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LAIMA APANAVIČIENĖ

Pasaulio lietuvių centre 2017 m. rugp-
jūčio  15 d. vyko Lietuvių Fondo

Plėtros komiteto (PK) posėdis,
kurį pradėjo komiteto pirmi-
ninkas Darius Sa Lietuvių Fon-
dą (LF) strateginės plėtros

planavimą. 
Prieš rinkdamiesi į šį posėdį,

komiteto nariai nuveikė nemažą
darbą: išanalizavo esamą LF būklę, val-

dymo struktūra, susipažino su duomenimis apie
kitų paramos fondų veiklą, peržvelgė žinias apie lie-
tuvių demografiją. Norėdamas atsakyti į klausimą, ar
teisingu keliu einama ir ką išeivija ir Lietuvoje gyve-
nantys lietuviai mano apie Lietuvių Fondą, PK taip pat
atliko lietuvių apklausą, o, gavę atsakymus, juos  iš-
analizavo. Visa ši medžiaga bus panaudota LF veik-
los strateginio plano, kuris apibrėš organizacijos
ateities kryptį, ilgo laikotarpio darbo planus, orga-
nizacijos pasirinkto tikslo siekimą, sudarymui. Siūlome
skaitytojams susipažinti su apklausos rezultatais.

Apklausoje iš viso dalyvavo dalyvavo 565 asmenys,
absoliuti dauguma iš JAV, tačiau sulaukta at-
sakymų iš Brazilijos, Argentinos, Australijos,

Lietuvos, Europos šalių.
Buvo pateikta 18 klausimų. Apklausa vyko in-

ternetu (išsiųsta 2300 anketų, gauti 483 atsakymai)
ir paprastuoju paštu (išsiųsta 1700 anketų, gauti 82
laiškai). 

Darant apklausos analizę, eilės tvarka apžvelg-
sime visus klausimus, kurie buvo pateikti respon-
dentams. Rašant tyrimo išvadas proc. skaičiuojami
nuo visų į klausimą atsakiusių respondentų.

1. Kaip Jums svarbus lietuviškos tapatybės, kultū-
ros ir tradicijų išsaugojimas? 

Užima esminę vietą mano gyvenime – 45,9 proc.;
labai svarbus – 48,6 proc.; šiek tiek svarbus  – 5,0 proc.;
nei svarbu, nei nesvarbu  – 0,4 proc.; nesvarbu – 0,2
proc.

Dauguma atsakiusių pabrėžė, kad lietuviškos ta-
patybės, kultūros ir tradicijų išsaugojimas jiems už-
ima esminę vietą arba yra labai svarbus. 5,1 proc. res-
pondentų šios vertybės yra  šiek tiek svarbios ir tik
vienam atsakiusiųjų (0,2 proc.) šis klausimas ne-
svarbus. 0,4 proc. atsakė, kad jiems lietuviškos ta-
patybės, kultūros ir  tradicijų išsaugojimas yra nei
svarbus, nei nesvarbus.

2. Kuris sakinys geriausiai apibūdina Jūsų požiūrį į lie-
tuviškas vertybes? 

Daugumai respondentų atsakė, kad Lietuva
jiems svarbi, nes tai jų šaknys, tėvai ir protėviai, is-
torija (49,6 proc.). Kitiems svarbu lietuviškos tradi-
cijos – tai jų gyvenimo dalis nuo mažens, jos sufor-
mavo jų asmenybę, dabartinių draugų ir pažįstamų
ratą (35,8 proc.).  1,5 proc.  atsakiusių ryšiai su lie-
tuviais ir lietuviškomis bendruomenėmis padėjo pa-
siekti praktinius gyvenimo tikslus (gauti išsilavi-
nimą, darbą, kt.). Dar 13,1 proc. mano, kad  Lietuva
– tai moderni XXI amžiaus valstybė su milžiniško-
mis ateities galimybėmis, todėl nori prisidėti prie Lie-
tuvos šlovės kūrimo ir ja didžiuotis. 

Į šį klausimą susilaukta 18 komentarų. Daugu-
ma komentavusių rašė, kad lietuviškoms verty-
bėms apibūdinti tinka visi atsakymai ir yra sunku
išrinkti vieną.

