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Lengviau yra nupinti vainiką, negu rasti jo vertą galvą. – J. W. Goethe
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Naujoji NLAHF laida

Rugsėjo 12 dieną Pasaulio lietuvių centre Lemonte į Amerikos lietuvių šlovės muziejų (National Lit-
huanian American Hall of  Fame) buvo ,,įšventinti” nauji nariai: Hollywoodo žvaigždė Ann Jillian,
žymus operos solistas Arnoldas Voketaitis ir aktorius Vyto Ruginis. Garsieji lietuviai pokylio metu
buvo pagerbti ir apdovanoti National Lithuanian American Hall of  Fame žymeniu, įvertinančiu jų
veiklą. Vakaro programą vede Jon Platakis, o meninę dalį atliko Aldegunda ir Kęstutis Stančiaus-
kas su grupe ,,Streetdancer”.

Lietuva – Taikos respublika 
Rugsėjo 10 dieną Vilniuje, Seimo rūmuose

Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie
Jungtinių Tautų (JT) prezidentė dr. Alicia

Rodriguez Fernandez įteikė Seimo pirmininkei Lo-
retai Graužinienei Taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą
Taikos Respubli ka. 

Taikos vėliavą dr. A. Rodriguez mūsų valstybei
įteikė įvertinusi Lie tuvos indėlį skleidžiant Taikos
kultū rą, įteisinus balandžio 15-ąją kaip Pa saulio kul-
tūros dieną. Tarptautinio Tai kos vėliavos komiteto
prie JT ko ordinatorės Lietuvoje dr. Auksės Nar vilie-

nės teigimu, Lietuva yra pirmoji valstybė pasauly-
je, kuriai suteiktas Taikos Respublikos vardas.

Priimdama Taikos vėliavą Seimo pirmininkė
sakė: „Taika – tai amžina vertybė visais laikais ir
visuose pa saulio žemynuose. Tai santykiai, kai
nėra karo ir kivirčų. Deja, kaip rodo istorija ir
dabartinė sudėtinga geopo litinė situacija – žmoni-
ja to neišvengia. Taika neatsiejama nuo asmeni-
 nės kiekvieno iš mūsų atsakomybės, vertybių
suvokimo, pasaulėžiūros ir sprendimų pasirinki-
mo”. – 6 psl.

Jungtinių Tautų prezidentė dr. A. Rodriguez Fernandez (v.) įteikė Taikos vėliavą  Seimo pirmininkei L. Graužinienei (k.).
Olgos Posaškovos nuotraukos

LR garbės konsulasJonas Prunskis, LR gen. konsulas Marijus Gudynas, Ann Jillian, Jon Platakis, Arnoldas Voketaitis ir Vyto
Ruginis. Jono Kuprio nuotr.



Esu vieningos, stiprios Europos Są-
jungos šalininkas. Džiaugiuosi, kad
Lietuva – ES narė. Balsavau už na-

rystę ES. Briuseliui ir Strasbūrui esu dė-
kingas už Lietuvai suteiktą fi nansinę pa-
ramą. Visuomet karštai kri tikavau ES
skeptikus. Sutinku, jog vardan europie-
tiško solidarumo privalu paklusti kai ku-
rioms bendro elgesio taisyklėms. Susibū-
rus į kolektyvą, kitaip neįmanoma: kai ko at-
si sa kau aš, kai ko atsisako mano kai my nas.

Tačiau šiandien – ne apie ES privalumus. Esa-
ma akimirkų, kai imu nebesuprasti Europos. Vis daž-
niau pastebiu, kaip ES vadovai nesilaiko duoto žo-
džio, taiko dvigubus standartus, išduoda savo pri-
gimtį ir kilmę. Deja, tokių akimirkų – vis daugiau.

Tik nereikia priekaištauti, esą tokiais straips-
niais galbūt pasinaudos agresyviosios Rusijos pro-
pagandistai. Galbūt ir pasinaudos. Bet kritikuoju ne
todėl, kad norėčiau pakenkti. Noriu padėti. Kaip ir
žinomas Didžiosios Britanijos specialiųjų tarnybų
žinovas, knygų apie šnipų karus autorius Edward Lu-
cas. Rusi jos dezinformacijos specialistai jo įžvalgas
jau panaudojo savanaudiš kiems tikslams. Sudėjo
krūvon kritiškas E. Lucas mintis apie Europą ir rusų
kalba išleido ES peikiantį veika lą. Tegul Rusijos pi-
liečiai mato, kaip patys europiečiai koneveikia sa-
vus. Štai koks dabartinės Rusijos cinizmas. Bet ar
tai reiškia, jog E. Lucas ne reikėjo kalbėti apie eu-
ropietiškas klaidas?

Liūdna, kad ES Konstitucijoje krikščionybė
neįvardinta kaip euro pie tiškos civilizacijos pa-
grindas. Krikščioniškąsias vertybes branginti rei-
kia dar ir todėl, kad būtent jos iš skiria Europą nuo
kitų civilizacijų. Atmetus krikščioniškąsias verty-
bes nebelieka pačios Europos.

Pasijutau įskaudintas ir tuomet, kai mano eu-
ropietiškame pase bei europietiškoje tapatybės kor-
telėje nebeliko tautybę nurodančios skilties. Net žiau-
rios sovietinės diktatūros metais rusiškame pase
buvo skiltis, nu rodanti lietuvišką mano kilmę. Ne-
jaugi ne tik Blogio imperija, bet ir demokratinė, ci-
vilizuota Europa turi slaptų užmačių – siekia mus
asi mi liuoti, paversti „šiaip sau euro pie čiais”?

Europos Sąjunga pavojingai elgiasi, kai dievina
,,žmogaus teises”, o  „tautos teises” – ignoruoja. Briu-
selio ir Strasbūro politikai turėtų suvokti, jog šios
dvi teisės ne visuomet sutampa. Europa privalo ma-
tyti, jog esama situacijų, kai „tautos teisė” – aukš-
čiau „žmogaus teisių”. 

Man nepatinka ir duoto žodžio ne silaikanti
Europa. Pavyzdžiui, Ru sijai po Antrojo pasaulinio
karo val dyti Mažąją Lietuvą leista tik laikinai. To-
kią teisę Kremlius seniai pra rado. Bet Europa pa-
miršo savus įsipareigojimus, kitaip sakant, nebesi-
laiko duoto žodžio, ir tokiu būdu pri vertė Baltijos
valstybes gyventi iki dantų ginkluotos Kaliningra-
do srities pašonėje. 

Man nepatinka Didžiosios Brita nijos premjeras
David Cameron. Ne patinka, nes jis viešai melavo.
Tiek bri tų, tiek lietuvių spauda cituoja jo žodžius:
„Didžioji Britanija – doro vin ga šalis, todėl britai lai-
kysis savo moralinių įsipareigojimų iš Afrikos ir Ar-
timųjų Rytų plūstantiems pabė gėliams”. Deja, Ang-
lija nesilaiko kur kas svarbesnių įsipareigojimų.
Ome nyje turiu Ukrainai duotus politinius įsipa-
reigojimus. Vos prieš du dešimtmečius oficialusis
Londonas viešai ga rantavo, jog užtikrins Ukrainos
te ri torinį vientisumą, jei ukrainiečiai mainais už tai
atsisakys atominio ginklo. Ukrainiečiai patikėjo ir
kas iš to išėjo? 

Man nesimpatiški ir Vokietijos bei Prancūzijos
vadovai. Čia įžvelgiu dvi bėdas. Pirma, Berlynas ir
Pary žius jau daug sykių išdavė europie tiško soli-
darumo principus. Ne tik Lie tuva pageidavo stabdyti
rusiškus dujotiekius, bet Berlynas mūsų ne pai sė. Lie-
tuvai buvo nenaudingas Prancūzijos siekis ap-
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ginkluoti Rusiją lėktuvnešiais. Bet Paryžiui nerūpėjo
solidarizuotis su Baltijos valstybė mis. 

O ir dabar Vokietijos bei ir Pran cūzijos pastan-
gos sutramdyti agresy viąją Rusiją nelabai primena
Ukrai nos gelbėjimą. Šitaip sakydamas re miuosi
prof. Vytauto Ladsbergio min timis, išdėstytomis
„Lietuvos ryto” televizijoje, bei buvusio VSD vado-
vo Mečio Laurinkaus įžvalgomis tinklalapyje lry-
tas.lt. Buvęs Lietuvos saugumo vadovas M. Laurin-
kus straips nyje „Žingsnis po žingsnio – skilusios ir
žlugusios Ukrainos link” pastebi, jog vienintelis V.
Lands ber gis teisingai komentavo Ukrainos Konsti-
tucijos pakeitimų esmę. Tai pri mena kapituliaciją.
Kas prievartauja Ukrainą pakeisti Konstituciją,
kur būtų įvardintas specialus neva ginčytinų teri-
torijų statusas? Prie var tauja ne tik Rusija, prievar-
tauja ir didžiosios Europos valstybės. 

Todėl didžiųjų ES šalių politikai vis labiau pa-
našūs į dvigubus agentus: viena ranka neva talkina
europietišką kelią pasirinkusiems ukrai niečiams,
kita  ranka žaidžia  pagal  Rusijos primestas intrigas. 

Esama ir dar vieno svaraus argumento. Nei Pa-
ryžius, nei Berlynas neturi teisės versti mus elgtis
savižudiškai, neprotingai – srėbti būtent jų sukur-
tą chaosą. Aš nenoriu, kad lietuvių tautą ištiktų prū-
sų likimas, nenoriu, kad mes savo žemėje taptu me
tautine mažuma. ES biurokratai privalo gerbti ne tik

gėjų, ne tik vienalyčių santuokų šalininkų,
bet ir mažų tautų, bijančių prūsų likimo,
teises. 

Tokių, kurie baiminasi, jog Ber lyno ir
Paryžiaus brukamas kelias ilgainiui Lie-
tuvą paliks be lietuvių, – dar daug. 

Seimo narė Agnė Bilotaitė mano, jog
„planas visoms ES šalims pasidalinti at-
plūdusių pabėgėlių srautą nėra joks spren-
dimas”. Labai teisingai pastebėta – Europa

negali išgelbėti vi sos Afrikos ir Azijos (delfi.lt).
Migracijos ekspertas Dainius Paukštė teigia: Eu-

ropai iškilo pavojus paskęsti geopolitinėje maišaly-
nėje (paukste.lt). Argi ekspertas sako ne tiesą?

Politologas Vytautas Sinica įsitikinęs: „masinė
imigracija yra kul tū rinė ir ekonominė grėsmė, o visų
plūstančių pabėgėlių priėmimas – jokia Europos ‘pa-
reiga sau ir žmonijai’”. Tinklalapyje delfi.lt jis dar
tei gė, jog Prancūzijoje dėl didelio mig rantų antplū-
džio jau esama 750 zonų, kuriose negalioja prancū-
ziški įstatymai. Švedijoje vietų, kur viešpatauja ne
švediški, o atvykusiųjų įstatymai, – per pusę šimto.
Argi gerai, kai Eu ro poje tiek daug vietų, kuriose ne-
ga lioja europietiška teisė? Kodėl dar ir mažytė Lie-
tuva privalo turėti terito rijų, kuriose negalioja eu-
ropietiška teisė?

Jei ES – demokratiška struktūra, leiskite mums
bent pasvajoti apie Europą, neturinčią nekontro-
liuoja mų zonų. Atrodo, kad tik tiek mums šiandien
ir belikę.

Deja, 15min.lt tinklalapio apžvalgininkas Paulius
Gritėnas mano, jog tokie svajotojai demonstruoja ne-
išmanymą bei panieką kitų kultūrų ar religijų at-
stovams, serga sovietinio mokymo įkaltu ir vis dar
neišplėštu rasizmu...

Koks įžvalgumas, reikalo išma ny mas!

Akimirkos, kada 
nebesuprantu Europos
GINTARAS VISOCKAS

Lietuva laikosi „skeptiškos nuomonės” dėl migrantų kvotų  

Lietuva laikosi skeptiškos nuomonės
dėl Briuselio siūlomos privalomos
migrantų kvotų sistemos, pirmadie-

nį pareiškė vidaus reikalų ministras Saulius
Skvernelis, paraginęs sutelkti dėmesį sienų
apsaugai bei teisės į prieglobstį neturinčių
migrantų grąžinimui.

„Sveikiname daugumą Europos Komi-
sijos pasiūlytų priemonių, kuriomis sie-
kiama suvaldyti vadinamąją migrantų kri-
zę, tačiau laikomės skeptiškos nuomonės dėl
Europos Komisijos siūlomo perkėlimo me-
chanizmo sukūrimo”, – pranešime spaudai
teigė ministras.

Tokią poziciją ministerija išplatino
prieš prasidedant ES vidaus reikalų mi-
nistrų susitikimui Briuselyje, kur bus ta-
riamasi dėl daugiau kaip pusantro šimto
tūkstančių migrantų paskirstymo po vals-
tybes nares ir nuolatinės kvotų sistemos su-
kūrimo.

S. Skvernelio teigimu, „kiekviena kri-
zė yra išskirtinė ir jos sprendimo būdai ne-
gali būti vienodi ar šabloniški”, o „prieš pradedant
diskusijas dėl mechanizmų pirmiausiai būtina įver-
tinti jau sutartų laikinų priemonių poveikį ir efek-
tyvumą”.

