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Kariuomenės stiprybė – narių pasiaukojimas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vil-
niaus Katedros aikštėje dalyvau-
dama Lietuvos kariuomenės die-

nos minėjime, pasveikino karius Lietu-
vos kariuomenės dienos proga, padėko-
jo už drąsą ir susitelkimą bei palinkėjo
tobulinti savo įgūdžius ir būti vertiems
Lietuvos žmonių pasitikėjimo.

Pirmadienį, lapkričio 23-iąją, Prezi-
dentė stebėjo iškilmingą karių rikiuotę,
skirtą 97-osioms Lietuvos kariuomenės
atkūrimo metinėms. ,,Lietuvos kariuo-
menės stiprybė visada buvo jos narių pa-
siaukojimas ir ryžtas. Tai ne kartą pa-
dėjo įveikti kur kas didesnį priešininką.
Šiandien mes patys prisiimame atsako-
mybę už savo šalies saugumą. Mūsų
partneriams tai yra signalas, kad esame
pajėgūs veikti, o mūsų priešininkams –
įspėjimas, jog esame vieningi ir stiprūs”,
– sakė šalies vadovė. – 3 psl. 

Iškilmingoje rikiuotėje Katedros aikštėje ir kariniame parade Gedimino prospekte pirmadienį kartu su Lietuvos kariais dalyvavo ir
NATO sąjungininkų greitojo reagavimo pajėgų korpuso (ARRC) kariai. Taip pat dalyvavo ir sąjungininkai iš JAV, Jungtinės Karalys-
tės, Latvijos, Lenkijos. Grojo Jungtinės Karalystės sausumos pajėgų Karališkosios divizijos orkestras. Gedimino Savickio nuotr.

JAV ir Kanada toliau stiprins Lietuvos saugumą

Kanadoje su oficialiu vizitu viešėjęs Lietuvos
krašto apsaugos ministras Juozas Olekas,
dalyvaudamas Halifaxo tarptautiniame sau-

gumo forume, susitiko su Kanados gynybos minist-
ru Harjit Sajja. Susitikimo metu ministras J. Olekas

pasiūlė Kanados gynybos ministrui 2016 metais at-
siųsti į Lietuvą kanadiečių rotacinę kuopą dalyvauti
bendrose pratybose ir mokymuose bei sustiprinti
NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse.

– 6 psl. 

JAV gynybos sekretorius A. Carter (d.) pasitinka Lietuvos krašto apsaugos ministrą J. Oleką.
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„Kad pajusčiau, jog Lietuvai esu dar reikalingas”
DALIA SHILAS

„Į klausimą ‘iš kur esi?’ atsakiau gerokai  per  tūks-
tantį kartų, dažniausiai su išsamiu geografinės vie-
tos aprašymu ir išaiškinimu, kad jau  daugiau nei  25-
erius metus esame nepriklausoma valstybė. Kiek pa-
žįstų emigrantų, visi išdidžiai taria Lietuvos vardą”,
– rašė vienas iš apklausos ,,Lietuvos Respublikos pi-
lietybės išsaugojimas” dalyvių. 

Šią internetinę apklausą surengė PLB valdyba
siekdama išsiaiškinti, kokios priežastys ska-
tina išeivijos lietuvius, net ir kitų valstybių pi-

liečius,  siekti išsaugoti Lietuvos pilietybę.  PLB
valdyba ir apklausą paruošusi PLB Viešųjų ryšių ko-
misija dėkoja visiems pareiškusiems savo nuomo-
nę ir kviečia taip pat aktyviai dalyvauti savo šalių
lietuviškų bendruomenių veikloje lietuvybės ir
Lietuvos labui.

Apklausos tikslas buvo sužinoti, kokios yra svar-
biausios pilietybės išlaikymo paskatos. Per dvi
2015 m. spalio savaites apklausą peržiūrėjo 7 404 ir
į klausimą ,,kodėl norėtumėte išsaugoti Lietuvos Res-
publikos pilietybę tapęs šalies, kurioje gyvenate, pi-
liečiu?” atsakė 2 901 asmuo iš 63 pasaulio šalių. An-
ketoje buvo galima pasirinkti tinkamus atsaky-
mus arba įrašyti savąjį.

75,22 proc. visų pažymėjusiųjų savo lytį yra mo-
terys, vidutinis apklaustųjų amžius 39,5 metų: jau-
niausiajam – 16, vyriausiajam – 89.

Dauguma apklausos dalyvių turi įvairaus po-
būdžio aukštąjį išsilavinimą, tik keli procentai – vi-
durinį. Aktyviausiai savo požiūrį reiškė išvykę į už-
sienį po 1990 kovo 11 d. ir iš šių šalių: JAV (793), Jung-
tinės Karalystės (441), Norvegijos (302), Vokietijos
(190), Australijos (72). 

Atsakiusiųjų į apklausos klausimą geografija la-
bai plati, ir apima įvairias pasaulio šalis: iš Kipro
atsiliepė net 19 lietuvių, keturi – iš Jungtinių Ara-
bų Emyratų, po tris iš Argentinos ir Brazilijos, po

du iš Egipto, Indonezijos, Japonijos, Meksikos, Ni-
karagvos, Peru ir Urugvajaus, po vieną iš tokių ša-
lių, kaip Andora, Bahreinas, Filipinai, Honkongas,
Jordanija, Kenija, Kolumbija, Korėja, Libanas, Ma-
laizija, Mauricijus, Pakistanas, Palestina, Pietų Af-
rika, Kataras, Saudo Arabija, Seišeliai, Singapūras
ir Tanzanija ir kt. 

Štai kaip pasiskirstė apklaustųjų balsai: 

Galimybė išsaugoti prigimtinę teisę likti savo Tė-
vynės piliečiu 2 637 (91 proc.) 

Galimybė ateityje grįžti į Lietuvą gyventi ir dirb-
ti 2 173 (75 proc.) 

Galimybė dalyvauti Lietuvos rinkimuose ir
taip prisidėti prie artimųjų Lietuvoje gerovės 1 743
(60 proc.) 

Galimybė ginti Lietuvos interesus savo gyve-
namoje šalyje 1 668 (57 proc.) 

Galimybė dirbti, kurti savo verslą abiejose šalyse
1 413 (49 proc.) 

Galimybė padėti Lietuvai per savo gyvenamos
šalies vyriausybines institucijas, kuriose galima dirb-
ti tik turint tos šalies pilietybę 1 097 (38 proc.)

Galimybė būti ilgesnį laiką Lietuvoje be vizų 961
(33 proc.) 

Galimybė keliauti be vizų į daugiau pasaulio ša-
lių 772 (27 proc.) 

Matome, kad svarbiausias motyvas yra pri-
gimtinės teisės išsaugojimas ir galimybė grįžti į Lie-
tuvą gyventi ir dirbti.

Iš įrašytų papildomų atsakymų labiausiai pa-
brėžtas emocinis ryšys su tėvyne: ,,Lietuviu gi-
miau, lietuviu ir noriu mirti”, ,,Lietuviais esame mes
gimę, lietuviais norime ir būt!”, ,,Lietuvos Respub-
likos valdžia neturi teisės atimti pilietybės iš joje gi-
musio ir augusio Lietuvos piliečio”. ,,Nematerialus
ir nepamatuojamas didžiavimasis lietuviška kil-

me, ypač kai Lietuvos pilietybė tampa vis ‘retėjan-
ti’”. ,,Man atsisakyti pilietybės tai prilygsta atsisa-
kyti savo šeimos, negerbti savo protėvių, netekti da-
lies to, kas esi. Bet taip pat kurdamas šeimą kitoje
valstybėje turi būti pilnavertis”. ,,Nemanau, kad žmo-
gus turėtų prarasti savo pilietybę, pilietybę šalies, ku-
rioje gimė ir augo, kurioje šaknys ir protėviai, vien
todėl, kad gyvenimas susiklostė taip, kad jam reikia
išvykti svetur ir jam pavyksta įsitvirtinti ten”.

,,Galimybė būti gausesne tauta, o turint pilie-
tybę jausti didesnę atsakomybę dėl savo valstybės.
Pilietybė yra įsipareigojimas valstybei bei įgijimas
teisių dirbti valstybės labui”.

Kitas nurodytas svarbus pilietybės išsaugojimo
motyvas – ,,Suteikti būsimiems vaikams Lietuvos pi-
lietybę ir išsaugoti ryšį su artimaisiais bei Lietuva”.
,,Kad mano vaikai niekada neprarastų galimybės
grįžti į Lietuvą gyventi”. ,,Norėtųsi, kad mano vai-
kai išlaikytų LR pilietybę ir ateityje turėtų galimy-
bę pasirinkti, kurioje šalyje gyventi”. 

Užpildžiusieji anketą pabrėžė integracijos kitoje
šalyje svarbą – galimybę ,,išsaugojus savo Tėvynės
Lietuvos pilietybę, gauti darbą buvimo šalyje, kurioje
nepiliečiams labai mažai galimybių, o grįžus į Lie-
tuvą, nebūti našta”.  

,,Gyvenu JAV jau 29 metai, vyras Amerikos lie-
tuvis. Niekada nepriėmiau JAV pilietybės, nenorė-
jau prarasti Lietuvos. Išėję į pensiją planuojame grįž-
ti gyventi į Lietuvą, bet nepriėmusi JAV pilietybės
aš negausiu pensijos, nors čia dirbau visą gyvenimą.
Priėmusi JAV pilietybę prarasiu Lietuvos pilietybės
statusą, kurį stengiausi išsaugoti beveik 30 metų. Ko-
dėl Lietuvos įstatymai yra tokie nepalankūs SAVO
ŽMONĖMS?” 

,,ES įstatymas – už dvigubą pilietybę. Lietuva tei-
siškai nusižengia atimdama iš ES piliečiu pilietybę”.

,,Atsakymas, kurio nėra apklausoje: „Galimy-
bė neduoti kelio tiems, kurie kuria idiotiškus įsta-
tymus!” 

Nukelta į 6 psl.

Lapkričio 13 d. PLB valdybos atstovių susitikimas su LR Seimo Užsienio reikalų komiteto nariais (iš k.): Raimundas Karoblis, Kęstutis Masiulis, Vida Bandis, Arminas Lydeka, Dalia
Henke, Benediktas Juodka, Dalia Shilas, Vydas Gedvilas, Valerijus Simulik. Dalios Shilas fotoarchyvo nuotr. 
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kuo dėtas”, mes neįžeidžiame ir tų mūsų bičiulių mu-
sulmonų, kurie daugiau ateistai, nei musulmonai?
Nejaugi ponas V. Laučius nežino nė vienos musul-
moniškos bendruomenės ar valstybės, kuri būtų tai-
ki ir nuoširdžiai smerktų smurtą?

Kalbant apie teroristus-musulmonus mums vi-
suomet reikėtų prisiminti teroristus-krikščionis. Dar
visai neseniai, 1965–1984-aisiais metais armėnų te-
roristinės organizacijos Europos sostinėse, taip pat
ir Paryžiuje, žudė turkų diplomatus. Žudė ciniškai
– ir šaudydamos, ir sprogdindamos. Šių sambūrių
teroristams buvo nusispjauti, kad kenčia ne tik is-
lamo religiją išpažįstantys turkai, bet ir niekuo dėti
prancūzai, danai ar vokiečiai. Bet svarbiausia, kad
armėnų teroristams Prancūzija buvo labai atlaidi.
Teroristų iš Gnčak, Asala ar Dašnakcutiun nesu-
šaudydavo vietoje, net į kalėjimą iki gyvos gavos ne-
pasodino. Tiesiog po kelerių metų paleisdavo į lais-
vę. Ar toks dvejopas Europos požiūris į terorizmą –
teisingas, toleruotinas, pagirtinas?

Trečioji ir pati didžiausia klaida – Europos
flirtas su šiandienine Rusija. Rusija išties teroristinė
valstybė. Rusija tikrai nesuinteresuota Europos
gerove. Rusijai tikrai naudinga suirutė Europoje. To-
dėl žvelgiant giliau net atrodo, jog Prancūzijai, ku-
rios Prezidentas Francois Hollande ir vėl flirtuoja
su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, – neįma-
noma padėti. Pagalba neįmanoma, nes prancūzai
prašo užtarimo pas tuos, kurie ir netiesiogiai, ir tie-
siogiai atsakingi už prancūziškas nelaimes.

Politologas Stanislavas Belkovskis radijui „Echo
Moskvy” teigia, jog Rusijos slaptosios tarnybos
pui kiai informuotos, kas dedasi ISIL kontroliuoja-
moje teritorijoje. 

Štai beveik pažodžiui išversta citata iš S. Bel-
kovskio komentaro: „Akivaizdu, jog Putinas žinojo
apie Paryžiaus laukiančią bėdą iš anksto, nes jis turi
daug sumanių patyrusių agentų Islamo valstybės va-
dovybėje. Islamo valstybės kariniai vadovai – buvę
Saddam Hussein kariškiai. Tai reiškia, kad jie itin

lojalūs    buvusiai  Sovietų   Sąjungai
ir dabartinei Rusijai. Tad atmesti ver-
siją, jog Rusijos GRU ar kitos panašaus
pobūdžio struktūros neturi savo akių
ir ausų Islamo valstybėje, – kvaila”.

