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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Šis PL numeris netikėtai susiklostė gana 
literatūriškas: Lietuvoje vasarą ir rudens pradžioje 
viešėjo poetė iš Australijos Lidija Šimkutė, – kaip 
praleisi progą jos nepristačius; Lietuvoje išėjo 
ilgamečio „Pasaulio lietuvio“ redaktoriaus Bron-
iaus Nainio knyga „Lietuvos laisvinimo keliu“ ir 
pagaliau sužinojome, kad Australijoje šiuo metu 
gyvenanti rašytoja Nijolė Jankutė Užubalienė 
spaudai rengia naują knygą. Ir tai dar ne viskas 
– Šveicarijos lietuviai su ypatinga pagarba mini  
lietuvių ir šveicarų mokslininką prof. Juozą Eretą 
(1896-1984), o plačią publikaciją apie jį skel-
bia savo internetiniame laikraštyje „Šveicarijos 
lietuvių žinios“. PL šį Jūratės Caspersen tekstą 
siūlo ir plačiam pasaulio lietuvijos ratui. 

Juozas Eretas – šveicaras, filosofijos 
mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos akademikas ir garbės narys, literatūros 
istorikas ir pedagogas, publicistas, JAV lietuvių 
rašytojų sąjungos garbės narys, visuomenės 
veikėjas, Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) 
steigėjas ir pirmasis vadovas. Straipsnio autorė 
rašo, kad „Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
senjorams J. Eretas yra gerai pažįstamas. Jis 
po sugrįžimo į Šveicariją dalyvavo ne tik 
lietuvių Vasario 16-osios minėjimuose, Eu-
ropos lietuvių studijų savaitėse su paskaito-
mis, bet ir spausdino Šveicarijos laikraščiuose 
straipsnius, atkreipiančius visuomenės dėmesį 
į „užmirštuosius baltus“ ir reikalaujančius 
neužmerkti akių prieš neteisėtą lietuvių ir Pabal-
tijo kraštų okupaciją, o lietuvius emigrantus, ku-
rie buvo išvaryti iš savo tėvynės ir atsirado trem-
tyje, skatino nepasinerti į geresnio gyvenimo ma-
lones, bet ruoštis sugrįžimui ir darbui Lietuvoje“. 

Aktualūs žodžiai ir šiandien.
Taigi kviečiame į šį kartą netikėtai 

literatūrinį žurnalą. Redakcija mano, kad būtent 
literatūra ir gali geriausiai jungti viso pasaulio 
lietuviją.

O šio žodžio pabaigai su apgailestavimu 
pranešame, kad Lietuvoje mirė Kazė Bradūnienė. 
Tiesa, ji nesireiškė nei kaip poetė, nei prozininkė, 
nors Lietuvoje studijavo lituanistiką – ji buvo 
didžiojo egzodo poeto Kazio Bradūno antroji ir 
labai svarbi pusė, ilgametė „Draugo“ redakcijos 
darbuotoja. Apie ją papasakosime kitame nume-
ryje.

Audronė Viktorija Škiudaitė

Kviečiame į 
literatūrinę kelionę
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Bronių Nainį vyresnioji pa-
saulio lietuvija puikiai pažįsta, gali-
ma jį pristatyti nebent jaunajai kartai 
–  tai Jungtinių Amerikos Valstijų 
lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs 
JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV 
LB) Krašto valdybos pirmininkas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) Valdybos pirmininkas, PLB 
atstovas Lietuvoje, „Pasaulio lietu-
vio“ žurnalo ilgametis redaktorius, 
šeštadieninio lietuviško mokymo 
išeivijoje entuziastas, kultūrininkas, 
žurnalistas ir dar įvairių sričių spe-
cialistas, iki šiol aktyvus išeivijos ir 
Lietuvos gyvenimo dalyvis. Turiu 
malonią progą pristatyti šį atkaklų 
žemietį, energingą politiką, įtaigų 
kalbėtoją, nesenstančios plunksnos 
savininką, kurio politiniai komen-
tarai vis dar punktualiai kas savaitę 
pasirodo „Amerikos lietuvyje“, o 
kartkartėmis ir Lietuvos spaudo-
je. Išėjęs iš aktyvios visuomeninės 
veiklos jis atsidavė žurnalistiniam 

Lietuva yra jo širdis ir siela
Broniaus Nainio 90-mečiui

darbui. Keliasi, kaip ir dera geram 
darbininkui, vos ne su gaidžiais, 
kaip buvo priprasta jo tėvų ūkyje 
Grikpėdžių kaime, dabartiniame Pa-
kruojo rajone, perverčia internetinių 
tinklalapių lietuviškus ir angliškus 
puslapius, ir štai apie pusryčius 
– jau gatavas šios dienos, šio lai-
kotarpio komentaras. Jo plačių 
pažiūrų asmenybė, visą sąmoningą 
gyvenimą kaupta informacija ir pa-
tirtis leidžia jam nesunkiai „iškepti“ 
rimtą analitinį straipsnį. Nors iš jo 
rašinių atrodo, kad jam labai lengva 
rašyti, bet profesinė nuojauta sako, 
kad jis daug dirba su tekstu. Jo saki-
nys taip nukaltas, kad iš jo neišmesi 
nė žodžio. Jis geras improvizatorius, 
todėl jį noriai kviečiasi tautiečiai 
Čikagoje ir Lemonte, IL, Čikagos 
priemiestyje, kur jis gyvena, skai-
tyti paskaitų. Jis – komunikabilus 
žmogus, mėgstantis bendrauti ir 
lengvai besidalijantis savo nuomo-
ne. 

Šių eilučių autorei dar 
vaikystėje teko girdėti Broniaus Nai-
nio vardą. Mes galėjome būti kaimy-
nai, bet prasilenkėme laike – kai aš 
gimiau, Bronius Nainys jau buvo 
pasitraukęs iš tėviškės ir iš Lietuvos, 
jo brolis enkavedistų nužudytas, 
tėvas miręs. Tėviškėje kampininkės 
teisėmis tebegyveno balta kaip obe-
lis nuo kančių Ona Nainienė – Bro-
niaus motina. Po jos mirties dviejų 
galų medinė sodyba buvo apleista 
ir nugriauta. Po kurio laiko sody-
bos vietoje buvo pastatyta moky-
kla ir, gretimai Liesų aštuonmetei 
užsidarius, įsteigta Grikpėdžių 
aštuonmetė, vėliau pervadinta pa-
grindine mokykla. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę į savo tėviškę ėmė 
atvažiuoti ir ūkio savininku likęs 
Bronius Nainys. Jis atsiėmė tėvų 
žemę, ją išnuomojo ir nuomos pini-
gus atiduoda mokyklai. Padeda ki-
tais būdais ir kas pavasarį atvyksta 
įteikti abiturientams mokslo baigimo 

pažymėjimų, apdovanoti patriotinių 
rašinių konkurso nugalėtojų. Už tą 
rūpestį žemiečiai nutarė jo vardu pa-
vadinti mokyklą. Dabar mokykla va-
dinama Grikpėdžių Broniaus Nainio 
pagrindine mokykla. O vienais me-
tais į mokslo baigimo šventę vietoj 
senelio buvo nuvykusi anūkė Vik-
torija Sušinskaitė, kuri universitete 
Amerikoje studijavo politologiją. 
Ji buvo labai patenkinta kelione į 
Lietuvą ir sakė geriau supratusi, 
kodėl jos seneliams ir kitiems lie-
tuviams Amerikoje tokia brangi yra 
Lietuvos žemė. 

Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę Bronių Nainį teko 
stebėti kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovą Lietuvoje. 
O arčiau su juo susipažinau Chica-
goje, atvykusi patalkėti „Draugo“ 
dienraštyje, kur jis tuomet vedė 
savaitinę skiltį.

Bronius Nainys yra ir kele-
to knygų autorius: 2001 m., JAV 
Lietuvių Bendruomenei ruošiantis 
50-mečio jubiliejui jis išleido knygą 
„Lietuvai ir lietuvybei“; 2009 m. – 
„Mano sąlytis su „Draugu“; praėjusią 
vasarą Vilniuje atspausdinta „Lie-
tuvos laisvinimo keliu“ (šiame nu-
meryje knygą pristatome). Spaudai 
ruošiama dar viena – biografinė kny-
ga „Lietuva – mano širdis ir siela“. 
Tai bus amžininko liudijimas apie la-
bai sudėtingą lietuvių tautos istorijos 
laikotarpį. O pasakotojas pasakoto-
jui nelygu. Bronius Nainys – vertin-
gas pasakotojas, nes savo gyvenimą 
suvokė ir perteikė ne tik autentiškai, 
bet ir plačiai – nupiešdamas gy-
venamojo laikotarpio paveikslą, 
net subtilius to sudėtingo meto 
žmogaus jausmų niuansus. Pasakoji-
mas apima laikotarpį nuo vaikystės 
Grikpėdžiuose iki „neramių“ jo pen-
sijos dienų Lemonte. 

Broniaus Nainio daliai teko 
nelengva gyvenimo našta: dvi oku-
pacijos, sukilimas, Ventos frontas, 
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kautynės prie Sedos su Raudonąja 
armija, Vokietijos stovyklos ir pa-
galiau Amerika, – kelios širdies 
persodinimo iš vienos vietos į kitą 
„operacijos“. Kaskart prigijusią širdį 
reikėjo rauti, keltis į kitą vietą ir ten 
vėl auginti. Bronius Nainys stoiškai 
ir garbingai nešė savo kryželį, kaip 
sakytų mūsų krašto žmonės. Daug 
patirta, daug išgyventa. Aštrios 
plunksnos ir minties savininkas savo 
išgyvenimus, idėjas guldo į straips-
nius. Nuo 1973 m. jis pats buvo re-
daktorius – 23-jus metus redagavo 
„Pasaulio lietuvį“, lietuvių tautą, 
valstybę, papročius, tradicijas ir 
ypač lietuvybę užsienyje puoselėjusį 
leidinį, kuriam reikėjo surasti dar ir  
lėšų. 

Išeivijai nereikia aiškinti, už 
kokias lėšas yra rengiami renginiai, 
leidžiami leidiniai, tai nuolat reikia 
priminti tik Lietuvos skaitytojams ir 
rašytojams – už savas. Išeivijoje vis-
kas yra daroma iš savų resursų. Kaip 
vienoje kalboje, baigiant pirmąją 
PLB valdybos pirmininko kadenciją, 
kalbėjo Bronius Nainys: „Viskas 
buvo atlikta be samdytų pareigūnų, 
savose patalpose, tik savanoriška 
talka, patiems pasirūpinant viso-
mis lėšomis bei jas apdairiai tau-
pant“... Todėl bendruomenininkai 
turėjo turėti supratingas, arba tokias 

„PASAULIO LIETUVIO“ REDAKCIJA. IŠ KAIRĖS SĖDI: MENINĖS DALIES TVARKY-
TOJAS, PLB VALDYBOS VICEPIRMININKAS ROMAS KASPARAS, REDAKTORIUS, PLB 
VALDYBOS PIRMININKAS BRONIUS NAINYS, ADMINISTRATORIUS, PLB VALDYBOS 
VICEPIRMININKAS STASYS DŽIUGAS. STOVI KOREKTORIUS KAZYS BARZDUKAS IR 
LIETUVIŲ KALBOS PRIŽIŪRĖTOJAS PRANAS RAZMINAS. 1974 M. 

Man PLB Valdybai pirminin-
kaujant, 1974 m., Australijos premje-
ras Gough Whitlam, kažkokiu 
būdu susiuostęs su Kremliumi ir 
norėdamas užmegzti geresnius san-
tykius, prieš vykdamas į Maskvą pa-
simatyti su Kremliaus vadovais (tuo 
laiku buvo L. Brežnevas), pranešė, 
kad jo vyriausybė Baltijos valstybes 
– Lietuvą, Latviją ir Estiją pripažįsta 
Sovietų Sąjungai. Dėl to labai sune-
rimom. Vos tik gavęs iš Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pirminin-
ko Vytauto Neverausko telegramą, 
pradėjau organizuoti veiklą Australi-
jos ministro pirmininko sprendimui 

pat atsidavusias bendram reikalui  
antrąsias puses. Ne be reikalo B. 
Nainys yra išreiškęs viešą padėką 
savo žmonai Bronei Nainienei ir 
abiems dukterims Laimai ir Rūtai už 
supratimą ir už konkrečią pagalbą.

Toliau spausdiname paties 

sukaktuvininko straipsnį iš spaudai 
rengiamos biografinės knygos „Lie-
tuva – mano širdis ir siela“, kuriame 
jis apžvelgia savo darbus. 

Autoriui linkime dar daug 
kūrybingų metų.

Audronė Viktorija Škiudaitė

Darbai dėl Lietuvos
Bronius Nainys

panaikinti. Darbas truko net pusantrų 
metų. Dirbau kartu su Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vadovybe, 
su Latvijos ir Estijos organizacijų 
vadovais, šiam uždaviniui skyriau 
labai daug laiko, skridau speciali-
ai į Australiją, buvau priimtas Aus-
tralijos opozicijos vado William 
M. Snedden. Su juo derėtis padėjo 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
vadovas Vytautas Neverauskas ir 
Juozas Lapšys, ALB politinės veiklos 
vyriausiasis koordinatorius. Iš Aus-
tralijos opozicijos vado išsiderėjom 
labai svarbų laimikį. Darbiečių par-
tijos vadovas W. M. Snedden sutiko 

į savo rinkiminę programą įrašyti 
tokį paragrafą ir viešai jį skelbti: 
jeigu jis bus išrinktas į Parlamentą 
ir taps Australijos premjeru, pirmu 
savo sprendimu panaikins nutarimą 
pripažinti Baltijos valstybes Sovietų 
Sąjungai. Kitais žodžiais tariant, tęs 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos 
nepripažinimo politiką. Jo partija 
rinkimus laimėjo. Nors prieš rin-
kimus partijos kongresas Snedden 
pakeitė kitu vadu, Malcolm Fraser, 
tačiau partijos programoje įrašytą 
nutarimą jis vykdė ir tuoj pat buvu-
sio Australijos premjero sprendimą 
Baltijos valstybes pripažinti Sovietų 
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Sąjungai atšaukė. Čia buvo pats 
didžiausias užsienio lietuvių politi-
nis laimėjimas. Žinau – ne aš vienas 
ir ne viena PLB vadovybė tai atli-
ko. Dirbo latviai ir estai, Australijos 
lietuvių, latvių ir estų bendruomenės. 
Tačiau pagrindinis veiksnys čia buvo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Tai buvo išeivijos stam-
biausias valstybinio lygio politinis 
laimėjimas. Ir tuo laiku, kai lietuvių 
tauta savo žemėje tegalėjo tik tylėti. 

Antrai kadencijai pradėjęs va-
dovauti 1992 metais pradėjau kurti 
planus Lietuvos kovų ir kančių isto-
rijai parašyti. Istorija būtų autentiškų 
faktų, duomenų rinkinys ir toji isto-
rija būtų išleista ne tik lietuvių, bet 
ir anglų kalba. Iš karto mano planas 
buvo – 16  tos istorijos tomų. Pas-
kui skaičius buvo sumažintas iki 
12. Deja, šito uždavinio įvykdyti 
nepasisekė, pakliuvau į labai didelį 
nuomonių susikryžiavimą. Nežinau 
kodėl, ir šiandien  nesuprantu, tik 
galvoju, kad kam nors rūpėjo, kad 

toks darbas nebūtų atliktas, nes, Lie-
tuvos kovų ir kančių istoriją nuo-
dugniai parašius, galėjo išlįsti dau-
gelis tokių dalykų, kurių šiandien su 
Lietuvos valstybe turintys artimus 
ryšius kitataučiai labai nenorėjo ir 
dabar dar nenori paviešinti. Užmojis 
buvo sužlugdytas ir, šiandien jau la-
bai aišku – KGB pastangomis. Ir dar 
labiau gaila – daugeliui lietuvių šiai 
nusikalstamai okupanto organiza-
cijai padedant. Apie tai skaitykite 
mano knygutėje „Mano sąlytis su 
„Draugu“ (2009 m.).

Mano antrosios kaden-
cijos laikotarpiu į PLB šeimą 
įsijungė visų iš Sovietų Sąjungos 
išsilaisvinusių kraštų naujai sukur-
tos Lietuvių  Bendruomenės. Nuo 
19-os bendruomenių PLB padidėjo 
iki 33-jų. Dabar berods yra 41. Mano 
pastangomis pirmą kartą Lietuvoje 
vyko PL jaunimo kongresas ir PLB 
seimas. Jie abu įvyko 1997 m. liepos 
pirmosiomis dienomis.

Pradėjęs eiti PLB valdybos 

pirmininko pareigas 1973 m. iš savo 
pirmtako Stasio Barzduko perėmiau 
pradėtą leisti biuletenį „Pasaulio 
lietuvį“. Po dvejų metų užsigeidžiau 
iš biuletenio jį paversti PLB žurnalu. 
Ir tai man pasisekė. 23 m. redaga-
vau „Pasaulio lietuvį“, jis tapo vienu 
iš išeivijos rimčiausių žurnalų: ne-
partinis, nepolitinis, neideologinis, 
nepasaulėžiūrinis ir nereliginis, bet 
lietuvių tautą, valstybę, papročius, 
tradicijas ir ypač lietuvybę užsienyje 
puoselėjantis leidinys, nuosekliai 
siekiantis palaikyti ryšius su Lietu-
va ir siekti jos nepriklausomybės. 
Redagavau ir pats vedamuosius 
rašiau. Be to, kiekviename nume-
ryje buvo dar 2-3 kiti mano rašiniai. 
„PL“ per metus išeidavo 10-12 
numerių, taigi per metus susida-
rydavo bent 10 vedamųjų. Per 23 
m. buvo parengta 230 vedamųjų ir 
dar maždaug apie 600 rašinių. Taigi 
vien tik „PL“ mano rašinių per tuos 
metus susidarė per 800 lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo ir 
kovos dėl nepriklausomybės temo-
mis. Vedamųjų rinkinys išleistas 
atskira knyga. Jie yra kitokio 
pobūdžio, faktiniai, ne politiniai, ne 
pasaulėžiūriniai, mūsų veiklos faktų 
rinkinys. Toks rinkinys kai kam gali 
ir nepatikti. Vedamaisiais ir kitais 
savo rašiniais siekiau tik tiesos, ypač 
per dažnai jos vengiančioje politinėje 
raizgalynėje, nepaisydamas, ar ji kam 
maloni, ar nemaloni būtų. 

Šalia to, nuolat bendradar-
biavau ir užsienio lietuvių spaudo-
je. Mano rašinių buvo visuose JAV 
ir Kanados lietuvių leidžiamuose 
laikraščiuose, net ir Australi-
jos bei Pietų Amerikos. Nežinau, 
bet spėju, kad tų rašinių per visą 
laiką buvo parašyta daugiau negu 
3000. Už darbus spaudoje esu gavęs 
jau seniai įsteigtą ir puoselėjamą 
prestižingą JAV LB Kultūros tarybos 
žurnalisto premiją. Leidėjo laukia 
ir tų straipsnių rinkinys. Taip pat ir 
„PLB seimų“ vardu pavadinta Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės istorija 
mano veiklos akimis ir patyrimu.

1992 m., perėmęs PLB vado-
vo pareigas, pirmiausia rūpinausi 

DAINŲ ŠVENTĖJE, KURIOJE GAUSIAI DALYVAVO IR IŠEIVIJA. EISENA IŠ KATEDROS 
AIKŠTĖS Į VINGIO PARKĄ. IŠ KAIRĖS: IŠEIVIJOS VADOVAS PLB VALDYBOS PIRM. BRO-
NIUS NAINYS, KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTRAS DAINIUS TRINKŪNAS, PLB VAL-
DYBOS VICEPIRMININKĖ KULTŪROS REIKALAMS DR. VITALIJA VASAITIENĖ IR ŠVENTĖS 
VYR. ORGANIZATORIUS, LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS JUOZAS 
MIKUTAVIČIUS



72010 Lapkritis  /  Pasaulio lietuvis

„Pasaulio lietuvio” svečias

ankstesnės  valdybos  įsteigtos PLB 
atstovybės Vilniuje įtvirtinimu. 
Pasisekė ją įtvirtinti Seimo 
rūmuose, padedant tuometiniam 
Aukščiausiosios Tarybos, vėliau pa-
vadintos Atkuriamuoju  Seimu, pir-
mininkui Vytautui Landsbergiui ir  
kanceliarijos sekretoriui Liudvikui 
Sabučiui. Atstovybė veikia iki šiol. 
Taip pat mano užmojis buvo nuga-
benti į Lietuvą ir pirmą PLB seimą. 
Šis užmojis irgi pavyko. 1990 m. va-
sario pradžioje pirmą kartą po karo 
įsileistas į Lietuvą padėjau puoselėti 
Lietuvos nepriklausomybės siekį. 
Susižinojęs ir susirišęs su Lietuvos 
nepriklausomybės siekiančiais poli-
tikais, buvau pakviestas net į vieną jų 
komisiją. Kvietėjas Kazimieras Mo-
tieka vadino ją Algirdo Brazausko 
Lietuvos nepriklausomybės komisi-
ja. Dalyvavau viename jos posėdyje, 
siūliau savo mintis, su jos nariais, 
ypač su Romualdu Ozolu, Kazi-
mieru Motieka, Liudviku Sabučiu, 
nuolat palaikiau ryšius, kartu su 
jais puoselėdamas mintį Lietuvos 
nepriklausomybės siekti ne derantis 
su Maskva, kaip kad kai kas anksčiau 
buvo galvojęs, bet skelbti Lietuvos 
nepriklausomybę pastatant Maskvą 
prieš įvykusį faktą. 

Buvau veiklus JAV LB ir PLB 
narys, dirbdamas vadovybėse, tačiau 
ir iš tarnybinės veiklos pasitraukęs 
niekada nuo bendruomeninio dar-
bo nebėgau. Po keturis kartus esu 
apkeliavęs Australiją,  Pietų Ameri-
kos kraštus: Kolumbiją, Urugvajų, 
Argentiną, Braziliją. Daug kartų bu-
vau Vokietijoje, kartą – Didžiojoje 
Britanijoje, daug kartų Kanadoje. 
Į Lietuvą iki šiol buvau nuvykęs 20 
kartų. Ir visada turėjau atlikti tam ti-
krus uždavinius.

Tikiu, kad šio rašinio skaityto-
jai ką nors žino apie Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, Illinois valstijo-
je. Laikau save vienu iš pirmųjų tos 
idėjos puoselėtojų, nors idėja nebuvo 
mano pagimdyta. Ji gimė JAV LB Le-
monto apylinkės viename metinia-
me susirinkime. Tam susirinkimui 
vadovaudamas, tuometinis apylinkės 
pirmininkas Viktoras Garbonkus 

pasiūlė čia, Lemonte, pasistatyti ar 
kitaip įsigyti LB namus, kurie būtų 
už Čikagos ribų gyvenančių lietuvių 
buveinė. Tada jau buvo aišku, kad dėl 
gyventojų kaitos Čikagoje lietuvių 
buveinės gali išnykti. Pradžioje toji 
mintis  plūduriavo tiktai kalbose. 
Tačiau jai toliau puoselėti įsisteigus 
„Aušros“ organizacijai, kuriai va-
dovavo Baniutė ir Romas Kronai, 
jungiausi jiems į talką, o kai atsira-
do galimybė namus įsigyti, buvau 
užmojo pradininkas, puoselėtojas, 
rėmėjas, rašęs spaudoje ir telkęs 
lėšas. 

Ir viskas įvyko taip, kaip rašiau 
ir pranašavau. Pastatas buvo nupirk-
tas – jam pirkti aš pats surinkau 20 
000 dol. – Centras įsteigtas ir puikiai 
veikia, savo veikla, garsu bei dėme-
siu tampantis jau net pasaulio lietu-

vių išeivijos sostine. Lietuvių fondas 
paskolos būdu parėmė jį vienu mili-
jonu dol. ir gauna gerą pelną. Taigi 
mano pastangos ir darbas nenuėjo 
„perniek“, bet lietuvybei duoda pasi-
gėrėtiną naudą. Čia minimas rašinys 
pasiteisino ir savo tikslą pasiekė. 

...Tie namai šiandien labai 
reikalingi. Jeigu jų nebūtų, Čikagos 
apylinkių lietuvių veikla būtų ge-
rokai silpnesnė. Pokario išeivių an-
troji karta, kuri dabar namams va-
dovauja, lietuviškoje veikloje jau 
nebedalyvautų. Dabar ta buveinė yra 
gyva, veikli, labai naudinga. Tad pa-
tenkintas esu, kad ir mano pirštas, ir 
ne paskutinis, buvo prikištas. Jis – 
vienas tarp pirmųjų.

Taip pat man rūpi Lietuva. Vi-
saip bandžiau ir bandau padėti, savo 
petį priremti. 