Privalomų kvotų sistemą tvirtai remia Vokieti-
ja, kuri dėl migrantų antplūdžio sekmadienį įvedė
sienų kontrolę. Vidurio ir Rytų Europos šalys jai ne-
pritaria, teigdamos, kad kvotos problemos neiš-
spręs, o tik paskatins imigraciją.

Anot S. Skvernelio, sprendžiant migrantų krizę
„ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas efektyviai
išorinių ES sienų apsaugai, grąžinimo mechanizmo

tobulinimui, kitoms priemonėms”.
Praėjusią savaitę Europos Komisija pasiūlė

valstybėms narėms per dvejus metus paskirstyti 160
tūkst. pabėgėlių iš Vengrijos, Graikijos ir Italijos. Lie-
tuvai pagal šią schemą numatoma priimti 1105 pa-
bėgėlius. Lietuvos Vyriausybė patvirtino šį pasiū ly-
mą, bet pabrėžė, kad pabėgėliai turi būti priimami
savanoriškumo pagrindu.

Nepavykus susitarti vidaus reikalų ministrams,
dėl migrantų krizės dar šį mėnesį gali būti šaukia-
mas ES viršūnių susitikimas.

BNS

S. Skvernelis T. Bauro nuotr.



RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pernai atšventėme Lietuvos Respublikos (LR) ge-
neralinio konsulato įsteigimo Čikagoje garbingą
90-mečio jubiliejų – taigi, nueitas ilgas kelias.

Pačioje pradžioje (kaip, beje, ir šiandien) vienas iš kon-
sulato veiklos prioritetų, be konsulinės veiklos, buvo
dvišaliai Lietuvos ir JAV ekonominiai klausimai bei Lie-
tuvos eksporto skatinimas. Itin nelengva misija teko
pirmiesiems konsulams Povilui Žadeikiui ir Antanui
Kalvaičiui. Jaunos Lietuvos valstybės kūrimosi pra-
džioje produkcija dar nelabai galėjo konkuruoti su
Vakarų šalių gaminiais: būtent konsulams teko ieš-
koti nišų JAV rinkose. Labai trumpai konsulo parei-
gas ėjo dr. Mikas Bagdonas, atsiųstas iš pasiuntiny-
bės Washington, DC.  Ryški asmenybė anuometinėje
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje buvo dr. Petras
Daužvardis. Jis Lietuvos konsulu Čikagoje išbuvo dau-
giau nei tris dešimtmečius. Savo atsidavimu diplo-
matinei tarnybai, aktyvumu ir nuolatiniu
Lietuvos klausimo kėlimu įvairiuose
renginiuose bei minėjimuose dr. Petras
Daužvardis pelnė Čikagoje diplomatinio
korpuso, akademinės visuomenės didelę
pagarbą ir įvertinimą. 1961 m. Lietuvos
konsulatas gavo generalinio konsulato
statusą. Mirus paskutiniam karjeros dip-
lomatui dr. Petrui Daužvardžiui, 1971 m.
konsulatas tapo garbės konsulatu. Ne-
priklausomos Lietuvos labui dirbę gar-
bės konsulai Juzė Daužvardienė ir Vac-
lovas Kleiza ir toliau aktyviai stovėjo dip-
lomatinės tarnybos sargyboje: skleidė
lietuviškąsias tradicijas ir papročius, sie-
kė kuo plačiau informuoti visuomenę
apie Baltijos šalių okupaciją, atsakingai
ėjo Lietuvos atstovų Čikagoje parei-
gas. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,
1998 m. vėl buvo įsteigtas Lietuvos ge-
neralinis konsulatas. Lietuvos Respub-
likos generaliniu konsulu buvo paskir-
tas Giedrius Apuokas. Konsulato veikla
buvo apibrėžta konsuline (vizų išdavi-
mas, pilietybės, konsulinės pagalbos ir
kiti klausimai) ir ekonomine (investicijų
į Lietuvą skatinimas, ryšių su verslo
struktūromis palaikymas ir t.t.) sritimis.
Šiandien generalinio konsulo kabinete
yra šešios istorinės relikvijos, menančios
visą konsulato veiklos istoriją: Lietuvos
konsulato Čikagoje iškaba, egzekvatū-
ra, kurią 1924 m. pasirašė tuometinis JAV
prezidentas Calvin Coolidge, konsulato
atidarymo aktas, atidarymo dalyvių
nuotrauka, konsulato antspaudas ir pui-
kiai išsilaikęs generalinio konsulo darbo
stalas, prie kurio dar 1924 nusifotogra-
favo konsulato atidarymo dalyviai.

Vis dar yra purkštaujančių, kodėl LR
generalinis konsulatas neįsikuria ten, kur
gyvena dauguma lietuvių –  minimas Marquette Par-
ko rajonas (kuriame, beje, dabar tik vos 5 proc. gy-
ventojų tėra baltaodžiai), Lemontas... Ko gero, tai pi-
gios aistros be rimtesnio pagrindo? Juk iki 1963-iųjų
Lietuvos konsulatas veikė Čikagos miesto centre: 608
South LaSalle (1924–1930), 201 North Wells (1930–
1935), 100 East Bellevue (1935 – 1953), 30 North La-
Salle (1953 – 1963). Atgal į miesto centrą vėl sugrį-
žo jau atkurtos nepriklausomybės laikais – 1999 m.
(211 East Ontario). Šią vasarą „lagaminų našta” dar
kartą užgulė generalinio konsulo pečius. Tačiau
tvirto stoto Marijus Gudynas nepabūgo konsulato
perkėlimo į naujas patalpas. Šiandien mes džiau-
giamės naujomis savo diplomatinės atstovybės pa-
talpomis prestižiniame pastate pačiame Čikagos
centre! Nepaisant įtemptos dienotvarkės,  įkurtuvių
pro ga konsulas Marijus Gudynas mielai sutiko at-
sakyti į ,,Draugo” klausimus.
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– LR generalinio konsulato Čikagoje pranešime tvirti-
nama, jog pastatas Ontario gatvėje nebeatitiko diplomatinei
atstovybei keliamų reikalavimų ir kraustotės kitur. Tačiau vis
tik jame išbuvote net 17 metų – kodėl taip ilgai? Ar nebu-
vo galimybių anksčiau įsikurti pastatuose, kuriuose dirba ir
kitų valstijų konsulatai?

– Pirmiausia noriu pažymėti, kad buvusios ge-
neralinio konsulato patalpos Ontario gatvėje, į kurias
įsikelta 1999 metais, atitiko to meto atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos galimybes ir tenkino svarbiausius
to laikotarpio Lietuvos diplomatinės veiklos poreikius.
Pastate, kuriame buvome įsikūrę, veikė Danijos ir
Graikijos prekybos atstovybės, nemažai JAV įmonių,
biurų. Valstybei tuo metu buvo svarbu išlaikyti tamp-
rų ryšį su JAV gyvenančiais lietuviais, kurie padėjo
iškovoti ir įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę, plės-
ti konsulinių paslaugų teikimą ir išvystyti kitas vals-
tybės diplomatijoje svarbias veiklos sritis, tokias
kaip ekonomika, švietimas, kultūra, viešoji diplo-
matija ir pan. Lietuvai integruojantis į ES ir NATO bei

į nacionalinę teisę palaipsniui perkeliant vakarietiš-
kus standartus (pvz., asmens duomenų apsaugos,
Šengeno erdvės, diplomatinio saugumo ir kitose sri-
tyse), diplomatinių atstovybių patalpas privalėjome
prie šių reikalavimų priderinti. Siekiant didinti Lie-
tuvos atstovavimą JAV ir plėtoti tarpvalstybinius
santykius, palaipsniui buvo didinamas Čikagos ge-
neralinio konsulato darbuotojų skaičius, todėl Onta-
rio gatvėje išnuomotos kuklios patalpos buvo pra-
plėstos ir minimaliai pertvarkytos. Visgi, nuolat di-
dėjant Lietuvos diplomatinio ir konsulinio darbo ap-
imtims, net ir praplėstos patalpos tapo per ankštos.
Turbūt nedaug kam žinoma, kad paskutiniu laiku ge-
neralinio konsulato patalpose Ontario gatvėje viena
darbo vieta buvo įrengta koridoriuje, kita buvusiame
archyvo kambariuke, o realiai sandėliuke. Atstovybės
perkėlimas pradėtas svarstyti tuomet, kai prieš keletą
metų Northwestern Memorial ligoninei nusipirkus pa-
statą, kuriame buvome įsikūrę, nauji savininkai pa-
keitė pastato pagrindinę paskirtį – jame pradėtos ak-

tyviai plėtoti su tiesiogine ligoninės veikla susijusios
funkcijos. Pasikeitus pastato savininkams ir paskir-
čiai, diplomatinės įstaigos darbo sąlygos jame tapo su-
dėtingesnės. Sprendimas generalinį konsulatą iškel-
ti į naujas patalpas priimtas pasibaigus patalpų nuo-
mos sutarčiai. 

– Kodėl pasirinkta įsikurti būtent NBC Tower pastate?
Ar sprendimą įtakojo ten jau įsikūrusių diplomatinių įstai-
gų kaimynystė? Beje, ar yra kitas pastatas Čikagos centre,
kuriame yra daugiau veikiančių konsulatų

– Diplomatinių atstovybių darbo specifika ir pa-
talpoms keliami reikalavimai skiriasi nuo reikalavi-
mų, taikomų verslo ar kitokių įstaigų bei institucijų
patalpoms. Diplomatinių atstovybių veiklą regla-
mentuojanti Vienos konvencija šioms patalpoms su-
teikia ypatingą užsienio Valstybės jurisdikcijos sta-
tusą. Pastato vadyba šiuos reikalavimus turi žinoti ir
prie jų prisitaikyti. Tai, kad NBC pastate jau yra įsi-
kūrusios kitos diplomatinės atstovybės, rodo, jog šio
pastato vadyba supranta ir gerbia užsienio valstybių

misijų darbo specifiką ir yra
pasirengusi organizaciniu,
saugumo ir kitais svarbiais
aspektais. NBC Tower pa-
statas pasirinktas apžiūrėjus
ir įvertinus daugiau nei pus-
šimtį Čikagos pastatų, ku-
riuose tuo metu buvo laisvų
nuomojamų patalpų. 

Ne paskutinį vaidmenį
priimant sprendimą suvai-
dino ir galimybė greta pa-
stato iškelti Lietuvos tris-
palvę. Tai yra pirmas kartas
per 90 generalinio konsulato
Čikagoje veiklos metų, kai
miesto, kuris neretai pava-
dinamas lietuvių diasporos
sostine, verslo ir turistinėje
širdyje nuolat plazdės Lie-
tuvos trispalvė.

Parenkant naujas pa-
talpas generaliniam konsu-
latui teko daug konsultuotis
su įvairiomis atsakingomis
Lietuvos institucijomis. Tu-
rėjome užtikrinti, kad pasi-
rinktas pastatas atitiks at-
stovybei keliamus griežtus
reikalavimus. Esu ypač dė-
kingas ir Čikagoje dirban-
čiam bei daugeliui lietuvių
puikiai pažįstamam vienam
steigėjų Boodel & Domans-
kis LLC advokatui Rimui
Domanskiui. Jo nuoširdi,
neprašant jokio finansinio
atlygio, suteikta pagalba ir
patarimai buvo ypač vertin-
gi derantis dėl patalpų nuo-
mos. Įrengiant patalpas mus
nuoširdžiai konsultavo ir la-
bai daug padėjo ilgametę
statybų ir projektavimo pa-
tirtį turintis Rimas Griške-

lis, kuriam taip pat esame labai dėkingi. Taigi, drįs-
čiau teigti, kad naujos generalinio konsulato patalpos
yra daugelio žmonių ilgai trukusio bendro darbo re-
zultatas.

– Šis pastatas – vienas žinomiausių mieste.  Kuo jis ypa-
tingas?

– Lietuvos generalinis konsulatas neturėjo tiks-
lo įsikurti ypatingame pastate. Apsisprendžiant dėl pa-
talpų svarbiausia buvo, kad pastatas ir siūloma erd-
vė patenkintų veiklos poreikius ir specialius diplo-
matinius reikalavimus, kurių dalį jau išvardinau. Kar-
tu reikia pripažinti, kad pasirinktas NBC Tower išties
yra tarp šį miestą reprezentuojančių pastatų, ir jį ga-
lime išvysti Čikagą pristatančiose nuotraukose ir at-
virutėse. Tai, kad greta jo nuo šiol plazdės Lietuvos vė-
liava, kuri papuoš prie šio pastato besifotografuojančių
turistų nuotraukas, yra tikrai malonu. 

Nukelta į 5 psl.

Didesnės patalpos – daugiau galimybių veiklai

LR generalinio konsulato Čikagoje nuotraukos
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TELKINIAI

JAV LKMA narių suvažiavimas
DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

2015 m. rugpjūčio 30 d. Putname vyko
JAV LKMA (Lietuvių katalikų mokslo
akademijos) narių suvažiavimas.

Naujai – dvejų metų kadencijai
buvo išrinkta valdyba: dr. Alek-
sas Gedmintas, dr. Ramūnas

Girnius, dr. Mirga Girniuvienė, Sau-
lius Kuprys, ses. Ona Mikailaitė, Jonas
Stundžia.

Priimti du nauji nariai – dr. Moa-
cir de Sa Pereira ir Paul Rizauckas. Dr.
de Sa Pereira 2014 metais Čikagos
universitete apgynė daktaratą iš Ame-
rikos literatūros. Šiuo metu Amerikos
literatūrą dėsto New Yorko universi-
tete. Paul Rizauckas 1983 m. baigė
Renssalear Polytechnic Institute, turi
informatikos magistro laipsnį.

