Gyvenimo aprašymas
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Brazavas, Kalvarijos valsčius, Marijampolės apskritis (Lietuva)

SANTRAUKA

Esu žurnalistė. Turiu sukaupusi nemenką tarptautinės diplomatijos patirtį pristatant Lietuvą
užsienyje. 1899 m. šeima emigravo į JAV. Ten su pagyrimu baigiau Vusterio mokyklą ir
išvykau studijuoti Ženevos universitete, kur įgijau filosofijos ir literatūros išsilavinimą. Iškart
po studijų grįžau į JAV. Ten redagavau žurnalą „Amerikos Lietuvis“. Prezidento Antano
Smetonos kvietimu, 1920 m. grįžau į Lietuvą ir iki 1940 m. dirbau Užsienio reikalų
ministerijoje (URM). Gyvenau neramiu periodu, bet niekada nepasidaviau ir likau ištikima
savo šaliai, kovojau už jos laisvę. Išsilavinimas ir charakterio savybės leido užimti
atsakingas pareigas. Be galo mėgstu knygas, muziką – bibliotekos ir archyvai yra mano
didžiausia gyvenimo aistra.

DARBO PATIRTIS
1953-–1973-

Bibliotekininkė konsultantė
Šv. Širdies koledžas (Manhetonvilio koledžas), Manhetonvilis (JAV, Niujorkas)
Ėjau bibliotekininkės konsultantės pareigas. Kaip darbuotoja, buvau labai vertinama šioje prestižinėje
mokykloje, kur mokėsi JAV elito atstovų dukros – Džono Kenedžio motina, dvi jo seserys. Atėjus
pensijos amžiui, man buvo pasiūlyta pasilikti dar 7 metus. JAV – tai išimtinis atvejis, tad su džiaugsmu
sutikau ir toliau dirbti.

1952-–1953-

Dėstytoja
Anhursto kolegija, Pietų Vudstokas (JAV, Konektikutas)
Studentėms dėsčiau sociologiją.

1949-–1952-

Bibliotekininkė
Detroito gailestingumo universitetas, Detroitas (JAV, Mičiganas)
Apsupta taip mylimų knygų, prižiūrėjau biblioteką ir rekomenduodavau knygas studentams.

1944-–1947-

Generalinė sekretorė
Lietuvos Raudonasis kryžius (Vokietija)
Glausdamasi pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, vadovavau užsienyje veikusiam Lietuvos Raudonajam
kryžiui.

1940-–1944-

Dėstytoja
Vilniaus universitetas, Vilnius (Lietuvos TRS)
Studentams dėsčiau anglų kalbą. Su kolegomis prisijungiau prie „Lietuvių aktyvistų fronto“, siekusio
atkurti nepriklausomą Lietuvą, Kaune leidžiamo laikraščio „Į laisvę“ redakcijos.

1934-–1936-

Vadovė
Lietuvos telegramų agentūra (ELTA), Kaunas (Lietuva)
Nors dirbau agentūros vedėja tik dvejus metus, tačiau reorganizavau ir modernizavau agentūros
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darbą.
·
Pasirūpinau būtiniausiomis techninėmis priemonėmis – padėjau įsigyti radijo aparatą, kad
galėtume gauti žinių iš užsienio.
Kokybiškai ir greitai pati paruošdavau naujienas taip gerindama bendrą Lietuvos naujienų turinio
kokybę.
1930-–1940-

Departamento vadovė
Užsienio reikalų ministerija, Kaunas (Lietuva)
Grįžusi į Lietuvą, Užsienio reikalų ministerijoje dariau tai, ko reikėjo norint pastatyti valstybės
diplomatijos traukinį į bėgius: vertėjavau, šifravau, tvarkiau slaptąjį archyvą.
·
1924 m. atstovavau Lietuvą pirmojoje tarptautinių Europos telegramų agentūrų konferencijoje
Berne. Buvau vienintelė moteris iš 33 dalyvių.
·
Nuo 1926 m. buvau Spaudos biuro viršininke, vėliau Spaudos ir informacijos departamento (nuo
1938 m. Spaudos departamentas) vadove.
·
1937 m. vadovavau komitetui, rengusiam Lietuvos paviljoną pasaulinėje Paryžiaus parodoje
„Meno ir technikos vieta šiuolaikiniame pasaulyje“.
·
1939 m. buvau paskirta Niujorko pasaulinės parodos „Rytojaus pasaulis“ Lietuvos paviljono
generaline komisare, atsakinga už eksponatų parinkimą. Už nuopelnus miestui man buvo įteiktas
parodos medalis bei suteiktas Niujorko miesto garbės pilietės vardas.
·
Organizavau parodas Barselonoje, Lježe, Stokholme, Kopenhagoje, Geteborge, Čikagoje,
Briuselyje ir kt.

