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 rEDaktOrės ŽODis

as nedirba, tas neklysta. Bet už klaidą būtina atsiprašyti. Praėjusiame „Pasaulio 
lietuvio“ numeryje pristatydami naują PLB valdybą, per neapdairumą neįdėjome 
Jūratės Caspersen prisistatymo. Jos atsiprašėme, bet taip pat norime atsiprašyti mūsų 
skaitytojų, kad neatidžiai atlikome savo darbą.

Dar norisi sureaguoti į iš kai kurių skaitytojų retkarčiais pasigirstančią kritiką, kad 
trūksta užrašų po nuotraukomis. Man norisi, kad būtų išlaikytas vienodas stilius – jei 

dedami užrašai, tai prie visų nuotraukų, tačiau dažnai naudojame nuotraukas tik 
kaip asociacijas, kaip iliustracijas tekstui, nebūtinai tiesiogiai atspindinčias tekste 

minimus žmones ar įvykius. Visgi pasistengsime skaitytojų norą vykdyti uoliau ir 
pateikti nuotraukų paaiškinimus, kad būtų suprantamiau, kokie žmonės jose.

Panašu, kad šis redaktorės žodis skirtas santykiui su skaitytojais, tad nepra-
leisiu progos paprašyti. Sulaukiu nemažai jūsų popierinių laiškų. Miela ir malonu 
juos čiupinėti ir skaityti. Tačiau prašau nepykti, kad jie dažniausiai lieka tik mano 
perskaityti, bet į žurnalo puslapius jų turinys nepatenka dėl labai paprastos priežas-
ties – šiuolaikinės technologijos diktuoja kiek kitokias leidybos taisykles ir spartą, 
todėl ranka rašyti tekstai ir lieka nuošalėje. Labai prašyčiau straipsnius ir kitokius 
tekstus siųsti el. paštu plietuvis@plbe.org. Jeigu patys nesinaudojate kompiuteriu, gal 
galite paprašyti pagalbos vaikų ar vaikaičių, taip palengvintumėte mūsų labai mažos 
redakcijos darbą.

O šis „Pasaulio lietuvio“ numeris ypatingas tuo, kad jame gerokai mažiau naujienų 
iš Lietuvos, bet gerokai daugiau straipsnių rubrikoje „Lietuviai pasaulyje“. Matyt, taip 
ir turi būti.

Malonaus bei įdomaus visiems skaitymo. 
O aš keliu puodelį šiltos lietuviškų žolelių arbatos į visų „Pasaulio lietuvio“ skai-

tytojų sveikatą. Švenčiu – jau pradėjau antruosius „Pasaulio lietuvio“ redagavimo 
metus. Dėkoju savo komandai ir talkininkams,  manimi patikėjusiems PLB valdybos 
nariams, o labiausiai jums, gerbiami skaitytojai.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė

Santykiai su     
                       skaitytojais
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Jūratė Caspersen 
(Jablonskytė) 
kultūros reikalų komisijos pirmininkė

gimiau 1967 m. 
gegužę Žemaiti-
joje, mažeikiuose. 
ten pradėjau 
lankyti moky-
klą, o baigiau 
ją Pagėgiuose 
(mamos krašte). 

1985–1990 m. studijavau vilniaus 
universitete Filologijos fakultete anglų 
filologiją. Po to sekė tarptautinių stu-
dijų kursai ir studijos umea (Švedija) 
ir aalborgo (danija) universitetuose. 
2001–2005 m. nuotoliniu būdu bai-
giau Jungtinės Karalystės mančeste-
rio universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultetą.

1992-ųjų vasarą išvykau gyventi į 
Šveicariją. ištekėjau už dano, šeimoje 
auginame du sūnus, 16 ir 19 metų. 
dirbu anglų kalbos dėstytoja suau-
gusiems verslo bendrovėse. 

Be šeimos ir profesijos, didelę mano 
gyvenimo dalį sudaro lietuviška veikla 
Šveicarijoje. nuo 1999-ųjų dirbu 
ŠLB valdyboje, o nuo 2006-ųjų – jai 
vadovauju. taip pat esu šveicarų 
organizacijos „Šveicarijos-Baltijos šalių 
komitetas“ valdybos narė.

domiuosi literatūra, kultūros istori-
ja, tautotyra. 

2009–2012 m. buvau išrinkta į 
PLB valdybą, kur buvau atsakinga 
už švietimo reikalus. tos pačios 
kadencijos metu dalyvavau vyriau-
sybinės užsienio lietuvių reikalų 
koordinacinės komisijos darbe.

R
emiantis galutiniais Lietu-
vos Respublikos 2011 metų 
visuotinio gyventojų ir būstų 
surašymo rezultatais bei 
gimimų, mirimų ir gyven-
tojų tarptautinės migracijos 

vertinimais, buvo perskaičiuotas 
2011–2012 m. gyventojų skaičius. 
Lietuvos statistikos departamentas 
paskelbė, kad rugsėjo mėnesio pra-
džioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 988 
tūkst. gyventojų.

Per aštuonis šių metų mėnesius 
gyventojų skaičius sumažėjo 
dėl neigiamos neto tarptautinės 
migracijos (daugiau žmonių 
emigravo negu imigravo) ir 
neigiamos natūralios kaitos (daugiau 
žmonių mirė negu gimė). 2012 
metų sausio–rugpjūčio mėnesiais 
neigiama neto tarptautinė mi-
gracija sudarė 78 procentus bendro 
sumažėjimo, o neigiama natūrali 
kaita – 22 procentus.

Šių metų sausio–rugpjūčio 
mėnesiais iš Lietuvos emigravo 
15,1 tūkst. žmonių daugiau 

LiEtuVOJE

Praėjusiame „Pasaulio lietuvio“ 
numeryje padarėme nedovanotiną 
klaidą. Pristatydami naujai išrinktą 
PLB valdybą, per neapdairumą 
neįdėjome daugiausiai rinkėjų balsų 
surinkusios Jūratės Caspersen iš 
Šveicarijos prisistatymo. dar kartą, tik 
jau viešai, atsiprašome jos ir siūlo-
me susipažinti su naująja Kultūros 
reikalų komisijos pirmininke.

GYVEnTOJų SKAIČIUS 2012 M. 
Mėnesio pradžioje, tūkst.

negu imigravo, tačiau grįžusių 
(reemigravusių) Lietuvos Respub-
likos piliečių skaičius didėjo. 2012 
metais sausio–rugpjūčio mėnesiais 
savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo 
30 tūkst. gyventojų, t. y. 9,4 tūkst. 
(arba ketvirtadaliu) mažiau negu 
praėjusių metų tuo pačiu laikotar-
piu. Per aštuonis mėnesius į Lietuvą 
imigravo 14,9 tūkst. žmonių, tai 5 
tūkst. (arba 1,5 karto) daugiau negu 
praėjusių metų sausio–rugpjūčio 
mėnesiais. Daugumą (89 proc.) 
imigravusiųjų į Lietuvą (13,2 tūkst. 
asmenų) sudarė grįžę (reemigravę) 
Lietuvos Respublikos piliečiai. 

Per šių metų sausio–rugpjūčio 
mėnesius mirė 4,2 tūkst. žmonių 
daugiau negu gimė kūdikių. Per 
aštuonis šių metų mėnesius gimė 
23,1 tūkst. kūdikių, t. y. 417 (arba 
beveik 2 procentais) mažiau nei 
pernai atitinkamu laikotarpiu. 2012 
metų sausio–rugpjūčio mėnesiais 
mirė 27,3 tūkst. žmonių, tai 267 
(arba 1 procentu) mažiau negu per 
praėjusių metų tą patį laikotarpį. 

klaidos atitaisymasLietuvoje nebėra

GYVEnTOJų3mln.

Sausis
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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tEMa

Emigracija

Deimantė Dokšaitė

Išvykimas gyventi, mokytis ar dirbti į svečią 
šalį lietuviams jau yra tapęs net natūralesniu 
dalyku nei persikėlimas iš vieno Lietuvos miesto 
į kitą. Tačiau tai dar nereiškia, kad trumpalaikė 
ar ilgalaikė emigracija kiekvienam išvykusiam 
vienodai lengva ir nesukelia jokių problemų.

Tiems, kuriems sunku, pasiruo-
šę padėti vėl iš naujo atgijusio 
projekto „Psyvirtual“ psicho-
logai ir savanoriai konsul-
tantai, teikiantys nemokamą 
pagalbą internetu.

Apie tai, kokios psichologi-
nės problemos dažniausiai kamuoja 
užsienyje apsigyvenusius lietuvius, 
kalbėjomės su projekto autore, 
psichologe psichoterapeute Vilma 
Kuzmiene. 

Po pertraukos vėl atgimė jūsų 
projektas „Psyvirtual“ – nemokamos 
internetinės psichologinės kon-
sultacijos užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Pirmą kartą projektas 
pasirodė 2008 metais. Ar nuo to 
laiko užsienio lietuvių psichologinės 
problemos pasikeitė, ar vis dar ka-
muoja tie patys rūpesčiai? Kokie jie?
Taip, po gerokos pertraukos pro-
jektas „Psichologinės konsultacijos 
lietuviams, gyvenantiems užsienyje“ 
(www.psyvirtual.lt) vėl gali teikti 
nemokamas psichologų konsultaci-
jas internetu. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija (SADM) žada, jog 
projektas gaus tęstinį finansavimą. 
Labai tuo džiaugiamės, nes nemoka-
mos pagalbos poreikis visada buvo 
didelis. Yra klientų, kurie bandė 
kreiptis nemokamos psichologinės 
pagalbos užsienyje. Tačiau ta pagalba 
ne visada buvo pakankama. Žmonės 
pasakojo, kad Didžiojoje Britanijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje konsultacinis 
susitikimas su psichologu skiriamas 
kas antrą savaitę. O jeigu būklė ūmi, 
to, be abejo, nepakanka. Tradiciškai 
pasaulyje psichologinės konsultaci-
jos ar psichoterapijos seansai vyksta 
kartą per savaitę. Sunku komentuoti, 
kodėl anksčiau minėtais atvejais 
viskas vyko kitaip, galbūt tokia yra 
tų šalių socialinės pagalbos sistema, 
gal didelės eilės.

Kadangi šįmet galime priimti 
ribotą klientų skaičių (100 kli-

netampa užuovėja
pSichologinių 
problemų

nuo

Psichologė 
psichoterapeutė 
V. Kuzmienė
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tEMa

entų), žmonių prašome iš anksto 
užsiregistruoti į seansą „Skype“ 
programa, ir tokia sistema atrodo 
ganėtinai patogi tiek klientams, tiek 
specialistams. Sutariame dėl abiem 
pusėms tinkamo laiko, kuris dėl 
geografinių laiko skirtumų kartais 
tampa problema. Klientas gali 
tinkamai nusiteikti prieš susitikimą, 
kad aplinkiniai netrukdytų. Taip pat 
konsultuojame el. laiškais. 
Pagal įprastą ir mūsų svetainėje 
skelbiamą budėjimų grafiką vaka-
rais dirba mūsų savanorių konsul-
tantų grupė, kuri nors ir nedidelė – 
6 žmonės, bet labai gerai paruošta 
ir turinti psichologinio konsultavi-
mo internetu patirties.

Beje, atnaujinome svetainės 
www.psyvirtual.lt dizainą bei 
navigaciją. Svetainė dabar tapo 
patogesnė ir prieinamesnė lan-
kytojams, nes yra pritaikyta ir 
išmaniesiems telefonams. Projektas 
prasidėjo vasaros pabaigoje ir vyks 
iki vėlyvo rudens, taigi laukiame 
visų, kuriems aktualu!

Žmonės į mus kreipiasi dėl 
įvairiausių psichologinių problemų. 
Žinoma, daugiausiai kreipimųsi yra 
dėl santykių problemų: meilės ir 
nelaimingos meilės temos, santykių 
ir bendravimo su aplinkiniais, darbo 
santykių, vienatvės ir vienišumo 
tema. Pastaroji yra viena svarbiausių 
temų mūsų gyvenime ir ji tampa 
ypač svarbi, jeigu gyveni svetur ir 
turi ribotą pasirinkimą su kuo ben-
drauti. Žmonės labai bijo likti vieniši. 
Stengiasi lopyti santykius, kurie, kaip 
jau ir patiems aišku, yra netinkami, 
nes „bijau likti viena / vienas“. 

Be abejo, kaip neišspręstų santy-
kių problemų pasekmė kyla ir kitos 
problemos – depresijos, nerimas, 
pyktis ir t.t. Tuomet gyvenimas 
atrodo juodas, viskas yra sunku ir 
atrodo neįveikiama. Labai sveikin-
tina, kai žmogus, atsidūręs tokioje 
situacijoje, neapsiriboja skundais 

draugams ar artimiesiems ir, nutaręs 
neįkyrėti kitiems ar sau pačiam, 
kreipiasi į psichologą ir sprendžia 
problemą, o ne ją augina. Manau, 
kad laiku sustoti, įvertinti savo 
būseną ir kreiptis pagalbos yra žmo-
gaus stiprybė ir parodo jo sugebėji-
mą sveikai mąstyti ir reaguoti.

Šįmet atsirado kreipimųsi dėl 
pogimdyminės moterų būklės: 
pogimdyminė depresija, baimių ir 
socialinės fobijos atsiradimas po 
gimdymo. Galbūt tokių nusiskun-
dimų padaugėjimą galima sieti su 
tuo, kad daugiau jaunų moterų da-
bar ryžtasi gimdyti svetur, daugiau 
jaunų porų išvyksta gyventi į užsie-
nį. Taip pat padaugėjo kreipimųsi 
mamų, auginančių mažus vaikus, 
dėl vaikų psichologinės raidos 
prob lemų, auklėjimo ypatumų, 
pačios mamytės būsenos – pervar-
gimo, pykčio nevaldymo ir kt.

Nevaldomų arba sunkiai val-
domų neigiamų emocijų tema 
irgi šįmet labai aktuali. Agresija, 
nukreipta į mylimus žmones, žlug-
do santykius, meilę. Dėl agresijos 
nevaldymo kreipiasi vyrai, patys 
išsigandę tokio savo elgesio ir 
jo pasekmių. Atvejai ganėtinai 
sunkūs, reikalaujantys darbo ir 
stiprios paties kliento motyvaci-
jos. Tokių skundų šįmet taip pat 
yra daugiau nei įprastai – smurtas 
šeimoje, smurtas prieš mylimą 
moterį, konfliktavimas darbe. Kitos 

problemos – baimės, nerimas, 
miego sutrikimai, psichosomati-
nės problemos, priklausomybės, 
adaptacijos ir pritapimo svetimoje 
sociokultūroje, klimatinės adap-
tacijos, apsisprendimo grįžti į 
Lietuvą, baimės ir noro grįžti tema. 
Pernelyg mažo pasitikėjimo savimi 
problema išlieka aktuali ir toliau, 
būdinga tikrai daugeliui iš mums 
paskambinusių ar parašiusiųjų.

Štai vienas pavyzdys apie žemą 
savęs vertinimą. „Blogai moku jų 
kalbą“, „iš manęs juoksis“, „kaip 
aš susidorosiu darbe“ ir panašios 
frazės skamba net ir tada, jeigu 
žmogus jau gavo aiškų patvirtinimą 
iš gyvenimo – jo kalbos mokėjimo 
įgūdžiai yra geri ir pakankami (čia, 
beje, kalbu ne apie anglų kalbą). 
Kalbėti dar netobulai išmokta danų, 
norvegų ar kita kalba visgi dažniau 
vengia tie, kurie ir kitose gyvenimo 
srityse nepasitiki savimi bei jaučiasi 
prasteni, nepakankamai geri. Žema 
savivertė tiesiog pasireiškia per tokį 
aktualų integracijai dalyką, kaip 
svetimos kalbos vartojimas. Dėl šių 
kalbų išmokimo pradžioje neri-
mauja tikrai daugelis žmonių ir tai 
natūralu – tai sunkios kalbos, mažai 
asociacijų su jau išmoktomis anglų 
ar vokiečių kalbomis, o jeigu kalba 
dar turi tarmes, regionų ypatumus, 
tada tikrai būna sunki pradžia. Labai 
svarbu susitarti su savimi – leisti 
sau suklysti, nebijoti kalbėti – kal-
bėjimo įgūdžiai ir išmokimas ateina 
tik tą darant. Tad geriau duoti sau 
kelis mėnesius laiko klysti tam, kad 
paskui nebeklystum. Ir neužsidaryti 
tokiame rate: „Bijau vandens, nes 
nemoku plaukti. Kad išmoktum 
plaukti, reikia įbristi į vandenį, bet 
aš vandens bijau.“

Kokia besikreipiančiųjų gyvenamų 
vietų geografija? Pamenu, tuomet 
minėjote, kad daugiausia konsultuo-
jasi iš Airijos ir Anglijos, kur tuo metu 

Daugiausiai kreipimųsi 
sulaukiama dėl santykių 

problemų: meilės ir 
nelaimingos meilės temos, 
santykių ir bendravimo su 

aplinkiniais, darbo
santykių, vienatvės ir 

vienišumo tema.
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buvo tikras lietuvių imigrantų bumas. 
Taip pat nemažai klientų turėjote iš 
JAV bei Kanados. O kaip dabar? 
Airija ir Didžioji Britanija, be abe-
jo, liko mūsų žemėlapyje. Tačiau 
šįmet labai padaugėjo laiškų ir 
skambučių iš Norvegijos, Suo-
mijos, Danijos, t. y. šaltųjų pagal 
klimato sąlygas Europos šalių. O 
besikreipiančiųjų problemos yra 
tikrai karštos – būtent anksčiau 
minėtosios pykčio, padidėjusio 
agresyvumo problemos kankina 
šiose šalyse įsikūrusius lietuvius. 
Pradėjus analizuoti ir dirbti su šiais 
klientais, paaiškėjo, kad agresijos 
nevaldymas yra dažniausiai atsi-
vežtinė, t. y. seniai egzistuojanti, 
o ne emigracijoje kilusi problema. 
Atrodo, tarsi nesąmoningai ir 
intuityviai šie žmonės „vežė“ savo 
pyktį ten užšaldyti... Seniai jau at-
likti moksliniai tyrimai apie klima-
to įtaką žmogaus psichikai: karšto-
siose šalyse agresijos daugiau, nes 
karštis daro įtaką organizmo fizio-
loginiams bei endokrinologiniams 
procesams ir stimuliuoja agresyvu-
mą. Šalto klimato šalių gyventojų 
agresyvumas daug mažesnis. 
Skandinavai ir bendrauja santūriau 
nei, tarkim, ispanai ar prancūzai, 
yra uždaro charakterio, tarsi prislo-
pinti emociškai. Buvo kreipimųsi 
ir dėl autoagresijos atvejų, kuomet 
agresija nukreipiama į save ne 
tik narkomanijos, alkoholizmo 
ar panašiu savęs žalojimo būdu, 
bet ir suicidiniais (savižudiškais) 
bandymais bei ketinimais. Kele-
tas atvejų tikrai yra labai sunkūs, 
žmonėms reikėtų realios mediko 
pagalbos, tad jau užmezgėme 
keletą kontaktų su Norvegijoje 
gyvenančiais gydytojais lietuviais. 
Jeigu šį pokalbį skaito medikai ir 
kiti kolegos, gyvenantys minėtose 
šalyse, ir galėtų padėti lietuviams, 
įsikūrusiems tose šalyse, prašytu-
me su mumis susisiekti.

Manote, kad besikreipiančiųjų skai-
čiai atspindi ir emigracijos srautus 
į atitinkamas šalis, o gal tiesiog kai 
kuriose šalyse aplinka slogesnė, 
nepalankesnė atvykėliams ir todėl 
iš ten sulaukiate daugiau klientų?
Sunku vienareikšmiškai pasakyti. 
Aišku, kuo daugiau žmonių, tuo 
didesnis procentas iš jų kreipiasi 
pagalbos. Tačiau visgi sociokul-
tūriniai skirtumai yra svarbūs, ir 
žmogui, kuris buvo stabilus, gali 
sukelti adaptacijos problemų. Vieni 
žmonės jautresni ilgam tamsos 
periodui – ruduo, žiema gūdesnė 
Šiaurės Europos šalyse, kiti niekaip 
neprisitaiko prie karšto Pietų Euro-
pos klimato bei skundžiasi mono-
tonija, nes gamta beveik tokia pati 
ištisus metus, nesijaučia metų laikų 
kaitos. Kaip bebūtų, adaptacijos 
svetur problema, kaip ir bet kokios 
kitos – naujame darbe, naujame 
bute – problemos, labiau paliečia 
emociškai vienišus žmones.

Ar emigracija, išvykimas į kitą šalį 
jau savaime gali tapti priežastimi 
psichologinėms problemoms, ar 
turi būti dar ir papildomi veiksniai? 
Būti gali visko. Jeigu jau kilo 
toks klausimas, vadinasi, ir tokia 
galimybė gali egzistuoti. Depresija 
gali apimti patį tvirčiausią žmogų. 
O pats silpniausias gali nugalėti 
sunkiose išgyvenimo varžybose.

Kai kuriuos žmones emigracija 
veikia labai teigiamai. Sprendi-
mas emigruoti netgi suveikia kaip 
alternatyva suicidui. Kitus, netgi 
puikiai įsikūrusius, po 3–4 metų 
gyvenimo svetur ima slėgti nežinia 
kodėl atklydusi nostalgija, kaltės 
jausmas, neaiškumo dėl tapatybės 
jausmai.

Labai smarkiai apibendrinus, 
lengviau ir greičiau prisitaiko ir in-
tegruojasi žmonės, kurie išvyko bū-
dami psichologiškai stabilūs. Tie, 
kurie emigravo, kad pabėgtų nuo 

psichologinių problemų, greitai 
pamato, kad visas jas atsivežė kar-
tu. Taip pat lengviau prisitaiko tie, 
kurie moka priimančios šalies kal-
bą. Dar yra sakoma, kad lengviau 
apsiprasti tada, kai šalis yra panaši 
į tėvynę, artima kultūra, religija, 
gamtovaizdis, klimatas. Bet vieno 
recepto nėra. Visada viskas yra 
labai individualu. Iš klientų istorijų 
matau, kad kur tu bebūtum, labai 
svarbu yra tavo požiūris. Požiūris 
į viską – į save, į tai, kas vyksta, į 
tai, kur esi ir su kuo esi.

Pastaruoju metu iš Lietuvos išvyko 
nemažai jaunuolių studijuoti į kitų 
valstybių universitetus. Jauni, gal 
dar ne visai tvirti, tik tėvų namus 
palikę žmonės gali greitai palūžti 
svetimoje aplinkoje? O gal atvirkš-
čiai, jaunimas greitai ir lengvai 
prisitaiko? Kokias tendencijas 
pastebite?
Taip, daug jaunimo studijuoja 
svetur, pasirinkę nuolatines arba 
trumpalaikes mainų studijas.  Besi-
kreipiančių į mus studentų procen-
tas nėra didelis. 

Jaunuoliai, apsisprendę vykti 
studijuoti toli nuo namų, visgi 
įsivertina save, savo galimybes – 
dabartiniai studentai paprastai yra 
jau daug keliavę su tėvais, matę 
pasaulio. Turbūt retam jaunuo-
liui studijos užsienyje yra pirma 
kelionė. Be to, studijų laikotarpis 
turi labai aiškias laiko ribas: mainų 
programos – pusė metų, bakalauro 
studijos – trys metai ir pan. Taigi, 
jaunuolis aiškiai žino, kuriam lai-
kui išvyko. O kada yra tokia laiko 
riba, psichologiškai daug lengviau, 
aišku, ko laukti ir kada tai bus. 
Net jeigu ir kentėti tenka, nes labai 
sunku, žinojimas, kada ta kančia 
baigsis, labai palaiko žmogų, nes 
jis turi perspektyvą.

