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ŠLB Vasario 16-osios šventė tradicinėje vietoje su 
tradicine programa - ir visgi kasmet kitokia 
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Šių metų vasario 27 d. vėl 
rinkomės į reikšmingiausią mūsų 

bendruomenės šventę, kurioje susipina 
Vasario 16-osios minėjimas ir pagal 
statutą visuotinis susirinkimas. Visos 
dienos suvažiavimas pradedamas 
lietuviškomis Šv. Mišiomis, vienintelėmis 
per visus metus Šveicarijoje, ir baigiamas 
linksmybėmis. Jose: senų draugų ir 
naujų narių susitikimas, lietuviškos 
vaišės, senos ŠLB valdybos palydos ir 
naujos rinkimas, bendruomenės veiklos 
aptarimas ir naujų planų kūrimas. 
Atrodo, kad tas pats kaip ir pernai ir 
visgi kiekvienų metų šventė kitokia. 
Jau vien tuo, kad keičiasi dalyviai, 
sulaukiame naujų svečių, kalbame apie 
mus supantį besikeičiantį pasaulį. Kaip ir 
kasmet Vasario 16 minėjimą pradėjome 
Tautine giesme ir susikaupę pagarbiai 
išklausėme Lietuvos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sveikinimo kalbą Lietuvos 
valstybės atkūrimo 98-ųjų metinių 
proga, kurioje visada ta pati esmė, tik 
kiti žodžiai. Gal tai ir yra tradicija, kada 
viską seniai žinai ir vistiek su malonumu 
kartoji.

Šv. Mišias Marijos Lourdes katalikų 
bažnyčioje jau antrus metus aukojo St. 
Moritz‘o parapijos vikaras, tautietis 
kun. Audrius Micka. Jų metu pagerbėme 
2015 m. Anapilin iškeliavusių trijų 
šviesaus atminimo ŠLB senjorų: Narcizo 
Prielaidos, dr. Joanos Pečiulionytės 
ir dr. Alfonso Kušlio atminimą. Jie 
visi trys 1945 m. vienu metu kartu su 
karo pabėgėliais atvyko į Šveicariją.
Iš pradžių rado prieglobstį pabėgėlių 
stovykloje Yverdone ir jau tų pačių metų 
rudenį pradėjo studijas Šveicarijoje, taip 
pradėdami savo gyvenimus iš naujo. 
Didele jų gyvenimo dalimi tapo veikla 
Šveicarijos lietuvių bendruomenėje, nes 
joje ir per ją galėjo siekti laisvės Lietuvai. 
Be to siekimo, pasak jų, gyvenimas 

JŪRATĖ 
CASPERSEN

būtų netekęs prasmės. Tai išties buvę 
ŠLB frontininkai: Dr. A. Kušlys dukart 
rinktas ŠLB pirmininku, Dr. Joana 
Pečiulionytė - 21 savo gyvenimo metus 
buvo ŠLB vice-pirmininkė, o Narcizas 
Prielaida - paskutinis okupuotos Lietuvos 
laikotarpio ŠLB pirmininkas, iš šio posto 
paskirtas pirmuoju Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos ambasadoriumi 
prie Jungtinių Tautų biuro ir tarptautinių 
organizacijų Ženevoje.

Po išėjusiųjų pagerbimo kun. A. 
Micka visos lietuvių bendruomenės 
akivaizdoje priėmė šešiametį berniuką 
Luką Damčiką į katalikų bendruomenę, 
suteikdamas šventąjį krikštą. Savo 
lietuviškos šeimos apsuptyje Lukas buvo 
pakrikštytas gimtąja kalba parapijos 
bažnyčioje Ciuriche. Bažnytines ir 
sveikinimo giesmes giedojo solistė 
Vega Maščinskaitė, o jai vargonais 
akomponavo pianistė Rita Žiedaitė.

Sugužėję į žemutinę parapijos salę 
ir pasistiprinę gardžiais lietuvaičių 
šeimininkių gamintais patiekalais, 
susikaupėme Vasario 16-osios minėjimui. 
Lietuvos valstybės atkūrimo šventės su 
mumis kartu  švęsti atvyko mūsų svečiai 
ir bendruomenės draugai: LR ambasadorė 
Šveicarijoje Valentina Zeitler, LR 
ambasados trečiasis sekretorius Darius 
Nevulis su ponia Sonata, ambasados 
sekretorė Lina Kaiser, Šveicarijos 
parlamentinės grupės „ProBaltikum“ 

sekretorius ir Estijos Garbės konsulas 
Šveicarijoje p. Hans Graf,  LR Garbės 
konsulas Ciuricho ir Cugo kantonams dr. 
Graziano Pedroja ir buvęs diplomatas, 
Šveicarijos ambasadorius Baltijos 
šalims bei knygų apie Šveicarijos ryšius 
su Baltijos šalimis autorius dr. Max 
Schweizer. 

Ambasadorė V. Zeitler Vasario 
16-osios minėjimo metu pasakė kalbą 
„Vasario 16-oji ilgamečių vilčių diena“, 
kuri prasidėjo šiais žodžiais: „Prieš 98 
metus pasirašytas Vasario šešioliktosios 
aktas, vienas reikšmingiausių mūsų šalies 
istorijos dokumentų, nulėmęs ne vienos 
kartos gyvenimą, buvo labai lakoniškas 
– jame vos 122 žodžiai. Tačiau jų užteko, 

Lietuvos Respublikos ambasadorė Berne 
Valentina Zeitler sveikina ŠLB 

su Vasario 16-ąja. 

Visuotinio 2016 m. narių susirinkimo prezidiumas: pirmininkauja Erika 
Kancerevyčienė (sėdi dešinėje) ir sekretoriauja dr. Lijana Tagmann (sėdi kairėje). 

Finansinę ataskaitą pristato ŠLB finansininkė Vilma Kinčiūtė Kern.
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kad būtų padėtas pagrindas nepriklausomai valstybei. Ne 
žodžių skaičiuje, o jų esmėje glūdi stiprybė“. Dešimtmečių 
ir šimtmečių tėkmėje kovojome už savo valstybės ir tautos 
išlikimą ir dabar turime kurti Lietuvos gerovę, išlaikant gyvą 
istorinę atmintį tų, kurie Laisvei ir Nepriklausomybei padėjo 
pamatus.

Įprasminant šiuos žodžius, Šveicarijos lietuvių bendruomenė 
per ambasadorę V. Zeitler perdavė Lietuvos Respublikos 
ambasadai Berne a.a. dr. Joanos Pečiulionytės paliktą senovinį 
Lietuvos žemėlapį, kurį ji pati padovanojo dar 2012 metais 
Sausio 13-osios minėjimo metu. 

Šventėje dalyvavo apie 100 žmonių, visgi ŠLB reikalams 
aptarti ir planuoti bendruomenės veiklą ateičiai, padėkoti 
aktyviems nariams, išeinančiai valdybai ir rinkti naują susirinko 
tik 38 aktyvūs ŠLB nariai. Dėkingi jiems už solidarumą, 
palaikymą ir sąmoningą pareigos jausmą. Taip pat dėkingi tiems 
8 ŠLB nariams, iš anksto pranešusiems  negalėsiant dalyvauti 
mūsų metiniame susirinkime. Geriausiu atsakomybės prieš 
bendruomenę išreiškimo pavyzdžiu tapo ŠLB senjorės Angelės 
Gegeckienės atsiųstas pačios pieštas atvirukas, kuriame 
atsiprašoma už negalėjimą dalyvauti šventėje ir siunčiami 
„gražiausi linkėjimai minėjimo dalyviams“. 

Nors mūsų darbai nedideli, jie daromi mūsų vardu ir 
laukia visų paramos. Artėja Lietuvos valstybės 100-metis - 
jubiliejus tos datos, kurią minėti ŠLB renkasi kasmet jau 66-
rius metus. Šiai sukakčiai skirti renginiai ir projektai turi būti 
išskirtiniai, įtraukiantys valstybės kūrėjų ir gynėjų pagerbimą, 
išaukštinantys pilietiškumą, patriotizmą ir pasiaukojimą 
tėvynės labui. Taipogi veiklos, garsinančios Lietuvą 
Šveicarijoje ir padedančios Lietuvai klestėti, tiesiančios tiltus 
tarp tautos Lietuvoje ir užsienyje. Siekti šio užsibrėžto tikslo 
keletą idėjų aptarėme per visuotinį narių susirinkimą ir įkūrėme 
ŠLB fondą „Lietuva-100“, kurio pagalba įgyvendinsime šiuos 
planus. Tikime, kad tai tik pirmieji, o ne paskutiniai pasiūlymai 
Lietuvos valstybės jubiliejaus minėjimo programoje. 

„Vienybėje ir darnoje
Keliaudami drauge
Palikime ir savo laiko žingsnių aidesį ...“

Nuolatinis mūsų Nepriklausomybės minėjimų svečias 
„ProBaltikum” sekretorius p. Hans Graf. 
Jo sveikinimą verčia Sonata Nevulienė.

Praeitame „Šveicarijos lietuvių žinios“ numeryje 
dr. Lijana Tagmann Redaktorės žodyje minėjo, 

kad kvietimas į naujos valdybos rinkimus žada ateities 
permainų ir viltį, kad naujos lietuvybės puoselėjimo idėjos 
įneš į mūsų tarpą gyvasties. 

Rinkimai praėjo, didžioji dalis valdybos pasikeitė, tad 
belieka laukti gyvasties. Neabejojame, kad ji ateis. Jau yra 
didelis skirtumas – į sunkų ir nevertinamą visuomeninį 
darbą sugrįžta vyrai.

Gaila tik, kad naujos idėjos nėra tai, kas palaiko gyvastį 
tautinės bendruomenės gyvenime. Mūsų veikla apibrėžta 
ŠLB Statutų, esame Pasaulinės organizacijos dalis, kurios 
dėmesio centre turi visad išlikti lietuvybės palaikymo 
siekiai: lituanistinis švietimas, kultūros puosėlėjimas, 
tradicijų išlaikymas, Lietuvos vardo garsinimas ir pagalba 
Lietuvai. Šveicarijos lietuvių bendruomenė visad išlaikė 
esmę. 

Šiame numeryje tradiciškai rasite praėjusių renginių 
kroniką ir kvietimus į būsimus susitikimus. Nuotraukose 
pastebėsite, kad renginiuose atsiranda naujų veidų (net 
10 naujų narių per pusmetį), turime visą būrį augančios 
jaunosios kartos. Jei domėsimės jų poreikiais, tai jie ir įneš 
į bendruomenę gyvasties.

Mums rūpi gyvenimas ir už ŠLB ribų, ar jis vyksta 
Šveicarijoje, ar Lietuvoje. Mums yra įdomu, ką savo darbo 
vietoje veikia mūsų bendruomenės narys arba kaip kiti 
pagerbia ir vertina mūsų narius. Mums įdomu, kokie tiltai 
tiesiami tarp mums brangių šalių.

Labai džiaugiamės dalykiškais ir draugiškais santykiais su 
Lietuvos Nuolatinės Misijos Ženevoje ir ambasados Berne 
atstovais ir darbuotojais, ir tai pastebėsite šiame numeryje 
- Lietuvos atstovybių ir vietinės lietuvių bendruomenės 
„kvėpavimas“ supanašėjo.

Skaitytojas negalės nepastebėti, kad mūsų bendruomenė 
rimtai ruošiasi Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio 
paminėjimui. Siūlomi ir jau pradėti įgyvendinti šiai 
sukakčiai skirti projektai ir veikla, ir kas svarbiausia 
- nemažai bendruomenės narių prisideda prie tų idėjų 
įgyvendinimo (Vilmos Kinčiūtės Kern straipsnis). Kai 
kurių kilni širdis išgirdo ir žurnalo „Pasaulio lietuvis“ 
pagalbos šauksmą.

Naujos valdybos narių tarpe neturėdami žurnalui 
redaktoriaus/rės, turėjome šį numerį ruošti patys. Tad 
naudodamiesi proga, kreipiamės į ŠLB narius, norinčius ir 
galinčius mums šiame darbe pagelbėti, atsiliepti.

Malonaus skaitymo!
ŠLB valdybos vardu,
Jūratė Caspersen 
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Šventinių vaišių šeimininkės: Rasa Puišytė Rückert, Danguolė Kappich, Vita Fasler, Inga 
Belevičiūtė Buchs, dr. Rūta Lasauskaitė Schüpbach, Eglė Peter, Rita Kaufmann, Vilma 

Kinčiūtė Kern ir Jovita Vasauskaitė.

