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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

LIETUVOS PREZIDENTĖ
PRIĖMĖ JAV AMBASADORĖS
SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS
Penktadienis, spalio 7 d. (Vilnius). Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė priėmė Jungtinių
Amerikos Valstijų ambasadorės Annos Hall skiriamuosius
raštus.
Prezidentė su naująja ambasadore aptarė Lietuvos ir
JAV dvišalius santykius, bendradarbiavimą tarptautinėse
organizacijose, ekonominius,
energetinius ir saugumo klausimus.
Susitikime kalbėta apie
Lietuvos ir JAV karinį bendradarbiavimą, saugumo padėtį ir
karines grėsmes mūsų kaimynystėje. Pasak šalies vadovės,
JAV yra viena svarbiausių
Lietuvos partnerių užtikrinant
saugumo garantijas ir paramą
Baltijos valstybėms.
Pasak Prezidentės, Rusijos
grėsmių akivaizdoje JAV vaidmuo yra ypač svarbus stiprinant gynybinius pajėgumus.
Taip pat būtinas ir aktyvus

dvišalis bendradarbiavimas
sprendžiant informacinio ir
kibernetinio saugumo klausimus.
Lietuvos vadovė su ambasadore taip pat aptarė stiprėjantį Lietuvos ir JAV ekonominį bendradarbiavimą. Dvišalės
prekybos apyvarta 2015 m.
padidėjo 12 proc. ir sudarė
1,38 mlrd. eurų. Amerika yra
viena stambiausių investuotojų Lietuvoje, čia kuriasi
didžiausių JAV kompanijų filialai, plečiasi paslaugų centrai,
kuriamos naujos darbo vietos.
Pasak Prezidentės, tai rodo,
kad Lietuva turi patrauklią
verslo aplinką ir yra gera vieta
investicijoms.
Annai Hall tai pirmasis
paskyrimas ambasadore. Ji
yra baigusi viešąjį administravimą Meino ir Teksaso universitetuose. Darbą Valstybės
departamente ambasadorė
pradėjo nuo konsulinės veiklos, kuravo Norvegiją ir

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė JAV ambasadorės Annos Hall skiriamuosius raštus.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Daniją, vėliau Kiprą. Taip
pat dirbo JAV ambasadose Kinijoje, Brazilijoje ir

EK ATSTOVYBĖS LIETUVOJE VADOVU PASKIRTAS A. PRANCKEVIČIUS

Europos Komisijos (EK)
atstovybės Lietuvoje vadovu
paskirtas Europos Parlamento
pirmininko patarėjas, Belgijos
lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnodas Pranckevičius.
Apie šį paskyrimą EK vadovas Jean-Claude`as Junckeris
informavo Lietuvos vyriausybę.
Pareigas A. Pranckevičius
pradės eiti spalio 17 dieną. Jis
laimėjo ES skelbtą konkursą.
EK vadovo kadencija trunka trejus metus, ji dar gali būti
pratęsta dvejiem metams.
A. Pranckevičius – trečiasis
lietuvis, eisiantis šias pareigas.
EK atstovybei yra vadovavę
Kęstutis Sadauskas ir Natalija
Kazlauskienė.
EK atstovybė Lietuvoje ats-

Europos Parlamento pirmininko patarėjas, Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnodas Pranckevičius. www.coleurope.eu

tovauja visai Europos Komisijai.
Ji teikia informaciją Lietuvos
visuomenei ir žiniasklaidai apie
EK veiklą, pozicijas ir planus,
organizuoja renginius ir įvairius

V. PUTINAS LEIDO KARIUS SIRIJOJE
DISLOKUOTI „NERIBOTAM LAIKUI”

Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas spalio 14
d. pasirašė teisės aktą, patvirtinantį tarptautinį Maskvos
susitarimą su Sirija dėl rusų
pajėgų dislokavimo šalyje
neribotam laikui.
Šis žingsnis yra vertinamas
kaip patvirtinimas, kad kariai
ten bus ilgą laiką.
Pagal 2015 metų rugpjūtį
Maskvos ir Damasko pasirašytą susitarimą Rusija įsteigė
Hmeimimo oro pajėgų bazę,
iš kurios pernai pradėjo operacijas, remiančias Sirijos

prezidento Basharo al Assado
pajėgas.
Oficialus V. Putino „neribotą” laiką galiosiančios
sutarties pasirašymas yra teisinis manevras, kuris, daugelio manymu, atvers kelią
Maskvai paversti įsteigtą bazę
nuolatine.
Susitarimas, kuriam pritarė abeji Rusijos parlamento
rūmai, buvo ratifikuotas, kai
smarkiai padidėjo įtampa su
Vakarais dėl Maskvos bombardavimų sukilėlių kontroliuojamame rytiniame Alepo mieste.

projektus; informuoja Europos
Komisiją apie procesus, nuomones ir įvykius Lietuvoje; rengia
ir koordinuoja EK narių ir pareigūnų vizitus Lietuvoje. LRT
V. Putinas rugpjūtį paprašė
įstatymų leidėjų ratifikuoti
susitarimą, kuris Rusijos pajėgoms užtikrintų imunitetą nuo
persekiojimo Sirijoje.
Po naujausių Damasko pajėgų ir Rusijos oro pajėgų puolimų Alepe Vakarai apkaltino
Sirijos vyriausybę ir Rusiją dėl
potencialių karo nusikaltimų.
Dar labiau pašlijus Maskvos
santykiams su Vakarais, Kremlius sustiprino savo pajėgas
Sirijoje, o pirmadienį paskelbė,
kad ruošiasi pertvarkyti savo sovietų laikų karinio jūrų laivyno
kompleksą Tartuso uostamiestyje į nuolatinę bazę.
LRT

Kolumbijoje. 2010–2013 m.
dirbo Lietuvoje, JAV ambasadoje Vilniuje. Ambasadorė

moka lietuvių, lenkų, kinų,
ispanų ir portugalų kalbas.
Prezidentės spaudos tarnyba

EMIGRANTAI SEIMO RINKIMUOSE BALSAVO
KITAIP NEI RINKĖJAI GIMTINĖJE

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, užsienyje
gyvenančių lietuvių balsai rinkimuose į Seimą pasiskirstė kitaip
nei rinkėjų Lietuvoje.
Per pirmąjį rinkimų turą
išeiviai daugiausia balsų skyrė
Tėvynės sąjungos-Krikščionių
demokratų partijai, o antroje
vietoje su perpus mažiau balsų
liko Liberalų sąjūdis.
Negalutiniais duomenimis,
išeiviai daugiausiai balsų – 46
procentus – skyrė konservatoriams, dvigubai mažiau
– 22 procentus balsų surinko
Liberalų sąjūdis.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga, emigrantų sprendimu,
lieka trečioje vietoje, surinkda-

ma 8 procentų balsų, o socialdemokratai, vos perkopdami
reikalingą barjerą, užima ketvirtą vietą.
Kitos partijos, išeivių nuomone, į Seimą patekti nevertos.
Pasak VRK atstovo Mindaugo
Skačkausko, kas ketvirtas užsienyje balsavęs rinkėjas gyvena
Jungtinėje Karalystėje.
Negalutiniais duomenimis,
rinkimuose dalyvavo per 14
tūkstančių emigrantų iš maždaug 19 tūkstančių užsiregistravusių, tai yra dviem tūkstančiais daugiau nei praėjusiais
rinkimais. Vyriausioji rinkimų
komisija dar laukia biuletenių
iš užsienyje paštu balsavusiųjų
rinkėjų.
LRT

LIETUVOS AMBASADA PROTESTUOJA
DĖL KNYGOS PRISTATYMO MILANE

Spalio 13 d. Lombardijos
sostinėje, Italijoje buvo pristatoma šmeižikiškai Sausio
13-osios įvykius iškraipanti
Galinos Sapožnikovos knyga
„Lietuviškas sąmokslas. Kaip
žlugo Sovietų Sąjunga ir kas
nutiko tiems, kurie bandė ją
išsaugoti”. Šiuo leidiniu Italijos
visuomenei pateikiama dezinformuojanti ir faktais nepagrįsta Lietuvos istorijos versija,
kuria tendencingai siekiama
suteršti Laisvės gynėjų atminimą ir skleisti nepriklausomos
Lietuvos valstybei priešiškas

idėjas, savo feisbuko puslapyje rašo Lietuvos ambasada
Italijoje.
„Ambasada griežtai nepritaria šiam renginiui ir apgailestauja, kad šis propagandinis
leidinys prasibrovė į Italijos
„Mondadori” knygynų tinklo
sales. Ambasada įteikė protesto
laiškus pristatymo organizatoriams ir knygyno administracijai, kuriuose pabrėžiama, kokią
grėsmę laisvoms visuomenėms
kelia neatsakinga ir propagandinė literatūra”, – skelbiama
įraše.
LRT
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Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) spalio 16 d. posėdyje
patvirtino prieš savaitę vykusio Seimo pirmojo rinkimų turo rezultatus visose vienmandatėse apygardose. Pirmojo rinkimų turo
rezultatus VRK patvirtino ir tose trijose apygardose (Šilutės, Pietų
Žemaitijos, Telšių), kurios dėl buvusių balsavimų, balsų pirkimo
ar balsų skaičiavimų galimų pažeidimų vadintos „probleminėmis”.
Trijose vienmandatėse parlamentarai išrinkti per pirmąjį turą, kitose
68 apygardose spalio 23 dieną bus rengiamas antrasis turas.
VRK patvirtino rezultatus ir Lazdijų-Druskininkų apygardoje,
tačiau nutarė vėliau grįžti ir spręsti dėl partijos „Tvarka ir teisingumas” kandidato Albino Žymačiaus balsų. Įtariama, kad čia balsai
buvo perkami. Už A.Žymančių balsavo 7,11 proc. rinkėjų. Jeigu
balsų pirkimas bus pripažintas, A.Žymančiaus balsai būtų pripažinti
negaliojančiais, bet rinkimų rezultatams šioje vienmandatėje tai
neturėtų įtakos, nes kandidatas nėra tarp tų, kurie kovotų antrame
rinkimų rate. Analogiška situacija yra ir Šilutės rinkimų apygardoje.
Teisėsauga tiria, ar buvo perkami balsai partijos „Tvarka ir
teisingumas” atstovo Kęsto Komskio naudai, kuris pirmame rate
liko trečias su 15,34 proc. rinkėjų balsų. Ketvirtas, surinkęs 12,90
proc. rinkėjų balsų, yra socialdemokratas Artūras Skardžius, kuris
yra pareikalavęs pakartotinių Seimo rinkimų Šilutėje, nes policija
išaiškino galimą balsų pirkimą per išankstinį balsavimą Seimo
rinkimuose šioje apygardoje. VRK vadovas Zenonas Vaigauskas
taip pat atkreipė komisijos dėmesį į tai, kad per antrąjį turą turėtų
būti akyliau stebima, kaip Seimo narys bus renkamas Naujosios
Vilnios apygardoje, kur į Seimą kaip nepriklausomas kandidatas
mandato siekia Algirdas Paleckis. Pirmame ture už jį balsavo 23,08
proc. atėjusiųjų balsuoti rinkėjų. Jo konkurentė Tėvynės sąjungos
– Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Monika Navickienė
surinko 22,99 proc. balsų. Pasak VRK pirmininko, devyniose
apygardose buvo perskaičiuoti balsai, kuriuos gavo kandidatai,
likę antroje ir trečioje vietoje.
70 Seimo narių Lietuvoje renkami daugiamandatėje apygardoje, 71 – vienmandatėje. Rinkėjų sąrašuose šiemet įrašyti 2 mln.
504 tūkst. 267 rinkėjai, maždaug 75 tūkst. (mažiau nei per 2012
metų rinkimus) ir rinkimuose dalyvavo 50,5 proc. rinkėjų.
Eidamas 35-uosius metus, mirė Seimo narys, sveikatos apsaugos ministras Juras Požela. Politikui rugpjūčio viduryje buvo
nustatytas ūmus kasos uždegimas (pankreatitas) – jis buvo gydomas
Santariškėse. Sergantį J. Poželą pavadavo krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas.
Vilniuje iš viso pasaulio spalio 13 d. rinkosi Specialiųjų
operacijų pajėgų atstovai, kurie su karo ekspertais ir verslininkais aptarė saugumo iššūkius. Pasak konferencijos iniciatorių,
Lietuvai ši tema ypač aktuali po Rusijos veiksmų Ukrainoje ir
kitų „pavojaus signalų”. Jie teigia, kad pasaulis tapo labai nenuspėjamas, o nesiliaujantys karo veiksmai įgyja vis naujų formų,
todėl tam būtina pasiruošti. Apie tai, kaip įveikti tokius iššūkius,
buvo diskutuojama Vilniaus rotušėje. „LitExpo” parodų rūmuose
įvairios įmonės pristatė naujausią sukurtą karinę techniką. Šis dvi
dienas trukęs tarptautinis renginys pirmą kartą vyko ne Jungtinėse
Amerikos Valstijose.
Iš viso spalį iš Graikijos planuota į Lietuvą perkelti beveik
šimtą pabėgėlių, tačiau paaiškėjus, kad nebus, kur jų apgyvendinti,
su graikais susitarta dalį jų perkelti lapkričio pabaigoje. Šiuo metu
Rukloje gyvena kone pusantro šimto pabėgėlių – priėmimo centras
visiškai pilnas. Tačiau tikimasi, kad keturiasdešimt penki žmonės
artimiausiomis savaitėmis bus apgyvendinti savivaldybėse. Jau
dabar stringant priėmimui per mažiau nei metus Lietuva dar turi
priimti daugiau nei 900 pabėgėlių.
Per šių Seimo rinkimų pirmąjį turą apie penktadalį balsų
nulėmė jauni žmonės iki 34 metų, kurie neįprastai aktyvūs buvo
išankstinio balsavimo metu. Tačiau pilietiškai aktyviausia buvo
vidutinio – 45–64 metų – amžiaus žmonių kategorija. Vyriausiosios
rinkimų komisijos (VRK) pirmadienio duomenimis, rinkėjų iki 24
metų dalis sudarė 8 proc., 25–34 metų – 13 proc., 35–44 metų – 15
proc., 45–54 metų – 18 proc., 55–64 metų – 19 proc., 65–74 metų
– 15 proc. ir nuo 75 metų – 13 proc.
Pirmąjį Seimo rinkimų turą nugalėjo konservatoriai. VRK
duomenimis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai daugiamandatėje apygardoje gavo 21,66 proc. balsų ir 20
mandatų, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga – 21,54 proc. ir 19
mandatų, Lietuvos socialdemokratų partija – 14,43 proc. ir 13
mandatų, Liberalų sąjūdis – 9,04 proc. ir 8 mandatus, Lietuvos
lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS)
– 5,49 proc. ir 5 mandatus ir Tvarka ir teisingumas – 5,33 proc.
ir 5 mandatus. Du LLRA-KŠS nariai Leonardas Talmontas ir
Česlavas Olševskis bei TS-LKD narė Ingrida Šimonytė pateko į
Seimą vienmandatėse apygardose. Antrasis Seimo rinkimų turas
– spalio 23 dieną.
LRT, ELTA, VRK

