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Nuo tautos negalima tartum nuo nosinės nuardyti išsiuvinėtų inicialų – Victor Hugo

Susirinko kartu JAV lietuviai 
kunigai – 9 psl. 

Ar Amerikos įspūdžiai 
virs karpiniais? – 10 psl. 
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Paryžius gedi, bet nepasiduoda 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-

gerbė penktadienį Prancūzijos sos-
tinėje įvykdytų teroro išpuolių au-

kas. Lietuvos vadovė padėjo gėlių prie Pa-
ryžiaus ,,Bataclan” koncertų salės, kur
buvo nužudyti ir sužeisti daugiau nei 100
žmonių. ,,Lietuva palaiko Prancūziją ir
visus jos žmones. Terorizmas neturi sie-
nų, todėl barbariško žiaurumo akivaiz-
doje esame vieningi ir pasiryžę drauge
apsaugoti savo žmones ir savo verty-
bes”, – sakė Prezidentė, pirmadienį at-
vykusi į gedintį ,,šviesų miestą” daly-
vauti Jungtinių Tautų švietimo, mokslo
ir kultūros organizacijos UNESCO 70-me-
čiui skirtame vadovų forume. Forumo
darbotvarkę pakoregavo teroro išpuo-
liai – didžiausias Europos, Afrikos, Azi-
jos, Lotynų Amerikos, arabų šalių va-
dovų dėmesys skiriamas saugumo pa-
dėčiai pasaulyje ir bendroms tarptauti-
nės bendruomenės priemonėms kovai su
terorizmu aptarti. – 11 psl. 

Praėjusią savaitę, nuo lapkričio 10 iki 13 dienos, Vilniu-
je, Seimo rūmuose vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos posė-
džių sesija.

Ji tradiciškai buvo pradėta J.E. vyskupo Arūno Po-
niškaičio invokacija. Posėdį atidarė Seimo pirmininkė

Loreta Graužinienė, sveikinimo žodį pasakė naujoji PLB
valdybos pirmininkė Dalia Henke. 

Pirmasis darbinis posėdis ir prasidėjo valdybos pir-
mininkės Dalios Henke pranešimu apie šią praėjusią va-
sarą, liepos 15–17 d. Vilniuje posėdžiavusį XV PLB Sei-
mą, svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.
Kasdien vyko po du posėdžius. – 6 psl. 

Į pamaldas Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, kurioms sekmadienį vadovavo Paryžiaus arkivyskupas Andre Vingt-Trois, netilpo
visi norėję pasimelsti už nužudytųjų sielas. EPA-ELTA nuotr.

PLB ir Seimas toliau dirbs kartu

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Paryžiuje pagerbė teroristinių išpuolių aukų atmi-
nimą. Roberto Dačkaus nuotr.

Iš k.: Vida Bandis, Henrikas Antanaitis, Dalia Shilas, Vytautas Juozapaitis, Dalia Henke, Ričardas Bačkis, Rita Tamašunienė,
Ona Valiukevičiūtė, Jonas Prunskis, Zita Žvikienė, Marytė Šmitienė, Kęstutis Eidukonis, Irena Gasperavičiūtė. 

LR Seimo/Olgos Postaškovos nuotr.



tus ir „Atei tis”, jaunatviškai sulaukusi 104-erių. 100-
mečio jubiliejų minės „Dirva” (įkurta 1916.08.28). Ją
dabar leidžia Amerikos lietuvių spaudos ir radijo
draugija „Viltis”. Nuolat primenama, kad „Dirva”
yra lietuvių tautinės minties laikraštis. 

Rašinio pradžioje pateikiau cita tą iš „Žvaigž-
dutės” prieš 82 metus.  Matomai, tada kiti vėjai putė
ir skatino pagarbą ir meilę laikraščiams. O kokia pa-
dėtis dabar Lietuvoje?  

Kultūros ministerijai atsiųstais leidėjų duo-
menimis, trys didžiausi šalies laikraščiai yra „15
min” (58 906 egz.), „Lietuvos rytas” (55 702 egz.) ir
„Vakaro žinios” (54 844 egz.). Toliau seka „Laikino-
ji sostinė” (23 163 egz.), „100 procentų” (21 970 egz.),
„Respub li ka” (21 653 egz.), „Šiauliai plius” (21 522
egz.), „Litovskij kurjer” (20 653 egz.), ir „Obzor” (20
465 egz.). 

1994–1996 metai laikomi laikraš čių kles-
tėjimo metai. 1995 m. buvo leidžiami 477 skir-
tingi laikraščiai. Vien kartinis tiražas buvo 3.4
mln. Po laik raštį kiekvienam krašto gyvento-
jui. 2013 m. iš viso leista 252 pavadinimų laik-
raščių, kurių vienkartinis tiražas nukrito iki
1.5 mln. 92 proc. laikraš čių buvo leidžiami lie-
tuvių kalba, 7 proc. rusų, 1 proc. lenkų.

Skirtingai nuo laikraščių, žurnalų ir kitų
periodinių leidinių skai čius auga. 1995 m.

leista 212 skirtingų pavadinimų žurnalų bei kitų per-
iodinių leidinių, o 2013 m. jau turėta 529 skirtingų
pavadinimų žurnalai.  Nuo 1999 m. žurnalų ir per-
iodinių leidinių vienkartinis tiražas pralenkė laik-
raš čių ir palaipsniui didėjo. Taip pat ra šo ma, kad gy-
ventojų skaitymo poky čiai susiję su interneto plėt-
ra. Vis daž niau naujienas gyventojai sužino nau-
dodamiesi internetu. 2013 m. in ter nete naujienas
skaitė 62 procentai visų 16–74 metų amžiaus gy-
ventojų arba 91 procentas asmenų, kurie naudojasi
internetu. Tokių 2003 metais atitinkamai buvo 15 ir
61 proc.

Atsakant į rašinio pradžioje keltą klausimą – ko-
kie žmonės laikraščių neskaito? – šių dienų „Žvaigž-
dutėje” ar kitame vaikų laikraštyje būtų galima teig-
ti, kad laikraščių galbūt neskaito tie, kurie vietoje
„Žvaigž du tės” pirmiausia į rankas gavo iPad...  

„Tai – laukiniai žmonės laikraš čių ne-
skaito. Nes jie nemoka skaityti. Jie yra
nemokyti. O mes? Mes esame moky-

ti. Mes mokame skaityti, rašyti. Mes esame
daug laimingesni. Jeigu kas iš mūsų neskaitytų
laikraščių, tai būtų blogesnis už laukinį žmo-
gų. To dėl mes visados rūpinsimės ir patys laik-
raščius skaityti ir kitus kalbinsi me skaityti.
Mes dar prieš Kalėdas užsisakysime ‘Kregž-
dutę’ mūsų ge riau sią ir pigiausią laikraštį. Mes
ne norime būti nelaimingesni už lauki nius žmo-
nes” („Žvaigždutė” – vaikų laikraštis. 1934 m. spa-
lio mėnuo. 1-ji metai. Kalba netaisyta). Taip prieš 81-
rius metus Lietuvoje rašė pirmuosius metus bai-
gianti „Žvaigždutė”. 

O kokia lietuviškos spaudos pa dėtis šiandieną?
Prieš dešimtį metų kasmet pradėjau apžvelgti išei-
vijos lie tuvių laikraščių padėtį, ypač jų tira žus. Dau-
giausia naudojausi laik raš čiuose atspausdintais
pranešimais JAV Pašto tarnybai. Porą skai čių pa-
lyginimui. „Amerikos lietuvio” 2005 m. buvo spaus-
dinama 3 813 egz. Po penkerių metų tas skaičius nu-
krito iki 1 949 egz. „Dirva” 2005 m. spausdino 1 300
egz., o po penkerių metų – 1 000 egz.  „Draugas” 2005
m. spausdino 4 500 egz., o 2010 m. 2,700 egz. Sudėjus
visus tris laikraščius kartu 2005 m. jų spausdinta 9
613 egz., o po penkerių metų tas skaičius nukrito iki
5 648. Tai 41 procento sumažėjimas bendrame šių
laikraščių tiraže.

Perniai metus apimančiuose pra nešimuose
JAV Pašto tarnybai „Ame rikos lietuvis” pateikia 924
egz., „Dirva” 800 egz. ir „Draugas” 2 000 egz. Į tuos
skaičius įskaičiuojami  ne išplatinti egzemplioriai.
Kas savaitę „Amerikos lietuvio” likdavo 32 eg zemp-
 lioriai. „Dirvos” kiekvieno nu me rio atlikdavo 247
egz. „Draugo” kiekvieno numerio vidutiniškai lik-
davo 136 egz.  

Apibendrinant galima sakyti, kad ką tik išvar-
dintų trijų laikraščių bendras tiražas, 2005 m. buvęs
9 613 egz., per dešimtį metų nukrito iki 3 724 egz. Tai
net 61 procento sumažėjimas. Kiti skaičiai gal iš „ki-
tos ope ros” ir padėties nepagerina, bet įdomumo dė-
lei čia galima įterpti faktą, kad „Playboy” žurnalas,
kurio 1970 me tais buvo spausdinama 5 600 000 egz.,
dabar spausdinamas 800 000 egz.  tiražu. Tai yra net
86 proc. mažiau.  Daug JAV leidžiamų laikraščių taip
pat išgyvena panašius, gal mažiau dra matiškus, at-
vejus.

Šįmet prie šios metinės apžvalgos  noriu pri-
jungti ir bent dalį kitos išeivijos spaudos – Kanados
„Tėviš kės žiburius” ir keletą žurnalų. Du iš žurna-
lų yra spausdinami Lietuvoje, bet juos paminiu, nes
svarbi dalis jų prenumeratorių gyvena JAV. Visus
vienuoliką išvardintų lietuviškų leidinių prenu-
meruoju, todėl apie juos ir rašau.

„Ateitis”, Ateitininkų federacijos žurnalas, lei-
džiamas nuo 1911 m. 2015 m. jo spausdinama 1 100
egz.  „Bridges” (anglų kalba) spausdinama 870 egz.
„Draugas News”/„Lithua nian Heritage” (anglų kal-
ba) leidžiami kartu ir jų tiražas 2014 m. pa baigoje
buvo 3 275 egz. Tai didžiausio šiuo metu  tiražo lei-
dinys išeivijoje. „JAV LB Naujienos” – per tris me-
tus su rinko 100 prenumeratorių. „Litua nus” (anglų
kalba) 2015 m. nr. 3 rašoma, kad jo spaudinama 1 620
egz. „Pasaulio lietuvis” – vos 343 egz.  2008 m. šio žur-
nalo  tiražas buvo  611 egz. Tai tiesiog skandalingas
72 proc. nu kritimas. „Pensininkas” 2015 m. kiek vieno
numerio  spausdino  750 egz. Pa  galiau, miela vieš-
nia iš šiaurės ( Toronto, Kanados) – „Tėviškės žibu -
riai” kas savaitę spausdina 1 015 egz.  

Nors išvardintų leidinių spausdinamų eg-
zempliorių skaičius yra ma žas ir matomai vis ma-
žėja, to nebūtų galima pasakyti apie leidinių koky-
bę, jų įvairovę ir patrauklumą. Kai kurie jų turi savo
internetines svetaines – tai atskira įdomi  tema. Svy-
ruoja leidinių amžius. Iš paminėtų leidinių, amžiumi
vyriausi „Draugas”, žengia 107-uosius gyvenimo me-
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Prieš rinkimus Lenkijos Seimo tautinių ir et-
ninių mažumų vadovybė parengė įstatymo
projektą, pagal kurį tautinės mažumos galėjo

įteisinti savo kalbos vartojimą apskričių ly gyje.
Deja, naujai išrinktas Lenkijos prezidentas An-
drzej Duda šį įstatymo projektą vetavo, neva dėl to,
kad jo vyk dymas pareikalautų nemažų iš lai dų iš jo
apskričių biudžetų.

Seinų apskrityje gyvena apie 5 tūkstančius li-
etuvių, kurie dėl Prezi dento veto neturės galimybės
savo kalba kreiptis į apskrities  institucijas. Nieko
nuostabaus, kad Lenkijoje gyvenančios lietuvių ir
vo kiečių ma žu mos pasipiktino tokiu Prezidento
sprendimu. Tačiau toks Lenkijos pre zidentos elgesys
nė kiek nesujaudino Lietuvos užsienio reika lų min-
istro Lino Linkevičiaus. Pasak jo, dialogo ir geros
kaimynystės dvasioje Lie tuva ir Lenkija yra pajėgios
pačios spręsti visus klausimus, susijusius su
tautinėmis mažumomis.

Šioje vietoje tenka sustoti. Tenka sustoti ir pa-
galvoti apie Lietuvos ir Lenkijos santykius ir ar pats
užsienio reikalų ministras žino, ką jis kalba. Savo
faktais nepagrįstu pareiškimu ir nuomone Linas
Linkevičius parodo visišką Lie tuvos istorijos neži-
nojimą ir lenkų kultūros nepažinimą.

Ministrai, vadovaujantys ministerijoms, turi
žinoti daugiau apie sa vo darbo sritį negu eiliniai
piliečiai, nes jie yra atsakingi už daugelio pi lie čių
gerovę. Savo sprendimuose jie turi vadovautis ne tik
šiandieniniais įvykiais, bet ir praeitimi, ypač kai tas
liečia valstybių santykius. Tautų bū das ir kultūra
nesikeičia per vienos ar dviejų kartų gyvenimus, bet
tęsia si šimtmečius. Lietuvių-lenkų santy kių istori-
ja siekia ne tik tuos dešimtmečius, kai lenkai klas-
ta užgrobė Vil niaus kraštą ir bandė užgrobti visą Lie -
tuvą. Po Antrojo pasaulinio karo Lenkija neat-
siprašė Lietuvos nei už Vilniaus okupaciją, nei už
Armijos Krajowos žudynes Molėtų rajone. Prisim-
intina Povilo Petkevičiaus knygoje „Lenkų oku-
pacijoje ir kalėji muose” išsakyta mintis, kad
„kalban tiems apie lietuvių-lenkų santykius, verta pa-
sitarti ir pasiklausyti Vil niaus krašto lietuvių

nuomonės”. Pri si mintina, kad Lenkijos katalikų
bažnyčia, kuri turėtų būti pavyzdžiu geriems tautų
santykiams, nuo Lie tuvos krikšto ligi Antrojo
pasaulinio karo pabaigos, administruodama Lie tu-
vos katalikų bažnyčią, niekino lie tuvių kalbą ir sklei-
dė polonizaciją. Dar prieš Sovietų Sąjungos subyrė -
jimą Seinų katedroje ji neleido atna šauti lietuviškų
pamaldų.