Vilma Kinčiūtė Kern įteikia 
bendruomenės dovaną ŠLB 

pirmininkei Jūratei Caspersen – tai 
daugelio šventės dalyvių pasirašyta 

(Ute Kröger „Zürich, du mein blaues 
Wunder”) knyga su dedikacija: „ 10 

metų ŠLB pirmininkė! AČIŪ!”

Maža padėka už didelį kadencijos darbą. Buvusi ŠLB 2014-2016 m. 
valdyba: Julija Daugėlaitė, Vilma Kinčiūtė Kern, Rita Žiedaitė, 

Erika Kancerevyčienė ir dr. Lijana Tagmann.

Vasario 16-osios šventės akimirkomis pasidalino 
Eglė Dranevičienė. AČIŪ!



                                                                   ŠLB GYVENIMAS IR VEIKLA 5

Luko Damčiko krikštynos. Jūratės Caspersen nuotrauka.

Išrinkta nauja ŠLB valdyba 2016-2018 m. kadencijai

2016 m. vasario 27 d. vykusiame 
ŠLB narių visuotiniame metiniame 
susirinkime Ciuriche buvo išrinkta nauja 
6 narių valdyba 2016 - 2018 m. kadencijai.

Pirmojo naujos valdybos posėdžio metu 
kovo 5 d. ŠLB valdybos pirmininke šeštai 
kadencijai išrinkta Jūratė Caspersen ir 
valdybos nariai pasiskirstė atsakomybės 
sritimis taip:

Jūratė Caspersen - kultūra, 
administracija, archyvai ir Ciuricho 
Lietuviškos knygos klubo veikla, Saulius 
Damčikas - sportinė bendruomenės 
veikla, Rita Čepaitienė - Jaunų šeimų 
klubo veikla, Arūnas Vismantas - 
organizaciniai reikalai,  Danguolė 
Kappich - Lituanistinis švietimas ir 
darželio - mokyklėlės „Pagrandukas“ 
Ciuriche vadovė, Vilma Kinčiūtė Kern 
– finansai ir ŠLB Fondo „Lietuva - 100“ 
priežiūra. 

ŠLŽ INFORMACIJA

Nauja ŠLB valdyba - Vilma Kinčiūtė Kern, Jūratė Caspersen, Rita Čepaitienė, 
Danguolė Kappich, Arūnas Vismantas ir Saulius Damčikas. 

Eglės Dranevičienės nuotrauka.

Dr. Joanos Pečiulionytės žemėlapis - dovana LR 
ambasadai Berne. Jūratės Caspersen nuotrauka.
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Kovo 11-osios minėjimas 
Šveicarijoje tradiciškai yra 

rengiamas Lietuvos Respublikos 
ambasados Berne. Šiemet kovo 10 d. ši 
reikšminga Lietuvos valstybei ir tautai 
data buvo paminėta gražioje „Zunfthaus 
zu Mohren“ amatininkų gildijos salėje. 
Daugiau nei 110 kviestinių svečių sueigoje 
– Šveicarijos politikai, diplomatinio 
korpuso atstovai, Lietuvos Respublikos 
garbės konsulai ir Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės nariai. Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
minėjimą savo apsilankymu pagerbė 
ir Švento Sosto apaštalinis nuncijus 
Šveicarijoje J. E. Thomas E. Gullickon.

Susirinkusius svečius, kolegas ir 
tautiečius šiltai pasveikino Lietuvos 
Respublikos ambasadorė Berne Valentina 
Zeitler.

„Gerbiami ponai ir ponios, mieli 
kolegos, svečiai ir tautiečiai

Prieš 26 metus Lietuva, maža šalis 
buvusios Sovietų Sąjungos pakraštyje, 
nieko nebodama, drąsiai ir ryžtingai 
paskelbė savo nepriklausomybę. Šis 
sprendimas buvo labai reikšmingas 
ne tik Lietuvai, jis pakeitė visą 
geopolitinę situaciją Europoje. Pirmieji 
Nepriklausomybės žingsniai nebuvo 
lengvi. Gerai prisimenu, kai mano vyras 
atvyko pirmą kartą į Lietuvą ruošti 
pirmąją tarptautinę Statybos mugę 
Vilniuje, posėdžių salėse ir restoranuose 
sėdėjome su paltais, nes dėl kaimyninės 

Kovo 11-osios minėjimas Berne
ŠLŽ INFORMACIJA šalies ekonominės blokados nebuvo 

šildymo. Bet ir pačios drastiškiausios 
priemonės nebegalėjo palaužti 
visuomenės valios ir ryžto.

Mes dėkojame kitoms šalims už 
solidarumą ir pagalbą, be kurių būtų 
buvę neįmanoma išlikti politiškai ir 
ekonomiškai nepriklausomais. Šiandien 
Lietuva yra lygiavertė Europos Sąjungoje 
narė ir NATO partnerė.

Lietuva nuėjo ilgą ir šlovingą istorijos 
kelią. Bendra praeitis ir šiandien glaudžiai 
sieja mus su Lenkija, Baltarusija ir 
Ukraina, ir padeda spręsti dabarties 
problemas. Tikriausiai tik nedaugelis 
žino, kad Lietuva bendroje Respublikoje 
su Lenkija 1791 metais priėmė 

pirmąją Konstituciją Europoje. Nors ši 
Konstitucija „išgyveno“ tik keturiolika 
mėnesių, ji mūsų tautų širdyse paliko 
neišdildomą laisvės ir nepriklausomybės 
siekį.

Šiandien, mieli svečiai, šalia mūsų 
valstybinės vėliavos galite pasigėrėti 
dviem tapybos darbais, kurių motyvai yra 
neatsiejami nuo mūsų istorijos. Viename 
jų - naujai atgimę viduramžių Lietuvos 
Valdovų rūmai, antrame  matome 
žymiąją Trakų pilį, kuri savo laiku buvo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
sosto vieta. Yra išties simboliška, kad šie 
paveikslai nutapyti  žymaus ukrainiečių 
dailininko Andrejaus Cholomeniuko, 
kurio gimtoji šalis pasirinko naują ir 
sunkų kelią į ateitį“.

Kovo 11-osios minėjimo šeimininkai LR 
ambasadorė Valentina Zeitler ir Bodo 

Zeitler. D. Brunner nuotrauka.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo svečiai. Dianos Brunner nuotrauka.

Paveikslų ekspozicija šventės metu. 
Ilonos Katkienės nuotr.
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Nuo Atvelykio šventės – į šokio spektaklį   

RITA 
ČEPAITIENĖ

ŠLB „Jaunų šeimų klubas“ savo 
veiklą pradėjo „Atvelykio“ 

švente gamtoje Solothur’o kantone. Į ją 
susirinko seni pažįstami ir pirmą kartą į 
ŠLB renginį atvykę tautiečiai. Geografija 
įspūdinga: nuo vietinių iš Solothurno 
kantono iki Berno, Ciuricho, Lozanos ir 
net Lichtenšteino.

Gyvendami toli nuo tėvynės ne visada 
galime aplankyti savo artimuosius ir 
pasidžiaugti nuo senų laikų išlikusia 
Atvelykio tradicija. Todėl ją bandėme 
prisiminti čia, Šveicarijoje. Kaip ir 
priklauso tokiai šventei, mažieji dalyviai 
margino kiaušinius ir tupdė juos į šiaudinę 
gūžtelę. Rinkome tradiciškiausią ir 
margiausią margutį, o laimėtojai ir visi 
dalyviai buvo apdovanoti velykinėmis 
dovanėlėmis. Suaugę ruošė vaišes, 

mėgavosi gamta. Visi šokome, žaidėme 
ir susidraugavome, kūrėme planus kitam 
susitikimui. Buvo smagu atsisveikinant 
pasakyti „Iki kito karto!“

Šveicarijoje gyvena daug jaunų šeimų, 
kurios augina vaikučius. Kiekvienas 
vaikas yra savaip talentingas. Ir dažnai 
mes net patys to nežinome. Todėl „Jaunų 
šeimų klubas” kviečia vaikučius susiburti 
į gražią grupelę ir sukurti lietuvišką 
muzikinį šokio spektaklį.

Praktika teatro ir šokio pamokose - 
vienas efektyviausių būdų išmokti, kaip 
pasireiškia kūno kalba ir ja sėkmingai 
naudotis. Vaikai įvairiais judesiais 
gali išreikšti skirtingas emocijas. Per 
šokio praktiką išmokstama bendrauti, 
prisiimti ir dalintis atsakomybe, ieškoti 

kompromisų. Visa tai padeda vaikams 
lavintis, pažinti kitus ir atrasti savo 
tikrąjį AŠ.  

Muzikinio šokio spektaklis mūsų 
vaikams galėtų padėti atrasti ne tik savąjį 
AŠ, bet ir supažindinti su scena, dainomis, 
šokiais, vaidyba ir žaidimu. Mes galime 
daryti viską; šokti, groti, tapyti, rėkti, 
niuniuoti, tylėti, kad sukurtume tai, kas 
mums patinka...

Dar tik kuriamės. Tolimesnė 
informacija bus paskelbta netrukus 
www.lietuviai.ch. „Jaunų šeimų klubas” 
lauks visų vaikučių ir tėvelių, norinčių 
tokioje veikloje dalyvauti. O jei turite 
pasiūlymų ar norite prisidėti prie mūsų 
veiklos, visad lauksime Jūsų laiško 
e-paštu  ritakarolis@gmail.com.

Jaunų šeimų klubo „Atvelykio“ šventė  Dianos Muhmenthaler nuotraukose.
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Kas po velykinių atostogų, kas po 
prasidėjusios mokyklos - visi 

skubėjome į darželį „Pagrandukas” švęsti 
Atvelykio. Rinkosi maži ir dideli - iš viso 
apie 35, ir susipažinome su dvejomis 
naujomis šeimomis.

Kaip ir visada, pirmiausia susėdome 
ratu, dainavome ir žaidėme žaidimus. 
Vėliau piešėme su akvarele pavasarinius 
piešinius. Už lango nebuvo dar šilta - 
bandėme piešiniais prisišaukti pavasarį 
su saulute. Vaikai piešė vaivorykštes, 
gėles ir mūsų apdainuotą žmogų „I can 
drum“. Kol mažesnieji žaidė, didesnieji 
kitame kambaryje turėjo lietuvių kalbos 
pamokėlę. 

O ko gi labiausiai vaikai laukė? 
Kiaušinių ridenimo! Sustoję į eilę ir 
rankose laikydami iš namų atsineštus 
nudažytus kiaušinius, kiekvienas labai 
norėjo ridenti. Ir visi bandė ridenti kuo 
geriau, kad „numuštų“ kuo daugiau 
šokoladinių kiaušinių. Prisirinkę jų 
pilnas kišenes, ėjome valgyti pietų. 

Štai taip ir praėjo mūsų Atvelykis su 
žaidimais, margintais ir šokoladiniais 
kiaušiniais. 

Atvelykis Ciuricho „Pagranduke“ 

DANGUOLĖ
KAPPICH

Smagus „Atvelykio“ susiėjimas Pagranduko darželyje.  Autorės nuotraukos.

2016 metai Lietuviškos Knygos klube prasidėjo 
diplomatės istorikės viešnage

DIANA 
BRUNNER

Pirmosios šių metų Knygos klubo 
Ciuriche vakaronės ypač laukėme. Sausio 
22 d. vakare į tradicinę klubo susitikimo 

vietą rinkosi ne tik prisiekusios lietuvių 
literatūros mylėtojos, bet ir iš atokesnių 
Šveicarijos kampelių atkeliavę lietuviai, 
mat buvo juntamas įdomus susitikimas 
su jau nuo vasaros Berne reziduojančia 
nauja ambasadore Valentina Zeitler. 

Žinojome, kad mūsų naujoji ambasadorė 
yra parašiusi keturis istorinius romanus: 
„Karalienė Bona“ (2012), „Užmirštos 
nuodėmės“ (2013), „Maištininkas“ (2014) 

ir „Didysis kunigaikštis Švitrigaila. 
Nepaklusnus vasalas ar avantiūristas? 
(2015) bei išleidusi kelias politologines 
bei publicistines knygas.