3. Kokioje lietuviškoje veikloje dalyvaujate ar norė-
tumėte dalyvauti?

Lietuviškos bendruomenės ir kitų lietuviškų or-
ganizacijų renginiuose ir šventėse dalyvauja 78,5
proc. respondentų, lituanistinių mokyklų veikloje
dalyvauja 40,7 proc., lietuviškuose kultūriniuose ren-
giniuose, koncertuose lankosi 72,3 proc. atsakiusiųjų.
Aktyviai laisvalaikį leidžia ir sporto renginiuose da-
lyvauja 21,2 proc., savišvieta (lietuviškos knygos, žur-
nalai, kt.) užsiima 54,1 proc.,  lietuviškų universite-
tinių studijų ir moksline veikla 18,4 proc. respon-
dentų.

Lietuviškoje veikloje nedalyvauja 3,8 proc. at-
sakiusiųjų, kita – 6,7 proc. 

55-metį švenčiantis Lietuviųvių Fondas žvelgia į ateitį

Respondentai nurodė ir veiklas, kurios nebuvo
paminėtos apklausoje. Tai veikla lietuvių parapijo-
se, ateitininkų, labdaros organizacijų veikla Kiti
gelbsti ruošiant vasaros stovyklas, palaiko tiesiogi-
nius ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis,
rašo į spaudą, yra skautas, kviečia atlikėjus iš Lie-
tuvos į JAV, veda AABS kursus (Association for the
Advancement of  Baltic Studies).

Kai kas prisiminė jau nustojusias veikti orga-
nizacijas – Santarą-Šviesą (persikėlė į Lietuvą –
red. pastaba), BALF’as, o vienas respondentas rašo:
,,Daugelyje dalyvavau, dabar pasenau.” Kai kurie da-
lyvauja savo apylinkės ar apygardos veikloje. 

Tačiau buvo ir tokių laiškų: ,,Aktyviai dalyvavau
lietuviškoje veikloje: lankiausi renginiuose, kon-
certuose, dirbau mokytoja šeštadieninėje mokyklo-
je. Iš visos veiklos pasitraukiau, kai susidūriau su Lie-
tuvių Bendruomenės narių Amerikoje nesąžinin-
gumu, kuris buvo užglaistytas, siekiant išlaikyti gerą
mokyklos vardą.” 

Du respondentai parašė, kad jų gyvenamoje vie-
tovėje nėra  lietuvių, o vienas parašė, kad namus sta-
to išskirtinai tik lietuviams.

4. Kokioms lietuviškoms organizacijoms priklausote? 
Atsakydami į šį klausimą 86,8 proc. responden-

tų parašė apie priklausymą vienai kokiai organiza-
cijoms, 38,0 proc. respondentai teigia esantys 2 or-
ganizacijų nariai, o 18,9 proc. yra 3 ar daugiau or-
ganizacijų nariai.  

Dauguma respondentų nurodė priklausantys
įvairių šalių lietuvių bendruomenėms, ateitinin-
kams, skautams, įvairiems meno ansambliams, ŠAL-
FASS. Peržvelgus visą sąrašą, sunku patikėti, kad tiek
daug įvairiausių lietuviškų organizacijų veikia pa-
saulyje, kuriose sėkmingai dirba mūsų tautiečiai. Iš
viso nurodyta daugiau nei 70 įvairių organizacijų.
Tarp nurodytų yra tokios organizacijos kaip Lietu-
vos vyčiai, ,,Korp! Neo-Lithuania”, ,,Jaunimo linija”,
Mažosios Lietuvos draugija / fondas, susigiminia-
vusių miestų draugijos, Lietuvių rašytojų draugija
ir t.t. Keletas  respondentų nurodė organizacijas, ku-
riose kažkada dalyvavo, tačiau šiuo metu jos yra nu-
traukusios savo veiklą (BALF’as, Santara-Šviesa). 

5. Ką manote apie lietuvišką (Lietuvos ir išeivijos) fi-
lantropinę veiklą ir organizacijas, lyginant su filantropine
veikla ir organizacijomis JAV ir kitose valstybėse? 

Kad veiklos pobūdis ir mastai, atsižvelgiant į vals-
tybių ir bendruomenių dydį, yra panašūs, atsakė 42,6
proc. respondentų, kad lietuviška veikla ir filantro-
pinės organizacijos mažiau išsivysčiusios, bet jau-
čiamas teigiamas  pokytis – 42,0 proc., o kad  lietu-
viška filantropinė veikla labai atsilieka –  15,4 proc.
respondentų.