JAV LB CENTRO (VĖLIAU VADINAMA KRAŠTO) VALDYBA 1967-1970 M. . IŠ 
KAIRĖS SĖDI: ANATOLIJUS KAIRYS – VICEPIRMININKAS IR KULTŪROS TARYBOS PIRMI-
NINKAS, DALIA TALLAT-KELPŠAITĖ – NARĖ JAUNIMO REIKALAMS, BRONIUS NAINYS 
– PIRMININKAS, KUN. JONAS BOREVIČIUS – VICEPIRMININKAS, JONAS KAVALIŪNAS 
– ŠVIETIMO TARYBOS PIRMININKAS; STOVI: STASYS DŽIUGAS – SEKRETORIUS, KO-
STAS DOČKUS – IŽDININKAS, ANTANAS ŠANTARAS – NARYS SPAUDOS REIKALAMS IR 
POVILAS ŽUMBAKIS – NARYS SPECIALIEMS REIKALAMS. NUOTRAUKOJE NĖRA VALDO 
ADAMKAUS IR AUDRONĖS KUBILIŪTĖS
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Spalio 6 d. Vilniuje, Rašytojų 
klube Sirvydo gatvėje, buvo su-
rengtas vakaras – susitikimas 
su poete Lidija Šimkute. Vakarą 
vedė literatūrologas dr. Regiman-
tas Tamošaitis, apie poetės kūrybą 
kalbėjo literatūros kritikė Ramutė 
Dragenytė, o muzikinį foną kūrė 
jaunutis virtuozas pianistas Rytis 
Juškaitis. Eiles skaitė autorė.

Poetės vakaras šį rudenį Vil-
niuje buvo jau nebe pirmas, gal 
trečias, ir labai jaukus bei vien-
tisas. Viskas derėjo – muzikalūs 
ramūs balsai prie, anot kritiko, 
sapniško poetės mąstymo ir tylių, 
bet atidžių klausytojų reakci-

Lidija Šimkutė Vilniuje

jos. Tą impresionistinę atmosferą 
kartkartėmis perskrosdavo tik tem-
peramentingai pianisto atliekamos 
muzikinės pjesės.

Literatūrinė Lietuva Lidiją 
Šimkutę puikiai pažįsta, nors iš 
tiesų ji yra Australijos lietuvaitė, 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
dalijanti savo gyvenimą per pusę. 
Taip savo pasisakymą ir pradėjo 
Ramutė Dragenytė: „Ji kiekvieną 
pavasarį atskrenda į Lietuvą, o 
rudenį išskrenda į šiltuosius kraštus 
– nuo poezijos pavasario iki poeti-
nio Druskininkų rudens. Būna ji čia 
šilčiausiu metų laiku, o rudenį sk-
renda į tolimą šiltąją Australiją, ku-

rioje ji vėl sutiks pavasarį. Kai pas 
mus rudenėja, Australijoje kaip tik 
pavasarėja. Taigi tai poetė, kuri nie-
kada nemato žiemos, nors gimė gilią 
ir šaltą žiemą“. 

Gal tik jaunai literatūros kri-
tikei taip pasirodė, kad ji niekada 
nemato žiemos – gyvenimo žiemų ji 
prisižiūrėjo savo gyvenime – gimė 
Lietuvoje ir maža mergaitė karui 
baigiantis buvo išvežta iš Lietuvos, 
iš Žemaitijos, kurios prisiminimai 
kartkartėmis blyksi jos kūryboje. Ir 
čia pat, prašnekus apie poetės patirtį, 
prisimena vienas Lidijos eilėraštis, 
labiausiai ją išgarsinęs, – 2004 m. 
Autralijos poezijos festivalyje jis 

POEZIJOS VAKARO DALYVIAI – LITERATŪROS KRITIKAI DR. REGIMANTAS TAMOŠAITIS IR RAMUTĖ DRAGENYTĖ SU POETE 
LIDIJA ŠIMKUTE
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buvo pripažintas vienu iš šešių šio 
amžiaus eilėraščių, – „Mano tėvas“. 
Nors ten tikrai nieko nėra apie 
Lietuvą ar Žemaitiją, ten nieko nėra 
netgi apie gyvenimą. Tai iš poetės 
sapno kilęs mirusio tėvo balsas. Jos 
jungtis su praeitimi:

 
MANO TĖVAS
atsikėlė savo karste 

sakydamas tai gali būti tavo 
karstas ateinančiais metais 

nusibodo man čia 

tarė jis 

apačioj tik vanduo 
viršuj alkanos dulkės 

jis palenkė galvą 

degtuko šviesoj 

nebemačiau nei savęs 
nei ko kito

Literatūros kritikas Regi-
mantas Tamošaitis Lidijos poetinį 
kalbėjimą vadina somnambulišku, 
sapnišku. Ir savo požiūrį jis pagrindė 
vakaro žodyje taip:

„Išėję iš Lietuvos lietuvi-
ai nebesusikalba, nes kitaip mąsto. 
Vyksta tam tikra deformacija, kalbos 
iškrypimas. Netgi aš su savo kurso 
draugu, su kuriuo studijavau kartu 
filologiją (jis daugiau kaip 10 metų 
gyvena Amerikoje), mes jau nebe-
susikalbame. Jo kitokia retorika – 
jis šneka kažkokiomis sovietmečio 
klišėmis ir pats pripažįsta, kad Lie-
tuvoje nesusikalbėtų. Nors pats 
puikiai lietuviškai kalba, bet jo kal-
ba jau atremta nebe į tą erdvę. Ir 
iš to kyla deformacija. Jis jau pats 
nebesugeba susivokti, kas toks yra. 
Dabar suprantu Antano Škėmos ro-
mano vieną iš dalių, kur personažas 
apmąsto: kas aš esu toks? Augalas, 
išrautas iš savo gimtosios dirvos, 
pasodintas kitur? Lyg ir auga toliau, 
bet kažkuo jau pasikeitęs...

Lieka uždavinys išlikti kal-

boje, saugoti jos grynumą, bet kartu 
išeivių kalba, kadangi negyvenama 
gimtinėje, darosi lyg abstraktesnė, 
išgryninta, išvalyta. Galvoju apie 
Lidijos poetikos ypatybes. Ji 
lietuviškos poezijos horizonte tuo 
ir išsiskiria, kad jos eilėraščių žodis 
yra kažkoks stiklinis, lyg perregi-
mas, lyg per jį pereitų saulės spin-
duliai; jame tarsi nebelieka ma-
terijos. Tai matyti net ir rinkinių 
pavadinimuose: „Vėjas ir šaknys“, 
„Tylos erdvės“, „Vėjo žvilgesys“. 
Ir pačiuose eilėraščiuose. Atrodo, 
poetė ne pasakoja, – literatūros esmė 
yra įvykių perteikimas; literatūra 
yra įvykis, veiksmas, poezija – 
vyksmas, transformacija, per kurią 
lyrinis subjektas pats alchemiškai 
transformuojasi, kažką patirdamas, 
nušvisdamas. Lidijos eilėraščių ki-
toks metodas – tai pasaulio modelia-
vimas. Eilėraštis yra modeliuojamas 
iš poetinių sąvokų, vaizdinių, tarsi iš 
kokių daiktų. Nėra, sakytum, jude-
sio, tik žvilgsnis. Jai kažkuo artimas 
Henrikas Radauskas: nerimstanti 
jūra/ baltais dantimis/ drasko uolas/ 
vėjas skundžiasi, kad perkūnas/ per-
sikelia į mėnulį... Visur atrastume 

statiką, somnambulišką, sapnišką 
mąstymą. Žodžiais kuriamą pasaulį. 

Aš iš bibliotekos pasiėmiau 
Lidijos eilėraščių knygą. Joje stu-
dento įrašytos pertaros, – studentai 
skaito Šimkutę, ji yra analizuojama. 
Studentas paraštėje pieštuku įrašė: 
„siekiamybė nepasiekiama“. Tokia 
studento išvada. Iš tikrųjų Lidijos 
gėrio, grožio ilgesys – siekiamybė 
nepasiekiama. Šitoje erdvėje tvis-
ka gražus, tarsi destiliuotas, grynas 
lietuviškas žodis. 

Ne pirmą kartą dalyvau-
ju Lidijos eilėraščių vakaruose. 
Pati autorė pateikia skaitytojams 
eilėraščius. Jie tarsi magiškas ritu-
alas, šventa apeiga, nes tie žodžiai 
– magiškos reikšmės. Semantika 
nėra tokia svarbi. Kyla pojūtis, kad 
esi, gyveni. Tu esi gyvas ir tikras 
tiek, kiek yra gyva, tikra tavoji kal-
ba. Gimtoji kalba esant tarp dviejų 
pasaulių – tarp Lietuvos ir Australi-
jos. Eilėraščiai gražūs, bet jie mane 
kreipia į apmąstymus – kas būtų, 
jeigu būtų: apie žmogaus gyvenimo 
vingius, kažkokį fatalizmą. Lemties 
nežinome, bet gal galime užkalbėti 
savo likimą žodžiais“...

POETĖ LIDIJA ŠIMKUTĖ IR JOS EILĖMS MUZIKINĮ FONĄ KŪRĘS JAUNASIS VIRTUO-
ZAS RYTIS JUŠKAITIS
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Tai taip poetę suvokia vie-
nas kritikas – kaip iš desperacijos 
kylančią pastangą išlaikyti lietuvišką 
žodį. Jis vengia žiauraus sprendimo: 
liko tik žodis. 

Literatūros kritikė Ramutė 
Dragenytė nėra tokia pesimistė, ji 
priima Lidiją Šimkutę, kaip tikri-
ausiai ir kitus poetus „tarp dviejų 
pasaulių“, visai natūraliai, nebijo-
dama to, kad ji „yra atvira įvairioms 
kultūrinėms patirtims, naujiems 
įspūdžiams. Savo vidine energija ji 
lietuvius turėtų net šiek tiek erzinti. 
Nors Lidija ir skrajoja tarp dviejų 
žemynų, ji randa laiko stabtelėti, 
susitelkti, gludinti žodį ir grynin-
ti poetinę mintį. Lidijos mėgstama 
minimalistinė forma reikalauja di-
delio dėmesio kiekvienam ištartam 
žodžiui. O tai padaryti nėra taip 
lengva. Įtaigus minimalistinis teks-
tas reikalauja įgūdžių ir didelės 
dvasinės patirties. Minimalistinio 
teksto perskaitymui taip pat rei-
kia daug erdvės, laiko, tylos, netgi 
savotiškos meditacijos kiekvienam 
žodžiui. 

...Lidijos eilės – tarsi sustab-
dyta akimirka. Kažkas intymaus, vos 
vos paliečiamo ir suvirpinančio... 
„Kažkas praėjo ir paliko šilumą“...

Lidija savęs tikriausiai neva-
dina išeivijos poete. Ji tiesiog pasau-
lio poetė. „Esu saulė, šildanti žemę... 
esu šviesa, keliaujanti per tuštumą... 
esu pasaulis, niekam nepriklausan-
tis“...

Prieš skaitydama savo 
eilėraščius, poetė susitikimo da-

lyvius įvesdavo į savo kūrybos 
pasaulį pasakodama aplinkybes, ku-
riomis jie gimė, arba paaiškindama 
gyvenimiškas peripetijas, dalinda-
masi keliais prisiminimų blyksniais. 
Lidija sako, kad jos pirmieji rinki-
niai išėjo lietuvių kalba Amerikoje. 

„Tada aš rašiau tik-
tai lietuviškai. Australijoje, kai 
sužinojo, kad aš rašau lietuviškai, 
nors mokslą išėjau anglų kalba, – 
buvau pakviesta skaityti paskaitas 
universitete. Tuomet turėjau išversti 
savo eilėraščius į anglų kalbą. Tame 
vertimo procese pradėjau rašyti ir 
angliškai. Ir po to jau išėjo mano 
dvikalbės knygos“. 

Poetė pasakoja, kada ir kodėl 
jai gimsta lietuviškai ar angliškas 
eilėraštis. „Aš rašau taip, kaip man 
eilėraštis ateina – kartais lietuvių 
kalba, kartais anglų. Deja, kartais 
dėl kalbos niuansų sunku jį išversti“.

Ne visi poetai moka skaity-
ti savo eilėraščius. Lidija Šimkutė 
– puiki skaitovė. Jos pabrėžtinai 
lygiu ramiu žemu balsu skaitomi 
eilėraščiai, viena vertus, paryškina 
piešiamą sapniškai stiklinį vaizdą 
ir nuotaiką, kita vertus, įlieja pačios 
autorės esybės ir gyvenimo. Taigi 
vakarą praleidęs Rašytojų klube ir 
pats jauteisi tarsi tarp Lietuvos ir 
Australijos, tarp realybės ir nebūties, 
arba, anot studento, siekiamybėje 
nepasiekiamoje.

Na, o pabaigai – pluoštas 
žinių apie poetę Lidiją Šimkutę, 
kurių suteikia rasytojai.lt tinklala-
pis: poetė gimė 1942 m. Lietuvo-

je, Krakėse, Skuodo raj. Vaikystę 
praleido Oldenburge ir kitose 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 
1949 m. su tėvais ir vyresniu bro-
liu persikėlė į Australiją. Gellonge 
baigė pradžios mokyklą, gimnaziją 
ir aukštąjį mokslą. Gordon Institute 
of Technology (Deakin University) 
įgijo dietetikos specialybę. Baigė 
praktiką Perto (Perth) ligoninėje ir, 
padirbėjusi dvejus metus, persikėlė 
į Adelaidę. Lietuvių kalbos žinias 
tobulino per neakivaizdinį Lietuvių 
kalbos institutą Chicagoje, 1977 ir 
1987 metais lankė Vilniaus univer-
sitete lietuvių kalbos kursus. Yra 
dalyvavusi įvairiuose tarptautiniuo-
se poezijos festivaliuose. Kūryba 
publikuota žurnaluose ir antologi-
jose Lietuvoje („Metai“, „Kultūros 
barai“, „Literatūra ir menas“), Aus-
tralijoje („Meanjin“, „Southerly“, 
„Mattoid“, „Five Bells“, „Wetink“), 
Airijoje („The Shop“) bei Olandijos, 
Rumunijos ir JAV leidiniuose. Poe-
zija išversta į trylika kalbų. Pati yra 
išvertusi australų bei kitų tautų poe-
zijos ir prozos.

Lidija Šimkutė Pocienė yra 
Pietų Australijos rašytojų cen-
tro narė. Nuo 2004 m. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos narė. Poetė yra 
išleidusi 9 knygas: „Antrasis il-
gesys”, eilėraščiai, Chicago (Ill.), 
A. Mackaus knygų leidybos fon-
das, 1978; „Prisiminimų inkarai“, 
eilėraščiai, Chicago (Ill.), A. Mac-
kaus knygų leidybos fondas, 1982; 
„Vėjas ir šaknys“, eilėraščiai, Vil-
nius, „Vaga“, 1991; „Tylos erdvės 
= Spaces of silence“, eilėraščiai, 
Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 1999; „Weisse Schatten = 
White shadows“, eilėraščiai, 2000; 
„Vėjo žvilgesys = Wind sheen: 
eilėraščiai“, Vilnius: Petro ofsetas, 
2003; „Iš toli ir arti = Z blizka i z da-
leka“, eilėraščiai, vertė Sigitas Bir-
gelis, Puńsk, Aušra, 2003.Iš anglų 
kalbos yra išvertusi: David Malouf. 
„Įsivaizduojamas gyvenimas“, ro-
manas, Vilnius, Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2002.

Audronė Viktorija Škiudaitė
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A+A Christian Loidliui
 
APLEISTAS KIEMAS
su bevaisiu medžiu
priglaudė tavo kūną
 
lango šukės
išbarstyti užrašai
saugos tos nakties paslaptį
 
vasaros įgaus liūdesio skonį
 
gal kokioje nuošalioje vietoje
netikėtai užtiksiu šešėlį
nešantį tavo šviesą

BEFORMIS VĖJAS
išskaptavo veidą
kurio randai saugo
           paslaptį

 ŽODŽIAI ATVERIA ŽAIZDAS
paskęstu ašaroje
 
TAU GULINT
kieme
žvaigždės nušvietė
šventyklą iš sniego
baltumo lizantemų
 
kas atsitiko tą naktį
 
kai stiklo dūžis įrėmino
mano sudrumsto miego kontūrus
per pilko skausmo tankmę
Vereinsgassės kieme
 
toje šaltoj nakty
daugiabučio namo
sienos saugojo tave
 
žvakės išdygo iš žemės
kai aušra išvydo
tavo kraujo lašus
ant sniego
 
 AŠAROMIS
seku tavo veido
kontūrus

Koptų šviesa
Lidija Šimkutė

 klausausi
nesugrįžtančio
balso
  
RAUDOS RŪBAIS
apsisiautusi einu Prater gatve
tarp švytinčių žvakių
Morton Feldmano „Koptų šviesa“
šlama tarp medžių
 
nustebusi sustoju
priešais tavo atvaizdą
pakibusį sankryžos lentoje
 
lėtai eini link manęs
su rožėm baltom, lelijom juodom
besisukančios karuselės
išrauda likimą
 
tirpstantis vaškas krenta
ant apsnigto kelio
muzika skleidžia ramybę
sniegas uždengia žodžių liekanas
ištaręs mano vardą
kaišai rožes plaukuose
lelijas prie kojų
 
liūdna be paukščių giesmės
  
SPALVA NUMIRĖ
po sniegu
 
tebeieškau
tavo formos
 
paliečiu akmenį
 
jaučiu lapo
ir gėlės drebulį
 
LYJA
jokios atminties
pilki debesys
klajojantys debesys
 
vien tik debesys
 
 

VANDENYNO ATODŪSIS
uždengia uolas druska
 
švyturys
stebi paukščius
dangaus paslaptyje
 
debesys aprimo po
šimtmečių klajojimo
tavo paskutinis skrydis
kreida nupiešė baltas
bures nakties danguje

Lietuvos rašytojų sąjungos 
mėnraštis „Metai“, 

2010 Nr.3 (kovas)
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PLB valdyboje

2010-10-14. Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės Valdybos 
posėdyje buvo išrinktas naujas at-
stovas į Lietuvos Respublikos Seimo 
ir PLB komisiją vietoj atsistatydinu-
sios Živilės Ilgūnaitės iš Jungtinės 
Karalystės. Komisijos darbe da-
lyvaus Audrius Šimaitis (Jungtinė 
Karalystė). 2010 m. rugsėjo 14 d. 
Kultūros reikalų komisijos pirminin-
kas Rimas Čuplinskas atsistatydino 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos informacija

iš Valdybos. PLB XIII Seime daugi-
ausia iš eilės balsų gavusi kandidatė 
Ramutė Žukaitė įėjo į Valdybą. 
Ramutė Žukaitė buvo paskirta PLB 
Kultūros reikalų komisijos pirminin-
ke. Ramutė Žukaitė – JAV Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apygar-
dos pirmininkė, Moterų federacijos 
pirmininkė, PLB XIII Seimo atstovė.

Posėdyje buvo patvirtin-
ti PLB parengti Lietuvos Respu-

blikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisijos nuostatai. 
Nuostatai išsiųsti PLB XIII Seimo 
nariams patvirtinti. Šiuo metu vyk-
sta balsavimas.

Valdyba patvirtino PLB 
komentarus „Globalios Lietu-
vos – užsienio lietuvių įtraukimo 
į valstybės gyvenimą – kūrimo 
2011-2017 metų strategijai“. PLB 
ir PLJS kraštų Valdybų pirmininkų 
suvažiavime, kuris įvyko š.m. liepos 
29-30 dienomis Vilniuje, dalyvavę 
pirmininkai arba jų atstovai pritarė, 
kad būtų parengtos bendros visų 
kraštų lietuvių bendruomenių pasta-
bos ir pasiūlymai, ir Užsienio reikalų 
ministerijai būtų pateikta vieninga 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pozicija.

Š.m. rugpjūčio 8 dieną PLB 
Valdyba kreipėsi į Kraštų Lietuvių 
Bendruomenes, prašydama pateikti 
savo pastabas ir pasiūlymus. Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės pozicija 
ir komentarai buvo pateikti Užsienio 
reikalų ministerijai spalio 4 dieną.

Valdyba įpareigojo PLB 
Organizacinių reikalų komisiją 
parengti PLB atstovų skyrimo ir 
atšaukimo į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Užsienio lietuvių koor-
dinavimo komisiją tvarką, įtraukiant 
šiuos punktus: reikalavimas Komisi-
jos metinės ataskaitos; PLB atstovai 
Komisijoje yra PLB Valdybos nariai; 
galimybė kooptuoti į Komisiją narį, 
turintį gebėjimų ir žinių specifinėje 
srityje; PLB atstovų Komisijoje ka-
dencija sutampa su Valdybos kaden-
cija. PLB Organizacinių reikalų ko-
misija parengtą tvarką pateikia Val-
dybai patvirtinti iki š.m. lapkričio 15 
d.

Posėdyje buvo patvirtintos 
Finansų reikalų komisijos darbo 
gairės ir planas, PLB atstovės Lietu-
voje Vidos Bandis veiklos ataskaita.

IŠ KAIRĖS: NIKOLAS ALEJANDRO CABRERA DULKE (ARGENTINA), ANGONITA 
WALLIS (AUSTRALIJA), JADVYGA KURŠELIENĖ (AUSTRIJA) SUVAŽIAVIME VILNIUJE

PLB IR PLJS VADOVŲ SUVAŽIAVIME ŠIĄ VASARĄ VILNIUJE PLB ATSTOVĖ LIETU-
VOJE VIDA BANDIS (DEŠINĖJE) IR LENKIJOS LB PIRMININKĖ IRENA GASPERAVIČIŪTĖ
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„Nesulaukę žiemos ir 
gruodžio 6 d. ėmėme ir atšventėme 
bendruomenės 30-metį. Suviliojo 
gražus rudenėlis ir dar kai kas“, – 
rašo Estijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė Cecilija Rasa Unt iš Tali-
no laišką redakcijai. 

Estijos bendruomenė – nėra 
seniausia, bet ir ne jauniausia PLB 
sesė. Daugelis pasaulio lietuvių 
bendruomenių susikūrė Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, o Estijos 
lietuviai pradėjo burtis dar gero-
kai iki nepriklausomybės aušros – 
1980-aisiais.

Pasinaudokime proga ir paim-
kime Cecilijos Rasos Unt knygą 
„Estijos Lietuvių Bendruomenė“, 
išleistą 2006 m., kuri nuves mus į 
„Pradžią“. Autorė taip pavadintame 
straipsnyje rašo: „Apie Estijoje gy-
venusius lietuvius daugiausia faktų 
žinoma ne anksčiau nei iš XIX 
amžiaus. Tai buvo po 1831 m. suki-
limo į šiaurę ištremti caro valdžiai 

ESTIJOJEJauni trisdešimtmečiai

nepalankūs lietuviai, minėto suki-
limo dalyviai. Kai Rusijos caras 
Nikolajus I įsakė uždaryti Vilni-
aus universitetą (1832 m.), dauge-
lis vėliau žinomais tapusių lietuvių 
mokėsi Tartu (tada Dorpato, nuo 
1893 m. Jurjevo) universitete. Tai J. 
Biliūnas, J. Kaškaitis, V. Kuzma, V. 
Lašas, K. Rimša, K. Požela. Čia hek-
tografijos technika buvo dauginami 
K. Jauniaus lietuvių kalbos paskaitų 
konspektai, o 1899 m. – P. Avižonio 
ir J. Jablonskio „Lietuviška gramati-
ka“. Garsusis kalbininkas J. Jablons-
kis, baigęs Maskvos universitetą, 
1896-1901 m. Talino mokykloje 
mokė graikų ir lotynų kalbų.

1897 m. surašymo duomeni-
mis, Estijoje gyveno 134 lietuviai. 
1922 – 436 lietuviai. Estijos archy-
vuose yra išlikęs dokumentas apie 
Talino lietuvių draugijos įsteigimą 
1917 m. 

...Vėlesnių metų statisti-
kos duomenimis, Estijoje gyve-

no lietuvių: 1934 – (per antrąjį 
gyventojų surašymą Estijos Respu-
blikoje) – 253, 1941 m. – 213, 1959 
m. – 1616, 1970 m. – 2356, 1979 m. 
– 2379, 1989 m. – 2568, 1996 m. – 
2284 m., 2000 m. – 2100.

Estijoje gyvenusius ir 
gyvenančius lietuvius galima sus-
kirstyti į kelias grupes, susiformavu-
sias istorijos vyksme: caro valdžios 
ištremtieji; karo pabėgėliai; jau po 
Antrojo pasaulinio karo – geresnio 
kąsnio ieškantieji, savo noru atvykę 
prie kasyklų, statybų ir geležinkelio 
darbų; vėliau – buvę Sibiro tremti-
niai, kuriems nebuvo leista grįžti į 
savo Tėvynę; aukštąsias mokyklas 
baigę jaunieji specialistai ir visais 
laikais – Mildos Marijos Trinskytės 
žodžiais – „meilės tremtiniai“.