Kai kurios klubietės jau buvome 
perskaičiusios pora istorinių romanų, 
intensyviai keitėmės knygomis, kurias  
kiek ankščiau Ciuricho klubas buvo 
gavęs dovanų iš ambasadorės. 
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Diplomatija ir istorija yra gana 
natūraliai derančios sritys, bet kaip dar 
prie to prisijungia romanų kūrimas? 
Sužinojome, kad autorė visą gyvenimą 
domėjosi praeitimi ir nuo pat vaikystės 
mėgo skaityti istorinius romanus. Ji 
niekada nemanė, kad pati pradės kada 
nors rašyti, nors kaip matome, kas 
metai pasaulį išvysta naujas istorinis 
romanas. Rašymas V. Zeitler yra aistra ir 
malonumas, užpildantis visas laisvas nuo 
darbo liekančias minutes. 

Bet kodėl visi romanai apie LDK 
laikus? Kuo jie įdomūs? Juk viduramžiai 
buvo tamsūs ir gūdūs? Profesionaliai 
istorikei V. Zeitler viduramžiai visada 
buvo apgaubti paslapties ir visad buvo 
smalsu praskleisti tą paslapties uždangą 
ir pamatyti, kas už jos slepiasi. O už jos 
slepiasi visko daug - kova dėl valdžios, 
politinės įtakos, turto, neretai paaukojant 
garbę, panaudojant klastą, išsižadant 
artimųjų.

Diplomatės romanų herojai yra 
iškilios istorinės asmenybės, kurios 
yra užmirštos, mažai žinomos, kartais 
- sumenkintos ar net paniekintos. Tokie 
personažai autorei yra ypatingai įdomūs, 
jų gyvenimai kupini nuotykių ir netikėtų 
posūkių. Apie tokius žmones yra įdomu 
rašyti ir lengviau suintriguoti skaitytojus. 
Taip gimė romanai „Karalienė Bona“, 
„Maištininkas“ ir „Didysis kunigaikštis 
Švitrigaila. Nepaklusnus vasalas ar 
avantiūristas?“

Lenkijos karalienės ir Lietuvos 
didžiosios kunigaikštienės Bonos mūsų 
istorikų ir rašytojų sukurtame portrete 
randame daugiau tamsių nei šviesių 
spalvų, todėl knietėjo suprasti, kodėl 
iš tolimos Italijos atkeliavusi jaunutė 
mergina, skleidusi Renesanso šviesą 
Lenkijoje ir Lietuvoje, modernizavusi 
kraštą, istorijoje išliko kaip intrigantė, 
nuodytoja, šalta ir žiauri moteris. Bet juk 

gyvenime nebūna tik juoda arba balta, 
įžvelgus pilką, asmenybė atsiskleidžia 
visai kitaip.

Istoriniame romane „Maištininkas“ 
pagrindiniu veikėju tampa kunigaikštis 
Mykolas Glinskis, kuris, nesusitaikęs 
su jam primestomis aplinkybėmis, 
pasirenka sau pražūtingą maištininko 
prieš Lenkijos karalių ir Lietuvos didijį 
kunigaikštį Žygimantą Senajį kelią.

Istoriniame romane apie kunigaikštį 
Švitrigailą daug sužinome ir apie Didijį 
kunigaikštį Vytautą. Švitrigaila - Vytauto 
pasekėjas, bet Lietuvoje apie jį rašyta 
labai nedaug. Kodėl? Kas jis buvo iš tiesų 
- nepaklusnus vasalas, avantiūristas ar 
žmogus, neradęs savo vietos gyvenime?

Įdomiausia, kad autorė nesistengia 
savo herojų nei nuteisti, nei pateisinti, 
nei išteisinti. Tai ji palieka patiems 
skaitytojams, ir tai daro jos romanus 
įdomiais.

Kiekvieno V. Zeitler romano gimimo 
laikas skirtingas. Kai siužetas subręsta, 
romanas gimsta lengvai ir greitai. Nors, 
pavyzdžiui, baigta „Karalienė Bona“ 
stalčiuje pragulėjo apie keturis metus. 
Autorė nebuvo tikra, ar ta knyga kam bus 
įdomi, kol pagaliau draugai paskatino ją 
atiduoti leidėjui. „Užmirštos nuodėmės“ 
gimė per metus, nes, dirbant ambasadoje 
Ukrainoje, labai norėjosi parodyti, kokie 
glaudūs santykiai nuo senų laikų sieja 
Lietuvą ir Ukrainą. O pradėjus rašyti 
„Maištininką“, autorę   persekiojo 
jausmas, kad kunigaikštis Mykolas 
Glinskis stovi už nugaros ir ją skubina, 
maldauja jį suprasti ir gal net ... pateisinti. 

Susirinkusiems natūraliai kilo 
klausimas, ar ambasadorė jau galvoja 
apie naują istorinį romaną? Gal tas dabar 
bus susietas su Šveicarija? Pradėjome 
spėlioti, kuri asmenybė tiktų į neeilinį, 
bet į įvykių pakraščius nustumtą herojų. 
Neatspėjome. Pasirodo, istorikę sužavėjo 
1794 metų sukilimo prieš Rusiją 
vadas Tadas Kosciuška. Šio žmogaus 
ryžtas, nesitaikstymas su bet kokiomis 
išnaudojimo formomis ir drąsa kovojant 
prieš imperiją, nesvarbu, ar ji rusiška, 
ar prancūziška. Ir jis iš tiesų paskutinius 
savo gyvenimo metus praleido 
Solothurn‘e Šveicarijoje. Literatūroje 
Kosciuška dažnai idealizuojamas, tad 
autorei norisi jį parodyti kaip žmogų 
su savo silpnybėmis, patyrusį daugybę 
skaudžių likimo smūgių ir bandantį 
surasti savo vietą sudėtingame XVIII a. 
pabaigos pasaulyje.

Mums beliko palinkėti ambasadorei 
sėkmės kūryboje ir laukti naujo istorinio 
romano.

Dar negreitai baigėsi mūsų vakaronė, 
kiekvienas norėjome įsigyti autorės 
knygų. Po įdomaus pristatymo galėjome 
pasinerti į kūrinio detales, herojaus 
gyvenimo vingius ir laikmečio dvasią.

Autorės nuotraukose - Lietuviškos 
knygos klubo susitikimo akimirkos.
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Šveicarijos lietuvių krepšinio 
komanda išbandė jegas „Pasaulio 

lietuvių čempionų taurės“ turnyre 
Londone.

Balandžio 30 d. Rytų Londono 
universiteto arenoje  vyko penktas  
„Pasaulio lietuvių čempionų taurės“ 
turnyras, kuriame pirmą kartą dalyvavo 
ir Šveicarijos lietuvių komanda 
„Alpių deguonis“. Krepšinio ekipą 
„Alpių deguonis“ Londone pasveikino 
bei palaikė Lietuvos Respublikos 
ambasadorė Šveicarijos Konfederacijoje 
Valentina Zeitler.

Šveicarijos lietuvių atstovas Saulius 
Damčikas džiaugėsi nauja patirtimi: „Iš 
tikrųjų labai puikus renginys. Reikėtų jį 
dar labiau išpopuliarinti, kad būtų galima 
surinkti dar daugiau komandų iš kitų 
Europos šalių. Mes kiekvienais metais 
susiorganizuojame po 2-3 panašius 
turnyrus. Visuomet pasiseka kažką 
laimėti, šiais metais Londone kažko 
pritrūko“. Turnyro nugalėtoja trečius 
metus iš eilės tapo Londono „Lituanicos“ 
komanda. Nors turnyro debiutantus 
lydėjo nesėkmė ir jie nepateko į pusfinalį, 
tačiau abiejose dvikovose varžovams dėl 
pergalės teko gerokai paprakaituoti.

Šveicarijos lietuvių krepšinio komanda Londone 
ŠLŽ INFORMACIJA

KVIETIMAS

Kviečiame visus dalyvauti Benelux 
sporto žaidynėse, kurios vyks 2016 
birželio 18-19 d. Briuselyje. 

„Alpių deguonis“ dalyvavo Pasaulio lietuvių čempionų taurėje 2016 Londone , Sauliaus Čirbos nuotraukos (Facebook)

Apie ankstesnes žaidynes ir sporto 
šakas galite išsamiau paskaityti   
http://zaidynes.lietuva.lu/  

Reikalinga išankstinė registracija iki 
birželio 1 dienos.

Norintiems dalyvauti, rašykite 
saulius@swisstyle.ch 
arba tel.077 22 99 99 5.
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„Šiandien karaliai mums pasakas seka“, 
- M. K. Čiurlionis pristatomas vaikams

JŪRATĖ 
CASPERSEN

Klausytojai ir žiūrovai. Dr. Lijanos Tagmann nuotrauka.

Piešiame M.K. Čiurlionio pasakas. 
Dr. Lijanos Tagmann nuotrauka.

Piešinių paroda. Dr. Lijanos Tagmann nuotrauka.Apie neseniai Lietuvoje išleistą šiuo 
pavadinimu Mildos Pleitaitės ir 

Kazimiero Momkaus knygelę mums 
papasakojo ir edukacinį projektą 
Šveicarijoje 2016 m. kovo 19 dieną 
iniciavo ŠLB narė Ilona Tanno. Jos 
moksladraugė Milda Pleitaitė, dirbanti 
M. K. Čiurlionio namuose - muziejuje 
Vilniuje, jau seniai svajojo apie mūsų 
genijaus pristatymą vaikams jiems 
suprantama forma.  Parašytas 13 poetinių 
pasakų rinkinys pagal M. K. Čiurlionio 
paveikslus netruko sulaukti savo 
skaitytojo dėmesio. Prie knygelės pridėta 
M. K. Čiurlionio kūrinių kompaktinė 
plokštelė, įrašyta kompozitoriaus 
proanūko, žymaus pianisto Roko Zubovo. 
Anksčiau, ne retai užsienio lituanistinėse 
mokyklose pristatant M. K. Čiurlionį, 
geriausiu atveju buvo parodytos 
paveikslų reprodukcijos, paleistas 
diskas su įrašytais kūriniais, trumpai 
papasakota apie Čiurlionį iš suaugusiems 
skirtų šaltinių ir daugiausiai apie jį - kaip 
suaugusių menininką.

Knygelė „Šiandien karaliai mums 
pasakas seka“ yra skirta darželinio ir 
pradinio mokyklinio amžiaus vaikams, 
bet tinka ir vyresniems. Poetinės 

pasakos - tai autorių, gerai žinančių 
M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, 
pasakojimai, padedantys persikelti į 
aplinką ir laikmetį, kuriame užaugo  ir 
gyveno ir Čiurlionis. Ir visa tai vaikams 
suprantama kalba. Jau pati knygelė yra 
lobis, bet autoriai - abu Čiurlionio menų 
gimnazijos absolventai - sukūrė visą 
„spektaklį“. Tai, iš tiesų, renginys visai 
šeimai. Spektaklyje penkiasdešimčiai 
minučių visi paskendome Čiurlionio 
pasaulyje. Sekamą poetinę pasaką lydėjo 
gimstanti Čiurlionio paveikslų galerija 
diaprojekcijose, net su garsiniais gamtos 
efektais (lietumi, vėju). Pasakomis 
mažieji skaitytojai buvo supažindinti 
ir su pačiu kūrėju - M. K. Čiurlioniu. 
O pasakojimų nuotaikai sustiprinti - 
intarpuose buvo gyvai atliekama M. 
K. Čiurlionio muzika smuiku (Milda 
Pleitaitė) ir fortepijonu (keturiolikmetis 
Adomas Polovecas). 

Didžiulei emocinei įkrovai programos 
autoriai neleido šiaip sau pradingti, o 
pakvietė dalyvius į interaktyvią meninę 
dirbtuvę, kur vaikai ir suaugę galėjo 
nupiešti išgirstą, pajustą ar savo šeimos 

pasaką. Projekto organizatoriai parūpino 
50-čiai dalyvių piešimo priemones 
(kurios po renginio perduotos Ciuricho 
lituanistiniam darželiui - mokyklėlei 
„Pagrandukas“). Neįtikėtina tyla ir 
susikaupimas įsivyravo salėje, kai 
maži ir dideli su pieštukais ir teptukais 

M. K. Čiurlionio pristatymo projekto 
autoriai Lucernoje – Adomas Polovecas, 
Milda Pleitaitė ir Kazimieras Momkus. 

Jūratės Caspersen nuotrauka.