Minėto Lino Linkevičiaus grei tas, neapgalvotas
išsireiškimas apie lietuvių-lenkų santykių
sprendimus ir šių tautų sugyvenimą prieštarauja is-
torijai ir dar gyviems vilniečių pri siminimams
apie lenkų elgesį. Prisi mintina, kad buvusi Didžio-
ji Lietu vos kunigaikštystė, susidėjusi su Len kija,
tapo vien paprasta Lenkijos provincija, kurioje
vyravo lenkų kal ba ir tvarka. Vadovautis ministro
Lin kevičiaus nuomone, sprendžiant lietuvių-lenkų
santykius būtų tas pats, kaip važiuoti automobiliu
užsi merkus.

Kaltinti vien UR ministrą L. Linkevičių dėl tokio
išsišokimo būtų neišmintinga. Jis už savo veiklą yra
tiesiogiai atsakingas savo viršinin kui premjerui ir
vykdo jo nurodymus. Prisiminimas ir ankstesnis L.
Linkevičiaus, kaip Lietuvos UR ministro neįtikėti-
nas elgesys – atsi prašymas Lenkijos už nesuteikimą
Lie tuvos lenkams jų reikalaujamos tei sės rašyti
pavardes lenkiškai. Buvo atsiprašyta lenkų dėl to,
kad Lietuvos vyriausybė jų naudai nesulaužė sa vo
pačios Konstitucijos, kurioje aiš kiai pasakyta, kad
valstybinė kalba yra lietuvių.

Lietuvos premjeras ir užsienio reikalų ministras
nori mus įtikinti, kad „sniegas yra juodas, o varna
balta”. Pagal Vakarų valstybių praktiką, Lietuvos UR
ministras ir jo viršininkas – premjeras Algirdas But -
 kevičius už tokių valstybinių nesąmonių viešą
skleidimą turėtų atsistatyti iš savo pareigų.

Jeronimas Tamkutonis
Oak Lawn, IL

Skaitytojų nuomonės nebūtinai turi sutapti su redakcijos nuo-
mone.

Žodžiai, įžeidžiantys lietuvius



2015 LAPKRIČIO 17, ANTRADIENIS 3DRAUGAS

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’ • www.draugas.org

mo dėmesio. 
Žodžiu, Kremlius rimtai ruošiasi mus pulti.

Kremlius laukia tik tinkamo momento. Ar susi-
klostys Kremliaus agresoriams palankios aplinky-
bės, priklauso ir nuo Europos. Tų „jeigu” yra labai
daug. Jei didžiosios Europos valstybės pasirodys be-
jėgės kontroliuojant migrantų krizę, jei Paryžiuje,
Berlyne, Londone ir Romoje į valdžią plūstelės kraš-
tutiniai dešinieji, jei Europoje aidės teroristinių spro-
gimų ir šūvių garsai, jei ji neatsisakys kai kurių pa-
senusių, sustabarėjusių politkorektiškumo, multi-
kultūralizmo dogmų, jei ten nebus subalansuotos
žmogaus ir tautos teisės, Lietuva teturės tik vieną
rimtą sąjungininką, – JAV. 

Ar Kremliui susidarys palankios puolimo sąly-
gos, priklauso ir nuo pačių lietuvių. Bet Lietuvos vi-
daus padėtis tokia pat chaotiška kaip ir kitose Eu-
ropos valstybėse. Lietuviai, kurie tenori, kad lietu-
viškuose dokumentuose visi pavadinimai ir pavar-
dės būtų užrašomos tik lietuviškai, kai kurių žur-
nalistų, politikos apžvalgininkų, komentatorių jau
užgauliai pravardžiuojami zombiais ir retrogra-
dais (Rimvydo Valatkos ir Laimanto Jonušio su-
galvoti epitetai). Lietuvoje per daug lietuvių, kuriems
rūpi tik Lietuvos lenkų padėtis, o į Lenkijoje gyve-
nančių lietuvių vargus – nusispjauti. 

Pasirodo, turime net Vilniaus universiteto Fi-

lologijos fakulteto dekaną Antaną Smeto-
ną, kuris viešai meluoja, esą dėl grubiai
mums brukamų svetimų raidžių Lenkija
niekuo dėta. 

Esama ir lietuvių, kurie ragina, vaiz-
džiai tariant, prieš statant paminklus ar ka-
binant atminimo lentas Lietuvos partiza-
nams, pirmiausiai paprašyti žydų leidimo
(„Lietuvos ryto” apžvalgininkas Valdas
Bartasevičius). 

Žodžiu, Lietuvoje vis daugiau ir daugiau lietuvių,
kuriems pirmiausiai rūpi ne lietuviški, bet lenkiš-
ki, žydiški, vokiški ir dar velniai žino kokie intere-
sai. O tiems, kuriems, regis, vis tik rūpi ir savi rei-
kalai, jau nebegali atvirai prabilti. Atsiverskite
lapkričio mėnesio žurnalą „Valstybė”, kur redak-
torius Eduardas Eigirdas paskelbė straipsnį „V.
Putinas Lietuvoje sėkmingai įgyvendina planą B”.
Straipsnis reikalingas. Autorius paaiškina, kaip
Kremlius, nesugebėjęs Europos pavergti ekonomišai,
pasirinkdamas grubius, agresyvius, tiesmukiškus
būdus, nūnai ėmė ieškoti subtilesnių priemonių. Tai-
gi papirkinėja – ieško savo gerbėjų tarp politikų, žur-
nalistų, verslininkų, siūlydamas jiems pelningus pro-
jektus ir kontraktus. Kai šie užtektinai giliai įklimps,
tada Kremlius ir atsigriebs. 

Tačiau toje publikacijoje – nė vienos konkrečios
pavardės, nė vienos konkrečios firmos ar įmonės pa-
vadinimo. Leidinio redaktorių galima suprasti – Lie-
tuvoje tiek daug politkorektiškumo ir žmogaus tei-
sių, kad kiekvienas, konkrečiai apkaltintas simpa-
tijomis Kremliui, žurnalą pajėgus užtampyti po te-
ismus. Štai kodėl apsiribojama abstrakčiais api-
bendrinimais, štai kodėl vengiama konkretybių. 

Ir vis dėlto jei trokštame būti saugūs, be konk-
rečių priekaištų konkretiems lietuviškųjų interesų
ignoruotojams neišsiversime.

Tai, kas nutiko Prancūzijos sostinėje
Paryžiuje, buvo neišvengiama. Nu-
jautėme, kad anoji pusė smogs. Tik

nežinojome tikslios vietos ir tikslaus laiko.
Šiandien akivaizdu, kad tikslių nelaimės
koordinačių neturėjo ir Prancūzijos slap-
tųjų tarnybų specialistai, nes jei būtų tu-
rėję, šiandien nereikėtų gedėti aukų.

Baisiausia, kad terorizmo nešamų bai-
sybių Europa su JAV neišvengs ir ateityje.
Kad ir kokį solidų finansavimą duotume, pavyzdžiui,
Prancūzijos žvalgyboms, jos nepajėgs garantuoti ab-
soliutaus saugumo, nes neįmanoma garantuoti ab-
soliutaus saugumo, kai tramdyti tenka nei kalėjimo
iki gyvos galvos, nei mirties bausmės nebijančius
žmones.

O tai reiškia, jog, nepaisant VSD pranešimų apie
sąlyginai ramią padėtį, nuo teroristinių išpuolių ne-
apsaugota ir Lietuva. Beje, privalome suprasti, jog
Lietuva tokiomis akimirkomis kur kas mažiau sau-
gi nei Prancūzija. Prancūzai bent jau ramūs, kad, pa-
grindinius gynybinius pajėgumus sukoncentravę te-
rorizmo prevencijai, jie nesulauks peilio į nugarą –
Kremliaus agresijos. 

O mes prisimename karčią 1991-ųjų pamoką. Vos
tik Vakarų pasaulis susirūpino Kuveito likimu, tą
pačią akimirką buvo primiršta Baltijos valstybių ne-
priklausomybės byla. SSRS imperialistai teisingai
skaičiavo: kol JAV ir Didžioji Britanija įklimpusi Ku-
veito smėlynuose, tol Maskva turinti laiko terioti Lie-
tuvai. Todėl prasminga klausti, ar panaši nelaimė
neištiks mūsų ir 2015-aisiais? 

Fanatikų išpuoliai Paryžiuje jau pakenkė rusų
okupacinių struktūrų iš savo žemių išstumti nepa-
jėgiančiai Ukrainai. Pasaulio dėmesys nukreiptas tik
į Paryžių. Kijevo bėdos pamirštos. Kijevo vargai pa-
sauliui jau pradeda nusibosti. Visi raudoja dėl žu-
vusių civilių prancūzų, o kasdien žūstantiems uk-
rainiečių kariams nebeužtenka ašarų. 

Be kita ko, Paryžius vis garsiau šaukia, esą Eu-
ropos Sąjunga nuo šiol privalo būti atlaidesnė Vla-
dimirui Putinui. Tik pamanyk, susiformavus tero-
ristiniam – islamistiniam Gordijo mazgui, Kremliaus
nuodėmės, lyginant su Islamo valstybės keliamais
pavojais, nėra jau tokios baisios? Tik įsivaizduok, Eu-
ropa neišsivers be Rusijos paramos gaudydama is-
lamo teroristus...

Vokietija irgi gudrauja. Ji linkusi su teroristiniu
Kremliumi derėtis dėl naujų energetinių projektų
ignoruojant Vilniaus, Rygos ir Talino energetinius
interesus. Situacija bjauri. Vokietija visiškai nebi-
jo Rusijos agresijos, todėl ir flirtuoja su V. Putinu,
su kuriuo padorūs politikai vis tik neturėtų sėstis
prie vieno derybų stalo. O Lietuva per silpna, kad pri-
verstų Vokietiją persigalvoti. Sunku patikėti, jog An-
gela Merkel įsiklausytų į europarlamentaro Gab-
rieliaus Landsbergio perspėjimus, esą Berlynui ne-
dera priimti sumaniai užmaskuotų V. Putino „ener-
getinių meduolių”. 

Kitas pavojus – mūsų nenoras apie rimtas prob-
lemas kalbėti atvirai, ieškant ne tik svetimų, bet ir
savų klaidų. Kodėl Kuveito išlaisvinimas 1991-aisiais
buvo sėkmingas, o Afganistano, Irako, Libijos, Sirijos
operacijos – tokios komplikuotos? Kodėl mes ma-
nome, jog mūsų vakarietiškas gyvenimo būdas – to-
bulas, o visos kitos vertybės – niekam tikusios? Ar
jau suprantame, jog prancūziškos karikatūros, ku-
riose juoktasi iš musulmonams šventų dalykų, ne-
vertos civilizuotų, demokratiškų, padorių žmonių pa-
garbos? Ar mes tikrai musulmonus pažįstame taip
giliai, kad galėtume apie juos konstruoti katego-
riškas išvadas?

Žvelgiant į Paryžiaus tragediją dera nepamirš-
ti visų konflikto dedamųjų. Omenyje turiu kad ir gilų
įspūdį palikusio Martyno Starkaus ir Jono Banio fil-
mą „Karas 2020. Rusijos informacinė agresija”.
Kaip Rusija mulkina Vakarus, kaip ji meluoja, de-
zinformuoja, klastoja, – daug girdėjome, daug ži-
nome. Tačiau pagrindinė šio konkrečius faktus, pa-
lyginimus, pavyzdžius pateikiančio filmo vertė – at-
virumas. Filmo režisieriai skelbia labiausiai neri-
mą keliančią žinią: Rusija senų seniausiai kurpia
Baltijos valstybių okupacijos planus. Baltijos vals-
tybių užgrobimo scenarijai rengiami tikriausiai dar
nuo tų laikų, kai į valdžią atėjęs Vladimiras Putinas
sumanė atgaivinti Sovietų Sąjungos himną. Tik į šią
detalę mes, naivuoliai, tuomet neatkreipėme dera-

Lietuva mažiau saugi
nei Prancūzija

GINTARAS VISOCKAS

Seimo delegacija lankosi JAV

Seimo delegacija, kurią sudaro Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo pir-
mininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimo opo-
zicijos vadovas Andrius Kubilius ir Seimo narys Emanuelis Zingeris, lapkričio 16–20 dienomis lanky-
sis Washingtone, kur dalyvaus susitikimuose su JAV Senato ir Atstovų Rūmų Europos reikalų pako-
mitečių atstovais.

Vizito programoje numatomi susitikimai su
JAV Senato nariais Christopher Murphy ir
John McCain, Senato mažumos lyderio pava-

duotoju Richard Durbin, JAV Kongreso Atstovų
Rūmų Užsienio reikalų komiteto Europos reikalų pa-
komitečio pirmininku Dana Rohrabacher, Senato Už-
sienio reikalų komiteto Europos ir regioninio sau-
gumo bendradarbiavimo pakomitečio pirmininku
Ron Johnson ir pavaduotoja Jeanne Shaheen, Prezi-
dento Barack Obama nacionalinio saugumo patarėja
Avril Haines.

Seimo nariai planuoja susitikti su JAV Valstybės
departamento pareigūnais, su buvusiu JAV Valstybės
sekretoriaus pavaduotoju William Burns, Transat-
lantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties
derybininkais, JAV Atstovų Rūmų Baltijos draugų gru-
pės (,,Baltic Caucus”) nariais ir kt.

Su Informacijos viešinimo užsienyje organizaci-
ja (,,Broadcasting Board of  Governors” – BBG), ,,Ame-
rikos balso” ir ,,Laisvosios Europos” radijo vadovais
ir atstovais Lietuvos parlamentarai aptars paramą demokratinei žiniasklaidai ir demokratinių
Vakarų vertybių sklaidą, kovą su Rusijos skleidžiama valstybine propaganda.

Vizito metu Seimo delegacija ketina dalyvauti diskusijoje-interviu su ,,Washington Post” re-
daktoriaus pavaduotoju Jackson Diehl, strateginėse apskritojo stalo diskusijose su JAV saugumo
ir gynybos ekspertais (apie Baltijos regiono saugumą) ir svarbiausių JAV nevyriausybinių or-
ganizacijų vadovais, diskusijoje su Jungtinio Baltijos Amerikos nacionalinio komiteto, Ko-
munizmo aukų memorialo fondo vadovais, diskusijoje su Amerikos Lietuvos verslo tarybos
(ALBC) nariais.