Jeigu neįtikina S. Belkovskio
įžvalgos, susiraskime 1978-aisiais me-
tais į Vakarus pabėgusio aukšto ran-
go sovietų slaptųjų tarnybų karininko
Iano Michajaus Pačepos komentarus,
bylojančius, jog Sovietų Sąjungos va-

dovybė tame regione turėjo dešimtis įtakingų agen-
tų, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas so-
vietinių laikų agentūrą neabejotinai perėmė į savo
rankas ir šiuo metu kontroliuoja savo „geležiniu
kumščiu”. 

Kodėl Prancūzija nesusipažinusi su generolo
Iano Michajaus Pačepos ir Ronaldo Ryčliakos prieš
keletą metų į anglų kalbą išversta knyga „Dezin-
formacija”, kur smulkiai pasakojama apie iš pradžių
Sovietų Sąjungos, o paskui ir Rusijos puoselėjamus
teroristus, – belieka spėlioti. 

Prancūzijai galima priekaištauti ir dėl nenoro
įsiklausyti į Turkijos slaptųjų tarnybų perspėjimus.
Jei Prancūzija būtų išgirdusi Turkijos išorės slap-
tosios tarnybos MIT perspėjimus, Paryžiaus policija
būtų galėjusi dar iki lapkričio 13-osios tragedijos su-
čiupti vieną iš teroro aktų organizatorių bei vyk-
dytojų.   Omenyje  turimas   Paryžiaus  pakraštyje
gyvenęs 29-erių metų amžiaus Ismael Omar Moste-
fai.  Būtent jis surengė teroristinį išpuolį Bataclan
teatre.

Hasnain Kazim leidinyje „Der Spiegel” rašo, jog
Turkijos išorės žvalgyba MIT net du sykius (2014-ųjų
gruodžio mėnesį ir 2015-ųjų vasarą) informavo
Prancūzijos teisėsaugą, kur konkrečiai gyvena įtar-
tinasis jaunuolis.

Tad kaip ištiesti paramos ranką prancūzams, ku-
rie, užuot prisiminę visas Rusijos teroristines akcijas
Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Kaukaze, įskai-
tant ir gyvenamųjų namų sprogdinimus Maskvoje
bei Volgodonske, priešiškumą Europos Sąjungai
bei  ypatingą neapykantą Amerikai, drįsta užuovė-
jos ieškoti Vladimiro Putino užgrobtame Kremliu-
je?

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tūkstantį kartų
teisi, sakydama, jog Rusija – teroristinė valstybė. Tei-
singi ir svarstymai, jog Lietuvai nedera dalyvauti
tarptautinėse Europos operacijose, kuriose koją
įkėlusi ir Rusija. 

NATO sostinėje tituluojamame
Briuselyje viešėjau vieną sykį. Sve-
čiavausi tuomet, kai Lietuva dar ne-
priklausė Aljansui ir, kalbant atvirai,
būta rimtų nuogąstavimų, ar mes kada
nors į šią organizaciją būsime priim-
ti. Atrodė, jog Aljanso vadovybė neiš-
drįs pyktis su Baltijos šalių narystei ar-
šiai besipriešinančiu Kremliumi.

Tąsyk žurnalisto, rašytojo, politi-
kos apžvalgininko Algimanto Čekuolio vadovauja-
ma grupė karinėmis temomis rašančių lietuvių žur-
nalistų aplankė ir pačią NATO būstinę, kur pri-
imami politiniai sprendimai, ir netoli Briuselio esan-
tį NATO karinį štabą Monse, kuriam nebaisios
atominių bombų atakos. Šių eilučių autoriui NATO
tuomet atrodė kaip viena didžiausių ir padoriausių
pasaulio galybių.

Kokie jausmai apninka nūnai, iš televizijos ek-
ranų žvelgiant į ištuštėjusį Briuselį, kur uždarytas
ir metro, ir restoranai, ir maisto parduotuvės?
Nuostaba, liūdesys, apmaudas, nusivylimas, gėdos
jausmas... Visi šie epitetai neatmestini, visi jie tin-
ka. 

Briuselio gatvės, kuriomis kadaise susižavėjęs
klaidžiojau įsimaišęs į turistų minią, – tuštutėlės.
Belgai ir Belgijos svečiai išsigandę sėdi užsibari-
kadavę namuose, viešbučiuose. Gatvėse vietoj tu-
ristų – ginkluoti kareiviai bei šarvuoti kariniai au-
tomobiliai. Ar galima įsivaizduoti ką nors bauges-
nio, klaikesnio? NATO sostinė Briuselis nepajėgia
sugauti iš Prancūzijos į šalį prasprukusio vienui vie-
no teroristo? Iš Prancūzijos atklydęs teroristas pa-
jėgus paralyžiuoti NATO sostinės gyvenimą? O
septynetas ar aštuonetas smogikų pajėgūs išžudy-
ti šimtus taikių paryžiečių ir sukelti suirutę vienoje
iš įtakingiausių, galingiausių Europos valstybių  –
Prancūzijoje?

Suprantu, jog nuo netikėtumų neapsaugotas net
pats stipriausias, galingiausias ir įžvalgiausias.
Šiems teiginiams iliustruoti tinka banalus pasku-
tinysis lietuviškas pavyzdys: Vidaus reikalų mi-
nistras Saulius Skvernelis dar taip neseniai tvirti-
no, jog į Lietuvą kartu su pabėgėliais iš Afrikos ir
Sirijos neprasibraus nė vienas blogų ketinimų tu-
rintis smogikas, todėl Lietuva gali jaustis saugi, o
pasirodo, kad iš mūsų uniformuotų pareigūnų au-
tomatą „Kalašnikov” pajėgus atimti net antrankiais
surakintas narkomanas. 

Įžūlus narkomano Igorio Molotkovo pabėgi-
mas iš jį saugojusių Lietuvos policininkų rankų jo-
kiu būdu nereiškia, kad S. Skvernelis – prastas mi-
nistras, o Lietuvos specialiosios pajėgos, iškilus pa-
vojui, nesugebėtų neutralizuoti teroristų. Ir vis
dėlto abejonių jau atsirado. Kaip padaugėjo ir abe-
jonių dėl NATO patikimumo. Tragedija Paryžiuje ir
sumaištis Briuselyje nesiderina su įtakingo, galin-
go NATO įvaizdžiu. 

Ne visos „Echo Moskvy” radijuje komentarus
savaitgaliais skelbiančios žurnalistės Julijos Laty-
ninos įžvalgos šių eilučių autoriui priimtinos, tačiau
šie jos žodžiai negalėjo neįsiminti: „Teroro aktai Pa-
ryžiuje surengti ne dėl karo Sirijoje, o todėl, kad Eu-
ropa labai silpna” bei „Nėra stipraus islamo, yra tik
silpna Europa”. 

Kad ir kaip būtų skaudu mums, europietiškų
vertybių gerbėjams, privalome pripažinti, jog rusų
žurnalistės žodžiuose esama tiesos. Mes, vakarie-
tiškų vertybių šalininkai, esame silpni, nes, ištikus
bėdai, visuomet ieškome ne savų, o svetimų klaidų. 

Bet juk pirmiausia derėtų narplioti savas klai-
das. Kiek jų esame padarę, kokio pobūdžio toks klai-
dos?

Politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius tei-
sus, tinklalapyje delfi.lt sukritikavęs vakarietišką
kairuolišką liberalizmą, užprogramavusį ir liberalią
migracijos politiką, ir politinį korektiškumą. Būtent
tai sukėlė suirutę visoje Europoje. Straipsnyje
„Kruvinos skerdynės Alacho garbei” jis pastebi, jog
per didelis draugiškumas ir nuolaidžiavimas sve-
timiesiems negali atnešti taikos ir ramybės. 

Šitaip teigdamas apžvalgininkas teisus. Ta-
čiau jis neteisus rašydamas: „Po eilinio išpuolio ku-
rioje nors Europos sostinėje visi paverkia, parodo
solidarumą, politikai pasako ugningas kalbas, tuo-
met būtinai išaiškina, jog ‘islamas, kaip visada, nie-
kuo dėtas’, – ir vėl visi taikiai laukia naujų kruvi-
nų skerdynių Alacho garbei”. 

Ši citata verčia suklusti. Ar suplakdami į vieną
krūvą visus musulmonus, mes tuo pačiu neatstu-
miame tų, kurie – neabejotini mūsų draugai ir są-
jungininkai? Ar pabrėždami, jog Islamas yra „vis-

Didžiausia 
prancūziška klaida
GINTARAS VISOCKAS

Kariuomenės stiprybė – narių pasiaukojimas
Atkelta iš 1 psl.

Pasak Prezidentės, Lietuva stiprėja ryžtingai
modernizuodama savo kariuomenę – toliau stip-
rinamos nacionalinės greitojo reagavimo pajė-
gos, įkurtas NATO pajėgų integravimo centras, tu-
rime gausų būrį motyvuotų, savanoriškai į ka-
riuomenę atėjusių šauktinių. Šalies vadovė pa-
brėžė, jog esame ne vieni – jaučiame tvirtą sąjun-
gininkų paramą, tobuliname mūsų veikimą kartu
ir užtikrintai lygiuojamės į aukščiausius stan-
dartus atitinkančias moderniausias kariuome-
nes. 

1918 m. lapkričio 23-ioji laikoma oficialia Lie-
tuvos kariuomenės atkūrimo diena. Šią dieną
prieš 97 metus tuometis ministras pirmininkas Au-
gustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo pra-

dėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos.
Minint Lietuvos kariuomenės dieną šalies

miestuose vyksta iškilmingos karių rikiuotės,
ginkluotės ir technikos parodos, apdovanojimų iš-
kilmės, šventiniai koncertai. Kaip ir kasmet pa-
grindinis šventės akcentas – Vilniaus Katedros
aikštėje vykusi iškilminga karių rikiuotė ir para-
das Gedimino prospektu. Iškilmingoje rikiuotėje
vidudienį ir kariniame parade kartu su Lietuvos
kariais dalyvavo ir NATO sąjungininkų greitojo
reagavimo pajėgų korpuso kariai, taip pat sąjun-
gininkai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Len-
kijos. Prieš iškilmingą rikiuotę už Lietuvos ka-
riuomenę Lietuvos kariuomenės ordinariato Šv. Ig-
noto bažnyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios. 

ELTA
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Dr. Vita Juknevičienė JAV domėjosi demokratijos įgyvendinimo praktika
ZENONAS RIPINSKIS

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vie-
šojo administravimo katedros lektorė dr. Vita Juk ne-
vičienė lapkričio pradžioje grįžo iš mokslinės sta-
žuotės Kent State Uni versity Ohio valstijoje. Moks-
lininkė, kurios mokslinių interesų sritys yra viešojo
valdymo modernizavimas ir inovacijų valdymas bei
regioninė plėtra, dvi savaites bendravo su kolegomis.
Šiame universitete ji domėjosi viešosios politikos for-
mavimo procesais savivaldos ir nacionaliniu lygiu,
skaitė ir pati lankė paskaitas, susiti ko su Clevelando
miesto vadovais bei įvairių visuomeninių organiza-
cijų atstovais. 

– Koks buvo stažuotės JAV tikslas?
– Mano stažuotės tikslų buvo keletas. Vienas iš

jų – užmegzti ryšius su Kent State University Vie-
šosios politikos departamento kolegomis. Labai
gražius ryšius turime su Ne braska University Oma-
hoje, todėl norėtųsi plėsti ryšius ir bendradarbia-
vimo su kolegomis Ameri koje galimybes, nes dažnai
gauname siūlymų tarptautiniams projektams, ku-
riuose dalyvautų partneriai iš JAV ir kitų šalių. Ki-
tas mano tikslas buvo detaliau susipažinti su de-
mokratijos įgyvendinimo praktika JAV, todėl ma no
veikla neapsiribojo vien Kent State University.
Džiaugiuosi, jog at sirado galimybė pagilinti žinias
apie viešojo administravimo praktiką de mokratijos
šimtmečius skaičiuojan čioje šalyje lankantis Cle-
velando miesto savivaldybės finansų komiteto, taip
pat tarybos posėdžiuose, Cuyahoga apskrities ta-
rybos posėdyje, susitikimuose su vietos viešojo ad-
ministravimo institucijų atstovais – Clevelando
miesto meru Frank G. Jackson, miesto tarybos na-
riais Mi chael D. Polensek ir Dona Brady, Cle velando
miesto savivaldybės valdžios ir tarptautinių reika-
lų vadove prie mero institucijos Valerie J. McCall,
komisaru F. S. Szabo (atstovaujančiu Cleveland
Hopkins tarptautiniam oro uostui). 

Norint įsigilinti į visuomenės poveikio val-
džios sprendimams ypatu mus, vyko susitikimai
su įvairių organizacijų, turinčių įtakos viešajai
politikai vietos ir nacionaliniu lygmeniu, vadovais
ir atstovais.

Siekdama identifikuoti, kokias pedagogines
priemones JAV dėstytojai naudoja paskaitų metu,
lankiausi  užsiėmimuose Kent State University. Tai
buvo puiki galimybė stebėti, kaip profesoriai dirba
su studentais, kokius jie taiko metodus, kaip stu-
dentai diskutuoja, kaip jie tampa aktyvūs ir kt. 

