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Žiniasklaidininkai buvo mokyti 
garsinti Lietuvą – 3 psl.

Portlande atnaujintas 
lietuviškas koplytstulpis – 10 psl.

Niekada nėra vieniši tie, kuriuos lydi kilnios mintys – Anonimas

Išeivija nori, kad Jungtinių
Amerikos Valstijų mokyklose
lietuvių kalba būtų pripažįsta-

ma kaip užsienio kalba, parengta ži-
nių testavimo tvarka.

Lapkričio 11–14 dienomis Vil-
niuje posėdžiavusi Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės ko-
misija šiuo klausimu priėmė rezo-
liuciją „Dėl lietuvių kalbos, kaip už-
sienio kalbos, statuso”. 

Ja siūloma sudaryti bendrą
Lietuvos ir JAV lietuvių kalbos
ekspertų darbo grupę, kuri pa-
rengtų Valstijoms pritaikytą lietu-
vių kalbos testų ir egzaminų tvar-
ką.

Darbo grupei baigus darbą siū-
loma atitinkamoms Lietuvos ins-
titucijoms informuoti JAV, kad Lie-
tuva yra nustačiusi JAV ir Europos
Sąjungos reikalavimus atitinkančią
lietuvių kalbos žinių testavimo
tvarką bei aprobavusi lietuvių kaip
užsienio kalbos statusą Amerikos
Valstijų formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigose.

Seime surengtoje spaudos kon-
ferencijoje dalyvavę PLB atstovai
sakė, jog pripažinus lietuvių kalbai
užsienio statusą moksleiviai turės

Lapkričio 16 d., sekmadienį, Rusijos prezidentas Vladi-
miras Putinas išvyko iš Australijos Brisbano mieste
vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikimo –

jam nepasibaigus. Savo poelgį jis paaiškino ilga kelione namo
ir noru išsimiegoti prieš pirmadienį prasidedančią darbo die-
ną.

Prieš išvykdamas sekmadienio rytą, kol kitų šalių vado-
vai dalyvavo darbo pusryčiuose, V. Putinas surengė spaudos
konferenciją, kurioje, be kita ko, paaiškino priežastis, dėl ku-
rių ketina anksčiau nei buvo numatyta išvykti iš  G20  susi-
tikimo. – 2  psl.

daugiau motyvacijos mokytis litua-
nistinėse, sekmadieninėse mokyklose
ir t. t.

Komisija taip pat nagrinėjo ir dis-
kutavo kitomis Lietuvoje ir užsienyje
gyvenantiems Lietuvos Respublikos
piliečiams aktualiomis temomis: dėl pi-
lietybės išsaugojimo, dėl verslo plėtros
bei naujų rinkų paieškos, dėl Žemės
ūkio paskirties žemės įsigijimo įsta-

tymo įgyvendinimo ir investicijų į
Lietuvos žemės ūkį stabilumo, dėl
vienmandatės apygardos įsteigimo už-
sienyje gyvenančių Lietuvos Respub-
likos piliečių balsavimui, dėl patrioti-
nio ugdymo ir tautos auklėjimo pa-
triotiškumo dvasia, pasirengimo kraš-
to gynybai galimos Rusijos agresijos
akivaizdoje, dėl neįgaliųjų įdarbinimo
ir kt.                                             BNS info

Komisijos pirmininkai dr. Jonas Prunskis ir Ona Valiukevičiūtė           V. Zaikausko nuotr.

EPA-ELTA nuotr,



tūkst. karių. Vadinasi, esama reiškinių, kurių bijo
net V. Putinas. V. Putinas bijo perversmo ir protes-
to mitingų. Štai kam jam reikalinga be sąlygiškai pa-
valdi VRM kariuomenė, nebijanti masiškai šaudy-
ti į demonstrantus. 

O jei V. Putinas pradės tarptautinėse sferose elg-
tis dar įžūliau, – tokiai situacijai irgi privalome ruoš-
 tis. Versija, jog V. Putinas neturi kitos išeities, kaip
tik artimiausiu metu arba vėliausiai pavasarį pul-
ti Ukrai ną plačiu frontu, – neatmesta. Toks įvykių
scenarijus neturėtų mums tapti staigmena. Kanados
politinių ir regioninių tyrimų centro Ukrainos stu-
dijų mokslinis bendradarbis Ta ras Kuzjo įsitikinęs,
jog „plataus puo limo neišvengsime, nes V. Putinas
ne gali susitaikyti su tuo, kas nutiko”. Vienintelis da-
lykas, dabar sulaikąs V. Putiną nuo plataus karo, –
nenoras įklimpti žiemos sniegynuose.

Laimė, Ukrainos prezidentas Petro Porošenko
viešai pareiškė, jog ukrainiečių tauta pasirengusi
blogiausiam scenarijui – „plataus masto Rusijos puo-
limui”. Bet šis pareiškimas, turint omenyje itin su-
dėtingą ekonominę situaciją, greičiausiai nėra vi-
siškai tikslus. 

Neturėtume ignoruoti ir politi kos ekspertų
prognozių, jog, V. Puti nui, gražiuoju – piktuoju pa-

sitraukus iš didžiosios politikos, jį pakei-
tęs po litikas bus dar bjauresnis, nes jis bus
... V. Putino statytinis, garantuojantis as-
meninį pasitraukusiojo vadovo saugumą
ir neliečiamumą. Panašiai kaip kadaise
pasitraukęs į pensiją Borisas Jelcinas pa-
sirinko žmogų, jam ir jo giminėms ga-
rantavusį asme ninį komfortą neprogno-
zuoja moje Rusijos erdvėje.

Galimos V. Putiną pakeisiančiųjų pa-
vardės jau minimos. Pavyzdžiui, skel biama Dmit-
rijaus Rogozino, bu vusio Rusijos ambasadoriaus
NATO, pavardė. Mums – nieko džiugaus. Ma noma,
kad D. Rogozinas priklauso itin konservatyviems Ru-
sijos „silovi kams”. Juolab kad šis Vakarų atvirai ne-
kenčiantis politikas nūnai atsakin gas už Rusijos
branduolinio arsenalo atnaujinimus ir yra viešai
prabilęs apie Aliaskos okupaciją.

Kitas kandidatas – Igoris Seči nas, Rusijos vals-
tybinės naftos gavybos įmonės „Rosneft” vadovas.
Ma nyti, jog turtuolis būtų bent kruopelytę demok-
ratiškesnis už V. Putiną, – kvailystė. 

O jei aplinkybės susiklostytų ypač palankiai, ir
Rusijos prezidentu taptų „daugmaž normalus rusas”,
vargu ar jam pavyktų išardyti V. Pu tino suformuo-
tus KGB-FSB legionus.

Kas dar svarbaus? Nežinome, ar Prancūzija par-
duos Rusijai karo lai vus „Mistral”? Oficialusis Pa-
ryžius mindžikuoja, vengdamas kategoriš kai pa-
reikšti: „agresyviai Rusijai ginklų neparduosime”.
Tokie jau tie prancūzai – iš jų galima sulaukti dar
didesnių kiaulysčių. Tačiau Australi joje tvyrojusi
atmosfera tarsi įparei goja – bent kiek savigarbos ir
padorumo turinti šalis negali bičiuliautis su šian-
dienine Rusija.

Džiugu, jog karus prieš kaimy ni nes
valstybes organizuojantis Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas su-

 laukė šalto sutikimo Australijoje. 
Pats aštriausias, matyt, buvo Ka nados

premjeras Stefan Harper. Jis apgailestavo
privaląs paspausti V. Putinui ranką. Ne-
paspausti rankos kanadietis negalįs – to
reikalauja diplomatinis etiketas. Bet dip-
lomatinis etiketas jam nedraudžia tiesiai
rėžti į akis „Nešdinkis iš Ukrainos”. 

Iškalbingi buvo ir Didžiosios Bri ta nijos premjero
David Cameron žo džiai apie „Rusiją, kuri begėdiš-
kai prievartauja mažesnę Europos valstybę”.

Reikšmingiausius apibūdinimus tarė JAV pre-
zidentas Barack Oba ma: „Rusijos agresija prieš
Ukrainą – rim ta grėsmė pasauliui”. Ne mažiau iš-
kalbingas buvo ir JAV vadovo pa reiškimas, jog
Amerikos Valstijos, bū damos galingiausios pasau-
lyje, suvokia savo milžinišką atsakomybę už tvarką
ir taiką Žemėje. Beje, šis JAV prezidento pareiškimas
dar sykį turėjo skaudžiai užgauti V. Putino sa-
 vimeilę: jei Amerika – vienintelė įta kingiausia, ga-
lingiausia pasaulio valstybė, vadinasi, Rusija – nei
galinga, nei įtakinga. 

Kad pasaulio vadovams galbūt rim tai nusibodo
V. Putino veidmai nystės, melas ir cinizmas, bylojo
ir tai, kad Kremliaus diktatorių Austra lijoje pasiti-
ko ne patys aukščiausi pa reigūnai, o viso labo Aust-
ralijos gy nybos ministro pavaduotojas. Kai pasaulio
galingieji ir įtakingieji buvo fotografuojami atmin-
čiai, V. Putinas stovėjo nustumtas į pakraštį. V. Pu-
ti nui atsistoti centre niekas neleido. Kai buvo su-
rengti pietūs, V. Putinas pietavo vienui vienas. Nie-
kas nenorė jo sėdėti prie stalo, prie kurio užkan džiavo
Rusijos prezidentas.

Be to, žurnalistai dažnokai klausinėjo, kodėl pa-
staruoju metu ant V. Putino supykusi Vokietijos
kanclerė Angela Merkel. Kremliaus diktatorius
buvo priverstas muistytis, esą jo santykiai su Vo-
kietijos vadove pastaruoju metu nė kiek nepablogėjo.
O V. Putino bandymas teisintis, esą „Rusijos ka-
riuomenė negali išeiti iš Rytų Ukrainos, nes jos ten
nėra”, – skambėjo dar kvailiau.

Viešojoje erdvėje pasirodė svars tymų, jog įsi-
žeidęs V. Putinas nedalyvaus sekmadieniniuose
renginiuose – išskris į namus anksčiau, nei nu ma -
 tyta. Išskrido anksčiau, nelaukęs oficialaus užda-
rymo.

Taip ir privalo elgtis Vakarų va dovai – neturė-
tų slėpti susierzinimo, prie konferencijų ar vaka-
rienės stalo matydami Kremliaus diktatorių. Kito pa-
sirinkimo demokratinis, civilizuotas pasaulis neturi:
nesulaukęs deramo atsako Rusijos demagogas dar la-
biau suįžūlėtų, ir vėliau jį sustabdyti būtų tik sun-
kiau. 

Tačiau dabar svarbu žinoti, kaip pasielgs Aust-
ralijoje akivaizdų fiasko patyręs vadinamosios „ru-
siškos im pe rijos statytojas”. Jei susigūš – turė sime
palankų variantą. Beliks aiškintis, ar atsitraukimas
– kardinalus, ilgalaikis, ar vis tik tėra gudri „dūmų
uždanga” siekiant laimėti laiko pergrupuojant jėgas.
Čia praverstų ne pamiršti buvusio V. Putino patarė-
jo ekonomikos klausimais Andrejaus Illarionovo pa-
stabos, jog „Rusijos vadovas, sušvelnindamas reto-
riką, tik pasiima taktinę pertraukėlę tam, kad galėtų
dar žiauriau pulti”.

Kad V. Putinas nesiruošia atsisa kyti ekspansi-
jos į Vakarus, ne tiesiogiai byloja ir jo pastangos ab-
 soliučion žinion perimti Vidaus rei kalų ministeri-
jos (VRM) kariuomenę. Ši ka riuomenės rūšis niekad
nebuvo at šiauri V. Puti nui. Tačiau ši struktūra po
kadrinių reformų, regis, tikrai taps kišenine V. Pu-
tino armija. Ir ne bet kokia, o labai gausia ir puikiai
finansuojama. Jei Rusijos sausumos pajėgos šiuo
metu turi 240 tūkst. karių, tai VRM gretose – 200
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V. Putinas išvyko pirma laiko
Atkelta iš 1 psl.

Jis teigė, kad spren-
dimas išvykti anksčiau
neturi nieko bendra su
įtampa dėl Ukrainos:
,,Mums reikia devynių
valandų nuskristi nuo
čia iki Vladivostoko ir
dar devynių valandų iš
Vladivostoko į Maskvą.
Tada mums reikia grįž-
ti namo ir pirmadienį
eiti į darbą. Reikia pa-
miegoti bent keturias-
penkias valandas”, –
sakė V. Putinas.

Šiame susitikime V.
Putinas buvo aršiai kri-
tikuojamas dėl Rusijos
veiksmų Ukrainoje. At-
rodo, kad G20 viršūnių
susitikimas pasiuntė la-
bai aiškią žinią,  jog Rusijai metas nutraukti kiši-
mąsi į Ukrainos vidaus reikalus. JAV prezidentas Ba-
rack Obama prieš prasidedant G20 viršūnių susiti-
kimui Australijoje kalbėdamas susitikime su stu-
dentais pareiškė, kad Rusijos veiksmai Ukrainoje ke-
lia grėsmę visam pasauliui. O Kanados premjeras
Stefan Harper G20 viršūnių susitikime V. Putinui tie-
siai šviesiai pareiškė, kad jis ,,turi nešdintis iš Uk-
rainos”.

Lapkričio 15 d., šeštadienį, prie G-20 viršūnių su-
sitikimo vietos Brisbane vyko taikios demonstra-

cijos, kuriomis buvo siekiama atkreipti dėmesį į įvai-
riausias problemas, tarp jų ir kovą su pasaulinio kli-
mato pokyčiais, socialinę nelygybę bei Rusijos
veiksmus Ukrainoje.

