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Vaizduotė piešia, protas lygina, skonis atrenka, talentas vykdo – Gaston de Lévis

Stovykla sielai,
kūnui ir protui – 4 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Nepamirštama vasara
Lietuvoje – 7 psl. 

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 23 d., Washingtone ir apylinkėse taip pliau-
pė lietus, jog ne tik gatvės, bet ir į sostinę vedantys greitkeliai atrodė
lyg upės, o išpuoselėta pievelė prie Kapitolijaus priminė klampų pur-

vyną. Bet net bjauriausias oras neatgrasė daugiau nei 500 žmonių – su-
augusių ir mažų vaikų – susieiti kartu ir prisiminti, kaip prieš trisdešimt metų
baltai stovėjo prieš didesnes jėgas nei prastas oras. Amerikiečiai, gausiai
dalyvaujant JAV lietuvių, latvių ir estų bendruomenėms, o taip pat lenkai,
ukrainiečiai, rusai, žydai ir kitų tautybių atstovai, nepaisant ypač stipraus
lietaus, susikibo rankomis ir pagerbė Baltijos šalių nepriklausomybę ir vi-
sus, kurie prieš 30 metų stovėjo Baltijos kelyje. Renginyje taip pat dalyvavo
ir JAV Valstybės departamento, Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos
pareigūnai.                                                                                        – 2 psl. 

Washingtone 

Baltijos kelio 

30-metį minėjusių
lietuvių, latvių ir estų 
neatbaidė net liūtys

Prisiminėme įvykius, pakeitusius pasaulį. LR ambasados nuotr.

R. Wilbur nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Sekmadienį, rugpjūčio 25 dieną prie Čikagos Bucki ng-
ham Fountain rankomis susikabino per 1000 Čikagoje
ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių, latvių ir estų. Bal-

tijos kelio 30-ųjų metinių paminėjimas sulaukė ir amerikiečių
dėmesio.  Šios sukakties proga sveikinimą Baltijos šalių
žmonėms parašė ir Čikagos merė Lori Lightfoot, o kai ku-

rie praeiviai kartu su šventės dalyviais skandavo patrio-
tinius šūkius. 

Renginys prasidėjo JAV ir trijų Baltijos šalių – Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos šalių himnais. Iškilmingą minėjimą
pradėjo šios šventės organizacinio komiteto nariai. Įžan-
ginį žodį tarė komiteto pirmininkė Regina Butkus. Rengi-
nį vedė Jonas Platakis. – 5 psl. 

Rankas sujungėme prie Buckingham Fountain

Prie Buckingham Fountain skambėjo Baltijos kelio dainos. Jono Kuprio nuotr.



Apie
Baltijos
kelią – JAV
sostinės
spaudoje
Baltijos kelio 30 metų su-

kakties minėjimo išvakarė-
se Amerikoje dirbantys tri-
jų Baltijos valstybių amba-
sadoriai atkreipė dėmesį į
šio istorinio įvykio metines,
pateikdami jungtinį straipsnį, kuris buvo išspausdintas laikraščio ,,Washington
Times” rugpjūčio 22 d. laidoje. Straipsnio autoriai: Lietuvos ambasadorius
Rolandas Kriščiūnas, Estijos ambasadorius Jonathan Vseviov ir Latvijos char-
ge d’affaires Juris Pekalis. Straipsnis pavadintas: ,,When the course of his-
tory moved toward freedom” (Kada istorijos eiga pasuko laisvės link). 

Straipsnyje ambasadoriai primena skaitytojams, kad 1989 m. rugp-
jūčio 23 d. du milijonai estų, latvių ir lietuvių susikabino rankomis
ir sudarė 370 mylių ilgio žmonių grandinę, kuri sujungė trijų Bal-
tijos valstybių sostines – Taliną, Rygą ir Vilnių. Tai buvo taikus po-

litinis protestas prieš 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytą Molotovo-Rib-
bentropo paktą, kurio slaptais protokolais sovietai ir naciai pasidalijo Eu-
ropą ir vieni kitiems leido okupuoti jų sferoms priskirtas valstybes. Šio pa-
kto dėka Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tačiau Bal-
tijos valstybių žmonės neprarado vilties ir išlaikė laisvės ir demokratijos
idealų troškimą.  Straipsnio autoriai pamini, kad Jungtinės Amerikos Vals-
tybės niekuomet nepripažino Baltijos valstybių okupacijos. Toji nepripa-
žinimo politika pradėta 1940 m. Sumner Welles deklaracija.  Trijų Baltijos
valstybių vėliavos nuolatos plevėsavo JAV Valstybės departamente. Lietuvos
ir Latvijos pasiuntinybės veikė Washingtone, o Estijos konsulatas – New
Yorke.   

Anot straipsnio autorių, Baltijos kelias įkvėpė kitas pavergtas šalis siek-
ti laisvės ir prisidėjo prie Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir komunizmo žlu-
gimo. Baltijos kelias yra simbolis, ko taikiu protestu galima pasiekti. Žlu-
gus komunizmui Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungo-
je bei kituose kraštuose rugpjūčio 23-ioji tapo Juodojo kaspino diena, kada
prisimenama, kiek žmonių nukentėjo nuo stalinizmo ir nacizmo.  

Straipsnio autoriai teigia, kad 30 metų po Baltijos kelio praėjus, Esti-
ja, Latvija ir Lietuva didžiuojasi sukūrusios laisve ir demokratija pagrįs-
tas valstybes ir džiaugiasi būdamos NATO ir Europos Sąjungos narėmis.
Ambasadoriai tvirtina, kad laisvės, demokratijos, teisėsaugos ir laisvo ap-
sisprendimo principai lieka gyvybiškai svarbūs. Reikia juos toliau ginti.
Ambasadoriai kvietė skaitytojus kartu su jais sujungti rankas ir kartu švęs-
ti laisvę ir Baltijos kelio sukaktį.

Parengė Rimas Černius 
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Suėjimą pradėjęs nepavargstantis
Baltijos reikalų Washingtone gynėjas,
Jungtinio Baltijos Amerikos komiteto
pirmininkas estas Karl Altau paste-
bėjo, kad tą pačią dieną, kai lietuviai,
latviai ir estai prisimena 1989 m. Bal-
tijos kelią, gyva grandinė suformuota
Hong Konge. Kova už demokratiją,
laisvę rinktis ir spręsti savo ateitį pa-
saulyje vis dar vyksta. Tikiu, jog lie-
tuviai, latviai ir estai, nesvarbu kur be-
gyventų, turėjo didžiuotis skaitydami
ir stebėdami praėjusios savaitės nau-
jienas, nes, komentuodami įvykius
Hong Konge, daugelis žurnalistų ir
apžvalgininkų prisiminė 30 metų se-
numo įvykius Baltijos kelyje. Mūsų is-
torija įkvepia tuos, kurie yra kovos ke-
lyje už laisvę dabar.

Prie Kapitolijaus susirinkusiems
vietos lietuviams, latviams ir estams
bei jų draugams Komunizmo aukų
muziejaus vykdantysis direktorius
Marion Smith priminė, kad prieš 80
metų nacionalsocialistai susimokė su
internacionalsocialistais padalinti Eu-
ropą, ir kaip svarbu yra mokytis iš
praeities bei ginti istorinę tiesą, kaip
svarbu ginti vertybes, dėl kurių 2 mi-
lijonai Baltijos šalių žmonių rikiavosi
šalia vienas kito. 

JAV Valstybės departamento Šiau-
rės ir Baltijos šalių bei Arkties depar-
tamento vadovė Erika Olson kalbėjo,
jog Baltijos kelias rodo ypatingą Bal-
tijos tautų drąsą ir atkaklumą. Ji nuo-
širdžiai dėkojo už kvietimą prisijung-
ti prie Baltijos kelio 30-mečio minėjimo
ir sakė gerai prisimenanti neryškius
tos svarbios dienos vaizdo įrašus. Ji tei-
gė, jog tada viltis nugalėjo baimę ir ne-
viltį, o dabar JAV ir NATO pasiryžimas
ir pajėgumas ginti Baltijos šalis yra
stipriausias nuo Šaltojo karo pabaigos.
Anot E. Olson, JAV niekuomet nepri-
pažino sovietinės Baltijos šalių anek-
sijos ir visuomet buvo, yra ir išliks iš-

tikima Welles deklaracijos principams.
Lietuvos ambasados patarėjas, lai-

kinasis reikalų patikėtinis Kęstutis
Vaškelevičius Baltijos kelyje stovėjo ne-
toli Maišiagalos ir svajojo, kad vieną
dieną stovės su savo šeima Washing-
tone, prie Kapitolijaus. „Nepaprastai
džiugu, kad šią svarbią istorinę sukaktį
minime kartu su mūsų sąjunginin-
kais amerikiečiais. JAV ir JAV lietuvių
rolė buvo ypač svarbi Lietuvai išsau-
gant laisvės viltį, o vėliau ir atkuriant
šalies Nepriklausomybę”, – sakė jis.

„Kaip ir prieš 30 metų, taip ir šian-
dien prie lietuvių, latvių, estų prisi-
jungė daugelis kitų tautų atstovų –
lenkai, ukrainiečiai, rusai, žydai. Am-
basadoriaus Rolando Kriščiūnio vardu
dėkojame visiems susirinkusiems kar-
tu su mumis švęsti laisvę. Šis mūsų
simbolinis susikibimas rankomis pri-
mena svarbią Baltijos kelio fenomeno
žinią – kad susitelkę ir laisve bei de-
mokratinėmis vertybėmis tikintys lais-
vi žmonės gali nugalėti įvairias ne-
gandas ir tironijas”, – kalbėjo laiki-
nasis reikalų patikėtinis. 

Anot K. Vaškelevičiaus, šiuo pa-
minėjimu siekiama dar kartą atkreip-
ti JAV ir viso pasaulio visuomenės
dėmesį į svarbią Baltijos valstybėms
sukaktį, priminti pražūtingas Molo-
tovo-Ribbentropo pakto pasekmes ir
drauge su amerikiečiais bei įvairių Eu-
ropos tautų bendruomenių JAV atsto-
vais švęsti laisvę.

Lietuvė Lina Vismantienė lietui
pliaupiant prie Kapitolijaus stovėjo
su savo paaugliais vaikais, o prieš 30
metų, kai jai buvo septyniolika, laikė
savo tėčio ranką 61-ajame Baltijos ke-
lio kilometre.  

JAV diplomatus lietuvių kalbos
mokanti Angelė Bailey sakė, jog jos šei-
ma Lietuvoje irgi stovėjo Baltijos ke-
lyje, ir jai net nekilo abejonių, kur ji
turi būti šią lietingą penktadienio po-
pietę.

Ir ypač svarbu, kad jubiliejinis su-

sitikimas suteikė galimybę apie Balti-
jos kelią kalbėti su tais, kurie gimė po
dienos, paskatinusios įvykius, kurie
pakeitė pasaulį.

Renginio metu lietuvių, latvių ir
estų bendruomenės sudainavo „Bunda
jau Baltija”, dainą, kuri skambėjo ir
prieš 30 metų Baltijos kelyje. Minėjimo
dalyviai vėliau Biergarten House tu-
rėjo galimybę pažiūrėti Baltijos kelio
30-mečiui skirtą filmą „Nepakartoja-
mas Baltijos kelias”.

Šio renginio organizatoriai – Lie-

tuvos, Estijos, Latvijos ambasados JAV,
Komunizmo aukų atminimo fondas
bei Jungtinis Baltijos Amerikos ko-
mitetas. 

„Baltijos kelias, įrašytas į UNESCO
pasaulio atminties sąrašą, parodė Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasi-
ryžimą siekti nepriklausomybės ir at-
kreipė pasaulio dėmesį į šią taikią
kovą už laisvę”, – pažymima Lietuvos
ambasados Washingtone spaudos pra-
nešime.