– Kokios organizacijos turi di džiausią poveikį vieša-
jai politikai JAV? Kokiais būdais jos daro įtaką viešajai po-
litikai?

– Supratau, kad praktiškai demo kratija JAV vei-
kia per tam tikras pi liečių asociacijas ir organiza-
cijas. Žmonės savanoriškai vienijasi į organizacijas,
kurios atstovauja tam tik roms grupėms, tarkim, tau-
tinių ma žumų, įvairių bendruomenių ar tam tikrų
profesijų atstovų. Tose organizacijose yra vadina-
mieji vykdomieji direktoriai, kurie yra tam tikri tar-
 pininkai tarp bendruomenės ir organizacijos, įgy-
vendinančios tam tik rus projektus, ir politikų. Man
atrodo, kad pavyksta pasiekti norimų re zultatų tik
tada, kai tie vadinamieji tarpininkai yra profesio-
nalai, atsa kingai atliekantys savo pareigas.

Labai didelį įspūdį padarė sava norystė. Žmonės
stengiasi įsitraukti į įvairias veiklas, stengiasi
įgauti kuo daugiau patirties ir vėliau siekia tam tik-
ros karjeros visuomeninėse organizacijose. 

Viešajai politikai didžiausią įta ką gali padary-
ti įvairių piliečių organizacijų socialinės iniciaty-
vos. Dau gelis iniciatyvų yra finansuojamos pačių or-
ganizacijų narių. Žmonės aukoja lėšų tam tikrų or-
ganizacijų veiklai, kad šios galėtų vykdyti įvairius
projektus, daryti spaudimą politikos formuotojams,
kad gautų grįžtamąjį rezultatą įvairių įstatymų ir
nutarimų pavidalu, kad būtų spren džiamos jų so-
cialinės problemos. Ži noma, tokia sistema susifor-
mavo ne per vienerius metus.

Kad ir kokio išsivystymo šalis bū tų, vis tiek so-
cialinės problemos yra labai aktualios. Ypač tos, ku-
rios susijusios su mažas pajamas gaunančiomis šei-
momis, su jų šeimos narių menkomis galimybėmis
įgyti aukštąjį išsilavinimą ir kt. Atsto va vimas šių
žmonių interesams  įvai riose JAV institucijose vis
dar yra la bai aktualus. 

Teko dalyvauti Clevelando mies to finansų ko-
miteto posėdyje, kur mačiau, kaip demokratija vei-
kia vie tos savivaldoje. Posėdyje dalyvavo ne tik ta-
rybos nariai, bet ir finansavimo prašančiosios or-
ganizacijos atstovai, kurie argumentavo, kodėl yra
prašoma vienokios ar kitokios finansinės pagal-
bos, atsakė į įvairius tarybos na rių klausimus, pa-
teikė skaičius. Bendruomenės nariai turi teisę pa si-
sakyti svarstomais klausimais net gi miesto ir ap-
skrities tarybų po sėdžių metu. Tai pas mus pasitai-
ko retokai.

– Ar amerikiečiai susipažinę su viešosios politikos si-
tuacija Lie tuvoje, Rytų Europoje? Kaip ją vertina?

– Amerikiečių pageidavimu, pa ruo šiau prane-
šimą tema „Galimybės, iššūkiai ir dinaminė post-
sovietinės Lietuvos kaita”. Jis turėjo trukti tik 20
min., tačiau dėl daugybės studentų ir dėstytojų
klausimų užsitęsė apie valandą. Supratau, kad kai ku-
riems amerikiečiams Lietuva – dar visai nežinomas

kraštas. Kai kurie net ne supranta, kur ji yra. Tačiau
yra ir daugybė žmonių, ypač doktorantų, ku rie labai
gerai susipažinę su tuo, kas vyksta Lietuvoje, Balti-
jos šalyse ir Rytų Europoje, ypač Ukrainoje. Jie do-
mėjosi, koks Lietuvos visuomenės požiūris į NATO,
kokie lietuvių ir len kų santykiai, su kokiomis tau-
tinių mažumų problemomis susidu ria Lietuvos val-
džios institucijos ir kokius priima sprendimus. Jie
klau sė, koks Lietuvos valdžios požiūris į Vladimiro
Putino sprendimus ir jo užsienio politiką.

Lankiau  paskaitas. Jų metų kal bėjome apie re-
gionalizmą ir studentai turėjo progos pasisakyti apie
įvai rius Rusijos regionus. Aš plačiau pa aiškinau Ka-
liningrado srities situa ciją. Kai kuriems amerikie-
čiams studentams buvo naujiena išgirsti, kad Lietuva
yra šalis, skirianti Kalinin grado sritį nuo Rusijos te-
ritorijos. Kaip minėjau, labai gerai tarptautinę geo-
politinę situaciją išmano dokto rantai, kurie manęs
klausė, koks mūsų požiūris į situaciją Ukrainoje ir
Sirijoje.

– Ką amerikiečiai mano apie įvykius Ukrainoje, Siri-
joje? Koks jų požiūris į ES sprendimus priimti pabėgėlius
iš pietų regionų? 

– Dėl pabėgėlių kalbėjome ir paskaitų metu, ir
po jų. Amerikoje vyko ir tebevyksta didelės diskusijos
šiuo klausimu. JAV prezidentas Ba rack Obama lin-

Iš k.:  dr. Viktoras  Stankus, Clevelando miesto savivaldybės Valdžios ir tarptautinių reikalų vadovė Valerie J. McCall, V.
Juknevičienė ir Cle velando miesto meras Frank G. Jack son. 

Clevelando Lietuvių Bendruomenės klube įsikūrusioje bibliotekoje. V. Juknevičienės asmeninio archyvo nuo-
traukos
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos Dukterų draugija (LDD) buvo
įkurta 1959 m. Čikagoje. Tai vie na lab-
daros organizacijų, veikiančių iki šiol. Lie-
tuvos Dukterų draugijos steigėjas bei ka-
pelionas buvo kun. dr. Feliksas Gureckas.
Jis draugiją glo bojo ir jos veikla rūpinosi
iki paskutinio atodūsio. Mirė 1977 m. va-
sario 4 d. Jam mirus draugijos veikla ne-
sustojo. Jo pradėtas artimo meilės dar-
bas tęsiamas. 

Netrukus draugija atgarsio susi-
laukė ir kituose JAV miestuose.
Jos padaliniai buvo įsteigti

Rockforde, Los Angeles, Seattle, Was-
hingtone, St. Petersburge, Juno Beach,
New Yorke, Detroite bei kituose mies-
tuose. Dukterų draugijos gyvavimo me-
tais keitėsi pirmininkės, narės, aplinka,
gyvenimas. Nesikeitė tik Dukterų drau-
gijos šūkis: „Ištieskime pagalbos ranką
vargstantiesiems”. Lietuvos Duk terų
draugija į savo įstatus yra įsirašiusi tris
veiklos principus: pa prastumo, gar-
bingumo ir meilės. 

Lietuvos Dukterų draugijos De t-
roi to skyrius buvo įsteigtas 1975 m.
Per 40 metų draugijos pirmininkės
buvo: Irena Alantienė, Danutė Jan kie-
 nė, Vida Juškienė, Janina Mitkie nė, Jū-
ratė Pečiūrienė, Stasė Smalins kienė, Ra-
munė Mikailienė ir Kazė Vis kantienė.

Tą sekmadienio, lapkričio 8 d., ry -
tą krintantys rudens paliesti lapai ir
gražus, saulėtas oras kėlė nuotai ką, o
labdaros pietūs Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijos Kultūros centro salėje,
Southfield, MI, pradžiugino ir pratur-
tino visų čia susirinkusių sielas. Šią die-
ną apylinkės lietuviai turėjo geros pro-
gos susipažinti su Dukterų draugijos da-
bartine veikla ir ją taip pat paremti.
Labdaros die nos pietų visas pelnas yra
skiriamas paremti dvi daugiavaikes
šeimas. Dvidešimt žmonių gyvena skur-
džio mis sąlygomis keturiuose kam ba-
 riuose be patogumų. Bute reikia re-
 monto, reikia dviejų langų, reikia pa ta-
 ly nės, rankšluosčių. Reikia įrengti vo-
 nią, nes šeima neturi kur praustis. Kai
Tauragės katalikių moterų drau gijos
pirmininkė Remigija Černiaus kienė ir
jos draugijos moterys ap lan kė šią šeimą,
pamatė visą būrį mur zinų įvairaus am-
žiaus vaikų. Vai ku čių mama nedejuoja,
tik sako, kad niekas jų neremia. „Žibu-
rio” lituanis tinės šeštadieninės mo-
kyklos mokinukai ir jų tėveliai dosniai
pa aukojo rūbų. Buvo paruošta įvairių
dy džių žieminių rūbų, batų, pataly nės
ir t. t. dvylikai vaikučių. LDD su mokėjo
už 11 siuntinių persiuntimą ir dviejų
buto langų sutaisymą. 

Antrosios daugiavaikės šeimos pa-
dėtis taip pat negera. Šeimos galva, tė-
tis, buvo atleistas iš darbo. LDD šei mai
nupirko šaldytuvą ir pasiuntė vie ną
siuntinį. Taip pat LDD prisidėjo prie
medikamentų, skirtų šios šei mos vai-
kučiams, išlaidų.

Organizacijos „Vaiko vartai į moks-
lą” „Vilties vėrinėlių” centras kreipėsi
į LDD su prašymu paruošti vaikučiams
kalėdines dovanėles. Lie tuvos Dukterų
draugijos narė Rūta Mikulionienė su-
organizavo „Žibu rio” šeštadieninės mo-
kyklos moki nius ir jų tėvelius prisidė-
ti prie Ka lėdų dovanėlių vaikučiams Že-
maičių Kalvarijos (Plungės rajono) vai-
kų centre „Vilties vėrinėliai”. Jų ten yra
46 vaikai. Mokinukams bei jų tėve-

 liams buvo išplatintas kvietimas, kad
kiekviena šeima nupirktų dovanėlę
vienam mokiniui, kurios vertė būtų
apie 20 dol. Buvo prašyta, kad vienoje
dovanėlėje būtų praktiškas daiktas,
pvz., kepurė, skarelė, pirštinės, šali-
 kas ir t. t. bei vienas pramoginis daik-
tas, pvz., meškiukas, lėlė, žaidimas, dė-
 lionė ir t. t. Džiugu, kad mokinukai ir jų
tėveliai labai aktyviai atsiliepė į šį pra-
šymą. O Evangelizacijos komi teto pir-
mininkas Vitas Sirgedas kar tu su Su-
tvirtinimo sakramento kandidatais pa-
dėjo dovanas supakuoti. Dovanos buvo
išsiųstos sekmadienį, lapkričio 8 dieną.
„Vilties vėrinėlių” centrą dovanos tu-
rėtų pasiekti iki šv. Kalėdų. LDD su-
mokėjo už siuntinių  persiuntimą (5 dė-
žes). 

Parapijiečiai taip pat buvo dosnūs
ir „Vilties vėrinėlių” centrui pa aukojo
565 dol. Vilkaviškio vyskupijos „Cari-
tas” buvo nusiųsta 1 700 JAV dol. pa-
remti tris šeimas, kurioms rei kia skal-
bimo mašinos, vaikams aki nių, rašo-
mojo staliuko, karšto vandens katilo bei
įvairių vaistų. Taip pat bus tęsiama pa-
rama Žemaičių Kal varijos jaunai šei-
mai. Jai bus nu siųsti kalėdiniai siun-
tinėliai. LDD narės taip pat lanko ligo-
nius, sene lius ir padeda finansiškai
jiems ir jų šeimoms. 

Detroito LDD skyriaus pirminin kė
Ramunė Mikailienė ir val dyba yra be
galo dėkingos „Žibu rio” mokyklos mo-
kinukams, jų tėve liams bei parapijie-
čiams už talką ruo šiant dovanė les, ren-
kant aukas ir kitokią paramą bei daly-
vavimą šiuose labdaros pie tuose!

Tą dieną labdaros pietuose susi rin-
ko daugiau nei 150 geradarių ir rė-
 mėjų. Daug triūso buvo įdėta, kad ši lab-
daros popietė pavyktų. Už tai esa me dė-
kingi Ramunei Mikailienei, Lietuvos
dukterų draugijos skyriaus pirminin-
kei, ir valdybai, narėms bei visiems, pri-
sidėjusiems prie popietės rengimo.
Buvo išreikšta padėka šeimininkėms –
Izabelei Korsakienei ir Lelei Viskan-
tienei bei jų talkinin kėms – Elenutei Al-
kuvienei, Vidai Kin čienei, Sue Bubne-
lis, Patt Kau ne lis, Birutei Duncan, Elea-
norai Gri gai tienei, Gražinai Ankienei,
Laurai Alkevičius ir šių eilučių autorei.
Ačiū visiems, parėmusiems Lietuvos
Dukterų draugijos renginį ir reikš min-
gai prisidėjusiems prie kitos Lie tuvos
Dukterų draugijos veiklos bei paramos
tautiečiams! Visas šios po pietės pel-
nas bus skirtas remti Lietu vos Dukterų
ateities veiklą – globoti vargingas ir į ne-
laimę papuolusias šei mas bei žmones su
negalia Lietu voje ir čia, JAV.

