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Redaktorės žodis

Laukimas

A

r dažnai savo gyvenimo kasdienybėje fiksuojate laiką ir jo tėkmę? Ar esate iš tų, kurie mėgsta
suplanuoti minučių tikslumu, o gal atvirkščiai – nekenčiate gyvenimo pagal laikrodį?
Kaip ten bebūtų, stebėti laiko žaismą visai įdomu. O planavimas irgi turi savo žavesio. Ypač
malonu, bent man, užbraukti ar padėti pliusiuką šalia tų darbų, kurie jau atlikti. Kaskart leidžiant naują „Pasaulio lietuvio“ numerį taip būna. Pradedu nuo nulio, vis suku galvą, ar tik
netrūks medžiagos, kaip užpildyti puslapius, kaip viską išdėlioti. O galiausiai, jau atidavus į
spaustuvę, tenka nuogąstauti, kad visgi ir vėl kažkam neužteko vietos.
Arba štai mūsų rubrikoje „Dėmesio“ Australijos lietuviai jau kviečia į Adelaidėje šių
metų pabaigoje vyksiančias Australijos lietuvių dienas. Atrodytų dar liko visa amžinybė,
bet, kita vertus, tikiu, kad organizatoriams atrodo visai kitaip – kaip suspėti apsisukti ir
surengti visiems puikią šventę, juk laiko tiek nedaug.
Arba štai PLB atstovybė išsiuntė bendruomenių pirmininkams kvietimus atsiųsti po
straipsnį apie kiekvieno krašto bendruomenę, nes bus leidžiamas specialus numeris,
skirtas PLB ir PLJS Seimui. Ir vėl atrodytų, kad Seimas dar negreit, tik liepą, o jau pradedamas
rengti jam skirtas leidinys. Bet kiekvienas, kas bent kartą organizavo panašų renginį ar leido
tokiam renginiui skirtą leidinį, supranta laiko reikšmę ir išankstinio pasiruošimo svarbą.
O kartais nutinka, kad kas nors pasiūlo po metų skristi aplankyti kokią egzotišką šalį arba
apsilankyti olimpinėse žaidynėse (apie jas skaitykite šiame numeryje rubrikoje „Svečias“), o
jūs pagalvojate – iš kur galiu žinoti, ar tuomet nebūsiu užimtas kažkuo kitu, kaip galiu pirkti
lėktuvo ar renginio bilietą likus metams ar dar daugiau iki įvykio. Bet, kaip jau žinau iš savo
patirties, viskas yra daug paprasčiau nei atrodo. Juk kai žinai, kad po metų ar pusantrų turi
būti tam tikroje vietoje, taip ir būna, tiesiog kitus gyvenimo įvykius imi planuoti aplink jau
anksčiau suplanuotus.
Be to, žinojimas, kad ateityje laukia kelionė, koncertas ar įdomios sporto varžybos, visada
šiltai glosto širdį. Tas saldus laukimo jausmas, kai laukiama kažko gražaus ir malonaus, yra
tikrai ypatingas.
Tikiuosi, kad ir „Pasaulio lietuvis“ Jūsų namuose laukiamas bent truputėlį.
Sveikinu Jus su Kovo 11-ąja, Nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri bent jau man asmeniškai atrodo ypatingesnė nei Vasario 16-oji, nes, nors ir vaikiškomis akimis, pati mačiau kaip
atgavome laisvę. Linkiu, kad niekada jos nebeprarastume!
Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Deimantė Dokšaitė
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Gabiausiems VDU studentams įteiktos

Vokiečių okupacijos metais
B. Bieliukas dalyvavo pogrindžio
veikloje, buvo išrinktas Lietuvos
valstiečių liaudininkų sąjungos
(LVLS) generaliniu sekretoriumi,
rūpinosi pogrindinio laikraščio
„Nepriklausoma Lietuva“ organizavimu, leidimu ir platinimu.
Dalyvavo besikuriančio Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto
(VLIK‘o) veikloje, buvo pirmasis
VLIK‘o sekretorius. 1944 metais
gestapo buvo suimtas ir įkalintas.
Iš Bayreutho (Vokietija) kalėjimo
išlaisvintas amerikiečių kariuomenės 1945 metais.
Vokietijoje B. Bieliukas aktyviai
Iš kairės: dr. Daiva Dapkutė, stipendiatai Laura
Liutkutė, Lukas Rimkevičius, Sigita Kupscytė,
dalyvavo LVLS, VLIK‘o veikloprof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
je. 1951 metais persikėlęs į JAV
apsigyveno Niujorke. Gyvendamas
JAV tęsė veiklą VLIK‘e, dalyvavo
Bendro Amerikos lietuvių šalpos
fondo (BALF‘o), Lietuvos laisvės
komiteto, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) veikloje. Buvo
vienas iš Lietuvių rezistencinės
santarvės organizatorių (1950 m.),
arsus lietuvių išeivijos viaktyvus jos veikėjas.
suomenininkas, teisininkas
Gyvendamas ir aktyviai dalyvauBronius Bieliukas gimė 1908
damas lietuvių išeivijos visuomenimetų balandžio 26 dieną Lietuvo- niame, politiniame darbe B. Bieliuje, Vilkaviškio apskrityje, Dugnų
kas nepriėmė JAV pilietybės. Mirė
kaime, ūkininko šeimoje. Baigęs
1992 metų kovo 10 dieną Niujorke.
Marijampolės (Rygiškių Jono) gimB. Bieliukas visą savo gyvenimą
paskyrė Lietuvos išlaisvinimo
naziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. Studijuodamas darbui. Tam jis negailėjo nei jėgų,
nei sveikatos, nei savo kuklių
keturis metus dirbo advokato
Mykolo Sleževičiaus sekretoriumi. santaupų. Jo sukauptas archyvas
perduotas VDU Išeivijos studijų
Baigęs universitetą, B. Bieliukas
vertėsi advokatūra, iki 1944 metų
centrui. Savo testamentu visą savo
buvo Žemės banko juriskonsultu. Jau kuklų turtą jis paliko Pasaulio liemokydamasis gimnazijoje aktyviai
tuvių bendruomenės fondui (dabar
įsitraukė į visuomeninį darbą, dalyLietuvių fondas), kuriame buvo
vavo neformaliame varpininkų būįsteigtas Broniaus Bieliuko vardo
relyje. Universitete aktyviai dalyvavo stipendijų fondas. B. Bieliukas
studentijos gyvenime, buvo studentų visada tikėjo, kad Lietuva bus laisva
„Varpo“ draugijos ir Lietuvių studen- šalis, kurioje turi dirbti išsilavinę
tų savišalpos draugijos pirmininku,
žmonės. B. Bieliuko vardo fondo
vėlesniais metais aktyviai dalyvavo
lėšos skiriamos Lietuvoje besimovalstiečių liaudininkų veikloje.
kančio jaunimo stipendijoms.

B. Bieliuko vardo stipendijos

Apie
Bronių
Bieliuką

L

ietuvių fondo (LF) JAV įsteig- Kristina
tas Broniaus Bieliuko vardo Ūsaitė
stipendijų fondas ir Lietuvių
išeivijos institutas jau šeštą
kartą (nuo 2001 metų) skiria
stipendijas Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) studentams. Žymaus lietuvių išeivijos visuomenės
veikėjo Broniaus Bieliuko vardinės
stipendijos tikslas yra remti gabius,
gerai besimokančius studentus,
skatini aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.
Šį kartą stipendija skirta VDU
Istorijos katedros Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos
magistro studijų programos pirmakursiams Sigitai Kupscytei, Laurai
Liutkutei ir Lukui Rimkevičiui.
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G

K. Ūsaitės nuotr.

Iš kairės: stipendiatai Laura Liutkutė,
Sigita Kupscytė, Lukas Rimkevičius.

Dauguma Lietuvos gyventojų
Mažeikius sieja su nafta,
naftininkais, dujomis bei kuru

Rinkodarininkai:
Lietuvos miestų įvaizdį kuria
prekių ženklai ir vietos verslas

D. Dokšaitės nuotr.

Lietuviai mažesnius savo šalies miestus pažįsta pagal ten įsikūrusias
bendroves ir prekių ženklus, o ne pagal miestų istorines vietas ar
herbus. Tai parodė Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) užsakymu
atliktas rinkos tyrimų bendrovės „GfK CR Baltic“ tyrimas, kuriame
1700 gyventojų turėjo pateikti po vieną žodį ar žodžių junginį, kuris
pirmiausia asocijuojasi su tam tikro miesto pavadinimu.
„Mažesni Lietuvos miestai nepakankamai rūpinasi savo įvaizdžiu, todėl žmonės juos sieja tik
su prekių ženklais, – sako LiMA
valdybos pirmininkas Simonas
Bartkus. – Akivaizdu, kad minėtieji
prekių ženklų atstovai komunikuoja garsiau nei miestai.“ Pavyzdžiui,
nors 13 proc. apklaustųjų Alytų
laiko Dzūkijos regiono sostine,
20 proc. šį miestą sieja su alkoholiniais gėrimais prekiaujančia bendrove „Alita“, 9 proc. – šaldytuvais
prekiaujančia bendrove „Snaigė“.
Vos 6 proc. apklaustųjų pirmiausia
pagalvoja, kad tai gražus, jaukus,

mielas, šiltas, tvarkingas ir žalias
miestas.
Jonava dažniausiai siejama su
bendrove „Achema“, chemijos pramone, azotu, trąšomis. Šis įvaizdis
stipriausias vyresnių žmonių sąmonėje: taip mano 55 proc. apklaustųjų, kurių amžius nuo 36 iki 45 metų,
ir 61 proc. tų, kurie vyresni nei
46 m. Šiauliai – ne išimtis: 12 proc.
apklaustųjų miestą sieja su pramone bei jame esančiomis dviračių,
televizorių, saldainių, drabužių ir
avalynės gamyklomis, nors 19 proc.
respondentų sąmonėje jis įsitvirtinęs kaip Saulės miestas.

Marijampolė Lietuvos gyventojams siejasi su Suvalkija bei laikoma šio regiono sostine (19 proc.).
10 proc. apklaustųjų šį miestą pirmiausia sieja su vietos gyventojų
tarme, nors patiems marijampoliečiams jų tarmė neatrodo išskirtinė. 15 proc. miestas asocijuojasi
su automobilių turgumi.
10 proc. apklaustųjų Panevėžį
sieja su „Pieno žvaigždėmis“, stiklu,
spiritu, alumi bei agurkais. 6 proc. –
su futbolu, futbolo komanda „Ekranas“. Kitų miestų gyventojų akyse
Panevėžys turi suformavęs nusikaltimų miesto įvaizdį – po 35 proc.
vilniečių ir kauniečių bei 32 proc.
klaipėdiečių jį sieja su mafija, chuliganizmu, nusikaltėlių gaujomis,
pavojumi, „tulpinių“ grupuote, nors
šiai nuomonei pritaria vos 7 proc.
pačių panevėžiečių.
Dauguma šalies gyventojų
(60 proc.) Mažeikius sieja su nafta,
naftininkais, dujomis bei kuru ir
vos 3 proc. miestą sieja su televizijos laidos „Dviračio šou“ heroje
Zita iš Mažeikių. Tiek pat apklaustųjų Mažeikius sieja su Žemaitija,
žemaičiais bei jiems dažnai taikomu epitetu „užsispyrę“.
Utena 44 proc. respondentų
asocijuojasi su alumi – ši nuomonė
labiau paplitusi tarp vyrų (taip teigia
atitinkamai 52 proc. vyrų ir 38 proc.
moterų). 8 proc. apklaustųjų miestą
sieja su trikotažu bei tekstile.
LiMA valdybos pirmininko teigimu, didieji Lietuvos miestai išlaiko
reprezentuojančių centrų įvaizdį,
tačiau žinių apie istorinius šių
miestų faktus lietuviams taip pat
trūksta. Pavyzdžiui, Vilnius didelės
dalies apklaustųjų sąmonėje suvokiamas kaip šalį reprezentuojantis
centras – taip mano net 46 proc., o
istorinės miesto praeities reikšmė
mažesnė – tik 10 proc. Vilnių sieja
su kunigaikščiu Gediminu, pilimi,
kalnu, geležiniu vilku, 5 proc. – su
2012 vas arIs
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apklaustųjų Klaipėda asocijuojasi su
jūra, pajūriu, jūrininkais, 30 proc. –
su uostu, uostamiesčiu, keltais.
10 proc. Klaipėdą laiko gražiu ir
tvarkingu miestu.
„GfK CR Baltic“ Lietuvos padalinio vadovas Andrius Norkevičius pastebi, kad didžioji dalis
apklaustųjų apskritai Lietuvą
sieja su teigiamais raktažodžiais:
54 proc. – su krepšiniu, „Žalgiriu“,

Premjerui suteiktas
Pasaulio lyderio apdovanojimas

Roterdamo Erasmus universiteto Ekonomikos fakulteto asociacija (The
Economic Faculty association Rotterdam, EFR) ministrui pirmininkui
Andriui Kubiliui suteikė 2012 metų Pasaulio lyderio apdovanojimą
(World Leader Cycle Award) už nuopelnus ekonomikos srityje. Šis
metinis apdovanojimas skiriamas pasaulio lyderiams už ypatingus
pasiekimus politikos, ekonomikos ir visuomenės gerovės srityse.
„Jūsų dėka, Ministre Pirmininke, Lietuva pakilo į aukštesnį lygmenį.
Jūsų pastangos siekiant atgaivinti Lietuvos ekonomiką ir Jūsų veiksmai
švelninant ekonominės krizės padarinius kelia susižavėjimą. Nors Lietuva
smarkiai nukentėjo nuo krizės, jos ekonomikos atsigavimas trečiąjį ketvirtį buvo pats sparčiausias
Europos Sąjungoje. Daugelį žmonių taip pat labai žavi ir įkvepia Jūsų gilus domėjimasis politikos
mokslais, istorija ir žinių ekonomika“, – rašoma EFR laiške Lietuvos Vyriausybės vadovui.
Pasaulio lyderio apdovanojimą anksčiau yra gavę NATO generalinis sekretorius A. F. Rasmussenas, Pasaulio prekybos organizacijos vadovas P. Lamy, Švedijos Ministras Pirmininkas
F. Reinfeldtas, buvęs Vokietijos kancleris G. Schröderis.

LIETUVOJE NEBETURIME Marijampolės

gyventojų SKAIČIAUS TAUTIEČIŲ

I

šankstiniais duomenimis, Lietuvoje 2011 metų pabaigoje gyveno 3 mln.
199 tūkst. gyventojų – 45,3 tūkst., arba 1,4 procento, mažiau negu 2011
metų pradžioje (gyventojų skaičius beveik prilygtų Marijampolės (44,9
tūkst.) gyventojų skaičiui). Natūrali kaita išliko neigiama.
Pernai iš šalies emigravo 54,3 tūkst. gyventojų, tai 28,8 tūkst. mažiau nei
2010 metais. Beveik pusę (44 proc.) visų emigrantų sudarė 20–29 metų
amžiaus gyventojai. Daugiausia emigruota į Jungtinę Karalystę (47 proc.
visų emigrantų), Airiją (10 proc.), Norvegiją ir Vokietiją (po 7 proc.).
Padaugėjo į Lietuvą gyventi grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių.
Pernai į Lietuvą grįžo 14 tūkst. Lietuvos piliečių, arba triskart daugiau
nei 2010 metais.
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Arvydu Saboniu, 19 proc. – su
gražiomis merginomis, 16 proc. –
gamta, miškais, 17 proc. – pajūriu,
Baltijos valstybe, 10 proc. – su
alumi. O 17 proc. Lietuvos gyventojų savo šalį asocijuoja su pigia
darbo jėga, bloga ekonomine
situacija, narkotikais, alkoholiu,
11 proc. – su nusikaltimais – taip
mano 38 proc. apklaustųjų, šiuo
metu gyvenančių ne Lietuvoje.

Užsienio lietuvių projektams –

268,5 tūkst. Lt

U

žsienio reikalų ministerijoje
(URM) sausio 30 dieną vykusiame
Užsienio lietuvių organizacijų
projektų atrankos komisijos
posėdyje paskirstyta finansinė
parama užsienio lietuvių bendruomenių,
organizacijų ir lituanistinio švietimo įstaigų
veiklai 2012 metais.
Užsienio lietuvių bendruomenių,
organizacijų ir lituanistinio švietimo įstaigų
projektams finansuoti šiemet skiriama 268,5
tūkstančio litų. Nutarta visiškai arba iš dalies
finansuoti 97 projektus.
Daugiau kaip pusė sumos skiriama
kaimyninėse valstybėse (Lenkijoje, Latvijoje,
Baltarusijoje), Rusijos Kaliningrado ir kitose
srityse, Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovos
Respublikoje veikiančių lietuvių organizacijų
projektams. Likusioji dalis – Europos šalių,
JAV lietuvių organizacijų ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės veiklai skatinti.
Užsienio lietuvių organizacijų projektų
atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant
Užsienio reikalų ministerijos Ryšių su
užsienio lietuviais politikos formavimo ir
įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti
užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir
bendruomeniškumą, lietuvių kalbą, kultūrą ir
tradicijas, įsitraukti į Lietuvos gyvenimą.
Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Švietimo
ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės atstovai.

LRV nuotr.

architektūra, senamiesčiu. 14 proc.
šalies gyventojų, išgirdę Kauno
pavadinimą, pirmiausia pagalvoja
apie krepšinį, ir akivaizdžiai mažesnė dalis miestą sieja su istorinės
praeities detalėmis: laikinąja sostine, antrąja sostine (7 proc.), Laisvės
alėja (6 proc.). „Išimtis galėtų būti
nebent Klaipėda, pasižyminti vientisu ir stabiliu miesto įvaizdžiu“, –
pastebi S. Bartkus. 46-iems proc.

TEMA

Dvikalbystė
šeimoje

ugdo
toleranciją
Punske, lietuviškajame Lenkijos miestelyje,
lietuviams puoselėti gimtąją kalbą, kultūrą,
tradicijas nėra sudėtinga. Vaikai lietuviškai
bendrauja ne tik savo namuose, bet ir
mokykloje, parduotuvėse, gatvėje, įstaigose.
Kiek sunkiau – mišriose šeimose, kur vienas iš
tėvų yra kitakalbis, kitatautis. O sudėtingiausia
išlaikyti tėvų kalbą ir kultūrą yra ten, kur išėjęs
iš namų vaikas patenka į kitakalbę aplinką. Maži
vaikai kaip kempinės – jie sugeria viską, kas
dedasi aplinkui, mokosi ir priima viską, kas po
ranka. Todėl svarbu, kokį sprendimą pasirinks
tėvai: ar jie augins vaiką savo tautos dvasia, ar
tiesiog eis paprastesniu keliu – asimiliuosis su
valstybe, kurioje gyvena.

Birutės šeima

Božena
Bobinienė

D

auguma tų mišrių šeimų, kurios
to paprastesnio kelio nepasirinko
ir su kuriomis teko man rengiant
šį straipsnį kalbėti, tvirtina, kad
išlaikyti savo tautiškumą, puoselėti lietuvių kalbą yra įmanoma.
Reikia tik noro, ryžto ir abipusio sutuoktinių
supratimo. Tiesa, puoselėti lietuvybę tokioje
šeimoje yra sunku ne tik dėl to, kad kasdien
namuose susiduria skirtingų tautų atstovai
su skirtingomis kalbomis, kultūra, bet ir dėl
to, kad jie, pavyzdžiui, lietuviškoje arba lenkiškoje bendruomenėje kartais jaučiasi nevisaverčiai, mat sukūrę mišrią šeimą žmonės
yra traktuojami beveik kaip savo tautos išdavikai. Vis dėlto, yra nemažai mišrių šeimų,
kurios tokių nuomonių nepaiso ir moko savo
2012 vas arIs
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kalba, bet jai sureagavus, jie
pasitaiso.
Vyrui žmonos ir vaikų pašnekesiai lietuvių kalba nekliudo. Maža
to, girdėdamas lietuvių kalbą
namuose, jis noromis nenoromis
pats daug išmoksta. Diana su vyru
kalba lenkiškai, kartais įsibėgėjusi
įterpia kokį žodelį lietuviškai, tai
jis irgi atsako lietuviškai.

Kai likimas nubloškia toli namų

Dianos šeima

vaikus ne tam, kad patenkintų
kitus, o tiesiog savo įsitikinimu ir
nujautimu.