Į mus besikreipiančius studentus 
paprastai slegia pervargimas nuo 
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didelės įtampos – didelės mokslo 
apimtys, svetima kalba, daugybė 
įspūdžių, tėvų lūkesčiai dėl moky-
mosi rezultatų. Jaunam žmogui pa-
dėti psichologiškai daug lengviau, 
ir ypač puiku, kad šiuolaikinis jau-
nimas greit reaguoja į problemas, 
nori jas spręsti, nesigėdina kreiptis 
į psichologą.

Kai kurie studentai, kurie 
kreipėsi į mūsų psichologus, jau 
mokykloje turėjo psichologinių 
problemų, pvz.,  neurozės,  jaudini-
masis dėl iširusios tėvelių šeimos ir 
jų skyrybų ir kt.

Paprastai į psichologus dažniau 
kreipiasi moterys nei vyrai. Bet ir 
dalis vyrų, prislėgti bėdų, nepabijo 
pasikonsultuoti su specialistais. 
Kaip skiriasi užsienyje gyvenan-
čių moterų ir vyrų psichologinės 
problemos?
Moterys jautresnės, emocingesnės, 
šnekesnės, ir, matyt, visais laikais 
taip buvo, kad moterys pas psicho-
logus lankosi dažniau nei vyrai. 
Tai, kad vyrai kreipiasi rečiau, 
jokiu būdu nerodo, kad jie būtinai 
yra stabilūs, išsisprendę savo psi-
chologines problemas.

Moterys kreipiasi dėl nelaimin-
gos meilės, santykių su aplinki-
niais, darbo problemų, baimės, 
nerimo, psichologinių problemų 
po gimdymo, bulimijos, vaikų 
problemų.

Vyrai kreipiasi dėl nelaimingos 
meilės, agresijos nevaldymo, sui-
cidinių ketinimų, baimių, nerimo, 
miego sutrikimų, vienišumo, 
izoliacijos jausmo, priklausomy-
bės nuo alkoholio / narkotikų ar 
azartinių lošimų.

Iš esmės, visų žmonių problemos 
panašios, tiesiog moterišku ir vyriš-
ku atveju problema būna kitaip 
išreikšta. Tarkim, agresyvūs ir pikti 
būna visi – tiek moterys, tiek vyrai, 

tačiau šių emocijų raiškos forma 
dažnai skiriasi. Jau anksčiau minė-
jau, kad šįmet gausoka vyrų, kurie 
skundžiasi nesuvaldantys savo 
agresijos, mušantys žmonas / drau-
ges. Šie vyrai kreipėsi į psicholo-
gus paskatinti savo antrųjų pusių. 
Taip pat vyrų pyktis, pasireiškiantis 
kaip dažna būsena, gali byloti apie 
depresiją, kadangi socialiai vyrui 
liūdėti ir verkti „netinka“, liūdesys 
pakeičiamas pykčiu. Moterų depre-
sinės būklės paprastai pasireiškia 
atviru liūdesiu, verkimu, savivertės 
kritimu.

Pamenu, kai kalbėjomės prieš 
ketverius metus, pastebėjote, kad 
tie, kurie išvyksta visam, yra mažiau 
kamuojami psichologinių proble-
mų nei tie, kurie išvyksta laikinai. 
Kodėl?
Dauguma žmonių sunkiai toleruo-
ja nežinią. Nežinomybė šiandieną 
yra sunkus ir slegiantis jausmas, 
keliantis nerimą, baimę, nesaugu-
mo jausmą. Vienas iš svarbiausių 
asmenybės bazinių poreikių yra 
saugumo jausmas. Todėl labai 
svarbu sugebėti, galėti sau jį 

susikurti, nes niekas mums to 
nesukurs. Tik patys. Tikriausiai 
tada minėjau, jog psichologiškai 
geriau jaučiasi tie žmonės, kurie 
išvyksta su aiškiu sprendimu, 
kiek laiko jie gyvens svetur – visą 
laiką, trejus, penkerius metus, kol 

sutaupys tam tikrą pinigų sumą 
(butui pirkti ar kitai svajonei 
įgyvendinti) arba mokysis. Toks 
aiškumas žmogui padeda net ir 
tada, kai sunku, nes jis žino – aš 
taip nusprendžiau, aš to siekiu, tai 
mano pasirinkimas. Kitaip tariant, 
žmogus susikuria ribas bei – kas 
itin svarbu – perspektyvą: kas bus 
toliau. Tai teikia saugumo ir pras-
mingumo jausmą. Jeigu įvyksta 
kažkas visiškai netikėto, sprendi-
mus juk galima keisti. 

Na, o asmenys, kurie išvyksta 
neapibrėžtam laiko tarpui ar su 
abstrakčiu tikslu – laimės ieškoti – 
sprendimą paprastai priima spon-
taniškai, mėgdžiodami pažįstamus 
arba skatinami emocijų. Jų pasaky-
mai: „na, žiūrėsiu“, „matysim, kaip 
seksis“ – rodo, kad jau išvykdami 
jie jaučiasi nesaugūs, nes negali net 
sau įsipareigoti, prisiimti atsako-
mybės už savo sprendimą. 

Taigi, apibendrinus sėkmingos 
adaptacijos svetur bei nesėkmin-
gos ir skausmingos adaptacijos 
svetur atvejus, matyti, kad ne tiek 
svarbu, kuriam laikui žmogus 
išvyksta, svarbiausia – jo apsis-
prendimas dėl išvykos trukmės 
ir prasmės, motyvo. Tai rodo 
asmenybės brandumą, sugebėji-
mą prisiimti atsakomybę, o šie 
bruožai ir yra geriausi saugumo, 
stabilumo jausmo kūrėjai. Net 
jeigu vyksti pabandyti, nežinai, 
ar patiks, ar pavyks, irgi galima 
duoti sau terminą – kiek laiko aš 
bandysiu siekti tikslo, ir auto-
matiškai susikurti perspektyvos 
jausmą – kas bus toliau, kuris 
apsaugo nuo aklavietės gyvenime 
jausmo. Kitaip visas gyvenimas 
virs bandomuoju laikotarpiu ir 
žmogus tikriausiai ims jaustis 
nevykėliu, nepritampančiu, nieko 
nesugebančiu pasiekti ir įstrigusiu 
tame pačiame rate. 

Net jeigu vyksti 
pabandyti, nežinai,
ar patiks, ar pavyks, 
irgi galima duoti sau 
terminą – kiek laiko aš
bandysiu siekti tikslo, ir 
automatiškai susikurti 
perspektyvos jausmą.

tEMa
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sVEČiasaktuaLu

K as yra formalusis švie-
timas – iki galo lyg ir 
neatsakyta, tačiau pa-
grindiniai jo požymiai yra 
tie, kad tose mokyklose 
mokymas vyksta kiekvie-

ną dieną, o lituanistinė tematika 
yra integruota, t. y. numatyta 
mokyklos mokymo planuose. 
Kiekvienoje šalyje, kur gyvena 
lietuviai, yra skirtingos sąlygos lie-
tuviškai veiklai, skirtingas pačios 
lietuvių bendruomenės statusas, 

pvz., kai kuriose šalyse lietuviai 
turi tautinės mažumos statusą. 
Skirtingas taip pat yra lituanisti-
nio švietimo teisinis įtvirtinimas. 

Todėl sąvoka formalusis litua
nistinis švietimas yra tam tikra 
prasme sąlyginė, nes kiekvienoje 
šalyje skiriasi švietimo sistemos, 
taip pat ir mokyklos. Visų pirma, 
skiriasi mokymo lietuvių kalba 
apimtis, vienur mokoma lietuvių 
kalbos, etnokultūros, Lietuvos 
geografijos, pvz., Rygoje, Vasa-

FormaLusis

Algirdas
Vaicekauskas, 
Lenkijos lietuvių 
mokyklos „Žiburys“ 
direktorius

švietimas
UŽSIEnIO LIETUVIų

Vasario 16-osios 
gimnazija
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sVEČiasaktuaLu

rio 16-osios gimnazijoje, kitur 
įgyvendinama lituanistinė pro-
grama, pvz., Maskvoje, dar kitur 
visų dalykų mokoma lietuvių 
kalba, pvz., Baltarusijoje – Pele-
soje ir Rimdžiūnuose, Lenkijos 
lietuvių mokyklose. Čia visų 
dalykų mokoma lietuvių kalba, 
išskyrus tuos, kurių dėstymą 
lenkų kalba nusako Lenkijos 
Švietimo įstatymas, t. y. Lenkijos 
geografija ir Lenkijos istorija. 

Lietuvių mokyklos už Lietuvos 
ribų veikia jau daugiau kaip pusė 
amžiaus. Pavyzdžiui, Vasario 
16-osios gimnazija 60-ąjį jubiliejų 
atšventė prieš dvejus metus, o 
Punsko Kovo 11-osios licėjus per-
nai minėjo 55-ąjį gimtadienį. 

Šiuo metu už Lietuvos ribų 
veikia 11 formaliojo švietimo 
įstaigų: Baltarusijoje – 2, 
Latvijoje – 1, Lenkijoje – 6, Rusijo-
je – 1 ir Vokietijoje  – 1.

Lietuviai, atsiradę už Lietuvos 
ribų, suprato, kad tik lietuviškas 
švietimas gali apsaugoti kitas kar-
tas nuo nutautėjimo, todėl dėjo 
visas pastangas kurti lietuviškas 
mokyklas. Praeito šimtmečio 
viduryje buvo įkurtos lietuvių 
mokyklos Lenkijoje, Vokietijoje – 
Vasario 16-osios gimnazija, kitos 
įkurtos Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę.

Šios mokyklos atlieka labai 
svarbų vaidmenį lietuvių 
bendruomenių gyvenime. Visų 
pirma užtikrina kokybišką 
gimtosios kalbos mokymą, ugdo 
tautinį tapatumą, etninį susivo-
kimą, taip pat atlieka kultūros 
židinių funkciją. Aplink mokyklą 
buriasi bendruomenė, čia vyksta 
koncertai, susitikimai, įvairūs 
renginiai, skirti ne tik mokyklos 
bendruomenei. Mokinių šokių, 
dainų ansambliai kviečiami į 
įvairius miestų ar net šalių rengi-
nius. Taip šios mokyklos tampa 

Lietuvos kultūros ambasadomis. 
Pvz., šiais metais Seinų lietuvių 
„Žiburio“ mokinė laimėjo 3-iąją 
dailės konkurso vietą Lenkijos 
mastu, jai Lenkijos Respublikos 
Seime buvo įteiktas apdovanoji-
mas, o Punsko Kovo 11-osios 
licėjaus mergaitės krepšinio 
pirmenybėse laimėjo II vietą 
Palenkės vaivadijoje.

Šitaip visos lietuvių mokyklos 
už Lietuvos ribų skleidžia žinią 
apie Lietuvą ir formuoja teigiamą 
lietuvių ir Lietuvos įvaizdį.

Lietuvių švietimas yra labai 
svarbus instrumentas palaikyti 
tautiniam tapatumui. Rūpestis 
lietuvišku švietimu yra nuolatinis 
vietos lietuvių bendruomenių ir 
organizacijų veiklos baras.  

Šios mokyklos, kaip jau minėta, 
veikia pagal savo šalių švietimo 
sistemas, įgyvendina tų šalių 
mokymo planus. Pvz., Lenki-
joje lietuviškų mokyklų veiklą 
apibrėžia Tautinių mažumų 
įstatymas ir Švietimo įstatymas. 
Kadangi šios mokyklos veikia 
valstybių švietimo sistemose, lo-
giška būtų, jeigu jos tų valstybių 

būtų visiškai išlaikomos. Manau, 
tai pasiekti turėtų būti viena iš 
prioritetinių Lietuvos diplomatų 
darbo užduočių ir dvišalių Lie-
tuvos ir tų valstybių, kur veikia 
lietuviškos mokyklos, valstybinių 
susitikimų derybų tikslų.

Lietuvių švietimo svarbą su-
prato Seinų krašto lietuviai, kurie 
jau 90 metų gyvena už Lietuvos 
ribų tautinės mažumos sąlygomis. 
Jau tarpukario laikotarpiu buvo 
bandymų kurti lietuviškas moky-
klas. Aišku, tai padaryti buvo labai 
sunku, todėl bent stengtasi su-
daryti galimybes mokyti lietuvių 
kalbos. Šiuo metu daugiausiai 
lietuvių mokyklų veikia Lenkijoje, 
Seinų krašte.

Per pastaruosius 10 metų 
Lenkijoje lietuviai neteko 50 
proc. savo mokyklų. Tai vykdytos 
švietimo reformos, bet ir sąmo-
ningos politikos bei tuometinių 
santykių su Lietuva pasekmė. 
Kodėl santykių su Lietuva? 
Todėl, kad Lenkija buvo laikoma 
strategine partnere, ypač Lie-
tuvos kelyje į NATO ir ES. Tai 
buvo svarbi Lietuvai užduotis ir 
mes ją supratome, susitaikėme 
su tuo, kad negalime aštrinti 
dvišalių santykių vardan mūsų 
mokyklų likimo. Netekome 50 
proc. mokyklų, todėl vėliau ramia 
sąžine 2005 metais priėmėme 
Lietuvos paramą – „Žiburio“ 
mokyklos pastatymą Seinuose.  

Šiuo metu veikia tik šešios lietu-
viškos mokyklos, bet ir jos nuolat 
susiduria su finansavimo trūkumu. 
Šiuo metu Lenkijos švietimo fi-
nansavimo modelis toli gražu nėra 
palankus lietuvių švietimui.

Lenkijos lietuvių bendruomenė 
yra pasirinkusi švietimo modelį, 
kur visi dalykai dėstomi lietuvių 
kalba (išskyrus įstatymu numaty-
tus dalykus), o Lenkijos valstybė 
skatina švietimo modelį, kur 

Per pastaruosius 10 metų Lenkijoje 
lietuviai neteko 50 proc. savo mokyklų.
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lietuvių kalbos mokoma tik kaip 
dalyko (3 pamokas per savaitę). 
Tokia nuostata atsispindi ir 
finansuojant mokyklas. Moky-
klos su lietuvių mokymo kalba 
nuolatos susiduria su finansi-
niais sunkumais (Seinų lietuvių 
„Žiburio“ mokykla apie 40 proc. 
išlaikoma iš Lietuvos biudžeto, 
pernai Lietuvos valstybė prisidėjo 
prie Punsko valsčiaus mokyklų 
išlaikymo). Lenkijoje finansuo-
jant  mokyklas vadovaujamasi 
bendrais valstybėje galiojančiais 
finansavimo  standartais ir tik 
pridedant tautinių mažumų 
mokyklų priedą, kuris yra vie-
nodas mokykloms, kur moko-
ma lietuvių kalbos ir lietuvių 
kalba. Standartiškai vienas iš 
mokyklų finansavimo šaltinių 
yra savivaldybės, o 2005 metais 
įsteigta Seinų lietuvių „Žiburio“ 
mokykla iš savivaldybės lėšų išvis 
negauna. Taigi esamas finansa-
vimo modelis toli gražu nėra 
palankus lietuviškam švietimui, o 
lietuvių prašymai keisti finansa-
vimo modelį lieka neišgirsti.

Dažnai Lietuvos politikai, ypač 
diplomatai, būna klaidinami jiems 
pristatant kaip reprezentacines 
lietuvių mokyklas, kur lietuvių 
kalbos mokoma kaip dalyko. 
Deja, kaip minėjau, toks mokymo 
modelis yra naudingas Lenkijos 
valdžiai, bet ne lietuvių bendruo-
menei, nes kaip rodo patirtis, to-
kio tipo mokyklos neužkerta kelio 
asimiliacijai ir naudojamos kaip 
instrumentas naikinti tikrąsias 
lietuviškas mokyklas. 

Lietuvos diplomatai turi 
įvairių priemonių, kaip kel-
ti lietuvių švietimo prestižą 
etninėse Lietuvos žemėse, tai 
palengvintų bendruomenėms 
darbą, paskatintų tėvus rinktis 
lietuvių mokyklas. Bendruomenė 
laukia iš diplomatinių atstovybių 

aktyvesnės politinės paramos.
Taigi mokyklų veikla didžiąja 

dalimi priklauso nuo valstybės 
politikos tautinių mažumų 
atžvilgiu. Kartais tautinė mažuma 
tampa tarpvalstybinių santykių 
arba užsienio politikos  įkaitu. Tai 
tenka patirti šiuo metu  mums – 
Lenkija nevengia mūsų reikalų 
naudoti sprendžiant Lietuvos 
lenkų klausimą Lietuvoje. 

Kad būtų išsaugotos Lenkijoje 
likusios lietuvių mokyklos, priva-
lu, kad pasikeistų jų finansavimo 
sistema. Tokį pažadą esame gavę 
pernai vertinant Lenkijos lietuvių 
švietimo plėtros strategiją. Buvo 
kalbama, kad nuo 2013 metų bus 
įvestas papildomas mokyklų, 
kur mokoma gimtąja tautinės 
mažumos kalba, kokybinis fi-
nansavimo priedas. Tačiau šiais 

metais ta tema jau nebekalba-
ma, panašu, kad tokių planų 
atsisakoma. 

Kita problema, susijusi su 
švietimu – mokyklų aprūpinimas 
mokymo priemonėmis, 
vadovėliais. Tai aktualus klausi-
mas, ypač Lenkijoje, kadangi visi 
mokykloje naudojami vadovėliai 
privalo būti patvirtinti Lenkijos 
švietimo ministro, yra ribota 
galimybė naudotis, pvz., Lie-
tuvoje išleistais vadovėliais. Šiuo 
metu padėtis yra diskriminacinė.  
Įsigaliojus naujoms bendrosioms 
programoms mokiniams, kurie 
pradėjo pirmi pagal jas mokytis, 
per trejų metų mokymo ciklą 
neišleistas nė vienas vadovėlis 
lietuvių kalba, o jų bendraamžiai  
lenkai lenkiškoje mokykloje turi 
visą komplektą priemonių. 

Nors Lenkijos Respublika 
priėmusi tautinių mažumų 
įstatymą, ratifikavusi Europos 
regioninių arba mažumų kalbų 
chartiją ir tuo pačiu įsipareigojusi 
dėti visas pastangas saugojant 
tautinių mažumų kalbas, taip pat 
ir lietuvių kalbą, tačiau paskutinė 
Europos Tarybos ataskaita 
parodė, kad saugojant lietuvių 
kalbą Lenkija vykdo tik 28 proc. 
įsipareigojimų.

Apibendrinant reikėtų pa-
sakyti, kad nors formaliosios 
mokyklos, kaip minėta, veikia 
atskirų šalių švietimo sistemose, 
dažnai kiekvienos šalies mokyklų 
problemos specifinės. Į pagalbą 
dažnai ateina LR švietimo mi-
nisterija. Nuoširdžiai dėkojame 
ŠMM ir jos darbuotojams (ypač 
kancleriui Dainiui Numgau-
džiui) už puikiai besiklostantį 
bendradarbiavimą, paramą ir 
problemų suvokimą. 

Pranešimas skaitytas 
PLB XIV Seime 

Saugojant lietuvių kalbą Lenkija vykdo 
tik 28 proc. įsipareigojimų.
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aktuaLu

Dauguma iš čia esančių atvy-
kome į Jungtines Amerikos 
Valstijas turėdami skirtingus 
siekius ir tikslus: vieni – norė-
dami išbandyti save ir įgauti 

naujos gyvenimiškos patirties, kiti – 
ieškodami sau ir savo šeimai geresnių 
ekonominių gyvenimo sąlygų, dar 
kiti – studijuoti ar tik pasigrožėti šia 
šalimi. Iš tikrųjų juk nesvarbu, kas, 
kaip ir dėl ko likome čia – svarbu 
yra tai, kad visi jaučiame, jog šiuo 
momentu čia yra mūsų namai. Ir tuo 
pačiu stengiamės, kad tie mūsų na-
mai būtų pilni katalikiško tikėjimo, 
dvasinių vertybių ir lietuvybės. Todėl 
noriu padėkoti mūsų lietuvių ben-
druomenės vyresniesiems parapi-
jiečiams, kurie mus, vadinamuosius 
trečiabangius, priėmė į savo lietuviš-
kus namus, į savo būrį, į savo lietuvių 
bendruomenę. Manau, kad tikrai 
visi buvome šiltai priimti į  Detroito 
lietuvių bendruomenę ir sulaukėme 
daug paramos iš vyresniosios kartos 
atstovų. Žinau, kad daugeliui iš mūsų 
buvo padedama naudotais daiktais, 
kitiems buvo padedama surasti dar-
bus, dar kitiems – bendrauti anglų 
kalba amerikiečių institucijose. Visi 
jautėme, kad turime į ką atsiremti, ir 
nesijautėme tokie vieniši.

Yra kur kas paprasčiau prisijung-
ti prie jau suformuotos šerdies, 
šiuo ruožtu tai yra didelis paska-
tinimas mums būti kuo daugiau 
įsitraukusiems į bendruomenės 
veiklą ir toliau išlaikyti ir tęsti 
čia pradėtas tradicijas, taip pat 
įnešti nauju minčių, nes juk tai 
ir yra savotiška atrama, galėji-
mas pasidalinti savo potyriais, 

mintimis, pasidžiaugti, paminėti 
drauge šventes, taip pat pasiguos-
ti vieni kitiems, padėti ištikus 
nelaimei ir išgyventi kartais 
užplūstančią nostalgiją. Turime 
daug pavyzdžių, parodančių, kad 
mūsų bendruomenė yra artima 
ir tikrai padedame vieni kitiems 
sunkiais momentais ir morališkai, 
ir dvasiškai, ir finansiškai.

Man, kaip ir kitiems atvykusiems 
iš Lietuvos ir pradėjusiems kurti 
savo gyvenimą Amerikoje, ši mūsų 
lietuvių bendruomenė yra labai 
brangi. Lietuvių katalikų bažnyčia, 
šeštadieninė lietuvių mokyklėlė, lie-
tuvių bendruomenė – tai ir yra tas 
mūsų ir mūsų vaikų pats tikriausias 
ryšys su Lietuva. Mes turime pačias 
geriausias sąlygas, kad išlaikytume 
savo lietuvybę ir ryšį su Dievu. 
Mūsų katalikiško tikėjimo praktika 

padeda kurti vertybes, susijusias 
su lietuvių kultūra, ir nepamiršti 
mūsų lietuviškų šaknų. Kadangi 
mano vaikystės metai buvo praleisti 
sovietinėje Lietuvoje, kur buvo 
draudžiama eiti į bažnyčią, ryšys su 
Dievu ir katalikų bažnyčia nebuvo 
toks stiprus. Jis sustiprėjo atvykus 
į Jungtines Amerikos Valstijas ir pra-
dėjus lankyti Dievo Apvaizdos para-
pijos bažnyčią. Būdami kitakalbėje 
šalyje, mes visi turime nepaprastą 
galimybę išklausyti mišių savo 
gimtąja lietuviu kalba. Tai yra labai 
svarbu mums ir mūsų vaikams. Taip 
pat yra svarbu, kad mūsų vaikai 
prieina Pirmosios komunijos ir 
būdami toli nuo Lietuvos priima 
Sutvirtinimo sakramentą lietuvių 
katalikų bažnyčioje.

Taip pat  mūsų vaikai turi galimy-
bę lankyti lietuvių mokyklą ir pajusti 
tą ryšį su Lietuva. Yra smagu, kad 
mūsų vaikučiai gali skaityti, rašyti 
ir kalbėti lietuviškai. Taip pat tai yra 
puiki proga jiems surasti lietuvių 
draugų, ir tas žinojimas, kad draugai 
irgi kalba antra kalba, yra svarbus ir, 
kaip mes matome iš gausiai surenka-
mų lietuvių skautų stovyklų, tas ryšis 
išlieka visam gyvenimui.

