
VITALIUS ZAIKAUSKAS

Šeštadienį, lapkričio 24 d., Vilniuje atkurtos Lietuvos
kariuomenės 100-mečio renginiai baigti įspūdinga ka-
rių rikiuote ir karo technikos paradu. Tai, ko gero, pa-

skutinė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė.
Paradui Konstitucijos prospekte ruoštis Lietuvos ka-

riuomenė pradėjo iš anksto. Kariai savo daliniuose mokė-
si ir repetavo žygiavimą daugiau nei savaitę. Iš vakaro vyko
parado repeticijos, kurių pasižiūrėti buvo susirinkę daug mies-
tiečių. Iš visai arti galima buvo matyti plaunamas ir blizgi-

namas jau
anksčiau matytas ir lig

šiol nematytas Lietuvoje karo mašinas,
pabendrauti su įvairiausiomis kalbomis kalbančiais ka-

riais. 
Šeštadienio rytas išaušo ne toks jau šventiškas. Šal-

tukas. Ko gero, tai pirmasis šaltukas po neįprastai ilgo ir šil-
to rudens. Bet žmonių tai nesustabdė – jie plūdo iš visų pu-
sių. Beje, visa Lietuva ir išeivija šventę tiesiogiai galėjo ste-
bėti per pagrindinį nacionalinės televizijos kanalą.  

–  11 psl. 

IIgai laukta knyga apie
BATUN veiklą – 2 psl. 
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Parodoje – šimtametė Lietuvos 
diplomatijos istorija – 6 psl.

Tiesa nė kiek nenukenčia, jeigu kas nors jos nepripažįsta – Friedrich Schiller

Mes visada laimime –

pralaimime tik tada,
kai nieko nedarome

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, Čikagoje jau 85-tą kartą vyks-
tančiame didžiuliame Padėkos dienos parade trečius me-
tus iš eilės plevėsavo Lietuvos trispalvės, skambėjo mūsų

šalies tautinė muzika ir sukosi šokėjų poros. Lietuviai ne tik
žygiavo, nešdami 30 metrų ilgio mūsų šalies trispalvę ir šūkį,
skelbiantį apie šiais metais švenčiamą Lietuvos Valstybės

atkūrimo 100-metį. Šiemet, dalyvaudami didžiulėje atran-
koje, jie iškovojo galimybę pasirodyti koncertinėje Padėkos
dienos parado programoje, kuri buvo transliuojama per te-
leviziją. Lietuvių tautinių šokių grupės ,,Suktinis” (vadovė
Giedrė Elekšytė-Knieža) šokiui buvo skirtos net dvi minu-
tės televizijos eterio. Lietuviai šoko, vilkėdami tradicinius Klai-
pėdos kraštotautinius kostiumus, kuriuose vyrauja mėlyna
spalva.                                                                  –  7psl. 

Padėkos dienos parade – ,,Suktinio” šokis
,,Suktinio” šokėjų pasirodymą galėjo stebėti  Čikagos televizijos  žiūrovai. Sandros Ščedrinos nuotraukos

Parado dalyviai nešė 30 metrų ilgio Lietuvos trispalvę.



The Story of BATUN, Baltic Appeal to the United

Nations, Sirje Okas Ainso, (Anglų kalba, didelio for-

mato, 108 psl. su daugelio dokumentų ir fotografijų

priedu. 2018, JAV)

DONATAS  JANUTA

1965 m. lapkričio mėnesį, minėdama 25-erių metų Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos sukaktį, gausi lie-
tuvių studentija New Yorke suruošė  protesto žygį į
Jungtines Tautas (JT). Žygis pradėtas susirinkimu Ma-
dison Square Garden salėje, kurioje tarp kalbėtojų
buvo ir JAV senatorius Karl Mundt bei Kongreso na-
rys John J. Rooney. Po to 14 000 žmonių mi-
nia su visų trijų Baltijos šalių vėliavomis žy-
giavo protestuoti prie Jungtinių Tautų. 

To žygio įkvėpta kitais metais buvo
įkurta organizacija ,,Baltic Appeal to
the United Nations” (BATUN), ku-

rios valdybą sudarė išeiviai iš visų trijų
Baltijos šalių.  BATUN tikslas – infor-
muoti JT ir raginti bei reikalauti JT ofi-
cialiai iškelti ir svarstyti trijų Baltijos ša-
lių sovietinę okupaciją. 

Knygos autorė, estų kilmės Sirje Okas
Ainso, daug metų buvusi aktyvi BATUN
narė, aprašo, kaip per 25-erius metus BA-
TUN darbuotojai, daugiausia savanoriai
be jokio atlyginimo, darbavosi be oficia-
laus JT pripažinimo. Nė viena valstybė ne-
norėjo priešintis Sovietų Sąjungai, nors
kai kurie JT delegatai į Baltijos šalių
prašymus žiūrėjo palankiai (revoliucinio
Irano delegatas patarė BATUN atstovams
,,žūti dėl savo tikslo”). 

1970 m. keli įvykiai atkreipė pasaulio
dėmesį į sovietų žiaurumus okupuotose
Baltijos šalyse. Tarp jų – Prano Brazinsko
ir jo 13 m. sūnaus Algirdo pagrobtas sovietų lėktu-
vas, kurį jie privertė nusileisti Turkijoje, bei jūrei-
vio Simo Kudirkos šuolis į laisvę bei jo prievartinis
grąžinimas sovietams jau iš JAV laivo. Šie įvykiai pa-
rėmė bei paskatino BATUN darbą. 

Iš pradžių savo veikloje BATUN daug dėmesio
skyrė JT 1960 m. deklaracijai prieš kolonizaciją ir JT
paramai kolonizuotų valstybių nepriklausomybėms.
Baltijos šalys buvo okupuotos ir kolonizuojamos Ru-
sijos, kuri tada vadinosi Sovietų Sąjunga. Bet pasi-
rodė, kad daug JT narių nenorėjo remti Baltijos ša-
lių ,,apsisprendimo” (,,self-determination”), arba
nepriklausomybės, nes tai galėjo paskatinti mažumas
jų pačių valstybėse reikalauti nepriklausomybės. 

Tada BATUN pradėjo veiklą, pristatydama ne
reikalavimą tiesioginės nepriklausomybės, bet rei-
kalavimą teisybės – kaip ,,žmogaus teisių pažeidimą”
(,,violations of  human rights”). Žinoma, viena pa-
grindinių ,,žmogaus teisių” yra laisvas apsispren-
dimas dėl nepriklausomybės. Taigi tikslas liko tas
pats, tiktai buvo kitaip ,,įpakuotas”. 

Taip metams bėgant BATUN darbuotojai ruoš-
davo ir pristatydavo JT delegatams memorandumus
ir žinias apie įvykius bei padėtį Baltijos šalyse. Taip
BATUN veikiant vis daugėjo JT delegatų, kurie tei-
giamai žiūrėjo į Baltijos šalių nepriklausomybę. Ta-
čiau oficialaus atsiliepimo iš JT taip ir nesulaukta. 

Tiktai 1991 m., kai įvykiai pačiose Baltijos šalyse
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Ilgai laukta knyga: BATUN derlius

BATUN nariai ir svečiai. Nuotrauka iš knygos

pradėjo lenkti
tarptautinės po-
litikos manev-
rus, JT pagaliau
oficialiai atkrei-
pė dėmesį į ,,Bal-
tijos klausimą”
– beveik tuo pa-
čiu metu, kai
Lietuva, Latvija
ir Estija paskel-
bė Nepriklauso-
mybę. 

Ir tada dau-
gelio metų BA-
TUN triūsas vei-
kiant JT davė

gerą derlių. BATUN darbuotojai ne tik pristatė
Baltijos reikalus. Kartu jie buvo įgiję daug patyri-
mo ir supratimo, kaip veikia JT ir jos padalinių biu-
rokratija, įgiję ir daug pažinčių bei sukūrę teigiamą
įvaizdį tarp JT delegatų. 

BATUN patyrimas ir pažintys su įvairių vals-
tybių delegatais daug padėjo Baltijos šalims, kai at-
ėjo laikas joms įsijungti į Jungtines Tautas. Kai ku-
rie BATUN darbuotojai tapo Baltijos šalių diplo-
matais.

BATUN buvo sukurta lietuvių iniciatyva ir
per visą BATUN gyvavimą, pradedant nuo pirmo-
jo BATUN prezidento prel. Jono Balkūno, iki pa-
skutiniųjų lietuvių aktyvistų, tokių kaip Gintė Da-
mušytė ir kt., lietuviai dalyvavo BATUN veiklo-
je.  Tačiau metams bėgant energingesni BATUN
veikėjai tapo latviai ir estai. 

Galbūt svarbiausias BATUN veiklos pasiekimas
yra prisidėjimas prie veiklos neleidžiant pasauliui
užmiršti Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei jų nepri-
klausomybės siekių. Kai Sovietų Sąjunga iširo,
Baltijos šalims nereikėjo pradėti nuo nulio, nerei-
kėjo pasauliui aiškinti, kad yra tokios trys šalys, va-
dinamos Lietuva, Latvija ir Estija, ir nereikėjo
aiškinti, kodėl jų gyventojai reikalauja nepriklau-
somybės. BATUN per daugelį metų darbo su JT pa-
saulio diplomatus ir politikus buvo informavusi ir
taip paruošusi dirvą Lietuvos, Latvijos ir Estijos

valstybėms įsijungti į pasaulio laisvų šalių ben-
druomenę.

Skelbdamos nepriklausomybę ir pretenduodamos
į JT Baltijos šalys buvo paremtos įvairių šalių ir ypač
Skandinavijos. 1991 m. rugpjūčio 28 d. Prancūzija ir
Britanijos Jungtinė Karalystė JT generaliniam sek-
retoriui pristatė Lietuvos, Latvijos ir Estijos prašy-
mus stoti į JT. Prašymai buvo patenkinti 1991 m. rug-
sėjo 17 d. 

Apie BATUN veiklą nėra daug literatūros. Au-
torės Ainso knyga yra chronologiškai dokumentuo-
tas 25 metų veiklos aprašymas su vardais, datomis, fo-
tografijomis ir dokumentais, daugiausia savanorių,
kurie daug metų dirbo, reagavo į pasaulio įvykius ir
padėjo Baltijos šalims įsijungti į Jungtines Tau-
tas. Ateities istorikams ir tyrinėtojams ši knyga bus
vertingas žinių šaltinis. 

Politinė karikatūra, kuri simbolizuoja BATUN
veiklą (iš 1965 lapkričio 13 d. ,,Draugo”).

Knygos viršelis



timą esame sąrašo pabaigoje. „Esame turtingi, bet ne-
laimingi”, – daro išvadą M. Butkus. Beje, jis priduria,
kad laukiamoji ekonominė krizė (kuri yra natūralus
dalykas, nes ekonomika vystosi banguotai – būna pa-
kilimų ir atoslūgių) nebus tokia skaudi, kaip prieš tai
buvusioji. „Kokius metus kitus pabuksuosim ir vėl
sulauksime augimo”, – sako jis. 

Palyginimui

Ekonomikos daktaro pateiktoje medžiagoje ne-
buvo paminėta, kokioje situacijoje yra mūsų kaimynė
ir buvęs „vyresnis brolis”, kaip rusai pateikdavo save,
o iš tiesų Lietuvos resursų išnaudotojas. Žiniasklai-
doje rašoma, kad šiemet rusai eksportavo į užsienį re-
kordinį grūdų derlių, kilo naftos kainos, o tai reiškia,
kad rusai nebadauja ir irgi tikriausiai priklauso tam
„auksiniam milijardui”, bet štai akis užkliuvo už ra-
šinio lrytas.lt, kuris persispausdino straipsnį iš pa-
čių rusų tinklalapio lenta.ru. Ten rašoma apie mer-
giną iš karo niokojamos Sirijos, kuri persikėlė gyventi
į Rusiją. Sirė Georgina Deiratani sako, kad Rusijoje
ji pamatė tiek skurdo, kiek nematė net Sirijoje. Mer-
gina, kilusi iš garsaus sirų gydytojo šeimos, Rusijo-
je prisidėjo prie projekto „SOS pagalbos bankas”, mai-
tinančio bedarbius ir neturtinguosius. Ji sako, kad
tokių problemų jos tėvynėje praktiškai net negali
būti, nes ten su vargšais dirba bažnyčios ir daug lab-
daros organizacijų. 

