybės ir LR piliečio 
paso, atvykdami į mokyklą turi turėti 
sprendimą dėl leidimo laikinai gy-
venti Lietuvoje (reikia kreiptis į LR 
ambasadas ir konsulatus)

Prašymai yra priimami iki 

liepos 15 d. Kiti dokumantai – iki 
rugpjūčio 25 d. Priėmimas vyksta 
rugpjūčio 25-31 d. nuo 9 val. Moks-
lo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Mokyklos kontaktai 
Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilni-

us, Lietuva
Tel. +370 5 269 5173 (raštinė, 

direktorius Gintautas Rudzinskas)
Fax. +370 269 5173 (raštinė)
El. p. rastine@lietuviunamai.

vilnius.lm.lt
www.lietuviunamai.vilnius.

lm.lt

Esant reikalui galima tiesi-
ogiai konsultuosi dėl migracinių 
dokumentų : 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

L.Sapiegos g. 1, LT-10312 
Vilnius, Lietuva

Tel +370 5 271 7112
Fax. +370 5 271 8210
El. p. mdinfo@vrm.lt
http://www.migracija.lt

Užsienio lietuvių švietimo centro 
informacija

Užsienio lietuvių švietimo 
centro kontaktai:

Tel. +370 5 269 5773
El. p. centras@lnamai.lt

Pasirašytos pirmosios sutar-
tys lituanistikos (baltistikos) centrų 
užsienyje ir Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų bendradarbia-
vimo projektams finansuoti. Taip 
įgyvendinama Lituanistikos (balti-
stikos) studijų ir mokslinių tyrimų 
skatinimo užsienio šalių mokslo ir 
studijų institucijose 2008-2010 metų 
programa.

Jau ne pirmus metus Švietimo 
ir mokslo ministerija, vykdydama 
minėtą programą, kvietė užsienio 

Sutartys lituanistikos (baltistikos) centrams užsienyje fi nansuoti
šalių lituanistikos (baltistikos) cen-
trus teikti projektus užsienio ir 
Lietuvos lituanistų ir (ar) baltistų 
edukacinės bei mokslinės veiklos 
plėtojimo, lietuvių kalbos ir kultūros 
renginių, skirtų informacijos apie 
lituanistikos centrų veiklą sklaidai 
bei lituanistikos (baltistikos) studijų 
ir mokslinių tyrimų populiarini-
mui užsienyje, lietuvių kalbos, kaip 
užsienio kalbos, dėstytojų kvalifi-
kacijos tobulinimo užsieniečiams, 
dėstantiems lietuvių kalbą užsienio 

šalyse, užsienio šalių lituanistų 
(baltistų) studijų ir mokslinių 
stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijose bei Lietuvos moks-
lo ir studijų institucijų lituanistų 
(baltistų) studijų ir mokslinių 
stažuočių užsienio šalių lituanistikos 
centruose veiklai finansuoti.

2010 m. lituanistikos (balti-
stikos) centrai konkursui pateikė 15 
projektų. Projektus vertino švietimo 
ir mokslo ministro įsakymu sudaryta 
ekspertų komisija.
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Vertinant ir atrenkant projek-
tus pirmenybė buvo teikiama tiems 
projektams, kuriais buvo finansuoja-
ma lituanistikos (baltistikos) centrų 
užsienyje veikla, o ne partnerių Lie-
tuvoje, ir kurių veikla (lietuvių kal-
bos, kultūros ir istorijos dėstymas, 
tyrimai) yra glaudžiai susijusi su 
lituanistikos (baltistikos) centro esa-
mos būklės įvertinimu (savianalize) 
ir perspektyviniais planais, projek-
tams, susijusiems su kitomis mokslo 
ir akademinių mainų programomis 
(Erazmus, Erazmus Mundus, Nord-
plus ir kt.), bei projektams, populi-
arinantiems lituanistiką (baltistiką) 
pasaulyje ir turintiems ryšį su krašto 
lietuvių bendruomene.

Įvertinus pateiktus konkursui 

projektus, numatyta iš dalies fin-
ansuoti vienuolikos užsienio šalių 
aukštųjų mokyklų lituanistikos 
(baltistikos) centrų kartu su Lietu-
vos mokslo ir studijų institucijomis 
vykdomą projektinę veiklą, skirtą 
lituanistikos (baltistikos) plėtrai: 
Jogailaičių universiteto Tarptautinių 
ir politinių studijų fakulteto Kroku-
voje (Lenkija), Varmijos-Mazūrijos 
universiteto Olštyne (Lenkija), Tar-
tu universiteto Kalbų centro (Esti-
ja), Glazgo universiteto Centrinės 
ir Rytų Europos studijų katedros 
(Škotija/JK), Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Lituanistikos kate-
dros Illinois universitete Chicagoje 
(JAV), Frankfurto prie Maino Getės 
universiteto Lyginamosios kalboty-

ros instituto (Vokietija), Varšuvos 
universiteto Polonistikos fakulteto 
Rytų Azijos lyginamosios kalboty-
ros ir baltistikos katedros Baltistikos 
skyriaus (Lenkija), Maskvos valsty-
binio M. V. Lomonosovo universite-
to Filologijos fakulteto Baltistikos 
centro (Rusija), Gardino J. Kupalos 
valstybinio universiteto (Baltarusi-
ja). Lėšos bus skirtos lietuvių kalbos 
(baltistikos) dėstytojų siuntimui į 
užsienio centrus, lituanistikos (balti-
stikos) centruose dirbančių lietuvių 
kalbos (baltistikos) dėstytojų kvali-
fikacijos tobulinimui, lituanistikos 
(baltistikos) centrų aprūpinimui me-
todine literatūra ir vadovėliais.

DMN inf.

Nediskutuotina, kad istorinės 
atminties bei tautinio patriotiškumo 
puoselėjimas jaunimo tarpe yra ypač 
reikšmingas tikslas. Tačiau kodėl 
visuomenėje vyraujantis stereotipas 
apie jauną žmogų formuojamas kaip 
apie savo šalies praeitį nesidominčio 
ir jos negerbiančio piliečio? Ar toks 
požiūris iš tiesų pagrįstas?

Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJOT), organizuodama jau-
nimo pilietiškumo ir patriotiškumo 
ugdymo projektą „Misija Sibiras‘10“ 
ir atkreipdama dėmesį į Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių išreikštą 
nuogąstavimą dėl nepakankamų 
šalies moksleivių žinių apie Lie-
tuvos pokario istoriją, teigia, jog 
jaunas žmogus yra ir pilietiškas, ir 
patriotiškas, tačiau šias vertybes su-
vokia kitaip, nei prieš tai buvusios 
kartos. Geriausiai tai įrodyti gali tik 
pats jaunimas, taip, kaip mano esant 
geriausia: novatoriškais ir jam pri-
imtinais būdais.

Projekto „Misija Sibiras“ ko-
ordinatorius Arnas Marcinkus pa-
stebi, jog šiandieniniam jaunimui 
nepakanka vien mokyklos suole 
kaupiamų žinių: „Jaunam žmogui 
reikia tam tikrų išraiškos formų, 
padedančių perteikti vertybes ir 
supratimą jam priimtinais būdais. 

Jaunimui priimtiniau savo patriotiškumą reikšti netradiciniais būdais
Mokykloje dėstomos istorijos pa-
mokos ne visada pasiekia jaunuolį, 
tačiau pasitelkus tam tikras, papil-
domas priemones, galima sudominti 
kiekvieną jauną pilietį“. Be to, anot 
pašnekovo, labai svarbu nepamiršti, 
jog dabartinė jaunimo karta yra 
paskutinė, kuri vis dar turi galimybę 
gyvai išgirsti pasakojimus žmonių, 
tiesiogiai susijusių su karo bei poka-
rio įvykiais Lietuvoje. 

Šiemet skaičiuojami penkti me-
tai, kaip Lietuvos jaunimas kviečiamas 
savo patriotiškumą ir pilietiškumą per-
teikti projekto „Misija Sibras‘10“ metu. 
Projekto tęstinumui didžiausios įtakos 
daro atrankos metu pretenduojančių 
jaunuolių susidomėjimas – kasmet 
sulaukiama daugiau kaip tūkstančio 
dalyvių, norinčių kitokiu būdu 
prisidėti prie valstybės istorijos atmi-
nimo, anketų. Vertinant tai negalima 
teigti, kad jaunimas nesidomi savo 
šalies istorija. 

Dar vienas, bene svarbiausias 
projekto etapas – po ekspedicijų 
vykstantys dalyvių ir jaunimo bei 
jų mokytojų susitikimai mokyklose, 
kurių metu mokiniai turi galimybę iš 
pirmųjų lūpų išgirsti apie Sibire pro-
jekto dalyvių patirtus išgyvenimus 
jaunimui priimtina kalba. Nuo 
2006 m. tokių susitikimų suorgani-

zuota per 300 visoje Lietuvoje bei 
užsienyje gyvenantiems tautiečiams. 

Šiais metais, iki gegužės 28 
dienos, visi norintys galėjo užpildyti 
projekto „Misija Sibiras‘10“ dalyvių 
atrankos anketą, kuri buvo skelbiama 
projekto tinklalapyje internete www.
misijasibiras.lt ir taip visai Lietuvos 
visuomenei galėjo įrodyti, kad jauni-
mas yra pilietiškas ir patriotiškas. An-
ketas buvo kviečiami pildyti visi jau-
ni žmonės bei užsienyje gyvenantys 
lietuviai, galintys pagrįstai motyvuoti 
savo norą vykti į ekspediciją ir atsa-
kingai prisidėti prie projekto tikslų 
įgyvendinimo bei rezultatų viešinimo. 

Didžiąją ekspedicijos lai-
ko dalį dalyviai gyvens palapinėse, 
laukinės gamtos sąlygomis, daugybę 
kilometrų keliaus pėsčiomis, kartu 
su savimi nešdami kuprines. 

Projekto organizatoriai: Lie-
tuvos jaunimo organizacijų taryba 
(LiJOT), 1992 m. įkurta didžiausia 
nevyriausybinių jaunimo organizacijų 
sąjunga Lietuvoje, vienijanti 62 na-
cionalines jaunimo organizacijas 
ir regionines jaunimo organizacijų 
sąjungas, o tai yra daugiau kaip 200 
000 jaunų žmonių po vienu skėčiu.

Globėjai: Prezidentas Algir-
das Brazauskas ir Europos Parlamen-
to narys prof. Vytautas Landsbergis.
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Man jaudinančiai svarbu 
pristatyti programą, skirtą mūsų 
išsibarsčiusios tautos vienijimui, 
kurios idėja kilo man prieš keletą 
metų. Noriu pasidalinti JAV Lietuvių 
Bendruomenės sumanymu ir kelerių 
metų asmenine patirtimi tam, kad 
kiekvienas, grįžęs į savo kraštus bei 
bendruomenes, galėtų pagalvoti, kaip 
mums galėtų pasitarnauti tokia patirtis. 

Lietuvos brangiausias turtas – 
tai mūsų jaunimas. Tačiau kasdien mes 
susiduriame su faktais, kad jis, augda-
mas užsienyje, tolsta nuo Lietuvos, 
pamiršta kalbą, įgyja naujų mokslo 

Balandžio 19-22 d. Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, vyko naujos kadencijos LR Seimo ir PLB 
komisijos posėdis. Apie tai jau pranešėme praėjusiame PL numeryje. Čia spausdiname B. Bublienės 
ir R. Gudelytės posėdyje perskaitytus pranešimus, kurie gali būti aktualūs ir platesnei auditorijai.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotė Lietuvoje
Birutė Bublienė

JAV LB Valdybos vicepirmininkė

draugų ir, pasirinkdami profesiją bei 
darydami karjerą, visiškai įsijungia ir 
integruojasi į savo gyvenamojo krašto 
gyvenimą, atiduodami profesines 
žinias ir prisitaikydami dvasiškai. 
Būkime atviri – nutautėdami. Todėl 
svarbiausia yra ieškoti vienijančios ir 
patrauklios idėjos. 

LIS (lietuvių išeivijos 
studentų) stažuotės programa buvo 
pradėta dėl keleto priežasčių: sieki-
ant sugrąžinti išeivijos jaunimą 
į lietuvišką visuomenę, per savo 
pasirinktą studijų specialybę ir 
profesiją sudominti jaunimą sugrįžti 

į Lietuvą ilgesniam ar trumpesni-
am laikui; suteikti išeivijos jau-
nimui progą susipažinti su savo 
srities profesionalais iš Lietuvos, 
kad užmegztų ilgalaikį profesinį 
bendradarbiavimą; mokytis lietuvių 
kalbos ne tik dėl susikalbėjimo, bet 
ir savo profesinės terminologijos; 
suteikti Lietuvoje negyvenusiam jau-
nimui progą savarankiškai pagyven-
ti Lietuvoje, kad įgytų pasitikėjimą, 
nebijotų kasdieninės buities; siektų 
užmegzti asmeniniu pasitikėjimu 
pagrįstus ryšius tarp Šiaurės Ameri-
kos lietuvių jaunimo ir Lietuvos, ko 

BIRUTĘ BUBLIENĘ (KAIRĖJE) SVEIKINA SEIMO PIRMININKĖ IRENA DEGUTIENĖ. OLGOS POSAŠKOVOS NUOTR.
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pagrindinė idėja – tapti viena tauta, ir 
per bendras programas ir mainų pro-
gramas sugrąžinti jaunimą Lietuvon, 
jei ne visam laikui, tai bent prasmin-
gam profesiniam bendradarbiavimui. 

Kaip lietuvių išeivijos 
studentų stažuotės programa veikia? 

Kiekvienas konkurso būdu 
atrinktas studentas stažuojasi Lietu-
voje du vasaros mėnesius įvairiose 
darbovietėse. Per tą laiką parengia 
pagal savo studijuojamą dalyką jo 
sąsajų su Lietuvoje įgytu profe-
siniu patyrimu tiriamąjį projektą, 
kurį pristato ne tik JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai, bet 
ir savo universitetui. Rengdamas 
projektą Lietuvoje, aktyviai bend-
radarbiauja su Lietuvos universi-
teto paskirtu dėstytoju, nes šiuo 
metu Vytauto Didžiojo universite-
tas už sėkmingą praktinį darbą yra 
numatęs skirti studijų kreditus, kurie 
bus atitinkamai įvertinti grįžus po 
vasaros studijų į Ameriką ir Kana-
dos universitetus. Studentai pagal 
kalbos mokėjimą ir buvimo Lietu-
voje trukmę skirstomi į tris progra-
mas. Pirmoji – tai yra kalbantiems 
ir rašantiems lietuviškai. Antroji 
– lietuvių kilmės studentams, kurie 
atvyksta mokytis lietuvių kalbos 
ir stažuotis pagal savo profesiją. 
Ir trečioji – tai labdaros programa 
tiems, kurie nori atlikti savanorių 
darbą vaikų ir senelių globos 
įstaigose, ligoninėse, reabilitaci-
jos centruose. Studentai visą dar-
bo dieną praleidžia kartu su kitais 
įstaigos darbuotojais, gilinasi į savo 
specialybės paslaptis lietuviškoje 
aplinkoje, susipažįsta su geriausių 
Lietuvos specialistų darbu. Už tai jie 
negauna jokio atlygio, priimančiai 
darbovietei nereikia jų apgyvendinti 
ir išlaikyti. Visa tai yra organizuoja-
ma per programos rengėjus.

Programa skaičiais. Prasidėjo 
2005 m. nuo privačios iniciaty-
vos ir lėšų. Dalyvavo 6 studentai. 
Praėjusiais metais dalyvavo 33 
studentai, remiant JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai ir 
Lietuvių fondui. 24 atliko stažuotes, 
9 dirbo savanoriais socialinėse 

įstaigose. O šiais metais, 2010 m., at-
vyksta 58 studentai, kurie stažuosis 
įvairiose valstybinėse įstaigose, 
ligoninėse, meno kolektyvuose ir 
nevyriausybinėse organizacijose. 
Programą ėmė globoti Vytauto 
Didžiojo universitetas, suteiksiantis 
lietuvių kalbos pamokas, bendrabutį, 
praktikos vadovus, dėstytojus. 
Pradėjome taip pat bendradarbiauti 
su Vilniaus universitetu dėl studentų 
apgyvendinimo, kada jie stažuojasi 
čia, Vilniuje. Ir tikimės ateityje, kad 
sudarysime sutartį ir dėl akreditaci-
jos. Studentai atliks praktiką Vilni-
uje ir Kaune. Šiemet bus organizuota 
ir plati Lietuvos pažintinė programa. 

Esame labai dėkingi visiems 
Lietuvos institucijų žmonėms, ku-
rie geranoriškai studentus priėmė 
pirmais programos metais pagal 
tiesioginį susitarimą su JAV LB, kai 
nebuvo jokios bendro darbo patirties 
ir praktikos su išeivijoje užaugusiu 
jaunimu. Ypač dėkingi tiems, kurie 
organizavo stažuotojams keletą Lie-
tuvos pažintinių išvykų. Studentai 
yra dėkingi už visą parodytą dėmesį, 
teigiamai įvertino visą ankstesnę 
patirtį, aktyviai siekdami dalyvauti 
2010 m. programoje. 

Galima numatyti dvi proble-
mas. Pirmiausia – tai teisinis statu-
sas, norint atvykti ilgesniam laikui, 
pusmečiui ar metams, jau pabaigus 
studijas užsienyje. Iš ribotos, bet 
asmeninės patirties atrodo, kad licen-
cijavimo procesas Lietuvoje, suteiki-
ant leidimą dirbti pagal specialybę, 
įgytą JAV universitetuose, yra labai 
neaiškus, sudarantis ypatingas kliūtis 
Lietuvos piliečiui, norinčiam grįžti į 
Lietuvą įsidarbinti. Čia jau nekalbama 
apie užsienio gyventojams suteikiamą 
lengvatą apsigyventi, bet apie pačius 
grįžtančius Lietuvos piliečius ar 
lietuvių kilmės asmenis, išlaikiusius 
teisę atkurti Lietuvos pilietybę.

Kitas dalykas – stažuočių 
laiko pratęsimas ir finansai. Norint 
atlikti ilgesnes stažuotes, vis tiek 
reikalaujama, kad stažuotojas galėtų 
užsidirbti pakankamai pinigų pra-
gyvenimui. Prašytina šių stažuočių 
tikslą sieti ne tik su tapatumo 

išlaikymu, bet kartu ir su profesine 
branda. Suprantama, kad sudarant 
galimybes grįžtantiems Lietuvos 
piliečiams ar lietuvių kilmės stu-
dentams gauti minimalų atlyginimą 
nebūtų neapgalvotai pakeista 
emigracinė tvarka. 

Išvados. Sėkmingai Lietu-
voje įveikę stažuotės programą, 
sugrįžę į namus studentai tampa 
Lietuvos ambasadoriais, jie tampa 
atsparesni nutautėjimui. Tarp savo 
bendraamžių bei tarp mokslo draugų 
skleidžia pozityvias žinias apie 
Lietuvą. Atkreiptinas dėmesys, kad 
atvykę į Lietuvą mūsų stažuotėje 
lygina ne tik Amerikos, Kanados 
ir Lietuvos teisinę bazę, instituci-
nes struktūras, bet daugeliui tai yra 
galimybė pažvelgti pirmą kartą į 
Europos Sąjungos valstybės įstaigų 
valdymo modelį, pažinti Europos 
Sąjungos erdvę per Lietuvos prizmę. 

Lietuvos žmonėms ši progra-
ma taip pat suteikia naudos. Galima 
pažinti ir nebijoti išeivių, nema-
nyti, kad Lietuvoje juos domina tik 
senelių pasakojimai ir šventės. Visi 
turime progą pamatyti vieni kitus, 
išbandyti skirtingas darbo aplinkos 
patirtis. Studentai yra pasklidę po 
visą Šiaurės Amerikos žemyną ir 
savo įspūdžiais apie Lietuvos uni-
versitetus, profesionalus paskleidžia 
toli po pasaulio mokslo centrus ir 
taip prisideda prie platesnio bendra-
darbiavimo organizavimo. 

Studentai ir jų tėvai tampa 
vienijančiais bendruomenę, jie geri-
au supranta organizuotos lietuviškos 
visuomenės reikšmę, stipriau remia 
JAV LB veiklą ir PLB pastangas. 
Dažnai susitikimuose išeivijoje ir 
Lietuvoje girdžiu sakant, kad trūksta 
vienijančių idėjų, trūksta veiklos, 
kuri būtų įdomi ir reikalinga mūsų 
jaunajai kartai. Ši programa, manau, 
gali pasitarnauti, pavyzdžiui, tokiam 
darbui, kuris įtraukia skirtingas kar-
tas, įvairiausių specialybių žmones, 
buriant vieningą tautą ir siekiant 
geresnio vieni kitų supratimo.

Tikiuosi, kad kitais metais bus 
dar daugiau studentų, dalyvausiančių 
programoje.
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1990 m. kovo 11 d. atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė kaip vieną 
iš prioritetinių savo krypčių pradėjo 
formuoti ir įgyvendinti valstybės 
socialinę politiką politinių kalinių ir 
tremtinių bei jų vaikų šeimų grįžimo 
klausimu, siekdama sudaryti realias 
sąlygas okupacijų metais neteisėtai 
represuotiems asmenims sugrįžti nu-
olat gyventi į Lietuvą.