Washingtone Baltijos kelio
30-metį minėjimas

Mūsų istorija įkvepia kovojančius už laisvę dabar. R. Wilbur nuotr.



giausiai grįžta iš Anglijos, kur po britų valdžios pa-
reiškimų apie norą atsiskirti nuo ES imigrantams
tapo mažiau saldu gyventi. Sumažėjo atlyginimai, pa-
sitaiko vis daugiau anglų nepakantumo emigrantų
atžvilgiu atvejų, neaiški ateitis. Bet, deja, grįžta ir grįš
ne tie, kuriems pasisekė, o tie, kuriems nepasisekė.
Taigi grįš ne gabiausieji, ne geriausieji, ne svei-
kiausieji (dauguma gydytis grįžta į Lietuvą) ir Lie-
tuvoje dėl to didelio gėrio nebus. Atvirkščiai – dau-
giau problemų. Jie bus patyrę geresnio gyvenimo,
mandagesnio darbdavių elgesio, daugiau tvarkos, ran-
kose laikę daugiau pinigų, ir Lietuva jiems bus nu-
sivylimo šalis. Tuo labiau, kad grįžusiųjų čia niekas
išskėstomis rankomis nesutiks. Nors atlyginimai
kyla, bet jie niekada neprilygs Vakarų šalių lygiui.
Penkiasdešimties metų atsilikimas ekonomikoje ir
visur kitur, taip pat ir primityvumas tarpusavio san-
tykiuose dėl okupacijos bus ryškus artimiausius de-
šimtmečius. Ir geriausios darbos vietos yra užimtos
tų, kurie tam turi teisę – kurie iškentėjo valstybės au-
gimo problemas. Tie, kurie buvo išvykę, gyvenimą tu-
rės pradėti iš pradžių. O kada pradžia buvo lengva!?
Taigi nusivylimo nuotaikų daugės, daugės ir piktų
žmonių.

Prieš porą savaičių susitikau trumpam iš Ang-
lijos grįžusį jauną giminaitį. Plaukai iš siaubo pa-
sišiaušė – jis kalbėjo Kremliaus „trolių” žodžiais. Jo
idealas yra Rusijos diktatorius Putinas, jam geriau-
si žmonės yra rusai, Lietuvą išvogė ir žmones iš ša-
lies išvarė „kuprius” Landsbergis (giminaičio tėvas
visus nepriklausomybės metus buvo atkaklus Lands-
bergio rėmėjas), o anglai yra išsigimėliai, kurie
nieko nesugeba. Jis Anglijoje dirba jau daugiau
negu dešimtmetį, bet tėviškės kaime statosi namą ir
kada nors ketina čia grįžti. Tai būsią, kai užsidirb-
siąs pensiją ir kai jauniausias vaikas, kuriam dabar
9 m., tapsiąs pilnamečiu. Taigi ne anksčiau kaip už
dešimties metų. Bet Jungtinės Karalystės premjeras
Boris Johnson ką tik pareiškė, kad visi imigrantai
turės kreiptis į imigracines tarnybas, ir liks šalyje
gyventi tik tie, kurie bus reikalingų profesijų. Taigi
dar nežinia, ar mano giminaitis neturės grįžti anks-
čiau negu planuoja. Duok, Dieve, jeigu jo, statybi-
ninko, patirtis būtų reikalinga anglams, ir jis ten už-
siliktų kuo ilgiau. Kitaip mums čia būtų „šakės” – grį-
žęs dar kokią revoliuciją sukeltų. Tuo labiau, kad toks

jis ne vienas, o į jį panašių, kuriems
viskas blogai ir kuriems „prie rusų
buvo geriau”, ir Lietuvoje užtenka.
Beje, jis kartais turi pagrindo Lietu-
vą keikti, pvz., dėl kainų. Štai staty-
bines medžiagas jis siunčiasi iš Ang-
lijos, nes, sako, ten jos dešimt kartų
pigesnės. Todėl jam apsimoka siun-
tinių firmelėms mokėti už pervežimą,
ir vis tiek galutinis produktas jam
būna pigesnis. Tik kainos pas mus di-

desnės, manau, ne iš verslininkų godumo, o dėl ma-
žos ekonomikos. Štai ir kaimyninėje Lenkijoje viskas
pigiau. Ekonomistai sako – dėl didelės tenykštės rin-
kos ir didesnės konkurencijos. Kai daug parduodi,
gali užsidėti ir mažesnį antkainį.

„Brexit” veiksnys

Kaip tik šiuo metu skaitau dabartinio Jungtinės
Karalystės premjero Boris Johnson knygą apie Ant-
rojo pasaulinio karo meto šios imperijos premjerą
Winston Churchill – „Churchillio veiksnys. Kaip vie-
nas žmogus lėmė istoriją” (2015 m. vertimas). Lie-
tuvoje, atrodo, dominuoja manantys, kad B. Johnson
(jo senelis buvo Lietuvos žydas, todėl anūkui duotas
rusiškas Boris vardas, mat tuo metu Lietuva buvo ca-
rinės Rusijos provincija) yra neprognozuojamas ir ne-
sugebantis prognozuoti, ką neša jo beatodairiškai stu-
miama „Brexit”. Iš knygos matyti, kad Borisas žavisi
ir kopijuoja garsųjį savo pirmtaką bei žaidžia „kie-
tą” vyruką. Anot rašytojo Johnson, Churchill viską
darydavo užsispyrusiai tvirtai, netgi tada, kai būdavo
neteisus. O idėjų turėjo beprotiškų, apie vieną pats
knygos autorius sako, kad ji buvo „kvankt”: „1915 m.
lapkritį jis (W. Churchill – A. V. Š. ) parašė ilgą me-
morandumą vyriausiajam (kariuomenės) vadui se-
rui John French ir ten prižėrė visokių taktinių pa-
siūlymų. Kai kurios idėjos, atvirai pasakius, atrodo,
truputį kvankt. Jis norėjo, kad kariams būtų išdalinti
specialūs skydai, pagaminti iš plieno arba kompozito,
dengiantys kūną nuo šalmo iki šlaunų. Siūlė, kad jie
išsirikiuotų ant apkaso krašto, sujungtų skydus ir žy-
giuotų pirmyn penkiolikos žmonių greta. Regis, ne-
suvokė, kad dvidešimto amžiaus kareiviams siūlo žy-
giuoti prieš kulkosvaidžius gynybiniu dariniu, ku-
ris buvo gerai pažįstamas graikų hoplitams”. 

Ne mums spręsti, kaip tvarkysis britai, ar B.
Johnson teisus, ar jam pavyks laimėti „Brexit”,
kaip Winston Churchill pasisekė laimėti Antrąjį
pasaulinį karą (B. Johnson mano, kad būtent Chur-
chill nulėmė karo baigtį ir pergalę prieš fašizmą), ar
„Brexit” atneš laimę britams ir ar pati Didžioji Bri-
tanija nesubyrės. Mums svarbiau – ką daryti su „Bre-
xit” iš Jungtinės Karalystės grįžusiais (sugrąžintais)
tautiečiais, kaip patenkinti jų norus ir viltis, kad jie
grįžę nekeiktų savo tėvynės.

Vienas anoniminis komentatorius pa-
traukė per dantį tuos, kurie bauginasi
dėl Didžiojoje Britanijoje vykstančio
atsiskyrimo nuo Europos Sąjungos, pa-
vadinto „Brexit”, – kad britai sužlugs,
nes nebeturės vergų, kurie jiems pigiai
dirbtų ir kt. O juk lietuviai, kurie prieš 30
metų norėjo atsiskirti nuo Sovietų Są-
jungos, irgi buvo bauginami – jūs su-
žlugsit, neturėsit ką valgyti, neturėsit naftos,
nes SSRS užsuks kranelius, neturėsit žaliavų, kurios
irgi eina iš rytų, ir t.t. O štai pažiūrėkit – po Baltijos ke-
lio praėjo 30 metų, ir ką – Lietuva sužlugo?– sakė ko-
mentatorius.

Tikra tiesa, nei Lietuva, nei Estija su Latvija ne-
sužlugo, tapusios savarankiškos, o ekonomistas
Žygimantas Mauricas neseniai paskelbė savo ty-

rimą, kad Baltijos valstybės toli paliko kitas vals-
tybes, kurios buvo pavergtos Rusijos ir buvo įjung-
tos į Sovietų Sąjungą. Ekonomistas sako, kad Baltijos
šalių bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gy-
ventojui šiuo metu viršija pasaulio vidurkį. 1990 m.,
kai Baltijos tautos skelbė nepriklausomybę, pati met-
ropolija SSRS pagal BVP vienam gyventojui gerokai
atsiliko nuo pasaulio vidurkio (buvo 80 proc., o taš-
kas, nuo kurio reikėtų atsispirti, yra laikomas 100
proc.). Tiesa, kurį laiką Lietuvoje tas rodiklis dar kri-
to žemyn, ir buvo laikas, kai jis tesiekė 40 proc. dėl
pramonės sektoriaus susitraukimo. „Tie 40 proc.
buvo mūsų ekonomikos dugnas, vėliau Lietuva pra-
dėjo kilti, ir pasaulio vidurkį pasivijome 2005 m.”, –
sako ekonomistas, teigdamas, kad iki 2008 m., spar-
čiai augant Lietuvos ekonomikai, BVP vienam gy-
ventojui pakilo iki 150 proc. Kaip prisimename, 2008
m. pasaulį užklupo ekonomikos ir finansų krizė, ir
Lietuvos BVP nutempė žemyn iki 125 proc. Po to jis
vėl ėmė augti, ir šiandien baltai vėl yra tarp šioje sri-
tyje pirmaujančių pasaulyje. Štai estai pagal BVP
vienam asmeniui gyvena dvigubai geriau nei pa-
saulio vidurkis (203 proc.), lietuviai, esantys antro-
je vietoje – 69 proc. (geriau nei vidurkis; beje, estai
puikiai išnaudojo informacinių technologijų revo-
liuciją, o kai apie statymą ant informacinių tech-
nologijų kažkada kalbėjo būsimasis premjeras And-
rius Kubilius Lietuvoje, netgi jo jauni padėjėjai iš jo
tyčiojosi), o latviai – 60 proc. Baltijos šalių BVP vie-
nam gyventojui yra 2,5 karto didesnis nei naftą ir du-
jas eksportuojančių valstybių vidurkis (Rusija, Ka-
zachstanas, Turkmėnistanas ir Azerbaidžanas).
Dar daugiau, ekonomikos komentatorius sako, kad
Ukrainoje per prezidento rinkimų kampaniją buvo
matyti ir toks šūkis: „Per kadenciją pasivysime Bal-
tijos šalis”. Taigi Lietuva ir jos kaimynės kai kam
jau tapo siekiamybe.

Emigrantai grįžta

Emigracija nepriklausomybę atkūrusiai Lietu-
vai tapo viena iš skaudžiųjų rykščių. Bet štai nese-
niai žiniasklaida aptarinėjo naujausius emigracijos
skaičius – Lietuvoje ketvirtą mėnesį iš eilės fik-
suojami teigiami migracijos rodikliai – į Lietuvą at-
vyksta daugiau žmonių nei išvyksta. Ekonomistai
mano, kad daugiausia lemia augančios algos ir
lengvesnės imigracijos procedūros. Statistikos de-
partamentas BNS informavo, kad gegužę į Lietuvą
imigravo 4472 žmonės, o emigravo 3177. Beveik 58
proc. atvykusiųjų yra Lietuvos piliečiai, tarp išvy-
kusiųjų Lietuvos pilietybę turi daugiau nei 83 proc.
Kiek daugiau nei tūkstantį žmonių viršijantis imig-
rantų ir emigrantų santykis fiksuotas ir balandį. Ko-
mentatoriai svarsto, kad grįžtančių lietuvių daugėja
greičiausiai dėl darbuotojams palankios Lietuvos
darbo rinkos padėties – gerėjančių galimybių susi-
rasti darbą ir sparčiai kylančio darbo užmokesčio.
O užsieniečių atvykimą skatina darbuotojų trūku-
mas. Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius į Lie-
tuvą imigravo 18 tūkst. 893 žmonės, emigravo – 15 996.
Pernai Lietuva dėl migracijos prarado 3,3 tūkst. gy-
ventojų.

Piktų žmonių daugės

Viskas būtų gerai – gyvenimas Lietuvoje gerėja
(bet dauguma nori, kad būtų dar geriau), vis daugiau
lietuvių grįžta namo. Nors statistika nerodo, iš kur
daugiausiai lietuvių grįžta, bet iš žiniasklaidoje skel-
biamų pokalbių ir reportažų galima spręsti, kad dau-

„Brexit” veiksnys, 
arba 30 metų po Baltijos kelio
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė
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Bendras Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ru-
munijos užsienio reikalų ministrų pareiškimas mi-
nint 80-ąsias Molotovo-Ribbentropo pakto metines. 