Lietuvos atstovai taip pat dalyvaus priėmime Lietuvos ambasadoje Lietuvos kariuomenės
dienos proga, Ritos Gabys (Rita Gabis) knygos ,,A Guest at the Shooters' Banquet” pristatyme,
aplankys Holodomoro memorialą ir Komunizmo aukų memorialą.

ELTA
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TELKiNiAi

RIMAS ČERNIUS

Terminas ,,magnum opus” žymi ypatingai svarbų ir
reikšmingą li te ratūrinį ar meninį veikalą. Toks ter-
minas, be abejo, tinka profesorės Da nutės Petraus-
kaitės neseniai pasiro džiu siai knygai ,,Lietuvių mu-
zikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valsti jo se 1870–
1990”. Ši knyga išsamiai ap rašo JAV lietuvių muzikinį
gyvenimą nuo XIX amžiaus pabaigos iki XX amžiaus
pabaigos. Knyga yra profeso rės Petrauskaitės ,,mag-
num opus”.  Jos pačios žodžiais tariant, tai išeivijos
muzikos enciklopedija.  Lapkričio 8 dieną, sekmadienį,
Lietuvių dailės muziejuje Lemonte vyko šios knygos
sutiktuvės, kurias organizavo Litua nis tikos tyrimo ir
studijų centras (LTSC).

Lietuvių dailės muziejaus salę puošė LTSC
paruošta paroda apie JAV ir Kanados lietuvių
dainų šven tes (tai ta pati paroda, kuri buvo ro-

do ma vasarą vykusios X Šiaurės Ame rikos dainų
šventės metu). Paroda po pie tei labai tiko, nes ji aki-
vaizdžiai parodė, koks įvairus buvo ir tebėra mu zi-
kinis JAV ir Kanados lietuvių gyvenimas. Popietės
dalyviai, užimda  mi vietas Dailės muziejaus salėje,
taipogi galėjo stebėti filmą apie kompozitorių Juo-
zą Žilevičių,  kuris prieš pat renginį buvo „prikeltas
gyveni mui”.  

Popietę pradėjo LTSC Tarybos pir mininkas dr.
Robertas Vitas. Pa svei kinęs visus atvykusius, pa-
brėžė Centre laikomų archyvų svarbą.  Kad būtina
išlaikyti mūsų kultūros krai tį, teigė ir  Genutė Ra-
zumienė – LTSC veikiančio Žilevičiaus-Kreivėno mu-
 zi kologijos archyvo direktorė. Ji pa kvie tė profeso-
rę Danutę Petraus kaitę pristatyti savo knygą.

Muzikologė, Klaipėdos universi teto profesorė
Danutė Petrauskaitė pa pasakojo, kaip atsirado jos
knyga apie JAV lietuvių muzikinę kultūrą.  Profe-
sorė pirmą kartą atvyko į Ame riką 1991 metais ir ap-
lankė Žilevi čiaus-Kreivėno muzikologijos archy-
 vą, nes norėjo parašyti knygą apie Juo zą Žilevičių.
Berinkdama medžia gą apie Žilevičių, ji daug suži-
nojo apie Amerikoje dirbančius lietuvius vargoni-
ninkus, apie čia veikusius ir veikiančius lietuvių
chorus, apie dainų šventes. Tas žinias panaudojo, ra-
šydama straipsnius apie Amerikos lietuvių muzikinį
gyvenimą, bet po kiek laiko nutarė visą medžiagą su-
 dėti į vieną knygą. Taip ir atsirado anto logija ,,Lie-
tuvių muzikinė kultū ra Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose 1870–1990”. Profesorė sakė, kad jai bu vo svar-
bu ne vien tik kataloguoti JAV lietuvių muzikinę
veiklą – ji norėjo parodyti, kaip muzika padėjo lie-
 tu viams išlikti lietuviais. Anot profeso rės, JAV lie-
tuvių muzikinė veikla bu vo nuolatos nukreipta į Lie-
tuvą ir pri sidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės kū-
rimo ir atgavimo.  

Profesorė Petrauskaitė paaiškino, kad ji nau-
dojosi dviem pagrindi niais šaltiniais: LTSC archy-
vais ir Klai pėdos universitete saugomu dr. Kazio
Pemkaus archyvu. Profesorė pasidžiaugė, kad LTSC

Su knyga ir lyra – Lietuvos keliu
Danutės Petrauskaitės knygos apie JAV lietuvių muzikinę kultūrą sutiktuvės

darbuotojai (Kristina Lapienytė, Loreta Timukie nė
ir Vytas Beleška) ne tik leido jai naudotis LTSC ar-
chyvų medžiaga, bet ir nuoširdžiai su ja bendra-
darbiavo. „Pajutau didelį jų norą man pa dėti”, – sakė
profesorė. Ji pažymėjo, kad knygos rašymo sąlygos
Lietuvoje buvo sunkios, ypač finansiniu atžvilgiu.
Knygos išleidimui pinigų pasky rė Europos Sąjunga.
Tačiau autorei reikėjo laikytis griežto Europos Są-
 jungos nustatyto termino.  Kai profesorė baigė rašyti
knygą, jai dar rei kėjo paruošti bibliografiją, as-
menvar džių rodykles. Profesoriaudama Prancūzijoje,
ji tą bibliografiją ir tas rodykles paruošė Seino upės
pakrantėje Paryžiuje. Knyga, kuri buvo rašoma Či-
kagoje, Klaipėdoje, Paryžiuje, pagaliau 2015 metais
buvo išleista Vilniuje. 

Aptarti tūkstančio puslapių kny gą yra sunkus
uždavinys. Tą uždavinį atliko muzikas, dirigentas,
pianistas Alvydas Vasaitis. Maestro Vasaitis su-
glaustai, bet nuosekliai supažindino popietės daly-
vius su profesorės Petrauskaitės knyga. Jis paaiškino,
kad knyga susideda iš trijų dalių.  Pir ma dalis pa-
vadinta ,,Prie ištakų”.  Joje autorė aprašo sąlygas, ku-
rios privertė lietuvius, lietuvių muzikus palikti
savo tėvynę ir aptaria išeivių pastangas neištirpti tau-
tų lydimo katile. Antra dalis pavadinta ,,Lietu vių mu-
zikinė kultūra XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pu-
sėje”. Joje apra šo ma plati tų laikų veikla, į kurią įei-
 na vargonininkų sąjunga, chorų sąjū džiai, tautiniai
renginiai. Trečia da lis – ,,Lietuvių muzikinė kultū-
ra XX a. antroje pusėje” – pasakoja apie to lai-
 kotarpio dirigentus, dainininkus, pianistus, stygi-
ninkus, orkestrus, kon certus, operų ir operečių pa-
statymus. Maestro Vasaitis pabrėžė milži nišką pro-
fesorės Petrauskaitės atliktą darbą. Anot prelegen-
to, profesorė Petrauskaitė turbūt daugiau žino apie
JAV lietuvių muzikinę veiklą ne gu patys JAV lietu-
viai.   

Popietę pratęsė nuotaikinga mu zikinė programa,
kuri buvo tarsi  kny gos iliustracija. Tuo pačiu me-
ninė programa įrodė, kad JAV lie tuvių muzikinė
veikla tebegyvuoja, kad JAV lietuvių muzikinės
veiklos istorija tęsiasi. Meninę programą pra dėjo

Rūta Pakštaitė-Cole ir Min daugas Razumas, birby-
nėmis atliko Rūtos Pakštaitės-Cole tėvelio Balio Pa-
kšto mėgstamą dainą ,,Bėkit, bareliai”. Dainą apie da-
gilėlį, kurią dai nuodavo Rūtos močiutė, Pakštaitė-
Cole atliko su savo dukra Vilija ir Agne Giedraityte.
Taigi, pirmosios  dvi dai nos tarsi sujungė keturias
Pakš tų šeimos kartas. 

,,Dainavos” ansamblio vyrų vie ne tas (Darius Po-
likaitis, Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis, Marius
Polikaitis ir Liudas Landsbergis) at liko penkias
dainas (pianinu akomponavo Vidas Neverauskas):
Juozo Zda navičiaus aranžuotą liaudies dai ną ,,Su-
skyniau skynimą”, Vytauto Juo zapaičio harmoni-
zuotą dainą ,,Ant kalno karklai siūbavo”,  taip pat
,,Pasdabojau sau mergelę” ir ,,Šalty šių”, ir Fausto
Strolios ,,Partizano mir tį”. Šios dainos klausėsi ir į
po pie  tę atvykę praeitais metais mirusio mylimo
muziko, chorvedžio Fausto Strolios našlė ir du sūnūs.  

Į sceną sugrįžo Rūta Pakštaitė-Cole su smuiku
ir Mindaugas Razu mas su vamzdeliu. Kartu su Vi-
lija Cole ir Agne Giedraityte jie atliko dai ną ,,Vai tu
bitele”. Būgnu akompanavo Aras Biskis. Meninę
progra mą užbaigė ,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas, be kita ko atlikęs ir žy maus čekų kompozito-
rius Antonin Dvorak kūrinį lietuvių liaudies dai nų
motyvais (lietuviškas dainos tekstas – muziko Vy-
tauto Strolios nuo pelnas). Lyriškai nuteikė Juozo Ber-
 tu lio daina ,,Atsimenu namelį” ir Juo zo Žilevičiaus
daina ,,Vaikščiojau po žalią girelę”. Romantiškai nu-
 skam bėjo daina ,,Su tavim” (žodžiai – Bernardo
Brazdžionio, muzika –  Dariaus Polikaičio). Meninės
progra mos pabaigai – smagi, linksma Aloy zo Jur-
gučio ,,Žemaičių polka”.  

Danutė Petrauskaitė padėkojo vi siems jos kny-
gos sutiktuvių ruošėjams, dalyviams, meninės prog-
ramos atlikėjams.  Savo knygą ji padovanojo Rūtai
Pakštaitei-Cole, žymaus išeivijos lietuvių muziko Ba-
lio Pakšto duk rai, ir muzikui, pianistui Mani girdui
Motekaičiui.  Kadaise Maironis ragino lietuvius pa-
imti arklą, knygą, lyrą ir eiti Lietuvos keliu. Profe-
sorės Pet rauskaitės knyga rodo, kiek išeivijos lie-
tuviams buvo ir tebėra svarbi mu zika – „lyra”.

Solistė Agnė Giedraitytė ir autorė Danutė
Petrauskaitė.

Sutiktuvėms pasibaigus.  Pirmoje eilėje iš k.:  maestro Alvydas Vasaitis, Manigirdas Motekaitis, Rūta Pakštaitė-Cole, autorė Danutė Pet-
rauskaitė, Agnė Giedraitytė, Mindaugas Razumas, LTSC darbuotojos Kristina Lapienytė, Loreta Timukienė, Genutė Razumienė.  Ant-
roje eilėje iš k.:  pianistas Vidas Neverauskas ir ,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas. Jono Kuprio nuotraukos

,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas:  Darius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis, Marius Polikaitis ir Liudas Lands-
bergis. 
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VITALIJA DUNČIENĖ

Sekant Lietuvos naujienas žinia -
sklaidoje, susidaro gana niūro-
kas rea lybės vaizdas:  alkoho-

lizmas, emigracija, savižudybės, nar-
komanija, korupcija, klaiki nepagar-
ba nei savo, nei savo artimo žmogaus
gyvybei…  Skelbiama, kad Lietuva už-
ima vieną iš pirmaujančių vietų pa-
saulyje pa gal išgeriamą alkoholio kie-
kį ir pagal savižudybių skaičių. Prieš
kelias sa vaites apdujęs nuo alkoholio,
daugelį kartų teistas, valkata nužudė
4 Kra žių miestelio moteris. Skrai-
dantys girti vairuotojai žudo save ir
bet kurį kelyje sutiktą žmogų. Tūks-
tantis Lie tuvos žmonių kasmet dras-
tiškai ati ma sau gyvybes. Lietuvos
liaudis yra pastebėjusi, kad „viena
bėda nevaikšto”, arba „ant palinkusio
berželio vi sos ožkos lipa” – Lietuvos
valstybę kankina daugelis bėdų, kurių
vis ne pavyksta atsikratyti. 

Negalima saky ti, kad Lietuvos
valstybė nesistengia šių problemų
spręsti, bet… padėtis ne tik kad ne-
gerėja, bet – blogėja. Pagal prof. N. Že-
maitienės ir prof. A. Zaborsko moks-
leivių 1994 m. apklausą teiginiui, kad
žmogus turi savižudybės pasirinkimo
laisvę, pritarė 37 proc. apklaustų
moksleivių.   1998 m. požiūris į savi-
žudybę buvo dar pozityvesnis – tokio
pasirinikimo teisei pritarė 42 proc.
moksleivių.

Kai Philadelphijos konsulinio kor-
puso asociacijos pirmininkė, Lietu vos
garbės konsulė Krista Bard, išgirdo,
kad University of  Pennsylvania
(UPenn) magistratūroje studijuojan-
tys studentai siūlo savanorišką pa gal-
 bą, kokios nors problemos spren di-
mui, ji negalėjo šio pasiūlymo at sisa-
kyti – taip gimė „Lietuvos projek-
tas”.

Kas tie studentai, kurie pasiža dė-
jo susipažinti su Lietuvos savižu dybių
situacija ir sukurti tinkamiau sią sa-
vižudybių prevencijos progra mą Lie-
tuvai? Tai šauni studentų gru pė Penn
Science Diplomacy Group (PSDG),
kuri siekia ne tik mokslinių aukštu-
mų biologijos mokslo srityje, bet taip
pat domisi, kaip mokslas gali būti pa-
naudojamas diplomatinių santykių
plėtojimui ir prisideti prie tarptauti-
nių mokslinių ryšių kūrimo.

Studentų grupę sudaro:  

Amanda Hay: grupelės vadovė;
studijuoja magistratūroje mikrobiolo -
giją, turi patirties konsultuojant ir
renginių planavime.

Enrique Lin Shiao: PhD progra-
mos studentas. Studijuoja bioche miją,
molekulinę biofiziką, epigene tiką ir
turi patirties visuomenės svei katos
apsaugoje. 

Kristel Emmer: studijuoja magist-
ratūroje genų terapiją ir antiviru si nių
vakcinų vystymą; vakcinacijos įtaka
visuomenės sveikatai.