1934-–1940-

Redaktorė, žurnalistė
„Amerikos Lietuvis“, Vusteris (JAV, Masačusetsas)
Po studijų prisijungiau prie neseniai atkurto „Amerikos Lietuvio“ redakcijos. Dirbau žurnaliste. Jau po
metų tapau redaktore ir savo darbu kėliau visos redakcijos specialistų kompetencijų lygį. Man
vadovaujant, laikraštis buvo leidžiamas kaip savaitraštis ir atliko svarbų vaidmenį JAV lietuvių
bendruomenėje: švietė žmones, telkė juos draugėn.
·

Organizavau laikraščio leidybą.

·

Rinkau įvairią informaciją, nušviečiančią svarbiausius politinius ir istorinius įvykius Europoje.

·
Istorinių straipsnių pagrindu išleidau dvi knygas – „Didžioji Prancūzijos revoliucija“ ir „Istorija
Europos tautų, dalyvavusių didžiojoj karėj“.
·

Išspausdinau leidinį apie Lietuvą anglų kalba.

·
Rašiau vadovėlius, kurie padėjo lietuviams mokytis anglų, prancūzų, vokiečių kalbų; knygą
moterims apie namų ruošą.
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1930-–1934-

Aukštasis humanitarinis išsilavinimas
Ženevos Universitetas, Ženeva (Šveicarija)
Literatūra ir filosofija. Įgytos žinios ir išmoktos kalbos pravertė ir dirbant žurnaliste, redaktore, naujienų
agentūros vadove, ir vykdant diplomatines misijas.

1930-–1939-

Vidurinis išsilavinimas
Vusterio lietuvių aukštesnioji mokykla, Vusteris, Masačusetsas (Jungtinės Amerikos
Valstijos (JAV))
Baigiau su pagyrimu ir man, kitaip nei dažnai merginai tuo metu, buvo primygtinai rekomenduojama
tęsti mokslus.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
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lietuvių

Užsienio kalbos

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

anglų

C1

C1

C1

C1

C1

vokiečių

C1

C1

C1

C1

C1

prancūzų

C1

C1

C1

C1

C1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys - Įsivertinimo lentelė

Bendravimo gebėjimai

Diplomatiniai gebėjimai ir efektyvus bendravimas – mano stipriosios pusės. Studijuodama Šveicarijoje
išlavinau tarptautinių santykių kūrimo įgūdžius. Filosofijos studijos ir išmoktos kalbos leido palaikyti
pokalbį įvairaus lygio vadovų susirinkimuose, o dėl įgimto žingeidumo galėjau aptarinėti bet kokias
temas.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Visada buvau veiklos sūkuryje – aktyviai dalyvavau Lietuvos istorijos, knygų mėgėjų draugijų veikloje,
vadovavau Lietuvos skautų sąjungai, Lietuvos kanklininkų draugijai.
Puikiai organizuoju ir kuruoju parodas:
·
1937 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje „Meno ir technikos vieta šiuolaikiniame pasaulyje“ mano
kuruota ekspozicija triumfavo, nuskynusi keletą didžiųjų prizų ir 58 mažesnius.
·
1939 metais pasaulinėje parodoje „Rytojaus pasaulis“ Niujorke kuravau Lietuvos paviljoną. Už tai
sulaukiau paties Niujorko mero apdovanojimo. Man buvo įteiktas parodos aukso medalis ir Niujorko
miesto garbės piliečio vardas. Lietuvos pasirodymas parodoje buvo plačiai aptarinėjamas Amerikos
spaudoje, o mano pačios verstas bukletas, trumpai supažindinantis su Lietuvos istorija ir kultūra,
sulaukė didelio populiarumo.

Kiti gebėjimai

Nestokoju drąsos. Kai sovietai užgrobė valdžią ir pastatė marionetinę Justo Paleckio vyriausybę, kartu
su Elena Barščiauskaite sugebėjome išnešti slaptųjų bylų archyvą iš Užsienio reikalų ministerijos
pastato ir saugiai jį perduoti Lietuvos archyvo vedėjui Juozapui Statkauskui, nors ir grėsė
sušaudymas.
Nuo jaunystės laisvalaikį skiriu knygoms, teatrui ir muzikai. Tai padėjo išlavinti gebėjimą rašyti bei
skonį, vėliau įvertintą apdovanojimais, kuriuos gavau kuruodama parodas.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Apdovanojimai
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Apdovanojimai
·

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas.

·

Prancūzijos garbės legiono IV laipsnio ordinas.

·

Niujorko garbės pilietės vardas.
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