Georgina iki 15 metų augo Damaske, jos tėvas
buvo vyriausiasis šalies urologas, kuris sovietų lai-
kais mokėsi Maskvoje, Tautų draugystės universitete,
ir iš čia parsivežė žmoną rusę, todėl mergina nuo vai-
kystės kas vasarą važiuodavo į mamos tėvynę. Galų
gale Maskvoje ji įstojo į medicinos institutą. Geor-
ginos tėvas, savo tėvynėje padaręs stulbinamą kar-
jerą, jautėsi skolingas Rusijai, kuri suteikė jam iš-
silavinimą, todėl dukra nutarė grąžinti tėvo skolą ir
Rusijoje ėmė rūpintis nelaimingaisiais. „Prieš karą

Sirijoje žmonės buvo griežtai pasi-
dalinę į turtinguosius ir mažatur-
čius. Pastarųjų, žinoma, buvo, ta-
čiau visi dirbo, turėjo savo būstą,
galėjo lengvai sau leisti nusipirkti
drabužių ir dar šio bei to. Čia tokių
(mažaturčių, – lenta.ru) – pusė Mask-
vos. Žmones, kurie nakvoja gatvėje ir
neturi jokių pragyvenimo lėšų, aš pa-
mačiau tik tada, kai persikėliau čia”,
– sako sirė.

Ji prisimena savo pirmąją dieną paramos grupėje,
kuri prie cerkvės dalijo maistą benamiams: „Aš dė-
liojau maisto produktus į paketus, kad vėliau juos iš-
dalinčiau vargšams. Jie buvo maitinami palapinėje
netoli Jaroslavlio geležinkelio stoties. Visą tą laiką
aš stovėjau išsižiojusi: patyriau šoką, pamačiusi ši-
tiek žmonių. Jų buvo labai daug – šimtų šimtai. Aš
buvau sukrėsta taip, kad stovėjau kaip įbesta ir ne-
galėjau suprasti, ką aš čia veikiu. Visus veiksmus at-
likau automatiškai, kaip pritrenkta. Žinoma, iš pra-
džių jaučiau pasibjaurėjimą. Aš atėjau gerai apsi-
rengusi, o aplink buvo purvini žmonės, nuo kurių
sklido bjaurus kvapas. Jie kosėja, galbūt serga kokia
liga – tu nežinai, ar tai tuberkuliozė, ar ne tuberku-
liozė. Aš stovėjau ir sau kartojau: ‘Tik nelieskite ma-
nęs, nelieskite manęs’. ...Kažkas dar nuo 1990-ųjų, kai
viskas sugriuvo, negali rasti savo vietos. Daugelis iš
jų turi aukštąjį išsilavinimą, yra didelės erudicijos,
kai kurie net kalba keliomis užsienio kalbomis, ir jie
skiriasi kalbėjimo maniera. Kažką iš buto iškraustė
giminaičiai, sutuoktiniai. Kažkam sunku susirasti
darbą”...

Bet pirmasis įspūdis merginos neatbaidė, nes ji
sako buvusi griežtai tėvo auklėta – jeigu apsispren-
dei, negali mesti. Ir po savaitės į tą vietą prie gele-
žinkelio stoties ji atvažiavo jau su savo maistu.

Kaip gerai...

Nesakau, kad Lietuvoje nėra problemų ir nėra al-
kanų, Lietuvoje daug problemų sukelia alkoholis, bet
toks vaizdelis, kokį sirė pamatė Maskvoje, nei Vil-
niuje, nei Lietuvos „pliumpiškėse” neįsivaizduoja-
mas. Ir sau galvoju – kokia laimė, kad mums 1990 m.
kovo 11-ąją pasisekė išsiveržti iš tos nelaimingos ša-
lies gniaužtų... Panašus vaizdelis gal būtų buvęs ir pas
mus. 

Sirė Georgina sako: „Rusijoje būtina keisti žmo-
nių mentalitetą”.

Tamsus ruduo, slegia viena už kitą sun-
kesnės ekonominės ir socialinės prob-
lemos, ekonomistai žada naują krizę,
vienas po kito miršta žinomi tautiečiai...
Bet štai atsirado ekonomistas iš Šiaulių
universiteto dr. Mindaugas Butkus, ku-
ris sako, kad Lietuvos gyventojai pri-
klauso auksiniam pasaulio milijardui:
„Tai reiškia, kad gyvename kur kas ge-
riau nei didžioji dalis pasaulio gyventojų. Ir
Europos mastu Lietuvos nebegalima vadinti atsili-
kusia valstybe. Europos Sąjungos investicijų dėka
sparčiai vejamės kitas Vakarų šalis”. (https://www.del-
fi.lt/mokslas/mokslas/ekonomistas-mindaugas-but-
kus-lietuviai-priklauso-auksiniam-pasaulio-milijar-
dui.d?id=79542759). 

Kaip kas supranta – vieniems atrodo, kad stiklinė
pusiau tuščia, kitiems – kad pusiau pilna.
Turbūt visais laikais optimistai kariavo su pe-

simistais. Pabandykime šį niūrų Lietuvos rudenį
praskaidrinti nuotaiką paklausę optimisto, kuris
sako, kad lietuviai nėra jau tokie nevykėliai: „Nors
kalbame apie dvi Lietuvas (turima galvoje persiso-
tinusią ir skurstančią – A. V. Š.), bet net ir regionų
atskirties požiūriu mes nesame kažkuo išskirtiniai.
Pavyzdžiui, Latvijoje, Bulgarijoje ar Vengrijoje pa-
dėtis yra dar blogesnė. Ten tarp sostinių ir likusių
regionų atskirtis yra didžiulė”, – sako M. Butkus.

Auksinis milijardas

Ekonometrijos specialistas tyrinėja, kiek Eu-
ropos Sąjungos struktūrinė parama, kurios tikslas
mažinti atskirtį tarp regionų, padėjo sumažinti re-
gionų atskirtį. „Mūsų tikslas yra išsiaiškinti, ar tų
pinigų paskirstymas ir orientacija į stambius re-
gionus nepridaro problemų tų regionų viduje. Ar
nėra taip, kad finansuojamos metropolijos. Juk su-
siurbdamos pinigus, jos susiurbia ir žmones. Lie-
tuvoje labai akivaizdi situacija: 2000–2006-ųjų metų
periodu daug pinigų buvo skirta infrastruktūrai ge-
rinti. Buvo tiesiami keliai, tvarkomi geležinkeliai
ir pan. Tai sumažino atstumą tarp miestų, nes su-
sisiekimas pasidarė daug geresnis. Žmonės gali gy-
venti Šiauliuose, o dirbti Vilniuje. Tokiu būdu di-
džiųjų miestų aplinkiniai rajonai ir regionai tapo
miegamaisiais rajonais”, – sako M. Butkus. 

Anot ekonomisto, pagal Bendrąjį vidaus pro-
duktą (BVP) vienam gyventojui mes jau peržengė-
me 75 proc. ribą nuo Europos Sąjungos vidurkio. Ir
tai nėra vien gera žinia – kad mes jau artėjame prie
pasiturinčių valstybių lygio, tuo pačiu mes pasi-
ekėme ribą, kuomet nebegalėsime iš ES gauti tokio
dydžio finansavimo, kokį gaudavome iki šiol. Ir dar
bėda – kad tyrimai rodo, jog 60–70 proc. lėšų, kurios
skiriamos smulkiam ir vidutiniam verslui, vis dėl-
to atitenka milžiniškoms korporacijoms, „kurios per
savo įvairias dukterines įmones sukuria tinklą ir
tuos pinigus susirenka”. O tai reiškia, kad pinigai
patenka į didžiuosius miestus. Ekonomisto požiūriu,
Austrija arba Švedija galėtų būti tolygiai išsivys-
čiusių šalių pavyzdžiai. Mokslininkas pateikia
Šiaulių, kuris yra pramonės miestas, pavyzdį. Čia
yra didelių įmonių ir kai kurios yra vienintelės Lie-
tuvoje, užsiimančios tam tikra veikla. Yra ir užsie-
nio kapitalo įmonių, tačiau Šiaulių įmonės dau-
giausia gamina ne savo prekinio ženklo gaminius,
bet veikia kaip žinomų prekių ženklų gamintojai.
„Tokio verslo pelno marža maža, užsakymai gau-
nami konkuruojant žemais kaštais, o tai reiškia ne-
didelius mokamus atlyginimus. Išeitis – eiti į rinką
su savo prekiniais ženklais, bet tai reikalauja keis-
ti pačią verslo koncepciją ir investuoti į vardą, ži-
nomumą ir pan.”, – sako M. Butkus, bet ramina, kad
mes vis dėlto priklausome tam milijardui, kuriam
priklauso Šiaurės Amerika (be Meksikos), Europa,
Japonija, Australija, Naujoji Zelandija ir kt. Mes gy-
vename geriau negu likusieji daugiau kaip šeši mi-
lijardai žmonių Žemėje. 

Ekonomistas pateikia skaičius: Pasaulio bankas
absoliučiu skurdu laiko, kai žmogus išgyvena už ma-
žiau negu vieną dolerį per dieną. Tokių žmonių ma-
žėja, nes per pastaruosius porą dešimtmečių gyve-
nimas pagerėjo Kinijoje. Tačiau žmonių, kurie gy-
vena už du dolerius per dieną, yra labai daug – be-
veik visa Afrika, didžioji dalis Azijos... Tačiau,
sako ekonomistas, nors Lietuva pagal BVP vie-
nam gyventojui patenka tarp penkiasdešimties
turtingiausių šalių pasaulyje, pagal laimės supra-
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Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė –
metas vienybei
LRSeimas nusprendė nepritarti Re-

ferendumo įstatymo pataisoms,
kuriomis buvo siekiama sumažinti bal-
savimo kartelę referendumams dėl Kons-
titucijos I ir XIV skirsnio nuostatų pakei-
timo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB)
mano, kad būtent dabar yra atvertos durys pla-
čiam pilietiniam ir politiniam susitarimui
pilietybės išsaugojimo klausimu. 

PLB taip pat pabrėžia, kad remia šį
sprendimą ir kviečia visas Lietuvos val-
džios institucijas – Lietuvos Respublikos Seimą,
Prezidentę ir Vyriausybę, taip pat politines par-
tijas bei tautiečius Lietuvoje ir pasaulyje susi-
vienyti šiuo visai Tautai svarbiu klausimu.

„Noriu pabrėžti, kad aukščiausias PLB tikslas
– Tautos vienybė be išimčių ar ‘lengvatų’. Labai
svarbu, kad konstitucinė sąranga liko stabili ir
buvo išvengta susiskaldymo. Suprantame, kad lai-

mėti referendumą su tokia aukšta
kartele yra neeilinis iššūkis,

tačiau jį drąsiai priimame.
Ypatingą dėmesį skirsi-

me išeivijos pilietinio
aktyvumo skatinimui.
Jau netrukus bursimės
prie Kalėdų stalo, todėl
kviečiu visus vieny-
tis bendram tikslui –
pilietiniai sutelkčiai

jau dabar. Neišbarsty-
kime galimybės, nes

Lietuvos jėga visuomet
glūdėjo mūsų

vienybėje”, –
sako PLB pir-

mininkė Dalia
Henke. 

PLB yra pelno nesiekianti orga-
nizacija, kurios misija – ugdyti ir iš-

laikyti užsienyje gyvenančių tautiečių patriotiš-
kumą ir lietuvybės dvasią. PLB vienija 47 ben-
druomenes visame pasaulyje. Minint Lietuvių
Chartos 70 metų sukaktį, 2019 metai paskelbti Pa-
saulio lietuvių metais.

PLB inf.
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T E L K I N I A I

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Darganotą ir lietingą spalio 21 d. popietę, po sek-
madienio šv. Mišių, kaip ir kiekvieno mėnesio trečiąjį
sekmadienį aukojamų kun. Gedimino Keršio, Amerikos
lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubo pirmininkė Rūta
Sidabrienė susirinkusiuosius Šv. Onos bažnyčioje
(St. Ann of the Dunes: 105 East Golfwood Rd., Beverly
Shores, IN 46301) pakvietė į metinį-ataskaitinį susi-
rinkimą miestelio Community House, po kurio visų lau-
kė Lietuvos 100-mečiui skirtas renginys – susitikimas
su inžinieriumi Rimantu A. Kunču-Žemaitaičiu – is-
toriku, sfragistu, kartografu, kuris buvo pasirengęs pri-
statyti Lietuvos karališkojo atspaudo ir Lietuvos Ka-
ralystės žemėlapių originalus ir pakviesti klausytojus
diskusijai. Kun. G. Keršys, Dievo žodžiu kvietęs ti-
kinčiuosius nuolankiai artimojo tarnystei, priminė, jog
žmogus, nežinantis savo istorijos, visada lieka vaikas,
taigi Rimanto pastangos, neskaičiuojant išlaidų ir lai-
ko, vertintinos kaip altruizmo išraiška tarnaujant ar-
timui.