Grupė protestuotojų, atsigulę ant žemės, vaiz-
davo žuvusiuosius „Malaysia Airlines” oro ben-
drovės virš rytų Ukrainos liepos mėnesį numušto
lėktuvo keleivius. Demonstrantai tvirtino, kad V.  Pu-
tinas yra atsakingas už šią tragediją, kad jo rankos
yra suteptos žuvusiųjų krauju ir kad jis nepagei-
daujamas Australijoje.

Alkas.lt

Vienas iš demonstrantų plakatų ,,Scanpix” nuotr.



sutelkti žmones aplink gražią idėją, būtina motyvuoti
dalyvius ir rė mėjus. Jis pats investavo savo laiką ir
lėšas į šios idėjos įgyvendinimą.

Taigi stengėmės suteikti kaip galima daugiau
praktinių žinių – Už sienio reikalų ministerijos  spe-
cialistai mokė, kaip parengti pranešimą spaudai, kad
nenugultų į stalčiaus dugną, o patektų į spaudą, kaip
dirbti su socialiniais tinklais, kad kuo pla čiau pa-
sklistų norima žinia. 

– O ar buvo aptartos Lietuvos aktualijos?
– Be abejo. Daug buvo apie tai kalbėta. URM eko-

nominio saugumo de partamento atstovė skaitė pra-
neši mą apie Lietuvos energetinę politiką ir kaip ją
galima pristatyti savo gyvenamose šalyse. Tai itin
svarbi tema. Specialistė patarinėjo, kaip užsienio
spaudai reiktų pasakoti apie Suskys tintų gamtinių
dujų terminalo būsi mąją veiklą, jo svarbą ir jo at-
siradimo priežastis, kaip apie tai šviesti sa vo aplinką. 

Kadangi Lietuvos televizija yra vienas iš svar-
biausių „Globalios Lie tuvos” projekto įgyvendinto-
jų, buvo surengtas susitikimas su jos vado vais, tarp
jų generaliniu direktoriumi Audrium Siaurusevi-
čium. Jis pa geidavo, kad užsienio lietuviai dau-
giau informuotų apie savo veiklą, sa vo geras patir-
tis ir idėjas, rašytų, pra nešinėtų, užtikrintų grįžta-
mąjį ryšį su nacionaliniu transliuotoju.

– Ir buvote priimti Prezidentės Dalios Grybauskaitės? 
– Taip, ji mus labai tuo pagerbė. Prezidentė

mums skyrė kur kas daugiau dėmesio ir laiko negu
tikėjomės. Buvo kalbėta apie informacines grės mes
ir kaip užsienio lietuviai galėtų atlikti itin svarbų
vaidmenį kovojant prieš melagingą, neigiamą ir ne-
teisingą dezinformaciją. O kad būtų dar aiškiau, kaip
su tuo kovoti, patarinė jo Krašto apsaugos ministe-
rijos pa reigūnai. KAM pulkininkas  pasakojo apie
kryptingą dezinformavimo apie šalį bangą, kuomet
netgi abejojama Lietuvos valstybingumu, ir ragino
užsienio lietuvius būti labiau pilie tiš kiems, atsispirti
dezinformacijai ir ban dymams diskredituoti Lie-
tuvos valstybę. Aštrėjant geopolitinei situa cijai in-
formacija tampa išskirtiniu ginklu, galinčiu padė-
ti užtikrinti ša lies saugumą.

– Kas buvo seminaro dalyviai?
– Kraštų bendruomenių pirmi nin kai pasiūlė da-

lyvius – buvo prašoma deleguoti po vieną atstovą. Su-
va žiavo 40 dalyvių iš 30 kraštų, tarp jų ir iš tolimesnių
žemynų, pvz.: Pietų ir Šiaurės Amerikos, taip pat iš
Lietu vos kaimynystės ir Europos šalių. URM fi-

nansavo kiekvienos šalies vie no atstovo kelionės ir
pragyvenimo išlaidas. Kai kurios šalys delegavo pa-
pildomus asmenis, kurie atvyko savo lėšomis. JAV
atstovavo Loreta Timukienė – JAV Lietuvių Bendruo -
me nės atstovė ryšiams su visuomene ir jų atstovė
spaudai, kuri adminis truoja JAV LB „Facebook” pa-
skyrą, rašo  pranešimus žiniasklaidai.

– O kas toliau? Sugrįžę namo kai kurie snūduriuos kaip
ir snūduriavo lig šiol – ar bent moraliai buvo įpareigoti „ati-
dirbti”?

– Mums susidarė įspūdis, kad se minare dalyvavę
žiniasklaidininkai išvyko motyvuoti ir su aiškia mi-
sija. Dalyviai suprato, kad, nepaisant, kur begyventų,
jie yra svarbūs šalies da barčiai ir ateičiai bei gali pri-
sidėti gar sinant Lietuvą, jos kalbą, kultūrą ir pasie -
kimus užsienyje. Gyvendami skirtingose šalyse,
tautiečiai gali išplėsti Lietuvos galimybes, kurias su-
 teikia asmeninės pažintys, internetas ir socialiniai
tinklai. Skleisdami informaciją viešoje erdvėje už-
sienio lietuviai sustiprina pačios bendruo menės, taip
pat ir Lietuvos matomu mą gyvenamoje šalyje. In-
forma cija yra stipri priemonė, per kurią galima tei-
gia mai įtakoti savo aplinką supa žin dinant draugus,
kolegas ir ar ti muosius su Lietuva, jos istorija, kul-
 tūra, kalba ir įvairiomis aktualijo mis. Turime kuo
didžiuotis. Kaip valstybė ir tauta esame daug atlikę
ir padarę, į mus žiūri kaip į tvarų, patikimą ateities
Europos regioną, į kurį ne tik investuojama, bet ku-
ria me patrauklu gyventi ir dirbti. Toks pasitikėjimas
mums suteikia pasidi džiavimą mūsų šalimi ir mūsų
žmo nė mis. Patys žinome, kad mokame sa ve kriti-
kuoti, bet būtų gerai, jei mokėtume save ir pozityviai
įvertinti – taip, kaip iš šono vertina kiti. Jei kiek vie-
nas užsienyje gyvenantis lie tuvis savo šalyje garsintų
Lietuvą, jos laimėjimus ir pažangą, kokia tai būtų
fantastinė reklama! Lietuvos vardas nuskambėtų per
visą pasaulį. 

Šiandien greitai besikeičiančios politinės si-
tuacijos pasaulyje akivaizdoje užsienyje gyvenančių
lietuvių in dėlis, aiškinant jų gyvenimo valstybės vi-
suomenei Lietuvos aktualijas, paneigiant dezinfor-
maciją ir prasimanymus, drąsiai kalbant apie tuos
iššūkius, su kuriais susiduria Lietu va saugumo ir
energetinės nepriklausomybės srityse, yra kaip
niekad svar bus.

– Dėkui už pasakojimą.

Užrašė 
Vitalius Zaikauskas

Spalio viduryje Vilniuje LR užsienio reikalų mi-
nisterijos Už sienio lietuvių departamentas
su rengė seminarą užsienio lietuvių organi-
zacijų žiniasklaidos atstovams. Apie šį susiti-
kimą pasakoja Užsienio lietuvių departa-
mento di rektorė Gintė Damušytė:

– Kam kilo mintis surengti šiuos mokymus? Ko siek-
ta? 

– Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM)
kasmet rengia apmo ky mus užsienio lietuvių ben-
druome nių atstovams. Kol URM kuravo li tua nistinį
švietimą, pirmasis toks se minaras buvo skirtas li-
tuanistams (šią funkciją nuo 2013 m. perėmė Švie  -
timo ir mokslo ministerija). Per nai surengėm se-
minarą kultūros darbuotojams ir visuomeninin-
kams, ren giantiems kultūrinius renginius, dirban-
tiems prie kultūrinių projektų, ar vadovaujantiems
lietuviškiems chorams, tautiniams ansambliams ir
pan.  Bendruomenės  pageidavo ap mo kymų apie in-
formacijos ir viešųjų ryšių darbus tiems visuome-
ninin kams, kurie dirba su spauda, palaiko ry šius su
visuomene, t. y. užsiima  in formacijos sklaida. To-
dėl šiais metais savo trečiąjį seminarą surengėme  už-
 sienio lietuvių organizacijų žinia sklai dininkams.
Bendruomenės pa ste bi, kad Lietuvoje per menkai at-
si spindi jų veikla, ar dažnai neigiamai pavaizduo-
jami emigrantai – ir mes  su tuo sutinkame. Mūsų
„Globalios Lietuvos” tinklo paskyra „Facebook” iš
dalies tą informacijos stoką kompensuoja, tačiau no-
risi, kad Lietuvos visuomenė daugiau turėtų žinių
apie užsienio lietuvių gyvenimą ir jų pa sie kimus gy-
venamose šalyse, ypač diasporos gerus darbus puo-
selėjant lietuvybę, garsinant Lietuvą ir jai padedant
įvairiais būdais – labdaros akcijomis, investicijų pri-
traukimu, moksliniu bendradarbiavimu, turizmo
skatinimu ir kt. Norėtume kur kas daugiau teigia-
mų žinių perduoti apie bendruomenes, o joms – apie
Lie tuvą. Siekiame pažvelgti į teigiamų žinių plati-
nimą abejomis kryptimis. Pasakojame ir apie geras
patirtis iš Lietuvos, ir norime, kad plačiau apie Lie-
tuvą būtų pasakojama užsienio šalyse. Bendruo-
menės labai veiklios, tačiau apie tai garsinama per
mažai ne tik Lietuvoje, bet ir jų gyvenamose šalyse.

– Papasakokite apie programą.
– Stengėmės, kad dalyviai gautų teorinių žinių,

tačiau visgi pagrindinis mūsų tikslas buvo perduoti
daugiau praktinių įgūdžių, kurie būtų reikalingi
bendraujant su žiniasklaida.

15 min. lt vyr. redaktorius Rim vydas Valatka kal-
bėjo apie visuome nės informavimą bei darbą su ži-
nia sklaida. Jis labiau orientavosi į Lie tuvos spaudą.
Jis sakė, kad jeigu ži nia pateikiama apgalvotai, įdo-
miai – tuomet daugiau galimybių, jog tai pateks į
spaudą, tuo tikrai bus pa si naudota. R. Valatka pa-
teikė labai daug praktinių siūlymų, iliustruodamas
juos aiškiais pavyzdžiais. 

Girdėjome ir „Tūkstantmečio odi sėjos” suma-
nytojo, jachtos, plau ku sios aplink pasaulį kapitono
Pau liaus Kovo pranešimą apie motyva cines paska-
tas: kaip rengti renginius, kaip juos viešinti, kaip pri-
traukti lėšų, kaip gražią iniciatyvą sėkmingai įgy-
vendinti iki galo. Jis aiškino, kaip gerai apgalvota
ir patraukliai pateikta idėja gali sutelkti rėmėjus. Jie,
plaukdami aplink pasaulį, bendravo ne vien su ten
gyvenančiais  lie tuviais, bet apie Lietuvą ir apie sa -
vo misiją informavo tų kraštų vietos valdžios at-
stovus, todėl sulaukdavo la bai didelio jų dėmesio,
bendravo su žiniasklaida. Todėl jų pastangos tuš čios
nebuvo – apie juos rašė ir rodė labai plačiai. Mat vi-
sus užkrėtė, su do mino nuostabi, dar niekur nema-
tyta, neregėta idėja. Dėlto finansiniai rė mėjai labai
mielai prisidėdavo, ne nusisukdavo abejingai. 

Kita susijusi solidi  iniciatyva – „Tautiškos gies-
mės” giedojimas lie pos 6 dieną visame pasaulyje tą
pačią minutę kartu su visa Lietuva. Šią jau tradicija
tapusia iniciatyvą pristatė jos iniciatorius – versli-
ninkas Ra mūnas Daubaras. Jis tikino, kad įma noma
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Žiniasklaidininkai buvo mokyti garsinti Lietuvą
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TELKINIAI

Kas naujo JAV Lietuvių Bendruomenėje 
JAV Lietuvių Bendruomenės  XX Tarybos trečioji sesija

RIMA GIRNIUVIENĖ

Šių metų  spalio 10–12 dienomis Glendale (Califor-
nijos valstija) vyko JAV Lietuvių Bendruomenės XX
Tarybos trečioji sesija.

Pati būdama trečiabange, aš lig šiol stebiuosi,
kodėl JAV Lietuvių Bendruomenės kūrėjai,
mūsų „founding fathers”, nepavadino tokių

kasmetinių Tarybos susiėjimų „suvažiavimais” – kas
būtų jiems labai tikę, arba „sąskrydžiais” – kas būtų
dar teisingiau, nes Tarybos nariams reikia su-
skristi iš visų Amerikos kampelių. Pavadino „sesi-
ja” – tai skamba tarsi kokia universiteto studentų eg-
zaminų sesija, kurių gali kartais ir neišlaikyti... Bet
kadangi tuo metu mūsų tėvai ir protėviai geriau ži-
nojo, ką daro, ir daug geriau mokėjo lietuvių kalbą
negu mes dabar, kurie primaišome tai rusybių, tai
anglybių (tai dar visokių kitokių keistybių), tai jie
taip ir pavadino, ir mes daugiau nei pusšimčiui metų
praslinkus po JAV Lietuvių Bendruomenės įkūrimo
bei  išnykus daugeliui lietuviškų organizacijų, or-
ganizacijėlių, laikraščių, laikraštėlių ir net bažny-
čių, tebesirenkame į JAV Lietuvių Bendruomenės se-
sijas įvairiuose Amerikos kampuose ir kampeliuo-
se bei sprendžiame dalykus,  labai svarbius mūsų pa-
čių savasčiai: ką daryti, kad išliktume lietuviais sve-
timame krašte.