VAKARŲ VALSTYBĖS SVARSTO
NAUJAS SANKCIJAS RUSIJAI

JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry (dešinėje) Londone susitiko su Jungtinės Karalystės užsienio
reikalų sekretoriumi Borisu Johnsonu.
AFP

Jungtinių Amerikos Valstijų
(JAV) valstybės sekretorius
Johnas Kerry Londone susitiko su Jungtinės Karalystės
(JK), Prancūzijos, Vokietijos
ir Italijos užsienio reikalų
ministrais, su kuriais tarėsi,
kaip atnaujinti taikos procesą Sirijoje. JAV ir JK įspėjo
Sirijos ir Rusijos vyriausybes,
kad gali būti priimtos naujos
ekonominės sankcijos, jei ir

toliau tęsis bombardavimas
Alepe, rašo BBC.
Spalio 15 d. J. Kerry susitiko su Rusijos užsienio
reikalų ministru, tačiau jokio
realaus proveržio pokalbiai
neatnešė. Pasak J. Kerry,
Rusija privalo suprasti, kad
„šis karas negali baigtis be
politinio sprendimo”.
Paliaubos Sirijoje pasibaigė rugsėjį, galiojusios vos

keletą dienų. Todėl mūšiai
strateginiame Alepo mieste
tęsiasi. Čia Sirijos vyriausybės pajėgos su Rusijos pagalba toliau atakuoja sukilėlius,
kurių kontroliuojamose teritorijose be maisto ir vandens
yra įstrigę beveik 300 tūkst.
žmonių.
Jungtinės Tautos įspėja,
kad čia jau yra kilusi humanitarinė krizė.
LRT

PRISIEKĖ NAUJOJI
ESTIJOS PREZIDENTĖ

Kersti Kaljulaid, pirmoji
Estijos prezidento postą užėmusi moteris, buvo prisaikdinta spalio 10 d. penkerių
metų kadencijai.
Kersti Kaljulaid (g. 1969
m. gruodžio 30 d. Tartu,
Estijos TSR) – Estijos politikė, buvusi šalies atstovė
Europos Audito Rūmuose,
Estijos prezidentė. Ji buvo
išrinkta spalio 3 dieną, po
mėnesį trukusios politinės
aklavietės, per kurią nė vienam iš ankstesnių kandidatų
nepavyko užsitikrinti reikiamos paramos.
K. Kaljulaid 1992 m. baigė biologijos studijas Tartu
universitete. 2001 m. jame
įgijo verslo vadybos magistro
laipsnį.
1998–1999 m. dirbo
„Hansapank Market” investicinės bankininkystės skyriaus
projektų vadove, vėliau tapo
tuometinio premjero Marto
Laaro patarėja ekonomikos
klausimais.
Nuo 2004 m. kovo mėn.

Estijos prezidentas Toomaso Hendriko Ilveso (kairėje) ir naujoji
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid.
Postimees

dirbo Europos Audito Rūmuose
– vienoje svarbiausių Europos
Sąjungos institucijų, prižiūrinčioje Bendrijos lėšų naudojimą.
2001–2004 m. K. Kaljulaid
buvo konservatyvios partijos
„Tėvynė” narė.
2014 m., po Krymo aneksijos, būsimoji Estijos vadovė
organizavo Europos Audito
Rūmų narių pietų su Rusijos
diplomatu boikotą.
K. Kaljulaid pabrėžia kovos su korupcija ir ekonomikos konkurencingumo
klausimų svarbą. Jai taip pat
itin svarbūs lyčių lygybės
klausimai.

NUMUŠ AGRESIJĄ DEMONSTRUOJANČIUS
RUSIJOS NAIKINTUVUS

„Rusijos ir Vakarų santykiams nuolat prastėjant,
Jungtinės Karalystės karinių
oro pajėgų „Royal Air Force”
(RAF) pilotai gavo leidimą
numušti Rusijos naikintuvus,
pasirodžiusius virš Sirijos ar
Irako, jei jie keltų kokią nors
grėsmę”, – rašo uk.news.yahoo.
com.

Šis potvarkis paskelbtas
kartu su apžvalgininkų skelbiamais įspėjimais, kad Jungtinė
Karalystė ir Rusija dar per
žingsnį priartėjo prie karo stovio. Jungtinės Karalystės kovos su ISIS karinės operacijos
„Shader” misijas Sirijoje ir Irake
vykdantiems RAF naikintuvų
„Tornado” pilotams buvo nu-

K. Kaljulaid turi dukterį ir
sūnų iš pirmosios santuokos.
Su dabartiniu vyru Georgi-Rene
Maksimovski (1991 m. baigusiu
Talino technologijos universitetą) susilaukė dviejų sūnų.
Naujoji vadovė postą perėmė iš dešimtmetį šaliai vadovavusio Toomaso Hendriko
Ilveso.
Prisaikdinta Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid per
savo pirmuosius vizitus apsilankė Suomijoje ir Latvijoje.
Prezidentė susitiko su abiejų
valstybių vadovais, sakė K. Kaljulaid atstovai.
LRT, lt.wikipedia.org
rodyta vengti susidūrimo su
Rusijos orlaiviais. Vis dėlto
RAF orlaiviai buvo aprūpinti
raketomis „oras–oras”, be to,
pilotams leista elgtis atitinkamai, jei tektų gintis nuo Rusijos
pilotų keliamos grėsmės.
Šis žingsnis buvo žengtas
Rusijai įsitraukus į Sirijoje
vykstantį pilietinį karą su tikslu
palaikyti prez. Basharo al-Assado vyriausybės pajėgas. LRT
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RINKIMAI ĮVYKO, BET TAI DAR NE
PABAIGA

Antikos filosofai teigė: paprasta liaudis nenori, kad jai
pačiai tektų pareiga valdyti valstybę, tačiau nori, kad pati
būtų valdoma teisingai. Trumpai tariant, šį darbą liaudis mielai patiki kitiems piliečiams, su sąlyga, kad tie „kiti” darbą
atliks sąžiningai ir atsakingai. Vargu ar kas pasikeitė per
tuos du tūkstančius metų, na, nebent tai, kad seniau nebūta
žmonių, manančių, jog valstybę gali valdyti bet kas, kad ir
virėja. Šiandien matome keistą dalyką - žmonės balsuoja už
gerą specialistą gydytoją, dirbantį dar ir ligoninės vadovu,
bet juk... renkamas Seimo narys, o ne ieškomas specialistas
medikas (jau nekalbant apie tai, kad anksčiau tas gydytojas
nepasižymėjo jokia aktyvesne politine veikla, na, nebent
keitė partijas, atsižvelgdamas, kokiai partijai priklauso jo
viršininkai).
Nebuvo Antikos laikais ir tokių išsišokėlių, kokių matėme
per šiuos Seimo rinkimus: per televizijoje rodomus kandidatų
debatus išvydome tokių veikėjų, kuriems net garažo šluoti
nepatikėtum... Personažai pranoksta net Bulgakovo „Šuns
širdies” veikėjus! Klausaisi tokių ir galvoji - o kas būtų, jeigu
tokiems iš tikro atitektų valdžia? Geriausiu atveju - „raudonųjų chmerų” teroras, o blogiausiu..? Laimė, per rinkimus
tokie tipai buvo atrūšiuoti, nepaisant to, kad už juos balsavo
tamsus, dažniausiai antilietuviškas ir antivalstybinis, gaivalas.
Sutikite, - rinkimai yra vienas dėkingiausių demokratijos
dalykų, prieinamų visiems pilnamečiams valstybės piliečiams.
Nekreipkime dėmesio į apgailėtiną mykimą, kad, girdi, „nieko tas balsavimas neduos, niekas nepasikeis”, - taip kalba tie,
kurie niekada neina į rinkimus, bet reikalauja pilna gerkle.
Ne kartą įsitikinome, kaip svarbu patikėti valstybės valdymą kompetetingiems žmonėms, ir kaip blogai, kai ją gauna
neišmanantys elementariausių politikos dėsnių. Bet kuriuo
atveju galime tik pasidžiaugti, jog neturime „nepakeičiamų
dūmų”, aklai vykdančių diktatoriaus valią, neturime „batkų”
ir „turkmenbašy” tipo valdovų. Svarbiausia, kad turime
teisę ir galimybes patiems išsirinkti valdžią ir reikalauti iš
jos kokybiško darbo. Jei ne - per rinkimus galime parodyti
jai duris. Taip įvyko ir šį kartą - valdančioji dauguma buvo
išbrokuota. Nors rinkimai dar nesibaigė, dar laukia lemiamas
antrasis turas, kai ką jau galima panagrinėti, apibendrinti.
Visų pirma, aiškėja tendencija, kad daug piliečių nepasitiki
partijomis. Žinoma, tokia tendencija puola naudotis populistai
ir avantiūristai, pristatantys save kaip „nepartinius” – suprask,
nepriklausomus. Tokių būta ir per šiuos Seimo rinkimus. Bet
gi ir anksčiau tokių buvo... O kur juos pamatėme per šiuos
rinkimus? Ogi partijų sąrašuose! Todėl, kad vienas lauke –
ne karys. Deja, bet menkai susigaudantiems politiko darbe
žmonėms atrodo, jog jokiai partijai nepriklausantis Seimo
narys gali ką nors nuveikti. Nemažai pabrėžiančių savo
nepartiškumą būta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
sąraše, taikantis į tokių naivuolių, tikinčių, kad ir „vienas
lauke karys”, ir netgi galintis laimėti karą. Taip nėra, nėra
buvę ir nebus. Štai kodėl buvę „nepartiniai” per kitus rinkimus (arba dar anksčiau) atsiduria partijų gretose. O kas dėl