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 1992 m. teisės aktais 
numatė pagrindines priemones, kurių 
įgyvendinimas užtikrintų grįžtančių 
asmenų gyvybiškai svarbių poreikių 
patenkinimą. Šioje programoje buvo 
deklaruotas Lietuvos valstybės 
įsipareigojimas padėti reabilituotų 
politinių kalinių, tremtinių bei jų 
vaikų šeimoms, aiškiai apibrėžiant 
bazines priemones, sudarančias 
realią galimybę sugrįžti į Lietuvą, 
integruotis į šalies gyvenimą.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija, įgyvendindama 
Vyriausybės politikos strategiją, 
siekia padėti sugrįžti į Tėvynę 
neteisėtai represuotų asmenų 
šeimoms, suteikiant valstybės 
paramą apsirūpinant būstu ir sociali-
nei integracijai. Tačiau grįžtantiems 
asmenims padedant apsispręsti per-
sikelti nuolat gyventi į Tėvynę ir 
pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą 
didžiausios įtakos turi būsto, dar-
bo, socialinės integracijos, pensinio 
aprūpinimo klausimų sprendimas. 
Tam, kad grįžimas būtų lengvesnis 
ir jie galėtų kuo greičiau adaptu-
otis Lietuvoje, yra įgyvendinama 
Politinių kalinių ir tremtinių bei 
jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 
programa. Minėtos programos tiks-
las – suteikti valstybės paramą ir 
sudaryti sąlygas okupacijų metais 

Rima Gudelytė
Socialinių reikalų ir darbo ministerijos paslaugų priežiūros departamento Socialinių 

programų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo 
į Lietuvą programos įgyvendinimas 1992-2010 m.

neteisėtai represuotiems asmenims 
nuolat sugrįžti gyventi į Lietuvą ir 
integruotis į šalies gyvenimą. Viena 
iš šios programos krypčių – suteikti 
sugrįžtančioms šeimoms nuolatinį 
būstą. 

Galimybė apsirūpinti būstu 
Lietuvoje – tai vienas svarbiausių, 
daugiausia investicijų reikalaujan-
tis ir didžiausios įtakos represuotų 
asmenų šeimų sugrįžimo procesui 
turintis veiksnys. 

Nuo 1992 m. Lietuvos Re-
spublikos valstybės biudžete kas-
met numatomos lėšos grįžtančių 
asmenų butams statyti ir pirkti. 
1992 m. nustatyta tvarka norinčiųjų 
išsinuomoti valstybės lėšomis įgytus 
butus skaičius sudarė 250 šeimų, 
tačiau kasmet šis skaičius augo. Iki 
2009 m. grįžti pareiškė norą per 2,5 
tūkstančius šeimų 1997 m. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ir Europos 
Tarybos vystymo bankas (iki 2000  
metų – Europos Tarybos socialinio 
vystymo fondas) pasirašė susitarimą, 
pagal kurį šis bankas teikė Lietuvai 
lengvatinėmis sąlygomis paskolą 
grįžtančių asmenų aprūpinimui gy-
venamuoju plotu iš dalies finansuo-
ti. Paskola buvo teikiama 1997-2007 
metais.

Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos duomeni-
mis, per aštuoniolika pastarųjų metų 
į Lietuvą iš tremties vietų grįžo 1912 
šeimų. Iš bendro išnuomotų butų 
skaičiaus per visą Politinių kalinių 
ir tremtinių bei jų šeimų narių 
sugrįžimo į Lietuvą įgyvendinimo 
laikotarpį daugiausia tremtinių 
šeimų apsistojo didžiuosiuose mie-
stuose: Vilniuje – 682 grįžusiųjų 
asmenų šeimos, Kaune – 266, 
Klaipėdoje – 131, Šiauliuose – 65, 

Panevėžyje – 60, Mažeikiuose – 46, 
Tauragėje – 27, Šilutėje – 24, ki-
tose Lietuvos savivaldybėse – 611 
grįžusiųjų tremtinių šeimų.

Nors valstybė, vykdydama 
tremtinių grįžimo programą, per 
1992-2009 m. laikotarpį grįžtančių 
tremtinių šeimų būsto problemoms 
spręsti skyrė 102,4 mln. litų Lietuvos 
valstybės investicijų (iš kurių 60,8 
mln. Lt – valstybės biudžeto lėšos ir 
41,6 mln. Lt – valstybės vardu gau-
tos Europos Tarybos vystymo banko 
paskolos lėšos), ir butais aprūpino 
1912 grįžusiųjų tremtinių šeimų, į sa-
vivaldybes su prašymais suteikti bu-
tus dar kreipėsi grįžtančiųjų asmenų 
šeimos, turinčios teisę nustatyta 
tvarka gauti valstybės lėšomis pasta-
tytus butus. 2010 m. vasario 1 d. du-
omenimis, norinčiųjų grįžti į Lietuvą 
ir išsinuomoti valstybės lėšomis 
įgytus butus Lietuvos savivaldybėse 
registruotos 456 grįžtančių asmenų 
šeimos. 

Atsižvelgiant į sunkumus 
aprūpinant gyvenamuoju plo-
tu sugrįžusiųjų nuolat gyven-
ti į Lietuvą reabilituotų politinių 
kalinių, tremtinių bei jų vaikų 
šeimas, 1995 m. Vilniaus mieste, 
Naujojoje Vilnioje, įsteigti 60-ties 
butų Grįžtančių tremtinių laikini 
apgyvendinimo namai. Socialinių 
paslaugų priežiūros departamentas 
pagal įgaliojimus administruoja bei 
tvarko šių namų apgyvendinimo, 
eksploatacijos reikalus. Grįžtančių 
tremtinių laikini apgyvendinimo na-
mai aprūpinti būtiniausiais baldais, 
yra visi komunaliniai patogumai. 
Namai priima laikinai gyventi 
grįžtančius į Lietuvą tremtinius. Jų 
paskirtis – apgyvendinti tremtini-
us laikotarpiui, kurio reikia lauki-
ant buto, statomo valstybės ar savo 
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lėšomis, taip pat nuosavo namo ar 
buto susigrąžinimo, pilietybės klau-
simams išspręsti, kompensacijai 
gauti, pensijai įforminti. 

1997 m. rudenį grįžtančius bei 
anksčiau grįžusius garbaus amžiaus 
vienišus Sibiro kalinius ir tremtini-
us priėmė Tremtinių grįžimo fon-
do iniciatyva pradėtas rekonstruo-
ti pensionatas „Tremtinių namai“, 
kuriame apsigyveno 75 asmenys. 
Šį pensionatą įsteigė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija. Tokiu 
būdu valstybės lygiu buvo užtikrinta 
parama teikiant socialines garanti-
jas ir globą garbaus amžiaus, ligo-
tiems tremtiniams, kurie neturi kas 
jais pasirūpintų. Tokio pobūdžio 
valstybinė įstaiga yra vienintelė 
Lietuvoje. Šiuo metu globos namais 
„Tremtinių namai“ rūpinasi Vilniaus 
apskrities viršininko administracija. 

Grįžtantys asmenys, persikėlę 
nuolat gyventi į Lietuvą, turi teisę 
naudotis socialinėmis garantijomis, 
numatytomis Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės aktais: pen-
sinis aprūpinimas, transporto leng-
vatos, užimtumo garantijos, globa ir 
rūpyba. 

Trumpai apie valstybės paramą
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos biudžete kasmet nu-
matomos lėšos leidžia grįžtantiems 
tremtiniams teikti įvairesnę 
socialinę paramą: kompensuoja-
mos persikėlimo išlaidos, skiriamos 
vienkartinės pašalpos įsikūrimui, 
organizuojamas vienišų, garbaus 
amžiaus, ligotų tremtinių pervežimas 
į Lietuvą, teikiama socialinė parama 
kitose valstybėse nuolat gyvenanti-
ems socialiai remtiniems Lietuvos 
Respublikos piliečiams, norintiems 
grįžti į Lietuvą, teikiama finansinė 
parama grįžtančių tremtinių vai-
kams, besimokantiems Vilniaus 
vidurinėje mokykloje „Lietuvių na-
mai“, teikiama finansinė parama 
lietuvių bendruomenėms, finansuo-
jami lietuvių kalbos kursai.

Lietuvių kalbos mokymas
Lietuvių kalbos grįžtantys as-

menys pradėti mokytis nuo 1994 m., 
kalbos mokymo proceso koordina-
vimu rūpinasi Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mini-
sterijos, lietuvių kalbos kursus or-
ganizuoja Ugdymo plėtotės centras 
(2009 m. rugsėjo 1 d. reorganizuotas 
Pedagogų profesinės raidos centras). 
Šis procesas plėtojamas, tremtini-
ai mokomi ne tik Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, kur jų daugiausia,  bet 
ir kituose Lietuvos  miestuose ir ra-
jonuose. Lietuvių kalbos mokymas, 
kaip viena iš galimybių grįžtantiems 
asmenims sėkmingai integruotis 
į Lietuvos gyvenimą, patvirtintas 
Politinių kalinių ir tremtinių bei jų 
šeimų sugrįžimo į Lietuvą 2008-
2012 metų programoje. Vadovau-
jantis Valstybinės kalbos įstatymo 
nuostatomis, asmenys, baigę moky-
klas nelietuvių mokomąja kalba ir 
norintys įsidarbinti, privalo išlaikyti 
jų pareigybėms nustatytų kalbos 
mokėjimo kategorijų (I, II arba III) 
egzaminus. Ši nuostata aktuali ir 
grįžtantiems tremtiniams. Grįžtantys 
asmenys pagal turimą išsilavinimą ir 
pageidaujamą darbą turėtų įgyti I, II 
arba III valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijas. Atsižvelgiant į ne Lietu-
voje gyvenančių tremtinių ir jų šeimų 
narių lietuvių kalbos mokymosi po-
reikius vietos bendruomenėse, or-
ganizuojami vasaros lietuvių kalbos 
mokymo kursai. Mokytis ir tobulinti 
lietuvių kalbą vasarą organizuoja-
muose kursuose susirenka lietuvių 
bendruomenių atstovai iš buvusios 
Sovietų Sąjungos – ketinantys grįžti 
į Lietuvą tremtiniai ir jų šeimų na-
riai.

Pamokos bendruomenėse. 
Pakeliui į Lietuvą

2004-2008 m. iš eilės buvo 
vykdomas tęstinis projektas „Pa-
mokos bendruomenėse: Pakeliui 
į Lietuvą“. Pagrindinis šio pro-
jekto tikslas – sudaryti galimybes 
lietuvių bendruomenių atstovams 
– grįžtantiems tremtiniams, politi-
niams kaliniams bei jų šeimų na-
riams, gyvenantiems buvusioje SSRS 

teritorijoje, atvykti į Lietuvą moky-
tis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias 
bei dalyvauti sociokultūriniuose ren-
giniuose.

Projektas vykdomas bend-
radarbiaujant Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentui ir Ugdymo 
plėtotės centrui nuo 2004 m. orga-
nizuojami lietuvių kalbos mokymo 
kursai, seminarai bei sociokultūrinės 
priemonės grįžtantiems tremtiniams, 
politiniams kaliniams bei jų šeimų 
nariams, gyvenantiems buvusioje 
SSRS teritorijoje. Vasaros lietuvių 
kalbos mokymo kursai suteikia 
kursų dalyviams galimybę intensy-
viai pasimokyti lietuvių kalbos, įgyti 
pradinių kalbinės kompetencijos 
įgūdžių bei patobulinti jau turimus 
lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius. 
Mokymai siejami su adaptacijos 
priemonėmis, todėl organizuojamos 
mokomosios pažintinės išvykos, su-
sitikimai su lietuvių kultūros, isto-
rijos specialistais. Šių kursų metu 
per neformaliojo mokymo pamokas 
plečiamas žodynas, kalbinė kom-
petencija, kartu plečiasi žinių apie 
Lietuvą akiratis, aiškėja kalbos var-
tojimo sociokultūrinis kontekstas 
bei stiprėja ryšys su tėvų ir protėvių 
kraštu. Vasaros lietuvių kalbos kur-
sai projekto dalyviams padeda akty-
viau reikštis bendruomenių veikloje, 
o grįžus į Tėvynę sėkmingiau ir per 
trumpesnį laiką adaptuotis joje.

Organizuojamuose vasa-
ros kursuose mokėsi atstovai iš 
tolimiausių Sibiro platybių: Alta-
jaus krašto, Irkutsko srities, Kras-
nojarsko krašto, Buriatijos, Komi, 
Jakutijos, Magadano, Karelijos, Ka-
ragandos, Vladivostoko, Tomsko, 
Ukrainos, Sankt Peterburgo bei 
Maskvos lietuvių bendruomenių. 
Dalyviai mokosi lietuvių kalbos pa-
gal pradedančiųjų ir pažengusiųjų 
lygio programas, dalyvauja ekskur-
sijose po Vilniaus miesto įžymiąsias 
vietas, Rumšiškes, Kernavę, Kauną, 
Trakus, buvo organizuoti paskaitų, 
susijusių su lietuvių tautosaka, 
etnokultūra, istorija, ciklai. 2004-
2008 m. vasaros lietuvių kalbos kur-
suose mokėsi 136 asmenys. 
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Tremtinių vaikai ir vaikaičiai 
lietuvių kalbos ir tradicijų bei vidu-
rinio išsilavinimo gali siekti Vilni-
aus vidurinėje mokykloje „Lietuvių 
namai“. Šioje mokykloje gali gyven-
ti ir mokytis lietuvių kilmės vaikai, 
kurių tėvai dar gyvena už Lietuvos 
ribų. Vilniaus vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai“ besimokantiems 
vaikams teikiama finansinė para-
ma, siekiant sudaryti mokiniams 
tinkamas socialines buitines gy-
venimo sąlygas ir kompensuoti jų 
atsitraukimą nuo šeimos.

Grįžtantys asmenys, persikėlę 
nuolat gyventi į Lietuvą, turi teisę 
naudotis socialinėmis garantijomis, 
numatytomis Lietuvos Respubli-
kos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
Pensinio amžiaus tremtiniams ir po-
litiniams kaliniams pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus garantuoja-
ma mokėti ne tik socialinio draudi-
mo, bet ir valstybinę nukentėjusių 

asmenų  pensiją. Sugrįžę asmenys 
turi teisę naudotis ir kitomis leng-
vatomis: lengvatinėmis sąlygomis 
važiuoti vietinio susisiekimo auto-
busais ir troleibusais, vietinio su-
sisiekimo paprastaisiais traukini-
ais sėdimuose vagonuose, pateikus 
specialų pažymėjimą jiems kom-
pensuojama būtinųjų vaistų bazinė 
kaina ir visa medicinos pagalbos 
priemonių kaina. 

Pensinio amžiaus grįžtantys 
asmenys, kurie dėl senatvės, negalės 
ir tam tikrų socialinių aplinkybių ne-
gali savimi pasirūpinti, turi pirmumo 
teisę apsigyventi Vilniaus apskrities 
specialios paskirties globos namuo-
se „Tremtinių namai“. 

Pagal galiojančius teisės ak-
tus Politinių kalinių ir tremtinių bei 
jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 
programos uždavinius numatoma 
įgyvendinti iki 2012 metų. Nors 
valstybė pagal savo išgales stengia-

LR SEIMO IR PLB KOMISIJOJE VIEŠI SEIMO PIRMININKĖ IRENA DEGUTIENĖ: (IŠ KAIRĖS) KOMISIJOS NARĖ IŠ KANADOS JOANA 
KURAITĖ LASIENĖ, IRENA DEGUTIENĖ, KOMISIJOS KOPIRMININKAI – VYTAS MACIŪNAS (JAV LB PIRM.) IR PAULIUS SAUDAR-
GAS (LR SEIMO NARYS), SEIMO IR KOMISIJOS NARĖ RIMA BAŠKIENĖ

si sudaryti sąlygas, kad sugrįžusieji 
buvę politiniai kaliniai ir tremtini-
ai pasijustų savo Tėvynėje saugūs 
ir jaukiai įsikurtų, užmirštų patirtą 
skausmą ir vargus, tačiau skiriamų 
lėšų aprūpinti grįžtančius trem-
tinius gyvenamosiomis patal-
pomis nepakanka. Preliminarus 
lėšų poreikis grįžtančių tremtinių 
aprūpinimui gyvenamosiomis pa-
talpomis yra 52 mln. Lt; prelimina-
rus lėšų poreikis teikiant valstybės 
paramą persikėlimui ir socialinei 
grįžtančiųjų asmenų integracijai – 
2,6 mln. Lt. 

Įgyvendinus programą bus 
įvykdytas Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo istorijoje svarbus 
valstybės politinis įsipareigojimas 
padėti sugrįžti į Tėvynę neteisėtai 
represuotų asmenų šeimoms. 

Pranešimas LR Seimo ir PLB 
komisijos posėdyje
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„Tai yra dar viena puiki 
galimybė pasakyti ir parodyti, kas 
mes esame iš tikrųjų, kad nesame 
bėdų ir problemų šalis, kad turime 
tikrai puikių galimybių plėtotis ir 
žengti pažangos keliu“, – spau-
dos konferencijoje pristatydamas 
birželio mėnesį Londone vyksiantį 
Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forumą kalbėjo šio renginio globėjas 
ministras pirmininkas Andrius Kubi-
lius.      

Pabrėždamas artėjančio Pa-
saulio lietuvių ekonomikos forumo 
Londone, skirto aukštosioms techno-
logijoms, svarbą ir reikšmę Premje-
ras teigė, kad šis forumas simboli-
zuoja tai, ko ši Vyriausybė per savo 
veiklos metus siekė ir ką bandė 
įgyvendinti. „Viena iš svarbiausių 
mūsų veiklos krypčių visąlaik buvo 
ta pati – siekti, kad Lietuva labai 
sparčiai judėtų modernios ekono-
mikos kūrimo keliu. Turime labai 
aiškią Lietuvos perspektyvą – per 
artimiausią dešimtmetį Lietuva 
turi tapti Šiaurės-Baltijos regiono 
aukštųjų technologijų paslaugų cen-
tru“, – sakė premjeras A. Kubilius. 

„Nepaisant to, jog mes 
dažnai mėgstame save liūdnai ver-

Lietuva ruošiasi Pasaulio lietuvių ekonomikos forumui
tinti, iš tikrųjų turime daug puikių 
pasiekimų, kuriuos besisukda-
mi vidinėse diskusijose kartais 
pamirštame. Apie juos nereikia daug 
kalbėti – užtenka pasakyti keletą 
skaičių, kurie didžiąsias kompanijas 
įtikina patys savaime. Esame ketvirti 
pasaulyje pagal plačiajuosčio inter-
neto ryšio kokybę, esame lyderiai 
mobiliojo ryšio naudojimo srityje, 
turime keturiasdešimt procentų dar-
bo jėgos su aukštuoju išsilavinimu. 
Tai yra svarbūs dalykai“, – sakė mi-
nistras pirmininkas. 

Pasak Premjero, labai 
simboliška, kad pirmasis po ilgos 
pertraukos forumas vyko Vilni-
uje, antrasis vyksta Londone – vi-
ename iš svarbiausių finansų ir 
ekonomikos centrų ir viename iš 
stiprių mūsų tautiečių koncentraci-
jos centrų. „Pasaulio lietuvių jėgos 
pajautimas taip pat yra labai svarbi 
šio forumo dalis. Tą jėgą ir pagalbą 
jutome ir pastarųjų kelių vizitų 
metu, organizuojant susitikimus su 
didžiausiomis JAV kompanijomis. 
Artėjantis forumas turi ne tik labai 
didelės praktinės svarbos, bet turi ir 
labai ypatingą simbolinę reikšmę. 
Tikrai džiaugiuosi, kad tokia inicia-

tyva bus realizuota, tikiu, kad ji bus 
sėkminga ir raginu nepraleisti šios 
istorinės progos“, – sakė `ministras 
pirmininkas A. Kubilius.

Š. m. birželio 22 d. Londone 
rengiama Pasaulio lietuvių ekonomi-
kos forumo, kuris siekia įtraukti pa-
saulio lietuvius, verslininkus ir eko-
nomikos sričių ekspertus, į Lietuvos 
ekonominį gyvenimą, paskatinti juos 
plėtoti verslą Lietuvoje, konferen-
cija „Moderniųjų technologijų ino-
vacijos ir investicijos: nuo vietinio 
prie globalaus“. Šioje konferencijoje 
bus pristatomos pasaulinės aukštųjų 
technologijų, inovacijų ir investicijų 
tendencijos, moderniausių Lietuvos 
įmonių sėkmės pavyzdžiai. Konfe-
rencijoje pranešimus skaitys mini-
stras pirmininkas Andrius Kubilius, 
ūkio ministras Dainius Kreivys bei 
progresyviausių, tarptautinę sėkmę 
pelniusių Lietuvos įmonių atstovai. 
Renginys yra globojamas ministro 
pirmininko A. Kubiliaus. Renginio 
organizatorius – Lietuvos verslo 
konfederacija | ICC Lietuva. Konfe-
rencija yra 2009 metais Vilniuje vy-
kusio Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forumo tęstinis renginys.
LRV Spaudos tarnybos pranešimas

VILNIUJE, RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SALĖJE, VYKO EGLĖS JUODVALKĖS KŪRYBOS VAKARAS, SKIRTAS POETĖS 60-MEČIUI. VAKARĄ 
VEDĖ ILGAMETIS RADIJO LAIDŲ VEDĖJAS CHICAGOJE LEONAS NARBUTIS

Poetė Eglė Juodvalkė iš Chicagos jubiliejų atšventė Vilniuje
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JAV Valdovų rūmų paramos 
komitetas finansavo vitražo langus 
Gotikinėje Valdovų rūmų salėje. 
Apie tai plačiau pasakoja vitražų 
dailininkė Edita Radvilavičiūtė 
Utarienė.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, 
galėdama kurti vitražus Valdovų 
rūmuose, tiksliau sakant, atkur-
ti vitražinį stiklinimą senosio-
mis technologijomis. Manau, kad 
vitražai harmoningai įsilies į puiki-
us šių rūmų interjerus. Nuoširdžiai 
tikiu, kad Valdovų rūmai taps 
mūsų mažos, bet garbingos tautos 
vienybės bei lietuviškumo simbo-
liu“, – sako vitražų autorė dailininkė 
Edita Radvilavičiūtė Utarienė, iki 
šiol daugiausia kūrusi vitražus 
šiuolaikiniams interjerams. 

Dailininkė pasakoja, kad „XV-
XVI a. Valdovų rūmų archeologini-
uose sluoksniuose aptinkami gelsvos 
spalvos skritulio formos stikliukai. 
Dar tiksliau – jie panašūs į nudaužtų 
taurių pagrindus, puikiai sklaido 
šviesą ir, kaip vėliau įsitikinau, pa-

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV dovana

talpoms suteikia ypatingą nuotaiką. 
Kaip rašo pilių tyrimo centro „Lietu-
vos pilys“ archeologas dr. Gintautas 
Striška, „stikliukai pagaminti pučiant 
„mėnulio“ būdu. Pagal išlikusius duo-
menis (stiklo storį, plonėjimą kraštelio 
link ) galima manyti, jog šie stikliukai 
buvo apie 10 cm skersmens. Stiklo 
storis ties centru 4-5 mm, ties kraštais 
1-2 mm, gelsvos spalvos. Aptikta dau-
giausia ties Valdovų rūmų pietinio ir 
rytinio korpusų išore, taip pat vidinia-
me rūmų kieme bei ties šiaurinio kor-
puso išore“. Lakštinio stiklo liekanų 
XV-XVI a. rūmų archeologiniuose 
sluoksniuose ir negalima buvo aptikti, 
nes, kaip minima literatūroje iki XVI 
amžiaus pabaigos, lakštinis stiklas ne-
buvo gaminamas, nes stiklo meistrai 
tiesiog nemokėjo jo pagaminti. 