Pasižvalgius po atskirus lietuviškus telkinius ir
pasikalbėjus su juose gyvenančiais tautiečiais, teko
išgirsti, kad kai kurie mūsų pavargę nuo žodžių
„lietuvių bendruomenė” ir nelabai suvokia, kad JAV
Lietuvių Bendruomenė – tai lietuviškos mokyklos, dai-
nų šventės, šokių šventės, teatrų festivaliai, moksli-
ninkų konferencijos bei daugybė kitų kultūrinių ir vi-
suomeninių reiškinių, kurie įtakoja Lietuvos Seimą
ir net JAV valdžią (pvz., Lietuvos dainuojančios re-
voliucijos laikotarpiu ar dabar – Ukrainos/Rusijos
klausimais) ir kad visa tai kažkas turi sugalvoti, ku-
ruoti ir organizuoti. Tas „kažkas” ir yra JAV Lietu-
vių Bendruomenė. Tie klausimai būna svarstomi ir
nutarimai priimami kartą per metus vykstančiose
JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesijose.

Į Tarybos sesijas susirenka išrinkti atstovai iš
visų JAV LB apylinkių. Tarybos nariais yra ir apy-
gardų pirmininkai. Apylinkių pirmininkai gali da-
lyvauti svečio teisėmis – nebent jie kandidatavo į Ta-
rybą ir buvo išrinkti. JAV LB Taryba renkama kas
3 metai. Kitais metais rinksime naują JAV LB XXI
Tarybą.

Sesijos paprastai vyksta pagal gana kruopščiai
sudarytą dienotvarkę: JAV LB Krašto valdybos
veiklos ataskaita ir atskirų jos padalinių pranešimai,
sąmatų bei įstatų svarstymai ir nutarimų priėmimai,
(visa tai greitu laiku turėtų pasirodyti JAV lietu-
viškoje spaudoje).

Be veiklos ataskaitos ir kitų metų nutarimų

svarstymo bei jų priėmimo, Los Angeles sesijoje buvo
išklausyti šie pranešimai: „Lietuva Rytų Europos sū-
kuryje” – LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas ir URM užsienio lietuvių departamento di-
rektorė Gintė Damušytė; X Šiaurės Amerikos lietu-
vių dainų šventės ruošos komiteto pranešimas – ren-
gimo komiteto pirmininkas Kastytis Giedraitis,
šventės meno vadovas Darius Polikaitis; „Šeima – lie-
tuvių tautos gyvybės lopšys” – Marytė Newsom; „Lie-
tuvos Vyriausybės ir JAV Lietuvių Bendruomenės są-
veika, plečiant Lietuvos ir JAV ekonominius ryšius” –
,,Investuok Lietuvoje” generalinis direktorius Ar-
vydas Arnašius ir JAV LB KV vicepirmininkė eko-
nominiams reikalams Angelė Kavakienė; ,,Apygar-
dų vaidmens vizija” – JAV LB New Yorko apygardos
pirmininkas Algirdas Grybas; 2016 metų Šiaurės
Amerikos lietuvių šokių šventės pranešimas – šven-
tės organizacinio komiteto narė Nerija Orentienė,
,,LR Seimo/Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ko-
misijos veikla” – LR Seimo ir PLB komisijos pir-
mininkas, LR garbės konsulas Aspen, CO dr. Jonas
Prunskis, „Lietuvos Vyriausybės ir JAV Bendruo-
menės sąveika plečiant Lietuvos ir JAV kultūri-
nius ryšius” – LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis
ir Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kviet-
kauskas.

LR ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius,
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei LR
ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis savo da-
lyvavimą sesijoje paskutinę minutę turėjo atšaukti
dėl susitikimo su JAV viceprezidentu Joe Biden, ta-
čiau su jais spalio 8 d. Santa Monica, CA, buvo su-
sitikę  JAV LB prezidiumo ir Los Angeles apylin-
kės atstovai.                                 

Kai kurios mintys iš pranešimų ir pasisakymų

JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas Juo-
zas Polikaitis:

Kas yra Lietuvių charta? Jei mes gyventume pa-
gal Chartos dėsnius, būtume labai geri Lietuvos vai-
kai. Galime tik stebėtis, kaip Chartos kūrėjai po karo
gerai matė, ko laukia lietuvių išeivija, kaip puikiai jie
numatė ateitį. Tuo metu Lietuva buvo okupuota, bet
Lietuvių charta nė kiek nėra pasenusi ir dabar: Lietuva
yra laisva, bet mes esame už Lietuvos ribų. 

Kas yra Lietuvių Bendruomenė? Tai – gyvenimo
būdas. Mes esame lietuviai – ar turime, ar neturime
pilietybės – mes atstovaujame Lietuvai. Nereikia pa-
miršti, kur mes gyvename: mes gyvename ir aktyviai
dalyvaujame JAV gyvenime – visa tai buvo numaty-
ta Lietuvių chartoje. Jei tai esame primiršę – turėtu-
me prisiminti ir pasvarstyti.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos ilgametė direktorė Marytė Newsom:

Šeima – lietuvių tautos gyvybės lopšys. Nenuils-
tamas tautiškumo skatinimas, kantrus apgalvotas ka-
dieninis darbas, reikalaujantis nuolatinių pastangų –
tik taip galėsime paveikti savo vaiką. 

Kokia dabar yra vidutinė JAV lietuvių šeima?
Trumpai galima būtų apibūdinti taip: greitas gyve-
nimo tempas, bandymas visur suspėti, tėvų skyrybos
(LA iš 100 šeimų 14 išsiskyrusios), be religijos. Kuo lie-
tuviškos šeimos skiriasi nuo vidutinių JAV šeimų? Jos
yra tradicinių pažiūrų, palankiai žiūri į bendruo-
meninę veiklą, tėvai žiūri, kokius draugus renkasi vai-
kai. Mes tapome dviejų kultūrų piliečiais. Mes buvo-

Visi  JAV LB XX Tarybos III sesijos dalyviai Inos ir Mindaugo Petokų nuotr.

LA Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišias atnašauja prelatas E. Putrimas Aktorė Rūta Lee (d.) ir PLB pirmininkė Danguolė Navickienė R. Girniuvienės nuotraukos
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me savo tėvų vedami į lietuviškus renginius, koncer-
tus, parodas, minėjimus, vaidinimus – mums lietuvybė
buvo nuolat diegiama.

Ar buvimas lietuviu yra siekis numalšinti kaltės
jausmą, ar tai gilesnis savo išskirtinumo suvokimas?
Mūsų pareiga – sukurti progas gilesniam tautišku-
mo supratimui. Šiemet minėdami 65 metų Lietuvių
chartos jubiliejų turime prisiminti jos teiginius:
,,Kalba yra svarbiausias bendruomenės ryšys. Lietuvis
kuria lietuvišką šeimą. Mokykla yra tautinės dvasios
židinys. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam
kraštui.” Jei kyla klausimas, kaip suderinti visus ke-
liamus reikalavimus, turime pasidaryti vertybių są-
rašą, kuriame lietuviška veikla užimtų išskirtinę vie-
tą, ir viską daryti su džiaugsmu. Įsisąmoninkime –
mes ne pasiaukojame Lietuvos labui, mes nesame kan-
kiniai, tai – mūsų džiaugsmas!

LR ambasadai JAV Tarybos sesijoje atstovavo
ambasados ministras patarėjas Artūras Vazbys.
Jis pranešė, kad Lietuvių Bendruomenės vardu buvo
nusiųstas laiškas LR vyriausybei su prašymu įsteig-
ti LR generalinį konsulatą Los Angeles: tokį spren-
dimą Lietuvos vyriausybė jau pradėjusi svarstyti ir
konsulatas Los Angeles turėtų pradėti veikti nuo
kitų metų.

Kultūros ministras Š. Birutis skaitė pranešimą
tema: ,,Maža rinka, didelės ambicijos”. Jis pabrėžė:
,,Valstybė prasideda nuo kultūros, nuo tautos iden-
titeto. Dėmesys kultūrai turi būti išskirtinis, šian-
dien kūrybingumas ir inovacija tampa unikalia pre-
ke. Nors dirbame daug pramonės srityje – nenorime
būti vien gamintojų tauta. Tik kūrybinės industri-
jos turi savo išliekamąją vertę ir pridėtinę vertę.”

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės komisijos veiklą pristatė dr. Jo-
nas Prunskis. Jis pasakojo, kokių ekonominių, po-
litinių ir visuomeninių klausimų svarstymais drau-
ge su Lietuvos Seimu užsiima ši komisija, ir kaip jai
pasiseka (arba ne) kai kuriuos iš svarstomų klau-
simų padėti išpręsti arba bent žiniasklaidos pagal-
ba pranešti Lietuvos žmonėms, kad tie konkretūs

klausimai buvo svarstomi.
Prieš kelerius metus tuometinė JAV ambasadorė

Lietuvoje Anne E. Derse (dalyvavusi šioje LA Ta-
rybos sesijoje) atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Dar-
bo kodeksas yra labai sudėtingas ir trukdo užsie-
niečiams kurti pramonę, dirbti ir investuoti Lietu-
voje. LR Seimo-PLB komisija šią problemą sprendė
kelerius metus, ir kitais metais Lietuvos Darbo ko-
deksas turėtų būti pakeistas. 

Dr. J. Prunskis  taip pat  išvardijo klausimus, ku-
riuos  šiuo metu  Komisija svarsto:

• Dėl balsavimo apygardų užsienyje gyvenan-
tiems lietuviams. Reikėtų turėti daugiau apygardų
– kad mūsų balsas būtų išgirstas. Dabar mus Lie-
tuvoje atstovauja Irena Degutienė – į jos apygardą
įeina visame pasaulyje gyvenantys lietuviai. 

• Verslo plėtra Lietuvoje: juo tvirčiau Lietuvos
verslas stovės ant savo kojų – tuo stipresnė ir sava-
rankiškesnė bus Lietuva.

• Lietuvos pilietybės klausimas: jis turėtų būti
sprendžiamas ne referendumu.

• Gerantologijos centrai Lietuvoje – lietuviams,

kurie nori sugrįžti atgal į Lietuvą.
• Lietuvos turizmas.
• Politinių tremtinių ir kalinių šeimų sugrįžimas

į Lietuvą.
• Dėl lėšų skyrimo NATO: Lietuva ir Liuksem-

burgas skiria mažiausiai – 0.6 proc. Reikia įnešti 2
proc. Estija tiek skiria. Ir Lietuva turėtų tiek skir-
ti. Gynybos reikalai turėtų būti pirmoje vietoje.

• Prelatas E.  Putrimas labai susirūpinęs didė-
jančiu  lietuvių jaunuolių  skaičiumi Pietų Ameri-
kos kalėjimuose. Jie ten atsiduria, nes būna pa-
naudoti kaip „mulai” – narkotikų pervežiotojai.
Prelatas ieško ekspertų pagalbos, kaip juos iš tų ka-
lėjimų ištraukti.

• Kita sesija žada svarstyti alkoholio vartojimą
Lietuvoje: Lietuva yra trečioje vietoje pasaulyje
pagal alkoholio vartojimą. Taip pat reikės atkreip-
ti dėmesį, o ką gi JAV Lietuvių Bendruomenė darys
šiuo klausimu Jungtinėse Valstijose, nes čia lietuviai

turi tą pačią problemą.
(Su PLB ir LR Seimo ko-
misijos darbu  supažin-
dinsime kitame ,,Drau-
go” nu meryje – Red.)

Du JAV LB XX Tary-
bos trečios sesijos ak-
centai – jaunų žmonių
mintys ir pranešimai.

Vienas  – JAV LB
New Yorko apygardos
pirmininkas Algirdas
Grybas. Jis labai įdomiai
pristatė Apygardų svarbą
Lietuvių Bendruomenė-
je:  jos turėtų būti infor-
macinis ir jungiamasis
ryšys apylinkėms su Val-
dyba  bei platus infor-
macijos šaltinis interne-
 te visiems lietuviams:
kas, kur, kada ir kodėl
vyksta JAV Lietuvių Ben-
druomenėse. Turėtų ne
tik pranešti, bet ir ska-
tinti prisijungti, daly-

vauti, organizuoti.
Kiti jauni ir nauji pranešėjai – tai du jauni aukš-

tuosius mokslus užsienyje baigę ir grįžę Lietuvon
broliai Dominykas ir Kristijonas Vizbarai, tarp-
tautinės lazerių bendrovės ,,Brolis Semiconduc-
tors” įkūrėjai ir savininkai.  Pakeliui į  Silicon Val-
ley  jie užsuko į JAV Lietuvių Bendruomenės sesiją
pakalbėti apie Lietuvoje iš naujo atsikūrusią Lie-
tuvos Šaulių sąjungą ir parodė filmą, kaip jauni Lie-
tuvos šauliai treniruojasi ir ginkluojasi galimo Ru-
sijos puolimo atveju. 

„Būtų gerai, kad ginklų ir treniruočių patirties
nereikėtų panaudoti praktikoje, – sakė Dominykas
Vizbaras, bet jeigu Rusija užsimanytų pulti, mes tu-
rime parodyti, kad mes ginamės ginklu. Ir  mūsų
ginklai turi būti pirkti iš Vakarų, o ne iš Rusijos.”

Emociškai nebuvo lengva žiūrėti jų pristatytą in-
formacinį filmą apie besiginkluojantį Lietuvos jau-
nimą, bet... geriau tegu ruošiasi, nei būtų užpulti iš
netyčių. Anot brolių Vizbarų, šiuolaikinis karas pra-
sideda daug anksčiau, nei šalis yra fiziškai užpuo-
lama – tai melagystės, šantažai, provokacijos, dip-

Vakarinės programos organizatorė Sigita Barysienė su programos dalyviais Inos ir Mindaugo Petokų nuotr.