Valdybos nariai pateikė ataskaitą už praėjusius
metus, sekretorė Diana Johns perskaitė pra-
ėjusio susirinkimo protokolą, kuris vienbal-

siai buvo priimtas, iždininkė Loretta Kasparas pa-
teikė klubo finansinę ataskaitą, buvo išsamiai atsa-
kyta į visus klubo nariams iškilusius klausimus. Klu-
bo pirmininkė Rūta Sidabrienė pateikė ataskaitą apie
vykusius renginius, iliustruodama nuotraukomis bei
straipsniais spaudos leidiniuose (,,Draugas”, ,,Drau-
gas News”, ,,Dirva”, ,,Sand Tracks” ABSR (Asso-
ciation of  Beverly Shores Residents ir kt.): gruodžio
mėnesį organizavome kalėdinę popietę. Daug prisi-
dėjo klubo narė vargonininkė Revita Durtinavičiū-
tė su bažnytiniu choru, be to, solo giesmes atliko Vi-
lija Kerelytė. Kovo 18 d. šventėme Lietuvos Nepri-
klausomybės 100-metį, po minėjimo meninę prog-
ramą atliko popchoras ,,Svajonė” (vadovė Alina
Šimkuvienė). Gegužės mėnesį vyko visuotinis klu-
bo narių susirinkimas, birželio trečiąjį sekmadienį
šventėme Tėvo dieną, vyko „Kugelinė”. Liepos 15 d.
Lituanica parke, prie S. Dariaus ir S. Girėno pa-
minklo, prisiminėme, kaip 1933 m. liepos 15 d. „Li-
tuanica” pakilo skrydžiui per Atlantą. Liepos 28 d.
dalyvavome miestelio vasaros šventėje, kurios metu
prekiavome ,,Bake for Me” pyragais, taip papildydami
klubo iždą, už ką nuoširdžiai dėkojame ,,Bake for Me”
įmonėss savininkams Danai ir Juozui Kapačinskams.
Rugpjūčio 4 d. vyko lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio per Atlantą 85-ųjų metinių minėjimas, po
to – gegužinė Lituanica parke. Spalio 12 d. džiaugė-
mės folkloro grupės ,,Žaisa” koncertu-vakarone.
Na, o spalio 21 d. metinio ataskaitinio-rinkiminio su-
sirinkimo metu – informatyvus ir įdomus  inžinie-
riaus Rimanto A. Kunčo-Žemaitaičio pranešimas.

Klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė nuoširdžiai
dėkojo buvusiai klubo valdybai (Dianai Johns, Lo-

rettai Kasparas, Juliui Milevičiui, Evaldui Rudze-
vičiui, Kęstučiui Pociui), kuri baigusi kadenciją at-
sistatydino. Vykstant naujos valdybos rinkimams
buvo balsuojama už klubo pirmininkę Rūtą Sidab-
rienę bei naują valdybą: Diana Johns, Loretta Kas-
paras, Evaldas Rudzevičius, Kęstutis Pocius, Vidas
Noreika, Jonas Nekus. Naujajai valdybai palinkėta
kūrybingos ir prasmingos veiklos.

Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis pirmiausia iš-
dalijo 65 psl. iliustracinę medžiagą Lietuvos heral-
dikos ir kartografijos vaidmeniui mūsų istorijoje pa-
grįsti. Klausytojai tylos minute buvo paprašyti pa-
gerbti 1863 m. sukilimo vadus – kun. Antaną Mac-
kevičių, Zigmantą Sierakauską ir Konstantiną Ka-
linauską bei jų bendražygius. Archeologai ant Ge-
dimino kalno atkasė dalies jų palaikus. Vėliau visi
galėjo prisiliesti prie originalios 1863 m. sukilimo da-
lyvio diržo sagties bei paties prelegento 125 m. su-
kilimo sukakčiai paminėti išleisto medalio. Prane-
šėjas palietė Lietuvos krikščionybės klausimą bei pri-
statė vadinamosios Čenstakavos (Częstochowa) Juo-
dosios Madonos ikoną – Dievo Motiną su Kūdikiu,
Minsko dovaną Vytautui Didžiajam 1399 m. ren-
giantis karui prieš Aukso Ordą, kurią pakeliui lai-
kinai paliko Čenstakavos Jasna Gora vienuolyne –
Švč. Mergelės Marijos šventovėje; šiandien Čensta-
kavos Dievo Motina (Juodoji Madona) laikoma Len-
kijos patrone. Klausytojai domėjosi atvežtais žemė-
lapiais, rodančiais pažangą kartografiškai vaizduo-
jant Lietuvą: LITHUANIA, Lietuvos pirmasis atski-
ras Gerhard Mercator žemėlapis, išleistas apie 1595
m., žinomas kaip nepakankamai tobulas, lyginant su
kunigaikščio Radvilos Lietuvos žemėlapiu; MAGNI
DUCATUS LITHUANIAE […] MI PRINCIPIS ET D–
NI D. NICOLAI CHRISTOPHORI RADZIWIL D. G.
OLYCAE AC IN NIESWIES DUCIS […], visiems ži-
nomas kunigaikščio Radvilos Lietuvos žemėlapio var-

du, 1613 m., MAGNI DUCATUS LITHUANIAE, […] MI
PRINCIPIS AC DNI D. NICOLAI  CHRISTOPHORI
RADZIWIL […]; Henrici (Henry) Hondy Lietuvos že-
mėlapis, 1639 m., laikomas sumažinta kunigaikščio
Radvilos Lietuvos žemėlapio kopija, kuri vėliau
buvo pagrindu Europoje kurti Lietuvos žemėlapius
bei OST–PREUSSEN NEBST PREUSSISCH LITT-
HAUEN UND WEST– PREUSSEN NEBST DEM NE-
TZDISTRICT, FREN HERRN VON SCHROETTER,
1796 bis 1802 m., 1 : 150 000, rodantis Prūsijos žemių
ribas, kurių dalis šiuo metu reokupuota Lenkijos ir
pervardyta Mozūrija. Šį žemėlapį sudaro dvidešimt
penkios dalys, iš kurių pranešimo metu buvo de-
monstruojamos šešios, vaizduojančios lietuvių ap-
gyventą Prūsijos dalį, dabartinę Kaliningrado sritį,
šiuo metu reokupuotą Maskvos. Pranešimo metu
buvo pristatyta XIV a. pab., valdant Lietuvos karaliui
Jogailai, Lenkija kaip skydinė valstybė Lietuvai
prieš svarbiausią Lietuvos priešą – Vakaruose įsi-
galinčią Šventąją Romos imperiją, tuometinę Kry-
žiuočių ordino patronę, okupavusią aistiškąją Prū-
siją. Buvo nagrinėjama Lietuvos valstybinio kara-
liškojo ženklo Vyčio bei jo skyde esančio apaštališ-
kojo dvigubo kryžiaus istorija, siejant karališkąsias
dvigubo kryžiaus spalvas su karalių vėliavose esan-
čiomis šio kryžiaus spalvomis – raudoname dugne
baltu dvigubu kryžiumi, kurio apatinė kryžminė il-
gesnė už viršutinę. Tokį dvigubą kryžių klausytojai
galėjo matyti Lietuvos karaliaus Jono Kazimiero Va-
zos Jogailaičio didžiajame 1664 m. atspaude, kurio ori-
ginalą pranešimo metu kiekvienas galėjo apžiūrėti,
kas kėlė neatsakytų klausimų ir dėl vadinamojo Liub-
lino unijos akto. 

„Šiandien neatsiminčiau savo tėvelio gimimo da-
tos, – po pranešimo juokavo klubo pirmininkė Rūta
Sidabrienė, – tačiau tai, kad rankose laikiau Lietu-
vos karaliaus didįjį atspaudą, nepamiršiu”.

Lietuvių klubo metiniame susirinkime paminėtas Lietuvos 100-metis

Naujai išrinktos Amerikos lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubo valdybos nariai (iš k.): Loretta Kasparas, pirmininkė Rūta
Sidabrienė, Diana Johns, Evaldas Rudzevičius, Jonas Nekus ir Vidas Noreika.                            Ž. Gurauskienės nuotraukos

Prelegentas kiekvienam išdalijo 65 psl. iliustracinę medžiagą
Lietuvos heraldikos ir kartografijos vaidmeniui mūsų isto-
rijoje pagrįsti.Po metinio-ataskaitinio susirinkimo klubo narių laukė Lietuvos 100-mečio renginys, prikaustęs klausytojų dėmesį. 
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Ateinantį pavasarį Amerikos ka talikų televizijos sto-
tis EWTN (Eter nal Word Television Network) žada
transliuoti dokumentinį filmą apie Šv. Kazimiero se-
selių kongregacijos įkūrėją Motiną Mariją Kaupaitę. 

Apie žadėtą transliaciją praneša Sha mokin,
Pennsylvanijos miesto laik raš tis „The News-
Item” 2018 m. spa lio 29 d. laidoje. Laikraščio

korespondentas Chris J. Grego rašo, kad į Penn syl-
vanijos miestelį Mount Car mel, kuriame veikia Mo-
tinos Marijos Kaupaitės centras, neseniai atvyko ka-
 zimierietė seselė Margaret Petca vage iš Čikagos. Mo-
tinos Marijos Kaupaitės centro direktorius Jake
Betz susitiko ir kalbėjosi su sesele Petcavage. Pasi-
kalbėjimo metu seselė Petcavage pabrėžė, kad Mo-
tinos Ma rijos Kaupaitės gyvenime svarbų vaidmenį
suvaidino Mount Carmel miestelis. Motina Kau-
paitė dėstė šiame miestelyje įsikūrusioje Švento
Kryžiaus mokykloje. Tai pirmoji se selių kazimie-
riečių vadovaujama mo kykla Amerikoje. Direkto-
riaus Betz pasikalbėjimas su sesele Petcavage buvo
nufilmuotas ir bus transliuojamas kartu su doku-
mentiniu filmu apie Motiną Kaupaitę. Laikraštis
„The News-Item” prie straipsnio apie dokumentinį
filmą išspausdino ke lias istorines nuotraukas: anks-
tyvą Marijos Kaupaitės nuotrauką ir Švento Kryžiaus
mokyklos Mount Carmel miestelyje nuotrauką.  

DEIMANTĖ KOMSKIENĖ

Meilė artimam ir gailestingumas gali būti reiškiamas įvairiais
būdais. Lietuvos Dukterų draugija (LDD) tęsia giliai įsišakni-
 jusias tradicijas ir laikosi tų gairių, kurias nurodė draugijos įkū-
rėjos – dirbti savo darbus tyliai, kukliai, su nuoširdžia, pasi-
aukojančia meile ir kartas nuo karto pasidalinti savais darbais.

Kiekvienais metais LDD valdybos atstovė vyks-
ta į Lietuvą ir aplanko globotinius, kurių yra
tikrai nemažai. LDD Čikagos skyrius padeda

sunkiems ligoniams – vaikams ir suaugusiems, pa-
vienėms šeimoms, bet daugiausia dėmesio skiria se-
nelių globos namams, esantiems Lietuvos kaimuose,
kurie gauna mažiausią paramą iš valstybės arba gy-
vuoja tik gailestingų rėmėjų bei vietinių savanorių
dėka. Kaip bebūtų gaila, bet daugelio Lietuvos kai-
muose gyvenančių pagyvenusio amžiaus, o ypač vie-
nišų, žmonių padėtis yra apgailėtina. 

LDD remia Deltuvos, Kapčiamiesčio, Vilkaviškio
parapijos senelių globos namus. Šią vasarą valdybos
atstovė lankėsi Pivašiūnų parapijos globos namuose,
kuriuose šiuo metu gyvena 20 gyventojų. Tai vieni-
ši, ligoti seneliai, nepajėgiantys gyventi savarankiš-
kai. Globos namų įkūrėjas – klebonas Vincas Baub-
lys. Globos namai negauna jokių dotacijų, jokios pa-
galbos iš valdžios, tik parapijiečių gailestingumo, pa-
siaukojimo ir aukų dėka gyventojai turi stogą virš gal-
vos, kasdienės duonos kasnį ir namų šilumos jausmą.
Lietuvos Dukterų draugijos vardu Pivašiūnų senelių
globos namams nupirkta viryklė, šaldytuvas, šaldiklis,
vaistų trintuvė, bulvių trintuvė, rankšluosčių ir kt.
būtinų namų ruošos bei higienos reikmenų. 