Pasak archeologo dr. Gintauto 
Striškos, „aptinkami skritulio for-
mos stikliukai kartu su smulkiais tri-
kampio ar rombo formos stikliukais 
liudija, kad galėjo būti bent keli 
langų stiklinimo variantai. Stiklai 
buvo įvairaus atspalvio – skaidraus, 

vos žalsvo, žalio ir gelsvo“.
Gavus pasiūlymą sukurti 

vitražus Valdovų rūmuose pirmi-
ausia reikėjo prisiminti Lietuvos 
istoriją, studijuoti literatūrą apie 
rūmų atstatymo darbus, archeolo-
ginius radinius ir t.t. Kalbėjausi ne 
su vienu archeologu, kasinėjusiu 
Valdovų rūmų teritoriją, bendravau 
su rūmų atstatymui vadovaujančiais 
architektais. Ypač daug teko ben-
drauti ir aptarti įvairius klausimus su 
pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ 
vyriausiąja architekte Vida Povilans-
kaite. Esu jiems labai dėkinga. Šie 
žmonės dirba Valdovų rūmuose nuo 
pat jų atstatymo pradžios, todėl labai 
įsigilinę į įvairias problemas ir išties 
labai gerai išmano savo darbą. Taip 
pat prieš pradedant atkurti vitražus 
Valdovų rūmuose peržiūrėjau 
nemažai vaizdinės medžiagos iš 
panašių statinių Italijoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Austrijoje ir kt. šalyse. 
Kai kurias pilis bei rūmus apžiūrėjau 
nuvykusi į vietą. Aišku, labiausiai 
mane domino vitražų analogai.
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Po pasiruošimo darbų atėjo 
laikas darbams dirbtuvėse. Pirmiau-
sia, reikėjo atkurti stiklų atspalvius. 
Prisimenu, kaip nešiausi autentiškų 
stikliukų pavyzdžius, supakuotus 
į specialias pakuotes iš Nacionali-
nio muziejaus archyvo. Jaučiausi 
lyg neščiau dėžę su didžiausiomis 
brangenybėmis. Ir išties, tai buvo ir 
yra brangenybės. Juk tie stikliukai 
puošė mūsų kunigaikščių rūmus... 
Juos prieš keletą amžių sukūrė ge-
riausi stiklo meistrai... Bijojau, kad 
tik kas neužkliudytų...

Išties nemažai teko padirbėti 
atkuriant vitražų spalvyną. Maišiau 
įvairias glazūras, kepiau, sugadinau 
daug stiklo, kol pagaliau atspalviai 
sutapo su autentiškų stiklų spalvo-
mis. Tada jau galėjau nusipiešti ir 
konkretesnius spalvinius eskizus vi-
siems salių langams.

Tuo pačiu metu kartu su ko-
manda ieškojom, kas galėtų paga-
minti tuos apskritus stikliukus, kas 
turi reikiamus įrenginius ir išmano 
gaminimo technologiją. Reikėjo ne 
bet kaip atlikti, bet pagaminti seno-
viniu, kiek įmanoma autentiškesniu 
būdu. Pradžioje pasirodė, kad nėra 
net už ko užsikabinti, nes Lietuvo-
je tokių stikliukų išvis nėra jokiame 
pastate. Vis dėlto po įtemptų paieškų 
aptikome stiklo fabriką Vokietijoje, 
vėliau Lenkijoje bei Prancūzijoje, 
kuriuose buvo galima pagaminti rei-
kalingus stiklus. Tuomet prasidėjo 
susirašinėjimai internetu, telefo-
niniai pokalbiai, vienu žodžiu, de-
rybos. Pasirinkome vieną iš fabrikų. 
Pirmiausia, fabriko vadybinin-
kai atsiuntė savo gaminamų stiklų 
pavyzdžius. Nutarę, kad techninis 
atlikimas visiškai atitinka mūsų 
reikalavimus, siunčiau savo spalvi-
nius pavyzdžius. Sulaukiau keleto 
siuntinių su panašių, bet ne tikslių 
atspalvių stiklais... Išaiškėjo, kad 
ne taip paprasta pagaminti reikia-
mo skersmens bei tikslių atspalvių 
stikliukus netgi prityrusiems stiklo 
technologams. Nusprendėme 
važiuoti ir vietoje, fabrike, bendro-
mis jėgomis kurti tikruosius atspal-
vius. Maždaug po savaitės bendro 

darbo su fabriko stiklo technologais 
išgavome reikiamus atspalvius. Dar 
beveik dvi savaites užtruko gamy-
binis procesas, ir stiklai buvo paga-
minti. Dažnai prisimenu vaizdą, kai 
pradėjome gaminti stikliukus, pri-
simenu unikalų stikliukų gaminimo 
procesą, kuriame teko galimybė da-
lyvauti man pačiai.... Viskas atrodė 
kaip kine – didelės senoviškos kros-
nys, žaižaruojančios ugnimi, šalia 
dirbantis stiklo meistras. Visada, 
kiek ten dirbau, mačiau jį su pakry-
pusia cigarete tarp lūpų, visad ge-
rai nusiteikusį ir tarsi muzikos rit-
mu sukantį vieną po kito apskritus 
stikliukus (kiekvieną atskirai). Jam 
padėjo pora stiklo meistrų: vienas 
virė ir vis nešė skysto stiklo masę, 
kitas – laistė specialiu skysčiu ką tik 
pagamintus stiklus, o vėliau dėjo į 
atkaitinimo dėžes. O aš žiūrėjau, ar 
stikliukai atitinka mūsų reikalavi-
mus ir čia pat vis tobulinome... Visa 
aplinka, vykstantis veiksmas atrodė 
tarsi būčiau atkeliavusi laiko mašina 
į viduramžius. 

Parsigabenus apskritus stikli-
ukus prasidėjo vitražų atlikimo pro-
cesas: piešiau kartonus (realaus 
dydžio), piešinius ant kalkės, kar-
piau šablonus stiklams pjaustyti, 
purškiau glazūromis bei kepiau stiklo 
ruošinius trikampiams stiklams, juos 
pjoviau, šlifavau, derinau tarpusavyje 
ir t.t. Tada meistrai montavo švino 
juostelėmis į tvirtus blokus. Įdėmiau 
pažvelgę pamatysite, kad visi langai 
skirtingi, visi komponuoti vis iš nau-
jo, vis kitaip, kad būtų įdomesni ir 
kad labiau atitiktų atkuriamo laiko-
tarpio dvasią, o taipogi, kad „alsuotų 
dailininko širdies šiluma“.

Kol kas Valdovų rūmuose at-
kurta 13 vitražinių langų. Iš jų – 10 
langų su apvaliais stikliukais, 3 – su 
rombiniais (XVII a. salė). Prie šių 
vitražų atkūrimo dirbau daugiau nei 
pusantrų metų (įskaitant visus darbus 
nuo pradžios iki galutinio rezultato).

Dėkoju Valdovų rūmų para-
mos fondo direktoriui Edmundui 
Kulikauskui, fondo valdybos pir-
mininkui Algirdui Vapšiui, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkei 

Reginai Narušienei bei visiems, 
prisidėjusiems, kad šiuose didin-
guose rūmuose atsirastų būdingi 
XV, XVI, XVII amžiams interjerų 
puošybos elementai – vitražai“, 
– sako dailininkė vitražistė Edita 
Radvilavičiūtė Utarienė.

VALDOVŲ RŪMŲ VITRAŽAI, ATKURTI 
PAGAL SENOVINIUS PAVYZDŽIUS
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Gegužės 8-9 d. Headley Park 
Sodyboje vyko jau penktasis Jungtinės 
Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos 
(JKLJS) suvažiavimas. Lietuvių so-
dyboje vykusiame renginyje susirin-
ko aktyviausi organizacijos nariai, 
buvo pristatyti visi per metus vykę 
sąjungos renginiai, organizuoti pro-
jektai bei aštuonių JKLJS skyrių veik-
los ataskaitos. Suvažiavimo metu, 
tęsiant ilgalaikį JKLJS projektą „Lie-
tuvos ateitis“, buvo surengtas susiti-
kimas-diskusija su Vilniaus universi-
teto Filosofi jos fakulteto lektoriumi, 
Cezaris/ECLD partneriu bei konsul-
tantu Mindaugu Kubiliumi. Iš įvairių 
JK miestų susirinkę jaunieji lietuviai 
klausėsi paskaitos tema „Stipri dvasia 
– stipri valstybė“. 

Susirinkusiems filosofas, pa-
teikdamas istorinius pavyzdžius, 
dalindamasis asmenine patirtimi, 

Britanijos jaunimo suvažiavimo dvasią
kėlė fi losofo M. Kubiliaus mintys apie stiprią valstybę

pasakojo apie tautinį identitetą, 
pilietiškumo ir dvasinių vertybių 
ryšį. Pranešėjas su lietuvių jaunimu 
diskutavo valstybingumo, politikos, 
pilietiškumo temomis bei pasidalijo 
praktiniais patarimais. Tokie susiti-
kimai ir diskusijos parodo, kad jau-
niesiems emigrantams rūpi Lietuvos 
valstybės ateitis bei jos kūrimas. 

Vienas iš svarbiausių 
suvažiavimo momentų buvo naujos 
valdybos, kuri koordinuos sąjungos 
veiklą visus metus, rinkimai. Šiais 
metais į valdybą kandidatavo 
išskirtinai daug sąjungos narių iš 
įvairių JK miestų. JKLJS valdybos 
prezidentu tapo jau 3 metus JKL-
JS veikloje aktyviai dalyvaujantis 
Karolis Adomaitis, viceprezidente 
buvo išrinkta Rūta Freitakaitė, JKL-
JS Newcastle skyriaus pirmininkė. 
Sąjungos sekretoriumi tapo Kęstas 

Pikūnas, JKLJS Notingemo skyriaus 
vadovei Paulinai Marcinkevičiūtei 
patikėtos iždininkės pareigos. Menų 
ir kultūros renginiais besidomin-
ti Justina Rukšėnaitė nuo šiol bus 
atsakinga už kultūrą. Visuomenės 
informavimą apie JKLJS veiklą 
užtikrins Rimantė Kurkauskaitė, 
kuri valdyboje bus atsakinga už 
komunikaciją. Notingemo skyriaus 
atstovui Adomui Malaiškai patikėta 
rūpintis JKLJS plėtra. Šių metų val-
dyba išsiskiria tuo, jog nariai yra 
iš skirtingų JK miestų: Londono, 
Notingemo, Newcastle – tai tik dar 
kartą parodo, kad organizacija didėja 
savo masteliu ir į veiklą įtraukia vis 
daugiau aktyvaus lietuvių jaunimo. 

Naujai išrinktoji valdyba ir to-
liau tęs pradėtus ilgalaikius projek-
tus: „Filmų naktis“, „Culture Jam“, 
„JKLJS praktika“, „JKLJS plėtra“, 

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO DALYVIAI
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Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba nutarė 
surengti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Kraštų Valdybų 
pirmininkų suvažiavimą Vilni-
uje š.m. liepos 29-30 dienomis. 
Suvažiavimo metu numatoma kalbėti 
Kraštų lietuvių bendruomenėms 
rūpimais klausimais, PLB at-
stovavimo, lietuvių įtraukimo į 
bendruomenės veiklą klausimais, 
aptariamos PLB leidinio „Pasau-
lio lietuvis“ leidybos ir platinimo 
problemos, PLB svetainė internete, 
PLB veiklos finansavimo, komuni-
kacijos ir kt. klausimai.

Posėdyje buvo svarstoma ir 
patvirtinta PLB valdybos 2009 metų 
veiklos bei finansinė ataskaita, 2010 
metų planai bei PLB atstovės Lietu-
voje Vidos Bandis veiklos ataskaita.

Valdyba patvirtino PLB 

Kraštų vadovų suvažiavimas vyks Vilniuje
Švietimo ir Europos kraštų reikalų 
komisijų uždavinius, darbo kryp-
tis bei sudėtį. Švietimo komisiją 
sudaro: pirmininkė Jūratė Casper-
sen (Šveicarija), nariai: dr. Stasys 
Bačkaitis (JAV), dr. Renata Retkutė 
(Jungtinė Karalystė), dr. Arūnas 
Teišerskis (Airija), Apolonija 
Kalniūtė (Rusija), Daiva Navickienė 
(JAV), Nelida Zavickaitė Mahne (Ar-
gentina). Švietimo komisijos veiklos 
kryptys: koordinuoti kraštų lietuvių 
bendruomenių veiklą švietimo srity-
je, skatinti įvairaus pobūdžio gero-
sios patirties keitimosi ir informa-
cijos dalijimosi bei mainų inicia-
tyvas, spręsti rūpimus klausimus. 
Įsitvirtinti ir tapti „tiltu“ tarp PLB 
lituanistinio švietimo įstaigų ir Lie-
tuvos valstybinių institucijų bei kitų 
formaliojo ir neformaliojo užsienio 
lietuvių švietimo kuravimo centrų ir 
skatinti jų bendradarbiavimą.

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

Europos kraštų reikalų ko-
misijos veiklos kryptys: apjungti 
Europoje esančias lietuvių ben-
druomenes, su tikslu palengvinti 
komunikaciją tarp PLB valdybos ir 
lietuvių bendruomenių Europoje, 
skatinti informacijos apsikeitimą 
ir diskusijas aktualiais klausimais, 
pvz., pilietybės, „Globalios Lietu-
vos“ strategijos, informacinių centrų 
steigimo ir t.t.

Europos kraštų reikalų 
komisiją sudaro: PLB Europos 
kraštų reikalų komisijos pirmininkė, 
lietuvių bendruomenių pirmininkai 
arba jų deleguoti atstovai, Lietu-
vos Respublikos Seimo ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės komi-
sijos atstovai Europai, Europoje 
veikiančių informacinių centrų va-
dovai, PLJS valdybos atstovai Eu-
ropai.

„Lietuvos Ateitis“, inicijuos tradici-
nius sąjungos renginius bei stengsis 
realizuoti naujas iniciatyvas. Tai pat 
naujoji valdyba inicijuos parengia-
muosius darbus 2013 m. Jungtinėje 
Karalystėje vyksiančiam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui.

Suvažiavimo vakarinėje da-
lyje susirinkusiems sąjungos nariams 
bei renginio svečiams koncertavo 
lietuvių jaunimo šokių kolektyvas 
„Jonkelis“, savo pasirodymą surengė 
akordeonistas Martynas Levickis, 
gitara grojo Justina Rukšėnaitė. 
Tą vakarą tradiciškai buvo įteiktos 
JKLJS nominacijos, kuriomis buvo 
padėkota sąjungos partneriams, 
rėmėjams, aktyviems nariams. 
Metų partnere tapo LR ambasada 
Jungtinėje Karalystėje, metų rėmėju 
– oro linijų kompanija „Star1“. Už 
atskirų projektų įgyvendinimą, 
įvairias iniciatyvas buvo apdovanoti 
aktyviausi sąjungos atstovai bei val-
dybos nariai. Padėkos buvo įteiktos 
ir kiekvienam iš JKLJS skyrių.

Vienydama lietuvių jaunimą, 
puoselėdama lietuvišką identitetą, 
kalbą bei pristatydama lietuvišką 

kultūrą britų visuomenei JKLJS 
stengiasi atspindėti tikrąjį jaunų 
lietuvaičių, gyvenančių Jungtinėje 
Karalystėje, veidą, jų norus, tikslus 
ir vizijas. Šiuo metu sąjunga savo 
kontaktais pasiekia iki 2000 narių. 
JKLJS turi skyrius 9 miestuose: 

Londone, Edinburge, Glazge, Brad-
forde, Vorvike, Birmingeme, Jorke, 
Newcastle ir Notingeme. Artimiau-
siu metu planuojama atidaryti JKL-
JS skyrius Velso, Šiaurės Airijos bei 
Pietų Anglijos regionuose.

Rimantė Kurkauskaitė
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 „Čia šiandien – Lietuva“ 
ištarė vertinimo komisijos pirmi-
ninkas, įgaliotasis ministras, mi-
sijos vadovo pavaduotojas dr. 
Petras Anusas gegužės pirmąjį 
sekmadienį Londone vykusiame 
Tarptautiniame jaunųjų talentų 
konkurse, skirtame Motinos dienai 
paminėti. Į šį konkursą susirinko 
lietuvių kilmės vaikai ir jaunimas 
iš Londono lituanistinių mokyklų 
„Švyturiukas“ ir „Kodėlčiukas“, 
gimtosios kalbos ir meno mokyk-
los „Studija“, Harmonijos muzikos 
mokyklos, Dublino lituanistinės mo-
kyklos „Keturi vėjai“, Portadowno 
lituanistinės savaitgalinės mokyk-
los „Trispalviukė“ (Šiaurės Airija), 
Rygos lietuvių vidurinės mokyk-
los ir Vilniaus vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai“. Šio konkurso 
organizatorius – Edukacinis cen-
tras „Lighthouse“. Projekto vadovė 
Nijolė Jankauskienė.

Šiame konkurse dalyviai 
varžėsi dėl trijų pagrindinių prizų 
– statulėlių  geriausiam instru-
mentininkui, vokalistui ir šokėjui. 
Skulptūrėlių „Gimiau skambėti“, 
kurias specialiai konkursui paga-
mino kompanija „Dovanų gama”, 
elegantiškumas vėrė akį. 

„Čia šiandien – Lietuva“

Pabuvojus šiame konkurse 
nelieka abejonių, kad lietuviai išties 
talentinga tauta. Jaunieji lietuvaičiai 
stebino gebėjimu atlikti bet kokios 
tautos šokius. Vienodai gerai buvo 
atliekami tiek lietuvių liaudies, 
tiek Lotynų Amerikos, tiek airių 
šokiai. Salė ūžė nuo ovacijų Vilni-
aus vidurinės mokyklos „Lietuvių 
namai“ tautinių šokių kolektyvui 
sušokus lietuvių liaudies šokius 
„Gaspadoriaus polka“ ir „Šiaudai 
be grūdų“. Jie ir tapo šio konkurso 
nugalėtojais šokėjų grupėje.

Stebino ir vokalistų pasiro-
dymai. Kai kurių grupių vokalistai 
dainuodami šoko, kai kurie turėjo 
pritariančias grupes, kai kurie, 
padainavę vieną dainą, keitė apda-
rus, kad jie derėtų prie dainos turinio. 
Vokalistų kategorijoje laimėtojais 
tapo Rygos lietuvių vidurinės mo-
kyklos moksleivių vokalinis ansam-
blis, užburiančiai jautriai atlikęs dvi 
liaudies dainas: vieną „Ąžuolėli, 
žemašaki“ – latviškai, kitą „Nerau-
dok, vaikeli“ – lietuviškai. 

Konkurso globėjo – Lie-
tuvos Respublikos ambasados 
Jungtinėje Karalystėje prizas „Už 
geriausią lietuvių autoriaus kūrinio 
interpretaciją“ atiteko Edukaci-

nio centro „Lighthouse“ auklėtinei 
Rūtai Niūniavaitei, atlikusiai Skalno 
dainą ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn” 
iš miuziklo „Devyniabėdžiai“.

Instrumentininkų grupėje 
nugalėtoju tapo Rygos lietuvių 
vidurinės mokyklos ir Rygos 3 muzikos 
mokyklos mokinys 10-metis saksofo-
nistas Danielius Tvoronavičius, atlikęs 
du kūrinius: Daryl Runswik „Go tell in 
the Mountain“ ir „Walk-a-bogee“.

Visas konkursas buvo be 
galo nuotaikingas, spalvingas, ap-
galvotas. Nuo estetiškai paruoštų 
lankstinukų bei salės iki vaikų 
koncertinių rūbų. Dar neišsiskirstę 
dalyviai klausinėjo, ar ir kitais meta-
is vyks konkursas. Ir tik šio renginio 
organizatorės, sumanytojos Nijolės 
Jankauskienės dėka jau penktus 
metus iš eilės mes galime regėti, 
klausytis ir dalyvauti šiame nuo-
stabiame Jaunųjų talentų konkurse. 
Linkiu jai ir toliau sėkmingai burti 
jaunuosius talentus.

Iš tiesų norėtųsi palinkėti, kad 
šis gražus, tiek daug išsibarsčiusių 
lietuvaičių sutraukiantis renginys 
dar daug kartų kviestų lietuviukus 
skambiu balsu, energingu šokiu, mu-
zikos garsu dėkoti mamoms.

Aušra Dambrauskienė

KONKURSO LONDONE DALYVIAI IR LAUREATAI
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Lietuviška radijo valandėlė 
„Ecos de Lituania“ gegužės 9 
d., sekmadienį, pradėjo naują 
sezoną. Vienintelė lietuviška radijo 
valandėlė visoje Pietų Amerikoje 
transliuojama gyvai pirmadieniais 
nuo 1 iki 3 v. nakties Lietuvos laiku 
Galite mus girdėti gyvai per mūsų 
interneto svetainę www.ecosdelitu-
ania.com.ar 

Jeigu norite atsiųsti sveiki-
nimus, linkėjimus, informaciją ir 
prašymus, galite rašyti mums elek-
troniniu paštu: ecosdelituania@ya-
hoo.com.ar  arba skambinti į FM Di-
fusión, šiuo radijo stoties numeriu: 
+54 221 464 3940.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
Lietuviškos radijo valandėlės 

„Ecos de Lituania“ vedėjas 

Nuoširdžiausi „Pasaulio lietuvio“  
redakcijos sveikinimai kolegoms!