Prieš 80 metų nacistinės Vokietijos ir Tarybų Są-
jungos pasirašytas paktas sukėlė Antrąjį pa-
saulinį karą ir pusę Europos pasmerkė de-

šimtmečiams kančių. Paktas ir slaptieji protoko-
lai padalijo Rytų Europą į įtakos sferas.

Štai kodėl šią dieną, kurią Europos Parla-
mentas paskelbė Europos totalitarinių režimų
aukų atminimo diena, atmename visas stalinizmo
ir nacizmo aukas.

Skausmas ir neteisybė niekada nepasimirš.
Mes atminsime.

Praeities baisumų atminimas suteikia žinių ir
jėgų atmesti tuos, kurie siekia atgaivinti šias
ideologijas arba pateisinti totalitarinių režimų nu-
sikaltimus ir paneigti kaltę. Aukų atminimas ver-
čia mus siekti istorinio teisingumo,   šviesti vi-
suomenę apie totalitarinių režimų nusikaltimų pa-
likimą Europos žemyne ir jį tyrinėti.

Tvaraus susitaikymo ir bendros ateities kū-
rimo pagrindas – teisingumas ir objektyvi tiesa. To-
talitarinių nusikaltimų aukos turi teisę siekti

teisingumo. Deja, totalitarinių
režimų nusikaltimų tyrimo ir
nusikaltėlių patraukimo bau-
džiamojon atsakomybėn prak-
tika yra šiuo metu nepakan-
kama.

Mes raginame visų Europos šalių vyriausybes
suteikti visokeriopą paramą totalitarinių režimų
istoriniam tyrimui. Veikdami suderintai, galime
veiksmingiau kovoti su dezinformacijos kampa-
nijomis ir užkirsti kelią bandymams manipu-
liuoti istoriniais faktais.

Turime kartu priešintis totalitarizmui. Aiški
ir tvirta tarptautinės bendruomenės pozicija atvers
kelią į susitaikymą.

Tikime, kad šiandienėje Europoje saugu gy-
venti visų tautybių žmonėms ir esame pasirengę
ryžtingai atsispirti neteisybei. Manome, kad eu-
ropiečiai niekada netoleruos totalitarizmo ar ge-
nocido nusikaltimų.

Po dešimtmečiais trukusio totalitarinio val-
dymo, mūsų valstybės atgimė. Esame laisvos tau-
tos ir demokratinės valstybės. Prieš trisdešimt
metų mūsų šalyse prasidėjo visuomenės demok-
ratėjimo procesai ir  galiausiai tapome lygiaver-
čiais, energingais Europos Sąjungos nariais. Mūsų
šalys pasiryžusios tęsti bendradarbiavimą su part -
neriais Europoje ir visame pasaulyje, kad praeities
žiaurumai niekada nebepasikartotų.

URM inf.

Vis dar turim priešintis
totalitarizmui
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TELKINIAI

SIMONA SMIRNOVA

Kiekvienų metų pirmąją rugpjūčio sa-
vaitę sendraugiai ateitininkai susiren-
ka Maine valstijoje, Kennebunkporto
miestelyje sielos, kūno ir proto atgaivai.
Ši savaitė pranciškonų sodyboje ir sve-
čių namuose Kennebunke gyvuoja nuo
1971 m. ir yra vienintelis išlikęs dides-
nis ateitininkų renginys, kuris palaiko
ateitininkišką identitetą rytiniame pa-
kraštyje. Šių metų stovykla vyko nuo
rugpjūčio 3 iki 9 dienos ir suteikė sve-
čiams įvairialypę programą. Šiais metais
stovykla sulaukė dar daugiau svečių nei
praėjusiais metais. Tai rodo, kad sto-
vykla auga, plečiasi ir tobulėja, pri-
traukdama vis įvairesnių dalyvių, pas-
kaitininkų ir menininkų.

Įvairialypė programa

Šių metų dvasios vadovas jėzuitas
iš Latvijos, Rygos, Gintaras Vitkus SJ, atsiliepimuose
rašė: ,,Geras derinys intelektualumo ugdymosi,
bendravimo džiaugsmo ir gamtos teikiamų dovanų.
Tai stovykla, kuri suteikė atgaivą”. Tuo tarpu jau tre-
čius metus stovyklose besilankantys Daiva ir Ar-
vydas Barzdukai iš Virginijos valstijos sakė: ,,Buvo
labai geri dvasios vadai. Jie ne tik suteikė daug ži-
nių, atgaivino dvasią, bet visu tuo dalinosi linksmai,
su gera nuotaika. Bendri stovyklos įspūdžiai labai
geri. Labai tvirta ir įvairi paskaitų ir paskaitinin-
kų programa. Buvo smagu!”

Kasdienės Mišios, pašnekesiai, paskaitos ir
diskusijos rūpimomis temomis ateitininkiškoje
dvasioje ir tarp bendraminčių sudarė šios savaitės
pagrindą. Programa buvo paįvairinta aukšto lygio
kultūriniais renginiais – parodomis, koncertais, li-
teratūros vakarais, spektakliais. Daug dėmesio ski-
riama katalikiškumui – tiek gilesnio dvasingumo su-
žadinimui, tiek platesnio tikėjimo ir Bažnyčios so-
cialinio mokymo supratimo.

Dvasinis augimas bendruomenėje

Tarp šių metų paskaitininkų džiaugėmės ku-
nigo, Lietuvos jėzuitų provincijos deleguoto atstovo
G. Vitkaus SJ, paskaita ,,Jėzuitų 450 metų Lietuvo-
je jubiliejus”. Missouri universiteto kūrybinio ra-
šymo dėstytoja dr. Julija Šukys dalijosi asmeniniais
įspūdžiais apie tai, ką sužinojo ir išgyveno rašyda-
ma knygą ,,Siberian Exile: Blood, War, and a Grand-
daughter’s Reckoning”. Julijos pasakojimai giliai su-
jaudino ne vieną stovyklos dalyvį.

Tarp dvasinių ir istorinių diskusijų mes taip pat
džiaugėmės galimybe išgirsti pasaulio pranciškonų
vadavietės Romoje vyriausiojo kunigo ekonomo
Jono Puodžiūno OFM, paskaitą apie Šv. Tėvo pa-
stangas įžiebti Bažnyčioje jo pasirinktojo vardo šv.
Pranciškaus dvasią. Tėvas Puodžiūnas išsiskiria la-
bai sklandžiu ir suprantamu minčių dėstymu, ne-
formaliu bendravimu su auditorija, kas gilias temas
paverčia suprantamomis ir įdomiomis. Ne pirmą
kartą ateitininkų stovykloje dalyvavusi Providence
kolegijos teologijos profesorė dr. Aurelie Hagstrom
skaitė paskaitą apie Popiežiaus Pranciškaus en-
ciklikos „Laudato Si” teologinius pagrindus ir de-
rinimąsi su Bažnyčios socialiniu mokymu. Turtin-
ga dvasinė programa neliko nepastebėta ir stovyk-
los dalyvių: ,,Didelį įspūdį paliko kunigo Gintaro pa-
mokslai: dvasingos mišios, nuostabus Simonos mu-
zikavimas suteikė Mišioms iškilmingumo”, – sakė
viena iš stovyk los dalyvių.

Smagu, kai dvasios praturtinimas nesibaigia ži-
niomis ir paskaitomis. Visi dalyviai turėjo galimy-
bės pradėti kiekvieną dieną rytinėmis Mišiomis, ku-
rias aukojo kun. G. Vitkus SJ, ir prisidėti prie šlo-
vinimo. Kun. Gintaro pamokslai suteikė daug ap-
mąstymų apie kasdienį gyvenimą ir tikėjimo liudi-
jimą, Simonos skambinimas kanklėmis suteikė

giesmėms lietuviško autentiškumo, o kasdienės
choro repeticijos su stovyklos dalyviais pavertė Mi-
šias bene tikru koncertu. Mišių dvasingumas bū-
davo pratęstas liudijimais bei diskusijomis laisvu
tarp paskaitų laiku.

Dr. Aldona Lingertaitienė, kun. G. Vitkus SJ ir
Dainora Kupčinskaitė vedė diskusiją-liudijimus
tema ,,Ignaciškasis dvasingumas ir jo įgyvendini-
mas”. Visi dalyviai galėjo įsitraukti ir pasidalinti as-
meniniu požiūriu bei patirtimi. Kaip kai kurie da-
lyviai sakė, ši diskusija buvo ,,kasdienio dvasingu-
mo liudijimo gryno oro gurkšnis”. 

Mokomės iš istorijos ir vieni iš kitų

Vienas iš daugelio stovyklos išsikeltų tikslų –
bandyti geriau suprasti moderniųjų amžių atsikū-
rusios Lietuvos raidą ir ko iš jos mokomės ateičiai.
Tad šiais metais turėjome galimybę išgirsti Mil-
lersville universiteto istorijos profesorio emerito dr.
Sauliaus Sužiedėlio paskaitą apie atsikūrusios Lie-
tuvos 100-mečio istoriją: pragiedrulius ir darganas.
Ši paskaita buvo padalinta į dvi dalis ir truko dvi die-
nas. 

Šiais metais sulaukėme ypatingo svečio – prel.
Edmundo Putrimo. Prelatas pristatė neseniai išleistą,
jo inicijuotą užsienio lietuvių vyskupo Pauliaus
Baltakio OFM (1925–2019) monografiją. Taip pat
daugumai žinoma prel. Putrimo veikla, kuri skleidžia
žmonių vergystės prevenciją. Ši veikla buvo vaiz-
dingai reprezentuota naujai išleistu Martyno Star-
kaus filmu. Stovyklos metu vyko filmo apie preky-

bą žmonėmis peržiūra. ,,Mulai” – tai filmas apie į nar-
kokontrabandą įsivėlusių lietuvių kalinių būtį Peru
kalėjimuose. Kaip pats prel. Putrimas filmo prista-
tyme minėjo, ,,šio filmo tikslas – prevencija”, ir fil-
mas bus rodomas ne tik kino teatruose, bet ir Lie-
tuvos mokyklose. Man pačiai šis filmas įstrigo me-
nišku priėjimu prie skaudžios temos; jautrus žmo-
nių istorijų pasakojimas, kuriame nėra vietos tei-
simui. Filmas gražiai ir įdomiai surežisuotas, įdomus
ir giliai jaudinantis.

Sveikame kūne – sveika siela

Šeštą kartą stovykloje dalyvaujanti Violeta
Gerdvilytė-Coleman iš New Yorko atsiliepimuose
rašė: ,,Man viskas patiko. Programoje buvo peno pro-
tui – tai mūsų kalbos ir diskusijos, sielai – koncer-
tai, kūnui – poilsis ir susitikimai su senais pažįsta-
mais”. Stovyklos programoje apstu galimybių viso-
keriopam atsinaujinimui. Programa suteikia gali-
mybę rasti laiko nueiti į paplūdimį, pasilepinti
Kennebunkporto kurortinio miestelio teikiamais ma-
lonumais, geru oru, Lietuvą primenančia gamta, o
Pranciškonų vasarvietėje – ir virėjos Aldonos lie-
tuviškais naminiais patiekalais. Apie sveikatą taip
pat daugiau sužinojome ir iš profesorės kardiologės
Dalios Giedrimienės paskaitos apie širdies sveika-
tingumą, priežiūrą ir sveiką gyvenimo būdą. Sto-
vyklos dalyviai turėjo daug klausimų, į kuriuos dr.
Giedrimienė maloniai ir kantriai atsakė.

Nukelta į 11 psl.

Ateitininkų poilsio savaitės dalyviai Tėvų Pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte. Vyto Sužiedėlio nuotraukos

Stovykla, kurioje atgimsta siela, kūnas ir protas

Styginis kvartetas atlikęs Simonos Smirnovos komponuotą garso takelį prie Carl Theodor Dreyer begarsio filmo ,,La
Passion  de Jeanne  d’Arc”. iš k.: smuikininkė iš Latvijos Aija Reke, altistas iš Honkongo Louie Lau, kompozitorė Simona
Smirnova, smuikininkė Jessica Amidon ir violončelistas Timothy Paek.                                             
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Atkelta iš 1 psl.

Į susirinkusius kreipėsi LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje Mantvydas
Bekešius:

„Sveikinu JAV lietuvius ir lietu-
vius visame pasaulyje su šia gražia vie-
nybės švente. Ačiū visiems, kurie su-
sirinko Čikagos širdyje prie Bucking-
ham Fountain bei kartu su broliais lat-
viais ir estais paminėjo šią gražią su-
kaktį”. Lietuvos diplomatas pabrėžė,
kad Baltijos kelio dalyviai vadovavosi
principu: nepasiduoti, kovoti ir lai-
mėti. 