Tai tokia Lietuvių Bend-
ruomenės priešistorė. Toliau Ceci-
lija Rasa Unt, kuri, beje, Vilniaus 
universitete studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą, rašo apie šiandieninio 

ESTIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 30-MEČIO ŠVENTĖS DALYVIAI
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sambūrio atsiradimą:
„Kai Talinas buvo paskelbtas 

1980 m. olimpinės regatos miestu, 
gyvenimas smarkiai pagyvėjo. Imta 
tvarkyti ir remontuoti ištisus kvarta-
lus, gatves, pastatus, sparčiai statyti 
naujus viešbučius, olimpinį buria-

vimo centrą... Gal ir lietuviai šioje 
sumaištyje rado vienas kitą... O radę 
ėmė ir susitiko. Tai buvo mišrios 
šeimos: Krist, Murakas, Kalm, 
Uksvarav, Paukštys, Unt, Saaliste, 
Turmak, Rajala, Raudsepp, Hai-
ba, Strackas, Lellep. Jie nusprendė 

MALONŪS PRISIMINIMAI. 1985 M. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SUSITIKIMAS 
GLEHNO PILYJE TALINE: (IŠ KAIRĖS) DALIA ÜKSVÄRAV, RASA UNT, MILDA MATIJA 
TRINSKYTĖ IR REDA MARKS

KVIETIMAS Į PIRMĄJĮ ESTIJOS LIETUVIŲ SUSIBŪRIMĄ 1980 M.

įsteigti Lietuvių draugiją. Visos 
šios pavardės buvo vėliau įrašytos 
į dovanotą odinę knygą EL (Estijos 
lietuviai) su mūsų pačių pasrink-
tu motto: „Braliai, seseris, jimkiet 
many ir ska  ittikiet...“ (pagal Martyną 
Mažvydą). Pirmosios (1980-1991) ir 
antrosios EK-II (1991-1997) Esti-
jos lietuvių pildomų knygų autorė – 
dailininkė Reada Marks, o trečiosios 
– ELB-III (1997-2005) ir ketvirtosi-
os (nuo 2006) autorius – dailininkas 
Vidas Paukštys. Šios didelės odinės 
knygos tapo nenuginčijamais drau-
gijos įkūrimo ir tolesnės lietuviškos 
veiklos archyviniais metraščiais, 
kuriuose chronologine tvarka 
užregistruoti visi susitikimai, rengi-
niai, jubiliejai ir šventės, svečiai ir 
pašnekovai, jų įrašai.

Estijos lietuvių draugija 
(ELD) buvo įkurta 1980 m. gruodžio 
6 dieną. Pirmoji jos organizatorė ir 
pirmininkė – menotyrininkė Milda 
Marija Trinskytė Saaliste. Pirmame 
Estijos lietuvių susitikime dalyvavo 
24 žmonės. Į trečiąjį susitikimą susi-
rinko jau 45 žmonės“...

Graži ir laukta pradžia 
užaugino ir gražų derlių. (Juridiniu 
asmeniu – Estijos lietuvių draugija – 
tapo 1988 m. gruodžio 6 d.; 1990 m. 
kovo 10 d. EL draugija buvo priimta 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę). 
Per 30 metų organizacija nuveikė 
daug gerų ir gražių darbų sau ir lie-
tuvybei, atmintyje liko įsimintinų 
renginių ir asmenybių.

Spalio 1 dieną vykusiame 
ELB 30-mečio minėjime apie visa 
tai buvo prisiminta, išklausyti svečių 
(tarp jų – Lietuvos ambasadorius Es-
tijoje Juozas Bernatonis, Užsienio 
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių 
departamento direktorius Arvydas 
Daunoravičius ir kt.) sveikinimai ir 
dalyvauta premjeroje: savos kūrybos 
muzikines pjeses „Pasivaikščiojimas 
Madrido stogais“ ir „Rumba“ atli-
ko prof. Aleksandros Juozapėnaitės 
studentė Julija Demidova. 

Nuoširdžiausi sveikinimai Es-
tijos lietuviams. Gražios ateities.

Audronė Viktorija Škiudaitė
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Jau ketvirtus metus iš 
eilės Balinrobe rugsėjo 24-26 di-
enomis vyko Airijos Lietuvių 
Bendruomenės kartu su Airijos 
Mėjo apskrities savivaldybe orga-
nizuotas Lietuvių sąskrydis, skirtas 
75-osioms „Lituanica II“ skrydžio 
per Atlantą metinėms paminėti. Ba-
linrobo miestelis Airijos vakaruose 
šiam renginiui pasirinktas neatsitik-
tinai – 1935 metais rugsėjo 22 dieną 
lietuvių lakūnas Feliksas Vaitkus 
lėktuvu „Lituanica II“, kartodamas 
S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per 
Atlantą, nusileido laukuose netoli 
šio miestelio. Sąskrydžio dalyviams 
sveikinimo laiškus atsiuntė Lietu-
vos prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Seimo pirmininkė Irena Degutienė 
bei užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis. 

„Sveikinu visus Jus atvy-
kus į šį, jau ketvirtus metus iš eilės 
vykstantį ir kartu didžiausią lietuvių 
metinį renginį Airijoje – visos Ai-
rijos lietuvių sąskrydį. Ši šventė – 
tai gražus ir labai svarbus lietuvių 
vienybės ir susitelkimo simbolis, 
kurį labai svarbu toliau puoselėti. 
Būtent visų mūsų vienybė įkvepia 
mus imtis drąsių užmojų ir siekti 
istorinių pergalių. Taip buvo Žalgirio 
mūšio lauke prieš 600 metų, taip 
buvo ir prieš keletą savaičių Turki-
joje vykusiame Pasaulio krepšinio 
čempionate, kur iškovojome nuo-
stabią pergalę“, – rašoma prezidentės 
Dalios Grybauskaitės sveikinimo 
laiške, kurį sąskrydžio dalyviams 
perskaitė Lietuvos Respublikos am-
basadorius Airijoje Vidmantas Pur-
lys.

Šventėje taip pat dalyva-
vo Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamento di-
rektorius Arvydas Daunoravičius, 
kuris kartu su Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Airijoje Vidman-
tu Purliu įteikė padėkos raštus bei 

Lietuvių sąskrydyje nutarta rinkti 
lėšas F. Vaitkaus paminklui

AIRIJOJE

medalius nusipelniusiems Lietuvių 
Bendruomenės nariams bei Airijos 
Mėjo apskrities atstovams. 

Renginiu buvo siekiama su-
burti Airijos lietuvius. Atvykusie-
ji į šventę galėjo įsigyti įvairiausių 
suvenyrų, rankdarbių, pasiklausyti iš 
Lietuvos atvykusios „Jungėnų“ kai-
mo kapelos, folkroko grupės „Ais-
va“ iš Jonavos, pasivaišinti renginio 
mecenato „Lituanica“ surengtomis 
vaišėmis.

Paskutinę sąskrydžio dieną 
Balinrobo bažnyčioje buvo aukotos 
šv. Mišios transatlantinio skrydžio 
jubiliejaus garbei bei surengtas 
iškilmingas minėjimas vietoje, kur 
pastatytas paminklinis žymeklis F. 
Vaitkaus atminimui. Sąskrydis buvo 
uždarytas pademonstravus naują 
dokumentinį J. Čepo ir S. Dargio 
sukurtą filmą apie Felikso Vaitkaus 
gyvenimą ir skrydį per Atlantą.

Iškilmingo minėjimo metu 
buvo paskelbta, kad Airijos Lietuvių 
Bendruomenė nutarė rinkti lėšas 
paminklo F. Vaitkui pastatymui. 
Lėšų rinkimo vajus bus skelbiamas 
tiek Airijoje, tiek visame pasaulyje, 
kviečiant lietuvius prisidėti prie Lie-
tuvos vardą garsinusio lakūno atmi-
nimo įamžinimo.

„Tą skrydį F. Vaitkus skyrė 
visų lietuvių garbei ir viso pasau-
lio lietuviams. Neabejojame, kad 
lietuvių, kurie palaikys šią gražią 
iniciatyvą, atsiras ne tik Airijoje, 
bet ir visame pasaulyje“, – sakė Ai-
rijos Lietuvių Bendruomenės admi-
nistracijos direktorius A. Teišerskis, 
sąskrydžio metu oficialiai paskelbęs 
apie planus organizuoti lėšų rinkimo 
vajų.

Viso pasaulio lietuviai 
kviečiami aukoti lėšas paminklo sta-
tybai, pervedant pinigus į specialiai 
šiam tikslui skirtą sąskaitą banke. 
Jos rekvizitai:

Bankas: AIB 

Banko skyriaus adresas: 
100/101 Grafton St, Dublin 2, Ire-
land

SWIFT kodas: AIBKIE2D
Gavėjas: Lithuanian Associa-

tion in Ireland 
IBAN: IE77 AIBK 9310 4713 

3451 20
Pervedant pinigus prašome 

langelyje „mokėjimo paskirtis“ nu-
rodyti pinigus pervedančiojo vardą, 
pavardę arba juridinio asmens 
pavadinimą.

Airijos Lietuvių Bendruomenė 
už paramą organizuojant renginį 
širdingai dėkoja generaliniam 
rėmėjui lietuviško maisto prekybos 
tinklui „Lituanica“, rėmėjams Lie-
tuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijai, Lietuvos Respublikos 
ambasadai Dubline, Dublino lituani-
stinei mokyklai „4 Vėjai“, aviakom-
panijai „Star1 airlines“, įmonėms 
„Kraitenė“, „Tea World“, „Har-
mony Flowers“, „Dublin Duona“, 

F. VAITKUS PRIE „LITUANICA II“ 
LĖKTUVO
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pervežimų kompanijai „Mig Cou-
rier“, laikraščiui „Lietuvis“.

Kontaktinis asmuo: Raimonda 
Baublytė, ALB viešųjų ryšių atstovė 
tel. +353 87 161 1160, el.p.: saskry-
dis@alb.ie 

AIRIJOS LIETUVIŲ SVEČIAMS KON-
CERTAVO JUNGĖNŲ KAIMO KAPELA

SĄKRYDŽIO DALYVIAI PRIE PAMIN-
KLINIO ŽYMEKLIO F. VAITKAUS ATMINI-
MUI
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Dar prieš metus kartu su 
Seinų lietuviais sumanėme įamžinti 
lietuvių laisvės kovas šiame krašte 
ir tokiu būdu pagerbti čia žuvusių 
savanorių atminimą. Nusprendėme, 
kad geriausiai tam tiks akmuo – tvir-
tas ir paprastas... Tokį radome šalia 
Seinų, laukuose. Atvežti ir pastatyti 
šį atminimo ženklą į parinktą vietą, 
šalia lietuviškos „Žiburio“ mokyk-
los, be vietinių lietuvių geranoriškos 
pagalbos nebūtume įstengę... Iš 
Beržininko kapinių į minėto akmens 
pamatą simboliškai „atgulė“ lietuvių 
savanoriams skirtas senasis pamin-
klas, kuris buvo ne kartą vandalų 
nuverstas ir daužytas... 

Taigi, dirbdami ranka rankon, 
atminimo akmenį pastatėme kaip tik 
laiku – tuomet, kai lygiai prieš 90 
metų čia griaudėjo laisvės kovos. 
Šį paprastą, pilkasermėgį Jotvos 
laukų akmenį skyrėme atminti vi-
siems šio krašto vyrams, išėjusiems 
ir nebegrįžusiems iš kovos... 
Žuvusiems už ją – už vienintelę 
Tėvynę...
Lietuvių sąjunga „Tauta ir Tėvynė“

Nepriklausomybės kovas įamžinant... LENKIJOJE

ŽUVUSIEMS UŽ VIENINTELĘ TĖVYNĘ

Užsienio reikalų mini-
sterija skelbia užsienio lietuvių 
organizacijų 2011-ųjų metų projektų 
atranką ir kviečia teikti projektų 
paraiškas. Konkursas vykdomas pa-
gal Užsienio lietuvių organizacijų 
projektų rėmimo tvarką. 

Užsienio lietuvių organiza-
cijos, ugdymo ir kultūros įstaigos 
kviečiamos teikti projektus, kuriais 
siekiama įtraukti užsienio lietuvi-
us į Lietuvos politinį,visuomeninį, 

Užsienio lietuvių organizacijų 2011 m. projektų atrankos konkursas
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti 
lituanistinį švietimą per šeštadieninių 
ir sekmadieninių mokyklų veiklą, 
puoselėti lietuvišką kultūrą, remti 
užsienio lietuvių žiniasklaidą. 

Didžiausia vienam projektui 
skiriama lėšų suma – 20 tūkstančių 
litų.

Projektų įgyvendinimo truk-
mė – iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Užpildyta projekto paraiškos 

forma – vienas originalus egzempli-
orius su parašais – su tvarkoje nuro-
dytais priedais turi būti pateikta iki 
2010 m. gruodžio 10 d. (pagal pašto 
antspaudą) adresu: Užsienio reikalų 
ministerijos Užsienio lietuvių de-
partamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 
2, LT-01511 Vilnius.

Daugiau informacijos teirau-
tis elektroniniu paštu: lietuviai@
urm.lt .
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Lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo 
savo 101-ąsias metines

ARGENTINOJE

Lietuvių savišalpos ir kultūros 
draugija „Nemunas“ paminėjo savo 
101-ųjų metinių sukaktį. Ši draugi-
ja yra seniausia lietuvių institucija 
Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp 
kitų tautų Berisso mieste. „Nemuno“ 
draugija buvo įkurta 1909 metais.

Šventės, į kurią susirinko 
daugiau nei 200 žmonių, metu drau-
gijos patalpose, Berisso mieste, 
Buenos Aires provincijos lietuvių 
bendruomenė išrinko savo karalienę, 
kuri atstovaus visai bendruomenei 
„Imigrantų“ mugėje ir šventėje.

Prieš sveikinimus ir vakarienę 
buvo iškeltos Argentinos ir Lietu-
vos valstybinės vėliavos, vadovai ir 
žiūrovai giedojo Argentinos bei Lie-
tuvos himnus. 

Nuo pakylos žodį tarė Ángel 
Celi – Berisso miesto savivaldybės 
sekretorius, kuris maloniai visus 
pasveikino, palinkėjo sėkmės ir dar-
bingo jubiliejaus. Taip pat kalbėjo 
miesto savivaldybės kultūros di-
rektorius Maximiliano Barragán. 
Argentinos Lietuvių Bendruomenės 
(ALB-ALOST) ir Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos 
pirmininkas Jorge Brazaitis, Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) valdybos narys ir lietuviškos 
radijo valandėlės „Ecos de Litu-
ania“ vedėjas Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, Lietuvių katalikų 
kultūros ir savišalpos draugijos 
„Mindaugas“ valdybos vicepirmi-
ninkas Raúl Petronis,  Buenos Aires 
provincijos lietuvių bendruomenės 
karalienė Camila Iturbe Gasūnaitė 
ir vaikų karalienė Malena Tanevich 
Braziūnaitė.

Šventėje taip pat dalyva-
vo buvęs Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Algimantas Ras-
tauskas, Berisso miesto Imigrantų 
organizacijų sąjungos atstovė (AEE) 
Gustavo Zimny ir Berisso miesto 

darbuotojų sindikato generalinis di-
rektorius Alfredo Dulkė.

Lietuvių draugija „Nemunas“ 
gavo specialius sveikinimus iš Lie-
tuvos Respublikos Užsienio reikalų 
Departamento generalinio direktori-
aus Arvydo Daunoravičiaus, Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkės Reginos  Narušienės,  
Lietuvos vyskupų konferencijos de-
legato užsienio lietuvių sielovados 
reikalams, PLB Valdybos sielovados 
reikalų ir Pietų Amerikos reikalų 
komisijų pirmininko prelato Edmun-
do Putrimo.

Pasirodymą pradėjo vaikų 
šokių grupė „Skaidra“, kuriai va-
dovauja Romina Fourment Kalve-
lis (Kalvelyte) ir Alejandra Pumar 
Žebrauskas (Žebrauskaitė) kartu su 
Nayla Kavaliūnas (Kavaliūnaite), 
kaip pavaduotoja. Šita grupė buvo 
įkurta 1971 metais, o joje šoka 
daugiau nei 20 vaikų nuo 2 iki 12 
metų. Su džiaugsmu ir entuziazmu 
vaikai sėkmingai pasirodė. Po to 
vaikai dainavo lietuviškas dainas 
ir demonstravo, kaip jie moka 
skaičiuoti lietuviškus skaičius. Šiai 
veiklai vadovauja Denise Braziūnas 
(Braziūnaitė) kartu su Nadia 
Gedzevičius (Gedzevičiūte).

Pasirodymų pabaigoje buvo 
išrinkta lietuvių vaikų bendruomenės 
karalienė, ja tapo Ana Paula Žutas 
(Žutaite).

Vėliau koncertavo jaunųjų 
šokių grupė „Nemunas“, šoko nau-
jus šokius, kurių išmokė ansamblis 
„Grandinėlė“ iš Panevėžio. „Nemu-
nas“ yra šokęs visoje Argentinoje, 
taip pat Kanadoje 2000-aisiais meta-
is per Pasaulio lietuvių šokių šventę. 
Ansambliui vadovauja Ana Luján 
Gedzevičius (Gedzevičiūtė) ir Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis. Žiūrovai 
sveikino šokėjus už gražius tautinius 
šokius.

Paskutiniai pasirodė veteranų 
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šokių ansamblis „Pipiras“. Šis an-
samblis  įkurtas 1985 metais, ir nuo 
to laiko puoselėja lietuviškumą Ar-
gentinoje. „Pipiro“ šokėjams yra nuo 
50 iki 70 metų. „Pipirui“ vadovauja  
Isabel Kalvelis (Kalvelytė). Po to 
šventėje Denise Braziūnas ir Nadia 
Gedzevičius tradiciniais instrumen-
tais grojo lietuvišką muziką.

Ceremonijos metu draugijos 
vadovai prisiminė Argentinos šokių 
šventę, kurią organizavo visa Argen-
tinos Lietuvių Bendruomenė prieš 
25 metus (1985). Šventės ruošos 
Komiteto pirmininkas buvo daktaras 
Hector Braziūnas. 

 Po koncerto ir pasisakymų 
Esteban Dulke, „Nemuno“ drau-
gijos pirmininkas, susirinkusiems 
tarė atsisveikinimo žodį. „Nemuno“ 
gimtadienis baigėsi visiems stovint 
ir dainuojant Ilgiausių metų.

Ta pačia proga „Nemu-
no“ lietuvių draugijos jubiliejaus 
šventėje Argentinos lietuvių kolonija 
išsirinko savo karalienę. Ja tapo Ju-
lia Falcinelli Gabrūnas (Gabrūnaitė). 
Julia Falcinelli Gabrūnas atstovaus 
lietuvių bendruomenei „Imigrantų 
šventėje“. Berisso yra Buenos 
Aires provincijos Imigrantų sostinė, 
imigrantų šventėje galima išvysti 
19 tautų. Čia kasmet, rugsėjį, 
švenčiama Imigrantų šventė (Fiesta 
Provincial del Inmigrante), kurioje 
Berisso mieste gyvenančios tautos 
pristato savo kultūrą. 

Prieš šventę Berisso miesto 
bažnyčioje „María Auxiliadora“ 
vyko šv. Mišios. Mišiose dalyva-
vo „Nemuno“ draugijos ir lietuvių 
bendruomenės nariai bei bičiuliai.

Lietuvių savišalpos ir kultūros 
draugijos „Nemunas“ inf.

Vytauto Didžiojo universiteto Pasaulio lietuvių 
akademija ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Švietimo komisija skelbia

Konkursą užsienio lietuvių lituanistinių 
mokyklų mokytojams

„Mano geriausia pamoka“

Šis konkursas organizuojamas siekiant skatinti lituanistinių mokyklų 
mokytojus visame pasaulyje dalytis savo sukaupta patirtimi mokant vai-
kus lietuvių kalbos ir Tėvynės pažinimo. Lituanistinių mokyklų mokyto-
jams nuolat tenka patiems kurti pamokų turinį arba perkurti tai, kas skel-
biama metodinėje literatūroje, kad galėtų efektyviai organizuoti mokymą 
konkrečioje savo klasėje, pritaikyti jį prie gyvenamosios šalies kultūros ir 
kalbos ypatybių. Lituanistinių mokyklų mokytojų patirtis – didžiulis lietuvių 
kalbos ir Tėvynės pažinimo mokymo ne lietuviškoje aplinkoje turtas, kuri-
uo ir kviečiame pasidalyti. Geriausi darbai bus atrinkti ir atskiru leidiniu 
išplatinti visose pasaulio lituanistinėse mokyklose.

Kviečiame pateikti konkursui šių dalykų pamokų aprašus:
„Mano geriausia lietuvių kalbos pamoka“
„Mano geriausia Tėvynės pažinimo pamoka“
Prašytume siųsti tik išbandytų ir pasisekusių pamokų aprašus. Galite 

pridėti pastabų apie tai, kas Jūsų pamokoje ypač pasisekė ir kas mažiau.
Darbai bus skirstomi į grupes pagal mokinių amžių:
- 3–6 metai (ikimokyklinio amžiaus vaikai);
- 6–9 metai (pradinių klasių mokiniai);
- 9–16 metai (vidurinės mokyklos moksleiviai).
Konkursas vyksta nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 1 d.
VDU Rektoriaus sudaryta ir patvirtinta komisija įvertins pateiktus 

darbus ir pasiūlys kiekvienos grupės geriausius darbus, kurie pateks į kon-
kurso darbų leidinį. Visiems mokytojams, dalyvausiantiems konkurse, bus 
įteikti VDU padėkos raštai už bendradarbiavimą.

Siųsdami savo darbus konkursui, mokytojai prideda:
1. Savo asmeninius duomenis – CV (kokioje šalyje ir mokykloje dir-

ba, kokio amžiaus ir lietuvių kalbos lygio vaikus moko, kiek laiko dirba šį 
darbą), pageidautina su nuotrauka.

2. Išsamų pamokos planą:
2.1 Pamokos tema.
2.2 Pamokos tikslas ir uždaviniai.
2.3 Pamokos tipas ir forma. 
2.4 Mokymo metodai ir būdai.
2.5 Klasės (salės) papuošimas. Mokymo priemonės ir naudojama 

literatūra.
2.6 Vertinimo sistema (jeigu naudojate).
(2.1–2.6 dalims prašome skirti ne daugiau kaip 2 lapus teksto.)
2.7 Pamokos eiga (2–5 lapai).
2.8 Užduotys namuose.
3. Priedai (nuotraukos, mokinių darbai, tėvų atsiliepimai, brėžiniai) 

(iki 5 lapų).
Darbus siųsti dviem variantais:
el. paštu – adresu v.bagdonaviciene@pvt.vdu.lt
2) atspausdintus A4 formato lapuose (apimtis – iki 15 lapų) – adresu: 

Vytauto Didžiojo universitetas, Žygimantų 5A-6, LT-01102 Vilnius, Lietuva
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Dr. Juozą Meškauską pažįsta 
daugelis Chicagos lietuvių. Nemaža 
jų dalis yra buvę jo pacientai, su 
kitais gydytojui yra tekę dirb-
ti visuomeninėje veikloje ar su-
sitikti lietuviškuose renginiuose. 
Tačiau dauguma iš jų – jau iškeliavę 
amžinybėn. O jis, kaip koks ąžuolas, 
tvirtas, nepasiduodantis aplink 
šienaujančiai giltinei. Jis sau rami-
ai gyvena šalia Chicagos esančiame 
kurortiniame Beverly Shores mie-
stelyje, Indianos valstijoje, kur 1950 
metais ar vėliau iš įvairių pabėgėlių 
stovyklų į Ameriką atvykę „dypu-
kai“ iš Chicagos praleisdavo sa-
vaitgalius ir ten keldavo triukšmą. 

Dabar Beverly Shores yra 
rami apylinkė, kurioje įsikūręs ir 
nemažas būrys lietuvių, turinčių 
čia savo rezidencijas. Tai daugi-
ausia pensininkai, toje vietovėje 
leidžiantys savo auksines gyvenimo 
dienas. Tarp jų – ir garsus gydytojas, 
mokslininkas, visuomenės veikėjas 
dr. Juozas Meškauskas. Patikėsite 
ar ne, bet jam liepos 21 d. suėjo 104 
metai. Tai turbūt amžiumi vyriausias 
mūsų tautietis šiame krašte, kur tik 

Greitai prabėgę 104 metaiJUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Susipažinkime su ilgaamžiu gydytoju dr. Juozu Meškausku

retas peržengia 100 metų ribą. 
Šios sukakties proga mums 

pasisekė pasikalbėti su šiuo 
ilgaamžiu tautiečiu ir iš jo nemažai 
sužinojome, nors mūsų pažintis jau 
siekia gal pusšimtį metų. 