Naujas „Ecos de Lituania“ sezonas ARGENTINOJE

LIETUVIŠKOS RADIJO VALANDĖLĖS „ECOS DE LITUANIA“ BENDRADARBIAI

Naujausios Susivieniji-
mo Lietuvių Argentinoje „Žinios“ 
praneša, kad nuo gegužės 1 d. SLA 
draugijos elektroninio pašto adresas 
yra slalua@live.com.ar draugijos 
biuletenio „Žinios“ redakcijos elek-
troninis adresas boletinzinios-sla@
hotmail.com  

Gegužės 25 d. Argentina švęs 
200 metų nepriklausomo gyvavi-
mo metines. SLA draugija prisi-
deda prie minėjimo, pareikšdama 
savo dėkingumą žemei, priėmusiai  
gausybę imigrantų.

Balandžio 24  d. SLA  drau-
gijos patalpose vyko praėjusių metų 
SLA draugijos veiklos aptarimas 
ir priimtas metinis SLA balansas. 
Tą pačią dieną „Dobiliukų“ grupė  
mokėsi gaminti lietuviškus valgius 
ir bendravo lietuviškai. Vadovau-
jant Nelly Zavickaitei Mahne kartu 
su Klaudija Urcera, Elena Pupelis 
ir Gastón Kucinskas, buvo kepami 

Susivienijimo lietuvių Argentinoje „Žinios“
blynai ir kartu su tėvais ir draugais 
ragaujami rauginti kopūstai. 

Prisidėdama prie Žalgirio 
mūšio 600-ųjų metinių minėjimo 
SLA Kultūros reikalų komisija 2010 
m. liepos 18 d. ruošia paskaitą apie 
šį svarbų Lietuvos istorijos įvykį. 
Bus rodomos skaidrės. 

Pranešama, kad Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija at-
naujino galimybę išmokti  lietuvių 
kalbą internete žaidžiant mokyklinį 
žaidimą „Žodžių krepšinis“:    www.
urm.lt/zodziukrepsinis 

Taip pat pranešama, kad Lie-
tuvos užsienio reikalų ministerija 
skelbia lietuviškų tekstų konkursą 
„Mano Lietuva“, skiriamą Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
dvidešimtosioms metinėms. Jame 
kviečiami dalyvauti užsienio lietuvi-
ai – vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 21 
metų. Konkurso laimėtojai bus ap-
dovanoti Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos atminimo dovanomis, 
geriausi kūriniai bus paskelbti mi-
nisterijos tinklalapyje www.urm.
lt. Konkursas vyks iki 2010 metų 
rugsėjo 30 dienos imtinai.

Skelbiama, kad birželio 26 d. 
bus švenčiama Joninių šventė; liepos 
4 d. vyks šv. Mišios už mirusius na-
rius; liepos 25 d. – pietūs ir SLA 96-
ųjų metinių minėjimas; lapkričio 14 
d. – XXII alaus šventė; gruodžio 12 
d. – baseino 2010 / 2011 m. sezono 
atidarymas.
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE „Amerikos lietuvio“ sukaktis

Gegužės 9 d. netoli Chicagos, 
Lemonte esančiame Pasaulio lietuvių 
centre buvo atšvęstas naujųjų ateivių 
(trečiabangių) įkurto savaitraščio –
„Amerikos lietuvis“ dešimties metų 
jubiliejus, kuris sutraukė apie 250 jo 
skaitytojų bei garbingų svečių. Ju-
biliejus buvo įdomus ir tuo, kad jo 
metu vyko ir jaunųjų atlikėjų konk-
ursas renkant talentingiausią Ameri-
kos lietuvį.

Programos (ją vykusiai 
pravedė Asta Zimkus) pradžioje į 
susirinkusius prabilo laikraščio su-
manytojas, leidėjas ir vyr. redakto-
rius Bronius Abrutis, kurio kalbos 
ištraukas čia pateikiame:

„2000 m. gegužės 5-ąją 
išleidau pirmąjį „trečiabangių“ 
laikraščio numerį, tuo metu dar 
besivadinantį „Lietuvis“. Neper-
dedu, graudu dabar į jį žiūrėti – tik 
spausdintas tekstas, nė vienos nu-

„AMERIKOS LIETUVIO“ REDAKTORIUS IR LEIDĖJAS BRONIUS ABRUTIS IR VAKARO 
DAINININKAS ROMAS DAMBRAUSKAS

„AMERIKOS LIETUVIO“ BENDRADARBIAI IR SVEČIAI, TARP JŲ – VYRIAUSIEJI: BRONIUS NAINYS (DEŠINĖJE) IR EDVARDAS 
ŠULAITIS (KAIRĖJE). KETVIRTAS IŠ DEŠINĖS – VISŲ GALŲ MEISTRAS, TAIP PAT IR PL KORESPONDENTAS LAURYNAS MISEVIČIUS. 
A. SPRINDŽIO NUOTR.
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2010 m. gegužės 7 d. Lietu-
vos vyskupų konferencijos delegatas 
prel. Edmundas J. Putrimas kartu 
su New Yorko apylinkės pirminin-
ke Ramute Žukaite susitiko su New 
Yorko arkivyskupu Timothy M. Do-
lan jo rezidencijoje Manhattane.

Arkivyskupas pasveikintas su 
nauju paskyrimu (2009 m. balandžio 
15 d.) New Yorko arkivyskupijos or-
dinaru. Su juo diskutuota galimybė 
suorganizuoti Mišias lietuvių kalba 
kelis kartus per metus, aptarnau-
jant lietuvius katalikus, gyvenančius 
New Yorke. 

Buvo progos paaiškinti Ar-
kivyskupui, kokį svarbų vaidmenį bei 
dvasinę, kultūrinę ir istorinę prasmę 
mūsų lietuviškos parapijos turi 
vietinėms lietuvių bendruomenėms 
tiek New Yorke, tiek ir visoje 
Šiaurės Amerikoje. Kalbant apie 
lietuvių katalikų sielovadą Arkivys-
kupas nuoširdžiai sutiko dalyvauti 
šv. Mišiose Šv. Patriko katedro-
je, kurios paminėtų praėjusių metų 
Lietuvos Tūkstantmečio jubiliejų ir 
kad tuo metu katedrai būtų įteiktas 
lietuviškas religinis simbolis. 
Svarstoma įteikti Šiluvos Marijos 
ikoną.

Susitikimas su New York arkivyskupijos 
ordinaru, arkivyskupu Timothy Michael Dolan

PREL. EDMUNDAS J. PUTRIMAS IR RAMUTĖ ŽUKAITĖ SU ARKIVYSKUPU TIMO-
THY M. DOLAN

Lietuvos vyskupų konferenci-
jos delegatas dirbs su arkivyskupu, 
su vietiniu bažnytiniu personalu ir 

su NY Lietuvių Bendruomene net tik 
ruošiant šias ypatingas šv. Mišias, bet 
ir tolesniuose sielovados reikaluose.

otraukos, nes nebuvau dar spėjęs 
išsiaiškinti, kaip veikia skeneris 
ir kaip tas nuotraukas patalpinti į 
spaudą. Antrajam numeriui jau kiek 
prakutau, sudėjau pirmąsias nuotrau-
kas, nors dar be skenerio pagalbos, 
tačiau sugebėjau nukrauti iš ELTOS 
agentūros tinklapio. Man tada jau 
buvo milžiniškas pasiekimas. Beje, 
dabartinis mano kaimynas, o tuome-
tinis „Transpak“ persiuntimo kompa-
nijos prezidentas Romas Pukštys ir 
yra dabartinio laikraščio pavadinimo 
„Amerikos lietuvis“ krikštatėvis. Tai 
jis man pasiūlė taip vadinti pirmąjį 
trečiabangių savaitraštį Amerikoje.

Per visą laikotarpį laikraštyje 

dirbo daug gerų žurnalistų. Visi 
prisimename Reginą Oraitę Nuttal, 
kurią pakeitė dabartinė LNK žinių 
žurnalistė Eglė Merkytė, po jos atėjo 
Vaiva Ragauskaitė, išdirbusi su mu-
mis iki praėjusių metų vasaros. Iki 
pat dabar bendradarbiaujantis Ed-
vardas Šulaitis, kuris yra vienas 
seniausių žurnalistų visoje išeivijoje 
ir ilgiausiai dirbantis AL laikraštyje. 
Po to prie mūsų prisijungė iš Rytinės 
pakrantės Laurynas Misevičius su 
savo komanda. Bei dabartinė ko-
manda, be kurios laikraštis tiesi-
og neišvystų dienos šviesos. Jau 
nuo 100-ojo numerio savaitraštis 
pastorėjo. Buvo momentų, kai 

siekė net 52 puslapius. Kuo labai 
didžiuojuosi.

Kai dešimtmetis jau stovi ant 
slenksčio, belieka tik galvoti, kad 
visas kasdienis darbas nenuėjo nie-
kais. Kad tos jaunatviškos ambicijos 
pasiteisino. Kad didžiulis skaičius 
laikraščio skaitytojų, kas savaitę 
laikančių naują numerį, yra mūsų 
ištikimo ir atsakingo darbo vaisius. 
Taip pat esu labai patenkintas, kad 
pagaliau pavyko atnaujinti mūsų 
internetinį puslapį (www.alietuvis.
com), kuris kasdien susilaukia vis 
daugiau skaitytojų“.

Edvardas Šulaitis
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„Kur Tu? Chicagoj, Londone, 
Paryžiuj, Milane? Ispanijos planta-
cijose, Stokholmo centre? Kur Tu 
– Berlyne, Amsterdame, Airijos 
glėby? O mūsų tiek nedaug belikę 
Lietuvos širdy...“ 

Prieš keletą metų specialiai 
emigrantams sukūręs naują dainą, 
pavadintą „Cafe Emigrant“, puikiai 
visiems žinomas Lietuvos atlikėjas 
ir dainų autorius Romas Dambraus-
kas ėmėsi iki šiol neregėto projekto 
įgyvendinimo. Į talką pasikvietęs 
vieną talentingiausių šiuolaikinių 
lietuvių aktorių ir dainininkių Nijolę 
Narmontaitę bei šiemet jau penktąją 
dešimtį kūrybinės veiklos metų 
švenčiančią šiauliečių estradinės 
muzikos grupę „Vairas“, rudenį ir 
pats apvalų jubiliejų atžymėsiantis 
legendinis dainininkas 2006 m. pa-
baigoje savo gerbėjus pakvietė į kon-
certo-spektaklio premjerą. Netru-
kus šiuo projektu susidomėjo ir LR 
Kultūros ministerija, o tuometinis 

„Cafe Emigrant“ – muzikinis tiltas per Atlantą

R. DAMBRAUSKAS, N. NARMONTAITĖ IR R. JANUŠAS REPETUOJA PRIEŠ KONCERTĄ. EUGENIJOS MISEVIČIENĖS NUOTR.

jos vadovas J. Jučas greitai pažadėjo 
paramą „Cafe Emigrant“ prista-
tant tiems, kuriems šis miuziklas 
ir buvo skirtas – emigracijoje apsi-
gyvenusiems lietuviams... tačiau, 
kaip dažnai būna su mūsų nūdienos 
politikų pažadais, žodis kūnu neta-
po. Vis dėlto muzikantų sugalvotam 
meno kūriniui itin aktualia tema ne-
buvo lemta nugrimzti į praeitį, taip 
ir nesuvaidinus „Emigrantų kavinės“ 
išeivijai. Remiantis privačia 
Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenės iniciatyva, 2008-ai-
siais „Cafe“ kolektyvas viešėjo 
ūkanotame Albione, o praėjusiais 
metais Romas Dambrauskas, Nijolė 
Narmontaitė bei „Vairo“ grupės sie-
la Edmondas Čivinskas, padedami 
„Show Centro“, pasiekė ir Chicagą. 
Tuomet JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos Kultūros tarybos 
atstovas Žilvinas Bublis, padedamas 
šių eilučių autoriaus, nusprendė šį 
koncertą-spektaklį atvežti ir į kitas 

Amerikos lietuvių vietoves, visų 
pirma stambesnius Rytų pakrantės 
telkinius. Gavus pradinę svarią 
paramą iš Lietuvių Fondo, prasidėjo 
8 mėnesius trukęs pasiruošimo ke-
lias „Cafe Emigrant“ atvykimui į 
JAV šių metų pavasarį... Na, ir tikrai 
nebuvo jis rožėm klotas, anaiptol. 
Staiga netekome „Vairo“ grupės sie-
los Edmondo Čivinsko, kurį palaužė 
klastinga kepenų liga, po to atsirado 
rimtų problemų atlikėjams tvarkant 
reikiamas darbo vizas. Vis dėlto, ko 
gera, padedant E. Čivinsko Kelrodei 
žvaigždei iš padebesių, vos ne pas-
kutiniu momentu naujos sudėties 
„Cafe Emigrantai“ (R. Dambraus-
kas, N. Narmontaitė bei Rolandas 
Janušas iš „Vairo“) atsidūrė kitame 
Atlanto krante ir pradžiugino gau-
sius savo gerbėjus Philadelphijoje 
(PA), Baltimorėje (MD), Hartforde 
(CT), Elizabethe (NJ) ir kituose re-
gionuose.

Laurynas R. Misevičius



332010 Birželis - Liepa  /  Pasaulio lietuvis

PLB kraštų žinios

Chicagoje esantis Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus pasiryžo 
dideliam žingsniui – kompiute-
rizuoti visą savo biblioteką ir ar-
chyvus. Muziejus įsigijo „Sintag-
mos“ kompanijos sukurtą „Mobis“ 
programinę įrangą, kurią Lietuvoje 
naudoja daugelis bibliotekų, tarp 
jų ir Martyno Mažvydo nacionalinė 
biblioteka. Programą iš Vilniaus į 
Chicagą atvežė, instaliavo ir darbuo-
tojus apmokė „Sintagmos“ projektų 
vadovė Danutė Kazakevičiūtė. Lau-
kia didelis darbas, tačiau tikimasi, 
kad po kelerių metų visi muziejaus 
bibliotekoje esantys leidiniai, o taip 
pat archyvinė medžiaga bei nuo-
traukos bus suvesti į elektroninę 
duomenų bazę. Ši informacija 
taip pat bus skelbiama muziejaus 
internetinėje svetainėje www.bal-
zekasmuseum.org. Taigi lietuviška 
kultūra, istorija bei išeivijos veikla 
besidomintieji galės sužinoti, kas yra 
laikoma Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus bibliotekoje bei archyvu-
ose ir, esant galimybei, naudoti.

Karilė Vaitkutė

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus bibliotekos fondai bus kompiuterizuoti

NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS: MUZIEJAUS BIBLIOTEKININKĖ IRENA PUMPUTIENĖ, 
„SINTAGMOS“ PROJEKTŲ VADOVĖ DANUTĖ KAZAKEVIČIŪTĖ, MUZIEJAUS PREZIDEN-
TAS STANLEY BALZEKAS, MUZIEJAUS GENEALOGIJOS IR ARCHYVŲ SKYRIAUS VEDĖJA 
KARILĖ VAITKUTĖ. REGINOS VASILIAUSKIENĖS NUOTR.

Du šiaurės Californijos pro-
fesionalai sutiko prisidėti prie 
Auksučių fondo, įkurto Burlingame 
mieste (California), veiklos ir eiti 
direktorių pareigas. 

Richard Juelis, gyvenantis 
Walnut Creek mieste (California), 
kurio seneliai yra kilę iš Lietu-
vos, partneriauja su TATUS firma, 
teikiančia finansines ir vadovavi-
mo paslaugas. Šiuo metu jis yra 
vienas iš Silicio slėnio (Silicon 
Valley) filialo direktorių, tarybos 
narių Nacionalinėje korporacinėje 
direktorių asociacijoje. Richard Jue-
lis Columbia universitete įgijo magi-
stro laipsnį, o Fordham universitete, 
chemijos srityje apgynė bakalauro 
laipsnį. Taip pat yra patvirtintas val-
dybos sąskaitininku – buhalteriu.

Ted Shapas, gyvenantis Alamo 

Verslo vadovų savanoriški darbai
mieste (California), kurio seneliai yra 
taip pat kilę iš Lietuvos, Californijos 
valstijos PRISM Dotacijų programo-
je dirba projektų koordinatoriumi. 
Jis prižiūri ir atsako už struktūrinę 
IPM sertifi kuotą programą, susietą 
su kenksmingų vabzdžių priežiūra. 
Prieš užimdamas šias pareigas Ted 
dirbo Clorox korporacijoje, Tarpinin-
kavimo technologijų bei pesticidų 
tyrimų departamentuose. Be šių 
pareigų R&D Amerikos Cianamido 
kompanijoje užėmė projekto vadovo 
ir sekcijos vedėjo pareigas. Ted Sha-
pas Wisconsino universitete apgynė 
daktaro laipsnį entomologijos sri-
tyje. Pastaruoju metu Ted aktyviai 
dirba Contra Costa apskrities IPM 
patarėjų komitete. 

Auksučių fondas yra pelno 
nesiekianti korporacija, išlaikoma 

iš privačių aukų, padedanti Lietu-
vos smulkiųjų žemdirbių ūkiams 
įsisavinti įvairias programas. 

Organizacijos adresas:  2907 
Frontera Way, Burlingame, CA 
94010, USA.  Telefonas 650-692-
6856.  E: sliupasvyt@sbcglobal.net 
.  Tinklalapis www.aukfoundatio.org 

Eglė Lukaševičiūtė Mendoza 
Red. prierašas. Auksučių fon-

do steigėjas yra Vytautas Šliūpas, 
garsiojo aušrininko Jono Šliūpo 
sūnus. Jis Auksučiuose, savo senelio 
žemėje netoli Šiaulių, yra sukūręs 
eksperimentinį ūkį, kur diegia Lietu-
vos ūkininkams naujas augalų veisles 
ir modernias ūkininkavimo techno-
logijas. Neseniai rotarietis Vytautas 
Šliūpas buvo apdovanotas pažyma 
„2009-2010 the Rotarian of the Year 
of the Millbrae CA Rotary Club“.
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Beieškodama įdomios medžia-
gos abitūros egzaminams gimnazijos 
mokytoja Bronė Lipšienė atkreipė 
dėmesį į Lietuvoje rašančio ukrainiečio 
Jaroslavo Melniko kūrybą. Vyresniųjų 
klasių mokiniai susižavėjo jo apsaky-
mu „Skambink man, kalbėk su mani-
mi“. Kadangi ir bendraklasiai vokiečiai 
parodė susidomėjimo šio rašytojo 
kūryba, mokytoja pasiūlė dvylikto-
kams ir tryliktokams išversti fantastinę 
apysaką „Kodėl aš nepavargstu gyven-
ti“ į vokiečių kalbą. Tuo pat metu kilo 
mintis pakviesti rašytoją į gimnaziją. 

Rašytojas ir fi losofas Ja-
roslavas Melnikas mielai priėmė 
kvietimą. Gimnazijoje jis viešėjo 
gegužės 15-23 d. Mokyt. B. Lipšienė, 
pakvietusi rašytoją, visą susitikimo 
organizavimą atidavė mokiniams. Jie 
mielai bendravo su rašytoju: parodė 
jam Heidelbergą, Vormsą, lankėsi 
viduramžių šventėje, kvietė į savo 
namus pasivaišinti. Rašytojas lankėsi 
ir pamaldose gimnazijos koplyčioje, 
ateitininkų susirinkime ir vakaronėje 
su mokiniais mokyt. Lipšienės bute.

Labai maloniai jis buvo pri-
imtas dailininkių Jūratės Batūraitės 
Lemkienės studijoje ir Meilės 
Veršelienės galerijoje, kur tuo metu 
veikė trijų vokiečių dailininkų par-
oda. O Heseno žemės Literatūros 

Rašytojas fantastas 
Jaroslavas Melnikas Vasario 16-osios gimnazijoje

VOKIETIJOJE

tarybos ir literatų tarp Heseno ir 
Lietuvos draugijos pirmininkas 
Hartmut Holzapfel (buvęs Heseno 
švietimo ministras) parodė rašytojui 
Frankfurtą prie Maino ir jame 
esančius Goethės namus.

Gegužės 18 d. rašytojas susiti-
ko su visais vyresniųjų klasių mokini-
ais, lietuviais ir vokiečiais. Mokiniai 
papasakojo apie rašytojo biografi ją 
ir kūrybą, paskaitė ištrauką iš jo ro-
mano „Tolimoji erdvė“ lietuviškai ir 
vokiškai. Pertraukoje tarp pokalbių 
su rašytoju Giulia Scopelliti paskam-
bino Šopeno valsą. Galiausiai mo-
kiniai rašytojui įteikė savo vertimą, 
dailiai įrištą ir iliustruotą, gimnazi-
jos metraštį bei „VLB Informacijas“. 
Susitikimas buvo plačiai aprašytas 
vietinėje vokiečių spaudoje ir net vi-
sos Vokietijos mastu einančiame lei-
dinyje „Buchreport-Express“.

Tos pačios dienos vakare 
rašytojas susitiko ir su Romuvos 
apylinkės nariais. Vakarą įdomiai 
vedė apylinkės valdyba su pirminin-
ke Irena Timpiene.

2009 m. pabaigoje elektro-
niniu paštu susisiekusi su rašytoju 
Jaroslavu Melniku, mokyt. Bronė 
Lipšienė (ji 34 metus dirba Vasario 
16-osios gimnazijoje) pasiuntė jam 
mokinių išverstą apysaką. Ir koks 

sutapimas – gal už savaitės Jaros-
lavas Melnikas gauna kvietimą da-
lyvauti internetiniame literatūros 
portale „Transcript“. Šis UNESCO 
fi nansuojamas internetinis portalas 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis 
spausdina mažesniųjų tautų rašytojų 
kūrybą. 34-as „Transcript“ nume-
ris buvo paskirtas science-fi ction 
ir politinei fantastikai. Rašytojas 
turėjo savo romano „Tolimoji erdvė“ 
ištraukas anglų ir prancūzų kalbomis, 
o vokiškai – Vasario 16-osios gimna-
zijos mokinių ką tik išverstą apysaką 
„Kodėl aš nepavargstu gyventi“. 
Tokiu būdu šis vertimas pateko į 
internetinį literatūros pasaulį ir yra 
pasiekiamas kiekvienam vokiškai 
skaitančiam šiuo adresu: http://
www.transcript-review.org/de/issue/
transcript-34-science-fi ction-u-polit-
fantasy/jaroslavas-melnikas.