Su mama – lietuviškai,
su tėčiu – lenkiškai
Pirma mano pašnekovė Birutė – lietuvė, ištekėjusi už lenko ir
gyvenanti Suvalkuose, net neįsivaizduoja, kad į savo vaikus galėtų
kreiptis nelietuviškai. Ji prieš vedybas su savo vyru nesitarė, kokia
kalba ir tradicijomis bus remiamasi
šeimoje. Buvo lyg ir savaime aišku,
kad kiekvienas puoselės savo. Sutuoktiniai tarpusavy kalbasi lenkiškai. Birutės vyras lietuviškai moka
pasakyti porą žodžių, paprastesnių
sakinių, šiek tiek daugiau supranta.
Su vaikais Birutė bendrauja lietuviškai (dzūkų tarme). Vaikai tarpusavyje irgi bendrauja lietuviškai
(dzūkiškai, jei kartais lenkiškai –
motina atkreipia jų dėmesį), o su
tėvu – lenkiškai. Birutė pabrėžia,
kad ji yra lietuvė ir jai natūralu
puoselėti savo gimtąją kalbą. Ji net
neįsivaizduoja, kad galėtų su savo
vaikais kalbėtis ne lietuvių kalba.
Panašios nuomonės yra ir
Diana, punskietė, sukūrusi šeimą
10
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Diana nepalūžta, ji stengiasi kreiptis
į vaikus savo gimtąja kalba. Kartais
vaikai atsako lenkų kalba, bet jai
sureagavus, jie pasitaiso.
su lenku, šiuo metu gyvenanti
Augustave. Ji tvirtina, kad niekada
ir niekur neslėpė esanti lietuvė.
Jos būsimas vyras nuo pat pradžių
žinojo, kad jai labai svarbi lietuvių
kalba, kad ateityje jų vaikai kalbės
ne tik lenkiškai, bet ir lietuviškai.
Diana pabrėžia, kad niekada šiuo
klausimu nekilo jokių problemų.
Vaikai tarpusavyje kalbasi lenkiškai, mat šiuo metu daugiausiai
laiko jie praleidžia lenkiškame
vaikų darželyje. Tačiau sugrįžę namo, į mamą jie kreipiasi
lietuviškai, o į tėtį – lenkiškai.
Ilgainiui jie susitaikė, kad namuose kalbama dviem kalbomis.
Nors kartais jie motinai atšauna: „Mama, betgi ir tu supranti
lenkiškai, tai kam mes turim
lietuviškai su tavim šnekėti?“ Tačiau Diana nepalūžta, ji stengiasi
kreiptis į vaikus savo gimtąja
kalba. Kartais vaikai atsako lenkų

Šios moterys gyvena gana arti
savo gimtųjų namų, Punsko krašto. Vaikai dažnai nuvažiuoja pas
senelius ir ten su jais ir giminaičiais ar draugais kalbasi lietuviškai. Savaime aišku, kad tai padeda
jiems tobulinti lietuvių kalbą,
pažinti tradicijas. Sudėtingiau tai
padaryti yra tiems, kurie gyvena
Lenkijos gilumoje arba iš viso yra
emigravę kur į užsienį.
Alicija – menininkė, kilusi iš
Punsko, sukūrė šeimą su anglu.
Iki 2011 metų kartu gyveno ir dirbo Varšuvoje, šiuo metu persikėlė
į Angliją.
Gyvenant Lenkijos sostinėje,
jų namuose skambėdavo net trys
kalbos: lietuvių, lenkų ir anglų.
Alicija nuo pat vaikų gimimo
kreipėsi į juos lietuviškai, vyras –
angliškai, o aplinka – lenkiška.
Mažyliai daugiausiai laiko praleisdavo su mama ir, nors nuo ankstyvų dienų jie dar bendraudavo
ir su lenkakalbėmis auklėmis, vis
tiek pirmuosius žodžius jie tarė
lietuvių kalba. Po to, kai abu vaikai pradėjo lankyti lenkų darželį,
namuose vis dažniau girdėjosi
lenkų kalba: žaisdami jie į namie
vartojamas kalbas (lietuvių ar
anglų) įterpdavo lenkiškų žodžių.
Persikėlę į Angliją, Alicija ir
jos vyras išleido atžalas į anglų
mokyklą. Vaikai ten praleidžia
daug laiko. Nors prabėgo vos pusė
metų, jie greitai prisitaikė – dabar

TEMA
ir su lietuve mama mieliausiai
kalbėtų angliškai, mat šiuo metu
jiems ta kalba prieinamiausia.
Alicija pripažįsta, kad norint
savo vaikus išmokyti gimtosios
kalbos, reikia daug ištvermės ir
ryžto, negalima pasiduoti lengvatoms, tiesiog būtina griežtai
laikytis tam tikrų nuostatų.
Alicija su savo vyru kalba ir angliškai, ir lietuviškai. Gyvendami
Anglijoje, jie stengiasi namuose
dažniau vartoti lietuvių kalbą,
mat su anglų kalba jie susiduria
kasdien ir visur.
Šeima stengiasi puoselėti abiejų
tautų kultūrą. Konfliktų dėl to nebūna. Alicijos vyras išmoko kalbėti
lietuviškai. Jam vis dar sunkiai
sekasi, mat jis niekada negyveno
lietuviškoje aplinkoje, bet nepalūžta – vis lavina lietuvių kalbą
klausydamas lietuvių radijo laidų
internetu, skaitydamas lietuviškus
straipsnius. Jis ilgus metus dirbo
anglų kalbos mokytoju, todėl,
Alicijos manymu, jo suvokimas,
kokiu būdu ir kaip svarbu yra
mokytis svetimos kalbos, skiriasi
nuo kitų svetimtaučių.
Būna atvejų, kad Alicija grįžta į
savo namus, kuriuose skamba Vytauto Kernagio ar Punsko kapelos
„Klumpė“ dainos. Ji pašmaikštauja, kad jos vyras dažniau klausosi
lietuviškos muzikos nei ji pati.
Moteris neabejoja, kad daug paprasčiau visai šeimai būtų kalbėti
viena kalba. Jei vartotų tik vienos
tautos kalbą – būtų idealu. Tačiau,
dabar pasaulis visiems atviras, vis
dažniau jaunimas keliauja, dirba,
mokosi kitose šalyse, susipažįsta
su kitų tautų žmonėmis, sukuria
šeimas... Vis dėlto, Alicija mano,
kad savo kultūros, tradicijų puoselėjimas yra pats natūraliausias
dalykas. Į klausimą „kodėl?“ ji
atsako: „O kodėl gi ne?“ Ji niekada
neabejojo, kad nepaisant mišrios

šeimos, ji puoselės savo lietuviškumą. Menininkė džiaugiasi, kad jos
vyras susidomėjęs lietuvių kultūra,
mat jei nėra kitos pusės pritarimo – žymiai sunkiau, o galbūt ir
neįmanoma tai padaryti.
Anglų ir lietuvių tradicijose
galima įžvelgti skirtumų, pvz.,
anglai nešvenčia Kūčių, o Alicijai tai
viena svarbiausių dienų. Anglai tą
vakarą eina i barus, klubus, susitinka su draugais... Kai Alicija ruošiasi
susėsti su visa šeima prie šventinio
Kūčių stalo, jos vyras mieliau išeitų
susitikti su pažįstamais... Taigi, be
tolerancijos – nė iš vietos.

Punske nesunku „sulietuvėti“
Mišrių šeimų yra ir pačiame Punsko krašte. Nemaža jų dalis sėkmingai puoselėja lietuvių kalbą.

Alicija nuo pat vaikų gimimo
kreipėsi į juos lietuviškai, vyras –
angliškai, o aplinka – lenkiška.

Teresė – lietuvė, gimusi ir augusi
Punsko krašte, ištekėjo už Jurgio,
Lenkijos baltarusio. Šiuo metu jų
šeima gyvena Punske. Trys dukros
kalba lietuviškai ir lenkiškai.
Teresė tvirtina, kad norint turėti
vieningą ir darnią šeimą, būtinai
reikia suprasti ir gerbti vienas kitą.
Kitaip gyventi būtų neįmanoma.
Teresei ir Jurgiui natūralu, kad
gyvenant Lenkijos ir Lietuvos
pasienyje, šių dviejų tautų kultūros, tradicijos persipina, o dvikalbystė yra tiesiog privilegija. Teresė
dvikalbystės dėka sėkmingai dirba
valstybės sienos apsaugos tarnyboje Lenkijos ir Lietuvos pasienyje.
Moteris su savo vyru galėtų
susikalbėti jų abiejų gimtosiomis
kalbomis, nes abu jas supranta, bet
pasirinko lenkų kalbą kaip neutraliausią, mat ją ir vienas, ir kitas
moka vienodai gerai.
Gimus pirmajai dukrai, šeima
gyveno lenkiškoje aplinkoje, Krynki
vietovėje netoli Balstogės. Teresė

Alicijos šeima
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Kai lietuvis tėtis, o ne mama
Pastebima tokia taisyklė: jei motina lietuvė, o vyras kitakalbis, didesnė tikimybė, kad vaikai kalbės
lietuviškai. Tačiau yra ir išimčių.
Mažena, kilusi nuo Hainuvkos
krašto (Trześcianka kaimo), yra
baltarusė, stačiatikių tikėjimo. Susipažinusi su savo vyru net neįsivaizdavo, kad jos šeimoje gali būti
puoselėjama lietuvybė. Tačiau likimas taip susiklostė, kad apsigyveno Punske ir ji kažkaip natūraliai
pritapo prie šios aplinkos. Moteris
pripažįsta, kad priėmus sprendimą
dėl gyvenamosios vietos, jai lyg ir
Teresės šeima

savaime aišku buvo tai, kad vaikai
lankys lietuvių mokyklą, mat ir
taip augs tarp lietuvių, bendraus
su vyro tėvais – savo seneliais,
giminėmis, draugais. Tačiau
namuose nėra vienos, dominuojančios kalbos, visi stengiasi vieni
kitiems būti tolerantiški.
Nekyla problemų ir dėl tikėjimo: Mažena užtikrina, kad stačiatikių ir katalikų tikėjimai labai
panašūs, praktiškai skirtingos tik
švenčių datos. Vis dėlto, vaikus
pakrikštijo katalikų tikėjimo bažnyčioje, mat šiais laikais dauguma
baltarusių, gyvenančių Lenkijoje,
keičia savo tikėjimą – tokiu būdu
jiems paprasčiau pritapti prie
daugumos, be to, nėra sąlygų jį
puoselėti. Svarbesnes pravoslavų
šventes moteris važiuoja švęsti į
savo kraštą, nes apylinkėje nėra
cerkvių (artimiausios yra Augustave ir Druskininkuose).
Mažena pripažįsta, kad jai puoselėti savo gimtąją kalbą Punske
yra sudėtinga, galima sakyti,

neįmanoma: niekas baltarusiškai
nekalba, nepuoselėja baltarusių
kultūros. Tik vyriausioji dukra
šiek tiek šią kalbą pažino – kol
gyveno Maženos tėvas, jis į savo
anūkę kreipdavosi baltarusiškai.
Pati Mažena baltarusių kalbą
išmoko tik iš savo tėvų. Vėliau
mokykloje mokėsi tik lenkų kalba, todėl su savo seserimi bendravo dažniausiai lenkiškai. Moteris
pripažįsta, kad vis tik mokykla
turi didžiausią įtaką vaiko kalbos
ugdymui, mat čia vaikas praleidžia labai daug laiko.
Dabar Maženos vaikai su ja
kalba lenkiškai, tarpusavy daugiau lietuviškai, nes jie šią kalbą
vartoja mokykloje ir popamokiniuose užsiėmimuose, taip pat
bendraudami su savo tėvu bei
bendraamžiais draugais.
Mažena ilgainiui su lietuvių
kalba apsiprato, tačiau ji dar nekalba lietuviškai. Moteris mano,
kad norint gyventi Punske, atsirasti tarp lietuvių, būtina mokėti
arba bent suprasti lietuvių kalbą.
Galbūt dėl to, kad pati augo
Lenkijos baltarusių mažumos šeimoje, dabar jai lengviau suprasti
kitas tautas. Ji yra dėkinga savo
tėvams, kad išmokė baltarusių
kalbos, nors pati niekada Baltarusijoje nebuvo ir nežada ten vykti.
Moteris įsitikinusi, kad daugiakalbystė vaikams tikrai nepakenks, o juos praturtins. Deja,
sunkiausia su tuo susitaikyti kai
kuriems suaugusiems; priešiškumą kelia ne tik nemokėjimas
susikalbėti, bet ir nusistovėję
įsitikinimai.

Tautų pynė
Jolantos atvejis dar sudėtingesnis.
Ji kilusi iš Barglovo (Augustavo
kraštas), iš mišrios šeimos. Jolantos motina lietuvė (nuo Punsko
krašto, tačiau pokario metais
12
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Nuotr. iš straipsnių herojų asmeninio archyvo

iškart su ja kalbėjo lietuviškai, o
Jurgis – lenkiškai. Klaudija kažkaip
gražiai savo mažoje galvelėje suderino abi kalbas. Jai nebuvo problemų pereiti iš vienos kalbos į kitą,
priklausomai nuo to, su kuriuo
iš tėvų bendravo. Kitoms dviem
dukroms buvo paprasčiau išmokti
lietuvių kalbą, kadangi šeima jau
buvo persikėlusi į Punską.

buvo ištremta su šeima į Lenkijos
gilumą, vėliau grįžusi arčiau savo
gimtųjų namų, apsistojo ties Augustavu, ištekėjo už lenko), tačiau
ji neįstengė lenkakalbėje aplinkoje
išmokyti vaikus kalbėti lietuviškai.
Beje, Jolanta lietuvių kalbą supranta ir gali ja susikalbėti. Tam įtakos
turėjo jos vyras Antanas, taip pat
kilęs iš mišrios šeimos (jo motina –
lenkė iš Poddubówek kaimo, o
tėvas – lietuvis iš Lavuočių kaimo).
Iš gausios daugiavaikės šeimos,
kurioje vyravo motinos kalba, tik
jis vienas laikė save lietuviu, baigė
Punsko licėjų ir savo vaikus išmokė
kalbėti lietuviškai.
Jolanta pripažįsta, kad niekada jai lietuvybė netrukdė, net
atvirkščiai – ji, vyro paskatinta,
labai domėjosi sudėtinga Lenkijos
ir Lietuvos istorija, skaito lietuvių
literatūros vertimus į lenkų kalbą.
Namuose natūraliai persipina
dvi kalbos. Moteris tvirtina, kad
išlaikyti dvitautiškumą Lenkijos
ir Lietuvos pasienyje nėra sunku, tiesiog – labai paprasta. Jos
manymu, šių dviejų tautų kultūra,
tradicijos, tikėjimas, net kulinarinis paveldas yra labai panašūs.
Skirtinga tiktai kalba. Tiesa, sunkiausiai yra susidoroti su šių dviejų tautų sudėtinga bendra istorija.
Jolanta tvirtina, kad savo namuose
niekada nejautė diskomforto dėl
dviejų kalbų vartojimo. Jei šeimoje
būna kažkokių nesusipratimų, tai
tikrai ne dėl tautybės.
Moteris mano, kad požiūris į
šalį, tautą susiformuoja tik susipažinus su ja arčiau. Pažinti Lietuvą
ir jos žmones galima įvairiais
būdais, reikia tik tuo iš tikrųjų
domėtis, aktyviai dalyvauti renginiuose, susitikimuose, neizoliuotis. Negalima atsiriboti, atsikirsti
nuo savo šaknų, o šios Jolantos ir
Antano atveju – labai susipynę.
Jolanta nevengia sudėtingų, nepa-

Maženos šeima

Mažena ilgainiui su lietuvių kalba
apsiprato, tačiau ji dar nekalba
lietuviškai. Moteris mano, kad norint
gyventi Punske, atsirasti tarp
lietuvių, būtina mokėti arba bent
suprasti lietuvių kalbą.
togių temų, pavyzdžiui, istorijos
ar politikos plotmėje; jai įdomu
pažinti kitų nuomones, diskutuoti apie tai. Ji stengiasi būti atvira,
dalyvauja renginiuose, bendrauja
su Punsko visuomene.
Moteris visą laiką bando pritapti prie lietuviškos aplinkos,
kartais kažką pasako ir lietuviškai.
Būna kuriozinių situacijų. Dar ir
šiandien nuoširdžiai nusijuokia,
prisiminusi vieną įvykį.
Kartą, atostogų metu viešėjo pas
savo dėdę, lietuvį. Jis, šerdamas

gyvulius, juokaudamas šaukė: „Prašom sėsti ir ėsti“. Jolanta, prastai
mokanti lietuvių kalbą, nusprendė,
kad tokiu būdu svečiai kviečiami
prie stalo – ją suklaidino žodžiai
„prašom sėsti…“ Ir ji, parvažiavusi
namo, savo svečius tokiu pat būdu
ilgą laiką ragindavo vaišintis. Kol
visi buvo saviškiai – tik nusikvatodavo ir nekreipdavo į tai dėmesio.
Bet kartą jų namuose svečiavosi
garbingi asmenys iš ministerijos.
Ji, nenumanydama, kad sako kažką
bloga, tokiu pat būdu pakvietė ir
juos prie stalo. Šie tik tarpusavy pasižvalgė ir vienas jų tarstelėjo: „Aa,
ji tikriausiai mus kviečia latviškai…“, o vyras, atsiprašęs svečių,
nusivedė žmoną į šalį ir paklausė,
kodėl ji svetimus žmones ragina
tokiais nemandagiais žodžiais. Tik
tada Jolantai paaiškėjo, kad „ėsti“
(lenkų k. „żreć“) – deja, nereiškia,
kaip ji manė, „valgyti“...
2012 vas arIs
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TEMA
Jolanta pastebėjo, kad lenkai
nėra tokie atviri kitoms kalboms,
tautoms kaip lietuviai. Pastarieji
greičiau išmoksta kitas kalbas,
asimiliuojasi su nauja aplinka.
Tai ir gerai, ir blogai. Gerai – nes
greičiau prisitaiko prie aplinkos,
o blogai – nes tokiu būdu iškyla
kalbos nykimo pavojus.
Lenkai, gyvenantys Lietuvos ir

jos geografiją ir istoriją. Šitaip vaikai puikiai išmoko lietuvių kalbą,
įgijo be galo daug žinių.
Šiuo metu vyresnysis sūnus
gyvena ir dirba Lietuvoje, o jaunesnysis – kiek laiko praleidęs Lietuvoje – su tėvais Punske.
Jolanta prisimena vieną įvykį,
kuris jai labai įstrigo į atmintį.
Prieš keliolika metų vaikai atostogavo jos tėviškėje. Ten
gyvenanti vaikų teta
atkreipė jaunesniojo
dėmesį, kad šio lenkų
kalbos akcentas labai
lietuviškas. Tada 10-metis berniukas jai atsakė:
„Aš tuo didžiuojuosi!“
Jolantos sesuo net nežinojo, ką jam atsakyti.

Mišrių šeimų vaikai –
imlesni ir lankstesni
Jolantos šeima

Lenkijos pasienyje, linkę vengti
bendrų reikalų su lietuviais. Jolantai toks nusistatymas nesuprantamas. Ji tiesiog yra dėkinga
savo vyrui, kad jai perteikė be galo
daug žinių apie Lietuvą.
Antanas savo šeimoje lietuvybę labai puoselėja. Tai nėra vien,
pavyzdžiui, literatūros skaitymas ar
renginių lankymas. Visa šeima labai
daug keliauja po Lietuvą. Jolanta
mielai prisimena keliones, kurių
metu vyras organizuodavo viktorinas: sugalvodavo kokį nors klausimą, susijusį su vieta, į kurią važiavo,
ir jei kam pavykdavo atsakyti, jis
sumokėdavo 100 litų. Pradžioje nei
vienam nepavykdavo atspėti atsakymo, bet vėliau vaikai ir Jolanta
įsigudrino ir į kiekvieną kelionę jau
važiavo „pasikaustę“, ieškodami informacijos apie tam tikros kelionės
tikslą, gilindavo žinias apie Lietuvą,
14
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Visos mano pašnekovės
vieningai sutinka, kad
jų šeimose konfliktai

Kalbų mokymasis sudaro puikias sąlygas
vystyti toleranciją kitos šalies
kultūrai ir tradicijoms, mat dvikalbių,
daugiataučių šeimų vaikai
susiduria su tuo savo namuose.
dėl kalbos ir lietuvybės nekyla. Jos
įsitikinusios, kad labai svarbu yra
puoselėti savo gimtąją kalbą, mat
lenkų ir lietuvių tradicijos labai
panašios ir jas ugdyti šeimoje nėra
sudėtinga.
Moterys pabrėžia, kad tiems,
kurie gyvena Punske, išmokti
lietuvių kalbą nėra sunku. Svetur
yra blogiau, tačiau visų pirma
reikia norėti tęsti savo tradicijas ir
kalbėti gimtąja kalba, nesigėdyti
jos. Savaime aišku – tam, kad
šeimoje viskas vyktų sklandžiai,
reikia pastangų, abipusio supra-

timo ir sutarimo, tolerancijos.
Dauguma pašnekovių įsitikinę,
kad norint išvengti ginčų ir
nemalonumų tautiniu pagrindu,
verčiau nesivelti į diskusijas apie
tautų politiką, istoriją. Tačiau,
vienos moters manymu, būtent
sudėtingas ir skaudžias temas
būtina išsiaiškinti.
Daugelis žmonių gyvena pasikliaudami savo patirtimi, subjektyviu istorijos supratimu, emocijomis ir iškart skuba smerkti ir teisti
tuos, kurie gyvena ir samprotauja
šiek tiek skirtingai. Tie, kurie
nepalankiai vertina kitą tautą,
dažniausiai tų dalykų neišmano,
pasitiki savo tėvų, senelių ar prosenelių pasakojimais apie patirtas
nuoskaudas. Mano kalbintos
mišrių šeimų atstovės stengiasi
šito vengti, koncentruojasi ties
vaikų ugdymu, nori išauklėti juos
tolerantiškus ir supratingus.
Manau, priimant sprendimą
dėl dvikalbystės, daugiatautiškumo puoselėjimo šeimoje,
verta apmąstyti dar vieną dalyką.
Kalbininkai ir mokslininkai įrodė,
kad įvairiapusis lavinimas ankstyvojoje vaikystėje skatina neuronų
jungtis smegenyse ir aktyvuoja
dvasinio potencialo naudojimą.
Todėl daugiakalbėje aplinkoje
užaugę vaikai vėliau neabejotinai tampa lankstesni ir imlesni
pasaulio suvokimui. Ir sugeba
daug lengviau negu vienakalbiai
vaikai išmokti kitas kalbas. Be to,
kalbų mokymasis sudaro puikias
sąlygas vystyti toleranciją kitos
šalies kultūrai ir tradicijoms, mat
dvikalbių, daugiataučių šeimų
vaikai susiduria su tuo savo namuose. Galbūt verta tiems, kurie
nusiteikę prieš dvikalbį ugdymą,
visa tai apmąstyti ir nemokamai investuoti į ateitį – išleisti į
pasaulį vaikus, kurie kurs atvirą,
supratingą visuomenę.