IŠ GYVENSENOS ŠALINTI, KAS
NETIKRA – TIK MŪSŲ GALIOSE
Netikrumu vadinama tikros žinios stoka, abejonė.
Daug netikrumų pasaulyje
ir, deja, jų daugėja: netikri
pinigai, netikri, genetiškai modifikuoti augalai ir gyvūnai,
netikri maisto produktai, jau
bandoma sukurpti kloną –
netikrą žmogų. Amžinosiomis
ar bendražmogiškosiomis vertybėmis negrindžiama gyvensena tampa netikra, todėl nuo
jos bėga ar savu noru daugelis iš gyvenimo pasitraukia.
Netikros valstybės, nes pamatai netikri, netikras valdymas,
nes netikras valstybės reikalų
tvarkymas – politika. Netikra
politika, nes netikros, ne ideologijų, o interesų pagrindu
kuriamos partijos. Netikri
rinkimai, todėl netikros valdžios. Trumpai tariant, mūsų
tikrovė – su netikrumais.
Netikra nepriklausomybė
Ar Lietuva, paskelbdama
savo nepriklausomybę, tikrai ją
atgavo? Žiūrint į naują žemėlapį, matant sienas su pasienio
postais ir muitinėmis, pasaulio
valstybių teisišką pripažinimą,
tarsi abejonių neturėtų būti.
Tačiau, jei gilinsimės į esmę,
matysime, jog atsiskyrimas
nuo SSRS – teritorinis, kosmetinis, paženklintas tik LKP
atsiskyrimu nuo SSRS KP. Į
Nepriklausomybę Lietuva atėjo
su visu sovietiniu paveldu, su
visa teisine sistema, su buvusia
valdžia, su tais pačiais teismais
ir teisėjais, prokuratūra.
Prisijungdama prie Vakarų
demokratinių valstybių sąjungos, Lietuva tik formaliai tapo
demokratine respublika, tačiau
su kitokia demokratija, nes liko
priklausoma nuo vidinio sovietinio paveldo. Po nepriklausomybės paskelbimo dar bandyta
kratytis sovietinio šleifo, tačiau
desovietizacijos įstatymo net

nebandyta priimti, o liustracija apsiribojo tik dalies KGB
neetatinių darbuotojų slapta
„išpažintimi” VSD „klebonui”
Mečiui su pastarųjų įslaptinimu.
Nusikaltimų Tautai organizatoriams ir tiesioginiams vykdytojams nei plaukas nuo galvos
nenukrito, LKP CK pirmasis sekretorius tapo prezidentu, KGB
etatinis darbuotojas, persekiojęs
paskutinį Aukštaitijos partizaną,
tapo Vidaus reikalų ministru,
Valstybės saugumo departamentui (VSD) leista vadovauti
galimai sovietinės orientacijos
veikėjams Mečiui Laurinkui,
Jurgiui Jurgeliui ir net KGB
rezervistui Arvydui Pociui.
Jie be jokių karinių nuopelnų
Lietuvai dar buvo „įšventinti”
į generolus.
Sovietinė partinė nomenklatūra, atsiskyrusi nuo SSRS KP,
po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo į valstybines institucijas atsinešė nusistovėjusius partinius ryšius, įpročius, telefoninę
teisę. Kitų partijų krištolinėmis
taip pat nepavadinsi, nors jų
nariai ir nepriklausė sovietinei nomenklatūrai, jų elgesyje
dažniau rasime ne idealus, o
interesus, ne būties dalykus, o
buities reikaliukus.
Mūsų neva demokratinių
partijų knibždėlyne tebevyrauja keliskart persikrikštijusi,
tačiau iš sovietinių vystyklų
neišlipusi bedvasė valdančioji
Socialdemokratų partija, naujos
partijos seka valdančiąją, todėl
ir demokratija sovietinė, todėl ir
nepriklausomybė netikra.
Partijų imitavimas
Valstybė kuriama ir tvirtinama tam tikros ideologijos
pagrindu. Lietuvos Respublika
1918 m. buvo sukurta ir 1990
m. atkurta tautiniu pagrindu.
Lietuva yra krikščioniška šalis,
kurios dorovės šaltinis – krikš-

„žaliųjų”, tai didžiausio chemikalų žemės ūkyje pardavėjo,
partijos savininko R. Karbauskio neapkaltinsi autokratiškumo
stoka, tad neverta tikėtis, kad kažkas, patekęs į Seimą su jo
partija, be jo žinios vykdytų savavališką politiką. Tad tiek
to „nepartiškumo”.
Kas stebėjo išankstines prognozes dėl būsimo rinkimų į
Seimą rezultatų, tas negalėjo atsistebėti aukščiausiais socialdemokratų reitingais. Kiek vertos buvo tokios prognozės,
parodė pirmasis Seimo rinkimų turas. Seimo narys Kęstutis
Masiulis tokią baigtį vertina kaip visišką apklausų ir prognozių diskreditaciją, nes nepasitvirtino apklausos agentūrų
teigtos prognozės, jog 2016 m. Seimo rinkimus laimės
socialdemokratai, jog Darbo partija pagal populiarumą bus
ketvirta, kad konservatoriai (TS-LKD) bus tik treti, o „valstiečiai ir žalieji” (LVŽS) gaus apie 14 proc., na, o liberalai
(po E. Masiulio skandalo) greičiausiai išvis nepateks į Seimą.
O realybė tokia, kad po pirmojo turo pirmauja konservatoriai, jiems ant kulnų mina „valstiečiai ir žalieji” su 22 proc.,
socialdemokratai liko tik treti, liberalai gavo net 8 mandatus
ir yra ketvirti, o Darbo partija tapo „ieškau darbo partija”…
Išvada peršasi paprasta – tie reitingai ir prognozės tarnavo
palaikyti šlyjančiam valdančiosios daugumos autoritetui.
Arba apklausos buvo vykdomos labai paviršutiniškai. Tad
tiek jos ir tevertos.
Kęstutis Šilkūnas
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čionybė, Bažnyčia. Lietuvių
tauta yra konservatyvi, t.y. sėsli,
darbšti, gerbianti savo praeitį,
tradicijas, iš jų stiprybę semianti. Todėl būtų natūralu,
jog Lietuvos Antroji respublika
vadovautųsi trimis ideologijomis, o joms atstovautų trys
politinės partijos – tautiškoji,
krikščioniškoji ir konservatyvioji. Visi kiti politiniai dariniai yra dirbtiniai, sukurpti ne
ideologijų, o grupinių interesų
pagrindu, daugelis jų ne tik
neprisideda prie valstybingumo
tvirtinimo, bet jam kenkia. Pats
partijų skirstymas Lietuvoje į
kairiąsias, dešiniąsias ir centrines yra netikras, todėl žmonės
suvokia dešinę kaip valstybės
palankumą Vakarams, kairę –
Rytams, centrą – neutralumui,
tūnojimui arba sąstingiui. Kai
visos partijos privalėtų laikytis
vienos politinės krypties – kurti
ir tvirtinti valstybę, dauguma
Lietuvos politinių darinių žvalgosi naudos, utilitarinių interesų
tenkinimo.
Partijų dirbtinumą, imitavimą atspindi jau patys jų pavadinimai. Lietuva yra demokratinė
respublika, todėl priedas prie
partijos pavadinimo ,,demokratinė” yra dirbtinumo požymis,
nes demokratinėje respublikoje
nėra ir negali būti nedemokratinių politinių darinių; niekas jų
prievarta nekuria, prievartinės
narystės nėra. Įvairūs socialdemokratai, liberaldemokratai,
piliečiai demokratai, krikščionys demokratai, naujieji
demokratai patvirtina darinių
nenatūralumą, jų maskuotą veikimą prisidengus demokratijos
kauke. Dirbtinumą ar iškrypimą
ženklina priedai ,,nuosaikieji”,
,,modernieji”, ,,naujieji”. Tikri
svetimkūniai valstybės politinėje erdvėje yra dariniai pagal
lytį (moterų), tautybę (rusų
sąjunga, lenkų rinkimų akcija),
mąstyseną (gyvenimo logikos),
veiklos būdų (reformų). O štai
Socialdemokratų partija yra
gryniausias SSRS komunistų
partijos (bolševikų) paveldas,
nes tik pavadinimu yra panaši
į vakarietišką ar Pirmosios
Lietuvos Respublikos socialdemokratiją. Nauja Lietuvoje yra
liberalų partija. Tai – destruktyvus politinis darinys jaunai,
trapios demokratijos valstybei.
Ši partija, užuot tvirtinusi iš
pareigos ir atsakomybės kylančią laisvę, tvirtina bet kokią,
prilygstančią palaidumui laisvę.
Partijų netikrumą liudija
jų programos, iš kurių kyšo
grupiniai interesai, siekiai įtikti
rinkėjams, valdyti verslą ar politiką paverst verslu.
Iš netikrumų aritmetinės
sumos (susijungimų, koalicijų)
negalima laukti naujos kokybės, naujos ideologijos. Todėl,
kaip rodo rinkimų patirtis, nenatūralius politinius darinius
dažnai visuomenė atmeta, tačiau
(Nukelta į 4 psl.)
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IŠ GYVENSENOS
ŠALINTI, KAS NETIKRA
– TIK MŪSŲ GALIOSE
,,šluotos” politika neveiksni, nes, nušlavus vienas, kaip
netikri pinigai randasi kitos,
pažadais, pinigais, ledais ar
saldainiukais perkančios rinkėjų
balsus. Tikriausia užkarda netikriems politiniams dariniams
rastis būtų pilietinė, tautiškai
susipratusi visuomenė. Tačiau
tokią visuomenę politiniams
verteivoms ugdyti ir telkti nenaudinga, nes minią, ,,liaudį”
lengva mulkinti, valdyti, turėti
iš jos naudą.
Keista, tačiau tarp netikrumų nepriklausomoje Lietuvoje
randame ir tai, kas tikrai tikra:
komunistai, kovoję su buržuazija, patys tapo pačia tikriausia
buržuazija, o valdymas išliko
jų rankose.
Netikri vadovai
Kokia visuomenė, tokią
sau valdžią demokratiškai renka. Dešimtmečius morališkai
žlugdyta, komunistiškai ugdyta
visuomenė prarado vertybinę
mąstyseną, nes tikrosios vertybės buvo suniekintos, pakeistos
komunistinės ideologijos surogatais (komunistinė moralė, partinė sąžinė, proletkultas, klasių
kova, tautų draugystė (rusifikacija). O vadovu visuomenė nori
matyti į save panašų asmenį,
nenori, kad asmenybė judintų iš
tūnojimo, skatintų siekti idealų,
grįžti į tikrosiomis vertybėmis
grindžiamą gyvenseną.
Pirmasis ir tikrasis atkuriamos ir atkurtos Lietuvos
valstybės vadovas buvo
Vytautas Landsbergis. Jis buvo
Atkuriamojo Seimo prezidiumo
pirmininkas ir kartu ėjo tuo metu
dar neįteisintas, tačiau realiai egzistavusias Prezidento pareigas.
Valdančiosios Seimo daugumos
ir prezidento Valdo Adamkaus
gėdai (tiesa, pastarasis klaidą
vėliau bandė taisyti, tačiau nesėkmingai), V. Landsbergis iki šiol
buvusiu valstybės prezidentu
formaliai nepripažintas, nors
lietuvių tauta tikresnio ir ryškesnio, labiausiai nepriklausomybei nusipelniusio už jį vadovo
iki šiol nepamatė. Gėdingai
pasielgė tautos dauguma, kai
išrinko ne tikrą Lietuvos patriotą
Stasį Lozoraitį, o okupacinės
valdžios nomenklatūrininką
Algirdą Brazauską. Panašiai
nutiko su premjerais, Seimo ir
savivaldybių vadovais.
Pilietinė visuomenė ar
liaudis?
Sovietų Sąjungoje pilietinės
visuomenės nebuvo: buvo sovėtskij narod – sovietinė liaudis,
litovskij narod– lietuviška liaudis. Todėl tą imperinę valstybę
sudarė ne pilietinė visuomenė,
o jos valdžia, ir ta valstybė su
Kovo 11-ąja pradėjo griūti, o
liaudis griūčiai nesipriešino,
neišėjo į gatves, nestojo valdžio-