Galima džiaugtis, kad ra-
šytojas Jaroslavas Melnikas, Uk-
rainos ir Lietuvos rašytojų sąjungų 
narys, praturtina lietuvių literatūrą 
įdomia fantastika, atsiliepiančia į 
šio laikmečio pamatinius klausimus, 
ir taip pat galima džiaugtis, kad Va-
sario 16-osios gimnazijos mokiniai 
konkrečiu darbu prisideda prie Lie-
tuvos kultūros pristatymo pasauliui.

Marytė Dambriūnaitė Šmitienė

RAŠYTOJAS JAROSLAVAS MELNIKAS SU MOKINIAIS – VERTĖJAIS POKALBIO METU 



352010 Birželis - Liepa  /  Pasaulio lietuvis

PLB kraštų žinios

Pirmąjį gegužė savaitgalį 
Ciuriche ir Ženevoje (tai didesnių 
gastrolių po Europos šalių lietuvių 
bendruomenes dalis) Vilniaus tea-
tras „Teatriukas“ rodė spektaklį visai 
šeimai „Pasakos telefonu“. Ženevoje 
jis vyko puikioje miesto centre 
esančio Grütli menų centro kino 
salytėje. Lituanistinį darželį „Ra-
tas“ lankantiems vaikams tai buvo 
septintoji šio sezono pamokėlė, o ki-
tiems vaikams – tiesiog lietuviškas 
spektaklis.

Esame nuoširdžiai dėkingi 
Jolantai Lyapchuk ir jos šeimai. 
Be dosnaus jų finansinio įnašo į šį 
renginį vargu ar jis būtų įvykęs.

Knieti pasvarstyti apie pro-
fesionalaus lietuviško spektaklio 
Ženevoje, Ciuriche ar bet kuria-
me kitame Vakarų Europos mieste 

Pasakos į ausį ŠVEICARIJOJE

reikšmę. Pirma, tai liudija, kad Eu-
ropoje yra nemažai lietuvių, kurių 
daugiausia jau užsienyje gimę vai-
kai lietuvių kalbą moka tiek, kad su 
malonumu stebėtų spektaklį lietuvių 
kalba ir jame dalyvautų (nors gali-
ma kalbėti apie sąlyginį supratimo 
ir ypač dalyvavimo ribotumą). An-
tra, tai demonstruoja pakankamai 
aukštą kultūrinį tų Europos miestų ir 
jų apylinkių lietuvių bendruomenių 
gyvybingumą, nes spektaklis ne tik 
profesionalus, bet ir itin aukštos 
meninės kokybės. Trečia, tai by-
loja apie minėtų bendruomenių 
narių troškimą išlaikyti ryšį su 
šiuolaikiniu Lietuvos meniniu vyks-
mu ir jį perduoti savo vaikams. Tai 
yra puikios žinios nerimaujantiems 
dėl Lietuvos emigracinio nukrau-
javimo. Šveicarijos bendruomenės 

atveju lietuvišką spektaklį inicijavo 
ir surengė pati bendruomenė, tiks-
liau – lituanistinis darželis „Ratas“ 
Ženevoje, prie kurio tuojau pat ir 
besąlygiškai prisijungė ir lituanisti-
nis darželis „Pagrandukas“ Ciuriche. 
Tikėkime, kad nors kelios kitos 
bendruomenės pasielgė taip pat. Tai 
reiškia, kad kažkokia išvažiavėlių da-
lis (pripažinkime, Šveicarijoje, todėl 
spėju, kad ir kitose bendruomenėse, 
ji mažytė) deda pastangas (kai ku-
riais atvejais ir labai dideles), kad 
išlaikytų ne tik buitinį, emocinį, 
kraujo ar simbolinį, bet gyvą, gilų, 
dinamišką ir reikšminį ryšį su Lie-
tuva.

Tokią gal ir neproporcin-
gai ilgą įžangą apie kultūrinį-
lituanistinį susipratimą emigracijoje 
parašyti paskatino pats spektaklis 

VILNIAUS TEATRO „TEATRIUKAS“ SPEKTAKLIO VISAI ŠEIMAI „PASAKOS TELEFONU“ ŽIŪROVAI
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„Pasakos telefonu“, jo stilistika 
ir generuojamos prasmės. Jis man 
pasirodė „vakarietiškas“, sakytu-
me Europinės kultūros dalis, ir ne 
vien todėl, kad sukurtas Lietuvo-
je jau seniai labai populiaraus italų 
rašytojo Džanio Rodario pasakų 
motyvais ir todėl, kad pagrindini-
ai herojai neva tai kalba itališkai 
(iš tiesų tai tokia „italo-lituano“ 
tarmė, o tam, kad ji turėtų siekia-
mo komiško efekto, reikia gero ne 
tik lietuvių kalbos, bet ir kultūriškai 
šviežio jos slengo išmanymo). 
Spektaklį žiūrint trikalbėje ar net 
keturkalbėje aplinkoje ir kaip li-
tuanistinio ugdymo pamokėlę itin 
reikšmingi pasirodė vertimo bei 
žaidimo kultūriniais stereotipais ele-
mentai. Vieno pagrindinių veikėjų, 
italo Papa (Artūras Varnas), žodžius 
žiūrovams lietuviškai persakantis 
pasakotojas (Žilvinas Ramanauskas) 
juos vertė labai aptakiai, žinodamas, 
kad dauguma žiūrovų suprato, ką 
sako pirmasis, tokiu būdu dar labi-
au pabrėždamas kiekvienos kalbos 
unikalumą, „neišverčiamumą“ ir 
kartu teigdamas neabejotiną spek-
taklio lietuviškumą ne tik kalbine, 
bet ir simboline prasme. Spekta-
klyje gausūs italų kultūros ste-
reotipai, žinoma, universalūs, 
pavyzdžiui, spagečiai, batai, tačiau 

kai kurie (tikriausiai) labiau atspin-
di italų kultūros stereotipus lietuvių 
sąmonėje, o ir tie „Rajūnų dainoje“ 
suplakami su lietuviškais kulinari-
niais stereotipais: „makaronai, vy-
nas, blynai ... lašinukai“. Spektaklio 
metu žiūrovai patys kviečiami pri-
siminti panašius stereotipus, tokiu 
būdu kuriant visiems pažįstamą šalį 
„à la Italia“, kurioje toliau vystosi 
spektaklio veiksmas. Buvo įdomu 
iš aktorių išgirsti, kad Šveicarijos 
lietuviukų publika pasiūlė jiems 
netikėtų dalykų.

Spektaklis „Pasakos telefo-
nu“ nepaprastai pagavus ir links-
mas. Smagios jau pačios dekoraci-
jos: scenos centre kabanti sodrių, 
šiltų spalvų Mariaus Jonučio sukurta 
vėliava, taip pat du milžiniški, hip-
erbolizuoti telefono rageliai ir ne-
paprastai išradingi aktorių kostium-
ai. Linksmybei tinkamas ir greitas 
spektaklio tempas. Telefonu, tai yra 
„į ausį“, sekamos pasakos, kurių pa-
vadinimai nusako vis kitokį pasakos 
kodą (išvirkščia, baisi, alkana), ku-
riuo remdamiesi vaikai kviečiami 
dalyvauti jos interpretacijoje. Tokiu 
būdu žiūrovai į spektaklio vyksmą 
įtraukiami ne vien tik emociškai, 
vizualiai, asociatyviai, muzikaliai, 
bet ir intelektualiai bei kūrybiškai. 
Tai laikau itin svarbiu vaikų teatro 

bruožu, kuris spektaklyje „Pasakos 
telefonu“ išskirtinai pasisekęs.

„Pasakose telefonu“ daug juo-
kaujama ir, svarbiausia, kviečiama 
bei savotiškai mokoma juokauti. 
Tai vienas žaviausių šio spektaklio 
aspektų. „Išvirkšti klausimai“ – nu-
ostabus pedagoginis kalbinio ir logi-
nio ugdymo išradimas – keliakalbei 
ir jaunai Ženevos publikai pasirodė 
sudėtingi, tačiau viena mergaitė 
domėjosi „kam plėmams žirafa“. 
„Stebuklingi akiniai“ – dar vienas 
humoro išbandymas, tačiau jis jau 
turi ir kitą, stebuklo aspektą. Vie-
na pagrindinių spektaklio veikėjų 
mergaitė Bimba (Dalia Mikoliūnaitė) 
matuojasi stebuklingus akinius ir 
atranda, kad juos užsidėjusi – nieko 
nemato. Šiam žaidimui ji kviečia ir 
žiūrovus, pradžioj patikimesnius – 
tėvelius, o po to ir vaikus. Kai ku-
riems taip ir nepasisekė pasinerti į 
žaidimo stebuklą, o kai kurie buvo 
visai tikri pro akinius nieko nematą. 
Šią sceną sekęs labai gražus kulmi-
nacinis krentančių žvaigždžių, kurias 
išmoningai ir įtikinamai simboliza-
vo įvairiausių formų ir dydžių mui-
lo burbulai, epizodas – įstabiausias 
šio spektaklio stebuklas, užbūręs, ko 
gera, kiekvieną žiūrovą.

Visą spektaklį lydėjo cha-
rakteringa, minimalistinė ir vėlgi 
– linksma gyva muzika: visų trijų 
aktorių dainos ir stebuklinga, 
iškalbinga, nepastebima, tačiau vi-
sur esanti Žilvino Ramanausko gita-
ra, visas pasakas atvedusi kiekvien-
am žiūrovui tiesiai į ausį.

„Teatriuko“ gastrolių po 
Europos lietuvių bendruomenes 
pradžią Šveicarijoje lydėjo sėkmė, 
susižavėjimas jų kuriamo teatro 
išmoningumu ir gyvybingumu bei 
nuoširdus dėkingumas už tai, kad 
teko jį išvysti bei parodyti savo 
vaikams. Labai norėčiau tikėti, kad 
šios gastrolės Europoje ne tik bus 
nepaskutinės „Teatriukui“, bet taps 
vaisingo bendradarbiavimo tarp 
lietuvių bendruomenių užsienyje ir 
Lietuvos meno kūrėjų pavyzdžiu.

Eglė Kačkutė

SPEKTAKLIS „PASAKOS TELEFONU“ NEPAPRASTAI PAGAVUS IR LINKSMAS
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Šių metų gegužės 19 dieną 
Ženevoje vyko dvikalbis (prancūzų-
lietuvių) šiuolaikinės lietuviškos po-
ezijos ir muzikos vakaras „Poetinis 
atkurtos nepriklausomybės balsas“. 
Keturi poetai: Daiva Čepauskaitė, 
Aidas Marčėnas, Kornelijus Platelis 
ir Alvydas Šlepikas skaitė savo eiles, 
jų vertimus į prancūzų kalbą interpre-
tavo aktoriai Maule Coutau ir Jean-
Claude Humbert. Tekstus specialiai 
šiam renginiui vertė Jean-Claude 
Lefebvre ir Liudmila Edel-Matuolis. 
Šiuolaikinių  lietuvių kompozitorių 
Eglės Sausanavičiūtės, Vytauto 
Barkausko ir Ugnės Giedraitytės 
kūrinius atliko Joana ir Vita Marija 
Daunytės. Pristatytos dviejų muzi-
kos kūrinių arfai ir fleitai pasaulinės 
premjeros – Eglės Sausanavičiūtės 
„Les Rhytmes Intérieures“ (fleitai ir 
arfai) bei Ugnės Giedraitytės „À la 
lune“. Renginyje dalyvavo ir kalbas 
sakė jo ekscelencija ambasadorius, 
LR nuolatinis atstovas prie JT biu-
ro ir kitų tarptautinių organizacijų 

Poetinis atkurtos nepriklausomybės balsas Šveicarijoje

Ženevoje Jonas Rudalevičius, 
LR garbės konsulas Šveicarijoje, 
kompozitorius ir pedagogas Mi-
chel Sogny, Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Jūratė 
Caspersen ir Ženevos rašytojų 
sąjungos prezidentas istorikas Ber-
nard Lescaze.

Nustebino susirinkusiųjų gau-
sa: pusė jų – Ženevoje ir aplinkini-
uose miestuose gyvenantys lietuviai, 
pusė – šveicarai, daugiausia Ženevos 
rašytojų sąjungos nariai. Kai kurie 
klausytojai atvyko iš kaimyninės 
Prancūzijos, Ciuricho, Strasbūro ir 
net iš Lietuvos! 

Poezijos įtaiga įveikė kalbos 
suvaržymus – šveicarų publika plo-
jo poetams paskaičius eilėraščius 
lietuviškai, o adekvačios reakci-
jos į vertimus leido manyti, kad jie 
perteikė originalią poetinę mintį. 
Renginiu džiaugėsi ir lietuviai, ir 
šveicarai, pastarieji domėjosi, kur 
galėtų paskaityti daugiau šių poetų 
eilėraščių vertimų, lietuviai dėkojo 

POETAI AIDAS MARČĖNAS, KORNELIJUS PLATELIS, DAIVA ČEPAUSKAITĖ, ALVYDAS ŠLEPIKAS

už gražų tautinį kultūros renginį. 
Vyko ir apsikeitimai kontakta-
is – šveicarų rašytojus sudomino 
gausūs Lietuvos poezijos festivaliai, 
o lietuvių poetai sakėsi mielai vėl 
atvyksią Šveicarijon. 

Gegužės 20 d. Ciuriche vyko 
privatus ir šiltas poetų susitikimas su 
„Lietuviškos knygos klubo“, kuriam 
vadovauja Jūratė Caspersen, nariais. 

Organizatorius: Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenė (projekto 
autorė Eglė Kačkutė). 

Partneriai: Leidinys prancūzų 
kalba „Cahiers Lituaniens“; organi-
zacija „Lietuviškos knygos“ (Books 
from Lithuania); Ženevos rašytojų 
sąjunga (Association des Écrivains 
Genevois); Lietuvos Respublikos 
nuolatinė misija prie Jungtinių Tautų 
ir kitų tarptautinių organizacijų 
Ženevoje; Lietuvos Respubli-
kos garbės konsulas Šveicarijoje, 
Ženevos ir Vaud kantonuose Miche-
li.

ŠLB inf.
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Ankstyvas rytas, bet Mel-
bourno Lietuvių namų virtuvėje jau 
puodai ir keptuvės barška, bulvės 
sutarkuotos, lašinukai čirškia. 
Socialinės globos draugijos koman-
da – aštuonios moterys ir du vyrai – 
vedama darbščios Danos Binkienės, 
šiandien vaišins visus cepelinais.

Bet ne tik virtuvėje girdėti 
darbingi garsai. Jubiliejinėje salėje 
Zita miklina parapijos choristų bal-
sus, kad vėliau nuėję į šv. Mišias 
gražiai pagiedotų. Toje pačioje salėje 
tuoj skambės kitokie garsai, kai 
jaunų draugų būrys susirinks, savo 
stipriais balsais užtrauks senoviškų 
liaudies dainų. Tarp jų girdėsis ir 
kūdikio klegesys – reikia kartu su 
mama repetuoti.

Teatro salėje Gražina su pa-
galbininkais ruošiasi pristatyti savo 
poezijos pirmą knygą. Girdėti re-
petuoja muzikantai, deklamatorė, 
dainininkės. Matyti, kad bus ko pa-

Sekmadienis MelbourneAUSTRALIJOJE

klausyti.
Verdam, giedam, dainuojam, 

deklamuojam. O dar kitam kam-
bary „Talkos“ rūpestingi direktoriai 
posėdžiauja – tariasi, kaip geriausiai 
prižiūrėti mūsų santaupas.

Pusė valandos prieš pietus jau 
eilė žmonių stovi prie bilietukų. O 
kas bus, kai iš bažnyčios sueis išalkę 
ir ištroškę? Šurmulys. 

Bet kažkaip visi 150 pietautojų 
susėda ir kerta gardžius cepelinus 
– vieno jaunuolio nuomone: „per-
fect!“ Tarp pietautojų pasirodo Red 
Symons. Kokia staigmena! Kaip čia 
atsirado toks žinomas radijo ir tele-
vizijos personažas? Pasirodo, kad 
jisai, dažnai paminėdamas lietuvi-
us savo radijo programoje, išreiškė 
norą paragauti „zeppelins“ ir, gavęs 
pakvietimą, šiandien pas mus pie-
tauja. Negirdėjau, kaip jam patiko, 
bet mačiau, kad išėjo šypsodamas.

Yra sakoma, kad sekmadien-

is – tai poilsio diena. Tik ne mūsų 
namuose. Vos spėjus pasistiprinti 
cepelinais, jau mūsų klubo valdyba, 
susėdusi prie staliuko, posėdžiauja. 
Yra daug ką aptarti, nuspręsti. 
Laimė, kad jaunos galvos ir jėgos 
su vyresniųjų atrama veda klubą 
sėkmingai ir sklandžiai.

Jau prisisotinę ir pagurkšnoję 
baro gėrybių (kur ir jaunimas turi 
visą atsakomybę) didžioji dalis 
pietautojų nužingsniuoja į koncertų 
salę, kur dabar pasisotins menu – 
poezija, muzika. Mūsų gabios choro 
dirigentės Grazinos Pranauskienės 
išreikštos mintys žodžiu ir daina su-
jaudina visus, o svečių muzikantų 
neišleidžiame iš scenos be biso. Be 
abejo, ši žavinga popietė toliau bus 
išsamiau aprašyta.

Išsiskirstydami į visus Mel-
bourno kampus turbut daug kas 
pagalvoja: kokie mes laimingi. Tu-
rime savo lietuviškus namus, kur 
mes visi, dideli, maži, jauni, seni, 
galime jaustis laisvai, tikrai kaip 
savo namuose. Turime bažnyčią 
už kampo, kur mūsų savas kunigas 
mums atnašauja šv. Mišias kiekvieną 
sekmadienį. Turime organizacijas, 
kurios irgi kiekvieną sekmadienį 
mus pamaitina. Turime žmonių su 
visokiais gabumais, kurie gali mus 
užimti, sužavėti, sujaudinti.

Ko daugiau reikia?

Kaip išlikti eukaliptų tyloj
2010 m. gegužės 2 dieną Mel-

burno Lietuvių namų teatro salėje 
vyko Gražinos Pranauskienės poezi-
jos knygos „Eukaliptų tyloj“ prista-
tymas.

Poetė gimė Švenčionių 
raj., Adutiškyje, baigė Kretingos 
vidurinę mokyklą (1975) ir Vilni-
aus konservatoriją (1984, chorinį 
dirigavimą). Nuo 1989 metų ji gyve-
na Australijoje, kur apsigynė menų 
magistrės laipsnio darbą (2003), 
tačiau studijuoja ir toliau, domėtis 
naujais dalykais nepaliauja. 

Jaunatviška, energinga mo-
teris seniai pažįstama Lietuvių 

GRAŽINA PRANAUSKIENĖ IR DR. ANDRIUS PRANCKŪNAS
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namų lankytojams – jau daug 
metų G. Pranauskienė diriguoja 
lietuvių bendruomenės chorams. 
Kad chorvedė yra kupina ne tik 
muzikinių talentų, abejonių niekam 
nekilo ir anksčiau. Tačiau tą popietę 
visus apstulbino daugiasluoksnis 
knygos pristatymas: prie įėjimo į 
sceną žiūrovai galėjo susipažinti su 
eilių įkvėptais dailininkės Nijolės 
Jurkuvienės (žr. piešinius) darbais, 
knygą pristatė ir komentavo dr. 
Kazys Zdanius, artistiškai skaitė 
Aida Gogelytė, skambėjo pagal 
eilėraščius sukurtos dainos – sida-
briniam G. Panauskienės vokalui gi-
tara ir fortepijonu pritarė dr. Andrius 
Pranckūnas. Ilgesingą garsinį foną 
papildė trio iš Victorian College of 
Arts „Project Brasil“ – gitara, akor-
deonas ir solistė. 

„Mano poezijoje dažnai veikia 
gitara, akordeonas ir dainuojanti mo-
teris, – paaiškino G. Pranauskienė. 
– Kaip ir braziliška muzika, mano 
eilės kalba apie sielą ir apie meilę 
žmonėms…“

G. Pranauskienės kūriniai 
užkabina Tėvynės ilgesio stygą. 
Nostalgija gimtam kraštui, sa-
viems žmonėms, žemei, į kurią no-
risi sugrįžti tam, kad liktum joje 
amžiams, tačiau nesugrįši, todėl 
motinai, o ir žemei, kuri taip artima 
motinos įvaizdžiui, tari: „Nebegrįš 
sparnuoti paukščiai pas tave…“

Tai jausmas, kuris šiandien 
galbūt dar nedrebina jaunų, nese-
niai įsikūrusių svečiuose kraštuose 
lietuvių, bet nežinia, ar nepalies 
jų Gražinos eilės daug skaudžiau 
po kelių dešimčių metų, ar nea-
plankys jų nepaaiškinamas, o gal 
paaiškinamas, bet jau neįveikiamas 
ilgesys gyvenimui, kuris eina ir pra-
eis ne ten, kur liko širdis?

Poetė drąsiai ir intymiai atve-
ria daugiaveidį vidinį konfliktą: kas 
yra tikrasis pašaukimas, kuri meilė 
tikresnė, kuri šalis – tikrieji namai? 
Jos poezija asmeniška ir tuo pačiu 
artima daugeliui, išgyvenusiųjų emi-
granto likimą. G. Pranauskienė žino, 
ką kalba, ir supranta, apie ką dainu-
oja. Jos emocijos yra nesuvaidintos, 
tikros, kaip ir ašaros – ne tik tekste, 
ne tik balse, bet ir ant skruostų…

Už gardesnį kąsnelį, už šviesesnį rytojų 
Tu išskridusių paukščių sugrįžimo stokoji.
O sugrįžt tai sugrįšim, tik sparneliai 

pasilpo,
Užsimiršo lopšinės, šventas krantas 

ištirpo.
Svetimuose kraštuose blaškos 

broliai ir sesės,
Vieną dieną sugrįžę Lietuvos 

neberas jie…
„Tėviškės kvėpavimas“

Poetė prisipažino, kad ant 
stalo guli parengta spaudai antro-
ji poezijos knyga „Abu krantai“, 
kurios gimimui reiktų tiek nedaug 
– finansinės paramos. Tuo tarpu 
kompozitorius Laimis Vilkončius 

keliems eilėraščiams iš naujo-
jo rinkinio jau kuria melodiją. Tai 
turbūt nėra labai sudėtinga, nes G. 
Pranauskienės žodžiai patys šaukiasi 
muzikos, o suskambę dainoje, atve-
ria naujus minties sluoksnius, pade-
da įveikti vidinį skausmą, padeda 
gyventi.