Jamie DeNizio: PhD programos
studentas. Studijuoja biochemiją, mo-
 lekulinę biofiziką (tyrimų objektas
epigenetika ir bendras genų regulia-
vimas). Dalyvauja visuomenės svei ka-
tos programoje (epidemiologija, sta-
tistika, sveikatos politika ir ad mi-
nistravimas). Turi patirties kuriant
ryšius tarp sveikatos apsaugos ir
mokslo.

Qi Fu: studijuoja magistratūroje
biologiją. Turi patirties su progra-
mavimu ir konsultavimu. 

Nick Holdreith: PhD programos
studentas. Studijuoja kamienines ląs-
 teles ir gereneracinę biologiją (krau-
jo kamieninės lasteles, leukemia ir
kau lų čiulpų nepakankamumo ligos).
Turi patirties visuomenės sveikatos
intervencijos ir propagavimo srityse. 

Lietuvos garbės konsulė Krista
Bard šią jaunų studentų grupę jau su-
pažindino su Lietuvių katalikų moks-
lo akademijos akademike, psichologe,
socialinių mokslų daktare, savižudy-
bių prevencijos komisijos Pasaulio
sveikatos organizacijos Psi chikos svei-
katos sektoriuje oficialia Lietuvos at-
stove, LR Seimo Sveikatos reikalų
komiteto neetatine eksperte, profe-
sore Danute Gailiene.  Profesorė Gai-
lienė JAV studentams jau atsiuntė
šūsnis informacijos apie Lietuvos sa-
vižudybių situaciją. University of
Pennsylvania mokslo diplomatijos
grupė (PSDG) „Lietuvos projekto”
darbus jau pradėjo. 

Bet Lietuvos garbės konsulei
Kris tai Bard rūpinimasis Lietuvos
problemomis niekada nesibaigia.
Kon sulė mėgsta sakyti – „pradėjus ke-
 lią ir žengiant žingsnį po žingsnio, ga-
lima pasiekti tikslą”. Dabar konsulė
ieško lėšų ir galimybių, kad nors
„Lietuvos projektos” vadovė turėtų ga-
limybę nuvažiuoti į Lietuvą ir savo
esybe pajustų Lietuvos realią situa-
ciją. Belieka palinkėti visiems „Lietu -
vos projekto” dalyviams sėkmės, ieš-
 kant sprendimų labai sunkiems užda -
viniams. 

„Lietuvos projektas”

DANUTĖ GEDEIKA

Spalio 8 d. Garbės konsulė Krista Bard ambasadorių konferencijoje, ku ri vyko
Philadelphijoje, „World Tra de Center”, supažindino klausytojus su šios konfe-
rencijos tema Balti jos kraštų klausimu – ar šis regionas yra saugus? Ar Rusija tik
laukia?

Konsulė Bard pristatė „World Trade Center” prezidentę Linda Mys liwy Con-
lin, kuri apibūdino Baltijos kraštų rūpestį ir leido kraštų atstovams pasidalinti
mintimis, ko jie  tikisi iš NATO. Svarbiausia – ar NATO įgyvendins savo įsi-
pareigojimus?

Naujai paskirtasis Lietuvos am ba sadorius JAV Rolandas Kriščiūnas į pa-
dėtį žvelgė optimistiškai ir teigė, kad Lietuva tikisi iš NATO to, kas yra para-
šyta sutartyje.

Latvijos ambasadorius JAV And ris Razans buvo nusiteikęs panašiai – pa-
sitikėti NATO sprendimu.

Estijos ambasados Washingtone vyriausioji patarėja Marki Tihhono va-
Kreek kalbėjo ir apie kibernetinį saugumą. Estija kartu su Latvija ir Lietuva
tikisi paramos iš NATO. Visi trys atstovai buvo įsitikinę, kad jų šalių kariuo-
menės yra pasiruošusios prisijungti prie bendro gynybos tikslo. Visi trys at-
stovai buvo įsitikinę, kad NATO įvykdys savo pažadus.

Toliau buvo kalbama apie šalių dirbtinio intelekto ir lazerių galimy bes, ka-
pitalo investavimą, įvairių ša lių ekonominę įtaką ir kt. Solidariai buvo teigta
– su EU ir NATO žengti pirmyn. 

Pasibaigus oficialiajai programai klausytojai turėjo progos su pre legentais
pabendrauti.

Konferencija Baltijos kraštų
saugumo klausimu

Diskusijų dalyviai su konferencijos organizatoriais (iš k.): K. Bard, C. Snyder, R. Kriščiūnas,
M. Tihhonova-Kreek, A. Razans  ir L. Conlin – „World Trade Center of Philadelphia” pre-
zidentė.

Ambasadorius R. Kriščiū nas ir LR garbės konsulė K. Bard (centre) su lietuviais, konferencijos
dalyviais. Rimo Gedeikos nuotraukos

Craig Snyder – Philadelphijos „World Affairs Council” prezidentas ir generalinis direktorius
(iš k.): Marki Tihhonova-Kreek – Estijos atstovybės vyriausioji patarėja, Latvijos ambasadorius
Andris Razans, Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.

Iš dešinės: LR garbe ̇s konsulė̇ Krista Bard, šv. Adriejaus lietuviu ̨ parapijos klebonas
Petras Burkauskas, Daiva Kazlauskas, LR ambasadorius JAV Rolandas Krišč ̌iū̄nas su
UPenn studentais. ,,Lietuvos projekto” archyvo nuotr.
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Darbotvarkė labai įtempta

Pirmosios dienos rytiniame susi-
rinkime buvo nagrinėti klausimai,
susiję su lietuvių kalbos, kaip užsienio
kalbos nuostatomis. Po pietų buvo ap-
tariamas atskiros vienmandatės rin-
kimų apygardos užsienyje gyvenan-
tiems piliečiams įteisinimas, o taip pat
dvigubos pilietybės problematika. 

Antroji diena buvo skirta temai,
kuri be galo aktuali ne vien Lietuvai,
bet ir visai Europai – pabėgėlių krizė.
Čia kalbėjo įvairių ministerijų, kurias
liečia arba dar lies ši problema, mi-
nistrai, patys aukščiausi šalies valdi-
ninkai, labiausiai kvalifikuoti spe-
cialistai. 

Kita labai svarbi Lietuvos aktua-
lija – pastaraisiais mėnesiais ir šiomis
dienomis itin aktyviai aptarinėjama
tema – naujojo darbo kodekso įgy-
vendinimas, dėl ko šalyje daug taria-
masi, baramasi, diskutuojama ir gin-
čijamasi. Rodos ginčams galo nematyti
– Vyriausybė ir darbdaviai siūlo vieną,
su tuo nesutinka profsąjungos, arba
priešingai – nesutinka kita pusė. 

Trečiosios dienos, ketvirtadienio
posėdžiuose buvo nagrinėtas Lietu-
vos piliečių išnaudojimas užsienyje ir
valstybės  pagalba nukentėjusiems
bei valstybės atkūrimo šimtmečio,
kuris vyks 2018-siais metais minėjimo
programos aptarimas. Ginčų ir ne-
aiškumų sukėlė idėja pastatyti pa-
minklą-skulptūrą „Pasaulio lietuvių
vienybės karūna”. 

Vakarinėje sesijoje buvo anali-
zuota, kaip žiniasklaidoje ir sociali-
niuose tinkluose pristatomas emig-
rantas. Juk kartais, paskaičius kokį
straipsnį ar pažiūrėjus televizijos re-
portažą apie tautiečius, būna gėda pa-
sisakyti, kad esi lietuvis. Kas kaltas
dėlto? O gal kartais ir mes patys...

O kas gi nuveikta? 

Paskutinę dieną komisija savo

Iš k. Raimundas Markauskas, Kęstutis Masiulis, Vida Bandis, Arminas Lydeka, Dalia Henke, Benediktas Juodka, Dalia Šilas, Vydas
Gedvilas, Valerijus Simulik. LR Seimo/Olgos Postaškovos nuotr.

darbingą savaitę apžvelgė spaudos
konferencijoje. 

Joje buvo išsakytos pačios svar-
biausios ir reikšmingiausios nuostatos
sesijos dienomis nagrinėtomis temo-
mis. PLB ir Seimo komisija pasiekė
bendrosios nuostatos referendumo dėl
dvigubos pilietybės įteisinimo klausi-
mu. Ją pristačiusi komisijos atstovė
Irena Gasparavičiūtė išreiškė mintį,
kad šiuo metu nėra tinkamas laikas
rengti referendumą dėl dvigubos pi-
lietybės įteisinimo Konstitucijoje.  

Jos teigimu, komisija pritarė Pi-
lietybės įstatymo pakeitimo projek-
tui, kuriame numatyta, kad Lietuvos
Respublikos pilietis gali būti kartu ir
kitos valstybės pilietis, jeigu jis Lie-
tuvos Respublikos pilietybę ir kitos
valstybės pilietybę įgijo gimdamas.
Yra siūloma išbraukti sąlygą, kad toks
asmuo turi iki 21 metų apsispręsti, ku-
rią pilietybę pasirinkti.

„Norime pasidžiaugti, kad žengtas
žingsnis pirmyn. (...). Komisija prita-
rė Pilietybės įstatymo pakeitimui, kad
Lietuvos Respublikos pilietis gali būti
kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu
jis Lietuvos pilietybę ir kitos valstybės
pilietybę įgijo gimdamas, tai yra siū-
loma išbraukti sąlygą, kad toks as-
muo iki 21 metų turi apsispręsti, kurią
pilietybę pasirinkti”, – pranešė komi-
sijos narė I. Gasparavičiūtė.

Anot jos, šie pakeitimai išspręstų
tikrai didelės dalies Lietuvos piliečių
problemą dėl dvigubos pilietybės iš-
saugojimo, tačiau ne visų.

„Išeitų paradoksas, kad mama pi-
lietybę prarastų, bet vaikas pilietybę iš-
saugotų visam laikui. Tačiau tų vaikų,
gimusių mišriose santuokose arba už-
sienyje, problema išsispręstų. Jis ne-
turėtų būdamas 21 metų pasirinkti, ku-
rios pilietybės atsisakyti”, – teigė
PLB atstovė.

Tuo pačiu komisija pakartojo
anksčiau reikštą poziciją, kad nepri-
taria sumanymui surengti referendu-
mą dėl dvigubos pilietybės įteisini-
mo. „Komisijos nuomone, šiuo metu

nėra tinkamas laikas rengti referen-
dumą dėl Konstitucijos 12 straipsnio
pakeitimo”, – sakė I. Gasparavičiūtė.

Lietuvos Seimui yra likęs vienas
balsavimas, kad minėtos Pilietybės
įstatymo pataisos būtų priimtos. Pagal
jas, užsienyje ar mišriose šeimose
gimę lietuvių vaikai automatiškai iš-
saugotų dvigubą pilietybę.

Šiuo metu Pilietybės  įstatymas
leidžia dvigubą pilietybę asmenims,
kurie kitą pilietybę įgyja gimdami,
tačiau sulaukę 21- erių jie privalo rink-
tis Lietuvos arba kitos valstybės pi-
lietybę. Dviguba pilietybė taip pat lei-
džiama tiems, kurie iš Lietuvos pasi-
traukė okupacijos metu iki Nepri-
klausomybės atkūrimo 1990 -aisiais,
taip pat tiems, kurie pilietybę įgijo au-
tomatiškai – gimdami arba per san-
tuoką. Tačiau dvigubą pilietybę  tu-
rintieji nuo gimimo, sulaukę pilna-
metystės, per trejus metus privalo ap-
sispręsti, kurią pilietybę  pasirinkti.

Dviguba pilietybė  neleidžiama
tiems, kurie išvyko iš Lietuvos po ne-
priklausomybės atkūrimo, bet užsienio
lietuviai siekia, kad būtų įteisintas dvi-
gubos pilietybės institutas.

Konstitucinis Teismas yra išaiš-
kinęs, kad iš esmės plačiau leisti nau-
doti dvigubą pilietybę galima tik pa-
keitus Konstituciją. Apie pilietybę kal-
bantis Konstitucijos 12 straipsnis gali
būti keičiamas tik referendumo. Seime
šiuo metu svarstomas siūlymas refe-
rendumą dėl dvigubos pilietybės įtei-
sinimo surengti kitąmet spalį kartu su
Seimo rinkimais.

PLB valdybos pirmininkė Dalia
Henke teigiamai vertino pataisas, ku-
rios leistų užsienyje ar mišriose šei-
mose gimusiems lietuvių vaikams au-
tomatiškai išsaugoti dvigubą piliety-
bę. Šiuo metu tokie asmenys sulaukę
21-erių metų turi rinktis Lietuvos arba
kitos valstybės pilietybę. D. Henke
sako, kad ši pataisa, dėl kurios Seime
dar liko paskutinis balsavimas, yra ge-
ras postūmis dvigubos pilietybės link.

Įspūdžiai sesijai pasibaigus

PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke:
„Smagu, kad ši Seimo ir PLB ko-

misija tęsia savo veiklą, savo darbus,
ir jau dabar planuojamas kitas jos po-
sėdis. Tai gera žinia – reiškia, komisija
išliks. Labai tikiuosi, kad ji išliks ir po
Seimo rinkimų 2016-aisiais. Galbūt
reiktų keisti komisijos darbo formas,
parinkti temas, kurios būtų daugumai
priimtinos, tačiau pats toks formatas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei yra
labai svarbus. Tai yra puiki galimybė
tiesiogiai susitikti su Seimo nariais ir
spręsti problemas. Kitas formatas  –
Užsienio lietuvių koordinacinė taryba,
kuriai vadovauja šalies premjeras.
Ten prie vieno stalo susėda PLB val-
dyba, premjeras ir dar 6 ministrai.

Numatome akciją „Balsuok 2016”
– dėl internetinio balsavimo, nors ki-
tąmet vargu ar jis jau bus. Reikia mo-
bilizuoti tautiečius, gyvenančius ne
Lietuvoje, dalyvauti balsavimuose,
Seimo rinkimuose. Bus paruoštas pla-
katas, vaizdo įrašas, kad žmonės ži-
notų, kur registruotis, kada regist-
ruotis, kur yra ambasada ir pan. Siek-
sime, kad balsuojančiųjų užsienyje
padaugėtų kelis kartus, kad balsuotų
visi, kas turi Lietuvos Respublikos
pilietybę, kad žymiai aktyviau pa-
reikštų savo balsą, nei lig šiol.