Kaip daugelis jūsų žinote, mano 
pačios šeima yra mišri religiniu ir 
kultūriniu atžvilgiu. Kaip sakant, 
esame tikrai paveikti tos globaliza-
cijos. Kadangi man yra labai svarbu 
išlaikyti savo lietuviškas šaknis ir 
katalikišką tikėjimą, o mano vyrui 
jo makedoniškos kultūros šaknis ir 
pravoslavų tikėjimą, mūsų šeimoje 
vyrauja dvi kultūros ir dvi religi-
jos. Mums yra svarbu, kad mūsų 
dukrytės mokėtų ir lietuvių, ir ma-
kedonų kalbą, nes tai yra jų tėvelių 
ir senelių kalbos, taip pat ir abi 
religijos yra mums svarbios. Galbūt 
mums pasisekė tuo atžvilgiu, kad 
pravoslavų tikėjimas tikrai labai 
nedaug kuo skiriasi nuo katalikų 
tikėjimo ir visuomet galime surasti 

Jurgita 
Atanaskovski

man Lietuvių bendruomenė
Labai brangiyra

 Jurgita su vyru 
Slovko ir dukromis 
Gabriela bei Izabela
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kompromisą.  Nors kartais tikrai 
būna sunku pasiruošti dviem Vely-
kų šventėm ar dviem Kalėdų šven-
tėm, bet tos pastangos yra vertos 
dėl mūsų mergaičių, kurios tokiu 
būdu susipažįsta su savo tėvelių 
kultūromis, religijomis ir tradici-
jomis. Jeigu kas man pasakytų, kad 
yra labai sunku savo vaikus mokyti 
lietuvių kalbos, kadangi mes gyve-
name angliškai kalbančioje šalyje, 
aš sutikčiau, tačiau pasakyčiau, kad 
tereikia tik didelio noro ir kan-
trybės ir tikrai mūsų vaikai kalbės 
lietuviškai. Pažiūrėję, kiek daug vai-
kučių lanko šeštadieninę lietuvių 
mokyklėlę, mes matome, kad tikrai 
daugelis mūsų stengiamės savo 
vaikučius mokyti lietuvių kalbos. 
Yra labai svarbu savo vaikus mokyti 
antrosios kalbos nuo pat pirmų-
jų dienų, nes anglų kalbą vaikai 
išmoksta labai lengvai, kadangi tą 
kalbą girdime visur aplink mus. 

Dar norėčiau paminėti, kad mes, 
vadinamieji trečiabangiai, galbūt 
neprisidedame tiek daug finansiškai 
prie mūsų parapijos, kiek vyresnio-
sios kartos atstovai, bet, manau, mes 
tikrai stengiamės prisidėti rengda-
mi kultūrines parapijos šventes ir 
įvairius renginius. Taip pat manau, 
kad ateityje padedant vyresniosios 
kartos atstovams, vis kuo daugiau 
įsitraukdami į mūsų bendruomenės 
veiklą ir toliau išlaikysime mūsų 
bendruomenės lietuviškas tradicijas, 
šventes ir lietuvių organizacijas, ka-
dangi turime puikų mūsų vyresnio-
sios kartos atstovų pavyzdį, kaip tai 
padaryti, ir turime jiems už tai dar 
kartą nuoširdžiai padėkoti. Reikia 
didelio noro, atsidavimo, optimiz-
mo ir, manau, tikrai neprarasim 
savo lietuviškų šaknų, gimtosios 
kalbos, tradicijų, religijos ir visa tai 
perduosim savo vaikams. 

Kalba sakyta Detroito Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje

Rugsėjo 21 dieną Čikagoje 
vykusio Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forumo (PLEF) 
šūkis – „Lietuva – vartai 
į Europą“. Renginiu buvo 

siekiama plėsti išeivijos lietuvių 
bendruomenės narių ekonominius 
ryšius su Lietuva, pristatyti Lietuvą 
kaip strateginę verslo partnerę ir 
patrauklią investicijoms šalį lietuvių 
kilmės ir kitiems ja besidomintiems 
verslininkams, sukurti erdvę aukšto 
lygmens verslo, mokslo ir valdžios 
atstovų diskusijoms, suteikti gali-
mybę dalytis įžvalgomis apie verslą 
Lietuvoje iš tarptautinės perspek-
tyvos bei užsienio investuotojams 
papasakoti savo sėkmės istorijas; 
pagaliau – tiesiog burti Lietuvos 
draugus, prisidėti prie patrauklių 
idėjų ir verslo ryšių plėtros.

Renginyje apsilankęs JAV 
Kongreso narys, ,,Baltic Caucus“ 
grupės pirmininkas ir Energeti-
kos pakomitečio vadovas Džonas 
Šimkus (John Shimkus) teigė, jog 
labai svarbu yra įtvirtinti ener-
getinį šalies saugumą bei plėsti 
tarpusavio ekonominius ir verslo 
ryšius. Jis, dirbdamas Kongrese, 
daug prisidėjo prie Lietuvos na-
rystės NATO. Prisiminęs 2011 m. 
įvykusią pirmąją sertifikuotą JAV 
prekybos misiją Lietuvoje, kuriai 
jis vadovavo, Dž. Šimkus pasi-
džiaugė, kad Lietuvos verslo at-
stovai surengė grįžtamąjį prisista-
tymą Ilinojaus valstijoje. Forumo 
metu buvo pristatomas Lietuvos 

investicinis klimatas, pagrindiniai 
ekonominiai rodikliai, o tarptauti-
nės bendrovės dalinosi investavimo 
ir verslo plėtojimo Lietuvoje patir-
timi. Renginio organizatoriai teigė, 
kad šįkart PLEF dalyvauja per 100 
JAV bendrovių, iš kurių bent pusei 
atstovauja JAV gyvenantys lietuvių 
kilmės verslo atstovai ir įvairių sri-
čių specialistai. Iš viso buvo beveik 
200 dalyvių,  keletas jų atvyko iš 
Kanados ir Jungtinių Arabų Emy-
ratų, iš Lietuvos dalyvavo daugiau 
nei 20 verslininkų. Didžiausią 
lietuvių bendruomenę turinčiame 
JAV mieste vykusio PLEF pagrin-
dinis tikslas – parodyti Lietuvos 
ekonominę pažangą, pasiektą per 
daugiau nei 20 nepriklausomybės 
metų. Apie tai kalbėjo Lietuvos 
ekonomikos žinovai, itin didelis  
dėmesys buvo skiriamas Lietuvoje 
jau vykdančių veiklą JAV įmonių 
patirčiai pristatyti. 

Antra renginio dalis buvo skirta 
pristatyti didžiausias vystymosi 
galimybes turinčias Lietuvos vers-
lo sritis: informacinių technolo-
gijų ir komunikacijų, biotechno-
logijų, aukštos pridėtinės vertės 
gamybos ir medicininio turizmo. 
Taip pat buvo pristatyta Klaipė-
dos laisvoji ekonominė zona, Lie-
tuvos geležinkelių infrastruktūra, 
Klaipėdos jūrų uostas. Forumo 
metu vyko ir dvišaliai susitikimai 
tarp Lietuvos bei JAV įmonių, ska-
tinantys užmegzti verslo ryšius su 
galimais užsienio investuotojais. 

PasauLio Lietuvių 
ekonomikos Forumas

ČIKAGOJE SUTRAUKĖ
DALYVIų200
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sVEČias

Žvelgiant į jūsų biografijos 
faktus, nekyla abejonių, 
kad esate pavyzdinga 
pasaulio lietuvė – buvote 
ne vienos išeivijos organi-
zacijos narė ar net vadovė. 
Kaip ir kas įskiepijo jums 
lietuvybę?

Akcentuočiau ne tiek pavyzdį, 
kiek pasirinkimą. Lietuvybės 
išlaikymas anglakalbėje aplinkoje 
buvo nelengva užduotis, dau-
giau asmeninio apsisprendimo 
klausimas. Mažiau rūpesčio būtų 
sukėlęs ramus įsiliejimas į aplinką. 
Po karo iš Lietuvos pabėgusi šei-
ma griebėsi integruotis į naująją 
gyvenamąją vietą, išmokti kalbą, 
susipažinti su kultūra, bet taip pat 
siekė išlaikyti lietuvišką tapatybę. 
Lietuvybės pagrindai buvo sudėti 

niškumą laikui bėgant keitėsi, nes 
JAV valdžioje ir visuomenėje atsi-
rado gilesnis suvokimas, galiau-
siai pagarba kultūrinės įvairovės 
privalumams. Šalies kultūrinė 
mozaika skatino didesnę toleran-
ciją kitaip kalbantiems, atrodan-
tiems, mąstantiems.  

Esate viena iš ne tokio ir gausaus 
išeivijos lietuvių būrio, įsitrauku-
sio į Lietuvos valstybinę tarnybą. 
Kaip nusprendėte tapti Lietuvos 
diplomate?
Dvylika metų vadovavau Lietuvių 
informacijos centrui (LIC) Niujor-
ke, kuris Sąjūdžio laikais tapo de 
facto Lietuvos atstovybe užsieny-
je. Organizavome Sąjūdžio ir kitų 
Lietuvos veikėjų vizitus užsienyje, 
vertėme ir platinome žmogaus 

ambasadorė 

Neilgai trukus po PLB Seimo, Užsienio 
reikalų ministerijoje (URM) įsteigta 
nauja pareigybė – ambasadoriaus 
ryšiams su Pasaulio lietuvių 
bendruomene. O pirmąja šias naujas 
pareigas eiti pradėjo Gintė Bernadeta 
Damušytė, patyrusi diplomatė, 
nemažai daliai, ypač Šiaurės Amerikos, 
lietuvių pažįstama, mat pati užaugo 
išeivių šeimoje JAV.

Deimantė Dokšaitė

Ž vaikystėje – šeimoje, kurioje 
kalbėjome lietuviškai. Gyvenimui 
bėgant šiuos pagrindus padėjo 
įtvirtinti lituanistinė mokykla, 
parapija, jaunimo ir kitos organi-
zacijos, vasaros stovyklos, kurios 
skatino bendruomeniškumo 
jausmą lietuviškoje aplinkoje.  
Beje, buvo metas, kai JAV domi-
navo asimiliacijos politika ir į 
tautinės tapatybės puoselėjimą 
buvo žiūrima kreivai. Pavyzdžiui, 
pradinėje mokykloje į mane krei-
pėsi viduriniu vardu Bernadeta, 
nes tai buvo lengviau tariamas 
ir pažįstamas vardas. Su pavarde 
buvo dar sunkiau... Vaikystėje 
tėvams net pareiškiau, kad noriu 
keisti pavardę į populiariausią JAV 
pavardę „Smith“, kad kiti vaikai iš 
jos nesijuoktų... Požiūris į kito-

iš išeivijos
išeivijai

G. Damušytė
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teisių gynėjų, Sąjūdžio, vėliau 
Aukščiausiosios Tarybos pareiški-
mus užsienio šalių institucijoms 
ir žiniasklaidai, taip pat glaudžiai 
bendradarbiavome su užsienio 
lietuvių organizacijomis, pavyz-
džiui, lietuvių bendruomenių 
krašto valdybomis, kurios šias 
žinias platino toliau ar naudojo 
savo vietinei veiklai organizuoti. 
Iki Nepriklausomybės atkūrimo 
LIC atstovai buvo dažnai kviečia-
mi kalbėti įvairiuose forumuo-
se – televizijoje, radijuje, užsienio 
šalių diplomatams, žmogaus 
teisių organizacijoms, pan. – apie 
Lietuvos aktualijas.  Man šis 
darbas buvo įdomus, jaučiau, kad 
turiu ką pasiūlyti, tad 1992 metais 
priėmiau kvietimą stoti į Lietu-
vos diplomatinę tarnybą. 

Viename interviu esate užsiminusi, 
kad kai pradėjote dirbti URM, net 
teko užtikti viename prirūkytame 
kabinete kolegas, žaidžiančius 
kompiuterinius žaidimus. Kokių 
dar keistenybių iš tų laikų pame-
nate? Kaip Lietuvai tuomet sekėsi 
kurti savo diplomatinę tarnybą?
Šiandien toks vaizdelis būtų sun-
kiai įsivaizduojamas, nes URM 
profesionalumas, kaip ir užduo-
čių ir funkcijų krūvis, yra labai 
išaugęs. Didesnių keistenybių esu 
užtikusi kitose šalyse, kuriose gy-
venau ar lankiausi.  Bet pamenu 
ankstyvosios Lietuvos diplomati-
jos dienas, kai atstovybėse iš tiesų 
sulaukdavome keistų skambučių, 
kurie liudijo, kaip mažai pasaulis 
žino apie Lietuvą, pavyzdžiui, 
teiravosi, ar šalyje veikia telefo-
nai, bankai, degalinės, restoranai, 
kreditinės kortelės ir pan. 

Diplomatinės tarnybos kūri-
mas buvo didelis iššūkis, kurį 
valstybė įveikė stebėtinai gerai, 
kaip įrodo dabartinė Lietuvos 
narystė NATO ir ES. Mano 

pirmasis paskyrimas buvo į LR 
misiją Jungtinėse Tautose, kur 
mes, tik pradedantys diplomatai, 
pavydžiai stebėdavome kitų šalių 
ilgametę veiklos patirtį ir išsilavi-
nusių diplomatų gebėjimus, gerai 
argumentuotas pozicijas kiekvie-
nu užsienio, saugumo, tarp-
tautinės teisės, žmogaus teisių, 
ekonominės plėtros, socialinės 
politikos, vystomojo bendradar-
biavimo ir kitu klausimu. Daug 
tokių klausimų iškildavo kasdien. 
Lietuva turėjo kurti viską nuo 
nulio, neturėjo galimybės kaip kiti 
diplomatijos veteranai iš spintelės 
ištraukti per keliasdešimt metų 
išplėtotas pozicijas bei kalbas. 
Turėjome su URM ir kitomis LR 
institucijomis formuluoti ir ginti 
valstybės interesus, laviruoti tarp 
senų „vilkų“ narių, kurie puikiai 
pažinojo Jungtinių Tautų kori-
dorius ir kartais naujausioms JT 
valstybėms narėms (menamoms 
konkurentėms) kišo koją bei kėlė 
kliūtis viešai ar slaptai...  

Šiandien galime didžiuotis, 
kad Lietuva sėkmingai pirmi-
ninkavo Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijai 
ir Demokratijų bendrijai, rimtai 
rengiasi Europos Sąjungos pir-
mininkavimui 2013 metais, savo 
teritorijoje profesionaliai surengė 
daug aukšto lygmens tarptautinių 
konferencijų, ryžtingai dalinasi 
euroatlantine integracijos ir de-

mokratijos įtvirti-
nimo patirtimi su 
Rytų partnerystės 
šalimis, toliau tei-
kia pagalbą Afga-
nistanui ir kitoms 
paramos prašan-
čioms šalims, 
lygiavertiškumo 
pagrindu daly-
vauja ES ir NATO 
formuojant ir 

priimant sprendimus, kovoja už 
Lietuvos vertybinius, energeti-
nius, ekonominius, gynybinius 
ir kitus svarbius interesus tarp-
tautinėse organizacijose, plėtoja 
ekonominės diplomatijos veiklą 
pasaulyje, skatina bei praktinėmis 
priemonėmis remia glaudesnius 
valstybės ir diasporos santykius. 

Matyt, darbas su PLB jums bus 
puikiai pažįstamas. Tačiau, kita 
vertus, gerokai pagausėjus išvyku-
sių lietuvių skaičiui, matyt, diaspora 
bei jos santykis su Lietuva nebėra 
lygiai tokie patys, kokie buvo jums 
pačiai aktyviai joje dalyvaujant?
Sutinku. Padėtis yra labai pasikei-
tusi ne tik valstybėje, bet ir diaspo-
roje.  Valstybė yra laisva, demokra-
tiška ir atsakinga už savo dabartį 
ir ateitį bei santykį su diaspora.  
Diaspora turi žymiai daugiau gali-
mybių atvirai bendrauti su tėvyne. 
Kaip liudija „Globalios Lietuvos“ 
strategija, valstybė suvokia užsie-
nio lietuvių įsitraukimo į valstybės 
gyvenimą svarbą.

Nepriklausomybės ir globaliza-
cijos sąlygomis diasporoje atsirado 
naujos bendradarbiavimo formos 
ir veiklos. Okupacijos laikotarpiu 
užsienio lietuvius vienijo bendras 
priešas, meilė ir tarnystė tėvynei 
siekiant išlaikyti lietuvybę, remti 
nepriklausomybės siekį, vėliau 
vykdyti lobizmą dėl ES ir NATO 
narystės. Šiandien tiesioginis ryšys 
su Lietuva atveria duris naujoms 
veiklos kryptims ir tendencijoms, 
taip pat leidžia kritiškai vertinti tų 
santykių kokybę, pavyzdžiui, kokia 
yra veiklos pridėtinė vertė Lietuvai 
ir diasporai. Ieškomi ir nauji spren-
dimai, kurie padeda užtikrinti pro-
jektų, programų ar užsienio lietuvių 
struktūrų tvarumą ir tęstinumą. 
Kai kurių institucijų išlaikymas, pa-
vyzdžiui, kultūros centrų, stovyklų, 
spaudos organų, pasidarė sunkes-

G. Damušytė 
su Kanados 
premjeru 
S. Harperiu
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sVEČias

nis, nes rėmėjų sumažėjo, nors 
emigrantų skaičius yra padidėjęs. 
Atsirado ir vartotojiškas požiūris į 
valstybę, kuris jau nebesivadovauja 
savanorystės principu.

Pagrindiniu dokumentu, numa-
tančiu gaires Lietuvos institucijų ir 
užsienio lietuvių bendravimui, įvar-
dijama „Globalios Lietuvos“ stra-
tegija. Tai gana ilgas dokumentas. 
Kaip visgi trumpai ir suprantamai 
galėtumėte apibrėžti pagrindinius 
jos principus? Ir kaip manote, kodėl 
kai kurie išeivijos lyderiai nėra labai 
patenkinti šia strategija?
„Globalios Lietuvos“ koncepci-
ja siekia sustiprinti po pasaulį 
pasklidusios mūsų tautos tarpusa-
vio ryšius ir jos ryšius su Lietuva, 
užtikrinti gyvybingus valstybės ir 
jos diasporos santykius, skatinti 
iniciatyvas, praktiškai įrodan-
čias, kad kiekvienas motyvuotas 
lietuvis, kur jis begyventų, yra 
svarbus ir reikšmingas Lietuvai, 
savo žiniomis ir patirtimi galintis 
prisidėti prie valstybės pažangos 
kūrimo. Neseniai sudarytas tarp-
institucinis veiksmų planas, kurį 
įgyvendinant tiesiogiai dalyvauja 
13 valstybės institucijų, įrodo vis 
sistemiškesnį požiūrį į ryšius su 
Lietuvos diaspora. Matome, kad 
žymiai padidėjo dėmesys Lietuvos 
diasporos reikalams, didėja dias-
poros potencialo panaudojimo 
sėkmingam valstybės vystymuisi 
svarbos suvokimas.

Svarbu pažymėti ir tai, kad 
„Globalios Lietuvos“ programos 
įgyvendinimas duoda gerų rezul-
tatų. Išskirčiau jau keletą metų 
sėkmingai vykdomas jaunimo 
stažuočių Lietuvoje ir mentorys-
tės programas, Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forumo tęstinę 
veiklą, daug jaunimo sutrau-
kusį Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimą.

Jūsų veikloje ryškūs žiniasklaidos 
pėdsakai. Gal papasakotumėte 
apie juos, apie Lietuvių informaci-
jos centrą, „Bridges“ ir kt.
Informacijos centre teko atlikti 
tarpininkės vaidmenį tarp Lietu-
vos atstovų ir Vakarų spaudos bei 
organizacijų.  Pavyzdžiui, „Los 
Angeles Times“ globalinis sindi-
katas prašė Informacijos centro 
parūpinti prof. Vytauto Landsber-
gio straipsnį apie Lietuvos nepri-
klausomybės siekius. Informacijos 
centras tą padarė – straipsnį išver-
tė į anglų kalbą, kurį paskui „LA 
Times“ paleido per savo pasaulinį 
tinklą. Jis buvo išplatintas visuose 
žemynuose, atspausdintas anglų, 
prancūzų, italų, ispanų, vokiečių, 
arabų, net kinų kalbomis. Tai 
buvo viena iš daugelio priemonių, 
neutralizavusių sovietų valdžios 
antilietuvišką propagandą.

Dalyvavau daugelyje Helsinkio 
peržiūros konferencijų, kurių metu 
Sąjūdžio atstovams, kitiems atsto-
vams iš Baltijos valstybių rengda-
vome spaudos konferencijas, juos 
pristatydami Helsinkio baigiamojo 
akto valstybių-signatarų delega-
cijoms. Šį darbą aktyviai rėmė ir 
skatino Pasaulio lietuvių bendruo-
menė, talkinant JAV LB.

Šalia tiesioginių dalykinių 
ryšių su žurnalistais, Informacijos 
centras taip pat suvesdavo svečius 
iš Lietuvos su spaudos ir nevyriau-
sybinių organizacijų atstovais bei 
juos lydėjo į kongresmenų įstaigas 
ir JAV valstybės departamentą, ku-
rio personalas ne kartą buvo paro-
dęs visišką pasitikėjimą Informaci-
jos centru. Mums durys į Valstybės 
departamentą buvo atviros. 

Sąjūdžio vadovams organizavome 
lobistinius susitikimus, kurių metu 
jie informavo JAV pareigūnus apie 
padėtį Lietuvoje ir mobilizavo poli-
tinę paramą šaliai. Tą patį darėme ir 
su kitais bendradarbiais, pradedant 
nuo labdaringų organizacijų atstovų, 
pavyzdžiui, Lietuvos „Caritas“, 
suvedėme juos su analogiškomis 
partnerėmis užsienyje. Tai darėme 
ir su buvusiais politiniais kaliniais, 
kurie susitiko su jais anksčiau 

Žymiai padidėjo dėmesys 
Lietuvos diasporos 
reikalams, didėja 
diasporos potencialo
panaudojimo sėkmingam 
valstybės vystymuisi 
svarbos suvokimas.

Otavos moterų ambasadorių 
pirmininkė amb. G. Damušytė 

pirmininkauja metiniame suvažiavime, 
vykusiame 2010 m. LR ambasadoje
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gynusiais Amerikos politikais bei 
visuomenės veikėjais. Rengėme jų 
paskaitas politologų institutuose, 
supažindindavome juos su analo-
giškų interesų institucijomis, kad 
būtų galima kuo daugiau išplėsti ir 
įtvirtinti tuos tarptautinius Lietuvos 
ryšius ne tik su politiniais lyderiais, 
bet ir pilietinės visuomenės atstovais. 
Kėlėme užsieniečių sąmoningumą 
apie Lietuvą. Šį darbą dirbome ranka 
rankon su tuometiniu LR atstovu 
Vašingtone a. a. ambasadoriumi 
Stasiu Lozoraičiu.

Lietuvos piliete tapote 1994 metais. 
Kaip vertinate dabartinę, jau 
gerokai užsitęsusią  situaciją, kai po 
Konstitucinio Teismo išaiškinimo 
nemaža dalis lietuvių neteko gali-
mybės būti Lietuvos piliečiais?
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
Seime buvo akcentuojama pagarba 
Lietuvių Chartai, kuri traktuojama 
kaip pamatinis veiklos gairių ir nuos-
tatų dokumentas, nurodantis kryptį 
organizacijai.  Lietuvos piliečiams 
kryptį nurodo Konstitucija, kuri 
įtvirtina piliečių laisves ir teises.  Kaip 
Lietuvos diplomatė ginu valsty-
bės interesą, o kaip pilietė gerbiu 
Konstituciją ir jos – kaip pagrindinio 
Lietuvos įstatymo – garantuojamas 
laisves bei teises. Valstybė palaiko 
laisvo žmogaus siekį kurti idealią 
valstybę (tai yra valstybės ir visuome-
nės interesas), tačiau Lietuvoje per 
du dešimtmečius visuomenė pilie-
tiškai nesubrendo. Ji yra per silpna 
ir pasyvi. Pasaulio lietuvių bendruo-
menė galėtų daugiau dėmesio skirti 
pilietinei visuomenei, su ja dalintis 
ilgamete patirtimi, skatinti pilietinės 
visuomenės ugdymą, diegdama ir 
įtvirtindama demokratines ir pilie-
tines vertybes, taip pat skatindama 
savanorystę, piliečių sąmoningą ir 
aktyvų dalyvavimą viešoje veikloje.  