JAV LB Krašto valdybos pirm. Sigita Šimkuvienė-Rosen su Rimu Bi tėnu įteikia Žalgirio
mūšio medalį Dalilei Polikaitienei (k.) už nuopelnus LB Švietimo taryboje. 

J. Udrienės nuotr.

lomatų nužudymai ir t. t. Ir tą Rusija jau pradėjo da-
ryti.”

Broliai Vizbarai prašė pagalbos Lietuvos šau-
liams. Jie patys  gali apsiginkluoti, bet kitiems Lie-
tuvos jauniems šauliams reikalinga pagalba. Šauliai
turi savo sąskaitą Lietuvoje. Kad būtų lengviau pi-
nigus stambesnėmis sumomis iš JAV pervesti į
Lietuvą, JAV LB Bostono apylinkė kartu su Šaulių
sąjunga Bostono Lietuvių kredito unijoje „Taupa”
įkūrė specialią sąskaitą Lietuvos šauliams remti. Pi-
nigus galite siųsti šiuo adresu: Lietuvos šauliai, Tau-
pa Lithuanian Credit Union, 368 West Broadway, MA
02127. 

Susipažinti su brolių veikla galima internetinėje
svetainėje: http://www.brolis-semicon.com/. (Yra
dar ir trečias brolis, Kristijono Vizbaro dvynys, taip
pat daktaratą iš lazerių apsigynęs Vokietijoje. Buvo
įdomu sužinoti, kad broliams dvyniams kartu skrai-
dyti neleidžia investuotojai, kad, neduok Dieve, at-
sitikus nelaimei, nebūtų iškart prarastos visos
kompanijos ,,smegenys”).

* * *

Los Angeles Lietuvių Bendruomenė buvo pui-
kiai pasiruošusi sutikti kitų Bendruomenių atstovus.
Posėdžiai vyko sklandžiai ir laiku, internetas ir apa-
ratūra veikė, maistas buvo skanus, vakariniai pa-
sirodymai – puikūs. Labai smagu buvo pabendrau-
ti su puikia aktore ir maloniu žmogumi Rūta Lee, pa-
siklausyti jaunų LA atlikėjų Kristės Jogaitės, Alek-
so Vilko, mūsų visų mylimo vyrų ansamblio ,,Toli-
mi aidai”, pasigrožėti nuostabia šokių grupe ,,Ret-
ro” ir išgirsti jaunas  dainininkes iš Lietuvos ,,Elle
G”. Dėkojame Violetai Gedgaudienei, Jurgiui Jogai,
Sigitai Barysienei, Danguolei Varnienei, Albinui Se-
kui, Žygiui Kizniui, Monikai Kiznis, Algiui Mikuc-
kiui, Danguolei Navickienei ir visai Los Angeles Lie-
tuvių Bendruomenės  nariams už sėkmingą, dar-
bingą ir kūrybingą JAV LB XX Tarybos trečios se-
sijos organizavimą. 

Taip pat visos JAV Lietuvių Bendruomenės
vardu dėkojame JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkei Sigitai Šimkuvienei ir jos vadovaujamai
Krašto valdybai už sėkmingą visų metų darbą.

Rima Girniuvienė – JAV LB XX Tarybos prezi-
diumo narė, Bostono apy linkės pirmininkė 

Dainuoja Kristė Jogaitė ir Aleksas Vilkas
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AUDRONĖ ŠKIUDAITĖ

Tai pirmoji mintis, kilusi per-
skaičius kunigo Kęstučio Tri-
mako atminimui skirtą knygą

„Mano pasaulėjautos kelionė” (su-
darytoja Marija Remienė), kuri šią va-
sarą jau buvo pristatyta Vilniuje ir
Kaune. Įvairaus žanro tekstai – prieš
metus Aukščiausiojo globon išėjusio
(„už užuolaidos”, kaip sakė pats Ku-
nigas) Dvasininko, Mąstytojo, Meni-
ninko patys pirmieji ir patys pasku-
tinieji gyvenime parašyti tekstai bei
pažįstamų, artimųjų, bičiulių prisi-
minimai apie Velionį – kalba būtent
apie tai – apie laimingai savo gyve-
nimą nugyvenusį žmogų, nes... Nes
žmogus iš Dievo ir savo mylimos Ma-
munės jautėsi gavęs viską, ko reikia
visaverčiam dvasiniam gyvenimui.
Nes tas žmogus save išskirtinai su-
vokė kaip dvasinę būtybę. Atrodo, kad
Jo nekankino jokios materialinės
prob lemos, išskyrus ligą gyvenimo
pabaigoje, bet ir tą jis priėmė su
džiaugsmu, kaip išbandymą ir kartu
kaip Dievo dovaną. Galima įsivaiz-
duoti, ką Jis turėjo mintyje – žmogus
savo tvirta dvasia rodo pavyzdį ki-
tiems. O žmogaus dvasia – tai stebuk -
lingas, begalinis indas, kuriame tel-
pa žmogaus protu nesuvokiami, di-
dingi dalykai. Kunigas Kęstutis turėjo
kupiną indą tų brangenybių ir jas

gausiai eikvojo savo artimui nura-
minti, praturtinti, pakylėti ir bent
kiek paauginti. 

Kaune laidojant žemiškuosius
kun. K. Trimako palaikus vyskupas
Gintaras Grušas sakė: „Kunigystė –
tai ne profesija, bet sakramentas.
...Kunigas – kaip sakramentas, kaip
Dievo duotas ženklas, veikiantis žmo-
nes”.

Galima sakyti, kad kunigas Kęs-
tutis savo gyvenime buvo dvigubai lai-
mingas – Jis jautė pašaukimą tar-
nauti kitiems, bet kartu gaudavo ir ne
mažesnę grąžą, nors pats, būdamas la-
bai kuklus ir nereiklus sau, to nesie-
kė. Apie tai liudija tie begalinės ši-
lumos kupini atsisveikinimo su Juo
žodžiai knygoje jo sutiktų, su juo
bendradarbiavusių, jo įkvėptų dva-
sios brolių lūpose. Pagaliau iš knygos
aiškėja, kad jis buvo mylimas ir ap-
gaubtas rūpesčio netgi paskutinėmis
savo gyvenimo dienomis, o tai ir yra
atpildas už viso gyvenimo darbus. 

Lapkričio 30 d. Marquette Parko
salėje po šv. Mišių kviečiame daly-
vauti kunigui Kęstučiui Trimakui
skirtos knygos „Mano pasaulėjautos
kelionė” sutiktuvėse. Knygos sutik-
tuves globoja BVM parapijos klebonas
Jaunius Kelpšas ir apylinkės Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė. Visi bus  pavaišinti prieš
parapijos koncertą.

Ses. Rita (Antanina Trimakienė) ir kun. Kęstutis Trimakas. Putnamas, 1966 m.

GIEDRIUS SUBAČIUS

Baltijos studijų pažangos aso-
ciacija AABS (Association for
the Advancement of  Baltic Stu-

dies) tarybos nariai ir vadovybė dviem
dienom suvažiavo į Čikagą. Visų pir-
ma, lapkričio 14 dieną, AABS tarybos
komitetas iš keturių asmenų (AABS
prezidentė prof. Mara Lazda, buvęs
prezidentas prof. Ain Haas, akademi-
nių reikalų direktorius prof. Olavi
Arens ir administracijos direktorė
Irena Blekys) susitiko su Ilinojaus
universiteto Literatūrų, kultūrų ir
kalbų mokyklos direktorės pavaduo-
toja prof. Colleen McQuillen aptarti lie-
tuvių kalbos dėstymo ateities Ilinojaus
universiteto PLB Lituanistikos ka-
tedroje. Sutarta lietuvių kalbos dės-
tymą universitete visomis jėgomis pa-
laikyti, skatinti, ieškoti kelių dar la-
biau sustiprinti universiteto santy-
kiams su lietuvių bendruomene, gal-
voti apie naujas universiteto studentų
stažuočių galimybes lietuvių ben-
druomenėje, tęsti bendradarbiavimą
su Vilniaus universitetu ir Lietuvos vy-
riausybe. Aptarti panašios Baltų kal-
bų programos Washingtono  univer-
sitete Seattle veikimo ypatumai. 

Iš karto po susitikimo su prof.
McQuillen didelė dalis tarybos narių
vyko į Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejų apžiūrėti jau plačiai pagarsėjusią
parodą apie DP emigraciją iš Baltijos
šalių: „Nėra namų kur grįžti” (No
Home to Go to). Nors buvo vėlyvas va-
karas, AABS tarybos laukė pats mu-
ziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas ir pa-
grindiniai parodos kuratoriai: Irena
Chambers, Rita Janz ir Karilė Vait-
kutė. Įspūdingai gausi ir labai profe-
sionaliai parengta paroda, su išsamiu
katalogu, paliko neišdildomą įspūdį:
nuo senų lagaminų ir iš karo siaubia-
mos Lietuvos parvežto dar nesučiulp-
to gabalinio cukraus, iki gausybės fo-
tografijų, rankraščių, laiškų, leidinių
(pvz., satyrinio žurnalo „Dypukas”
pirmasis numeris) ir dokumentų
(pasų, vairuotojų pažymėjimų, pažy-
mių knygelių). Kelių Baltijos kraštų
žmonių kartų istorija. 

Kitą dieną, lapkričio 15‑ąją, Ili-
nojaus universitetas suteikė patalpas
metiniam AABS tarybos posėdžiui.
Be jau pradžioje paminėtų tarybos
narių, posėdyje dalyvavo prof. Janis
Chakars (viceprezidentas konferen-
cijoms), prof. Ivars Ijabs (viceprezi-
dentas profesiniam ugdymui), prof.
Daiva Markelis (viceprezidentė pub-

AABS taryba lankėsi Čikagoje 

Kvietimas būti laimingiems

AABS taryba Balzeko muziejuje lanko parodą „Nėra namų kur grįžti”; iš kairės: Giedrius Subačius, Karilė Vaitkutė, Olavi Arens, Janis
Chakars, Mara Lazda, Ain Haas, Ivars Ijabs, Irena Chambers, Daiva Markelis, Kara D. Brown, Irena Blekys ir Rita Janz

likavimui), prof. Kara D. Brown (sek-
retorė), Merike O. Henneman (iždi-
ninkė), Mark Moll (studentų atsto-
vas), prof. Terry Clark („Journal of
Baltic Studies” redaktorius), prof.
Giedrius Subačius (išrinktasis prezi-
dentas). Per ištisą dieną trukusį posėdį
aptarta ir nutarta daugybė dalykų.
Aptarti santykiai su broliškomis or-
ganizacijomis (Skandinavų, Žydų, Mo-
kytųjų bendrijų – Learned Societies),
svarstyti ateinančios konferencijos
rengimo rūpesčiai (konferencija vyks
Philadelphijoje, PA, 2016 m. gegužės 26–
28 dienomis). Diskutuotos „Journal of
Baltic Studies” leidimo peripetijos,
pastebėta, kad ryškiai daugiausia žur-
nale spausdinasi žmonės iš Estijos, ma-
žiau iš Latvijos, ir dar mažiau – iš Lie-
tuvos. Pratęsta žurnalo redaktoriaus
Terry Clark kadencija dar penkeriems
metams, pratęsta ir ilgalaikė sutartis
su prestižine žurnalą leidžiančia lei-
dykla Routledge. Pabrėžta didžiulė
AABS rėmėjų, dovanotojų svarba, lei-
džianti organizacijai tvirtai laikytis
ant kojų jau beveik pusę amžiaus
(įkurta 1968‑aisiais). Patvirtintas ne-
deficitinis AABS 2015 metų biudžetas,
suformuluoti konkursai stipendijoms,
geriausiai knygai apie Baltijos šalis
(kultūras). Posėdžio baigiamojoje da-
lyje svarstytos naujos galimybės ir
formos remti ir skatinti Baltijos šalių
studijas. (AABS tinklalapis: www.aabs-
balticstudies.org).

AABS tarybos komiteto susitikimas su Ilinojaus universiteto Literatūrų, kultūrų ir kalbų
mokyklos direktorės pavaduotoja; iš kairės: Giedrius Subačius, Mara Lazda, Colleen
McQuillen, Ain Haas, Irena Blekys ir Olavi Arens
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva ruošiasi įsirengti naują ambasadą Romoje

Didžiausias Lietuvos akmuo gali būti nuvainikuotas 

Australija ir Kinija susitarė prekiauti
Sidnėjus (ELTA) – Australija ir Ki-

nija pasirašė istorinę sutartį dėl lais-
vos prekybos, praneša BBC. Susitari-
mą pasirašė dviejų šalių vadovai –
Australijos premjeras Tony Abbott ir
Kinijos prezidentas Xi Jinping. Dery-
bos tarp Kanberos ir Pekino vyko apie
dešimt metų.

Šiuo susitarimu atsivers dviejų
šalių milijardų dolerių vertės rinkos.
Taip pat bus sušvelninti apribojimai
Kinijos investicijoms į Australiją. Kaip
pastebi apžvalgininkai, susitarimas
ypač naudingas Australijos žemės ūkio
augintojams ir paslaugų sektoriaus
verslininkams.

Kiek anksčiau, kalbėdamas Aust-
ralijos parlamente, Kinijos vadovas

pranešė apie šalies ambicingus planus
dvigubai padidinti Kinijos bendrojo vi-
daus produktą iki 2020 metų ir sukur-
ti šiuolaikinę socialistinę valstybę.
Tai jau trečia Kanberos pasirašyta
laisvosios prekybos sutartis (FTA)
šiais metais, anksčiau buvo pasiektas
analogiškas susitarimas su Pietų Ko-
rėja ir Japonija.