Jeigu pažvelgsime į Vilniuje 
išleistą dviejų tomų leidinį „JAV lie-
tuviai“, apie šį žymų mūsų tautietį 
rasime nedaug žinių. Gerokai dau-
giau apie jį užtikau mano bičiulio 
iš Vilniaus, tenykščio universiteto 
docento Remigijaus Naužemio, kelis 
kartus viešėjusio Amerikoje, knygo-
je „Beverly Shores lietuviai prie 
Mičigano“, kuri išspausdinta 2005 
m. Vilniuje. Taigi pirmiausia pacitu-
osime pačius pagrindinius duomenis 
apie šį mūsų tautietį, o vėliau pateik-
sime kiek platesnę informaciją iš jo 
nueito ilgo gyvenimo kelio tėvynėje 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. 

„Juozas Meškauskas yra 
įžymus gydytojas, ordinarinis pro-
fesorius. Jis gimė 1906 m. liepos 
21 d. Utenos apskrities Anykščių 
valsčiaus Vaješių kaime. 1927 m. 
baigė Ukmergės gimnaziją, o 1933 
m. – Vytauto Didžiojo universiteto 

(VDU) Medicinos fakultetą. Stu-
dijuodamas universitete aktyviai 
dalyvavo studentų visuomeninėje 
veikloje; 1930 m. buvo VDU 
studentų ateitininkų sąjungos pir-
mininkas. 1937 m. gruodžio 11 d. 
J. Meškauskas apgynė disertaciją 
„Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opų ankstyva diagnozė ir gydymas“; 
už tai jam buvo suteiktas medicinos 
daktaro laipsnis. 1938 m. koman-
diruotas į Vieną ir Berlyną gilinti 
mokslo žinių. 1933-1939 m. – VDU 
Medicinos fakulteto Vidaus ligų kli-
nikos asistentas. 1939-1940 m. – pri-
vatdocentas ir docentas. 1941-1944 
m. – Vidaus ligų klinikos vedėjas 
ir Medicinos fakulteto dekanas, 
profesorius. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. Iki 1945 m. buvo Kemp-
fenhauseno ligoninės vidaus ligų 
skyriaus vedėjas. 1949 m. atvyko 
į JAV ir vertėsi gydytojo prakti-
ka, o 20 m. vadovavo alkoholikų ir 
narkomanų institutui. 

J. Meškauskas aktyviai da-
lyvavo katalikiškose ir medici-
nos organizacijose. 1929 m. buvo 
„Gajos“ korporacijos pirminin-
kas, 1946-1948 m. – Lietuvos 
tremtinių gydytojų sąjungos pirmi-
ninkas. „Tėvynės sarge“ 1947 m. 
išspausdino straipsnį „Medicinos 
reikalų tvarkymas pokarinėje Lietu-
voje“. Amerikos lietuvių laikraščio 
„Draugas“ ir kitų leidinių bendra-
darbis. 1947 m. išleido vadovėlį 
„Elektrokardiografijos pagrindai“. 
1949 m. buvo Tarptautinės tremtinių 
gydytojų sąjungos komiteto narys, 
1949-1957 m. – ateitininkų federaci-
jos pirmininkas. 

J. Meškauskas per visą 
savo ilgametę gydytojo praktiką 
įvairiuose moksliniuose leidiniuose 
išspausdino daug medicinos mokslo 
straipsnių. 

Dr. J. Meškausko vadovau-
jamame alkoholikų ir narkomanų 
centre Chicagoje nuolat būdavo apie 
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70 pacientų, nemažai gydytojų bei 
pagalbinio personalo. Šie pacientai, 
be alkoholizmo, turėjo ir kitų ligų, 
kurias irgi reikėjo gydyti įvairiais 
vaistais. 

„Kaip žinote, nuo alkoholiz-
mo vaistų nėra ir išgijimas daugiau-
sia priklauso nuo paties paciento. 
Pacientai išklausydavo gydytojų 
paskaitų, pokalbių ciklą, taip pat tal-
kindavo ir psichologai. Darydavome 
jiems specialius testus, organizuoda-
vome darbinę veiklą, kitas priemo-
nes“, – kalbėjo dr. Meškauskas. 

Pats gydytojas ir profesorius 
nėra nusistatęs prieš alkoholį, jis 
sako: „Viena kita taurelė yra labai 
geras vaistas nuotaikai pakelti. Tai 
tas pats, kaip ir viena tabletė, o jau 
dešimt – nuodai. Jeigu išgersi vieną 
taurelę, tai bus gerai, o jei daugi-
au – tai jau blogai“, – akcentuoja J. 
Meškauskas. 

Dr. J. Meškauskui kaip aktyvi-
am ateitininkui (ateitininkų judėjimas 
dabar mini savo šimtmečio sukaktį) 
ir visuomenininkui studijų laikais, 
kai Lietuvos prezidentu buvo Sme-
tona, yra tekę būti ištremtam į Varnių 
koncentracijos stovyklą. Tuo metu 
šalyje vyravo autoritarinis režimas ir 
studentai ateitininkai tam priešinosi. 
„Paragavo“ jis ir vokiečių kalėjimo, 
kai Lietuvą valdė naciai. Jis nesu-
tiko, kad medicinos studentai eitų į 
vokiečių kariuomenę. Ir tokia jo min-
tis supykdė nacius. J. Meškauskas 
taip pat išsaugojo dalį brangių medi-
cinos instrumentų, kuriuos vokiečiai 
norėjo išvežti Vokietijon (dalį jiems 
pavyko pagrobti ir išvežti). 

Dr. J. Meškauskas su žmona, 
taip pat gydytoja, Jone (ji mirė 
1999-aisiais) užaugino du vaikus. 
Dukra Marija yra apsigynusi daktaro 
laipsnį iš biochemijos ir dėsto vie-
name iš Chicagos universitetų (jos 
du sūnūs su iš Lietuvos atvykusiu 
giminaičiu žuvo laivelio nelaimėje 
Michigano ežere). Sūnus Jonas 
baigė Technikos institutą, apsigynė 
doktoratą ir darbuojasi Filadelfijos 
moksliniame institute. 

Paklausėme, ką reikia daryti, 
norint sulaukti 104 metų ir dar būti 

tvirtam. Profesorius nieko konkre-
taus negalėjo atsakyti. Jis teigė, jog 
reikia laikytis nustatytų normų, nors 
ne visiems žmonėms galioja tos pa-
čios taisyklės. Tačiau vėliau jis davė 
konkrečius patarimus. Profesorius 
minėjo, jog daug druskos, cukraus 
nėra gerai. Bet yra žmonių, kurie 
mėgsta valgyti aštriai, saldžiai arba 
sūriai ir gyvena gana ilgai. Jo nuo-
mone, kiekvienas žmogus yra indivi-
dualus ir ne visiems galima taikyti tą 
patį receptą. Norint sužinoti ilgaam-
žiškumo paslaptį, būtina įsigilinti į 
šį profesoriaus patarimą: reikia daug 
judėti, derinti fizinį darbą su proti-
niu ir atvirkščiai. Senatvėje papras-
tai egzistuoja dvi pagrindinės ligos: 
depresija ir demencija, kuri dar va-
dinama Alzheimerio liga. Protiškai 
dirbant, rašant, skaitant, sprendžiant 
įvairius galvosūkius, žaidžiant šach-
matais, šaškėmis ir atliekant visuo-
menei naudingą darbą, kaip rodo 
medicinos praktika, šių ligų galima 
išvengti arba jas atitolinti. Šia tema 
yra geras posakis apie žmogaus pro-
tą: „Use it or lose it“ („Naudok jį, 
kitaip jį prarasi“). 

Pats profesorius nuo jaunystės 
mėgo sportuoti, grūdintis, laisvalai-
kiu žaidė futbolą bei kitus žaidimus, 
tik vėliau jam mažai laiko likdavo 
sportui, bet jo protui duodavo darbo 
visuomeninė bei mokslinė veikla. 

Šiandien J. Meškauskas fi-
zinei veiklai jau neturi jėgų, tačiau 
protą lavina skaitydamas, rašyda-
mas. Jį aplanko buvęs jo studentas, 
taip pat gyvenantis Beverly Shores, 
dr. Kazys Ambrozaitis, su kuriuo 
kartu prisimena senus, Vokietijo-
je praleistus laikus. Profesorius dar 
turi kuo puikiausią atmintį, tad pasa-
kojant kad ir seniausius įvykius jam 
žodžių ieškoti nereikia. 

Daug visokių žinių apie pra-
eitį gydytojas mums suteikė, atrodė, 
kad kalbėjau su kokiu 70-mečiu, o 
ne su 104-ąjį gimtadienį atšventusiu 
žmogumi. 

Baigdamas šį rašinį noriu pa-
linkėti dr. J. Meškauskui dar daug 
sveikų ir gerų metų. Tegul gerasis 
Dievulis jį dar ilgai laiko drūtą. Te-
gul jo auksinio laikotarpio dienos 
būna giedros ir malonios! 

Edvardas Šulaitis

JAUNAS JUOZAS MEŠKAUSKAS (VIRŠUJE DEŠINĖJE) SU TĖVŲ ŠEIMA LIETUVOJE
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Aurimui „Odi“ Bakchis įteikta „Formula 
Drift“ profesionalaus vairuotojo licencija

Rugpjūčio 21 d. Aurimui 
„Odi“ Bakchis po laimėto 2010 
metų „Vegas Pro Am“ čempionato 
Las Vegas Motor Speedway trasoje 
buvo įteikta „Formula Drift“ profe-
sionalaus vairuotojo licencija. Pas-
kutinis „Vegas Pro Am“ etapas vyko 
toje pačioje trasoje, kurią naudojo 
ir „Formula Drift Pro“ čempionato 
dalyviai. Licencija Aurimui buvo 
įteikta ant „Formula Drift“ podiumo, 
nepraėjus ir metams nuo dalyvavi-
mo oficialiose „Drift‘o“ varžybose 
pradžios.

Pietų Californijoje, Los An-
geles, gyvenantis Aurimas autospor-
tu užsiima jau keletas metų. Kartu su 
žmona Amy jie sėkmingai dalyvauja 
mėgėjiškose autoralio varžybose, 
kuriose pasiekta taip pat ne viena 
pergalė.

Aurimas „Vegas Pro Am“ 
varžybose laimėjo du etapus ir 
rugpjūčio 21 d. užbaigė trečias. 

Aurimo pažintis su 
„drifting‘u“ prasidėjo „Adams Mo-
torsport Park‘e Riverside“, Cali-
fornijoje, 2009 vasarį. Po maždaug 
aštuonių mėnesių treniruočių su 
1989 m. „Nissan 240 SX“ – pir-
mosios varžybos. Su nepakanka-
mai paruoštu automobiliu Aurimas 
finišavo antras „Willow Springs“ 
tarptautinėje trasoje „Top Drift“ 
varžybų antrajame etape ir pasiekė 
pergalę 2010 XDC antro etapo 
varžybose Las Vegas, Nevadoje. 

Rezultatai vargu ar būtų pa-
siekti be paramos, kurią 2010 m. 
sezone suteikė 702 Graphics, Clutch 
Masters, Dstroyr, Godspeed Project, 
R Rated Motorsports ir Turboim-
port.com.

2011 m. laukia „Formula Drift 
Pro“ varžybos, kuriose Aurimas taip 
pat planuoja varžytis.

Amy Bakchis



232010 Lapkritis  /  Pasaulio lietuvis

PLB kraštų žinios

Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus Chicagoje yra „Chicago Cul-
tural Alliance“ (Chicagos kultūros 
sąjungos) narys. Sąjungos nariai yra 
įvairūs Chicagoje esantys etniniai 
muziejai, kultūros centrai bei istorijos 
draugijos. Nuo 2007 iki 2009 metų 
Sąjunga, kartu su „Arts & Business 

Muziejaus veiklą įvertino Chicagos meno ir verslo taryba

Council of Chicago“ (Chicagos meno 
ir verslo taryba) vykdė programą, ku-
rios metu tikrino šešiolikos etninių 
muziejų veiklą. Šio patikrinimo tiks-
las buvo įvertinti esamą padėtį ir 
suteikti vertingų patarimų organiza-
cijai, kad ši galėtų kryptingai aug-
ti, plėstis, stiprėti. Balzeko lietuvių 

kultūros muzejui patikrinimo rezul-
tatai buvo pranešti rugsėjo mėnesio 
pradžioje įvykusiame bendrame susi-
rinkime, kuriame dalyvavo muziejaus 
direktorių tarybos nariai, muziejaus 
darbuotojai ir muziejaus neapmokami 
talkininkai. 

Karilė Vaitkutė

CHICAGOS KULTŪROS SĄJUNGOS DARBUOTOJA MIMOSA SHAH IR CHICAGOS MENO IR VERSLO TARYBOS KONSULTANTĖ LISA 
TYLKE BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI PATEIKĖ VEIKLOS ĮVERTINIMĄ IR VERTINGŲ PASIŪLYMŲ, PADĖSIANČIŲ ATEITIES 
VEIKLOJE. NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS: ROBERT BALZEKAS, EILEEN MACKIEVICH, STANLEY BALZEKAS, JR., SIGITA BALZEKAS, 
MARIA KRAUCHUNAS, MIMOSA SHAH, RITA JANZ, LISA TYLKE, STANLEY BALZEKAS, III, IRENE NORBUT, ELLI KATAUSKAS, 
KARILE VAITKUTE, JOSEPH KATAUSKAS, BARBARA HOWLEY

KOL KAS MAŽAI ŽINOME APIE ŠIO 
KRAŠTO LIETUVIUS – ESAME GAVĘ 
PORĄ LAIŠKŲ, KURIUOS PARAŠĖ AUŠRA 
LARBEY. DŽIAUGIAMĖS JOS INICIA-
TYVA PRISTATYTI BENDRUOMENĘ, KU-
RIOS DAR NĖRA OFICIALIUOSE PLB 
SĄRAŠUOSE. AUŠRA YRA PASIŽADĖJUSI 
PLAČIAU PAPASAKOTI APIE SAVO VEDAMĄ 
BENDRUOMENĘ IR NUOŠIRDŽIAI JAI 
TALKINANTĮ LIETUVOS GARBĖS KONSULĄ 
ANDY LIM. ŠI NUOTRAUKA TEBUS AN-
ONSAS Į BŪSIMUS PASAKOJIMUS APIE 
SINGAPŪRO LIETUVIUS.

AUŠRA LARBEY (IŠ KAIRĖS), LIETU-
VOS GARBĖS KONSULAS ANDY LIM, STE-
PHANIE TAŠKŪNAS, SIMON TAŠKŪNAS

SINGAPŪRE
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Literatūroje galima rasti 
keletą prof. Juozo Ereto įvardijimų: 
„Lietuviškasis šveicaras“, „Dviejų 
tautų šviesuolis“, „Šveicarijos 
sūnus, Lietuvos patriotas“, „J. Ere-
tas – tarp dviejų pasaulių…“ 

Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės senjorams J. Eretas 
yra gerai pažįstamas. Jis po sugrįžimo 
į Šveicariją dalyvavo ne tik lietuvių 
Vasario 16-osios minėjimuose, Eu-
ropos lietuvių studijų savaitėse 
su paskaitomis, bet ir spausdino 
Šveicarijos laikraščiuose straips-
nius, atkreipiančius visuomenės 
dėmesį į „užmirštuosius baltus“ ir 
reikalaujančius neužmerkti akių 
prieš neteisėtą lietuvių ir Pabaltijo 
kraštų okupaciją, o lietuvius emi-
grantus, kurie buvo išvaryti iš savo 
tėvynės ir atsirado tremtyje, skatino 
nepasinerti į geresnio gyvenimo ma-
lones, bet ruoštis sugrįžimui ir dar-
bui Lietuvoje. 

Kas paskatino įprasminti J. Ereto 
nuopelnus Lietuvai

ŠVEICARIJOJE Juozas Eretas – Tūkstantmečio šveicaras
Jūratė Caspersen

Pasitinkant Lietuvos var-
do tūkstantmetį, ŠLB aktyvui kilo 
idėja „perbėgti“ per  istoriją ir 
paieškoti iškilių šveicarų, kurie la-
biausiai nusipelnė Lietuvai, pali-
ko laiko neišdildomų pėdsakų jos 
nepriklausomybės ir laisvės by-
loje, kultūroje, moksle ar mene. 
Be didelių dvejonių, tiek karo 
pabėgėlių, tiek vyresnių trečiosios 
kartos išeivių lūpose pirmiausia pa-
sigirsdavo prof. Juozo Ereto (1896-
1984) vardas. Prof. Juozui Eretui dar 
gyvam esant, buvo pažymimi jo jubi-
liejai užsienyje gyvenančių lietuvių 
straipsniais ir prisiminimais iš Lietu-
vos laikų, o 75-ojo gimtadienio pro-
ga prof. J. Ereto bičiuliai išleido New 
Yorke knygą „Didysis jo nuotykis. 
Prof. J. Eretas Tarnyboje Lietuvai“ 
(1972).  Lietuvos katalikų mokslų 
akademijos darbuotojų dėka semi-
narais ir straipsniais paminėtos prof. 
J. Ereto 10-osios mirties metinės, 
o 1996 metais, minint J. Ereto 
100-ąsias gimimo metines, jo garbei 
buvo suruoštos mokslinės konfe-
rencijos ir parodos Vilniuje, Kaune, 
Telšiuose ir Kupiškyje. Iškilmėse 
dalyvavo trys J. Ereto vaikai, anūkas 
ir žentas iš Šveicarijos. Savo ruožtu 
JAV, Australijos ir Šveicarijos lie-
tuviai pagerbė didį šveicarą savo 
šventiniuose minėjimuose.

Gimęs ir miręs Bazelyje, 
iškeliavo Juozas Eretas Anapilin, jo 
paties prašymu, apsuptas lietuviška 
trispalve, skambant lietuviškiems 
atsisveikinimo žodžiams ir garbės 
sargyboje budint Vasario 16-osi-
os gimnazijos Vokietijoje lietuvių 
moksleiviams,  pasipuošusiems tau-
tiniais rūbais. Išėjo J. Eretas, taip ir 
nesulaukęs Lietuvos išlaisvinimo, 
kuriam atidavė didžiają savo gyve-
nimo dalį. 

Prof. Juozo Ereto gyvenimo ir 
veiklos apybraiža nusipelno ne vien-
os knygos ir yra beveik neįmanoma 
trumpai jos nušviesti, nenuskur-

dinant jo įvairialypės asmenybės 
ir nesumenkinant jo darbų apim-
ties ir reikšmės. Tik labai supapra-
stinant, būtų galima kalbėti apie tris 
ryškius vertikalius gyvenimo etapus 
– Šveicarija (23 metai) – Lietuva 
(21 metai) – Šveicarija (43 metai), 
o horizantalioje plotmėje būtų jo 
akademinė ir mokslinė, žurnalistinė 
ir kūrybinė bei visuomeninė ir 
organizacinė veikla. Visos trys ho-
rizontalios sritys ėjo persipynusios 
viena šalia kitos, stebindamos aplin-
kinius savo produktyvumu, intensy-
vumu ir kokybe.

J. Ereto pažintis su Lietu-
va prasidėjo studijų (1915-1918) 
Fribūro universitete metu, kur jis 
studijavo germanistiką, istoriją ir 
filosofiją. Tuo metu ten buvo gana 
didelė lietuvių studentų kolonija, 
veikė akademinio jaunimo korpora-
cija „Lithuania“ ir Lietuvos infor-
macijos biuras, kuris ruošė ir platino 
informaciją apie įvykius Lietuvoje 
ir jos siekius. Lietuviams reikėjo 
pagalbininko, laisvai kalbančio 
Šveicarijos kalbomis. Juozas Eretas, 
paveiktas lietuvių patriotizmo, ėmė 
mokytis lietuvių kalbos ir domėtis 
Lietuvos istorija ir jau 1918 me-
tais parašė didžiulį veikalą (apie 
500 psl.) vokiečių kalba „Litauen 
in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft“ („Lietuva praeityje, da-
bartyje ir ateityje“) (Bern, 1919). 
Vidiniame puslapyje po antrašte J. 
Eretas prideda citatą iš Šilerio „Vil-
helmas Tellis“: „Wir wollen frei sein, 
wie die Väter waren“ („Mes norime 
būti laisvi, taip kaip mūsų tėvai 
buvo“). Netrukus jis buvo išverstas 
į prancūzų kalbą. 

J. Eretas labai susibičiuliavo 
su žemaičiu Mykolu Ašmiu, ku-
ris, sergantis kaulų džiova, buvo 
atvykęs ne tik gydytis, bet ir apsi-
ginti Fribūro universitete daktaro 
disertacijos. Mykolas Ašmys buvo 
didis Klaipėdos krašto patriotas, 

PROF. J.ERETAS 1954 M. CIURICHE, 
VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖJE. ARCHYV. 
NUOTR.
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Karaliaučiaus universitetą baigęs 
šviesuolis. Fribūre jis mokė Juozą 
Eretą lietuvių kalbos, ir jie kartu re-
dagavo žurnalą „Litauen“. Užklupus 
ispaniškam gripui, M. Ašmys, jau 
gulėdamas mirties patale, prisaik-
dino Juozą Eretą vykti vietoj jo į 
Lietuvą nors vieneriems metams 
dirbti atkuriamos Lietuvos labui. 
Eretas pažadėjo… Baigęs Fribūro 
universitetą ir įgijęs filosofijos 
mokslų daktaro laipsnį, Juozas Ere-
tas 1919 m. išvyko į Lietuvą vykdy-
ti savo pažado. Ir taip vieneri metai 
pavirto dvidešimt vieneriais, ir tikri-
ausiai būtų jie dar labiau užsitesę, jei 
ne sovietinė Lietuvos okupacija.

Iš Fribūro – į Kauną
„Pirmas įspūdis mane slėgte 

prislėgė. Kaunas – tai kietas prabu-
dimas…“, – rašė J. Eretas laiške St. 
Šalkauskiui į Šveicariją.

Tik atvykęs į Lietuvą, Juozas 
Eretas yra paskiriamas Užsienio 
reikalų ministerijos patarėju, jam 
pavedama organizuoti spaudos 
informacijos biurą. Jau 1920 m. 
balandžio 1 d. Eretas įkūrė ELTĄ 
(Ereto Lietuvos telegramų agentūrą) 
ir buvo paskirtas pirmuoju jos direk-
torium. Įsteigęs dar keturiolika EL-
TOS skyrių Lietuvoje ir užsienyje, 
Eretas iš tarnybos pasitraukė.

1920 m. Lietuvoje kūrėsi 
Aukštesnieji kursai. Dr. Juozas Ere-
tas buvo pakviestas į jų organizacinį 
komitetą, o jiems pradėjus veikti, 
dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą. 
Kuriantis Lietuvos universiteto Teo-
logijos-filosofijos fakultetui, J. Ere-
tas buvo pakviestas dirbti extraor-
dinariniu profesoriumi ir kurį laiką 
vadovavo visuotinės literatūros ka-
tedrai. Taip pat prisidėjo kuriant Lie-
tuvos katalikų mokslo akademiją, 
organizavo jos suvažiavimus. Prof. 
Ereto akademinė veikla tėsęsi iki 
1940 metų. Dėstydamas jis paruošė 
keletą stambių mokslinių darbų, 
parašė „Vokiečių literatūros istoriją“ 
(1931), knygą apie jaunąjį Gėtę 
(1932) ir išsamią studiją „Rėzos 
santykiai su Goethe“ (1938). 10 
metų (1930-1940) buvo Teologi-

jos-filosofijos fakulteto leidžiamo 
žurnalo „Athenaeum“ redaktoriumi. 
Apie 1921 metus, Tumo-Vaižganto 
prašomas, Eretas atgaivino dar vys-
kupo M. Valančiaus įkurtą Lietuvių 
katalikų blaivybės draugiją, įkūrė 
jų laikraštį „Sargyba“, važinėjo po 
Lietuvą į draugijos susirinkimus. 
Sveiką gyvenimo būdą Eretas ska-
tino ir sportu. Kartu su K. Dineika 
1922 m. įkūrė Lietuvos gimnasti-
kos ir sporto federaciją, o 1923 
m. – Sporto lygą, parašė du sporto 
vadovėlius, prie sporto organizacijų 
steigė laikraščius ir juos leido.