je sukoncentruotos
valstybės ginti, jos
išsaugoti. Būčiau
neteisus, jei tvirtinčiau, jog sovietinei
liaudžiai prilygo
lietuviška liaudis.
Pirmoji Lietuvos
Respublika pilietinės visuomenės
nespėjo suformuoti,
tačiau pilietį išugdė.
Raudonajam tvanui
užplūdus, pilietinė visuomenė formavosi miškuose,
partizanų žeminėse.
Reikia pripažinti,
pilietiškumo didžiajai tautos daliai užteko išeiti į Baltijos
kelią ir patvirtinti
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė balsavo Seimo rinkimuose. Seimo
laisvės siekį, jo užkanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.
teko atgavus nepriklausomybę, kai reikėjo ginti – dar netikra. Teiginiui patvir- liaujame į užsienius; nebereikia
Seimą, kitus svarbius valstybės tinti argumentų – daugybė. Kai mūsų vaikinams eiti į rekrūtus
nei žemintis duodant priesaiką
objektus. Neabejoju, jei būtų kuriuos paminėsime.
Tikra valstybė gerbia ir šven- pavergėjui: atsikratėme nuolasmurtu atimta nepriklausomybė,
pilietinis pasipriešinimas būtų čia valstybines šventes, švenčių tinės baimės būti ištremtiems
apėmęs visą šalį. Itin atsakingais dienomis prie valstybinių ir ar įkalintiems. O vis tiek verkštautai ir valstybei momentais privačių pastatų kelia vėliavas. lename. Verkšlenam, nes reikia
visuomenė pilietiškumą parodo. Liberalų iniciatyva Seimo val- mokėti už įvairias paslaugas,
Gaila, mūsų kasdienybėje jo dančioji dauguma šią priedermę nes neduoda ,,gero” darbo,
sėkmingai ištrynė.
nes reikia grąžinti neteisėtai
pritrūksta.
Netikroje valstybėje val- užvaldytą turtą, verkšlenam ir
Ar tikri rinkimai?
Demokratinį valdymą nu- džios vyrai ir moterys – liaudies dėl to, kad kiti neverkšlena, nes
mato demokratiški, išreiškian- tarnai – gauna dešimtis kartų kažkas šoka labdaringą Vienos
tys piliečių daugumos valią, didesnius atlyginimus už šeimi- valsą, nes neturime to, ką kitas
turi. Pasidairę Vakaruose, marinkimai. Valia gali būti gera, ninkės (liaudies) atstovus.
Tikra valstybė rūpinasi vi- tysime, jog iš tikrųjų sąlyginai
bloga, bet gali jos visai nebūti.
Valią gali reikšti tik veiksnus, suomenės dorove. Lietuvoje do- apie 60 proc. Lietuvos gyvensąmoningas pilietis, nes valia rovės reikalai palikti Bažnyčiai, tojų skursta, tačiau atsigręžus į
grindžiama analize, lyginimu, o valstybė pati, nebendradar- Rusiją, Baltarusiją, pamatysime,
vertinimu. Jei valstybės gy- biaudama su Bažnyčia, leidžia kad palyginti gyvename ne
ventojas tik formalus pilietis, su dorove prasilenkiančius įsta- taip jau blogai, ekonominiai ir
jei jis nesusipažinęs su pa- tymus ir tuo tautos ir jos vals- socialiniai rodikliai gerėja spargrindiniu valstybės įstatymu tybės piliečių dorovę smukdo. čiau. Panagrinėjus skurstančiųjų
Tikrose valstybėse neloja- sluoksnio sudėtį, rasime, jog ten
(konstitucija), kurį labai retas
rankose laikė, jei jis nėra įsisą- liam piliečiui užimti atsakingas yra asmenų, užsiregistravusių
moninęs savo teisių, pareigų ir valstybines pareigas teisė ribo- darbo biržoje, tačiau turinčių
atsakomybės, jei jam neaiškūs jama. Lietuvoje tokio ribojimo ir važinėjančių lengvaisiais
renkamųjų vertinimo kriterijai, nėra, aukščiausiuose postuose automobiliais, dalyvaujančių
jis gali reikšti tik emocijas, o yra daugybė vakarykščių tautos šešėliniame versle. O didžiuma
pasivadinusių elgetomis yra
ne valią, balsuoti emocijų pa- prievartautojų, kolaborantų.
Iš valstybės, kurioje pilie- simuliantai, asocialūs asmenys,
grindu. Visokios ,,švytuoklės”,
netikėtumai, neprognozuojami tis yra visapusiškai saugus, tinginiai, girtuokliai.
Ašarų pakanka ir valdžioje,
posūkiai rinkimuose, ubagų, pastarasis nebėga, nesižudo. Iš
kai iš tiesų nežino kaip, nemoka
juokdarių, kolaborantų ir kitokių Lietuvos bėga, žudosi.
Netikrumams mūsų valsty- dirbti (tačiau kėdės neužleidžia),
politinių nulių išrinkimas yra
,,liaudies” emocijų, o ne pilieti- bėje, valstybės valdymo ydoms kai partija liepia daryti prieš
nės visuomenės valios išraiška. ir grimasoms išvardinti jaučio jo paties įsitikinimus, ar tik
Emocijoms sukelti, rinkėjams odos neužtektų, bet jų nematyti, apsimeta, kad kažkas jį verčia,
patraukti taikomos pilkosios dangstyti ar nutylėti – neva- nors iš tiesų jį verčia tik jo sabei juodosios technologijos ir lia. Ir ne paverkšlenimo dėlei. vanaudiškas interesas. Nes per
net modernioji magija, todėl Įvardijus, paviešinus negeroves, virtinę nesėkmių (ir dėl valdžios
be reikalo daugelis mojuoja galima jas šalinti, jų vengti. O kaltės!) praradę ir idėjas, ir tuSeimo ar savivaldybės nario tai – pilietinės visuomenės ir rėtus įgūdžius, žinias, žmonės
mandatu, neva suteiktu tautos ypač valdžių galioje ir valioje, jaučiasi dar kartą įskaudinti, nes
susidaro toks įspūdis, jog jie dėl
valia. Teprideda tas mosikuoto- jų priedermė ir pareiga.
Tarę, jog valstybė dar neti- visko kaltinami, o nemokšos
jas ranką prie širdies ir nors sau
prisipažįsta, kad mandatą iškau- kra, kartu teigiame, - valstybę viršuje tik nusipurto balos, į
lijo sukeltomis emocijomis. Kol jau turime. Džiaukimės, kurki- kurią buvo įpuolę, purvą, ir toliau sau klesti po dvi pamainas
rinkimai vyksta per emocijas, me ir tvirtinkime tikrąją.
Netikros ašaros
dirbančiųjų sąskaita.
jie nėra tikri rinkimai, o tik jų
Verkšlenimas Lietuvoje
Ar tos netikros ašaros nėra
regimybė.
tapo įpročiu, mada; jį skatina kenksmingos pačiam verksAr tikra valstybė?
Jei tvirtinama, jog partijos žiniasklaida, visose valdžios niui? Ar neuždirbtos lėšos,
netikros, vadovai netikri, pilie- struktūrose išlikę seni prašymų neatlyginta labdara nežeidžia,
tinė visuomenė netikra, rinkimai reikalautojai. Atgavome Laisvę neveda į aklavietę? Mokslas ir
netikri ir netikri išrinktieji, sa- ir Nepriklausomybę, atgavome patirtis į šiuos klausimus atsako
vaime kyla klausimas: ar tikra teisę į nuosavybę, į anksčiau vienareikšmiai: kenkia, žeidžia,
valstybė? Iškart atsakysime uždarytas bažnyčias; laisvai ke- žlugdo, nes žmogus gyvena taip,

kaip jis galvoja, o ne atvirkščiai.
Marksistiniai ideologai kalte
kalė, jog būtis yra pirminė, o
sąmonė antrinė, žmogaus mąstyseną lemia jo būtis, jog mąsto
taip, kaip gyvena. Šį klaidingą
mokymą paneigė iškiliausi
mokslininkai ir gyvenimo patirtis. Pasirodo, teigiamu arba pozityviu mąstymu pakeitę neigiamas, pesimistines mintis, galime
įgyti stebuklingų galių, sulaukti
teigiamų permainų savo gyvenime. Taip tvirtina pozityvaus
mąstymo pionieriai Napoleonas
Hilas, Jozefas Merfis, Tomas
Šercas. Mokslininkai tvirtina,
jog 90 proc. žmogaus galių
yra sutelkta pasąmonėje, o tik
mažiau nei 10 proc. – sąmonėje.
Pačiame žmogaus organizme
sąmoningai valdomi tik penki
jausmai, o pasąmonė valdo šimtus gyvybiškai svarbių jausmų
(širdies ir kvėpavimo ritmas,
kepenų, skrandžio ir kitų organų veikla). Pasąmonė savo
galias išreiškia ir išorinėje mūsų
veikloje, gyvenime. Tomas
Šercas teigia: ,,Kiekvieną mintį,
kiekvieną idėją, kiekvieną fantaziją ir kiekvieną išraišką lydi
jausmai. Kaip kūno ląstelės turi
specifinę struktūrą ir, kibernetiniais ryšiais susipynusios su
visu kūnu, priklauso vienos nuo
kitų, lygiai taip ir mintys sudaro
tvarkingą sistemą. Jos siejasi
vienos su kitomis, panašias
mintis pritraukdamos, o tas,
kurios trukdo bendrai minčių
eigos krypčiai, atstumdamos.
Iš šių pavienių minčių junginių
galiausiai susidaro idėjos, aiškūs vaizdiniai, kurie, logiškai
sutikrinti su turima patirtimi,
duoda pradžią veiksmams,
tampantiems realybe. Taigi,
realybė išauga iš minčių, kitaip
tariant, realybė yra minčių konstrukcija”. Jozefas Merfis savo
knygoje ,,Pasąmonės galia”
moko: ,,Pakeiskite savo mintis
ir jūs pakeisite savo gyvenimą”.
Esame Kūrėjo galiomis apdovanoti, būtį kuriame patys,
o, žinant, jog verkšlenimai
žlugdo, patys turime keltis, kibti
į kūrybą. Apsidairykime, kiek
gražių pasiekimų jau turime, jų
nematyti gali tik akys, kurias
dar dengia tebepučiama raudona migla, alkoholis ar netikros
ašaros. Nuo seniausių laikų
lietuvių tauta buvo darbšti, o ne
verkšlenanti, sunkumus įveikė
paėmusi arklą, knygą, lyrą, o jei
reikėjo – ginklą. Todėl netikrų
ašarų reikia atsisakyti, o tikrąją,
paprastai viešumos vengiančią,
reikia surasti, nušluostyti.
Tik žinant tikrą padėtį,
ją galima keisti geidžiama
linkme. Liūdna, jog tokia
ydinga – su netikrumais –
mūsų tikrovė, tačiau niekam
iš šalies ji nerūpi, niekas neateis ir jos nepakeis. Ją keisti
turime patys. Iš gyvensenos
šalinti visa, kas netikra – tik
mūsų galiose.
Algimantas Zolubas
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ŠILUVOS KOPLYČIOS VAŠINGTONE (JAV) 50-MEČIO JUBILIEJAUS ŠVENTĖ
Vašingtone spalio 9-tą iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos
koplyčios JAV Nacionalinėje
Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės.
Iškilmės Mišioms vadovavo
JAV Vyskupų konferencijos
pirmininkas arkivyskupas
Josephas E. Kurtzas, koncelebravo Apaštališkasis nuncijus
JAV arkivysk. Christophe
Pierre, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ,
Vašingtono arkivyskupijos ir
užsienyje tarnaujantys lietuviai kunigai.
Arkivyskupas Josephas
Kurtzas padėkojo JAV lietuviams už Šiluvos koplyčios
jubiliejaus paminėjimą, paliudytą ištikimybę tautiniam
paveldui ir katalikiškam tikėjimui, priminė Marijos apsireiškimus Šiluvoje prieš daugiau
kaip 400 metų. Arkivyskupas
kvietė įsidėmėti Šiluvos Dievo
Motinos žinios reikšmę ir svarbą, ypač jos graudaus verksmo
priežastį.
Marijos ašaros drėkino
Šiluvos žemę todėl, kad katalikai prarado savo tapatybę ir tikėjimo uolumą. Po
Marijos ašarų prasidėjo eilė
stebuklų, stulbinančiai greitai atstatyta bažnyčia tapo
įstabia šventove. Tačiau didžiausias Šiluvos Marijos
stebuklas buvo lietuviams
sugrąžintas tikėjimas, padėjęs
išmokti kaip šlovinti Dievą;