AKTUALU

Kuo pavaišintų lietuviai?
Lietuviai – žemdirbių tauta.
Nerimas dėl pasėlių, lietaus,
kaitros, nesibaigiančio darbų ciklo,
rūpestis, kaip išmaitinti šeimą, ir dar
daugybė kasdienos buities problemų
suformavo tikėjimą, kad pagarba
dievybėms, mirusiems protėviams
lemia sočius ar varganus metus. Iki
XVII a. lietuviai tikėjo, kad dievus
pamaloninti galima tuo, kas ir
žmogui naudingiausia, geriausia –
valgiais ir gėrimais. Ir vėlesniais
laikais didikai, miestelėnai mėgo
smagiai pasilinksminti, pasivaišinti
ir kitus pavaišinti skaniausiais
žvėrienos, paukštienos kepsniais,
puikiausiais gėrimais.

XVI a.

Nijolė
Marcinkevičienė,
LLKC

karaliaus Žygimanto Augusto Vilniaus rūmų
inventorinėse knygose minimi įvairūs miltai,
kruopos, grikiai, ryžiai, burokai, česnakai, žuvys, žvėriena ir
laukinė paukštiena, džiovinti baravykai, kopūstai, melionai,
morkos, pastarnokai, petražolės, svogūnai, figos, razinos,
migdolai, riešutai, cukrus, silkė, kumpiai, dešros, cinamonas,
gvazdikėliai, imbieras, lauro lapai, muskatų riešutų žiedai,
pipirai, įvairūs vynai. Lietuvos kulinarinio paveldo tyrinėtojas Vincas Sakas rašo, kad Vilniaus didikai kunigaikščiai
Radvilos įsiveždavo ne tik vynus, anglišką alų, itališkus
makaronus, alyvuogių aliejų ir vaisius, bet ir šviežias citrinas,
ispaniškas sardines, kavą, marinuotas ir šviežias austres.
Senovėje lietuviai garsėjo savo puotomis. Užsienio metraštininkai apstulbę rašė apie vežimus keptų stumbrų, briedžių,
stirnų, kiškių, laukinių paukščių, apie valtis, pilnas jiems
neregėtos, negirdėtos žuvies, apie statines degtinės, midaus,
alaus ir giros upes. Puotos buvo rengiamos ir miestelėnams,
ir kiemionims. Puotaujama buvo ne dienomis, o savaitėmis.
Savo puotomis ir įmantriais valgiais garsėjo ir Žemaitijos bajorai. Ir vėliau Lietuvos dvarų ir dvarelių valdytojai
stengėsi pamėgdžioti kitų kraštų virtuvės įmantrybes, įsigyti
užsieninių gardumynų, prieskonių. Dvarai darė įtaką tam
tikrai daliai prasigyvenusių kaimiečių, bet vis tik tikrasis
2012 vas arIs
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mūsų kulinarinio paveldo objektas – valstietiškosios mitybos
kultūra, tuo labiau kad dažniausiai
remiamės XIX a. pabaigos–XX a.
pradžios etnografine medžiaga,
mūsų krašto gyventojų daugumą
sudarė kaimo gyventojai – valstiečiai. Lietuvio charakterio pastovumas, tvirtumas bus nulėmęs, kad
nacionalinėje virtuvėje svetimų
kraštų valgių yra nedaug.
Valgių tradiciškumą, specifiškumą lemia geografija, žemės
derlumas, regionų ar net gentinė
specifika. Pagal tai net nedidelėje
Lietuvos teritorijoje galima išskirti keliolika virtuvių, pavyzdžiui,
šiaurės vakarų ir pietų žemaičių,
kuršių kopininkų, laukininkų, mažlietuvių, vidurio, rytų,
šiaurės aukštaičių, grumcinių,
šilinių, panemunių dzūkų ir t.t.
Pagal žemių derlingumą išskiriamos trys zonos: Rytų, Vidurio
ir Vakarų. Tai vėlgi lėmė ne tik
sotumo, bet ir mitybos skirtumus.
XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios
pusės etnografinė medžiaga
liudija, kad pagrindiniai maitinimosi skirtumai atsispindi ne
tik produktuose, valgiuose, bet ir
valgymo režime, ypač kas valgyta
per pusryčius ir pietus. Vakarienė
buvusi panaši visoje Lietuvoje –
dažniausiai pieniški produktai.

Suvalkiečiai – lietuviškos
kulinarijos novatoriai
Tradicinės mitybos trumpą apžvalgą pradėkime nuo Suvalkijos
regiono. Suvalkijoje anksčiau nei
kituose regionuose panaikinta baudžiava, kaimai anksčiau
išsiskirstė į viensėdžius. Tai, kad
šiame krašte dirbamos žemės
užėmė didesnę regiono ploto dalį,
jų derlingumas lėmė, kad maisto gamyboje vyravo žemės ūkio
produktai. Sparčiau nei kituose
Lietuvos kraštuose vystėsi ir gyvu16

vas arIS 2012

Valgių tradiciškumą, specifiškumą lemia
geografija, žemės derlumas, regionų ar
net gentinė specifika.
lininkystė. Šie procesai, kaip ir ūkio
paveldėjimo vyriausiajam sūnui
tradicija (atsiranda neišdalinti,
stiprūs ūkiai), žmonių darbštumas
vėlgi lėmė, kad būtent Suvalkijoje
anksčiau nei kitur atsiranda galimybė išleisti vaikus į mokslus. Galimybė išvykti į didesnius miestus,
užsienį, šviesuomenės atsiradimas
sąlygojo ir naujesnius procesus kulinarinio paveldo srityje. Taigi XX a.
pradžioje, paakinti miestų, kitų
kraštų patirties, suvalkiečiai vieni
iš pirmųjų Lietuvoje įneša naujovių
į mitybos režimą (atsiranda rytinė
kava ir pan.), įvairėja maistas, indai,
rykai ir valgymo, vaišinimosi, svečiavimosi etiketas. Pastarąjį vaizdžiai aprašė kunigas Staugaitis: „Jei
ne to paties kaimo žmogus ateina,
tai turi su visais paeiliui pasisveikinti, pradedant nuo krašto. Paskui
einama atsisėsti: jei piemenėlis ar
ubagėlis, tai ant suolelio pas pečių.
Jei šeip jaunas vaikinas ar mergina – ant šalinio suolo, tarp stalo ir
šaukšdėčio, jei rimtas ūkininkas
ar ūkininkė, tai ant galinio suolo.
Jei svečias norima vaišinti, tai jis
lig paskutiniosios turi dėkoti, kad
nereikią. Jei prisimynus prašoma
prie stalo, tai svečias turi eiti nenoromis, vis dėkodamas. Sėsti prie
stalo reikia iš tolo, atsilošus. Valgiai

reikia imti palengva, lyg nenoromis. Kramtyti ir ryti pamažėle, vis
šnekučiuojantis, valgyti nedaug. Jei
duodama degtinė, tai reikia laukti
kol užgers ir paskui nesiskubinti
imti, imti tik labai prašant. Negalima išgerti stiklelio lig dugno.
Juo daugiau lieka, tuo gražiau.
Pavalgius reikia kitų nelaukiant
nuo stalo atsitraukti. Po valgio
svečias tuoj turi ruoštis namon.
Ilgiau užtrukti, tuo labiau pasilikti
nakvoti, tegali tik labai prašomas.
Mylimas ir gerbiamas svečias palydimas. Jei pėsčias, tai lig savo laukų
sienos, jei važiuotas – lig vežimo…“
(Andželika Bylaitė. Kapsų bendravimo etiketas // Darbai ir dienos.
1999, 11 (20), p. 209). Kulinarijos
tyrinėtojai mano, kad būtent iš
šių kraštų po visą Lietuvą paplito
prieš daugiau kaip šimtą metų iš
Vakarų Europos atėję ir suvalkiečių
šeimininkių patobulinti cepelinai,
gugelis, bulviniai vėdarai, raguolis
(šakotis) ir pan.
Vis tik, be minėtų, tarsi pažangesnių tendencijų kulinarijos
srityje, dar ir šiandien čia galima
fiksuoti senųjų valgių receptūras,
senąjį valgymo režimą (per pusryčius gaminti dvi sriubas, o per
pietus valgyti pusrytinėje sriuboje
išvirtą mėsą ir tas pačias pusryčių
sriubas), maisto apeigiškumo,
sakralizacijos reliktus. Pradėkime
nuo duonos kasdieninės.
Kaip ir visoje Lietuvoje, taip
ir Suvalkijoje XX a. pirmojoje
pusėje iš javų daugiausia ploto
užėmė rugiai, iš kurių ir buvo
kepama duona. Duona minkyta
kubiluose, kuriuos gamino iš
ąžuolo, uosio, o jei pasitaikydavo iš kitokio medžio, tai nors
vieną lentelę įdėdavo ir ąžuolinę – „dėl geresnės rūgšties“. Šio
krašto duoniniai kubilai išsiskiria
dydžiu. Nereti maždaug metro
skersmens, apkaustyti metaliniais

M. Siruso ir M. Vizbelio nuotr.
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žiedais, iki pusmetrio aukščio, be
rankenų. Pateikėjai prisimena,
kad duoną kepdavo daugiausia iš
pusės centnerio miltų, o kartais ir
iš viso centnerio. Šiuose kraštuose
žinoma dvejopa duona – paprasta
ir plikyta. Kepant paprastą duoną,
miltai įmaišomi šiltame vandenyje, kepama antrą dieną. Plikytai
duonai miltai įmaišomi karštame
vandenyje ir rauginami ilgiau.
Plikyta duona Suvalkijoje paplito
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje
ir nurungė tradicinę – paprastąją
duoną. Į duonos maišymą dėjo
druskos, kmynų, kartais truputį
cukraus. Mažažemiai, o sunkmečiu ir kiti ūkininkai, į duonos
minkymą dėjo priedų, tai – bulvės,
bet dažniausiai troškinti griežčiai.
Šventėms kepta pagerinta duona –
dedama pikliuotų kvietinių miltų

arba miltus duonai įmaišydavo
piene. Kad duoną būtų patogiau
pašauti į krosnį, ližė kaip ir visur
Lietuvoje barstoma rupiais ruginiais miltais arba ant jos klojami
džiovinti kopūstų lapai-lakštai,
ajerai. Ajerai čia vadinami totorkomis, kalavijais, kartais – kalmėm.
Jie naudoti ir žali, ir džiovinti.
Nepaplitę klevo lapai, bet kartais
kepama ant krienų lapų.
Suvalkiečiai mėgo, kad ant stalo
visada būtų duonos. Duona šiuo
atveju simbolizavo namų gerovę.
Iš ruginių miltų, dažniausiai iš
duonos maišymo, suvalkiečiai buvo
mėgėjai ir kitokių valgių pasigaminti. Vertas dėmesio patiekalas
neįprastu kitiems kraštams pavadinimu – duonkepė, kai mėsa, varškė
ar daržovės eiliuojamos su duonine
tešla. Mėgta ruginė košė, ypač – su

vyšniomis. Ant kopūstų lakštų
kepdavo duoninius paplotėlius.
Populiarūs buvę duonkukuliai, kurie valgyti su grietine ar spirgiais.
Šiuose kraštuose mėgta duonzupė.
Tai gnaibyti duonos tešlos kukuliukai, kurie verdami su šviežiais
ar džiovintais vaisiais. Duonzupę
gardindavo grietine ar spirgiais.
Panašiai verdama duonos sriuba,
tik vietoj duonos tešlos kukuliukų,
vandeniui užvirus, į puodą dedama
trupintos duonos.
Suvalkija garsi ir mėsos produktais, tai ir garsieji skilandžiai,
dešros, rūkyti kumpiai.
Varškė Suvalkijoje nebuvo labai
populiari, jos tik retkarčiais padėdavo ant stalo prie sekmadieninių,
tarkuotų bulvių bandų. Virtiniusvarškėtukus virdavo retokai, bet
už tai varškės sūriais suvalkietės
garsėjo visoje Lietuvoje. Prisidžiovindavo jų ir žiemai. Laikydavo
juos klėtyse, apkasę rugių grūdais,
kad nepelytų. Šio krašto moterys
pirmosios pradėjo gaminti saldųjį
sūrį, kurį nusižiūrėjo ir pradėjo
gaminti ir kitų regionų šeimininkės. Jis gaminamas taip: sušildoma
rūgšti varškė ir supilama į sūrmaišį, kad ištekėtų išrūgos. Į puodą
supilamas saldus pienas ir kaitinamas, prieš jam užverdant, sudedama varškė. Verda, kol varškė susitraukia, pasidaro išrūgos skaidrios.
Pila į sūrmaišį, kad nuvarvėtų.
Prideda sviesto, kiaušinių, cukraus,
cinamono ir paslegia. Kai kas sūrį
apdėdavo šaltmėčių lapais.

Dzūkų virtuvėje dominavo grikiai,
o grybai laikyti „menku valgiu“
Pietinėje Lietuvoje – Dzūkijoje,
kaip ir Suvalkijoje, pusryčiams
virtos dvi sriubos – rūgšti ir
prėska. Pietums valgė tas pačias,
krosnyje šiltai išlaikytas sriubas
ir (ne visada) vieną kitą gabalėlį
mėsos, bulvines, grikines ban2012 vas arIs
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kiečiai) kaip prieskonį naudoja
barstuko (augalas) sėklas, kuriomis tirštai nubarsto lašinius, deda
į dešras, skilandį.

Aukštaičių blynai dideli kaip saulė

das. Kepė paprastą ruginę duoną,
kurią kartais paskalsindavo viena
kita sauja grikinių miltų ar virtų
bulvių koše. Šio krašto specifika kepti bulvėje išpjaustytais ir
atspaustais ornamentais dailintą
vestuvinę duoną. Įdomiausia,
kad ir visi užkviestieji privalėjo ją
marginti raštais. Užėjęs prašalaitis iš ant stalo gulinčios padailintos duonos žinojo, kad šeimininkai laukia vestuvių puotos. Šiame
krašte ilgai tikėta, kad devynių
raugų (namų) duona gydo sunkiausias moterų ligas.
Prastos ir lengvos pietinės Lietuvos žemės lėmė, kad Dzūkijoje
labiausiai paplitusi javinė kultūra – grikiai. Dzūkės didžiuojasi
savo grikinių miltų pyragais –
babkomis. Populiarus valgis – grikių buzelė, kai smulkiai sumalti,
grikiniai miltai įplakami į rūgusį
pieną. Iš apeiginių valgių ilgiau
nei kituose Lietuvos kraštuose
išlaikytas paprotys kepti bulvių
ir grikių tešlos pailgas, batono
dydžio bandeles su kanapių
ar aguonų įdaru – šaltanosius.
Dzūkai viralui augino nemažai
lęšių, žirnių. Užaugdavo nemaži
griežčiai. Šiliniai dzūkai priskaičiuoja apie 100 rūšių nenuodingų
grybų, o patys valgė tik baravykus
(tik juos ir vadina grybais), dar
voveraites, žaliuokes ir rudmėses,
18
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kurias raugdavo (sūdydavo)
kaip agurkus.
Baravykus
džiovindavo ir
parduodavo,
kad nusipirktų,
druskos, kvietinių miltų ir
t.t. Grybus kad
ir valgydavo,
tuo per daug
nesididžiuodavo, nes laikė „menku valgiu“. Džiovintais baravykais
gardino kopūstienę, bulvienę,
burokėlių, kruopų sriubas. Dažnai
virtas grybų rasalas. Tai džiovintų
baravykų viralas, patirštintas miežinėmis kruopomis, pagardintas
pakepintais svogūnais. Dzūkijoje
mėgo bulves, kurias ant krosnies
pado kepdavo kiekvieną rytą. Per
vakarienę grūsdavo bulvinę košę,
į kurią pildavo porą saujų aguonų.
Tokia košė dažnai valgyta tiesiog
užsrebiant vandeniu, pagardintu
trintomis spanguolėmis. Šventadieniams kepdavo tarkuotines
bulvines bandas. Iškeptas ant
kopūstlapio, apvalias bandas perliedavo aguonpieniu, pertepdavo
medumi ir dar palaikydavo šiltoje
krosnyje. Dar viena dzūkų kulinarinė įdomybė – jie iki šiol mėgsta
valgyti nerūkytus kumpius, dešras
ir lašinius. Jie (ir kadaise suval-

Steponas Kairys (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras) yra
rašęs, kad aukštaičiai moka širdimi
ir protu užsimoti. Jiems būdinga laki fantazija, neprarandant
žemės po kojomis. Žmoniškumas,
svetingumas, palinkimas bendrauti su platesniu pasauliu, negu jo
tematoma pro savo pirkios langą.
Todėl suprantama, kad aukštaičiui
buvo svarbu ne tik pačiam skaniai
pavalgyti, bet ir kad kaimynas apie
tai žinotų. Mėgo svečius priimti
ir patys pasižmonėti. Garsėjo
papročiais, susijusiais su duona.
Mergina, iškepusi pirmąją duoną,
buvo pakilnojama, sodinama ant
suoliuko, atsukama link durų.
Tai tam tikra apeiga, reiškianti
perėjimą į suaugusios, mąstančios
apie ištekėjimo galimybę, statusą.
Kupiškio apylinkėse kraitvežiams
būdavo įduodamas drobėje įvyniotas duonos kepalas, kad marti
nutekėtų su savo rūgštimi vyro
šalin.
Dainingieji, šmaikštūs Rytų
aukštaičiai kiekvieną rytą kepė
ir tebekepa blynus. Kulinarijos
žinovas Vincentas Sakas sako, kad
nėra senesnio žodžio už blynai.
Slavai daug vėliau pradėjo sėti
javus. Kad iškeptų blynus, reikalingas blendinys, nuo šio žodžio
ir kilęs žodis blynai. Senovinėse
lietuvių kulinarijos knygose
rašoma, kad blynai turi būti dideli
kaip saulė, apvalūs kaip saulė,
raudoni kaip saulė ir karšti kaip
saulė (www straipsniai.lt/kulinarija valgiai).
Tikrieji aukštaitiški blynai yra
paliepsniai kepami ant žarijų,
prie ugnies, kai iš karto kepa
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abi pusės. Kūrenti reikia sausa
lapuočių malka. Gali būti ir šusti
blynai, kai iškepti aptepami kokiu
nors riebalu, kraunami vienas ant
kito ir stumiama į išsikūrenusią
krosnį. Dažnai kepti rauginti
blynai, kuriuos užmaišydavo iš
vakaro ir būtinai įtarkuodavo bulvių. Po skerstuvių kepė kraujinius
blynus – į ruginę tešlą įplakama
kraujo. Tokią tešlą per naktį
palaikydavo lauke, o ryte kepdavo
krosnyje prieš liepsną ir valgė su
spirgių padažu.
Vidurio, Šiaurės Lietuvoje, kur
kviečiai gerai derėjo, pats populiariausias valgis – virtiniai. Juos
virė ir per pusryčius. Visos šio
krašto šeimininkės turėjo įrankius virtiniams gaminti: geldelę
(geriausia liepinė, sakoma, kad
tokioje geldelėje minkant tešlą išverda minkščiausi virtiniai), poilgį
kočėlą, kiaurasamtį, stalnyčią –
lentą, ant kurios dedami iš puodo
išimti virtiniai. Kuo didesnė, turtingesnė šeimyna, tuo stalnyčia
didesnė. Virtiniai – miltinės tešlos
kukuliai su įdaru. Be virtinių neapsiėjo šio krašto vestuvės, krikštynos. Virtiniai taip mėgti, kad šio
krašto žmonės, norėdami apie ką
nors labai maloniai pasakyti, prilygindavo tai virtiniui: pvz., „Jos
sūnelis minkštutis, gražutis, kaip
virtinėlis“ arba „Tai šiandien jis
geras, linksmas, kaip ką tik virtinių prisišveitęs“; „Mergelė maloni
ir graži, lyg būtų vien virtiniais
maitinama“. Pavasarinių švenčių
metu virtinių sočiai privalgyti
privalėjo visi šeimos nariai, kad
karvės būtų pieningos, žolė gerai
želtų, vištos dėslios būtų. Mėgę
aukštaičiai ir kakorus (makorus). Jie kiekvienam Aukštaitijos
pakrašty vis kitokie, bet pagrindas
virtos ir sutrintos bulvės (kartais
tarkuotos) bei miltai. Rokiškio
apylinkėse kakorus kepdavo ir su

įdaru. Įdaras galėjo būti mėsos,
žuvies, bet dar dažniau virtų smulkintų morkų ar griežčių.
Buvusiose Šiaulių, Biržų ir
Panevėžio apskrityse XX a. pradžioje sekmadienio pusryčiai nė
vienoje šeimoje neapseidavo be
miežinio (per pusę su tarkuotomis
bulvėmis) ragaišio, kurį dar šiltą
laužė ir dažė į vieną iš dažinių. O
tų dažinių Aukštaitijoje daugybė: taukinis, kruopinis, bulvinis,
kopūstinis, burokinis, kiaušininis,
miltinis… Darė ir silkinį. Silkes
nuplauna, sudeda į indą, užpila
trupučiu vandens, tirštai užbarsto
pjaustytais svogūnais ir stumia
į iškūrentą krosnį. Silkei ištroškus, išima kaulus, sutrina, užpila
kanapių ar sėmenų aliejumi, įdeda
trintų garstyčių grūdelių, viską
gerai išmaišo ir – į stalą. Toks
padažas tiko ragaišiui dažyti, bet
skanu ir su bulvėmis, blynais.
Šiaurės aukštaičiai miežinio
salyklinio alaus gaminimo ir vartojimo tradicijos tęsėjai.