Prisiminkime, kad  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimą iško-

vojo Lietuvos gyventojai su didele 
užsienio lietuvių parama. Užsienio 
lietuvių pagalbinis vaidmuo buvo 
istorinis ir liudijo veiklos svarbą 
ginant Lietuvos egzistencinius 
interesus. Galop Lietuvos kelią iki 
Nepriklausomybės atkūrimo nu-
lėmė Lietuvos gyventojų išreikšta 
valia ir vienybė. Vienos nedalomos 
tautos idealas visuomet išliks 
tvariu Lietuvos valstybingumo 
pagrindu, pilietiškumo ir patrio-
tiškumo šaltiniu visai pasaulio lie-
tuvių šeimai. Šį pagrindą stiprina 
daugialypis bendradarbiavimas, 
kuris plėtoja ryšius ir tinklus tarp 
valstybės ir diasporos, taip pat ir 
su Lietuvos nevyriausybinėmis 
bei pilietinėmis organizacijomis, 
kurios PLB darbotvarkėje kažkodėl 
sulaukia labai mažai dėmesio.

 Jūsų tėvai įkūrė ir daugelį metų 
vadovavo lietuvių stovyklai „Daina-
va“, kuri tokia garsi išeivijoje, kad 
net dabartiniai išeivijos jaunuoliai 
jos vardą puikiai pažįsta, o daugelio 
kartų stovyklautojai mena „Daina-
voje“ praleistą laiką kaip vieną iš 
nuostabiausių savo gyvenime, o ten 
sutikti draugai tapo draugais visam 
gyvenimui. Kaip manote, kokia 
„Dainavos“ unikalumo paslaptis?
Vizija buvo sukurti Lietuvos kam-

pelį užsienyje, kur užsienio lietu-
viai, daugiausiai jaunimas, galėtų 
susiburti, susidraugauti, pabendrauti 
lietuviškoje krikščioniškoje aplinkoje, 
kartu sportuoti, dainuoti, diskutuoti 
aktualiais gyvenimo klausimais, pa-
žinti lietuvių kultūrą ir istoriją.  Kaip 

jūs taikliai pastebėjote, šioje vietoje 
buvo užmegztos draugystės visam 
gyvenimui.  Džiugu, kad stovykla 
tebegyvuoja 56 metus. „Dainavoje“ 
susipažino ir lietuviškas šeimas 
sukūrė nemažai stovyklautojų, kurių 
vaikai ir anūkai dabar su tokiu pačiu 
entuziazmu kasmet važiuoja stovy-
klauti. Stovykla išsilaiko iš patalpų 
nuomos ir rėmėjų aukų, o ją toliau 
administruoja ir tvarko keliasdešimt 
savanorių talkininkų, kurie patys 
visuomeniniu pagrindu atlieka 
stovyklos priežiūros darbus – nuo 
žolės pjovimo iki finansų valdymo. 
Paslaptis turbūt yra ta, kad „Daina-
vos“ stovyklos vizija, gamta ir dvasia 
užkeri kiekvieną lankytoją...  

Kaip manote, ar jūsų paskyrimas 
ambasadore ryšiams su PLB buvo 
diplomatinis ėjimas ir atsakas nepa-
tenkintai išeivijai po to, kai uždarius 
TMID, užsienio lietuvių reikalų 
kuravimą perėmė vienas iš URM 
departamentų su, anot kai kurių 
užsienio lietuvių aktyvistų, pernelyg 
menkomis pajėgomis?
Manau, kad mano paskyrimas yra 
nuoširdus URM siekis stiprinti 
ryšius su Pasaulio lietuvių bendruo-
mene ir kad Užsienio lietuvių de-
partamente dirba solidus, sąžiningas 
kolektyvas, kurio darbą gerai vertina 
PLB atstovybė Vilniuje, LR valstybi-
nės institucijos, nevyriausybinės ir 
užsienio lietuvių organizacijos, akty-
viai bendradarbiaujančios su ULD. 
Taip pat nuoširdžiai kviečiu užsienio 
lietuvių organizacijas susikoncen-
truoti ties bendrų darbų turiniu, 
turime dar labai daug neišnaudotų 
bendros veiklos galimybių ekono-
mikos, kultūros, mokslo ir daugelyje 
kitų sričių. Tai, kad ryšius su gausia 
ir įvairialype Lietuvos diaspora 
kuruoja URM su plačiu diplomati-
niu atstovybių tinklu, suteikia mūsų 
bendradarbiavimui visiškai naujas 
galimybes. Belieka jas išnaudoti. 

Manau, kad mano 
paskyrimas yra 

nuoširdus URM siekis 
stiprinti ryšius su 
Pasaulio lietuvių

bendruomene.

 2012  L a p k r i t i s   19



Praeitais metais, kai gavau Lon-
dono „Santaros Šviesos“ klubo 
kvietimą dalyvauti pirmajame 
Išeivijos studijų dienų susiti-
kime, iškart pagalvojau apie 

50 metų (1954–2004) organizuotas 
Europos lietuvių studijų savaites 
(ELSS), kurias ir šiandien mini mūsų 
bendruomenės senjorai. Tai būdavo 
beveik visą savaitę besitęsiančios 
paskaitų, seminarų ir diskusijų sesi-
jos įvairiomis politinėmis, kultūrinė-
mis, religinėmis temomis. Į jas sugu-
žėdavo apie 100 dalyvių iš daugiau 
nei 10 šalių. Tų savaičių metu buvo 
rengiamos ir išeivijos menininkų 
parodos bei įvairių kolektyvų pasiro-
dymai ir koncertai. (Dvejas Europos 

lietuvių studijų savaites organizavo ir 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė – 
1974 m. (21-ąją) ir 1990 m. (39-ąją). 
Ypač reikšminga buvo pastaroji, 
kurioje pirmą kartą dalyvavo 15 
žmonių delegacija iš Lietuvos, ką 
tik paskelbusios Nepriklausomybės 
atkūrimą ir nekantriai laukusios kitų 
šalių pripažinimo.)

Anot Londono „Santaros Švie-
sos“ klubo koordinatoriaus, pianis-
to Rimanto Vingro, šios Išeivijos 
studijų dienos (ISD) nėra anųjų 
tęsinys, nors jos savo esme, turiniu 
ir forma yra panašios. Norima, kad 
ISD taptų lietuvių forumais, ku-
riuose būtų diskutuojama Lietuvos 
visuomeninio, kultūros ir diaspo-

ros gyvenimo klausimais, kalbama 
apie tokios Lietuvos kūrimą, kokią 
mes patys norėtume matyti.

Komentuodamas Išeivijos studijų 
dienų 2012 m. temos pasirinkimą, 
Rimantas Vingras kalbėjo, kad šių 
metų ISD temos ištakos – „Santaros 
Šviesos“ 2011 metais organizuotas 
M. K. Čiurlionio fortepijoninės mu-
zikos maratonas Barbikano rajone. 
Klubo koordinatorius renginiui 
ieškojo lietuvių pianistų, gyvenan-
čių Jungtinėje Karalystėje. Be vargo 
buvo surasta virš dvidešimties. Ir čia 
tik pianistai. O kur dar vokalistai, 
kiti instrumentininkai, dailininkai, 
šokėjai, rašytojai ir kitų sričių meni-
ninkai. Lietuvos mastu tai gana di-
delis potencialas, kuris yra neišnau-
dojamas. Ir tas potencialas yra už 
Lietuvos kultūros administravimo 
ribų, nes šiandien jis pasibaigia ties 
Lietuvos sienomis, ir nieko nekeičia 

šiųmetės išeivijos studijų dienos – 

Jūratė 
Caspersen 

Rugsėjo 8–9 dienomis jau antrą kartą Londono „Santaros Šviesos“ 
klubas sukvietė Europos lietuvius į Išeivijos studijų dienas (ISD). Dvi 
dienas diskutuota tema – „Išeivijos kūrėjų ir Lietuvos kultūros santykis“. 
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ir tai, kad užsienyje jį reprezentuoja 
kultūros atašė. Ar tie meno žmonės 
yra mums ir Lietuvai žinomi? Koks 
jų santykis su tėvyne? Štai iš tų im-
pulsų ir išsirutululiojo tema, kurią 
kiekvienas pranešėjas ar diskusijos 
dalyvis interpretavo savaip.

Pačiose diskusijose tema išsiliejo 
daug plačiau, apimdama ne tik 
išvykusių menininkų santykį su 
Lietuva, bet ir mūsų visų, gyve-
nančių  (e)migracijoje. Koks yra tas 
santykis su tėvyne ir su gyvenama 
šalimi? Kaip mūsų aplinka keičia 
mūsų tapatybę?  Kas kinta žmoguje, 
kai jis emigruoja? Kodėl gyvenimas 
svetur labai ryškiai iškelia iden-
titeto klausimą? Kokia atsiranda 
vertybinių nuostatų slinktis? Kodėl 
išvykimas suteikia naują matą 
praeities gyvenimui Lietuvoje, savo 
kalbai, savo istorijai? Kodėl tėvy-
nės ir kalbos praradimas tampa 
nostalgijos ir skausmo dalimi? Kaip 
mes šitą skausmą išreiškiame? Šitie 
ir panašūs klausimai buvo gvilde-
nami daugiau nei dviejų dešimčių 
tautiečių, susirinkusių iš Jungtinės 
Karalystės, Vokietijos, Šveicarijos 
ir Lietuvos. Oficialųjį Lietuvos 
valstybės santykį su išeivija ir 
užsienio lietuviais konferencijoje 

pristatė Užsienio reikalų ministe-
rijos viceministrė Asta Skaisgirytė-
Liauškienė. Ji  paragino užsienio 
lietuvius prisidėti prie „Globalios 
Lietuvos“ strategijos įgyvendinimo, 
kuriuo siekiama išvykusiuosius 
įtraukti į Lietuvos ateities kūri-
mą. Kaip pirmą žingsnį ta linkme 
viceministrė paminėjo partnerystės 
konstravimą; reikalinga dėti pastan-
gas, kad Lietuva pasitikėtų savo 
diaspora, o ji pasitikėtų Lietuva, 
ir nereikėtų klausti, ką konkrečiai 
duos „Globalios Lietuvos“ strategija, 
kada ji atsipirks ir kiek kainuos, bet 
stengtis kaip galima vieningai kurti 
Lietuvos ateitį.

Pagrindinei temos „Išeivijos 
kūrėjų ir Lietuvos kultūros santy-
kis“ daliai nušviesti buvo pakviestos 
dvi viešnios iš Vytauto Didžiojo 
universiteto: dr. Dalia Kuizinienė ir 
dr. Rasa Žukienė. Jų pranešimai – 
kaip tik apie emigravusius kūrė-
jus ir jų santykį su Lietuva bei jų 
tapatybės kitimo veiksnius – buvo 
ne tik įžvalgūs ir informatyvūs, bet 
tapo ir mūsų diskusijų tramplynu.
Dr. Dalios Kuizinienės, literatūros 
istorikės, VDU Lietuvių literatūros 
katedros vedėjos ir Lietuvių išeivijos 
instituto vyresniosios mokslinės 
bendradarbės pranešime „Nau-
josios lietuvių prozos įvairovė: 
gyvenimo svetur patirtys, atradimai 
ir praradimai“ buvo pristatomi 
maždaug per 10 metų laikotarpį 
svetur parašyti lietuvių prozos 
tekstai, išryškintos naujausios 
emigrantų literatūros tendencijos 
ir tapatybės kaita – nuo įprastos 
nostalgijos refleksijos iki mėginimo 
paneigti savo lietuviškumą, pateikti 
kitokią, transformuotą tapatybę. Ta 
proza yra gana marga ir žanriniu, ir 
teminiu požiūriu, tačiau joje yra iš-
sakytos bene svarbiausios lietuviui, 
gyvenančiam plačiajame pasaulyje, 
aktualios problemos: aš ir kitas, 
sava ir svetima priešprieša, svajonių 

šalies, vedybų su kitataučiu, paliktų 
Lietuvoje vaikų temos. 

Bėgimas nuo posovietinės tikro-
vės Valdo Papievio ir Inos Puke-
lytės personažus „įkalina“ savos 
ir svetimos erdvės labirintuose, o 
Artūras Imbrazas ir Dalia Stapon-
kutė savo proza ieško istorinių 
savo tautos, giminės šaknų ir ak-
tualizuoja gimtosios kalbos svarbą.

Per pastaruosius penkerius me-
tus itin populiarūs tapo dienoraš-
čio, pažintinės kelionių literatūros 
žanrai. Dalį tokio pobūdžio tekstų 
yra parašę svetur gyvenantys ar 
gyvenę lietuvių žurnalistai ar ra-
šytojai (Birutė Jonuškaitė, Andrius 
Užkalnis, Zita Čepaitė). Juose 
šalia praktinio pažintinio aspekto 
svarbus tampa gyvenimo svetur 
patirčių apibendrinimas.

Anot dr. Dalios Kuizinienės, 
paskutiniojo dešimtmečio svetur 
rašyta jauniausiųjų debiutuojančių 
lietuvių proza griauna iki šiol domi-
navusį lietuviškos tapatybės modelį. 
Jų kūryboje yra vaizduojama ne pati 
patraukliausia emigracijos pusė. 
Jaunųjų autorių personažai dažnai 
klajoja po pasaulį, ieško savo kūrybi-
nių, žmogiškųjų ambicijų savirea-
lizacijos. Jie sąmoningai atsiriboja 
nuo gimtinės nostalgijos, ją atmeta, 
ignoruoja, „matuojasi“ pasaulio 
piliečio, kosmopolito tapatybę (Anet 
Anjos, Gabijos Grušaitės, Aleksan-
dros Fominos romanai).

Taigi, kai emigruojame, ko kei-
čiantis daugiau – atradimo ar pra-
radimo? Kai kam tai likimo dovana, 
bet dažniausiai tai susidvejinimo 
jausmas, kad tampi svetimu visur.

Dr. Rasos Žukienės, VDU 
Menotyros katedros profesorės, 
skaitytas pranešimas „Lietuvių 
dailininkų tapatybė XXI amžiuje: 
gyvenimo ir kūrybos sankirtos“ – 
apie menininkų tautinę ir kultūri-
nę tapatybę emigracijoje. Anot dr. 
R. Žukienės, dabartinėje Lietuvos 

LiEtuViai pasauLyJE

Penktas 
iš dešinės 
R. Vingras, trečia 
iš dešinės PLB 
valdybos narė 
Dalia Henke, 
ketvirta iš kairės 
dr. R. Žukienė, 
penkta iš kairės 
dr. D. Kuizinienė, 
septinta iš kairės 
(pirmoje eilėje) 
R. Bumbulytė, 
dešimta iš 
kairės Jūratė 
Caspersen, šalia 
Kastytis Baublys 
ir JKLB Tarybos 
pirmininkė Živilė 
Ilgūnaitė
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viešojoje erdvėje požiūris į išvykimą 
(emigraciją) ir dabar tebeformuo-
jamas pasitelkiant pokario išeivių 
kartos argumentaciją, nors laisvoje 
Lietuvoje išvykimo priežastys, są-
lygos ir galimybės emigracijoje jau 
visai kitos.

Faktų apie išvykusius po  
1990-ųjų menininkus pasitaiko 
Lietuvos žiniasklaidoje ar kokiame 
dailės leidinyje, bet apskritai moks-
lininkai dar nebando analizuoti 
menininkų emigracijos reiškinio. 
Lietuvoje niekas nebando atsakyti, 
ar kultūros žmonių emigravimas 
apskritai yra problema. O gal 
tai išeitis, nauda abiem pusėms? 
Galima būtų iškelti ir daugiau opių 
klausimų: kaip menininko tapa-
tybę veikia sėkminga arba silpna 
integracija į naujos šalies gyvenimą? 
Kaip kultūrinę tapatybę veikia rim-
ta profesinė karjera tarptautinėje 
erdvėje? Ar gyvenant emigracijoje 
kinta menininko tautinė tapatybė? 

Nors šiuolaikinė dailė yra tarp-
tautinis reiškinys ir jos kūrėjus sieja 
ne tautinis, bet menininko tapa-
tumas, pažvelgus giliau į keturis 
skirtingus menininkus JAV ir Euro-
poje, išaiškėjo požiūrių į išvykimą 
ir sugrįžimą, į savo tautiškumą 
skirtumas. Žilvinas Kempinas (JAV), 
Rimas Čiurlionis (JAV), Almyra 
Bartkevičiūtė-Weigel (Vokietija) ir 
Eugenijus Varkulevičius (JAV–Lietu-
va)  reprezentuoja skirtingus kūry-
binius likimus ir nevienodą santykį 
su tautine ir kultūrine tapatybe.

Ž. Kempinas kuria erdvinius 
objektus iš senų magnetofono 
juostelių. Tai didelę sėkmę ir pripa-
žinimą tarptautinėje šiuolaikinio 
meno erdvėje pasiekęs menininkas. 
Jo nekankina tautinio tapatumo 
klausimai. Jam gal kiek skaudu, kad 
Lietuvoje nėra nė vieno jo darbo nei 
muziejuje, nei galerijose.

Emigrantinės būties šleifas 
netemdo ir Rimo Čiurlionio gyve-

nimo. Jis tapo abstrakčius paveiks-
lus, kuriuos noriai perka bankai, 
ligoninės ir privatūs asmenys, jie 
eksponuojami meno galerijose. 
Lietuvos pėdsakas likęs jo mąsty-
senoje, bet jis nedemonstruojamas 
tapybos darbų paviršiuje. Jam 
svarbiausia atrodo metafizinė 
Tėvynės sąvoka, o menininko 
tapatybė nesiejama su vieta, tik su 
menininkų bendruomene.

Almyra Bartkevičiūtė-Weigel nuo 
2001 metų gyvena Berlyne ir kuria 
konceptualius šiuolaikinės tekstilės 
kūrinius. Jos kūrinių tema – moters 
padėties ir moteriškumo prasmės 
XXI amžiuje apmąstymas. Tokia 
meninės tekstilės pakraipa Vokie-
tijoje menkai suvokiama, todėl 
dailininkei gana sunku integruotis 
į Vokietijos meninį gyvenimą. 
Todėl ji daug bendrauja su Lietuvos 
menininkais. Anot dr. R. Žukienės, 
menininkė pati pastebėjusi, jog 
Lietuvoje jos lietuviškumas egzista-
vo tik pasąmonėje, kurdama jautėsi 
kosmopolitė, o Berlyne paaštrėjo 
tautinės tapatybės pojūtis, tapo 
ypač miela tai, kas lietuviška.

labai populiarus dailininkas. Jam 
išvykimas reiškė visišką kūrybos 
metamorfozę.

Iš pateiktų menininkų gyveni-
mo ir kūrybos sankirtų analizės 
dr. R. Žukienė padarė išvadą, kad 
kalbant apie dailininkus, išvy-
kusius po 1990-ųjų, tapatybės 
klausimo jau nebegalima spręsti 
vien tik nacionalumo diskurse, 
vadovautis emociniais kriterijais, 
kuriuos dažniausiai taikė poka-
rinė emigravusiųjų karta. Labai 
ryškus yra sėkmės kriterijus, kai 
kada populiariai vadinamas „Lie-
tuvos garsinimu“.

Anot pranešėjos, esą dar anksti 
aiškiau konceptualizuoti naujas 
kultūrines tapatybes, bet kas yra 
jau pastebima dabartiniu metu 
tarp išvykusiųjų menininkų, tai 
kultūrinės tapatybės sampratų 
įvairovė. Greta emigranto, ieškan-
čio ir atradusio naują kultūrinę 
tapatybę, egzistuoja ir aktyvaus 
migranto tipas su fragmentuota 
tapatybe (vienaip bendraujama 
su plačiuoju pasauliu, kitaip – su 
Lietuva), kuris apskritai vengia 
kalbėti apie savo tautybę.

Taip pat tarptautinė sėkmė ir gera 
karjera profesinėje srityje esanti 
atvirkščiai proporcinga tautinės ta-
patybės svarbai. Ryškus tarptautinis 
menininko pripažinimas stumteli 
jį / ją link daugiakultūrės tapaty-
bės, „pasaulio piliečio“ jausenos, ir 
nacionalinės tapatybės klausimas 
pasidaro ne itin aktualus.

Savo ir jaunausios kartos emi-
grantine patirtimi pasidalijo jauna 
menotyrininkė Raminta Bumbu-
lytė, jau keletą metų gyvenanti JK. 
Emigracija jiems – tai „migracija į 
ateitį“. Ji pateikė keletą išvykimo iš 
Lietuvos priežasčių. Pirmiausia – 
tai besiplečiantis jauno žmogaus 
pasaulio pažinimo poreikis, kuris 
eina nuo kiemo, gatvės, miesto, 
į užmiestį, kitą šalį, į pasaulį. Tai 

LiEtuViai pasauLyJE

Greta emigranto, ieškančio ir atradusio naują 
kultūrinę tapatybę, egzistuoja ir aktyvaus
migranto tipas su fragmentuota tapatybe, 
kuris apskritai vengia kalbėti apie savo tautybę.

Dailininkas Eugenijus Varku-
levičius nuo 1990 metų pradėjo 
klajoti po laisvąjį Vakarų pasaulį: 
muzikavo, kūrė muziką, filmavosi 
eksperimentiniuose filmuose. 
Prieš išvykdamas, jis tapė reli-
ginius siužetus. Niujorkas taip 
pakeitė šio dailininko kūrybą ir 
mąstyseną, kad eksperimenta-
vimas ir improvizavimas tapo 
pagrindiniais dalykais jo tapyboje. 
Po 11 metų emigracijos dailinin-
kas pavargo nuo Niujorko triukš-
mo ir grįžo atgal į Lietuvą. Dabar 
Lietuvoje E. Varkulevičius yra 
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skatina smalsumas ir laisvės siekis, 
galimybė mokytis ir patirti. Tą norą 
sustiprina ne tik kultūrinio klimato 
skurdumas (pvz., nėra modernaus 
meno galerijų), bet ir sėkmės 
istorijų svetur vilionė. Reikia 
viską patirti pačiam. Migruojančio 
jaunimo akimis, emigracija – ne 
problema, o atvertos galimybės, 
kurias reikia panaudoti savo labui, 
savo ateičiai sukurti. Ir bergždžios 
yra pastangos, siekiančios užkrauti 
kažkokį pareigos jausmą, nes jiems 
nei trispalvė, nei Lietuvos himnas, 
nei kiti valstybiniai ar tautiniai 
simboliai nekelia jokių emocijų. 

Kalbėjomės ne tik apie trečiosios 
bangos emigrantus ir jų vargus. 
Štai Romas Kinka – ilgametis 
lietuvių išeivijos veikėjas Jung-
tinėje Karalystėje – pristatė tris 
iškilias antrosios bangos išeivijos 
asmenybes: Kazimierą Barėną 
(1907–2006), Rostį Baublį ir Eleną 
Gaputytę (1927–1991). Jis net 
pabrėžė, kad tie lietuviai buvę išei-
vijos kultūrininkai, o ne visuome-
nininkai, tai buvo kultūros kūrėjai. 

Kazimieras Barėnas – Didžiosios 
Britanijos lietuvių rašytojas, ver-
tėjas ir spaudos darbuotojas, kurį 
laiką redagavęs „Europos lietuvį“. 
Rostis Baublys – architektas ir in-
žinierius, rūpinosi Lietuvos meno 
spauda, leido lietuvių kultūros 
apžvalgos naujienlaiškį anglų kal-
ba, kuris pasiekdavo net Anglijos 
parlamentarus. Konferencijoje 
dalyvavęs Rosčio Baublio sūnus, 
Kastytis Baublys, papildė Romo 
Kinkos pasakojimą apie jo tėvus ir 
jų lietuvišką veiklą, pabrėždamas, 
kad jo tėvas nuolat kartodavęs, 
kad yra labai svarbu palaikyti ryšį 
su okupuota Lietuva,  t. y. visada 
būti „veidu į Lietuvą“, kas tuo metu 
buvo mažumos lietuvių nuostata. 