Per pastaruosius du dešimtme-
čius prekyba tarp Australijos ir Kini-
jos žymiai išaugo, Kinija dabar yra di-
džiausia dvišalė Australijos prekybos
partnerė, rodo Australijos užsienio
reikalų ir prekybos departamento duo-
menys. 2013 metais prekybos apimtys
tarp dviejų šalių siekė 150 mlrd. Aust-
ralijos dolerių. 

ES apsisprendė dėl naujų sankcijų

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
jungos (ES) šalių užsienio reikalų mi-
nistrai pirmadienį nusprendė į juodąjį
sąrašą įtraukti daugiau separatistų
ir pareikalavo iki mėnesio pabaigos pa-
rengti jų sąrašą. Toks sprendimas
skirtas parodyti Bendrijos neigiamą
požiūrį į lapkričio 2-ąją surengtus
,,rinkimus”. Tačiau ministrai nu-
sprendė sankcijų Rusijai griežtinimą
atidėti iki gruodžio.

Per užsienio reikalų ministrų po-
sėdį Briuselyje pareigūnai liko pasi-
daliję į kelias stovyklas dėl sankcijų
Rusijai griežtinimo. ES šalys – Lietu-
va, Latvija, Estija, Didžioji Britanija,
Lenkija ir Švedija – pasisakė už sank-

cijų griežtinimą, tačiau joms neprita-
rė Austrija, Graikija ir Kipras.

Čekijos užsienio reikalų ministras
Lubomir Zaoralek teigė, kad jo šalis pa-
laiko sankcijas separatistams, tačiau,
anot ministro, ekonominių sankcijų
Rusijai griežtinimą turėtų aptarti ES
vadovai per gruodžio 18 ir 19 dienomis
įvyksiantį susitikimą.

Lenkijos užsienio reikalų minist-
ras Grzegorz Schetyna tikino, kad
Bendrija turėtų pradėti pasirengimą
dabar, kad vadovai nedelsdami galėtų
pradėti taikyti sankcijas Rusijai, jei
Maskva dar labiau išplėstų savo agre-
siją Ukrainoje.

Lapkričio 23 d. bus paskelbti nauji šventieji
Roma (Vatikano radijas) – Lapk-

ričio 23-ąją, liturginius metus užbai-
giančios Kristaus Visatos Valdovo iš-
kilmių dieną, popiežius Pranciškus
aukos Mišias Šv. Petro aikštėje ir jų
metu šešis palaimintuosius paskelbs
šventaisiais.

Į visoje Bažnyčioje gerbiamų šven-
tųjų sąrašą bus įrašytas XIII amžiuje
gyvenęs piligrimas, piligrimų ir varg-
šų globėjas Amato Ronconi, XVII am-

žiuje gyvenęs (Pranciškaus Pauliečio
įkurtų) Mažiausiųjų brolių kongrega-
cijos vienuolis brolis Mikalojus Saggio,
19 amžiuje Indijoje gyvenęs sirų ma-
labarų Bažnyčios kunigas Kuriakose
Elijas Chavara, prieš šešis dešimtme-
čius mirusi Indijos karmelitė sesuo
Švenčiausiosios Širdies Eufrazija ir du
19 amžiuje gyvenę italai – vysk. Jonas
Antanas Farina ir pranciškonas kun.
Liudvikas Kazorietis.

Kiniečio komunisto namuose – 37 kg aukso
Pekinas (ELTA) – Per kratą vieno

Kinijos komunistų partijos funkcio-
nieriaus namuose aptikti 37 kilogra-
mai aukso, 120 milijonų juanių (beveik
20 milijonų dolerių) grynaisiais ir do-
kumentai, rodantys, kad jam priklau-
so 68 namai.

Buvęs valstybinės bendrovės „Be-
idaihe Water Supply Corporation” va-
dovas Ma Chaoqun kaltinamas kyši-
ninkavimu, grobstymu ir neteisėtu
visuomenės lėšų pasisavinimu.

Žiniasklaida laiko Ma Chaoqun
vienu įtakingiausių žmonių Kinijos ko-
munistų partijoje, bet jo pareigos tiks-

liai nenurodomos.
Bendrovė „Beidaihe Water Supply

Corporation”, kuriai anksčiau vado-
vavo Ma Chaoqun, rūpinasi vandens
tiekimu. Anksčiau joje dirbo ir jo jau-
nesnysis brolis, kuris dabar taip pat įta-
riamas korupcija.

Atėjęs į valdžią, KLR prezidentas
Xi Jinping pradėjo plačią kovos su ko-
rupcija kampaniją. „Reikia kovoti ir
prieš muses (smulkius kyšininkus), ir
prieš tigrus (stambius korupcionie-
rius)”, – pareiškė jis. Šiuo metu šalyje
iškeltos bylos dešimtims aukštų val-
dininkų. 

Vilnius (URM.lt ) – Lietuva ruo-
šiasi įrengti naują ambasadą Romoje,
sutvarkydama patalpas, kurias gavo
kaip kompensaciją už tarpukario pa-
statą „Villa Lituania”. 

Užsienio reikalų ministerija
(URM) Centriniame viešųjų pirkimų
tinklalapyje skelbia, jog ambasada įsi-
kurs Italijos sostinės centre esančių
„Blumenstihl” rūmų ketvirtajame
aukšte, 640 kv. metrų patalpose. Pa-
statas yra saugomas architektūros pa-
minklas, tad rangovams teks įgyven-
dinti Italijos paveldosaugininkų rei-
kalavimus, kurie numato, jog atlie-
kant patalpų remontą privaloma iš-
saugoti tapybos elementus, židinį, ke-
letą durų bei lipdinių, autentiškas ke-
ramines grindis, langus su langinėmis,
lodžijos medinius elementus ir kt.

„Blumenstihl” rūmų patalpas Lie-

tuva gavo kaip kompensaciją už tar-
pukario Lietuvos ambasados pastatą
„Villa Lituania”, kurį per Antrąjį pa-
saulinį karą perėmė šalį okupavusi So-
vietų Sąjunga.

Garsaus italų architekto Luca Ca-
rimini XIX amžiaus pabaigoje projek-
tuotuose rūmuose Lietuvai atitenka vi-
sas ketvirtasis aukštas. Beveik 9 mln.
eurų vertės patalpos Lietuvai perlei-
džiamos 99 metams neatlygintinai nau-
dotis su galimybe 2112 metais šį lai-
kotarpį pratęsti.

Sutartis dėl patalpų perdavimo
Lietuvai su Italija buvo pasirašyta
2012-aisiais Vilniuje, ją tais pačiais
metais patvirtino Italijos parlamento
aukštieji ir žemieji rūmai bei pasirašė
Prezidentas.

Pastate „Villa Lituania” iki šiol
šei  mininkauja rusų diplomatai.

Vilnius (,,Draugo” info) – Veršių
kaime (Joniškio rajonas) ūkininkas Al-
vydas Malinauskas atkasė gigantišką
riedulį, kurio didžioji dalis slypėjo po
žeme. Lietuvos geologų tarnybos di-
rektorius Jonas Satkūnas spėja, kad šis
akmuo gali patekti tarp didžiausių
Lie tuvoje riedulių.

Atkastasis riedulys yra daugiau
kaip penkių metrų aukščio. Tiksliau iš-
matuoti nepavyko, nes dalis giganto te-
bėra po žeme. Ūkininkas Alvydas Ma-
linauskas spėja, kad slepiasi dar ma-
žiausiai pusmetris.

Riedulio apimtis – 15,3 metro, jo
svoris turėtų siekti bent porą šimtų
tonų.

Gigantas buvo tik ties pačia vir-
šūne iškilęs virš dirvos. Į tą viršūnę,
anot vietinių gyventojų, ne kartą tren-
kė perkūnas. Galbūt akmuo turi metalo
priemaišų. Jis rausvos spalvos, grei-
čiausiai granitinis.

Šis akmuo Lietuvą pasiekė pa-
skutiniojo ledynmečio laikotarpiu,
maždaug prieš 25 tūkstančius metų. Jis
galėjo atkeliauti iš Vakarų Suomijos.

Akmenį apžiūrėjus bus galima geriau
lokalizuoti jo kilmės vietą ir nustaty-
ti sandarą.

Didžiausiu mūsų šalies akmeniu
laikomas daugiau nei 13 metrų ilgio ir
7,5 metro pločio Barstyčių akmuo.
Antroje vietoje – Puntukas. Toliau –
Kriaučiaus akmuo, Morkaus, Šilalės ir
Vištyčio rieduliai, kurių ilgis svyruo-
ja nuo 7 iki bemaž 7,5 metrų. 

Madride pristatytas filmas apie Lietuvos atgimimą 

Vilnius (URM.lt) – Madrido kino
teatre „Cineteca” pristatytas režisierės
Giedrės Žickytės filmas „Kaip mes
žaidėme revoliuciją”, jaunatviškai pa-
sakojantis apie Lietuvos atgimimo lai-
kotarpį, pirmuosius roko maršus, gru-
pės „Antis” susikūrimą.

Į filmo peržiūrą susirinkę lietuvių
bendruomenės nariai prisiminė Lie-
tuvos atgimimo judėjimą, o ispanams
tai buvo gera proga susipažinti su
svarbiu istorijos etapu, atvedusiu Lie-

tuvą į nepriklausomybės atkūrimą.
Ši iniciatyva yra dalis filmų ciklo

„1989-ieji – metai, pakeitę Europą”,
skirto 25-osioms Berlyno sienos griū-
ties metinėms. Savo filmus Madride
taip pat pristato Čekija, Lenkija, Ru-
munija ir Vokietija. Projektą rengia Eu-
ropos Sąjungos nacionalinių kultūros
institutų asociacija, kurioje aktyviai
dalyvauja ir Lietuvos ambasada Ispa-
nijoje.

Pasaulinė diena žuvusiesiems keliuose atminti

Vilnius (policijos.lt info) – Kiek-
vienais metais lapkričio trečiąjį sek-
madienį minima Pasaulinė diena žu-
vusiesiems eismo įvykiuose  atminti.
Šiais metais tokia diena – lapkričio 16-
oji.

Kiekvienais metais pasaulyje eis-
mo įvykiuose žūsta daugiau nei vienas
milijonas žmonių, 50 milijonų sužei-
džiama, daugelis jų lieka neįgalūs. Eu-
ropos Sąjungos keliuose 2012-aisiais

žuvo apie 28 000 žmonių, sužeista apie
250 000.

Praėjusiais metais mūsų šalyje
eismo įvykiuose žuvo 256 žmonės, t. y.
46 eismo dalyviais mažiau negu 2012-ai-
siais. 

Šiais metais jau Lietuvoje eismo
nelaimėse žuvo 216 eismo dalyvių, tarp
kurių 23 vaikai. Didelis žuvusiųjų žmo-
nių skaičius akivaizdžiai byloja apie
neatsakingą žmogaus elgesį kelyje.

Alvydo Malinausko asmeninė nuotr.
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DATOS ir SUKAKT YSŠVENTADIENIS

Trečia lapkričio savaitė

Lapkričio 17 d. 

Tarptautinė studentų diena.

– 1855 m. škotų keliautojas David Livingston
pirmasis iš europiečių Zambezės upėje (Afri-
koje) aptiko 120 metrų aukščio krioklius, ku-
riuos pavadino karalienės Viktorijos vardu.

– 1869 m. atidaryta laivyba Sueco kanalu.

– 1922 m. Sibiras oficialiai tapo Rusijos dalimi.

– 1959 m. Pietų Afrikos kompanija „De Birs” pir-
moji pradėjo gaminti dirbtinius deimantus.

– 1988 m. Benazir Bhutto išrinkta Pakistano mi-
nistre pirmininke. Ji tapo pirmąja moterimi, iš-
rinkta musulmoniškosios valstybės vadove.

– 1885 m.   gimė  Vladas Jurgutis,  kunigas,
ateitininkų judėjimo pradininkas, ekonomikos
mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko
įkūrėjas (mirė 1966 m.).

Lapkričio 18 d. 

Latvijos Nepriklausomybės diena.

– 1626 m. popiežius Urbonas VIII pašventino
Šv. Petro katedrą Romoje. Katedros statyba
prasidėjo 1452 m. senosios bazilikos vietoje.

– 1881 m. gimė Juozas Zikaras, vienas pirmųjų
profesionalių Lietuvos skulptorių, profeso-
rius (mirė 1944 m.).

– 1883 m. JAV įvesta vieninga laiko skaičiavi-
mo sistema. Iki tol kiekvienas miestas turėjo
savo laiką.

– 1918 m. Latvijos Nacionalinė Taryba paskelbė
nepriklausomą Latvijos Respubliką. Pirmuo-
ju prezidentu išrinktas Karlis Ulmanis.

Lapkričio 19 d. 

– 1557 m. mirė Bona Sforza d’Aragona, Lenkijos
karalienė ir Didžioji Lietuvos Kunigaikštienė
(nuo 1518 m.). Žygimanto Senojo žmona,
Žygimanto Augusto motina (gimė 1494 m.).

– 1828 m. mirė Franz Schubert, austrų kom-
pozitorius, romantinės muzikos pradininkas ir
vienas žymiausių šios krypties kompozitorių
(gimė 1797 m.)

Lapkričio 20 d.

Tarptautinė vaikų diena.

– 1541 m. šveicarų reformatas Jean Calvin su-
kūrė savo bažnyčios reformavimo teoriją.

– 1889 m. gimė Edwin Powel Hubble, ameri-
kiečių astronomas, atradęs kitas Galaktikas už
Paukščių tako galaktikos ribų ir įrodė, kad ga-
laktikos tolsta viena nuo kitos (mirė 1953 m.).

– 1945 m. Vokietijoje prasidėjo veikti Niurn-
bergo karo nusikaltimų tyrimo tribunolas.