Ši diena buvo tikrai nuotaikinga ir
reikšminga! Kas atėjo – nesigailėjo! Nė
vienas renginys, nė viena šventė nega-
li būti sėkminga be karštų, mei le arti-
mui degančių širdžių. Šią popietę  Lie-
tuvos Dukterys ir jų rėmėjai susijungė
bendram tikslui. Ištiesta pagalbos ran-
ka kitu delnu grįžta šimteriopai.

Lietuvos Dukterų draugijos De t-
roi to skyriaus valdybą sudaro: pir mi-
ninkė – Ramunė Mikailienė; vice pirmi-
ninkė – Susan Bubnelienė; sek retorė –
Nijolė Zelwinder; iždinin kė – Patt Kau-
nelis; narės: Rūta Baublys-Striupaitie-
nė, Birutė Dun can, Vilija Idzelis-Wlo-
sinski, Regina Juškaitė-Švobienė, Iza-
belė Korsakie nė ir Lau ra Alkevičius.

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lie-
tuvos Dukterų draugijos šūkį: „Išties-
kime pagalbos ranką mūsų vargstan-
tiems čionai ir Lietuvoje”.

kęs priimti dalį Siri jos pabėgėlių į
JAV, tačiau prasidėjusi aktyvi rin-
kimų kompanija užgožia šį klausi-
mą. Amerikos visuomenė labai ak-
tyviai yra įsijungusi į debatus, nes
šiuo metu žmonės balsuoja už vieti -
nės valdžios kandidatus. Taigi vieno
iš pretendentų į prezidentus pozici-
ja yra ta, kad JAV neturėtų priimti
pa bėgėlių iš Sirijos ar Europos šalių,
nes tai yra Europos problema. Kita
vertus, pati Amerika juk yra daugia -
kultūrė šalis. Kent State University
ir Clevelande studijuoja ir gyvena
daug įvairių tautybių žmo nių. Jie
klausia, kaip Europa žada susitvar-
kyti su tokia gausybe Sirijos pabė-
gėlių? Mano nuomone, vertinant si-
tuaciją dėl pabėgėlių reikėtų ne pa-
miršti, kad Europa labai sparčiai se-
nėja. 

Po keleto metų galime sulaukti
situacijos, kai dirbančiųjų bus ma-
 žiau negu pensinio amžiaus žmonių.
JAV valdžios požiūriu, visuomenę
reikia atnaujinti, todėl į šalį bando-
ma integruoti didelį skaičių emig-
rantų iš Lotynų Amerikos. Europo-
je situaciją spręsti irgi būtina. Aiš-
ku, trumpuoju laikotarpiu susidur-
sime su gausybe  pabėgėlių integ-
racijos į visuomenę problemų, bet il-
guoju lai kotarpiu tai bus žmonės,
kurie padės sukurti ekonominę ir so-
cialinę ge rovę Europoje. Amerikie-
čiai taip pat mano, kad tautinės ma-
žumos ilguoju laikotarpiu neabejo-
tinai prisidės prie ekonominės ir so-
cialinės gerovės kūrimo.

– Ar tuomet Lietuvai, mažai vals-
tybei, nekyla savo kultūrinio identiteto
praradimo grėsmė?

– Aš lankiausi Clevelando Lietu -
vių Bendruomenėje. Man labai gra-
žu, kad jie turi savo parapiją, lietu-
vių klu bą, tautinius ansamblius,
vaikų šokių grupes, rengia įvairias
lietuvių dienas, gamina lietuviškus
patieka lus, vis dar puikiai kalba
lietuviškai, o po visą Ameriką išsi-
dėstęs lietuviškų mokyklų ir mo-
kyklėlių tinklas. Vadinasi, nėra
identiteto praradimo, nors ir jie gy-
vena daugiakultūrėje ap linkoje. Gal-
būt tai netgi padeda tapti liberales-
niems ir atviresniems visuo menėje.

– Kokius projektus numatote vykdyti
su Kent State University?

– Geriausia, kai informacija
per tei kiama iš lūpų į lūpas. Uni-
versi te tas yra įsipareigojęs priimti
studijuoti du Šiaulių universiteto ba-
kalauro ar magistro studijų prog-
ramos studentus vieno semestro
studijoms ar ba vieną studentą vie-
niems mokslo metams. Šis univer-
sitetas padengs studijų išlaidas. Grį-
žusi į savo univer sitetą ir susitiku-
si su viešojo ad ministravimo stu-
dentais šią informaciją išplatinau, ir
jau keletas studentų išreiškė susi-
domėjimą. Po paskai tos universite-
te atsirado doktorantų, kurie labai
susidomėjo Lietuva ir ga limybėmis
atlikti tyrimus Rytų Euro poje. 

Mokslininkų bendradarbiavi-
mas galės prasidėti tada, kai bus pa-
skelbti kvietimai teikti paraiškas
naujiems projektams ir finansavi-
mui gauti ir kai bus laimėti projek-
tai. Teks tru putėlį palaukti. Tačiau
Kent State University Politikos
mokslų departamento vadovas prof.
Andrew Barnes ir kiti mokslininkai
visuomet yra atviri pasiūlymams
kartu rengti straipsnius  bendromis
tyrimų temomis.

Šis universitetas turi savo fi-
lialus Italijoje ir Vokietijoje. Yra
galimybė vykti skaityti paskaitų
vasa ros stovyklose, rengiamose šio-
se in stitucijose. Tai yra tam tikra
tarptautinė patirtis, kuri praplečia
kompetencijas, išmoko dėstytoją
būti at viresnį, geriau perteikti ži-
nias studentams. Kultūriniai skir-
tumai, ku rie egzistuoja tarp skir-
tingų šalių, daro poveikį. Mokslinės
stažuotės už sienyje sudaro galimy-
bę artimiau susipažinti su naujau-
siomis tendencijomis mokslo pa-
saulyje, kartu su vokiant, kaip pro-
cesai vyksta išsivys čiusiose šalyse.
Mokslininkui negalima užsidaryti
tik prie kompiuterio ar bibliotekoje,
o būtina nuolat bendrau ti su stu-
dentais ir kolegomis kitose šalyse.

Esu labai dėkinga Lietuvos gar-
bės konsulei Ingridai Bublienei ir
Kent State University Meno ir moks-
lų fakulteto išorinių ryšių direk-
 torei Sandrai Morgan, kurių pa-
stangomis įvyko ši stažuotė.

Lietuvos Dukterų draugijos
Detroito skyriaus labdaros pietūs

DRAUGAS  773-585-9500

www.draugas.org

Su Clevelando miesto tarybos nariu Michael D. Polensek ir dr. Vik toru Stankumi



DRAUGAS6 2015 LAPKRIČIO 24, ANTRADIENIS

Iš k.: Vida Bandis, Dalia Henke, Kęstutis Masiulis ir Dalia Shilas.

Atkelta iš 2 psl.

,,Suprantama, kad mūsų sporti-
ninkai gali išlaikyti Lietuvos pilietybę.
Bet, jei duodama dviguba pilietybė
garsinantiems Lietuvos vardą, tai dau-
guma emigrantų padarė daug didesnį
darbą nei mūsų ‘žvaigždės’ su dviem
pasais. Į klausimą ‘iš kur esi’ atsakiau
gerokai  per tūkstantį  kartų, dažniau -
siai su išsamiu geografinės vietos ap-
rašymu ir išaiškinimu, kad jau dau-
giau nei  25-eri  metai esame nepriklau -
soma valstybė. Kiek pažįstų emigran-
tų, visi išdidžiai taria Lietuvos vardą,
visi piktinasi, kai mus maišo su len-
kais ar rusais, ir taiso tą nesusiprati-
mą. Jei tai nėra Lietuvos vardo garsi-
nimas, tada nežinau, kas yra. Visgi po-
kalbis įstringa galvon žymiai giliau,
nei per NBA rungtynes komentato-
riaus numestas ‘from Lithuania’”.

Svarbus įrašas, į kurį reikėtų at-
kreipti dėmesį, – tai įsivaikinimo klau-
simas turint tik Lietuvos pilietybę.

Sulaukėme ir tokių:

,,Klausimas man netinka, nes pa-
grįstas prielaida, kad noriu Lietuvos
pilietybės. Esu nuomonės, kad su pi-
lietybe siejasi ir atsakomybė bei pa-
reigos atlikimas pilietybę išduodan-
čiam kraštui. Tai įskaito mokesčių
mokėjimą, karinę tarnybą, t.t. Įdomu,
kiek žmonių atsisakytų visokių pilie-
tybių, jei suprastų, kad iš jų reikalau-
jamas ir pareigos kraštui atlikimas, o
ne tik savanaudiškas bevizis pakelia-
vimas po daugiau šalių bei verslo plėt-

ros galimybės? Lietuvos interesus gy-
nėme ir giname gyvenamuose kraš-
tuose be Lietuvos pilietybės. Padėti Lie-
tuvai per gyvenamosios šalies vy-
riausybines institucijas labiau gali
gyvenamo krašto piliečiai, o ne kitos
šalies piliečiai. Tam yra diplomatinė
tarnyba. Tai nebūtina jos interesų gy-
nimui. Jei Lietuvoje negyveni, kam da-
lyvauti jos rinkimuose? Nematau nie-
ko blogo išsiimti vizą, jei nori ilgiau pa-
buvoti Lietuvoje. Daug šalių tai daro ir
ima rimtus mokesčius už tai – tai tik
šiek tiek padeda Lietuvai.”

Džiaugiamės, kad ši apklausa su-
laukė didelio tautiečių dėmesio ir gero
įvertinimo:

,,Visos nurodytos priežastys vie-
nodai svarbios”, ,,Pasirašau po visais
anksčiau pateiktais atsakymais.”

Taigi, lietuviai, išsibarstę po visą
pasaulį, gyvena, dirba, kuria šeimas,
augina vaikus ir...  nepamiršta Lietu-
vos. Tikėkimės, ir Lietuvą įsiklausys
į nuoširdų balsą: „Gimiau ir augau Lie-
tuvoje. Myliu savo šalį. Tačiau taip pat
myliu savo vyrą ir gerbiu šalį, kurio-
je jis gimė ir užaugo. Lietuva yra per
maža, kad visi rastų antrąsias puses tik
joje. Juk meilė ateina nelaukta. Mūsų
šeima norėtų gyventi abejose šalyse ir
jaustis pilnaverčiais šių šalių pilie-
čiais, kurti verslus, auginti ten savo
vaikus. Juk kultūrinė įvairovė ugdo to-
leranciją ir reikiamas vertybes. Neat-
imkite šios galimybės iš mūsų.”

Dalia Shilas – PLB Viešųjų ryšių
komisijos pirmininkė

„Kad pajusčiau, jog Lietuvai 
esu dar reikalingas”

Susitikime D. Henke pristatė naująją valdybą ir jos trejų metų tikslus, taip pat pilietybės
anketos rezultatus. Daug diskutavome apie trečiabangininkų aktyvumą, pilietybės iš-
saugojimą ir vienos apygardos užsieniečiams galimybę. PLB nusivylimui, Lietuvos val-
džia ruošiasi pilietybės referendumui.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

JAV ir Kanada toliau stiprins
Lietuvos saugumą

Patikslinimas 
Patiksliname, kad lietuvių pianisto Viktoro
Paukštelio koncertas (pokalbis su muzikantu
buvo išspausdintas š. m. lapkričio 19 d. laidoje)
vyko Weill Recital Hall (268 sėdimos vietos).
Taip po jos atnaujinimo buvo pavadinta salė,
anksčiau žinoma kaip Carnegie Hall. Weill
Recital Hall yra tame pačiame pastate New
Yorke, kur yra Stern Auditorium (2804 sėdimos
vietos). Nors ir mažesnė, Weill Recital Hall yra
pakankamai žinoma ir prestižinė koncertų
salė, kur nelengva patekti ir reikia tik džiaugtis,
kad Paukštelis turėjo progos ten koncertuoti.

Redakcija

Atkelta iš 1 psl.

Kanados kariai šių metų lapkričio
9–20 dienomis dalyvavo Lietuvoje vy-
kusiose tarptautinėse pratybose ,,Ge-
ležinis kardas” (angl. ,,Iron Sword”) ir
,,Maple Arch 2015” (liet. ,,Klevo skliau-
tai 2015”). Kanada taip pat skyrė tris
karininkus į Lietuvoje įkurtą NATO
štabą. 2014 metais Kanados naikintu-
vai sustiprino NATO oro policijos mi-
siją Baltijos šalyse.

Kalbėdamas apie paramą Ukrai-
nai, ministras J. Olekas pasiūlė Ka-
nadai paremti trišalės Lietuvos, Len-
kijos ir Ukrainos brigados (LITPO-
LUKRBRIG) projektą ir kartu mokyti
ir rengti brigadai priskirtus Ukrainos
karius.