1922 metais Juozas Eretas 
priėmė Lietuvos pilietybę ir įstojo į 
Krikščionių demokratų partiją. Ne-
trukus buvo išrinktas į II Seimą, bet 
politinė karjera jo visai nedomino, 
ir nebaigęs kadencijos Eretas iš jo 
pasitraukė. Kur kas labiau jį traukė 
mokslinė ir visuomeninė veikla, 
ypač organizacinis darbas su jauni-
mu. Kūrė ateitininkų kuopeles, kar-
tu su V. Mykolaičiu-Putinu įkūrė ir 
globojo universiteto Teologijos-filo-
sofijos fakulteto studentų ateitininkų 
meno jaunimo draugiją „Šatrija“, 
sėkmingai pertvarkė katalikiškojo 
kaimo jaunimo sąjungą „Pavasa-
ris“. Eretas pradėjo organizuoti pir-
muosius masinius Pavasarininkų 
suvažiavimus, į juos susirinkdavo 
nuo kelių iki keliolikos tūkstančių 
kaimo jaunimo iš visos Lietuvos ir 
svečių iš užsienio. Už nepalankius 
žodžius valdžiai vieno suvažiavimo 
metu Juozas Eretas su kitais dviem 
pavasarininkais buvo Smetonos 
valdžios (1932 m.) trims mėnesiams 
uždarytas į Marijampolės kalėjimą.

Sugrįžimas į Šveicariją
Neaišku, ką dar būtų prof. 

Juozas Eretas nuveikęs Lietuvoje, jei 
ne 1940-ųjų sovietinė okupacija. Ere-
tas gerai suvokė, kad yra beprasmiška 
„pačiam padėti galvą budeliui ant 
kaladės“. Būdamas lais-vas jis gali 
daug daugiau Lietuvai padėti ir 
sėkmingai kovoti už jos laisvę.

1941 metų kovo 22 d.  sugrįžęs 
į gimtajį Bazelį su lietuve žmona Ona 
Jakaityte Eretiene ir 5 vaikais Juozas 

Eretas iš pradžių įsidarbino Fribūro 
universiteto kancleriu, o nuo 1942 
metų iki pensijos 1962 metais dirbo 
valstybinėje Bazelio gimnazijoje. Jis 
įsijungė į platesnę švietėjišką veiklą, 
trylika metų buvo renkamas į Baze-
lio kantono švietimo tarybą, ruošė ir 
publikavo studijas įvairiais švietimo 
klausimais.

Prof. Juozo Ereto lietuviškoji 
visuomeninė veikla Šveicarijoje įgauna 
kitą pobūdį. Jis aktyviai įsijungia į 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, išrenkamas ŠLB Garbės teismo 
nariu, skaito paskaitas Vasario 16-osi-
os minėjimuose bei Europos lietuvių 
studijų savaičių metu, susitikinėja su 
lietuviais kitose šalyse – keliskart ap-
silanko JAV, Italijoje ir Vokietijoje. Jis 
drąsiai kalba pavergtųjų Baltijos šalių 
vardu, įvairiomis progomis skaito pas-
kaitas šveicarams ir kitataučiams apie 
gėdingą Hitlerio-Stalino paktą ir jo pa-
sekmes.

Išėjęs į pensiją, J. Eretas 
pasišvenčia plunksnos darbams: 
parašo savo egzilinę trilogiją ir 
atskiromis brošiūromis išleidžia 
Londone: „Tremtis – prakeiki-
mas ar uždavinys“ (1963), „Trem-
ties lietuvis idėjų sūkuryje“ (1965) 
ir „Mažosios valstybės ir tautos“ 
(1966). Šiuose veikaluose J. Ere-
tas įprasmina tremtį ne kentėjimu, 
bet pasiaukojamu darbu ir kūryba, 
ruošimusi grįžimui į Tėvynę. Pir-
moje trilogijos brošiūroje J. Eretas 
rašė: „Tikras kūrėjas savo jėgų svorį 
jaučia savyje ir dėl to kūrybiškas 
yra net toli nuo savųjų. Jam Lietuva 
yra ten, kur jis pats yra… Kad emi-
grantai tikrai gali nuveikti didelius 
darbus, atlikti epochinius žygius, 
sukurti net pasaulinės reikšmės vei-
kalus, tai parodo daugybė garsių 
pavyzdžių… Iš viso yra idėjų, kuri-
os užgimsta tik svetur, priverstinia-
me ar pasirinktame egzilyje <….>. 
Klaidinga tad manyti, jog tremtis 
esą tik nekūrybiško nusiminėlio si-
nonimas“ (psl.12). Straipsnio gale J. 
Eretas jau atvirai klausia skaitytojo: 
ar nebus tremtis kūrybingiems lietu-
viams proga atlikti darbus, kurių da-
bar negali atlikti lietuviai savo oku-
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puotoje šalyje? Ir todėl ar tik nebus 
tremtis jiems Dievo skirta dovana?

1970 metais Bazelyje išeina 40 
psl. knygelė „Baltisches Schicksal“, 
kurioje yra keturi rašiniai, anksčiau 
skelbti Ciuricho ir Bazelio spaudo-
je. Juose Juozas Eretas išaukština 
Baltijos tautas, jų išskirtinę istoriją 
bei kalbą ir teigia, kad jos tikrai nu-
sipelno Europos valstybių solidaru-
mo ir palaikymo. Šį veikalą J. Eretas 
dedikavo savo žmonai lietuvei Onai 
Jakaitytei Eretienei (1898-1954), 
kuri buvo Baltų sielos įsikūnijimas 
ir kurios likime buvo jos visos tau-
tos tragizmas. „Po to, kai ji atidavė 
atstatomai Tėvynei visas savo jėgas, 
beliko jai tik tremtis, kuri nieko dau-
giau negalėjo duoti, kaip kapavietę 
laisvoje žemėje“ (aut. vert.).

1973 metais J. Eretas vėl 
beldžiasi į laisvų pasaulio valstybių 
sąžinę savo veikalu „Die verges-
senen Balten“ („Užmirštieji baltai“, 
pirmąkart brošiūra išleista lietuvių 
kalba Kaune 2001 m.). Jo dedika-
cijoje prof. Juozas Eretas užrašo: 
„skiriama mano Baltijos draugams 
– tiems, kurie Tėvynėje be laisvės, 
ir tiems, kurie laisvėje be Tėvynės“.

Prof. Juozui Eretui Lietuva 
buvo antroji Tėvynė, kurios kūrimui 
ir atstatymui jis atidavė gražiausius 
savo metus, kur jis subrendo kaip 
mokslininkas ir žurnalistas. Mano 
akimis, Juozas Eretas tapo lietu-

viu, nes sugrįžęs į Šveicariją, į savo 
tikrąją Tėvynę, jis jautėsi pats trem-
tiniu ir labai suartėjo su kitais to pa-
ties likimo lietuviais Šveicarijoje. 
Visi jo darbai liudija meilę mūsų 
kraštui ir žmonėms, didžiulę pagarbą 
išskirtinei jos kalbai. Juozas Eretas 
– tai laisvo pasaulio demokratinių 
ir krikščioniškų vertybių skleidėjas, 
sąžinės žmogus, tęsintis pažadą 
mirštančiam bičiuliui, nepabūgęs 
sunkumų ir nepriteklių, kūrė Lie-
tuvoje naujas valdymo ir veiklos 
struktūras, švietė jaunimą, blaivi-
no tautą. O kai gyvenimo kreivė 
staigiai pasisuko nenumatytu kam-
pu, jis nepasidavė, ir savo darbu ir 
kūryba toliau kovojo už pavergtų ir 
okupuotų tautų ir žmonių laisvę. 

Lietuvių tauta neužmiršo pa-
trioto prof. Juozo Ereto. 2001 m. 
Kaune, VDU Katalikų teologijos 
fakulteto kiemelyje, buvo pastatytas 
ir pašventintas koplytstulpis, skirtas 
Juozui Eretui ir jo žmonai Onai Ja-
kaitytei. 2006 metais, pažymint110-
ąsias gimimo metines, Kaune, ant 
Rotušės aikštės Nr. 23/2 atidengta 
memorialinė lenta Juozui

Eretui (Joseph Ehret)
„Šveicarijos lietuvių žinios“, 

2010 m. balandis

 ANT NAMO BAZELYJE, KUR 1941 M. PASITRAUKĘS IŠ LIETUVOS SU ŠEIMA GY-
VENO KAUNO UNIVERSITETO PROFESORIUS JUOZAS ERETAS, NESENIAI ŠVEICARIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR LIETUVOS DIPLOMATŲ PASTANGOMIS ATIDENGTA 
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Mažame kaime Berno 
apylinkėse stovi tipiška ūkininko 
sodyba su senu, dideliu gyvenamuo-
ju pastatu, statytu dar 1834 metais, 
su šveicarų aviganiu, su karvėmis 
ir daržovių lysvėmis. Prie namo ne-
pailsdamos, garsiai besijuokiančios 
ir šūkaujančios, ant batuto šokinėja 
dvi dailios, šviesiaplaukės mergaitės. 

Visa tai atrodo labai jau 
šveicariškai. Bet tai tik dalis tiesos! 
Nes abi mergaitės kalba specialiu 
berno dialektu (girdimi tokie žodžiai 
kaip „gerai“ ir „taip“). Pašaliniam 
stebėtojui kyla klausimas, kodėl 
bioūkininko sodyboje, viduryje 
Šveicarijos ūkininkų dukros supran-
ta ir kalba lietuviškai. 

Ši istorija prasidėjo prieš 
penkerius metus. Mes, sutuok-
tiniai Izabelė ir Samuelis Otti, 
nusprendėmė Lietuvoje įteikti 
įvaikinimo prašymą. Prieš šį 
apsisprendimą buvo atlikti medi-
cininiai patikrinimai ir nesėkmingos 
terapijos – mes negalėjome susilauk-
ti savų vaikų. 

Bet kodėl būtent Lietu-
va? Šį sprendimą priėmėme dėl 
įvairių priežasčių: Lietuva yra 
demokratinė valstybė. Anuomet 
mums didelį įspūdį padarė Lietuvos 
nepriklausomybės kova. Baltijos ke-
lias, dainuojantis parlamento pirmi-
ninkas ir jo dainuojanti revoliucija, 
taikių žmonių masių prie televizijos 
bokšto išvaikymas su sovietų tankais 
ir tiesioginė šių įvykių transliacija – 
visa tai mes girdėjome per radiją ir 
skaitėme laikraščiuose, žavėjomės 
lietuvių drąsa ir atkaklumu.

Lietuva yra Europos Sąjungos 
narė, ratifikavusi ir pasirašiusi 
tarptautinio įvaikinimo sutartį (Haa-
gos susitarimas). Pagal šią sutartį 
įvaikinimas yra tiksliai reglamen-
tuotas. Visuose lygiuose atliekamos 

Šiuolaikinė pasaka,
arba mūsų lietuvaičių dukrų Skaistės ir Ugnės istorija

Izabelė ir Samuelis Otti
kontrolės, valstybės, susijusios su 
šiuo reikalu, teisiškai bendradar-
biauja. Kriterijai yra ne tik griežti, 
bet ir griežtai pritaikomi. Tai sutei-
kia saugumo abiems šalims. 

Lietuva yra gana greitai pa-
siekiama iš Šveicarijos. Kadan-
gi mes nenorime prarasti ryšio su 
vaikų tėvyne, atstumas yra svarbi 
priežastis. Tačiau mes susidūrėme su 
kalbos barjeru. Nors mes ir kalbame 
tarptautiniu mastu pripažintu Berno 
dialektu, tačiau geografiniame Euro-
pos centre su šia kalba mes turėjome 
nedaug šansų. Per internetą susira-
dome vertėją Sigitą Mikantavičienę. 
Po ilgų susirašinėjimų ir daugybės 
oficialių dokumentų pagali-
au galėjome Lietuvoje įteikti 
įvaikinimo prašymą. 

Būdami brandaus amžiaus 
(45 metų), apsiprendėme įsivaikinti 
du vaikus. Taip mes padidinome 
mūsų galimybes, kadangi vaikai – 
giminaičiai ne taip greitai įvaikinami. 
2009 m. rugsėjį gavome iš Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos pasiūlymą įsivaikinti se-
sutes Skaistę (gimusią 1999 m.) 
ir Ugnę (gimusią 2001 m.). Mes iš 
karto įsimylėjome abi mergaites nu-
otraukoje. Po mūsų raštiško sutiki-
mo, 2009 m. spalį Kaune galėjome 
pirmą kartą mergaites aplankyti ir 
pamatyti. Lapkričio 20 d. Vilniaus 
apygardos teisme buvo nagrinėjama 
įvaikinimo byla. Teisėja paklausė ir 
mergaičių nuomonės, ir po jų sutiki-
mo mūsų prašymas buvo patenkin-
tas, įvaikinimas įsigaliojo. Nuo 2009 
m. gruodžio mums nuolat šypsosi 
saulė. Gruodžio 2 dieną mergaitės 
atvažiavo į Obervilį. 

Nuo to laiko jos jau apsiprato, 
greitai mokosi vokiečių kalbos (taip 
pat ir Berno dialekto), noriai eina į 
mokyklą ir jau gali gerai susikalbėti. 

Be viso to, jos turi daug užsiėmimų: 
dirba ir jodinėja su nykštukiniais 
asiliukais, padeda karvių tvarte 
(abiems didelį įspūdį paliko karvės 
veršiavimasis), padeda sodybos 
parduotuvėlėje, sodinant salotas, 
nuimant derlių ir t.t. Visi kaimynai 
labai džiaugiasi linksmomis ir at-
viromis mergaitėmis, kurios mielai 
ir daug dainuoja. Dainavimas prieš 
žiūrovus, matyt, yra gera lietuviška 
savybė ir šveicarų vaikams labai 
neįprasta.

Skaistė ir Ugnė labai greitai 
visko mokosi: dviračiu važiuoti 
jos išmoko per vieną gruodžio 
šeštadienio rytą. Sekmadienio rytais 
mes einame plaukti – abi mergaitės 
plaukia jau gana gerai. Per spor-
to savaitę buvome Valis Alpėse, 
mergaitės ėjo į slidinėjimo mokyklą 
ir dabar abi jau gerai slidinėja. Jos 
čia susirado daug draugių ir draugų, 
jos smalsiai apžiūrinėja, kaip šie 
vaikai gyvena (ir ką jie turi!). 

Mes jaučiamės taip, tarsi 
išgyventume pasaką: vienu metu 
gauti dvi nuostabias dukras mums 
yra didelė laimė. Mergaitėms patin-
ka gyvenimas Šveicarijoje; tačiau 
mes rūpinamės, kad jos ir toliau 
suprastų bei rašytų lietuviškai. Mes 
ir toliau palaikysime ryšius su Lietu-
va, kadangi mergaitės turi jaunesnę 
sesutę Lietuvoje, kuri prieš dvejus 
metus buvo įvaikinta vienos lietuvių 
šeimos.

Kai tik mergaitės panorės, 
mes vėl važiuosime į Lietuvą, kad 
jos galėtų aplankyti sesutę bei kitus 
pažįstamus žmonės ir vietas. Mes 
visi truputį sulietuvėjome!

Ir tai yra puiku!
Iš vokiečių kalbos vertė 
Virginija Siderkevičiūtė

„Šveicarijos lietuvių žinios“, 
2010 m. balandis
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–Trumpai papasakok apie 
save, apie savo profesiją. 

–Užaugau Šiaurės Vokietijoje. 
Savo žurnalistinę karjerą pradėjau 
vienoje Hamburgo leidykloje. 
Mano profesija įdomi tuo, kad dar-
bas apima labai plačią temų skalę, 
kad leidžia daug pažinti, pakeliauti. 
Vėliau esu dirbęs įvairių laikraščių 
ir žurnalų leidyklose Miunchene ir 
Berlyne. Iš Berlyno buvau pasiųstas 
žurnalistiniam reportažui į Lietuvą. 
Vilniuje susipažinau su šveicaru, 
laikraščio „Baltische Rundschau“ 
leidėju, kuris man pasiūlė vyri-
ausiojo redaktoriaus pareigas jo 
laikraštyje. Jame išdirbau metus, 
nuo 2004 iki 2005. Šiuo metu šis 
laikraštis, deja, nebespausdinamas.

Lietuvoje labiausiai patiko žmonių sugebėjimas improvizuoti
– prisimena buvęs laikraščio „Baltische Rundschau“ vyriausiasis redaktorius, vienas 

nestandartinio turistinio vadovo apie Lietuvą autorių Heiko Meyer.

–Kaip tau sekėsi Lietuvoje, 
kas labiausiai patiko?

–Tais metais, kai dirbau Lietu-
voje, buvo Baltijos šalių įstojimo į Eu-
ropos Sąjungą laikotarpis: visur jautėsi 
pakili nuotaika, optimizmas. Vokiško 
laikraščio reporteriams buvo atviros 
visos durys, galėjome be kliūčių priei-
ti prie vadovaujančių politikų, eko-
nomikos specialistų, įžymių kultūros 
veikėjų. Lietuvoje tada buvo daug 
įdomiau, negu Vakaruose, kur viskas 
sureguliuota ir suplanuota. Lietuvoje 
pragyvenau maždaug ketverius metus, 
buvo labai įdomu stebėti visuomenės 
pokyčius, ypač patiko žmonių 
sugebėjimas improvizuoti. 

–O kuo tave sužavėjo 

lietuvės moterys, juk ne veltui 
išsirinkai lietuvaitę?

–Jos – kaip šviesos blyksniai, 
o ypač mano žmona… 

–Kokias dideles problemas 
matai Lietuvoje?

–Pirmiausia – tai didelė ko-
rupcija. Taip pat labai liūdnai nu-
teikia tai, kad pasikeitimų šalyje 
didžiaisiais pralaimėtojais tapo 
pagyvenę žmonės. Restoranuose, di-
deliuose prekybos centruose beveik 
nesimato vyresnių negu 60 metų 
žmonių.

–Kodėl išvykote su žmona iš 
Lietuvos į Šveicariją?

–Korespondentams Baltijos 
šalyse tapo sudėtingiau dirbti, nes 
kilus krizei Vakarai labiau užsiėmė 
savomis problemomis ir prarado 
susidomėjimą Rytų Europa. 2008 
m. gavau iš Berno įdomų pasiūlymą 
dirbti viename Šveicarijos 
laikraštyje. Mano žmona Rita au-
gina mūsų mažą dukrytę, mokosi 
vokiečių kalbos, kad ateityje būtų 
lengviau susirasti darbą pagal savo 
įmonių ekonomistės specialybę.

–Kaip jums patinka 
Šveicarijoje?

–Šveicarija – labai graži šalis 
su tvirtai ant žemės stovinčiais gy-
ventojais, kurie labai profesionaliai 
atlieka savo darbą. Įspūdį daro ir ge-
rai sutvarkytas visuomeninis trans-
portas. Savaitgaliais dažnai vietoje 
automobilio sėdame į traukinį ir to-
kiu būdu susipažįstame su įvairiomis 
šalies vietovėmis.

Klausinėjo ir iš vokiečių k.vertė 
V. Bischoff Handschin

„Šveicarijos lietuvių žinios“, 
2010 m. balandis
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Tai pavadinimas knygos, 
kurią sudarė ilgametis „Pasaulio 
lietuvio“ redaktorius Bronius Nai-
nys. Knygos paantraštė paaiškina: 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
veiklos atspindžiai“. Įdomiausia, 
kad ši knyga sudaryta iš „Pasaulio 
lietuvyje“ per dvidešimt trejus me-
tus, kiek Bronius Nainys paskyrė 
šio žurnalo redagavimui, parašytų jo 
vedamųjų. O tai reiškia, kad knygoje 
sukaupta aktualioji to laikotarpio – 
1967-1990 m. – išeivijos gyvenimo 
problematika.

Kodėl gimė ši knyga, auto-
rius paaiškina pirmajame skyriuje 
„Darbo pradžia“: „Taigi įsteigus 
Sąjūdį Lietuvoje didžioji Lietuvos 
emigracijos dalis sunkiai galėjo 
taikytis su realybe, kad Lietuvos 
vadavimas praktiškai prasidėjo be 
jos“, – stringa atmintin Lietuvos 
istorijos XII tomo I dalies autorių 
Česlovo Laurinavičiaus ir Vlado 
Sirutavičiaus teiginys, įtvirtintas 
storos 680 psl. knygos 83 puslapy-
je. Stringa kiekvieną kartą, prisi-
menant išeivijos nueitą kelią Sovietų 
Sąjungos okupuotos Lietuvos lais-
vinimo srityje. Seniai žinau, kad 
Lietuva nedaug žino apie išeivijos 
visuomeninę-politinę veiklą, taip 
pat, kad kažin kodėl ir nenori žinoti, 
tačiau kad tik tiek težinotų Sąjūdžio 
dvejų metų – nuo jo įsisteigimo 
1988 m. iki 1990 m. kovo vienuo-
liktosios – veiklą aprašantys moks-
lininkai, sunkiai galėjau tikėti. O 
gal čia kokia nors kita priežastis, 
išvada požiūrio į išeiviją apskritai? 
Tačiau ne šios knygos uždavinys tų 
priežasčių ieškoti ir jas nagrinėti. 
Mano užmojis yra parodyti bent dalį 
to Lietuvos laisvinimo darbo, kurį 
išeivija atliko, ir bent iš dalies patai-
syti klaidą, kurią daro minėtos kny-
gos autoriai, dargi iškilūs lietuviai 
mokslininkai. Beje, ne tik jie vieni, 
bet, ko gero, ir didžioji dalis net ir 
aukštosios Lietuvos visuomenės“.

Nors paviršutiniškai žinant 
lietuvių išeivijos, ypač pokarinės 

Lietuvos laisvinimo keliu
išeivijos, nusiteikimą ir pagrindinę 
veiklą, iš tiesų galima suabejoti šių 
Lietuvos istorikų geranoriškumu. 
Išeivija, kuri aktyviausiai reiškėsi 
Šiaurės Amerikoje, gyveno Lietu-
va, Lietuvos laisvinimo idėjomis. 
Jie šventė nepriklausomos Lietuvos 
valstybės šventes, rengė proklamaci-
jas ir peticijas, siekė savo gyvenamų 
valstybių vadovų dėmesio, o jį 
atkreipę primindavo apie Lietuvos 
valstybės okupaciją. Jie veikė kartu 
su kitų Baltijos valstybių išeiviais. 
Šiaurės Amerikos baltiečiai buvo 
didžiulė jėga – ne skaičiumi, o akty-
vumu, veiklos intensyvumu. Knygoje 
būtent daugiausiai vietos ir skiriama, 
anot autoriaus, 65 000 išeivių grupės 
pagrindiniam gyvenimo tikslui – vi-
suomeniniam-politiniam gyvenimui, 
susietam su Sovietų Sąjungos oku-
puotos Lietuvos laisvinimu.

„Knyga sudaryta pagal 
kalendorinę įvykių eigą. Taip, kaip jie 
aprašyti „Pasaulio lietuvyje“. Veiklo-
je, šalia naujų darbų, daug kas ir karto-
jasi: kasmet buvo ruošiamos Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo dien-
os, Vasario Šešioliktosios, Tragiškojo 
Birželio – trėmimų bei tame pačiame 
birželyje įvykusio tautos sukilimo 
prieš okupantą minėjimai, lietuviškojo 

mokslo pradžia, palyda senųjų bei su-
tikimas naujųjų metų. Visi šie įvykiai 
buvo primenami „Pasaulio lietuvio“ 
vedamaisiais. Todėl ir jie kartoja-
si, tačiau visgi čia ne nuodėmė, nes 
kasmet įvykiai pasaulyje keitėsi, 
tad keitėsi ir prie jų priderinama 
veikla. Šalia to, Lietuvos laisve 

BRONIUS NAINYS (DEŠINĖJE) IR KANDIDATAS Į JAV PREZIDENTUS (VĖLIAU PRE-
ZIDENTAS) RONALDAS REAGANAS, KURIO RINKIMŲ KAMPANIJOJE JAV, ILLINOIS VAL-
STIJOJE, B. NAINYS AKTYVIAI DALYVAVO
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besirūpinančiai visuomenei, kai metai 
iš metų Lietuvos laisvės prošvaisčių 
nebuvo matyti, visuomenei reikėjo 
naujo priminimo, paskatinimo dirbti, 
kad ji neužsiliūliuotų arba neviltyje 
nenugrimztų“, – rašo Bronius Nai-
nys įvade ir toliau įvardija konkrečius 
darbus: 

„Iš šios knygos skaityto-
jas, ypač okupacijos laikotarpiu 
gyvenęs geležine uždanga užda-
rytoje Tėvynėje ir negalėjęs nie-
ko patirti apie išeivijos veiklą, 
sužinos, kaip PLB veiklių lietuvių 
pastangomis Amerikos Kongrese 
buvo išrūpinta rezoliucija, raginan-
ti JAV Vyriausybę Lietuvos laisvės 
klausimą kelti Jungtinėse Tautose 
ir kituose laisvųjų valstybių atstovų 
viešuose susibūrimuose, kaip Lietu-
vos išlaisvinimu rūpintis Kongrese 
įsteigtas iš senatorių ir Atstovų Rūmų 
narių sudarytas „Ad Hoc“ komite-
tas, kuriam vienu metu priklausė net 
trečdalis Kongreso narių, kaip buvo 
išsaugota Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatinė Tarnyba, išrūpintas 
jos tęstinumas ir rasta pinigų jos 
išlaikymui. Taip pat, kaip buvo 
išsaugota Lietuvos aneksijos prie 
Sovietų Sąjungos nepripažinimo 
politika, o Australijoje – tikrai ne-
eilinis Lietuvių Bendruomenės 
laimėjimas – jos vyriausybės 1974 

metais panaikinta Lietuvos anek-
sijos nepripažinimo politika buvo 
susigrąžinta. Ir apie daug kitų 
svarbių politinių laimėjimų Lietuvos 
laisvinimo kelyje. Okupantą Sovietų 
Sąjungą ypač jaudino PLB, kaip 
nevalstybinės organizacijos (NGO), 
atstovų kartu su pasaulyje žinomais 
žurnalistais, „įsibrovimas“ į Helsin-
kio susitarimų vykdymo peržiūros 
konferencijas ir pranešimai pasau-
liui apie įvairiausius žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje. Taip pat ir nu-
olatiniai priminimai apie okupaciją“. 