Mokslinius pranešimus skaitė dr.
Milda B. Richardson, Nomeda Gir-
niūtė, dr. Tomas Girnius ir dr. Aleksas
Gedmintas.

Dr. M. Richardson yra JAV LKMA
narė. Ji yra architektūros istorijos
daktarė, dėsto Northeastern u-to Art
and Design departamente. Ji kalbėjo
apie architektą Joną Muloką. Tarp
Muloko architektūrinių projektų yra
išeiviams gerai žinomas Jaunimo cent-
ras Čikagoje bei Kryžiaus kelių kop-
lyčia Pranciškonų vienuolyne Kenne-
bunkporte. Už Kristaus Atsimainy-
mo bažnyčios projektą New Yorke,
kurį jis atliko su V. K. Jonynu, Mulo-
kas laimėjo pirmojo laipsnio premiją. 

Šiuo metu dr. Richardson rūpina-
si plačiau išgarsinti J. Muloko vardą
tarp amerikiečių. Šį architektą ji ly-
gina su plačiai žinomu latvių archi-
tektu Gunnar Birkerts. Birkerts pri-
klausė Amerikos architektų institutui
ir buvo veiklus tarp JAV architektų.
Mulokas nepriklausė architektų są-
jungai, veikė daugiausiai tarp lietuvių
išeivių. Visi amerikiečiai, kuriems
dr. Richardson kalba apie Muloką, ža-
visi jo projektais, įkvėptais lietuvių
liaudies meno.

Nomeda Girniūtė taip pat yra
JAV LKMA narė, Massachussets u-te
rengia biologijos daktaratą. Ji kalbė-
jo apie vėžį ir JNK signalizavimo taką.
Daugelis biologų galvoja, jog JNK
tako išjungimas skatina vėžį. Jos ty-
rimai rodo, jog pelių mirtingumas
statistiškai reikšmingai padidėja, kai
išjungtas JNK signalizavimo takas ir
kartu atimamas p 53 baltymas. Pa-
klausta, ar kada nors nugalėsime vėžį,
Girniūtė atsakė, jog sparčiai didėjan-
ti žinių bazė ilgainiui leis mums vėžį
nugalėti, tačiau turbūt ne šiame šimt-
metyje.

Dr. T. Girnius, taip pat JAV LKMA
narys, matematikos daktaratą įsigijęs
California Institute of  Technology,
dirba katastrofų modeliavimo firmoje.
Jis kalbėjo apie katastrofų modeliavi-
mą ir naujai besivystančią modelia-
vimo sritį – modeliavimo pritaikymą
kibernetinei rizikai. Vienas didžiausių
iššūkių šioje srityje yra kibernetinių
rizikų grupuočių sukūrimas. Gamti-
nių katastrofų modeliavimas remiasi
pačių gamtos reiškinių grupavimu –
uraganų, žemės drebėjimų, gaisrų ir
pan. Tačiau nėra savaime aišku, ar
būtų naudinga kibernetinę riziką gru-
puoti pagal kibernetinio išpuolio tipą
– viruso įdiegimą ,,debesyje”, viruso
įdiegimą vienoje duomenų sistemoje,

įsibrovimą į duomenų bazę ir pan. At-
rodytų, kad kibernetinius įsiverži-
mus naudingiausia grupuoti pagal jų
pasekmes, o ne pagal jų tipą. Pvz., jie
gali atjungti visą didmiesčio energe-
tikos tinklą, gali sutrukdyti visos ša-
lies gynybą, apiplėšti milijonus žmo-
nių.  

Rizikos modeliais naudojasi drau-
dimo firmos ir jų klientai. Lig šiol jie
vangiai pritaikydavo kibernetinės ri-
zikos modelius. Pvz., kai buvo įsi-
brauta į „Target” duomenų bazę, drau-
dimo firma apmokėjo tik mažą dalį pa-
tirtos skriaudos, pvz., už „Target”
klientų kredito sekimą. Tačiau nežada
mokėti už patirtą žalą milijonams
klientų, ir jie yra iškėlę bylas prieš
„Tar get”. 

Dr. A. Gedmintas, JAV LKMA val-
dybos narys, yra antropologijos dak-
taras ir dėsto State University of  New
York. Jis pranešė apie dabartinę ka-
raimų padėtį Lietuvoje. Grynakraujų
karaimų Lietuvoje liko tik 200. Jie
stengiasi sukurti šeimas, bendrauda-

Dalis suvažiavimo dalyvių. Iš k.: Aleksas Gedmintas, Mirga Girniuvienė, Jonas Stundžia. Stovi: Ramūnas Girnius, Vida Sužiedėlienė, To-
mas Girnius, Eligijus Sužiedėlis ir Milda Richardson.  Nomedos Girniūtės nuotraukos

Dr. Milda Richardson Dr. Tomas Girnius 
Nomeda Girniūtė  

Mirgos Girniuvienės nuotr.

mi su karaimais iš kitų kraštų. Lietu-
voje kasmet vyksta Karaimų kalbos
stovykla, į kurią atkeliauja karaimai
iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir
kitų kraštų. Stovykloje kalbama ru-
siškai arba lenkiškai, grįžę į namus jie
kalba gyvenamojo krašto kalba. Į savo
bendruomenę kol kas nepriima ne-

grynakraujų karaimų. Svečiai stebė-
josi šiuo griežtu nusistatymu. Prie-
šingai – JAV lietuviai priima kitatau-
čius į lietuvių bendruomenę, labiau pa-
brėždami meilės kultūrai svarbą.

Kviečiame apsilankyti JAV LKMA
svetainėje adresu www.lkma.org, kur
aprašyta organizacijos veikla.

Amerikos Lietuvių kultūros archyvas Putman, CT. Jį tvarko LKMA išrinkta vadovybė.



– Parama lietuvių bendruomenės vykdomai
veiklai bei bendradarbiavimas įgyvendinant įvairius
kultūrinius, švietimo, sporto, ir kitus visuomeninius
projektus visuomet buvo vienas iš svarbiausių kon-
sulato veiklos prioritetų. Siekiame prisidėti prie lie-
tuviškų iniciatyvų, o kai renginiai vyksta miesto
centre, mielai pagal galimybes juos priimame mūsų
patalpose. Sovietų okupacijos laikotarpiu būtent
bendruomenė labai daug padėjo konsulams, kurie be
šios paramos vargu, ar būtų sugebėję tęsti veiklą ir
efektyviai veikti visą 50 metų trukusį okupacijos lai-
kotarpį. 

Naujose generalinio konsulato patalpose ne tik
kitos konsulato veiklos, bet ir bendradarbiavimo su
Čikagos lietuviais galimybės dar išsiplės: įsirengė-
me didesnę erdvę susitikimams, diegiame parodų
eksponavimo sistemą, taip pat galime išsinuomoti pa-
stato konferencijų kambarius su audiovizualine
įranga ir kita. Visa tai leis dirbti ir atstovauti Lie-
tuvos interesus dar efektyviau. Kaip ir iki šiol, mie-
lai atversime duris prasmingoms iniciatyvoms, tik
dabar jau turėdami daugiau galimybių Lietuvą pri-
statyti šio miesto gyventojams ir svečiams. 

Konsulatas kaip buvo taip ir išliks visų norinčių
dirbti Lietuvai namais. Visi, norintys kartu dirbti
garsinant Lietuvą ar statant naujus bendradarbia-
vimo tiltus su JAV, čia yra ir bus visada laukiami.

– Gal auga ne tik konsulato kvadratūra, bet ir darbuo -
to jų skaičius?

– Kol kas darbuotojų generaliniame konsulate
skaičius išliks toks pat. Visgi būsiu atviras ir pasa-
kysiu, kad mano įsitikinimu JAV egzistuojantis
dvišalio bendradarbiavimo potencialas dar toli gra-
žu nėra išnaudotas, todėl augant politiniams ir eko-
nominiams interesams bei Lietuvos galimybėms ge-
neralinio konsulato darbuotojų skaičius arba Lie-
tuvos atstovybių JAV skaičius, mano nuomone, tu-
rėtų plėstis. Net ir įsteigus naują generalinį konsu-
latą Los Angeles mes, aštuonių žmonių komanda, ap-
tarnausime 25 JAV valstijas. Veiklos ir potencialo čia
tikrai išliks daugiau nei mūsų turimi žmogiškieji re-
sursai leis atlikti. 

– Kokie artimiausi diplomatiniai susitikimai numato-
mi Jūsų naujose patalpose? Gal bus ir tokių, kuriuose ga-
lės dalyvauti ir mūsų lietuviška bendruomenė?

– Lietuvos ir JAV politinis bendradarbiavimas
nuolat auga. Tai lemia ir pasikeitusi saugumo ap-
linka, ir akivaizdi būtinybė daug aktyviau plėtoti eko-
nominius, verslo, mokslo ir kitus dvišalius ryšius.
Kad būtų lengviau įsivaizduoti bendradarbiavimo ap-
imtis, pateiksiu tik keletą paties artimiausio laiko-
tarpio pavyzdžių. Už kelių savaičių rengiamas už-
sienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus darbo vi-

zitas JAV. Siekiant vystyti bendradarbiavimą moks-
lo ir technologijų srityje kartu su kitomis Europos
Sąjungos šalimis ir Europos Komisija, padėsime Lie-
tuvai prisistatyti Čikagoje rengiamoje konferencijoje
„Destination Europe”. Į šį renginį atvykstantys
Švietimo ministerijos, Mokslo, inovacijų ir techno-
logijų agentūros ir Kauno Technologijos universiteto
atstovai taip pat planuoja susitikti su JAV įmonėmis,
investuojančiomis į mokslą ir naujų technologijų kū-
rimą, bei joms pristatyti Lietuvos galimybes kartu
dirbti šioje srityje. Su JAV universitetais tarsimės dėl
labai konkrečių jau pradėtų įgyvendinti ir dar tik pla-
nuojamų dvišalio bendradarbiavimo projektų. Jau
yra suplanuoti ir kitų Lietuvos institucijų atstovų
darbo vizitai, kuriais bus siekiama plėtoti bendra-
darbiavimą žemės ūkio, energetikos, ekonomikos,
studijų ir kitose srityse. Visi aukščiau išvardinti ir
ne tik šie vizitai ir darbai yra suplanuoti iki spalio
mėnesio pabaigos. Beveik visuose vizituose vienaip
ar kitaip dalyvauja ar juos surengti padeda JAV gy-
venantys lietuviai ir lietuviškų organizacijų atsto-
vai. Be visų jų paramos ir geranoriškumo tai atlik-
ti dažnai būtų paprasčiausiai neįmanoma.

– Dėkoju už išsamius atsakymus. Linkime LR gene-
raliniam konsulatui Čikagoje gero darbo naujose patalpo-
se!
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– Tikriausiai, Jums teko „smarkiai pakovoti” dėl to-
kios privilegijos iškelti trispalvę prie NBC Tower. Skaity-
tojams turėtų būti smalsu daugiau sužinoti apie tą vidinę
„virtuvę”...

– Galimybė greta pastato iškelti Lietuvos tris-
palvę buvo derybų dėl nuomojamų patalpų dalis.
Man yra sunkiai suprantama, kad daugelio šalių ge-
neraliniai konsulatai Čikagoje neturi galimybės
ne tik prie pastato, bet neretai ir pastato viduje iš-
kelti savo šalių vėliavas. Dėl tokios man nesupran-
tamos daugumos pastatų savininkų nuostatos, ma-
nau, nukenčia ir paties miesto įvaizdis, nes mažai
kas žino, kad Čikagoje yra įsikūrę net 85 šalių ge-
neraliniai bei garbės konsulatai. Beje, nei vienas ki-
tas apžiūrėtas pastatas, įskaitant ir tuos, kuriuose
jau yra įsikūrę kitų šalių generaliniai ir garbės kon-
sulatai, galimybės iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą
nesuteikė. Beje, įdomu ir tai, kad net ir NBC pasta-
te įsikūręs Indijos generalinis konsulatas iki šiol ne-
turi galimybės šalia jo iškelti savo šalies vėliavos, o
mano kolega iš Indijos jau pačiomis pirmomis
mūsų veiklos čia dienomis klausė patarimo, kaip
būtų galima tai pasiekti. 

– Jūs skelbiate, kad generalinis konsulatas Čikagoje
be Lietuvos atstovauja dar ir Šveicarijai bei Vengrijai, o šiuo
metu vyksta derybos dėl kitų dviejų Europos šalių atsto-
vavimo. Galite plačiau tai pakomentuoti?

– Lietuvos generalinis konsulatas pagal dviša-
lius susitarimus Čikagoje atstovauja Vengrijai bei
Šveicarijos Konfederacijai išduodant Šengeno vizas.
Esame sulaukę prašymų ir šiuo metu yra derimasi
dėl dar dviejų Europos šalių atstovavimo, tačiau kol
derybos nėra pasibaigę, pagal nusistovėjusias dip-
lomatinio darbo etikos taisykles nenorėčiau at-
skleisti daugiau detalių. Galiu tik atskleisti, kad kiek-
vienas toks susitarimas yra platesnio dvišalio poli-
tinio bendradarbiavimo tarp valstybių dalis, todėl
derybos vyksta ne tarp konkrečių diplomatinių at-
stovybių, bet tarp užsienio reikalų ministerijų, o pa-
siekus sutarimą tai įtvirtinama atitinkamų diplo-
matinių notų apsikeitimu.