 ŠLB GYVENIMAS IR VEIKLA12

2016-2020 metais Lietuva minės 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-

metį. 

ŠLB valdybai pasiūlius ir visuotiniam 
2016 m. narių susirinkimui pritarus, 
įkurtas ŠLB fondas „Lietuva -100”.

Jau Vasario 16-osios šventės metu 
sulaukėme pirmojo, simbolinio 10 frankų 
įnašo iš Laimos ir Sigito Godelių.

Surinktos aukos  bus naudojamos 
išskirtinai projektams, skirtiems 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio 
paminėjimui, Lietuvos garsinimui. 
Garsindami Lietuvą, garsiname ir 
Šveicarijos lietuvių bendruomenę, jos 
veiklą ir meilę Lietuvai. Fondo kaupimui 

Įkurtas ŠLB Fondas „Lietuva - 100“

VILMA 
KINČIŪTĖ 
KERN

bus organizuojami labdaringi renginiai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės narius, visus 
lietuvius, gyvenančius Šveicarijoje ir už 
jos ribų, mylinčius Lietuvą ir norinčius 
garsinti jos vardą, prisidėti aukomis, 
idėjomis bei jų įgyvendinimu

Fondo duomenys:

Litauische Gemeinschaft der Schweiz
Konto-Nr. 3500-4.617458.5 
Sąskaitos pavadinimas: LITAUEN - 100
IBAN: CH19 0070 0350 0461 7458 5
Zürcher Kantonalbank 
8010 Zürich

Šis fondas gyvuos tik limituotą 
laiką - 2016-2020 metais, t.y. Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų 
laikotarpiu arba tol, kol turėsime idėjų. 
Pirmasis rengiamas projektas  -  ŠLB 
fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“ 
keliaus po Lietuvą. 

Noriu pasidžiaugti, kad jau turime 
pirmuosius aukotojus (iki 18.05.16) ir 

ŠLB valdybos vardu nuoširdžiai jiems 
dėkojame:

Laimai ir Sigitui Godeliams (110 CHF)
Silvijai Šlekytei (100 CHF)
Jūratei Caspersen (100 CHF)
Vilmai Kinčiūtei Kern (100 CHF)
Vitalijui Papijanc (50 CHF)
Virgilijui ir Laimai Tikuišiams (100 

CHF)
Vilmai Matulionytei  (30 CHF)
Juditai Rieder (50 CHF)
Vidai ir Kurt Hurst (50 CHF)
Tegul tai bus kiekvieno Šveicarijos 

lietuvio reikalas, prisidėti prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečio 
paminėjimo. 

palinko prie popieriaus lapo. Po gero 
pusvalandžio visa siena pasipuošė 
piešiniais. Kiekvienas norintis galėjo 
papasakoti kitiems, ką ji/s nupiešė ir kas 
jiems labiausiai „spektaklyje“ patiko. 

Sužavėti renginiu liko ne tik mažieji, 
bet ir jų tėveliai bei močiutės. Visiems 
norėjosi piešti ir išreikšti tą tą susikaupusį 
žodžio, vaizdo ir muzikos pojūtį. 
Autoriams pasisekė ne tik supažindinti 

žiurovus su mūsų tautos genijumi, bet 
ir sukelti norą kurti bei dalintis tuo 
jausmu su kitais. Tai labai originalus, 
vaikų amžiui ir supratimui pritaikytas 
kultūrinis - meninis - edukacinis - 
kūrybinis ir lietuvių kalbos lavinimo 
renginys, kuris nepaliko nei vieno 
abejingo. 

Po renginio dalyviai galėjo įsigyti 
svečių atvežtų knygelių, kompaktinių 
plokštelių, M. K. Čiurlionio paveikslų 
reprodukcijų, su jais papuoštų 
knygų skirtukų. Šveicarijos lietuvių 
bendruomenei svečiai atvežė M. K. 
Čiurlionio namų – muziejaus parengtas 
dovanas: M. K. Čiurlionio paveikslo 
„Karalių pasaka“ (1909) reprodukciją 
ir vertingą M. K. Čiurlionio kūrinių 
fortepijonui rinkinį, kuriame visi 
kompozitoriaus Preliudai sugulė į 
atskirus 7 sąsiuvinius pagal kūrybos 
laikotarpius (jie prieinami visiems ŠLB 
nariams. Taipogi, norintiems įsigyti 
knygelę „Šiandien karaliai mums 
pasakas seka“ prašome kreiptis juratė@
caspersen.ch).

M.K. Čiurlionio namų Vilniuje dovanos Šveicarijos lietuvių bendruomenei. 
Jūratės Caspersen nuotrauka.
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Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė sausio mėnesio 

pabaigoje, vykdama į Davoso ekonomikos 
forumą (World Economic Forum), 
apsilankė Europos branduolinių tyrimų 
centre (CERN), o kovo 1 dieną Užsienio 
reikalų ministras Linas Linkevičius 
CERN prezidentui prof. Sijbrandui de 
Jongui (Sijbrand de Jong) įteikė Ministro 
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus laišką 
- kreipimąsi ir paraišką dėl Lietuvos 
siekio tapti asocijuota CERN nare. Šie 
vizitai - tai ilgo Lietuvos bei CERN 
bendradarbiavimo, prasidėjusio 1993 
metais ir įtvirtinto 2004 metais pasirašytu 
bendradarbiavimo susitarimu, rezultatas. 
Lietuvos mokslinė bendruomenė yra 
aktyviai įsitraukusi į CERN vykdomas 
programas bei projektus. Šiuo metu 
CERN veikloje dalyvauja daugiau nei 
40 lietuvių: mokslininkų, doktorantų, 
informacinių technologijų specialistų, 
mokslinę praktiką atliekančių studentų. 
Be to, Lietuvos fizikos mokytojai 
dalyvauja CERN rengiamose mokytojų 
programose. 

Ambasadorius Rytis Paulauskas 
paminėjo, jog kovo viduryje CERN 
Taryba peržiūrėjo Lietuvos paraišką 
dėl asocijuotos narystės ir paskyrė 
specialią grupę, skirtą faktų rinkimui 
ir patikrinimui dėl Lietuvos kriterijų 
atitikimo. Ši grupė artimiausiu metu 
lankysis Lietuvoje ir išanalizavusi 
situaciją pateiks ataskaitą. Tikimės, 
jog svarstymas dėl asocijuotos narystės 
prasidės dar šiais metais. Ambasadorius 
džiaugiasi vis didėjančiu Lietuvos 
mokslininkų, dirbančių CERN, 
aktyvumu. Prezidentės vizito metu 
įteiktame  pareiškime „Pasiruošę į 
CERN“, mokslininkai jame pažymi: 
„Lietuvos asocijuotoji CERN narystė, 
kartu su nacionaline išvykusiųjų iš 
Lietuvos sugrąžinimo strategija, sukurtų 
puikias sąlygas sugrįžtantiems lietuvių 
mokslininkams įdiegti įgytas žinias, 
patirtį bei profesinius ryšius į Lietuvos 
švietimo sistemą, verslą, pramonę“. 
„Dalyvavimas tokiuose pasaulinės 
svarbos projektuose su Lietuvos vėliava 
būtų viena iš priemonių stabdant 
„protų nutekėjimą“ iš Lietuvos“ – teigia 

Lietuva siekia tapti asocijuota CERN nare 
INDRĖ 
LEBEDYTĖ

ambasadorius Rytis Paulauskas. Jeigu 
Lietuva taps asocijuota CERN nare, 
mokslininkams, studentams, mokytojams 
bus didesnės galimybės dalyvauti CERN 
vykdomose programose, projektuose, 
finansuojamuose CERN lėšomis, taip pat 
būtų sukurtos palankesnės sąlygos verslo 
bendradarbiavimui. Be viso to, Lietuva 
įgautų patariamąjį vaidmenį CERN 
Taryboje bei finansų komitete.

Šiais metais, bendradarbiaujant CERN, 
Lietuvos atstovybei Ženevoje bei Lietuvos 
universitetams, buvo surengtos dvi CERN 
parodos. Kviečiame Šveicarijos lietuvius, 
besilankančius Lietuvoje, apžiūrėti 
parodą „Accelerating science“, kuri veiks 
iki liepos 15 dienos naujai atidarytame 
Nacionaliniame fizinių ir technologijos 
mokslų centre Vilniuje.

Beje, siūlome plačiau paskaityti apie 
Lietuvos narystę bei bendradarbiavimą su 
CERN „Lietuvos žiniose“, bei „Lietuvos 
ryto“ pasirodžiusiuose straipsniuose:

ht tp:// lz in ios.lt / lz in ios/Mokslas-
i r- sv ie t i mas / lau k iant- sprend i mo -
del-lietuvos-asocijuotosios-narystes-
cern/219112 

http://it.lrytas.lt /laboratorija/cern-
atstovas-lietuva-jau-turi-savo-mokslo-
kabliuka.htm

 http://www.lrt.lt/naujienos/mokslas_
ir_it/1/133247/galingiausias_pasaulyje_
daleliu_greitintuvas_is_vidaus_i_dalis

LR Užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius įteikia CERN prezidentui 
prof. Sijbrandui de Jongui Lietuvos 

paraišką tapti asocijuota CERN nare.
(2016m. vasaris). LR Nuolatinės Misijos 

Ženevoje archyvų nuotrauka.
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su lietuvių mokslininkais 
CERN’e (2016 m. sausis). Pirmas iš dešinės – ambasadorius Rytis Paulauskas. 

LR Nuolatinės Misijos Ženevoje archyvų nuotrauka.



LR Seimo narys Raimundas Paliukas 
su Diana Brunner. Ambasados nuotr.
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Kiekvienas susitikimas su 
žemiečiais, juolab su politikais, 

nuspalvina kasdienybę ir paskatina 
naujai pamąstyti apie savo veiklą ir indėlį 
į tėvynės gyvenimą. Šį kartą pokalbis 
buvo įdomus tuo, kad temos – žinomos, 
suprantamos ir jaudinančios daugelį: 
mokslas, švietimas, inovacijos, kultūra... 
– paliečia ne tik protą, bet ir suvirpina 
sielą. Ir žmogus, su kuriuo organizuotas 
susitikimas – aktyvus Lietuvos politinio 
gyvenimo dalyvis, LR Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas 
– Raimundas Paliukas. Šveicarijos 
Parlamente jis su panašios darbo grupės 
Prezidentu Feliksu Miuriu (Felix Müri) 
pasikeitė darbo patirtimi ir kartu apmąstė, 
kaip mūsų bendradarbiaudamos šalys 
galėtų viena kitą praturtinti. Svarbią vietą 
diskusijoje užėmė jaunimo profesinio 
rengimo klausimai. Šveicarijoje šioje 
srityje sukaupta didelė ir per laiką save 
pateisinusi patirtis. 70 proc. mokyklų 
abiturientų siekia įsigyti profesiją ir 
tik 30 proc. iš karto pradeda studijas 
aukštosiose mokyklose. Profesinių 
mokyklų auklėtiniams nėra užkertamas 
kelias vėlesnėms studijoms aukštojo 
mokslo įstaigose. Šie klausimai aktualūs 
Lietuvai, nes dauguma jaunuolių veržiasi 
į aukštąsias, kartais nepasverdami savo ir 
įsidarbinimo Lietuvoje galimybių. Todėl 
Šveicarijos nueitas kelias šioje srityje  
labai vertingas mūsų šaliai. Susitikime 
taip pat buvo aptartos universitetų 
bendradarbiavimo galimybės, pasikei-
timas darbo patirtimi sveikatos, 
biotechnologijų ir kitose srityse. 
Pokalbyje taip pat buvo gvildenamos 
kultūros temos, aktualios  pabėgėlių, 
santykių su Rusija problemos.  

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
nariams, savaime suprantama, įdomesnė 
buvo antroji Komiteto pirmininko 
R. Paliuko vizito dalis – susitikimas 
Lietuvos Respublikos ambasadoje Berne. 
Ne taip dažnai tenka akis į akį pasikalbėti 
su politiku, Seimo nariu, užduoti jam 

LR ambasadorė 
Berne 
VALENTINA 
ZEITLER

Šveicarijoje viešėjo Lietuvos politikas

klausimus ir... nekantriai čia pat laukti 
atsakymo. 