Didžioji Amerikos lietuvių 
visuomenės dalis buvo „politizuo-
ta“, o tai reiškia – įsijungusi į Lie-
tuvos laisvinimo darbą vienokiu 
ar kitokiu būdu. Broniui Nainiui ši 
veikla ypač gerai žinoma, nes jis 
buvo vienas iš aktyviųjų visuomenės 
veikėjų, organizavusių čia paminėtus 
lietuvių politinius maršus. Apie šios 
asmenybės polinkį į visuomeninę 
patriotinę veiklą byloja ir biogra-
fjos, kurioje politika prasidėjo dar 
jaunystėje, faktai: po gimnazijos Bro-
nius Nainys baigė  ir Karo mokyklą. 
Studijuodamas Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete mechaniką 
vokiečių okupacijos metais dalyva-
vo rezistencinėje veikloje, o 1944 
m., artėjant antrajai sovietinei oku-
pacijai savanoriu įstojo į Tėvynės 

apsaugos rinktinę ir kaip kuopos 
kulkosvaidžių būrio vadas dalyvavo 
Sedos kautynėse su Raudonąja armi-
ja. Po to pasitraukė į Vokietiją. 

Būtume netikslūs, jeigu B. 
Nainio gyvenimą apribotume vien 
politika, toli gražu – jis buvo ir 
didžiųjų Amerikos lietuvių kultūrinių 
renginių, taip pat mokslininkų forumų 
– Mokslo ir kūrybos simpoziumų, ku-
rie Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
rengiami kartu su Lietuvos instituci-
jomis, organizatorių. Jis buvo vienas 
iš Lituanistikos katedros Chicagoje, 
Illinois universitete, steigėjų. Knygo-
je įamžintos šios lietuviškos instituci-
jos, kuri gyvuoja ir šiandien, gimimo 
aplinkybės. Štai 1981 m. „Pasaulio 
lietuvyje“ redaktorius vedamajame 
rašė: 

„PLB valdyba nutarė steigti 
Lituanistikos katedrą Illinois uni-
versitete, Čikagoje. 1978 m. Toronte 
įvykusios PLB V seimo įpareigota 
ir pustrečių metų tyrinėjusi sąlygas 
bei galimybes, valdyba priėjo iš-
vadą, kad tokios aukštojo mokslo 
įstaigos lietuvių išeivijai reikia ir 
kad ją įkurti išeivija pajėgs. PLB 
valdybai pritardami, tikime, kad taip 
pat jai pritars ir mūsų visuomenė, 
kuri turės sudėti šiam tikslui reikia-
mas lėšas. O tų lėšų, kaip jau mes 
iš ankstyvesnių spaudos pranešimų 
žinome, reikės apie 800 000 dolerių. 
200 000 dolerių žada iš kur nors 
gauti pats universitetas, o 600 000 
dolerių turės parūpinti PLB  valdyba. 
O tai jau sunkus uždavinys... Litua-
nistikos katedra bus mokslo įstaiga. 
Lietuviai mokslininkai išeivijai ruoš 
lituanistikos specialistus ir turbūt 
dirbs kitokį mokslinį darbą, liečiantį 
lietuvių kalbą, literatūrą, istoriją, gal 
liaudies meną ir kitus dalykus“.

Apie visus tuos darbus ir 
įvykius skaitytojas ras knygoje 
„Lietuvos laisvinimo keliu“, ku-
ri bus naudinga ir mokslininkui, 
tyrinėjančiam išeivijos istoriją, ir 
bet kuriam lietuviui, susirūpinusiam 
Lietuvos ir lietuvybės likimu bei no-
rinčiam gauti istorinių pamokų. 

Audronė Viktorija Škiudaitė

PITTSBURGH, PA, 1976 M. SPALIO 2 D. SUSITIKIMAS SU KANDIDATUOJANČIU 
Į JAV PREZIDENTO POSTĄ JIMMY CARTER. IŠ KAIRĖS: A. ŠIRVAITIS, KUN. DR. K. 
BUČMYS, M. JAKAITIS, KUN. K. PUGEVIČIUS, A. ZERR MAČIULAITYTĖ, KUN. G. 
KIJAUSKAS, JIMMY CARTER, R. ČESONIS, B. NAINIO DUKRA R. SUŠINSKIENĖ 
NAINYTĖ, DR. P. VILEIŠIS, J. GAILA
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Žemynas, kuriame lanky-
tis, tuo labiau apsigyventi nė sapne 
nesapnavau. Bet… gyvenimo keliai 
vingiuoti: kartais atsirandi ant tokio 
posūkio, net kvapą užgniaužia! Tai-
gi, mano dienoms slenkant vakarop, 
atsiradau senutės Žemės penk-
tame Žemyne ir negaliu atsistebėti, 
koks jis keistas, ypatingas, įvairus, 
įdomus, nepaprastas! Ne tik gyven-
tojai – žmonės įvairiausių tautų-
rasių mišinys, bet ypač geografija 
ir gamta. Gaublį sukinėjant, atro-
do, didelė sala Indonezijos salyne, 
bet vis dėlto Žemynas su klimato 
įvairove, su kalnais, su upėmis ir 
didžiulėmis dykumomis. 

Sename, sename (1969 m.) 
atlase Australija aprašyta kaip ne 
tik mažiausias žemynas, bet ir 
tuščiausias gyventojų skaičiumi – 
tik tiek, kiek New York’e! Dabar net 
juokinga tai skaityti. Per 40 metų 
Australija pūste išsipūtė 22 417 220 
gyventojų, susispietusių žemyno 
pakraščiuose didmiesčiais ir mieste-
liais. Tik didžiosios vidurio dyku-
mos retai apgyventos (Šiaurės Te-
ritorija, Gibson, Victoria) išskyrus 
aborigenų kaimelius. Bet ir aborige-
nai pamažu „miesčionėja“, apsigy-
vendami dykumų apylinkių mieste-
liuose ir didmiesčiuose.

Jei būtų kada skelbia-
mas Negražumo konkursas, Aus-
tralijos aborigenai be abejo jį 
laimėtų! Žinoma, nedailus kūnas 
dar neapsprendžia žmogaus dvasi-
os. Deja, aborigenai labai girtauja, 
vagia, ten nešvara ir bloga vaikų 
priežiūra. Tačiau šias blogybes jie 
perėmė iš baltųjų kolonistų, ku-
rie juos laikė net ne žmonėmis, o 
kažkokiais šio žemyno gyvūnais. 

Rašytoja Nijolė Jankutė dar maža mergaitė 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, iš ten – į JAV. 
Gyveno Chicagoje, išėjusi į pensiją išvyko gyventi pas dukterį į Australiją. Yra išleidusi knygų 
vaikams, romaną, kelionių išpūdžių knygų. Spaudai rengia dar vieną – Australijos įspūdžius. 

Siūlome ištrauką iš būsimosios knygos.

Australija!
Nijolė Jankutė

rašytoja

Na, ir elgėsi su jais kaip su gyvuliais. 
Pasibaisėtina apie tai skaityti knygo-
se, stebėti TV dokumentinius filmus. 
Bet… ar ne tas pats įvyko su Šiaurės 
Amerikos indėnais, Pietų Amerikos 
maya, inca, aztec tautomis, Afrikos 
negrais? Užsitarnavo baltoji rasė vis 
ryškėjantį išnykimą. Užsitarnavo…

Grižtu prie dabarties. 
Džiaugiuosi, kad savo smalsumą 
žvilgterėti į šį keistą kraštą paten-
kinau keliaudama su ekskursijomis, 
kurios (australams pliusas) buvo 
puikiai organizuotos, įdomiai su-
planuotos, tūkstančiais kilometrų 
išvingiuotos. Žinoma, neaplei-
dau ir Sidnėjaus didmiesčio, kurio 
pašonėje gyvenu, neapžiūrėjus. O 
jis gali daug kuo pasigirti, nekal-
bant jau apie pasaulyje garsius Ope-
ros rūmus ir Uosto tiltą! Tad, ką čia 

mačiau, apie tai kalbėjau, rašiau ir 
…vėl rašau.

O nuolat čia žaliuojanti augme-
nija ir garsiabalsiai sparnuočiai mane 
dar vis tebestebina. Paukšteliai, deja, 
į vyturių, lakštingalų, gegučių chorą 
netiktų… Bet į šarkas panašios, pik-
to žvilgsnio, aštriasnapės „magpies“ 
švilpauja pasigėrėtinai! Didžiosios 
baltos papūgos gali tik savo auksi-
niais kuodais pasigirti, nes jų bal-
sai – rimta konkurencija baisiųjų 
pasakų vaiduokliams! Tačiau vienas 
paukštelis – mano simpatija! Tai 
nedidukė, pilkakaklė, juodasparnė, 
aštriasnapė kukabura. Gražiai gie-
doti ji nemoka. Ji tik kvatoja seno 
gandonešio juoku, bet greit susidrau-
gauja, jei tik pašeri kokiu mėsgaliu. 
Kukaburos – mėsėdės – driežai ir 
mažos gyvačiukės – jų mėgstami 

RAŠYTOJA NIJOLĖ JANKUTĖ (KAIRĖJE) KELIONĖS PO AUSTRALIJĄ METU SU VA-
DOVE LINETE
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Pagrindinė šios senos baladės 
tema yra apie klajoklį (swagman), 
nešiną kuprine-antklode (swag). 
Klajoklis bastosi po Australijos 
dykumas, miškus, ant laužo ver-
dasi arbatą skardinėlėj ir dainuoja: 
„Waltzing Matilda, waltzing Matil-
da! You’ll come a-waltzing Matilda 
with me…under shade of a coolibah 
tree…“ (an. Valsą šokanti Matilda… 
ateik, valsuok su manim coolibah 
medžio pavėsy…). 

Oficialusis Australijos himnas 
vadinasi „Advance Australia Fair“ 
(Pirmyn, šaunioji? Australija“). 
Himno kompozitorius buvo Peter 
Dodds McCormick (1835-1916). 

Nustok kukenti, kukabura! 
Va, imk dar vieną kumpio gabaliuką. 
Ei! Negnybk į pirštą! Dar nutrauksi 
mano žiedą su opalu! Ar žinai, kad 
opalas tavo krašto brangakmenis? 
Tai Australijos simbolis – dykumų 
liepsna! Kaip Australijos Geologi-
jos draugija aiškina, šiame žemyne 
randama beveik 100% aukščiausios 
rūšies viso pasaulio opalų. Opalas – 
silica grupės mineralas, ir kaip kei-
sta, jis bespalvis, bet sudarytas iš 
mikroskopinių dalelių, kurios, paga-
vusios šviesą, mirga vaivorykštėm! 
Štai, žiurėk, kukabura, į mano žiedą. 
Matai, kaip mirguliuoja? 

Garsiausias ir brangiausias 
Australijos opalas yra juodasis. Jis 
maino spalvas nuo juodos, mėlynos 
iki raudonos, žalios, violetinės… 
Baltieji, arba šviesos opalai, mirgu-
liuoja mažiau, o ugniniai žėri raudo-
nai arba oranžiniai.

Tik paklausyk, kukabura, šie 
žavingi akmenėliai susiformavo 
prieš 100 mln. metų! Dar seniau, 
negu Lietuvos gintaras. Ir jie randa-
mi dykumų uolose, dažnai žemės 
paviršiuje, vadinamuose „opalų lau-
kuose“, kaip garsiajam Coober Pedy. 
Aš ten lankiausi, kukabura. Papasa-
kosiu apie tą įdomia vietą kitą kartą. 
O dabar skrisk namo, į savo drevę, 
kuka! Jau sulesei visas tau skirtas 
vaišes. 

Iš spaudai rengiamos knygos 
„Pašnekesiai su kukabura“

„patiekalai“, kuriuos prieš praryjant 
vikriai užmuša daužydamos į šaką. 
Todėl dešrelės gabalėliu ir aš prisi-
jaukinau sau draugę. 

Dabar mano „kuka“ atskrenda 
dažnai, nutūpia ant balkono turėklų 
ir ramiai tupi, laukdama, kol aš su-
siprasiu ją kuo nors (tik mėsišku!) 
pavaišinti.  

Tupėk ramiai, drauguže! 
Pasišnekėkim apie tavo gimtinę, 
kuri man vis dar labai keista ir labai 
įdomi. 

Štai, pavyzdžiui, šis mede-
lis prie mano balkono: sidabriniai 
žalsvi lapai ir kekės geltonu apvaliu 
žiedu, tartum auksiniu sviedinuku! 
Tai Australijos tautinė gėlė – wattle. 
Man tas vardas skamba juokingai. 
Netinka jis tam gražiam augalui. 
Panašiai kaip kupiškėnai vadino 
„peliokais“ (!?) tą rausvų širdelių 
virtinėm žydinčią gėlę (bleeding 
hearts).

Wattle – vardas kilęs net ne iš 
aborigenų kalbos, bet iš anglosaksų 
kolonistų, kurie statėsi trobeles 

iš moliu apkrėstų liaunų to mede-
lio šakelių (wattle and daub). Gai-
la, nežinau, kodėl mano vaikystės 
„širdeles“ kupiškėnai taip juokingai 
pravardžiavo! Na, auksinių kekių 
wattle turi nors šaunų lotynišką 
vardą: acacia pycnantha. Be to, aus-
tralai šį medelį pagerbia specialiai 
Wattle Day rugsėjo 1-mąją, kada jie 
į atlapus įsisega wattle žiedelius.

Žvelgdama į tą auksini-
ais bumbuliukais apkibusį medelį, 
jaučiuosi tikrai kitoj pusėj Žemės, 
nes ir mano radijas, štai, trans-
liuoja populiariausią australų 
dainelę „Waltzing Matilda“, ilgai 
pretendavusią į Australijos himną. 
Šiame krašte ji buvo dainuojama 
jau XIX a., o jos žodžiai kaitalioja-
mi pagal dainuojančiųjų nuotaikas. 
Kodėl „Matilda“ netapo valstybės 
himnu? Gal kad per daug liaudiška, 
paprasta? Tačiau tokia nuotaikinga, 
tinkama ir dainuot, ir žygiuot. Ar ne 
keista, kad tą melodiją jau prieš 30 
metų pasisavino I Amerikos marinų 
divizija?

PAMINKLAS AUSTRALIJOS ATRADĖJUI KPT. J. COOK KURNELL PUSIASALYJE
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Konstitucinis Teismas – 
Konstitucijos aiškintojas – 2006 
metų rudenį išaiškino, jog pagal 
Konstituciją dvigubos pilietybės at-
vejai turi būti reta išimtis ir dvigubą 
pilietybę įteisinančius įstatymus 
paskelbė prieštaraujančiais pagrin-
diniam šalies įstatymui. Užsienio 
lietuviams, išvykusiems iki 1990 m. 
kovo 11 d., kitos valstybės pilietybė 
nelaikoma kliuviniu turėti Lietu-
vos pilietybę. O apie pusei milijono 
išvykėlių po 1990 m. kovo 11 d., 
trumpai tariant, atimta prigimtinė 
teisė būti lietuviu. Kad Lietuvos 
pilietybė įgyjama gimstant (12 Kon-
stitucijos straipsnis), žmogaus teisės 
ir laisvės yra prigimtinės (18 str.), 
kad žmogaus teisių negalima varžyti 
(29 str.), „rašto aiškintojams“ 
neužkliuvo. Kitas, ne KT priklaus-
antis „rašto aiškintojas“ teisinin-
kas postringauja, kad norint atimtą 
pilietybę grąžinti tai pusei milijono 
lietuvių, reikia keisti Konstituciją, 
dar kitas teisininkas net siūlė dėl 
Konstitucijos keitimo pilietybės 
klausimu skelbti referendumą! 
Gal teisininkams prigimtinė teisė 
negirdėta, kad ją, svarstant ir pri-
imant sprendimus, galima ignoruoti.

Vienas iš esminių valstybės 
pagrindų yra teisė. Prigimtinė teisė 
gali būti ribojama tik įstatymo nu-
matytais išimtiniais atvejais. Ji ne-
pavaldi „rašto aiškintojams“, nesie-
jama su tautos ar jos valstybės di-
dumu ar kokio didžiūno svoriu. Jei 
teisė nepripažįstama, žmogus ar tau-
ta dėl jos kovoja, nes ji tvirtesnė ir 
už tvirčiausius teisės neigėjus. Teisė 
visuomet laimi, nes teisę žlugdanti 
jėga, kad ir kokia didelė būtų, yra 
trapi, o teisė – amžina. Jėgos prieš 
teisę pralaimėjimų istorija tai nuolat 
patvirtina.

Kilus užsienio lietuvių pro-
testams dėl atimamos prigimtinės 
teisės būti Lietuvos piliečiu, prezi-
dentas V. Adamkus įstatymą vetavo 
ir sudarė grupę naujam Pilietybės 

Algimantas Zolubas

„Rašto aiškintojai“ pamina patį Raštą
įstatymo projektui parengti. Paskir-
ti teisės ekspertai dvigubą pilietybę 
galinčių turėti asmenų grupės 
nepraplėtė, tik vienas iš įstatymo 
projekto rengėjų, tarsi pamaloninda-
mas išvykėlius, pasiūlė Vyriausy-
bei reglamentuoti „Lietuvio kortą“ 
(turbūt „nusirašė“ „Lenko kortą“), 
parengiant atitinkamus teisės aktus. 
„Lietuvio korta“, anot siūlymo au-
toriaus, tai dokumentas, kurį galima 
išduoti kiekvienam lietuvių kilmės 
asmeniui, kad jis galėtų bet kada at-
vykti į Lietuvą ir naudotis visomis 
čia socialinėmis ir ekonominėmis 
Lietuvos piliečių teisėmis, išskyrus 
politines teises. Taigi – ačiū už tokią 
„malonę“...

Dėl to, kad į KT piliečiams 
kreiptis tiesiogiai galimybė nesuteik-
ta, paminėta pusė milijono tautiečių, 
išvykusių į užsienį, nei KT, nei kitų 
institucijų aktyviai neatakuoja, todėl 
ši „ramybė“ tenkina Seimo narius, 
Vyriausybę. Tačiau ar tenkina tokia 
padėtis mūsų valstybę?

Kai Pilietybės įstatymo pro-
jektas atsidūrė Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitete, pastarasis iš 
tikrųjų esminių projekto pakeitimų 
nepadarė, išskyrus tai, kad dvigubą 
pilietybę siūlė leisti ES ir NATO al-
janso šalyse. Prezidentas V. Adam-
kus šį įstatymą vetavo, palikdamas 
galioti senąjį. Darbo grupė su pata-
isomis projektą turi pateikti Seimui 
svarstymui šį rudenį. Deja, pro-
jektas, priklausomai nuo formalių, 
ignoruojančių prigimtinę teisę 
aplinkybių, akivaizdžiai pažeidžia 
pilietinės lietuvių tautos vientisumą, 
nevertina emigravusių tautiečių bal-
so.

Vos paskelbus nepriklauso-
mybės atkūrimą, svarbiausiu pro-
cesu valstybėje laikytas pilietinės 
visuomenės formavimas ir ugdy-
mas, nes demokratinėje valstybėje 
pilietinė visuomenė ir yra valstybės 
pamatas bei turinys. Lietuvos 
valstybė 1918 m. sukurta ir 1990 

m. atkurta tautiniu pagrindu, todėl 
ją sudaro pilietinė lietuvių tau-
ta. Deja, nei tautiškumui išlaikyti, 
nei pilietiškumą skatinti per du 
dešimtmečius valstybinės instituci-
jos deramo dėmesio nerodė, todėl 
pilietinė visuomenė su pareigos ir 
atsakomybės jausmu, su kamieninės 
lietuvių tautos reikšmės suvokimu 
iki šiol nesusiformavo. Iš tikrųjų, 
visuomeninės organizacijos, ats-
kiri piliečiai, turėdami pareigos ir 
atsakomybės jausmą, turėtų ati-
tinkamais veiksmais priešintis mi-
nimiems „rašto aiškintojams“ ar 
arogantiškiems „teisės bokštams“, 
siekti, kad biurokratiniu būdu iš-
pilietinti tautiečiai būtų sugrąžinti 
į pilietinę tautą, dalyvautų savo 
lietuviškos kilmės valstybės 
kūryboje, jaustų istorinio likimo 
bendrystę su tėvynainiais, žinotų, 
kad Tėvynėje yra laukiami. 

Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė nuolat ragina LR Seimą 
kuo greičiau užtikrinti LR pilietybę, 
įgytą gimus, ją išsaugoti ir tęsti, 
reikalauja jų vaikams, vaikaičiams 
ir provaikaičiams bet kuriomis 
aplinkybėmis išsaugoti LR pilietybę, 
nepritaria jokiai iniciatyvai, kuri 
gali panaikinti ar atimti pilietybę net 
įgijus kitą pilietybę. Šias nuostatas 
palaiko visuomeninės patriotinės or-
ganizacijos.

Vilnius
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Šiuolaikinėje visuomenėje 
neįsivaizduojama, kad būtų suda-
rytos dirbtinės kliūtys emigracijai. 
Žmonės tampa nepaprastai mobilūs 
ir naudojasi savo galimybėmis 
ieškodami darbo, mokydamie-
si, keisdami gyvenamąją vietą dėl 
šeimyninių priežasčių. 

Per dvidešimt metų Lietuvo-
je įvykę socialiniai-ekonominiai ir, 
žinoma, politiniai pokyčiai nepa-
prastai paveikė migracinius proce-
sus. Daugelį dešimtmečių kovoję 
už laisvę pasirinkti gyvenamąją 
vietą, kaip vieną iš žmogaus laisvo 
apsisprendimo teisių, lietuviai nie-
ko nelaukdami ėmė šia teise nau-
dotis. Per pirmą nepriklausomybės 
dešimtmetį emigravo 278 tūkst. 
žmonių (78 tūkst. žm. – 1990-1992 
m., 105 tūkst. žm. – 1993-1996 m., 
95 tūkst. – 1997-2000 m.), arba kas 
septintas darbingas gyventojas. Dau-
guma išvyko nelegaliai bei laikinai 
įsitraukė į nelegalią darbo rinką. 

Daugiau kaip pusė visų 
emigrantų buvo miestiečiai – iš Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio. Net ir atsivėrus ES šalių 
darbo rinkoms daugiau kaip pusė 
lietuvių toliau važiavo nedeklaruo-
dami buvimo užsienyje. Tai rodo ne 
tiek nuostatas įsijungti į nelegalią 
darbo rinką, kiek norą užsidirbti 
išlaikant pagrindinius (šeimyninius, 
nekilnojamojo turto, artimųjų para-
mos ir kt.) saitus su tėvyne.

Europos emigrantas lietuvio veidu
Dr. Arvydas Anušauskas

LR Seimo narys
2001-2008 m. kylant eko-

nomikai emigravo net 216 tūkst. 
žmonių, ir 2005 metais šis proce-
sas pasiekė kulminaciją – emigra-
vo 48 tūkst. žmonių. Lietuviai emi-
gravo ir smunkant ekonomikai, ir 
jai kylant. Kriziniais 1999-2000 
metais emigravo 45 tūkst. žmonių, 
2009 m. – 35 tūkst. žmonių, 2010 
m. pirmąjį pusmetį emigravo dar 
36 tūkst. žmonių. Į Lietuvą per du 
dešimtmečius imigravo tik 112 tūkst. 
žmonių. Lietuva priklauso ES šalių 
penketukui, iš kurių vyksta aktyviau-
sia emigracija. Lietuviai buvo ir yra 
dvigubai mobilesni negu olandai ir 
net penkeriopai mobilumu pranoko 
lenkus, latvius ir estus. Taigi, jei jau 
kalbėtume apie Europos emigranto 
veidą – tai būtų lietuvio veidas. 