atgijęs didvyriškas ir drąsus
tikėjimas padėjęs atlaikyti
persekiojimų išbandymus ir
daugelio režimų nesėkmingas
pastangas sutrypti gilų katalikišką tikėjimą. Šiluvoje, sakė
arkivyskupas J.E.Kurtzas,
stebuklingu Marijos apsireiškimu buvo atgaivintas tikėjimas į Jėzų Kristų ir katalikų
Bažnyčią. Tas pats tikėjimas
paskatino išeivijos lietuvius
iš JAV ir Kanados pastatyti
Šiluvos Marijos garbei koplyčią JAV Nacionalinėje
Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje Vašingtone. Šis tikėjimas, pasak arkivyskupo,
vis iš naujo atgaivinamas kai
aplankoma Šiluvos Marijos
koplyčia. Arkivyskupas
J.E.Kurtzas, kurio proseneliai iš motinos pusės kilę iš
Vilniaus krašto, perskaitė
Šiluvos Marijos maldą, prašydamas Švč M. Mariją, kad jos
ašaros ir nūdiena sugraudintų,
kaip kitados mūsų protėvius,
atgaivintų Jos Sūnaus Jėzaus
garbę mūsų širdyse ir suteiktų
gyvo tikėjimo dvasią.
Mišių pabaigoje gausiai dalyvavusius Šiaurės Amerikos
lietuvius pasveikino Šiluvos
Marijos apsireiškimo vietą
Lietuvoje prižiūrinčios Kauno
arkivyskupijos ganytojas arkivyskupas Lionginas Virbalas
SJ. Jis be kita ko atkreipė dėmesį į išeivijos lietuvių reikšmę. Arkivyskupas Lionginas
Virbalas:

JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovė yra pagrindinė JAV katalikų šventovė, kurioje
įrengta daugiau kaip 70-ies tautų ar kraštų koplyčios. Viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje
bazilikos dalyje, – lietuvių aukomis pastatyta Šiluvos koplyčia. 1966 m. rugsėjo 3 d. ją konsekravo
vyskupas Vincentas Brizgys suteikdamas Šiluvos Dievo Motinos titulą. Koplyčią puošia garsių lietuvių
menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su Kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero
Jonyno ir kt. darbai.
Dainos Puterienės nuotr. (kaunoarkivyskupija.lt)

„Džiugu švęsti Šiluvos
koplyčios penkiasdešimties
metų jubiliejų Nekaltojo
Prasidėjimo nacionalinėje
šventovėje Gailestingumo
jubiliejaus metais. Čia turime
ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą...
„Mus subūrė Marija; Ji –
Jėzaus ir mūsų Motina, kuri
pasirodė Šiluvoje ir kvietė
garbinti jos Sūnų. Lietuvoje
išskiriame kelis regionus:
Aukštaitiją, Žemaitiją,
Sūduvą, Dzūkiją... Šiandien
turėtume pripažinti, kad yra

ARKIVYSKUPO LIONGINO VIRBALO SVEIKINIMO KALBA
ŠVENČIANT ŠILUVOS KOPLYČIOS VAŠINGTONO
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO
BAZILIKOJE 50-MEČIO IŠKILMES
Kristaus tikėjimas
ir dalelė Tėvynės
Jūsų Ekscelencijos arkivyskupai, gerbiamieji kunigai,
aukštieji svečiai, jubiliejaus
minėjimo komiteto nariai, mielieji tautiečiai ir visi šios šventės
dalyviai, brangūs Marijos radijo
klausytojai,
džiugu švęsti Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejų Nekaltojo
Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir
Gailestingojo Jėzaus paveikslą.
Mus subūrė Marija – Jėzaus
ir mūsų Motina, kuri pasirodė
Šiluvoje ir kvietė garbinti jos
Sūnų. Šiluva mums simbolizuoja nepalaužiamą lietuvių ryžtą
išlaikyti savo tikėjimą, kalbą,
tradicijas, o kartu skatina prisiminti švelnų Marijos motiniškumą, jos rūpestį dėl savo vaikų,
kurį patiria daugybė ir dabar į
Šiluvą atvykstančių žmonių.
Lietuvoje išskiriame kelis
regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją,
Sūduvą, Dzūkiją. Šiandien
turėtume pripažinti, kad yra
dar vienas regionas – išeivija.
Tai ta ženkli tautiečių dalis,

kurie ieško ne tik
geresnių galimybių, bet įsiliedami į
kitų šalių gyvenimą
stengiasi praturtinti
tas šalis savo lietuviška kultūra. Ši
Šiluvos koplyčia
Vašingtone bei pastangos visų, kurie
ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai.
Į Jungtines
Valstijas atvykę
lietuviai čia rado
palankias sąlygas
gyventi ir kurti.
Drauge savo širdyje jie išsaugojo
Lietuvą, Kristaus Arkivyskupas Lionginas Virbalas sako sveitikėjimą, todėl da- kinimo kalbą š.m. spalio 9 dieną švenčiant
lelę Tėvynės puo- Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. Mergelės
selėjo ten, kur gy- Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje
veno. Jie dovanojo 50-mečio jubiliejų. Dainos Puterienės nuotr. (kausavo lėšas ir talentą noarkivyskupija.lt)
tam, kad atsirastų
ši maldos vieta, primenanti Drauge tai ir puiki paskata viŠiluvoje pasirodžiusią Dievo siems lietuviams išlaikyti meilę
Motiną. Tai – gražus pavyzdys, Tėvynei ir vienybę su ja.
Su dėkingumu prisimenakaip tikėjimo ir bendro, kilnaus
užmojo vienijami lietuviai su- me vyskupą Vincentą Brizgį,
gebėjo pasiekti užsibrėžtą tikslą. visus aukotojus, ypač Lietuvos

dar vienas regionas: Išeivija!
Tai ta ženkli tautiečių dalis,
kurie ieško ne tik geresnių
galimybių, bet įsiliedami į
kitų šalių gyvenimą stengiasi
praturtinti jas savo lietuviška
kultūra. Ši Šiluvos koplyčia
Vašingtone bei pastangos
visų, kurie ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai.
Vašingtono Nacionalinė
šventovė gražiai pristato
Marijos gerbimo vietas, brangias įvairių šalių katalikams.
Kaip svarbu, kad bet kokios
tautybės žmonės ne tik galėtų

išpažinti tikėjimą, bet būdami praktikuojantys katalikai,
turėtų galimybę puoselėti
savo kalbą bei tradicijas, tuo
pačiu praturtindami krašto,
kuriame gyvena, Bažnyčią,
sakė arkivyskupas Virbalas,
su dėkingumu prisimindamas
koplyčios statymo iniciatorių
vysk. Vincentą Brizgį, koplyčios aukotojus, ypač „Lietuvos
Vyčius”, ją kūrusius menininkus ir visus surengusius jos pašventinimo penkiasdešimtųjų
metinių šventę.
Vatikano radijas

Vyčius, šią koplyčią kūrusius
menininkus. Nuoširdžiai dėkoju p. Viktorui Nakui ir Šiluvos
koplyčios jubiliejaus komiteto
nariams, ypač prel. Edmundui
Putrimui, mons. Rolandui
Makrickui, visiems jums, kurių
entuziazmo ir pastangų dėka
vyksta šis minėjimas.
Mums didelė garbė, kad
šiai iškilmei vadovauja ir
homiliją sakė JAV Vyskupų
Konferencijos pirmininkas,
Luisvilio Kentukyje arkivyskupas Josephas Kurtzas, joje dalyvauja apaštališkasis nuncijus
Jungtinėse Valstijose arkivyskupas Christopheʼas Pierreʼas,
Nacionalinės šventovės rektorius mons. Walteris R. Rossi.
Ačiū Jums!
Vašingtono nacionalinė šventovė gražiai pristato Marijos
gerbimo vietas, brangias įvairių
šalių katalikams. Kaip svarbu,
kad bet kokios tautybės žmonės
ne tik galėtų išpažinti tikėjimą,
bet, būdami praktikuojantys
katalikai, turėtų galimybę puoselėti savo kalbą bei tradicijas ir
drauge praturtinti krašto, kuriame gyvena, Bažnyčią.
Koplyčios sidabrinis jubiliejus minėtas Lietuvos atgimimo laiku. Melskime Marijos
Sūnų Jėzų, kad šiais ypatingojo
Gailestingumo jubiliejaus me-

tais švenčiama auksinė Šiluvos
koplyčios sukaktis žymėtų naują – dar stipresnio mūsų šalies
ir visų lietuvių susitelkimo,
dvasinio pakilimo, Evangelijos
branginimo – metą.
Melskime, kad Dievas laimintų Ameriką. God bless
America!
*****
Šiam jubiliejui išeivijoje
tarp JAV ir Kanados katalikų
buvo ruoštasi ištisus metus, į
iškilmes atvyko net keli šimtai
choristų iš Čikagos, Klivlando,
Filadelfijos ir Toronto lietuvių
chorų, skambėjo tradicinės ir
naujos, specialiai šiam jubiliejui kurtos giesmės. Jubiliejinių
iškilmių Mišioms vadovavo
bei homiliją sakė JAV Vyskupų
Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Josephas E. Kurtzas,
koncelebravo Šv. Sosto apaštališkasis nuncijus JAV arkivyskupas Christopheʼas Pierreʼas,
Kauno arkivyskupas Lionginas
Virbalas, Vašingtono arkivyskupijos ir iš Lietuvos atvykę
kunigai bei tarnaujantys užsienio lietuvių sielovadai. Šiluvos
koplyčiai JAV nacionalinėje
šventovėje šio jubiliejaus proga
arkivyskupas L. Virbalas padovanojo vėliavą su Šiluvos Dievo
Motinos atvaizdu.
kaunoarkivyskupija.lt

6

. DIRVA . 2016 m. spalio 18 d. .