Galvojame taip pat apie Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės įvaizdžio for-
mavimą. Surengsime tam skirtą  kon-
ferenciją. Su žiniasklaidos, socialinių
tinklų vadovais, mokslininkais, poli-
tikais susėsime prie vieno stalo pa-
diskutuoti: kas yra Lietuva, kur Lie-
tuva dabar eina, kokią Lietuvą mes no-
rėtume, kad matytų pasaulis”.

Užsienio reikalų ministerijos Užsienio Lie-
tuvių departamento direktoriaus pava-
duotoja, laikinai einanti direktorės pareigas
Lina Žukauskaitė:

„Aš labai džiaugiuosi, kad naujoji
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės va-
dovė, valdyba kupini naujų puikių
iniciatyvų, rodo savo aktyvumą, norą
bendrauti su užsienio lietuvių orga-
nizacijomis Lietuvoje, todėl, tikiuosi
kartu nuveikti daug ir svarbių darbų.

Mane labai džiugino šitos trys
dienos – pamačiau apgalvotas ir gerai
paruoštas kvalifikuotas diskusijas, iš-
analizuotas problemas, naudingą pa-
sidalinimą patirtimi. Veikėme ne vien
komisijos rėmuose – su vienu valdybos
nariu apsilankėme Turizmo departa-
mente, kur aptarėme galimą aktyves-
nį užsienio lietuvių turistinį bendra-
darbiavimą, atvykstamojo turizmo
skatinimą. 

Be to, aptarėme būsimąją Dainų
šventę – kaip ją dar plačiau pristatyti
užsienio lietuviams, kuo galėtume
prisidėti prie to, kuo galėtume pagel-
bėti. Iš tiesų, labai džiaugiuosi PLB ir
mūsų ministerijos, mūsų departa-
mento augančia draugyste. 

Manau, kad vadovavimą perėmu-
si Dalia Henke – labai stiprus ir dar-
bingas žmogus. Ir malonu matyti jos
nuoširdų aktyvumą, siūlant naujas
idėjas ir naujas darbo, bendradarbia-
vimo formas. Džiaugiuosi galimybe su
ja kartu kurti naujus planus ir steng-
simės juos drauge įgyvendinti”.

Parengė Vitalius Zaikauskas
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LiETUVA iR PAsAULis

Vilnius (BNS) – Vilniuje savaitgalį
pažymint Pasaulinę dieną žuvusiems
eismo įvykiuose atminti, sostinės Ka-
tedros aikštėje sužibo šviesos insta-
liacija.

Kaip pranešė savivaldybė, insta-
liaciją – gyvybės medį sudarė 1500
lempučių, kurių kiekviena simboli-
zuoja „užgęsusį” žmogų – tiek jų buvo
prarasta per pastaruosius penkerius
metus.

Pasaulinė kelyje žuvusiems at-
minti diena minima nuo 2005 metų. Ją
minėtina diena paskelbė Jungtinės
Tautos bei Pasaulio sveikatos organi-
zacija. Šią dieną siekiama atkreipti vi-

suomenės dėmesį į kasdien keliuose
žūstančius ir sužalojamus žmones.
Transporto priemonių vairuotojai ir
pėstieji skatinami susimąstyti apie
savo ir kitų saugumą keliuose.

Pastaruosius 5 metus Lietuvoje
vidutiniškai kasmet užregistruojama
beveik 3300 eismo įvykių, kuriuose
nukenčia žmonės – žūsta apie 300 žmo-
nių, apie 3900 sužeidžiama. Policijos
duomenimis, šiemet iki lapkričio 13-
osios Lietuvoje eismo nelaimėse jau
žuvo 194 eismo dalyviai, iš jų –11 ne-
pilnamečių. Pernai per metus žuvo
265, užpernai – 256 žmonės.

„Islamo valstybė” prisiėmė atsakomybę

Paminėti žuvusieji keliuose 

Paryžius („Draugo” info) – „Isla-
mo valstybė” (IS) lapkričio 14 dieną pri-
siėmė atsakomybę už 129 žmones Pa-
ryžiuje pražudžiusius ir dar 352 su-
žeidusius išpuolius, pareiškusi, kad tai
ji į įvairias sostinės centro vietas pa-
siuntė kovotojus. Grupuotė pareiškime
nurodė, kad išpuoliai buvo skirti pa-
rodyti, jog Prancūzija išliks pagrindi-
niu džihadistinės grupuotės taikiniu,
kol šalis nenustos vykdžiusi savo da-
bartinės politikos.

Internete paskelbtame IS prane-
šime sakoma, kad aštuoni broliai, ap-

sijuosę diržais su sprogmenimis ir
ginkluoti automatais įvykdė palai-
mintą ataką prieš ... kryžininkę Pran-
cūziją. 

Pirmadienį Prancūzijos naikin-
tuvai sudavė 20 smūgių ekstremistinės
IS grupuotės pozicijoms Sirijos mies-
te Rakoje. Kaip pranešė Gynybos mi-
nisterija, Prancūzijos aviacija smogė
džihadistų vadavietei, kovotojų ver-
bavimo centrui, ginklų ir šaudmenų
sandėliui, taip pat IS smogikų moko-
majai stovyklai

Vilnius (ELTA) – Lapkričio 15
dieną Vilniuje prasidėjo tradiciniai
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos
Globos atlaidai. Į atlaidus, kurie truks
iki lapkričio 22 d., kviečiami piligri-
mai, bendruomenės iš įvairių Lietuvos
miestų ir miestelių.

Sekmadienį, pagrindinę atlaidų
dieną, šv. Mišias aukojo Vilniaus ar-
kivyskupas metropolitas Gintaras Gru-
šas, Lietuvos ir užsienio vyskupai.
Visą savaitę Aušros Vartų koplyčioje ir

Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišios bus
aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet
ir rusų, baltarusių, ukrainiečių, italų,
vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis.

Nuo 1735 m. kasmet antrąją lapk-
ričio savaitę Aušros Vartuose imta
švęsti Dievo Motinos Globos šventę.
Nuo to laiko Marijos Globos šventė iš-
augo į aštuonias dienas trunkančius
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos
Globos atlaidus.

Vilniuje vyksta Aušros Vartų atlaidai

Du teroro atakų dalyviai – pabėgėliai  

B. Obama padės kovoje su IS 

Atėnai (BNS) – Du vyrai, kuriuos
Prancūzijos policija sieja su teroro at-
akomis Paryžiuje, užsiregistravę pa-
bėgėliais Graikijoje.

Prancūzijos institucijos paprašė
graikų teisėsaugos patikrinti vieno
vyro pasą ir pirštų atspaudus, taip
pat kito vyro pirštų atspaudus, įta-
riant, kad jie anksčiau registravosi
Graikijoje, per kurią į Europos Są-
jungą (ES) patenka daugiausiai pabė-
gėlių iš Sirijos.

Bent vienas Sirijos pasas buvo
rastas prie vieno iš septynių užpuoli-
kų, žuvusių per smurto bangą penk-
tadienio vakarą, palaikų. Nurodoma.

kad vienas tų vyrų spalio 3 dieną buvo
užregistruotas Lero saloje. Graikų po-
licija sakė, kad antrasis vyras taip
pat buvo užregistruotas Graikijoje,
toje pačioje Lero saloje rugpjūtį.

ES saugumo tarnybų pareigūnai
jau seniai nuogąstavo, kad džihadistai
gali pasinaudoti masiniu migrantų
antplūdžiu – daugiausiai iš karo kre-
čiamos Sirijos, kuris Bendrijoje labai
paaštrėjo nuo šių metų pradžios. Ta-
čiau Graikijos policija neatmeta gali-
mybės, kad minėtas Sirijos pasas buvo
perduotas kitam žmogui dar prieš at-
akas.

Antalija, Turkija (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pažadėjo
palaikyti Prancūziją medžiojant at-
akų Paryžiuje vykdytojus ir „dvigu-
binti” pastangas siekiant eliminuoti
džihadistų tinklą „Islamo valstybė”
(IS).

Po susitikimo su Turkijos prezi-
dentu Recep Tayyip Erdogan B. Obama
sakė, kad abu jie susitarė demonstruoti
solidarumą su Prancūzija susekant
atakų Paryžiuje kaltininkus ir stipri-
nant kampaniją už IS „eliminavimą”.

Nušalinti Rusijos lengvaatlečiai
Paryžius (BNS) – Visi Rusijos

lengvosios atletikos sportininkai buvo
nušalinti nuo rungtynių, Tarptautinei
lengvosios atletikos federacijai (IAAF)
aiškinantis įtarimus dėl valstybės pa-
laikomo dopingo vartojimo ir mėgi-
nant išsaugoti šios sporto šakos repu-
taciją, likus tik devyniems mėnesiams
iki Rio de Janeiro olimpiados. „Tai
griežčiausia sankcija, kurią šiuo metu
galėjome pritaikyti”, – nurodė IAAF
prezidentas Sebastian Coe.

Pasaulio antidopingo agentūra
(WADA) anksčiau paragino visam lai-
kui nušalinti kelis Rusijos atletus, ir vi-
sam laikui nušalinti Londono olim-
piadoje aukso medalį 800 metrų
bėgime laimėjusią Mariją Savi-
novą bei tos pačios distancijos
bronzos medalininkę Jekateriną
Poistogovą, taip pat atimti ak-
reditaciją iš į nemalonę pate-
kusios Maskvos antidopingo
agentūros.

Apie įtariamą dopingo
skandalą lengvojoje atletikoje
pirmą kartą buvo užsiminta
Vokietijos televizijos doku-
mentiniame filme, kuris buvo

parodytas praėjusį gruodį.
Anot WADA, Rusijos atletų do-

pingo atvejų nebūtų be vyriausybės
pritarimo. WADA nepriklausomos ko-
misijos vadovas Dick Pound poten-
cialų draudimą Rusijai dalyvauti olim-
piadoje Rio de Janeire pavadino „bran-
duoline bomba”, kuri gali būti pa-
naudota prieš Rusijos lengvosios atle-
tikos federaciją.

Paskelbtoje 350 puslapių ataskai-
toje siūloma Rusijos sportininkų da-
lyvavimą suspenduoti, bet terminų
nenurodoma. Tačiau atrodo Rusijos
lengvaatlečiai nevyks į vasaros olim-
pines žaidynes Rio de Janeire.

Kiek asmenų siejamų su terorizmu

Piratai paleido jūrininkus

Vilnius (BNS) – Lietuvoje stebimi
apie pusė šimto asmenų, kurie poten-
cialiai gali būti siejami su tarptautiniu
terorizmu, teigia Valstybės saugumo
departamento (VSD) vadovas Darius
Jauniškis.

„Abstrakčiais skaičiais – apie 50
gal gali būti (asmenų), kurie poten-
cialiai galėtų būti siejami (su tarp-
tautiniu terorizmu), bet tokių duome-
nų neturime. (...) Asmenys tiesiog ste-
bimi, keičiamasi informacija su už-
sienio partneriais, stebimas jų judėji-
mas ir kitas dalykas – gali būti atva-
žiuojančių, kurie taip pat stebimi”, –
sakė VSD vadovas. Jo teigimu, šie as-
menys nesiejami specifiškai su Islamo
religija.

Departamentas kol kas neturi duo-

menų, kad Lietuvoje būtų asmenų,
kurie būtų daug kartų lankęsi Sirijo-
je, kariavę šioje šalyje. Ar Lietuvoje
būta iki šiol atvejų, kuomet buvo už-
kardyta galimai teroristinės veiklos ke-
tinimai, vidaus reikalų ministras Sau-
lius Skvernelis atsakė: „Tikrai yra
buvę tokių atvejų”. Ministras paaiš-
kino, jog šiuo atveju buvo tarptautinio
bendradarbiavimo, pagalbos užsienio
partneriams atvejai.

D. Jauniškis teigė, jog visos už sau-
gumą atsakingos Lietuvos tarnybos
stebi situaciją padidintu budrumo ly-
giu, tačiau terorizmo grėsmės lygis
nėra padidėjęs. Pasak jo, svarbiau-
sias visų tarnybų dėmesys dabar tel-
kiamas grėsmių prevencijai.

Vilnius (1 pusl.lt) – Piratai palei-
do prie Nigerijos pagrobtus du Lietu-
vos jūrininkus. Vyriausybės vice-
kanclerio Rimanto Vaitkaus žiniomis,
išlaisvinti ir du ukrainiečiai jūrei-
viai. Paleisti lietuvių jūrininkai ap-
žiūrėti vietos ligoninėje, jų sveikatos
būklė yra gera, vicekanclerį informa-
vo laivo savininkas.

Rusijos įmonei priklausantis lai-
vas „Solarte”, plukdantis šaldytą žuvį
tarp Nigerijos ir Las Palmo Kanarų sa-

lose, buvo užpultas spalio 19 dieną, Ni-
gerijos Port Harkorto uosto prieigose.
Iš laivo buvo pagrobti bei nežinoma
kryptimi išgabenti du Lietuvos ir du
Ukrainos jūreiviai.

Bahamų salose registruotas lai-
vas plaukė su Komorų salų vėliava. Be
pagrobtųjų laive buvo dar 14 Lietuvos
piliečių. Buvo pagrobtas laivo kapito-
nas Ukrainos pilietis, pirmasis jo pa-
vaduotojas Lietuvos pilietis ir dar du
jūreiviai.

Paryžiečiai kilometrinėse eilėse duoti kraujo nukentėjusiems. ,,Facebook” nuotr.

Prasidėjo tradiciniai Aušros Vartų atlaidai. ,,Facebook” nuotr.
Šioms dviem rusų lengvaatletėms olimpinius me-
dalius teks grąžinti.                  globalnews.ca nuotr.
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Prof. Mykolas Biržiška pas JAV
lietuvius Vilniaus reikalais 1931 m.

PROF. JUOZAS SKIRIUS

Lietuvos vyriausybei ir jos atstovams prieškaryje, ieš-
kant konkrečių būdų kaip sustiprinti išeivijos san-
ty kius su Lietuva, buvo atkreiptas dė mesys į visai iš-
eivijai jautrų okupuo tų Vilniaus ir Rytų Lietuvos klau-
si mą. Vilniaus klausimas – tai viena iš svarbiausių lie-
tuviams nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje
(1918–1940 m.) problemų, apie kurią sukosi ne tik
užsienio, bet ir vidaus gyvenimas. Tai glaudžiai
siejosi ir su lietuvių išeivijos, ypač Amerikoje, veik-
la. Mat visose lietuvių kolonijose, visos sro vės vie-
naip ar kitai paminėdavo liūdną Lietuvai dieną – spa-
lio 9 d., kaip valstybės nelaimės dieną, neleidžiant
užmiršti Lenkijos valdžios padarytą vieną iš di-
džiausių skriaudų lietuvių tautai.