Komiteto pirmininkas R. Paliukas 
tinkamai įvertino Bendruomenės 
veiklą puoselėjant ir stiprinant ryšius 
su Lietuva, gimtosios kalbos ir kultūros 
sklaidą. Aktyviems Bendruomenės 
nariams - pirmininkei Jūratei Caspersen, 
Vilmai Kinčiūtei-Kern ir Dianai Brunner 
Komiteto pirmininkas atvežė LR Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
padėkas. Bendruomenės atstovai išvardijo 
numatytus Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio paminėjimo renginius, jau š. 
m. liepos mėnesį Lietuvoje organizuojamą 
foto darbų parodą „Lietuvių Šveicarija“ 
Lietuvos Prezidento A. Smetonos dvare 
– muziejuje Ukmergėje ir Telšių meno 
inkubatoriuje.  

Susitikime taip pat dalyvavo bendro 
Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų 
grupės  projekto „Egzegezės tradicijos 
antikos filosofijoje, judaizme ir 
krikščionybėje: kilmė ir kultūrinis 
kontekstas“ projekto vadovė, Lietuvos 
Edukacinio Universiteto profesorė 
Tatjana Aleknienė, trumpam atvykusi 
į Fribūro universitetą ir šio universiteto 
asistentė daktarė Mantė Lenkaitytė – 
Ostermann. Jos pristatė Šveicarijos pagal 
Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo 
programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ 
finansuojamą projektą. Šią informaciją 
įdėmiai išklausė ne tik Seimo narys 
R. Paliukas, bet ir visi bendruomenės 
atstovai. Projekto metu numatomos 
Lietuvos mokslininkų stažuotės 
Fribūro universitete, bendri Lietuvos 
ir Šveicarijos mokslininkų seminarai 
bei galutinė 2016 m. rugsėjo mėnesį 
Vilniuje vyksianti konferencija, kurioje 
bus pristatyti bei aptarti tyrėjų pasiekti 
rezultatai. 

Šis susitikimas praturtino Lietuvos 
Respublikos ambasados Berne veiklą, 
suteikė galimybę Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui 
Raimundui Paliukui pabendrauti  su 
tautiečiais, įsikūrusiais Šveicarijoje, 
o šiems - malonias akimirkas šiltoje 
atmosferoje padiskutuoti su politiku.  

ŠLB aktyvo ir Fribūro bei Lietuvos Edukacinio universitetų mokslininkių susitikimas 
su LR Seimo nariu Raimundu Paliuku. Nuotraukoje: Vilma Kinčiūtė Kern, dr. Mantė 
Lenkaitytė Ostermann, prof. dr. Tatjana Aleknienė, Ambasadorė Valentina Zeitler, LR 
Seimo narys Raimundas Paliukas, Vita Fasler ir Lina Kaiser. Ambasados nuotrauka.
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Ką reiškia skaityti autoritetingą 
tekstą Antikoje? Kokiais 

hermeneutiniais principais rėmėsi 
graikai, žydai ir krikščionys, tyrinėdami 
ir aiškindami filosofijos ir religijos 
tekstus? Ar vyravo bendros visuotinai 
priimtos normos, o gal įvairios filosofinės 
mokyklos ir religinės bendruomenės 
kūrė savo tekstų interpretavimo metodus 
priklausomai nuo jų mokytojų bei 
kultūrinių ir istorinių prielaidų? 

Šie ir kiti klausimai tiriami bendrame 
Lietuvos-Šveicarijos mokslininkų grupės 
projekte „Egzegezės tradicijos Antikos 
filosofijoje, judaizme ir krikščionybėje: 
kilmė ir kultūrinis kontekstas“. 
Projektą, kurio biudžetas siekia 
daugiau nei 85.000 eurų, finansuoja 
Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo 
programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“, 
remianti 9 mėnesių trukmės institucijų 
partnerystės projektus, skirtus vykdyti 
mokslo stažuotes ir organizuoti bendrus 
renginius Lietuvos ir Šveicarijos viešojo 
sektoriaus mokslo ir studijų institucijose 
2016 m.; projekto Nr. CH-3-ŠMM-02/08.

„Egzegezės tradicijų Antikos 
filosofijoje, judaizme ir krikščionybėje“ 
projektas subūrė 10 mokslininkų iš 
Lietuvos Edukologijos Universiteto 
(LEU) Istorijos fakulteto ir Fribūro 
Universiteto Teologijos ir Filosofijos 
fakultetų. Mokslininkai, tarp kurių ir 
keli Lietuvos bei Šveicarijos doktorantai, 
atstovauja skirtingoms disciplinoms: 
senųjų kalbų (graikų, lotynų, koptų), 
graikų filosofijos, biblistikos, patristikos, 
senosios Bažnyčios istorijos. Projektui 
vadovauja LEU profesorė Tatjana 
Aleknienė, Šveicarijos mokslininkų 
darbus koordinuoja Fribūro universiteto 
patristikos ir senosios Bažnyčios istorijos 
profesorius Franz Mali. 

Kaip Antikos pasaulio žmonės analizavo filosofijos 
ir religijos tekstus?

Bendras Fribūro ir Lietuvos Edukologijos Universitetų tyrimas

MANTĖ
LENKAITYTĖ
OSTERMANN

Fribūro universiteto mokslininkus 
ir LEU grupės narius sieja jau seni ir 
vaisingi mokslinių mainų ryšiai: jie yra 
skaitę pranešimus ir paskaitas vieni 
kitų universitetuose, rengę bendras 
tarptautines parodas ir konferencijas 
(2004 m. Vilniuje apie Augustiną) bei 
seminarus (Colloquium Plotinianum 
Vilniuje 2005 m.), kartu ruošę 
publikacijas. Vis tik abu projekte 
dalyvaujantys universitetai tokio plataus 
masto bendradarbiavimą su partneriais 
iš Šveicarijos ir Lietuvos pradeda pirmą 
kartą. 

Tekstų egzegezė Antikoje

Egzegezė – graikiškai „tekstų 
analizė“, „aiškinimas“ – Antikoje buvo 
labai svarbus filosofinių bei religinių 
svarstymų bei diskusijų elementas. 
Graikų filosofams pagrindinis egzegezės 
objektas buvo Platono raštai, žydams 

– tai, ką šiandien vadiname Senuoju 
Testamentu, krikščionims – visas 
Šventasis Raštas (Senasis ir Naujasis 
Testamentai). Senovės žmogus 
autoritetinguose tekstuose ieškojo gyve-
nimo bei dieviškos tiesos, todėl teisingai 
perskaityti, suprasti tokį tekstą, o po 
to jo mokyti ir kitus, reikėjo ypatingo 
pasiruošimo ir kompetencijos. 

Aplinkybės, kuriomis radosi graikų 
filosofijos, žydų ir krikščionių egzegezės 
metodai buvo įvairios ir priklausė nuo 
konkretaus kultūrinio egzegeto (teksto 
aiškintojo) ir jo bendruomenės konteksto 
– teologinių, filosofinių prielaidų, 
erudicijos, santykio su aiškinamojo teksto 
kalba ir pan. Tai lėmė teksto aiškinimo 
metodų skirtybes, tačiau svarbu ir tai, 
kad įvairios srovės ir mokyklos patirdavo 
ir vienos kitų įtakas. Antai žinoma, 
kad Filonas Aleksandrietis, iškilus I a. 
žydas iš Aleksandrijos, savo biblinės 
egzegezės veikaluose pritaikė platonikų 
filosofijos principus, kad iš Filono šios 
metodikos sėmėsi visi Aleksandrijos 
krikščionių egzegetai, kurių svarbiausias 
buvo Origenas (III a.), o pastarasis 
krikščionišką Biblijos supratimą įtakojo 
iki pat Viduramžių pabaigos. Tačiau yra ir 
daug mažiau tyrinėtų įtakų – antai, pvz., 
kaip krikščioniški egzegezės metodai 

Prof. hab. dr. Tatjana Aleknienė, doc. dr. Darius Alekna, doc. dr. Ingrida 
Gudauskienė ir doc. dr. Saulius Rumšas Vilniaus LEU. T. Aleknienės nuotrauka.



Dokt. Virginija Dičiūtė ir dr. Nicolas 
d’Andrès. Autorės nuotr.
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veikė IV-VI a. po Kr. pagonių filosofų, 
ypač neoplatonikų, tekstų interpretavimo 
būdus.

Šio projekto dalyviai imasi būtent 
tokio kultūrinio egzegezės būdų 
„kontekstualumo“ tyrimų. Jie gilinasi į 
Platono (IV a. pr. Kr.) bei platonikų, Filono 
Aleksandriečio (I a. po Kr.), Antrosios 
Šventyklos laikotarpio žydų raštų, 
pirmųjų krikščionybės autorių ir kelių 
iškiliausių III-V a. krikščionių mąstytojų 
– Origeno, Bazilijaus Cezariečio ir 
Augustino – egzegetines strategijas, 
o taip pat jų atspindžius Biblijos 
vertimuose į koptų kalbą ir lotyniškoje 
vienuolinėje literatūroje. Tad galima 
sakyti, jog bendras skirtingų disciplinų 
specialistų darbas leis aprėpti ir įvertinti 
interpretacinius instrumentus ir metodus 
šiuose skirtinguose, tačiau tampriai 
susijusiuose kultūriniuose kontekstuose, 
apimančiuose 1000 metų laikotarpį ir 
padėjusiuose krikščioniškosios Europos 
pamatus.

Projekto dalyviai dirba Fribūre ir 
Vilniuje

Projektas vyksta etapais. Nuo sausio 
iki birželio mėnesio Fribūro Universitete 
po kelias savaites ar mėnesius stažuojasi 
Vilniaus grupės mokslininkai – doc. dr. 
Darius Alekna, dokt. Virginija Dičiūtė, 
doc. dr. Saulius Rumšas, prof. hab. dr. 
Tatjana Aleknienė, doc. dr. Ingrida 
Gudauskienė. Fribūre jie turi puikią 
galimybę naudotis ir semtis iš praktiškai 
neišsenkančių bibliotekų ir duomenų 
bazių resursų, o taip pat diskutuoti su 
Fribūro grupės nariais: prof. dr. Franz 
Mali, prof. dr. Filip Karfik, doc. hab. dr. 
Gregor Emmenegger, dokt. Jacqueline 
Tusi, dr. Nicolas d’Andrès, dokt. Marcin 
Magdziarz ir dr. Mante Lenkaityte 
Ostermann. 

Tačiau mainai nėra tik vienakrypčiai: 
kiekvienos stažuotės pabaigoje 
Fribūre rengiami seminarai, kuriuose 
tiek Vilniaus, tiek Fribūro grupės 
mokslininkai pristato ir aptaria savo 
tyrimų rezultatus. Šių bendrų seminarų 
stiprybė yra ta, kad prie vieno stalo 
susėda įvairių krypčių mokslininkai, 
kurių įvairiopa kompetencija leidžia 
praplėsti tyrimų aspektus ir neretai 
pastebėti tai, ką vienišas tyrimas būtų 
linkęs praleisti. 

Svarbi tokių mainų dalis, žinoma, yra 

ir asmeninis bendravimas, tad mokslinę 
programą paįvairina trumpos išvykos 
ir bendros vakarienės. O projekto 
pabaigoje, rugsėjo 2-3 d., Vilniuje vyks 
baigiamoji konferencija, kurios metu 
visi projekto dalyviai pristatys bei aptars 

La culture de la mort chez les chrétiens 
de l’Antiquité

Die Kultur des Todes bei den Christen 
der Antike

Samedi 26/10/2013
Université de Fribourg, salle MIS 2122

Journée d’étude / Studientag
organisée par le Groupe Suisse d’Etudes Patristiques /

organisiert von der Schweizerischen Patristischen Arbeitsgemeinschaft

www.unifr.ch/patrCycle de séminaires
SP 2016

Université de Fribourg
www.unifr.ch/patr
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Traditions exégétiques de l’Antiquité 
Philosophie grecque, judaïsme et christianisme

pasiektus rezultatus. Su viltimi, kad 
tokios vaisingos akademinės patirtys 
galės būti pratęstos ir ateityje.

Projekto tinklapis: http://www.unifr.
ch/patr/patr310fr.htm 

Prof. dr. Franz Mali, doc. dr. Saulius 
Rumšas, dr. Mantė Lenkaitytė ir dokt. 