6. Ar kada nors naudojotės filantropinių organizaci-
jų teikiama parama (stipendija, labdara, parama projektams)? 

LF paramą yra gavę 48,6 proc. respondentų, ne-
pasinaudojo –  51,4 proc. atsakiusiųjų.

7. Jeigu atsakėte taip, kaip svarbi ši parama buvo Jūsų
gyvenime, moksluose, karjeroje? 

20,0 proc. paramą gavusiems tai buvo esminė pa-
rama, 38,6 proc. – svarbi, bet ne lemiama, 15,1 proc.
–  šiek tiek padėjo. Kad nėra gavę paramos, pasisakė
91 asmuo (26,4 proc.) atsakiusiųjų. 

8. Ar žinote apie Lietuvių Fondą, ar esate šio Fondo
narys? 

Apie Lietuvių Fondą žino 96,37 proc. atsakiusiųjų
į anketą, iš jų 55,9 proc. respondentai yra LF nariai.
Nieko  nežino apie LF 3,6 proc.  atsakiusiųjų.

9. Koks teiginys geriausiai apibūdina Jūsų nuomonę
apie Lietuvių Fondą ir jo veiklą? 

40,7 proc.  respondentų  į šį klausimą atsakė, kad
Lietuvių Fondas – didžiausia ir geriausiai veikian-
ti lietuviška filantropinė organizacija JAV ir pasau-
lyje ir yra pavyzdys kitoms organizacijoms. 46,8
proc. mano, kad ši lietuviška filantropinė organiza-
cija turi galimybių plėsti ir gerinti veiklą; 6,1 proc.
sakė, kad Lietuvių Fondo veikloje yra trūkumų, ku-
riuos reikėtų šalinti. Kad nieko per daug nežino apie
Lietuvių Fondo veiklą, teigė 6,3 proc.  apklaustų.

Į 10 klausimą – Jūsų nuomone, kaip būtų geriausia
paskirstyti Lietuvių Fondo skiriamą paramą? – atsakymai
pasiskirstė taip: 

a. Paramą reikėtų skirti lietuviškų bendruo-
menių veiklai visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą –
40,5 proc.

b. Išskirtinai remti lietuvišką veiklą ir ben-
druomenes tų šalių, kurių bendruomenės labiausiai
prisideda prie LF finansavimo– 12,8 proc.

c. Pasirinkti keletą svarbių prioritetinių sričių
ir tik jas remti visame pasaulyje –  9,8 proc.

d. Pirmenybę teikti JAV lietuvių projektams  –
29,6 proc.

e. Kita – 7,3 proc.

11. Kokias veiklos sritis svarbumo tvarka turėtų rem-
ti Lietuvių Fondas?

Pagal prioritetą respondentai siūlo LF paramą
skirti taip: 68.23 proc.  – švietimui; 58.61 proc.  – jau-
nimo veiklai; 54.90 proc. – kultūrai; 31.98 proc.  – vi-
suomeninei veiklai ir 41.25 proc.  – stipendijoms. 

12. Kokias dar sritis, be anksčiau išvardintų, turėtų rem-
ti LF? 

Be 11 klausime nurodytų sričių remti siūloma:
naujų knygų leidybą, susigiminiavusių JAV – Lie-
tuvos miestų programas, daugiau paremti rengi-
nius mažose bendruomenėse ir mažesnių bendruo-
menių  veiklą, daugiau dėmesio skirti lietuvybės iš-
saugojimui užsienyje, JAV ir Lietuvos universitetų
bendradarbiavimui, remti mokslinę veiklą, jaunuo-
sius talentus, archyvų išlaikymą, tuos projektus, ku-
rie duoda itin matomus rezultatus JAV ir pasaulyje.
Taip pat siūlo daugiau dėmesio skirti naujai besi-
kuriančioms lietuvių organizacijoms JAV, skatinti
jaunus, kūrybingus, išsilavinusius žmones, dirban-
čius pelno nesiekiančiose organizacijose, susirū-
pinti norinčiais grįžti į Lietuvą, padėti įsigyti patalpas
lietuviškiems renginiams, daugiau remti sporto ren-
ginius  ir t. t.  