– Tvirtinate, jog JAV lietuvių bendruomenė gali ne-
abejoti, jog šis persikėlimas pagerins ir kultūrinę konsu-
lato veiklą. Erdvesnės patalpos suteiks galimybę pačiame
konsulate rengti ekspozicijas, pristatančias istorinį Lietu-
vos paveldą ir kultūrinį gyvenimą, bei kokybiškiau orga-
nizuoti susitikimus bei vizitus. Ar galima suprasti, kad LR
gali tapti savotišku lietuvių lopšiu, užuovėja Čikagos cent-
re, panašiai kaip LR generalinis konsulatas New Yorke?

Didesnės patalpos – daugiau galimybių veiklai
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Padėkojusi Tarptautinio Taikos vėliavos ko-
miteto prie JT vadovei dr. A. Rodriguez už šią gra-
žią iniciatyvą, Seimo pirmininkė pabrėžė, kad
„nors ji daugiau simbolinė, bet labai kilni ir reikš-
minga kiekvienam iš mūsų, nes priverčia susi-
mąstyti, ką asme niš kai galime jau dabar, šią aki mir-
ką padaryti vardan taikos.”

Parlamento vadovė pakvietė vi sus mylėti savo
Tėvynę, gerbti savo ir kitas tautas, kultūrų įvairo-
vę, gerbti žmogaus teises, saugoti ir puoselėti mū -
sų tikruosius namus – mūsų pla netos gamtą, akty-
viai reikšti savo pilietinę poziciją, priimant mūsų
ir mū sų vaikų ateičiai svarbius sprendi mus.

Tarptautinio Taikos vėliavos ko mi teto prie JT
vadovė dr. A. Rodri guez pasakė: „Aš esu labai su-
jaudinta. Net 29-erius metus be jokio atlygio kelia-
vau po įvairias pasaulio šalis, pa sišvenčiau šiam
tikslui, tačiau jau čiu, kad Lietuvą paskelbus Taikos
Res publika, tarsi kokią vertingiausią sagę segčiau
į tuos savo 29-erius gy venimo metus, pašvęstus
šiam tiks lui. Retai mes kreipiamės į vyriau sybes, į
valdančiuosius, paprastai kal bame su studentais,
moksleiviais, su kultūros įstaigomis. Tai jie yra svar-
biausieji mūsų tikslų ir vertybių skelbėjai vyriau-
sybėms ir valdantie siems. 

Mes būtume laimingi, jeigu Lie tuvos jauni-
mas ir moksleiviai taptų Taikos nešėjais, tai bus ne
tuščia ma no kelionė net iš tolimosios Meksi kos... Per
tuos 29-erius metus aš įtei kiau per 3 000 Taikos vė-
liavų, bet tai būtų buvę neįmanoma, be mano ben-
dradarbių, kurie tyliai man pagelbėja... 

...Jaučiuosi taip, lyg būčiau gi mu si Lietuvoje...
Norėčiau išsivežti iš Lietuvos tai, kas man labai la-
bai svarbu – Taikos respublikos gyventojų širdies da-
lelę. Labai jums dėkoju už tai!”

Seimo narys Vytautas Juozapai tis pakomenta-
vo: „Lietuva, nuo šiol bus traktuojama, ne kaip vy-
riausybi nė organizacija – žmonių valstybė”.

Taikos vėliava – kas tai?

Taikos vėliavos ištakos yra prieš 80 metų pasi-
rašytas Rericho paktas, įpareigojantis saugoti meno,
mokslo bei istorijos paminklus tiek karo, tiek taikos
metu. 1954 m. Rericho paktas tapo UNESCO Kultū-
ros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu kon-
vencijos (1954 m. Hagos konvencija) pagrindu. Vė-
liavos simboliu buvo pasirinktas raudonas žiedas,
apjuo siantis tris raudonus skritulius baltame fone. 

Impulsą Taikos vėliavos simbolikai N. Rerichas
gavo keliaudamas po pasaulį. Trejybės simbolis ran-
da mas įvairių tautų religijose ir kultū rose, net nuo
neolito laikotarpio. Tri jų skritulių, apjuostų ar ne-
apjuostų žiedu, simbolis buvo naudojamas Mek siko-
je, Japonijoje, senovės Grai kijoje, ant senojo Egip-
to valdovų daik tų, senovės Indijos žynių rūbų, ant
keltų monetų, skitų ir slavų pa puošalų, Kaukaze ir
Vidurinėje Azijo je. Jis taip pat randamas popiežiaus
herbe, daugelio bažnyčių dekore bei ikonose. Tre-
jybės simbolika atspindima ir mūsų šalies senojo-
je tautosakoje, etniniame  palikime.

Trijų sferų ženklas aiškinimas įvairiai. Štai ke-
letas prasmių: religija, menas ir  mokslas kultūros,
praei tis, dabartis ir ateitis amžinybės rate; meilė,
džiaugsmas, grožis šviesos žie de; Švenčiausioji
Trejybė, pasaulinis susivienijimas ir panašiai.

Taikos vėliava – simbolinis įpa reigojimas sau-
goti žmonijos meno, mokslo ir kultūros vertybes, o
kartu ir ginti taiką. Dr. A. Rodriges teigimu, „jeigu
anksčiau Rericho paktas buvo susijęs su kultūros
vertybių apsauga, dabar jis tampa taikaus šalių, tau-
tų, religijų bendradarbiavimo idėja pačiai žmonijos
egzistencijai”. 

Taikos vėliavos „tėvas” Nikolajus Rerichas 

Nikolajus Rerichas (1874–1947) – visame pa-
saulyje žinomas rusų dai lininkas, mokslininkas, kul-
tūros kū rėjas, savo gyvenimą pašventęs Gro žiui, Tie-
sai ir Žinojimui, ragino žodį Kultūra rašyti didžią-
ja raide.

Nikolajus Rerichas gimė Sankt Peterburge,
nuo pat jaunystės domė josi istorija, archeologija, me-
nais, pats piešdavo, rašydavo. N. Rerichas įgijo tris
diplomus: juristo, dailinin ko ir archeologo. Būdamas
dar jaunas tampa profesoriumi, akademiku. Daug
keliauja, lankosi ir Lietuvoje, istorinėse mūsų vie-
tose. Tų metų kūriniuose pastebime platų požiūrį,
mūsų senovės ir ateities suvokimą. N. Rerichas lan-
kėsi Vilniuje, Kaune, Trakuose, Merkinėje, Veliuo-
noje, Za pyškyje, Kėdainiuose, Nemunu keliavo iki
Gardino. „Lietuva man šventas vardas, ne tik dėl
savo istorinių le gen dų, bet ir dėl patirtų įspūdžių,
kai su žmona Jelena ten lankiausi 1903 metais”, –
rašė jis. Itin didelį įspūdį jam padarė Čiurlionis. „Gir-
džiu, jog Čiurlionio vardas Lietuvoje pasidarė na-
cionaliniu vardu, jog jis tapo lietuvių tautos pasi-
didžiavimu. Labai džiaugiuosi tuo. Ten, kur bran-
ginami savi didvyriai, kūrėjai, ten galima ir šviesi
ateitis... Daug iečių turėjau sulaužyti už Čiurlionio
meną”. 

Po audringų revoliucijų Rusijoje prasideda N.
Rericho veikla Vaka ruo se – Europoje ir JAV. Orga-
nizuojamos parodos, susitikimai, kelionė į Indiją, Hi-
malajus, po to ir kelerių metų ekspedicija į Kašmyrą,
Altajų, Mongo li ją, Tibetą. Surinkti archeologiniai
ra diniai, rečiausi rankraščiai, meno, auga lų ko-
lekcijos. Indijoje, Kulu slė nyje apsistoja ilgam, slė-
nis tapo an traisiais ir paskutiniais namais, čia
įkuriamas mokslinių tyrimų institutas „Urusvati”.
Jis daug metų pasky rė paslaptingos Šambalos šalies
pa ieškoms.

N. Rerichas paliko apie 7 000 pa veikslų, jų yra
įvairiausių valstybių muziejuose. Jo vardu New Yor-
ke bu vo  įsteigtas Tarptautinis Meno centras. Dar-
bų rinkinius turi Paryžiaus, Londono, Stokholmo,
Bombėjaus, Buenos Aires, Rusijos bei kitų šalių mu-
ziejai.

Po Pirmojo pasaulinio karo, kai buvo sugriau-
ta daugybė nuostabių architektūros paminklų ir su-
naikinta nemažai neįkainojamų meno ir ku ltūros
vertybių, N. Rerichas pasiūlė visos žmonijos kul-
tūros vertybių ap saugos idėją. Paskelbęs šią idėją
1929 metais, jis sulaukė didžiulio pritarimo. Už
savo kūrybinę veiklą 1929 me tais. N. Rerichas pri-
statytas kandida tu Nobelio premijai gauti. 

1935 m. balandžio 15 d. Washing tone Rericho Pa-
ktą pasirašė JAV pre zidentas F. Roosevelt ir dvide-
šimties Lotynų Amerikos šalių atstovai. Pak to sim-
boliu pasitrinkta Taikos vėliava – rubino spalvos žie-
das, juosiantis tris rubino spalvos skritulius balta-
me fone. 

Rericho Paktą palaikė žymūs to meto žmonės –
JAV prezidentas F. D. Roosevelt, Čekoslovakijos

prezidentas T. Masarik, popiežius Pijus XI, moksli-
ninkai, rašytojai R. Rolland, R. Tagore, T. Mann, B.
Shaw, A. Eins tein, daug kitų visuomenės veikėjų. 

Paktas tapo 1954 m. UNESCO Hagos „Kultūros
vertybių apsaugos ginkluoto konflikto atveju kon-
vencijos” pagrindu. Daugelyje valstybių bu vo susi-
kūrę Rericho draugijos, kurios propagavo šūkį „Tai-
ka per kul tūrą”, aiškino tikrąją kultūros esmę,
kėlė žmonių dvasinį supratin gumą. Tokios draugi-
jos 1935 metais įsikūrė ir Pabaltijo šalyse: Latvijoje,
Lietuvoje, Estijoje. Šiais metais Lie tu vos Rericho
draugija mini savo 80-metį. 

Rericho Pakto šūkis šiandien ypač aktualus, nes
matome ir girdi me kaip be gailesčio naikinamos kul-
 tūros vertybės Artimųjų Rytų valstybėse bei kitose
šalyse. Ban Ki Moon, JTO generalinis sekretorius,
atidarydamas Rericho Pakto 80-čio jubilie jinę parodą,
pabrėžė, jog Paktas tapo tvirtu tarptautinės teisės pa-
grindu sau gant kultūros vertybes tiek tai kos, tiek
karo metu, jog tas idėjas būtina šiandien tobulinti
ir kuo plačiau skleisti visame pasaulyje. Taikos vė-
liava, išreiškianti Taikos idėją ir aukščiausias žmo-
nijos vertybes, tam pa būtinybe visoms valstybėms
kaip prioritetinis siekis. Lietuva tapo  pirmoji vals-
tybė pasaulyje, įteisinusi Kultūros dieną balandžio
15-ją ir jos metu kelianti Taikos vėliavą. Taip įtvir-
tinti ir tarpukario inteligentijos lūkesčiai, išreikš-
ti 1936 m. Memoran dume dėl Rericho Pakto ratifi-
kavimo Lietuvoje.

Lietuvoje švenčiama Kultūros diena

Šių metų balandžio 15 d. Lietu vo je devintą kar-
tą buvo minima Kul tū ros diena, kurią Lietuvos
Respubli kos Seimas 2006 m. liepos 19 d. įteisino kaip
atmintiną. Kultūros dienos da ta susieta su Rericho
Paktu – sutartimi  dėl  kultūros vertybių  apsaugos
karo ir taikos metu, pasirašytu Wa shingtone 1935 m.
balandžio 15 d. kuri tapo 1954 m. UNESCO Hagos
„Kultū ros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto at-
veju konvencijos” pagrindu. 

2015 metais minima N. Rericho Pakto bei šio Pa-
kto simbolio Taikos vėliavos 80 metų. 

Lietuvoje Kultūros diena minima plačiai: vyks-
ta tarptautinės kon fe ren cijos, forumai, savivaldybių
kul tū ros darbuotojų apdovanojimai, kon certai, pa-
rodos, akcijos, kiti ren gi niai. Visoje šalyje Kultūros
dieną skleidžiasi Taikos vėliavos, simboli zuodamos
Taikos per Kultūrą idėją  ir išreikšdamos pasiryži-
mą saugoti ir puoselėti dvasines bei materialines kul-
tūros vertybes. Taikos vėliava  iš kilmingai keliama
prie Lietuvos Res publikos Seimo.

Taikos vėliavos komitetas, Tarp tau tinio Taikos
vėliavos komiteto prie JT padalinys Lietuvoje, su
mies tų bendruomenėmis nuo 2012 metų pradėjo
skelbti Taikos miestus. Kul tūros dienos ir kitų ren-
ginių metu paskelbti šeši Taikos miestai (mies -
teliai): Dubingiai, Ylakiai, Rietavas, Neringos mies-
tas, Klaipėda, Biršto nas. Šių miestų siekis – įgy-
vendinti kultūros prioritetą visose gyvenimo srity-
se. Lietuvoje vyko du tarptautiniai Taikos miestų fo-
rumai.