Žemaičiai ypač mėgo kanapes
Sunkiose ir ilgose grumtynėse už
ekonominį būvį ir laisvę susiformavo santūrus ir uždaras žemaičio
būdas. Jie nuo seno savo vienkiemiuose gyvenę labai erdviai, nutolę
vienas nuo kito per šuns lojimą, re-

Vidurio, Šiaurės Lietuvoje, kur
kviečiai gerai derėjo, pats
populiariausias valgis – virtiniai.
tai dairėsi į kaimyno kiemą. Viskas
buvo daroma pirmiausia dėl savęs,
todėl ir maistą gamino ne prieš
kitus pasirodyti, bet kad būtų kuo
paprasčiau, greičiau pagaminamas, kad būtų sotus. Jie ilgiausiai
Lietuvoje išlaikė atvirą ugniakurą,
kuriame labai patogu virti putras,
įvairiausias košes. Atvirą ugniakurą nesunku ir pakurti, galbūt tai ir

nulėmė, kad jie vieninteliai iš visų
Lietuvos regionų virdavo ir pietus.
Rytą žemaičiai dažniausiai pradėdavo koše. Apie Skuodą norėdami pasiteirauti ar jau po pusryčių
klausdavo: „Ar jau po košės?“ Niekur daugiau Lietuvoje neaptiksime
tiek košės pavadinimų: marškonė,
pusmarškonė, šilkinė, pusšilkinė,
kruštinė, pusiauėdinė…
Duoną žemaitės kepė specialiuose nameliuose – ubladėse.
Labiausiai šiuose kraštuose buvo
paplitusi tvilkyta (plikyta) duona.
Duona užmaišoma ąžuoliniame
ar uosiniame lovyje, kuris dažniau
būdavo skobtinis ir pasižymėjo
dailumu. Skaptuotinį pamažu
išstūmė lapuočių medienos,
lentiniai, į viršų platėjantys loviai
su keturiomis rankenomis galuose. Lovių dydis priklausė nuo
šeimos dydžio. Dažnai iš karto į
krosnį buvo pašaunama 12 kepalų
duonos, todėl lovių pasitaikydavo
iki 120 cm ilgio ir 0,50 m aukščio.
Maišant tvilkytą duoną, rupiau
sumaltų (sumalinių) miltų dalis
lovyje padalinama į dvi dalis ir
vidury pilamas karštas vanduo.
Kartais miltų viduryje padaroma
duobė verdančiam vandeniui
supilti. Žemaitės įsitikinusios, kad
duonos kokybė labai priklauso nuo
intensyvaus tešlos plakimo ir maišymo. Užmaišymą paplakti egliniu
menturiu moterys keldavosi ir
naktį. Žemaitiškos duonos būtini
komponentai – kmynai (kvynai),
druska ir kartais į ruginę duonos
tešlą įdėdavo sėmenų, cukraus.
Ant ližės, kad duoną būtų patogu
pašauti į duonkepę, dėjo ne tik
kopūstlapius ar klevo lapus, ajerus,
bet ir paparčius, tirštai pabarstydavo (pasūdydavo) ližę sėmenimis.
Bulvės Lietuvoje paplito tik XVII
amžiaus pabaigoje, bet tapo antrąja
lietuvių duona. Kugelis (bulvių
plokštainis), bulvinės bandos, vė2012 vas arIs
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darai, didžkukuliai šventadieniais,
per talkas tampa nepakeičiamais
valgiais. Kulinarijos tyrinėtojai
aiškina, kad minėtieji bulvių patiekalai atkeliavo iš Vakarų Europos.
Patobulinti, pritaikyti lietuvio
skrandžiui jie taip seniai ir tvirtai
įsitvirtino mūsų krašto virtuvėje,
kad juos drąsiai galima priskirti
prie nacionalinių valgių.
Lietuviai iš mėsos labiausiai
pamėgę kiaulieną. Tebegaminamas dar XIII a. rašytiniuose
šaltiniuose minėtas skilandis. Tai
šeimininkės pasididžiavimas, nes
tvirtai prikimšti, tinkamai suslėgti, išrūkyti mėsa kimštą pilvą
reikėjo sumanumo. Rytų aukštaičiai mėsą rūko dūminėse pirkelėse, dūmą skanindami vaismedžių
mediena, kadagiu.
Visoje Lietuvoje skerstuvės
neatsiejamos nuo kraujinės sriubos, daugiausia vadinamos juka.
Juka gardinama ruginiu raugu ar
juoda duona, džiovintais vaisiais,
kvepinama mėtomis, peletrūnu ar
diemedžio viršūnėle.
Žemaitijoje paplitusi ypatinga
sviesto rūšis – kastinys, be kurio
neapsieina nė vienas suėjimas,
šventė, ir kurį, kaip ir duoną
kepti, privalėjo mokėti pagaminti
kiekviena šeimininkė.
Lietuvos moterys sviestą vis dar
„muša“ senovinėje muštokėje. Kad
sviestas būtų skanus, geltonas, piemenėliai stengėsi karves paganyti
geltonžiedžių gėlių pievelėse. Tradicinės varškės sūris, kuris neseniai
20
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naudotas visose pavasario ir vasaros
ciklo kalendorinėse, šeimos šventėse, tebespaudžiamas tradiciškai,
slegiamas mediniuose slėgtuvuose.
Lietuva upių, ežerų kraštas,
todėl žuvis dažna mūsų racione.
Tuo labiau pajūryje netrūko nei
žvejų, nei žuvies patiekalų. Pajūryje dar tebegaminami bučiai, gaudomos stintos, į tinklus jas varant
specialiomis baldėmis. Ilgesniam
laikymui žuvis patys žvejai ir rūkė,
ir sūdė, ir džiovino…
Iš tradicinių gėrimų vartojama
rauginta sula, duoninė gira, Šiaurės Aukštaitijoje miežinis salyklinis alus. Rokiškio apylinkėse
dar gaminamas ypač archajiškas,
keptinis alus. Šį alų (su retom
išimtim) kaip ir duoną dažniausiai gamina moterys.
Žemaitijoje, o ypač apie Šilalę,
kaip niekur kitur, buvo mėgstamos kanapės. Ši kultūra labiausiai
tiko pasninkui. Populiariausias
patiekalas kanapių taboka (spirgutis) – pagruzdintus grūdus pildavo
į grūstuvę ir sugrūdę, išsijoję,
vėl pila į grūstuvę. Beria druskos
pipirų ir supjaustytų svogūnų.
Mišinį grūda tol, kol pasidaro
tešla. Tada vėl viską spragina
keptuvėje, kol pasidaro milteliai.
Valgo su bulvėmis. Neapsieita be
kanapinio pieno, kuris gaunamas
ant trintų kanapių užpylus šilto
vandens. Kanapių rasalas – į kanapių pieną įmaišo sutrintą silkę

Visoje Lietuvoje skerstuvės
neatsiejamos nuo kraujinės sriubos,
daugiausia vadinamos juka.
ir svogūnų. Košė iš kanapių – paskrudintos kanapės sugrūdamos,
nusijojamos ir jų miltai pilami (vis
pamaišant) į verdantį vandenį.
Paskaninama svogūnais, pipirais,
druska. Garstyčnikas – sudaigintų ir smulkiai sumaltų rugių

tyrė su grūstais garstyčių grūdais.
Žemaičiai neprisimena salyklinio
miežinio alaus tradicijos. Povilas Višinskis tvirtina, kad XIX a.
pabaigoje visoje Žemaitijoje buvo
gamintas ir miežinis alus. Jo mada
galėjo išnykti dėl kromuose atsiradusio pirktinio alaus, degtinės,
be to, į šį regioną buvo nukreipta
didelės spirito, anodijos (eterio ir
spirito mišinys) kontrabanda. Prie
stipraus alaus nunykimo prisidėjo
ir Motiejaus Valančiaus vadovaujamo blaivybės sąjūdžio veikla.
Už tai žemaičiai mėgsta duoninę
girą, iki rugiapjūtės išlaikydavo
raugintą beržų sulą.

Klaipėdiečiai jau seniai
geria rytinę kavą su pienu
Panašiai maitinosi ir klaipėdiečiai, tik jie valgė daugiau pieniškų
produktų ir žuvies. Mažojoje
Lietuvoje jau labai seniai per pusryčius įprasta rytinė kava su pienu.
Duoną prie kavos tepė sviestu,
kiauliniais taukais ar marmeladu. Mėgo duoninius kukuliukus,
užšutintus pienu. Mėgstamas jų
pusryčių patiekalas paščiūkai –
šiltas miežinis alus (be laipsnių), į
kurį, kad būtų tirštesnis, įdėdavo
miltų. Vasarą, rudeniop labai
mėgo valgyti obuolines, kriaušines
sriubas su pienu ir muize (avižinių
miltų tyre). Pietums mažlietuviai
virė lapienes sriubas ir ypač šiupinį – žirnių ir bulvių košę su rūkyta
kiauliena. Garsūs klaipėdietiški
biskvitai. Vienas iš jų kepamas taip:
5 kiaušinių tryniai išplakami iki putų
su 250 g cukraus, 5 šaukštuose vandens ištirpinama vanilė ir supilama į
kiaušinių plakinį. Išplakus baltymus,
įdėti nedaug krakmolo ir išmaišyti.
Viskas supilama į vieną dubenį.
Suberti 125 g miltų, sumaišytų su
kepimo milteliais ir gerai išmaišyti.
80 laipsnių temperatūroje kepama
50 minučių. Skanaus!

Gražina
Pranauskienė:
„Abu krantus“ skiriu
visiems išeiviams

P

amažu, po posmą, po eilutę,
žodžiai lyg žvaigždės švietė
kelią į kregždžių lizdus,
žuvėdrų klyksmą, tolimų
krantų aidu sekė jaunystės
aistras. Posmų posmai liejosi į
patirties pritvinkusią gyvenimo
jūrą. Kai prisipildė tąsiomis žolėmis apžėlę Ramiojo vandenyno
krantai, ėmė plėstis daugelį metų
išeivijoje praleistų beprasmių
dienų ir naktų tėkmė, vos vos
suspėdama sulaikyti plūstančius
prisiminimus. Bėgančios eilutės
įsirėmino neužmirštamomis
akimirkomis, galiausiai pavirsdamos nesibaigiančių sakinių seka,
nusitiesusia į „Abu krantus“.
Daugelyje eilėraščių svetimoje
šalyje patirta netektis slepiasi
dienoraščiuose, girgždančiose
skryniose ar maloniuose prisiminimuose, kurie tebeskraido
jaunystės takais.
Australijoje praeities vizijas
saugo aborigenai:

Aborigeno pėdos
Praeivių minioje stebiu aborigeną,
Be batų pražingsniuojant tylomis.
Toks tamsiaodis, rudas, susiraukęs,
Jis drebia man kažką paskubomis.

Ir čia, ir ten
Visada aš tave prisiminsiu,
Tu, Australija, grožio šalis!
Tu gamta nuostabia pamylėta,
Ir labai nuoširdžiais žmonėmis.

Tik į akis nežiūri ir krypties neklausia −
Pažįsta Melburną tikriausiai mintinai.
Nosiaskylės nervingai jojo kruta,
Tarp svetimų turbūt jam negerai.

Na ir kas, kad tiktai per ekraną
Pamatau aš tavąsias valdas?
Naktimis gudrūs posumai stena,
Jų medžiotojų spąstai neras.

Juk jo seneliai prieš daugybę metų
Šeimininkavo šitoje šaly,
Kol anglai čia atklydo okupantai
Naikinti ką tik rado pakely.

Na ir kas, kad esu net nemačius
Miestų, kaimų, plačių dykumų?
Tu apglėbus mane pasiūbuosi,
Raibuliuos švelnūs tonai bangų...

Pro šalį pralėkė net dvi šimtinės,
Svarbiausių metų niekas negrąžins.
Tiktai kas liko iš brangios gimtinės,
Aborigenų protėviai atmins.

Kur vytelės tarp kopų pasklidę,
Tarp nuodingų gyvačių urvų,
Krokodilų baisių ir nuodingų,
Man gyventi labai neramu.

Naikino, engė, šautuvus užtaisę,
Čionykščius senbuvius ateiviai iš toli.
Privežę kalinių, vagių ir medžių,
Baltieji įsikūrė šioj šaly.

Čia jaučiuosi lyg pamestas vaikas,
Neįtilpęs kengūros sterblėn,
Nenurimęs miške su koalom,
Besižvalgantis savo erdvėn.

Aborigenų šeimos išardytos,
Nes buvo atimti iš jų vaikai,
Kurie užaugę be savųjų vyto,
Vyriškiai nusigėrė visiškai.

Lietuvos ir Australijos pusėj
Bunda miestai, kilnojas stogai.
Kai lietuvišką pienę nupūsiu,
Iš Australijos sveikins žaibai.

Smaila strėlė svyruodama kabojo
Senajam rudaakiui ant peties.
Žingsniavo jis po miestą basakojis,
Ieškodamas senelių praeities.

237 puslapių
apimties, 172
eilėraščių rinkinį su iliustracijomis „Abu
krantus“ išleido
Klaipėdos
leidykla „Eglė“.
Redaktoriai
Vilmantas Vilkončius ir Nijolė
Darroch. Jeigu mano knyga nors
kiek padės palengvinti svetimybės
naštą, jausiuosi, jog savo gyvenimo patirtimi ne tuščiai su jumis
dalinausi.
Dėl leidinio su autografu galima
kreiptis adresu: Grazina Pranauskas, P. O. Box 335 Glenhuntly,
Vic. 3163 Australia arba el. paštu
pranauskas@supasonic.com.au.

Kas žino, kur mane, svetimšalę, gali
nuvesti nuolat šėlstančios likimo
bangos? Tačiau kur benuplukdytų, mintyse tebūnu pasiruošusi
atsisveikinti su labai svetinga, bet
vis tiek svetima man šalim. Kad ir
labai svajojant ištrūkti iš laikinojo
apsigyvenimo aplinkos, ne dažnam
pavyksta. Užsienyje susirandami geriau apmokami darbai, gimsta naujos
pažintys, kuriasi šeimos, pamažu
dygsta iš gimtos aplinkos išrautų augalų daigai. Taip ir yra, kad „vis rytoj,
rytoj“ šaukę pelėdžiukai lieka tupėti
viename, o ilgėtis kito kranto.

2012 vas arIs

21

AKTUALU

tapti

rašytoja

Lapkritį išėjo pirmoji Justinos Šemetaitės, jaunos lietuvės, gyvenančios
ir studijuojančios Londone, peozijos knyga „Parted“. Anglų kalba. Dėl
to J. Šemtaitei vis tenka teisintis, tarsi būtų ką išdavusi ar nusikaltusi.
Tačiau kūrybinio rašymo bakalauro studijas baigusi ir tarptautinę
leidybą magistrantūroje studijuojanti pašnekovė sako, kad kuria ji ir
lietuviškai, o antroji jos knyga pasirodys būtinai gimtąja kalba.

M

ergina nė nebando neigti
savo ambicijų tapti rašytoja, o aš tikiu, kad jai tikrai
gali pasisekti – ji moka
dėlioti žodžius, moka elgtis
su kalba ir mintimis, ką pastebėti
galite ir šio interviu atsakymuose.
Turbūt ne pirma paklausiu – kodėl
poezijos knygą išleidai angliškai?
Apskritai, kodėl eiles rašai angliškai?
Užsimezgus kalbai apie mano kūrybą Deimantė
Dokšaitė
ar knygą, šitas klausimas visuomet
pirmas sąraše. Ir aš visada jaučiuosi
taip, lyg turėčiau iš karto apsiginti –
rašau ir lietuviškai, tiesiog eilės anglų
kalba kažką sudomino pirmiau...
Įstojusi studijuoti kūrybinį rašymą
Londone, neturėjau kitos išeities,
kaip prisijaukinti anglų kalbą. Eilės
lietuvių kalba man įprastos kaip
duona ir vanduo. O kūryba anglų
kalba reikalauja daugiau pastangų,
redagavimo, netgi daugiau struktūros, bet kartu skatina ir tobulėti.
Šiandien galiu sakyti, jog rašau abiem
kalbom, nes tokia emigranto kasdienybė – privalai prisitaikyti, nes kuri
ne sau. Be to, malonu žinoti, kad savo
skaitytoją galiu pasiekti tiesiogiai, ne
per vertėjo prizmę.
Kas nors net pasakytų, kad lietuvių kalba turtingesnė nei aglų...
Arba kad tik gimtąja kalba galima
geriausiai, tobuliausiai išreikšti savo
jausmus ir mintis.
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Meilės lietuvių kalbai atimti
negalėtų niekas, tačiau kuriantis
žmogus visuomet alkanas naujų
išgyvenimų, o rašydamas kita kalba niekada nežinai, kur tas tekstas
tave nuves. Dažnai pats save nustebini. Kartais sugrįžtu paskaityti
savo ankstesnių kūrinių ir būna
labai sunku patikėti, kad jie mano:
stilius, žodžiai, net mintys atrodo
svetimos. Jeigu tekstų neverti,
privalai prisitaikyti prie kalbos
struktūros, tad ir mąstyti imi
kitaip, renkiesi kitokius žodžius,
kitokias metaforas. O išreikšti save
kita kalba, žinoma, yra sudėtingiau, tačiau kalbėdami lietuviškai
dažniausiai apsiribojame skurdžiu
buitiniu žodynu, tad tos svaiginančios kalbos laisvės irgi nėra – ją
dažniau pažįstame iš knygų.
Ne vienas eilėraštis atvirai arba
kiek pridengtai gvildena emigranto, svetimo, atvykėlio išgyvenimus.
Vadinasi, pati tai stipriai išgyvenai?