Kaip simboliška, poetei pra-
kalbus apie Australiją (ketvirtoji 
knygos dalis), eilės virsta proza – 
turiniu tai vis dar poezija, bet visgi 
eilutės susilieja:

Ar išliksiu?
Neskubėdama žingsniuoju tarp 

nepažįstamų žmonių. Australijoje gy-
vena apie 200 tautybių, todėl baisu 
paskęsti kiniečių čiauškėjime, arabų 
spiečiuose ir indų turbanų mirgėjime. 
Kinai valgo be šakučių, indai amžinai 
permirkę prieskonio „curry“ kvapu, o 
vietiniai neapsieina be dešrelių.

Per dienas ir naktis, norėdama 
atsispirti kitataučių srautui, ve-
juosi praeities akimirkas. Su ma-
lonumu pasipuošiu gintaro ka-
roliais, o paklaususiems, kas čia 
per akmuo, žemėlapyje apibrėžiu 
gimtąjį lopinėlį ir pasididžiuodama 
atskleidžiu gintaro paslaptis. 

Tikiu, kad nuo asimiliacijos 
praeivių minioje mane išgelbės no-
ras išlikti savimi. Todėl dangoraižių 
didybėje, praeivių abejingume 
ir nepakeliamos saulės kaitroje, 
ištroškusi kartoju Lie-tu-va.

Melbourniškės
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Ar ji emigravo anapus At-
lanto? Ne. Prieš ketverius metus į 
Kanadą Agilė išvyko, turėdama šios 
šalies pilietybę, – kaip teisėta šalies 
gyventoja. Jos istorija yra lyg vienas 
neparašyto romano lapas, kuriame 
turėtų dominuoti dokumentinė kal-
ba. Joje svarbiausiu pasiliko noras 
pažinti save, atrandant prosenelio 
gyvenimo faktus – toks netipiškas 
daugumai jaunų žmonių.  

Ką dabar veikia gabi 
violončelininkė iš Lietuvos? Agilė 
gyvena Toronte, groja Oakville 
miesto kameriniame ir simfoninia-
me orkestruose, turi privačią muzi-
kos studiją ir 40 mokinių, įdėmiai 
klausančių dėstytojos patarimų pa-
mokose. Lietuvoje ji baigė Lietu-
vos muzikos ir teatro akademiją, 
stažavo Berlyno menų univer-

Kanada violončelininkei Agilei Storyk nuo vaikystės buvo šalis, kuri jos laukė. Čia mu-
zikei buvo skirta atrasti protėvio pėdsakus ir pajusti, kas lieka po to, kai nieko nebelieka.

Agilės šeimos relikvija
sitete W. Schmidto, I. Gronicho 
klasėse, meistriškumo pamokose pas 
profesorių Davidą Geringą. 

Pustrečių metų – kaip viena diena
Toronte Agilės vakarai skirti 

namams. Su vyru Edžiu Agilė kal-
basi lietuvių kalba. Nors jis  gimęs 
Kanadoje, tačiau šaknys – Lietuvo-
je. Žinau, kad čia ją atvedė ne lobio 
ir ne geresnio gyvenimo paieškos. 
Ir jeigu pasakysiu, kad pagrindi-
nis dalykas buvo šeimos relikvija 
– nesuklysiu. Nors šios relikvijos 
nepačiupinėsi rankomis, ji neturi 
materialaus pavidalo. Ji yra tai, kas 
čia liko, kai seniai seniai, dar XX 

a. pradžioje, Kanadoje apsigyveno 
Nickas Storyk – išeivis iš Ukrainos, 
Agilės prosenelis. 

Tai buvo 1904-ieji. Po šimto 
metų, 2006-aisiais, istorija pasi-
kartojo: į Kanadą atvyko Nicko 
proanūkė. „Kai važiavau, galvojau, 
galbūt aš pratęsiu prosenelio gy-
venimo istoriją“, – sako Agilė. Ir 
tuomet jau pats laikas kalbėti apie 
jį – žmogų iš praeities, prie kurio 
gyvenimo labai norėjo prisiliesti jo 
proanūkė. Ir jai pavyko.

Išvykai žinodama, kad pasiliksi?
Vienerius metus buvau nutarusi 

gyventi Kanadoje. Praėjo pusketvirtų, 

NICKAS STORYK GERIAUSIAIS SAVO 
LAIKAIS

PO 77 METŲ PROSENELIO KAPĄ TOLIMOJE KANADOJE SURADO PROANŪKĖ
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o atrodo, kad tik vakar būčiau 
atvažiavusi. Vykau, nes man buvo 
įdomi šeimos istorija, norėjau kuo dau-
giau sužinoti apie prosenelį Nicką. 

Kaip jį radai?
Įvyko tikras stebuklas. Dabar 

neįsivaizduoju, kaip man tai pavy-
ko? Ir vėl – tai likimas. Iki manęs 
niekas iš mūsų giminės nebuvo 
matęs nei jo kapo, nei tos vietovės, 
kurioje prosenelis gyveno. Jaučiau 
širdimi, kad man pavyks visa tai 
išsiaiškinti. Tik atvykus internete 
ieškojau informacijos, kur jie su 
prosenele ir seneliu gyveno. Ir atra-
dau – tai buvo Britų Kolumbijos pro-
vincijoje esantis Vankuveris, Vakarų 
Kanada. Nuo Toronto, kur gyvenau, 
iki Vankuverio vien lėktuvu penkias 
valandas teko skristi. 

Kas buvo tavo prosenelis?
Angliakasys. Daugelis emi-

grantų XX a. pradžioje dirbdavo 
šachtose. Jis dirbo netoli Vankuverio 
esančiame Blakeburno miestelyje. 
Dabar ten nieko nėra – jis vadina-
mas miestu vaiduokliu. Nuskridome, 
o dar iš Vankuverio reikėjo važiuoti 
toli. Tai nėra paprasta – kalnai, daug 
sniego. Iš ryto atsikėlusi užsispyriau, 
kad tuoj pat turime važiuoti ieškoti 
Blakeburno. Ir tai buvo šeštasis jaus-
mas – nes jeigu būtume palaukę, 
nebūčiau suradusi prosenelio kapo. Po 
penkių valandų pravažiuoti jau buvo 
neįmanoma: sniegas užvertė kalnų 
kelius, kurie nutirpsta tik pavasarį.  
Prosenelio kapą suradau pernai, 
gruodžio 28 dieną. Po to vykome 
ieškoti miesto ir namo, kuriame gyve-
no, kai tik atvyko į Kanadą, kur gimė 
mano senelis. Plaukėme į Vankuverio 
salą, ten yra Nanaimo miestas. Ten ir 
suradau tą namą. Būtent tame name 
gyveno prosenelis, kai sukūrė šeimą,  
o po to gavo darbo kitame ir išsikėlė. 
Dar sužinojau, kad jis buvo Pirmojo 
pasaulinio karo dalyvis  – kaip Kana-
dos kareivis kariavo Anglijoje. 

Kodėl ieškojai to, kas nieko 
nepakeis?

Man buvo viskas neaišku 

šeimos istorijoje. O taip stipriai 
jaučiau, jog ji – dalis manęs, jog 
tai mano kraujas. Prosenelė Galina 
nieko nepasakodavo, juk jai buvo 
sunku, liko našlė su vaiku, sovietų 
laikais buvo persekiojama, nes at-
vyko iš Kanados, tai įtartina, gal 
kokia šnipė. Kai tik jos paklausda-
vau apie praeitį, ji: „Nieko, vaikeli,  
neklausinėk“. Man knietėjo viską 
sužinoti, kas ten atsitiko, ko sugrįžo 
į Lietuvą. Turėjau tikslą sužinoti. Ir 
sužinojau! 

Nickas negrįžo namo
...Vieną vakarą, kai po da-

lyvavimo darbiniame vakarėlyje 
važiavome pustuščiu troleibusu  
naktinių žibintų apšviestame Vil-
niuje, paklausiau kolegės Nijolės 
Storyk: „Klausyk, kodėl tavo Agilė 
išvyko į Kanadą?“ 
„Todėl, kad ten 
gimė mano tėvas.“ 
Labai lengvai 
ir paprastai, lyg 
kalbėtume apie 
gerai pažįstamus 
žmones, Nijolė 
pradėjo pasakoti. 
Kanadoje gyvenęs 
jos senelis Nickas 
su šeima, kol vi-
enas 1930-ųjų rytas 
pakeitė turbūt ne 
vien jo, bet ir visų 
dar negimusių Sto-
ryk likimus. „Tą 
rytą senelė sakė: 
„Eik, eik į darbą“. 
Senelis nenorėjo. 
Jis tarsi kažką 
nujautė.  Išėjo, 
bet sugrįžo. Jis 
taip karštai tuomet 
bučiavo senelę... 
Ir vėl išėjo. Dau-
giau niekuomet 
negrįžo...“

Tai buvo vi-
enas iš didžiausių 
Kanados istorijo-
je angliakasyklų 
sprogimas. Jo 
metu žuvo 46 vy-

rai, tarp jų – 36-erių Nickas Storyk. 
Priežastis – šachtoje susikaupė per 
daug dujų. Kaip tik tuo metu Nickas 
jau kilo į viršų – rankoje laikė kavos 
puodelį, sumuštinį. Pietų metas, dar 
kelios minutės, ir jis būtų pasiekęs 
šachtos viršų. „Senelė neliko Kana-
doje – su sūnumi išvyko į Lietuvą.  
Buvo labai sunku, bet jį užaugino. O 
po to jau viskas klojosi įprastai, kol 
Agilė neišvyko į Kanadą. Niekas iš 
šeimos narių nebuvo matęs senelio 
kapo, nei namo, kuriame jis gyveno. 
O ji perskirdo visą Kanadą ir sura-
do,“ – baigė pasakoti Nijolė.  

Nuo to laiko Blankeburno 
miestelis tapo ramybės oaze. Jame 
ilsisi visi šachtoje žuvę vyrai. Kai 
sniegas jau dengė paminklines len-
tas, tą dieną vieno jų proanūkė 
nužėrė šaltį ir savo ranka sušildė 

VIOLONČELĖ – TAI, BE KO MUZIKĖ NEAPSIEINA NĖ VI-
ENOS DIENOS
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susitikimai

niekada nelankyto kapo paminklinę 
lentą, kurioje įspausti žodžiai: Nick 
Storyk.   

Dovana mamai
Agilė ne vien internete rin-

ko informaciją. Ji surado žmogų, 
kuris apie šio miestelio istoriją 
parašęs knygą. Istorija prasideda 
nuo pasakojimo, kaip keturi vyrai, 
vienas jų – Nickas Storyk, kyla iš 
šachtos į viršų, laikydami ranko-
se pietų užkandžius. „Tam autoriui 
nusiunčiau prosenelio nuotrauką. Ir 
jis man parašė, kad išleis antrąjį tos 
knygos leidimą. Ten yra pasakojimai 
apie visus Blakeburno kasyklose 
žuvusius vyrus. Nusiunčiau. Kaip 
džiaugiausi neseniai sulaukusi si-
untinio – knygos! Atsiverčiu, o joje 
– per visą puslapį mano prosenelio 
nuotrauka. Didžiuojuosi, kad man 
pavyko taip prisidėti prie jo atmini-
mo įamžinimo“, – kalba Agilė.  

Jai, sako, gražiausia toji vieta 
– miestelis vaiduoklis, tarp kalnų, 

snieguotų pušų. Dabar ji žino, kodėl 
taip myli kalnus jos mama. Ir dar 
žino, kad visam gyvenimui atrado 
vietą, kurioje labai gera. Ji nori gy-
venti Kanadoje, o vietiniai žmonės 
kartais klausia: „Gal jūs indėnų 
palikuonė?“ Rudos akys, tamsūs 
plaukai ir šypsena – tai, kas būdinga 
Agilei ir turbūt vietos gyventojams.  

...Kai Nijolė ruošėsi išvykti į 
Torontą, susitikti su dukra ir drau-
gais, žinojau, kokią dovaną šioms 
Kalėdoms jai paruošė dukra. Geras 
naujienas mėgstu iš karto pranešti, 
šįkart jai nieko nesakiau – tai juk 
dukters staigmena. „Knygą su pasa-
kojimu apie prosenelį padovano-
siu mamai Kalėdų proga, – aiškino 
Agilė. – Esu laiminga, kad man pa-
vyko sužinoti apie prosenelį labai 
daug ir dar pasiekti, kad jo nuotrau-
ka išspausdinta knygoje“. 

Pokalbio pabaigoje pa-
klausiau Agilės – kurią  šeimos 
brangenybę pasiimtų į negyvenamą 
salą, jeigu tik vieną būtų galima. 

Ji sakė – nuotrauką. Tą, kurioje 
sutilptų visi šeimos nariai: „Kad 
juos visus turėčiau, kai vėl pradėsiu 
naują gyvenimą. Ir dabar aš turiu 
įsirėminusi visų artimųjų nuotrau-
kas, jų pasiilgstu, tai vienintelės nu-
otraukos primena“.  

O tu jauti prosenelio įtaką?
Sunku nusakyti tą jausmą. 

Širdyje jaučiu, kad jis čia mane 
saugo. Juk atvykau į svetimą šalį, 
nieko nežinodama, nepažindama ir 
viena. Reikėjo darbo ieškoti, viskuo 
apsirūpinti. Ir viskas taip gražiai 
susidėliojo. Jis kaip angelas sargas 
mane saugo. Tikrai tai jaučiu. Ir man 
ramu naujam krašte.

Loreta Jastramskienė
„Lietuvos žinių žurnalas“, 

2009 m. sausis
P.S. Autorė už šį straipsnį 

pelnė Lietuvos žurnalistų sąjungos 
konkurso „Akiratyje – žmogus 
2010“  laureatės vardą  

Asmeninio archyvo nuotraukos

Muzikos kalendorius-2010
Skaitytojus pasiekė jau 

dvidešimtasis „Muzikos kalendori-
us“, kurio sudarytojas muzikologas 
Vaclovas Juodpusis (remia Lietu-
vos muzikų rėmimo fondas). Taigi 
šiam periodiniam leidiniui tiek pat 
metų – kiek ir nepriklausomai Lie-
tuvai. Įstabiausia yra tai, kad auto-
rius muzikos nedalina į Lietuvos ir 
išeivijos, todėl jo kalendoriuje daug 
užsienio lietuvių muzikų pavardžių. 
Šiemetiniame minimos tokios 
užsienio lietuvių pavardės: jau 5-eri 
metai, kai lietuvių kultūra neteko 
kompozitoriaus ir dirigento Jeroni-
mo Kačinsko (gimė Viduklėje 1907 
m.); rugsėjo mėn. sukaks 50 m., kai 
Sydnėjuje, Australijoje, mirė bale-
to artistė Eugenija Žalinkevičaitė 
Kačinskienė Jonušienė (gimė Sankt 
Peterburge, Rusijoje, 1905 m.); 
liepą sukaks 55 m., kai Toronte, Ka-
nadoje, mirė operos solistas Kostas 
Orantas (gimė Rygoje, Latvijoje, 

1905 m.); lapkričio mėnesį sukaks 
105 metai, kai Manchesteryje, JAV, 
gimė chorvedė Alice Stephens-
Steponavičienė Salaveičikaitė (mirė 
Chicagoje 1984 m.); 105 m. – nuo 
tos dienos, kai Chicagoje, JAV, gimė 
dainininkė ir dainų kūrėja Adelė 
Ambrazaitytė-Adaline C. Ambrose 
ir kt.

Pagerbiamas ir šiemet 80-
metį švenčiantis East Havene, JAV, 
gimęs operos solistas Arnoldas Vo-
ketaitis, kuris 2009 m. prezidento 
Valdo Adamkaus buvo apdovanotas 
LDK Gedimino ordino Komando-
ro kryžiumi. Apie Maestro Arnoldą 
kituose PL numeriuose stengsimės 
papasakoti plačiau. Tai žmogus, ku-
ris yra dainavęs daugelyje garbingų 
Amerikos scenų, taip pat ir garsio-
joje Carnegie Hall ir kuris atsisakė 
amerikiečiams sunkiai ištariamą 
pavardę keisti į lengvesnę – sceninę. 
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Tai Tautos dainiaus Maironio 
žodžiai aprašant Trakų pilį, pirmą 
kartą atspausdinti 1892 metais. 
Nežinau, ar buvo tiesioginis ryšis ar 
įtaka, bet po dvejų metų,  Shenan-
doah, Pennsylvania valstijoje, gy-
venantys lietuviai rinko lėšas ir gavo 
vyskupo leidimą savo bažnyčiai 
statyti. 1894 m. buvo pašventinta 
nauja, didinga Šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčia, laikoma pirmąja lietuvių 
katalikų bažnyčia Amerikoje. Daini-
us toliau rašė: „Taip griūva sienos, 
liūdnesnės kas dieną, griaudindamos 
širdį ne vieną“. Jo pranašiški žodžiai 
pasivijo ir Šv. Jurgio bažnyčią, kuri 
vyskupijos iniciatyva buvo nugriau-
ta 2010 m. pradžioje. 

Rankose laikau puošnų 
albumą „Lietuvių kultūrinis pa-
veldas Amerikoje“,  JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos 
išleistą 2009 m. Ten aprašyta ir 
gausiai iliustruota lietuvių sukurtos 
parapijos, vienuolynai, mokyklos, 
kultūros centrai ir amžinojo poilsio 
vietos – kapinės. Pasinaudodamas 
ten sutelkta informacija, trumpai 
paminėsiu lietuviškų bažnyčių ir 
parapijų vystymasį ir jų nykimą. 

Didžioji lietuvių emigraci-
ja į Ameriką prasidėjo po 1861 m. 
baudžiavos panaikinimo ir 1863 m. 
sukilimo. XIX amžiaus pabaigoje 
atgimė ne tik Lietuva, bet ir išeivijos 
lietuviai. Pradžioje parapijos ir pa-
ramos draugijos buvo steigiamios 
kartu su lenkais, bet netrukus jie 
išsiskyrė ir kiekviena tautybė kūrė 
savo keliu. Leidimas steigti pirmąją 
lietuvių  parapiją Amerikoje buvo 
gautas iš Philadelphia arkivyskupo 
1872 m. Šv. Kazimiero bažnyčia 
buvo pastatyta 1874 m, bet jai pas-
kirtas lenkas klebonas sukėlė didelį 
lietuvių nepasitenkinimą. 1877 m. 
lietuviai įsteigė grynai lietuvišką Šv. 
Jurgio draugiją ir 1894 m. pastatė tuo 
vardu pavadintą lietuvių bažnyčią.

Bažnyčių skaičius augo ne tik 
Pennsylvania, bet taip pat Michigan, 
Maryland, Illinois, New York, New 
Jersey, Connecticut, Massachusetts 
ir Ohio valstijose. Iki XIX amžiaus 
pabaigos tose valstijose jau buvo 
apie 40 lietuvių parapijų. Iki 1940 m. 
lietuvių parapijų skaičius Amerikoje 
išaugo iki 120.  Prie bažnyčių, arba 
šalia jų, buvo statomos lietuvių salės 
susirinkimams, kultūriniams rengi-
niams bei susibūrimams. Taip pat 
buvo steigiamos mokyklos. 1936 m. 
lietuvių parapijos turėjo 48 parapines 
mokyklas su apie 10 tūkst. mokinių, 
neskaičiuojant šeštadieninių ir 
sekmadieninių mokyklų. 

„Amerikos lietuviai rin-
kosi bažnyčiose ir jų salėse pasi-
klausyti žinių iš tėvynės, liūdėjo 
dėl pasitaikančių nesėkmių ir rinko 
paramą Lietuvos laisvei bei nepri-
klausomybei išlaikyti. Jų širdyse 
tai buvo dalis jų tėvynės. Nepai-
sant stiprių asimiliacijos jėgų, tose 
bažnyčiose ir salėse buvo ugdo-
mas lietuvių tautinis susipratimas“ 
(Ramūnas Kondratas. „Lietuviai 
Amerikoje: istorinė apžvalga“, 20 
psl. anksčiau minėtame albume). 

Kitame albume tilpusia-
me rašinyje Algis Lukas aprašo 
pirmąsias lietuvių bažnyčias Ameri-
koje. Ten skaitome, kad tarp 1871 ir 
1900 metų buvo įkurtos 39 lietuvių 
prapijos, iš kurių septynios – kartu 
su lenkais. Vėliau lietuviai atsiskyrė 
nuo lenkų, pasistatydami savo 
bažnyčias. Štai kaip tame rašinyje 
aptarta Šv. Jurgio bažnyčia: „Nuo 
pat įsteigimo Šv. Jurgio bažnyčia 
buvo Shenandoah lietuvių gyve-
nimo širdis. Per daugiau kaip 100 
gyvavimo metų Šv. Jurgio parapija 
išleido 15 kunigų, 4 brolius vienu-
olius ir apie 44 seseris vienuoles. 
Ši dvasininkija darbavosi daugelyje 
kitų parapijų. 2006 metais vyskupija 
Šv. Jurgio bažnyčią uždarė reikiami-

ems remontams“ (psl. 84). 
Nors pirmosios lietuvių sta-

tytos bažnyčios nebuvo lietuvių 
architektų projektuotos ir lietuvių 
meninkų išpuoštos, tų bažnyčių 
steigėjai pasistengė pažymėti, 
jog tai esama lietuvių katalikų 
bažnyčios, įmūrydami Lietuvos 
herbą, Vytį ar kitus lietuviškus sim-
bolius. Bažnyčios vidaus freskos, 
paveikslai, statulos ir vitražai vai-
zdavo lietuviams žinomus ir garbi-
namus šventuosius – Šv. Kazimierą, 
Šv. Jurgį, Aušros Vartų ir Šiluvos 
Mariją. Beveik visose bažnyčiose 
buvo įamžinti stambesni aukotojai, 
įrašant jų vardus ir pavardes langų 
vitražuose. Bažnyčios rėmėjais buvo 
įvairios bažnytinės draugijos, kurios 
vitražuose taip pat tapo įrašytos. Kai 
kurios lietuvių parapijų bažnyčios 
nebuvo pastatytos pačių lietuvių, 
bet nupirktos iš kitų – sunykusių 

„Banga gena bangą, ir bokšto akmuo paplautas nuvirsta žemyn…“
Dr. Romualdas Kriaučiūnas
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parapijų. 
Istorikas kun. W. Valkavičius 

anglų kalba yra parašęs ir išleidęs 
trijų tomų studiją „Lietuvių re-
liginis gyvenimas Ameriko-
je“. Ten aprašyta 150 lietuvių 
įsteigtų parapijų, vienuolynų ir 
mokyklų. Laikui bėgant, senstant 
parapijų kūrėjų kartai, jauniesiems 
įsijungiant į amerikiečių gyvenimą 
ir besikeičiant apylinkių gyvento-
jams, daug tų bažnyčių užsidarė 
arba perėjo į kitų tautybių rankas. 
2001 m. Amerikoje dar gyvavo apie 
79 lietuvių statytas bažnyčias, bet 
jau ne visos turėjo lietuvius klebo-
nus. Chicagoje, kur vienu metu buvo 
12 lietuviškų parapijų, 2001 metais 
veikė tiktai trys lietuviškos parapi-
jos. 