13. Kokius esminius pokyčius LF veikloje norėtumė-
te matyti ateityje? 

Daugelis respondentų tiki, kad ateityje LF stip-
rės ir jam padedant toliau bus išlaikoma bei puose-
lėjama lietuvybė. Atsakiusieji linki LF atsinaujinti
ir sėkmingai tęsti savo darbus, skatina gerus LF dar-
bus daugiau reklamuoti tarp JAV išsibarsčiusių lie-
tuvių (ne visi gi skaito ,,Draugą”), siūlo sugalvoti

Jono Kuprio nuotr.
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Patiekalai iš baklažanų
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Advokatas
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Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

būdą, kaip į LF veiklą įtraukti ,,tre-
čiabangius” ir kaip užmegzti tamp-
resnį bendradarbiavimą su Lietuvos
kultūros institucijomis. 

Turi  respondentai ir kritikos: LF
taryba turėtų sugrįžti prie pirmųjų
įkūrėjų ir jų veiklos, prašoma ieško-
ti galimybės, kaip  pranešti pateiku-
siems paraiškas apie tai, kad negavo
paramos (kai kurie jų teigė, kad ne-
gaunantys paramos ir lieka nežinio-
je). Taip pat siūloma atkreipti dėme-
sį ir į lietuviškai nekalbančius lietu-
vių kilmės žmones.

Kai kurie respondentai teigia,
kad norėtų daugiau objektyvumo ski-
riant paramą tiek pavieniams asme-
nims, tiek organizacijoms. ,,Dažnai tie
patys asmenys ar organizacijos gau-
na kasmetinę paramą savo projek-
tams, paliekant kitus nuošaly. Tai
sukelia visuomenės nusivylimą”, –
rašo jie.  

Respondentų socialinis-demografi-
nis (14–18 klausimai) portretas.

Iš viso apklausoje dalyvavo 565
respondentai. 39 proc. jų – vyrai, 61
proc. – moterys. Pagal amžių jie pa-
siskirstė taip: 15–25 metų apklaustų-
jų buvo 5,7 proc.; 26–40  – 14,9 proc.;
41–55 – 28,2 proc.; 56–65 –18,6 proc. Ak-
tyviausi buvo vyresni nei 66 metų da-
lyviai. Šio amžiaus grupę sudarė net
32,6 proc. visų atsakiusiųjų į klausi-
mus. 

Daugiausia apklausos dalyvių

turi aukštąjį išsilavinimą (76,1 proc.);
vidurinį išsilavinimą turi 6,5 proc. ap-
klausos dalyvių, o 17,7 proc. turi
mokslinį laipsnį.

Dalyvių buvo prašoma nurodyti
gimimo vietą ir dabartinę gyvena-
mąją vietą. Dauguma atsakiusiųjų į šį
klausimą yra gimę Lietuvoje (63,3
proc.); 20,6 proc. jų gimė JAV, 9,2
proc. – kitose šalyse.  Tarp jų 22 res-
pondentai yra gimę Vokietijoje, 6 – Ka-
nadoje, 4 – Rusijoje, 3 – Brazilijoje. Čia
reikia atkreipti dėmesį, kad didžiulis
skaičius gimusių Lietuvoje, nereiškia,
kad jie emigravo į JAV  pastaraisiais
metais. Didelę grupę respondentų
sudarė žmonės, vyresni nei 66 metų.
Kaip žinia daugelis jų gimę Lietuvo-
je arba Vokietijoje, o šiuo metu gy-
vena JAV.  

Apklausos metu dauguma res-
pondentų gyveno JAV  (82,5 proc.), Lie-
tuvoje gyveno 12,2 proc. apklaustųjų,
kitose šalyse – 5,2 proc. Daugiausia iš
pastarųjų atsakė, jog gyvena Jungti-
nėje Karalystėje (1,8 proc.), Vokietijo-
je (1,0 proc.). Po 3 atsakiusiuosius gy-
vena Brazilijoje ir Kanadoje, 2 parašė
atsakymus iš tolimosios Australijos. Iš
viso gavome atsakymus iš 19 šalių. 

Apklausa parodė, kad daugumai
atsakiusiųjų į klausimus rūpi LF
veikla, daugelis jų žino apie LF veik-
lą. Absoliučiai daugumai rūpi, kokiu
keliu eis LF. Didžioji dauguma ap-
klaustųjų pritaria dabartinei Fondo
veiklai.

Atkelta iš 6 psl.
Pasisakė ir „Exultate” choristai.