Marcin Magdziarz. Autorės nuotr.
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Kunigo Jono Juraičio atminimo ir pagerbimo 
Konferencija, skirta jo 90-mečio sukakčiai

2010 - ųjų spalio 30 d. su giliu liūdesiu 
Šveicarijos lietuviai atsisveikino su 

ilgamečiu Šveicarijos lietuvių kapelionu, 
viso gyvenimo Šveicarijoje lietuvių 
bendruomenės nariu - profesoriumi 
kunigu Jonu Juraičiu. 

Tai viena ryškiausių asmenybių 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime. Jis iškeliavo Amžinybėn 
būdamas 84 metų, palaidotas palaidotas 
pirmosiose ilgalaikės (1953 - 1962) savo 
parapijos Šveicarijoje – Valis kantono 
Gluringen kaimelio kapinėse. Kasmet 
per Vėlines ŠLB nariai aplano Jo kapą, 
Naters bažnyčioje Jo mirties metinėms 
paminėti yra skirtos Šv. Mišios su 
lietuviškomis giesmėmis.

Šis žmogus, save visad apsibrėžęs 
dviem sąvokom - LIETUVIS ir 
KUNIGAS, didžiąją savo gyvenimo dalį 
buvo priverstas gyventi ne Tėvynėje. 
Nedaugeliui buvo žinoma, kad kun. 
Juraitis buvo atrinktas drauge su kitais 
perspektyviais klerikais ir išsiųstas 
karo pabaigoje į Vokietiją, kad būtų 
išsaugotas Lietuvos „kunigijos žiedas“. 
Jis studijavo Eichštete (Vokietijoje), 
Romos Popiežiškajame Grigaliaus 
universitete ir nuo 1951 metų gyveno 
ir dirbo Šveicarijoje Valis kantone. Ką 
bedarydavo kun. Jonas Juraitis, viskas 
buvo reikšminga. Jis rūpinosi vietine 
tikinčiųjų parapija, dėstė teologiją 
Sion‘o vyskupijos kunigų seminarijoje, 
valstybinėje pedagoginėje mokykloje 
ir kantono gimnazijoje, kas savaitę rašė 
straipsnius į vietinį laikraštį. Jis tapo tuo 
retu užsieniečiu, kuriam buvo suteiktas 
Valis kantono Garbės piliečio vardas. 

Išėjęs į „užtarnautą poilsį“ Švei-

JŪRATĖ 
CASPERSEN

„Žmogus - tai paslaptis, 
o jo širdis - gelmė“ 
kun. Jonas Juraitis

carijoje, 1992 metais jis išvyko į 
neseniai Nepriklausomybę paskelbusią 
Lietuvą savo duoklės Tėvynei grąžinti. 
Daugiau nei aštuonerius metus kun. 
Jonas Juraitis dėstė filosofiją ir teologiją 
Vytauto Didžiojo universitete ir kunigų 
seminarijose, plušo atstatant viską, 
kas per pusšimtį metų buvo sugriauta, 
sunaikinta, pažeminta. Už ilgametę 
tarnystę ir ypatingus nuopelnus Lietuvai, 
kun. Jonas Juraitis 2003 metais buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 
Riterio kryžiumi. 

Paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį 
kun. J. Juraitis vėl gyveno Šveicarijoje, 
Valis kantone Termen miestelyje. Jis 
nenustojo rūpintis paties anksčiau įkurto 
Fondo „Seelsorgestiftung Litauen“ 
Lietuvos sielovadai remti reikalais. Ir 
po jo mirties šis Fondas  remia sielovadą 
Lietuvoje ir Popiežiškąją Šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje.

2016 m. gegužės 12 d. kun. Jonui 
Juraičiui būtų sukakę 90 metų. Jo 
jubiliejaus proga tą dieną Vytauto 
Didžiojo universitetas ir Kauno 
arkivyskupijos kurija rengia konferenciją 
„Brangaus bičiulio, filosofo, profesoriaus, 
labdario, mokytojo ir kunigo Jono 
Juraičio 90 metų sukakčiai paminėti“. 
Konferencijoje pranešimus skaitys kun. 
J. Juraičio bičiulis prof. Jonas Čepinskis, 
vyskupas Kęstutis Kėvalas, buvę kun. 
J. Juraičio mokiniai ir giminaičiai. 
Konferencijos metu vyks paroda ir bus 
pristatytas šiam Jubiliejui parengtas 
kun. Juraičio rinktinių pamokslų leidinys 
„Išmelsta ir išdrebėta išmintis“, prie 
kurio atsiradimo finansiškai prisidėjo 
ir Šveicarijos lietuvių bendruomenė. 
Didžiuojamės tautiečiais Kaune ir 
džiaugiamės, kad kun. Jono Juraičio 
žodžiai, siekiai ir darbai paliko 
daugelio žmonių atmintyje pagarbos ir 
pripažinimo pėdsaką.

 

 

 

 
Vytauto Didžiojo universitetas ir  

Kauno arkivyskupijos kurija 
 

maloniai kviečia paminėti brangaus 
bičiulio, filosofo, profesoriaus, labdario, 

mokytojo ir  

kunigo Jono Juraičio  
90 m. sukaktį  

konferencijoje, kuri įvyks gegužės 12 d. 14 
val. 

  

Katalikų teologijos fakulteto auloje 
(Gimnazijos g. 7, Kaune) 

 

Konferencijos metu aulos fojė vyks paroda skirta 
kun. Jonui Juraičiui. 

  

RSVP iki 2016 gegužės 1 d.:   

kunigasjuraitis@gmail.com 

Skrajutė - kvietimas į konferenciją

Pont. Collegium Germanicum-
Hungarium seminaristas Romoje .



Ūkininkų Antano ir Uršulės Juraičių šeima Vilkaviškio apskrityje
 (Juraičių šeima)

Laiškas mamai

Brošiūros viršelis
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Į kvietimą pasidalinti atsiminimais apie 
kun. Joną Juraitį atsiliepė ŠLB senas ir 
geras draugas, Šveicarijos parlamentinės 
grupės „ProBaltikum“ sekretorius p. 
Hans Graf.

„Pirmą kartą su kunigu Jonu Juraičiu 
susitikau Kaune apie 1994 ar 1995 m. 
Jis man buvo jau gerai pažįstamas iš 
kelių lietuvių pasakojimų ir žinomas 
savo veikla Šveicarijoje. Savo parapijoje 
Valis kantone ir laikrašyje „Walliser 
Bote“ jis jau daug metų svariai reiškėsi 
savo tėvynės Lietuvos labui. Pirmoji 
susitikimo Kaune proga - neformali 
diskusija nedidelėje dalyvių auditorijoje 
- aš buvau tiesiog sužavėtas šios 
asmenybės; jo erudicija, jo pozicija, 
jo nesavanaudišku atsidavimu. Vėliau 
jis pakvietė mane į Ried‘ą ar Brig‘ą į 
savo bažnyčią ilgai trukusiems pietums, 
kur mes labai intensyviai diskutavome 
apie Lietuvos visuomeninę, politinę 
ir ekonominę padėtį bei jos ryšius su 

Šveicarija. Iš jo aš labai daug sužinojau 
apie Justą Paleckį ir jo kelią į lietuvišką 
demokratiją.

Baigęs savo aktyvią veiklą 
Šveicarijoje, kun. J. Juraitis kurį laiką 
dėstė Kaune. Kiekvieno apsilankymo 
metu aš gėrėdavausi aukščiausio 
lygio diskusijomis. Jis nepaprastai 
džiaugdavosi, kai lauktuvių jam 
atveždavau Valis kantono vyno ar sūrio 
gabalėlį.

Esu Kaune patyręs vieną ypatingą 
istoriją su kunigu J. Juraičiu: 

Kaunas garsėja savo Velnių 
muziejumi. Iš pradžių jis kategoriškai 
pasipriešino mano prašymui pabūti 
gidu – toje velnių teritorijoje  jis dar 
nėra lankęsis. Galiausiai  pasigailėjo 
to nesusipratėlio šveicaro, ir aš buvau 
apstulbintas rezultato: beveik kiekvienai 
ten eksponuojamai figūrai jis pritaikė 
religinės istorijos paaiškinimus. Tai buvo 

ne tik ekskursija po muziejų, bet ir po 
visą žmonijos ir krikščionybės istoriją. 
Su pasididžiavimu jis parodė ir iš Valis 
Lötschental‘io atkeliavusius eksponatus.

Masiniuose susitikimuose Šveicarijoje, 
pvz. Lietuvių bendruomenės renginiuose 
ar Prezidento V. Adamkaus atvykimo 
proga vykusiame priėmime, kun. Juraitis 
ilgai neužsibūdavo. Jis nebuvo didelių 
renginių mėgėjas ir greitai iš jų išeidavo, 
tačiau kamerinės aplinkos pokalbiai su 
juo būdavo labai įdomūs ir įsimintini.

Kunigas Jonas Juraitis buvo neeilinė 
asmenybė. Aš esu jam dėkingas už 
perteiktą savo Tėvynės, jos ir ten 
gyvenančių žmonių likimo sampratą. 
Didžiausia dovana buvo galimybė šį 
žmogų pažinoti”. 

Iš vokiečių kalbos vertė Lina Kaiser).

Kun. Jonas Juraitis Šveicarijoje 
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Artėjant 2016 m. Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimams, 

PLB valdyba nusprendė pravesti akciją, 
skatinančią užsienyje gyvenančių 
balsuojančių rinkėjų dalyvavimą 
rinkimuose. Dalyvauti rinkimuose yra ne 
tik Lietuvos Respublikos piliečių teisė, 
bet ir pareiga. Tuo labiau, kad 2015 m. 
lapkričio 19 d. buvo priimtos atitinkamos 
Seimo rinkimų įstatymo pataisos, 
kuriomis nustatyti nauji Naujamiesčio 
vienmandatės rinkimų apygardos 
sudarymo pagrindai. 

2012 m. Seimo rinkimuose Nauja-
miesčio vienmandatėje rinkimų 
apygardoje balsavusiųjų atstovybėse 
rinkėjų skaičius yra įtraukiamas į šios 
rinkimų apygardos rinkėjų skaičių. 
2012 m. Seimo rinkimuose dalyvavo 
13 057 užsienyje balsavę rinkėjai, o 
artėjančiuose rinkimuose Naujamiesčio 
rinkimų apygardos rinkėjų sąraše 
turėtų būti maždaug 35 000 rinkėjų. 
Taigi, balsuojantys užsienyje rinkėjai 
artėjančiuose rinkimuose sudarys 
mažiausiai 37 proc. šios apygardos 
rinkėjų. 2016 m. Seimo rinkimuose 
užsienyje balsavusių rinkėjų skaičiui 
ženkliai išaugus, jau 2020 m. Seimo 
rinkimuose užsienyje balsuojantys 
Lietuvos rinkėjai faktiškai galėtų turėti 
atskirą Seimo vienmandatę rinkimų 
apygardą. Tai yra mūsų siekiamybė. Ir 
jei bus įvestas internetinis balsavimas, 
tai ta siekiamybė nėra utopinė.

Todėl kviečiame visus Šveicarijoje 
gyvenančius lietuvius, turinčius 
balsavimo teisę, atsiliepti į PLB akciją 
„Registruokis ir balsuok 2016“. O tai 
reiškia, kad laiku užsiregistruotumėte 
elektroninės registracijos sistemoje 
www.rinkejopuslapis/lt , kurios veikimo 
pradžią Lietuvos Respublikos Vyriausioji 
Rinkimų Komisija (VRK) numato nuo 
2016 m. gegužės 13 d.

Labai svarbu žinoti, kad visi rinkėjai, 
pageidaujantys balsuoti užsienyje 2016 
m. Seimo rinkimuose, turės pateikti 
registracijos prašymą iš naujo – net ir 
tie, kurie nuolat gyvena užsienyje ir jau 

buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių 
rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose 
ar refendumuose. (Pasak Vyriausios 
Rinkimų Komisijos komunikato, 
rinkėjams, kurie buvo užsiregistravę 
balsavimui užsienyje 2014 m. Respublikos 
Prezidento rinkimuose ir rinkimuose 
į Europos Parlamentą, jų registracijos 
prašyme nurodytais el. pašto adresais 
išsiųs informaciją apie prasidėjusią 
registraciją artėjančiuose 2016 m. Seimo 
rinkimuose).