– 1957 m. mirė Mstislavas Dobužinskis, rusų ir
lietuvių scenografas, grafikas, tapytojas (g. 1875
m.).

Lapkričio 21 d. 

Pasaulinė sveikinimosi diena.

Pasaulinė televizijos diena.

– 1783 m. pirmą kartą žmonės – Jean-François
Pilâtre de Rozier ir François Laurent d’Arlandes
skrido oro balionu.

– 1871 m. New Yorke užpatentuotas žiebtu-
vėlis cigarams pridegti.

– 1990 m. A. Stradivarijaus smuikas Londono
aukcione ,,Christies” parduotas už 1 572 850
dolerių. Tai muzikos instrumento kainos pa-
saulio rekordas.

Lapkričio 22 d.

Katalikų šalys – Šv. Cecilija.

Cecilija – viena iš ankstyvųjų krikščionybės am-
žių kankinių, mirusi apie 229 metus. Šventą-
ja ji buvo paskelbta V amžiuje. Pasakojama, jog
Cecilija atvertė į krikščionybę savo sužadėti-
nį Valerijoną ir jo brolį Tiburtijų. Po vestuvių
ji įtikino savo vyrą duoti santuokinės skaisty-
bės įžadą. Pasak legendos, už tai angelo jie
buvo apvainikuoti rojaus rožių ir lelijų vaini-
ku. Cecilija už krikščionių slėpimą bei pamal-
dų laikymą savo namuose buvo pasmerkta
mirčiai uždusinant garais. 

– 1604 m. 26 metų Ispanijos karalius Filipas II,
kurio valdymo metu dvaro etiketas buvo iš-
tobulintas iki tobulumo, užmigo prie židinio
ir apdegė vien dėl to, kad niekas negalėjo ras-
ti vienintelio grando, kuris turėjo teisę patraukti
karaliaus krėslą.  

– 1906 m. Tarptautinėje Berlyno konferenci-
joje sutarta, kad signalas SOS bus naudojamas
kaip pagalbos šauksmas. Netrukus jį pirmąkart
panaudojo „Titanikas“ .

– 1963 m. Dalase nušaunamas John Fitzgerald
Kennedy.

Lapkričio 23 d.

Lietuvos kariuomenės diena.

– 1629 m. švedai įžengė į Klaipėdą ir užvaldė
beveik visą Kuršių neriją.

– 1851 m. gimė Jonas Basanavičius, lietuvių vi-
suomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Auš-
ra” redaktorius, vienas svarbiausių nepri-
klausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas
(mirė 1927 m.).

– 1885 m. gimė  Kipras Petrauskas, žymus Lie-
tuvos dainininkas (tenoras) (mirė 1968 m.).

– 1887 m. gimė Vincentas Borisevičius, Lie-
tuvos vyskupas. Kandidatas į palaimintuosius
(mirė 1946 m.).

Mūsų šeimų Motina 
ARKIV. GINTARAS GRUŠAS

Šie Šeimos metai mums suteikia
progą ne tik skirti daugiau dė-
mesio savo namiškiams, bet ir

prisiminti, kad priklausome plates-
nei Dievo vaikų šeimai, todėl šian-
dien susirinkome pas savo šeimos Mo-
tiną, Dievo ir mūsų Motiną, Gailes-
tingumo Motiną.

Kaip kiekviena šeima džiaugiasi
naujagimiu, taip ir Bažnyčia džiaugiasi
kiekvienu nauju savo šeimos nariu.
Bažnyčia taip pat yra mūsų šeima,
kurioje gimstame Krikšto dieną. Šią
tiesą mums primena šiandienos skai-
tiniai. Po Kryžiumi stovintis apaštalas
Jonas girdėjo Marijai ištartus žodžius:
„Moterie, štai Tavo sūnus”. Paskui Jė-
zus kreipėsi į Joną: „Štai Tavo Motina”.
Tai žodžiai, ištarti kiekvienam iš
mūsų: „Štai Tavo Motina!” Kaip mini
Evangelija, nuo tos valandos Jonas
pasiėmė Mariją pas save. Kiekvienas
esame kviečiamas priimti motiną Ma-
riją į savo širdį, į savo namus.

Būti, išbūti šeimoje nėra lengva.
Bręstantys paaugliai, siekdami būti ne-
priklausomi, dažnai nenori viešai ro-
dyti meilės savo artimiesiems, nes
mano, kad tokie šeimyniniai santykiai
varžo jų laisvę, trukdo vystytis jų as-
menybei. Tokį elgesį paaiškiname pa-
prastai – paauglystė. Deja, gana dažnai
ne tik paaugliai, bet ir sutuoktiniai per-
dėtai brangina savo laisvę ir kovoja už
asmeninę nepriklausomybę. Dėl su-
tuoktinių pasyvumo tarpusavio san-
tykiuose kyla krizių, kurių pasekmės
būna skausmingos. Nors santuokos
dieną du žmonės dovanoja save vienas
kitam, kartais kasdienybėje savojo
„aš” interesai ima dominuoti. Su-
tuoktinių abejingumas kelia grėsmę ne
tik jų tarpusavio gerovei, bet ir visai
šeimai. Šventasis popiežius Jonas Pau-
lius II mums priminė: „Dažnai tų ne-
gatyvių reiškinių šaknys – neteisingas
laisvės suvokimas, kai ji suprantama
ne kaip sugebėjimas realizuoti tikrąjį
Dievo planą šeimos ir santuokiniame
gyvenime, o kaip autonominė galia, lei-
džianti siekti asmeninės gerovės, daž-
nai nepaisant kitų.” (Familiaris Con-
sortio, 6)

Kad patirtume tą gilų ir visų trokš-
tamą Viešpaties žadėtą džiaugsmą, tu-
rime rasti laiko dažniau, ne tik per
šventes, susėsti su šeima prie bendro
stalo, būti drauge, džiaugtis vienas
kitu. Buvimas kartu mus stiprina ir
ugdo. Kad patirtume šeimoje džiaugs-
mą, turime įdėti į ją savo širdies, savo
laiko ir pastangų. Jei kasdien nesava-
naudiškai pasvarstytume, ką šiandien
galiu padovanoti savo artimui, ką da-
bar galiu padaryti, kad jis taptų lai-
mingesnis, pamatytume, kad mažos pa-
stangos duoda nuostabių rezultatų.

Susimąstykime, ar brandžiai el-
giamės ne tik su savo artimaisiais,
bet ir didesnėje šeimoje – Bažnyčioje?
Ar užtenka tik atlikti būtiniausias pa-
reigas, bet neskirti pakankamai dė-
mesio vieni kitiems? Negalima būti pa-
syviu šeimos nariu, nes tai kenkia ne
tik pačiam žmogui, bet ir visai šeimai.
Lygiai taip pat negalima būti pasyviu
Bažnyčios šeimos nariu, nes tai kenkia
ne tik pačiam tikinčiajam, bet ir visai
tikinčiųjų bendruomenei. Jei Bažny-
čios šeimos nariams rūpi tik savi in-
teresai, galime prarasti tą gilų, glaudų
ryšį, meilės ryšį, kuris mus jungia su
Dievu ir su artimu.

Mokykimės kitaip pažvelgti į da-

lyvavimą Bažnyčios gyvenime. Užuot
galvoję tik apie pareigų atlikimą, klaus-
kime savęs, kaip galime už visa dėko-
ti Dievui, padėdami savo artimui. Kaip
šeimoje, taip ir Bažnyčioje maži nuo-
latiniai artimo meilės darbai keičia
mus pačius, mūsų šeimas ir mūsų
bendruomenę. Pagalvokime, ką mums
reiškia dalyvauti sekmadienį šv. Mi-
šiose: ar tik atliekame prievolę, ar
daug daugiau – ateiname pasimelsti ir
pabūti kartu su tikėjimo šeima. Kaip
šeimos nariai ne tik susėda prie bendro
stalo, bet ir rodo meilę, rūpinasi vienas
kitu, taip ir parapijiečiai turėtų puo-
selėti tarpusavio ryšius ir rūpintis
vienas kitu. Parapijose žmonės buria-
si ieškodami tarpusavio paramos ir pa-
galbos, trokšdami kartu artėti prie
Dievo – daugėja maldos grupių, vyks-
ta šeimų susitikimai, kuriuose šei-
mos dalijasi savo gyvenimo kelione ir
vienos kitas palaiko. Vilniuje ir išsi-
skyrusieji yra susibūrę į grupeles ir pa-
deda vieni kitiems išgyventi skausmą.
O parapijos „Carito” veikla turi rūpė-
ti kiekvienam iš mūsų. Kai kaimynui
atsitinka nelaimė, šalia esančios šei-
mos ištiesia jam pagalbos ranką. Taip
ir mūsų bažnytinė šeima – ne tolima or-
ganizacija, o parapijos nariai stengia-
si padėti vieni kitiems stotis ant kojų.
Ir jie nėra tik vienam geram darbui su-
sibūrę aktyvistai, bet parapija, Baž-
nyčia, kuri atsiliepia į artimo porei-
kius.

Popiežius Pranciškus apaštališ-
kajame paraginime  Evangelii Gau-
dium rašo: „Evangelija visada kviečia
leistis į riziką susitinkant su kito vei-
du, su mums iššūkius keliančiu fiziniu
artumu, su kitų žmonių skausmu bei
prašymais, su užkrečiamu džiaugs-
mu nuolat būnant petys prie peties. Au-
tentiškas tikėjimas į įsikūnijusį Dievo
Sūnų neatsiejamas nuo savęs dovano-
jimo, nuo priklausymo bendruome-
nei, nuo tarnavimo, susitaikinimo su
kitais. Dievo Sūnus savo įsikūnijimu
mus pakvietė švelnumo revoliucijai.”
(Evangelii Gaudium, 88)

Šiandien susirinkome pas savo
Motiną, Gailestingumo Motiną. Mūsų
šeimų Motina primena mums, kad
tikrasis šeimos džiaugsmo kelias yra
gailestingumo kelias. Eiti šiuo keliu –
tai nesavanaudiškai mylėti savo šeimos
narius. Sutuoktiniams tai reiškia kas-
dien iš naujo save dovanoti vienas ki-
tam, kaip jie dovanojo save Santuokos
dieną. Eiti šiuo gailestingumo keliu –
tai aktyviai įsijungti į tikinčiųjų šeimą,
kas savaitę stiprinti tarpusavio ry-
šius drauge švenčiant sekmadienį ir
puoselėjant parapijos gyvenimą. Gai-
lestingąją meilę parodome ir remdami
parapijos karitatyvinę veiklą. Savo
namuose ir Bažnyčioje džiaugsmo pa-
tirsime tiek, kiek įdėsime meilės.

Gailestingumo Motina, sustiprink
mus savo užtarimu, kad sugebėtume
sekti Tavo pavyzdžiu: priimti visus
gyvenimo iššūkius, mylėti Dievą ir
artimą, kuris gyvena mūsų namuose,
mūsų mieste ar kitame pasaulio kraš-
te. Stiprink ir ugdyk mus, apglėbk
mus visus savo meile ir mokyk ja da-
lintis su visais Tavo vaikais. Amen.

Pamokslas Aušros Vartų Švč. M. Mari-
jos Gailestingumo Motinos globos atlai-
duose lapkričio 16 d.

Vilniaus arkivyskupijos inf.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

Prenumeruokime  ir skaitykime 
„DRAUGĄ’’!

4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629
www.draugas.org

Puikios Lietuvių dienos Clevelande

Šeštadienį, spalio 18 d., „Rudens
balius” Clevelando Lietuvių na-
muo se vyko žiūrovų perpildyto-

je viršuti nėje salėje. Po vaišingos va-
karienės žavingą koncertą padovano-
jo iš Lie tuvos atvykusi muzikos grupė
„Elle G” – Elena Augustinaitė, Giedrė
Nali vaikaitė, gabios solistės, daini-
ninkės ir instrumentininkės, kurios
žiūrovus užbūrė melodingais balsais,
įvairių muzikos instrumentų puikiu
skambėjimu ir meistriškai perteikta
nostalgiška „Swing” nuotaika. Įdo-
miai „Swing” muzikoje skambėjo ir lie-
tuviški sąskambiai. Įterpė ir savo kū-
rybos. 

Po sėkmingo koncerto vyko vai šės
ir šokiai (grojo Clevelando Lie tuvių ra-
dijo programos vedėjas gita ristas ir
dainininkas Augis Dicevi čius). 

Sekmadienį po pietų „Elle G” kon-
 certavo vakariniame Clevelando rajo-
ne, amerikiečiams gerai žinomoje
„Root Cafe”.

Sekmadienį, spalio 19 d., po šv. Mi-
 šių, Šv. Kazimiero parapijoje, šį kar tą
tėvų ir vaikų  perpildytoje Lie tuvių
namų salėje, Jurbarko Kons tan tino
Glinskio teatras pristatė Biru tės Pū-
kelevičiūtės spektaklį vaikams „Ri-
mas pas Kęstutį”. Spektaklis buvo pa-
statytas 2003 m., dabar spektaklio ar-
tistai užaugo ir vaidina (labai vy-
 kusiai) vaikų vaidmenis. ...Rimukas
sapnuoja, kad debesų žynys Barzdu kas
perkelia jį iš šių dienų į kunigaikščio
Kęstučio pilį Trakuose, pas jauną dar
vaikiną – būsimąjį Vytautą Didįjį.
Spektaklio pabaigą žiūrovai su tiko
audringais plojimais.

Clevelando lietuviai dėkingi apy-
 linkės valdybai (pirmininkas Algis
Gudėnas, vicepirmininkė kultūros rei-
kalams Nomeda Vučianienė) už taip
puikiai surengtas Lietuvių die nas.