Taip pat stipri melancholija. Bet gal
visa poezija tokia, gal eilės neturi
būti rašomos džiugesy?
Matyt, tokia kuriančio natūra –
sutirštinti spalvas. Ir su šypsena
lūpose gali rašyti apie blėstančią
meilę ar namų ilgesį. Aš išdrįsiu
pasakyti, kad tik labai gerai rašiklį
įvaldę poetai ir poetės gali lengva
ranka rašyti euforija trykštančius
kūrinius: svetimų laimė niekam
neįdomi, o skausmas, matai, jau visai kitas reikalas... Apskritai, poezija iš lėto miršta, nes visi nori rašyti,
bet ne skaityti. O ir tie, kurie sugeba surimuoti saulė / pasaulis jau
laiko savo poetais – galbūt todėl ir
suvokimas, kas ta poezija, dažnai
romantizuojamas, iškreipiamas.
Kad parašytum stiprų eilėraštį, kuris sudrebintų kito žmogaus širdį,
reikia ne liūdnų būdvardžių, bet
tobulai išreikštos minties. Geras
eilėraštis gali prilygti trijų šimtų
puslapių romanui.
Spalvos. Jos visuose eilėraščiuose
minimos, dažniausiai balta ir mėlyna. Kuo spalvos tau svarbios? Ypač
tos dvi dominuojančios?
Balta spalva dažnas svečias mano
eilėse, bet mėlynos net pati nepa-

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Suvystyta svajonės

Nebuvau sutikusi emigravusio
žmogaus, kurio nebūtų kankinęs
namų ilgesys ar troškimas viską
trenkti ir sugrįžti į savo kraštą,
kur miela ne tik kalba, bet ir kiek
vienas pakelės suoliukas. Mano
pačios adaptacija buvo labai sunki, nes esu ambicinga ir be proto
užsispyrusi – dažnai pati sau
pasistatydavau barikadų, kad tik
tobulėčiau. Turbūt todėl nenuostabu, jog tokie išgyvenimai atsispindi ir eilėse. Tikiu, kad jie yra
pakankamai stiprūs pasiekti kitą
žmogų per tekstą. Tačiau dažnai į
savo kūrybą įpinu ir kitų žmonių istorijas, tad nereikėtų visko
priimti už gryną pinigą: kartais
jaudinantis eilėraščio siužetas gali
gimti nugirdus tautiečių pokalbį
traukinyje... (šypsosi – aut. past.)

stebėjau. Balta mane nepaprastai
intriguoja, nes joje gyvos asociacijos,
žadinančios prieštaringus jausmus:
baltas gali būti ir nuotakos nuometas, ir sausio sniegas, ir kapučino
puta, ir sauja tablečių. Žinoma, tokių
pavyzdžių gali surasti ir kitoms
spalvoms, bet balta yra visų spalvų
ir atspalvių pradas, visko pradžia.
Man patinka spalvingi įvaizdžiai
eilėse, žaismingos metaforos, kurias
galėtum ne tik pajausti, bet ir pamatyti. Tarkim, jei kartais sunku tekste
subtiliai išreikšti širdgėlą, gali pasitelki spalvas – baltą ir mėlyną. Ir net
jeigu skaitydamas žmogus tų spalvų
neakcentuos ir neieškos joms paaiškinimo, vis tiek atpažins ir nuotaiką,
ir perteikti bandytą jausmą.
Ir dar Londonas. Jis irgi „įsispraudęs“ beveik į visus eilėraščius.
Londonas man primena magišką
skrybėlę, iš kurios gali ištraukti kur
kas daugiau nei vien baltą triušį. Tai
permainingas miestas su savita kultūra ir taisyklėmis. Kad galėtum pradėti gyventi, pirma turi jį prisijaukinti, apsišniukštinėti. Mano eilėse jis
dažnai atvaizduojamas kaip mirties
taškas ar labirintas, nes toks jis gali
būti. Ir aš burnoju ant šito miesto,
bet čia kiekviena diena atneša kažką
naujo: gal dviejų valandų automobilių spūstį, kurioje pagaliau pabaigi
skaityti seniai pradėtą knygą, o gal
kaimyną iš trečio aukšto, iš mažo
Lietuvos miestelio. Čia visi nuolat
migruoja ir nuolat skundžiasi – tokia
Londono įtaka. O žmonės vis tiek
pasiruošę ir sielą velniui parduoti,
kad tik čia atvažiuotų...
Skaitant atrodo, kad gyvenimas JK
sostinėje tavęs nelepino?
Visko buvo, daug prisiskųsta, bet aš
vis dar čia. Jau keiksmažodžiu virstanti emigracija nei vieno nelepina.
Bėda ta, kad šis kelias dažnai tik į
vieną pusę – pirmyn. Todėl ir išsigąsti atvažiavęs, kad viską amžiams
praradai. Ir jautiesi lyg niekada
nesustojančioje karuselėje: vieną
dieną geriau, kitą, žiūrėk, jau neri į

Begėdė
tu parsiduodi liūdesiui tarytum kurtizanė
negėda tau ir netgi man negėda dėl tavęs
ir tavo akys didumu kamanių masina
lyg antakius tau miestas išriečia gatves
tu moteris praradusi ramybę bet ne garbę
nors liepžiedžiuos dar justi kvapas nuodėmių
iš tarpdančio tau griausmas išsirango dieve
tu priverti kiekvieną abejot nekaltumu
langai ir sienos nusigręžtų jei įstengtų
bet tuštumoj vieni šešėliai ganos negirdėt
kada pargriauna kelią medžiai ir pravirksta galvos
granito kareivėlių iš užmirštų kapų kada
pabyra žvaigždės tarsi mana ir be gėdos
tu parsiduodi liūdesiui ieškodama namų
dugną. Ir Lietuvoj, ir čia gyvenimas
nenuspėjamas, tik, galvoju, čia
tiek daug visko vyksta, kad sunku
suprasti, į ką reikia dėmesį kreipti,
kuo rūpintis. O jaunam žmogui
turbūt visur sunku išmokti gyventi
ir savo kelią atrasti, nesvarbu, kokiam mieste begyventų.
Kaip nutiko, kad išleidai poezijos
knygą? Ar tai pirmoji?
Mano dėstytojai universitete buvo
nepaprastai palaikantys, negailėjo
pagyrų nei patarimų. Paskutiniais
metais, kai pradėjau daugiau rašyti
emigracijos tema, matyt, įžvelgė potencialą. Man nė nežinant
išsiuntė mano darbus į keletą
leidyklų, ir violà. Tai pirma oficiali
poezijos rinktinė, bet tikiuosi, kad
ne paskutinė. Kita stotelė – knyga
lietuvių kalba (šypsosi – aut. past.).
Vilioja rašytojos karjera?
Man atrodo, kad mintis apie
rašytojos karjerą bus mane ne tik
suviliojusi, bet jau ir suvysčiusi.
Šiuo metu studijuoju Tarptautinę leidybą, norisi užsitikrinti
saugesnę ateitį, nes, mano galva,
rašytoju gimstama, bet užsidirbti
pragyvenimui vien iš knygų yra be
galo sudėtinga. Tad būti rašytojais
visu etatu kliūna tik tiems, kurie
sugeba ir gerai rašyti, ir gerai iš to
uždirbti. Kitiems tenka ieškoti kelių, kaip savo sugebėjimus panaudoti tinkama linkme, kad ir pinigų
uždirbtum, ir rašyti galėtum.

a postcard to mother
I assure you, mother:
there’s no beginning of this letter.
This need is out of date.
London is going bold
on the other side of the curtain,
on the blue lacy corset of the autumn cold –
like a full colour Chinese dragon swung to
death.
Every morning I wake up out of mistrust.
Drunk with energy,
with a naive don’t-give-a-damn attitude.
Little houses at that time are still sleeping
under the caps of the semi-skimmed sun –
like speckles on muscular shoulders.
I have no right not to be right, mother.
I’m alone like a naked leg.
In a single fresh breath
I can sing the national anthem.
But it’s a private thing.
London is getting up sharply
like the pop of a stranger’s umbrella.
In the dimly lit bathroom a blade cuts a face
and the face cuts itself in a vapour.
That’s how alone I am, mother –
as a heaven’s hand in hell.
Only the landscape and soft words
like the flowers of corpses
might be shot down.
I am organised prose.
I shift lower and upper cases of raging winds
that rip up the clothes of clouds and prayers.
Don’t worry, mother.
My life doesn’t stop canvas from being
beautiful paintings.
Even if it does not mean anything,
even if it’s built on the basis of a word –
logic is a complication.
I look at things
with a secret wish to win
against shit, animals and days.
I assure you, mother:
in the orange waist and helmet
with neither aim nor plan
I am a beautiful stream of curses.
J. Šemetaitės knygą rasite čia:
http://www.corruptpress.net/?q=node/29
2012 vas arIs
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AKTUALU
gų mokinių, motyvuotų aktyviai
dalyvauti mokykliniame gyvenime
bei atkakliai siekiančių savo tikslų.

Kaina:
studijų kaina – 1500 € per metus,
antram vaikui – 750 €, trečiam
vaikui mokslas nemokamas.
Gyvenimas bendrabutyje su visu
aprūpinimu kainuoja 410 € per
mėnesį. Bendrabučio mokestis
mokamas tik 10 mėnesių per
metus.

Vasario 16-osios gimnazija

priima naujus mokinius
Iki 2012 m. balandžio 1-os dienos Vasario 16-osios gimnazijoje
vyksta registracija pokalbiui dėl priėmimo mokytis.
Vasario 16-osios gimnazija yra:
valstybės pripažinta privati
mokykla, kurioje mokomasi
pagal Heseno žemės Švietimo
ministerijos programą, papildytą
lituanistine programa. Gimnazijos atestatas pripažįstamas visame
pasaulyje. 2010 m. gimnazijai
suteiktas Heseno žemės Švietimo
ministerijos gabių vaikų ugdymo
sertifikatas;
l dvikalbė, jaunus žmones krikščioniška dvasia ugdanti mokykla.
Tai moderni ir tuo pačiu sauganti
bei puoselėjanti unikalią gimnazijos istorinę atmintį ir lietuviškas
tradicijas ugdymo įstaiga;
l didžiosios dalies mokyklos mokytojų, dėstančių anglų, lietuvių,
prancūzų, rusų ir vokiečių kalbas,
ši kalba yra gimtoji;
l mokymosi įstaiga, kurioje jauni
l
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žmonės dalyvauja tarptautiniuose
meno, sporto, ekonomikos ir politikos projektuose, kasdien mokosi
būti sąmoningi bei tolerantiški
Europos piliečiai.

Vasario 16-osios gimnazija siūlo:
draugišką ir šeimynišką atmosferą, kurioje ypač didelis dėmesys
skiriamas solidarumui, buvimui
kartu ir vienas kito pažinimui;
l mažas klases, kuriose mokytojai
gali atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus;
l moderniai ir jaukiai įrengtą
bendrabutį, kuriame vaikams,
globojamiems bendrabučio vedėjų, suteikiamos puikios sąlygos
mokytis ir tobulėti.
l

Vasario 16-osios gimnazija laukia:
l

smalsių, iniciatyvių ir kūrybin-

Priėmimui reikalingi
dokumentai
Į 5 klasę:
l 4 klasės trimestriniai pažymiai;
l klasės vadovo charakteristika;
l prašymas*
Į 6–9 klases:
l dviejų paskutinių klasių semestriniai
ir metiniai pažymiai;
l klasės vadovo charakteristika;
l prašymas*
Privalumas – geros vokiečių kalbos
žinios. Į 10-tą ir vyresnes klases priimami tik gerai besimokantys ir vokiečių
kalbą mokantys mokiniai.
Susipažinimo pokalbis
Pokalbiui registruojame iki
2012-04-01. Jis vyksta po to, kai
gimnazijoje gauti priėmimui reikalingi
dokumentai. Pokalbyje dalyvauja kandidatas į gimnazijos mokinius, vienas
arba abu tėvai (globėjai) bei mokyklos
direktorė.
Pokalbiui registruojame
gimnazijos sekretoriate:
tel. +49 6256 85990-0
fakso nr. +49 6256 1641
el. p. sekretariat@litauischesgymnasium.de
Apie priėmimą Jums pranešime raštu
iki balandžio 28 d.
*Prašymo formą galima gauti gimnazijos sekretoriate arba adresu
www.gimnazija.de

Kviečia Vilniaus lietuvių namai
Vilniaus lietuvių namų gimnazija 2012–2013 mokslo metais kviečia
mokytis lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių,
užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus.

Vilniaus lietuvių namų gimnazija:
teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
l tenkina mokinių pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius,
suteikia mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;
l teikia mokiniams švietimo,
socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;
l užtikrina sveiką ir saugią
mokymo(si) aplinką.
l

Į Vilniaus lietuvių namų
gimnaziją priimami:
iš užsienio atvykstančių / parvykstančių lietuvių vaikai;
l ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
l lietuvių kilmės tremtinių ir
politinių kalinių palikuonys ir
užsieniečiai.
l

Svarbi informacija:
vaikai į pirmą klasę priimami
sulaukę 7 metų arba kai vaikui
sueis 7 metai iki einamųjų metų
l

gruodžio 31 dienos. Kitu atveju
turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis
Vaiko brandumo mokytis pagal
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. ISAK-2173;
l į kitas klases priimami 7–17
metų mokiniai. Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę,
kurioje mokosi vienerius metus
lietuvių kalbos;
l atvykusių iš užsienio asmenų
ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymo
ir Bendrųjų ugdymo programų
reikalavimais;
l atvykusių iš užsienio asmenų,
neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų,
pasiekimus įvertina direktoriaus
įsakymu patvirtinta komisija.

Gyvenimo sąlygos
Moksleiviai, atvykę iš užsienio,
gyvena renovuotame mokyklos bendrabutyje, kuriame yra
valgykla, aktų salė, darbo, poilsio
ir sporto kambariai. Mokiniai,
kurie atvyko iš užsienio ir mokėsi
mokykloje bei sėkmingai ją baigė,
gali pretenduoti į tikslines priėmimo vietas Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Mokslas, gyvenimas
bendrabutyje ir maitinimas yra
nemokamas.

Reikalingi dokumentai:
tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
l pirmumo teisę patvirtinantys
dokumentai (jeigu taikomi pirmumo
kriterijai);
l vaiko gimimo liudijimo originalas ir
kopija;
l nustatytos formos vaiko sveikatos
pažymėjimas;
l užsieniečio piliečio pasas ar / ir leidimas laikinai / nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje;
l notaro patvirtintas tėvų sutikimas
dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės
pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo
Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio
tėvai negyvena Vilniuje.
l

Tėvų (globėjų) prašymas pateikiamas
iki 2012 m. liepos 15 d. Kiti dokumentai
priimami iki rugpjūčio 25 d. Priėmimas į
mokyklą vyksta rugpjūčio 25–31 d. nuo
9 val. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.
Mokykloje veikia šie būreliai: dailės,
dailės bičiulių, dizaino, liaudiškų šokių,
choreografijos, kamerinio choro, solinio
dainavimo, sporto (krepšinio), sportinių
žaidimų, technologijų, informacinių
technologijų, fotografijos, teatro.
Vilniaus lietuvių namai
teikia šias paslaugas:
l sudaro sąlygas pasaulio lietuvių
bendruomenėms vykdyti švietimo ir
kultūrinę veiklą;
l užtikrina suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
l teikia informacinę, konsultacinę
ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą
mokykloms ir mokytojams;
l moko asmenis, nemokančius valstybinės lietuvių kalbos.
Informacija teikiama:
Dzūkų g. 43, LT-02116, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 269 5773, +370 5 269 5173
Fakso nr. +370 269 5173
El. p.: centras@lnamai.lt; rastine@
lietuviunamai.vilnius.lm.lt
www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt
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J. Zimnickas:

Užsidėsiu gerą koją ir
dalyvausiu olimpiadoje!

Ne kartą pagalvoju, kuo būčiau, ką veikčiau, jei gyvenimo aplinkybės būtų susiklosčiusios
kitaip. O jeigu... jeigu mama būtų nesusirgusi neišgydoma liga, būtume toliau gyvenę
kaime. Kur būtų tada nubloškęs likimas? Ar būčiau įstengusi iš to kaimo „išsirauti“, o gal
būčiau buvusi ūkininkė? Niekada gyvenime dėl nieko negali būti tikras. Daug dalykų būtų
neįvykę, jeigu ne skaudus lūžis. Bet ne apie mane šis pasakojimas, o apie vaikiną, kurio iš
anksto „sudėliotas“ gyvenimas nukrypo 180 laipsnių kampu nuo tikrovės.

Božena
Bobinienė

L

ikimas ne iki galo yra mūsų
pačių rankose. Kartais įvyksta
nenumatomi dalykai, užplūsta sunkūs išbandymai, nauji
sprendimai... Ir kai atrodo,
kad jau viskas prarasta – staiga „tunelio“ gale suspingsi blanki švieselė, ji šviečia stipriau ir stipriau...

Gimęs ūkininkų šeimoje
Jonas pasaulį išvydo 1982 metais,
rugsėjo mėnesį Punsko ambulatorijoje. Jis buvo vienas paskuti26
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niųjų šioje ambulatorijoje gimusių
kūdikių, vėliau visi Punsko krašto
naujagimiai gimdavo Seinų arba
Suvalkų ligoninėse. Jonas gimė su
trumpesne dešine koja.
Iki 22 metų gyveno Burokų
kaime (Punsko valsč.) tėvų ūkyje.
Vaikystė prabėgo greitai. Jonukas
augo kaip ir jo bendraamžiai –
nepaisant negalios, jis buvo labai
vikrus: išdykavo, žaidė, bet nebuvo lepūnėlis – dar mažas „bamblys“ skubėdavo ir tėvams ūkio

darbuose padėti. Berniukas lankė
Punsko pagrindinę mokyklą,
tačiau mokslai nelabai sekėsi:
pirma – Jonas labiau nei mokslą
mėgo pokštus, antra – nuo pat
pradžių labai daug laiko leisdavo ligoninėse, sanatorijose, toli
nuo namų, kitoje Lenkijos dalyje
(Kielcai, Busko-Zdroj). Mėnesį
išbūdavo tenai, o parvažiavęs
namo – mėnesį eidavo į mokyklą, ir vėl atgal į ligoninę. Tokia
sistema truko dvejus metus – I ir

svečias

II klasėje patirtos spragos vėliau
turėjo įtakos tolesniam Jono švietimui. Tėvai buvo užsiėmę ūkio
darbais, ilgainiui ir sesės išėjo
iš namų, sukūrė šeimas. Jonui
mokslai nesisekė, daug dalykų jis
mokykloje nesuprasdavo ir nesugebėjo pasivyti programos, tačiau
niekada nesiprašė pagalbos. Be
to, jam mokykla niekada nepatiko. Jis buvo pasiryžęs perimti
iš tėvų ūkį ir tapti ūkininku. Po
pagrindinės baigė Seinų amatų

mokyklą, o vėliau – technikumą
Dowspudoje, ten tapo abiturientu.

nui buvo nauja patirtis. Jis pasijuto
esąs laisvas. Tačiau euforija neilgai
truko – nauja aplinka nelepino.

Koja trukdė gyventi, tad ją nupjovė

Iš Burokų – į Kembridžą

Baigęs mokslus, sesės Alicijos
paskatintas, Jonas susitiko su
Varšuvos ligoninės gydytoju
pasikonsultuoti dėl trumpesnės
kojos. Nors ligi šiol per daug ji jam
nekliudė, bet specialistas, apžiūrėjęs ją, pasiūlė amputuoti, neva
gyvenimo kokybei pagerinti. Koją
labai apsunkino protezas-batas.
Gydytojas tikino, kad galūnę nupjovus galima bus parinkti geresnį
protezą, išlyginti eiseną. Be to,
nesveika koja buvo tiek kreiva,
kad gadino visą klubą, stuburą.
Jonas išsigando. Jam tada buvo
19 metų, niekas negalėjo patarti,
ką daryti. Ilgai svarstė, bet po to,
kai daktaras paaiškino padėtį ir
įtaką sveikatai, vaikinas pasiryžo
operacijai.
Operacijos laukė pusė metų. Po
amputacijos Jonas galėjo užsidėti protezą-koją, su kuria galima
buvo vaikščioti. Poznanėje įsigijo
garsiosios „Otto bock“ firmos labai brangų protezą (prieš 10 metų
jis kainavo apie 30 tūkst. zlotų).
Jonas įsiskolino. Deja, dirbdamas
su tėvais ūkyje neįstengė greitu
laiku surinkti tiek pinigų, todėl
nusprendė išvažiuoti į Angliją.

Pirmi 8 mėnesiai britų salose Jonui labai prailgo ir jis neslepia, kad
buvo sunkūs. Be abejo, Lenkijoje
jam buvo daug lengviau gyventi – namuose vaikinui nerūpėjo
paprasti buitiniai dalykai – mamos buvo išskalbta, pagaminta
valgyti. Jonas tų darbų nemokėjo,
o Anglijoje viskuo reikėjo pasirūpinti pačiam. Jis ilgėjosi saugių
namų, kur viskas buvo pažįstama,
kur buvo artimieji, draugai, visada
juo besirūpinanti mama. Dėl to
vaikinas niekada neplanavo pasilikti taip ilgai, visada buvo tik iki
mėnesio arba kelių.
Pirmą mėnesį kartu su pusbroliu
Jonas gyveno automobilinio namelio „priekaboje“. Nemokėdamas
kalbos, dirbo tai, kas buvo įmanoma – Kembridže tvarkė mokyklos
tualetus ir kitas patalpas. Kėlėsi
4.30 val., darbą pradėdavo nuo
5 val. ryto, baigdavo 8-tą. Grįždavo
į kempingą, vėliau vėl vykdavo į
miestą ir dirbdavo restorane nuo 10
iki 15–16 val. bei vakarinę pamainą,
iki 23 val. Ir taip kiekvieną dieną.
Tai buvo nemažas krūvis, tačiau
Jonas nesiskundė, mat jam sunkus
darbas nebuvo svetimas. Juk nuo
jaunų dienų užsigrūdino ūkyje:
tėvai niekada neskyrė jo iš kitų,
priešingai – traktavo vienodai. Už
tai Jonas jiems dėkingas.
Dvejus metus dirbo ir mokėsi:
pirmiausiai – anglų kalbos, vėliau – lankė sporto instruktoriaus
ir anglų kalbos kursus.
Jonas atvirai pripažįsta, kad jis
nepriklauso ryžtingųjų, pasirengusių aukotis dėl kažkokio tikslo
grupei. Ypač pradžioje, nepavykus,
pvz., darbe, jis dažnai galvodavo
mesti viską ir sugrįžti į Burokus.