Istorikai, tyrinėdami Lietuvos vyriausybės ir vi-
suomenės santykių raidą su Vilniaus lietuvių
veikėjais, prisimindavo ir lietuvių išeiviją, kaip

finansinės paramos vilniečių lietuviškai kultūrai
ir švietimui, šaltinį. Tai iš tiesų reikšmingas fak-
tas visoje Vilniaus akcijoje. Istorikė Nastazija Kai-
riūkštytė savo knygoje Vilniaus vadavimo sąjunga
pažymėjo, kad „pirmaisiais ketvirtojo dešimtmečio
metais kas mėnesį Laikinasis Vil niaus lietuvių ko-
mitetas gaudavo po 9 tūkst. dolerių vien iš JAV lie-
tuvių”1. Pagal to meto dolerio santykį su litu per me-
tus JAV lietuviai vilniečiams galėjo paaukoti maž-
daug apie 1 milijoną litų. Tai maždaug atitiko Lie-
tu vos vyriausybės metinės finansinės paramos
Vilniaus lietuviams dydžiui. Tačiau pilnesnės in-
formacijos apie JAV lietuvių aukų rinkimą, jų pi-
nigi nį dydį per visą tarpukario laikotarpį dar ne-
turime. 

JAV lietuvių aukų sistemingas siuntimas pra-
sidėjo po VVS pirmi nin ko prof. Mykolo Biržiškos
vizito į JAV ir jo apsilankymo įvairiose lietuvių iš-
eivijos kolonijose (1931 m. pra džioje). Profesoriaus
vizitas – tai vie nas iš daugelio plačios problemos
apie JAV lietuvių santykių su Vilniu mi 1920–1940
metais aspektų. Tačiau šis aspektas itin svarbus, nes
jo pa se koje, kaip rodo įvairi medžiaga, įvy ko ko-
kybinis lūžis JAV lietuvių veikloje Vilniaus klau-
simu. Tai ir bandysime aptarti, atkreipiant dėme-
 sį į M. Bir žiškos vizito priežastis, jo veiklą ir re-
zultatus. Pamėginsime pa grįsti ar iš tiesų  prof. M.
Biržiškos vizitas bu vo kaip sudėtinė Lietuvos vy-
riausybės plano dalis, siekiant la biau priar tinti prie
Lietuvos perversmo nuviltą išeiviją. 

Vilniaus klausimo padėtis JAV lietuvių
tarpe 1930 metais. Didžio sios krizės (1929–1932)
išvargintus lietuvių išeivių biznierius Lietuvos vy-
riausybė pamėgino sudominti eko nominiais ryšiais
su Lietuvą. Šios praktinės veiklos pradžia – tai ge-
neralinio konsulo Povilo Žadeikio New Yorke ini-
ciatyva sušaukta 1930 m. birželio 10-11 d. Pirmoji
JAV lietuvių ekonominė konferencija, kur įkuriamas
Amerikos lietuvių ekonominis centras (toliau –
ALEC). Konferen ci jos metu P. Žadeikis savo kalboje
užsiminė ir apie Vilniaus klausimą, kaip apie ak-
tualų Lietuvos vidaus ir užsienio politikai klausi-
mą, kuris „reikalauja daug ‘tepalo’, daug eko no mi-
nių aukų”2. Buvo duota supras ti, kad tai ir toliau
turi būti aktualu visai lietuvių išeivijai. Šia konsulo
mintimi konferencijoje ir apsiribota – klausimas to-
liau nebuvo plėtojamas. Bet štai ALEC nariai 1930
m. rugsėjo 23–24 dienomis susirinkę į pirmąjį savo
posėdį, Vilniaus klausi mą aptarė atskiru punktu ir
detaliau. Iš dokumentų aiškėja, jog ši parodyta ini-
ciatyva išplaukė iš to paties generalinio konsulo P.
Žadeikio. Susirinku sieji vienbalsiai priėmė Vilniaus
va davimui skirtą rezoliuciją. Sveikin da mi tuo
metu JAV lietuvių spaudoje keliamą idėją įkurti
Amerikos lietuvių Vilniui vaduoti sąjungą (toliau –
ALVVS), ALEC nariai rezoliucijoje pa brėžė, kad „po-
litinė Vilniaus klau simo pusė, nėra šios organiza-
cijos veikimo objektas”, bet svarbus, kaip „neper-
skiriamas ekonominis vienetas etnografinėse Lie-
tuvos ribose”, ir kad Vilnijos lietuviams yra rei-
kalinga materialinė parama3. Lietuvos atstovai
JAV, pirmiausia P. Žadeikis, siekė dar glaudžiau su-
sieti Vilniaus problemą su išeivija ir dėl to, kad tuo
metu tik Vasario 16 dienos ir Spalio 9 dienos (Vil-
niaus praradimas) minėjimai suburdavo skirtingų
pažiūrų lie tuvius. Todėl buvo tikimasi Vil niaus
klausimą padaryti tam tikra ašimi, prie kurios būtų
artinama skirtingų pažiūrų išeivija. O tuo pačiu,
kaip ma nė Lietuvos diplomatai, jau at si randa vil-
tis pasiekti išeivių palankes nio dėmesio Lietuvai bei
jos valdžiai. Sutelkta išeivija, suprantama, ne tik
efektyviau veiks Lietuvai naudingos propagandos
sferoje, bet ir sugebės žymiai gausiau materialiai
remti Vil niaus kraštą, gal būt ir pačią Lietuvą.

Reikia pastebėti, jog iki 1931 me tų JAV lietuvių
veikimas Vilniaus klausimu visumoje buvo neor-
gani zuo tas – nebuvo įstaigos, kuri apimtų visas lie-
tuvių kolonijas ir nuolat, kasdieną veiktų Vilniaus
vardu. Tą dar bą epizodiškai atlikdavo išeivių sro-
 vinės organizacijos, kaip pavyzdžiui Amerikos lie-
tuvių Romos katalikų federacija per savo skyrius bei
dar 1924 metais Čikagos lietuvių įkurtas Vilniui va-
duoti komitetas (toliau – VVK), kuris veikė gana lo-
kalioje ap linkoje ir jo palaikymas taip pat buvo ri-
botas. Šiame komitete didžiausią įtaką turėjo so-
cialistai ir kairieji tautininkai (vadinami sanda-
riečiais), susitelkę apie savaitraštį Sandara. Nors
komitetas savo filialų kitose lie tuvių kolonijose ne-
turėjo, bet Čika goje tarp lietuvių ir vietinėje lie-
tuviškoje spaudoje progai pasitaikius stengėsi gar-
sinti Vilniaus problemą. Bet štai Vilniui vaduoti ko-
mitetą ištiko nelaimė – jo pirmininkas ir di džiausias
renginių iniciatorius Sta sys Kodis (g. 1877.12.07) 1930
m. rugpjūčio mėnesį netikėtai mirė. Komi tete tuo-
jau užvirė ambicinga kova dėl įtakos tarp socialistų
ir sandariečių. VVK pirmininko mirtis savotiškai
parodė propagandos Vilniaus klausi mu JAV lietu-
vių tarpe silpnumą, priklausymą nuo atskirų as-
menų veiklumo. Tai patvirtina Lietuvos konsulas
Čikagoje Antanas Kalvaitis. Jis metinėje ataskai-
toje Užsienio reikalų ministerijai Kaune pesimis tiš-
kai rašė: „1930 metais palaidojome St. Kodį – Vil-
niaus Vadavimo Komi teto Pirmininką. Su juomi kar-
tu mirė ir VVK, kuris kiekvienais metais Vilniaus
užgrobimo sukaktuvių metu surengdavo tam tikrus
paminėji mus”4. Tokia susidariusi nepalanki padėtis
ir vertė sukrusti Lietuvos atstovus Amerikoje ieš-
koti būdų, kurie neleistų užgesti veiklai, orientuotai
į jautrų visiems JAV lietuviams Vilniaus klausimą,
kaip į realų išeities tašką vienijant išeivius. Bū tinai
reikėjo rasti racionalų sprendi mą, kuris duotų
norimą ir apčiuopiamą rezultatą. 

Generalinis konsulas P. Žadeikis, jau turėdamas
aiškią ALEC, kaip JAV lietuvių bendros ekonomi-
nės organizacijos, poziciją Vilniaus klau simu, nu-

sprendė praktiškai pasinaudoti 1930 m. rugsėjo 28
d. New Yorke (Dekster Parke) Vytauto Didžiojo 500
metų mirties sukaktuvėms minėti komiteto rengiama
Vilniaus vadavimo švente. Jis renginio organizato-
riui kunigui Norbertui Pakalniui  rugsėjo 25 d. iš-
siuntė tam reikalui specialiai parengtą rezoliuciją,
kurią turėjo priimti, tiksliau, jai pritarti susirin-
kusieji renginio metu. Rezo liucijoje buvo sakoma,
kad siekiant įamžinti Vytauto Didžiojo 500 metų mir-
ties sukaktuves tikslinga įkurti vieną galingą Ame-
rikos lietuvių Vilniui Vaduoti Sąjungą, kviečiant vi-
 sus JAV lietuvius bei jų organizacijas. Ir tokiu
būdu išeivijai,  „sueinant į artimus santykius su vil-
niečiais ir Lietuvoje veikiančia Vilniui vaduoti są-
junga, būtų sudarytas vienas ir galingas Lietuvių
Tautos frontas dėl senosios Lietuvos sostinės – Vil-
niaus – atvadavimo”5. 

New Yorkas, antrasis pagal svarbą JAV lietuvių
centras, pasižymėjo tuo, kad čia išeivių srovės labiau
susikalbėdavo tarpusavyje nei Čika gos lietuviai. Rei-
kia manyti, kad P. Žadeikis pirmiausia lietuvių kon-
solidacijos tikėjosi kaip tik New Yorke. Tikėjosi, kad
niujorkiečių pavyzdžiu po to paseks ir kitos kolo-
nijos. Ko nsulo viltis turėjo pagrindo, nes jis dar prieš
tai JAV lietuvių įvairių srovių spaudoje paskelbė
straipsnį Vytauto Didžiojo minėjimas ir Vil niaus žaiz-
da, keldamas minėtos ALVVS idėją, kuri jau buvo pa-
siekusi ne tik JAV lietuvių veikėjus, bet ir nemažą
dalį eilinių išeivių.

VVS pirmininko prof. M. Bir žiškos kan-
didatūros vizitui į JAV parinkimas. Rugsėjo 26
d. P. Žadei kis išsiuntė laišką ir VVS CK sekretoriui
Vincui Uždaviniui Kaune. Kon sulas pritarė VVS CK
senam sumanymui atsiųsti savo delegatą į JAV, ku-
ris, anot P. Žadeikio, turėtų padėti įkurti ALVVS. Ta-
čiau, kaip pažymi konsulas, delegatas iš Lietuvos at-
vyksta tam tikromis sąlygomis (kiek galima spręs-
ti jos jau buvo aptartos Lie tuvos atstovų JAV tarpe):
a) delegatas atvyksta su „paskaitomis savo lėšo mis
(ne vyriausybės ar kurios nors partijos finansuo-
jamas – J.S.) ir apie aukas nė žodžio”, b) delegatas
turi būti visų gerbiamas visuomenės veikėjas ar vei-
kėja. Konsulas neatsitiktinai pabrėžė, kad delegato
asmuo šiai misijai „yra lemianti sąlyga”6. Tik taip,
kaip manė Lietuvos atstovai, bus galima pasiekti no-
rimų rezultatų. 

Tokio delegato reikalingumas sustiprėjo, kai
1930 m. spalio 16 d. New Yorke lietuviai nutarė steig-
ti ALVVS, bet praktiškai reikalai nepajudėjo. Ne-
pajudėjo, nes, anot P. Žadei kio, tuo klausimu „par-
tijų boseliai neturi vienybės, nors spauda ir vi suo-
 menė tam pilnai pritaria”7. Taigi idėjos realizacijaĻ
strigo, būtinai rei kėjo autoritetingo poveikio iš ša-
lies. Yra žinoma, kad 1930 m. lapkričio mė nesį (die-
nos nepavyko išsiaiškinti) VVS CK savo posėdžiuo-
se svarstė ką pasiųsti į JAV. Prof. Zigmo Že mai čio ini-
ciatyva buvo pasiūlytas VVS CK pirmininkas prof.
Mykolas Bir žiška, kaip visiems pasirodė, pats tin-
kamiausias delegatas. Lėmė tokie faktoriai: betar-
piškas kultūrinis darbas Vilniuje 1919–1922 metais
(tuo metu jis buvo ir Laikinojo Vilniaus lietuvių ko-
miteto pirmininku); Vasa rio 16 d. akto signataras;
nuo VVS įkūrimo pradžios CK pirmininkas; lietu-
vių bendradarbiavimo su ukrai niečiais, gudais ir žy-
dais draugijų pirmininkas (tai svarbu tų tautų atsto -
vus JAV glausti į artimesnius santykius su lietuviais
veikloje dėl Vilniaus); o tuo pačiu garsus moksli-
ninkas ir, ypač svarbu pažymėti, ne priklausantis to
meto Lietuvos val džios struktūroms8. Ir iš tiesų, var-
giai ar geresnę kandidatūrą už profesorių tuo metu
buvo galima surasti.

Bus daugiau
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Prof. Mykolas Biržiška
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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
25 E Washington, Ste 1121, 

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

www.draugofondas.org
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KUN. GINTARAS
A. JONIKAS

Lapkričio 3 d. JAV Lietuvių kuni gų vie-
nybės (LKV) kunigai rinkosi į Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misiją Či-
kagoje aptarti lietuviškų parapijų
reikalų ir ateities planų.

LKV pirmininkas, Detroito Die-
 vo Apvaizdos parapijos klebonas
kun. Gintaras Antanas Jonikas buvo
išsiuntęs kvietimus 16-ai lietuviškose
parapijose besidarbuojančių kunigų.
Kai kurie broliai kunigai neturi pa-
 reigų, yra pensininkai. Į metinį JAV
LKV susirinkimą atvyko 8 kunigai:
prelatai Edmundas Putrimas ir Jur-
 gis Šarauskas, kun. Jaunius Kelpšas,
kun. Tomas Karanauskas, kun. Algis
Baniulis, SJ, kun. Lukas Laniauskas,
SJ, kun. Gediminas Keršys, kun.
Gin taras Antanas Jonikas. Penki
kunigai atsiprašė ir pranešė, kad dėl
tam tikrų pastoracinių aplinkybių ar
garbaus amžiaus negali atvykti (iš
Bostono, New Yorko, St. Pete Beach,
Put namo). Jie visi pažadėjo melstis
už mūsų susirinkimą, kad Šventoji
Dvasia laimintų ir globotų lietuviš-
 kas parapijas JAV.