Registracijos eiga: Prisijunkite prie 
Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, el. 
sistemos www.rinkejopuslapis.lt .

1. Įrašykite savo asmens kodą, Lietuvos 
Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę 
patvirtinančio dokumento (paso ar 
asmens tapatybės kortelės) duomenis.

2. Prisijungę matysite, į kuriuos rinkėjų 
sąrašus jūs šiuo metu esate įrašytas.

3. Užpildykite Rinkėjo registracijos 
prašymą. (Iš sąrašo pasirinkite 
Šveicarijos Konfederaciją, pateikite 
tikslų savo adresą ir kontaktinius 
duomenis, ir nurodykite, kokiu būdu 
(paštu ar atvykstant į ambasadą 
asmeniškai) pageidaujate balsuoti 

2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose. 
(Taipogi, reikės nurodyti, kokiu būdu 
jūs pageidausite balsuoti galimo 2016 
m. spalio 23 d. pakartotino balsavimo 
Seimo Naujamiesčio vienmandatėje 
rinkimų apygardoje metu). Viską užpildę 
ir patikrinę duomenis, spauskite nuorodą 
PATEIKTI EL. DOKUMENTĄ. Jei 
viską teisingai užpildėte, sulauksite 
patvirtinimo, kad duomenys perduoti.

4. Rinkėjo registracijos prašymą pra-
šome pateikti iki 2016 m. rugsėjo 14 d.

Rinkėjai, pageidaujantys registruotis 
balsavimui paštu, tą padaryti galės 
iki atitinkamos datos, kuri kiekvienoje 
valstybėje skiriasi. Europoje registracija 
balsavimui paštu paprastai baigiama 
likus maždaug 5 dienoms iki rinkimų 
dienos.

Rinkėjai, pageidaujantys balsuoti 
asmeniškai atvykus į ambasadą Berne, 
registruotis balsavimui galės iki pat 
rinkimų dienos (t.y. 2016 m. spalio 9 d., 
20 val. Lietuvos laiku).

Jei Tau rūpi Lietuvos ateitis 
- atsiliepk į PLB akciją 

„Registruokis ir 
balsuok 2016“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB ) akcija 
„Registruokis ir balsuok 2016“

ŠLŽ INFORMACIJA
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Dr. Albertas Gerutis (1905 -1985) – Lietuvos 
diplomatas, žurnalistas, ŠLB kūrėjas, „Šveicarijos 
lietuvių žinios“ įsteigėjas ir pirmasis jų redaktorius  

Dr. Albertas Gerutis yra viena 
ryškiausių asmenybių, veikusių 

Šveicarijoje nuo praeito šimtmečio 
ketvirto dešimtmečio pradžios iki savo 
mirties 1985 m. 

Pirmą kartą A. Gerutis atvyko į 
Šveicariją 1932 m., į Berno universitetą 
Teisės mokslų doktorato darbui parengti. 
Tai sėkmingai įvykdęs per metus sugrįžo 
į Lietuvą. 1936 m. jis pradėjo dirbti 
Užsienio reikalų ministerijoje. Iš pradžių 
buvo pasiųstas į Tautų Sąjungą Ženevoje, o 
1940 -1946 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje 
Berne pirmuoju sekretoriumi. Panaikinus 
Lietuvos oficialią atstovybę Šveicarijoje, 
dr. A. Gerutis čia liko ir tęsė politinį, 
žurnalistinį ir visuomeninį darbą.

Ypač ryškūs jo pėdsakai Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės kūrimęsi ir 
veikloje. Dr. A. Gerutis nebuvo karo 
pabėgėlis, atsiradęs Šveicarijoje alkanas 
ir su vienu ryšuliu, tad galėjo greičiau ir 
daugiau padaryti nei kiti. Jau steigiamojo 
ŠLB susirinkimo metu 1950 m. rugsėjo 
20 d. dr. A. Gerutis buvo išrinktas į ŠLB 
valdybą, o 1951 m. vasario 8 d. išėjo 
pirmasis jo parengtas ir redaguojamas 
„Šveicarijos lietuvių žinios“ numeris.  

Ieškodami patikimų šaltinių apie 
to laikotarpio lietuvių gyvenimą 
Šveicarijoje, dažniausiai surandame 
dr. Alberto Geručio sukauptuose 
archyvuose, dabar saugomuose Vilniaus 
Universiteto Rankraščių skyriuje. Jų yra 
tikrai daug. Jis rinko laikraščių iškarpas, 
ruošė pranešimus, rašė atsiminimus, 
rinko medžiagą apie Šveicarijoje 
įsikūrusius lietuvius ir jų veiklą. 

Svarbus ir didelis dr. A. Geručio 
darbas buvo knygos „Lithuania 700 
years“ (Lietuva: 700 metų, 1969) anglų 

JŪRATĖ 
CASPERSEN

kalba parengimas ir išleidimas. Jis 
buvo šio veikalo, atspindinčio lietuvių 
tautos istorijos kelią nuo seniausių laikų 
iki mūsų dienų, redaktorius ir vienas 
iš autorių. Knyga susilaukė net šešių 
leidimų. Taip pat jis parašė keletą mažų 
brošiūrėlių-monografijų apie politinius ir 
visuomeninius lietuvių veikėjus, kuriuos 
gerai pažinojo (Petrą Klimą, Kazį Škirpą, 
Dovą Zaunių). Bet vienas didžiųjų dr. A. 
Geručio sumanymų – parašyti išsamų 
veikalą Lietuvos diplomatijos istorija - 
liko rankraščiuose. Jam stigo šaltinių, o 
vėliau ir jėgų. 

Iš to, ką galima pamatyti A. Geručio 
archyvuose, jis rimtai galvojo ir apie kitą 
veikalą – Šveicarijos lietuvių istoriją. 
Daug surinkta medžiagos; išsaugoti 
dokumentai, straipsnių juodraščiai rašyti 
ranka, vėliau atspausdinti, redaguoti. 
Tautiečių senjorų tarpe sklandė žinia, 

kad jau buvo paruoštas ir rankraštis, 
bet jis kažkokiomis paslaptingomis 
aplinkybėmis dingo. Dr. A. Gerutis mėgo 
rašyti ir atsiminimus, bet jie, atrodo, liko 
taip pat nepaskelbti. 

Deja, iki šiol nėra išsamiai ištyrinėta, 
išnagrinėta ir įvertinta dr. A. Geručio 
darbo reikšmė Lietuvos diplomatijai, 
taip kaip nėra įvertintas ir jo keturių 
dešimtmečių veiklos indėlis į Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės gyvenimą. 
Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį, viena iš ŠLB aktyvo idėjų yra 
giliau pažvelgti į dr. A. Geručio archyvinį 
palikimą ir pasistengti, kad bent dalis jo 
išvystų dienos šviesą.

Ištrauka iš dr. Alberto Geručio Mano 
atsiminimai

„Atsiminimai susideda iš atskirų 
nuotykių, įsirėžusių atmintin, tarytum 
mozaikos akmenėliai. Net ne svarbiausieji 
įvykiai pasilikę atmintyje, dažniausiai 
smulkūs, bereikšmiai nuotykėliai. Vėliau, 
jau šiek tiek subrendęs, darydavau 
užrašus. Dalį jų turiu.

Kartais, kai žvelgi į praeitį, imi abejoti, 
argi tai aš buvau, tą ar kitą dariau? Kai 
kada atrodau pats sau svetimas, nesavas. 
O kai kada gyvai save jaučiu praeities 
įvykių fone, praeitis išgyvenama tarytum 
dabarty. Bet, turbūt, sunkiausia yra 
gyventi dabartimi, lengviausia raustis 
praeityje ir kaldinti planus ateičiai. 
Savaime aš mėgstu planuoti, žinau jau 
metus iš anksto, ką veiksiu, nors toli gražu 
visų planų neįvykdžiau ( („Planer“).

Kartais sau statau klausimą, kas 
mane suformavo tokį, koks aš esu. Ar tai 
įgimta? Ar tai išmokta? Ar tai aplinkos 
įtakos? Ar tai darbo ištekmė? Turbūt 
iš visų elementų, iš visko po truputį. 
Kartais gilinuos į save ir stengiuosi 
įspėti savo gyvenimo mįslę, prasmę, 
uždavinį, misiją, pareigą. Ar ją atlikau? 
Aš pats neturėjau įtakos, kad dėl karo su 
tėvais atsidūriau Rusijoje, lygiu būdu, 
kad karui einant į pabaigą vėl grįžom į 

Nuotrauka iš Dr. A. Geručio archyvų. Vilniaus 
universitetas Rankraščių skyrius (F-155-408).
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Rygą. Bet, kai baigiau gimnaziją, jau 
sąmoningai apsisprendžiau su Ryga 
atsisveikinti ir vykti studijoms į Kauną, 
į Lietuvą. Turėjau 19 metų amžiaus, tad 
apsisprendimas įvyko anksti. Kartu 
su motina ir seserimi. Niekada dėl 
to apsisprendimo nesigailėjau. Būtų 
perdėta jei teigčiau, jog numačiau visas 
pasėkas. Bet reikėjo pradėti iš naujo, nuo 
daug ko Rygoje atsisakyti. 

Vienas iš Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečio paminėjimo 

valstybinėje Programoje patvirtintų 
projektų - iškilaus LDK mokslininko, 
pirmojo daugiapakopių raketų išradėjo 
Kazimiero Semenavičiaus įamžinimas 
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 
(angl. International Telecommunication 
Union (ITU) būstinėje Ženevoje. Tuo 
tikslu planuojama jo vardu pavadinti 
įrengiamą nedidelę konferencijų salę, 
papuošiant ją mokslininko bareljefu ir jo 
biografijos bei mokslo pasiekimų trumpu 
pristatymu. Šio projekto vykdytojai - 
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo 
tarnyba ir Susisiekimo ministerija, 
talkinant LR Nuolatinei Atstovybei prie 
Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių 
organizacijų Ženevoje.

Kazimieras Semenavičius (apie 1600 
- 1651) studijavo Vilniaus akademijoje 
(universitete). Ją baigęs,  tolimesnėms 
studijoms išvyko į Olandiją. 1650 
metais Amsterdame buvo lotynų kalba 
išspausdintas jį išgarsinęs veikalas „Artis 
Magnae Artilleriae“ („Didysis artilerijos 
menas“). 

Mokslininko knyga buvo išversta į 
pagrindines Europos kalbas (prancūzų, 
vokiečių, anglų ir olandų), ja naudojosi 
daugelio šalių artilerijos ir kitų sričių 
specialistai ne tik XVII, bet ir XVIIIa. 
Veikalas buvo taip pat naudojamas 

kaip mokymo priemonė. Jame K. 
Semenavičius citavo ir rėmėsi daugiau 
nei dviem šimtais šaltinių. 

Kazimiero Semenavičiaus biografijoje 
daug baltų dėmių. Žinoma tik, kad jis 
yra kilęs iš neturtingų „Ostoja“ herbo 
bajorų, gyvenusių Raseinių apylinkėse, 
ir kad jis buvo mūšiuose pasižymėjęs 
LDK didikas. Todėl lenkai 1963 metais 
išsivertę K. Semenavičiaus veikalą į lenkų 
kalbą, pradėjo skelbti „lenkų prioritetą 
raketų kūrimo srityje“, nežiūrint, kad K. 
Semenavičius savo garsiąjame veikale 
prisistato kaip Eques Lituanus (Lietuvos 
bajoras). 

Mokslininko K. Semenavičiaus indėlis 
buvo įprasmintas švenčiant Vilniaus 
universiteto 400 metų jubiliejų, sukuriant 
jo atvaizdą, o minint knygos „Didysis 
artilerijos menas“ 350-ąsias metines, 
2000-aisiais Lietuvos bankas išleido 
proginę 50 litų sidabrinę monetą. Nors 
lietuvių kalba knygos „Didysis artilerijos 
menas“ ir šiandien nėra. 

Niujorko politechnikos universiteto 
prof. Romualdas Šviedrys teigia, kad 
Lietuvos mokslo istorikų dar laukia 
didelis darbas, nes K. Semenavičiaus 
veikalas ir jo asmenybė nusipelno 
gilesnio tyrinėjimo ir deramo jo indėlio 
įvertinimo.