,,Daug ką gyvenime galėčiau atiduoti už tas
džiaugsmo ir dėkingumo ašaras gyventojų akyse”,  –
tokia patirtimi pasidalijo LDD valdybos atstovė Ste-
fanija Borzenkienė, kuri lankėsi globos namuose ir
pamatė Lietuvos gyventojų skurdą.

Tylusis gailestingumas

Dokumentinis filmas apie Motiną Mariją Kaupaitę

Pivašiūnų senelių globos namų gyventojai ir jų buitis.   LDD archyvo nuotraukos

Žmogaus gyvenimo saulėlydis yra neišvengia-
mas kiekvieno iš mūsų gyvenimo laikotarpis ir tur-
būt kiekvienam norėtųsi nugyventi jį ramiai ir pa-
garbiai. Todėl Lietuvos Dukterų draugija kiek įma-
noma stengiasi padėti garbaus amžiaus žmonėms.

Štai  jau  treti  metai  LDD  dalyvauja  Pasaulio
lietuvių  centro  rengiamoje  Kalėdinėje  mugėje ir
surinktas lėšas  aukoja savo globotiniams. Šiais me-
tais Dukterys  prekiaus  pačių  keptais  gardžiais ka-
lėdiniais kūčiukais, sausainiais, pyragais, naminiais
sūriais, raugintais kopūstais, namine duonele, že-
maitiška  sėmenine  druska  ir  kitais  gardumynais. 

LDD kviečia jus nepasididžiuoti, 
Mugėn visus atvažiuoti –
Gardumynų paragauti,
Nusipirkt, krepšin sukrauti,
Ir tokiu gražiu būdu
Prisidėti prie gerų darbų….

koordinatore. Straips nyje aprašoma Šv. Kazimiero se-
selių istorija ir vienuolyne įsikūręs muzie jus, kuris
vaizdžiai atpasakoja Moti nos Marijos gyvenimą ir ka-
zimierie čių seselių kongregacijos istoriją. Muziejų,
kuris pavadintas „Legacy Rooms” (Paveldo kamba-
riai) galima lankyti paprastomis savaitės dieno mis.
Patariama iš anksto paskambinti Dainai Čyvienei tel.
773-776-1324 arba 773-349-8064. (Virginijos Petraus kie-
nės pasikalbėjimas su Daina Čy viene apie seselių ka-
zimieriečių mu ziejų buvo spausdintas „Draugo”
2018 m. rugpjūčio 18 d. laidoje.) 

Muziejaus atidarymas aprašytas ir „Pasaulio lie-
tuvio” žurnalo 2018 m. lapkričio mėn. numeryje. Ten
išspaus dintas išsamus Dalios Cidzikai tės straipsnis
apie seseles kazimierietes ir jų muziejaus atidarymą.
Straipsnis iliustruotas spalvotomis nuotraukomis,
kuriose matyti muziejaus eksponatų pavyzdžiai ir ati-
darymo iškilmių akimirkos. Vienas įdomiausių eks-
ponatų yra pačios Moti nos Marijos Kaupaitės pieš-
tuku rašytas rankraštis, kuriame ji aprašo Se selių ka-
zimieriečių kongregacijos įsteigimo istoriją. Rank-
raštis rastas po Motinos Marijos mirties. Iš straips-
nyje spausdinamų nuotraukų ma tyti, kad seselių ka-
zimieriečių muziejaus atidaryme dalyvavo gražus
Mo tinos Marijos ir seselių kazimieriečių gerbėjų bū-
rys, tarp jų – prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos
vys kupų konferencijos delegatas užsie nio lietuvių ka-
talikų sielovadai, ir tuo metu Amerikoje viešėjęs Lie-
tuvos vyskupas Lionginas Virbalas SJ. 

Parengė Rimas Černius

Anglų kalba leidžiamas žurnalas „Bridges” 2018
m. spalio laidoje išspausdino straipsnį apie seseles ka-
zi mierietes ir apie seselių kazimierie čių kongrega-
cijos istorijos muziejų, kuris neseniai buvo atidary-
tas sese lių vienuolyne Čikagos Marquette Parke.
Straipsnyje spausdinamas re daktorės Karilės Vait-
kutės pasikal bė jimas su Daina Čyviene, Šv. Kazi mie-
 ro seselių kongregacijos komunikacijos ir projektų

Nuo šiol visi norintys gali susipažinti su seselių kazimieriečių kongregacijos veikla ir Motinos Marijos Kaupaitės gyve-
nimu. 

,,Legacy Rooms” Šv. Kazimiero vienuolyne atidarymo
akimirkos. Dainos Čyvienės nuotraukos

Motinos Marijos Kaupaitės rankraštis – vienas įdomiau-
sių eksponatų. 
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Drauge”, š. m. lapkričo 8 d. nu me ryje, jau buvo mi-
nėta, kad Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
rekto rato rūmuose neseniai atidaryta ypa tinga Lie-
tuvos diplomatinės tarnybos šimtmečiui skirta ilga-
laikė paroda „Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100”.
Šią parodą didelis autorių kolektyvas rengė beveik me-
tus, o pagrindiniai jos autoriai – istorikas Alfonsas Ei-
dintas ir diplomatas Vytautas Žalys. Pasak A. Eidin-
to, tai pati didžiausia ir išsamiausia paroda tokia tema
visame Baltijos regione.

Parodai pasirinkta tikrai simbolinė vieta – pa-
state K. Donelaičio gatvėje iki Antrojo pasau-
linio karo veikė Lietuvos Ministrų kabinetas,

čia 1935–1939 metais antrajame aukš te buvusiame tar-
nybiniame bute gy veno Lietuvos diplomatijos va-
dovas išeivijoje Stasys Lozoraitis ir jo sū nus, Lietuvos
ambasadorius Wa shing tone bei Romoje Stasys Lozo -
rai tis jaunesnysis. 

Lietuvos diplomatinės tarnybos 100-mečiui – išskirtinė paroda
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė su JAV prezidentu Donald Trump. Autentiški Stasio Lozoraičio baldai – itin vertingas eksponatas.

Paroda išskirtinė dar ir tuo, kad ji parengta nau-
dojant pačias moderniausias technologijas – čia ne
tik ga lima apžiūrėti parodos stendus, susipažinti su
retomis ir labai įdomiomis fotografijomis, bet ir pa-
sižiūrėti se nas kino kronikas, išgirsti kalban čius am-
basadorius, specialios įrangos pagalba pačiam atsi-
durti įvykių sūkuryje ar pasirinkti dominančią in-
 formaciją prie specialiai įrengtų videoterminalų.

Vos įėjus pro pastato duris pasi tin ka įspūdinga
parodos fotografija, kurioje įamžintas Lietuvos vals-
tybės sugrįžimas į tarptautinę bendruo menę – 1991
metų gegužės 8-ąją įvy kęs susitikimas Jungtinėse
Ame ri kos Valstijose, Baltuosiuose rū muo se Was-
hingtone, kurio metu tuo metis JAV prezidentas
George Bush priėmė ir pasveikino tuometį Lietu vos
va dovą Vytautą Landsbergį.

Parodą kartu su kitais rengusi knygų apie Lie-
tuvos diplomatus auto rė, Vytauto Didžiojo universi-
teto dės tytoja Asta Petraitytė-Briedienė, dvi dešimt
metų vadovavusi šiame pastate veikiančiam S. ir S. Lo-
zoraičių muziejui itin džiaugėsi, kad šios ypa tingos pa-

rodos lankytojai pirmą kar tą gali pamatyti autentiš-
kai atkurtą Stasio Lozoraičio kabinetą su jame esan-
čiais baldais, o taip pat jo knygas, rašomąją mašinė-
lę, kitus asme ninius daiktus. Filmuotoje medžiagoje
yra įamžintas ir pats S. Lozoraitis jaunesnysis.

„Šie baldai yra įamžinti daugelyje to metų fo-
tografijų, ir mes žinojome, kad jie yra saugomi Vytauto
Didžiojo karo muziejuje, bet iki šiol visuomenei nebuvo
parodyti. Dabar, rengiant šią parodą baldai buvo res-
 tauruoti ir juos gali pamatyti kiek vienas parodos lan-
kytojas”, – džiau gėsi A. Petraitytė-Briedienė.

Ekspozicijos lankytojams yra at vertos keturios
erdvės, kurios ir pristato Lietuvos diplomatinės
tarnybos veiklą per šimtą metų. Pirmoji iš jų pasa-
koja apie Lietuvos diplomatinės tarnybos ištakas, jos
susiformavimą ir veiklą tarp Pirmojo bei Antrojo pa-
saulinių karų. Čia yra ir labiausiai atsikūrusios vals-
tybės diplomatinei tarnybai nusipelniusių asmenų
por tre tai, jų pristatymai. Nuotraukose – ir mūsų dip-
lomatų to meto oficialių kelionių į užsienį momen-
tai, diplomatinė veikla užsienio valstybėse. 

Tarp parodos eksponatų – istorinės nuotraukos. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Parodos eksponatai pateikti moderniai ir išradingai.

Lietuvos valstybės sugrįžimas į tarptautinę bendruomenę.
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Čia yra ir nuotrauka, kurioje įam-
žintas peticijos dėl Lietuvos vals tybės
pripažinimo įteikimas JAV pre zi dentui
Warren G. Harding 1921 metų gegužės
31-ąją, taip pat momentas iš Čikagoje
1922 metų rugpjūčio 20 dieną vykusi
manifes tacija, kurios metu dėkota
Amerikai už Lietuvos valstybės pri-
pažinimą de jure. Taip pat eksponuo-
jama istorinė nuotrauka, kurioje –
Lietuvių informacijos biuro veikla
Washingtone 1918–1919 metais.  

Čia galima išgirsti ir unikalų 1939
metų spalio mėnesio Kauno radiofono
pranešimą, kada pirmą kartą Lietuva
išgirsta apie Vilniaus grąžinimą. Įrašas
labai blogos kokybės, bet jis autentiš-
kas ir dėl to labai vertingas. 

Parodos rengėjai taip pat siūlo ne-
praeiti pro unikalius kadrus, kuriuo-
se 1930–1936 metais nufilmuoti daugu-
ma tarpukario diplomatų: „Petras Kli-
mas nupirko kamerą savo sūnui, o šis
visus svečius, kurie at vyk davo pas pa-
siuntinį P. Klimą Pa ryžiuje nufilmuo-
davo. Tokiu būdu iki mūsų dienų išli-
ko daugelis filmuotų kadrų ir dabar
mes tuos žmones ma tome gyvus”, –
džiaugėsi jie.

Antrojoje parodos salėje – jau mi nė-
tas užsienio reikalų ministro Sta sio
Lozoraičio (1934–1938) kabinetas, ap-
statytas originaliais jo daiktais. Trečioji
parodos salė yra skirta pristatyti dip-
lomatinės tarnybos veiklą egzilio lai-
kotarpiu (1940–1990), čia pristatomas
lietuvių diplomatų darbas siekiant už-
tikrinti Lietuvos okupacijos nepripaži-
nimo politiką ir nepriklausomybės at-
kūrimą. Anot parodos autorių, tokios iš-
samios in formacijos šia tema taip pat
niekada nebuvo pateikta. „Lietuvos dip-
lomatinė tarnyba buvo vienintelė tar-
nyba Lietuvoje, kuri veikė nenutrūks-
tamai visą šimtmetį”, – teigė V. Žalys.

Lankytojai gali pakelti senovinio
telefono ragelį ir išgirsti įrašą, kuria-
 me – „Amerikos balsas” iš New Yorko.
Tai pirmosios radijo laidos įrašas,
transliuotas minint Lietuvos valstybės
atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Lai-
doje Lietuvą sveikina vienas iš JAV dip-
lomatijos atstovų.

Vieną kambario sieną puošia di-
džiulė nuotrauka, kurioje įamžinta
Lietuvos pasiuntinybė Romoje, gar-
sioji Villa Lituania. Atskiras stendas
yra skirtas ambasadoriui, Lietuvos
diplomatijos vadovui 1983–1991 me tais
Stasiui Bačkiui.

„Stengėmės parodos neperkrauti
dokumentais. Čia ne muziejus, ir ne ar-
chyvas, niekur pasaulyje į parodą atėję
žmonės nebeskaito dokumentų. Todėl
reikėjo rasti būdų kaip sudomin ti žmo-
nes”, – sakė ją rengęs isto rikas A. Ei-
dintas. Jo teigimu, parodoje buvo pa-
naudota tik maždaug 1 procentas visų
surinktų dokumentų.

Pasak istoriko, parodos lankytojas
gali pats pasirinkti, kiek informacijos
jis pasiruošęs priimti, nes jos čia yra
tiek daug, kad per valandą pa ro dą ap-
žiūrėti galima tik labai pasku bomis.