Taikos misionierė Alicia Rodriguez

A. Rodriguez Fernandes yra vie na iš labiausiai
nusipelniusių Mek si kos aktorių, už taikdarišką
veiklą 1997 m. nominuota Nobelio Taikos pre mijai.
Ji yra aplankiusi daugelį ša lių, skleisdama žymaus
menininko Nikolajaus Rericho idėjas ir aiškindama
Taikos vėliavos reikšmingumą.

A. Rodriguez Fernandes yra įtei kusi daugiau
negu 3000 Taikos vėlia vų organizacijoms, kurios savo
veikloje vadovaujasi Taikos filosofija ir programa
„Mes kartu kuriame Tai ką”.

Aktorės nuomone, „jeigu anks čiau Rericho pa-
ktas buvo susijęs su kultūros vertybių apsauga, da-
bar jis tampa taikaus šalių, tautų, religijų bendra-
darbiavimo idėja pačiai žmo ni jos egzistencijai”. 

Taikos vėliava reikšminga ir šian dien. Ji buvo
iškelta ant aukščiausių planetos viršūnių, Šiaurės
ir Pietų ašigalių, keletą kartų pabuvojo kosminėje
erdvėje ant orbitinių sto čių, jai plevėsuojant vyk-
domos įvai rios kultūrinės akcijos. 2013 metais Ar-
gentina įteisino Taikos vėliavos kė limą Tarptautinės
taikos dienos metu rugsėjo 21 dieną, o 2014 metais –
ir balandžio 15-ąją. Meksikoje keliama Taikos vėliava
įvairiomis progo mis, atitinkančiomis šios vėliavos
prasmę. Ten yra Tarptautinio Taikos vėliavos ko-
miteto, NVO prie JT, būs tinė. Lietuvos Taikos vė-
liavos komitetas yra šio komiteto padalinys. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva – Taikos respublika 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Vilniuje vyksta
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
Europos regiono komiteto 65-oji sesija.
Sesijos darbe dalyvauja daugiau nei 300
delegatų, įskaitant sveikatos apsaugos
ministrus ir kitus atsakingus sveika-
tos politikos formuotojus iš 53-jų re-
giono šalių.

Tikimasi, kad Europos regiono
komitetas patvirtins naują fizinio ak-
tyvumo skatinimo strategiją, tabako
kontrolės strategiją ir veiksmų planą
tuberkuliozei pažaboti. Delegatai pla-
nuoja nustatyti sveikatos sistemų stip-

rinimo prioritetus, o vieną dieną skir-
ti diskusijoms, kaip stiprinti tarpsek-
torinį bendradarbiavimą ir mažinti
sergamumą ir mirtingumą nuo svei-
katai pavojingų ligų.

PSO Europos regiono sesijoje da-
lyvauja Danijos kronprincesė Mary,
PSO generalinė direktorė Margaret
Chan, PSO Europos regiono direktorė
Zsuzsanna Jakab, Europos sveikatos ir
maisto saugos komisaras Vytenis Po-
vilas Andriukaitis, 16 sveikatos mi-
nistrų iš įvairių Europos šalių. 

Maskva žino, kas Švedijai geriau
Vilniuje tariamasi sveikatos apsaugos klausimais 

Katalonai rengiasi atsiskyrimui nuo Ispanijos

Barselona (Alfa.lt) – Likus dviem
savaitėms iki Katalonijos parlamento
rinkimų šimtai tūkstančių regiono gy-
ventojų išėjo į gatves, reikalaudami ne-
priklausomybės nuo Ispanijos. Daly-
vauti mitinge užsiregistravo pusė mi-
lijono žmonių.

Nuo 2012-ųjų katalonai kasmet
rugsėjo 11-ąją, Katalonijos nacionalinės
šventės dieną, rengia tokias demonst-
racijas. Pernai mitinge dalyvavo 1,8
mln. žmonių.

Šį kartą mitingas vyko prieš pat
nekantriai laukiamus regiono parla-
mento rinkimus. Premjero Arturo Mas
vadovaujami separatistai pirmalai-
kius rinkimus rugsėjo 27-ąją paskelbė
,,nepriklausomybės plebiscitu”. Per-

galės atveju bus pradėtas atsiskyri-
mas nuo Ispanijos, penktadienį pa-
tvirtino A. Mas.

Rugsėjo 10 d. paskelbti apklausos
rezultatai rodo, kad separatistinės par-
tijos iškovos daugiausiai mandatų re-
giono parlamente, tačiau negaus 50
proc. balsų. Ispanijos premjeras Ma-
riano Rajoy ne kartą yra pabrėžęs,
kad jokiomis aplinkybėmis nesutiks su
regiono atsiskyrimu. 

Lapkritį per simbolinį referendu-
mą Katalonijoje 80 proc. jo dalyvių pa-
sisakė už nepriklausomybę. Ta čiau
balsavime dalyvavo tik du penktadaliai
iš 5,5 mln. balsavimo teisę turinčių ka-
talonų. Tada nepriklausomybės judė-
jimo polėkis ženkliai sumenko. 

Molėtai (LRT.lt) – Rugsėjo 22 d. iš-
bandyti savo jėgas kopiant į dangų
pakvies Labanoro regioninio parko
apžvalgos bokštas – aukščiausias ap-
žvalgos bokštas Lietuvoje. Jo aukštis –
36 m, rašoma pranešime spaudai.

Įveikus išbandymą aukčiu, užlipus
serpantininiais laiptais į aukščiausią
bokštą Lietuvoje, kvapą užgniauš ir
nuo bokšto atsiveriantys vaizdai. Pir-
mą kartą Lietuvoje bus galima savo
akimis iš paukščio skrydžio išvysti Sie-

sarties hidrografinį draustinį, ap-
imantį takoskyrinį Siesarties ežerą
(su salomis ir pusiasaliais) ir jo apy-
ežerį ir vaizdingiausio Aukštaitijoje
miškingo ežeringo kraštovaizdžio eta-
loną – pasižymintį unikaliais pusia-
saliais, salomis, retų rūšių augalais, gy-
vūnais bei kitomis gamtos vertybėmis
– Lakajų kraštovaizdžio draustinį, ap-
imantį Baltųjų ir Juodųjų Lakajų eže-
rų duburius.

Stokholmas (BNS) – Švedijos už-
sienio reikalų ministerija iškvietė Ru-
sijos ambasadorių Viktorą Tatarince-
vą, kai Maskva pagrasino atsakomai-
siais veiksmais, jeigu ši Skandinavijos
šalis stotų į NATO.

„Mes esame nepriklausoma vals-
tybė, ir savo saugumo politikos spren-
dimus priimame nepriklausomai...
Mes nepriimame grasinimų, aš iš-
kviečiau Rusijos ambasadorių, kad
pateikčiau jam klausimų ir gaučiau pa-
aiškinimą”, – sakė Švedijos užsienio
reikalų ministrė Margot Wallström.

Taip ji reagavo į Rusijos URM at-
stovės Marijos Zacharovos pastabą,
kad Maskva žengs atsakomųjų žings-
nių, jeigu Švedija stos į NATO.

Anot M. Zacharovos, akivaizdu,
kad Švedijos stojimas į Šiaurės At-
lanto aljansą turėtų karinių politinių
ir išorės politinių pasekmių, kurios pa-
reikalautų būtinų žingsnių iš Rusijos
pusės. 

Švedija seniai žinoma savo karinio
neprisijungimo politika – ji nepri-
klauso jokiems kariniams aljansams ir
pati nusprendžia, kada ir kur dalyvauti
karinėse operacijose.

Švedijos visuomenė lig šiol ne-
pritardavo savo šalies narystei NATO,
nors naujausios apklausos rodo, kad
daugėja tokios narystės šalininkų, nes
nerimaujama dėl Rusijos karinio ak-
tyvumo pastaruoju metu.

Aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas

S. Berlusconi Kryme aplankė V. Putiną

Sevastopolis (Faktai.lt) – Buvęs
Italijos premjeras Silvio Berlusconi
apsilankė Maskvos aneksuotame Kry-
mo pusiasalyje. Jį čia pasikvietė Ru-
sijos prezidentas Vladimiras Putinas.

S. Berlusconi dvi pirmąsias savo
viešnagės Rusijoje dienas praleido
Juodosios jūros Sočio kurorte, o vėliau
atvyko į Sevastopolį Kryme, kur ap-
lankė italų karių kapus. 

S. Berlusconi ir V. Putinas pir-
miausiai aptarė Krymo krizę, rašo
laikraštis ,,La Repubblica”. Politikų su-
sitikimo laikas esą jau seniai buvo
suderintas. 

S. Berlusconi ir V. Putinas susi-
tinka reguliariai. Savo ruožtu italas
drau gą iš Rusijos su šeima priėmė
savo viloje Sardinijoje. Dar vienas su-
sitikimas vasarą įvyko Romoje. 

Siūloma perbraižyti rinkimų apygardų ribas

Vilnius (BNS) – Kitąmet vyk-
siantiems Seimo rinkimams siūloma
keisti beveik pusės – mažiausiai 34 –
vienmandačių rinkimų apygardų ri-
bas. 87 rinkimų apylinkės iš esamų
2003 turėtų būti priskirtos naujoms
apygardoms.

Projekto autorius Vilniaus uni-
versiteto Gamtos fakulteto lektorius
Rolandas Tučas BNS sakė, kad ki-
tiems metams siūlomi pakeitimai yra
kosmetiniai.

„Didžiausi pakeitimai buvo Vil-
niaus regione. Tarkime, dalies Vil-
niaus miesto rinkimų apylinkių ne-
buvo galima jungti prie Vilniaus apy-
gardų, nes jos jau būtų per didelės. Jos
buvo atskirtos pietinėje Vilniaus dalyje
ir jungtos prie rajono apygardų. Tada
tapo perpildytomis rajonų apygardos
tokios, kaip Vilniaus-Švenčionių, Vil-
niaus-Trakų, Širvintų-Vilniaus. Ten
atsirado per daug rinkėjų. Pasidaro
grandininė reakcija – jų apylinkes rei-
kia jungti prie Molėtų-Švenčionių apy-
gardos, Ignalinos-Švenčionių apygar-
dos, Varėnos-Eišiškių”, – pasakojo
mokslininkas.

Dabar esama rinkimų apygardų,
kur rinkėjų skaičius viršija 40 ir net 50

tūkst., ir tokių, kur nesiekia 30 tūks-
tančių.

R. Tučas tuo pačiu parengė 2020
metų Seimo rinkimams skirtą vien-
mandačių apygardų ribų žemėlapį,
kuris iš esmės keistų apygardų ribas ir
suskirstymą.

R. Tučo teigimu, braižydamas nau-
jas rinkimų apygardų ribas, jis atsi-
žvelgė į demografines tendencijas,
emigracijos srautus, gyventojų sudėtį,
savivaldybių ribas, tradicijas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) pirmininkas Zenonas Vai gaus-
kas sakė, kad 2016 metų Seimo rinki-
mams dar norima palikti nuostatą,
jog nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų vi-
sose vienmandatėse rinkimų apygar-
dose skaičiaus gali būti ne daugiau
kaip 20 procentų. Tuo metu 2020 me-
tams rinkimų apygardų ribos braižy-
tos jau laikantis Europos Tarybos re-
komendacijų, kad minėtas nuokrypis
negali viršyti 10 procentų.

Artimiausi Seimo rinkimai vyks
2016 metų rudenį. Lietuvoje 71 parla-
mentaras renkamas vienmandatėje
apygardoje, 70 – pagal partijų kandi-
datų sąrašus.

Seimo rinkimams siūloma perbraižyti beveik pusės apygardų ribas.
Vytauto Petriko nuotr.

J        

Aneksuotoje teritorijoje susitiko geri draugai. Reuters nuotr.

Į mitingą susirinko tūkstančių tūkstančiai katalonų.                            Shutterstock nuotr.
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Istoriografijos drama:
išsilaužti iš sovietinio naratyvo primestų interpretacijų lauko

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Prieš porą metų dalyvavau dokumen-
tinės knygos, susijusios su 1940–1941
m. įvykiais, pristatyme. Dalyvavo ir is-
torikas, tyrinėjantis šį laikotarpį. Iš sa-
lės jis susilaukė klau simo: „Ar jūs esa-
te tyrinėjęs Kazio Škir pos archyvą?”
„Ne, – atsakė isto rikas. – Archyvas yra
Škirpos sūnaus žinioje, bet sūnus ne-
leidžia istori kams prie jo prieiti.”

Susidomėjau. Pradėjau aiškintis –
kur fiziškai yra tas archyvas ir ar iš tie-
sų jis neprieinamas tyrinėtojams. Pa-
aiškėjo, kad nieko panašaus – ar chy vas
saugomas ALKA’oje (Ameri kos lietuvių
kultūros archyvas) Put name, Kazio
Škirpos fonde, jį sudaro 23 didelės dė-
žės dokumentų, yra atviras tyrėjams
(http://www.lkma.org/pdf_files/skir-
pa_archyvas.pdf).

Turėjau galimybę 1,5 mėn. tame
archyve padirbėti. Buvau pir-
mas žmogus iš Lietuvos, kuris

pasidomėjo to archyvo turiniu. Nuo-
širdžiai nu ste bau: K. Škirpos vardas
linksniuojamas, keliamos kotraversi-
jos, jo as mens atžvilgiu teikiami ver-
tinimai, vadovaujantis antriniais šal-
tiniais, tačiau pažvelgti į jo paties pa-
liktus liu dijimus nesiteikiama. Ir tai
visų pirma liečia Tarptautinės nacių
ir sovietų okupacinių režimų nusi-
kaltimams Lietuvoje įvertinti  komi-
sijos veiklą. Vien iš Škirpos archyvo
būtų galima išleisti kelis tomus doku-
mentų, kurie svariai papildytų vie-
šam naudojimui prieinamą faktogra-
fiją.