Neabejotina, kad Lietuvai minint savo 
valstybės atkūrimo šimtmetį, iškilaus 
lietuvio įamžinimas Tarptautinės orga-
nizacijos būstinėje pasitarnaus Kazimiero 
Semenavičiaus pasiekimų sklaidai ir 
Lietuvos vardo garsinimui. Įamžinimas 
planuojamas 2017-2018 metais.

Šaltiniai: Romualdas Šviedrys: Kazimiero 
Simonavičiaus veikalas ir jo asmenybė nusipelno 
gilesnio tyrinėjimo. Mokslo Lietuva. Lietuvos 
mokslininkų laikraštis. 2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. 
16 (438) ir Wikipedia.

JŪRATĖ 
CASPERSEN

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos būstinėje 
Ženevoje bus įamžintas lietuvio mokslininko vardas

Antras apsisprendimas – atsisveikinti 
su Kaunu ir vykti Berlynan. Paskum – 
vykti iš Berlyno į Šveicariją. Paskum 
išvykti Klaipėdon. Aš kažkaip norėjau 
pats planuoti ateitį. Norėjau anksti 
išeiti ir iš URM ir pasidaryti laikraščio 
korespondentu įvairiose sostinėse: 
Romoje, Paryžiuje, Londone, etc. 
Konsekventiškai siekiau būti URM-joj, 
nesiblaškiau į šalis. Tą tikslą ir pasiekiau. 

Kelias į normalinę tarnybinę eigą 
buvo atdaras. Pačioje M-joje norėjau 
specializuotis Rytų Europos srityje. 
Atsidūriau – Vakaruose, Šveicarijoje“.

 
Šaltinis: Vilniaus Universiteto Rankraščių 

sk. F-155-667. Šis tekstas užrašyta raudonu 
tušinuku ant 14 mažų lapelių.

Kazimiero Semenavičiaus atvaizdas, 
sukurtas minint Vilniaus universiteto 400 

metų jubiliejų. (Dailininkas grafikas Antanas 
Rimantas Šakalys)

Lietuvos banko išleista proginė 50 litų 
sidabrinė moneta, skirta K. Semenavičiaus 

knygos „Didysis artilerijos menas“ 
350-osioms metinėms.
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Šiais metais šventė 
žada būti nepamirštama:

mums jau žinomas 
muzikos ansamblis “Ratilai” gros dar garsiau!

mes šoksim trypsim dar smarkiau!
Jonvabaliai skraidys dar greičiau!

laužas šildys dar labiau!
o mes per jį šokinėsim dar aukščiau!

Programoje tradiciškai pagerbsime varduvininkus, šoksime prie Kupolės, dainuosime, žaisime žaidimus, 
palydėsime saulę, sutemus merginos leis vainikus į ežerą, o vyrai šoks meškutės šokį aplink laužą.

Joninių komitetas skelbia gražiausio vainiko konkursą, 
siūlo iš anksto užsisakyti Joninių marškinėlius ir kviečia ragauti lietuviško alaus, giros ir keptos duonos. 

Kaip ir kiekvienais metais, dalyvių prašome atsinešti savo maistą kepimui ant grotelių.
Daugiau informacijos rasite www.jonines.ch ir  Facebook renginyje Joninės 2016.

Jonines Šveicarijoje švenčiame jau 25 metus!

Šeštadienį 
Birželio 25 dieną
Lozanoje

Visus Šveicarijos lietuvius, 
jų šeimos narius  ir draugus 

kviečiame į jubiliejinę  Joninių šventę

PASIŽYMĖKITE

Išsami informacija apie renginius bus paskelbta vėliau 
bendruomenės interneto svetainėje.

ESATE KVIEČIAMI

XI Benelux sporto žaidynės Briuselyje birželio 18-19 d.

Joninių šventė Lozanoje birželio 25 d.

ŠLB parodos „Lietuvių Šveicarija“, skirtos Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui, atidarymai: liepos 17d. Ukmergės rajone 
Antano Smetonos dvare – muziejuje, minint Pasaulio lietuvių 
vienybės dieną ir liepos 22-ąją – Telšių Menų inkubatoriuje, 
miesto šventės metu, minint Durbės mūšio 755-ąsias metines.

Labdaros koncertas, skirtas aukų rinkimui ŠLB fondui 
„Lietuva - 100“ rugsėjo 25d. Berne, Église française réformée 
de Berne (Predigergasse 3).

Advento šventė Berne vyks gruodžio 3 d. 

Liepos 6-osios, Mindaugo karūnavimo dienos, minėjimas 
LR Ambasadoje Berne, 2016 m. liepos 9 dieną. Kviečia – 
Lietuvos Respublikos ambasadorė Berne Valentina Zeitler.

Šveicarijos Konfederacijos diplomatinių santykių su Baltijos 
šalimis atkūrimo ir Parlamentinės grupės „ProBaltikum“ 
įsikūrimo 25-mečio minėjimas. 2016 m. rugpjūčio 27 d. 
Berno Rotušė. Kviečia - „ProBaltikum“ sekretorius p. Hans 
Graf (pageidautina, kad lietuvių, latvių ir estų tautinių 
bendruomenių nariai šventėje vilkėtų tautinius kostiumus / 
papuošalus). 



MŪZA Rubackytė pristato jau antrą Louis Vierne kūrinių 
albumą skirtą kamerinei ir vokalinei muzikai. CD 

išleidimo data – 2016 metų gegužės mėnuo.

Programa: Fortepijoninis Kvintetas op. 42 kartu su šveicarų 
kvartetu Terpsycordes ir vokalinis ciklas „Spleen et Detresse“  
su prancūzų mezzo-sopranu Anaïk  Morel.

Šis naujasis CD yra pirmo tik fortepijoninei solo muzikai skirto 
2015 metų pabaigoje išleisto CD tąsa, apjungianti Préludes, 
Solitude ir Nocturne. 

Apjungus retai atliekamus scenoje, o taip pat ir įrašuose, 
kūrinius, gauti du opusai yra įspūdingo ir orginalaus lietuvių-
prancūzų-šveicarų pianistės 2014 metų kovo 26 dienos Opera 
de Paris vykusio koncerto atgarsis. 

Įrašyta Italijoje, Fazioli Concert Hall Brilliant Classics leidy-
kloje.
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MŪZOS diskografijoje yra apie 30 albumų. Nauji 2015/2016 
CD:

- 5e  CD de la série des concertos «live» chez DORON: 
Beethoven: Concerto N°4  avec Shanghai String Quartet, 
version « chambre » découverte par « Beethoven Archiv 
» à Bonn en 1996: Première mondiale sur les instruments 
modernes.

- 8e  CD chez LYRINX : Schubert et Schubert/Liszt.

- 4e  CD chez BRILLIANT CLASSICS : Louis Vierne, 
musique pour piano seul.

- 5e  CD chez BRILLIANT CLASSICS : Louis Vierne, 
musique de chambre avec Anaïk Morel, mezzo-soprano 
et le Quatuor Terpsycordes

Koncertų programa pateikiama naujajame internetiniame pusla-
pyje: www.muza.fr 

MŪZA Rubackytė atlieka Louis Vierne Spleen & Detresse, Quintette op. 42

ŠLB kilnojama fotografijų paroda 
„Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui

Paroda sieks atvaizduoti Šveicarijos lietuvių istoriją, jų 
veiklą puoselėjant lietuvybę ir šiandieninės Šveicarijos 

lietuvių bendruomenės gyvenimą Alpių šalyje, tapusioje mums 
antraisiais namais.

Ji keliaus po Lietuvą 2016-2018 (2020 m.) ir bus eksponuojama 
miestų ir kaimelių viešosiose bibliotekose, muziejuose, kultūros 
centruose ir mokymo įstaigose. 

Savo kelionę paroda „Lietuvių Šveicarija“ pradės 2016 m. 
liepos 17 d. - Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimo proga 
Prezidento Antano Smetonos dvare - muziejuje Ukmergės 
rajone Užulėnio kaime. Po to - Telšių Menų inkubatoriuje liepos 
22 d. miesto šventės metu, minint Durbės mūšio 755-ąsias 
metines.

Jei pageidaujate, kad ši paroda aplankytų Jūsų gimtąjį miestą 
ar buvusią mokyklą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu 
slb.paroda.lt@gmail.com.

Projekto vykdytojos ir parodos rengėjos: Jūratė Caspersen, 
Diana Brunner ir Ilona Katkienė.



NAUDINGI  ADRESAI

Bendruomenės interneto svetainė: 

www.lietuviai.ch
ŠLB valdybos pirmininkė 
Jūratė Caspersen 
Dorfstrasse 198, 
8706 Meilen
+41 (0) 76 330 92 00
jurate@caspersen.ch

LR ambasada Šveicarijoje
Kramgasse 12, 3011 - Bern
+41(0) 31 352 52 91
http://ch.mfa.lt, 
amb.ch@urm.lt

LR garbės konsulas 
Ženevos ir Vo kantonuose
Michel Sogny
2 Avenue de Warens, 
1203 Genève
www.sogny.com

LR garbės konsulas 
Tičino kantone
Gintautas Bertašius
Via Luganetto 4, P.O. Box 743
6962 Lugano - Viganello 6
+41 (0) 91 971 56 43
g.bertasius@bluewin.ch

LR garbės konsulas Ciuriche
Graziano Pedroja
Rennweg 32, PO Box 3767
CH-8021 Zürich
+41 (0) 43 817 65 48, 
pedroja@juris.ch

Litauische Gemeinschaft, 
8050 Zürich, 
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
IBAN CH38 0070 0110 0013 0089 1
SWIFT (BIC) ZKBKCHZZ80A

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ prenumerata:
PLB atstovybės Lietuvoje saskaitos Nr. 
(IBAN) LT76 7300 0101 2423 6579
Bankas: AB „Swedbank“
Banko adr.: Konstitucijos pr. 20A, 03502 
Vilnius, Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22
Kaina metams 45 eurai.

 ŠLB banko sąskaitos duomenys:
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REDAKCIJOS SKILTIS
Laikraščio redkolegija: ŠLB valdyba. Maketavo Diana Brunner.
Laikraštis spausdintas www.esf-print.de
Straipsniai, informacija, reklamos priimami el. paštu: slz@lietuviai.ch. Reklamos kaina - 30 frankų.
Laikraštis yra Šveicarijos lietuvių bendruomenės leidinys, išeina 2 kartus per metus 250 egz. tiražu.
Perspausdinant straipsnius, būtina nurodyti šaltinį.

NAUJI NARIAI

Nauji ŠLB nariai 
2016.01.01 - 2016. 05.10
1. Arūnas Vismantas  (ZH) 
2. Vaida Ališauskaitė (ZH)
3-4. Agnė ir Johannes Kluge (BS)
5-6. Rita ir Karolis Čepaičiai (SO)
7. Jurgita Tirunienė (AG)
8-9. Rima Macikunas ir 
Roger Hunziker (ZH)
10. Lina Kaiser (BE)
Po metų pertraukos atnaujino narystę: 
Nomeda Suter ir Jolita Sacks.

ŠLB nariams, parėmusiems žurnalą 
„Pasaulio lietuvis“:
Ilonai Tanno, Sonatai Zabulionienei, 
Laimai ir Sigitui Godeliams ir Jūratei 
Caspersen.

ŠLB fondas „Lietuvai -100“
Litauische Gemeinschaft, 8050 Zürich
Zürcher Kantonalbank
IBAN: CH19 0070 0350 0461 7458 5
Konto-Nr. 3500-4.617458.5
Sąskaitos pavadinimas: 
LITAUEN - 100

Nuoširdžiai sveikiname Christian 
Feldhausen, sausio  7 d. atšventusį 50-ąjį 
jubiliejų. 

Kuo geriausios kloties linkime Vilmai 
Iseli, kovo 25-ąją atšventusiai savo 50-
metį.

Nuoširdžiai sveikiname Danielę 
Čepaitytę, 2015 m. užsienio lietuvių 
vaikų piešinių konkurse „Kalėdos 
Lietuvoje“ gavusiai prizą už geriausią 
tapybos darbą.

Šilčiausi sveikinimai Eugenijos Kuprytės 
šeimai, sulaukus savojo stebuklo ir 
linkime tėveliams daug džiaugsmo, 
auginant sūnelį Elias.