Dar vienas labai įdomus parodos tech-
nologinis sprendimas – daug informa-
cijos lankytojams pateikti dip lomati-
niuose pasuose, kuriuos ga lima vartyti,
susipažinti su jų įrašais. Jau nuo pat
pirmųjų parodos dienų tai labai sudo-
mino parodos lankytojus.

Parodos eksponatai pasakoja ir
apie Lietuvos diplomatų likimus oku-
pacijos metais, kai daugelis iš jų atsi-
dūrė tremtyje Sibire ir ne visi iš ten su-
grįžo. Likimas leido išgyventi tremties
siaubą ir grįžti į Lietuvą užsienio rei-
kalų ministrui, Vasario 16-osios akto
signatarui Petrui Kli mui bei kitam
ministrui Juozui Urb šiui, kuris dar su-
laukė ir Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo – apie šių ministrų likimus taip
pat pasakojama parodoje. 

Ketvirtoji ekspozicijos patalpa
skirta diplomatinės tarnybos veiklai
1990–2018 metais. Joje kviečiama patirti
užsienio reikalų ministro dar bo dieną,
susipažinti su diplomatinės tarnybos
veikla. Čia galima pamatyti ir Portu-
galijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos,
Prancūzijos bei kitų šalių apdovanoji-
mus mūsų šalies ambasa doriams, ki-
tiems diplomatams. 

Čia galima pamatyti ir atspindėtus
visai naujus diplomatijos įvykius – pa-
vyzdžiui, viena nuotrauka iliustruoja
Lietuvos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės susitikimą su JAV prezidentu Do-
nald Trump NATO viršūnių susitikime
2018 m. liepos mėnesį. Greta – ir prezi-
dento Valdo Adamkaus nuotrauka, ku-
rioje jis laukdamas Ovaliniame kabi-
nete 2007 metais JAV prezidento Geor-
ge W. Bush išbando golfo lazdą.

Paroda Vytauto Didžiojo univer-
siteto rektorato rūmuose veiks iki 2021
m. lapkričio 7 d. Jos rengėja – Lietuvos
Respublikos užsienio reika lų ministe-
rija, partneriai – VDU, Lietuvos cent-
rinis valstybės archyvas, Lietuvos dai-
lės muziejus, Lietuvos nacionalinis
muziejus, Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejus, Lietuvos nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus, Kauno
miesto savivaldybė.

Padėkos dienos
parade –
,,Suktinio” šokis
Atkelta iš 1 psl.

Padėkos dienos parado eisenoje
kartu su ,,Suktinio” šokėjais, Čikagos
lietuvių bėgimo klubo, Lietuvių operos
choro Čikagoje bei JAV Lietuvių Ben-
druomenės atstovais žygiavo ir Lietu-
vos Respublikos generalinis konsulas
Čikagoje Mantvydas Bekešius, kiti
konsulato darbuotojai. ,,Šiais metais
paradas buvo dar gausesnis ir įvai-
resnis, nei praėjusiais metais. Mes žy-
giavome gatve kokią mylią ir visą tą lai-
ką nespėjome dairytis bei atsakinėti į
sveikinimus – tarp parado žiūrovų
buvo susirinkę daugybė lietuvių. Jie
mojavo mažomis trispalvėmis, sveiki-
no mus lietuviškai. Taip pat netrūko ir
amerikiečių palaikymo šūksnių”, –
jaudinančias parado akimirkas prisi-
minė M. Bekešius. Jis pridūrė, kad šių
metų parade Lietuvai, pažyminčiai
savo Nepriklausomybės 100-metį, buvo
padaryta išimtis – leista ir žygiuoti pa-
rade, ir pasirodyti koncertinėje prog-
ramoje. Paprastai dalyviams skiria-
ma tik viena iš šių dviejų galimybių. 

G. Elekšytė-Knieža pasakojo, kad

parado dalyviai jau 5 valandą ryto
pradėjo rikiuotis būsimai eisenai. ,,Iš
namų į miesto centrą išvykome 4 va-
landą ryto. Vakare dar daug repetavo-
me. Norėjosi kuo geriau atstovauti
Lietuvai šiame ypatingame renginyje”,
– sakė ,,Suktinio” vadovė. Jos įkurta
lietuvių tautinių šokių grupė ,,Sukti-
nis” gyvuoja jau 14-tus metus. Kai ku-
rios šokėjų poros joje šoka nuo pat gru-
pės įkūrimo. ,,Suktinio” vadovės ir
šokėjų dėka amerikiečiai vėl išgirdo
apie Lietuvą. Praėjusiais metais ko-
lektyvas parengė projektą, kuriuo pa-
rade pristatė Nepriklausomybės 100-
metį pasitinkančią Lietuvą. Eísenoje
dalyvavę lietuviai nešė geltonas, žalias
ir raudonas vėliavas – iš viso 100 mūsų
šalies trispalvę sudarančių vėliavų. 

,,Pernai mums prireikė daugiau ei-
senos dalyvių, nes reikėjo nešti 100 vė-
liavų. Šiais metais lietuvių, dalyvavu-
sių parade, grupė buvo kur kas ma-
žesnė. Norint dalyvauti ,,gausesnėmis
pajėgomis” prireikia didesnių inves-
ticijų. Vien entuziazmo nepakanka,
reikia sumokėti ir už dalyviams atvežti
samdomus autobusus, ir padengti dau-
giau išlaidų. Tam prireikia kelių tūks-
tančių dolerių. Todėl esame dėkingi LR
Užsienio reikalų ministerijai, Pasaulio
lietuvių centrui bei kitiems rėmėjams,
kurie skyrė mums pinigų ir tokiu
būdu padėjo mums dalyvauti Padėkos
dienos parade ir atstovauti Lietuvai bei
ją garsinti”, – sakė G. Elekšytė-Knieža.

Parodos plakatas.

Apdovanojimai Lietuvos diplomatams.

Lietuvių eiseną sveikino įvairiatautė žiūrovų minia. Sandros Ščedrinos nuotraukos

Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 
Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus!

www.draugas.org
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Š. m. lapkričio 30 d. minime dar vieną 
svarbų šimtmetį – Tilžės akto paskelbi-
mą. Apie tai, kuo svarbus buvo šis įvykis 
kviečiame skaityti istoriko, enciklo-
pedininko K. Donelaičio draugijos Algirdo 
Matulevičiaus straipsnyje.

Mažlietuvių atsiskyrimo nuo Vokietijos 
imperijos ir nuo Prū sijos karalystės ištakos

Lietuvininkai (mažlietuviai) ir XIX a. pabaigo-
je–XX a. pradžioje bu vo blogesnėje nei vokiečiai so-
cialinėje, ekonominėje, teisinėje, religinėje, kultū-
rinėje, apskritai tautinėje padėtyje. Priešingai nei Di-
džiosios Lietu vos lietuviai (didlietuviai), kurie Ru-
 sijos imperinės valdžios buvo paverg ti visose gyve-
nimo srityse (vykdytas netgi lietuvių kalbos, kultū-
ros naiki ni mas – etnocidas, ypač lietuvių kalbos drau-
dimo laikotarpiu, 1864–1904 m.), lietuvininkai turė-
jo tam tikrą kultūrinę autonomiją, vyko lietuvi nin-
 kų tautinis kultūrinis sąjūdis.

Mažojoje (Prūsų) Lietuvoje – Ra gainėje, Tilžėje,
Bitėnuose – leidžiami žurnalai (tada vadinti laik-
raščiais) Aušra (1883–1886), Varpas (1889–1905) tapo
Didžiosios Lietuvos lietuvių tautinio atgimimo cent-
rais, o jų organizatoriai, ideologai, redaktoriai, au-
toriai – mažlietuviai ir didlietuviai – dr. Jonas Ba-
sanavičius, Martynas Jan kus, Jurgis Mikšas, Jonas
Šliūpas, Juo zas Bagdonas, Vincas Kudirka ir kiti –
laisvės šaukliais ir vėliavnešiais. Iš aušrininkų ir var-
pininkų ilgai niui iškilo Mažosios ir Didžiosios Lie-
 tuvos politiniai, visuomenės veikėjai, valstybininkai,
kultūrininkai, literatai, rašytojai, lietuvių raštijos,
kalbos ugdytojai. Aušrininkai, vėliau varpininkai
Mažojoje Lietuvoje susitikinėdavo, aptarinėdavo ne
tik leidybos, spaudos platinimo, bet ir tauti nius, po-
litinius reikalus. Jonui Basa na vičiui jau tada buvo
kilusi idėja siek ti lietuvių tautai laisvės. Marty nas Jan-
kus jau XIX a. antroje pusėje pareiškė, kad Mažoji Lie-
tuva norėtų būti suvienyta su Didžiąja Lietuva. Maž-
 lietuvių ir didlietuvių tautinio atgimimo veikėjai ne
tik kartu leido lietuvišką spaudą, susirašinėjo, bet ret-
sykiais Mažojoje Lietuvoje susitikinėjo. Pavyzdžiui,
1892 m. mažlietuvių veikėjo Jono Smalakio ūkyje Di-
 džiuosiuose Algaviškiuose (Lankos, arba Pakalnės ap-
skritis, Kaukiemio parapija) vienybės klausimams
ap tar ti susitiko Martynas Jankus, En zys Jagomas-
tas, Jurgis Lapinas su Vin cu Kudirka, Petru Kriau-
čiūnu ir kitais – iš viso apie 30 žmonių. 1898 m. Til-
žėje Jonas Basanavičius susitiko su lietuvybės gynėju
Georgu Sauer wei nu (Jurgiu Zauerveinu). 

Ir lietuvininkų, ir Didžiosios Lie tuvos lietuvių
savarankiškumo, ne pri klausomybės siekių ištakos
– lie tu vių politinių veikėjų Pareiškimas, vėliau pa-
vadintas Gintarine deklara cija, oficialiai – Lietuvių
deklaracija Rusijos imperijos valdžiai (1914 m. va-
sarą). Joje teigiama, kad prasidė jus Pirmajam pa-
sauliniam karui lietuvių tauta remia Rusiją. Kartu
netiesiogiai išdėstyti lietuvių tautos politiniai lū-
kesčiai. Tarp jų – siūlymas Rusijos imperijos valdžiai
per karą remtis ir mažiausiomis tautomis, linkėjimas
į imperiją sutelkti visas lietuvių gyvenamas terito-
rijas, t. y., ir Mažąją Lietuvą. Deklaracijoje pateikti
lietuvių etnopolitiniai sava rankiškumo argumentai:
lietuviai ne są nei lenkai, nei rusai, primenama lie-
tuvių valstybės – Lietuvos Di džiosios Kunigaikštystės
– tradicija. Netiesiogiai teigiama, kad lietuviai turi
savo politinių tikslų („artinasi va landa įvykdymo lie-
tuvių tautos svajonių, iš tiesų žilųjų: savo pradžią ima
jie nuo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Mindaugo”).
Pačią Deklaraciją Vil niu je parengė Stasys Šilingas,
Jonas Basanavičius, Donatas Malinauskas; rugpjū-
čio 17 d. Vilniaus lietuvių drau gijų ir spaudos susi-
rinkime ji bu vo patvirtinta. Suprantama, prasi-
 dėjus Pirmajam pasauliniam karui buvo neįmano-
ma atvirai kelti lietuvių etnopolitinių tikslų, jie mas-
kuoti Rusijos imperatoriui Nikolajui II išti kimybės
forma. Dėl tokios Deklara cijos formos, t. p. dėl lietuvių
teritorijų palyginimo su gintaro karoliais, kritikai pa-
vadino ją Gintarine.

Geopolitinės padėties po Di džio jo karo 
pasikeitimai Europoje. 

Naujų valstybių kūrimasis

Baigiantis šiam didžiausiam ir kruviniausiam
iki tol pasaulyje ka rui, 1918 m. sausio 18 d. įtakin-
giausios ir galingiausios pasaulio valstybės JAV pre-
zidentas T. W. Wilson Kongrese paskelbė 14-os punk-
tų tau tų apsisprendimo Deklaraciją: už baig ti Euro-
poje kruviną karą, užtik rinti pasaulyje taiką. 

Karą Vokietijos imperijai pralai mėjus, jai ir Ru-
sijos, Austrijos-Veng rijos imperijoms žlugus (plg.
SSRS imperijos subyrėjimą ir žlugimą 1990–1991 m.),
tų imperijų užgrobtose val dy tose teritorijose Vidu-
rio ir Vi du rio Rytų Europoje ėmė formuotis tautinės
valstybės (kaip leitmotyvas skambėjo šūkis „Pava-
saris eina Kar patų kalnais” <...>).