Gydytojas tikino, kad galūnę nupjovus
galima bus parinkti geresnį
protezą, išlyginti eiseną.
Tai buvo 2004 metais, kada
Lenkija įstojo į ES: atsivėrė sienos, galima buvo laisvai įsidarbinti kitoje šalyje. 22 metų vaikinui,
atvykusiam iš kaimo, anksčiau po
pasaulį nekeliavusiam, nemokančiam svetimos kalbos, viskas buvo
nauja, nepažįstama... Anglija Jo-
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Žmogus, nepriklausomai nuo to,
kuo ir kur jis bebūtų, nėra idealus,
tačiau tokį save ir turi priimti.
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sporto šakų, pradėjo keliauti po
pasaulį. Pastebėjo, kad žmonės
šiais laikais siekdami kitų dėmesio
stengiasi kažkuo išsiskirti. Jonas to
skirtingumo neieško, nes jis jau yra
„kitoks“ – ne vien dėl negalios, bet
ir dėl to, kad yra Lenkijos lietuvis
(lietuviams – lenkas, o
lenkams – lietuvis). Visa
tai jam suteikė sparnus
kilti aukštyn.

Olimpiada? Kodėl gi ne!

Užvaldė sportas
Pirmiausiai 3 metus
jis žaidė neįgaliųjų
krepšinio komandoje,

Jonas su
savo mergina mėgsta
keliauti

Iš pradžių Jonas mąstė: „Užsidėsiu gerą koją (protezą) ir bėgsiu!
Dalyvausiu olimpiadoje!“, bet
tada net nešovė į galvą mintis,
kad startavimas olimpiadoje susijęs su intensyviais, nuolatiniais
užsiėmimais ir sunkiu darbu.
Kartą ar du kartus per savaitę
jaunuolis susitikdavo treniruotėse
su trenere ir tuo vaikinu.
Prabėgus kuriam laikui, Jonas
Londone atstovavo Lietuvai. Bėgdamas 100 m sprintą, pasiekė gerą
rezultatą – 13.33 s. Su tokiu rezultatu Jonas buvo 25-tas pasaulyje.
Tuomet visi jam pranašavo, kad
jis turi galimybių ir olimpiadoje.
Nuo to laiko vaikinas pasiryžo:
iš visų jėgų stengtis kuo geriau
pasiruošti žaidynėms.
Treniruotis Anglijoje ir atstovauti Lietuvai Jonas negalėjo, todėl
norėdamas startuoti žaidynėse,
turėjo gauti Anglijos pilietybę.
Tuo tikslu atliko specialius testus,
reikėjo nemažai lėšų. Beje, jų
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Anglija įkvėpė pasitikėjimo
Jonas neabejoja, kad Anglija tapo
artima ypač dėl vieno: žmonės čia
daug atviresni. Jonas visada buvo
aktyvus, savo negalią stengėsi
traktuoti natūraliai. Beje, žmonės,
su kuriais susitikdavo Lenkijoje ar
Lietuvoje, turėjo išskirtinį santykį
jo negaliai. Jie dažniausiai apsimesdavo, kad protezo nemato, o jei jau
pastebėdavo – labai užjausdavo,
elgdavosi kitaip nei su sveikaisiais,
laikydavo gyvenimo nuskriaustu. O
Anglijoje Jonas jaučia, kad žmonės
jį palaiko, stebisi juo ir giria už tai,
kad šis taip gerai susidoroja su
kasdienybe, yra veiklus, be sunkumų atlieka visus savo darbus. Tai čia
Jonas ryžosi pirmą kartą apsivilkti
trumpas kelnes ir viešai „parodyti“
protezą. Lenkijoje arba Lietuvoje
važiuojančio dviračiu jaunuolio su
dirbtine koja vaizdelis būtų nekasdienis įvykis, o Anglijoje nieko tai
nestebino. Tuomet Jonas suprato,
kad ir jis pats tiek metų buvo susivaržęs, gėdijosi savo negalios. Nuo
to laiko vaikinas pradėjo priimti
save tokį, koks jis yra. Kaip jis pats
teigia, savęs supratimas užtruko 26
metus. Tačiau nuo šiol jis atsivėrė
naujiems iššūkiams, ėmėsi visokių

su vežimėliu. Tačiau tai nebuvo
jo vieta, nesitikėjo čia pasiekti
gerų rezultatų. Įsidarbinęs sporto
klube, vesdavo suaugusiesiems
sporto užsiėmimus, visą laiką
tuo domėjosi, pats daug sportavo
ne tik darbo metu, bet ir po jo.
Pradėjo žaisti krepšinį su sveikais
žmonėmis. Nuolat buvo aktyvus.
Prieš du su puse metų prieš
olimpines žaidynes darbe gavo el.
paštu laiškų, kuriuose ieškota jaunų neįgalių sportininkų, norinčių
dalyvauti žaidynėse. Didesniuose
Anglijos miestuose buvo surengtos
„talentų dienos“. Jonas taip pat
jose dalyvavo, savo jėgas bandė
įvairiose sporto šakose. Beje, jam
labiausiai patiko bėgimas. Kembridže Jonas susipažino su vienu
vaikinu, kuris treniravosi būtent
šiame mieste. Pažino ir jo trenerę.

stokojo ir kitiems reikalams – būtinai reikėjo įsigyti koją, pritaikytą bėgimui. Jonas prašė įvairių
bendrovių paramos. Įsigyjant
protezus parėmė Kembridžo
miesto ligoninė, bendrovės. Tačiau
naujos dirbtinės kojos vis dar buvo
nevykusios, jas derino ilgiau nei
metus. Atlikus eilinius tyrimus,
paaiškėjo, kad Jono dešinės kojos
kaulai nuo kelio į klubą yra trumpesni. Pasirodo, kad tai ne pirmų,
vaikystėje nešiotų protezų pasek
mė, o tiesiog nuo gimimo kojos
kaulai buvo neišsivystę, deformuoti. Taigi, pagaminti protezą Jonui
nebuvo taip paprasta. Standartinis
protezas pritaikytas žmonėms,
kuriems buvo amputuota pėda, ir
skirtas tam, kad jie galėtų laisvai
vaikščioti. Jono atveju yra sudėtingiau – protezas turi būti tinkamas
deformuotiems kojos kaulams, be
to, bėgimo mechanizmas nuo lėto
ėjimo mechanizmo labai skiriasi.
Todėl vaikinas ir jo gydytojai kreipėsi į privačią Londono kliniką,
kad pagamintų kuo tinkamiausią
koją bėgimui. Klinika pasiryžo
remti Joną iki žaidynių.

Atstovaus Anglijai
Naujausią „koją“ Jonas gavo šių
metų sausio mėnesio pabaigoje.
Už ją reikėtų sumokėti per 7000
svarų. Šis protezas bus naudojamas ir olimpiados metu. Kol kas
jį reikės tikriausiai dar derinti,
reguliuoti. Koja turi tikti iki
milimetro, nes jei nebus tinkamai
pritaikyta Jono keliui, sportininkas bėgimo metu gali virsti į šoną,
rezultatai bus prastesni.
Kaip atrodo įprasta Jono diena?
Vaikinas keliasi apie 7 val. ryte,
valgo maistingus pusryčius, susiruošia visai dienai, „susipakuoja“
kojas ir visą valandą važiuoja į
Londoną. Ten nuo 10 iki 14.30 val.
treniruojasi. Po to vėl grįžta į

Trumpa informacija apie
paraolimpines žaidynes Londone 2012 m.
l Vasaros paraolimpinės žaidynės Londone prasidės šių metų rugpjūčio 29 dieną ir truks iki rugsėjo
9-osios. Jonas startuos lengvosios atletikos kategorijoje, bėgs 100 ir 200 metrų sprinto distanciją.
l Lengvosios atletikos grupėje dėl 170 aukso medalių varžysis 1100 sportininkų (740 vyrų ir
360 moterų). Tai skaitlingiausia sporto šaka paraolimpinėse žaidynėse. Neįgalieji rungsis įvairių
distancijų bėgimo, maratono, šuolio į aukštį, tolį, su kartimi, trišuolio, rutulio stūmimo, disko,
ieties metimo rungtyse.
l Sportininkai bus skirstomi į tam tikras klases pagal negalią – silpnaregiai ir aklieji, su proto negalia, su vežimėliais, be galūnių, su protezais... Šiais metais žaidynės vyks Londono olimpinių žaidynių
stadione, naujame Olimpiniame parke (Olympic Park).

Kembridžą, į darbą – vakarinę
pamainą sporto klube nuo 16 iki
22.45 val. Po 23 val. grįžta namo.
Iki žaidynių dar daugiau nei
pusė metų. Pavasarį sukaks 2
metai nuo to laiko, kai Jonas
pradėjo rimtai galvoti apie
olimpiadą, jis įsitikinęs, kad
suspės tinkamai pasiruošti. Jonas
jaučia, kad jau pasiekė optimalias
sąlygas pasiekti atitinkamam
greičiui. Jei reikėtų šiam įvykiui ruoštis dar ilgiau, vaikinui
būtų sudėtinga išlaikyti tokį
darbo, treniruočių tempą. Be to,
ruošimasis žaidynėms reikalauja
lėšų. Ir nors protezą finansavo
klinika, lėšų reikia treniruotėms,
įvairiems vitaminams, proteinams, transporto išlaidoms. Visa
tai vaikinui kainuoja 500 svarų
per mėnesį. Jonas džiaugiasi,
kad trenerę apmoka olimpinių
žaidynių klubas; fizioterapeutas
kas savaitę dovanoja jo atliekamą
masažą. Jaunuolis dėkingas jį
remiančiai šeimai – ypač mamai,
sesėms; šeimai iš Kanados; visai
svetimiems žmonės. Jonas norėtų bėgti kuo greičiausiai, atiduoti

visas savo jėgas, pasiekti kuo
geriausius rezultatus. O ateityje
už gerą širdį norėtų atsilyginti
padėdamas kitiems.
30-metis Jonas tik dabar vertina
savo likimą. Jis tiesiog negali
patikėti, kad taip viskas susiklostė, kad pavyko jam išvažiuoti iš
kaimo ir gyventi visai kitą gyvenimą, siekti kitų tikslų. Vaikinas
prisimena, kad dar ne taip seniai
jis buvo „nerimtas vyras“ – iki
25-erių jam neatėjo į galvą, kad
gali dėl kažko pasiaukoti. Šiandien Jonas žino, kad kiekvienas
žmogus, nepriklausomai nuo to,
kuo ir kur jis bebūtų, nėra idealus,
tačiau tokį save ir turi priimti.
Tada jau nebebus jokių kliūčių
įgyvendinti savo siekius ir daryti
tai, kas labiausiai patinka.
Kas būtų buvę, jeigu Jonui nebūtų amputuota koja, jeigu jis dėl
brangaus protezo nebūtų išvažiavęs į Angliją?.. Būtų buvęs ūkininkas. Galbūt sėkmingas. Tačiau
tikriausiai net nebūtų svajojęs
apie sportininko karjerą, varžybas su viso pasaulio neįgaliaisiais
olimpiadoje.
2012 vas arIs
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G. Masiulytė Glazgo
universiteto bibliotekoje

Glazgo universiteto lietuvių
bendruomenės pirmininkė:

Esame šviesi tauta
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Gintarė Masiulytė yra Glazgo
universiteto antrakursė ir lietuvių
studentų bendruomenės valdybos
pirmininkė. Jos pasakojimas apie patirtį
didžiausio Škotijos miesto universitete
atskleidė studentiško gyvenimo
užkulisius. Dalyvavimas Glazgo
universiteto lietuvių bendruomenėje
ir kitose organizacijose yra paremtas
savanorišku įsipareigojimu, bet,
Gintarės teigimu, apdovanoja naudinga
patirtimi bei neužmirštamais nuotykiais.
Kas lėmė pasirinkimą studijuoti
Škotijoje?
Besimokydama Vilniaus licėjuje
sužinojau apie Tarptautinio bakalaureato programą (TBP) ir nusprendžiau stoti. Atidaviau dokumentus
į keturis Anglijos universitetus, o
penktuoju pasirinkau Glazgą. Buvau
girdėjusi, kad tai aukštus reitingus
turintis universitetas. Gavusi kelis
teigiamus atsakymus, vis dėlto pasirinkau Škotiją. Daug įtakos turėjo
ir tai, kad mokslas ten nemokamas,
o Anglijoje būtų tekę imti paskolą.
Mąsčiau – kam pradėti naują gyvenimą su skola? Todėl Škotiją pasirinkau lengvai. Dabar tikrai nesigailiu.
Miestas man patinka, universitetas
puikus, randu daug veiklos.
Ką studijuoji, ar planuoji įgytas
žinias parsivežti į Lietuvą?
Glazge studijuoju ekonomiką ir politiką. Vėliau norėčiau tęsti studijas
Amerikoje. Tačiau ten mokslas labai
brangus, todėl svarstau galimybę
baigusi bakalaurą pasilikti Škotijoje
ir užsidirbti magistro studijoms.
Svajoju dirbti Europos Sąjungos
institucijose. Daugeliu atžvilgių tai
atspindėtų ir tarptautinę aplinką,

Akvilina
Vaičaitytė,
VDU

bet tuo pačiu galėčiau būti naudinga ir Lietuvai.
Kaip įsiliejai į Glazgo universiteto
lietuvių bendruomenę?
Kai studijavau pirmame kurse,
tapau valdybos nare. Pradžioje
dvejojau, ar kandidatuoti, nes
vis dėlto pirmais mokslo metais
reikėjo dar daug ką sužinoti apie
patį universitetą, miestą, aplinką,
įsikurti. Nenorėdama apsikrauti
darbais, stengiausi pažiūrėti, ką
siūlo universitetas, kokie renginiai
vyksta, kokios organizacijos veikia.
Esu sukaupusi nemažai patirties
dalyvaudama Lietuvos jaunimo
organizacijų veikloje – buvau
Širvintų rajono jaunimo organizacijos narė, taip pat priklausiau
jauniesiems socialdemokratams
ir buvau Širvintų skyriaus pirmininkė trejus metus. Vėliau dirbau
centriniame biure. Visa tai atvėrė
labai daug kelių, išplėtė profesinių
pažinčių ratą, suteikė galimybę
dalyvauti įvairiuose mokymuose.
Pagalvojau – kodėl nepritaikius
šios patirties Glazge, ir kai Glazgo
universiteto lietuvių bendruomenė
pratęsė kandidatūrų teikimo terminą, nusprendžiau pabandyti.
Kas yra Glazgo universiteto lietuvių bendruomenė?
Glazgo universiteto lietuvių
bendruomenė veikia jau trečius

metus (įkurta 2009 m.). Girdėjau
pasakojimų, kad pirmieji bendruomenės metai buvo itin produktyvūs – nariai su užsidegimu būrėsi,
dalyvavo, o antraisiais metais tas
entuziazmas priblėso.
Bendruomenės valdyboje šiuo
metu dirba septyni žmonės. Organizacijos narių turime apie šešiasdešimt, o „Facebook“ sukurtoje
grupėje mūsų naujienas seka apie
200 Škotijoje gyvenančių lietuvių. Žmonės, ateinantys į mūsų
renginius, mokosi ne tik Glazgo,
bet ir Kaledonijos (Caledonian) ar
Stratklaido (Strathclyde) universitetuose. Kartais sulaukiam svečių
ir iš Stiringo.
Didžiausią naujų narių antplūdį
jaučiame prieš kiekvienų mokslo
metų pradžią. Mano skaičiavimais,
kiekvienais metais į Glazgo universitetą atvažiuoja apie 30–40 naujų
studentų lietuvių. „Facebook“
grupė yra puiki erdvė naujiems atvykstantiems studentams daugiau
sužinoti apie Glazgą, universitetą
bei kitas gyvenimo Škotijoje peripetijas. Čia žmonės klausia, kokį
interneto tiekėją pasirinkti, siūlo
parduoti senus vadovėlius ir pan.
Kiekvieną dieną vyksta diskusijų
forumai, todėl jei turi klausimų,
gali kreiptis į senus narius ir sulaukti pagalbos ar patarimo.
Užsiregistravusius studentus
stengiuosi informuoti apie kitus
2012 vas arIs
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paieška. Kiekvieną rudenį rengiame prisistatymo vakarą. Labiausiai
pasisekęs praeitų metų renginys
buvo lobio paieška. Universiteto
teritorijoje studentai bėgiojo ir atlikinėjo įvairias užduotis, kalbino
škotus ir kitus užsieniečius, mokino juos lietuviškų greitakalbių
ir dainų. Girdėjau daug teigiamų
atsiliepimų apie šį renginį.
Svarstome bendradarbiauti su
kitų šalių studentų bendruomenėmis Glazgo universitete. Organizavome draugiškas rungtynes tarp
Lietuvos ir Rumunijos bendruomenių ir sulaukėme nemažai
dėmesio. Ateityje planuojame
prisijungti prie labai didelės skandinavų studentų bendruomenės ir
kartu ką nors nuveikti.
Kitas pasisekęs renginys praei-

Mano skaičiavimais, kiekvienais metais į
Glazgo universitetą atvažiuoja apie
30–40 naujų studentų lietuvių.
tais metais buvo filmų vakaras Vasario 16-osios proga. Šis renginys
man ypatingas, nes tai buvo mano
idėja, kurią pati įgyvendinau. Tada
ir supratau, kaip sudėtinga Glazgo
universitete įveikti visus biurokratinius keblumus. Patalpų nuomai
reikia daug išlaidų. Studentų unijų kambariai kartais kainuoja net
150 svarų vakarui. Kartais pavyksta rasti nemokamą kambarį bendruomenės veiklai, tačiau čia galioja įvairūs apribojimai ir būtinas
užstatas. Dokumentų pildymas ir
atidavimas – taip pat sudėtinga
ir ilgai užtrunkanti procedūra.
Tačiau visi vargai atsipirko, kai į
renginį atėjo virš 50 žmonių. Pati
neturėjau kur atsisėsti, bet labai
džiaugiausi renginio sėkme. Ir
dabar girdžiu kalbas, kad reikėtų
vėl surengti filmų vakarą.
Iki šiol dažniausiai organizuodavom renginius atsižvelgdami į

progines datas. Tačiau šiemet esu
valdybos pirmininkė ir, baigusi
egzaminų sesiją, norėčiau susitikti su nauja komanda ir sudaryti
veiklos planą. Manau, tai padėtų
dėsningiau ir produktyviau dirbti.
Būtų idealu, jeigu pavyktų suorganizuoti po vieną renginį per mėnesį. Kai kurie nariai skundžiasi,
kad turi mokėti nario mokestį (3
svarus), o renginių vyksta vos keli.
Kiek laiko atima veikla šioje bendruomenėje?
Manau, tai priklauso nuo to, kokią
komandą aplink save susiburiu.
Jeigu žmonės žino, už ką kiekvienas yra atsakingas, ir sąžiningai
atlieka savo funkcijas bei pareigas,
viskas vyksta sklandžiai ir greitai.
Kiekvienas mūsų renginys ir susitikimas taip pat yra ir mokymai.
Stengiuosi savo žinias perduoti
neseniai įstojusiems studentams,
nes bendruomenė veikia rotacijos
principu: vyresnius studentus
keičia jaunesni. Bendruomenės
sėkmė priklauso ir nuo lyderių
sugebėjimų užtikrinti, kad visi