Elena Gaputytė su tėvais ir 
broliais buvo priversta palikti 
Lietuvą dar būdama paauglė. Šeima 

prieglobstį rado  Kanadoje, bet 
būsima skulptorė po kiek laiko 
persikėlė į Didžiąją Britaniją. Čia ji 
tapo pirmąja menininke, kūrusia 
instaliacijas (tai įvairūs vaizdiniai 
iš degančių žvakučių ar akmenė-
lių). Instaliacijos – laikinas menas. 
Jis gali išlikti tik nuotraukose. 

Kai menininkei į rankas pateko 
Sibiro tremtinės Dalios Grinkevi-
čiūtės pasakojimas „Lietuviai prie 
Laptevų jūros“, ji buvo tiesiog 
priblokšta, kaip buvo įmanoma be 
neapykantos, neįtikėtinai santū-
riai papasakoti apie tokius baisius 
išgyvenimus tremtyje. E. Gaputy-
tė  nusprendė įamžinti tremtinių 
atminimą, išleisdama D. Grinke-
vičiūtės prisiminimus lietuvių ir 
anglų kalbomis su savo kūrybos 
reprodukcijomis. Ji pati ėmėsi įgy-
vendinti savo idėją; užsakė teksto 
vertimą, tarėsi su leidykla, rinko 
lėšas leidiniui. Netikėtai užklupus 
ligai, suprato, kad neužbaigs užsi-
brėžto tikslo – paskyrė savo arti-
mus žmones įvykdyti jos pasku-
tinę valią. Taip 2001 metais gimė 
unikalus leidinys „Susitaikymas“ 
„Reconciliation“. Tai – rankomis 
rišti 72 puslapių teksto ir įklijuotų 
nuotraukų albumai, kurių turėjo 
būti paruošta 250 numeruotų 
kopijų (bet išleista mažiau). 

Laimei, konferencijoje dalyvavo 
leidinio „Susitaikymas“ „Reconci-
liation“ sudarytoja Živilė Šlekytė-
Stanton, kuri atsivežė ir pristatė 
du leidinio egzempliorius, 
kuriuos mes galėjome nupirkti 
ir Pasaulio lietuvių bendruome-
nės vardu padovanoti Vytauto 
Didžiojo universiteto bibliotekai 
(Nr. 75) ir Nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai (Nr. 76), jau 
prieš 11 metų Jungtinėje Karalys-
tėje išleistus lietuviškus leidinius.

Aktorė Živilė Šlekytė-Stanton ne 
tik papildė Romo Kinkos prisimi-
nimus apie skulptorę Eleną Gapu-

tytę, bet papasakojo ir savo odisėją 
iš Kanados į Europą, gyvenimą 
ir draugystę su Onute ir Algirdu 
Greimais Paryžiuje, studijas ir 
aktorinę karjerą Anglijoje. Ypač 
įsimintina buvo Živilės kelionė per 
Europą traukiniu į Lietuvą be bi-
lieto, repeticijos ir vaidinimai Dra-
mos teatre, Vilniuje – ir tai kaip tik 

Migruojančio jaunimo akimis, emigracija – 
ne problema, o atvertos galimybės,
kurias reikia panaudoti savo labui,
savo ateičiai sukurti.

tuo metu, kai lietuvių tauta gynė 
Televizijos bokštą ir Seimo rūmus 
nuo okupanto tankų. Ir kaip 
gera buvo klausytis ir girdėti, kad 
žymią karjerą Vakaruose padariusi 
aktorė taip jautriai pasakojo apie 
savo lietuvišką tapatybę, kuri yra 
neatskiriama jos esybės dalis ir 
kuri, gyvenant svetimame krašte, 
visada prasiskverbia.

Pabaigoje Ž. Šlekytė pakvietė 
mus į savo kūrybos vakarą. Jau 
buvo vėlu, todėl turėjome  pasi-
rinkti – pažiūrėti jos vaidinamo 
spektaklio vaizdo įrašą ar paklau-
syti jos 1992 metų vasarį BBC 
radijo laidoje skaitytus į anglų 
kalbą išverstus Dalios Grinkevi-
čiutės prisiminimus „Lietuviai 
prie Laptevų jūros“. Nežinia kodėl, 
panorome dar kartą išgirsti lietuvės 
tremtinės Golgotos kelio paskelbi-
mą pasauliui. Kiek ir kokių radijo 
klausytojų laiškų sulaukė Živilė po 
šios laidos – jau kita, atskira tema...

Atidarydamas konferenciją 
Londono „Santaros Šviesos“ klubo 
koordinatorius R. Vingras iškėlė 
keletą retorinių klausimų daly-
viams: „Ar reikia mums lietuviškos 
kultūros ir kiek? Gal jos neberei-
kia, o gal jos reikia daugiau nei 
mes norim pripažinti?“ Atsisvei-
kindami ISD dalyviai turėjo atsa-
kymus į šituos klausimus. 
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Rugsėjo 22–23 dienomis 
nedideliame Balinrobo 
miestelyje Airijos vaka-
ruose vyko Airijos lietuvių 
bendruomenės (ALB) Majo 

(Mayo) skyriaus ir Balinrobo 
turizmo centro organizuojamas 
sąskrydis „Mums vis dar rei-
kia sparnų“. Būtent šio Airijos 
miestelio apylinkėse 1935 metais, 
kartodamas S. Dariaus ir S. Girė-
no skrydį, lėktuvu „Lituanica II“ 
iš Niujorko pakilęs ir perskridęs 
Atlanto vandenyną, savo kelionę 
buvo priverstas baigti Amerikos 
lietuvis, pilotas Feliksas Vaitkus.

Po tragiškai pasibaigusio S. Da-
riaus ir S. Girėno skrydžio specia-
liai tam tikslui įkurta Amerikos 
lietuvių transatlantinio skrydžio 

sąjunga pradėjo rengtis pakartoti-
niam skrydžiui per Atlantą. Sąjun-
gos uždavinys buvo koordinuoti 
paruošiamuosius darbus naujam 
žygdarbiui, atrinkti lakūną. Įsigy-
tas „Lockheed L-5B Vega“ lėktuvas 
buvo permontuotas į vienvietį 
ir ankstesnio istorinio skrydžio 
garbei pavadintas „Lituanica II“. 
F. Vaikaus planuojamas žygdarbis 
buvo įvardintas S. Dariaus ir S. Gi-
rėno testamento vykdymu.   

Atkartojant skrydį, kaip ir prieš 
dvejus metus, oro sąlygos nelepi-
no − pakilus skrydžiui virš Atlanto 
prasidėjo šlapdriba, apledėjimas. 
Pilotui teko vadovautis tik lėktuvo 
prietaisų rodmenimis ir nuolatos 
keisti skridimo aukštį, kas didino 
sunaudojamo kuro sąnaudas. Tai 

buvo viena iš pagrindinių priežas-
čių, lėmusių nusileidimui pasirinkti 
uolėtąją Airiją, o ne Kauną, kur 
F. Vaitkaus laukė minia žmonių.

F. Vaitkus, matydamas, kad 
išnaudojo daug kuro, o per radiją 
išgirdęs, kad rūkas užklojęs pusę 
Europos iki pat Berlyno, suma-
nė leistis Dubline. Tačiau ir virš 
Dublino buvo rūkas, kuris tądien 
buvo itin tirštas, todėl nusileidi-
mo vieta teko pasirinkti ganyklos 
pievą Airijos vakaruose, kur pavyko 
rasti properšą rūke. Besileidžiant 
lėktuvą žemėn bloškė stiprus vėjas. 
Buvo apgadintas dešinysis lėktuvo 
sparnas, nulūžo važiuoklė bei pro-
peleris. Lakūnui iš lėktuvo išlipti 
padėjo atskubėjęs vietos ūkininkas. 
Netrukus prie lėktuvo pažiopsoti 
susirinko didelė vietinių gyventojų 
minia – tais laikais lėktuvo nusilei-
dimas Airijos provincijos užkam-
pyje buvo labai retas ir nepaprastas 
dalykas. F. Vaitkus Balinrobo 
miestelyje praleido net tris dienas, 
kol buvo sutvarkyti visi formalu-
mai. Vėliau dažnai prisimindavo, 
kaip svetingai jį vietiniai gyventojai aL
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Jermakovaitė ir 
Eglė Mačiulytė

airijos Lietuviams
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priėmė ir juo rūpinosi. Nors kilnios 
idėjos nepavyko įgyvendinti taip, 
kaip buvo suplanuota, tačiau F. Vai-
kus buvo vienintelis lakūnas, 1935 
metais sėkmingai įveikęs Atlantą, 
ir šeštasis istorijoje perskridęs jį 
vienviečiu vienmotoriu lėktuvu. Iki 
nusileidimo pilotui be poilsio teko 
skristi 22 val. 15 min. ir nuskristi 
5100 km. 

Šis istorinis įvykis Airijos lietu-
vių minimas jau šeštus metus iš 
eilės. Į Balinrobo miestelį Airijos 
vakaruose susirenka lietuviai iš 
įvairių Airijos kampelių, prie ku-
rių prisijungia ir aktyvūs vietinės 
miestelio bendruomenės nariai. 

Šiemet pirmąją sąskrydžio dieną 
susirinkusieji dalyvavo šventinėje 
mugėje, kurioje netrūko lietuviš-
kų patiekalų bei suvenyrų, kon-
kursų, žaidimų, o vaikams buvo 
rodomas Dublino mažojo teatro 

Apskritojo stalo diskusijoje 
apie Šiaurės ir Baltijos šalių 
ekonomikos ateitį kalbė-
jo Stokholme dirbantys 
ekspertai bei verslo vadovai: 

Švedijos prekybos tarybos vadovas 
Lietuvoje Mantas Zalatorius, in-
vesticijų bendrovės „East Capital“, 
dirbančios Šiaurės ir Baltijos bei 
Rytų Europos regionuose, partneris 
ir vykdomasis direktorius Kęstu-
tis Sasnauskas; didžiųjų Švedijos 
bankų atstovai – Aušra Matusevi-
čienė,  „SEB“ grupėje atsakinga už 
IT ir operacijų sritį Baltijos šalyse, 
ir Giedrius Dusevičius, „Swedbank“ 

LiEtuViai pasauLyJE

Forumas stokhoLme sutraukė

Švedijoje dirbantys lietuviai – bankininkystės, finansų, 
telekomunikacijų ir kitų industrijų profesionalai – gausiai dalyvavo 
„GLL | Global Lithuanian Leaders“ (Globalios Lietuvos lyderiai) 
rengiamame forume apie Šiaurės ir Baltijos šalių ekonomikos ateitį. 

spektaklis „Geltonų plytų kelias“. 
Vakare vykusioje oficialioje 

atidarymo ceremonijoje sąskrydžio 
organizatorius ir dalyvius sveikino 
Lietuvos Respublikos ambasado-
rius Airijoje Vidmantas Purlys, 
paminėjęs jog yra simboliška vi-
siems susirinkti Lietuvai istoriškai 
svarbioje vietoje – ten, kur leidosi 
Atlantą įveikęs lakūnas F. Vaitkus.  

Sveikinimo žodžius tarė ir Balin-
robo turizmo komiteto pirmininkas 
Deividas Halas (David Hall), taip 
pat vietiniai Airijos politikai bei 
ALB atstovai. Visi jie pabrėžė, kad 
šis renginys ne tik pažymi įspūdin-
gą F. Vaitkaus skrydį per Atlantą, 
bet ir sutvirtina Airijos ir Lietuvos 
valstybių ryšį. Pasibaigus oficialiai 
renginio daliai, svečiai buvo pa-
kviesti pasiklausyti airiškos muzikos 
bei specialiai iš Lietuvos atvykusio 
Arvydo Vilčinsko atliekamų dainų, 

pažiūrėti tradicinių airiškų šokių. 
Antrąją sąskrydžio dieną daly-

viai dalyvavo šv. Mišiose, skirtose 
F. Vaitkaus atminimui. Po jų 
iškilminga eisena nužygiavo per 
miestelį prie atminimo akmens, 
kur ateityje bus pastatytas pamin-
klas šiam žygdarbiui atminti. Buvo 
padėtos gėlės, sudainuotos dainos 
tiek lietuvių, tiek airių kalbomis, 
padėkota organizatoriams už sąs-
krydžio organizavimą, o dalyviai 
buvo pakviesti apžiūrėti istoriniam 
skrydžiui skirtos parodos, kuri 
nuolatos eksponuojama miestelio 
kredito unijoje, bei pažiūrėti dvie-
jų dokumentinių filmų. 

Taip antrąją sąskrydžio dieną 
besidžiaugdami šiltu ir saulėtu oru, 
Airijos lietuviai atsisveikino su sve-
tingu Balinrobo miesteliu, kuris jau 
šeštą kartą tapo šio gražaus lietuviš-
kai airiško renginio namais.  

ŠVEDiJOs VErsLE DirBanČius LiEtuVius
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grupės produktų vadovas. Foru-
mas vyko ūkio ministrui Riman-
tui Žyliui lankantis Švedijoje ir 
pristatant Lietuvos investicinę 
aplinką potencialiems investuoto-
jams. Renginyje taip pat dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Švedijoje 
Eitvydas  Bajarūnas, „Swedbank“ 
Lietuvoje prezidentas Antanas Da-
nys, „Investuok Lietuvoje“ vadovė 
Milda Dargužaitė  bei potencialių 
Švedijos investuotojų atstovai. 

Dalyviai diskutavo apie ekono-
mikos plėtros scenarijus Šiaurės ir 
Baltijos šalyse ir su jais susijusias 
investicijų pritraukimo, eksporto, 
inovacijų plėtros ir kt. galimybes. 
Ypatingo dėmesio sulaukė regioni-
nio verslo nuveikti ir planuojami 
darbai, perkeliant didelių korpora-
cijų paslaugų centrus į Baltijos šalis.

„Kalbėdami apie Šiaurės ir Balti-
jos šalių, kaip vieno regiono, ekono-
mikos ateitį, turime būti tikri, jog 
Lietuvos ir Baltijos šalių integracija 
į Šiaurės regioną bus lydima nuo-
seklių ir kryptingų tiek verslo, tiek 
valdžios veiksmų. Nuoseklumas yra 
didžiausia vertybė šiuo klausimu, 
siekiant pritraukti investicijas ne 
tik iš didžiųjų korporacijų, bet ir iš 
vidutinių bei smulkiųjų Šiaurės ša-
lių įmonių“, – sakė Tadas Langaitis, 
GLL valdybos narys, pirmininkavęs 
diskusijai. 

„Kurį laiką pozityvus sentimentas 
Baltijos šalims Švedijoje buvo nuny-
kęs. Tam turėjo įtakos investuo-
tojams nepalankūs ekonominiai 
pokyčiai, viešoji nuomonė Lietuvo-
je ir kiti dalykai. Galėjome stebėti, 
kad be didžiųjų bankų ir telekomu-
nikacijų bendrovių Lietuvoje naujų 
švediško kapitalo investicijų beveik 
nebuvo. Tačiau šiandien pozityvūs 
sentimentai ir investuotojų pasiti-
kėjimas grįžta, tai geriausiai ilius-
truoja „IKEA“ korporacijos atėjimas 
į Lietuvą. Tikimės, kad artimiausiu 
metu džiaugsimės augančiomis 

Švedijos kompanijų  investicijomis 
Lietuvoje“, – sakė Švedijos prekybos 
tarybos vadovas Lietuvoje M. Zala-
torius.

Visi apskritojo stalo diskusi-
jos dalyviai sutiko, kad Lietuvai 
Šiaurės regione trūksta bendrojo 
žinomumo, todėl svarbu aktyviai 
„pardavinėti“ galimybes Lietu-
voje, pristatant aukštos kokybės 
žmogiškuosiuos išteklius šalyje ir 
konkurencingą darbo jėgos kainą.

„Lietuva tebėra „didžioji 
paslaptis“ (angl. best kept secret) 

GL
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ir užsienio investuotojų nusi-
teikimą rinktis Lietuvą. „Tačiau 
kalbantis su investuotojais galioja 
principas: „Kad patikėtum – turi 
paliesti“, – pridūrė jis.

„Tai, kad išvykę iš Lietu-
vos specialistai yra vertinami 
užsienio ir tarptautinėse darbo 
rinkose, rodo, jog  turime poten-
cialą kurti darbo vietas vidaus 
rinkoje bei regione konkuruoti 
talentais“, – pridūrė K. Sasnaus-
kas, kalbėdamas apie stipriausius 
argumentus investuotojams.

Kad specialistai iš Lietuvos 
kuria talentingų žmonių šalies 
įvaizdį, patvirtino auditorijo-
je susirinkę arti šimto lietuvių 
specialistų, dirbančių Švedijos 
bankuose, finansų ir telekomuni-
kacijų bendrovėse bei kūrybinių 
industrijų srityse.

„Pritraukiant Skandinavijos 
investicijas, Lietuva „parduodama“ 
naudojant „kvalifikuotos darbo 
jėgos už prieinamą kainą“ kortą. 
Įmonės iš tiesų ieško, kaip efek-
tyviomis sąnaudomis perkelti IT, 
mokesčių ar kitų sričių paslaugas. 
Tačiau vien pigumu konkuruoti 
nepavyks, turime akcentuoti koky-
bę ir kitu ėjimu rodyti, kad darbo 
rinka Lietuvoje geba ne tik vykdyti 
siaurų kompetencijų užduotis, bet 
kūrybiškai tobulėti“, – sakė A. Ma-
tusevičienė, „SEB“ grupėje atsakin-
ga už Baltijos šalių operacijas ir IT.

 „Mūsų, kaip jaunos rinkos 
ekonomikos šalies, privalumas, 
lyginant su Skandinavija, yra tai, 
kad produktai Baltijos šalyse yra 
vystomi labai greitai. Akcelera-
cija yra sparti pirmiausiai todėl, 
kad įgūdžiai yra švieži – jų keisti 
nereikia. O Skandinavijoje vystant 
įgūdžius ir gebėjimus bei kom-
petencijas pokyčiai ateina lėtai 
dėl įsisenėjusių įpročių“, – sakė 
G. Dusevičius, „Swedbank“ grupės 
produktų vadovas. 

Skandinavijos rinkoje.  Mūsų šaliai 
trūksta bendrojo elementaraus 
žinomumo regione. Pagrindinė 
Lietuvos problema išlieka kapitalo 
pritraukimas“, – sakė investicijų 
bendrovės „East Capital“, dirban-
čios Šiaurės ir Baltijos bei Rytų 
Europos regionuose, vykdomasis  
partneris K. Sasnauskas.

 „Mes turime informacinę 
visuomenę, nes yra labai stipri 
infrastruktūra, esame imlūs tech-
nologijoms, naujovėms, esame ir 
plačiajuosčio interneto sklaidos 
lyderiai. O tai yra svarbiausi daly-
kai, kuriant Šiaurės ir Baltijos bei 
Lietuvos ateities ekonomiką“, –  
tvirtino ūkio ministras R. Žylius, 
kalbėdamas apie šalies stiprybes 

Kurį laiką pozityvus sentimentas 
Baltijos šalims Švedijoje buvo nunykęs. 
Tam turėjo įtakos investuotojams nepalankūs 
ekonominiai pokyčiai, viešoji nuomonė 
Lietuvoje ir kt.
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Jau kelis dešimtmečius Aus-
tralijos lietuvių susitikimuo-
se bei suvažiavimuose buvo 
kartojama, jog reikia rimtos 
knygos anglų kalba, kuri lyg 

tvirtas paminklas užfiksuotų šia-
me žemyne atsidūrusių tautiečių 
veiklą, jų tautinius bei kultūrinius 
siekius, taip pat ir, daugelio nuo-
mone, pačią esminę darbų širdį – 
lietuviškojo sąmoningumo bei 
tautinės tapatybės išsaugojimą. 
Juk apie pusę šimtmečio, pačiai 
tautai esant priklausomybės sveti-
miesiems padėtyje, Nepriklauso-
mybės atkūrimą galėjo puoselėti 
tik užsienyje išsisklaidę, bet visgi 
ryžtingai susitelkę lietuviai. 

Bet lietuviai, kaip ir kiti savotiš-
kai priverstiniai imigrantai kitose 
valstybėse, laikui bėgant suteikė 
įnašą ir savai apsigyventai šaliai. 
Tokiu būdu jie įeina ir į to krašto 
istoriją, ypač į jos kultūros, sociali-
nių pokyčių raidą. Vadinasi, reikia, 
kad tokie atvejai būtų pristatyti 
pagal savąjį to įnašo svarbos su-
pratimą – ir būtent būtų pristatyti 

visam kraštui suprantama kalba. 
Kitaip sakant, tokia išeiviškoji 
knyga turi turėti tarsi du veidus – 
kalbėtų apie atvykėlių faktus, bet – 
Australijos atveju – angliškai.

Apie Australijos lietuvių gyveni-
mą įvairių publikacijų jau turima 
nemažai. Bet kol kas dauguma 
jų buvo arba asmeninio pobū-
džio (prisiminimai, komentarai, 
specifinių įvykių fiksavimas ir 
pan.), arba apriboti geografinių 
ar panašių kriterijų (valstijos, 
miestai, organizacijų bei grupių 
„biografijos“). Šiems jau gana 

gausiems leidiniams 
buvo būdingas savo-
tiškas „provincialu-
mas“.  Be to, kadangi 
daugiausiai jie buvo 
publikuoti lietuvių 
kalba, jų prieina-
mumas plačiai, 
angliškai kalbančiai 
visuomenei buvo 
aiškiai ribotas. Todėl 
retas atsirasdavo 
didesnėse viešosiose 

bibliotekose. Dar svarbiau, retas 
pakliūdavo į tas skaityklas, su ku-
riomis susiduria jaunoji, bet ateitį 
kurianti karta – būtent į mokyklų, 
koledžų, universitetų, institutų 
bibliotekas.

Beje, šiame kontekste reikia 
išskirti dvi didžiules publikacijas – 
abu „Australijos Lietuvių Metraščio“ 
tomus. Su nuoširdžiu dėkingumu 
būtina prisiminti abiejų tomų ben-
dradarbius ir ypač jų kruopščius, 
savęs negailinčius redaktorius. Kiek 
besikeitė bendradarbiai, tarpinin-
kai bei skyrių pagalbininkai, didįjį 
vadovavimo darbą tempė Juozas 
Almis Jūragis (pirmasis tomas) ir 
Viktoras Baltutis (antrasis tomas). 
Jų, kaip spaudos darbuotojų, vardai 
ryškiai įsirėžia į garbės lentą.  

Tačiau kalbėkime apie dabartį. 
Po ilgų geranoriškų pokalbių (kar-
tas nuo karto ir kritiškų) jau turime 
knygą apie Australijos lietuvius ir 
anglų kalba – „Australian Lithu-
anians“. Turime tai, ko mums labai 
trūko. Ši knyga yra reprezentatyvi, 
ją išleido rimta universiteto leidy-

reikaLinga 
       ir vertinga

Dr. Vytautas 
Doniela

„austraLian 
Lithuanians“

knyga
L. Apinytė-
Popenhagen
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kla (University of New South Wales 
Press Ltd.) ir todėl ji bus randama 
pasaulinės apimties knygų katalo-
guose, o tokiu būdu ir užsisakoma 
per bet kurį rimtą knygyną.

Knygos autorė, profesorė 
dr. Liuda Apinytė-Popenhagen 
(jaunystėje bei vėliau gyvenusi ir 
dirbusi Sidnėjuje), knygų rašymo 
ir leidybos srityje nėra naujo-
kė. Nėra nauja jai ir lietuviškoji 
tematika. Vienas iš jos ankstesnių 
darbų buvo skirtas lietuvių teatrui 
(„Nekrošius and Lithuanian The-
atre“). Tarp kitko, šitas kūrybinis 
kontekstas bent dalinai paaiškina 
autorės elegantišką anglų kalbos 
stilių. Atrodo, sunku būtų rašyti 
angliškai apie kai kurias tipiškas 
lietuviškas sąvokas, pavadinimus 
ar net kultūrines-socialines prie-
laidas, bet autorės stilistiniai gebė-
jimai, faktų supratimas „iš vidaus“ 
sugeba paversti vienokį pasaulį bei 
pasaulėjautą visai suprantamais 
kitokiam pasauliui.