Sveikinimo kalbas pasakė Latvijos
ir Estijos garbės konsulai Eric Kalnins
ir Siim Soot. Šventės svečias, 15-osios
apygardos tarybos narys Raymond Lo-
pez savo sveikinimo kalboje sakė, kad
Čikagos žmonės turėtų pasimokyti iš
Baltijos šalių, kaip reikia susivienyti
kovojant už bendrą tikslą. Į susirin-
kusius Jungtinio Amerikos Pabaltiečių
Komiteto (JBANC) vardu kreipėsi Sau-
lius Kuprys, o Lituanistikos tyrimo
centro direktorius Robert Vitas trum-
pai pristatė Baltijos kelią nulėmusias
istorines aplinkybes. 

Tą sekmadienį prie Buckingham
Fountain susirinko tautine atributika
pasipuošusių lietuvių, latvių ir estų  at-
stovų, tarp kurių daugiausiai buvo
mūsų tautiečių. Kai kurie latvių išei-
viai vilkėjo tautinius kostiumus. Dau-
gelio dalyvių rankose plevėsavo Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos vėliavos. Paki-
lią susirinkusiųjų nuotaiką palaikė ir
šventės metu prie fontano skambėju-
sios Baltijos kelio dainos. 

Į šventę gražiai įsijungė Čikagos
lietuvių bėgimo klubo nariai. Prieš
pat renginio pradžią jie atbėgo, neš da-
mi Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėlia-
vas. Vienas iš bėgikų – Algimantas
Remeika pasakojo, kad nedidelė grupė

Rankas sujungėme prie Buckingham Fountain

Maždaug 70 Atlantos lietuvių, latvių ir estų rankomis susikabino ant aukščiausio Atlantos kalno, esančio Stone Mountain Park.
ir tą jų veiksmą apvainikavo vaivorykštė.  Atlantos LB nuotraukos

klubo entuziastų per maždaug tris va-
landas nubėgo 30 simbolinių kilomet-
rų nuo Midway oro uosto iki Buc-
kingham Fountain, pakelyje sustodami
lietuviškose Čikagos vietose. Bėgimo
dalyviai stabtelėjo prie ,,Draugo” re-
dakcijos pastato, Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejaus ir šalia jo augančio
ąžuolo, išauginto iš Stelmužės gilės,
prie Dariaus ir Girėno paminklo Mar-
quette Park, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios, sustojo ir ties is-
toriniais Čikagos skerdyklų vartais –
juk ten darbavosi daug lietuvių. 

Šventė buvo puiki – JAV baltai
prie Buckingham Fountain mintimis ir
rankų susikabinimu simboliškai įsi-
jungė į daugelyje pasaulio kraštų pa-
kartotą Baltijos kelią. Ir jeigu kas būtų
galėjęs susumuoti tas rankų grandines,
šį savaitgalį sujungusias lietuvius, lat-
vius ir estus visame pasaulyje, ko gero,
galėtume teigti, kad pasiekėme naują
rankų susikabinimo širdžių susijun-
gimo pasaulio rekordą.  

Čikagos lietuvių bėgimo klubo entuziastai į šventę bėgo įveikdami 30 simbolinių kilometrų.

Šventėje prie Buckingham Fountain giedamas himnas (iš k.): Eric Kalnins,  Siim Soot,
Raymond Lopez, Saulius Kuprys ir Mantvydas Bekešius.

Čikagos centre rankomis susikabino per 1000 JAV gyvenančių lietuvių, latvių ir estų. Jono Kuprio nuotraukos

Baltijos kelią paminėjo įvairių kartų atstovai (nuotr: iš k): Donatas Tijūnėlis, irena ir
Juozas Polikaičiai, neseniai iš kelionės ,,Misija Sibiras” grįžusi Marija Čyvaitė.
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ROMENA ČIŪTIENĖ

Ši vasara devyniems lietuvių išeivių studentams iš JAV
ir Kanados buvo nepaprasta. Jie penkias savaites sta-
žavosi Lietuvoje pagal programą „Lietuvių išeivijos
studentų stažuotė” (LiSS), kurią įgyvendina JAV Lie-
tuvių Bendruomenė. Ši programa suteikia studentams
galimybę stažuotis pagal savo studijų kryptį ir atei-
ties karjeros poreikius. Studentai taip pat ženkliai pa-
tobulina lietuvių kalbos žinias ir susipažįsta su Lietuvos
kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu, šiose srityse vyks-
tančiais pokyčiais.

Kiekvienam studentui darbo (stažuotės) vieta buvo
renkama pagal jo būsimą specialybę, atsižvelgiant ir
į studento pageidavimus, ir į tai, kokias akademines
žinias studentai jau turi įgyję savo universitete. „LISS
programa yra labai vertinga gyvenimo patirtis.
Visų pirma tu gauni naudingos patirties pagal savo
studijų kryptį, kas yra
nepaprastai svarbu prieš
pradedant profesinę kar-
jerą. Be to tai yra tarp-
tautinė darbo patirtis,
kuri priverčia tave išeiti
iš komforto zonos. Tai
yra skirtinga darbo at-
mosfera su skirtingais
siekiais ir tikslais. Ji pra-
turtina tavo požiūrį į dar-
bo esmę. LISS programa
viršijo mano lūkesčius
tiek dėl darbo stažuotės,
tiek dėl kultūrinės veik-
los kokybės”, – sako LISS
programos dalyvis iš Ka-
nados Lukas Janowicz.

Stažuotė buvo inten-
syvi – po darbo valandų
studentai dalyvaudavo
susitikimuose su žino-
mais Lietuvos politikos,
mokslo ir kultūros lyde-
riais, lankėsi ekskursi-
jose ir dalyvavo viešuo-
siuose renginiuose. Ši va-
sara Lietu vos istorijoje
buvo ypatinga: liepos 15
d. vyko J. E. Prezidento
Gitano Nausėdos inau-
guracija. LISS dalyviai
gavo išskirtinę progą su-
dalyvauti istoriniame
renginyje – buvo pa-
kviesti stebėti inaugura-
cijos ceremoniją LR Sei-
me. O kur dar susitiki-
mai ir diskusijos įvai-
riausiomis temomis su
Seimo Pirmininku Vik-
toru Pranckiečiu, Vil-
niaus meru Remigijum
Šimašiumi, Seimo nariu
Žygimantu Pavilioniu,
JAV Ambasadorės pava-
duotoju Marcus Micheli
ir įkvepiantis vakaras su
URM Užsienio lietuvių
departamento direkto-
riumi Marijumi Gudy-
nu.

LISS dalyviai taip
pat lankėsi dviejuose Lie-
tuvos kariuomenės kari-
niuose daliniuose (dalyvavo ir laimėjo bendrame
krepšinio turnyre su privalomosios tarnybos ka-
riais!), žygiavo daug ištvermės pareikalavusiame žy-
gyje pelkėmis, taip susipažindami su labai unikalia
Lietuvos gamta, kurios nerasite turistiniuose marš-
rutuose.

Nepamirštama studentų vasara Lietuvoje

LiSS programos vadovė Romena Čiūtienė.

„Džiaugiamės, kad norinčių dalyvauti sta-
žuotėse Lietuvoje studentų skaičius vis
auga. Nuo LISS įkūrimo praėjus daugiau

nei dešimtmečiui, programoje jau dalyvavo virš pen-
kių šimtų jaunuolių. Stažuočių metu programos da-
lyviai gali kur kas geriau pažinti Lietuvą, jos vidi-
nius procesus, bei sustiprinti savo socialinius ryšius.
Taip Lietuva jiems tampa dar artimesnė. Taip pat
LISS programa turi intensyvią kultūrinę programą
– studentai keliauja po Lietuvą, susitinka su šviesiais
Lietuvos žmonėmis taip giliau suvokdami lietuvių
tapatybę. Taip pat jie atranda kuriančią, atvirą ir
aukštųjų technologijų plėtra garsią, vis labiau va-
karietišką Lietuvą. Studentai lankosi biomedicinos,
lazerių įmonėse, aukštųjų technologijų mokslo cent-
ruose”, – sako LISS programos vadovė Romena
Čiūtienė. Pasak jos, programos dalyviai, sėkmingai
užbaigę stažuotę, ne tik gali savo gyvenimo aprašy-
mą papildyti darbo Lietuvoje patirtimi, bet ir gau-
na universitetinių kreditų, nes JAV Lietuvių ben-
druomenė bendradarbiauja su Lietuvos universite-
tais: nuo 2010 m. – su Vytauto Didžiojo universitetu,
2017 m. – su Vilniaus universitetu  ir Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetu.

Į šią stažuotę atvyko 9 motyvuoti pasaulio lie-
tuviai iš JAV ir Kanados. Studentai darbavosi Res-
publikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje,
Lietuvos Statistikos departamente, WEST UC, UAB
„Etronika”, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas”, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje.

„Vizitas Vaidoto batalione buvo tikrai įdomi pa-
tirtis, kurią rekomenduočiau bet kuriam kas domi-
si Lietuvos saugumu. Karinis dalinys ir jo vidaus
tvarka darė didelį įspūdį. Kariškiai supažindino
mus su karinio gyvenimo kasdienybe ir buitimi. Tie-
są sakant patirtis buvo gana įkvepianti. Jie netgi pri-

vertė mane pagalvoti apie kariškio karjerą ateityje.
Esu labai dėkingas Lietuvos kariams už šią galimy-
bę”, – sako LISS programos dalyvis Daniel Kwiat-
kowski iš Ilinojaus valstijos.

Jaunuoliai taip pat patyrė senovės lietuvių pir-
ties malonumus, sužinojo apie pirties tradicijas, iš-

LiSS programos dalyviai su Prezidentais Valdu Adamkumi (viršuje) ir Gitanu Nausėda.

LiSS programos dalyviai Vaidoto batalione. Vizito Kuršių Nerijoje metu.
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moko rišti ir naudotis skirtingomis vantų rūšimis.
Kaip teigė daugelis, tai buvo geriausia bandyta pir-
tis per visą gyvenimą!

Savaitgaliai buvo gausūs išvykomis – aplankyta
Kuršių Nerija, kur pusryčių metu Neringos meras
Darius Jasaitis papasakojo apie Nidą ir jos istoriją,
o Seimo narys Antanas Vinkus dovanojo pasiplau-
kiojimą jachta, dalyvauta Gyvosios archeologijos fes-
tivalyje Kernavėje, Pasaulio lietuvių ir aktyvaus
Kauno jaunimo susitikime, susipažinta su Kaunu,
taip pat lankytasi Trakuose. Programos pabaigą vai-
nikavo vaizdingas skrydis oro balionu virš Trakų
ir Vilniaus apylinkių. Po tiek drauge patirtų įspū-
džių, LISS komanda tapo tarsi šeima, išsiskirti
buvo labai sunku, todėl buvo organizuotos net ke-
lios atsisveikinimo vakarienės. Į pirmąją iš jų,
kaip padėkos ženklą, LISS studentai kvietė prog-
ramos vadovę ir vaišino savo ruoštais lietuviškais
patiekalais (puikiais kulinariniais gebėjimais nu-
stebino net patys save!), o antroji, triukšmigoji
buvo organizuota LISS programos – joje lankėsi ir
dainomis bei šokiais dalinosi tikras Pasaulio lietuvis
Jurgis Didžiulis.

KOTRINA KAJOKAITĖ

Echo Parkas yra pilnas prieštaravimų. Madingi hisp-
terių butikai šalia autobusiukų, prekiaujančių pi-
giausiu meksikietišku maistu. Viktorijos epochos
namų kvartalai – netoliese palapinėse gyvenančių lo-
sangeliečių. Nors Echo Parkas yra pakeliui į gentrifi-
kuotą egzistenciją, kaip ir jo kaimynai Silverlake ir Los
Feliz, tačiau šis Los Angeles rajonas dar yra išlaikęs vib-
ruojantį gyvybingumą. Čia vaikštinėdamas patiri
jaudulį, tą nežinios jausmą – ką atrasi už kito kampo.
ir kartais už posūkio smarkiai nustembi: niekuo ypa-
tingai neišsiskiriančioje gyvenamųjų namų gatvelė-
je atrandi meno galeriją, kurioje svečiuojasi dailininkė
iš tavo gimtojo miesto. 