Maloniai ir aktyviai dalyvavo
ku nigai iš Čikagos, Los Angeles ir
Det roito. Gaila, kad iš kelių vietų ne-
buvo gauta nei žinios, nei parodyta
noro jungtis į lietuvių kunigų veik-
lą JAV. Džiugu, kad JAV Kunigų vie-
nybės po sėdyje dalyvavo ir daug
naudingos in formacijos suteikė Lie-
tuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas prel. Edmun das Putrimas.

Posėdis prasidėjo bendra malda
Palaimintojo J. Matulaičio misijos
bažnyčioje. Buvo ne tik sukalbėtos
ku nigams skirtos liturginės valan-
dos, bet taip pat gražiai pasimelsta už
visus mirusius lietuvius kunigus
bei visų lietuvių emigracijoje miru-
sius artimuosius.

Vėliau kunigai išklausė prel. E.
Putrimo pranešimą, kuriame buvo
su teikta daug įdomios informacijos
apie emigracijoje esančių lietuvių re-
liginio gyvenimo specifiką, pasie -
ki mus bei sunkumus. Nemiela buvo
išgirsti, kad nemaža dalis mūsų tau-
tiečių dienas leidžia ne šeimose, uni-
versitetuose ar kur kitur, bet įvai-
 riuo se pasaulio kalėjimuose. Čia iš-
kyla bažnyčios ir pasaulietinių ins-
titucijų bendradarbiavimo būtinybė,
norint pa dėti prekybos žmonėmis ar
narko tikų kontrabandos spąstuose
atsidū ru siems tautiečiams. Kiek-
vienais me tais sausio 17 d., Pasauli-
nę emigrantų dieną,  yra meldžia-
masi už emigracijoje gyvenančius
žmones. Prelatas paskatino, kad mes,
JAV lie tuviai kunigai, pirmąjį kovo
mėnesio sekmadienį, kada minime
savo tautos globėją šv. Kazimierą, su-
tartinai pasi melstume už visus lie-
tuvius pasaulyje.

Prelatas kalbėjo ir apie naujuo-
sius liturginius metus, kurie bus
paskelbti Gailestingumo metais. Ko-
 dėl tai svarbu mums, lietuviams? Pir-
 miausia todėl, kad Lietuvos sostinė
Vilnius bus paskelbtas Gailestingu-
 mo miestu, kuriame yra sesers Faus-
 tinos Kovalskos regėjimų inspiruo-
tas garsusis paveikslas „Jėzau, pa-
sitikiu Tavimi”, taip pat visiems ge-
rai žinomas Aušros Vartų stebuk-
lingasis Gai lestingumo Motinos pa-
veikslas. Gailestingumo metų dva-

sinės kelio nės įprasminimui JAV
Kunigų vienybė išleis bendrą vi-
soms lietuviškoms parapijoms lanks-
tinuką su „Jėzau, pasitikiu Tavimi”
paveikslu ir Dievo Gailestingumo
litanija. Amerikoje dirbantys lietu-
viai kunigai skatins vi sus tikin-
čiuosius ir netikinčiuosius pasi-
naudoti didžiomis Dievo mei lės ma-
lonėmis – Jo gailestingumu, atsi-
vertimu į tikėjimą, sugrįži mu iš
nuodėmės į Jėzaus Kristaus tei kia-
mų malonių ir vertybių gyveni mą.

Prel. E. Putrimas su kunigais ap-
 tarė ir kitų metų spalio 9 dieną JAV
sostinėje, Washingtone, esančios Ši-
 lu vos koplyčios 50 metų jubiliejų. Vi -
si Kunigų vienybės kunigai kartu su
savo parapijų piligrimais tą dieną da-
 lyvaus iškilmingame minėjime, šv.
Mišių šventime.   

Labai daug ir energingai kuni-
gai diskutavo apie padėtį lietuviš-
kose parapijose. Reikia pasidžiaugti,
kad ku nigams šios parapijos ir pa-
rapijie čių dvasinis bei kasdienis gy-
venimas tikrai rūpi. Kunigai dar-
buojasi ne tik savo parapijose – dau-
guma jų atlieka misiją ir kitose JAV
valstijose, vieto vėse, kuriose nėra lie-
tuviškų parapijų, bet yra lietuvių tel-
kinių, kur ma tomas gražus noras iš-
laikyti tradicijas, augti religiniame
gyvenime, asme ninėje ir šeimos sie-
lovadoje. Gaila, kad kunigų trūku-
mas neleidžia visų šių norų paten-
kinti, nėra fizinės galimybės nu-
vykti pas visus tautiečius. Kita ver-
tus, kai kuriose vietose dvasios tėvai
susiduria su dideliu šaltumu, abe-
jingumu ar net keistu diktatu reli-
gijos atžvilgiu. Tačiau tokie faktai ne-
gesina kuni giškos tarnystės dvasios
ar pamaldumo, priešingai – dar la-
biau skatina atsiduoti Kristaus ir ar-
timo meilės tarnystei, teologiniam
švietimui bei evangelizacijai. Para-
pijų kasdienybės klausimų sprendi-
mo kokybę labai pagyvino prel. Jur-
gis Šaraus kas, turintis  daug nau-
dingos patirties.

Dėl Sutvirtinimo sakramento
teikimo kunigus pasiekė tokia žinia:
Čikagoje, Los Angeles ir Detroite
atei nančių metų pavasarį tikintie-
 siems sutvirtinimo sakramentą teiks
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu-
lis. Kunigai informuos savo parapi-
jie čius apie Sutvirtinimo sakra-
mento teikimo datas. Esant būtiny-
bei vys ku pas galės nuvykti ir į kitas
lietuvių parapijas.

Gavėnios rekolekcijoms iš Vil-
 niaus atvyksta šie kunigai: dr. prof.
Kęstutis Ralys ir kun. Kęstutis Dva-
 reckas. Kada ir kokiose parapijose
mi nėti kunigai ves rekolekcijas, mū -
sų tikintieji bus informuoti savo pa-
 ra pijų kunigų.

Jaunas jėzuitas tėvas Lukas La-
 niauskas taip pat pasitarnaus lietu-
viškuose gavėnios susitelkimuose,
kiek leis jo tarnystės galimybės.

Baigiant šį straipsnį visų JAV
Ku nigų vienybės kunigų vardu no-
riu širdingai padėkoti Palaimintojo
Jur gio Matulaičio misijos vadovui
kun. Algiui Baniuliui, seselei Judi-
tai, Dai nai Čyvienei už šiltą ir labai
malonų priėmimą. Ypač dėkoju Šven-
tajai Dvasiai, kuri mus visus veda,
stiprina ir įkvepia naujiems dvasi-
niams darbams bei atradimams...

Kun. G. A. Jonikas – JAV Lietu-
 vių kunigų vienybės pirmininkas,
Dievo Apvaizdos parapijos Detroite
klebonas.

Žinios iš JAV Lietuvių kunigų vienybės posėdžio

Iš k.: kun. Gintaras A. Jonikas, prelatas Edmundas Putrimas, kun. Tomas Karanauskas,
kun. Algis Baniulis SJ, kun. Lukas Laniauskas SJ, prelatas Jurgis Šarauskas, kun. Gedi-
minas Keršys ir kun. Jaunius Kelpšas.                                                      Dainos Čyvienės nuotr
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Amerika dovanojo daugybę nepakartojamų įspūdžių

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Beveik mėnesį Amerikoje viešė ju si menininkė, Ma-
rijampolės kultū ros centro M. B. Stankūnienės ga-
lerijos vadovė Onutė Surdokienė namo sugrįžo ku-
pina įspūdžių, kuriuos su žinoti kuo greičiau norėjo
ir jos bendradarbiai, ir daugybė draugų. Pir mą kar-
tą už Atlanto apsilankiusi menininkė, kuri Čikagoje
surengė savo karpinių parodą sugrįžusi sakė, kad
Amerika ir ypač ten sutikti lietuviai ją labai sužavė-
jo, užsimezgė ne mažai asmeninių kontaktų, sutik-
ta daug nuoširdžių, žingeidžių ir geranoriškų žmo-
nių.

„Buvau daug girdėjusi apie Ame riką, tačiau
tai, ką pamačiau savo akimis, viršijo visus
mano lūkesčius. Turbūt patį didžiausią

įspūdį paliko vietos lietuviai su labai stipriu tau-
tiškumo jausmu. Mes Lietuvoje apie tai net nesu-
simąstom, o Amerikoje tas lietuviškumas labai
svarbus – susitikę žmonės tuoj pasidomi, iš kurios
Lietuvos vietos jie kilę ar atvykę. Lietuviams labai
svarbu tai, kas juos jungia – ar tai būtų bažnyčia,
ar koks tautinis kolektyvas, daina ar šokis. Šią dva-
sinę vienybę išties pajutau. Mums, gyvenantiems
Lietuvoje galima pasimokyti jų sugebėjimo būti lie-
tuviais, mylėti ir vertinti Lietuvą”,  – dalijosi įspū-
džiais O. Surdokienė.

Jai didelį įspūdį paliko apsilan kymas „Draugo”
redakcijoje – tai bu vo pirmoji Amerikoje aplanky-
ta įstai ga. Menininkė sakė, kad „Drau ge” sutiko la-
bai uoliai dirbančius žmones, kalbančius labai
gražia li te ratūrine lietuvių kalba.

„Man daug tenka bendrauti su Punsko lietu-
viais Lenkijoje, ir ten jų kalba tarsi užsikonserva-
vusi, kito kia, o žmonės „Drauge” kalba taip, kaip vi-
sur Lietuvoje. Mačiau, kiek daug ir nelengvai dir-
ba „Draugo” žmonės, kiek daug informacijos iš Lie-
tuvos ir Amerikos jiems tenka apdoroti – tai išties
daro įspūdį”, – pa sakojo O.Surdokienė.

Į „Draugą” ji viešnagės Ameriko je metu sugrįžo
dar kartą, kai čia bu vo surengta popietė žymiems
lietuvių muzikams prisiminti bei susitikimas su iš
Klaipėdos atvykusia knygos „Lietuvių muzikinė kul-
tūra Jungti nė se Amerikos Valstijose 1870–1990.
Tau tinės tapatybės kontūrai”  autore Danute Pet-
rauskaite. „Renginys buvo puikus, dvasingas ir šil-
tas, man da vęs labai daug. Knygos autorę seniai ži-
nojau dar Lietuvoje, ir ji nuveikė didžiulį darbą pa-
rengdama tokį daugiau kaip tūkstančio puslapių lei-
di nį”, – sakė O. Surdokienė.

Žinoma, daug įspūdžių paliko ir pačios meni-
ninkės surengta karpi nių paroda, kurią ji vadina
savo die noraščiu. Jaunimo centre tris savai tes
buvo galima pamatyti originalius menininkės kar-
pinius, kuriuos per tą laiką pamatė nemažai žmo-
nių.

„Daugelis karpinius įsivaizduoja kaip iškarpytą
popieriaus lapą, tad žmonėms buvo keista, jog
mano darbai – erdviniai, reljefiniai. Nebuvo lengva
juos supakuoti ir persiųsti iš Lietuvos, džiaugiuo-
si, kad mano Ame rikoje gyvenantis sūnus Nerijus
specialiai šiai parodai išpjovė stiklus, rėmus kar-
piniams ir padėjo ją pa rengti. Žinau, kad buvo pa-
geidavimų parodą perkelti ir į Lemontą, tačiau tam
neturėjome laiko ir galimybių”, –pasakojo O.Sur-
dokienė.

Ji labai džiaugiasi, kad origina lūs karpiniai su-
laukė nemažo dėmesio – parodos atidaryme su-
laukta apie 40 dalyvių, ne vienas jų priėjo pasikalbėti
su menininke, paklausti apie tokių karpinių gimimą.
O. Sur dokienei labai smagu, kad pavyko su rengti ir
seminarą, kurio metru tiek vyresniuosius, tiek ir vai-
kus ji pamo kė karpymo meno.

„Pasimokyti karpinių atėjo 10 suaugusiųjų, ku-
riems tai buvo tikrai įdomu. Per valandą laiko pa-
rodžiau šio meno pagrindus, kai kuriems atėju-
siems tos valandos neužteko ir jie karpė dar ilgiau.
Karpiniais susi domėjo ir vaikai – jų atėjo net 18, jiems
tikrai buvo įdomu, ką galima sukurti žirklių pagal-
ba”, – sakė marijampolietė.

O. Surdokienė pati yra parodų rengėja ir orga-
nizatorė, tad jai buvo labai įdomu, kaip įvairūs kul-
tūros renginiai yra organizuojami čia, ko kios sąly-
gos yra pristatyti meno kū rinius. O. Surdokienė pa-
stebėjo, kad tos sąlygos išties geros, patalpos pui kiai
pritaikytos meno kūriniams eks ponuoti, jos aplan-

kytos kultūros įstai gos yra puikiai įrengtos.
„Kelionės įspūdžių tiek daug, kad dar reikia lai-

ko jiems susigulėti ir pamąstyti, o grįžus namo už-
griuvo daugybė darbų – rengiame naujas pa ro das,
ruošiamės kalėdiniam laikotarpiui, dėstome atei-
nančių metų planus. Džiaugiuosi, kad Čikagoje su-
 sitikau su seniai nematytu savo sū num, kuris man
parodė daugiau nuos tabios Amerikos ir nusivežė ap-
žiūrėti Niagaros krioklį bei Wa shing toną, kitas įdo-
mias vietas. 

Net nesitikėjau sulaukti tokio šilto priėmimo, o
man savo laiko negailėjo ir dailininkė Magdalena Bi-
rutė Stankūnienė, su kuria mus sieja ilgametė drau-
gystė ir kurią la bai norėjau susitikti, ir Marija Re-
 mienė, ir mielos bičiulės Laima Apa navičienė, Vir-
ginija Norbut, Auš relė Sakalaitė bei kitos. Be jų pa-
galbos ir dėmesio mano kelionė vargu ar būtų įvy-
kusi, o į Ameriką dar norėsiu ka da nors grįžti”, –
sakė Onutė.