Kristina Vidžiūnaitė, naujausia cho-
ristė (17 m.): „Giedodama chore jau-
čiaus šeimos artimas narys, kad ir tie
žiūrovai, kurie nesuprato lietuviškai,
vis vien grožėjosi mūsų daina ir kal-
ba”. Kelly Kijauskas: „Gal nesu lietu-
vaitė, bet mane giliai paveikė lietuvių
daina ir šokiai, džiaugiuosi, kad cho-
ristė esu jau 25 metus”. Anika Mulio-
lytė, 14 m., jauniausia choristė: „Niekad
neužmiršiu, kad dainavau didingoje
šventėje, kad ir ne lietuviai grožėjosi”.
Danutė Apanavičienė: „Nors išėjusi į

‘atsargą’, vertinu, vis prisimenu, kokia
man buvo garbė giedoti su tokiu aukš-
to lygio choru”. Ona Pučkoriūtė- Za-
lensienė: „Tai mūsų visų šventė, šven-
tė pabūti kartu, pasidžiaugti, kad esa-
me lietuviai, kad turime seną ir gar-
bingą praeitį ir stengiamės išlaikyti, tę-
sti savo tradicijas, kalbą ir  savo vie-
nybę”.  

Kanados lietuvių dienos tikrai pa-
siekė savo tikslą, kurį taip gražiai iš-
reiškė dainos žodžiai: „Viena šeima –
viena tauta, nes jungia mus tėvynė Lie-
tuva”. 

Ir tuo keliu eikime visada. 

Kanados Lietuviai žibėjo

Baklažanų ikra (užkandis)

Reikės:
2 vidutinio dydžio baklažanų
2 saldžiųjų paprikų
2 pomidorų
1 nedidelio svogūno
1/2 arbatinio šaukštelio džiovinto
mairūno
augalinio aliejaus
jūros druskos

Baklažanus iškepti orkaitėje. Iš-
traukus kelioms minutėms pamerk-
ti į šaltą padruskintą vandenį – tuo-
met lengvai nusilups odelė. Nuluptus
baklažanus, paprikas ir svogūną
smulkiai supjaustyti. Svogūną pake-
pinti augaliniame aliejuje, kol įgaus
auksinę spalvą. Tuomet į keptuvę
sudėti paprikas, baklažanus, mairū-
ną ir troškinti pusę valandos.

Pomidorus perpjauti per pusę,
kiekvieną pusę sutarkuoti burokine
tarka. Odeles atskirti, o minkštimą
sudėti į troškinį, įberti pagal skonį
druskos ir viską patroškinti dar 2–3
minutes. 

Salotos su baklažanais
ir mozzarella

Reikės:
3 vidutinio dydžio baklažanų
2 didelių mozzarellos rutuliukų 
2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 batono (baguette ar kt.)
didelės saujos gražgarstės salotų
(arugula)
1/2 citrinos sulčių
1 skiltelės česnako
saujos raudonėlio lapelių
jūros druskos, pipirų

Baklažanus perpjauti pusiau išil-
gai, minkštime peilio galu padaryti
įpjovimus, pabarstyti druska ir pa-
likti 10 minučių. Tuomet pašlakstyti
alyvuogių aliejumi ir apkepti keps-
ninėje.

Batoną supjaustyti riekutėmis,
apkepinti ant grotelių iš abiejų pusių
ir įtrinti česnaku.

Mozzarellą supjaustyti riekutė-
mis, sudėti į lėkštę, papipirinti, pa-
barstyti raudonėlio lapeliais, pa-
šlakstyti alyvuogių aliejumi ir palikti
kelioms minutėms, kad pasimari-
nuotų.

Į didelę lėkštę sudėti iškeptus
baklažanus, ant viršaus uždėti pa-
marinuotą sūrį, apkepintas batono
riekutes, pašlakstyti citrinų sultimis
ir alyvuogių aliejumi, o ant viršaus
užberti gražgarstės lapelių.

Skanaus!

O kaip baklažanus ar kitas daržo
bei sodo gėrybes ruošiate jūs? Galbūt
ragavote restorane patiekalą, kurį vė-
liai pabandėte pagaminti namie? Pa-
sidalinkite savo potyriais ir atradimais
virtuvėje. Nekantriai lauksiu jūsu re-
ceptų (,,Draugo” redakcijos el. paštu:
vyr.redaktorė@gmail.com) 

Jūsų Indrė
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