Kęstutis Girnius atkreipė dėmesį
į mūsų karo meto istoriografijos dra-
mą: net ir pripažintas, svarų įna šą į Vi-
durio ir Rytų Europos istorijos tyrimus
padaręs amerikiečių istori kas Timot-
hy Snyder, kurio neapkal tinsi šališ-
kumu ar sąmoningu noru iškreipti
istorinę tiesą, daro rimtas faktografi-
nes klaidas
(http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/k-

girnius-istorija-taikiklyje-arba-kaip-
n e z a i s t i - r u s i j o s - p r i m e s t u -
zaidimu.d?id=68755754). Ką tuomet
kal bėti apie tuos, kuriems kompromi-
tuoti Lietuvą tarptautinės bendruo me-
nės akyse – politinė aktualija?

Reikia pripažinti, kad dėl padė ties,
kurioje esame atsidūrę 1940–1941 m.
įvykių traktavimo atžvilgiu, ne ma  ža
dalimi esame atsakingi mes pa tys. Per
25-erius nepriklausomybės me tus šal-
tinių viešinimo prasme esa me padarę
žymiai per mažai, todėl esa me pri-
versti diskutuoti su oponen tais sovie-
tinio naratyvo primestų interpretaci-
jų lauke. 

Nenoriu supaprastinti: buvome
ir esame sunkioje padėtyje. 50 metų is-
torinius faktus selektyviai atrinkinė-
jo, juos interpretavo, pristatinėjo tarp-
tautinei bendruomenei, o šalies vidu-
je „šviečiamąjį darbą” vykdė oku paci-
nė jėga. Jai žūtbūt reikėjo pateisinti ir
įteisinti nelegalų šeimi ninkavimą nau-
jai užvaldytose žemė se, o prievartą,
vykdytas represijas bei žiaurumus ro-
dyti kaip tariamą atpildą „fašistų pa-
kalikams” ir „kola borantams”. Stali-
ninė doktrina lietuviškojo intereso
nepripažino. Sovie tai nesutiko su tuo,
kad lietuviai ga lėjo turėti kažkokių sa-
varankiškų aspi racijų. Jie vadovavosi
paprasta logika: „kas ne su mumis, tas
prieš mus”. Todėl visi, kurie nesutiko
su so vietine okupacija, buvo „fašistai”.

Tai negalėjo nepalikti pėdsako.
Pradedant archyvais, kurie galimai
buvo „švarinami”, naikinant nepa-
 ran kius dokumentus bei įkalčius (pri-
siminkime, kaip sovietiniais lai kais
buvo klastojamos net nuotrau kos, iš-
iminėjant iš jų „nereikalingus” asme-
nis ir prikombinuojant jose „tin kam-
us”), ir baigiant profesio na lių istorikų
studijomis, skirtomis bolševikų inva-
zijai į Lietuvą ir so vie tinei okupacijai
pateisinti.

Nenuostabu, kad ir T. Snyder, pa-
 sikliovusiam, matyt, ne itin patiki-
mais šaltiniais, savo tikrai vertingoje
kny goje „Kruvinos žemės” teko pada-
 ryti esminių faktografinių klaidų, lie-
 čiančių 1940–1941 m. įvykius Lietu-

Škirpa su šeima ir pasiuntinybės darbuotojais

 voje. Nuostabu tačiau kitkas – joks Lie-
tuvos istorikas į tas klaidas nereagavo,
nors „Kruvinos žemės” susilau kė Lie-
tuvoje net dviejų leidimų (2011 ir 2012).

T. Snyder tvirtina: „Sovietai trė mė

lietuvius tą patį mėnesį, kai į Lie tuvą
įžengė vokiečių kariuomenė, o NKVD
kalėjimuose juos šaudė vos prieš kelias
dienas iki atvykstant vo kiečiams. Lie-
tuvos diplomatas Kazys Škirpa rėmė-
si šiomis kančiomis radijo laidose,
skatindamas minias žu dyti.”

Pirmasis sakinys – teisingas, an -
tra sis – ne. Jau K. Girnius pastebėjo,
kad nei K. Škirpa kalbėjo per radiją,
nei tuo metu buvo Kaune. Berlyne
jam buvo uždėtas namų areštas iš kar-
to po to, kai vokiečiai sužinojo, kad Lie-
tuvoje prasidėjo sukilimas ir sukilėliai
be vokiečių sutikimo pa skel bė Laiki-
nąją Lietuvos vyriausybę. Jeigu Škir-
pa būtų buvęs vokiečių agentas arba jų
pakalikas ir norėjęs vykdyti nacių po-
litiką, kam reikėjo jį sulaikyti Berlyne?
Naciams jis būtų buvęs daug naudin-
gesnis Kaune, pastatytas vokiečiams
tarnaujančios vy riausybės priešakyje?
Bet ne, naciai jį internavo. Kodėl? 

Čia patys faktai prieštarauja to-
 kios interpretacijos logikai, kuri ban-
 do neatsižvelgti į lietuvių nepriklauso -
mybės aspiracijas ir siekia tuos fak  tus
įsprausti į stalininės koncepcijos (kas
ne už Maskvą, tas už Berlyną) Prok-
rusto lovą.

Iš tokios pat vertės šaltinių imtas
ir tvirtinimas, kad Škirpa „skatino
minias žudyti”. Visų pirma, Škirpa
buvo valstietis liaudininkas, t. y. kai rių-
jų pažiūrų žmogus. O valstiečių liau di-P. Klimas, K. Skirpa, S. Lozoraitis, E. Turauskas, S. Girdvainis.
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ninkų šaknys, pasak prof. Kęs tu čio
Skrupskelio, „siekia rusų revo liucijos
tradicijas, t. y. tų kairiųjų gru pių, ku-
rios nebuvo antisemitinės. Kiek man
yra tekę gilintis į prieš ka rio Lietuvos
spaudą, liaudininkai kai kuriais at-
žvilgiais gal net giliau su prato antise-
mitizmą kaip blogybę nei katalikai.
Jiems tai buvo visiškai aiš ku. Todėl
man būtų labai sunku ti kėti, kad aršus
antisemitas galėtų būti liaudininkų pa-
reigūnas.” (http://lzinios.lt/lzinios/Is-
torija/Chaoso-dienos) 

Dar daugiau. Škirpa buvo pro-
duktyvus publicistas, daug rašė spau-
doje. Tiek prieškario nepriklausomo-
je Lietuvoje, tiek pokario metais išei-
 vijoje. Man neteko skaityti antisemi-
tinių pasisakymų nei jo viešojoje pub-
 licistikoje, nei privačioje korespon-
dencijoje. Racionaliai nebūtų galima
paaiškinti tokio ūmaus žmogaus pa-
sikeitimo, kuris nuo demo kra to, besi-
priešinusio 1926 m. gruo džio 17 d. per-
versmui ir jį pasmerkusio (šio požiūrio
Škirpa laikėsi ir išeivijoje), trumpam
būtų virtęs zoologiniu nacionalistu,
„raginusiu žudyti”.

Daugiau yra pagrindo abejoti T.
Snyder šaltinių patikimumu. Pirmo jo-
je knygos „The Bloodlands” laidoje
anglų kalba (2010), Snyder teigė, kad
Škir pa atvyko su vokiečiais į Lietu vą,
kad Laikinoji vyriausybė buvo su dary-
ta iš kraštutinės dešinės politinių jėgų
(„members of  the extreme right”, The
New York Review of  Books, December
20, 2012). Istorijos faktai yra kaip tik
priešingi. 

Laikinosios vyriausybės bran-
duolį sudarė nuosaikios centro kai rės
politinės jėgos – valstiečiai liaudinin-
kai ir jaunieji katalikai, vėliau sutel-
kę Lietuvių fronto politinį są jū dį, ku-
ris buvo tolėliau į kairę nuo krikščio-
nių demokratų. Kaip tik dėl šios prie-
žasties, kad „extreme right” jėgos ne-
buvo atstovaujamos vyriau sybėje, va-
dinamieji nacionalistai, pa dedami vo-
kiečių gestapo, suorganizavo pučą
prieš Laikinąją vyriausybę naktį iš lie-
pos 23-osios į 24-ąją. Vo kie čiams ne-
buvo patogu savo ranko mis likviduo-
ti vyriausybę, kuri turė jo didžiulį vi-
suomenės palaikymą. To dėl jie pasi-
untė savo parankinius, kurie jėga už-
ėmė policijos būstinę, perėmė vado-
vavimą komendantūros batalionui,
suėmė vidaus reikalų mi nistrą pulk.
Joną Šlepetį ir LAF įga  liotinį Levą Pra-
puolenį, tačiau nuversti vyriausybės
tuo metu dar ne įstengė. 

Vėl klausimas: kam okupantui
versti vyriausybę, kuri vykdo jo už ma-
 čias? Atsakymas paprastas: Lai kinoji
vyriausybė kaip tik ir buvo ne paranki
kliūtis, kuri trukdė naciams vykdyti jų
planus visu pajėgumu. Absoliuti dau-
guma Lietuvos žydų buvo sunaikinta
po to, kai Laikinoji vyriausybė buvo
patraukta nuo po li tinės scenos, o nacių
„final solution” operacijos talkininkų
ratą sudarė būtent pučistų, pasikėsi-
nusių prieš Laikinąją vyriausybę, plat-
formos žmo nės.

Pats Škirpa 1941 m. birželio įvykių
tikslus apibūdina šitaip: „birželio 23
dienos sukilimas buvo suplanuotas ir
organizuojamas ne kokiam įsi teikimui
hitlerinei Vokietijai, kuri ruošėsi su-
duoti ginkluotą smūgį sovietiniam
bolševizmui, bet nusikratymui sovie-
tinės okupacijos, vienkart pastatant ir
hitlerinę Vokietiją prieš Lietuvos vals-
tybinio suverenumo at kūrimo faktą.
Taigi, aukos, kurių bir želio 23 d. aktas
pareikalavo iš mūsų tautos sukilėlių,
buvo sudėtos ne už kokius svetimus
tikslus, o tik už pa čios lietuvių tautos
politinį idealą.”

Neįmanoma suprasti ir objekty-

viai išnagrinėti to meto istorinių įvy-
kių, ignoruojant faktą, kad lietuviai,
kurių valstybė tapo Molotovo-Rib-
bentropo pakto auka, turėjo savo poli-
tinių interesų – jie bandė atkurti vos
prieš metus sunaikintą valstybę. Ta-
čiau tie interesai nesutapo nei su na-
cių, nei su sovietų interesais. Todėl Lai-
kinoji vyriausybė, kuri deklaravo ne-
priklausomos valstybės atstatymą ir
reiškė tautos didžiosios daugumos va-
lią, buvo rakštis ir naciams, ir sovie-
tams. Ir vieni, ir kiti buvo suinteresuoti
ją pašalinti ir sukompromituoti. 

Tas lietuvių valstybingumo komp-
romitavimo procesas nėra sustojęs iki
šiol. Ir tai patvirtina ne vien Ru sijos
propaganda. Vokiečių savaitraš tis „Der
Spiegel”, menkindamas na cių atsako-
mybę už holokaustą ir siekdamas la-
biau apjuodinti kitus, 2010 m. rašė, kad
lietuviai „žydų žudymo or giją pavertė
nacionalinėmis apeigo mis”. Vokie-
čiams esą „300 žydų reiš kė 300 žmoni-
jos priešų, o lietuviams tai reiškė 300
kelnių ir 300 porų batų.” (http://lzi-
nios.lt/lzinios/Lietuva/okupaciju-pa-
likimo-nasta/141110). 

Atsakomybės primetinėjimas vi sai
tautai – senas nacių ir bolševikių pro-
pagandos metodas. Jis pavojingas ne
tiek tuo, kad savas kaltes mažinant ki-
tiems primetinėjama nesai kin  gai hi-
perbolizuota atsakomybė, bet kiek tuo,
kad šitokiu totaliniu ir abstrakčiu puo-
limu tikrieji kaltinin kai paliekami še-
šėlyje, o jų nusikaltimais badoma pri-
slėgti tuos, kurie su šia tragedija nėra
susiję. 

Tikrųjų žydų žudikų istorija Lie-
 tuvoje dar neparašyta. Jų buvo ir juos
dera įvardyti teisingai bei są ži ningai.
Mykolas Krupavičius, ministras, tų
įvykių amžininkas, drauge su prezi-
dentu Kaziu Griniumi ir minis tru
Jonu Aleksa, įteikęs protestą dėl žydų
žudynių naciams, po to jų represuotas,
rašė: „Tokių išsigimėlių nebuvo daug.
Bet jų, deja, buvo. To paneig ti negali-
ma. Jie yra Lietuvos gėda ir ne laimė.
Lietuva, atgavusi savo ne priklauso-
mybę, teisingumo organų keliu jiems
atiduos tai, ko jie savo dar bais yra nu-
sipelnę. Tauta gi jiems savo dekretą
paskaitė jų kruvino darbo metu: jų ša-
lindamasi, išskirdama iš savo tarpo ir
kitokiais veiksmais.”