Prieš tai lankydamasis Washing-
tone krašto apsaugos ministras J. Ole-
kas su kolega, JAV gynybos sekreto-
riumi Ashton Carter aptarė moder-
nizuotų ,,Stryker” pėstininkų kovos
mašinų pirkimo galimybes. Lietuva
norėtų jų įsigyti, tačiau Washingtonas
dar nėra pateikęs savo oficialaus pa-
siūlymo. Tiesa, JAV jau kitąmet galė-
tų atsiųsti šių nemodernizuotų šar-
vuočių, kol būtų įvykdytas užsakymas.

,,Suprantame Lietuvos poreikį
šias kovos mašinas turėti kaip įma-
noma anksčiau ir atsakysime į jį, pa-
teikdami detalų pasiūlymą dėl dabar
turimų kovosi mašinų ‘Stryker’ atga-
benimo į Lietuvą jau kitais metais”, –
sakė A. Carter.

JAV gynybos sekretorius taip pat
pareiškė paramą Lietuvos iniciaty-
vai kurti regionines vidutinio nuoto-
lio gynybos sistemų architektūras ir
užsiminė, kad Washingtonas gali da-
lyvauti projekte.

Anot A. Carter, tęsiamas Europos
saugumo užtikrinimo iniciatyvos fi-
nansavimas leis JAV išlaikyti pajėgas
ir planuojamą dislokuoti ginkluotę ir
toliau stiprinti buvimą Lietuvoje. Su-
sitikime su J. Oleku JAV gynybos sek-
retorius taip pat teigiamai įvertino Lie-
tuvos įsipareigojimus Afganistane,
įskaitant tolesnį karių buvimą šioje ša-
lyje. 

Ministras J. Olekas ir jį lydinti de-
legacija taip pat lankėsi Pennsylva-
nijoje, kur susitiko su gubernatoriumi
Tom Volf  ir Pennsylvanijos naciona-
linės gvardijos vadu generolu James
Joseph. 

ELTA

Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas (d.) ir JAV gynybos sekretorius Ashton
Carter. KAM nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Palanga (prezidentūros info) –
Lietuvos Respublikos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės kvietimu Palan-
goje surengtas Baltijos valstybių va-
dovų susitikimas. Tradicinis aukš-
čiausio lygio susitikimas, į kurį atvy-
ko Latvijos prezidentas Raimonds Vē-
jonis ir Estijos prezidentas Toomas
Hendrik Ilves, kasmet rengiamas vis
kitoje Baltijos šalyje. 

Trijų Baltijos valstybių Preziden-
tai kalbėjo visai Europai ir regionui ak-
tualiais klausimais – kaip įveikti mig-
racijos krizę, stiprinti regiono gynybą
ir saugumą, aptarė Paryžių sukrėtu-
sias teroristines atakas ir kaip užtik-
rinti tokių išpuolių prevenciją.

Europą sukrėtusi stichinė pabė-

gėlių krizė, išaugusi teroristinės or-
ganizacijos „Islamo valstybė” grėsmė
ir agresyvi Baltijos valstybių kaimy-
nystė skatina dar labiau sutelkti savo
jėgas ir parengti vieningą atsaką.

„Baltijos šalių vienybė – pavyzdys
iššūkių kamuojamai Europai. Lietuva,
Latvija ir Estija sėkmingai įrodė, kad
suvienijus jėgas, dirbant ranka rankon
galima įveikti net sunkiausius išban-
dymus”, – sakė Prezidentė.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos Pre-
zidentai pabrėžė, kad, prisidengdama
kova su ISIS, Rusija siekia išsiveržti iš
politinės izoliacijos ir nukreipti Va-
karų dėmesį nuo Ukrainos. Todėl tarp-
tautinė bendruomenė privalo išlikti
budri ir neleisti užmiršti Ukrainos.

Briuselyje aukščiausio laipsnio grėsmė
Vienybė – pavyzdys Europai Briuselis (ELTA) – Belgijos vy-

riausybei padidinus teroro aktų grės-
mės lygį Briuselio regione iki aukš-
čiausio – ketvirtojo lygio, Belgijos sos-
tinėje savaitgalį buvo uždarytos visos
didžiosios parduotuvės, kino, koncer-
tų ir parodų salės, stadionai, baseinai
ir klubai, neveikia metro.  

Per antiteroristinius reidus, pra-
sidėjusius sekmadienį, iš viso jau su-

laikytas 21 asmuo.
Policija taip pat aptiko ginklų san-

dėlį ir sprogmenų gamybos laborato-
riją. Pareigūnai ieško Salah Abdeslam,
dalyvavusio išpuoliuose Paryžiuje.

Belgijos premjeras Charles Mi-
chel pareiškė, kad teisėsaugos insti-
tucijos gavusios informacijos apie ša-
lyje rengiamas teroro atakas, panašias
į tas, kokios įvykdytos Paryžiuje. 

Vilnius (Energetikos mi-
nisterijos info) – Energetikos
ministras Rokas Masiulis da-
lyvavo Atlanto Tarybos ener-
getikos ir ekonomikos viršū-
nių susitikime Stambule, Tur-
kijoje. Viršūnių susitikime
vykusių renginių metu mi-
nistras pristatė teigiamus po-
kyčius regione, pradėjus veik-
ti suskystintų gamtinių dujų
(SGD) terminalui Klaipėdoje,
aptarė pasaulinės energeti-
kos raidos kryptis bei svar-
biausius ekonomikos ir poli-
tikos iššūkius.

Plenarinėje sesijoje apie
pasaulinės SGD rinkos vys-
tymąsi ministras R. Masiulis pristatė
Lietuvos pasiekimus, užtikrinant ener-
getinį saugumą šalyje ir regione. „Klai-
pėdos SGD terminalas yra energetinio
saugumo garantas visoms Baltijos ša-
lims, kuris įgauna regioninę svarbą.
Be to, pradeda veikti regioninė dujų
rinka. Estija jau pradėjo importuoti
dujas iš Lietuvos, tai planuoja daryti
ir Latvija. Dabar dujų kaina Lietuvo-
je yra trečia mažiausia Europos Są-

jungoje, tuo tarpu, kai  prieš kelis me-
tus buvome dar tarp brangiausiai už
dujas mokančių šalių”, – sakė R. Ma-
siulis.

Ministras kalbėjo apie baigiamų
statyti elektros jungčių į Lenkiją ir
Švediją svarbą. Abiejose sesijose, ku-
riose pasisakė R. Masiulis, dalyviai su-
tiko, kad Lietuvos atvejis yra pavyzdys,
kaip reikia spręsti energetines prob-
lemas.

Pagirtas energetinis saugumas

Mirtininkai atvyko kaip pabėgėliai   

JT pateikti kovos su terorizmu planą

Paryžius (BNS) – Du iš trijų mir-
tininkų, susisprogdinusių prie Pran-
cūzijos nacionalinio stadiono per lapk-
ričio 13-osios atakas Paryžiuje, savai-
te anksčiau kirto Graikijos teritoriją,
apsimetę pabėgėliais iš karo apimtos
Sirijos. 

Anksčiau buvo žinoma, kad vienas
tų vyrų spalio 3 dieną buvo užregist-
ruotas Graikijoje, per kurią į Europą
patenka daugiausiai migrantų. Ta-
čiau dabar jau antrasis vyras oficialiai
identifikuotas kaip asmuo, kurio pirš-

tų atspaudai atitinka paimtus Graiki-
joje tą pačią dieną. 

Sekmadienį Prancūzijos policija
paviešino trečio savižudžio, kuris lapk-
ričio 13 d. susisprogdino netoli nacio-
nalinio šalies stadiono Paryžiuje, nuo-
trauką. BBC skelbia, kad įtariamasis
atvyko į Graikiją kaip M al-Mahmod. 

Prancūzijos policija prašo infor-
macijos apie šį vyrą, kuris, pasak pa-
reigūnų, yra trečiasis savižudis, susi-
sprogdinęs netoli ,,Stade de France”
stadiono.

Kuala Lumpur (ELTA) – Jungti-
nės Tautos (JT) jau netrukus ketina pa-
teikti planą dėl tarptautinės kovos su
terorizmu. Šiuo metu renkami pasi-
ūlymai ir keičiamasi patirtimi, Ma-
laizijoje vykstančiame ASEAN viršū-
nių susitikime pareiškė JT generalinis
sekretorius Ban Ki Moon. Išsamų pla-
ną ketinama pristatyti 2016-ųjų pra-
džioje.

Taip vadinama „Islamo valstybė”
prisiėmė atsakomybę dėl išpuolių Pa-
ryžiuje, nusinešusių 130 gyvybių, ir
rusų keleivinio lėktuvo sudužimo virš

Egipto, pražudžiusio 224 žmones. 
Rusija ir JAV, kurių ir taip įtemp-

ti santykiai dėl Ukrainos konflikto
dar labiau komplikavosi, Kuala Lumpr
reiškė principinį pasirengimą ben-
dradarbiauti. Sunaikinti IS yra realus
tikslas, pabrėžė JAV prezidentas Ba-
rack Obama, pridurdamas: „Mes tai
padarysime”.

Esą bus atsikovotos teritorijos,
sužlugdyti finansiniai srautai ir nu-
trauktos aprūpinimo linijos. Pasak
B. Obama, būtų naudinga, kad ir Ru-
sija svariai prisidėtų prie kovos su IS.

Vyks pasaulinė klimato konferencija

Paryžius („Draugo”
info) – Iš viso 138 valstybių ir
vyriausybių vadovai daly-
vaus Jungtinių Tautų (JT)
klimato konferencijoje, pra-
sidėsiančioje lapkričio 30 die-
ną teroro išpuolių sukrėsta-
me Paryžiuje. Tarp dalyvau-
siančių konferencijos atida-
rymo iškilmėse prezidentų
bus ir JAV prezidentas Ba-
rack Obama.. 

Per Paryžiaus šalių kon-
ferenciją (COP21) bus sie-
kiama priimti išsamią su-
tartį, numatančią 2020 me-
tais pradėsiančias taikyti
priemones, turinčias švelninti klima-
to pokyčius. JT pasiryžusios apriboti
pasaulinio klimato atšilimą iki 2 laips-
nių Celsijaus, lyginant su padėtimi iki
pramonės revoliucijos.

JT klimato ekspertų komisija per-
spėjo, kad vidutinė pasaulio klimato
temperatūra iki šio šimtmečio pabai-

gos gali padidėti „keturiais, penkiais
arba šešiais laipsniais, jeigu nesiim-
sime veiksmų itin greitai”.

JT konferencijoje turėtų susirinkti
apie 40 tūkst. delegatų, stebėtojų ir eks-
ponentų. Bet kokiems antiglobalistų
renginiams, saugumo sumetimais,
Prancūzijos valdžia neišdavė.

Neparėmė Rusijos rezoliucijos 
Vilnius (URM info) – Lietuva,

kaip ir visa Europos Sąjunga, susilai-
kė Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos Trečiajame komitete vy-
kusiame balsavime dėl Rusijos Fede-
racijos rezoliucijos dėl kovos su na-
cizmo šlovinimu ir kitomis šiuolaiki-
nėmis rasizmo formomis. Rezoliucija
priimta 126 valstybėms balsavus už, 4
– prieš ir 53 susilaikius.

Dėl Lietuvos ir kitų Baltijos vals-
tybių vieningos laikysenos ir glau-
daus bendradarbiavimo bendrame ES
pozicijos paaiškinime išreiškiamas

nepritarimas, kad šioje politizuoto
pobūdžio rezoliucijoje Rusija toliau ke-
lia klausimus, kurie nesusiję su kova
prieš rasizmą, pabrėžiamas rezoliu-
cijos autoriaus siekis pasisavinti is-
torijos interpretavimą, kaip tai pa-
tvirtina Rusijos bandymai pateisinti
nusikaltėlišką Ribbentropo–Moloto-
vo paktą. ES pareiškime paneigiamas
Europos „išlaisvinimo” po Antrojo
pasaulinio karo mitas, pažymima po
karo įvykusi okupacija ir nusikaltimai
žmogiškumui.

Baltijos šalys – vieningos. R. Dačkaus nuotr.

Briuselyje gatvės ištuštėjo. REUTERS nuotr.

Energetikos ministras R. Masiulis Stambule.
Š. Mažeikos nuotr.

Paryžiuje uždrausti bet kokie antiglobalistų renginiai.
AFP nuotr. 
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Pogrindinės spaustuvės įkūrėjas Vytautas Andziulis:

„Tik dariau tai, ką reikėjo daryti”

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neseniai, lapkričio pradžioje 85-ąjį gimtadienį pa-
minėjo Vytautas Andziulis – žmogus, kuris savo na-
 muo se įsirengė po žeme pogrindinę spaustuvę ir de-
šimt okupacijos metų joje spausdino draudžiamą re-
liginę, patriotinę literatūrą. Būtent čia, ne toli Kau-
no esančiuose Saliuose prie Neries upės 1980–1990
metais buvo spausdinamas laisvas žodis – čia net 11
leidimų sulaukė „Tikybos pirmamokslis”, pasirodęs
bendru 32 000 egzempliorių tiražu, čia 32 kartus net
55,5 tūkstančių tiražu atspausdintas maldynėlis
„Garbė Tau, Viešpatie”. 