Kol Didžioji Lietuva buvo carinės Rusijos („mas-
kolių”) pavergta, tol lie tuvininkai neketino jungtis
su savo tautiečiais (su „maskoliais ir lenkomanais”)
anapus sienos. Remiantis JAV paskelbtais tautų ap-

Tilžės aktas Mažosios Lietuvos
nepriklausomybės deklaracija

Tilžės akto signataras Jonas Vanagaitis (sėdi pirmas iš dešinės) su Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto
nariais ir bendradarbiais. Sėdi iš kairės: Vilius Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, komiteto pirmininkas Martynas Jankus, stovi
iš kairės: Steponas Darius, Aivas Ivaškevičius, A. Marcinkevičius, Juozas Pronckus. 1923 m. sausio 19 d.

LCVA nuotraukos 

Gintarinę deklaraciją Rusijos Dūmai pristatė  deputatas Mar-
tynas Yčas.

sisprendimo principais, jau tų pačių metų vasario 16
d. Vilniuje aukščiausias lietuvių tautos atstovavimo
organas Lietuvos taryba paskelbė demokratinės Lie-
tu vos valstybės su sostine Vilniumi etninių žemių ri-
bose atkūrimo Aktą, pavadintą Vasario 16-osios Aktu
(pasi rašė 20 Tarybos narių). Svarbu, kad nepriklau-
somą Lietuvos valstybę de jure 1918 m. kovo 23 d. pri-
pažino Vokietijos imperatorius ir Prūsijos ka ralius
Wilhelmas II. Tiesa, jis rė mėsi 1917 m. gruodžio 11 d.
Pareiš kimu, kuriuo paskelbta apie Nepri klau somos
Lietuvos valstybės atkūri mą. Vokietijai reikalaujant,
Pa reiš ki mo antrojoje dalyje rašoma apie am žinus ry-
šius su ja (susisiekimo, mui tų, valiutos, karinius).
Nuo ta da tapo galimas glaudesnis Mažo sios ir Di džio-
sios Lietuvos suartėjimas. Juo lab kad modernėjan-
čių abiejų kraštų visuomenėse švelnėjo religiniai ir
etnokultūriniai skirtumai. Mažlietu vius ir didlie-
tuvius jungė etnoterito rinis, etnokultūrinis, tautinis
bendru mas (lietuvininkai yra lietuvių tautos potautė,
arba subetninė bendrija); tą suartėjimo procesą ska-
tino europinės reikšmės fenomenas – knygnešystė,
lietuviškos spaudos leidimo Tilžėje, Ragainėje, Klai-
pėdoje, Bitėnuose, Karaliaučiuje ir kitur tra dicijos.
Abiejų lietuvių tautų susijungimo ėmė siekti ir Ma-
žosios, ir Didžiosios Lietuvos šviesuomenė, intelek-
tualai. Lietuvių visuomenė, jos elitas virto politine
tauta. 

Lietuvininkų legitiminė valdžia – 
Mažosios Lietuvos tautinė taryba

Konferencijose ir susirinkimuo se Šveicarijoje,
Švedijoje, Petrapilyje, Voroneže, JAV Rusijos lietuvių
ir Lietuvos tarybos Vilniuje delegatai deklaravo
savo etninių žemių atgavi mą. 1917 m. lapkričio 3–10
d. Berno konferencijoje pabrėžtas būtinumas būsimai
Lietuvos valstybei turėti savo uostą.

1918 m. kovo 13–14 d. vykęs Ame ri kos lietuvių sei-
mas Čikagoje pri ėmė nutarimą dėl Mažosios ir Di-
džio sios Lietuvos susijungimo nepriklausomoje Lie-
tuvos valstybėje: gegužės 3 d. Lietuvių seimo atsto-
vai įteikė JAV prezidentui T. W. Wilson atitinka mą
raštą. Šis teigiamai atsakė tik 1918 m. lapkritį, kai ka-
pituliavo Vo kietija ir artėjo Versalio (Paryžiaus)
taikos derybos. Lietuvininkų elito ap sisprendimą at-
siskirti nuo Vokieti jos paskatino ir paspartino 1918
m. lapkričio 9 d. Vokietijoje įvykusi revoliucija, Vo-
kietijos pralaimėjimas kare ir imperijos žlugimas.
Jau lapkričio 11 d. Vokietija su kariaujančiomis
San tarvės (Antantės) šalimis Kompjeno miške (Pran-
cūzija) pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą, su-
tiko nu traukti karo veiksmus, priėmė nuga lėtojų pa-
diktuotas sąlygas. Tai buvo neteisėta.

Mažoms Europos tautoms susida rius palan-
kioms sąlygoms siekti nepriklausomybės, tarp lie-
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Birutė Putrius 
„The Last Book Smuggler”

Naujausias rašytojos Birutė Putrius romanas ,,The Last

Book Smuggler” (Paskutinis knygnešys) aprašo spaudos drau-
dimo laikotarpį Lietuvoje, kada knygnešiai slapta gabendavo į Lie-
tuvą rusų caro uždraus tą lietuvišką spaudą. Romanas parašytas
anglų kalba. Pagrindiniai veikė jai: senas knygnešys Viktoras, jo
vaikaitė Ada ir Adą įsimylėjęs jaunuolis Jo nas. Knygnešystė per-
sipina su mei lės ir išdavystės intriga. Rašytoja vaizdingai aprašo
lietuvių pasipriešinimą spaudos draudimui ir kartu į siuže tą įpina
magiškojo realizmo žanro elementų.

Birutė Putrius, Čikagoje užaugu si, o dabar Californijoje gy-
venanti lietuvė rašytoja, gerai išstudijavo šį įdomų Lietuvos isto-
rijos laikotarpį. Jos senelis Mykolas Putrius buvo knygnešys, o iš
savo tėvelio rašytoja girdėjo daug pasakojimų apie tuos laikus.
Šie pasakojimai pažadino rašytojos vaizduotę.  

Romaną ,,The Last Book Smuggler” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina
– 20 dol.  (Illinois valstijos pridėti nės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas
paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

tuvininkų kilo tautinio išsivadavimo sąjūdis. Tokius
įvykius skatino ir JAV prezidento T. W. Wilson 1918
m. lapkritį, iškart po Vokietijos kapituliacijos, Ame-
rikos lietuvių Tautos tarybai įteiktas raštas, kuriuo
žadama suvie nyti nepriklausomoje Lietuvos valsty -
bėje visas etnines Didžiosios ir Mažosios Lietuvos že-
mes iki Kara liaučiaus (Königsbergo) ir garantuoti
Lietuvai išėjimą į Baltijos jūrą per Klaipėdos uostą.
Šį dokumentą T. W. Wilson vėliau pridėjo prie 3-io-
sios notos Vokietijai.

Ketinimai Mažąją Lietuvą prijungti prie atkur-
tos Lietuvos valstybės labai užrūstino Ragainės ir Til-
žės vokišką valdžią, kuri lapkričio 10 d. Atsišaukime
pasmerkė JAV ir Antan tės planus padalyti Rytų Prū-
siją. Į tai karštai ir greitai reagavo lietuvinin kų vei-
kėjai, atmetę vokiečių priekaištus. Birutininkai
(Birutės draugijos nuo 1885 m. veikėjai) L. Deivikas,
M. Jankus, E. Simonaitis, J. Stranglys ir J. Vanagaitis
susibūrė į Prūsų Lietu vos tautinę komisiją ir lapk-
ričio 16 d. iš leido didžiuliu – 10 000 egzempliorių ti-
ražu lietuvių ir vokiečių kalbo mis Pašaukimą lie-
tuvininkams (tekstą parašė M. Jankus, E. Simonai-
tis ir J. Vanagaitis). Lapkričio 19 d. jis buvo pakar-
totas Klaipėdoje leidžiamoje Lietuviškoje ceitungoje
(Nr. 139) ir Priekulėje Konservatyvų draugystės laiš-
ke (Nr. 93). Čia Pašaukimo tekstas pateiktas su-
trumpintas:

PAŠAUKIMAS

Lietuvininkai!
Pabuskit! Klausykit! Padabokit!

Dabar svarbiausias laikas mūsų giminės nu-
sidavimų: karalystės griūna, karalkrėsliai puola
ir žmonių iki šiol prispaustos giminės pasikelia iš
vergystės ant šlovingos savotiškos valnybės.

Pons Dievs aiškiai nor mus visus lietuvinin-
kus, kaip vienos giminės draugus, suvienyti į val-
ną [laisvą – A. M.] bei savotišką Lietuvą, kuri
dau giau nebus sudraskyta, bet stipri bei galinga
Karalystė, kurioje mūsų brangioji kalba pona-
vos. Dievas ją yra leidęs ir mums dovanojęs – o ką
su tvėręs est(i) Dievas, tai žada išlaikyti.

Štai Didžioji Lietuva [t. y. LDK – A. M.], kuri
pirm 600 metų buvo šlo vinga Karalystė, nutenkanti
nuo Ryti nių iki Juodųjų jūrų, nuo Klaipėdos iki
Odesavos miesto, yra vėl valna ir savotiška žeme
pastojusi ir įsitaisė savo valdžią bei savo vaiskus,
jeib su svieto didžiomis giminėmis stotų į Tautų Su-
sidraugavojimą, kuriame amžinas pakajus
[taika – A. M.] ponavos. Dievas pats dyvinu būdu
ją iš kinkė iš maskolių [Rusijos – A. M.] vergystės
jungo per šį išgąstingąjį karą. <...>

Amerikos prezidento Vilsono reikalavimus ji
noriai priėmė, kad tik per greitą pakajų nuo vi-
suotino sugriuvimo išsigelbėtų. O Vilsons reika-
lauja, kad kožna giminė pati valnai sa vo poli-
tišką būvį taisytųsi. Taigi ir mums dabar ady-
na parėjo savo val nybę įgyti. Vokietijos valdžios
prisiūlymas ir mums tą savotišką valnybę garan-
tieruoja. Ciesorystės kancleris atvirai apsakė, kad
pakajaus derėjimams reikalaujant, Vokietija savo
rubežius atgal statysianti, taipgi ir Lietuvos Ka-
ralystei jos lietuviškąsias dalis atiduosianti.

Ar tad mes dabar tylėsim, snau sim ir miego-
sim? Antai: finai valni, čekai valni, lenkai valni,
vengrai valni, ukrainai valni, slovėnai valni, ar tikt
mes prūsiški lietuvininkai vieni toliau gėdė-
simės savo lietuvystės ir lįsime toliaus po vo-
kiečių dangalu, kurie jau per 500 metų mū sų bran-
gią kalbą spaudžia ir naikina, mūsų kūdikius per
savo mokyklas mus atsvetina, visokiuose urėduo-
se mus žemina ir niekina? Ten, kur Labgava, Vė-
luva, Įsrutys, Darkie mis, Goldapė, – tai vis yra
lietuviški kraštai, kur mūsų tėvų tėvai savo gra-
žiąją kalbą vartojo ir lietuviškai gyveno. Dabar pa-
rėjo adyna svietui apsakyti, kad tad mes dar gyvi,
kad mes su Didžiąja Lietuva esame vienos motinėlės
vaikai, kad ką mūsų prie šininkai per šimtmečius
išardė, dabar vėl laikas suvienyti. Viena giminė,
vie na kalba, viena žemė, viena val džia – toks turi
dabar mūsų reikalavi mas būti. Tad lietuviška gi-
minė, lie tuviška kalba ir lietuviška garbė am-
 žinai gyvuos. <...>

Mes kreipiamės šioje Dievo mums dovanotoje
adynoje ten, kur mūsų gi minės draugai [didlietu-
viai – A. M.] mums moja ir mūsų širdis mus trau-
 kia, su jais, kurie per šimtmečius vergystės jungą

vilko, susivienyti, mes bū davosime naują, galingą,
valną ir šlo vingą Lietuvą, kuri giminių rotoje ga-
 lės garbingą vietą užimti. 

Lietuva ant visados, Tarp palai mos ir bėdos!
<...>

Balsuokit, kad laikas pareis, tiktai už prisi-
glaudimą prie Didžiosios Lietuvos <...>.

Taip pakelkime balsą, kaip žaibą griausmin-
gą. Lai gyvuoja mūsų brangi tėviškė, didžioji,
valnoji, gražioji Lietuva! 

Prūsų Lietuvos tautinė komisija

Pašaukimas išspausdintas 1918 m. lapkričio 16
d. Tilžėje gotišku šriftu 10 000 egz. tiražu. Kalba ir ra-
šyba – originalo.