倀伀刀吀䴀䄀一
倀 伀 刀 吀 䴀 䄀 一 匀吀䄀一䐀匀
匀 吀䄀 一 䐀 匀 匀吀刀伀一䜀
匀 吀 刀 伀 一 䜀 圀䤀吀䠀
圀 䤀 吀 䠀 䰀䤀吀䠀唀䄀一䤀䄀
䰀䤀吀䠀唀䄀一䤀䄀
匀 䔀 一 䄀吀 伀 刀 倀 伀 刀 吀 䴀 䄀 一 䠀 䄀 匀 嘀 䤀 匀 䤀 吀 䔀 䐀
匀䔀一䄀吀伀刀
䬀 䔀 夀 刀 䔀 䜀 䤀 伀倀伀刀吀䴀䄀一
一 䄀 䰀 䄀 䰀 䰀 䤀 䔀 䠀䄀匀
匀 䤀 一 䌀嘀䤀匀䤀吀䔀䐀
䰀唀䐀䤀一䜀
䬀䔀夀
䄀䰀䰀䤀䔀匀
倀 伀 䰀 䄀刀䔀䜀䤀伀一䄀䰀
一 䐀 䄀 一 䐀 䰀 䄀吀
嘀 䤀 䄀 吀䤀一䌀䰀唀䐀䤀一䜀
伀
䐀 䔀 䴀 伀 一 匀 吀䄀一䐀
刀 䄀吀 䔀䰀䄀吀嘀䤀䄀
䠀䤀匀 匀唀倀
倀伀刀吀 䄀一䐀
倀伀䰀䄀一䐀
吀伀
䤀 一 䌀 刀 䔀 䄀 匀 䔀 䠀 䤀 匀 唀 一 䐀 䔀 刀 匀 吀䄀 一 䐀 䤀 一 䜀
䐀䔀䴀伀一匀吀刀䄀吀䔀
䠀䤀匀 匀唀倀倀伀刀吀 䄀一䐀
伀 䘀 䤀 䴀 倀 伀 刀 吀䄀 一 吀 刀 䔀 䜀 䤀 伀 一 䄀 䰀 䤀 匀 匀 唀 䔀 匀 ⸀
䤀一䌀刀䔀䄀匀䔀
匀
䔀 一 䄀吀 伀 刀 倀䠀䤀匀
伀 刀 吀唀一䐀䔀刀匀吀䄀一䐀䤀一䜀
䴀䄀一 匀唀倀倀伀刀吀匀
䤀 一 䌀䤀䴀倀伀刀吀䄀一吀
刀 䔀 䄀 匀 䤀 一 䜀 吀 䠀 䔀刀䔀䜀䤀伀一䄀䰀
䌀 䄀 倀䄀 䈀 䤀 䰀 䤀 吀䤀匀匀唀䔀匀⸀
䤀䔀匀
䤀䴀倀伀刀
伀䘀
䄀 一 䐀 倀 刀 䔀 匀 倀伀刀吀䴀䄀一
䔀 一 䌀 䔀 伀 䘀 唀 ⸀匀唀倀倀伀刀吀匀
匀⸀ 䘀伀刀䌀䔀匀
匀䔀一䄀吀伀刀
䤀 一 吀 䠀 䔀 刀 䔀 䜀 䤀 伀 一 ⸀ 䤀 一 䘀䄀 䌀 吀Ⰰ
䤀一䌀刀䔀䄀匀䤀一䜀
吀䠀䔀 䌀䄀倀䄀䈀䤀䰀䤀吀䤀䔀匀
匀 䔀 一 䄀吀 伀 刀 倀 伀 刀 吀 䴀 䄀 一 匀 唀 䌀 䌀 䔀 匀 匀 䘀 唀 䰀 䰀夀
䄀一䐀
䘀
伀 唀 䜀倀刀䔀匀䔀一䌀䔀
䠀 吀 吀 伀 唀 倀 䜀伀䘀
刀 䄀唀⸀匀⸀
䐀 䔀 匀 吀䘀伀刀䌀䔀匀
刀夀 䬀 䔀 刀
䄀
伀 刀 刀䔀䜀䤀伀一⸀
䔀 䐀 嘀 䔀 䠀 䤀 䌀 䰀䤀一
䔀 匀 䘀䄀䌀吀Ⰰ
圀䤀吀䠀 䄀 䴀伀刀䔀
䤀一刀 䴀
吀䠀䔀
䌀
䄀 倀䄀 䈀 䰀 䔀 圀
䔀 䄀 倀 伀 一 匀 匀匀唀䌀䌀䔀匀匀䘀唀䰀䰀夀
夀匀吀䔀䴀 䤀一
匀䔀一䄀吀伀刀
倀伀刀吀䴀䄀一
匀䔀一
伀刀䐀䔀刀 吀伀 䤀䴀倀刀伀嘀䔀 吀䠀䔀 䄀䈀䤀䰀䤀吀夀 伀䘀
䘀伀唀䜀䠀吀
吀伀
唀⸀匀⸀ 䘀伀刀䌀
䔀 匀 唀倀䜀刀䄀䐀䔀
吀 伀 䐀 䔀 吀 䔀 刀 匀吀刀夀䬀䔀刀
䘀唀吀唀刀䔀
䄀刀䴀伀刀䔀䐀
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唀⸀匀⸀ 䘀伀刀䌀䔀匀 吀伀 䐀䔀吀䔀刀 䘀唀吀唀刀䔀
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䐀䔀䘀䔀一䐀 唀⸀匀⸀ 䄀䰀䰀䤀䔀匀⸀
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䄀吀 䤀 伀 一 䄀 䌀 吀Ⰰ 䄀䄀一䐀
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䈀䤀倀䄀刀吀䤀匀䄀一
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刀 唀 匀 匀 䤀 䄀 ✀ 匀 䤀 一 吀 䔀 一 匀 䔀 䤀 一 䘀 伀 刀 䴀 䄀吀 䤀 伀 一
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⸀ 䄀䰀䰀䤀䔀匀 䤀一
䌀
䔀一吀刀䄀䰀 䄀
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䤀一吀䔀一匀䔀

圀䄀刀 䄀䜀䄀䤀一匀吀 唀⸀匀⸀ 䄀䰀䰀䤀䔀匀 䤀一
䌀䔀一吀刀䄀䰀 䄀一䐀 䔀䄀匀吀䔀刀一 䔀唀刀伀倀䔀⸀
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䔀 䰀 䘀⸀
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䐀䔀䘀䔀一䐀
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匀 䈀䔀䔀一 䄀
䰀 䔀 䄀 䐀 䔀 刀 䤀 一 匀 䔀 一 䄀吀 䔀 䔀 䘀 䘀 伀 刀 吀 匀 吀 伀
䌀伀唀一吀䔀刀 刀唀匀匀䤀䄀一 䄀䜀䜀刀䔀匀匀䤀伀一
䄀䜀䄀䤀一匀吀 䌀䔀一吀刀䄀䰀 䄀一䐀
䔀䄀匀吀䔀刀一 䔀唀刀伀倀䔀⸀

匀䔀一䄀吀伀刀 倀伀刀吀䴀䄀一 䠀䄀匀 䈀䔀䔀一 䄀
䰀䔀䄀䐀䔀刀 䤀一 匀䔀一䄀吀䔀 䔀䘀䘀伀刀吀匀 吀伀
䌀伀唀一吀䔀刀 刀唀匀匀䤀䄀一 䄀䜀䜀刀䔀匀匀䤀伀一
䄀䜀䄀䤀一匀吀 䌀䔀一吀刀䄀䰀 䄀一䐀
䔀䄀匀吀䔀刀一 䔀唀刀伀倀䔀⸀

䌀 伀 䴀 䴀 唀 一 䤀 吀 夀Ⰰ 䤀 一 䌀 䰀 唀 䐀 䤀 一 䜀 吀 䠀 䔀
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䌀 伀 䴀 䴀 唀 一 䤀 吀 䤀 䔀 匀 Ⰰ 圀 䠀 伀 䠀 䄀嘀 䔀
匀䔀一䄀吀伀刀
倀 刀 伀 嘀 䤀 䐀 䔀 䐀倀伀刀吀䴀䄀一
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䤀 一䜀刀䄀吀䔀䘀唀䰀
匀䤀䜀䠀吀
䘀伀刀
䤀 一 吀 伀吀䠀䔀
吀 䠀 䔀䴀䄀一夀
匀 䤀 吀 唀 䄀吀伀倀倀伀刀吀唀一䤀吀䤀䔀匀
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一 䐀 䠀䄀䐀
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伀 一 䜀 䔀伀䠀䤀伀✀匀
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倀伀䰀䤀匀䠀Ⰰ 䰀䤀吀䠀唀䄀一䤀䄀一Ⰰ 䰀䰀䄀吀嘀䤀䄀一Ⰰ
䔀匀吀伀一䤀䄀一Ⰰ 匀䰀伀嘀䔀一䤀䄀一Ⰰ 䌀刀伀䄀吀䤀䄀一Ⰰ
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LR SEIMO RINKIMŲ REZULTATAI GENERALINIAME
KONSULATE ČIKAGOJE – VYKS ANTRAS RINKIMŲ TURAS
Šių metų spalio 9 d. įvyko
LR Seimo rinkimai. Ilinojuje
ir kitose JAV vidurio vakarų
regiono valstijose gyvenantys
ir balso teisę turintys Lietuvos
Respublikos piliečiai turėjo
galimybę balsuoti paštu arba
atvykti asmeniškai į vieną
iš dviejų balsavimo punktų: generaliniame konsulate
Čikagoje bei Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.
Asmeniškai balsuoti šiuose
rinkimuose atvyko 312 rinkėjų, iš jų 86 balsavo generaliniame konsulate Čikagoje, o
226 Pasaulio lietuvių centre.
Rinkėjų patogumui Pasaulio
lietuvių centre, kuriame veikia
didžiausia lituanistinė mokykla JAV bei daugelis kitų
lietuviškų organizacijų, buvo
sudaryta galimybė balsuoti dvi

dienas (spalio 8 d. ir 9 d.).
Kaip ir per ankstesnius
rinkimus, daugiausia piliečių
balsuoja paštu. Iki spalio 9 d. į
generalinį konsulatą Čikagoje
atsiųsta 273 LR piliečių balsų.
Per artimiausias 5 dienas (iki
spalio 14 d.) tikimasi sulaukti
dar apie 100 paštu balsavusių
rinkėjų biuletenių.
Spalio 9 d. suskaičiuoti
konsulate Čikagoje bei PLC,
Lemonte, gauti balsai pasiskirstė taip: vienmandatėje apygardoje: Žygimantas
Pavilionis – 366, Virgilijus
Alekna - 56, Dovilė Šakalienė
- 44, Alvydas Medalinskas
– 23, Elona Švipienė – 20.
daugiamandatėje apygardoje:
Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai - 335,
Lietuvos Respublikos liberalų

sąjūdis – 50, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija – 48,
Lietuvos socialdemokratų
partija – 25, Lietuvos liaudies
partija – 23. Kitos partijos ir
kandidatai gavo po mažiau
balsų.
Kadangi per pirmą rinkimų turą vienmandatėje
Naujamiesčio apygardoje LR
Seimo nario išrinkti nepavyko, š. m. spalio 23 dieną vyks
antras LR Seimo rinkimų turas. Detalią informaciją apie
balsavimo tvarką galima rasti
Vyriausios rinkimų komisijos
tinklalapyje - www.vrk.lt.
Kviečiame balso teisę turinčius Lietuvos Respublikos
piliečius aktyviai dalyvauti
rinkimuose.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

LIETUVIŠKAS SAVAITGALIS VAŠINGTONE

LR Seimo rinkimuose Pasaulio lietuvių centre Lemonte, IL, balsavo
ir tolimųjų reisų vairuotojas Paulius Janka.

