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Amerikos balsas

 JAV radijo stotis, 
veikianti nuo 1942 m. 
vasario 24 d. 

 Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo transliuojamos
laidos 27 kalbomis. 

 Oficialus JAV užsienio
politikos įrankis, 
prižiūrėtas JAV Valstybės
departamento.



 Radijo laidos lietuvių kalba pradėtos rengti 1951 
m. vasario 16 d. iš Niujorko. 

 Transliavo Kazys Grinius ir Povilas Julius 
Labanauskas. 

 Svarbus informacijos šaltinis už geležinės
uždangos atsidūrusiai Lietuvai, prisidėjo prie
šalies demokratizavimo procesų. 

 Sovietmečiu buvo įvairiai trukdoma, kad Lietuva
negalėtų girdėti „Amerikos balso“.

 Paskutinė „Amerikos balso“ laida lietuvių kalba
transliuota 2004 m. vasario 27 d.





Laisvosios Europos radijas

 Įkurtas 1951 m. JAV. 

 Iš dalies buvo finansuojamas CŽV. 

 Ši stotis Sovietų Sąjungoje buvo laikoma „juodosios
propagandos“ radijo stotimi.

 Nuo 1975 m. laidos trasliuotos lietuvių kalba.

 Radijo laidos buvo kuriamos laikantis griežtų instrukcijų.

 Paskutinė „Laisvosios
Europos radijo“ Lietuvių
tarnybos laida nuskambėjo
2004 m. sausio 30 d. 



VLIK`as

 Lietuvių organizacija, 
įkurta politinių partijų ir 
rezistencinių organizacijų
atstovų steigiamajame
susirinkime 1943 m. 
lapkričio 25 d. Kaune. 

 Organizacijos vadovu
buvo išrinktas Steponas 
Kairys.



 Įkurtas viliantis, kad, karui baigiantis, tarp 
TSRS ir Vakarų sąjungininkų kils konfliktas
dėl Europos ateities ir Lietuvai pavyks
atgauti laisvę.

 VLIK’as prisiėmė sunkią pareigą vadovauti
tautos laisvės kovai ir ją vykdė pusę amžiaus
– iki 1990 m. kovo 11 d. 

 VLIK'as siekė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo, bendradarbiavo su JAV, Jungtinės
Karalystės valdžia. 



Pasaulio lietuvių
bendruomenė

 Lietuvius visame pasaulyje
vienijanti visuomeninė
organizacija. 

 1949 m. birželio 14 d. 
Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas
(VLIKas) paskelbė Lietuvių 
chartą.

 PLB įkurta 1955m.



Vienija visus už Lietuvos ribų
gyvenančius lietuvius.

Siekia išlaikyti, kurti bei ugdyti
lietuvių tautos gyvastį: jos
kalbą, kultūrą, papročius, 
tradicijas.

 Remia Nepriklausomos
Lietuvos valstybę.



Amerikos baltų
laisvės lyga

 Rytų Baltijos šalių kilmės JAV piliečių organizacija. 

 Įkurta lietuvių iniciatyva 1981 m. Los Andžele.



 Iki 1990 m. Lyga rėmė Baltijos šalių kovą
dėl nepriklausomybės.

 Būdami JAV piliečiai Lygos nariai galėjo
lengviau oficialiai pasiekti Kongresą, 
Valstybės departamentą ir Baltuosius 
Rūmus, tuo skyrėsi nuo kitų emigrantų
organizacijų. 

 Baltijos šalims atkūrus nepriklausomybę
Lyga rėmė jų pastangas įgyti tarptautinį
pripažinimą.



 Lyga skatina Baltijos valstybių
demokratijos ir rinkos ekonomikos
plėtrą, draugiškus santykius su JAV, 
siekia ekonominės ir karinės paramos
Baltijos valstybėms.

 Lyga leidžia žurnalą „Baltic Bulletin“, 
organizuoja viešas diskusijas, platina
informaciją JAV administracijai, 
visuomenei, spaudai.



Išeivijos įtaka Lietuvai

 Palaikė pavergtų lietuvių dvasią, skatino tikėti
nepriklausomybės atgavimu.

 Leidiniai ir žurnalai prisidėjo prie informacijos
sklaidos.

 Neleido vakarų šalims pamiršti tokios šalies kaip
Lietuva.

 Užsienyje turtino lietuvių kultūrą, garsino šalies
vardą.



Šaltiniai

 Jūratė Litvinaitė ,,Prieš egzaminą”

 http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-
pulsas/vlikas-itakingiausia-iseivijos-organizacija-siekusiu-
atkurti-nepriklausoma-sali-430302

 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/01/11/kryz.html

 http://www.bafl.com

 http://www.aidas.lt/lt/politika/article/5574-09-07-amerikos-
baltu-laisves-lygos-veikla-ir-siekiai

 http://plbe.org

 http://klaipeda.diena.lt/raktazodziai/vlikas
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