Logiška yra prof. Liudos knygoje 
traktuojamų temų dėstymo eiga, 
nes juk iš tiesų čia reikėjo suderinti 
ne tik chronologinę įvykių seką, bet 
ir bet kuriame laikotarpyje susida-
rančią įvykių struktūrą, socialinį 
susigrupavimą. Autorė pradeda nuo, 
kiek dar žinoma, pačios pradžios 
(pirmųjų lietuvių). Kiek atkuria-
ma, ji aprašo lietuvių atvykimą ir 
susiorganizavimą Australijoje dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą – „The 
Australian Lithuanian Society“, 
kuriame centrinę vietą užėmė dar ir 
dipukams žinomas Antanas Baužė.

Didoka knygos dalis yra skiria-
ma didžiajam emigracijos laiko-
tarpiui, transporto laivams bei 
įkurdinimui po Antrojo pasaulinio 
karo. Ši dalis bus net asmeniškai 
prisimenama vyresniosios, bet 
mažėjančios tautiečių kartos, 
tačiau ji turės neįkainojamą vertę 
tos kartos anūkams ir dar jau-

nesniems, kuriems pereinamos 
stovyklos, darbo kontraktas ir kiti 
to meto epizodai bus tarsi vaizdai 
iš raganiškų pasakų pasaulio.

Bet iš to laikotarpio nežino-
tų faktų ras ir patys dipukai. 
Atvykimo ir įsikūrimo metais 
atvykėliai pirmiausiai rūpinosi 
savo paprasčiausia egzistencija: 
atlyginimu, įsikūrimu name ar 
bute (nors „garažėlyje“), todėl 

Autorė saikingai aprašo pirmuo-
sius laivus bei atvykėlius, nemažai 
dėmesio skirdama kontraktui, 
darbo sąlygoms dažnai sunkiomis 
aplinkybėmis, kartais ir nusivyli-
mui. Žinoma, išlikusiems dipukams 
tai jau pažįstama, bet medžiaga 
vėlgi yra vertinga jau lietuviškai 
nebekalbantiems ir to laikotarpio 
nesuprantantiems anūkams ir kt. 
Taigi, tokie knygos straipsniai yra 
naudingi ne tik Australijos istorijai, 
bet ir tiems lietuvių „etnikams“, 
kurie ieško savo šaknų.

Logiška, po įsikūrimo seka ir 
lietuvių gan aktyvus organizavima-
sis. Lengvai skaitomai, ne sausai, 
dėstomas Australijos Lietuvių Ben-
druomenės kūrimasis, geografinis 
plėtimasis, ir taip žingsnis po žings-
nio aprašomos apylinkės, seniūnijos 
bei kas tuo metu buvo jų aktyvistai. 
Deja, laikui bėgant, prasideda ir 
organizuotumo silpnėjimas, o kai 
kur netgi tyli baigtis.

Atskiri knygos skyriai yra 
skirti Australijos lietuvių spau-
dai, savaitgalinėms mokykloms, 
religiniam gyvenimui. Dėmesys 
skiriamas svarbesniems ir ilgiau 
išsilaikiusiems (ir iki dabar!) 
reiškiniams ir organizacijoms: 
skautams, chorams, tautinių šo-
kių grupėms, Australijos lietuvių 
dienoms ir t.t. Autorė gražiai 
išsprendė savotišką problemą – 
kaip rašyti apie labiau pasižymėju-
sius asmenis? Jos knygoje veikėjai 
dažniausiai minimi aprašant tas 
organizacijas, kuriose jie dirbo ar 
kurioms vadovavo. Taip veikles-
niųjų pavardės randamos keliose 
vietose, o kas nori matyti, ar tas 
bei anas asmuo knygoje yra pami-
nėtas, užtenka pažvelgti į knygos 
gale esančią rodyklę (Index), 
kurioje, beje, telpa ir svarbesnių 
organizacijų pavadinimai.

Knygą pagyvina 16 puslapių 
nuotraukų iš ankstyvojo, viduri-
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tolimesni, užkulisiniai klausimai 
net nebuvo keliami. Kaip susidarė 
sąlygos mums čia atvykti? Kokį 
vaidmenį čia turėjo politika? Kaip 
tik šiuos užkulisius autorė atveria 
gyvai, žinoviškai sutrumpinda-
ma to meto dabar jau archyvines 
kontroversijas. Juk prieš tai vyravo 
grynai anglosaksiška „White 
Australia policy“, ir savotišku 
revoliucionieriumi tapo ministras 
Arthur’as Calwell’is.  Ieškodamas 
Australijai prieauglio, jis sulaužė 
labai kietą anglosaksiškąjį eks-
kliuzyvumą, keliavo į Europą 
rasti tinkamų asmenų pabėgėlių 
stovyklose ir galų gale – pamėgo ir 
pasirinko „Balts“. Gan keista, nors 
šie užkulisiai lietuviams turėtų 
būti įdomūs, niekas iš mūsiškių 
giliau į šią „paslaptį“ nėra žvelgęs.

L. Apinytė-Popenhagen savo užduotį atliko 
pasigėrėtinai. Elegantiška anglų kalba,
knyga nepedantiška aiškinimais
ar vertimais, neperkrauta smulkmenomis.

Knygos autorė 
dalija autografus
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IX pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės (PLsŽ), skirtos 
s. dariaus ir s. girėno 
skrydžio per atlantą 80 
metų ir i Lietuvos tauti-

nės olimpiados 75 metų jubiliejams 
paminėti, vyks ateinančių metų 
birželio 27–30 dienomis vieninteliame 
Lietuvos uostamiestyje – Klaipėdoje 
(kalnų slidinėjimo varžybos – 2013 m. 
rugpjūčio 1–14 d. australijoje).

Jau žinoma, kad iškilmingas PLsŽ 
atidarymas vyks birželio 28 dieną 
20.00 val.

PLsŽ dalyvauja tik neprofesionaliojo 
sporto atstovai – bet kokio amžiaus 
lietuviai iš visų pasaulio žemynų, 
Lietuvos sportininkai mėgėjai, neįgalūs 
žmonės, pageidaujantys pagal savo 
sugebėjimus pasivaržyti vienos ar kitos 
žaidynių programoje numatytos sporto 
šakos varžybose.

užsienio šalies sportinių žaidimų 
komandoje 1/3 žaidėjų gali būti ne 
lietuvių kilmės, bet turi būti žaidžian-
tys jų sporto klubų komandose.

užsienio valstybių lietuviams atran-
kinių varžybų principas netaikomas, 
jie dalyvauja finalinėse varžybose. 
užsienyje gyvenančių lietuvių sporto 

organizacijos, bendruomenės ir Lie-
tuvos sporto organizacijos pirmines 
paraiškas turi pateikti Lietuvos sporto 
federacijų sąjungai (Žemaitės g. 6, 
vilnius, Lt-03117 Lietuva) iki 2013 m. 
kovo 1 d., o galutines vardines paraiš-
kas ir specialią anketą akreditacijai iki 
2013 m. birželio 1 d.

užsienio šalių lietuviams sportinin-
kams nakvynės ir maitinimo išlaidos 
apmokamos vieną dieną iki sporto 
šakos varžybų pradžios, varžybų 
dienomis ir vieną dieną po varžybų.

PLsŽ tikslas – skatinti užsienio lietuvius 
įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, tęsti 
tautinio bendravimo, jaunosios išeivių 
kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas.

Žaidynes globoja Lietuvos respu-
blikos Prezidentė.

PLsŽ vyks šių sporto šakų 
varžybos: badmintonas, biliardas, 
buriavimas, futbolas, golfas, kalnų sli-
dinėjimas, keliautojų sportas, kėgliai, 
krepšinis, lengvoji atletika, orientavi-
mosi sportas, plaukimas, riedlentės, 
smiginis, stalo tenisas, sportinė žūklė, 
šaudymas (kulkinis ir iš lanko), šaškės, 
šachmatai, šiaurietiškasis vaikščioji-
mas, tenisas, tinklinis (salės, paplūdi-
mio), neįgaliųjų sportas. 

iX PasauLio Lietuvių sPorto 
    ŽaiDynės – kLaipėDOJE
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niojo ir naujausiojo laikotarpio. 
Dabar savotiškos egzotikos suteikia 
ministro Arthur’o Calwell’io svei-
kinimas pirmojo laivo atvykėliams, 
taip pat ir Bonegilos (Bonegilla) 
vadovybės raštas su detalėmis, kur 
migrantas kaip „labourer“ (darbi-
ninkas) skiriamas tokiam ir tokiam 
darbui, kaip į ten keliaus, koks bus 
atlyginimas ir t.t. Tai vaizdingi, 
konkretūs anų dienų priminimai. 

Apskritai, Liuda Apinytė-Po-
penhagen savo užduotį atliko 
pasigėrėtinai. Elegantiška anglų 
kalba, knyga nepedantiška aiški-
nimais ar vertimais, neperkrauta 
smulkmenomis. Be to, daug 
informacijos sutalpinta į 300 pus-
lapių, o pats modernus knygos 
įrišimas minkštais viršeliais (pa-
perback) padaro ją visai prieina-
mą vidutinių pajamų skaitytojui. 
Bet svarbiausia tai, kad autorės 
knyga tinka abiem monetos 
pusėms – ir kaip patikimas pa-
minklas lietuvių bendruomenei 
Australijoje, ir australui skaityto-
jui (bei lietuviui, jau anglakalbiui 
anūkui), kuriam lietuviškasis 
indėlis bei apskritai lietuviškoji 
praeitis / dabartis šiame žemyne 
tampa prieinami per aiškų bei 
suprantamą tekstą.

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą 
autorę Liudą Apinytę-Popenhagen, 
atidavusią kelerius metus savo pro-
fesinio akademinio įsipareigojimo. 
Reikia tikėtis, kad jos knyga suteiks 
impulsą ir tolimesnėms istorinėms 
šios temos studijoms. Dėkojame ir 
tikslo svarbą supratusiam Australi-
jos Lietuvių Fondui, ypač jo vadovui 
ir nuolatiniam sumanymo rėmėjui 
Algiui Šimkui.

 Knygos visa metrika: Luda Po-
penhagen, Australian Lithuanians, 
University of New South Wales 
Press, 2012, tarptautinis identifi-
kacijos numeris ISBN 9 781 74223 
332 1(pbk.).    
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Amerikos baltų laisvės lyga 
(The Baltic American Free
dom League, sutrumpintai 
BAFL) įkurta 1981 metais 
Los Andžele (Kaliforni-

joje) garsaus visuomenės veikėjo 
Juozo Kojelio iniciatyva. Paskam-
binęs keliems savo draugams ir 

gavęs jų pritarimą, dar pakvietęs 
keletą lat vių ir estų, J. Kojelis nu-
tarė steigti BAFL organizaciją, kuri 
atstovautų visoms trims okupuo-
toms Baltijos valstybėms. Steigėjai 
sudėjo apie aštuonis tūkstančius 
dolerių ir pasamdė lobistų firmą 
„Hannaford“, kuri stengėsi išgauti 

JAV Kongreso abiejuose (Atstovų 
ir Senato) rūmuose rezoliuciją 
dėl Baltijos laisvės dienos paskel-
bimo. Vienas estas net užstatė 
savo namą kaip garantą, kad 
bus lobistų firmai sumokėta. Šis 
projektas pareikalavo daug darbo 
ir pastangų, nes Baltijos valstybių 

amerikos

Lidija 
Veličkaitė

baLtų Laisvės Lygos
VEIKLA IR SIEKIAI

A. nelsienė įteikia „Laisvės žymenį“ JAV valstybės 
departamento Šiaurės Europos ir Baltijos 

valstybių departamento direktoriui D. Hoganui
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byla kažkaip nepasiekiamai aukš-
tai buvo padėta ir neturėjo eigos. 
Tuo metu Baltuosiuose rūmuose 
prezidento Ronaldo Reigano 
patarėju ir padėjėju ryšiams su 
visuomene dirbo Linas Kojelis 
(Juozo Kojelio sūnus), todėl buvo 
tikima šio projekto sėkme. Buvo 
kreiptasi į lietuvių, latvių, estų 
visuomenines organizacijas ir, pa-
dedant lobistų firmai, 1982 metų 
birželio 14 dieną prezidentas 
R. Reiganas pasirašė rezoliuciją, 
skelbiančią birželio 14 dieną Baltų 
laisvės diena (Baltic Freedom Day). 
Į oficialią pasirašymo ceremoniją 
Baltuosiuose rūmuose preziden-
tas pakvietė apie 200 pabaltijie-
čių. Tai buvo pirmas kartas, kai 
tiek daug lietuvių, latvių ir estų 
dalyvavo tokioje iškilmingoje 
ceremonijoje. Tais pačiais metais 
R. Reiganas, prašomas Amerikos 
baltų laisvės lygos, nusiuntė kie-
kvienam Jungtinių Tautų nariui 
raštą, paaiškinantį, kodėl JAV ne-
pripažino ir nepripažįsta Baltijos 
šalių okupacijos ir jų prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos.

BAFL yra ne pelno siekianti orga-
nizacija, kurioje dirbo ir tebedirba 
grupė pasišventusių ir mylinčių 
tėvynę žmonių, todėl jų darbai skir-
ti jos išlaisvinimui, demokratijos, 
saugumo ir ekonomikos įtvirtini-
mui. Žmonės aukojo pinigus šiems 
kilniems tikslams įgyvendinti. Kie-
kvienas, paaukojęs BAFL organiza-
cijai 100 dolerių, tampa jos nariu su 
vieno balso teise.

BAFL organizacijos pastango-
mis „Laisvės“ radijas (Radio liber
ty), transliuojantis lietuvių, latvių 
ir estų kalbomis, buvo įjungtas į 
Laisvosios Europos radiją. BAFL 
domėjosi ir sporto renginiais. 
1984 metų vasaros olimpiados 
Los Andžele metu Amerikos baltų 
laisvės lyga išnuomojo pastatą 
Sovietų Sąjungos olimpiečiams ir 

paskelbė, kad pastatas yra sau-
gomas,  kiekvienas sportininkas, 
kuris norės gauti prieglobstį JAV 
kaip politinis pabėgėlis, nebus iš-
duodamas ir galės čia pasilikti. Tai 
buvo didžiulis įvykis, sukėlęs daug 
kontroversijos tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Bijodami olimpiečių pa-
bėgimo, sovietai išnuomojo laivą, 
kuris plūduriavo keletą kilometrų 
nuo kranto. Į rungtynes ir iškart 
po jų atgal su didele apsauga tuos 
olimpiečius lydėdavo. Tai buvo 

jų, buvo išspausdinta kaip oficia-
lus JAV valstybės departamento 
pozicijos dokumentas, kuriame 
kalbama apie Baltijos valstybių pa-
dėtį, ir buvo plačiai komentuoja-
mas Europoje, tarp jų ir Vokietijos 
ir Didžiosios Britanijos laikraš-
čiuose. Tai buvo signalas, kad JAV 
užsienio politikoje pradėjo žaisti 
„Baltijos korta“.

BAFL turėjo daug įdomių ir 
sėkmingų susitikimų su JAV Baltų-
jų rūmų administracija, Kongreso 
nariais, Saugumo departamento 
atstovais dėl Baltijos valstybių ne-
priklausomybės atkūrimo. Siekė, 
kad Baltijos valstybės būtų priim-
tos į NATO ir Europos Sąjungą, 
stiprinami jų ryšiai ir bendradar-
biavimas su Vakarų valstybėmis, 
ypač su JAV. Taip pat, kad būtų 
užtikrintas Baltijos valstybių sau-
gumas, inkorporuojant jas į NATO 
apsaugos garantijos programą 
(NATO 5-asis straipsnis sako, kad 
vienos NATO narės užpuolimas 
traktuojamas kaip ataka prieš 
visas). Už pagalbą stojant į NATO 
Latvijos prezidentė Vaira Vykė 
Freiberga apdovanojo BAFL orga-
nizacijos direktorius aukščiausiais 
Latvijos medaliais. Už nuopelnus 
Lietuvai Angelę Nelsienę Lietu-
vos prezidentas Valdas Adamkus 
apdovanojo Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino 
Karininko kryžiumi, o už pagalbą 
stojant į NATO – NATO žvaigžde.

A. Nelsienė, buvusi BAFL vice-
prezidentė, prezidentė, o dabar 
prezidento pavaduotoja, vadovavo 
kelioms žmogaus teisių konfe-
rencijoms, dalyvavo aukščiausio 
lygmens susitikimuose Vašing-
tone su JAV valdžios pareigūnais, 
Baltųjų rūmų nariais, dažnai buvo 
kviečiama kalbėti televizijos ir 
radijo laidose apie Baltijos valsty-
bių nepriklausomybės siekius. Jai 
pavyko suorganizuoti keturiolikai 

BAFL yra ne pelno siekianti organizacija,
kurioje dirbo ir tebedirba grupė pasišventusių 
ir mylinčių tėvynę žmonių, todėl jų darbai 
skirti jos išlaisvinimui, demokratijos,
saugumo ir ekonomikos įtvirtinimui.

labai nepatogu ir Sovietų Sąjunga 
atsisakė dalyvauti olimpiadoje.                       

 1994 metais JAV vyriausybė 
Baltijos šalims skyrė paramą 
plėtoti privačiam verslui, stiprinti 
ekonomikai per įvairias mokslo ir 
apsikeitimų programas tarp JAV 
ir Baltijos valstybių. 2010 metais 
BAFL organizacija daug dirbo, 
kad būtų išmokėtas šios paramos 
likutis – 40 mln.  dolerių. BAFL 
iniciatyva iš Laisvės parko netoli 
Vašingtono pavyko iškelti Stalino 
biustą ir paskleisti žiniasklaidoje 
medžiagą apie jo vykdytus nu-
sikaltimus. Taip pat BAFL labai 
stengėsi, kad Prancūzija nepar-
duotų Rusijai „Mistral“ karo laivų, 
kuriuose yra atominiai ginklai.

Amerikos baltų laisvės lyga 
organizuodavo žmogaus teisių 
konferencijas, kuriose dalyvauda-
vo žymūs Amerikos vyriausybės 
atstovai, Baltųjų rūmų nariai, 
kongresmenai, senatoriai, žinias-
klaidos atstovai. Valstybės sekre-
toriaus Elioto Abramso (Elliot 
Abrams) kalba, pasakyta vienoje iš 
BAFL žmogaus teisių konferenci-
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didžiausių JAV baltų organizacijų 
vadovų susitikimus su prezidentu 
Džordžu Bušu vyresniuoju, kurie 
įteikė prezidentui labai svarų 
memorandumą dėl Pabaltijo vals-
tybių nepriklausomybės siekio. 
Jos darbai aprašyti didžiuosiuose 
JAV, Venesuelos laikraščiuose ir 
žurnaluose. 

Kaip ir pradžioje, taip ir dabar 
Amerikos baltų laisvės lygos 
Direktorių taryba yra Los Andžele 
ir kiekvienais metais yra renkama 
nauja. Ji turi savo įstatus, atleista 
nuo valstybinių mokesčių, negali 
būti tiesioginė lobistinė, bet yra 
įregistruota kaip švietėjiška ir 
informaciją teikianti organizaci-
ja. Informaciją ji teikia valdžios 
institucijoms, amerikiečių ir baltų 
visuomenei. Šiandieną BAFL 
teikia pagalbą Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai toliau plėtojant demokra-
tiją, laisvą ekonomiką, teisėtumą, 
antikorupcinius veiksmus, laisvą 
žiniasklaidą, taip pat užtikrinant 
valstybių saugumą nuo išorinės 
agresijos, padeda skleisti neiškrai-
pytą istoriją, garsina jos kultūrą ir 
ieško būdų, kaip išplėtoti efekty-
vesnius ryšius tarp JAV ir Baltijos 
šalių vyriausybių. Vadovaujant 
prezidentui Bilui Klintonui (Bill 
Clinton), BAFL rūpinosi, kad 
būtų išmokėti dar ankstesniais 
metais paskirti 62 milijonai do-
lerių Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
saugumui stiprinti. 

Per kiekvienais metais vykstan-
čius BAFL pokylius suteikiami 
Direktorių tarybos metiniame 
susirinkime patvirtinti „Laisvės 
žymenys“ (Freedom Award). Jais 
apdovanojami asmenys arba jų 
grupės už ypatingus nuopelnus 
Lietuvai, Latvijai ar Estijai. Pokylio 
metu „Laisvės žymeniu“ (medine 
lentele, ant kurios pritvirtinta 
metalinė plokštė su užrašu) įver-
tintas žmogus ar grupės atstovas 

kviečiamas pasakyti kalbą.
A. Nelsienė pasakoja, kad BAFL 

„Laisvės žymenys“ įteikti patiems 
žymiausiems JAV valdžios, 
Kongreso nariams, ambasado-
riams, Lietuvos, Latvijos, Estijos 
disidentams ir prezidentams. 
„Laisvės žymeniu“ pagerbta JAV 
valstybės sekretorė Madlena Ol-
brait (Madeline K. Albright), kuri 
ieškojo būdų pralaužti nemato-
mą sieną ir pradėti kažkokį judė-
jimą tarp JAV ir Baltijos valstybių. 
Ji delegavo savo pavaduotoją dr. 
Ronaldą Asmusą (Ronald Asmus) 
surašyti JAV ir Baltijos valstybių 
chartiją (JAV – Baltic charter of 
Partnership), kuri tiestų tiesio-
ginius tiltus tarp JAV ir Baltijos 
valstybių. Šį istorinį dokumentą 
1998 metų sausio 16 dieną pasira-
šė keturių valstybių prezidentai: 
JAV – Bilas Klintonas, Lietuvos – 

Algirdas Brazauskas, Latvijos – 
Guntis Ulmanis, Estijos – Lenartas 
Meris. Stebėti šios ceremonijos į 
Baltuosius rūmus buvo pakviesta ir 
A. Nelsienė, ir grupė pabaltijiečių. 
Po pasirašymo ceremonijos, kalbė-
dama su valstybės sekretorės padė-
jėju Strobu Talbotu (Strob Talbot), 
A. Nelsienė pasakė, kad jei Lietuva 
turėtų naftos ar aukso, tikriausiai 
šis procesas būtų įvykęs anksčiau. 
Padėjėjas jos paklausė: „O kaip dėl 
tavo aistros?“ Ir pats atsakė: „Net 
ir vieno žmogaus tikėjimas, darbas 
ir aistra padaro stebuklus ne tik 
vieno žmogaus, bet ir tautų, jų 
kultūrų gyvenime.“

BAFL „Laisvės žymenimis“ 
apdovanoti JAV valstybės sekreto-
rės pavaduotojas dr. R. Asmusas, 
parengęs JAV ir Baltijos valsty-
bių chartiją, valstybės saugumo 
patarėjas dr. Zbignevas Bzežinskis 
(Zbigniew Brzezinski), valstybės 
saugumo direktorius Samuelis 
Bergeris (Samuel Berger), buvusi 
valstybės sekretorė dr. Kandoliza 
Rais (Condoleezza Rice), senato-
rius Džesis Helmsas (Jesse Helms), 

BAFL „Laisvės žymenys“ įteikti patiems
žymiausiems JAV valdžios, Kongreso nariams, 
ambasadoriams, Lietuvos, Latvijos, Estijos
disidentams ir prezidentams.