KVIEČIAME BALSUOTI 2016 M. SPALIO 23 D.
VYKSIANČIAME II LR SEIMO RINKIMŲ TURE

Pasibaigus I rinkimų į LR
Seimą turui, ir nei vienam
iš kandidatų Naujamiesčio
vienmandatinėje apygardoje
nesurinkus pakankamo kiekio
balsų, skelbiamas II rinkimų
turas, kuris vyks 2016 m. spalio 23 d. Naujamiesčio apygardoje bus balsuojama už vieną
iš dviejų daugiausia rinkėjų
balsų surinkusių kandidatų:
Virgilijų Alekną (Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis)
arba Žygimantą Pavilionį
(Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai).
II rinkimų ture taip pat bus
galima balsuoti dviem būdais:
Lietuvos ambasadoriaus JAV turnyras šiais metais buvo skirtas paminėti Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių atkūrimo 25-ąsias metines.
LR ambasados JAV nuotr.

2016 m. spalio 7 – 9 dienomis įvairūs lietuviški renginiai į
JAV sostinę Vašingtoną sukvietė
per 1000 JAV ir Kanados lietuvių, kurie kartu su JAV reziduojančiais Lietuvos diplomatais,
Užsienio reikalų ministerijos
atstovais, JAV kolegomis ir
draugais aptarė JAV ir visai
pasaulio lietuvių bendruomenei
aktualius klausimus, numatė
kitų metų veiklos gaires, pažymėjo svarbias istorines datas ir
žaidė krepšinį.
Spalio 6 dieną Lietuvos ambasados JAV iniciatyva įkurtas
Profesionalų klubas kvietė į
susitikimą su Transparency
International Lietuvos skyriaus
vadovu Sergėju Muravjovu.
Susitikimo metu S. Muravjovas
pristatė įvairias Lietuvoje įgyvendintas skaidrumo, jaunimo
švietimo, kovos su korupcija
iniciatyvas.
Spalio 7-9 dienomis vyko
JAV lietuvių bendruomenės
XXI Tarybos antroji sesija.
Nuo 1951 metų JAV lietuvių
bendruomenė stengiasi išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą

ateities kartoms ir kas metai
jos atstovai iš 58 apylinkių,
veikiančių 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone, vis skirtingose JAV vietovėse renkasi
aptarti praėjusių metų darbus ir
suplanuoti ateinančius. Sesijos
dalyvius pasveikino Lietuvos
Respublikos ambasadorius JAV
R.Kriščiūnas, Generaliniai konsulai Čikagoje, Los Andžele ir
Niujorke M.Gudynas, D.Gaidys
ir J.Pranevičius, URM Užsienio
lietuvių departamento direktorius V.Pinkus. Pagrindiniai
šių dienų išeivijos iššūkiai ir
bendradarbiavimas su Lietuvos
diplomatine tarnyba buvo aptarti LR ambasadoje vykusiame
pasitarime, dalyvaujant JAV
LB Tarybos Prezidiumo pirmininkui J.Polikaičiui, JAV LB
Krašto valdybos pirmininkei
S.Šimkuvienei ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei
D.Henke.
Spalio 8 dieną vyko tradicinis Lietuvos ambasadoriaus
JAV krepšinio turnyras, kurį
ambasada organizavo kartu su
ŠALFASS (Šiaurės Amerikos

lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjunga). Šiais metais
turnyras buvo skirtas paminėti
Lietuvos ir JAV diplomatinių
santykių atkūrimo 25-ąsias
metines. Turnyre, vykusiame
Vašingtone, dalyvavo 11 komandų – Lietuvos ambasados
JAV, jungtinė Estijos ir Latvijos
ambasadų JAV, JAV Valstybės
departamento, Pentagono,
bei 7 JAV lietuvių komandos,
atstovaujančios: Baltimorės,
Long Ailendo, Los Andželo,
Niudžersio, Niujorko, Teksaso,
Vašingtono (Kolumbijos apygardos) lietuvių bendruomenėms. Šių metų turnyre buvo
pagerbtas JAV lietuvių išeivijos
atstovas, ilgus metus žaidęs
krepšinį, ilgametis Baltimorės
Lietuvių namų pirmininkas
Balys Brazauskas, kuriam teko
garbė išmesti pirmąjį turnyro
kamuolį į aikštelę. Turnyro
metu taip pat vyko vaikų baudų metimo varžybos. Varžybų
nugalėtojai bei antros ir trečios
vietų laimėtojai buvo apdovanoti medaliais šventinio renginio
ambasadoje metu. usa.mfa.lt

ARGENTINA

Imigrantų mėnesio veikla. Tęsdama imigrantų mėnesio minėjimą, Buenos Airrių
miesto savivaldybė surengė
įvairių valstybių liaudiškų
šokių pamokas. Šia proga
rugsėjo 8 d. Enrikas Cikota su
lietuviškais šokiais dalyvavo
paragvajiečių patalpose ir sulaukė didelio pasisekimo.

- arba gavus biuletenius
paštu (jei pasirinkote tokį
balsavimo būdą registracijos
metu, jums bus išsiųsti balsavimo biuleteniai anketoje
nurodytu adresu).
- arba rinkimų dienomis
asmeniškai atvykus į Lietuvos
Respublikos balsavimo punktą
(pvz. Lietuvos Respublikos
generalinį konsulatą Čikagoje
arba Pasaulio lietuvių centre
Lemonte, Lietuvių Fondo konferencijų kambaryje ar asmeniškai
atvykus į Lietuvos Respublikos
ambasadą Vašingtone). Daugiau
informacijos www.vrk.lt ir
www.urm.lt.
„Dirvos” inf.
Imigrantų dienos minėjimas. Argentinos nacionalinė
imigracijos administracija rugsėjo 26 d. surengė imigrantų
dienos minėjimą, kuris vyko
tradiciniame uosto imigrantų
viešbutyje. Jame dalyvavo ir
lietuvių mūsų bendruomenės
atstovai.
Susivienijimas lietuvių
Argentinoje inf.

Sekmadienį
spalio mėn. 23 d. 1:00 val. po p.
Lietuvių namų Gintaro restorane
įvyks

dr. Augustino Idzelio paskaita
„Paskutinės Lietuvos Respublikos
valandos”
Rengia Skautų akademinis sąjūdis
Klivlando skyrius
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TAURAGĖJE DURIS ATVĖRĖ PERTVARKYTAS
KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

Rugsėjo 29 d.
Tauragės Kovų ir
kančių istorijos
muziejuje atidaryta
nauja ekspozicija.
Atvykusieji turėjo
galimybę aplankyti
sovietmečio pradžią Lietuvoje primenančią NKVD
būstinę su karceriu,
sulaikymo ir tardymo kameromis,
nusikelti į gūdžius
istorinius laikus,
netgi pasijusti partizanų kailyje.
Po iškilmingos
šventės dalies susirinkusieji pakviesti apžiūrėti
įrengtą partizanų bunkerį, susipažinti su partizanų buitimi, interaktyvioje patalpoje dalyvauti
enkavedisto tardymo procese.
Šventės metu pristatytos muziejui perduotos partizanų nuotraukos, demonstruotas filmas, kaip
buvo ruošiami enkavedistai,
rašoma pranešime spaudai.
Rezistentų kančias menantis
tardymo kambarys, kalėjimo
kamera, karceris įrengti panaudojant interaktyvias technologijas – judesio daviklius, garso ir
šviesos efektus. Tarp eksponuojamų daiktų gausu autentiškų,
pačių partizanų naudotų daiktų:

Gruoblėtu grindiniu suvargę slenka lapai,
Gūdžiai dejuodami prikimusiais balsais.
Juos šnekina žingeidūs žiedlapių verpetai,
Ir gundo dar pasiaust tuštėjančiais takais.
Skynime aimanuoja vasaros svajonės,
Praradusios medum kvepėjusias lankas.
Vilties netekusios, kankinamos dvejonės,
Nerimastingai grąžo grumbančias rankas.
Išblėso rugiagėliškas padangės mėlis,
Pasruvo ašaromis pilkos akys darganų,
Neglosto basų kojų švelnus, šiltas smėlis
Ant bangų nuskalautų ežero krantų.

Tauragės rajono savivaldybės nuotr.

ginklų, radijo ryšio stotelė, krosnelė ir kiti daiktai.
Tauragės krašto muziejaus
direktorius Romualdas Vaitkus
pasidžiaugė, kad rastas kompromisas muziejų įkurti būtent
šiose patalpose – buvusioje
kankinimų vietoje, Tauragės
apskrities NKVD būstinėje, kad
skirta lėšų jam atnaujinti.
„Kuriant šią ekspoziciją
buvo svarbu, kad muziejų aplankę žmonės ne tik apžiūrėtų eksponatus, bet ir pajustų to laiko ir
tos vietos atmosferą, mūsų tėvų,
protėvių, kovojusių už Lietuvos
laisvę, patirtus išgyvenimus”, –
teigė muziejaus vadovas.

TREMTIES VAIKAI
Tai mažųjų tremtinių atsiminimai iš netrukus Lietuvoje
pasirodančios Kaune gyvenančio rašytojo Stanislovo
Abromavičiaus trečiosios serijos „Tremties vaikai”, kurią
leidžia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, knygos. Juose skaudžios vaikų, pasmerktų Sibiro šalčiams ir
badui, atsiminimai. (Pradžia „Dirvos”rugsėjo 19 d. laidoje).
Tik plynas laukas, tarytum
čia niekas niekada nebūtų
gyvenęs. Ir vietovės su tokiu pavadinimu nė viename
žemėlapyje nėra. Su dideliu vargu susiradau tėvelio
kapą. Pastačiau atsivežtą iš
Lietuvos Juliaus Vertulio stilizuotą kryžių iš nerūdijančio
plieno, kuriame buvo užrašas:
„Šitame kalne 1948 metais
pradėjo laidoti tremtinius iš
Pabaltijo. Lietuva, prisimink
savo ištikimus vaikus, sūnus
ir dukteris, paskutinio atodūsio akimirką tarusius Tavo
šventą vardą!” Po dvejų metų
su broliu Jonu, sesers vyru
Vladu Gadeikiu iškasėme
tėvelio kapą ir parsivežėme
kaulelius į Lietuvą. Pastatytas
paminklėlis liko. Palaidojome
juos šalia mamos Kretingos
kapinėse… Iš ištremtų mūsų
šeimos narių likau gyvas tik
aš vienas. Mama (1900–1989)
mirė jau Atgimimo metais,
amžino poilsio atgulė Elytė
(1933–1992) ir Jonas (1935–
2011). Kretingoje dar gyvena
seserys Birutė Gadeikienė ir

RUDUO

Onutė Bagučkienė.
Šiandien prisimindamas
tremties metus atkuriu man
nutikusias istorijas…
Vagis
Gyvenimas tremtyje ėjo
sava vaga. Savižudžių tarp
tremtinių nebuvo, vagišius vienas kitas pasitaikydavo. Apie
vieną tokį noriu papasakoti.
Mudu su Jonuku pabudę
rytais rasdavome tris virtas
bulves su lupenomis ir riekelę duonos. Pusę duonos ir
vieną bulvę suvalgydavome,
o visa kita likdavo pietums.
Buvome mamai davę pažadą
nesuvalgyti visko iš karto, tad
nors ir žvilgčiojom į uždengtą
lėkštę su bulvėmis ir duona,
tačiau nekantriai laukdavome
pusiaudienio.
Ant kalnelio prie barako
krykštavo vaikai. Griebėm
pačių pasidarytas slides ir
išbėgom į lauką. Į baraką
sugrįždavome jau vakarop.
Taip slinko dienos. Į mokyklą
eiti nereikėjo, nes jos kaime
nebuvo, malkų prikapota didelės rietuvės, vandens iš eketės