Tą pačią Pašaukimo lietuvinin kams paskelbimo
dieną, lapkričio 16 d., Tilžėje susirinkę iki 50 lietu-
vių tautinio sąjūdžio veikėjų (ir minėtos Tautinės ko-
misijos narių) sudarė Prūsų Lietuvos tautinę tary-
bą (kartais vadinamą ir Tautos taryba; 15 asmenų),
kuri netrukus pasivadino Mažosios Lietuvos tauti-
ne taryba (MLTT; jai iš pradžių priklausė net 53 na-
riai). Prūsų Lietuvos tautinė taryba išrinko Prezi-
diumą (Vykdomąjį komitetą) iš tilžiškių: teisininko

Vik toro Gailiaus, Tilžės lietuvių klubo pir mininko
Erdmono Simonaičio ir Birutės draugijos pirmi-
ninko, ener gingo kovotojo Jono Vanagaičio. Ta ry bos
pirmininku vieningai buvo iš rinktas susirinkime ne-
dalyvavęs, bet davęs sutikimą Prūsijos Landtago (t.
y. Seimo) deputatas, evangelikų liute ronų kunigas,
filosofijos mokslų dakta ras Vilius Gaigalaitis. Bet jis,
pa veiktas vokiečių užsipuolimų dėl Pa šaukimo, per
Karaliaučiuje leidžiamą laikraštį Koenigsberger All-
gemeine Zeitung atsisakė MLTT pirmininko pa-
 reigų. Nutarta naujo MLTT pirmi ninko nerinkti, ta-
rybai vadovavo Pre zidiumas, jo generaliniu sekre-
toriumi paskirtas veiklus ir ryžtingas lie tuvių vei-
kėjas Erdmonas Simonaitis. Buvo steigiamos ap-
skričių tarybos (pirmoji susikūrė Tilžėje). MLTT būs-
tinė, kaip nustatė Mažosios Lie tu vos kraštotyrinin-
kas ir dabartinės Ma žosios Lietuvos reikalų tarybos
(įkurta 1989 m. pabaigoje Vilniuje) pirmininkas Vy-
tautas Šilas, veikiausiai buvo vadinamosios Mažosios
Lie tuvos sostinės Tilžės žymaus spaustuvininko, Li-
tuanios savininko Enzio Jagomasto bute (buv. Aukš-
toji g. – Hohenstraβe Nr. 78; dab. ulica Pobedy). Jo bute
arba kito tilžiškio – Fridriko Sūbaičio bute (čia irgi
rinkdavosi lietuvių veikėjai, turbūt mėtė pėdas nuo
vokiečių žandarų) ir buvo pasirašytas Tilžės Aktas.

Bus daugiau

Mažosios Lietuvos likimą sprendusi ,,Didžioji ketveriukė” per konferenciją Versalyje (iš k.): David Lloyd George,
Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau ir Woodrow Wilson.



Kijevas (ELTA) –
Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka pasira-
šė įsakymą, kad šalyje 60
dienų trukmės laikotar-
piui būtų paskelbta karo
padėtis. 

Lapkričio 25 dieną
Rusijos karinės jūrų pa-
jėgos Kerčės pusiasalyje,
prie Kremliaus anek-
suoto Krymo pusiasalio
krantų, apšaudė ir už-
grobė tris Ukrainos ka-
rinio jūrų laivyno laivus. Per inci-
dentą keli Ukrainos jūreiviai buvo su-
žeisti.

P. Porošenka ir NATO generalinis
sekretorius Jens Stoltenberg telefonu

susitarė dėl incidento skubiai sušaukti
Ukrainos ir NATO komisijos posėdį.

P. Porošenka paragino sustiprinti
tarptautinį spaudimą Rusijai, kad ši
nedelsdama paleistų Ukrainos jūrei-
vius ir laivus.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Stato užkardas kišimuisi į rinkimus
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Europos Ko-
misijos (EK) nare, atsakinga už tei-
singumą, vartotojų reikalus ir lyčių ly-
gybę, Věra Jourová.

Pagrindinė susitikimo tema – lais-
vi ir sąžiningi Europos Parlamento
(EP) ir Lietuvos rinkimai, jų apsauga
nuo galimų destruktyvių intervencijų.

Pasak prezidentės, kitąmet tiek
Europos Parlamento, tiek Lietuvos rin-
kimai vyks sudėtingame geopolitiniame
kontekste, kitokioje politinėje ir teisi-
nėje aplinkoje nei prieš tai buvusieji.

Šiuo laikotarpiu daugėja dezin-
formacijos, didėja kibernetinių iš-
puolių grėsmė, rinkimų informacijos
klastojimo, asmens duomenų naudo-
jimo neleistinais tikslais, todėl vals-
tybės turi veikti išvien, kad apsaugo-
tų demokratinių rinkimų procesus

nuo kenkėjiško kišimosi ir manipu-
liacijos, siekiant rinkimus diskredi-
tuoti ir sumenkinti jų teisėtumą.

Prezidentės teigimu, svarbu, kad
Europos politinės partijos nebūtų fi-
nansuojamos nedraugiškų trečiųjų ša-
lių. Šalies vadovė patikino, jog Lietuva
remia EK komunikatą dėl laisvų ir są-
žiningų EP rinkimų užtikrinimo, ku-
riuo siekiama ES mastu sukurti ben-
dradarbiavimo tinklą, veikiantį kiek-
vienoje valstybėje, tarp jų – ir Lietuvoje. 

Lietuvoje veikia nacionalinės ini-
ciatyvos, telkiančios visuomenės, ži-
niasklaidos ir valstybės atstovus kovai
su netikromis naujienomis, dezinfor-
maciją skleidžiančiais interneto „tro-
liais”.

Europos Parlamento rinkimai
vyks kitų metų gegužę. Tą patį mėne-
sį Lietuvoje bus renkamas šalies pre-
zidentas, o kovą – savivaldybių tarybos.

Paprasčiau tapti Lietuvos politinių partijų nariais
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybės posėdyje pritarta Teisingu-
mo ministerijos parengtoms Politinių
partijų įstatymo pataisoms, leidžian-
čioms Lietuvoje gyvenantiems kitų
Europos Sąjungos valstybių piliečiams
lengviau tapti mūsų šalies politinių
partijų nariais. 

Šiuo metu Lietuvos politinių par-
tijų nariais gali tapti 18 metų sulaukę
kitų ES šalių piliečiai, įgiję teisę nuo-
lat gyventi mūsų šalyje ir čia pragyve-
nę be pertraukos pastaruosius 5 metus.

Įstatymo pataisose siūloma, kad
Lietuvos politinių partijų nariais galėtų
tapti kitų ES valstybių piliečiai, teisė-
tai atvykę į Lietuvą ilgesniam negu 6
mėnesių terminui, sulaukę 18 metų ir
nesantys kitų šalių politinių partijų ar
politinių organizacijų nariais, išskyrus
narystę Europos politinėse partijose.

Šių metų pradžioje Europos Ko-
misija įpareigojo Lietuvą sudaryti vie-
nodas sąlygas ES valstybių narių pi-
liečiams.

Šias pataisas dar svarstys Seimas.

Komisija koordinuos kovą su korupcija 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-

nistrų kabineto posėdyje nutarta su-
daryti tarpinstitucinę vyriausybės
komisiją kovai su korupcija koordi-
nuoti.

Komisija koordinuos valstybės
institucijų veiklą kovos su korupcija
srityje ir teiks vyriausybei pasiūlymus
dėl teisinio reguliavimo tobulinimo,
kitų veiksmų, siekiant užtikrinti veiks-
mingą korupcijos prevenciją bei ko-
rupcinių teisės pažeidimų išaiškinimą.

Komisija svarstys kovos su ko-
rupcija klausimus ir teiks vyriausybei,
valstybės ir savivaldybių institucijoms

Pagerbti Kęstučio apygardos partizanai 
Vilnius (BNS) – Raseinių rajone,

Kryžkalnyje, atidengtas memorialas
Kęstučio apygardos partizanams.

Partizanų auką žymi lauko koply-
čia su kryžiumi, simbolizuojanti am-
žiną veržimąsi, tikėjimą ir rimtį bei pa-
garbą žuvusiesiems. Koplyčios viduje
ant santvarų pakabinta keletas varpų,
jais skambinti galės atvykę lankytojai.

Šalia koplyčios išdėstytos plokštės,
ant kurių prikaltos lentelės su žuvusių
partizanų vardais.

1944 metais Sovietų Sąjungai ant-
rą kartą okupavus Lietuvą, kilo par-
tizaninis pasipriešinimas. Dešimt
metų vykusiame pasipriešinime da-
lyvavo ne mažiau kaip 50 tūkst. žmo-

nių, o visame pasipriešinimo judėjime
kaip pogrindžio organizacijų nariai, rė-
mėjai dalyvavo apie 100 tūkst. Lietuvos
gyventojų. Šiame kare žuvo per 20
tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.

Kartą per mėnesį muziejai bus nemokami 
Vilnius (Kultūros ministerijos inf.)

– Nuo kitų metų pradžios kiekvieną pa-
skutinį mėnesio sekmadienį visi gy-
ventojai galės nemokamai lankytis
muziejų nuolatinėse ekspozicijose. 

Nuo 2019 m. nemokamo muziejų
lankymo modelis bus taikomas na-
cionaliniuose ir respublikiniuose mu-
ziejuose, kurie yra pavaldūs Kultūros

ministerijai. Šiuo metu sekmadieniais
neveikiantys muziejai nuo 2019 m.
bus įpareigoti kiekvieną paskutinį
mėnesio sekmadienį taip pat nemo-
kamai atverti duris lankytojams. 

Kultūros ministerija rekomen-
duoja šį modelį taikyti ir kitoms mi-
nisterijoms pavaldiems bei savivaldy-
bių muziejuose.

JAV ir Meksika sutarė dėl prieglobsčio ieškotojų
Washingtonas (BNS) – Prie-

globsčio prašytojai, norintys patekti į
Jungtines Valstijas per pietinę šalies
sieną, privalės laukti Meksikoje, kol
Amerikos teismai nagrinės jų prie-
globsčio prašymus, pranešė Jungti-
nių Valstijų prezidentas Donald
Trump.

„Migrantams prie pietinės sienos
nebus leista atvykti į Jungtines Vals-
tijas, kol jų individualioms paraiš-
koms nepritars teismas”, – parašė D.
Trump. Jo teigimu, JAV „įsileis tuos,
kurie atvyksta į mūsų šalį legaliai”. 

D. Trump į Meksikos pasienį yra
nusiuntęs beveik 6 tūkst. karių, kad šie
sienos apsaugos tarnybos agentams ir
Nacionalinės gvardijos kariams pa-
dėtų užkirsti kelią, anot JAV prezi-
dento, „labai blogų žmonių invazijai”.

Daugiau nei mėnesį iš Hondūro iki
Amerikos sienos keliavę beveik 5 tūkst.
migrantų, įskaitant moteris ir vai-
kus, šiuo metu gyvena Tichuanoje

įrengtoje stovykloje.
Kol kas nėra pasirašyta jokio ofi-

cialaus susitarimo, tačiau JAV parei-
gūnai mano, kad toks susitarimas, pa-
gal kurį būsimų pabėgėlių atvejus
JAV teismai nagrinėtų jiems liekant
Meksikoje, galėtų tapti proveržiu už-
kardant migraciją. JAV krašto saugu-
mo pareigūnai sakė, kad naujoji tvar-
ka įsigalios per ateinančias kelias die-
nas ar savaites.

Nurodoma, jog pirmiausia bus
įvertinama, ar prieglobsčio prašyto-
jams kiltų neišvengiama grėsmė, jeigu
jie liktų Meksikoje, kur yra plačiai pa-
plitęs smurtas.

JAV pasieniečiai šiais metais jau
užregistravo daugiau nei 400 tūkst.
nelegalių sienos kirtėjų. O prašančių-
jų prieglobsčio skaičius per pastaruo-
sius penkerius metus padidėjo 2 tūkst.
procentų. Tačiau JAV valdžia prie-
globstį suteikia mažiau nei 10 proc. at-
vejų.

EVT pritarė „Brexit” sutarčiai

Briuselis (Prezidentūros inf.,
BNS) – Europos Vadovų Taryba (EVT)
pritarė susitarimui dėl Jungtinės Ka-
ralystės išstojimo iš Europos Sąjungos.
ES šalių lyderiai taip pat patvirtino po-
litinę deklaraciją, kuri nubrėš pama-
tines derybų dėl ES ir JK ateities san-
tykių gaires.

Po ilgų ir sunkių derybų pasiek-
tam „Brexit” susitarimui turės dar
pritarti Jungtinės Karalystės bei Eu-
ropos Parlamentai.