BAFL organizacijos 
Direktorių tarybos 
pirmininko pavaduotoja 
A. nelsienė
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labai nuoširdžiai padėjęs siekiant 
laisvės ir nepriklausomybės 
visoms trims Baltijos valstybėms, 
kongresmenas Krisas Koksas 
(Chris Cox), kuris A. Nelsienės 
prašymu sutiko atvykti stebėti 
pirmųjų laisvų rinkimų Lietu-
voje, tačiau sulaikytas Berlyne 
su trimis savo kolegomis, atvyko 
vieną dieną po rinkimų, susitiko 
su kardinolu Vincentu Sladkevi-
čiumi, prof. Vytautu Landsber-
giu ir kt. A. Nelsienės prašomas 
kongresmenas K. Koksas pateikė 
Kongresui rezoliuciją dėl Sovietų 
Sąjungos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos ir Kaliningrado srities 
demilitarizavimo. Rezoliucija 
HCR-51 priimta ir patvirtinta 
abiejų rūmų (Atstovų ir Senato) 
1995 metais ir įtraukta į JAV Kon-
greso dokumentus kaip oficiali 
nutartis. Ji tapo oficialia JAV 
Kongreso pozicija (Baltijos šalys 
turi teisę nustatyti savo užsienio 
politiką, įskaitant narystę NATO, 
ES ir Kaliningrado srities demili-
tarizavimą).

BAFL „Laisvės žymenimis“ pa-
gerbti prof. Vytautas Landsbergis, 
arkivyskupas Julijonas Stepona-
vičius, Lietuvos žmogaus teisių 
aktyvistas Balys Gajauskas, Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kronika, 
Lietuvos Helsinkio grupė, Estijos 
disidentas ir aktyvistas Martas 
Niklus (Mart Niklus), latviai ir 
lietuviai, žuvę 1991 metų sausio 
 13-ąją ir rugpjūčio 21-ąją, ir kiti, 
verti šio apdovanojimo.

Vadovaujant BAFL prezidentei 
A. Nelsienei, 2012 metų balandžio 
12 dieną „Laisvės žymuo“ įteiktas 
JAV sekretorei Hilari Klinton 
(Hillary Clinton) už išskirtinį jos 
dėmesį Lietuvai, Latvijai, Esti-
jai ir jos apsilankymą du kartus 
Lietuvoje. Tai patvirtino šių trijų 
valstybių svarbą, sprendžiant 
tarptautines ir Europos proble-

mas. A. Nelsienė nesitikėjo, kad 
H. Klinton galės atvykti atsiimti 
šio žymens, žinant jos užimtu-
mą įvairaus lygmens derybose 
visame pasaulyje. Tačiau ji parašė 
laišką, dėkodama už tokį išskirtinį 
pagerbimą, ir atsiimti žymens 
atsiuntė Šiaurės Europos ir 
Baltijos valstybių departamento 
direktorių Dereką Hoganą (De-
reck Hogan). Jis šia proga pasakė 
atitinkamą kalbą, išreikšdamas 
padėką ir patvirtindamas JAV 

baltų komitetu – JBC (Joint Baltic 
Committy).   

Dažnai būdama Vašingtone, 
A. Nelsienė sužinojo, kad pačiame 
Kongrese veikia kongresmenų 
grupės, susidedančios iš Atstovų 
rūmų ar Senato narių, kurie rūpi-
nasi įvairių JAV tautybių ir rasių 
interesais, saugumu, demokratija 
ir kitokia ekonomine pagalba. To-
dėl ji sumanė, kad ir Lietuvai tokia 
grupė reikalinga. Šiuo tikslu krei-
pėsi į savo kongresmeną Edą Roisą 
(Ed Royce). Jis šiai idėjai pritarė, 
tačiau pasiūlė steigti vieną pabal-
tijiečių grupę „Baltic Caucus“, kuri 
atstovautų visoms trims valsty-
bėms – Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Ši grupė buvo įkurta 1998 metais, 
remiant BAFL Direktorių tarybai 
ir padedant dienraščio „Draugas“ 
redaktorei Danutei Bindokienei, 
kuri A. Nelsienės kreipimąsi į 
visuomenę paskelbė redaktorės 
skiltyje, dar parašydama vedamą-
jį, kad tai tikrai bus veiksminga 
institucija. A. Nelsienė susitarė 
su lietuvių kilmės respublikonu 
kongresmenu Jonu Šimkumi (John 
Shimkus) ir liberalu demokratu 
kongresmenu Denisu Kusiničiu-
mi (Dennis Kucinich). Iš pradžių 
jie į tai pažiūrėjo gana atsargiai, 
tačiau įsteigti Kongrese tokią 
grupę sutiko. Jie parašė kvietimą 
visiems Kongreso nariams tapti 
šios grupės nariais, o visas pradi-
nis organizavimas, informacija, 
ryšys tarp Kongreso ir baltiškosios 
visuomenės teko A. Nelsienei. 
Ji projektą suderino su Atstovų 
rūmų pirmininku, daugumos ir 
mažumos partijų pirmininkais, 
kad gautų jų pritarimą. Su BAFL 
organizacijos ir visuomenės pagal-
ba ir parama jai pavyko surinkti 79 
Kongreso narius į grupę, vadina-
mą „Baltic Caucus“, kuri iki šios 
dienos sėkmingai veikia. J. Šim-
kus yra labai veiklus šios grupės 

Su BAFL organizacijos ir visuomenės pagalba
ir parama pavyko surinkti 79 Kongreso 
narius į grupę, vadinamą „Baltic Caucus“, 
kuri iki šios dienos sėkmingai veikia.

nusistatymą Lietuvos, Latvijos, 
Estijos atžvilgiu, besąlyginę para-
mą ir garantiją šioms valstybėms, 
kad jų saugumas yra JAV priori-
tetas ir visada toks bus, pažymėjo 
jų svarbą dalyvaujant tarpvalsty-
binėse derybose, kaip partnerių 
Afganistane ir Irake, ypač Lietu-
vos būsimą pirmininkavimą ES 
Tarybai nuo 2013 metų liepos 1 
dienos. A. Nel sienė pažymi, kad ta 
proga BAFL sulaukė JAV prezi-
dento Barako Obamos (Barack 
Obama) sveikinimo ir reikšmingo 
įvertinimo už veiklą ir darbus JAV 
ir Baltijos valstybėms. Šis vaka-
ras sulaukė žmonių finansinės 
paramos, ir tai įpareigoja BAFL 
toliau veikti ir dirbti. Organizacija 
turi savo tinklalapį – www.bafl.
com, siūlo jį paskaityti, kviečia 
tapti BAFL nariais ir dalyvauti 
jos veikloje. Šiuo metu BAFL 
organizacijos Direktorių taryboje 
darbuojasi šie lietuviai: pirmi-
ninko pavaduotoja – A. Nelsienė, 
vicepirmininkai – Marytė Šepi-
kaitė ir Kęstas Reivydas, sekreto-
rė – Feliksa Pavilionytė Barran. 
BAFL bendradarbiauja su Bendru 
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pirmininkas. JAV Atstovų rūmų 
„Baltic Caucus“ griežtai pasisakė 
prieš Sovietų Sąjungos vykdomą 
agresiją Baltijos valstybių atžvil-
giu, todėl ši kongresmenų grupė 
pateikė Kongresui labai svarbių 
rezoliucijų dėl Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos interesų gynimo, taip 
pat ir Rusijos agresijos Gruzijoje 
atveju. Tai turėjo daug didesnę 
reikšmę ir poveikį Sovietų Są-
jungai, negu tai būtų darę atskiri 
kongresmenai ar lietuviai, latviai, 
estai, gyvenantys JAV.  

 Šiuo metu BAFL organizacija 
kviečia ir skatina JAV rinkėjus 
kreiptis į savo kongresmenus ar 
senatorius, kad jie taptų „Baltic 
Caucus“ nariais, skambinti jiems 
telefonu (202)224-3121 (papra-
šyti sujungti su Jūsų atstovu 
kongresmenu ar senatoriumi), 
pasidomėti internetiniu pusla-
piu – www.thomas.loc.gov.                                              

Amerikos baltų laisvės lyga kas 
mėnesį leidžia Baltijos biuletenį 
(Baltic Bulletin). Šiuo metu, jau ir 
su spalvotomis nuotraukomis, jis 
informuoja JAV Kongresą, Bal-
tųjų rūmų administraciją, kitų 

pasaulio šalių vadovus, žinias-
klaidą, bibliotekas. Jame visada 
pristatomi Baltijos valstybių 
prioritetai, svarbūs pareiškimai, 
priimti JAV Kongrese, straipsniai, 
pasirodantys kitų valstybių spau-
doje, susiję su Baltijos valstybė-
mis. Šiuo metu leidžiamas „Baltic 
Caucus Update“ – leidinys, 
kuriame sukoncentruotos pačios 
svarbiausios ir naujausios žinios 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šis 
leidinys siunčiamas pirmos klasės 
paštu JAV prezidentui, Baltųjų 
rūmų administracijai, Valstybės 
departamentui, visiems Kongreso 
nariams, jų patarėjams. Šie juo 
sėkmingai naudojasi. Taip pat 
siunčiamas žiniasklaidai, univer-
sitetams, bibliotekoms ir BAFL 
nariams.

Šiuo metu BAFL aktyviai įsi-
traukė į rusų advokato Sergėjaus 
Magnitskio (Sergei Magnitsky) 
bylą, kuri svarstoma Senate (Nr. S. 
1039) ir Atstovų rūmuose (Nr. H. 
R. 4405). S. Magnitskis, dirbdamas 
Rusijoje, vienoje Didžiosios Brita-
nijos kompanijoje, pastebėjo 230 
mln. dolerių neteisėtą pervedimą, 

kurį padarė Rusijos vidaus reikalų 
ministerijos (Russia Interior Minis
try) pareigūnai. Už tai jis buvo FSB 
(Federal Security Bureau), buvusi 
KGB, nurodymu areštuotas, metus 
laikomas kalėjime, kankinamas 
ir nužudytas. Todėl JAV Kongre-
se įstatymas „Sergei Magnitsky 
Accountability Act“, pateiktas 
Helsinkio komisijos pirmininko, 
senatoriaus Benjamino Kardino 
(Benjamin Cardin), svarstomas. Ru-
sija turi žinoti, jog JAV netoleruoja 
žiaurių žmogaus teisių pažeidimų, 
kokie yra vykdomi prieš žurnalis-
tus, opoziciją, ir stengiasi užkirsti 
kelią tokiems neteisėtiems veiks-
mams žmonių atžvilgiu. Žmonės, 
kurie elgiasi amoraliai, neteisingai, 
neturėtų galimybės išvežti savo pi-
nigų į JAV ar kitą šalį ir laisvai po jas 
keliauti. Šis įstatymas padėtų susti-
printi rusų patriotų pozicijas įtvirti-
nant demokratiją šalyje. Įstatymas 
būtų nukreiptas prieš neteisingai 
teisiamus rusų patriotus, žurna-
listus, kurie atsiduria kalėjimuose, 
konfiskuojami jų pinigai ar, netu-
rėdami jokių teisių, priversti slėptis 
užsienyje. Šis įstatymas svarsto-
mas ne tik JAV, bet ir dar dvylikos 
valstybių parlamentuose (Didžio-
joje Britanijoje, Švedijoje, Italijoje, 
Kanadoje, Olandijoje ir kt.). Ypač 
svarbu, kad žmonės, gyvenantys 
JAV, kreiptųsi į savo kongresmenus 
ir senatorius, ragintų juos tapti šio 
įstatymo rėmėjais.   

Viešėdama Lietuvoje A. Nelsienė 
pasirūpino, kad BAFL Direktorių 
tarybos metiniame suvažiavime 
2012 metų kovo 3 dieną priim-
ta rezoliucija, remianti Rusijos 
demokratiškųjų taikių visuomeni-
nių grupių judėjimus, kurie gina 
žmogaus teises pagal tarptautinius 
susitarimus, būtų išversta į rusų 
kalbą ir išplatinta rusų visuomeni-
nėms organizacijoms, žiniasklaidai 
Lietuvoje ir Rusijoje.    

n. nelsienė su D. Hoganu
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Dar ne šią vasarą, bet 2013 
metais rugpjūčio 4–11 die-
nomis „Dainavos“ stovykla 
(Mičiganas, JAV) nuostabioje 
lietuviškoje aplinkoje ir vėl 

lauks mokytojų, administratorių ir 
visų, kuriems svarbios lituanistinės 
mokyklos. JAV LB Švietimo taryba 
rengia metodinę medžiagą, organi-
zuoja mokytojų tobulinimo kursus 
ir padeda JAV lituanistinėms moky-
kloms susikurti, išlikti, augti.
 
LIETUVIAI nE VIEnI...
Lituanistinės mokyklos svarbios ne 
tik lietuvių šeimoms ir lietuvių tau-
tai, išsaugant lietuvių kalbą, kultūrą 
ir  tapatybę. JAV paveldo kalbų vys-
tymo sąjungos (the Alliance for the 
Advancement of Heritage Language 
in the US), vienijančios įvairių tautų, 
organizuojančių savo kalbų moky-
mus JAV, pranešimuose rašoma, jog 
bendruomenių sukurtos organiza-
cijos ir kalbų kursai vertingi ne tik 
ta kalba kalbančiai tautai, jos kalbai 
išsaugoti ir identitetui išauginti, bet 
ir vietinėms bendruomenėms bei 
plačiajai visuomenei. Smagu žinoti, 
kad savo kalbą, kultūrą, papročius, 
istoriją, geografiją bendruomenių, 
organizacijų, vasaros ar mokyklų 
kursuose, kaip ir lietuviai darže-
liuose ir mokyklose, moko graikai, 

lenkai, italai, ukrainiečiai, ispanai, 
žydai... ir dar dešimtys kitų tautų.

MOKYTOJAIS GIMSTAMA AR TAMPAMA?
Kaip žymūs menininkai ir profesio-
nalūs sportininkai, taip ir puikūs 
mokytojai turi turėti pašaukimą, 
tačiau tas pašaukimas tegali būti 
išpuoselėtas nuolatiniu mokymusi 
ne tik ką, bet ir kaip mokyti. Koks 
bebūtų charizmatiškas ir iš prigim-
ties talentingas mokytojas, kiek savo 
mokomo dalyko žinių jis beturėtų, 
jam visada reikės tobulinti savo peda-
gogines žinias ir įgūdžius. Apklausos 
ir tyrimai mokyklose ir universite-
tuose rodo, kad vaikai bei studentai 
pačiais geriausiais ir veiksmingiausiais 
mokytojais išrenka ne mokytojus 
paskaitininkus, bet pedagogus, kurie 
pamokų metu sugeba suderinti kuo 
didesnę mokymo metodų įvairovę. O 
šie nuolat keičiasi ir tobulėja. Kaip dai-
nininkai turi vokalo mokytojus, kaip 
sportininkai turi pastoviai treniruotis 
ir panaudoti trenerių žinias ir patirtį, 
taip ir mokytojai turi nuolat mokytis 
mokymo meno. 

DAUGIAU KAIP 40 
METų PATIRTIS IR PĖDSAKAS... 
Palikime pėdsaką ir mes... – XXI 
amžiuje kurdami naujas, išlaikydami 
daug metų veikiančias ir tobulin-

dami neseniai įkurtas lituanistines 
mokyklas. Perimkime žinias, patirtį, 
išmintį, kurias nenuilstamu darbu ir 
pasiaukojimu paliko kelios lietu-
vių švietėjų kartos. Pirmieji kelio 
pradžios pėdsakai įminti 1967 metų 
vasarą, kai JAV LB Švietimo taryba 
suorganizavo pirmąją mokytojų 
studijų savaitę „Dainavoje“. Kursus 
rėmė Lietuvių Fondas, vadovauja-
mas dr. A. Razmos ir JAV LB Centro 
valdyba, vadovaujama J. Jasaičio. 
Tuometinis JAV LB Švietimo tary-
bos pirmininkas J. Ignatonis pavedė 
šiuos kursus suorganizuoti Jo-
nui  Kavaliūnui, kurio palikti detalūs 
aprašymai, istorinė medžiaga ne tik 
stebina mus ir šiandien savo aktu-
alumu bei  informatyvumu, tačiau 
kartu ir įpareigoja. Kelias pramintas, 
kryptis parodyta, tad palikime ir 
mes pėdsaką ateinančioms kartoms!

  
InfORMAcIJą apie kitais metais 
rugpjūčio 4–11 dienomis „dainavoje“ 
vyksiančius lituanistinių mokyklų 
mokytojų kursus galite rasti Jav LB 
Švietimo tarybos tinklalapyje www.
svietimotaryba.org. Kursų rengimo 
komitetas laukia norinčiųjų prisijungti 
prie šio renginio organizavimo. 

LITUAnISTInIų MOKYKLų MOKYTOJų KURSAI 
2013 M. VASARą „DAInAVOJE“

neila 
Baumilienė

MEDŽIO IMPROVIzACIJOS 
LIETUVIų LIAUDIES TEMA 
VASARIO 16-OSIOS GIMnAzIJOJE

Birutė 
Augustanavičiūtė R

ugsėjo 28-ąją Vasario 
16-osios gimnazijos parke, 
Hiutenfelde, Vokietijoje, įvy-
ko taikomosios dailės darbų 
atidengimo šventė. Renhofo 

sodyboje, kurioje įsikūrusi Gim-
nazija, „prisėdo“ tautodailininkų 
padirbti originalūs suolai ir stalas. 

 2012  L a p k r i t i s   35



Visą savaitę Gimnazijos parke 
dūzgė auksarankiai meistrai: pro-
jekto vadovas – Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos Kauno bendrijos 
(LTSKB) pirmininkas Valenti-
nas Jezerskas, tautodailininkas 
dievdirbys Raimundas Blažaitis, 
tautodailininkai Antanas Lastaus-
kas ir Remigijus Petrauskas. 

Jau seniai Gimnazijos direktorės 
dr. Bronės Narkevičienės galvoje 
kirbėjo mintis – reikia atgaivinti 
parką. Mokykloje ir Vokietijos 
lietuvių bendruomenėje ne kartą 
lankėsi VšĮ „Raudondvario dvaras“ 
direktorius Zigmas Kalesinskas. 
Vieno iš pokalbių metu su Gimna-
zijos direktore jie aptarė galimybę 
palikti ženklą Renhofo parke – vie-
toje, kuri nuo 1953-ųjų metų buvo 
svarbus strateginis objektas politi-
ne ir kultūrine prasme lietuviams,  
kurioje buvo įkurta neoficiali 
ambasada ir kur buvo priimami 
svarbūs sprendimai Lietuvos nepri-
klausomybės kelio link. Idėja apie 
puikias galimybes skleisti profesio-
nalų lietuvių meistrų meną Vasario 
16-osios gimnazijoje Z. Kalesinskas 
pasidalijo su jau minėtu LTSKB 
pirmininku V. Jezersku. Idėja buvo 
įkūnyta Kultūros rėmimo fondui 
pateikta projektine paraiška „Me-
džio skulptūros pleneras Vasario 
16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde, 
Vokietijoje“. Lietuvos Kultūros 
ministerija skyrė 10 000 litų pro-

jekto įgyvendinimui. Taikomosios 
dailės skulptūras meistrai dirbdino 
iš parke augusių ąžuolų, kuriuos 
Gimnazija buvo priversta nupjauti 
įgyvendindama naujojo priestato 
statybų projektą. Tokiu būdu me-
dis tarsi prisikėlė, atgimė iš naujo.     

Projekto vadovas, LTSKB pir-
mininkas, etnologas, ekspertinės 
koordinacinės institucijos prie 
Lietuvos Seimo narys V. Jezerskas 
sakė: „Nereikia tobulinti kaimiškos 

kultūros. Pagrindinis mūsų tiks-
las – autentiškumo paieškos. Kai 
gerai moki temą, tada jau gali džia-
zuoti.“ V. Jezerskas surado laiko ir 
skaitė gimnazistams paskaitą tema 
„Lietuviškas suvenyras“. Jis atvertė 
žinomus ir negirdėtus autentiškos 
lietuvių kultūros lobynus.

Projekto vadovas, kalbėdamas 
apie plenerą, pasakojo, kad meis-
trai Raimundas ir Antanas „jau 
turi savo braižą, o į plenerus kvie-
čiame tuos, kurie gali dirbti prie 
žiūrovų – tai edukacinė aplinka, 

galimybė žmonėms pačiupinėti 
tradicinę kultūrą“.

Tautodailininkas R. Blažaitis 
kalbinamas visą laiką iš rankų 
nepaleido kalto, apgalvotas frazes 
nuolat lydėjo tuk tuk, tuk tuk... Jis 
tvirtino, jog kūrėjui „svarbiausia 
nusistovėję kanonai, jų sugadin-
ti negali. Jeigu Dievulis su trim 
vinim, tai su trim, ne keturiomis“. 
Meistras bandė įtikinti, kad jo 
krašte, Alvite, žmonės sako: „Dro-
žyba – moteriškas darbas, nes 
vyrams per sunkus.“ Vyriškis savo 
patirtį skaičiuoja nuo 1992-ųjų, 
dalyvauja respublikinėse ir tarp-
tautinėse kūrybinėse stovyklose, 
pleneruose, konkursuose, jis – tris 
kartus „Aukso vainiko“ laureatas. 

Kalvarijos krašto tautodailinin-
kas, meno kūrėjas, Marijampolės 
krašto konkursinės parodos aukso 
laimėtojas-laureatas, respublikinės 
Liongino Šepkos parodos-kon-
kurso keturiskart prizininkas, 
respublikinių ir tarptautinių kūry-
binių stovyklų dalyvis A. Lastaus-
kas įrodinėjo, jog su medžiu jam 
dirbti sekasi žymiai lengviau nei 
kalbėti. „Šitą darbą pradėjau dirbti 
neseniai, gal 2002-aisias. Pats 
gyvenimas pastūmėjo. Pamačiau 
vieno meistro darbus ir „apakau“, 
tada supratau, kad gyvenimas turi 
ir kitą pusę.“ Šiek tiek pamindžika-
vęs, pajuokavęs jis kalbėjo toliau: 
„Medis pats diktuoja savo sąlygas, 
turi išmokti jų klausytis. Kai kuri, 
įdedi daug darbo, tada tas dirbinys 
tampa tarsi savas vaikas, tokius 
vadinu „aukso fondu“. 

Gimnazijos bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja projekto globė-
jui Z. Kalesinskui, projekto vadovui 
V. Jezerskui, meistrams R. Blažai-
čiui, A. Lastauskui ir R. Petrauskui 
už kūrybines idėjas, už buvimą 
kartu, už tilto Lietuva–Vokietija su-
tvirtinimą, už tai, kad esame mažos 
tautos dideli žmonės. 

LiEtuViai pasauLyJE
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R
ugsėjo 28–29 dienomis atlantoje 
vyko Jav Lietuvių Bendruomenės 
XX tarybos pirmoji sesija. Jav 
LB taryba – aukščiausias Jav LB 
valdymo institutas, renkamas kas 

trejus metus, joje dalyvauja atstovai iš visų 
Jav LB apylinkių ir apygardų. sesijoje buvo 
svarstomi įvairūs Bendruomenės veiklos 
klausimai, aptariami ryšiai su Lietuva ir su 
Jungtinių amerikos valstijų valdžia, numa-
tyti ateities darbai. taryboje trejų 
metų kadencijai išrinkta nauja Jav 
LB vykdomoji valdžia. Pirmą kartą 
istorijoje Jav LB krašto valdybos 
pirmininke išrinkta naujosios ame-
rikos lietuvių imigracinės bangos 
atstovė, prieš 11 metų į Jav atvy-
kusi sigita Šimkuvienė-rosen.

sesijoje dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras audro-
nius ažubalis, užsienio reikalų 
ministerijos užsienio lietuvių de-
partamento direktorius arvydas 
daunoravičius, Lietuvos ambasa-
dorius Jav ir meksikai Žygiman-
tas Pavilionis, ministro patarėjai simonas 
Šatūnas, artūras vazbys, kultūros atašė 
evaldas stankevičius, Lietuvos generalinis 
konsulas niujorke valdemaras sarapinas, 
Lietuvos garbės konsulė atlantoje roma 
Kličienė, Lietuvių Fondo tarybos pirminin-
kas marius Kasniūnas, Xiv lietuvių tauti-
nių šokių šventės organizacinio komiteto 
pirmininkas marius Žiaugra. 

užsienio reikalų ministras a. ažuba-
lis susirinkusiems pristatė pagrindinius 
Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir 
energetinei nepriklausomybei užtikrinti 
vykdomus projektus bei ragino Jav lietu-
vius telkti paramą jiems įgyvendinti.