Ši spaustuvė pirmą kartą išspaus dino Juozo
Urbšio knygą „Lie tu va ir Tarybų Sąjunga lem-
tingais Lie tu vai 1934–1940 m.”, poeto Kęstučio

Genio poezijos knygą „Ugnies kry žius”, Lietuvos
partizanų dainas „Ko vų aidai”, taip pat Adolfo Da-
mušio „Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai
1939–1949 m.” (antrasis pataisytas leidimas čia iš-
leistas 1990 m., o pirmasis išspausdintas Jungtinėse
Ame rikos Valstijose). 

„Nuoširdžiai dėkoju už kiekvie ną iš 138 tūks-
tančių knygos egzemplio rių, per dešimtmetį iš-
spausdintų Jūsų įrengtoje slaptoje požeminėje
spaustuvėje. Dėkoju, kad rizikuoda mas savo laisve
ir gyvybe švietėte tau tą ir savo asmeniniu pavyzdžiu

ug dėte kiekvieno pilietiškumą”, – toks sveikinimas,
pasirašytas Seimo pirmininkės pavaduotojos Irenos
Degutienės šiomis dienomis pasiekė sukaktuvi-
ninką. V. Andziulis dar 1998 metais buvo apdova-
notas Lietu vos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 3
laipsnio ordinu.

„Gerai išmaniau spausdinimo darbus, todėl ga-
lėjau įrengti tokią spaustuvę ir platinti laisvą žodį.
Juk kovoti galima ne tik šautuvu – ginklas buvo ir
raidės, laisvas žodis. Man ši spaustuvė buvo tarsi
kompensacija už tai, kad suolo draugo raginamas
nenuėjau su juo į mišką, pas partizanus. Jis po dve-
jų metų žuvo, o aš platindamas laisvą žodį kovojau
savo kovą”, – sakė netrukus po jubi lie jinės sukak-
ties Saliuose aplankytas V. Andziulis.

Legendinė spaustuvė buvo įrengta dideliame
šiltnamyje po žeme. Tam, kad į ją patektum, reikėjo
pa sukti rankeną – tada į šoną pasislinkdavo ba-
seinas su vandeniu ir atsiverdavo siaura anga. Sta-
čiais laipteliais galima nusileisti į siaurą tunelį, o
juo einant pasiekti ir spaustuvės patalpą. Dabar čia
įrengta šviesa, o anksčiau tekdavo eiti apgraibomis
tamsoje.    

Mūsų netrumpo pokalbio metu nuo V.
 Andziulio veido beveik nedingo šypsena. Nors am-
žius jau solidus, bet atmintis dar labai gera, o ir svei-
kata nesiskundžia, tik jau sunkiau lydėti lankyto-
jus į pačią po grin dinę spaustuvę, į kurią patenka-
ma per šiltnamį siauriais stačiais laipte liais. Tad
ekskursantus, kurių čia ne trūksta visus metus, lydi

Vytauto žmo na Birutė, ištikima jo pagalbininkė, at-
ėjusi į šiuos namus 1979 metais, kai spaustuvė jau
buvo rengiama.

„Vytautas buvo našlys, jo žmona mirusi, ir kai
mes ruošėmės tuoktis jis man užsiminė, jog dirba
pavojingą darbą – net neįsivaizdavau, kokį. Kai jis
pasisakė, jog spausdins pogrindi nę ir literatūrinę
literatūrą, jį visada palaikiau, nors gyvenome nuo-
latinėje rizikoje – jei saugumas būtų mus išaiškinęs,
būtume atsidūrę kalėjime. Dabar net sunku įsi-
vaizduoti, kad per dešimt metų iki pat Nepriklau-
so my bės paskelbimo pavyko išsilaikyti”, – pasakojo
B. Andziulienė.

Vyras jai pritaria – kai čia lan kė si Kauno ar-
kivyskupas Sigitas Tam kevičius bei garsus kunigas
disidentas Juozas Zdebskis, abu jie įspėjo spaustu-
vininką, kokia tai rizika ir prognozavo, jog slapta iš-
silaikyti pa vyks ne ilgiau nei dvejus metus. Bet pa-
vyko gerokai ilgiau...

Paklaustas, kodėl buvo toks pa sirinkimas, ko-
dėl tą spaustuvę įren gė, kai teko iškasti ir išgabenti
šimtus tonų žemės, iš dalių surinkti iški liosios
spaudos mašiną, nuolat rizi kuoti įsigyjant didelius
kiekius po pie riaus – Vytautas sakydavo parduotu-
vėse, kad popieriaus jam reikia, nes dirba karinia-
me dalinyje arba todėl, kad daug jo reikia augina-
moms gėlėms suvynioti, atsakymas buvo paprastas
– tą reikėjo padaryti. Be to, Vytauto sesuo drau-
džiamą literatūrą platino okupacijos metais, jo tė-
vas už tokios spaudos platinimą kalėjo vo kiečių oku-

V. Andziulis nelaiko savęs didvyriu. Iškiliosios spaudos muziejuje – daug įdomių eksponatų. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Tunelis į spaustuvę. Spaustuvė, pogrindyje veikusi 10 metų.B. Andziulienė atidaro įėjimą į spaustuvę.
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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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pacijos metais, kai išleido laikraštį,
kritikuojantį okupantus. 

„Pokario metais gyvenome la-
bai skur džiai, tad tėveliai patarė eiti
mo kytis į Kauno spaustuvininkų
amatų mokyklą – ten duodavo dra-
bužius ir gaudavai nemokamai pa-
valgyti. Moks lus baigiau per pu-
santrų metų ir visas mano gyvenimas
buvo susijęs su spaustuvininko dar-
bu – pradėjau nuo raidžių rinkėjo
’Spindulio’ spaus tuvėje, kur išdir-
bau 18 metų, po to dirbau Kupiškyje,
Troškūnuose, vėliau buvau virši-
ninko pavaduotoju ‘Raidės’ spaustu-
vėje Kaune. Tada stačiausi namą ko-
lektyviniuose so duose, nors tais lai-
kais nuolat gyventi juose nebuvo ga-
lima, auginome gėles”, – prisiminė V.
Andziulis.

Spaustuvę pogrindyje čia buvo
nu tarta įrengti 1978 metais, kai vie nas
sodo kaimynas supažindino Vy tautą
su Juozu Bacevičiumi iš Šakių rajo-
no, aktyviu bažnyčios veikėju, paži-
nojusiu daug kunigų. Būtent J.   Ba-
 cevičius ėmėsi pogrindinėje spaus-
tuvėje leidžiamų knygų ir brošiūrų

platinimo, o spaustuvė buvo pavadin-
ta „ab” – abiejų vyrų pirmosiomis pa-
 vardžių raidėmis.  Spaustuvės įrengi-
mo darbai užtruko dvejus metus.

„Aš J. Bacevičiui pasakiau, kad re-
liginę literatūrą spausdinti apsiimu su
sąlyga, kad leisime ir patriotinius lei-
dinius. Už religines knygeles imdavo-
me nedidelį mokestį, kurį panaudo-
davome patriotinei ir partizaninei li-
teratūrai leisti – ją dalindavome ne-
mokamai. Užsakymų buvo daug,
spaustuvė dirbo labai dažnai, ir ne-
buvo lengva viską nuslėpti”, – prisi-
minė šeimininkas.

Šeimoje augo keli vaikai, jiems
buvo smalsu, kur tėtis dingsta nuėjęs
kelioms valandoms į šiltnamį ir kas
ten taip garsiai dunksi po namu. Kar-
 tą sūnus antrokas tėtį pasekė ir pa matė
spaustuvės įrangą, bet Vytautas aiš-
kino, kad čia daromi gėlių tyrimai ir
uždraudė prasitarti apie tai mo kykloje.
Nors vaikai buvo smalsūs, bet nieka-
da niekur neišsidavė ir apie spaustu-
vę niekas nesužinojo. 

B. Andziulienė „Draugui” papa sa  -
kojo, jog ir jie patys senu automobiliu
„Moskvič” ne kartą vežė drau džiamą
literatūrą J. Bacevičiui į Pa luobių
kaimą Šakių rajone. Jei milicija būtų
sustabdžiusi ir pamačiusi, kas vežama,
viskas būtų žlugę. 

„Susisodindavome tada dar ma žus
vaikus, literatūrą suvyniodavo me ir
sukišdavome kuo giliau. Būda vo, kad
milicija sustabdo, bet pamato mašinoje
vaikus ir netikrina atidžiai. Kar tais lei-
dinius vienas Vytautas vež davo, ir
įklimpdavo jo mašina ru dens purvy-
nuose, aš nuolat jaudindavausi, bet,
matyt, Dievas mus sau gojo, kad šitiek
metų išvengėme di delių nemalonu-
mų”, – sakė moteris.

V. Bacevičiaus sodybos vietoje Pa-
luobiuose dabar yra tik namo pa-
 matai, pats šeimininkas jau prieš dvi-
dešimt metų iškeliavo Anapilin. B.
Andziulienė norėtų, kad ši sodyba,
kur buvo kaupiama pogrindinė ir re-
 liginė literatūra būtų įamžinta bent
koplytstulpiu, nes tai buvo labai svar-
bi vieta platinant laisvą žodį.

Andziulių namo virtuvėje buvo
įrengtas skambutis, ir žmona duodavo
ženklą dirbantiems po žeme, jei kil-
davo koks pavojus. Jei kas skambin-
davo telefonu ar ieškodavo Vytau to, tai
žmona mygtuką virtuvėje paspausda-
vo du kartus, o jei būdavo koks pavo-
jus, spausdavo triskart. Tokių skam-
bučių buvo ne vienas, kai pastebėdavo
netoliese sustojusią milicijos mašiną
ar virš sodų skraidydavo ma lūnspar-
nis – mat netoliese anoje upės pusėje
tada buvo įsikūręs karinis dalinys.

Atėjus Lietuvos Nepriklausomy-
 bei, ši spaustuvė iki 1997 metų dirbo le-
galiai ir dar išleido nemažai įvai rios li-
teratūros. Per tą laiką V. An dziu lis
savo erdviuose namuose įsi rengė ir vie-
nintelį Lietuvoje, o gal ir Europoje iš-
kiliosios spaudos muzie jų, kur galima
pamatyti daug įvairių įrenginių, su-
sipažinti su iškiliosios spaudos tech-
nika, tada leistais leidi niais. Muziejus
užima kelias patalpas, jame daug įdo-
mių eksponatų, ku rių kiekvienas turi
turtingą istoriją. 

Netoliese – ir Vytauto sukurtos
skulptūros, nes turi jis ir menininko
gyslelę. Dabar ši spaustuvė ir muzie jus
yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus
padalinys, čia dažnai lankosi ekskur-
santai, ypač jaunimas, vyksta renginiai
minint Knygnešio, spaudos atgavimo
dieną. Lankytojų knygoje – įrašai pa-
čiomis įvairiausiomis pa sau lio kal-
bomis, daug svečių lankytasi iš Kana-

dos, Amerikos, įvairių Vakarų Europos
šalių. Čia yra lankęsis ir Lietuvos ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas.

„Esu dėkingas likimui, kad teko
garbė šį nepaprastą žmogų pažinti.
Visi norintys pamatyti, kaip sovieti nės
okupacijos metais viso milžiniš ko KGB
aparato niekad nesurastas žmogus įsi-
rengė bunkerį ir ten spausdino drau-
džiamą literatūrą, nuvykite į netoli
Kauno esančią „AB spaustuvę” mu-
ziejų. Tai, ką pamatysit ir iš girsite, yra
tikrai nepaprasta”, – rašė jis.

„Turėjau išties įdomų gyvenimą,
gražią šeimą, išauginome vaikus, su-
 laukiau gražaus amžiaus. Nesijaučiu
kažką tokio labai ypatingo padaręs, tie-
siog elgiausi taip, kaip galėjau ir pri-
valėjau. Tai buvo mano kova, ir jau-
 čiuosi ją laimėjęs”, – sakė atsisvei-
 kindamas V. Andziulis.

V. Andziulio skulptūros

Spaustuvės „ab” ženklas



10 2015 LAPKRIČIO 24, ANTRADIENIS DRAUGAS

Kaip lengviau skaičiuoti bilijonus

Kiekvienais metais
skaitome ar ba
girdime apie

naujus išradimus,
ku rie mus gydo,
gerina savijautą,
ma žina uždegimus,
atitolina senatvę ir
padeda mums spin-
duliuoti. Po kiek lai-
ko skaitome tų išra-
dimų paneigi mus ir
nebežinome, kuo
tikėti. Viena tokių pas-
taruoju dešimtmečiu labai
skatinama naujovė yra probiotikai
– „gera” bakterija, randama mūsų
virš kinimo sistemoje arba „Walg-
reens” lentynose. Skaičiuojami tie
probioti kai bilijonais vienetų, o
kainuoja de šimtis dolerių.

Probiotikai gerina virškinimo
sis temą, apsaugo nuo daugybės už -
de gimų ir net skaistina mūsų odą.
Ta čiau mažai kas iš mūsų žino, kad
pats natūraliausias ir turbūt pigi-
ausias probiotikas yra paprasčiau-
si rauginti agurkai ar kopūstai.
Daržovės, ku rias mūsų tėvai ir se-
neliai nuo senų senovės raugdavo
statinėse. Daugelis mūsų dar prisi-
mena tas skaniai kve piančias, ak-
menimis prislėgtas statinaites rūsi-
uose ar klėtyse. Nueidavo me, pri-
sikraudavome į lėkštutes, net ne-
nutuokdami, kokią brangenybę ne -
šamės.