Neeilinėje EVT dalyvavusi Lietu-
vos Respublikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pabrėžė, kad susitarimas at-
spindi svarbiausius ES, taip pat ir Lie-
tuvos, interesus ir užtikrina sklandų JK
išstojimą, įneša daugiau aiškumo tiek
ES šalių piliečiams, tiek verslui.

„Brexit” sutartyje taip pat nusta-
tyta, kad pereinamasis laikotarpis gali
būti 2 kartus pratęstas iki 2022 m.
gruodžio 31 dienos. Jei iki jo pabaigos
nebus sutarta dėl ES ir JK ateities san-

tykių, susitarimas pateikia sprendimą,
kaip išvengti sienos tarp Šiaurės Ai-
rijos ir Airijos. Šiaurės Airijai būtų tai-
komas specialus statusas ir ji išliktų in-
tegralia ES bendros vidaus rinkos da-
limi.

Europos Vadovų Tarybos patvir-
tintoje deklaracijoje dėl ES ir JK atei-
ties santykių pabrėžiama, kad ES sieks
išlaikyti glaudų bendradarbiavimą su
JK prekybos ir saugumo srityse. Do-
kumente kalbama apie galimybę su-
kurti laisvosios prekybos zoną ir vyk-
dyti užsienio politikos koordinavimą.
Taip pat bus siekiama bevizio režimo
tarp ES ir JK.

Kad „Brexit” susitarimas įsiga-
liotų, jį turi patvirtinti ne tik EVT, bet
ir Didžiosios Britanijos parlamentas.
Daugelis jo narių, bei premjerės The-
resa May Konservatorių partija, yra
pareiškę, kad jo nepalaikys. 

„Brexit” įvyks kitų metų kovo 29
dieną.

EVT ir D. Britanija pasirašė sutartį dėl pasitraukimo iš ES.               International News nuotr.

Kryžkalnyje atidengtas memorialas Kęstu-
čio apygardos partizanams. Diena.lt nuotr.

Rusijos kariniai laivai taranavo ir užgrobė Ukrainos laivus.   
Reuters nuotr. 

bei įstaigoms pasiūlymus dėl antiko-
rupcinės veiklos prioritetinių krypčių
ir teisinio reguliavimo tobulinimo. 

Vyriausybės komisijoje kovai su
korupcija koordinuoti taip pat dirbs
premjero patarėjas, vidaus reikalų, fi-
nansų, ūkio, aplinkos, sveikatos ap-
saugos, socialinės apsaugos ir darbo,
švietimo ir mokslo ministrai, vyriau-
sybės kancleris, STT direktorius, ge-
neralinis prokuroras, VSD direkto-
rius, VTEK pirmininkas, Viešųjų pir-
kimų tarnybos direktorius, savival-
dybių asociacijos, „Transparency in-
ternational” atstovai. 

Ukraina skelbia karo padėtį
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Specialioje tribūnoje iškilmių pra-
džios laukė šalies vadovai, užsienio ša-
lių karo atašė Lietuvoje, diplomatai, už-
sienio reikalų ir gynybos ministrai,
kaimyninių valstybių kariuomenių
vadai, kiti aukšti Lietuvos ir užsienio
šalių kariškiai, Seimo ir Vyriausybės
nariai, buvę krašto apsaugos ministrai. 

Beveik 2000 žygiavusių bei karinę
techniką vairavusių karių ir 80 karinės
technikos vienetų pademonstravęs pa-
radas gali būti vadintas didžiausiu
kariniu renginiu atkurtos nepriklau-
somos Lietuvos istorijoje, – teigė Kraš-
to apsaugos ministerija.

Šventinį paradą, kuris prasidėjo
valstybės vėliavos pakėlimu ir himnu,
paskelbė šalies vadovė Dalia Gry-
bauskaitė. „Istorija įrodė, kad priešo
gausa – bejėgė prieš stiprybę, kurios
vardas – Lietuvos laisvė, – sakė prezi-
dentė. – Džiugu, kad šalia mūsų tris-
palvės – tokia daugybė kitų vėliavų.

Jūs visi tuo pačiu metu esate ir gele-
žinis kumštis, ir taikos pasiuntiniai, ir
bendras įsipareigojimas ateities kar-
toms. ...Šiandienos paradas – tai Lie-
tuvos karių, sąjungininkų ir draugų do-
vana mūsų šalies žmonėms. Tai – šimt-
mečio žinia pasauliui, kad Lietuva pa-
sirengusi visomis išgalėmis ginti tė-
vynę, laisvę ir bendras mūsų visų ver-
tybes”.

Trys pabūklų salvės: už Lietuvą, už
Lietuvos kariuomenę, už NATO są-
jungininkus bei partnerius. Eisenoje
kiekvienas būrys nešėsi savo vėlia-
vas. Žygiavo ne tik Lietuvos kariai, bet
ir NATO bei partnerių šalių kariniai
vienetai, Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Vo-
kietijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir
kitų pasaulio valstybių kariai. Jie į Vil-
nių atvyko net iš 27 šalių. Dalyvavo ir
amerikiečiai. Beje, dauguma jų atvyko
tiesiai iš karo zonų, iš karštųjų pa-
saulio taškų, kai kurie ką tik išsigydę
sužeidimus. Ypač pagerbti Danijos ka-
ralystės kariuomenės atstovai – juk ši
šalis Lietuvai atkūrus nepriklauso-

Mes visada laimime, pralaimime tik tada, kai nieko nedarome

mybę pirmoji ištiesė pagalbos ranką.
Danai ne tik teikė materialinę pagalbą
dar tik pradėtoms formuoti karinėms
galioms, į Danijos karo mokyklas ir
akademijas mokytis pirmiausiai vyko
lietuvių kariškiai. Danų indėlis į mūsų
krašto apsaugą labai didelis. 

Eisenoje matėme skirtingais žings-
niais, skirtinga apranga pasipuošu-
sius kovotojus. Kai kurių šalių para-
dinė uniforma labai neįprasta mūsų
akims. O ir žygiavimo taisyklės pas vi-
sus vis kitokios. Bet tai tik pridėjo
spalvingumo. Paradą stebėjo ir Ukrai-
nos kariai, kurie dabar gydosi Lietu-
voje, Druskininkuose. Ukraina ka-
riauja su agresyvia Rusijos samdinių
kariuomene. Kiekvienos šalies kariai
nešėsi ir skirtingus ginklus. Čia galima
buvo pamatyti naujausius karinės gink-
luotės pavyzdžius. Nors Lietuvos ka-
riuomenė turi taip pat modernių gink-
lų, tačiau pati moderniausia technika
mus netrukus turėtų pasiekti. Tam di-
delės reikšmės turėjo tai, kad Lietuva
gynybai skiria 2 proc. šalies Bendrojo
vidaus produkto, o artimiausiais me-
tais šis rodiklis pasieks net ir 2,5 proc. 

Pražygiavus kariams prasidėjo ka-
rinės technikos, kuri atėmė žadą, pa-
radas. Didžiausių plojimų sulaukė ir
naujausias Lietuvos kariuomenės pir-
kinys – šarvuota karo mašina „Bo-
xer”. Jų Lietuvoje kol kas dar tik dvi iš
būsimų aštuoniasdešimties. Atgaben-
tos iš Vokietijos vos prieš dvi savaites
ir dar testuojamos mūsų karinių poli-
gonų sąlygomis. Su jomis dirba aukš-
čiausios kvalifikacijos specialistai kar-
tu su vokiečiais. 

Praskrido Lietuvos kariuomenės
aviacija bei NATO partnerių naikin-
tuvai, dislokuoti Šiauliuose. Tiesa, dėl
rūko ir darganos oro technika pasi-
mėgauti nepasisekė. 

Šis karinis padaras Lietuvos gy-
ventojams siuntė aiškią žinią – mes ne-

same vieni, reikalui esant nebūsim pa-
likti likimo valiai. Ir mes galėsime savo
ryžtą bei narsą pademonstruoti atei-
dami į pagalbą kitoms NATO aljanso
šalims. Šis paradas rodė, kad esam ly-
gūs tarp lygių. Mūsų šalies istorija
rodo, kad mes visada laimim, o pra-
laimim tik tada, kai nieko nedarome. 

Smagu stebėti tūkstančius susi-
rinkusiųjų. Tėvai su pasididžiavimu
stebėjo pražygiuojančius savo vaikus
ar anūkus, draugai matė savo kiemo
draugus, seserys gėrėjosi savo bro-
liais. Minioje buvo daug, net labai
daug jaunimo. Žygiavo ir savanoriai,
Šaulių sąjungos kariniai vienetai. Jie
mokosi karybos palikę savo darbus.
„Kas dar gins tėvynę, jeigu ne aš?” –
toks jų neoficialus šūkis. Būti šaukti-
niu Lietuvoje šiandien – garbė, prestižo
reikalas. Skelbiant savanorių šaukimą
reikiamas skaičius paprastai suren-
kamas per labai trumpą laiką. 

Paradas truko apie 70 minučių. 
Minint atkurtos Lietuvos kariuo-

menės 100-metį Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė suteikė generolo laipsnius ir
įteikė valstybinius apdovanojimus Lie-
tuvos karininkams ir palinkėjo jiems
būti lyderiais, kad į juos žvelgdami ka-
riai matytų ištikimybės kario prie-
saikai pavyzdį, o pasaulis – profesio-
nalumą su Lietuvos ženklu.

Karinį paradą priėmė Lietuvos Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis (k.), Res-
publikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kariuomenės vadas generolas leitenantas Vy-
tautas Jonas Žukas (d.) Lietuvos kariuomenės nuotraukos

Kai kurie NATO Aljanso kariai atvyko tiesiai iš karo veiksmų zonų. 

Parade visuomenei parodyta pati įvairiau-
sia ir moderniausia Lietuvos kariuomenės
ginkluotė.

Eisena truko daugiau nei valandą ir nusitę-
sė per visą Konstitucijos prospektą.

Vilniečiai ir miesto svečiai plūste plūdo į šventinį paradą.
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www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius šį trečiadienį, lapkričio 28 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC skaityklą pa-
sižiūrėti penktojo filmo iš LRT istorinės se-
rijos ,,Laisvės kaina. Savanoriai”. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gruodžio 2 d. 10 val. r. švęsime pir-
mąjį Advento sekmadienį. Su šia švente pra-
sideda nauji liturginiai metai ir ,,C” metų cik-
las. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Galėsite įsigyti pašventintų
kalėdaičių savo Kūčių stalui. 

� Gruodžio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) vyks Šv. Kristoforo ka-

merinio orkestro, vadovaujamo Donato Kat-
kaus, koncertas. Visi kviečiami pasiklausy-
ti svečių iš Vilniaus.

� Jaunimo centro tradicinis pokylis vyks
gruodžio 9 d. 2:30 val. p. p. Jaunimo cent-
ro didžiojoje salėje (5620 S. Claremont Av.,
Chicago, IL. 60636). 1:30 val. p. p. Jėzui-
tų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios už gy-
vus ir mirusius jėzuitus bei centro rėmėjus.
Informacija tel. 708-447-4501 (Milda Ša-
tienė), 312-493-8754 (Viktorija Šileika).

� Gruodžio 16 d., sekmadienį, po 10 val.
ryto  lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis.
Maloniai visus kviečiame.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

,,Saulutė” ruošiasi mugei

Pagaliau: paminklas tautos patriarchui

Vaikų globos būrelis ,,Saulutė” kviečia nepraeiti pro jų prekystalį Pasaulio lietuvių
centro Kalėdinėje mugėje. Nuostabius pyragaičius prieš mugę vėl kepė ir puo-
šė pasišventusios moterys: Daiva Majauskienė, Judy Sidrienė, dr. Aušrinė Shnei-
der, Lina Jameikis, Lilija Balčiauskas-Kelpša, dr. Alexandrina Saulis, Rima Žigai-
tis, Mary Kraučiūnienė, Dalia Lietuvninkienė, Lionė Kazlauskienė, Dainė Quinn
(nuotraukoje nėra Ramonos Vaikutienės, dr. Rasos Tijūnėlis ir Dainos Siliūnienės).

Dainos Siliūnienės nuotr.

Penktadienio, lapkričio 23-iosios vakarą, priešais Filharmonijos pastatą Vil-
niaus senamiestyje, skambant giesmei „Kur giria žaliuoja” atidengtas pamink-
las Nepriklausomybės akto signatarui Jonui Basanavičiui.

Mariaus Morkevičiaus nuotr.

Apie dalyvavimą kviečiame pranešti:
gabriele.pauryte@urm.lt 
arba tel. 312-397-0383

http://draugokalendorius.org