Rosanda Sorakaitė yra Kaune gyvenanti ir ku-
rianti dailininkė, kurią River Gallery pa-
kvietė dviejų savaičių rezidencijai. Galerijos

patalpos iš gatvės nesiskiria nuo kitų ispanų stiliaus
namų, tačiau užsukus į vidinį kiemą atsiveria kita
erdvė – antras galerijos pastatas, kuris yra ir dailės
dirbtuvės, ir parodų erdvė. Tai vienas iš šauniausių
rezidencijos aspektų, nes Rosanda gyveno ir tapė toje
pačioje aplinkoje, nuo namų verandos iki dirbtuvių
jai užtekdavo tik pereiti per kiemą. 

Nors aplinka yra ideali kūrybai, dailininko
darbas rezidencijos metu turi savo specifiką. Per dvi
savaites nelengva nutapyti tiek paveikslų, kiek rei-
kia parodai. Juo labiau viešint naujame mieste, kon-
tinente, kultūroje. Nauja kasdienybė diktuoja nau-
jus iššūkius: paveikslo drobę jauti kitaip negu namie,
dažų skiediklis elgiasi irgi savitai, patys dažų sluoks-
niai džiūsta neįprastu tempu. Ir gilesni kūrybos da-
lykai kelia rūpesčių: ką pasirinkti tapyti? Kokie įspū-
džiai tiks naujausiam paveikslui? Tapybai skirtas
trumpas laiko tarpas išgąsdintų ne vieną drąsuolį.
Tačiau Rosandai jis suteikė ir privalumų. Prie visų
paveikslų ji dirbo vienu metu, pakeisdama džiūti skir-
tą drobę kita arba bandydama atgauti išsekusias jė-
gas. Pats tapymo procesas, jo džiaugsmas ir kančia
Rosandai yra labai svarbūs. Kūryba sukoncentruo-
ta trumpame laike ir konkrečioje erdvėje teikia
stiprų emocinį įspūdį. Dailininkė prisipažįsta, kad
ji mėgaujasi ir mažais projektais, tarkim, namuose
nudažo kėdes arba stalą. Tai irgi malonus procesas,
tačiau dėl kitų priežasčių emocine patirtimi nely-
gintinas su paveikslo tapymu.

Paroda atvėrė duris rugpjūčio 10 d. Penki Ro-
sandos darbai puikiai atspindėjo, ką dailininkė at-
sivežė su savimi iš Kauno ir kas ją įkvėpė Los An-
geles. Viename pirmųjų paveikslų Rosanda nutapė
Los Angeles dangų su ore tirpstančiais fejerver-
kais. Dailininkė prisipažino, kad fejerverkų Los
Angeles nematė, tik girdėjo. Šį vaizdą atvežė iš Eu-
ropos, bet kontekstas – dangus ir ikoniškos Los An-
geles palmės –  jau buvo amerikietiškas. Kiti pa-
veikslų motyvai gerai pažįstami losangeliečiams: pal-
mių šakos, seni Echo Parko gatvės šviestuvai, vie-
tinių žmonių ne kartą regėti sraigtasparniai, pa-
vaizduoti kaip rausvos švieselės tamsiai mėlyname
vakaro danguje. 

Man didžiausią įspūdį padarė Rosandos pa-
veiksluose pasikartojantis šviesos motyvas. Ji pa-
rinko spalvų paletę, primenančią vietinius saulė-
lydžius. Sodrūs rožiniai, violetiniai ir tamsiai mėlyni
atspalviai Los Angeles danguje yra smogo pasekmė,
tačiau mažai kas gali neigti, kad šio miesto vakarai
yra tiesiog magiški. Ypač Echo Parke, jeigu nori pa-
lydėti saulę palypėjęs ant vienos iš kalvų. 

Žvelgiant iš tolėliau kiekvieno paveikslo „vinis”
yra šviesos objektas: fejerverkų žarijos, senas gatvės
šviestuvas, iš tolumos išnyrantys sraigtasparniai, jų
raudona šviesa, teikianti iliuzijos, kad jie tiesiog iš
drobės artėja į tave. Iš arti atsiskleidžia kiti paveikslų
elementai: neįtikėtinos Art Deco miesto šviestuvų
detalės, kurios išryškėja tik įdėmiau studijuojant ta-
pybos darbą. Rosandos darbų stiprybė yra jos su-
gebėjimas perteikti detales, kurios atsiskleidžia
keičiant žiūrėjimo tašką.

Netgi parodos pavadinimas atspindi pačios me-
nininkės žiūros tašką: naktis ateina anksti. Šypte-
lėjau pamačiusi šį pavadinimą: anksti – lyginant su
kuo? Losangelietis turbūt nesutiktų, kad rugpjūtį

The night comes early / Naktis ateina anksti
Rosandos Sorakaitės paroda Los Angeles

naktis ateina anksti. Bet toks teiginys yra teisingas,
jeigu atskaitos taškas yra kitas. Rosandos taškas yra
toks, kaip ir mano buvo ką tik atvykus į Los Ange-
les: Kaunas. Šiaurės Europos miestas, kuriame nak-
tis ateina kur kas vėliau. Pasakiau Rosandai šią min-
tį ir nušvitau – atvykusi į angelų miestą ji pagalvo-
jo lygiai tą patį. 

Dailininkė Rosanda Sorakaitė     
Povilo Ramanausko nuotr.

Darbai, įkvėpti Los Angeles aplinkos.

Kiekvieno paveikslo ,,vinis” – šviesos objektas.

Los Angeles dangus su ore tirpstančiais fejerverkais.
River Gallery nuotraukos

„Dalyvavimas LISS programoje ir praleistos
penkios mano vasaros savaitės Vilniuje, Lietuvoje,
buvo nepaprasta kelionė, pilna profesinės patirties,
susitikimų su Lietuvos lyderiais ir nuostabių gražios
šalies vaizdų. Kasdien stažavausi aplinkos apsaugos
agentūroje VšĮ ‘Baltijos aplinkos forumas’, taip dar
pagilindama savo susidomėjimą ir aistrą natūralios
gamtos išsaugojimui. Stažuotė suteikė neįtikėtinas
galimybes stebėti ir dalyvauti retų paukščių išsau-
gojimo projekte. Vakarai ir savaitgaliai buvo praleisti
siekiant kuo daugiau sužinoti apie Lietuvą ir jos kul-
tūrą. LISS programos dėka aš supratau, kad Lietu-
va siūlo daug daugiau galimybių negu aš lig šiol gal-
vojau”, – sako LISS 2019 programos dalyvė Daria Pa-
chucka iš Los Angeles. 

„Nors Lietuvos pažanga labai motyvuoja, aš su-
prantu, kad be LISS programos nebūčiau galėjęs
visa tai pamatyti ir suprasti. Buvimas LISS prog-
ramoje yra didelė laimė, kuri suteikia studentams
galimybę dalyvauti daugelyje skirtingų renginių ir
susitikimų, kas be programos nebūtų įmanoma.
Įvairūs mokslo institutai, susitikimai su politi-
kais ir rekreacinės veiklos, kuriose dalyvavo stu-
dentai, buvo neįkainojama patirtis, kurios nekeis-
čiau į nieką. Ypatingai proaktyvi buvo ir LISS va-
dovybė, kuri užtikrino, kad kiekvienas programos
dalyvis gautų vertingą ir individualiai specifinę dar-
bo patirtį. Tokios įtraukiančios darbo stažuotės ir
gerai suplanuotos kultūrinės programos derinys yra
būtent tai, kas daro LISS išskirtiniu projektu”, – api-
bendrina LISS dalyvis Tomas Vyšniauskas iš Cali-
fornijos.

Visų LISS programos organizatorių ir dalyvių
vardu nuoširdžiai dėkojame pagrindiniams LISS
programos rėmėjams – Lietuvių Fondui ir Kazickų
šeimos fondui, be kurių ši programa negalėtų vyk-
ti. 

Naujienas apie LISS sekite https://www.face-
book.com/LISSinternships ir Instagram @liss_su-
mmer_in_lithuania.

Lietuvos pajūryje. LISS archyvo nuotraukos



veikusios Lietuvos ŽS tei-
sių ir tradicijų perėmėja.
Pokalbiuose su R. K. Vi-
džiūniene (tuo metu bu-
vau Lietuvos ŽS pirmi-
ninkas) nebuvo jokios
kalbos apie šių dviejų or-
ganizacijų susijungimą,
kurios nors prisijungimą
ar pan. Lietuvių ŽS ir to-
liau liko tik išeivijos žur-
nalistus vienijančia są-
junga. Kai kurie jos na-
riai įstojo į Lietuvos ŽS
arba (Vytautas Kasniū-
nas) atkūrė savo prieška-
rio narystę.

R.  K. Vidžiūnienė
1993 m. išleido paskuti-
nį  – 17(23)  – „Lietuvio
žurnalisto” numerį. Vė-
liau ji susirgo ir persikė-
lė gyventi į Lietuvą. 1995
m. vadovauti kaliforniš-
kei CV išrinktas Ka-
rolis Milkovaitis. Apie
šios kadencijos veiklą
duomenų nepavyko
gauti, veikiausiai jos
ir nebuvo. 

Pastarųjų metų
pastangos

1997 m. sąjungos
štabas vėl persikėlė į
šalies rytus ir Čika-
goje dvi kadencijas
veikė Kęstučio K. Mik-
lo vadovaujama CV.
Vietoj „Lietuvio žur-
nalisto” ji pradėjo leis-
ti 4 puslapių informa-
cinį biuletenį „Mūsų
pasaulyje”. Buvo ban-
dyta atgaivinti spau-
dos baliaus tradiciją,
vienas kuklus rengi-
nys įvyko 1998 m.

2005 m. vadovavi-
mą perėmė Edvardo
Šulaičio valdyba. Šiek
tiek kraujo į organi-
zaciją įliejo naujieji
imigrantai  – Dalia
Cidzikaitė, Vaiva Ra-
gauskaitė (abi grįžo į
Lietuvą), 

Eugenija Misevi-
čienė, Laurynas R. Mi-
sevičius, Dainius Ru-
ževičius (sukūrė naujo
dizaino nario pažymė-
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Atstovavusi
laisvam
lietuviškam
žodžiui
pasaulyje (4)
Lietuvių žurnalistų
sąjungos veikla
Vokietijoje, JAV ir kitur

DOMAS ŠNIUKAS

Tęsinys. Pradžia – rugpjūčio 20 d. numeryje

Californijos dešimtmetis

Metams bėgant kūrėsi ir stiprėjo lietuvių kolo-
nija Californijoje. 1979 m. „Lietuvį žurnalistą” re-
daguoti (iš dalies ir šeimos lėšomis) ėmėsi R. K. Vi-
džiūnienė. Rytinės JAV pakrantės kolegoms išsi-
kvėpus, ji 1984 m. iš Los Angeles žurnalistų subūrė
ir CV. Kaliforniečiai sąjungai vadovavo iki istorinių
įvykių Lietuvoje ir dar ilgiau. Deja, šiuo laikotarpiu
sąjungos veikla silpo, narių gretos seno ir retėjo. Ne-
maža įtakos turėjo ir tai, kad Californija vis dėlto
buvo toli nuo tradicinių lietuvių išeivijos centrų. Už-
tat šio laikotarpio „Lietuvis žurnalistas”, ūgtelėju-
sios apimties ir pakitusio dizaino, spausdino vis ma-
žiau žinių iš sąjungos veiklos. Lietuvoje prasidėjęs
Atgimimas ir atgauta nepriklausomybė išeivijos
mintis ir jausmus perkėlė už Atlanto, prasidėjo tam
tikra vietinės veiklos demobilizacija.

R. K. Vidžiūnienė 1989 m. atvyko į Vilnių, už-
mezgė ryšius su čia atkurta Lietuvos ŽS, žurnale
„Lietuvis žurnalistas” ji pateikė žinių apie Lietuvos
žurnalistų veiklą. 

Lietuvių ŽS 1974 m. įstatai skelbė, kad, Lietuvai
tapus nepriklausoma, organizacijos vadovybė per-
keliama į tėvynę. Mat tuo metu Lietuvoje jokios žur-
nalistinės organizacijos nebuvo. LSSR žurnalistų są-
jungos vardu ji buvo įkurta 1957 m., turėjo apie 2 000
narių. 1989  m. sausio 28–29 d. ši sąjunga atsisakė
Maskvos priklausomybės ir pasiskelbė 1929–1940 m.