Natūralių produktų parduo-
tuvė se šiandien galime nusipirkti
kimchi arba miso, kurie yra pro-

biotikų lobynai, tačiau
man vis dėlto atro-
do, kad gal lietuvio
skrandis per dau-

gelį šimtmečių dau-
giau yra pratęs prie
raugintų agurkėlių

bei kopūstų. 
Daugelis kopūstų

bei agurkų, par duo-
damų parduotuvėse,
yra paste rizuoti, kai-
tinti, kad būtų sunai-

kintos kenksmingos
bakterijos, tačiau kaitinimas

taip pat sunaikina ir nau dingus
mums organizmus, tarp jų ir pro-
biotikus. Jei ieškote skanėstų  su
probiotikais, žiūrėkite, kad ant eti-
ke čių būtų užrašyra – nepasteri-
zuota ar nekaitinta. 

Išimtis yra pieno produktai,
ku rie paprastai turi daug probio-
tikų, ka dangi pastarieji pridedami
po kaitinimo, tačiau vis tiek reikia
žiūrėti, kad jogurtų, varškės, sūrių
etiketėse  būtų rašoma, jog tuose
produktuose yra aktyvių bakterijų,
naudingų mū sų skrandžiui.

Taigi – visai nebūtina skaičiuo-
ti bilijonus ir kloti dešimtis dolerių
už probiotikus, dažniausiai chemi-
niu būdu, kada juos puikiai pa-
keičia na tūralesni, skanesni, tei-
kiantys daugiau malunumo mūsų
uoslei bei skrandžiui – lietuviški
rauginti, ne kai tinti kopūstai bei
agurkai.

Parengė Angelė Kavak

Geriausiu Lietuvos gastronominiu
projektu paskelbtas šakotis

Valstybinio turizmo departamento (VTD) kartu su Europos
Komisija (EK) organizuojamuose geriausių Lietuvos gastro-
nominių projektų rinkimuose laimėjo šakotis. Jau gruodžio vi-

duryje jis bus pristatytas Briuselyje kartu su geriausiais kitų Europos
šalių kulinariniais projektais.

Jaskonių kaime (4 km nuo Druskininkų) galima išvysti ir išban-
dyti, kaip kepamas lietuviško švenčių stalo pasididžiavimas – šakotis,
paragauti ką tik iš židinio ištraukto deserto. Taip pat čia veikia vie-
nintelis Rytų Europoje šakočių muziejus, kuriame eksponuojamas pa-
saulio rekordas – įspūdingas 3,72 m aukščio šakotis.

Daugiau nei 10 metų EK vykdo projektą ,,Europos turizmo trau-
kos vietovės” (ang. ,,European Destinations of  Excellence”, EDEN), ku-
rio tikslas – atkreipti dėmesį į Europos turistinių vietovių įvairovę,
vertę, originalumą bei skatinti naujų turizmo krypčių plėtrą. Kiek-
vienais metais Europos šalys išrenka po vieną įdomiausią šalies tu-
rizmo traukos vietovę, atitinkančią tų metų EK projekto temą bei rei-
kalavimus. Šių metų EDEN projekto tema – turizmas ir vietinė gast-
ronomija. 

Būti pripažintais geriausiais Lietuvoje panoro 16 kulinarinių pro-
jektų iš įvairių šalies vietovių. Paraiškas pagal EK nustatytus krite-
rijus vertino turizmo ekspertų komisija. Paraiškas konkursui galėjo
teikti netradicinės vietovės, veikiančios arba teikiančios gastronominio
turizmo paslaugas mažiausiai 2 metus ir siūlančios autentišką turis-
tinę gastronominę patirtį, naudojančios vietos žaliavas. Turistinėje vie-
tovėje pagal konkurso  reikalavimus turi būti užtikrinamas vietos sa-
vivaldos ar bendruomenės bendradarbiavimas ir įsitraukimas į gast-
ronominio produkto populiarinimą. Turistinė vietovė taip pat turi ben-
dradarbiauti su kelionių agentūromis, nevyriausybinėmis organiza-
cijomis, atitikti kitus konkurso  reikalavimus.

EDEN projekto ,,Lietuvos turizmo traukos vietovė 2015 m. Turiz-
mas ir vietinė gastronomija” nugalėtojų dešimtukas: 1 vieta – šakotis
– Lietuvos vizitinė kortelė (Druskininkų savivaldybė), 2 vieta – žavus
vaisių vyno kraštas – Anykščiai, 3 vieta – Pakruojis – lietuviško alaus
tradicijų sostinė, 4 vieta – zanavykų ragaučius – maisto tradicijos iš
Zanavykų krašto (Šakiai), 5 vieta – kulinarinis kruizas žuvies kelias
(Klaipėdos r.), 6 vieta – Pamario žuvėjų giliukai (Šilutės r.), 7 vieta – Me-
daus slėnis (Jurbarko r.), 8 vieta – dzūkų bandos (Alytaus r.), 9 vieta –
žuvienė – tautinio paveldo produktas iš Rytų Aukštaitijos (Ignalinos
r.,), 10 vieta – Agurkų šventė – gimusi iš istorijos ir tradicijos (Kėdai-
niai). 

ELTA

AUKOS TAUTOS FONDUI 
NUO 2014 M. LAPRIČIO 1 D. IKI 2015 M. SPALIO 31 D.  

(Skliausteliuose iš viso paaukota T. F. Suma)  

$50,300 Valaitis, Jurgis & Nijolė, MD, ($158,537).
$35,000 Steponis, Vacys & Anele, NY, palikimas ($243,128).
$14,111 Adanir, Cenk, Turkija, ($14,111).
$10,000 Ashebergas, NY, ($13,000).
$  6,000 Trojanas, Auksė, NY ($6,560)
$   5,000 Giedraitis, Rimantas & Kristina, NY, ($60,100).
$   4,000 Milukas, Albinas, RI, ($64,000).
$   3,650 Remienė, Marija, IL, ($57,740).
$   3,500 DLK Birutes Draugija-Los Angeles skyrius, CA, ($9,650).
$   3,184 Russas, Alfred, palikimas, MI ($145,294).
$   2,740 Šomkaitė, Rožė, NJ, ($51,033).
$   1,436 Sidrys, Paulius K., IL, ($33,990).
$   1,414 Januta, Donatas, CA, ($4,000).
$   1,400 Vedeckas, Algis & Roma, NY, ($26,076).
$   1,100 Lewis, Blanche, PA, ($12,200).
$   1,080 Šileikis-Hood, Laima, NY, ($6,000).

$ 1,000-$ 600
Bačanskas, John & Rima R., FL, ($1,750);  Debesis, Juan Pablo, NY, ($1,280); Deckys, Elena & Al-
gis, IL, ($2,100);  Kaufmanas, Petras, VA, ($1,400);  Sidas, Zita J.& Walter, CT, ($7,125); Stankūnas,
Jonas & Giedrė, CT, ($8,885);  Vaisnys, Gintaras A., IL, ($3,500). 

$  500-$ 300
Bobelis, Antanas & Danutė, NY, ($1,950);  Bražėnas-Paronetto, Nijolė, NY, ($79,194);  Handy, Da-
nutė, CA, ($4,550);  Krakauskas, Petras & Birutė, NY, ($2,960); Materas, Joseph, CA, ($3,837); );  Pen-
kiūnas, Vytautas & Birutė Balčiunas, MD, ($2,420);  Stanislauskas, Silvestras, Janina & Milda, NY,
($550);  Šetikas, Algis  N., VA, ($1,800);  Tumas, George H. & Victoria, CA, ($18,071);  Woss, Da-
lia, TX, ($2,500).

$  250-$ 110
Bajoraitis, Rimvydis, WA, ($3,575);  Barnet, Elena, NY, ($4,025);  Blekaitis, Gražina, MD, ($825);   Drau-
gelis, Arūnas & Irena, IL, ($1,800);  Garrison, John, NJ, ($1,310);  Laucius, Henrikas & Ilona, MI, ($1,630);
);  Laucius, Laura T., DC, ($1,200);  Marijošius, Marius & Aldona, NY, ($2,735);  Mažosios Lietuvos
Draugija, IL, ($1,250);  Meizys, Almantas, NJ, ($185);  Pintsch, Aldona, NJ, ($900);  Povilaitis, Pra-
nas, IL, ($155,298);  Ražauskas, Rožė, MI, ($2,800);  Rimas, Ramunė, MA, ($2,345);  Sedaitis-Glins-
kis, Judith & Rimvydas, NY, ($230);  Sidas, Patricia, CT, ($1,425);  Simanavičius, Ligija B., NY, ($2,005);
Sperauskas, Tomas & Maija, NY, ($1,625);  Tender, Lisa M., MA, ($2,500);  Waingortin, Liuda, MA,
($1,765);  Zaparackas, Algis & Yolanda, MI, ($600);  Žukauskas, Nijolė, NY, ($2,350).  

PO  $ 100
Alinskas, Renata, NY, ($2,550);  Anelauskas, Vincent & Dalia, CA, ($1,050);  Angeliadis, Nida, NY,
(350); Aukštikalnis, Valerija, MA, ($1,650);  Balanda, Gediminas, MI, ($4,500);  Banaitis, Donatas,
NY, ($4,100);  Banaitis, Sigitas & Daiva, WA, ($1,515);  Bigelis, Ramūnas, CT, ($1,200);  Bublys, Al-
gimantas, FL, ($800);  Buiys, Ramunė, MD, ($100);  Bulgarytė-Faja, Rūta, MI, ($530);  Daubėnas,
Joseph A., AZ, ($1,050);  Daugirdas, John & Ona, IL, ($2,625);  Dimas, Stefa, NY, ($2,650);  Dun-
čia, John, PA, ($160);  Dzikas, Dalia, CT, ($500);  Galinaitis, Bronius & Regina, MD, ($120);  Jakš-
tys, Algirdas J. & Birutė, IL, ($575);  Jankauskas, Vida, NY, ($1,920); Kasputis, Jonas, CT, ($550);  Kir-
kyla, Irena, NY, ($2,350);  Knasas, John & Joanne, TX, ($125);  Kondratas, Ramūnas & Skirma, Lie-
tuva, ($1,050);  Kriaučiunas, Romualdas & Giedrė., MI, ($1,200);  Laukys, Eduard & Donna, NY,
($5,273);  Miknius, Agela .J., NY, ($265);  Paronis, Zigmas, NY, ($2,590);  Petrulis, Vytas, MI, ($505);
Raulinaitis, Irena, CA, ($800);  Schimenti, Jolanta & John, CT, ($950);  Shumway, Aldona, MA, ($2,470);
Sirusas, Saulius G. & Gražina, NJ, ($14,477);  Svalbonas, Vytas, PA, ($730);  Šilbajoris, Danutė, FL,
($950);  Šimkuvienė-Rosen, Sigita, CT, ($150);  Tautvyvdas, Kęstutis & Birutė, WA, ($936);  Vain-
bergaitė-Tatz, Golda, NY, ($850);   Vaišnys, Elona & Juozas, CT, ($1,250);  Žemaitaitis, Gintautas,
CT, ($1,100).

$   95-$ 60 
Anonis, Vytautas & Danutė, NY, ($28,569);  Bileris, Kęstutis & Astra, NY, ($500);  Gauba, Ramu-
nas & Valdone, NY, ($395);   Urbaitis, Vincas & Teresė, OH, ($3,470);  Kenter, Gražina, CT, ($1,665);
Landsbergis, Algimantas K. ir Teresė, MD, ($700);  Paulius, Sigita, NJ (70);  Rysavy, Adelė, NY,  ($2,045);
Samsonienė, Arijana, CT, ($200);   

PO  $ 50 
Adams, William & Onutė, NY, ($4,390);  Armonas, Mary & Adrew, FL, ($1,000);  Bačanskas, Edvardas
& Regina, FL, ($650);  Bagdonas, Halina, IL, ($2,685);  Bitėnas, Dalia R. & Rimantas, NJ, ($1,747);
Blažys, Joseph, MA, ($2,100);  Bruožis, Arūnas & Vida, CA, ($50);  Gvildys, Ina, NY, ($1,195);  Ka-
siuba-Paknys, Liucija, NY, ($1,590);  Klivečka, Giedrius, NY, ($2,300);  Kuncas, John, PA, ($1,647);
Matusaitis, Vidmantas & Vita, NJ, ($750);  Navarrette, Daiva, CA, ($50);  Norvila, Juzė, NY, ($2,035);
Šernas, Valentinas & Jonė, NJ, ($300);  Šlepetys, Richard A.& Regina, NJ, ($465);  Špakevičius, Ju-
lijonas & Renata, MA, ($610);  Špokas, Aleksandras & Dalia, CO, ($500);  Vičiulis, Mirga, NY, ($955);
Vodopalas, Jurgis & Elvyra, FL, ($411);  Žiurys Jr., Eugene & Regina, CT, ($150). 