Algis Lukas savo ap-
žvalginiame rašinyje mini daug 
dėmesio ir pasipriešinimo 2007 m. 
Lietuvių Bendruomenėje sukėlusį 
New York arkidiecezijos nutarimą 
uždaryti 1911 m. lietuvių statytą 
Aušros Vartų bažnyčią Manhatten 
rajone, esančiame New York mieste. 
„Mažėjantys parapijiečių skaičiai, 
trūkumas lietuvių kunigų, kurie 
galėtų parapijas aptarnauti, taip pat 
finansiniai sunkumai priverčia ir 
kitas Amerikos vyskupijas mažinti 
tautinių parapijų skaičių“ (85 psl.).

Prieš porą metų Amerikoje 
buvo likusios apie 35 lietuviškos 
bažnyčios ar koplyčios, kuriose te-
beaukojamos Mišios lietuvių kal-
ba. Daugelyje kitų lietuvių statytų 
ar įsteigtų bažnyčių, tebeturinčių 
lietuvių kilmės parapijiečių, 
lietuviškų pamaldų nebėra. 
Minėtame albume yra parodomos 
kai kurios žymesnės, dar veikiančios 
ar tebestovinčios Amerikos lietuvių 
bažnyčios, statytos prieš Antrąjį 
pasaulinį karą. Kitoje albumo da-
lyje aprašoma ir nuotraukomis par-
odoma lietuviškos bažnyčios ir jų 
architektūra po 1950 metų. Tai tikra 
atgaiva širdžiai ir akims. Kiek daug 
kūrybingo talento, kiek daug meilės 
ir darbo ten įdėta, bet ir tie kūriniai 
bei laikai, Maironio žodžiais, gali 
būti klausiami: 

„Laikai brangiausi! Ar mums 
dar sugrįšite? Ar vien minėsime kaip 
savo jaunystę?“

Ta pačia tema, nors kitais 
žodžiais prabyla Stasys Gošautas: 
„Tiesiog liūdna žiūrėti į kadaise bu-
vusias pilnas lietuviškas parapijas, 
šiandien apleistas, tuščias, pasmerk-
tas sugriovimui. Pravažiuoju pro 
savo parapijos bažnyčią Norwood, 
MA, ir tiesiog pikta darosi, kai matau 
vietoj bažnyčios butų komplektą. 
Nieko nėra švento, tiesa?“ („Drau-
gas“, 2010-01-09). „Kas darosi su 
Katalikų Bažnyčia?“ – toliau klau-
sia autorius. „Turiu omenyje pačios 
Katalikų Bažnyčios hierarchijos 
keistą norą griauti, naikinti savo 
parapijas, sumažėjus parapijiečių 
skaičiui. Bažnyčias pastatė paprasti 
žmonės, kiekvieną savaitę atiduoda-
mi porą skatikų į bendrą katilą, ir dar 
pridėdavo keliolika valandų po dar-
bo, dėdami plytą prie plytos, links-
mai, su daina statydami šventorių 
savo šeimai ir savo anūkams. Ir jie 
tai darė laimingi, manydami, kad tas 
paminklas stovės amžinai, ir jis, ir jo 
palikuonys galės didžiuotis bočiaus 
darbu. Bet kur tau!“

Kur dingo buvusių 
parapijiečių atžalynas ir naujai iš 
Lietuvos atvykusieji? Kaip pavyzdį 
S. Goštautas mini East St. Lou-
is, Illinois, prieš 55 metus statytos 
meniškos lietuvių bažnyčios sukaktį. 
Ten belikę tik dvylika aktyvių 
parapijiečių, nors per didžiąsias 
šventes ir gegužines susirenka 
200 žmonių. Darytina išvada, kad 
lietuvių esama, tik jie bažnyčių taip 
uoliai nebelanko. „Mūsų tėvai kūrė 
parapijas neturėdami pinigų, bet vis 
tiek surado būdus statyti bažnyčias, 
klubus ir mokyklas. O jų vaikai bai-
gia viską nuvalkioti ir prarasti. Daug 
kas nusivylę „dipukų“ palikuonimis. 

Jie turi gerą išsimokslinimą, gerus 
darbus, važinėja aplink pasaulį, dau-
guma gyvena gerai, bet nieko kon-
kretaus nepastatė. Ne tik nepastatė, 
bet baigia viską sugriauti. Jau net 
trečiabangiai daugiau daro, negu 
mūsų „dipukų“ įpėdiniai. Jie en-
ergingi, steigia mokyklas, spor-
to sales, klubus, restoranus ir net 
laikraščius“, – kaltintojo pirštu beda 
S. Goštautas. Tačiau ir jis ieško 
teigiamo išeities taško, nes sakosi 
matąs Dievą be bažnyčių, kaip seno-
se misijose, kur kunigas laikydavo 
Mišias po medžiu. Pavyzdžiu duoda 
kun. Antaną Saulaitį, vadovaujantį 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijai Lemont, IL. Ten, speciali-
omis progomis, kai nebetelpama 
didelėje bažnyčioje, tūkstančiai visų 
bangų tikinčiųjų šv. Mišias išklauso 
šventoriuj, po medžiu. 

Amerikoje besilankantis 
mons. Alfonas Svarinskas, kore-
spondento užklaustas apie didžiausią 
Tautos nelaimę – tautos atsimetimą 
nuo Dievo, štai kaip esamą padėtį 
aptarė: „Jeigu skelbsime Dievo žodį, 
ji (tauta) sugrįš. Viskas įmanoma. 
O jeigu tylėsime, ramiai ir patogiai 
gyvensime, tauta pražus… Bet kita 
didelė bėda, kad nebeliko mūsų jau-
nimo. Dirbti su jaunimu nebeturime 
sąlygų. Į bažnyčias jaunimas neina, 
per radiją ir televiziją skatinama 
vien tik ištvirkauti. Vėjais eina mūsų 
jaunimas“ („Draugas“, 2010-02-27).

Rašinį pradėjau Maironio 
eilėmis. Jį kviečiu ir baigiamajam 
žodžiui:  
Kai tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau,
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

PLB VALDYBA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA JAV LB DE-
TROITO APYLINKEI (APYLINKĖS PIRM. ALGIS RUGIENIUS) 
UŽ 100 JAV DOLERIŲ AUKĄ PLB. 
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„Žvelgdami į lietuvių tautos 
praeitį, pastebėsime vieną ypatingą 
jos bruožą. Tai gilų mokslo reikšmės 
gyvenime supratimą, nuolatinį jo 
siekimą ir tampriai surištą lietu-
vio studento vardą su mūsų tautos 
kultūrine ir istorine praeitimi. Lietu-
vis studentas kėlė tautą laisvės ko-
voms, jis su nepaprastu užsidegimu 
kūrė gyvenimą Nepriklausomybės 
metais ir su pasiryžimu bei nuolat 
rusenančia viltimi siekia mokslo 
šiandien Europos universitetuose, 
Amerikos didmiesčiuose, Sibiro tai-
gose ir kitose pasaulio šalyse“. Tai 
įvadinis paragrafas iš rašinio „Lie-
tuvio studento kelias“, kurį parašė 
Vytautas Kamantas.

Rašinys tilpo studentijos su-
kaktuviniame leidinyje „Dienos tarp 
dangoraižių“ (Lietuvių studentų 
sąjunga, Chicago, 1957). Leidinyje 
aprašoma 1951 m. įsikūrusi Lietuvių 
studentų sąjunga, kuri per pirmuo-
sius šešerius savo gyvavimo metus 
išaugo iki 743 narių.

Vienas leidinio skyrelis skirtas 
aptarti tuo metu veikusioms kitoms 
lietuvių studentų organizacijoms. Jų 
buvo šešios. Skyrelio įvade rašoma, 
kad dauguma Lietuvių studentų 
sąjungos narių priklausė kuriai nors 
lietuvių jaunimo ideologinei organi-
zacijai. Tame skyrelyje pažvelgta į 
tų organizacijų tikslus ir siekimus. 
Šiam leidiniui trumpi aprašymai 
buvo paruošti pačių organizacijų 
centro valdybų. Man tenka tuos 
aprašymus daugiau trumpinti, kad 
sutalpinčiau į šio rašinio rėmus. 

Akademinis skautų sąjūdis. 
1918 m. atsikūrus Nepriklauso-
mai Lietuvai dalis jos jaunimo, 
siekdami aukštesnio išsilavinimo, 
veržėsi į Kaune įsteigtą lietuvišką 
universitetą. Imta ieškoti būdų, 
kaip pritaikyti skautijos idėją jau 
studijuojančiam jaunimui ir įkurti 
organizaciją, kurioje jie galėtų jaustis 
esą lygūs tarp lygiųjų, be politinių, 

Lietuvių studentų organizacijos JAV 1957 metais
Dr. Romualdas Kriaučiūnas

religinių bei ideologinių neapykantų. 
1924 m. buvo įkurta Studentų skautų 
draugovė, pasidalinusi į du viene-
tus – Studenčių skaučių draugovę ir 
Studentų skautų korporaciją Vytis. 
Nepriklausomybės laikais studentai 
skautai reiškėsi visuomenėje kaip 
lietuviškų senoviškų tradicijų pa-
laikytojai, patriotizmo žadintojai, 
jaunimo auklėtojai ir globėjai, o 
taip pat ir savojo krašto mylėtojai 
– tyrinėtojai. Okupantams užėmus 
Lietuvą skautai perėjo į pogrindžio 
veikimą.

Vos tik karo audrai praūžus 
Vokietijoje akademikai skautai 
susibūrė į Akademinį skautų sąjūdį. 
Emigracijos bangai praėjus akade-
mikai skautai susiorganizavo į 23 
skyrius, išsibarsčiusius JAV, Ka-
nadoje, Australijoje, Venecueloje, 
Anglijoje ir Vokietijoje. Svarbiau-
sias skautizmo tikslas yra ugdy-
mas vertingų religiškai, tautiškai ir 
visuomeniškai susipratusių individų. 
Skautizmas akademiniam jaunimui 
duoda progą kasdieniame gyvenime 
praktikuoti religinius, patriotinius ir 
humaniškus principus, be kurių nega-
li būti pasiektas joks kilnus idealas. 
Aukščiausias visų akademikų skautų 
tikslas yra lietuvybės išlaikymas ir 
tobulėjimas moksle, kad tuo būtų 
galima prisidėti prie laisvos tėvynės 
gražesnio atkūrimo. Skautiškas šūkis 
– „Dievui, Tėvynei ir Artimui“.

Lietuvių tautinis akade-
minis sambūris. Tėvynės gerovė 
buvo ir yra nuolatinis kelrodis, vai-
nikuojamas dviem žodžiais: „Pro 
Patria!“  Sambūrio tikslas – laisva 
demokratinė Lietuva, sava lietuviška 
kultūra, tauri ir valinga asmenybė. 
Sambūris ypač siekia stiprin-
ti ir plėsti laisvės meilę, tautinės ir 
valstybinės sąmonės ugdymą, sveiką 
patriotizmą, žmogaus vidinę kultūrą 
ir žmogiškumą. Pasaulėžvalgos 
laisvė, socialinis teisingumas, as-
mens laisvė ir pareiga, solidarumas, 

tolerancija bei garbė – pasilieka cha-
rakteringi Sambūrio bruožai. Siekda-
mas savo tikslų Sambūris vadovauja-
si krikščioniškomis etikos normomis.

Tautinės minties korporacijų 
nariai, atvykę į Ameriką, tarėsi 
ir 1950 m. sušaukė steigiamąjį 
susirinkimą, kuriame gimė Lietuvių 
tautinių korporacijų sambūris Chica-
goje. Tokie sambūriai buvo įsteigti 
Cleveland ir New York dar 1950 
metais. Iki 1954 m. vidurio kiekvi-
enas sambūris veikė savarankiškai, 
bet 1954 m. buvo nutarta sambūrius 
sujungti į vieną organizaciją – 
Lietuvių tautinį akademinį sambūrį. 
Sambūrio veikla reiškiasi suei-
gomis, paskaitomis, pranešimais, 
minėjimais, lietuviškų institucijų 
ir jaunimo rėmimu bei pramogo-
mis. Ruošiamasi istorinių įvykių ir 
garbės narių minėjimui, dalyvau-
jama kitų organizacijų tautinės bei 
valstybinės reikšmės iškilmėse. 
Sambūris yra pasiryžęs ateityje dar 
didesne energija dirbti savo tautos ir 
savo tėvynės labui.

Sambūris „Šviesa“. Už-
daviniai – kova dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
tremtyje. Tautinė kultūra yra 
tiesioginės žmogaus dvasinio gy-
venimo apraiškos. Todėl sambūris, 
kovodamas dėl šių lietuvio tautinių 
vertybių išlaikymo, laiko save 
dvasinės egzistencijos sambūriu. 
Sambūris taip pat kelia ir nagrinėja 
visą kompleksą mūsų epochos 
ekonominių, kultūrinių, socialinių, 
politinių ir religinių problemų. 
Tarp siektinų tikslų minimi lais-
vas, be prievartos ideologiškai 
ir pasaulėžiūriškai apsisprendęs 
žmogus, gilus humaniškas patriotiz-
mas, suderintas su žmonijos gerovės 
reikalavimais, skirtingų pažiūrų ger-
bimas – tolerancija, solidarumas, 
žmogiškumas, tarptautinis kultūrinis 
bendradarbiavimas. Sambūrio 
ideologinių gairių pagrinde yra 
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Iš lietuvių išeivijos istorijos

laisvės idėja, kuri akcentuojama 
individualinių, socialinių, politinių 
ir tautinių įsitikinimų atvejais. 

Sambūrio ideologinės gairės 
atmeta totalitaristinę doktriną, 
pripažįsta demokratinius principus 
tinkamiausiais tvarkyti žmonių ben-
druomenei ir iškelia bei pabrėžia 
tautų teisę tvarkytis nepriklausomai. 
Akcentuojama ir nepriklausomybės 
reikšmė pavieniam individui – 
žmogus gali geriausiai išplėtoti savo 
pajėgas tautoje. Žmogaus santykius 
su kitu žmogumi normuoja artimo 
meilės principas. Žmogus žmogui 
padeda, gerbia jo asmenį ir pažiūras. 

Pirmas Sambūrio skyrius 
įsteigtas 1946 m. Vakarų Vokietijo-
je. 1957 m. Sambūris turėjo skyrių 
Amerikoje, Europoje ir Australijoje. 

„Santara“. Šiame stu-
dentijos jubiliejiniame leidinyje 
aprašymas apie „Santarą“ praside-
da pastaba, kad „Iš visų lietuviškų 
studentų organizacijų „Santara“ yra 
gal vienintelė, kuri dar per jauna 
rašyti savo istoriją. Ji jaunesnė ir 
už Lietuvių studentų sąjungą JAV, 
nes įsisteigė tik 1954 m. vasarą. Į 
Tabor Farm vasarvietę, Michigan 
valstijoje, suvažiavę Nepriklausomų 
studentų sąjūdis nutarė pasivadinti 
Lietuvių studentų „Santaros“ vardu. 
„Santara“ yra tęsinys tų idėjų, kurios 
lietuvius studentus Vokietijoje buvo 
sujungusios į „Šviesos“ sambūrį. 
Vėliau šios dvi liberalių pažiūrų 
grupuotės susijungė.

„Santaros“ steigėjų tarpe 
randame daug tų pačių pavardžių, 
kurios kartu su kitais dar neseniai 
dėjo pagrindus pirmiesiems Studentų 
sąjungos žingsniams. Augant bendrai 
visus studentus apimančiai Studentų 
sąjungai, kartu augo ir jos narių 
idėjiniai, pasaulėžiūriniai ir politi-
niai skirtumai. Su jais atgijo gilias 
tradicijas turinčios ideologinės or-
ganizacijos, įsisteigė ir kritiškai į 
tradicijas žiūrinti „Santara“. Iš kitų 
studentiškų organizacijų „Santara“ 
išsiskiria tuo, kad ji neturi savo na-
riams privalomos ideologijos. „San-
tara“ neduoda bendro atsakymo į 
žmogaus problemas, nesprendžia, 

kuri tiesa teisingesnė už kitas tiesas, 
pripažįsta kiekvienam teisę galvoti 
taip, kaip jo protas ir sąžinė diktuoja.

Tautiškumas, humanizmas, de-
mokratija bei žodžio ir minties laisvė 
yra santariečiams bendri ir juos jun-
giantys principai. Iš savo narių „San-
tara“ reikalauja tolerancijos ir kovos 
dėl lietuvių tautos laisvės. Kova dėl 
žmogaus, tautos ir valstybės laisvės 
yra pagrindas jos veiklai ir darbams. 
Studentiškoje veikloje „Santara“ 
reiškiasi trimis kryptimis: kultūriniai, 
politiniai ir socialiniai. 

Studentų ateitininkų sąjunga 
(SAS). Ateitininkų sąjūdis pirmuosius 
žingsnius žengė 1910 metais, kuomet 
jaunų studentų būrelis išėjo viešumon 
su idėjomis, priešingomis materia-
lizmo ir pozityvizmo persunktai lai-
ko dvasiai, skelbdami, kad Kristaus 
paskelbtoji tiesa galioja ir šių laikų 
gyvenime. Ateitininkų pasaulėžiūra 
yra pagrįsta Kristaus mokslu ir siekia 
pilnutinio gyvenimo sintezės. Remda-
miesi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje“ 
ateitininkai stengiasi visas gyvenimo 
sritis tvarkyti pagal krikščioniškosios 
dorovės dėsnius. Pirmasis jų princi-
pas yra katalikiškumas. Kadangi tauta 
yra aplinka, kurioje reiškiasi žmogaus 
dvasinis turinys, ateitininkų ideolo-
gija taip pat pabrėžia ir tautiškumo 
principą. Tauta remiasi šeima, gerai 
organizuota visuomene ir indivi-
dais, kurie yra išsilavinę ne tik savo 
specialybėje, bet taip pat rūpinasi 
tautine kultūra ir turi vadovaujamo-
sios reikšmės visose gyvenimo srity-
se. Iš to seka likusieji trys principai: 
šeimyniškumas, visuomeniškumas ir 
inteligentiškumas.

Emigracinio įkarščio laikinai 
nutrauktas veikimas vėl atgijo JAV 
1951 metais.  Naujose aplinkybėse 
SAS augo organizaciniu pajėgumu 
ir 1956 metais turėjo 350 narių, kuri 
dalis buvo Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. 
Praktiškoji SAS veikla reiškiasi 
studijinėmis stovyklomis, studijų di-
enomis, suvažiavimais, spauda ir pri-
klausymu tarptautiniams sąjūdžiams. 
Auklėjimo srityje daug dėmesio ski-
riama lituanistiniam lavinimuisi ir 

ideologinėms studijoms. Nepasitu-
rintiems nariams šelpti 1950 m. buvo 
įsteigas Ateitininkų šalpos fondas. 
Suprasdama bendruosius lietuvių 
akademikų reikalus, SAS pritaria 
Lietuvių studentų sąjungos veiklai ir 
ją remia, skatindama narius sava ini-
ciatyva įsijungti į bendrą darbą.

Studentai Varpininkai. 
Varpininkų ideologija gimusi Vinco 
Kudirkos kovų laikais, skelbia, kad 
Lietuva turi būti laisva, nepriklauso-
ma, nusikračiusi svetimų ir savų 
despotų. Varpininkai siekė, siekia ir 
sieks politinės, ekonominės, socialinės 
ir dvasinės laisvės kiekvienam žmogui. 

Varpo draugija Vytauto 
Didžiojo universitete buvo įsteigta 
1923 m. Atsiradus daugiau varpininkų 
korporacijų, darbui apjungti buvo 
įsteigta Varpininkų sąjunga. Jos nari-
ai savo darbą dėl Lietuvos ir žmogaus 
laisvės tęsė ir okupacijos metais Lietu-
voje, ir vėliau už Lietuvos ribų. Vakarų 
Vokietijoje buvo apie 200 varpininkų. 
Studentai varpininkai savo tikslu buvo 
užsibrėžę skleisti savo ideologiją ne tik 
tarp studentų, bet ir Lietuvos žmonių 
masėse, ypač kaime.