Lietuva pirmiausia praranda 
jaunimą – 3/4 emigrantų buvo lie-
tuviai iki 35 metų amžiaus. Nekva-
lifikuotos darbo jėgos poreikis, ke-
leriopai didesnis darbo užmokestis 
pagrindinėse emigrantų pamėgtose 
valstybėse (D. Britanijoje, Airijoje, 
Vokietijoje, Ispanijoje, JAV) kartu 
su nedarbu nuolat veikė emigraci-
jos srautą. Dešimtadalis emigrantų 
išvykimo priežastimi nurodė mokslą, 
o trečdalis – šeimynines ir kitas 
priežastis. Dauguma išvykstančių 
buvo ne tik darbingi, bet ir turintys 
darbus Lietuvoje. Bet paprastai buvo 
išvykstama ieškant naujo darbo.

Kokias išvadas galima pasi-
daryti, jeigu atsiribotume nuo poli-
tizuoto ir supaprastinto emigracijos 
vertinimo? Žinoma, galima pasakyti, 
kad valdant LDDP/LSDP ir jų part-
neriams, per dvylika metų emigra-
vo 321 tūkst. žmonių, bet tai niekaip 
nepadėtų suprasti gyventojų emigraci-
jos daugialypiškumo. Emigracija vyko 
ir kriziniais, ir ekonominio kilimo lai-
kotarpiais. Lietuva jau neteko pusės 
milijono žmonių, ir visa tai jau sukelia 
bei toliau gilina Lietuvos problemas. 

Dėl aktyvios jaunimo emigra-

cijos visuomenėje daugėja vyresnio 
amžiaus bei nedirbančių žmonių da-
lis. Tai reikalauja ne tik nuolat stebėti 
procesus ir juos analizuoti. Eksper-
tai čia galėtų tarti svarų žodį, nors 
ir čia neapsieinama be kuriozų. Vi-
enas Lietuvos dienraštis, supainiojęs 
kablelio vietą ir vietoje gyventojų 
skaičiaus metinio sumažėjimo 0,63 
%, pasitelkęs ekspertus, „įrodė“ 6,3 
% sumažėjimą arba daugiau kaip 
200 tūkst. žmonių emigraciją 2009 
metais. Bet ir tokios kuriozinės klai-
dos nepaneigia problemos gilumo. 

2010 metai išties gali tapti emi-
gracijos kulminacijos metais. Ir visų 
priežasčių negalima suvesti vien tik 
į ekonomiką. Veikia ir bendra šalies 
būklė (ir ekonominė, ir socialinė 
padėtis, ir bendras išsivystymas ar atsi-
likimas, ir valstybės politinio vysty-
mosi ypatybių sąlygota teisingumo 
stoka bei kitos priežastys), ir ekono-
miniai procesai emigrantų pamėgtose 
šalyse. Masinės jaunų žmonių emigra-
cijos nesulaikys jokie dirbtiniai barje-
rai. Ją veiks tik Lietuvos vystymasis, 
galimybės ne tik įgyti tinkamo lygio 
išsilavinimą, bet ir gautas žinias pritai-
kyti vietinėje darbo rinkoje. 

Emigracijos mastai reikalau-
ja priimti ir tam tikrus strateginius 
sprendimus jaunimo naudai: plėtoti 
išsilavinimo finansavimą (konku-
ruojant su kitomis ES šalimis), nu-
statyti privilegijuotas įdarbinimo 
galimybes (reikia plėsti jaunimo 
įdarbinimo programas), skatinti 
jaunimo verslumą ir kitas apgalvo-
tas programas, kurios galėtų teigia-
mai paveikti didžiausią emigracijos 
potencialą turinčią visuomenės dalį.

Gal tuomet Europos emigran-
tas nebeturės lietuvio veido. O gal 
tas veidas pasikeis ir lietuvis aso-
cijuosis su kvalifikuotu, versliu ir 
mobiliu žmogumi, savo krašto pa-
triotu, palaikančiu ypač tamprius 
ryšius su savo tėvyne.

Delfi.lt
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Kaltinamas dėl lietuvybės
... Gyd. Kušlevskis pranešė: 

atvažiavęs pas jį teismo tardytojas, 
dar prokuroro padėjėjas Nekrašas 
ir gubernatoriaus valdininkas ypa-
tingiems reikalams... Jie darysią 
pas teisėją Motiejų Čepą kratą. 
Tuo tarpu jie pusryčiauja. Išeidams 
Kušlevskis tarė: jis turįs 10 000 
rublių, galėsiąs duot, reikalui esant, 
įkaitan (užstatant) už teisėją. Molio 
Motiejus nustelbtas. Vis dėlto grie-
biasi priemonių. Tučtuojau išsiunčia 
jis kazoką – kurjerį su paketais į 
paštą. Žmonai Marytei liepia tuoj 
siųst kur nors tarnaitę ko nors pirkt, 
o pačiai kurt krosnį, sudegint visus 
lietuviškus laikraščius, knygeles, 
laiškus, taip pat ir kairiuosius kito-
mis kalbomis spaudinius. Pasakyta 
– padaryta. Pats Molio Motiejus, 
taikos tei sėjas, kameroj-salėj be pu-
blikos (tą dieną teismo posėdžio ne-
buvo) at sisėdo prie stalo savo vietoj 
surašyt naujoms devynioms tardymo 
byloms pradinių nutarimų. Čia rado 
jį anie trys valdininkai berašantį 
septintą nutarimą. Prokuroras 
Nekrašas iš tolo tarė: „Zdravstvuite 
(sveiki gyvi)“. Teisėjas, nesikelda-
mas, neišleisdamas plunksnos iš 
rankų, paprašė laukt, atsisėst kame-
ros suoluose, kol baigsiąs rašęs. Šie 
trys ir dar du jų pakviesti palydovai 
– būsimieji liudytojai ir sargybini-
ai, eiliniai kazokai, susėdo. Baigęs 

Caro laikų emigranto užrašai (1)
Iš Motiejaus Čepo knygos „Molio Motiejaus užrašai“

 2007 m. Lietuvoje buvo išleisti Lietuvos atgimimo XIX a. pab.-XX a. pradžioje dalyvio, Vinco 
Kudirkos bendražygio, kalbininko Jono Jablonskio svainio, vėliau Lietuvos vyriausiojo tribunolo Civilinio 
skyriaus pirmininko Motiejaus Čepo sovietiniais metais slapta rašyti prisiminimai. Tarp kitų išgyvenimų 
rašoma ir apie teisėjo darbą Sibire, kur, negaudamas Lietuvoje darbo, turėjo išvykti dirbti. Ten buvo 
persekiojamas dėl lietuviškos spaudos platinimo. Yra skyrius, kur pasakojama, kaip būrėsi Čitos – Rusijos 
Tolimųjų Rytų kraštų miesto lietuviai. Autorius, teisėjas Sibire, knygoje save vadina Molio Motiejumi – 
nevykėliu, kuris, būdamas inteligentiškos prigimties, nesugebėjo naudotis pažintimis, imti ir duoti kyšius 
ir taip susikurti sau ir šeimai padoraus gyvenimo. Spausdiname keletą ištraukų. Veiksmas prasideda 
1900-aisiais nuošaliame Sibiro mieste Stretenske, esančiame net už Baikalo ežero, kur Motiejų Čepą 
pasiekia vadinamosios gyd. Liudo Vaineikio knygnešių bylos aidai: jis taip pat kaltinamas lietuviškos 
spaudos platinimu. Byla baigiasi laimingai, nes pritrūksta įkalčių, bet buvo prarasti dveji metai, kuriuos 
policijos priežiūroje M. Čepas su šeima turėjo gyventi Lietuvoje.

nutarimus Molio Motiejus atsistojo, 
paklausė: „Kuo ga liu patarnaut?“ 
Atsistojo ir tie ponai. Valdininkas 
ypatingiems reikalams pareiškė ko 
atėję. Krata nieko jiems nedavė. 
Vis dėlto buvo paskelbta: teisėjas 

suimamas dėl Liepojos žandarų rot-
mistro telegramos, kaip kaltinamas 
priešvalstybiniu nusikaltimu. Tele-
gramoj nepasakyta, kada, kur, kokį 
nusikaltimą teisėjas yra padaręs. 
Surašyta atitinkami protokolai, 

BŪ RE LIS BEN DRA MIN ČIŲ, VAR PI NIN KŲ SU VA ŽIA VI MO DA LY VIŲ, JO NO IR KON STAN-
CI JOS JAB LONS KIŲ NA MUO SE MIN TAU JO JE (JEL GA VO JE). OFI CIA LIAI BU VO „ŠVEN ČIA-
MOS“ ONU TĖS JAB LONS KY TĖS, BŪ SI MO SIOS PROF. VY TAU TO LAND SBER GIO MA MY TĖS, 
KRIKŠ TY NOS. MO TIE JUS ČE PAS – SĖ DI ANT ŽE MĖS PRIE KY JE. ANT RO JE EI LĖ JE: (IŠ KAI-
RĖS) MO TIE JUS LO ZO RAI TIS IR GAB RIE LIUS LAND SBER GIS-ŽEM KAL NIS; TRE ČIO JOJE EI-
LĖ JE (IŠ KAI RĖS): JO NAS JAB LONS KIS, JUO ZAS TU MAS-VAIŽGAN TAS, JAU SERGANTIS 
VIN CAS KU DIR KA. 1894 M. VIE NIN TE LIS ŠIOS NUO TRAU KOS ORI GI NA LAS SAU GO MAS 
MO TIE JAUS ČE PO ANŪ KĖS DA NU TĖS AN DRIU ŠY TĖS BUT RI MIE NĖS ŠEI MOJE
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raštai. Kratos protokolo nuorašas 
(kopija) buvo duotas Molio Motie-
jui, jam paprašius.

Kadangi iš Stretensko trauki-
nys jau buvo išėjęs, tai ligi rytdie-
nos Molio Motiejus nebe teisėjas, 
pričislennij k Ministerstvu justiciji 
(pri skirtas Teisingumo ministerijos 
žinion), paliekamas savo bute su sar-
gyba: saugot jį pasilieka du kazokai 
jo virtuvėje. Tą pat dieną suimtąjį 
ap lankė kameros namų savininkas 
pirklys Šustovas. Šis atsisakė priimti 
iš Molio Motiejaus dar nesumokėtą 
sumą už kameros ir buto patalpas. 
Aplankė su imtąjį ir gyd. Kušlevskis. 
Tas pareiškė: gal grįši nebe teisėju, 
gal notaru. Tai atmink, tie 10 000 
rub., reikalui esant, galės būt nota-
riniu įkaitu. Ką pergyveno Marytė 
su metiniu kūdikiu, sunku pasa kyt. 
Elgėsi ji ramiai, kaip ir sekretorius 
Šipaila. Taikos teisėjo bylas tvarkyt 
priėmė Nerčinsko teismo tardytojas. 
Šiam Šipaila buvo pageidaujamas 
raštvedys. Be algos Šipailai Molio 
Motiejus davė dar 50 rublių ir do-
vanojo tarbaganų kailiukų dochą.

Rytmety atėjo prokuroras 
Nekrašas, pasišnekėjo lyg svečias. 
Per spėjo jis: iš kelionės į Stretenską 
grįžęs žandarų rotmistras. Tai su-
imtasis perduodamas jo žinion. Rot-
mistras – žmogus griežtas, bet Ne-
krašas pataręs jam švelniai elgtis. 
Be to, Nekrašas pats prižiūrėsiąs. 
Kelionei Molio Motiejus galįs pasi-
imti kas reikalinga. Vėliau atvažiavo 
rotmis tras. Prieš savaitę rotmistras 
buvo atvykęs pas teisėją Molio 
Motiejų pasitart, kas daryt. Kredito-
rius grasinąs traukt jį tieson dėl sko-
los. Teisėjas buvo pataręs sumokėt 
dalį skolos, kad kitą dalį kreditori-
us atidėtų vėlesniam išmokėjimui. 
Tada teisėjas Molio Motiejus 
pasijuokė: menka bėda rotmistrui 
eit pas teisėją. Kas kita atvirkščiai 
– teisėjui su bėda eit pas rotmistrą, 
jei kas atsitiktų. Štai dabar juokai 
virto tikrove. Rotmist ras manda-
giai, kaip svečias su šeimininku, 
pasisveikinęs pašnekėjo, kad nieko 
pasauly nėra amžino. Pagaliau tarė: 
reikia važiuot. Galima, kas reikia, 

pasiimt. Tik nieko aštraus. Ramiai 
Molio Motiejus at sisveikino su Ma-
ryte, su sūneliu.

Išvyko Molio Motiejus su 
rotmistru susėdę šalimais vežiko 
tarantase. Kitas vežikas vežė Molio 
Motiejaus lagaminą, kelionės patalą 
krepšy ir du palydovu. Tai privažiavo 
ne prie geležinkelio stoties iš priekio, 
bet iš užpakalio, iš kitos pusės bėgių. 
Į vagoną pateko nesutikdami perone 
publikos. Ir publika ne galėjo maty-
ti suimtojo teisėjo. Tai buvo nedi-
delis mikst-vagonas pusiau antros, 
pusiau trečios klasės. Teisėją vieną 
rotmistras paliko II klasės skyriuj, 
įteikęs jam dienpinigių, bene, po 
40 kapeikų die nai kelionei ligi Ir-
kutsko. O III klasės skyriuj įsitaisė 
du palydovai žandarai. Netrukus 
pas Molio Motiejų įėjo prokuroras 
Nekrašas. Jis Molio Motiejų nuste-
bino. Paklausė: ar sutinkąs Molio 
Motiejus priimt jį drauge važiuot 
ligi Čitos. Žinoma, Molio Motiejus 
apsidžiaugė. Atsisėdęs priešpriešiais 
Nekrašas pirš tu parodė į poliruotą 
suolo atlošą-sienelę. Joje lyg vei-
drody atsis pindėjo Molio Motiejaus 
šešėlis, jo judesiai. Tuo be žodžių 
Nekrašas perspėjo būt atsargiam. 
Kitą dieną rytmety Nekrašas atsis-
veikino. Mikst-vagonėlis buvo nuo 
traukinio atkabintas. Molio Motiejus 
buvo perkeltas į kitą traukinį, į didelį 
II klasės vagoną. Pirmoje vagono 
kupė du kiti žan darai susitvarkė. 
Teisėją taip pat vieną patalpino 
šalia, antroje kupė. Taip keliavo 
jie toliau dieną ir naktį ligi Irkuts-
ko. Molio Motiejus neatsiklausęs, 
sustojus traukiniui, galėjo laisvai 
pasivaikščioti pero ne. Pirmos klasės 
bufete pusryčiaut, pietaut ir vakari-
eniaut.

Žandarai iš paskos nesekiojo. 
Molio Motiejus suprato, kad stoty-
se jį prižiūri nematomi sargybini-
ai. Dienpinigių bufete apsimokėt, 
aišku, neužtekdavo. Molio Motiejus 
prie savęs turėjo 300 rub. Jo paties 
nekratė nei išvežant, nei kelionėj. 
Keliose stotyse jis sutiko pažįstamų. 
Šie netikėjo, kad jis žandarų 
vežamas.

Irkutske Molio Motiejus 
atsidūrė rytmety. Iš geležinkelio sto-
ties jį, jo daiktus žandarai nugabeno 
į miestą dviem vežikais. Jų vyresnis, 
dėl mandagumo atsiklausęs, sėdosi 
su juo į vieno vežiko tarantasą, o 
antras su daiktais važiavo paskui 
kitam tarantase. Suimtasis buvo pri-
statytas tiesiog į žandarų pulkininko 
įstaigą, į šio kabinetą. Pul kininkas 
paklausė: kuo kaltinamas. Mo-
lio Motiejus atsiliepė: kaltinamojo 
aiškinimai nepatikimi. Jis nežinąs 
ir manęs čia išgirst, kokia kaltė jam 
primetama. Jam pulkininkas parodė 
kėdę prie atskiro staliuko su laik-
raščiais ir pasiūlė sėstis, pasiskai-
tyt, kol pats prie rašomojo sta lo 
peržiūrės atėjusius naujus raštus. 
Suimtajam buvo netikėtas tok sai 
priėmimas. Kai sienos laikrodis 
išmušė 12 valandų, suimtąjį nuste-
bino naujas pulkininko pasiūlymas: 
„Gal, tamsta, sutiktum čia drauge 
su manim išgert kavos?“ „Ačiū už 
siurprizą!“ – atsakė Molio Motiejus. 
Ir abudu prie laikraščių staliuko so-
tinosi kava su buterbrodais. Paskiau 
pulkininkas Molio Motiejaus akivai-
zdoj priiminėjo prašytojus. 

...Kitą dieną, lydimas jau 
dviejų žandarų, išvažiavo jis iš Ir-
kutsko į vakarus geležinkeliu, taip 
pat II klasės vagone. Žandarai, kaip 
ir jų pulkininkas, labai mandagūs, 
šnekūs. Pa sipasakojo jiedu skaitę 
italų poeto-filosofo Dantės 
„Dieviškąją komediją“ – savo 
įspūdžius dėl pavaizduotos Dantės 
kelionės po pragarą, skaistyklą ir 
dangų. Po pietų stotyje jų vienas 
pasakė: kažkoks keleivis paklausęs, 
kur keliauja jie su teismo valdininku. 
Mat, Molio Motiejus tebedėvėjo tai-
kos teisėjo uniformuotus drabužius 
su blizgančiais antpečiais. 

Vakare traukinys dunda 
monotoniškai: dagu-dygu, dagu-dy-
gu. Vago nas šiek tiek svyruoja iš šono 
į šoną. Tamsoka. Abu žandarai savo-
je kupė. Molio Motiejus vaikščioja 
vagono koridorium pirmyn ir atgal. 
Koridorius siau rutis. Molio Motie-
jus karts nuo karto stuktelia vienu ar 
kitu pečiu į koridoriaus sienas. Nei 
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„Pasaulio lietuvio” žinios

Lietuvių emigracija – 
sudėtingas procesas, apimantis eko-
nominius, politinius įvykius, nu-
lemiantis išvykstančiųjų kultūros 
ir švietimo klausimus, įtakojantis 
išeivio lietuvio gyvenimo būdo, 
papročių ir kalbos išsaugojimą. Kaip 
rodo istorija, didžiausiose išeivių ir 
tremtinių susitelkimo vietose lietuvi-
ai gebėdavo įkurti lietuviškas moky-
klas. Jose būdavo mokoma lietuvių 
kalbos, puoselėjami papročiai, 
tęsiamos tradicijos. Beveik kiekvi-
enoje lietuviškoje bendruomenėje 
atsirasdavo mokytojų entuziastų, 
kurie kurdavo savitą mokymo 
procesą, kūrybiškai spręsdavo 
pagalbinės literatūros ar mokomo-
sios medžiagos trūkumą, lietuvių 
kalbos pamokose integruodavo 
etnokultūros pagrindus, liaudies 
dailę, lietuvišką muziką.

Vilniaus vidurinė mokyk-

Projektas „Lituanistinio švietimo išeivijoje ir tremtyje muziejus“
Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ kvietimas prisijungti prie geros valios iniciatyvos!

la „Lietuvių namai“ šias metais 
švęs savo 20-ties metų gyvavimo 
jubiliejų. Nuo pat įkūrimo pradžios 
mokykla buvo tremtinių ir išeivijos 
vaikų traukos mokytis ir ugdy-
tis įstaiga, puoselėjanti lietuvybę, 
saugojanti lietuvių kalbą ir tradici-
jas. Jubiliejiniais metais mokykla 
kuria lituanistinio švietimo išeivijoje 
ir tremtyje muziejų. Šiame muzieju-
je bus eksponuojamos lituanistinių 
mokyklų nuotraukos, dokumentai, 
įvairiausios mokymo priemonės, 
knygynėliai, mokytojų/mokinių dar-
bai ir laiškai, buvusių mokinių atsi-
minimai, išlikę mokinių užrašai ar 
pasiekimų vertinimo knygelės ir kt. 
Nenorime riboti nei eksponatų atsi-
radimo laikotarpio, nei formos, nei 
turinio. Mokyklos muziejaus kūrėjai 
ir puoselėtojai džiaugsis papildę 
muziejų eksponatais iš įvairių pa-
saulio šalių ir bus dėkingi už kiek-

vieno iniciatyvą ir geranoriškumą. 
Prašytume peržiūrėti savo bend-
ruomenių, mokyklų bei asmeninius 
archyvus ir padovanoti ką nors mūsų 
muziejui. Nepamirškime kaip galima 
išsamiau aprašyti eksponatą (kam jis 
priklauso, kaip susijęs su lituanisti-
niu švietimu išeivijoje, kaip atradote 
šį eksponatą ir pan.). Taip mes visi 
kartu įamžinsime lietuviškas moky-
klas užsienyje.

Tikime šios iniciatyvos pras-
mingumu!

Susisiekite su mumis ir 
mes pateiksime Jums išsamesnę 
informaciją.

Užsienio lietuvių švietimo centras 
el.p. centras@lnamai.lt; 

Dzūkų g.43, Vilnius
Vilniaus vidurinė mokykla 

„Lietuvių namai“ 
el.p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt

iš šio, nei iš to jam galvoj dilgtelėjo 
mintis: jeigu per koridorių iš galo 
į galą praeisiu triskart nepalietęs 
sienelių, tai mano vargas pasibaigs. 
Tatai pasisekė, nestuktelėjo. 

Vėlai vakare iš traukinio 
Molio Motiejus buvo nugabentas 
į Krasnojarsko miestą, į žandarų 
rotmistro įstaigą. ...Iš kontoros per 
kiemą belaisvį ir jo daiktus nugabe-
no žandarai su kalėjimo tarnautoju į 
atskirą kambarėlį, įtaisytą kalėjime 
korpuso šone, su atskiromis iš kiemo 
siauromis durimis. Tam kambarėly 
tik viena lova, staliukas ir kėdė. 
...Rytmety, dienai auštant, pabudęs 
Molio Motiejus išgirdo kameros 
duris atrakinant. Įžengė kalėjimo 
tarnautojas su vietiniu žandaru. Šis 
pa sakė: rotmistras atsiuntęs vežiką, 
kviečiąs teisėją pas save, į bu tą. Su 
žandaru nuvažiuota. Rotmistras pa-
sisveikino žodžiais: tamsta laisvas. 
...Tuo pat vežiku nuvažiavo jis pas 
miesto taikos teisėją.

Išgirdęs, iš kur ir kaip Molio 
Motiejus atsidūręs Krasnojarske, 
nepažįs tamasis taikos teisėjas ru-
sas ir jo žmona draugiškai priėmė 
kolegą. Po pusryčių Molio Motiejus 
mušė į Irkutską Teismo rūmų pir-
mininkui telegramą: Kras nojarske 
išlaisvintas. Kas daryt? Tą pat dieną 
iš pirmininko atsa kymas: važiuot 
Peterburgan, kreiptis į Teisingumo 
ministeriją. Antra Molio Motie-
jaus telegrama – į Stretenską, gyd. 
Kušlevskiui: „Jau laisvas. Lauksiu 
žmonos Krasnojarske, taikos teisėjo 
bute“. 

Tą dieną žmona Marytė su 
sūne liu, ponios Kušlevskienės 
lydima, jau buvo išvažiavus. 
...Septintą po suėmimo dieną jied-
vi atrado belaisvį laisvą. Kiek 
buvo džiaugsmo! Pernakvota 
nuoširdaus taikos te isėjo bute. Po-
nia Kušlevskienė papasakojo: Ir-
kutsko viešbuty Stretensko žandarų 
rotmistras įsibrovęs ir ėmęs Marytę 

kamantinėt, kas per žmogus jos vy-
ras. Ta net apsiverkus. Jis atstojęs 
tik jį Kušlevskienei sudraudus. Iš 
Krasnojarsko, padėkoję maloniems 
šeimininkams už vaišes, keleiviai 
išsiskirstė: Kušlevskienė grįžo Stre-
tenskan, o Molio Motiejus su šeima 
išvyko į Maskvą.

Maskvoj vėl liūdna nau-
jiena. Gabrielius Landsbergis-
Žemkalnis, jo žmonos žodžiais, su-
imtas ir išvežtas į Liepoją. Per kratą 
jų bute paimtas Molio Motiejaus 
laiškelis, kuriuo buvo siunčiama 
100 rublių gydytojui Liudui Vainei-
kui į Palangą. Tik dabar Molio Mo-
tiejus tesuprato, kodėl jis buvęs 
suimtas. Bet negalėjo jis suprast, 
kodėl buvo išlaisvintas. Pernakvoję 
ponios Landsbergienės bute Marytė 
su sūneliu iškeliavo į savo tė viškę, į 
Užnemunį, į Rygiškių kaimą, o pats 
Molio Motiejus – į Peterburgą.