Žvelgti į ano meto įvykius iš šian-
dienio mūsų žinojimo aukštumos da-
 bar jau tapo tarsi įprasta. Nė nemėgi-
nant suprasti, kad ano meto žmonės
nei apie sovietus, nei apie nacius, nei
apie žydus nežinojo to, ką dabar žino-
 me mes. Kancleris Konrad Ade naue r
pokarinės Vokietijos tėvas, savo atsi-
minimuose rašė, kad „be ri zikos nėra
politikos”, politikos neįma noma vyk-
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 dyti „vien norais, juo la biau neįma no-
ma esant silpnam”. Vo kietija, anot jo,
po Antrojo pasaulinio karo buvo silp-
nas, „labai eksponuotas kraštas”, ku-
ris savo jėgomis nieko negalėjo pa siek-
ti. „Bet mums, – rašo kancle ris, – ne-
derėjo tapti ir niekieno žeme tarp Rytų
ir Vakarų.”

„Kietų faktų pasaulyje”, Ade naue -
r žodžiais, Vokietijai tebuvo li kę du
keliai – į Washingtoną arba į Mask vą.
Visa kita, kas buvo tarp to, buvo ne po-
litika, o iliuzijos; jos būtų pavertę Vo-
kietiją „bejėgiu atsisky rė liu ir tarp sa-
vęs besivaržančių jėgų spardomu ka-
muoliu”.

Todėl Adenauer rašo, kad savo at-
sakomybę suvokiąs politikas vieno
dalyko tikrai negali: „jis negali ap si-
 rausti paprastu nieko nedarymu tik to-
dėl, kad nėra tokių veiklos galimy-
bių, kurios neturėtų ir tamsių še šė lių”
(„Schattenseiten”). Kai politikas to-
kių šešėlių bijo ir todėl neveikia, „ta -

da per tokio politiko ir jo krašto
galvą veikia kiti ir toks kraštas
tikrų tikriausiai pateks į sandė-
rius, pada rytus už jo nugaros”
(Konrad Ane nauer, „Erinnerun-
gen 1945–1953”, 1964, p.p, 535, 536,
539, 555).

Šios didžiojo Europos politi-
ko pastabos apie silpnųjų neut-
ralumą – iškalbingos. 1941 m.
nebuvo kitos jė gos, išskyrus Vo-
kietiją, kuri būtų pa jėgi išstum-
ti iš Lietuvos sovietinį oku  pantą.
Europa gulėjo „ant men čių”: Len-
kija – padalyta tarp nacių ir bol-
ševikų, Prancūzija – okupuota,
Anglija – bombarduojama, Ame-
rika – neutrali ir toli. O Lietuva
– naikinama Stalino ordų. Vie-
nintelė reali vil tis – Vokietijos-
Sovietų Sąjungos ka ras. 

K. Škirpa elgėsi taip, kaip vė-
liau apie politikų atsakomybę
kalbėjo K. Adenauer. Jis ben-

dravo su vo kie čiais, bandydamas iš-
naudoti šiuos ry šius Lietuvos valstybės
atstatymo la bui ir tikėdamas, kad ten-
kinasi, kaip politikoje dažnai yra įpras-
ta, tik ma žesniojo blogio pasirinki-
mu. Kad tai buvo rizikinga ir pavojin-
ga veikla, ir kad vokiečiams nebuvo
abejonių, jog Škirpa – „ne jų žmogus”,
patvirtina faktas, kad jis du kartus na-
cių buvo represuotas. Antrą kartą jis
buvo suimtas po to, kai 1944 m. vasario
5 d. įteikė Reicho vyriausybei moty-
vuotą memorandumą, kad atšauktų
okupaciją Lietuvoje ir perleistų kraš-
to valdymą patiems lietuviams. Škir-
pa buvo išsiųstas į politinių internuo-
 tųjų stovyklą Bad Godesberge prie
Reino, iš kur 1945 vasarį perkeltas į
Schloss Eisenberg Sudetuose. Karui pa-
sibaigus, drauge su kitais in ter nuo tai-
siais, Škirpa buvo perimtas amerikie-
čių ir evakuotas į Paryžių.

Lietuvos interesų K. Škirpa neišda -
vė. Juo labiau – neragino žu dy ti žydų.

www.draugofondas.org
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LieTUViŲ Fondo AUKoToJAi
Nuoširdžiai dėkojame 

2015 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėn
.Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 

LF kapitalas padidėjo $ 22,967 suma! 
Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Mokėti galima kreditine kortele

LieTUViŲ FondAS – LiTHUAniAn FoUndATion, inC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org

$10 Šalčius, Almis Peter, NY ($80).
$20 Bieliauskienė, Vida, IL ($310); Mereckis, Jūratė, IL ($530); Sharko, Glen, AZ ($110); 

Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL ($3,313).
$25 Apanavičienė, Laima, IL ($35); Dyerly, Ruth M., IN ($25); Merry, Michael, OH ($25); 

Briedytė-Stonys, Dalia, MI ($1,865); Grigaitis, Dalia, CA ($85); Jazbutis,Thomas ir 
Marija, CO($235);Pieniezny, Chester ir Danutė, NY($150).

$30 Akulič, Alina, IL ($160); Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,470); Daugvilaitė-Če-
chanavičius, Rita, IL ($1,705); Eidukytė, Oreta, IL ($200); Kaunelis, Saulius ir Diane,
MI ($365); Kondratas, Victor, NY ($255); Razma MD, jr., Antanas G., IL ($4,580).

$50 Bartkus, Danguolė, IN ($550); Gayauskas, Rimas, CA ($520); Jaras, Pranas ir Danu-
tė, IN ($2,650); Noreika, Diana, IN ($125); Obelenis, Stasė, OH ($375); Petrušis, Vita-
lis, CA ($50); Setlik, Sandra, IN ($50); Vygantas,   Mindaugas ir Austė, IL 
($18,150).

$60 Vertelkaitė, Agnė, IL ($730)..
$62 Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,479.6)..
$75 Tallat-Kelpša, Aušra M., IL ($575).
$100 Avižonis, Liuda, UT ($1,350); Buczek, Nora, IL ($885); Chiapetta, Ričardas ir Taiyda,

IL ($445); Custom data services, Inc., IN ($100); Davis, Milda, IL ($100); Dilytė, Ieva, 
IL ($100); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($4,480); Geležis, Lilija, IL ($100); Gudynas, 
Marijus, IL ($100); Kežys, Daiva, NY ($450); Kisielius, Rita, IL ($10,090); McGrath, 
Mary ir Patrick, FL ($100); Nakas, Jonas R. ir Kristina, MI ($100); Nitecki, Danutė 
E., CA ($450); Račkauskas, Ramunė M., IL ($100); Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, IL ($100); Smith, Daina, IL ($100); Surdyk, Greg ir Teresa, IL ($735); Sutkus,
Ada, IN ($5,385); Unguraitis, Sigitas, IL ($100); Vaidila, Dainius, CA ($100); Vailokai-
tis, Domas ir Antanina, CA ($1,097); Valuckaitė, Vesta, IL ($100); Vitas, Robertas A. 
ir Gailė, IL ($2,400). 

$150 Birdzell, John R., IN ($150); Tomkus, Leonas ir Sigita, CA ($500).
$200 Audick, Daniel J., CA ($500); Bartuška, Raimonda, FL ($390); Masilionis, Genovaitė,

IL ($1,200); Pakalniškis, Aloyzas ir Daina, IL ($330); Polikaitis, Darius ir Lidija, IL 
($600); Praitis, Algis, NE ($2,100).

$300 Anonimas, FL ($5,400); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($10,400); Naudžiūtė, Ingri-
da, IL ($400).

$400 Clarion Healthcare Consulting, LLC, MA ($610).
$500 Mickus, Tadas ir Meilė, VA ($2,650); Praitis, Dana, NE ($7,500).
$750 Sikanas, Debra, MI ($1,550)..
$1,000 Januta, Donatas, CA ($14,600); Šliupas, Vytautas ir Vanda, CA ($4,000).
$2,204 a.a. Russas, Alfred, MI ($128,767) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.
$10,000 Anonimas, IL ($10,500)

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
Milda Davis, IL; Ieva Dilytė, IL; Lilija Geležis, IL; Marijus Gudynas, IL; 

LF narystę gimtadienio proga Genovaitė Masilionis (IL) padovanojo
Teresei Meilus, IL;

Chester ir Danutė Pieniezny, NY; Ramunė M. Račkauskas, IL; Glen Sharko, AZ; 
Ingrida Naudžiūtė  padovanojo LF narystę savo dukrytėms 

Kristinai Sherpitis ir Juliai  Sherpitis (IL);
Sigitas Unguraitis, IL; Dainius Vaidila, CA; Vesta Valuckaitė, IL. 

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a. a. Kazys Ambrozaitis, IN (aukojo Laima Apanavičienė, IL; Danguolė Bartkus,  IN;

Vida Bieliauskienė, IL; John R. Birdzell, IN; Nora Buczek, IL; Custom data services,
Inc., IN; Daugvilaitė-Čechanavičius, Rita, IL; Ruth M. Dyerly, IN; Pranas ir Danutė, Ja-
ras, IN; Rita Kisielius, IL; Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, IL; Mary ir Patrick
McGrath, FL; Jūratė Mereckis, IL; Jonas R. ir Kristina Nakas, MI; Diana Noreika, IN;
Aloyzas ir Daina Pakalniškis, IL; Radiologists of  the methodist Hospital, Inc. and Ad-

vanced Imaging Center,  IN; Sandra Setlik, IN; Daina Smith, IL; Ada Sutkus, IN; Rober-
tas A. ir Gailė Vitas, IL; Mindaugas ir Austė Vygantas,IL).
a. a. Ignas Beržinskas, OH (aukojo Merry, Michael, OH).

a. a. Arvydas Kliorė, CA (aukojo Raimonda Bartuška, FL).
a. a. Vilia Marchertas, IL (aukojo Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL). 
a. a. Adolfas Masilionis, IL  (aukojo Genovaitė Masilionis, IL).

a. a. Edward J. Praitis, NE (aukojo Algis Praitis, NE).

Ričardas ir Taiyda Chiapetta (IL) pasveikino dukreles: 
Maya Chiapetta – Maironio lituanistinės m-klos baigimo  proga, 
Ariana Chiapetta – “Pleasantdale Middle School“ baigimo proga.

50 metų vedybinės sukakties proga Narimantą ir Janiną Udrius pasveikino
Tusė, Vitalis, Mikas ir Jennifer Petrušiai, bei Tina ir Linas Udriai.

Papildytas Gintauto ir Ramunės Vitkų fondas 
(aukojo Arūnas ir Ernestas Valiuliai, Lietuva).

Migrantai – pabėgėliai – karo pabėgė-
liai, taip švinta Europos kryžkelė.

Geroviniai europiečiai yra išsi-
ugdę sulėtintą mąstymą, ta-
čiau pažangos ir ten jau yra, ji

galima. Kitaip tarus, niekas negali
paneigti tokios galimybės, tebūnie čia
optimizmo šaltinis. Juolab kad gero-
viniai europiečiai, kitaip nei pasi-
šiaušę populiukai ir pabūgėliai, turi
daugiau atjautos engiamiems nelai-
mingiems. 

Po ankstesnių niekalavimų, neva
imigrantai atima tinginių darbus (lie-
tuviai Airijoje, lenkų santechnikai Pa-
ryžiuje), o dar gauna socialinę pagal-
bą (kurią britai ir skandinavai brukte
bruka), atėjo rimtų nuogąstavimų me-
tas. Rytų diktatoriai iš keršto už „jūsų”
demokratiją ir klaidingą tikėjimą pa-
rūpins naujus milijonus pabėgėlių
(prieš 70 metų milijonai bėgo nuo rau-
donojo maro) ir trins rankomis pa-
vertę savo vargšus savo ginklais, neti-
kėlių Europos priešais. Europa, ko ti-
kimasi, skils ir susipriešins tarpusavy.
Humanistai ir egoistai; arba: senoji
pokrikščioniškoji civilizacija ir nau-
jieji naciai, socialiniai, rasiniai bei re-
liginiai ksenofobai, ginantys savo svy-
ruojančią tvarką ir iliuzinę gerovę. Tuo
jie patvirtins protėvių kaltę už kolo-
nializmą. Ateina laikas globaliai iš-
pirkai, gal baltaveidžių mokėtinai re-
paracijai. Idėja kuo paprastesnė, tuo
efektyvesnė. 

Tarp kitko, tai ir V. Putino kerštas
nelemtiesiems Vakarams už gundyto-
ją Europos Sąjungą lendančią į „jo”
valdas. Kai sugrius – nebelįs. Jau da-
bar Ukraina vis mažiau kam rūpi.
Kaip ir Ukrainos pabėgėliai. Apie du
milijonus benamių (panašūs kiekiai
Pietų Kaukaze) tebesitraukiančių nuo
žiauriai primesto karo, kurio nesu-
stabdo jokie Minsko popiergaliai. Gai-

lestingoji Europa apie tai nekalba, ji
net nesiėmė skelbti Rytų Ukrainos ne-
laimės zona; tąsyk mat reiktų susi-
mąstyti, kas šią baisią nelaimę sukėlė.
Juk ne Maidanas, išvijęs V.Janukovi-
čių su auksiniais duonos kepalais.
Šiek tiek pažangos, kaip minėjau, Eu-
ropoje vis dėlto randasi. Papostringa-
vę, kad kažkodėl gausėja „migrantų”
(lyg iš vienos vietos į kitą), dabar juos
jau vadina teisingiau pabėgėliais ir ne-
gali nematyti, jog iš esmės tai ne bado,
bet karo pabėgėliai. Kokio karo? Fa-
natikų ir ekspansionistų karo prieš
normaliau gyvenusius žmones.Tie da-
bar jau organizuotai pamokyti, inst-
ruktuoti bėgti konkrečia kryptimi į Vo-
kietiją!.. 