Dr. V. Stankus
LB Ohio apygardos vicepirmininkas

Berlyne pradėjo veikti Lituanistikos studijų centras

2014 m. rudens semestro pradžioje Berlyno Humboldtų universite-
to Vokiečių kalbos ir lingvistikos institute duris atvėrė Lituanistikos stu-
dijų centras, kuriame įsteigta lietuvių kalbos docentūra. 

Nuo lapkričio pradžios čia dirba dr. Christianne Schiller, Vokietijoje
žinoma lituanistė, kuri šiame universitete dėsto ir įvairiuose moksli-
niuose projektuose dalyvauja jau nuo 2009-ųjų metų. Studijų programoje
šį semestrą vyksta įvado į lietuvių kalbą bei tekstų vertimų iš lietuvių
kalbos kursai, kurie gali būti laisvai pasirenkami įvairių studijų kryp-
čių studentų. 

,,Šioje Vokietijos aukštojoje mokykloje lituanistikos bei baltistikos
studijos turi senas tradicijas. Minėtos katedros studijų programoje bal-
tų kalbos bei tiriamieji akademiniai projektai susiję su baltistika bei li-
tuanistika jau daug metų buvo svarbi akademinės veiklos dalis. Čia prieš
kelerius metus buvo sudarytas etimologinis žodynas, įvyko tarptautinė
mokslinė konferencija, skirta Kristijono Donelaičio darbų tyrimams, bei
daug kitų projektų, skatinančių akademines lietuvių kalbos bei kultū-
ros studijas", – pasakoja Lietuvos kultūros atašė Vokietijoje dr. Gabrie-
lė Žaidytė.

Intensyvus bendradarbiavimas sieja Humboldtų universiteto Isto-
rijos ir palyginamosios kalbos katedrą su Vilniaus ir Klaipėdos uni-
versitetais. 

Lituanistikos studijų centras viename iš žinomiausių Vokietijos ir
Europos universitetų buvo įkurtas bendrų Lietuvos ambasados Vokie-
tijoje ir Humboldtų universiteto Istorijos ir palyginamosios kalbotyros
katedros pastangų dėka.

ELTA

Jurbarko Konstantino Glinskio teatras po sėkmingo spektaklio su jaunaisiais žiūrovais.
Pagrindiniai aktoriai: viršutinėje eilėje trečias iš kairės – Rimas, šalia – Kęstutis, laikan-
tis jauniausią žiūrovą. Antroje eilėje pirmas iš kairės – jaunas Vytautas Didysis, šalia –
Barzdukas. Spektaklio režisierė Danutė Samienė, rež. padėjėjas Kęstutis Matuzas,
muzikos kūrėja – R. Slickaitė.

„Elle G” sutinkame Clevelando oro uoste, prie „Super mano” reklamos. Giedrė Nalivai-
kaitė pozuoja kaip „Supergirl”. Ir iš tiesų „Elle G” koncertas Clevelande buvo „super”.

Koncerto metu V. Stankaus nuotraukos
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Portlande atnaujintas lietuviškas koplytstulpis

VILIUS ŽALPYS

Portlando mieste, Oregono valstijoje,
yra Sopulingosios Dievo Motinos Ma-
rijos šventovė, kuri vadinama „The
Grotto”, nes atkartoja Švč. Mergelės
Marijos olą Lourdes, Pran cūzijoje. Toje
šventovėje pastatytas lietuviškas kop-
lytstulpis.  Lapkričio 8 d. Portlando
Lietuvių Bendruomenė, kuri jungia
Portlando (OR) ir Van couverio (WA),
apylinkėse gyvenan čius lietuvius, su-
rengė lietuviško koplytstulpio atnau-
jinimo šventę. 

Atnaujinto koplytstulpio pa-
šventinimo iškilmės prasidėjo
šv. Mišio mis, kurias atnašavo

šventovės klebonas, kunigas Ignatius
Kisel (Kisie lius). Kunigas Kisel yra tre-
čios kartos lietuvis, augdamas Čikagos
apy lin kėse lietuvių kalbos jis neiš-
moko, tačiau su pasididžiavimu laiko
save šimtaprocentiniu lietuviu. Šv.
Mišios buvo atnašaujamos anglų ir lie-
tuvių kalbomis. Po šv. Mišių visi rin-
komės prie koplytstulpio šventovės
viršuje.  Man buvo patikėta vadovau-
ti iškilmėms.  Pradėjau supažindinda -
mas vietinius lietuvius su kunigu Ki-
sel, po to kelis žodžius ta rė iš Los An-
geles atskridusi In grida Jodele. Trum-
pai supažindinome su lietuviško kop-
lytstulpio istorija ir uždegėme žvake-
les.  Viena žvakutė buvo skirta kunigui
Kazi mierui Kulbiui, kuris mirė Či-
kagoje š. m. vasario mėnesį.  Kita žva-
kelė buvo skirta žuvusiems kovose
prieš komunistinę tironiją – tą skelbia
užrašas ant koplytstulpio.  Kartu su
naujai įkurtos (rugsėjo mėn.) šešta die-
ninės lituanistinės mokyklos „Atža lyn-
as” vaikais sugiedojome Lie tuvos him-
ną. Po to – suneštinės vai šės bažnyčios
salėje. 

Šiek tiek istorijos

Lietuviai imigrantai, atvykę į
Ameriką po Antrojo pasaulinio karo,
lietuvišką koplytstulpį komunistinėje

tironijoje žuvusiems lietuviams at-
minti pastatė 1962 metais. Lietu viai, po
Antrojo pasaulinio karo at vykę į Port-
landą, ieškojo darbų ir stengėsi įsi-
kurti naujoje aplinkoje.  Vienas jų, Al-
girdas (Algis) Garolis, savo pirmutinį
darbą rado katalikų servitų šventovėje,
„The Grotto”. Užklaustas, kaip kilo
mintis šioje šven tovėje pastatyti lie-
tuvišką kop lytstulpį, Algis Garolis
aiškino, jog tai puiki vieta lietuviškam
koplytstul piui, nes šventovę aplanko
daug turistų. Algis Garolis savo su-
many mą perdavė profesoriui Vladui
Liud vikui Juodeikai, kuriam tas su-
manymas patiko. Profesorius Juodei-
ka, neseniai atvykęs imigrantas, dir-
bęs Portlando universitete, išjudino
vieti nę bendruomenę ir suieškojo lėšų
šiam projektui. Jis prižiūrėjo projek-
tą iki galo, kartu su Algiu fiziškai
pri sidėdamas prie koplytstulpio pa-
statymo. Koplytstulpio statybai pro-
fesorius Juodeika pasamdė čikagietį
Šim kų – šis dirbo pagal lietuvių ar chi-
 tekto Jono Muloko sukurtą koplytstul -
pio projektą. Šimkus visas koplytstul -
pio dalis supjaustė ir nusiuntė į Port-
landą, po to nuvyko ten pats ir, su vie-
tinių lietuvių pagalba, koplytstulpį
sumontavo. Statulos buvo užsakytos iš
Italijos: dvi Šv. Kazimiero, Šiluvos
Ma  rijos, Aušros Vartų Marijos, „Pie ta”
ir Švenčiausiojo Sakramento.  Vėliau
buvo pridėtas ir Rūpintojėlis.

1962 m. birželio mėnesį šv. Mišias
atnašavo  ir koplytstulpį pašventino į
Ameriką neseniai atvykęs Čikagos
vys kupas Vincentas Brizgys, Kauno ar-
kidiecezijos metropolitas. 1963 m. bir-
želio 23 d., Šv. Jono šventės išva karėse,
kunigas Baltrumas atnašavo šv. Mišias
ir pašventino koplytstulpį bei statulas.  

Koplytstulpis padarytas iš ąžuolo,
kedro ir eglės medžių. Medis im preg-
nuotas, reikalui esant, padengiamas
dažų sluoksniu. 8-tajame dešimtmetyje
koplytstulpis buvo perkeltas į kitą vie-
tą ir jo vietoje išstatyta bron zinė Šv.
Pranciškaus statula. Tuo metu kop-
lytstulpis buvo perdažytas ir at nau jin-
tas. Kunigas Kazimieras Kul bis, iš-

Darbas baigtas.          1962 m. nuotr. iš V. Žalpio  albumo Prie atnaujinto koplytstulpio – po pusšimčio metų

vykdamas iš Portlando, pa skyrė 500
dol. dovaną koplytstulpio atnaujinimo
darbams. Tą darbą atliko pirmosios ir
trečiosios bangos lietuviai imigrantai,
dalyvaujant antrosios bangos imig-
rantui Algiui Ga roliui.   

2013 metais Lietuvių Fondas pa-
 skyrė 680  dol. koplytstulpio atnauji ni-
mui. Tą dovaną papildė 500 dol.,  ku-
riuos paskyrė Ingrida Jodele, pradinio
koplytstulpio projekto organizatoriaus
dr. Vlado Juodeikos duktė.  Netikėtą do-
vaną pateikė Dustin Ro senburg, pa-
samdytas pataisyti kop lytstulpio sto-
gelius ir supuvusias vietas – jis atsi-
sakė atlyginimo už darbą, kuris būtų
kainavęs 2 000 dol. Lietuviai savanoriai
taip pat paaukojo savo laiką ir darbą
bei smulkias išlaidas koplytstulpio re-
montui.  Kop lytstulpio atnaujinimo
iškilmių metu Ingrida Jodele dar pri-
 dėjo 1 000 dol. auką nuo savęs ir savo

dukterų,  Audrės Kleva ir Sigitos
Adams, toli mesniam koplytstulpio iš-
laikymui. Garolio ir Mendeikos šeimų
palikuo nys paaukojo 125 dol.  

Koplytstulpyje dar tebėra kelios
supuvusios vietos, kurias reikės vė liau
pataisyti, nes neužteko lėšų pilnai
įvykdyti atnaujinimo projektui.  Da bar-
tinis koplytstulpis dar galės sto vėti de-
šimt metų, jei nepakenks vėjas ar
krentančios šakos. Koplytstulpiui
trūksta dviejų drožinių su gegutės
motyvu,  taip pat reiktų impregnuoti
statulas, kad jos ilgiau išsilaikytų.  

Koplytstulpis yra lietuvių visuo-
 menės turtas ir retas lietuviško pa veldo
reiškinys vakarinėje Amerikos dalyje.
Šis projektas bendram darbui subūrė
pirmos, antros ir trečios bangos lietu-
vius.  Svarbu, kad mes ir atei tyje už-
tikrintume  šio koplytstulpio priežiū-
rą.

Iškilmių akimirka.                                                                                     Dariaus Kuzmicko nuotr.
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Gintas, 10 metų

– Gintai, ką tu galvoji apie melą?
– Manau, kad meluoti arba kal bėti

netiesą tiesiog neapsimoka. Iš to nie-
ko gera neišeina. Yra net dvi pa tarlės,
kurios tai patvirtina. Pirmiau sia, juk
visi žino, kad melo kojos trum pos, o
kita – kad adata iš maišo vis viena
kada nors išlenda. Taip kal ba apie
žmones, kurie mėgsta pame luoti. Bet
dažniausiai tas jų melas anksčiau ar
vėliau išlenda, išaiškėja. Mūsų klasė-
je vienas berniukas nuolat ką nors su-
galvoja ir meluoja. Ir ką? Juo niekas
nebetiki. Net mokytoja sako, kad to
berniuko sekamos pa sakos jai jau at-
sibodo, o tai, kad jis me luoja, išaiškė-
ja beveik visuomet ir labai greitai.

– O kodėl tas tavo klasės draugas taip
dažnai meluoja?

– Aš nežinau, man atrodo, kad jis
nuolat kuria kažkokias istorijas, ku rių
iš tikro nenutinka. Kartą jis pa vėlavo
į pamokas ir pasakė mokytojai, kad pa-
metė namų raktus ir ne atėjo laiku į
mokyklą, nes negalėjo užrakinti savo
buto. Ir ką? Mokytoja paskambino jo
mamai ir išsiaiškino, kad jokių raktų
jis nepametė, o pavė lavimo istorija
buvo visai kitokia. Eida mas į mokyk-
lą jis susitiko drau gą, su juo užtruko
tiesiog besikalbėdamas. Užsiplepėjo
ir pavėlavo į pa mokas. O kai mokyto-
ja vaikams pa sakė, kad tas berniukas
visai nepa metė jokių raktų, jis labai
supyko ant savo mamos, kad ši moky-
tojai pasakė tiesą. Aš suprantu, kad tai
gal net ne melas, o toks išsisukinėji-
mas. Bet vis vien, man atrodo, tai nie-
ko vertas elgesys.

– O tu pats niekuomet ne me luoji?
– Stengiuosi nemeluoti, bet vis

viena kartais nepavyksta. Kai kartą la-
bai nenorėjau eiti į mokyklą, pa sakiau
močiutei, kad man labai skauda galvą.
Ir ji leido man pasilikti na muose. Bet
adata iš maišo labai grei tai išlindo. Gal
po pusvalandžio aš pamiršau, kad
man labai skauda galvą, ir tada jau pa-
sakiau močiutei visą tiesą. Aišku, ga-
vau barti. Mo čiu tė sakė, kad jei dar
kartą pameluosiu, manim nebetikės
net tada, kai iš tik ro blogai jausiuosi
ir negalėsiu eiti į mokyklą. Man buvo
labai gėda, aš mo  čiutės atsiprašiau, bet
vis vien tą dieną likau toks melagėlis.