Devintoji (1978–1981) CV: J. Kuprionis, S. Pautienienė, R. K. Vidžiūnienė, V. Šimoliūnas ir
D. Barauskaitė.                                                                                 ,,Lietuvio žurnalisto” nuotraukos

Dešimtoji (1981–1984) CV: A. Pužauskas, V. Kasniūnas, J. Janušaitis, P. Petrutis ir B. Juo-
delis.

jimus) ir kt. Atnaujinti įstatai, biu-
letenio „Mūsų pasaulyje” leidimas,
vėl pradėtos skirti 2 stipendijos ge-
rai besimokantiems Vilniaus uni-
versiteto Žurnalistikos instituto
studentams, į kompiuterio laikme-
nas perkelta sąjungos duomenų
bazė. Dar buvo išduotas vienas ki-
tas nario pažymėjimas. Biuletenį re-
dagavo V.  Ragauskaitė. Kai kurie
valdybos nariai siūlė Lietuvių ŽS
prisijungti prie Lietuvos ŽS, bet
E. Šulaitis vis dar tikėjo organiza-
cijos gyvybingumu. 

Paskutinėmis žiniomis, gauto-
mis iš už Atlanto, sąjunga veiklos
požymių nerodo. Vadovybę simbo-
liškai sudaro 2005 m. išrinkta val-
dyba. Pirmininkas E. Šulaitis, per-
kopęs devynias dešimtis metų, jau
nepajėgus ką nors veikti. 2014 m.
Lietuvių ŽS reikalus jis patikėjo są-
jungos nariui ir „Draugo” laikraš-
čio darbuotojui Dainiui Ruževi-
čiui. „Edvardo Šulaičio man pa-
liktas Lietuvių ŽS archyvas – 1 ne-
didelė dėžė, kurioje buvusių narių
registras, jų duomenys, Lietuvių ŽS
įstatai, Lietuvių ŽS pažymėjimams
laminuoti skirtas aparatas ir dar šis
tas rašytinių popierių. Jokių nuo-
traukų archyve nėra. Visą archyvą
globoju savo namuose Lemonte”, –
pranešė D. Ruževičius.

1952–2005 m. Lietuvių ŽS veik-
los dokumentai saugomi Pasaulio
lietuvių archyve Čikagoje. Fondą
sudaro keturios dėžės, kuriose apie

Lietuvių ŽS logotipas ir nario pažymė jimo pavyz-
džiai.

Vienuoliktoji (1984–1992) CV: R. Sakienė, J. Kojelis, R. K. Vidžiūnienė, V. Bakūnas ir I. Med-
ziukas.
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Apie Lietuvos ir Lietuvių
žurnalistų sąjungų ryšius su

tarptautinėmis žurnalistų
organizacijomis

1926 m. įkurta Tarptautinė žurnalistų federacija
(TŽF, iFJ, FiJ), kuriai priklausė ir Lietuvos ŽS, nusto-
jo veikti prasidėjus Antrajam pasauliniam karui.
1941 m. gruodžio 13 d. Londone įkurta Sąjunginin-
kų ir laisvųjų šalių žurnalistų federacija, kuriai pri-
klausė 12 šalių organizacijos, įskaitant SSRS. Neaiš-
ku, kas pastarajai atstovavo, nes SSRS žurnalistų są-
junga įkurta tik 1959 m.

Karui pasibaigus, 1946 m. birželį, Kopenhagos kong-
reso metu įsteigta Tarptautinė žurnalistų organiza-
cija (TŽO, International Organization of Journalists,

IOJ), kaip Federacijos tęsinys, su būstine Londone. Są-
jungininkų ir laisvųjų šalių žurnalistų federacija buvo pa-
leista. Kongrese neleista dalyvauti tremtyje įkurtoms na-
cionalinėms žurnalistų organizacijoms. Prasidėjus šalta-
jam karui, o TŽO pasidavus sovietų bloko įtakai (jos būs-
tinė perkelta į Prahą), Vakarų šalių žurnalistai 1952 m. Briu-
selyje atkūrė TŽF. 

Nesulaukę TŽO pripažinimo, žurnalistai-karo tremtiniai
1948 m. lapkričio 27–28 d. Paryžiuje įkūrė Tarptautinę lais-
vųjų (Vidurio ir Rytų Europos, Baltijos ir Balkanų šalių) žur-
nalistų federaciją (TLŽF, International Federation of Free Jour-
nalists (of Central and Eastern Europe and Baltic and Balkan
countries, IFFJ). Kongrese dalyvavo SSRS okupuotų ar į jos
įtaką patekusių 12 šalių – Albanijos, Baltarusijos, Bulga-
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lenkijos,
Lietuvos, Rumunijos, Ukrainos ir Vengrijos – žurnalistinių
organizacijų emigracijoje atstovai. Organizacijos narių skai-
čius buvo išaugęs iki 1 300, apėmė 350 leidinių, leidžia-
mų 1 mln. egz. tiražu. TLŽF tikslas buvo informuoti Vakarų
visuomenę apie terorą, žmogaus teisių pažeidimus ko-
munistinėse šalyse, neutralizuoti jų propagandą; ginti žur-

nalistų teises, remti materialiai, padėti jiems rasti darbą ir
pan. Įsikūrusi Londone federacija turėjo konsultacinės or-
ganizacijos prie JTO ir UNESCO statusą, regioninius sky-
rius Niujorke, Miunchene, Romoje, Stokholme. Kurį laiką,
bent iki 1953–1954 m., organizaciją finansiškai rėmė
Laisvosios Europos komitetas. Griuvus Berlyno sienai, TLŽF
nugalėtojos statusu prisijungė prie TŽF.

Priešingas likimas ištiko TŽO. Po Čekoslovakijos ak-
sominės revoliucijos šalies žurnalistai susibūrė į sindika-
tą, kuris narystę pasirinko TŽF. Valdžios spaudžiama,
TŽO savo būstinę perkėlė į Lisaboną, dar gyvavo trečio-
jo pasaulio žurnalistų organizacijų pastangomis. Pasku-
tinis jos kongresas įvyko 1995 m. Ammane (Jordanija). Po
to organizacija gyvybės žymių neberodė. Laiške 29-ajam
TŽF kongresui, vykusiam 2016 m. Angerse (Prancūzija), TŽO
prezidentas Suleimanas Al-Qudachas ir garbės prezi-
dentas Manuelis Tomé pranešė apie juridinę organizaci-
jos, veikusios 70 metų, mirtį. (Nekola M. International Fe-
deration of Free Journalists: Opposing Communist Pro-
paganda During Cold War, Media and Communication
(ISSN: 2183–2439), Lisbon, 2017, Volume 5, Issue 3, p. 103–
106. Internetinė prieiga: https://www.cogitatiopress.com/
mediaandcommunication/article/ view/1049).

Žinios apie Lietuvių ŽS dalyvavimą TLŽF veikloje gana
šykščios. Apie tai trumpai užsimena „Lietuvis žurnalistas“:
„1953 m. Lietuvių ŽS išeivijoj buvo atkurta New Yorke. Val-
dyba ten veikė dvejus metus. Ji turėjo konkretų uždavi-
nį – atstovauti lietuvius žurnalistus IFFJ, finansuojamoje
Free Europe įstaigos. Ši parama IFFJ ne po ilgo nutrūko,
ir Lietuvių ŽS atstovavimas joje pasibaigė.“ (L. Ž. S. Savieji
Reikalai, Lietuvis žurnalistas, Valencia, California, 1980, nr.
9, p. 36.) Kur kas patikimesnis ir išsamesnis yra V. Raste-
nio liudijimas: „Dabar egzilinė LŽS nebegali būti FIJ nariu
ir mes, jei net būtume čia inkorporuota organizacija, tarp-
tautinės federacijos liudijimą nariam parūpinti ir norėdami
negalėtume. [...] Iš viso egzilinės žurnalistų organizacijos
į federaciją nėra priimamos. Tad yra susidariusi tarptau-
tinė laisvų („palaidų“) žurnalistų federacija – IFFJ, kurio-
je dalyvauti mūsų sąjungai durys visiškai atviros (nariams
liudijimų ji neduoda). Joje dalyvavimas vien dėl „fasono“
neturėtų reikšmės. Bet IFFJ yra stipriai veikli organizaci-
ja tarptautinėj plotmėj, visokiuose tarptautiniuose kong-

resuose, konferencijose (kuriuose dalyvauja net po kele-
tą kartų kasmet įvairiuose kraštuose, Europoj, Azijoj, Pie-
tų Amerikoj ir net Afrikoj), siunčia į tuos parengimus savo
atstovus ir narsiai kovoja prieš komunistinio bloko spau-
dos ir kitų organizacijų pastangas įsifiltruoti į vakariečių
organizacijas, įtaigoja viešai pasaulio opinijai reikšmingas
rezoliucijas, atsišaukimus, ypač nukreiptus prieš spaudos
ir apskritai laisvės užgniaužimą komunistiniuose kraštuose,
prieš spaudos žmonėms taikomą ir apskritai prieš politi-
nį jų terorą. [...] Tos IFFJ organizacijos veikimas vadovau-
jamas dabar iš dviejų centrų: iš New Yorko ir iš Londono,
ir yra metodas jų darbui koordinuoti. New Yorko vado-
vybėje ir mūsų LŽS yra atstovaujama. Per pastaruosius še-
šerius metus esu lygiateisis šio direktorato narys ir daly-
vauju posėdžiuose, kur sprendžiami sąmatų ir darbo
planų klausimai, priimamos ir tvirtinamos visos apyskai-
tos, kas kada kur ir kaip daryta, dalyvauta, kaip pavyko ir
kur kada bei kaip vėl dalyvauti ar rengti. IFFJ yra sudariusi
stiprius santykius ne tik su American Newspaper Guild
(Amerikos laikraščių gildija – aut.), bet ir su Overseas Press
Club (Užsienio spaudos klubas – aut.) – labai įtakinga ins-
titucija, o nuo užpereitų metų ir su AFL-CIO (American Fe-
deration of Labor and Congress of Industrial Organizations,
Amerikos darbo federacija ir Pramonės organizacijų
kongresas – aut.), kuri labai reikšmingai remia visą akci-
ją finansiškai, taip pat ir savo turimąja įtaka, ypač Pietų
Amerikoj. Kokiu pagrindu aš tenai esu? Iš pradžių – kaip
oficialus, įgaliotas mūsų LŽS atstovas. Dabar turėjau pri-
sipažinti, kad mūsų LŽS yra „in somewhat loosened sta-
te“ („tam tikroje atsipalaidavimo būklėje“ – aut.), bet tai
ne naujiena, nes ir kitų egzilų žurnalistų tautinės organi-
zacijos yra kartais pakrikusios labiau net už mūsų. Aš esu
akceptuojamas ir toliau kaip lietuvių spaudoj dirbančių eg-
zilų reprezentantas, ir kol niekas to reprezentavimo ne-
kvestionuoja iš mūsų pusės, tol IFFJ akyse aš tebesu nor-
malus dalyvis iš lietuvių pusės. Jei S-ga atgytų ir deleguotų
tam reikalui ką kitą – būtų kitas.“ (Iš V. Rastenio laiško Vla-
dui Mingėlai, 1963 m. vasario 27 d. Mašinraštis, autoriaus
asmeninis archyvas.) Tikėtina, kad V. Rastenis Lietuvių ŽS
šioje organizacijoje atstovavo tol, kol buvo  darbingas.

50 bylų. Deja, šio straipsnio autoriui
šiuo fondu pasinaudoti neteko. Gal
kada nors jis atkeliaus į Lietuvą.

Trumpos išvados

1.  Antrasis pasaulinis karas ir
Lietuvos aneksijos nutraukė 1929 m.
įkurtos Lietuvos žurnalistų sąjungos
gyvavimą, absoliuti dauguma jos narių
tapo represijų aukomis arba buvo pri-
versti palikti tėvynę.

2. Kartu su Vokietijos–SSRS karo
frontu pasitraukę į Vokietiją, Lietuvos
ŽS nariai ir jų talkininkai 1945–1949 m.
čia sukūrė platų ir įvairų periodikos
tinklą, kuris reikšmingai padėjo kon-
soliduoti lietuvių pabėgėlių bendruo-
menę, susijungti išblaškytoms šei-
moms, nuteikti jas ilgai ir nekompro-
misinei veiklai, siekiant sovietų anek-
suotos tėvynės išlaisvinimo.