Nuotr. iš asmeninio archyvo

universitete vykstančius renginius,
kuriuose būtų naudinga ir verta
apsilankyti. Kiekvieną savaitės
dieną čia galima rasti, ką veikti.
Didelė ir aktyvi studentų atstovybė (SRC Student Representative
Council) rengia įvairias temines
savaites. Pavyzdžiui, per sveikatingumo savaitę galima nemokamai lankytis universiteto sporto
komplekse, pasiklausyti paskaitų
apie sveiką mitybą, bibliotekoje
studentams padeda atsipalaiduoti masažuotojai ir pan. Viena
mano mėgstamiausių – tai medijų
savaitė, kai vyksta paskaitos su
žymiais televizijos ir spaudos žurnalistais, rodomi dokumentiniai
filmai, vyksta mokymai. Renginių
pasirinkimas toks didelis ir įvairus,
kad labai sunku rasti originalią
nišą. Todėl mes stengiamės vykdyti
specifinę, lietuviams skirtą, veiklą,
kurios niekas kitas nesiūlo.
Pagrindinė lietuvių studentų
bendruomenės veikla yra renginių
organizavimas lietuviams studentams. Atvažiuojantys studentai
jau neblogai moka anglų kalbą ir
nemažai pagalbos gauna iš paties
universiteto per orientacinę
savaitę. Kas susiję su paskaitų
registracija, studentų miestelio
pažinimu, finansiniais niuansais,
medicininiais reikalais – visa tai
padeda sutvarkyti universiteto
pagalbininkai. Todėl mums belieka pasirūpinti lietuviška veikla ir
renginiais.
Didžiausias iššūkis, su kuriuo
susiduriam, kuris labai apsunkina
darbą – tai biurokratinė sistema
Glazgo universitete. Lietuvoje
viskas būdavo paprasčiau: keletas skambučių vienam ar kitam
žmogui, viena ar dvi savaitės
organizacinių reikalų ir turime gerą
renginį. Glazge viskas vyksta daug
lėčiau ir sudėtingiau. Labai daug
laiko ir pastangų kainuoja patalpų

sunkumai, su kuriais jiems teko
susidurti, nepasikartotų. Todėl
stengiamės pirmakursius išmokyti
pildyti anketas ir prašymus, nurodyti, kur reikia kreiptis tam tikrais
klausimais ir pan. Jeigu visa tai
vyksta nuoširdžiai, visi sutaupome
laiko ir dirbame profesionaliai.
Kokia dar veikla užsiimi Glazgo
universitete?
Pirmaisiais metais buvau jau minėtos studentų atstovybės tarybos
(SRC) narė ir atstovavau pirmakursiams. Buvo didelis iššūkis, kai
po mėnesio, praleisto Škotijoje,
teko stoti prieš salę, pilną žmonių,
ir anglakalbėje aplinkoje sakyti
kalbą. Bet dalyvavimas šios tarybos
veikloje buvo puiki patirtis, be
galo daug išmokau ir susipažinau
su daug įdomių žmonių. Kadangi
studijuoju ekonomiką ir politiką,
manau, būtų naudinga prisijungti ir prie Dialektikos draugijos
(Dialectic Society) ir Adamo Smito
ekonomikos draugijos (Adam
Smith Economic Society).
Beje, SRC taryba globoja virš 100
įvairiausių studentiškų organizacijų, kurios užsiima įvairiausia
veikla ir, manau, kiekvienas randa
savo poreikiams tinkamą. Jeigu
studentai jaučia tam tikros veiklos
trūkumą, jie yra skatinami steigti
savo organizaciją. SRC netgi skiria
tam pradinių lėšų.
Kokia veikla dar galvoji užsiimti ateinančiais metais Glazgo universitete?
Baigusi egzaminų sesiją ruošiuosi
pildyti mainų programų pažymas.
Glazgo universitetas dalyvauja
ne tik „Erasmus“ programoje, bet
ir suteikia galimybę studentams
dalyvauti kitose tarptautinių
mainų programose. Galima išvažiuoti mokytis į Aziją, Australiją,
Ameriką ar Kanadą. Būtinai noriu
pasinaudoti tokia proga ir semes-

trui ar metams išvažiuoti pasimokyti kitur. Jeigu vis dėlto pasiliksiu
Glazge studijuoti trečią kursą,
irgi neliūdėsiu, nes man čia tikrai
patinka ir visada yra ką veikti.
Šiais metais su Glazgo universiteto lietuvių bendruomene
dar norime spėti suorganizuoti
lietuviško maisto vakarą. Nemažai studentų žiemos atostogas
praleidžia Glazge, todėl būtų gerai

Škotijos vyriausybė remia atvykusiuosius,
finansuoja įvairias programas ir
organizacijas, padedančias
emigrantams įsikurti.

Ar ši bendruomenė yra naudinga
ir reikalinga lietuvių studentams
Glazge?
Manau, kad naudinga. Gal ir ne
viskas visada pavyksta taip, kaip
tikimės, bet ši veikla reikalinga.
Mes ne tik organizuojam renginius, bet ir siekiam skleisti žinią
apie Lietuvą. Vis dėlto esame šviesi
tauta ir turime daug kuo pasigirti.
Tai ne tik krepšinis ar alus. Ateityje svajoju bendradarbiauti su
draugais iš Mančesterio, kurie yra
muzikantai, ir jie galėtų padėti į gyvendinti Čiurlionio muzikos vakarą
bei reprodukcijų parodą. Manau,

tai būtų įdomu ne tik lietuviams,
bet ir škotams.

visiems pasidaryti šventę ir kiek
įmanoma autentiškiau atkurti
lietuviškų švenčių dvasią. Gavom
nemažai pasiūlymų kepti bulvinius blynus, ir, žinoma, visada
atsiranda kliūčių – kas skus ir tarkuos bulves. Bet svarbiausia – entuziazmas. Žmonės rašo, klausia,
siūlo renginio datą ir nekantrauja
dalyvauti. Kai yra noro, tai visada
rasim ir būdų.

Kokie tavo įspūdžiai apie Škotiją,
Glazgą ir universitetą?
Škotija ir Glazgas man labai
patinka. Buvo labai lengva įsilieti
į kasdienybę ir atrasti savo vietą
universitete. Škotijos vyriausybė
remia atvykusiuosius, finansuoja
įvairias programas ir organizacijas, padedančias emigrantams
įsikurti. Galima tikėtis vertėjų
pagalbos ar medicininių konsultacijų. Universitetas įvairiapusiškai rūpinasi studentais, yra labai
aukštos kokybės ir apima universalų paslaugų spektrą.
2012 vas arIs
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Urugvajuje vyko Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo

suvažiavimas

apsilankymą, pabrėždami šio
jaunimo suvažiavimo reikšmę
lietuviams, gyvenantiems šiame
krašte. Vakare dalyviai turėjo
progą susipažinti.
Kitą dieną surengtos krepšinio
rungtynės, prisimenant Europos
krepšinio čempionatą, vykusį
Lietuvoje.
Po pietų aplankyta Cerro pilis,
kur yra Generalinio Artigo tvirtovė (Fortaleza General Artigas).
Paskui dalyviai mokėsi įvairių
tradicinių lietuviškų stovyklų žaidimų ir dainų, kuriems vadovavo
D. Šarūnas ir D. Pažnekas. KLJS
atstovai organizavo užduotis, padėjusias dalyviams geriau pažinti
Lietuvos istoriją, geografiją ir
papročius bei dabartines Lietuvos
aktualijas.

P

ietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas yra
Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės
(PLB) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo
Urugvajaus lietuvių jaunimo
sąjunga (ULJS) kartu su jau minėtų organizacijų valdybų nariais.
Suvažiavime dalyvavo jo įkūrėjas
ir globėjas, PLB Sielovados reikalų
komisijos pirmininkas, Lietuvos
34
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vyskupų konferencijos užsienio
lietuvių sielovados reikalams atstovas, prelatas Edmundas Putrimas, PLJS atstovavo Juan Ignacio
Fourment Kalvelis ir Nicolás Velo,
sulaukta svečių ir iš Kanados –
Danieliaus Šarūno (KLJS valdybos
pirmininko) ir Dariaus Pažneko.
Suvažiavimo dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Danielis
Modena Aleksejunas ir ULJS
atstovai, dėkodami svečiams už

Minint Sausio 13-ąją, prelatas
E. Putrimas aukojo šv. Mišias
„Nuestra Señora de Fátima“
lietuvių parapijoje kartu su
vietiniu kunigu Antonio Ocaña.
Mišių klausėsi ne tik suvažiavimo
dalyviai, bet ir vietiniai parapijiečiai. Maldose prisimintos
Sausio 13-osios aukos, žuvusieji ir
sužeistieji.
Po šv. Mišių suvažiavimo
organizatoriai ir atstovai prisidėjo prie Sausio 13-osios – Laisvės

D. Šarūno ir K. Sudnius nuotr.

Sausio 11–15 dienomis Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje
vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
susitikimas. Tradiciniame, vis kitoje žemyno šalyje
vykstančiame suvažiavime dalyvavo apie pusšimtis
atstovų iš Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus ir Kanados.

gynėjų dienos minėjimo visuotine
pilietine akcija „Atmintis gyva, nes
liudija“. Ją organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje atminti.
Akcijos simbolis – žvakė, simbolizavusi gyvybę, šviesą, vienybę
ir atmintį. Visų suvažiavimo
dalyvių žvakutės buvo padėtos
ant lietuvių draugijos palangės ir
sukalbėta malda.
Kitos dienos rytą vyko „Talentų
vakaro“ pasirengimo darbai. Po
pietų prasidėjo diskusijos ir kraštų
pranešimai. Pirmiausia žodį tarė
prelatas E. Putrimas, kuris supažindino jaunimą su PLB reikšme
ir kilme, struktūra, dabartine situacija, su nauja emigrantų banga
bei PLB funkcijomis, susijusiomis
su sportu, mokslu, kultūra, komunikacija ir kt. Taip pat informavo
apie ateinantį XIV PLB ir PLJS
Seimą, kuris vyks Vilniuje liepos
7–10 dienomis.
PLJS Pietų Amerikos atstovas
J. I. Fourment Kalvelis informavo apie PLJS funkcijas, tikslus,
renginius, pristatė aukščiausią
jaunimo sąjungos organą – Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą bei
PLJS valdybos struktūrą.
Renginyje taip pat kalbėjo Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus
ir Kanados atstovai. Jie pristatė
svarbius praėjusius renginius,
problemas, siekus ir būdus, kurie
skatina jaunimą įsitraukti ir
išlaikyti lietuvišką dvasią. Buvo
pateiktas pasiūlymas, kaip padėti,
pagerinti jaunimo sąjungų veiklą.
Taip pat buvo kalbama apie kitą
XVI Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimą, vyksiantį
Brazilijoje kitais metais, derinant
su tarptautiniu katalikiško jaunimo susitikimu Pasaulio jaunimo
dienomis.
Po įtemptų diskusijų, kurios

O vakare vyko talentų pasirodymai. Kiekvienas kraštas smagiai
pasirodė, visi dainavo ir šoko.
Užbaigiant renginį koncertavo
Urugvajaus šokių ansamblis
„Ąžuolynas“, kuriam vadovauja
Gustavo Martínez.
Sekmadienį visi susirinko pietauti Urugvajaus lietuvių draugi-

užtruko visą
pavakarį ir
vakarą, vyko
susitikimas su
buvusiais Vasario
16-osios gimnazijos mokiniais. Programą
vedė buvęs PLB
valdybos narys ir
dabartinis ULB
draugijos narys
Roberto Ibarra
Vėta. Per susitikimą buvę mokiniai
pasakojo apie
Vasario 16-osios
gimnazijos svarbą ir jų asmeniniame gyvenime, ir bendruomeninei
veiklai. Buvę gimnazijos mokiniai
iš Urugvajaus rodė nuotraukas
iš savo mokslo metų Vokietijoje,
dalijosi prisiminimais bei išsakė ypatingą padėką Amerikos
Lietuvių fondui už ilgametę
paramą, taip pat buvusiam gimnazijos direktoriui Andriui Šmitui
ir visam gimnazijos kolektyvui,
padėjusiems ne vienam Pietų
Amerikos lietuviui išmokti senelių
kalbą, susipažinti su lietuvių kultūra ir papročiais.
Šeštadienį visa delegacija lankėsi
Urugvajaus sostinės senamiestyje
ir „Uosto turguje“ („Mercado del
Puerto“).

joje. Pirmiausia žodį tarė Urugvajaus lietuvių kultūros draugijos
valdybos pirmininkas D. Modena
Aleksejunas, po to prelatas E. Putrimas padėkojo visiems suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams
bei palaimino maistą. Užbaigiant
suvažiavimą visi dainavo „Ilgiausių
metų“, linkėdami, kad suvažiavimo
tradicija tęstųsi ilgus metus.

XV Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo
suvažiavimo nutarimai:

Prašyti Amerikos Lietuvių fondo, kad galėtų
visiškai paremti bent vieną atstovą iš kiekvieno Pietų Amerikos krašto (kur yra oficialios
lietuvių bendruomenės ir sąjungos), kad
bendruomenės nariai galėtų lankyti Vasario
16-osios gimnaziją (Vokietijoje) arba Vytauto
Didžiojo ar Vilniaus universitetus.
l Kitas XVI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimas vyks 2013 metais liepos mėn.
San Paule, Brazilijoje, savaitę prieš tarptautinį katalikiško jaunimo susitikimą – Pasaulio
jaunimo dienas. Renginys vyks Rio de Žaneire 2013 m. liepos 13–28 d., kuriame dalyvaus
Popiežius Benediktas XVI-asis.
l
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„Tikėkime
savo ateitimi“

KLB krašto tarybos nariai
Toronte aptarė ateities veiklą

Į

prezidiumą buvo pakviesti
pirmininkai Vytautas Bireta
(Torontas) ir Angelė Vaičiūnienė (Hamiltonas), sekretorė
Joana Adamonytė (Monrealis).
Į mandatų komisiją sutiko eiti
torontiečiai Danielius Šarūnas,
Renata Simonavičiūtė ir Vidas
Kubilius. Rezoliucijų komisijos
pirmininkė nutarė nesudaryti, nes
norėtų kviesti kiekvieną tarybos
36
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Ramūnė
SakalaitėJonaitienė

2011–2012 m. KLB Krašto valdyba. Iš kairės: vicepirmininkė ryšiams Elytė Zubis, ŠALFASS Kanados apygardos
pirmininkas Rimas Kuliavas, KLB raštinės vedėja Jolanta Stasiulevičienė, pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, KLJS pirm.
Danielius Šarūnas, vicepirmininkė kultūrai Rūta Kličienė, vicepirmininkė švietimui Virginija Zubrickienė

narį teikti siūlymus dėl ateities
veiklos.
Sveikinimo žodį tarė LR
ambasadorė Gintė Damušytė, ji
padėkojo už galimybę dar kartą
(prieš išvykstant į Lietuvą kitą
vasarą) dalyvauti bendruomenės
suvažiavime. Ambasadorė išvardijo ir paaiškino tris svarbiausius
dabarties iššūkius – energetikos,
ekonomikos ir imigracijos sritis.

Ji pabrėžė, kad Kanados politikai
realiai jaučia lietuvių bendruomenės įtaką įvairiais klausimais,
todėl dabar reikia Kanados
paramos stengiantis užkirsti
kelią atominės elektrinės statybai
arti Lietuvos sienos (pvz., Baltarusijoje). Pažymėjo, kad verslo
kontaktai gali teikti konkrečią
pagalbą reikalingam prekybos ir
investicijų srautui, taip pat moks-

R. Sakalaitės-Jonaitienės nuotr.

2011 m. spalio 15 d. Prisikėlimo
parapijoje įvyko Kanados lietuvių
bendruomenės (KLB) XXI krašto
tarybos antroji sesija. KLB krašto
valdybos pirmininkė Joana KuraitėLasienė dienos programą pradėjo
kviesdama visus sugiedoti Kanados
himną, po kurio prel. Edmundas
Putrimas sukalbėjo invokaciją,
joje primindamas, kad nesame tik
etninė grupė ar kas kita, o tauta.
Tylos minute buvo pagerbti mirusieji
bendruomenės nariai.

linių tyrimų ir inovacijų (research
and development) srityje. G. Damušytė pasidžiaugė sėkmingu
bendruomenės ir ambasados
bendradarbiavimu. Užsienio reikalų ministerija tikisi dar labiau
sustiprinti konsulinę veikla užsienyje. 2011 m. buvo paminėtas
Kanados ir Lietuvos diplomatinių
santykių 20-metis. Ambasadorė
taip pat kvietė apylinkes kreiptis į
ambasadą rūpimais klausimais.
Kanados lietuvių fondo (KLF)
tarybos pirmininkas Kazimieras
Deksnys pasveikino susirinkusiuosius, primindamas, kad
2012 m. metais bus minimi Fondo 50-metis ir KLB 60-metis. KLF
rėmė ir toliau rems Bendruomenės darbą.
Pristačius kitus suvažiavimo
svečius – JAV LB krašto valdybos
vicepirmininkę Sigutę Šimkuvienę, Lietuvos garbės konsulą Paulių Kurą ir TŽ redaktorę Ramunę
Jonaitienę – buvo perskaitytas
PLB pirmininkės Reginos Narušienės sveikinimas.
Mandatų komisija pranešė, jog
sesijoje iš galimų 65 yra užsiregistravę 36 nariai. Tarybai iš anksto
išsiųstas praėjusių metų suvažiavimo protokolas buvo priimtas be
pataisų.
Toliau J. Kuraitė-Lasienė
išvardijo krašto valdybos narius:
kultūros reikalų vicepirmininkę
Rūtą Kličienę, švietimo – Virginiją Zubrickienę, ryšių – Elytę
Zubis; protokolų sekretorę ir
raštinės vedėją Jolantą Stasiulevičienę. Iždininkui Petrui
Vaičiūnui pasitraukus iš pareigų,
jo darbą praėjusiais metais atliko
pati pirmininkė. Ieškoma naujo
iždininko. KLF atstovas krašto
valdyboje – Kazimieras Deksnys, Kanados lietuvių jaunimo
sąjungos atstovas – pirmininkas

KLB sesijos prezidiumas. Iš kairės
pirmininkas Vytautas Bireta, sekretorė
Joana Adamonytė, pirm. Angelė
Vaičiūnienė

Kanados politikai realiai jaučia lietuvių
bendruomenės įtaką įvairiais klausimais,
todėl dabar reikia Kanados paramos
stengiantis užkirsti kelią atominės
elektrinės statybai arti Lietuvos sienos.
Danielius Šarūnas, ŠALFASS
Kanados apygardos pirmininkas –
Rimas Kuliavas.
Pirmininkė pranešė, kad valdyba gavo paramą iš KLF įvairiems projektams (iš viso 41,800
dolerių), pvz., internetiniam
tinklalapiui atnaujinti (www.klb.
org), švietimo vadovėliams, elektroninėms mokymo priemonėms
įsigyti. Krašto valdybos fonde (Lithuanian Canadian Community
Fund for Culture, Education and
Charity), t. y. bendruomenės kaip
ne pelno siekiančios (charitable)
organizacijos ižde, iš kurio pagal
valdžios įstatymus
ir taisykles teikiama parama stovykloms ir kitoms
organizacijoms,
2010 m. gruodžio
mėnesį buvo
78,590 dolerių.
Pagal galutinius
apskaičiavimus,
IX dainų šventės
pelnas buvo arti 54,000 dolerių.
Pirmininkė informavo apie
švietimo reikalus: visos lituanistinių mokyklų vedėjos įeina
į švietimo komisiją, Toronte
rugsėjo mėnesį įvyko penkių

mokyklų mokytojų suvažiavimas.
Nutarta atlikti švietimo poreikių
analizę. Yra palaikomi glaudūs
ryšiai su JAV švietimo komisija.
Dar ieškoma mecenato švietimo
premijai, kuria būtų apdovanotas
Kanadoje pasižymėjęs mokytoja(s)
švietėja(s). Otavoje atidaryta nauja
lituanistinė mokyklėlė „Vyturėlis“.
J. Kuraitė-Lasienė, kalbėdama
apie kultūros sritį, apibūdino
M. K. Čiurlionio meno parodą, kuri su ambasados pagalba
buvo atvežta ir surengta Kanados lietuvių muziejuje-archyve
2011 m. liepos mėnesį. Lietuvių
studentų stažuočių programoje
2011 m. dalyvavo aštuoni studentai. Programą šiuo laiku papildė
kursai lietuviškai nekalbantiems.
Apylinkėms siūloma paskatinti
jaunimą joje dalyvauti. Praėjusiais
metais nutarus įsteigti Kultūros
komisijos padalinį veiklos planavimui, dalyvauti jame pakviestos
Daiva Jaugelytė, Aušra Karkienė ir Violeta Levandauskienė.
Prisikėlimo kredito kooperatyvo
Visuomenininko-kultūrininko
premija 2010 m. įteikta muz. Daliai Viskontienei už Dainų šventės
surengimą.
Vykdant visuomeninę veiklą,
pavasarį buvo surengtas seminaras, kuriame dalyvavo įvairūs
Kanados lietuviai akademikai,
kalbėję apie naujausius įvairių
technologijos sričių išradimus.
Birželio 14 d. ekumeninėmis
pamaldomis latvių šventovėje
(Baltų federacijos metinį minėjimą rengti šiemet rotacine tvarka
priklausė latviams) buvo paminėtas tremties į Sibirą 70-metis.
Rugpjūčio 23 d. įvairiose Kanados
vietovėse buvo paminėta Juodojo
kaspino diena.
PLB Seimo komisija prieš kelias
savaites paskelbė naują sudėtį,
2012 vas arIs
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kurioje yra ne tik JAV ir Kanados,
bet ir įvairių kitų kraštų lietuvių
bendruomenių atstovai. Kanados
atstovės J. Kuraitės-Lasienės pavaduotoju patvirtintas Stasys Kuliavas. 2012 m. rugpjūčio 4–10 d.
Lietuvoje vyks PLB seimas, į kurį
KLB gali siųsti 14 atstovų: teks
spręsti, kaip organizuoti rinkimus.
Sporto pranešimą pateikė
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) Kanados apygardos
pirmininkas Rimas Kuliavas. Jis
priminė, kad sporto sritis yra
viena iš pagrindinių priemonių
pritraukti lietuvius ir jaunimą.
Dabar yra rengiamas penkerių
metų strateginis planas, kuris
dar nebaigtas. Kanadoje yra 400
ŠALFASS narių. Jis taip pat papasakojo įdomių įspūdžių iš 2011 m.
vasaros „Eurobasket“ žaidynių
Lietuvoje.
Pirmininkė toliau pranešė, kad
jei nebus paklausos, šventės pelno
likutis nebus naudojamas DVD
ar knygai leisti, bus grąžinamas
į KLB iždą. Dar kartą padėkota
Pauliui ir Rasai Kurams už šventės organizavimą.
2012 m. metais bus KLB 60-metis (ir KLF 50-metis). Tarybos diskusijose svarstytinas klausimas –
prasmingas jubiliejaus minėjimas.
Vienas iš siūlymų – KLB žinyno
atnaujinimas, pridedant naujų
žinių. Kitas svarbus paskatinimas
apylinkėms – paremti 2012 m.
liepos 1 d. Bostone rengiamą
tautinių šokių šventę, stengtis
dalyvauti (informacija teikiama
tinklalapyje www.sokiusvente2012.
org).
Patvirtinus iždo, auditoriaus
Roger’io Chaplin’o ir Revizijos
komisijos bei Garbės teismo
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KLB 60-mečio proga galima būtų surengti daugialypės terpės
(multimedijos) parodą, kurį keliautų per visas apylinkes, kur būtų
švenčiamas jubiliejus kiekvienai bendruomenei surengiant pasirodymą.
pranešimus (skundų ar prasižengimų nebūta), KLB kultūros
vicepirmininkė Rūta Kličienė
apibūdino dabartinę Kanados lietuvių muziejaus-archyvo (KLMA)
būklę, primindama, kad KLB,
teisėtai veikianti kaip Fondas
kultūrai, švietimui ir labdarai,
gali finansiškai remti KLMA tik
projektų pagrindu, kaip ir visi
fondai, turintys labdaros (charitable) aukojimo teises. Laukiama
Krašto tarybos siūlymų, kaip
muziejų toliau tvarkyti, kas galėtų
tam darbui vadovauti. „Savanorių
atsiranda, – teigė ji, – kai būna
tikslas.“ Geras pavyzdys buvo
vasaros pradžioje su Lietuvos
ambasada muziejuje surengta