Toliau – dveji metai Lietuvo-
je, teismo priežiūroje...
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2009 m. rudenį Kaune įsikūrė 
viešoji įstaiga Išeivijos idėjų cen-
tras (IIC) – pelno nesiekiantis ribo-
tos civilinės atsakomybės viešasis 
juridinis asmuo. Įstaigos tikslai: 
jungti, vienyti viso pasaulio lietu-
vius, ieškoti ir palaikyti nuolati-
nius glaudžius santykius su išeivija, 
kartu bendradarbiaujant bei organi-
zuojant – švietimo, meno, kultūros 
renginius, sprendžiant socialinius, 
politinius, ekonominius, aplinkosau-
gos klausimus, rengiant labdaros 

Išeivijos idėjų centras

akcijas, konferencijas ir seminarus 
bei realizuojant kitas idėjas tam, kad 
pagaliau pradėtų ugdytis adekvatus 
požiūris tiek į išvykusius, tiek ir į 
sugrįžusius lietuvius. Taip pat IIC 
siekia tarpininkauti užsienyje gy-
venantiems lietuviams, kurių įgytos 
žinios ir patirtis gali duoti naudos 
Lietuvai, siekiant tobulinti viešus 
administravimo ir tarptautinius pro-
jektus. Formuoti Lietuvos išeivijos 
teigiamą įvaizdį.

IIC viešojoje erdvėje skatina 

diskusijas, generuoja naujas idėjas, 
palaiko dialogą vienijant lietuvių 
išeivijos organizacijas ir pavienius 
asmenis tiek Lietuvoje, tiek ir už jos 
ribų. Įstaiga griežtai atsisako savin-
tis kiekvienos išeivijos ar Lietuvoje 
esančios bendruomenės ar atskiro 
asmens pateiktas idėjas bei mintis. 
Minties autorius visuomet išlaiko 
savo idėjos autentiškumą ir teises, 
kas negali būti pavagiama. Unikalus 
atvejis šioje įstaigoje yra kuo labi-
au pagerinti išeivijos įvaizdį kiek-
vieno Lietuvos Respublikos piliečio 
akyse, sudarant įvairialypę patirtį 
puoselėjant lietuvybę pasaulyje. Per 
kuriamus viešuosius ryšius įstaiga 
yra pasirengusi skatinti kuo aiškesnę 
informaciją lietuviams, kurie nori ir 
siekia įgyvendinti savas idėjas bei 
realizuoti mintis, padėti susiorientu-
oti dėl teikiamų projektų ir jų ren-
gimo, neperžengiant sąžiningumo 
ribos ir įstatymų.   

IIC kviečia prisijungti prie or-
ganizacijos veiklos pagal kiekvieno 
pomėgius ir kompetenciją. Yra su-
daryti skyriai, prie kurių kviečiami 
prisidėti visi norintys save realizuo-
ti, įgyvendinti idėjas, įgyti patirties, 
o taip pat tapti VšĮ IIC atstovu gy-
venamoje šalyje ir burti visuomenę 
lietuvybės išlaikymui bei idėjų 
įgyvendinimui. Taip pat kviečiami 
rašyti įvairaus pobūdžio straipsnius IŠEIVIJOS IDĖJŲ CENTRO ATSTOVAI PLB VADOVŲ SUVAŽIAVIME ŠIĄ VASARĄ

STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO SKRYDŽIUI PER ATLANTĄ PAMINĖTI KAUNIEČIUS SUBŪRĖ IŠEIVIJOS IDĖJŲ CENTRAS
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išeivijos ar savo gyvenimo išeivijoje 
temomis, nesvarbu kokioje pasaulio 
šalyje lietuvis begyventų. 

Norinčius prisijungti prie ICC 
visuomeninės veiklos, parašyti ir pu-
blikuoti savo straipsnius, ar daugiau 
sužinoti apie VšĮ IIC prašoma kreip-
tis info@iicentras.com 

ICC Lietuvoje jau yra 
surengęs keletą įdomių renginių. 
Apie vieną iš jų – Kaune paminėtas 
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno legendinio skrydžio 77-ąsias 
metines, PL redakcijai papasakojo 
Ingrida Mastavičienė. Ji rašo: 

Kadais atliktu žygdarbiu 
ir šiandien didžiuojasi lietuviai, 
išsibarstę po visą pasaulį – dviejų 
lakūnų iššūkis, suvienijęs tautą prieš 
kelis dešimtmečius, suburia ją vėl ir 
vėl. Neatsitiktinai liepos 17-oji skel-
biama Pasauline lietuvių vienybės 
diena. Iš kartos į kartą perduodami 
pasakojimai, dainos apie S. Dariaus 
ir S. Girėno drąsą, meilė savo šaliai 
suvienija kelias kartas, lietuvius, 
gyvenančius savo žemėje, ir tuos, 
kurie dėl įvairių priežasčių turėjo 
ją palikti. Vargu, ar patys „Litua-
nikos“ pilotai galėjo įsivaizduoti, 
jog net ir nesėkmingai pasibaigęs 
skrydis daugybę metų kurstys mūsų 
patriotizmą, didžiavimąsi šalies 
istorija ir kurs bendrystės jausmą, 

kuris taip dažnai pamirštamas 
kasdienybėje.

S. Dariaus ir S. Girėno skry-
dis prieš 77-erius metus sujungė 
du vandenyno skiriamus kontinen-
tus. Simboliška, tačiau minint šias 
metines Kaune susivienijo įvairios 
organizacijos. Prie S. Dariaus ir S. 
Girėno paminklo pagarbą dviems 
Lietuvos didžiavyriams atidavė 
Kauno miesto savivaldybės, S. Da-
riaus ir S. Girėno aerodromo, Lietu-
vos karinių oro pajėgų, S. Dariaus 
ir S. Girėno gimnazijos atstovai. 
Šią dieną susitelkti ir kartu pagerbti 
lakūnus paragino Išeivijos idėjų cen-
tras. 

„S. Darius ir S. Girėnas buvo 
tie žmonės, kurie suvienijo tautą, 
todėl ir mes pabandėme suburti or-
ganizacijas, norėjusiais prisiminti šį 
žygdarbį, ir parodyti, jog galime būti 
vieningi, kai turime bendrą tikslą. 
Kitąmet stengsimės, kad šią datą 
paminėti drauge susirinktų kuo dau-
giau žmonių – paprastų kauniečių. 
Juk yra ir lakūnų vardu pavadinta 
mokykla, ir gatvė“, – sakė Rimantas 
Dailidonis, Išeivijos idėjų centro va-
dovas.

Išeivijos idėjų centro kvie-
timu, S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 
bei Pasaulio lietuvių vienybės dien-
os minėjime dalyvavo ir VšĮ Kauno 

paslaugų verslo darbuotojų profesi-
nis rengimo centras ( toliau – Cen-
tras). Floristikos studijos studen-
tai, vadovaujami žymaus Lietuvos 
floristo Marijaus Gvildžio, sukūrė 
floristinę kompoziciją – stilizuotą 
175 centimetrų skersmens gaublį, 
kuriame trispalve pažymėtas lakūnų 
skrydžio kelias.

„Šį gaublį kūrėme maždaug 
savaitę. Daugiausiai laiko užėmė at-
likti brėžinius, pagaminti žemėlapį. 
Mums daug padėjo mūsų mokytojas 
Marijus Gvildys – kartu brandinome 
idėją, tarėmės, kad sumanymas būtų 
įgyvendintas“, – sakė Centro Flori-
stikos studijos studentės Lina Intaitė 
bei Viktorija Bodunova, prie pa-
minklo lakūnams ankstų rytą savo 
kompoziciją skubėjusios papuošti 
paskutiniais akcentas – gyvais 
žiedais.

Padėję gėlių ir pagerbę S. Da-
riaus ir S. Girėno atminimą prie pa-
minklo įvairių organizacijų atstovai 
nuvyko taip pat ir į Aukštųjų Šančių 
karių kapines, kur palaidoti legendi-
niai Lietuvos lakūnai.

Tikėkime, Lietuvos bend-
rumo ir patriotiškumo sėkla dar 
daugelį metų bus perduodama iš 
kartos į kartą, o tautą vienys ne tik 
žygdarbiai.

Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejus Kaune sulaukė unikalios do-
vanos – tarpukaryje garsaus gydy-
tojo, medicinos, humanita rinių ir 
teisės mokslų daktaro, aušrininko, 
lietuviškos  spaudos ir politinio 
veikėjo dr. Jono Šliū po sūnus Vytau-
tas su žmo na Vanda muziejui pado-
vanojo pačių rankomis išsiuvinėtą 
Ja no Mateikos paveikslo „Žalgirio 
mūšis“ kopiją.

Vytautas ir Vanda Šliūpai pa-
veikslą siuvinėjo penkiolika metų ir 
nutarė jį padovanoti Vytauto Didžiojo 
karo muziejui Žaigirio mūšio 600 
metų sukakties pro ga. Sutuoktinių 
skaičiavimais, siuvinėjant 2,82 m ilgio 
ir 1,26 m aukščio meno kūrinį buvo pa-

Vytauto Didžiojo karo muziejui – išsiuvinėtas „Žalgirio mūšis“

daryta daugiau nei 4 milijonus dygsnių.
Šiuo metu paveikslas ekspo-

nuojamas Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės salėje. Vėliau kartu 

su paroda „Lietuvos karys Žalgirio 
mūšyje“ paveikslas buvo eksponu-
ojamas Seimo rūmuose, ten rengia-
moje Žalgirio mūšiui atminti skirto-
je ekspozicijoje.
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Po sunkios ligos  2010 m. 
rugsėjo 6 d. mirė Kazimieras Bendo-
raitis, Vokietijos LB narys. Velionis 
Lietuvos okupacijos metu ir valsty-
bei atgavus Nepriklausomybę akty-

Atsisveikinome su Kazimieru Bendoraičiu
viai dalyvavo pilietinėje patriotinėje 
ir lietuvių kultūrinėje veikloje, vieni-
jo ne tik Vokietijoje bet ir kitose pa-
saulio šalyse gyvenančius tautiečius, 
dėjo pastangas stiprinant ryšius su 
Lietuva. Apie tai liudija daugybė 
padėkų, garbės raštų ir laiškų.

Su Kazimiero Bendoraičio 
palaikais atsisveikinimo cere-
monija  vyko Schwetzingeno 
kapinių koplyčioje. Kauno mie-
sto Savivaldybės sprendimu 
ir vykdant paskutinę Kazimiero 
Bendoraičio valią urna su pelenais 
parvežta į Lietuvą ir 2010 m spa-
lio 7 d. palaidota Kauno miesto, 
Panemunės kapinėse. 

Kazys Bendoraitis gimė 
1923 m. sausio 2 d. Kaune. Ten 
tapo braižytoju ir dirbo Miesto 
savivaldybėje. Į Vokietiją atvyko 
1944 m. 1948 m. įstojo į amerikiečių 
armijos darbo dalinius. Už nuopel-

nus ir pareigingumą jam suteiktas 
karininko laipsnis. Kuopa, kuriai 
jis vadovavo, daugelį metų rėmė 
lietuviškus reikalus. Velionis prenu-
meravo ir skaitė lietuvišką spaudą, 
aukojo Vasario 16-osios gimnazi-
jai, Vokietijos lietuvių jaunimui bei 
Lietuvių Bendruomenei, kurios na-
rys buvo nuo pat įsikūrimo. Sekė 
politinio ir mokslinio gyvenimo 
raidą: domėjosi biologija, dailiąja 
literatūra, muzika ir pats grojo var-
gonais, pamaldose palydėdamas 
lietuviškas giesmes. Perskaitytą 
vertingesnę mokslinę literatūrą do-
vanojo Vasario 16-osios gimnazi-
jos knygynui. Aktyviai reiškėsi LB 
apylinkėje, įsijungė į šalpos draugiją 
„Labdara“, buvo jos valdybos 
iždininkas. Išėjęs į pensiją dar labiau 
atsidavė savo pamėgtam darbui spau-
dos ištraukomis dokumentuoti svar-
bius Lietuvos istorijos įvykius. Ne 
viena stora byla kruopščiai surinktų 
ir sutvarkytų iškarpų įvairiomis te-
momis saugoma Lietuvių kultūros 
instituto archyve, daug ką iš savo 
sukauptos medžiagos yra atidavęs į 
Lietuvą.

Būdamas ramaus būdo, vi-
suomet linksmai ir optimistiškai 
nusiteikęs jis savo darbštumu, 
nuoširdumu ir nesavanaudiškumu 
gali būti pavyzdys ne vienam 
tautiečiui, ypač jaunimui. Kazimierą 
Bendoraitį už ilgametę veiklą Lietu-
vos ir lietuvių labui 2010 m. sausio 3 
d.  Kauno miesto savivaldybė apdo-
vanojo „Gerumo kristalu“. 

Kazimiero paskutinė valia: 
grįžti į Tėvynę Lietuvą, sukauptą 
biblioteką ir archyvą dovanoti Kau-
no miestui, Vasario 16 gimnazijai ir 
Julijanavos Katalikiškai mokyklai.

Julija Iskevičienė
HIUTENFELDAS, VOKIETIJA. IŠKILMINGAS RENGINYS, SKIRTAS LIETU-

VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 20-MEČIUI. KAUNO DELEGACIJA KAZIUI 
BENDORAIČIUI ĮTEIKĖ „GERUMO KRISTALĄ“. 2009 M.

LIŪDIME DĖL KAZIMIERO BENDORAIČIO MIRTIES IR NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME VELIONIO ŠEIMĄ, ARTIMUOSIUS, VOKIE-
TIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ NETEKUS ILGAMEČIO JOS NARIO, AKTYVIAI IR NUOŠIRDŽIAI DIRBUSIO LIETUVOS LABUI.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJOS VARDU 

KOMISIJOS PIRMININKAS PAULIUS SAUDARGAS
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Spalio 3 d., eidamas 98-sius 
metus, Vilniuje mirė Vyčio Kryžiaus 
ordino Riterio kryžiaus kavalieri-
us, žymus publicistas, feljetonistas 
ir politologas tarptautininkas, anti-
komunistas ir antiglobalistas, kelių 
knygų autorius Vilius Bražėnas.

Vilius Bražėnas gimė 1913 
m. balandžio 6 d. Rygoje. Tėvai 
Elena Utavičiūtė Bražėnienė ir Ju-
rgis Bražėnas buvo kilę iš lietuvių 
ūkininkų šeimų. Jurgis Bražėnas, 
ieškodamas sotesnio duonos kąsnio, 
įsidarbino Rygos gumos fabrike, kur 
neblogai uždirbo ir galėjo išlaikyti 
gausią šeimą. Šeimoje augo penki 
vaikai – trys seserys ir du broliai. 
Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 
metais, Rygos gumos fabrikas buvo 
evakuotas į Rusiją. Bijodama pra-
rasti darbą į Sibirą kartu su fabri-
ku iškeliavo ir visa Bražėnų šeima. 
Šeimai teko patirti revoliucijos ir 
pilietinio karo baisumus, išvysti 
žiaurų bolševikinį terorą, badą ir 
epidemijas. Tėvas 1919 metais mirė, 
išsekintas baimių, socialinės įtampos 
ir ligų. Netrukus po jo mirties nuo 
bado ir išsekimo mirė ir dvi Viliaus 
sesutės ir jaunesnis broliukas. Moti-
na Elena Bražėnienė su likusiais vai-
kais nutarė grįžti į Lietuvą, glaustis 
prie gimtosios žemės. 

1922 m. šeima, grįždama į 
Lietuvą, trumpam buvo apsistoju-
si Maskvoje, tada Vilius pirmą ir 
paskutinį kartą pamatė V. Leniną; 
apie tai mėgo pasakoti. 

Lietuvoje Bražėnų šeima 
apsigyveno Žeimelyje, vėliau – 
Žalpiuose (Nemakščių valsčiuje), po 
kurio laiko – Žagarėje ir Kaune.

1933 metais Vilius baigė Kau-
no jėzuitų gimnaziją ir įstojo į Vyt-
auto Didžiojo universitetą. Čia stu-
dijavo elektrotechniką. 1936-1937 
metais atliko karinę prievolę Kauno 
karo mokykloje. Jam buvo suteiktas 
karinis inžinerijos leitenanto laips-
nis. Pirmaisiais sovietų okupacijos 

Vilius Bražėnas. Gyvenimo prasmę 
atradęs kovoje prieš komunizmą

ir vokiečių okupacijos metais Vili-
us Bražėnas dirbo techniku, vėliau 
inžinieriumi Energijos valdyboje ir 
Verslų ūkio valdyboje.

1941-aisiais V. Bražėnas 
vedė žemaitę nuo Kretingos Edą 
Sabatauskaitę. Su ja užaugino dukrą 
Lyviją. Visą gyvenimą žmona buvo 
Viliaus bendramintė ir nuoširdi 
jo pagalbininkė jo kūrybinėje ir 
visuomeninėje veikloje. Prie jos 
švelnių rankų glaudėsi bei užaugo 
ir trys Bražėnų vaikaičiai. Eda 
Bražėnienė mirė 2000 m. vasario 27 
d. Vyro rūpesčiu palaidota Vilniuje, 
Sudervės kapinėse.

1944 metais V. Bražėnas da-
lyvavo Sedos kautynėse. Vadovavo 
būriui. Sedos kautynėse žuvo 104 lie-
tuviai savanoriai, gynę mūsų kraštą 
nuo Rytų barbarų. Viliui Bražėnui 
tada nebuvo lemta žūti. Kartu su 
žmona Eda emigravo į Vokietiją 
iš čia 1949 metais – Ameriką. Čia 
įstojo į Bridgeporto inžinerijos 
institutą Connecticuto valstijoje; 
gavęs inžinieriaus diplomą kurį 
laiką dirbo inžinieriumi, vėliau jį pa-
viliojo kita Mūza – publicistika. Jis 
pradėjo rašyti politikos straipsnius 
ir apžvalgas – iš pradžių į Amerikos 
lietuvišką spaudą – „Darbininką“, 
„Vienybę“, „Dirvą“, „Draugą“, 
„Tėviškės žiburius“ (Kanada), 
„Laisvąją Lietuvą“, „Naująją viltį“, 
žurnalus – „Į laisvę“, „Karį“ ir t.t. 
– vėliau pradėjo rašyti ir angliškai į 
Amerikos viešąją spaudą.

Publicistikoje Vilius Bražėnas 
nebuvo naujokas. Buvęs aktyvus 
skautas dar prieškario nepriklauso-
moje Lietuvoje jis pradėjo publikuo-
ti savo straipsnius „Skautų aide“, 
nuo 1936 metų pradėjo bendradar-
biauti su „Kariūnu“; jam rašė hu-
moristinius straipsnius; nuo 1937 
metų V. Bražėnas slapyvardžiais 
„Gaudeamus“, „Bražvilius“ ir „Vi-
lius Bražvilius“ pradėjo spausdinti 
politinius feljetonus apie tarptau-

tinius įvykius, tarp jų ir Rusijoje, 
laikraščiuose „XX amžius“, „Lie-
tuvos aidas“, humoristinėje serijoje 
„Kuntaplis“. Vokiečių okupacijos 
metais jo straipsnius mielai spaus-
dino patriotinis žurnalas „Į laisvę“. 
1949 metais Detmolde, Vokietijo-
je, buvo išleistas Viliaus Bražėno 
feljetonų rinkinys „Normuotos 
šypsenos“; jau gyvenant Ameriko-
je – feljetonų rinkinys „Kalorijos 
ir doleriai“ (1952); politinės publi-
cistikos knyga „Sąmokslas prieš 
žmoniją“ (1975; antrasis knygos 
leidimas – 1978 m.; trečiasis – 1997 
m.Kaune); „Nauja pasaulio santvar-
ka“ – jau Vilniuje (2000).

Idėjų savo kūrybai Vilius 
Bražėnas sėmėsi ne tik aktyviai daly-
vaudamas Amerikos lietuvių veiklo-
je, bet ir bendradarbiaudamas su 
kitomis Amerikos visuomeninėmis 
organizacijomis; dalyvavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės veikloje, 
buvo net jos Tarybos narys; bend-
radarbiavo su VLIKu, įkūrė aktyvią 
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ir populiarią Amerikoje kovingą 
antikomunistinę grupę „American 
Lithuanian Anti-communist Group 
of Stamford“, skaitė paskaitas anti-
komunistine tematika, kelis kartus 
su jomis apvažiavo visą Ameriką 
nuo jos krašto iki krašto. Floridoje 
įkūrė organizaciją „Lietuvos Laisvės 
Forumas“ (Lithuanian Freedom Fo-
rum); 1987 m. įsteigė „Informaci-
jos tinklą svetimiesiems“ (laiškų 
banką), į kurį plaukė tūkstančiai 
lietuvių laiškų iš viso pasaulio iki pat 
Lietuvos nepriklausomybės atgavi-
mo. Įdomiausius laiškus V. Bražėnas 
paruošdavo Amerikos spaudai.

Vilius Bražėnas aktyvi-
ai dalyvavo kelių konservatyvių 
antikomunistinių Amerikos 
visuomeninių organizacijų veiklo-
je – „Amerika´s Future“ (Ameri-
kos ateitis); „John Birch Society“ 
(Džono Berčo draugija); „Eagle Fo-
rum“ (Erelio forumas); „Larry Mc-
Donald Crusade – Stop Financing 
Communism“ (Lario Makdonaldo 
kampanija – Nustokite finansuoti 
komunizmą); „Herritage Foundati-
on“ (Paveldo fondas); „Conserva-
tive Caucus“ (Konservatyviųjų ap-
valusis stalas) ir kt. Nuo 1985 m. V. 
Bražėnas buvo pakviestas redaguoti 

konservatyvų laikraštį Pietvakarių 
Floridoje „Lee Constitution“. Čia 
rašė vedamuosius, nukreiptus prieš 
komunistinę ideologiją, skirtus Lie-
tuvos ir Baltijos šalių problemoms, 
stengėsi nutraukti „tylą“ apie 
komunistų nusikaltimus Baltijos 
šalyse ir ypač Lietuvoje.

Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę Vilius Bražėnas 
vienas pirmųjų grįžo į Lietuvą 
ravėti komunizmo paliktų piktžolių. 
Įgudusio žurnalisto ir politolo-
go tarptautininko plunksna Lietu-
vos viešojoje spaudoje – „Lietuvos 
aide“, „XXI amžiuje“, „Tremti-
nyje“, „Laisvame laikraštyje“ ir kt. 
laikraščiuose paskelbė per šimtą 
straipsnių aktualiausiais Lietuvos 
ir tarptautinės politikos klausimais, 
Lietuvoje išleido kelias knygas: 
„Nauja pasaulio santvarka“ (2000); 
„Po dvylika vėliavų“ (2005); „Pri-
minimai bendražygiams“ (2009); iki 
pat savo saulėlydžio rengė dar vieną 
knygą, tikėjosi suspėti ją išleisti. 
Nesuspėjo.

Mūsų, jo mokinių ir 
bendražygių, atmintyje Vilius 
Bražėnas išliks ne tik kaip nuoseklus 
kovotojas prieš komunizmą ir jo 
galingą metastazę globalizmą, bet ir 

kaip kantrus Mokytojas, dažnai mus 
surinkdavęs prie jaukaus stalo savo 
šiltuose namuose, leisdavęs mums 
išsikalbėti, aptarti Lietuvos politinio 
gyvenimo aktualijas ir mokęs mus 
politinio švietimo darbo organiza-
vimo informacinės visuomenės kon-
tekste.

Ačiū Jums, Mokytojau, už 
Jūsų išmintį, gebėjimą politinėse 
aktualijose atpažinti tai, kas svarbi-
ausia, už Jūsų meilę Lietuvai ir Jūsų 
norą matyti ją dvasiškai atgimusią, 
tautinę Lietuvos valstybę.

Užgeso vienas ryškiausių Lie-
tuvos politikos šviesulių, kaip mete-
oras praskriejęs tamsia, komunizmo 
šmėklos sparnais uždengta Lietuvos 
padange... Liko horizonte tik šviesi 
jo Asmenybės ir jo darbų pašvaistė, 
skleidžianti viltį, kad jo pribarstyti 
mūsų sielose kristaliukai sužėrės vi-
somis saulės spektro spalvomis, rea-
lizuojant jo nebaigtus darbus ir viltį – 
matyti Lietuvą dvasiškai atgimusią, 
dorą ir teisingą, branginančią savo 
žemę ir savo amžinąsias dvasines 
vertybes.

Nuoširdžiai užjaučiu Viliaus 
Bražėno dukterį Lyviją, jo artimuo-
sius ir bendražygius.
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Lietuvos Valstybinis studijų 
fondas pranešė, kad išeivijos ir 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
kilmės jaunuolių studijoms Lietu-
voje šį rudenį numatyta skirti 175 
tūkst. litų. Buvo priimamos išeivijos 

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms skirta 175 tūkst. litų
ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, 
provaikaičių paraiškos paramai stu-
dijoms Lietuvos aukštosiose moky-
klose gauti. Šiai paramai per 2010 
metus Švietimo ir mokslo ministeri-
ja iš viso skyrė 350 tūkst. litų, pusė 

šių lėšų išmokėta pavasario semes-
tre. Socialinė išmoka siekia nuo 700 
iki 1100 litų. Ji skiriama atsižvelgus 
į pretenduojančiojo gauti paramą as-
mens socialinę padėtį.