3.  1946 m. lietuviai žurnalistai-
karo tremtiniai Vokietijos Hanau mies-
te paskelbė atkurią Lietuvos žurnalis-
tų sąjungą užsienyje. Lietuvių žurna-
listų sąjungos pavadinimu ji tęsė kau-
niškės veiklą, tradicijas, ugdė kolegų
solidarumą, teikė socialinę paramą, at-
stovavo lietuviškajai spaudai laisva-
jame pasaulyje. Lietuvių ŽS tapo Tarp-
tautinės laisvųjų žurnalistų federaci-
jos nare ir organizuotai įsitraukė į
kovą su komunistine propaganda,
spaudos laisvės ir žmogaus teisių pa-
žeidimais sovietinio bloko šalyse.

4. Kartu su didžiule tremtinių ban-
ga daugelis Lietuvių ŽS narių ir vado-
vybė apie 1949 m. persikėlė į Ameriką.
Čia sąjungos prigijimas buvo kompli-
kuotas, bent porą kartų ją teko gaivinti
iš naujo, tačiau apie tris dešimtmečius
gyvybingai veikė šalia kitų išeivijos or-
ganizacijų. Lietuvių ŽS telkė Lietu-

Centro valdybos posėdis 2007.09.12. Iš kairės: E. Šulaitis, L. R. Misevičius, E. Misevičienė, V. Ragauskaitė ir J. Tamulaitis.

vos Respublikos metų kolegas, ugdė
žurnalistikos pamainą, gaivino Ne-
priklausomybės metų atmintį ir laisvės
atgavimo viltį. Sąjungos periodiniai ir
vienkartiniai leidiniai – „Pranešėjas”,
„Lietuvis žurnalistas”, „Mūsų pasau-
lyje”, vadovas „Žurnalistika”, kiti – or-
ganizavo ir registravo veiklą, teikė
žurnalistikos žinių ir mokė etikos.
Sėkmingiausiai tai darė V.  Alanto ir
J. Vaišnio vadovaujamos valdybos, di-
delis V. Kasniūno, J. Kuprionio, V. Min-
gėlos, A.  Nako, S. Narkeliūnaitės,
R. K. Vidžiūnienės ir kt. indėlis.

5. Iškovota Lietuvos nepriklauso-
mybė dvejopai paveikė išeiviją. Viena
vertus, ji išgyveno didžiulį džiaugsmą
ir moralinį pasitenkinimą, kad pus-
šimtį metų vesta tėvynės išlaisvinimo
byla laimėta. Antra vertus, išeivija
ne teko ją vienijančio, mobilizuojančio

tikslo. Be to, pokario išeivijos gretos
pradėjo retėti, o naujajai rūpėjo tik ma-
terialūs dalykai. Lietuvių ŽS veikla
taip pat pradėjo slopti ir šiuo metu yra
ties pabaigos riba. 

6. Steigiamojo suvažiavimo metu
sau iškeltus uždavinius Lietuvių ŽS
įvykdė: tėvynės aneksijos metais ji
būrė išeivijos žurnalistus, spaudos
darbuotojus, atstovavo Lietuvos lais-
vajai spaudai tarptautiniu mastu, nuo-
lat priminė, kad Lietuvių ŽS pastangų
pagrindinis tikslas  – laisva tėvynė.
Lietuvių ŽS biografija visada liks svar-
biu ir garbingu puslapiu ne tik mūsų
žurnalistikos, bet ir kultūros istorijo-
je.

Šis straipsnis buvo išspausdintas al-
manache ,,Žurnalistika” 2019  (I). Čia pa-
teikiamas adaptuotai.
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LIETUVA IR PASAULIS

Pristatyti valstybių vėliavomis papuošti lėktuvai

Ryga (URM inf.) – Rugpjūčio 21
dieną Lietuvos ambasadorius Latvi-
joje Artūras Žurauskas dalyvavo tri-
jų Baltijos šalių nacionalinių vėliavų
spalvomis papuoštų ir jų sostinių pa-

vadinimais pavadintų lėktuvų pri-
statyme. 

Oro linijų bendrovė „airBaltic”
šią dovaną skyrė Lietuvai, Latvijai ir
Estijai Baltijos kelio 30-mečio proga.

Turistų Vilniuje gausėja dvigubai sparčiau nei pernai 
Vilnius (Diena.lt) – Vilnius dar la-

biau įsitvirtina Europos turistų tarpe
kaip populiari kelionių kryptis. Tai
rodo turistų srautai, ėmę augti be-
veik dvigubai sparčiau nei pernai. 

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, šių metų pirmąjį pus-
metį Vilniuje jau apsilankė 603 714
svečių, tai yra 12,6 proc. daugiau nei
pernai. Pernai panašiu laikotarpiu
turistų skaičiaus augimas siekė 7,9
proc. 79,2 proc. visų į Vilniaus apgy-
vendinimo įstaigas atvykusių svečių
buvo užsieniečiai (477 913), tai yra
11,2 proc. daugiau nei 2018 metų I pus-
metį. 

Daugiausiai turistų sulaukta iš
Lenkijos, Baltarusijos, Vokietijos, Ru-
sijos ir Latvijos. 

Turistų srautai augo iš visų Vil-
niaus tikslinių atvykstamojo turizmo
rinkų. Didžiausias augimas buvo iš Iz-
raelio (20,2 proc.) ir Jungtinės Kara-
lystės (11,9 proc.). Ir toliau ženkliai di-
dėjo atvykstančių svečių skaičiai iš Ita-
lijos (8,8 proc.), Lenkijos (7,3 proc.) ir
Vokietijos (6,6 proc.).

Šiais metais „Go Vilnius” kvieti-
mu Vilniuje jau apsilankė dešimtys už-
sienio kelionių organizatorių iš Jung-
tinės Karalystės, Vokietijos ir Itali-
jos. Vilnių kaip turistinį miestą mili-
joninėms savo šalių auditorijoms pri-
statė ir čia apsilankę žurnalistai, ke-
lionių tinklaraštininkai ir socialinių
tinklų žvaigždės iš tikslinių rinkų. 

Didelio užsienio šalių susidomė-
jimo sulaukė tarptautinei auditorijai
skirtas rinkodarinis projektas „Pasi-
vaikščiojimų Vilnius”. 

Vienas svarbių faktorių, lemiantis
Jungtinės Karalystės turistų gausėji-
mą, yra pavasarį atsiradęs naujas pa-
togus skrydis į Vilnių iš Londono cent-
re įsikūrusio oro uosto „London City”.
Lenkijos turistams Lietuvos sostinė
pristatoma per jiems įdomią piligri-
minę temą, kurios centre yra garsusis
Vilniuje saugomas Dievo Gailestingu-
mo paveikslas. 

Didelio susidomėjimo sulaukė pa-
rengtas Vilniaus piligriminis marš-
rutas, virtualioje realybėje atkurta
Dievo Gailestingumo šventovė.

„Netflix Original“ detektyvui pasirinktas Vilnius 
Vilnius (Diena.lt)  – Vilniuje pra-

sideda dar vieno didžiulio serialo fil-
mavimo darbai. JAV, Jungtinės Kara-
lystės, Švedijos ir Lietuvos kino kūrė-
jai mieste filmuos 6 dalių detektyvą,
kurio herojus – kultinis personažas de-
tektyvas Kurt Wallander. Šis persona-
žas yra puikiai žinomas britų, švedų ir
visos Europos kine ir literatūroje, – TV
serialas kuriamas pagal švedų rašytojo
Henning Mankell novelių bestselerį.
Tai vienas pirmųjų „Netflix Original”
ženklu pažymėtų filmų, filmuojamų
Lietuvoje. 

Šio serialo gamybos procesas iš-
skirtinis tuo, kad Netflix jis kuriamas
nuo pat scenarijaus rašymo pradžios
iki post-produkcijos ir rinkodaros. Tai
garantuoja ne tik išskirtinę serialo

kokybę, tačiau ir pasaulinę auditoriją
ir, tikėtina, dėmesį bei pripažinimą. 

Serialo kūrėjai seks naujausio-
mis TV ir kino tendencijomis ir sukurs
įtraukiančią dramą, kurioje persipins
industrinis atšiaurus kriminalinio pa-
saulio tamsumas, moderni ir stilinga
prabanga, romantika ir pavojai, meilė
ir žiaurumas. 

Serialo prodiuseriai vieningai nu-
rodo, kad tarptautinėje erdvėje Vil-
nius jau turi tvirtą reputaciją kaip fil-
mavimams draugiškas miestas. Siū-
lydamas daugybės lokacijų įvairovę –
nuo mistinių senamiesčio gatvelių,
nenaudojamų kalėjimų iki šiuolaiki-
nių modernių restoranų   – Vilnius
tapo puikia vieta kino ekrane papasa-
koti švedišką istoriją. 

Pabėgėlių vaikai ruošiasi į mokyklą

Jonavos r. (Lrt.lt) – Ruklos pabė-
gėlių pagalbos centre gyvenantys vai-
kai nekantriai skaičiuoja dienas iki
Rugsėjo 1-osios šventės. Vaiko teisių
gynėjai sako, kad šeimoms šis etapas
susijęs su dideliais iššūkiais, todėl
Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos
skyriaus atstovai susitikime su šei-
momis iš Irano, Irako ir Tadžikistano
papasakojo apie vaiką ginančius įsta-
tymus Lietuvoje.

Tėvai domėjosi, kas tiksliai vadi-
nama smurtu prieš vaiką ir kaip elg-
tis susidūrus su bendraamžių nepa-

geidaujamu elgesiu.
Į mokyklą mažuosius išleidžian-

čios šeimos raminasi tuo, kad neblogos
daugumos vaikų lietuvių kalbos žinios
paspartins jų integraciją.

Šiuo metu centre gyvenantys vai-
kai geriausiai supranta rusų kalbą, o
dalis jų susikalba ir lietuviškai. Vai-
kams surengta smagi viktorina paro-
dė, kad net mažiausieji puikiai pažįs-
ta šalį, kurioje dabar gyvena. 

Šiuo metu Rukloje gyvena per 40
vaikų, 27 jų – mokyklinio amžiaus.

G7 susitikime norėtų matyti ukrainą, o ne Rusiją
Biarritzas (ELTA) – Europos Va-

dovų Tarybos pirmininkas Donald
Tusk Biarritze teigė, kad į kitą di-
džiojo septyneto (G7) viršūnių susiti-
kimą norėtų pakviesti Ukrainą, o ne
Rusiją, – D. Tusk pasisakė esąs griež-
tai prieš Maskvos sugrąžinimą į gru-
pę. 

„Buvo tikimasi, kad Rusija ga-
liausiai pasuks demokratijos, laiky-
mosi teisės principų ir žmogaus teisių

Paskelbė apie naujus muitus kiniškoms prekėms
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump metė atsaką
Kinijai, toliau aštrindamas augantį
JAV–Kinijos prekybos karą. Jis pa-
skelbė apie naujus aukštesnius im-
portinėms prekėms taikysimus muitų
tarifus. 

D. Trump paskelbė, kad kiniškų
prekių importo muitų tarifai bus pa-
didinti 5 proc. Jis rašė, kad 250 mili-
jardų dolerių vertės importui iš Kini-
jos nuo spalio 1 dienos pakels muitų ta-
rifą nuo 25 proc. iki 30 proc. Taip pat
300 milijardų vertės kiniškų prekių
muitų tarifas dabar bus 15 proc. vietoj
anksčiau taikyto 10 proc. 

Dėl naujų muitų JAV prezidentas
nusprendė po to, kai Pekinas paskelbė
amerikietiškoms prekėms taikysiantys
naujus muitų tarifus. Kinija atskleidė
planus 5 000 JAV produktų, tarp jų ag-

rikultūros prekių, žaliavinės naftos
ir aviacinei įrangai, skirti nuo 5 proc.
iki 10 proc. siekiančius muitų tarifus,
taip pat nuo gruodžio 15 d. įvesti 25
proc. muitus JAV automobiliams ir 5
proc. muitus automobilių dalims.

Prekybos karas tarp dviejų di-
džiausių pasaulio ekonomikų prasidėjo
pernai. Jungtinės Valstijos kaltino Pe-
kiną verčiant Jungtinių Valstijų ben-
droves, veikiančias Kinijoje, dalytis
technologijomis su vietiniais partne-
riais ir perduoti intelektinės nuosa-
vybės paslaptis.