Menininkė Onutė Surdokienė Čiurlionio galerijoje Čikagoje į parodos atidarymą susirinkusiems lietuviams pasakojo, kaip gimė jos kūriniai.                           Jono Kuprio nuotraukos

Nuostabūs pasauliai iš popieriaus. O. Surdokienės darbai Čiulionio galerijoje.

O. Surdokienė su savo žemiete dailininke Magdalena Stankūnienė ir parodų nepraleidžiančia Marija Remiene. 
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www.draugas.org/mirties.html

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Atkwlta iš 1 psl.

,,Pastarieji 70 metų milijonams
žmonių atnešė aukštesnius gyvenimo
standartus ir sustiprino bendradar-
biavimą tarp pasaulio tautų. Tačiau
šiandien, susidurdami su anksčiau
neįsivaizduota prievarta ir terorizmo
barbariškumu, matome, kad pasiek-
ta pažanga gali būti sunaikinta. Ska-
tindami žmonių solidarumą, stip-
rindami žodžio laisvę ir atsparumą
neapykantą skleidžiančioms ideolo-
gijoms, saugodami bendrą paveldą,
kuriame taikesnį ir saugesnį pasau-
lį”, – forume kalbėjo Lietuvos Prezi-
dentė.

Lietuva jau trečią kartą buvo iš-
rinkta pagrindinio UNESCO valdymo
organo – Vykdomosios tarybos nare.
Už mūsų šalį balsavo 171 valstybė iš
195. Šalies vadovės teigimu, tai yra
Lietuvos pastangų įvertinimas, įpa-
reigojantis dar labiau prisidėti prie
UNESCO misijos – stiprinti taiką ir
saugumą pasaulyje bei žmonių san-
tarvę per mokslą, kultūrą, švietimą,
žodžio laisvės apsaugą.

Pasak D. Grybauskaitės, žodžio
laisvė ir galimybė žurnalistams sau-
giai dirbti savo darbą yra būtinos, sie-
kiant užkirsti kelią radikalių ideolo-
gijų plitimui ir terorizmo propagan-
dai. Išpuoliai prieš žurnalistus Pa-
ryžiuje šių metų pradžioje, žurnalis-

tų persekiojimas okupuotame Kryme
ir Artimuosiuose Rytuose pamina
pamatines žmogaus teises, sėja baimę
ir neapykantą. Vien šiais metais, at-
likdami savo pareigą, pasaulyje žuvo
58 žurnalistai, beveik 150 buvo įka-
linti.

Lietuvos iniciatyva Jungtinių
Tautų Saugumo Taryba vienbalsiai
priėmė rezoliuciją, raginančią vals-
tybes apsaugoti žurnalistus nuo prie-
vartos ginkluotų konfliktų metu ir už-
tikrinti efektyvų nusikaltimų žur-
nalistams tyrimą.

Vienas pagrindinių UNESCO
tikslų – išsaugoti žmoniją vienijantį
pasaulio istorijos ir kultūros paveldą
ateities kartoms. ,,Islamo valstybės”
teroristai, niokodami neįkainojamas
istorines vertybes Sirijoje ir Irake, jau
padarė didžiausią žalą paveldui nuo
Antrojo pasaulinio karo laikų. Dėl to
Paryžiuje Prezidentė pabrėžė, jog bū-
tina dar labiau sutelkti tarptautinės
bendruomenės pastangas stiprinant
bendro žmonijos paveldo apsaugą vi-
sose pasaulio šalyse.

Prancūzija pirmadienį tylos mi-
nute pagerbė Paryžiaus išpuolių au-
kas. Visoje šalyje 12 val. žmonės gat-
vėse, biuruose ir mokyklose sustingo
tyloje, kad atiduotų pagarbą 129 žu-
vusioms teroro aukoms. Per atakas
dar 352 asmenys buvo sužeisti. Pre-
zidentas Francois Hollande su prem-

A  † A
ZIGMAS URBA

Mirė 2015 m. lapkričio 12 d., Homer Glen, IL.
Gimė 1934 m. lapkričio 25 d., Lietuvoje, Švėkšnoje, Šalpėnų kai-

me.
Gyveno Homer Glen, IL.
Buvo Korėjos karo veteranas.
Nuliūdę liko: žmona Aldona Gudaitytė, sūnus Paulius su žmo-

 na Melissa, duktė Judita su vyru Fred; anūkai Andrius, Amelia ir
Aras; brolis dvynys Alfredas su žmona Nijole ir kiti giminės Ame-
rikoje bei Lietuvoje.

A. a. Zigmas pašarvotas lapkričio 16 d., pirmadienį, nuo 5 val.
p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės antradienį, lapkričio 17 d. 10:30 val. ryto iš Petkus
Lemont laidojimo namų velionis atlydėtas į Pal. Jur gio Matulai-
čio misiją, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-776 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

jeru Manuel Valls aukas pagerbė prie
Paryžiaus Sorbonos universiteto, nes
tarp aukų buvo daug jaunų žmonių.
Šimtai žmonių susirinko ir išpuolių
vietose Paryžiuje. Žmonės buvo para-
ginti visoje Europoje prisiminti aukas
tylos minute.

Atminimo renginiai įvairiuose
Prancūzijos miestuose vyko ir savait-
galį. Žmonės prie „Bataclan” koncer-
tų salės, kavinių ir restoranų, kur
penktadienio vakarą žuvo žmonės,
dėjo gėles, degino žvakutes ir kabino
raštelius, kuriuose reiškė savo soli-
darumą aukoms.

Sekmadienio vakarą daugiau kaip
tūkstantis žmonių dalyvavo atminimo
pamaldose Paryžiaus Dievo Motinos
katedroje. Šimtai žmonių būriavosi
lauke. Apie 300 žmonių atėjo ir į Di-
džiąją sinagogą Paryžiuje. Sekmadie-
nį Prancūzijoje prasidėjo tris dienas
truksiantis gedulas. Visoje šalyje iki
pusės stiebo nuleistos vėliavos.

Vidaus reikalų ministras Bernard
Cazeneuve pranešė, kad pareigūnai ša-
lies didžiuosiuose miestuose ir kitose
vietose surengė reidus 168 namuose, o
per pastarąsias dvi paras 104 asme-
nims buvo skirtas namų areštas. Mi-
nistras nurodė žurnalistams, kad po-
licija iš visko konfiskavo 31 ginklą, taip
pat kompiuterių standžiuosius dis-
kus, telefonus ir nelegalius narkotikus.
Pas vieną islamistų kovotoją, įtariamą
ginklų ir narkotikų prekyba, buvo
rasta Kalašnikovo automatų, automa-
tinių pistoletų ir neperšaunamų lie-
menių. Per vieną reidą įtariamojo
tėvų namuose policija rado karinės ap-

rangos, raketų paleidėjų, taip pat ne-
peršaunamų liemenių ir automatinių
pistoletų.

,,Žinome, kad daugiau išpuolių
ruošiama ne tik prieš Prancūziją, bet
ir prieš kitas Europos šalis”, – sakė
premjeras Manuel Valls. Anot jo, po-
licija daro greitą pažangą atlikdama ty-
rimą. ,,Mes pasinaudojame nepapras-
tosios padėties teisiniais pagrindais,
apklausdami žmones, kurie priklauso
radikaliam džihadistų judėjimui ir
tuos, kurie propaguoja neapykantą
prieš respubliką”, – teigė šalies prem-
jeras M. Valls.

Prancūzija yra įsipareigojusi su-
naikinti IS grupuotę, per retą bendrą
abiejų parlamento rūmų posėdį pir-
madienio popietę pareiškė šalies Pre-
zidentas F. Hollande. Jis teigė pateik-
siąs įstatymo projektą dėl nepapras-
tosios padėties pratęsimo trims mė-
nesiams ir pasiūlysiąs Konstitucijos
pataisas. F. Hollande nori, kad dvigu-
bą pilietybę turintiems asmenims, nu-
teistiems už terorizmą, būtų panai-
kinta Prancūzijos pilietybė. Prezi-
dentas taip pat nurodė, kad jau atei-
nančiomis dienomis susitiks su JAV
prezidentu Barack Obama ir Rusijos
vadovu Vladimiru Putinu aptarti
veiksmų prieš šią radikalią grupuotę.
Prancūzijos vadovas pažadėjo skirti
daugiau išteklių saugumo pajėgoms, o
ketvirtadienį pasiųsti ,,Charles de
Gaulle” lėktuvnešį, kuris sustiprins
karinę kampaniją prieš IS Vidurio
Rytuose.

ELTA

Paryžius gedi, 
bet nepasiduoda 

Lietuva gedi kartu su Paryžiumi ir visu pasauliu. Prezidentės D. Grybauskaitės vaini-
kas. 

Gėlės ir žvakutės žuvusių atminimui prie Prancūzijos ambasados Vilniuje. 
Gedimino Savickio nuotraukos
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Mieli giesmės mylėtojai,
Visus, kurie neabejingi giesmei ir muzikai, kurie ieško kaip pra-
turtinti savo dvasią ir kasdienybę, kurie savo balsu norėtų pa-
gyvinti Šv. Antano (Cicero, IL) parapijos  lietuvių choro skambesį,
kviečiame įsijungti į mūsų gretas.
Laukiame balsingų vyrų ir moterų! 

Daugiau informacijos suteiks
choro vadovė Vilma tel. 630-901-5888.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Lapkričio 20 d., penktadienį, 6:30 val.
v. Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus į
poezijos, muzikos ir pokalbių vakaronę Ate i-
ininkų namuose. Vakaronės viešnia poetė
Sandra Avižienytė skaitys nuostabias savo
eiles. Taip pat galėsite pasiklausyti ilgame-
tės LDD narės ir poetės Irenos Norkaitytės-
Gelažienės kūrybos. Skambės gitara, smui-
kas, fortepionas. Susipažinsite su draugijos
istorija, veikla ir ateities planais. Norinčios
padėti išsaugoti vieną iš pirmųjų Ameriko-
je įkurtų labdaros organizacijų ir tęsti drau-
gijos veiklą galės tapti jos narėmis.

� Dėmesio pietryčių Floridoje lietuviams!
Lapkričio 21 d., šestadienį, 1 val. p. p. šv.
Mišias lietuvių kalba atnašaus kun. Ginta-
ras A. Jonikas. Prieš Mišias, nuo 12 val. p.
p. bus klausomos išpažintys. Po Mišių, 2 val.
p. p. – pabendravimas. Adresas: Emmanuel
Catholic Church, 15700 S. Military Trail Del-
ray Beach, Fl. 33484. Visi laukiami.   

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL 60632)lapkričio 22 d., sekmadienį,
10 val. r. švęsime Kristaus Karaliaus šven-
tę. Su šia švente baigiasi bažnyčios liturgi-
niai metai ir B metų ciklas. Taip pat pami-
nėsime Šv. Cecilijos šventę ir pasimelsime
už visus mūsų parapijos choristus, nes Šv.
Cecilija yra muzikantų ir dainininkų globė-
ja. Šv. Mišias atnašaus kun. G. Keršys. Po
pamaldų parapijos salėje Brighton Parko Lie-
tuvių Bendruomenės valdyba ruošia lietuviškų
patiekalų pietus. Po jų Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro darbuotoja Loreta Timukienė
papasakos mums apie archyvus. 

� Lapkričio 22 d., sekmadienį, 10 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks ka-
lėdinių šiaudinukų gaminimo dirbtuvės su
liaudies menininke Vaida Lagoneckytė. Pa-
moka bus vedama anglų kalba. Reikia at-
sinešti žirkles, pieštuką ir liniuotę, kitomis
medžiagomis bus pasirūpinta. Pasiteirauti tel.
773-582-6500.

� Tragiškai pasibaigus  S. Dariaus ir S. Gi-

rėno skrydžiui per Atlantą, legendinių lakūnų
testamento vykdytoju tapo išeivių iš Že-
maitijos sūnus lakūnas Feliksas Vaitkus.
1935 m.  „Lithuanica II” skrydis  buvo vie-
nintelis sėkmingas skrydis per Atlantą, ket-
virtas pagal nuskristą nuotolį ir šeštas kar-
tas, kai per Atlantą buvo perskrista vienviečiu
lėktuvu. Š. m lapkričio 22 d., sekmadienį,
po 11 val. r. šv. Mišių, Pasaulio lietuvių cent-
re LB Lemonto apylinkės valdyba ir Ameri-
kos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS) rengia Felikso Vaitkaus transatlan-
tinio skrydžio 80-ųjų metinių paminėjimą.
Didžiojoje salėje bus rodomas filmas „Vie-
nas per Atlantą” (autoriai –J. Čepas ir S. Dar-
gis). Bus vaišės. Visi kviečiami.

� Lapkričio 29 d., sekmadienį, po 11:30
val. r. šv. Mišių Lietuvių evangelikų liutero-
nų Tėviškės parapija (5129 Wolf Road, Wes-
tern Springs, IL) kartu su moterų klu-
bu  ,,Alatėja” rengia labdaros koncertą.
Šventėje dalyvaus smuikininkė Barbora Va-
liukevičūtė iš New Yorko ir pianistė Valdo-
nė Rakauskaitė-Arffa. 

� Gruodžio 6 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
kviečiame į Jaunimo centro tradicinius pie-
tus. 2 val. p. p. Jėzuitų koplyčioje bus au-
kojamos šv. Mišios. Po Mišių Jaunimo
centro didžiojoje salėje – kokteiliai, progra-
ma ir pietūs. Meninę programą atliks solis-
tė Agnė Giedraitytė.  Maistą ruošia ,,Smil-
gos” restoranas. Stalus ir vietas užsisakyti
pas Zitą Baltramonienę tel. 773-743-3196
arba Mildą Šatienę  tel. 709-447-4501. 

� Gruodžio 6 dieną, sekmadienį, 4 val. p.
p. kviečiame į rašytojo Antano Vaičiulaičio
knygos ,,Italijos vaizdai” pristatymą. Jis vyks
SLA patalpose, 307 Artspace, 307 West 30
Street, New York, NY 10001. Vasarą Mai-
ronio muziejaus Kaune išleistą knygą pristatys
Virginija Paplauskienė, šio muziejaus Išei-
vių literatūros skyriaus direktorė ir knygos ren-
gėja. Susitikime dalyvaus ir rašytojo dukros.
Popietę ruošia JAV LB New Yorko miesto apy-
linkės valdyba, LR generalinis konsulatas
New Yorke ir SLA 307 Artspace.
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