$  40 ir žemiau 
Baltrėnas, Laima, CA, ($125);  Buožys, Valdas & Aušra, NY, ($290);  Dambriunas, Anthony & Eli-
zabeth, NY, ($190);  Ercius, Gražina, NY, ($1,620);  Gobužas, Aldona. M., NY, ($445);  Gureckas,
Algimantas & Virginija, MD, ($275);  Jasaitis, Elena, FL, ($955);  Levenson, Maria, TN, ($175);  Lu-
koševičius, Algirdas J., NY, ($1,802);  Maciejauskas, Vladas, OH, ($310);  Mėlinis, Raymond & Bi-
rutė, NJ, ($675);  Motušis, Viktoras, IL, ($545);  Narutis, Elvyra, IL, ($1,005);  Penikas, Romualdas
& Vida, NY, ($2,069);  Petrutis, Regina, MA, ($540);  Pliura, Algimantas & Ramune, NJ, ($120); Pra-
nevičius, Mindaugas & Sigita Ručinskaitė, NY, ($290);   Ratas, Živilė, NY, ($1,330);  Sadonis, Ro-
bert & Emilia, NJ, ($126);  Senkus, Joseph & Aldona, NY, ($310);  Stankus, Kostas & Vida, IL, ($810);
Taunys, Regina, CT, ($1,320);  Zapkus, Kes, NY, ($100).  

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MŪSŲ AUKOTOJAMS 
IR LINKIME VISIEMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ. 

BE JŪSŲ DOSNUMO, MŪSŲ VEIKLA NEBŪTŲ ĮGYVENDINTA.

Lithuanian National Foundation, 307 W. 30th St NY, NY 10001
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Ambasadorius Žygimantas Pavilionis neužmiršta Amerikos lietuvių
Greičiausiai Amerikos lietuviai norėtų
žinoti, ką veikia jų geras draugas –
buvęs Lietuvos ambasadorius JAV, ne-
seniai baigęs karjerą, dr. Žygimantas
Pavilionis. Lapkričio 18 d. Vilniuje, Lie-
tuvos Respublikos Seime, vyko konfe-
rencija apie istorijos dėstymą mokyk-
loje: „Lietuvos mokykla ir istorinė at-
mintis”, kurią rengė Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
Senjorų bendruomenė ir Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų frakcija Seime. Buvo perskaityta
įdomių ir gana kritiškų pranešimų, ku-
rių autoriai konstatavo nepakankamą
dėmesį istorijai ugdant jaunąją kartą,
ypač naujausių laikų istorijai ir tautos
pasipriešinimui. Konferenciją sveiki-
no ir ambasadorius Žygimantas Pavi-
lionis, kuris pabrėžė istorijos reikšmę
ne tik politikoje, bet ir daugelyje kitų
valstybės ir tautos gyvenimo aspektų.
Iš jo trumpo žodžio sužinojome ir kad
jis nepamiršta Amerikos lietuvių, su jais
bendradarbiauja toliau. Pateikiame jo
žodį konferencijoje Seime ir informa-
ciją apie tą pačią dieną jo surengtą dis-
kusiją „Res Publica” klube, kur dalyvavo
du Amerikos lietuviai.

Grįžkime prie svarbiausių
dalykų:  žmogiškumo, šeimos,

mokyklos

Žygimanto Pavilionio žodis: „Pa-
sakysiu pirmiausia kaip diplomatas:
gyvename laikotarpį, kuris man, kaip
žmogui, dirbančiam šioje srityje 23-
ejus metus, yra labai panašus į laiko-
tarpį prieš ar po II Pasaulinio karo. Tu-
rim panašų skaičių pabėgėlių pasau-
lyje, – kraujas, konfliktai. Tai reikia
vertinti labai rimtai. Iliuzija, kuri
buvo paskelbta Vakaruose, kad istorija
pasibaigė, deja, pasibaigė. Istorija
grįžta visu svoriu ir pačiais baisiau-
siais pavidalais. Ir ne tik XX a., bet ir
XIX ar net Viduramžių tipo istorija iš-
kraipoma vardan agresyvių valsty-
bės tikslų. Deja, Vakaruose į tai kol kas
nėra rimto atsako. Mes patys tuose ne-
oliberaliuose Vakaruose savo noru,
sąmoningai atsisakome istorijos, savo
noru atsisakome savo identiteto, atsi-
sakome savo misijos, pašaukimo, stra-
tegijos, ką darome su tuo pasauliu, ku-
ris yra aplink mus ir faktiškai pa-
kankamai savižudiškai, lyg savano-
riškai pasikviečiame tai, kas pas mus
ateina. Man tie laikai primena ir Jono
Pauliaus laikus, kuomet fašizmas, ko-
munizmas iš abiejų pusių naikino tą
Vidurio Europą, tas kruvinas žemes.
Ir ką Jonas Paulius darė, nuo ko jis
pradėjo savo ‘karjerą’? Pradėjo nuo to,
kas yra svarbiausia – žmogiškumas,
šeima, mokykla. Nuo to faktiškai pra-
dėjo kurti savo pasipriešinimą, revo-
liuciją, kuri galų gale tą Blogio impe-
riją įveikė. Aš manau, mūsų misija yra
būtent tokia: grįžti prie pačių svar-
biausių dalykų, į kuriuos, deja, per 25-
erius metus Lietuvoje taip ir nebuvo
rimtai investuojama – mokykla, švie-
timas, šeimos. Mes visą laiką palik-
davom juos kaip pačius paskutinius
prioritetus. Tai yra esminis suklupimo
akmuo toms „istorijoms“, kurios žy-
giuos per mus, nes mes esame fronto
linija; jos tikrai per mus eis, jeigu pa-
tys to nesustabdysime. Ir tai nėra tik
tai, kaip daugelis šaiposi ir iš kairės,
ir iš kur tik nori, – tai nėra tik folklo-
ras, dainos, šokiai, festivaliai. Istorija

Inauguracinėje klubo ,,Res Publica” diskusijoje dalyvavo du Amerikos lietuviai: verslininkė ir politikė Cynthia Pasky ir LF valdybos
pirmininkas Marius Kasniūnas (sėdi d.). ,,Facebook” nuotr.

man yra viskas – ir užsienio politika,
ir gynyba, ir pasipriešinimas, ir eko-
nomika, ir energetika. Šiandien vakare
viename iš klubų, Stuokos-Gucevi-
čiaus 5, kaip pavyzdys, dalyvaus Ame-
rikos lietuvė iš Detroito, septintoji pa-
gal įtaką moteris verslininkė Ameri-
koje, kuri čia sukūrė 5 tūkst. naujų dar-
bo vietų, atvedė visus garsiausius var-
dus. Vardan ko? ‘Kad pas jus žmonės
yra nuostabūs!’ Deja, kaip ji pasakė, –
aš jums pasakysiu šiandien visiems
viešai: ‘Jūs patys Lietuvoje to neįver-
tinate, nes nesuprantate, ką jūs turite’. 

Tai labai blogai, jeigu nesuprasi-
me, nueisime ne tuo keliu. Dabar iš es-
mės mes esame kryžkelėje. Istorija
mums apie tai primena”.

Diskusijų klubas „Res Publica”

Pasidomėjome, koks tai buvo ren-
ginys, kurį reklamavo amb. Žygiman-
tas Pavilionis. „Facebook” informuo-
ja, kad ambasadorius yra vienas iš dis-
kusijų klubo „Res Publica” steigėjų.
Norint spręsti dažną tarptautinę ar net
globalią problemą, privalu atsakyti į
tam tikrus vidinės šalies politikos
klausimus. Valstybė ir jos žmonės turi
apsibrėžti savo tapatybę, ilgalaikius
tikslus ir interesus. Tai yra ypač ak-
tualu tik prieš ketvirtį amžiaus ne-
priklausomybę atgavusiai Lietuvai.
Kelti valstybei aktualius klausimus ir

kartu su įvairių sričių ekspertais, vi-
suomenės veikėjais ir politikais ieškoti
sprendimų yra neseniai įsteigto dis-
kusijų klubo „Res Publica” uždavi-
nys. Vieno iš klubo steigėjų, ambasa-
doriaus Žygimanto Pavilionio teigi-
mu, „Res Publica” tikslas yra ne tik su-
teikti platformą diskusijoms, bet ir
siekti ilgalaikio įnašo į Lietuvos poli-
tinį gyvenimą bei ugdyti pilietinę vi-
suomenę.

Lapkričio 18 d. inauguracinė klu-
bo diskusija vyko restorane Vilniuje,
„The old green House” (Senas žalias
namas), kur buvo nagrinėjamos pi-
lietinių iniciatyvų galimybės Lietu-
voje. Jame dalyvavusi JAV lietuvė
Cynthia Pasky sakė, kad pilietinės vi-
suomenės ugdymu labiausiai suinte-
resuotas turėtų būti privatus verslas,
siekiantis įdarbinti kuo daugiau kom-
petentingų ir atsakingų darbuotojų. Ki-
taip nei Lietuvoje, JAV būtent privatus
verslas remia didžiąją dalį pilietinių
iniciatyvų bei siekia kuo labiau įtrauk-
ti jaunimą. Pasakodama apie savo po-
litinę veiklą C. Pasky teigė, kad pri-
vataus verslo iniciatyva remti pilieti-
nę visuomenę lemia tai, kad žmonėms
net nebūtina priklausyti politinėms
partijoms, kad galėtų aktyviai daly-
vauti politikoje. Anot C. Pasky, kitas
svarbus žingsnis link brandesnės pi-
lietinės visuomenės yra švietimo sis-
temos reforma. Nors Lietuvos švietimo

sistema pralenkia daugelio pasaulio
valstybių švietimo sistemas, šiandien
to nepakanka. C. Pasky teigimu, Lie-
tuvos universitetai turėtų suteikti ga-
limybes sudaryti individualias studi-
jų programas bei leisti studijuoti dvi-
gubą specialybę. Žinoma verslininkė
pabrėžė, kad reformuojant švietimo
sistemą taip pat svarbu išmokti atrasti
ilgalaikes tendencijas bei nesitaikyti
prie trumpalaikių poreikių.

Kitas diskusijos dalyvis buvo JAV
Lietuvių Fondo valdybos pirminin-
kas Marius Kasniūnas. Jis teigė, kad
bet kokios pilietinės iniciatyvos sėk-
mės garantas yra jos narių pasiryži-
mas veikti ir aukoti savo laiką dėl
bendro tikslo. Įspūdingą, net 40 mili-
jonų dolerių, biudžetą valdantis fondas
veikia savanorystės pagrindu – visi ta-
rybos nariai ir netgi pirmininkas ne-
gauna jokio atlyginimo. Anot M. Kas-
niūno, Lietuvoje savanoriška veikla
nėra populiari, tačiau ir JAV ji taip pat
neišpopuliarėjo savaime. Pirmininko
teigimu, žmonių pasiryžimas savano-
riauti yra valios aktas, kurį reikia
ugdyti. JAV tai buvo pasiekta ilgalai-
kės, kryptingos valstybės politikos
dėka, pradedant nuo mokyklos suolo
ir baigiant žmonių darbovietėmis.

Parengė 
Audronė V. Škiudaitė
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IR
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�.Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) lapkričio 26 d., ketvirtadienį, 10 val.
r. švęsime Padėkos dieną. Šv. Mišias trimis
kalbomis (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)
koncelebruos visi parapijos kunigai. Lapk-
ričio 29 d., sekmadienį, 10 val. r. švęsime
pirmąjį Advento sekmadienį. Su šia švente
prasideda nauji bažnyčios liturginiai metai
ir C metų ciklas. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Gediminas Keršys. Per šv. Mi-
šias bus uždegta pirmoji Advento žvakė ir pa-
šventinti kalėdaičiai, kuriuos galėsite įsigy-
ti savo Kūčių stalui. Gruodžio 19 d., šešta-
dienį, 1 val. p. p. bažnyčioje Advento re-
kolekcijas ves tėvas Lukas Laniauskas, SJ.
Gruodžio 20 d., sekmadienį, po šv. Mišių –
suneštinis kalėdinis pobūvis parapijos salėje.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

� 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-

liukevičiūtė 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 Baltramonis 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.

http://draugokalendorius.org

Kviečia Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

BenDRuOMeninės susitaiKiniMO PaMalDOs
(išpažintys) gruodžio 19 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke). Pamaldas ves svečias kun. lu-
kas laniauskas, sJ

Gruodžio 20 d. po 11 val. r. Mišių kviečiame visus prie bendro parapi-
jos Kūčių stalo. Kaina 20 dol. Vietas užsisakyti tel. 773-776-4600.

Gruodžio 31 d. 8 val. v. – naujųjų metų sutikimas parapijos salėje

Kaina 85 dol. informacija tel. 773-776-4600

Šv. Mišios už Garbingosios 
Dievo Tarnaitės Marijos Kaupaitės beatifikaciją

Gruodžio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto Seselių Kazimieriečių vie-
nuolyno koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL bus atnašau-
jamos šv. Mišios meldžiant, kad būtų beatifikuota Garbingoji Dievo
Tarnaitė Marija Kaupaitė.  Šv. Mišias atnašaus kunigas Brian G. Walker,
St. Benedict the African-West parapijos bažnyčios klebonas. Visi kvie-
čiami.

Daugiau informacijos tel.  773-349-8064.