Kinija teigia, kad D. Trump ad-
ministracija taip pat prieštarauja Ki-
nijos keliamiems prekybos barjerams,
kaip valstybinėms subsidijoms, regu-
liavimui, verslo licencijavimo proce-
dūroms, prekių standartų priežiūrai ir
kitoms praktikoms.

Eksponuojamas Molotovo-Ribbentropo pakto originalas
Maskva (BNS) – Rusijos

valstybinis archyvas pradėjo
eksponuoti Sovietų Sąjungos
ir Trečiojo Reicho sudary-
tą  nepuolimo sutartį,  atvė-
rusia kelią Antrojo Pasauli-
nio karo pradžiai ir Baltijos
šalių okupacijai

Molotovo-Ribbentrop pak -
tas ir jo slaptieji protokolai jau
seniai buvo paviešinti, tačiau
per parodą „1939. Antrojo pa-
saulinio karo pradžia” pirmą
kartą eksponuojami šių do-
kumentų originalai.

Š. Korėja išbandė naują raketų paleidimo įrenginį
Pchenjanas (ELTA) – Šiaurės Ko-

rėja rugpjūčio 24 d. išbandė naują ra-
ketų paleidimo įrenginį stebint šalies
lyderiui Kim Jong-un. 

Apie Šiaurės Korėjos paleistas ra-
ketas pranešė Japonijos vyriausybė.
Šalies Gynybos ministerijos duome-

nimis, Pchenjano paleistos raketos
buvo balistinės. Jokio tiesioginio pa-
vojaus Japonijos saugumui jos nekėlė,
pažymėjo karinės žinybos atstovai.

Pietų Korėjos kariškiai informavo,
kad raketos nuskriejo apie 380 kilo-
metrų Japonijos jūros link.

Rusija išbandė pažangias balistines raketas
Maskva (ELTA) – Iš Rusijos po-

vandeninių laivų buvo paleistos dvi
branduolines galvutes nešti pajėgios
raketos, kurios sunaikino specialiai
bandymui sumontuotus taikinius ato-
kiuose šalies regionuose. Rusija šį ra-
ketų išbandymą atliko praėjus dviem
dienoms po to, kai Maskva pažadėjo at-
sakyti į JAV bandymus. 

Du Rusijos povandeniniai laivai
dalyvavo tarpžemyninių balistinių ra-

ketų (ICBM) bandyme, iš abiejų buvo
paleista po raketą, nutaikytą į taiki-
nius Kamčiatkoje, Rusijos tolimuo-
siuose rytuose ir Archangelske šalies
šiaurinėje dalyje, skelbė Rusijos kari-
nių pajėgų atstovai. 

Abi raketos yra pritaikytos ir gali
nešti branduolines galvutes. Kiekvie-
na iš raketų turi atskiras valdymo
sistemas, kurios leidžia ir skrydžio
metu pakeisti raketos trajektoriją. 

Mes iššūkį D. Trump per pirminius rinkimus
Washingtonas (BNS) – Anksčiau

Illinois valstijai JAV Kongrese atsto-
vavęs Joe Walsh, dabar vedantis radi-
jo pokalbių laida, pranešė ketinantis
mesti iššūkį dabartiniam šalies pre-
zidentui Donald Trump per kitąmet
vyksiančius Respublikonų partijos
pirminius kandidatų į prezidentus
rinkimus.

J. Wash teigia, kad dabartinis pre-
zidentas yra „visiškai netinkamas”
šiam postui ir jam privalo būti už-
kirstas kelias siekti antrosios kaden-
cijos.

J. Walsh pridūrė, kad „šaliai jau
įgriso šio vyruko erzelynės. Jis yra vai-
kas ... Jis meluoja kaskart, kai prave-
ria burną”.

keliu,” – teigė D. Tusk, prisimindamas
pirmines Rusijos pakvietimo į G8 gru-
pę priežastis. 

Rusija iš grupės buvo išmesta po
to, kai 2014 metais aneksavo Krymą.
Vis dėlto JAV prezidentas Donald
Trump šiemet svarstė Maskvos su-
grąžinimo į grupę galimybę.

Rugpjūčio 24 d.  Prancūzijos ku-
rortiniame Biarritzo mieste prasidėjo
G7 viršūnių susitikimas.

Rusijos valstybiniame muziejuje pirmą kartą rodomi
dokumentų originalai. LRT.lt nuotr. 
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Lietuvius suburiantis laikraštis

Atkelta iš 4 psl.

Nuo Liūnės Sutemos 
iki Žanos d’Ark

Kaip ir praėjusiais metais, sto-
vykla neapsiėjo be nuostabių koncer-
tų ir meninių vakarų. Stovyklos ati-
daryme koncertavo lietuvis gitaristas
Jonas Kublickas ir fleitininkė Mona Ya-
mazaki Sanhesland. Koncerte duetas
pristatė įvairią programą, kurioje ga-
lima buvo išgirsti Lotynų Amerikos rit-
mus, populiarias amerikietiškas me-
lodijas ir baroko laikotarpio reper-
tuarą. Jauni, tačiau neabejotinai vir-
tuoziški muzikantai ne tik atliko kū-
rinius, tačiau ir mielai pasakojo audi-
torijai apie kūrinių kilmę, istoriją ir jų
reikšmę muzikinei raidai. 

Naujovė stovykloje – teatro vaka-
ras. Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė
parodė monospektaklį, kuriam pati
parašė scenarijų pagal rašytojos Liū-
nės Sutemos biografiją ir kūrybą.
Spektaklis prikaustė žiūrovų dėmesį ir
paliko visus giliai sujaudintus Liūnės
Sutemos gyvenimo istorija bei meist-
riška Audrės vaidyba. Moterišką leit-
motyvą tęsė nebylaus filmo apie Žaną
d’Ark peržiūra. Tai nebylaus kino kla-
sika – 1928-aisiais danų režisieriaus
Carl Theodor Dreyer sukurtas filmas
,,Žanos d’Ark aistra”, kuriam Simona
Smirnova sukūrė garso takelį. Muzika
buvo atliekama filmo peržiūros metu.
Styginių kvartete griežė Aija Reke
(pirmasis smuikas), Jessica Amidon
(antrasis smuikas), Louie Lau (altas) ir
Timothy Paek (violončelė). Tuo tarpu
pati kompozitorė dirigavo, skambino
kanklėmis ir dainavo. Viena iš sto-

vyklos dalyvių atsiliepimuose rašė:
,,Daug emocijų sukėlė filmas apie Žaną
d’Ark. Gyva muzika ir nebylus kinas
visiems paliko didelį įspūdį”.

Stovyklos uždaryme dalyviai
džiaugėsi Meiningen Trio kameriniu
koncertu, kuriame klarnetininkas Jo-
nathan Cohler, violončelininkas Se-
bastian Bäverstam ir pianistė Rasa
Vitkauskaitė įpynė klausytojus į nuo-
stabų klasikinių melodijų sūkurį. Kon-
certe skambėjo Ludwig van Beethoven,
Zitos Bružaitės, Balio Dvariono, Robert
Schumann ir kitų gerai žinomų kom-
pozitorių kūriniai. Šis trio užbūrė
klausytojus virtuoziškumu, muzika-
lumu ir nuoširdžiu bendravimu su
žiūrovais. Jau tradiciškai po kiekvie-
no koncerto pranciškonai vaišina žiū-
rovus, stovyklos dalyvius ir visus kon-
certo atėjusius pasiklausyti miestelio
žmones gausiomis vaišėmis ir vynu.

Praturtinti metai

Ši kasmetinė stovykla Pranciško-
nų vasarvietėje tapo tiek mano pa-
čios, tiek kitų stovyklautojų svarbia gy-
venimo dalimi. Tai savaitė, skirta at-
sigaivinimui, sielos praturtinimui,
poilsiui, bendravimui lietuvių kalba.
Po tokios savaitės kyla naujos kūrybi-
nės idėjos, energija darbams, įkvėpi-
mas lietuviškai veiklai, o kūnas su-
grįžta į darbus pailsėjęs ir sukaupęs
jėgų naujiems iššūkiams. Dėkojame vi-
siems prisidėjusiems prie šios sto-
vyklos finansavimo, išlaikymo, orga-
nizavimo ir puoselėjimo. Kiekvienais
metais tikimės augti ir stiprėti mūsų
pagrindiniame tiksle – visa atnaujin-
ti Kristuje!

Stovykla, kurioje atgimsta siela,
kūnas ir protas

Omarais smaguriauja iš Baltimorės atvykusios ateitininkų savaitės dalyvės su kitais va-
sarvietės vasarotojais. iš k.: viešnia vasarotoja, ,,baltimoriškės” Ramunė Buivytė, Daina Bui-
vytė, Nida Gailaitė ir Regina Sajauskienė.                                  Antano Krušinsko nuotraukos

Ateitininkų poilsio savaitėje susitiko seni draugai (iš k.): Augis uleckas, Zita uleckienė,
prof. Rimas Kalvaitis, Antanas Krušinskas (stovi), Zina Kalvaitienė, Roma Krušinskienė,
Roma Kraujalienė ir Aldona Palonis. 
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�  Rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
galerijoje ,,Siela” Pasaulio lietuvių centre –
dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pasi-
kalbėjimai”. 

�  Rugsėjo 1–8 d. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, IL) – Šiluvos atlaidai. Mišios
– 11 val. r. Dalyvaus svečias iš Lietuvos kun.
Arvydas Liepa.

�  Rugsėjo 4 d. , trečiadienį, 7 val. v. kvie-
čiame į Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
ir LR generalinio konsulato Čikagoje renginį
– knygos  ,,Aš esu Vanagas”  pristatymą  ir
susitikimą su jos autoriumi  Arvydu Anu-
šausku Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500.

�  SLA galerijoje, 307 West 30th Street,
New York, NY, 10001-2703, rugsėjo 6 d.,
penktadienį, 7 val. v. atidaroma Vytauto
Igno darbų paroda, skirta jo 95 metų su-
kakčiai paminėti. Prisiminimais apie daili-
ninką dalinsis iš Čikagos atvyksiantis ki-
nodokumentininkas Arvydas Reneckis. Pa-
rodą organizuoja Hartfordo Lietuvių Ben-
druomenės valdyba.

� Madison Vilnius Sister Cities, Inc. lau-
kia visų lietuviškame piknike, kuris vyks rug-
sėjo 14 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9
val. v. McGaw Park Shelter, 5236 Lacy
Road Fitchburg, WI, 53711. Atvykite su
šeimomis ir draugais! Apie dalyvavimą
prašome pranešti Jolantai el. paštu: jolan-
tukas@yahoo.com. Suneštinės vaišės,
BYOB, bet rengėjai pasirūpins gaiviaisiais

gėrimais.  Žaidimai vaikams, tinklinis, fut-
bolas, muzika, bendravimas su draugais ir
gera nuotaika!

�  Kviečiame į Dievo Apvaizdos parapi-
jos (25335 W 9 Mile Road, Southfield, MI)
gegužinę, kuri vyks rugsėjo 22 d., sekma-
dienį, po 10:30 val. r. šv. Mišių.  Šoksim ir dai-
nuosim kartu su ,,Biru Bar”! Bilietus (15 dol.,
iki 16 m. – nemokamai) galite įsigyti sek-
madieniais po Mišių arba kreipdamiesi į Dai-
vą Rugieniūtę tel. 949-735-2779, corp-
golf@flash.net Lauksime visų! 

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių
pokylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Programą pranešime netrukus. Organiza-
cijas kviečiame užsisakyti stalus renginyje
– pradžią jau padarė mecenatas adv. Do-
natas Januta iš San Francisco ir Vydūno jau-
nimo fondas ir Čikagos. Teiraukitės tel.: 773-
585-9500 

�  Tradiciniai lėšų telkimo „Derliaus pie-
tūs” – didysis organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” renginys – vyks lapkričio 3 d. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte. Kaip įsigy-
ti bilietus bus paskelbta rudenį.

�  Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis vyks
lapkričio 2 d. 5:30 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. Muzikinę programą atliks merginų
trio „The Peppermint Patties”: Ann Caldwell,
Daina Fischer, Laura Smalley. Akompania-
torė – Heidi Joosten. Bilietus užsisakyti:
www.lietuviufondas.org arba tel. 630-257-
1616. 0
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