Strateginiai šio kraustymosi or-
ganizatoriai turi tikslą. Kai Vokietija
sprogs, Europa sprogs. Net graikai at-
siloš. Tokia prognozė dar garsiai ne-
skelbiama, nes tektų imtis kolektyvi-
nės prevencijos. Ne spygliuotų tvorų,
bet panaikinti teroro ir masinio išva-
rymo šaltinį. Tokias struktūras kaip
„Islamo valstybė”, „Boko Haram”, Al-
Qaeda su dukrytėmis. Jų nepanaiki-
nus, jos panaikins Europą. JAV liks izo-
liuota, kapstysis lėtoje agonijoje. Nei
Rusija, nei Kinija dėl to neverks. Štai
kodėl, ponai demokratijų prezidentai,
reikia nutraukti globalinį hibridinį
karą – visus tariamai „vietinius” be-
pročių karus, jei tik pajėgiame suvok-
ti procesą ir apsispręsti. Paveikios ga-
lėtų būti ir nedidelės priemonės Vi-
duržemio jūroje. Nusikaltėliai vežėjai,
dėl grobikiškų pinigų sukeliantys pa-
vojų daugelio karo pabėgėlių bei eko-
nominių migrantų gyvybėms, turi
būti traktuojami kaip piratai. Jų kelius
tekontroliuoja ES šalių karo laivai.
Tai ES veiksmingumo egzaminas, kurį
teks išlaikyti. Kuo greičiau, tuo geriau.

DELFI

Vytautas Landsbergis
Karo pabėgėlių krizė 
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www.draugas.org/mirties.html

donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje
pristatomi San Francisco advokato,
istorijos tyrinėtojo Donato  Janutos
rašiniai apie šiandienos ir praeities
Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir
žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai,
tarp kurių generolai Povilas Ple-
chavičius ir Vincas Vitkauskas, bei
kovojusieji Afganistane.   Aprašyti
Amerikos lietuviai komunistai, jų gy-
venimas ir veikla, jų susikirtimai su
į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisi-
minti du Amerikoje gimę lietuviai,
kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai
– partizanas Adolfas Ramanauskas
ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos
rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijo-
je, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas
domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Pranešame Velionį pažinojusiems, kad mūsų Tėvas

A † A
ANTANAS DUNDZILA

(1932–2015)

mirė 2015 m. rugsėjo 12 d. Port Orange, FL.
Gimė 1932 m. Kaune, į JAV atvyko 1949 metais.
JAV aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. Pagal

profesiją dirbo JAV įmonėse ir ėjo atsakingas pareigas.
Palaikai sudeginti, laidotuvės privačios.
Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje yra palaidoti mirusiojo tėvai.
Maloniai prašome visų pasimelsti už mus palikusių Dundzi-

lų sielas.
Velionio vardu šeima prašo vietoje užuojautų aukas siųsti Lie-

 tuvių Fondui, Tautos fondui arba Lietuviškos skautybės fondui.

Giliai liūdinti  šeima

Buvusiam VJF įgaliotiniam Lietuvoje fil. Ed mun -
dui Kulikauskui, brangiai Mamytei

A † A
MARIJAI KAPAČINSKIENEI

iškeliavus į Amžinus namus, reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir netekties valandą kartu liūdime.

Vydūno Jaunimo fondo taryba ir valdyba 

Lietuvos krepšininkai
pateko į ketvirtfinalį

39-ojo Europos vyrų krepšinio čem-
pionato (,,Eurobasket 2015”) aš tuntfi-
nalyje Lilyje (Prancūzija) sekmadienį Lie-
tuvos rinktinė po atkaklios kovos 85:81
(17:20, 22:20, 22:22, 24:19) įveikė Gru-
zijos komandą ir pa teko į ketvirtfinalį.

Po 10 žaidimo minučių lietuviai
atsiliko 17:20. Įpusėjus antra-
jam ket virčiui, gruzinų prana-

šumas padidė jo iki devynių taškų
(33:24), tačiau mūsiškiams pavyko pri-
artėti ir prieš ilgąją pertrauką suma-
žinti atsiliki mą iki minimumo 39:40.

Trečiąjį kėlinį lietuviai pradėjo
spurtu 7:0 ir išsiveržti į priekį 46:40.
Gruzinai atsakė pelnydami taip pat
septynis ,,sausus” taškus ir susigrą ži-
no sau pranašumą 47:46, o 26-ąją min.
nutolo 55:49. Prasidėjus paskutinei
ketvirčio minutei, Gruzijos krepši-
ninkai buvo priekyje 62:56, bet Jono
Mačiulio dvitaškis su bauda ir taiklus
Manto Kalniečio metimas leido mū-
siškiams sumažinti atsilikimą iki mi-
nimumo 61:62.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje tri-
taškį pataikęs Artūras Milaknis išve-
dė Lietuvos komandą į priekį 64:62, o
33-iąją min. po dviejų taiklių J. Ma-
čiulio baudų metimų skirtumas padi-
dėjo iki trijų taškų 68:65. Įpusėjus pa-
skutiniam ketvirčiui, mūsiškių pra-
našumas buvo minimalus (72:71), ta-
čiau tada lietuviai pelnė septynis taš-
kus be atsako ir, prasidėjus priešpas-
kutinei minutei, atitrūko 79:71. Likus

37 sek., du tritaškius iš eilės pataikę
gruzinai sumažino atsilikimą iki mi-
nimumo (79:80), bet tada iš toli pataikė
J. Mačiulis (83:79). Gruzinai baudų
metimais sumažino skirtumą (81:83),
tačiau, likus 3 sek., prie baudų metimo
linijos stojusio J. Mačiulio ranka ne-
sudrebėjo ir lietuviai šventė pergalę.

Nugalėtojų gretose rezultaty-
viausiai žaidęs J. Mačiulis per 38 min.
pelnė 34 taškus (dvitaškiai 8/9, tritaš-
kiai 3/4, baudos 9/9), atkovojo 6 ir per-
ėmė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius
perdavimus, blokavo 2 meti mus ir iš-
provokavo 7 pražangas. Paulius Jan-
kūnas surinko 17 taškų, Mantas Kal-
nietis pridėjo 11 taškų ir 7 rezultaty-
vius perdavimus.

Gruzijos komanodije pasižymėjo
Zaza Pačulija. Jo sąskaitoje – 23 taškais.
Viktoras Sanikidzė pelnė 14 taškų, Ja-
cob Pullen – 12, Georgė Cincadzė ir Tor-
nikė Šen gelija – po 10.

Lietuvos komanda ketvirtfinalyje
trečiadienį žais su Italijos krep ši nin-
kais.

Lietuvos rinktinė 1937, 1939 ir 2003
metais tapo Europos čempione, 1995 ir
2013 metais iškovojo sidabro meda-
lius, o 2007-aisias – bronzos.

Komandos Europos čempionate
kovoja ir dėl kelialapių į 2016 metų Rio
de Janeiro olimpines žaidynes. Tie sio-
giai į Rio pateks Senojo že my no pir-
menybių finalininkės, o 3–7 vietas už-
imsiančios rinktinės žais pa pildomame
olimpinės atrankos tur nyre.
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Pranas Budininkas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Liucija Garliauskas, gyvenanti Oxford, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Ačiū, kad mus skaitote, ačiū, kad dosniai remiate
mūsų laikraštį.

Kristina Volertas, gyvenanti Narberth, PA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

Donna Babarskis, gyvenanti Hickory Hills, IL, „Draugo” leidybos
išlaidoms sumažinti atsiuntė 50 dol. Esame dėkingi už paramą.

Juozas V. Dėdinas, gyvenantis Woodland Hills, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Raminta Marchertienė, gyve nan ti Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Joseph Bernot, gyvenantis Union, NJ, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Pittsburgho lituanistinė mokykla
laukia naujų mokinių 

– nuo darželio iki 5 skyriaus.
Priimame ir 

užsiregistravusius  pavėluotai!
Mokslo metų pradžia

– rugsėjo 13 d., sekmadienį, nuo
1:30 val. p. p. iki 3:30 val. p. p.

Užsiėmimai vyks St. Ambrose School
(žemutiniame aukšte)

1025 Haslage Ave.
Pittsburgh, PA 15212

Tel. (412) 613-5582

pghmokykla@yahoo.com

� Lietuvos Vyčių kuopos 82 (Gary, IN) val-
dyba ruošia gegužinę rugsėjo 19 d., šešta-
dienį, nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vie-
ta: Deep River County Park, picnic shelter#4,
9410 Old Lincoln Hwy, Hobart, Indiana. Kvie-
čiame dalyvauti. Daugiau informacijos tel.
219-769-7275 (Parko administracija) arba
tel.  219-614-2498 (Loreta).

� Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 11 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks Ben-
druomenės diena. Šv. Mišių metu prel. Ed-
mundas Putrimas teiks Sutvirtinimo sakra-
mentą misijos studentams. Po šv. Mišių – pa-
bendravimas ir vaišės. Kviečiame misijos ti-
kinčiuosius, svečius ir visus, norinčius pabūti
drauge, dalyvauti šioje gražioje šventėje. 

� Spalio 4 d., sekmadienį, Willowbrook po-
kylių salėje (8900 Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480) vyks ,,Draugo” metiniai
pietūs ir koncertas. Programoje dalyvaus gru-
pė ,,Kaukas” (Rimas ir Jūratė Grabliauskai)
ir pop choras ,,Svajonė” (vad. Alina Šimku-
vienė). Pradžia – 12 val. p. p. Bilietus (75
dol. asmeniui)  jau galima įsigyti ,,Draugo”
ad ministracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629. Tel. informacijai 773-
585-9500  

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tūs” Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Pra-
džia – 12:30 val. p. p. Matysite trumpą me-
ninę programą, sužinosite apie organizaci-
jos remiamus  dienos centrus Lietuvoje, ku-
riuos lanko rizikos grupės šeimų vaikai. Sta-
lus ir vietas galima užsisakyti tel. 630-243-
1089 (Rūta Šmulkštienė arba el.
paštu:  r.l.smulks tys@sbcglobal.net) ir
tel.  630-243-1228 (Rita Venclovienė)
arba el. paš tu: venclovas@comcast.net).

� Waukegan/Lake County ir gretimų apy-
linkių lietuviai kviečiami į lietuviškas pa-

maldas Santa Maria del Popolo parapijos kop-
lyčioje, kurios vyksta kiekvieną antrą mė-
nesio sekmadienį  2 val. p. p. Koplyčios ad-
resas – 116 N. Lake St., Mundelein, IL
60060. Šiais metais pamaldos vyks: spalio
11 d., lapkričio 8 d. ir gruodžio 13 d. Kvie-
čiame gausiai dalyvauti. Tel. pasiteirau-
ti: 224-717-1463.

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius  aukštosiose mokyklose, pil-
dyti 2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo sti-
pendijoms (iki 5 000 dol.) gauti. Paraiškos
LF stipendijoms gauti priimamos iki spalio
10 d. Parama stipendijoms skiriama iš Lie-
tuvių Fonde įsteigtų specialios paskirties fon-
dų. Visą informaciją apie paraiškų pildymą,
skirstymo pirmumą, apribojimus, svarstymo
eigą ir tvirtinimą galite rasti tinklalapyje
www.lietuviufondas.org (skiltyje „Stipendi-
jos”).

� Rudenį Pasaulio lietuvių centre vėl vyks
anglų kalbos kursai. Klasėje kalbama bus tik
angliškai! Lavinsite savo anglų kalbos žodyną,
gramatiką ir tarimą. Išmoksite kasdieninių
daiktų pavadinimus, kaip susikalbėti par-
duotuvėse bei gydytojų kabinetuose ir kaip
bendrauti įvairiose situacijose. Darysite klai-
das! Mokytoja jas ištaisys! Kviečiame tobu-
lėti su mumis. Šie kursai organizuojami Jums!
Daugiau informacijos tel. 630-257-8787.

� Vaikų darželis ,,Spindulėlis” ieško vaikus
mylinčios, kūrybingos ir patyrusios pedago-
gės. Rytinis darbas (penkios dienos per sa-
vaitę) nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. pietų. Taip
pat ieškome gimnazijos ar kolegijos moki-
nukių, kurios norėtų dirbti su vaikais – dar-
bas  nuo 3 val. p. p. iki 6 val. v. Adresas:
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia, 9000 S.
Meanard Avenue, Oak Lawn, IL
60453.  Skambinti tel. 773-983-6517.
Rašyti: valdasa@hotmail.com arba zion-
lithlutheran@aol.com.

Pasaulio lietuvių centras ieško žmogaus pastato priežiūros darbams.
Prisijunkite prie mūsų šaunios komandos! 

Pareigos: tvarkos palaikymas pastato viduje ir lauke, stalų ir kėdžių sustatymas renginiams
ir smulkūs remonto darbai. Reikalavimai: sugebėjimas pakelti iki 50 svarų, lietuvių ir ang-
lų kalbos mokėjimas, žalia kortelė arba JAV pilietybė. Darbas (40 val. per savaitę) – ap-
mokamas.  

Prašome kreiptis į PLC raštinę  
tel. 630-257-8787. Adresas: 14911 127th St. Lemont, IL 60439.

DRAUGAS

773-585-9500