„turime sukūrę tinkamus instrumentus 
konstruktyviam bendradarbiavimui plė-
toti, galime ir turime vykdyti prasmingus 
projektus ekonomikos, kultūros, mokslo ir 

daugelyje kitų sričių. turime sustiprinti po-
litinį lobizmą Lietuvai strategiškai svarbiais 
klausimais“, – sakė a. ažubalis.

Pasak jo, Jav lietuvių bendruomenės 
pasišventimas ir tikėjimas tautos idealais 
jau daugiau kaip šimtmetį buvo ir visuomet 
išliks „tvariu Lietuvos valstybingumo stipri-
nimo pagrindu, pilietiškumo ir patriotišku-
mo šaltiniu visai pasaulio lietuvių šeimai“.

a. ažubalio teigimu, Jav išlieka pagrindi-

nė Lietuvos saugumo atrama. aktyvus Jav 
vaidmuo europoje, aljanso plėtra ir tolesnė 
transatlantinių vertybių sklaida pasaulyje 
išlieka pagrindinis saugumo garantas.

Lietuvos ambasadorius Ž. Pavilionis 
padėkojo už itin glaudų Bendruomenės 
bendradarbiavimą su ambasada Lietuvai 
strategiškai svarbiais klausimais ir paragino 
naująją Jav LB vadovybę būti dar akty-
vesne. „svarbiausiais Lietuvai – saugumo, 
energetinio saugumo, istorinio teisingu-
mo – klausimais mes dirbame kaip viena 
šeima“, – sakė Ž. Pavilionis.

o PLB valdybos pirmininkė danguolė 
navickienė, grįžusi iš sesijos, skirtos „Pasau-
lio lietuviui“, teigė, kad įsitikino, jog Jav LB 
ir PLB žvelgia ta pačia kryptimi. „Patvirtino-
me PLB seime priimtą dvigubos piliety-
bės rezoliuciją bei bendradarbiavimą dėl 

s. dariaus ir s. girėno skrydžio per atlantą 
80 metų minėjimo ir Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-mečio renginių. Pajaučiau Jav 
LB stiprią vienybę su PLB“, – įspūdžiais 
dalijosi d. navickienė.

naujoji JAV LB krašto valdyba (2012–
2015 m.):
pirmininkė – sigita Šimkuvienė-rosen,
vykdomasis pirmininkas – rimantas 
Bitėnas,
vicepirmininkai:
archyvų – dalė Lukienė,
finansinių reikalų – algimantas gustaitis,
informacijos – Loreta timukienė,
jaunimo reikalų – Liepa gust, 

organizacinių reikalų – Laurynas 
vismanas,
sporto reikalų – arvydas Bubulis,
iždininkas – dr. Žydrūnas gimbutas.
Jav LB tinklalapio komanda: 
danguolė navickienė, dr. elona 
vaišnienė, algis grybas.
Liss programos direktorė – 
rasa ardytė Juškienė.

JAV krašto valdybos tarybų 
pirmininkai:
kultūros reikalų: kopirmininkės 
rūta Pakštaitė-Cole ir Laima 
apanavičienė,

mokslo – dr. regina Balčaitienė,
religinių reikalų – kun. gintaras Jonikas,
socialinių reikalų – gražvydas supronas,
švietimo reikalų – daiva navickienė,
visuomeninių reikalų – danelė vidutienė.

JAV LB prezidiumas:
pirmininkas – Juozas Polikaitis,
sekretoriai-nariai: Janina udrienė, rima 
girniuvienė, arvydas urbonavičius,
narys – arvydas Barzdukas.
Atstovai į PLB / LR Seimo komisiją:
regina narušienė, 
Kęstutis eidukonis,
Jonas Prunskis,
antrininkai:
arvydas urbonavičius,
Laura garnytė,
gediminas damašius. 

išrinkta nauja 
JAV LB VADOVYBĖ
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Iš kairės į dešinę: pirmoje eilėje – G. Supronas, D. Lukienė, S. Šimkuvienė-Rosen, 
R. Ardytė Juškienė, L. Timukienė, D. Vidutienė; antroje eilėje – L. Vismanas, D. 
navickienė, A. Gustaitis, R. Bitėnas
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Spalio 4–7 dienomis Sankt 
Peterburge įvyko Rusijos 
lietuvių suvažiavimas, 
skirtas paminėti dviem 
Lietuvos istorijai svarbioms 

datoms. Šiais metais sukanka 95 
metai nuo Lietuvių tautos tarybos 
iniciatyva sušaukto Rusijos lietuvių 
seimo Petrograde. 1917 m. birželio 
9–16 dienomis Petrapilyje įvykęs 
seimas turėjo lemiamos įtakos 
diferencijuojant lietuvių politines 
nuostatas nepriklausomos Lietu-
vos valstybės kūrimo atžvilgiu. O 

spalio 21 d. sukaks 150 metų nuo 
Jono Mačiulio-Maironio gimimo, 
kuris mokėsi ir dėstė Sankt Peter-
burgo imperatoriškojoje Romos 
katalikų dvasinėje akademijoje.

Suvažiavime dalyvavo virš 100 
žmonių, tarp kurių Rusijos kraštų 
lietuvių bendruomenių atstovai iš 
Peterburgo, Maskvos, Petrozavods-
ko, Pskovo, Syktyvkaro, Buriatijos, 
Altajaus, Irkutsko, Krasnojarsko 

ir Jakutijos, Sankt Peterburgo ir 
Lietuvos mokslo atstovai, Rusijos 
lietuvių kapelionas dr. R. Gudelis, 
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
specialistai, Sankt Peterburgo tautų 
namų generalinė direktorė A. Dy-
dymova, VDU Pasaulio lietuvių 
akademijos koordinatorė dr. Vida 
Bagdonavičienė, Lietuvos Respubli-
kos generalinė konsulė Peterburge 

Ana 
Berezovskaja

SAnKT PETERBURGE

rusiJOs 
LiEtuVių
SUVAŽIAVIMAS 
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Aušra Semaškienė, Lietuvos Respu-
blikos švietimo ir mokslo ministeri-
jos kancleris Dainius Numgaudis ir 
Sankt Peterburgo užsienio santykių 
komiteto pirmininko pavaduotojas 
Sergėjus Markovas.

Suvažiavimo dalyvius laišku 
sveikindama PLB pirmininkė 
Danguolė Navickienė linkėjo 
geros kloties puoselėjant lietuvybę 
Rusijos platybėse, sėkmės ugdant 
jaunąją kartą lietuvybės dvasia ir 
tęsiant prasmingą protėvių darbą.

O po šv. Mišių Sankt Peterbur-
go lietuvių nacionalinės kultūros 
autonomijos prezidentas, Lietuvių 
kultūros draugijos Sankt Peterburge 
pirmininkas, PLB valdybos pirmi-
ninkės pavaduotojas ir PLB Rytų 
kraštų reikalų komisijos pirminin-
kas Gintautas Želvys Rusijos lietuvių 
kapelionui Rimantui Gudeliui įteikė 
simbolinę PLB dovaną – Viliaus 
Kavaliausko knygą „Lietuvos baž-
nyčios regalijos. Ženklai ir žmonės 
XIX–XX a.“, kurioje padėkos įrašą 
paliko PLB pirmininkė: „... Pasaulio 
lietuvių bendruomenė dėkoja Jums 
už Jūsų ilgametį asmeninį indelį 
Rusijos lietuvių sielovadoje. Tikimės 
ir ateityje Jūsų meilės ir dėmesio 
Rusijos lietuvių bendruomenei“.

Suvažiavimo dalyviai, Sankt 
Peterburgo gyventojai ir miesto 
svečiai turėjo galimybę apsilanky-
ti 15 renginių, tarp kurių paroda 
„VIII–IX a. Senosios Ladogos ke-
ramikos rekonstrukcija“, projekto 
„EtnoBalt“ pristatymas, Sankt 
Peterburgo nacionalinių susivieni-
jimų tautinių amatų meistriškumo 
klasės, susitikimas su Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos specialistais, 
šv. Mišios lietuvių kalba, apskritojo 
stalo diskusijos „Rusijos lietuviai – 
vakar, šiandien, rytoj“, interaktyvi 
„Dvaro meistrų“ tradicinių amatų 
ekspozicija, Lietuvos stendas bei 
lietuvių kalbos pamokėlė krašto-

LiEtuViai pasauLyJE

tyros ir švietimo parodoje „Vi-
sos vėliavos į svečius pas mus“, 
Lietuvių amatų tradicijų festivalis, 
paroda „Lietuvių autoriai Rusijos 
nacionalinės bibliotekos kolekci-
joje: literatūra, mokslas ir menas“, 
autorinės dr. D. Steponavičienės 
istorinių Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės rūbų kolekcijos 
parodomoji programa, garbių sve-
čių priėmimas Lietuvos Respubli-
kos generaliniame konsulate Sankt 
Peterburge, lietuvių muzikos ir 
tautinių šokių koncertas, Jono Ma-
čiulio-Maironio poezijos deklama-
vimo konkursas, kuriame dalyvavo 
lituanistinių mokyklų moksleiviai, 
suvažiavimo uždarymo vakaras.

Renginiai vyko 7 vietose. 
Didžioji jų dalis susitelkė Rusi-

jos etnografijos muziejuje, kuris 
yra vienas didžiausių Europoje. 
Jo kolekciją sudaro 157 Eurazijos 
tautų kultūrų paminklai. Rusijos 
nacionalinės bibliotekos nacio-
nalinių literatūrų skyriuje vyko 
moksliniai renginiai, kurių metu 
paaiškėjo, jog šie metai žymūs 
dar ir tuo, kad sukanka 120 metų 
nuo pirmos oficialios lietuvių 
bendruomeninės organizacijos 
įsteigimo Peterburge ir 100 metų 
nuo pirmos lietuvių pradinės mo-
kyklos įkūrimo šiame mieste.

Suvažiavimo kulminacija tapo 
lietuvių muzikos ir tautinių šokių 
koncertas, kurio programą sudarė 
Rusijos lietuvių kraštų bendruo-
menių ansamblių (RVO „Sankt 
Peterburgo lietuvių nacionalinė 
kultūros autonomija“ ir RVO 
„Lietuvių kultūros draugija Sankt 
Peterburge“ vokalinis ansam-
blis „Neringa“ ir jaunimo šokių 
kolektyvas „Lenciūgėlis“, Lietuvos 
nacionalinės kultūrinės autono-
mijos Karelijoje lietuvių tautinių 
šokių ansamblis „Rasa“, Maskvos 
J. Baltrušaičio vardo vidurinio la-
vinimo mokyklos Nr. 1247 vokalo 
ir šokių grupė), atkurto jungtinio 
Peterburgo lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių choro „Baltikum“ 
ir Sankt Peterburgo tautinių su-
sivienijimų kolektyvų, kurie atėjo 
pasveikinti lietuvių bendruome-
nės, pasirodymai. Suvažiavimo 
metu buvo paruošta rezoliucija 
dėl lietuvių kultūrinio ir istorinio 
paveldo išsaugojimo Rusijoje.

Rusijos lietuvių suvažiavimas 
organizuotas regioninės visuo-
meninės organizacijos „Sankt 
Peterburgo lietuvių nacionalinė 
kultūros autonomija“ kartu su 
Lietuvos Respublikos generali-
niu konsulatu Sankt Peterburge, 
Sankt Peterburgo užsienio santy-
kių komitetu ir Sankt Peterburgo 
tautų namais. 

Irkutsko, Jakutijos, Altajaus ir Krasnojarsko 
kraštų lietuvių bendruomenių atstovai ben-

drauja su ŠMM kancleriu D. numgaudžiu

Lietuvos 
muzikos 
ir teatro 

akademijos 
prof. J. Bru-
veris skaito 
pranešimą

Karelijos 
lietuvių 
tautinių šokių 
ansamblio 
„Rasa” 
pasirodymas
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Rugsėjo 20–21 dienomis Lietuvos ambasadoje 
Ukrainoje vyko įsimintini ir reikšmingi Ukrainos 
lietuvių bendruomenei renginiai. Po ketverių metų 
pertraukos ULB atstovai iš Lvovo, Krymo, Dne-
propetrovsko, Dneprodzeržinsko, Donecko, Ivano-

frankovsko, Zaporožės, Vinicos ir Kijevo buvo maloniai 
pakviesti dalyvauti ambasados 20-mečio šventėje. Rugsėjo 
21 dieną Ukrainos lietuviai susitiko su Europos Parlamento 
nariu prof. Vytautu Landsbergiu ir užsienio reikalų vicemi-
nistru Evaldu Ignatavičiumi. Svečiai pasidalino mintimis 
apie lietuvybę, „Globalios Lietuvos“ programą, įdėmiai 
išklausė mūsų problemas, kurias konkretizavome susitikime 
su URM Užsienio lietuvių departamento vyr. specialiste, 
kuruojančia Ukrainą, Laima navikiene.  

Lankydamasis Lietuvoje Lietuvos respublikos garbės konsulas Palm Byče 
(Palm Beach), Floridos valstijoje, stenlis Balzekas (stanley Balzekas, 
Jr.) dažnai užsuka į kultūrines institucijas Lietuvos miestuose. 2012 metų 

rugsėjo mėnesį konsulas lankėsi žymios dailininkės tekstilininkės Janinos 
monkutės-marks vardo muziejuje ir galerijoje Kėdainiuose.  

ambasadoje susitiko 
ukrainos 
LIETUVIAI

Bendruomenininkai su 
ULB dovana ambasadai – 

K. Žilinskaitės tapytu paveikslu 
„Kunigaikštis Algirdas“

Janinos Monkutės-Marks muziejaus ir 
galerijos kuratorė Asta Federavičiūtė-
Jasiūnė ir LR garbės konsulas Palm 
Byče, Floridoje, Stenlis Balzekas.

garbės konsuLas 
iš FLoridos Lankėsi 
MUzIEJUJE KĖDAInIUOSE
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Rugsėjo 23 dieną murmansko lietuvių kultūros bendrija „Lietu-
va“ atšventė savo veiklos 20-ąjį jubiliejų.

Jubiliejaus renginiai prasidėjo nuo šventų mišių Šv. mi-
chailo archangelo bažnyčioje, kurias aukojo rusijos lietuvių 

kapelionas rimantas gudelis. vakare murmansko apskrities kraš-
totyros muziejuje buvo atidaryta Boleslavos ir edmundo Zdanovs-
kių prieškario fotografijų paroda „vilniaus elegijos“. murmansko 
bendruomenę pasveikino užsienio reikalų ministras audronius 
ažubalis. Šventę aplankė Lietuvos respublikos generalinė konsulė 
sankt Peterburge aušra semaškienė ir užsienio reikalų ministerijos 
užsienio lietuvių departamento direktorius arvydas daunoravičius.

murmansko lietuvių kultūros bendrija įkurta 1992 metais aviaci-
jos papulkininkio aleksandro masiuko, kuriam atliekant pirmi-
ninko pareigas buvo organizuoti lietuvių kalbos kursai, pradėta 
dainuoti lietuviškas dainas, burtis per šventes. rimtas išbandymas 
bendruomenei buvo a. masiuko netektis, po to pirmininko parei-
gas teko perimti antanui meškai.

Šiuo metu murmansko lietuvių kultūrinę bendruomenę sudaro 
apie 300 žmonių, įskaitant vaikus. Joje veikia dainų ansamblis 
„Lietuva“, šokių kolektyvas, vyksta lietuvių kalbos kursai, kuriuos 
savo darbo kabinete veda bendruomenės pirmininkas, laivyno 
technikos direktorius – a. meška. 

MURMAnSKO LIETUVIAI 
ŠVEnTĖ JUBILIEJų
Ana Berezovskaja
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Rugsėjo 30 dieną Lietuvos respublikos generaliniame konsulate 
sankt Peterburge kartu su tėveliais į lietuvių kalbos ir etnokul-
tūros užsiėmimų atidarymą susirinko mažieji sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenės nariai.

Šis įvykis tapo gražia mokslo ir darbymečio pradžia. vaikučiai ir 
tėveliai susipažino su pedagoge Kristina Lapienyte-Kodesnikova, 
dalyvavo bandomojoje pamokėlėje, šoko ir dainavo. mokytoja 
moksleiviams pažadėjo įdomius žaidimus ir malonias staigmenas 
užsiėmimų metu.

tėveliai ilgai laukė galimybės leisti mažylius į lietuvių kalbos ir 
etnokultūros pamokas. Šis noras išsipildė Lietuvos respublikos 
užsienio reikalų ministerijai šiais metais paskelbus konkursą teikti 
paslaugas lietuvių neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigose, tarp 
kurių buvo sankt Peterburgo lietuvių nacionalinės kultūros autono-
mijos lituanistinė mokykla. Lietuvių kalbos ir etnokultūros pamokos 
vaikučiams vyks savaitgaliais sankt Peterburgo lietuvių namuose. 

Švietimo ir mokslo ministerija paskyrė Kazimiero 
Būgos stipendijas užsienyje veikiančių lituanistikos 
centrų studentams. 2012–2013 mokslo metais Lietu-
vos valstybinėmis stipendijomis apdovanojami šeši 
studentai, studijuojantys lietuvių kalbą Čekijos, Itali-

jos, Izraelio, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos universitetuose. 
Šiemet laimėjusieji K. Būgos stipendijų konkursą gilinasi 

į lietuvių kalbą ir kultūrą Pizos, frankfurto prie Maino Go-
ethe’s, Jeruzalės Hebrajų, Masaryko, Maskvos valstybinio 
M. V. Lomonosovo ir Varšuvos universitetuose veikiančiuo-
siuose lituanistikos centruose. Kazimiero Būgos stipendija 
skiriama siekiant paskatinti užsieniečius aktyviau domėtis 
lietuvių kalba ir lituanistikos studijomis, prisidėti prie litua-
nistikos studijų užsienyje plėtros, skleisti lietuvių kultūros 
pažinimą ir žinias apie Lietuvą užsienyje, tapti Lietuvos 

draugais ir kultūros ambasadoriais. Stipendijos dydis – šiuo 
metu 1040 litų per mėnesį.

Švietimo ir mokslo ministerija K. Būgos stipendijų kon-
kursą skelbia kasmet. Jo metu užsienyje veikiantys lituanis-
tikos ir baltistikos centrai teikia kandidatus iš savo studentų. 

Iškilaus kalbininko Kazimiero Būgos stipendiją Vyriausy-
bė įsteigė 2007 metais. Iki šiol šias stipendijas yra gavę 24 
lituanistikos studijas 8 šalyse – Čekijos, Italijos, JAV, Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir Vokietijos universitetuose – pa-
sirinkę studentai.

Savarankiškas lituanistikos ar baltistikos studijų programas 
šiuo metu vykdo apie 10 užsienyje veikiančių lituanistikos 
centrų. Pasaulyje, daugiausia Europoje, iš viso veikia apie 40 
įvairaus dydžio lituanistikos centrų, kuriuose tiriama ar dėsto-
ma lietuvių ar baltų kalbos ir kultūra.  

užsienio Lituanistikos centrų studentams – 

SAnKT PETERBURGE 
PRADĖJO VEIKTI 
LITUAnISTInIAI

UŽSIĖMIMAI 
VAIKUČIAMS

Ana Berezovskaja

K. BūGOS STIPEnDIJOS
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DėMEsiO

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių 
organizacijų 2013-ųjų metų projektų atranką ir kviečia 
teikti projektų paraiškas.

Bus remiami užsienio lietuvių organizacijų, ug-
dymo ir kultūros įstaigų projektai, kuriais siekiama įtraukti 
užsienio lietuvius į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį 
ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti bendruomeniškumą, 
puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą, remti užsienio lietuvių 
žiniasklaidą, paminėti Lietuvai reikšmingas sukaktis.

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su 
parašais, 1 egz.) su joje nurodytais priedais turi būti pateikta 
iki gruodžio 1 dienos adresu: Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, 
LT-01511 Vilnius.

Paraiškų formas ir daugiau informacijos rasite tinklalapyje 
www.urm.lt.

brangūs tautiečiai, 

I
storijos audros po įvairias pasaulio šalis išblaškė dau-
gybę jaunų lietuvių vyrų, kurie vykstant Pirmajam ir 
Antrajam pasauliniams karams buvo priversti tarnauti 
kitų šalių kariuomenėse. Kiti, būdami emigrantai, atra-
do namus svečiose šalyse, kurios jiems suteikė galimybę 
tarnauti jų kariuomenėse su ginklu ir ginti tų šalių 
demokratines vertybes. Įvairių karinių konfliktų metu 

daugelis lietuvių narsiai kovėsi kitų šalių kariuomenių 
sudėtyje, pasižymėjo kaip didvyriai ir buvo apdovanoti.

Šiandieną siekdami padrąsinti mūsų Lietuvos jaunąją 
kartą ir ugdyti ją tikrais savo šalies patriotais norime pa-
rodyti jiems garbingus pavyzdžius – lietuvius karius, kurie 
savo atsidavimu ir drąsa pasižymėjo įvairiuose mūšiuose 
nuo 1795 m. iki dabar. 

Dėl šios priežasties kreipiuosi į Jus, kad padėtumėte 
surinkti vertingos informacijos apie lietuvius, gimusius 
lietuvių šeimose ar esančius lietuvių kilmės, kurie tarnavo 
Jūsų šalių kariuomenėse ir buvo apdovanoti valstybiniais 
arba aukščiausiais kariniais apdovanojimais už pasižymė-
jimą karinėse operacijose ar mūšiuose. Mums yra svarbūs 
ir tų karinių situacijų ar mūšių aprašymai, įvairi vaizdinė 
medžiaga, iliustruojanti tuos įvykius, už kuriuos buvo 
apdovanoti pasižymėję mūsų tautiečiai. Gali būti, kad 
apie tuos žmones jau yra parašytos knygos, memuarai 
ar straipsniai, tokią medžiagą bus taip pat labai vertinga 
gauti ir papildyti Lietuvos karo istorijos archyvus. 

Kiekvieno iš Jūsų pagalba gali tapti labai svarbiu indėliu 
į Lietuvos kariuomenės karo istoriją, lietuviško karžygio 
mentaliteto išryškinimui ir padėti formuojant naujųjų 
kartų karių vertybes. Esu tikras, kad lietuviai turi žinoti 
savo didvyrius ir jų žygdarbius, o tokios žinios ypač yra 
svarbios jaunajai mūsų kartai.

Visa informacija, kurią su Jūsų pagalba pavyks surinkti, 
bus perduota Vytauto Didžiojo karo muziejui Kaune. Šis 
muziejus kol kas yra vienintelis, kuriame yra saugomi ir 
puoselėjami Lietuvos karo istorijos reliktai. Planuojame 
surinkta medžiaga taip pat pasidalinti su visa lietuvių 
visuomene tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, nes esame tikri, 

dėL Lietuvių, garbingai kovojusių 

kad tokia informacija bus naudinga ir ateities kartoms.  
Kontaktinis asmuo Jūsų surinktai informacijai yra Lietuvos 
kariuomenės kapitonas Tomas Balkus, tel. +370 5 264 8527, 
elektroninis paštas: tomas.balkus@mil.lt, pašto adresas: To-
mui Balkui, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius, Lithuania. 

Nuoširdžiai Jums dėkoju už supratimą ir linkiu būti gar-
bingais Lietuvos ambasadoriais užsienio bendruomenėse.

Pagarbiai
generolas leitenantas Arvydas Pocius, 
Lietuvos kariuomenės vadas

kitų šaLių kariuomenėse

kvietimas teikti Paraiškas 2013 m. 
UŽSIEnIO LIETUVIų 
ORGAnIzACIJų PROJEKTų 
KOnKURSUI
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