M. K. Čiurlionio paroda.
Kanados lietuvių jaunimo
sąjungos (KLJS) pirmininkas Danielius Šarūnas išvardijo valdybos narius, kurių yra 14. 2010 m.
atšvęstame KLJS 35-metyje dalyvavo per 150, iš viso sąjungoje yra
daugiau kaip 250 narių.
Diskusijose pateikta įvairių siūlymų. Dr. Rasa Mažeikaitė siūlė,
kad atnaujinant KLB žinyną, reikia paruošti ir senąjį skaitmeniniu
pavidalu, o naujas žinias būtinai ir
spausdintiniu – knygos formatu.
Ambasadorė Gintė Damušytė
kvietė apylinkes palaikyti ryšį su
Užsienio reikalų ministerija per
ambasadą, o muziejaus-archyvo
klausimu siūlė, kad bent dalis jo

fondų galėtų būti atiduota Išeivijos
institutui arba Vytauto Didžiojo universitetui Lietuvoje. Dalis
medžiagos gali būti kopijuojama.
Galima pasikviesti archyvistų iš
Lietuvos pasitarti.
Elytė Zubis pranešė, kad pagal
„Work and Holiday in Canada“
mainų programą atvykusieji į
Kalgarį dažnai prašo visokeriopos
pagalbos, kai kurie tikisi likti Kanadoje. Ambasadorė informavo,
kad šie mainai yra vykdomi pagal
dvišalę Kanados sutartį su Lietuva
ir su kitais Europos kraštais;
vyriausybė dabar imasi priemonių
sugriežtinti taisykles, kad nebūtų
piktnaudžiaujama šia programa.
Kanados (18–35 m.) lietuviai irgi
gali ja pasinaudoti laikinam darbui arba atostogoms Lietuvoje.
KLB Toronto apylinkės valdybos vicepirmininkas Antanas
Pacevičius priminė, kad visiems
reikėtų naudotis vietinės veiklos kalendoriumi (www.tevzib.
com – „VEIKLA“), norint išvengti
renginių laiko dubliavimosi. KLB
pirmininkė pridėjo, kad Toronto
organizacijų pirmininkai galėtų
susirinkti pasitarti dėl metinės
veiklos. Daugelyje apylinkių
laukiama pasinaudoti proga
pasikviesti į savo bendruomenes
besilankančius kultūrinių programų atlikėjus arba pranešėjus.
Po pietų pertraukos viešnia
iš JAV S. Šimkuvienė-Rosen
pasveikino visus JAV LB pirmininko vardu. Jos pareigos JAV LB
valdyboje – organizaciniai reikalai. Jos manymu, labai svarbios
yra pastangos kalbėti lietuviškai,
kalbą puoselėti, taip pat išlaikyti ryšius su Lietuva, tautinę
dvasią. Naudingi būtų jaunųjų
bendruomenininkų seminarai,
asmeniniai naujų narių kvie-

timai į įvairius bendruomenės
renginius. LB įstatų ir taisyklių
santrauka būtų prieinamesnė
šiandienos veikėjams negu ilgi,
seniau parašytieji. Ji pranešė apie
naujas įsteigtas bendruomenes,
pvz., Sarasotoje ir Orlande, Floridoje; Naujojo Džersio viduryje;
Roanoke, Virdžinijoje; Kolumbe,
Ohajo valstijoje. Ji siūlė priimti
mišrias šeimas ir rengti dvikalbius pranešimus. Jos manymu,
būtina ruošti pamainą dabartiniams nariams ir skatino tikėti
savo ateitimi.
Tarybos dalyviams pasiskirsčius į būrelius diskusijoms apie
KLMA, kultūrą ir organizacinius
reikalus, buvo skaityti pranešimai
apie grupių siūlymus.
Svarbiausias klausimas dėl
muziejaus-archyvo – ar laikyti
jį Kanadoje, ar siųsti medžiagą į
Lietuvą? Ar atskirti muziejų nuo
archyvo? Trūkstant lėšų, žmonių ir struktūros, būtų svarbu
atlikti galimybių tyrimą (feasibility
study), kuris padėtų apsispręsti.
Apylinkėse turėtų būti koordinuojamas medžiagos siuntimas į
muziejų-archyvą.
Diskusijose apie kultūrą paaiškėjo, kad trūksta renginių jaunimui iki 16 metų amžiaus. Reikėtų
atkurti visų mėgstamą stovyklos
atmosferą renginiuose, galima
būtų surengti talentų vakaruskonkursus, kurių laimėtojai dalyvautų baigiamajame pasirodyme,
pvz., KLB suvažiavime. Taip pat
skatinamas dalyvavimas vietiniuose etniniuose festivaliuose.
KLB 60-mečio proga galima būtų
surengti daugialypės terpės (multimedijos) parodą, kurį keliautų per
visas apylinkes, kur būtų švenčiamas jubiliejus kiekvienai bendruomenei surengiant pasirodymą.

Prieš užbaigiant
suvažiavimą
Lietuvos himnu,
buvo priimti KLB
veiklos pasiūlymai:
l Siekiant sustiprinti Lietuvos

energetinę nepriklausomybę,
KLB skatins politinę ir praktinę Kanados paramą Lietuvos
energetiniams iššūkiams įveikti.
KLB ragins Kanadą paremti
pastangas siekiant užtikrinti,
kad nesaugios branduolinės
jėgainės nebūtų statomos
Lietuvos pašonėje.

l KLB apylinkės skatins

Kanados ir Lietuvos užsienio
prekybos plėtrą ir tiesiogines
užsienio investicijas.

l Globalizacijos amžiuje kartu

su LR ambasada Kanadoje KLB
puoselės kiekvieno Kanadoje gyvenančio arba laikinai
apsistojusio piliečio sąsajas su
Lietuva ir lietuvybe.

l KLMA išlaikymui ir užtikrini-

mui kreipsis į Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamentą specialistų pagalbos.

l Stengiantis užtikrinti

bendruomenės ateitį, KLB
60-mečio proga planuojama
surengti programą, kuri supažindintų mokyklinio amžiaus
jaunimą ir bręstančius jaunimo
veikėjus su bendruomenės veikla, rengiant seminarus ir įvairią
informacinę medžiagą.

Vakare visi dalyviai džiaugėsi galimybe dalyvauti pianisto
Gabrieliaus Aleknos atliekamų
M. K. Čiurlionio kūrinių koncerte,
skirtame paminėti kompozitoriaus
mirties 100-metį.
2012 vas arIs
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TRUMPAI

Kinijoje – Lietuvą
pristatantis
dienraščio
interneto puslapis

Gedimino pilies
bokšto vėliava –

Vasario 16-osios
gimnazijai

N

Birutė Augustanavičiūtė,
Vasario16-osios gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja

uo šiol Vokietijoje, Hiutenfelde, Renhofo pilies bokšte dangų skros mūsų tautos vienybės simbolis – Gedimino pilies
bokšto trispalvė. Pilies vėliava, joje plevėsavusi praėjusiais
metais, perduota saugoti visiems pasaulio lietuviams
tarnaujančiai Vasario 16-osios gimnazijai. Šį sprendimą
priėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo bei Karšto apsaugos
ministerijos.
1997 metais LR Seimas sausio 1-ąją paskelbė Lietuvos vėliavos diena. Šią dieną tradiciškai iškilmingos ceremonijos metu pakeičiama
Gedimino pilies bokšto vėliava. Nuo 2006 metų trispalvė įteikiama
mokyklai, pasižymėjusiai pilietiniu ir tautiniu mokinių ugdymu.
Anot Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimo, 1950 metais
įsteigta Vasario 16-osios gimnazija yra vienintelė lietuviška mokykla
Vakarų Europoje. Kartu su Vokietijos lietuvių bendruomene ji puoselėja gilias pilietinio ir tautinio ugdymo tradicijas.
Ši vėliava tarsi Prometėjas, įprasminęs lietuvių išlikimo kovos
dvasią. Neabejojame, jog Vasario 16-osios gimnazija išliks dvasios
ir minties laisvės, demokratijos židiniu, skleidžiančiu šilumą ir
šviesą visiems pasaulio lietuviams ir Lietuvai. 			
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R. Dapšytės nuotr.

L

ietuvos ambasados Pekine iniciatyva užmegztas
bendradarbiavimas su Kinijos nacionalinio dienraščio „China Daily“ internetinio puslapio kūrėjais
tapo naujo turizmo skatinimo projekto pradžia –
pradėjo veikti speciali rubrika „Turas po Lietuvą su
ambasadoriumi“, su kuria kasdien susipažinti gali 31
milijonas interneto svetainę aplankančių vartotojų.
2011 metų pabaigoje pradėto kurti naujo „China
Daily“ projekto „Pasaulio turas su ambasadoriais“
tikslas – pristatyti skirtingas kultūras, įvairių šalių
maisto papročius, keliautojui įdomias vietas, supažindinti su galimybėmis studijuoti užsienio šalyse
ir pristatyti kitų valstybių verslo ypatumus Kinijos
auditorijai.
Lietuva tapo pirmąja valstybe, pristatyta daugiamilijoninei Kinijos interneto vartotojų auditorijai.
Tarpininkaujant Valstybiniam turizmo departamentui „China Daily“ filmavimo grupė lankėsi Lietuvoje.
Šiandien su kelionės rezultatais gali susipažinti visi
tinklalapio lankytojai – filmuoti vaizdai nukelia į
Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčią, supažindina su
vienu iš Lietuvos viešbučių ir vietoje gaminamais ypatingo skonio saldumynais. Siužete taip pat pateikiami
Lietuvos ambasadorės Kinijoje Linos Antanavičienės
atsakymai į žaismingus Kinijos turistams rūpimus
klausimus, interviu su Lietuvos švietimo ir mokslo bei
ūkio ministrais.
Puslapio adresas: http://global.chinadaily.com.cn/
lithuania/index.html

Iš naujo
atrandama išeivio
V. Bacevičiaus kūryba

Baltais paukščiais

apdovanoti nusipelnę Airijos lietuviai
„Balto paukščio skrydis“ – taip pavadintas Dubline vykęs padėkos
vakaras, skirtas kiekvienam Airijos lietuviui.
Iškilmingos šventės metu buvo įteikti padėkos raštai už aktyvią
veiklą Lietuvos vardą garsinantiems lietuviams. Labiausiai nusipelniusiems atiteko simbolinės dovanos – skulptoriaus Šarūno Gimbučio
sukurtos medinės skulptūros – skrendantys paukščiai.
Balto paukščio skulptūrėle už nuoširdų ir geranorišką darbą puoselėjant lietuvybę ir lietuviškąsias tradicijas apdovanoti: ilgametis ALB tinklapio koordinatorius Andrius Sakalauskas; neseniai savo veiklos penkmetį
atšventęs Airijos lietuvių folklorinis ansamblis „Lietuviškasis Dobilas“;
seniausia Airijoje Dublino savaitgalinė lituanistinė mokykla „4 Vėjai“.
Už nuoširdžią paramą materialiai ir moraliai remiant lietuvišką
veiklą ir renginius Airijoje, už šitaip išreiškiamą aktyvią poziciją,
garsinant Lietuvos vardą Airijoje, apdovanoti ilgamečiai ALB rėmėjai:
įmonė „Harmony Flowers“, įmonė „Dublin Duona“, lietuviškų parduotuvių tinklas „Lituanica“.

D. Mikšys

atrinktas didžiausiai
JK meno premijai

„Stulbinantis ir įelektrinantis atradimas…“, „galia ir
originalumas…“, „audringas ir nuostabus…“ – tokių
epitetų ir įvertinimų sulaukė pirmasis Vytauto Bacevičiaus simfoninės muzikos diskas, kurį prieš kelerius
metus išleido britų įrašų bendrovė „Toccata Classics“.
Vasarį bendrovės kataloguose pasirodo dar vienas
autorinis lietuvių kompozitoriaus išeivio muzikos,
grojamos įvairiais klavišiniais instrumentais, diskas
„The Complete Mots“ („Visi Žodžiai“).
V. Bacevičius gimė 1905 m. rugsėjo 9 dieną Lodzėje (Lenkija), garsioje muzikų šeimoje. Tėvas Vincas
Bacevičius (1875–1952) dirbo mokytoju Lodzėje,
vėliau (nuo 1925 m.) mokytojavo Kaune, vadovavo
moksleivių orkestrams ir chorams. Jo sūnus pianistas
Kęstutis Bacevičius (Kiejstut Bacewicz, 1904–1993),
baigęs studijas Varšuvos konservatorijoje ir universitete, dėstė Kaune, Varšuvoje, Lodzėje (1957–1969 m.
buvo Lodzės aukštosios muzikos mokyklos rektorius).
Labiausiai išgarsėjo Vytauto ir Kęstučio sesuo, lenkų
kompozitorė ir smuikininkė Grażyna Bacewicz (Gražina Bacevičiūtė, 1909–1969).
1939 metais išvyko koncertuoti į Pietų Ameriką.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, V. Bacevičius
į Lietuvą negrįžo. 1940 metais apsigyveno JAV. Dėstė
Niujorko, Bruklino konservatorijose, Long Ailendo
muzikos institute, rašė straipsnius, skaitė paskaitas.
1942 metais įkūrė privačią fortepijono studiją. V. Bacevičius mirė 1970 sausio 15 dieną Niujorke.
Naujajame diske įrašyti visi septyni V. Bacevičiaus
„Žodžiai“, kūriniai rašyti įvairiais gyvenimo laikotarpiais 1933–1966 metais.

L

ietuvių menininkas Darius Mikšys įtrauktas
į galutinį sąrašą didžiausiai Jungtinėje
Karalystėje 40,000 svarų sterlingų „Artes
Mundi“ premijai gauti. Premijai iš viso nominuoti 7 menininkai iš Švedijos, Kubos,
Anglijos, Indijos, Meksikos, Slovėnijos ir Lietuvos, savo kūryboje naudojantys įvairias
medžiagas, akcijas bei kitokias kūrybines strategijas, atkreipiantys dėmesį į socialines
problemas bei komentuojantys visuomenės procesus.
Iš daugiau nei 750 nominacijų atrinkti šie septyni menininkai: Miriam Bäckström
(Švedija), Tania Bruguera (Kuba), Phil Collins (Anglija), Sheela Gowda (Indija), Teresa Margolles (Meksika), Darius Mikšys (Lietuva), Apolonija Šušteršič (Slovėnija).
Rudenį nuo spalio 6 dienos tris su puse mėnesio Velso nacionaliniame meno
muziejuje veiks premijos galutiniam sąrašui atrinktų menininkų paroda. Jos metu bus
paskelbtas premijos laimėtojas.
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DĖMESIO

Kalifornijoje
bus teikiamos
Australijos lietuvių dienų komitetas: iš kairės Giedrė Mill (Australijos lietuvių dienų logotipo kūrėja), Dana Valužis,
Gaila Paškevičienė (pirm.), Dalia Kaminskienė (ižd.), Regina Veress, Gaila Dundienė (sekr.) ir Daina Pociūtė

Kviečiame į Australijos
lietuvių dienas

Adelaidėje
(gruodžio 26–31 d.)

A

ustralijos lietuvių dienos – ilgametė Australijos lietuvių
kultūrinės ir visuomeninės veiklos tradicija. Jos rengiamos
kas antri metai vis kitoje vietovėje. Tai tarsi kaskart įrodo
Australijos lietuvių bendruomenės gyvastingumą. Į šventę
susirenka po visą Australiją išsibarstę lietuviai, taip pat
atvyksta svečių ir iš kitų žemynų.
Šių metų pabaigoje Australijos lietuvių dienos vyks Adelaidėje. Jų
sėkmė priklauso nuo pačių Australijos lietuvių.
Lietuvių dienų komitetas jau dirba nuo praeitų metų ir yra paruošęs Lietuvių dienų provizorinę programą, užsakęs renginiams tinkamas patalpas. Lietuvių dienų programa gali keistis, bet pagrindiniai
renginiai išlieka. Australijos lietuvių gretos retėja, bet visų bendromis
pastangomis ir su jaunesniosios kartos įsitraukimu Lietuvių dienas
galima padaryti sėkmingomis.
Kviečiame visus Australijos lietuvius ir svečius iš kitų kraštų šių
metų pabaigoje apsilankyti Adelaidėje ir dalyvauti Lietuvių dienose.
Norintieji pasiteirauti apie Lietuvių dienas gali kreiptis:
Gaila Paškevičienė, 32 Hughes Street, MILE END, S. A. 5031.
Tel. 08 83523941.
El. paštas gailap@adam.com.au.
Jus pasitiks malonus ir saulėtas Adelaidės klimatas, gražus miestas,
nuoširdūs ir vaišingi Adelaidės lietuviai!
Australijos lietuvių dienų komitetas
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konsulinės
paslaugos

K

ovo 15–16 dienomis Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas
Niujorke rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją Los Andžele
(Santa Monika, Kalifornijos valstija,
JAV). Aptarnavimas vyks Lietuvos
Respublikos garbės konsulate (2806 Santa
Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404).
Konsulinės misijos metu bus priimami
Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo
ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų,
užsienyje registruotų civilinės būklės aktų
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsulinės registracijos. Taip pat bus priimami prašymai dėl
Lietuvos pilietybės.
Norėdami užsiregistruoti ir gauti išsamesnės informacijos prašome rašyti į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Niujorke el. paštu ny@urm.lt arba skambinti tel.
1 212 354 7840.
Vakarinėje JAV dalyje gyvena daug lietuvių, todėl konsulinių paslaugų teikimas
Kalifornijoje yra labai aktualus. Paskutinį
kartą konsulinė misija Los Andžele buvo
surengta 2011 m. kovo mėnesį.

Klaidos atitaisymas

Praėjusio, sausio mėnesio žurnalas buvo
klaidingai sunumeruotas: turėjo būti 1/503,
o ne 11/503 „Pasaulio lietuvio“ numeris.
Atsiprašome.