Radvilė, 8 metai

– Kai tėtis sako netiesą, mama la-
bai pyksta. Net vadina jį melagiu. O tė-
tis tada sako, kad jis paprasčiausiai pa-
miršta, o ne meluoja. Kartą mama pa-
prašė tėčio nupirkti pieno. Pa skam bi-
no jam į darbą ir paprašė, kai važiuos
į namus, užsukti į parduotuvę ir nu-
pirkti paprasčiausio pieno. Tėtis pa-
žadėjo mamai, kad nupirks. Ir kaip jūs
manote? Jis grįžo namo ir neparnešė
pieno. Kai mama paklau sė, kur pienas,
pasakė, kad pamiršo užsukti į par-
duotuvę ir nupirkti. Ta da mama pa-
sakė, kad tėtis melagis, o tėtis aiškino,
kad jis visai nemelavo, o tik pamiršo
padaryti tai, ką pažadėjo.

– Gerai, o kaip tu manai, ar tėtis me-
lavo, ar iš tiesų pamiršo tą pieną?

Kartais ir aš pafantazuoju
Vaikai apie aštuntąjį Dievo įsakymą

– Nemelavo. Aišku, kad pamiršo,
o mama jį melagiu pavadino iš pykč io,
nes jai labai reikėjo to pieno. Ji virė
bulvių košę, o be pieno nemokėjo jos
pagaminti. Paskui, kai tėtis to pieno
neparnešė, tai ir bulvių košė neišėjo.
Mama net pas kaimynę buvo nubėgu-
si jo pasiskolinti, bet ir ši neturėjo. Bet
nieko, vakarienei vietoj bulvių košės
buvo virtos bulvės.

– Vienas iš Dievo įsakymų mo ko – ne-
sakyk netiesos. Kaip ma nai, kodėl Dievas
nenori, kad žmo nės meluotų?

– Todėl, kad meluoja tie, kurie
daro ką nors negera. Jei nieko bloga
nedarai, tai ir meluoti arba išsisuki-
nėti nereikia. O kai prisidirbi, tai ir
galvoji, kaip čia išsisukus ir ką nors
sugalvojus, kad tavo blogi darbai ne-
išaiškėtų.

Rimutis, 6 metai

– Vaikai nemeluoja. Jie kartais
fantazuoja. Kartais ir aš pafantazuoju.
Kartą, kai labai norėjau sportinio mo-
tociklo modeliuko, papasakojau ma-
mai, kad sapnavau, jog pas mane atėjo
toks burtininkas ir pažadėjo iš pildyti
visus mano norus. Aš jo pa prašiau to
modeliuko, ir man atnešė. Paskui
mama man iš tikro nupirko motocik-
lo modeliuką. Bet tokio sap no iš tikro
aš nesapnavau. Aš jį pap rasčiausiai su-
galvojau.

– Bet tu mamai pamelavai. Pa pasako-
jai sapną, kurio iš tiesų nesapnavai.

– Na taip. Bet aš nemelavau. Aš tą
sapną paprasčiausiai sukūriau.

– O kodėl tu jį sukūrei ir dar pasakei
mamai, kad sapnavai?

– O todėl, kad labai norėjau to mo-
deliuko. Juk nieko blogo, kai vai kai
fantazuoja. Man ir mama ir močiu tė
taip sako.

– O vėliau ar pasakei mamai, kad fan-
tazavai, iš tikro sapno ne sapnavai?

– Ne, atrodo, kad pamiršau pa sa-
kyti... Bet kada nors gal pasakysiu.

Vaikus kalbino Aldona Atkočiūnaitė

Čikaga atsisveikino su savo vienintele mere  – moterimi

Lapkričio 14 d. mirė Jane Byrne, buvusi Čikagos merė. Jai buvo 81 me-
tai. Ji buvo vienintelė moteris Čikagos mero  poste. 2013 metais Byrne
ištiko insultas, po kurio jai jau nepavyko atsigauti. Jane Byrne (Mar-

garet Jane Burke) gimė 1933 m. gegužės 24 d. Ji baigė Šv. Skolastikos gimna-
ziją Čikagoje ir studijavo biologiją ir chemiją Barat kolegijoje.  1956 m. ište-
kėjo už lakūno Bill Byrne, jie susilaukė dukters Katherine. Bill Byrne tragiškai
žuvo lėktuvo katastrofoje 1959 metais.  

1960 metų prezidentiniuose rinkimuose Jane Byrne dalyvavo John F. Ken-
nedy rinkiminėje kampanijoje.  Vėliau ji buvo priimta į tuometinio Čikagos
mero Richard J. Daley administraciją, kur užėmė vieno departamento vado-
vės postą.  Tuo pačiu ji iškilo Demokratų partijoje.  

1976 m. mirus Čikagos merui Richard J. Daley, jo vietą užėmė Michael Bi-
landic, su kuriuo Jane Byrne  nesutarė.  Bilandic ją atleido, ir  tuomet Byr-
ne paskelbė kandidatuojanti į Čikagos mero postą.  Nors Michael Bilandic buvo
oficialus Demokratų partijos remiamas kandidatas, pirminiuose rinkimuo-
se Jane Byrne jį nugalėjo. Daug įtakos tuose pirminiuose rinkimuose turėjo
baisi 1978–1979 metų žiema, Čikagos miesto gatves užvertusi sniegu. Dauge-
lis balsuotojų išreiškė savo nepasitenkinimą lėtu gatvių valymu, atiduodami
savo balsą kandidatei Jane Byrne. Balandžio mėnesio rinkimuose ji lengvai
nugalėjo Respublikonų kandidatą ir tapo Čikagos mere.  

Jane Byrne išbuvo mere tik vieną kadenciją, nuo 1979 iki 1983 metų.  Ji
dėjo pastangas atgaivinti Čikagos miesto centrą. Ji pasirūpino, kad būtų pra-
tęsta  traukinių linija iki O’Hare oro uosto ir padėjo atgaivinti Navy Pier prie-
plauką, kuri tapo populiaria Čikagos gyventojų ir turistų poilsio vieta. Ji taip
pat pasiūlė rengti daugelį festivalių, tarp jų ir ,,Taste of  Chicago”. Tačiau ji
taip pat patyrė darbininkų nepasitenkinimą ir turėjo išgyventi kelis valsty-
binių darbuotojų streikus. 1983 metais Byrne pralaimėjo pirminius rinkimus
– nauju meru tapo Harold Washington.  1987-aisiais ji vėl bandė tapti mere, bet
pirminiuose rinkimuose dar kartą pralaimėjo merui Harold Washington.  

1978 metais Jane Byrne ištekėjo už ,,Sun-Times” laikraščio žurnalisto Jay
McMullen. Jay McMullen mirė nuo vėžio 1992 m. Nuo to laiko Jane Byrne pa-
sitraukė iš viešos politinės veiklos. Trumpai ji pasirodė dabartinio mero Rahm
Emanuel inauguracijos iškilmėse.  

Jane Byrne laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 17 d.  Laidotuvių šv.
Mišios buvo atnašaujamos St. Vincent de Paul bažnyčioje Čikagoje. Jane Byr-
ne palaidota Kalvarijos kapinėse (Calvary Cemetery) Evanstone. 

,,Draugo” info     

Merė Jane Byrne su Illinojaus senatoriumi Frank Savicku.      ,,Draugo” archyvo nuotr.



DRAUGAS12 2014 LAPKRIČIO 18, ANTRADIENIS

Remkime Draugo fondą
Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija, Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

DRAUGAS NEWS

Prenumeruokite
sau, 

savo vaikams, 
draugams,

vaikaičiams! 

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Papuoškite Kalėdų eglutę savo rankų
darbo šiaudinukais! Visus norinčius iš-
mokti padaryti šiaudinukus Kalėdų eglutei
lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. r., kvie-
čiame į užsiėmimą Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL), kurį ves Vaida Lagoneckytė. At-
sineškite žirkles, liniuotę ir pieštuką, o mes
pasirūpinsime šiaudeliais, siūlais ir nuoro-
domis. Pamokos kaina suaugusiems – 15
dol.,  vaikams iki 12 metų – 6 dol., mu-
ziejaus nariams – 12 dol. Registracija – tel.
773-582-6500. Bus vaišės.

� Lietuvių dailės muziejus (PLC, Le-
monte) kviečia į Sigitos Monikos Sulaitytės
tapybos parodos ,,Nėra kelio” atidarymą
,,Sielos” galerijoje lapkričio 22 d., šešta-
dienį, 7 val. v. Vynas, vaišės ir filosofiniai
pokalbiai! Paroda veiks iki gruodžio 7 d. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje Brighton Parke (2745
W. 44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį,

lapkričio 23 d., 10 val. r. švęsime Kristaus
Karaliaus šventę.  Su šia švente baigiasi
bažnyčios liturginiai metai ir A metų cik-
las.     Taip pat paminėsime Šv. Cicilijos
šventę ir pasimelsime už visus mūsų pa-
rapijos choristus. Šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys. Maloniai kviečiame vi-
sus dalyvauti. Primename, kad kiekvieną
ketvirtadienį, 8 val. r. šv. Mišios yra atna-
šaujamos lietuvių kalba. Po jų klausomos
išpažintys.

� Akademinio Sąjūdžio  metinės šv. Mi-
 šios bus aukojomos sekmadienį, lapkričio
23 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje Marquette Parke (6812
S. Washtenaw Ave, Chicago, IL). Kvie-
čiame FSS ir ASD/Korp narius gausiai da-
lyvauti. Po šv. Mišių vyksime į kapines.

� Tradiciniai Jaunimo centro pietūs vyks
gruodžio 7 d., sekmadienį, Jaunimo centro
didžiojoje salėje. 12 val. p. p. Jėzuitų kop-
lyčioje bus aukojamos šv. Mišios, giedos
solistai Margarita ir Vaclovas Momkai.
1:30 val. p. p. prasidės trumpa akademinė
ir meninė programa – gros lietuviška ka-
pela ,,Biru Bar”, pasirodys vaikų dramos
trupė (režisierė Audrė Budrytė-Nakienė).
Pietus patieks Algis ir Vanda Morkūnai.
Vyks piniginė loterija. Maloniai kviečiame
dalyvauti Centro lėšų telkimo renginyje.
Jaunimo centro adresas: 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago IL, 60636. Užsisakyti
stalus ir pavienes vietas galite skambin-
dami Mildai Šatienei tel.708-447-4501
arba Irenai Dirdienei tel. 708-422-6514.  

SLA aukcionas
Šiais metais Susivienijimas Lietuvių Ameri-
koje (SLA) organizuoja dar vieną internetinį
meno darbų aukcioną – jis veiks nuo lapk-
ričio 15 d. iki gruodžio 13 d.

Džiugu pranešti, kad meno kolekcio-
nieriai Virginija ir Vitalius Sirusai Susivie-
nijimui padovanojo 110 meno kūrinių ko-
lekciją. Šios dosnios dovanos tikslas – par-
duoti kūrinius meno aukcione ir už gautas
lėšas atnaujinti pirmo aukšto SLA salę. Sirusų
meno kolekciją sudaro įvairių kartų žymių
lietuvių menininkų darbai – tapyba, grafika,
fotografija. Tai Lino Katino, Valentino An-
tanavičiaus, Rimtauto Gibavičiaus, Vinco

Kisarausko, Jūratės Stauskaitės, Kazimiero Žoromskio, Vytauto Kali-
nausko, Antano Sutkaus, Antano Petrikonio, Juozo Bagdono, Vlado Vil-
džiūno, Mikalojaus Vilučio ir kitų XX a. antros pusės menininkų kū-
riniai.

Nuo 1910 metų SLA pastatas New Yorke priklauso lietuviams. Tai
gražus, trijų aukštų mūrinis namas, Manhattano centre. Susivieniji-
mas nori šitą namą išsaugoti, puoselėti jame paliktas istorines ver-
tybes ir, žinoma, prižiūrėti, atliekant reikalingus pataisymus. Pagrindinis
šio pastato išlaikymo tikslas – kad mūsų tautiečiai, užsirašydami į or-
ganizacijos narius, turėtų gražią vietą susitikimams. Tai yra vienin-
telis pastatas New Yorke, priklausantis lietuviams. Norime išreikšti
gilią padėką Virginijai ir Vitaliui Sirusams, savo vertinga dovana pri-
sidedantiems prie kilnaus tikslo. Dėkojame už tikėjimą Susivienijimo
siekiais ir tikime aukciono sėkme. Jūsų dėka SLA, reikia manyti, ir to-
liau išliks vieta, kur lietuviai susirenka į renginius, kur lietuviška praei-
tis kūrybiškai atgyja dabartiniame laikmetyje.

http://artatsla.com
SLA aukciono nariai: Julius Ludavičius, 

Ieva Martinaitytė-Mediodia, Thomas Mediodia ir Laima Mihailovich

Chicago Philatelic Society
kviečia visus į 128-ąją metinę filatelijos parodą

CHICAGOPEX 20014

Westin Chicago Northwest viešbutyje
400 Park Blvd., Itasca, IL 60143 

(netoli I - 290 greitkelio)
tel. 630-773-4000 

Paroda vyks lapkričio 21–22 d. nuo 10 val. r. iki 6 val. v., 
lapkričio 23 d. – nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p.

Lakeshore pokylių salėje bus išstatytas ,,Draugo” bendradarbio, renkančio
Lietuvos pašto istoriją Raimundo Mariaus Lapo penkių rėmų eksponatas
Vilnius 1914–1922. Tai per pusantro šimto vokų bei atvirukų, keliavusių paštu
per tuometinį Vilnių ir bylojančių ne tik apie rusų, vokiečių, lietuvių bei lenkų
pėdsakus. Čia ,,svečiavosi” taip pat britai, prancūzai, austrai ir net amerikiečiai.

Lapkričio 22 d. 3 val. p. p. eksponato savininkas mielai taps gidu
visiems susidomėjusiems šiuo spalvingu Vilniaus laikotarpiu.

Susitinkame prie  171–175 rėmų. Ypač laukiami lituanistinių mokyklų mokiniai! 

Automobilių pastatymas ir įėjimas į parodą – nemokami.

TIK

$35
pirmiems