Varpininkų gairės: varpinin-
kai deklaruoja tautiškumą, ugdantį 
savo tautos ir krašto meilę ir gynimą, 
pasmerkdami komunistų ir fašistų 
suniekintą, iškraipytą tautiškumo 
sąvoką, tikėdami nuoširdžiu bendra-
darbiavimu su kitomis tautomis, remi-
antis principu, kad kiekvienos tautos 
laimėjimai turi būti įnašas į viso pa-
saulio laimėjimų lobyną. Tik laisvoje 
valstybėje galima sėkmingai spręsti 
politinius, socialinius, ekonominius 
ir kultūrinius klausimus. Valstybė turi 
tarnauti piliečiui, apsaugodama jo 
visapusiškas laisves ir padėdama jas 
plėsti ir ugdyti. Turi būti sudarytos 
sąlygos, kad kiekvienas savo darbu 
galėtų susikurti savo dvasinei egzisten-
cijai patogiausias sąlygas. Žmonijos 
tarpusavio santykiai apsprendžiami 
plačia humanizmo sąvoka, suteikiančia 
žmogui dvasinę laisvę. Žmogui palie-
kama visiška laisvė pasirinkti bet kurią 
religiją ar visiškai nuo jos atsisakyti, 
kiekvienu atveju gerbiant ir toleruojant 
kitaip manančio įsitikinimus.
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knygų lentynoje

„Žiedais kaišytu nostalgijos 
keliu“ – tai Magdalenos Birutės 
Stankūnės-Stankūnienės knygos pa-
vadinimas. Knyga ką tik pasirodė 
Lietuvoje ir gegužės 19 d. buvo pri-
statyta Vilniuje, Radvilų rūmuose, 
kur tuo metu veikė ir didžiulė paroda 
„Dovana Nepriklausomai Lietuvai“. 
Mat šios parodos dalyvė yra ir M. B. 
Stankūnė, dar daugiau – dailininkė 
buvo ir viena iš parodos iniciatorių 
bei rengėjų. Apie tai parodos pri-
statyme pasakojo parodos kuratorė 
Julija Mušinskienė. Būtent M. B. 
Stankūnė pasikvietė į JAV Vilniaus 
paveikslų galerijos darbuotoją, fi-
nansavo jos kelionę ir vedė tikslin-
gu keliu iš vieno Amerikos lietuvių 
dailininko dirbtuvės į kitą, iš vieno 
miesto į kitą, kol buvo sukomplektu-
otas visas didžiulis meno lobynas ir 
paruoštas kelionei į Lietuvą.

Žiedais kaišytu nostalgijos keliu
Vakaro metu buvo kalbėta ne 

tik apie M. B. Stankūnės – dailininkės 
kūrybą, bet ir apie jos – mecenatės 
indėlį į Lietuvos ir lietuvių užsienyje 
kultūrą. Knygos pristatyme dalyvavo 
ir kalbėjo garbūs svečiai: knygoty-
rininkas akademikas Domas Kaunas, 
prof. Vitas Areška, menotyrininkė 
dr. Ingrida Korsakaitė, knygos 
sudarytoja – meno kritikė Vida 
Mažrimienė, Marijampolės kultūros 
centro parodų organizatorė, M. B. 
Stankūnienės menų galerijos vadovė 
Onutė Surdokienė. Vakarą vedė 
Dailės muziejaus direktorius Ro-
mualdas Budrys. Daugelis jų dalijosi 
prisiminimais iš kelionių į Ameriką, 
kurios p. Magdalenos dėka tapdavo 
labai turiningos.

Knygos šventėje dalyvavo ir 
dailininkės gimtojo Sūduvos krašto 
dainininkai – „Žvirgždės“ folkloro 
ansamblis iš Šunskų. 

Dabar apie pačią knygą. Tai 
prabangus 230 psl. albumas, suda-
rytas iš šešių skyrių: apžvalginiai 
straipsniai apie dailininkės gyvenimą 
ir kūrybą; įspūdžiai iš susitikimų su 
dailininke, laiškai, pačių menininkės 
darbų albumas bei bibliografija.

Magdalena Birutė Stankūnė 
(g. 1925 m. Oželių vienkiemyje, 
Šunskų parapijoje, Vilkaviškio ap-
skr.) – viena pačių kūrybingiausių 
išeivijos menininkių, jau trisdešimt 
metų grįžtanti namo su vis naujais 
savo paveikslais ir naujomis Lie-
tuvos kultūros turtinimo idėjomis. 
Jaunystėje okupacijų ir karo 
nublokšta į Vakarus, DP stovyklose 
patyrė pabėgėlių dalią ir negyjančių 
netekčių, bet nepalūžo, dirbo, stu-
dijavo meną Londone, o persikėlusi 
į JAV – Chicagos meno mokyk-
lose. 1966-1967 m. M. B. Stankūnė 
mokėsi žymaus grafiko Viktoro 
Petravičiaus, padariusio didelės 
įtakos jos kūrybai, studijoje. 

Pirmuose medžio raižinių cik-
luose „Metų laikai“ (1968-1969), 
„Lietuvos kaimo moters darbai“ 
(1976-1979) neįmantria, lietuvių 

liaudies raižiniams artima kalba ir 
vaiskiomis taupiomis spalvomis 
dailininkė sukūrė apibendrintą, ryškų 
Lietuvos kaimo gamtos ir žmogaus 
paveikslą. Šie ilgesio ir meilės šviesa 
nutvieksti prarastos Tėvynės vaiz-
diniai tuoj buvo pastebėti lietuvių 
publikos, įvertinti išeivijos kritikų 
ir atnešė dailininkei pripažinimą; 
abu ciklus M. B. Stankūnė vėliau 
atkartojo tapyboje. 1987-1989 m. ji 
sukūrė lietuvių mitologijos įkvėptus 
grafikos ciklus „Jūratė ir Kasty-
tis“, „Mitai“, 1989-1991 m. ciklą 
„Įspūdžiai iš kelionių“.

Nuolat keisdamasi, palengva 
toldama nuo siužetinio vaizdavi-
mo, 1974-1994 m. dailininkė sukūrė 
tapybos ciklus  „Gėlės“, „Flora“, 
„Mitai“, „Motina gamta“, „Motina 
žemė“, „Terra incognita“, „Žemė 
žydi“ – sudvasintos gamtos, žiedų, 
gėlių, medžių, jų kamienų ir šakų 
siūbuojančią ir ošiančią kantatą. 
Nuo 1995 m. autorine technika 
kūrė daugiausia augalinių motyvų, 
banguojančių, besisukančių linijų 
ar abstrakčius sodrių spalvų batikos 
paveikslus (ciklai „Tolima žemė“, 
„Žemynos žemė“, „Dykumų kaktu-
sai“, „Mano gimtinė“, „Paslaptingi 
medžiai“, „Senolių žemė“, „Žemės 

DAIL. MAGDALENA BIRUTĖ 
STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ KNYGOS PRI-
STATYME
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MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ. SPALVINGA MŪSŲ PLANETA. 2007. ANTANO 
LUKŠĖNO NUOTR.

Knygų lentynoje

planeta“ ir kt.). Pastaraisiais me-
tais dailininkė vėl grįžo prie tapy-
bos, kuria spalvingus, dekoratyvius, 
dinamiško ritmo stilizuotų augalinių 
ar abstrakčių pavidalų paveikslus 
ant faneros. 

Didžiausiuose išeivijos kultūros 
židiniuose JAV, Kanadoje, Australijo-
je, Europoje, o nuo 1980 m. ir Lietu-
voje M. B. Stankūnė surengė daugi-
au kaip trisdešimt kūrybos parodų. 
Savo kūrinių kolekcijomis ji pratur-
tino Lietuvos dailės muziejų, M. K. 
Čiurlionio dailės muziejų, daugelio 
šalies regionų muziejus, sostinės ir  
rajonų bibliotekas, savo paveikslų do-
vanojo ligoninėms, globos įstaigoms.

Magdalena B. Stankūnė yra 
iškili meno ir kultūros mecenatė. 
Daug metų ji globoja į JAV 
atvykstančius Lietuvos menininkus, 
mokslininkus, kultūrininkus. Jos 
lėšomis suremontuota ir ekspozici-
jai pritaikyta Paežerių dvaro ofici-
na, kurioje dabar veikia Vilkaviškio 
krašto muziejaus nuolatinės et-
nografijos ir buities ekspozicijos, 
praturtintos mecenatės dovanoto-
mis vertybėmis ir kūriniais. Ji fi-
nansavo menų galerijos įkūrimą 
Marijampolės kultūros centre. Šioje, 
mecenatės vardu pavadintoje gale-
rijoje nuo 2006 m. rengiamos regi-
ono menininkų parodos. Chicagoje 
1957 m. įkurtos Čiurlionio galerijos 
penkiasdešimtmetis jėzuitų Jaunimo 
centre veikiančioje galerijoje buvo 
paminėtas konkursine paroda, kurios 
laureatams skirtos M. B. Stankūnės 
įsteigtos premijos. Dailininkės 
lėšomis praėjusiais metais Lietuvoje 
išleista knyga „Šiuolaikinė lietuvių 
dailė JAV: dabarties dialogai“.

M. B. Stankūnė apdovano-
ta JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos dailės  pre-
mija (2000), Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Ri-
terio kryžiumi (2001); 1997 m. 
jai suteiktas Vilkaviškio rajono 
garbės pilietės vardas, 2008 m. – 
Marijampolės garbės pilietės vardas.

M. B. Stankūnės biografiją 
parengė J. Mušinskienė 

KNYGOS PRISTATYME (IŠ DEŠINĖS): MENOTYRININKĖ INGRIDA KORSAKAITĖ, 
MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ, M. B. STANKŪNIENĖS MENŲ GALERIJOS 
MARIJAMPOLĖJE VADOVĖ ONUTĖ SURDOKIENĖ, JAV LB KULTŪROS VEIKĖJA AUŠRELĖ 
SAKALAITĖ, KNYGOS SUDARYTOJA VIDA MAŽRIMIENĖ, AKAD. DOMAS KAUNAS
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Kilometrai išskiria, širdys 
suvienija

„…Kaip išreiškiame meilę 
Tėvynei? Jai skiriamos skambiausios 
dainos, gražiausi žodžiai, skambiau-
sia muzika, gerumo darbai. Nesunku 
reikšti širdyje slypinčią meilę, kai 
Tėvynė čia, aplink tave, kai gyveni 
jos širdyje ir dvasioje. Ar teko mums 
kada patirti Tėvynės ilgesį? Dauge-
lis išeivijos lietuvių gyvena nesiskir-
dami su šiuo jausmu dešimtis metų. 
Vienas iš jų – Kazimieras Butkus. 
Likimo vingiai pasuko jo gyveni-
mo kelią į Australiją, kuri tapo jam 
namais, tačiau širdis ir meilė liko 
čia – Tėvynėje. Kur tas tiltas, vieni-
jantis Australiją ir Lietuvą? Tai Ka-
zimiero gerumo darbai. Jo parama 
jau daugelį metų džiaugiasi Šiaulių 
miesto ir apskrities švietimo, me-
dicinos, kultūros ir kitos įstaigos“. 
Rasma Zlatkuvienė (buvusi Šiaulių 
Didždvario gimnazijos mokytoja).

Iš širdies į širdį…
Mane apninka jausmas, jog 

žmonės gyvena taip susirūpinę pa-
tys savimi, jog nebeturi nei laiko, 
nei noro pakelti akių, suklusti, gili-
au įkvėpti ir atkreipti dėmesį į Patį 
Gyvenimą. Į tokį, kokį reikia nu-
gyventi Dirbant, Kuriant, Ieškant 
ir Nenurimstant. Į tą tokį nelengvą, 

Res non verba (Darbais, ne žodžiais)

išjaustą Gyvenimą. Sakyčiau, tikrą 
Gyvenimą. Tokį, iš kurio ateina 
Išmintis, Dosnumas ir galų gale – 
Ramybė“. Ieva Narkutė (Vilniaus 
universitetas, filosofijos fakultetas).

Auga nauja „bičiuliukų“ karta
„Tylus ir Šventas Dova-

nojimas – štai kas yra kasmet 
įteikiami bičiulio Kazimiero But-
kaus pinigėliai. Tai toks keistas retas 
dvasinis, moralinis bei metafizinis 
Dovanojimas. Dovanojimas pasi-
tikint visų pirma kitais žmonėmis 
– tais, kurie nuspręs, kam duoti 
premiją, dovanojimas pasitikint tais 
vaikais, kuriems duodama – kad jie 
neiššvaistys vėjais, kad jie įvertins 
tai, ką gauna. Aš tikiu (o mane pui-
kiausiai įtikina šis gyvas Kazimiero 
Butkaus pavyzdys), jog tai ir yra sti-
priausia Jėga – pasitikėti žmogumi iš 
anksto, avansu. Nereikalaujant ir ne 
„už kažką“. O paprasčiausiai tikintis 
ir tikint, jog žmogus, kuris jaučia, 
jog yra mylimas ir reikalingas, gali 
kalnus nuversti. Manau, tai labai 
gražu. Reta.

Šiuo momentu net ne-
įsivaizduoju, ką norėčiau veikti gy-
venime. Tačiau sakau drąsiai ir tvir-
tai – kol, dėkui Dievui, vis sutinku 
žmonių, kurie manimi tiki, žinau, 
jog savo kelią rasiu“. Ieva Narkutė.

„Man pasisekė. Aš ne tik 
galėjau Jam ištarti AČIŪ, bet galiu 
šį žodį kartoti nuolatos. Daugiau 
sužinojusi apie K. Butkų ir jo darbus 
susidariau etaloną žmogaus, į kurį 
verta lygiuotis ne tik dėl mokėjimo 
dalintis ir ištiesti pagalbos ranką, 
bet ir dėl meilės Tėvynei“. Gintarė 
Laurikietytė, VGTU, inžinerinė 
architektūra

„Tai – nesavanaudiškumo, 
vilties, humanizmo pavyzdys. Tas, 
kurio taip dažnai pritrūksta mūsų 
gyvenime. Tai – gerumo grandinė, 
kurios dalimi tapome ir kurią turime 
tęsti“. Kristina Kučinskaitė, Vil-
nius, „Ekologiškos kultūros gidas 
OZONAS“ vyr. redaktorė. 

„Kazimieras Butkus įžiebia 
viltį jaunų ir talentingų žmonių 
širdyse. Negana to, kad jie jaučiasi 
tikrai įvertinti ir pamaloninti, bet 
jie žengia didžiulį žingsnį savo 
svajonės išsipildymo link. Tikri-
ausiai ne vienas studentas, kuriam 
pasisekė gauti Kazimiero Butkaus 
stipendiją, nebūtų galėjęs išvažiuoti 
į kitą miestą studijuoti savo svajonių 
specialybės ir atrasti save beribiame 
galimybių pasaulyje. 

Gerbiamas Kazimieras But-
kus yra itin kuklus žmogus ir tikrai 
šviesi asmenybė. Jis netgi prašo savo 
studentų, kuriems skyrė stipendiją, į 
jį kreiptis Bičiuliu. Savo ruožtu, stu-
dentus jis vadina savo Bičiuliukais“. 
Gytis Širvinskas, Vilniaus universi-
teto organizacinės psichologijos ma-
gistrantas

Darbais ne žodžiais: jau 38 
buvę Šiaulių Juliaus Janonio gim-
nazijos mokiniai iš nepasiturinčių 
šeimų, dabar labai gerai ir gerai 
besimokantys ir aktyvūs studentai, 
anot bičiulio Kazimiero, jo „Meda-
liai“, gavo ar tebegauna Kazimiero 
Butkaus stipendiją (10 000 Lt pen-
keriems studijų metams). 

Mūsų kukli, bet nuoširdi padėka
„Kazimiero Butkaus veikla 

atspindi įvairias Šiaulių apskrities 
socialinio bei kultūrinio gyveni-

PRIE GIMNAZIJAI DOVANOTO AUTOBUSIUKO
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mo apraiškas. 2005 m. mecenatas 
prisidėjo renovuojant savo istorine 
praeitimi garsią Šiaulių priemiesčio 
Šv. Antano Paduviečio Aukštelkės 
bažnytėlę, įsikūrusią ant kalvos 
prie Rygos-Tilžės kelio. Aukštelkės 
gyvenvietėje yra neįgaliųjų glo-
bos namai, ir daugeliui gyventojų 
bažnytėlė tapo gyvenimo dalimi ir 
vienintele paguoda. Suprasdamas 
sunkią Lietuvos bažnyčių finansinę 
situaciją 2008 m. Kazimieras Butkus 
vėl skyrė paramą bažnytėlės renova-
cijai“. Aukštelkės bendruomenės 
nariai

Darbais ne žodžiais: juk nie-
kam nerūpėjo „varvantis“ bažnyčios 
stogas, šaltos patalpos, kuriose lan-
kosi neįgalieji, gyvenantys čia pat, 
šalia.... Niekam, tik Kazimierui. 
Todėl atsidėkodami parapijiečiai pa-
kabino lentelę-padėką bažnyčioje, 
jų ir Šiaulių vyskupijos rūpesčiu 
iš Vatikano buvo atsiųstas Jo 
Šventenybės Popiežiaus Benedikto 
XVI Apaštalinis Palaiminimas Kazi-
mierui Butkui. 

„Kaip Asociacijos Prezidentė, 
ypač esu dėkinga šiam iškiliam 
žmogui už jo supratimą ir nuoširdžią 
pagalbą.... Vertiname gerbiamo Ka-
zimiero Butkaus rūpestį ir atsidavimą 
ir nuoširdžiai žavimės jo šilta asme-
nybe“. Dr. Eglė Petronienė, Vilni-
aus pedagoginis universitetas, Lietu-
vos anglų kalbos mokytojų asociaci-
jos prezidentė.

„Mes, Kuršėnų „Pavenčių 
bendruomenės“ nariai, džiaugiamės, 

kad pagaliau siekiama įvertinti „Jau-
nimo bičiulio“ pono Kazimiero But-
kaus nuopelnus Šiaulių apskričiai ir 
Lietuvai. Kuršėniečiai vaikai taip 
pat gilina savo žinias daugelyje 
Kazimiero Butkaus paramos dėka 
organizuojamų renginių, mokosi 
iš jo pareigos ir atsakomybės savo 
Tėvynei. 

Vaikai – tai mūsų tautos tur-
tas, Tėvynės ateitis ir nieko kilnes-
nio ar vertesnio už investicijas į Lie-
tuvos ateitį paprasčiausiai nėra. Ger-
biamo Kazimiero Butkaus indėlis 
ugdant Lietuvos ateitį – paramos 
fondas jaunimo švietimui – gyvuoja 
10 metų. Šis fondas ne tik paremia 
siekiančius žinių, bet jo veikla moko 
mus visus matyti ir puoselėti pačius 
tauriausius tautos bruožus“. Rolan-
da Bitienė

„Mes, radviliškiečiai, jau 
daug metų dalyvaujame K. Butkaus 
remiamoje anglų kalbos olimpiado-
je vienuoliktokams bei rašinio kon-
kurse dyliktokams ir džiaugiamės, 
kad mūsų mokiniai gali išbandyti 
save ne tik savo rajone, bet šio kil-
naus žmogaus dėka ir apskrityje“. 
Skirmantė Petraitienė, Radviliškio 
Lizdeikos gimnazijos mokytoja

Darbais ne žodžiais: 2000 
metais Šiaulių anglų kalbos mokytojų 
asociacijos Valdybos nutarimu už 
supratimą ir visapusišką paramą aso-
ciacijai, kurios nariais yra ir apskri-
ties mokytojai, jam suteikė „Hono-
rary Member“ vardą. Nuo 2005 metų 
organizuojama kasmetinė Kazimiero 
Butkaus olimpiada vienuoliktųjų 
klasių mokiniams. Jau dešimt metų 
jis finansuoja ir Isolde I. Poželaitė-
Davis, AM, iniciatyva 1991 metais 
įkurtą rašinio konkursą dvyliktųjų 
klasių mokiniams.

Už nuopelnus Šiaulių kraštui
„Kazimierui Butkui, Šiaulių 

apskrities jaunimo rėmėjui ir talentų 
puoselėtojui, atsidėkodami už meilę 
ir paramą savo kraštui ir jo ateičiai 
– jaunimui, siūlome apdovanoti 
Šiaulių apskrities viršininko Garbės 
ženklu „Už nuopelnus Šiaulių 
apskričiai“. Salomėja Jasudienė, 

Violeta Sologubova, Moterų veik-
los inovacijų centras (MVI), Šiauliai

„Nuoširdžiai dėkodami už 
supratimą ir paramą rekomendu-
ojame Kazimierui Butkui suteikti 
Šiaulių apskrities viršininko Garbės 
ženklą „Už nuopelnus Šiaulių 
apskričiai“. Šiaulių vyskupas Eu-
genijus Bartulis, Joniškio dekanas 
(buvęs Aukštelkės klebonas) kun. 
Eduardas Semaška, Aukštelkės pa-
rapijos klebonas kun. Stanislovas 
Žukauskis.

„... Jis tikrai nusipelnė ofici-
alios padėkos. Malonu žinoti, kad 
tautiečiai Lietuvoje gerbia žmonių 
geranorišką pagalbą“. Isolde Ira 
Poželaitė Davis, AM, apdovanota 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge-
dimino 5-ojo laipsnio ordino meda-
liu už nuopelnus švietimui Lietuvo-
je. Būtent ji visų gerų darbų pradžių 
pradžia, bet apie ją rašysime kitose 
publikacijoe.

Darbais ne žodžiais: pa-
teikėme tik keletą rekomendacinių 
laiškų, kuriuose buvo nuoširdžiai 
palaikoma Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos, Šiaulių anglų kalbos 
mokytojų asociacijos ir MVI Centro 
iniciatyva apdovanoti šią neeilinę 
asmenybę ir palikti bent tokį 
atminimą ateinančioms kartoms... 
Bet iš prigimties kuklus, jis toks ir 
liko: Apskrities viršininko Ženklas, 
nukeliavęs ilgą kelią, grįžo į „Jo 
Gimnaziją“, kur Muziejuje įsikūrė 
šalia Sidnėjaus olimpinių žaidynių 
medalių rinkinio ir kitų jo dovanotų 
gimnazijai vertybių. Bičiulis fiziškai 
negrįžo, bet savo dvasia ir darbais 
yra kartu su mumis, su mūsų jauni-
mu.

„Dieve mano, jeigu aš turėčiau 
dar nors dalelę gyvenimo... Nė die-
nos nepraleisčiau nepasakęs aplin-
kiniams, kaip aš juos myliu“, – taip 
rašė Gabriel Garcia Marquez laiške 
draugams. Tą patį nori pasakyti ir 
Bičiulis Kazimieras Butkus, lietuvis. 
Savo širdimi, tyliai...

Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos bendruomenė

Šiaulių anglų kalbos 
mokytojų asociacija

APSKRITIES VIRŠININKO ŽENKLAS 
GIMNAZIJOS MUZIEJUJE ŠALIA KITŲ KAZI-
MIERO BUTKAUS DOVANOTŲ VERTYBIŲ...