Muziejaus ekspozicija įrengta buvusiose tuščiuose rūsio patalpose. Projekto finansavimui
lėšas skyrė rajono savivaldybė.
Eksponatai surinkti pačių darbuotojų, padedant Genocido
aukų muziejui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Tauragės
ypatingajam archyvui, talkinant
tremtinio Prano Rindoko dukrai
Zitai Knatauskienei, tremtiniui
Antanui Stankui.
Muziejuje bus vykdoma
edukacinė veikla, istorijos mokytojai kviečiami su muziejininkų pagalba vesti pamokas apie
rezistencinių kovų istoriją. LRT
privežėme dar vakar, todėl
slidinėti laiko turėjom.
Kartą į parduotuvę atvežė
naujų prekių. Jų atgabendavo
labai retai, nes keliai dažnai būdavo nepravažiuojami. Prekes
atveždavo traktoriumi, tad jei
poilsio dieną pasigirsdavo jo
burzgimas, išeidavome pasitikti.
Stoviu lyg varnėnas ištempęs
kaklą, stebėdamas, kaip į parduotuvę neša prekių dėžes.
Staiga viena dėžė iširo ir ant
sniego išriedėjo kelios konservų
dėžutės. Tokių buvau ragavęs
kartą Krasnaja Rečka, tad dabar net liežuvis prie gomurio
prilipo. Konservus surinko ir
nunešė į parduotuvę. Patekau ir
aš jos vidun: kampe ant sukrautų
dėžių gulėjo skanėstai, o moterys neramiai stovėjo, grūdosi
eilėje. Atsitiko taip, kad mane
prie jų prispaudė grūstis, viena
dėžutė prilipo man prie delno.
Supratau, kad nė už ką negalėsiu nuo jos atitraukti pirštų,
tad su konservų dėžute žmonės
išstūmė mane prie durų. Greitai
užsikišau ją už kailinių ir išslinkau laukan. Kiek įkabindamas
leidausi į baraką, dar prieš tai
apsidairęs, ar niekas nemato.
Parbėgęs pakišau dėžutę po
čiužiniu, o pats ant jo atsisėdau.
Pradėjau svajoti: „Štai pareis
vakare visi iš darbo, pavargusi
mamytė išvirs skystos pupelių
sriubos. Prisipilsime dubenėlius,
o aš tada brakšt ant stalo kon-

Lengvi, balti voratinkliai ore plevena,
Lyg nekaltos jaunosios šydo apvadai.
Džiugesyje praleistas valandas jie mena,
Jų glėbyje pražydo meilės pažadai.
Nusviro parudavusios lazdynų kekės,
Neskrieja saulėn šnekūs vieversiai,
Išskrido į dausas žydrių spalvų plaštakės,
Žieduos, be rūpesčių, puotavę neseniai.
Nuščiuvusiais laukais ruduo ateina,
Pasiramsčiuodamas kreiva miglų lazda.
Vijurkas vėjas verpia gedulingą dainą,
Užgeso vasaros akyse žaidus šypsena.

Vytautas Matulionis, 2011.09.11.
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687.
Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

servų dėžutę – imkit ir valgykit
į sveikatą! „Mano rūpintojėlis”
– paglostys mama…
Grįžo mama su sesute. Susėdome valgyti. Ištraukiau
tą konservų dėžutę ir padėjau tarp lėkščių. Visi nustėro.
Jonukas šokosi paliesti dėžutę,
bet rūškana mama neleido.
Įsivyravo nejauki tyla. Staiga
ji sunkiai pakilo, apsirengė ir
pasiėmusi mano dovaną išėjo.
Po kurio laiko sugrįžusi pasakė:
„Valgykit, aš už ją sumokėjau”.
Tačiau kambaryje visi dar kurį
laiką tylėjo, o sesuo atstūmė ją:
„Mama, juk ji vogta!” Mačiau,
kaip per mamos skruostą riedėjo ašaros kaip pupos...
Niekada niekas iš mūsų
nepriminė man šios istorijos.
Dabar, kai likau šiame pasaulyje be mamos, brolio Jono,
sesės Elytės, pagalvoju, kokia
savalaikė, tiksli ir karti buvo
ši pamoka…
Provokacija
Mokyklos koridoriuje įprastas šurmulys: kamputyje
šnibždasi ir kikena mergaitės,
stumdosi ir šūkauja berniukai.

Klasėje prisiglaudusi prie šiltos
krosnis didžiulį cukraus gabalą
graužia išblyškusi smailianosė
Zosė. Jos tėvas – tremtinių
medkirčių brigadininkas. Sako,
besaikis cukraus vartojimas neduoda jai naudos: ji liesa, smaila nosimi su raudonu spuogu.
Geraširdis buriatas Dima dalija
kedrų riešutus ir per siaurų akių
vokus viltingai šypsosi, stebėdamas mergaites. Vokietaitė
Ana dalija draugėms sušalusias
bruknių uogas. Į Dimą jos nekreipia dėmesio. Užtat mokyklos keistuolis Edikas apsuptas
įsismaginusių vaikų. Jam jau
šešiolikti, jis tvirto sudėjimo,
tačiau dėl vaikystėje persirgtos
ligos protu neapdovanotas: ketvirtoje klasėje sėdi jau trečius
metus. Jo patėvis – miško ūkio
viršininkas, kaukazietiškos
išvaizdos, gremėzdiško sudėjimo vyras su keista pavarde.
Ediko tėvelis Mavoje turėjo
didelę valdžią, tačiau pateko
į aukštų pareigūnų nemalonę
ir su žmona ir sūnumi buvo
ištremtas į Sibirą.
(Bus daugiau)

K U L T ŪR A
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SENATORIUS PORTMANAS DALYVAVO LIETUVIŲ KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ ŠVENTĖJE

Tautų kultūrinių darželių
tinkle Klivlande, Rokfelerio
parke, esantys Lietuvių kultūriniai darželiai šventė savo 80
metų klestėjimo sukaktį. Šventę
rugsėjo 18 d. iškilmingai pradėjo ir visą renginį vedė Lietuvių
kultūrinių darželių valdybos iždininkė Violeta Leger. Pačioje
pradžioje ji pakvietė Lietuvos
Respublikos garbės konsulę
Ingridą Bublienę tarti sveikinimo žodį ir pristatyti valdžios
pareigūnus. Pirmiausia konsulė
sveikino Lietuvos vardu, paskui perskaitė Klivlando mero
Franko Jacksono sveikinimus. Po to ji pakvietė ilgametį
Klivlando miesto tarybos narį
ir nuoširdų lietuvių draugą
Michaelį Polenseką perduoti
savo sveikinimus ir perskaityti
Miesto tarybos proklamaciją.
Garbus svečias padėkojo už
lietuvių paramą Klivlando
miestui, už lietuvių parapijos
ir Lietuvių namų išlaikymą ir
teigė, kad jam buvo ypatingai
malonu dirbti kartu su lietuviais
atgaunant Lietuvos laisvę.

Lietuvos vėliavomis.
Programos tęsinį vedė
Violeta Leger, pristatydama
kalbėtojus ir „Exultate” chorą.
Klivlando kultūrinių darželių
federacijos valdybos narė ir
latvių darželių atstovė Anda
Cook nuoširdžiai pasveikino lietuvius. Estų darželių
atstovė Erika Puusaar, tarusi
daug prasmingų sveikinimo
žodžių, palinkėjo visiems trims
Baltijos šalių darželiams bujoti.
Algis Gudėnas, Klivlando LB
apylinkės pirmininkas, sakė,
kad lietuvių darželiai yra tikra
pažiba kultūrinių darželiu tinkle. Rimas Aukštuolis, Plėtros
fondo atstovas, paaiškino, kad
Fondas mielai parėmė lietuvių
darželiams reikalingą remontą
ir pagražinimą 80-mečio šventei, nes darželiai atstovauja
lietuvių kultūrai ir istorijai.
Autorius Algis Rukšėnas išsamiai apibūdino lietuvių darželių istorinę raidą. Darželiai
iš penkių vadinamųjų paveldo
darželių buvo įsteigti 1933 m.
birželio 11 d., o atidaryti 1936

JAV senatorius R. Portmanas lietuvių darželiams dovanoja
Amerikos vėliavą, plevėsavusią virš JAV Kapitolijaus Vašingtone.
Dr. V.Stankaus nuotr.

Konsulė I. Bubliene perskaitė Ohajaus gubernatoriaus
John Kasicho sveikinimus ir
pristatė JAV senatorių Robą
Portmaną. Senatorius, įkvėptas
Vinco Kudirkos (jo biustas yra
darželiuose) Tautinės giesmės
žodžių, tarė: „Lithuania is a
land of worthy heroes, that the
USA should help to preserve
its freedom”. Patyręs Lietuvos
draugiškumą Amerikai,
R.Portmanas JAV senate užstoja Lietuvą, Estiją ir Latviją,
taip pat Ukrainą, kovojančią su
V.Putino agresija. JAV Senatui
pateikė Ukrainos apginklavimo
aktą ir pasiūlymą kovai prieš
Rusijos dezinformaciją. Jis
palinkėjo darželiams bujuoti
dar 80 metų. Lietuvių darželių sekretorei Ritai Matienei
senatorius įteikė Jungtinių
Amerikos Valstijų vėliavą, kuri
plevėsavo virš JAV kapitolijaus
Vašingtone – kad ši plevėsuotų
lietuvių darželiuose kartu su

m. spalio 11 d. Pirmieji darželiai „Shakespeare” (vėliau perkrikštyti į „British Garden”)
įsteigti 1916 m.
Lietuvių darželius steigiant
dalyvavo daug lietuvių organizacijų – Lietuvos Romos kataliku susivienijimas Amerikoje,
SLA (Susivienijimas lietuvių
Amerikoje), prisidėjo Lietuvos
Vyčiai, Moterų draugija,
Sandara (studentų draugija),
Švento Jurgio (St. George’s)
katalikų parapija ir jos klebonas kunigas Vincas Vilkutaitis,
kitos organizacijos.
Negalima nepaminėti lietuvių ir visų kultūrinių darželių
buvusio sekretoriaus ir ilgamečio „Dirvos” laikraščio redaktoriaus Kazio Karpiaus (jis,
beje, sudarė sąlygas prezidentui Antanui Smetonai įsikurti
Klivlande). K. Karpis įkalbėjo
švedų komercinę laivų kompaniją nemokamai iš Lietuvos
atgabenti Jono Basanavičiaus

Valdyba su programos dalyviais, pagalbininkais (iš kairės): Dalia Puškorienė, Salomėja Šukienė, Ada
Stungienė, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Klivlando kultūrinių darželių federacijos
valdybos lietuviai atstovai Romas Zorska ir Eugenijus Dicevičius (Lietuvių radijo vedėjas), autorius Algis
Rukšėnas, valdybos iždininkė Violeta Leger, Anda Cook, Rita Matienė, Gidonė Steponavičienė (Stephens),
Klivlando kultūrinių darželių federacijos valdybos lietuvė atstovė Aldona Zorskienė. Nijolės Rukšienės nuotr.

ir Vinco Kudirkos biustus
darželiams. Lėšų Maironio
skulptūros biustui rinkimui vadovavo klebonas V.Vilkutaitis.
Darželių atnaujinimui 1986
m. vadovavo gamtovaizdžio
žinovas Vincas Apanius, bankininkas Kęstutis Šukys, bei
kiti. O šiandien gražiai darželius
prižiūri Lietuvių kultūrinių darželių valdyba: prezidentas Vytas
Matas, viceprezidentė Salomėja
Šukienė, iždininkė Violeta
Leger, sekretorė Rita Matienė,
Klivlando kultūrinių darželių
federacijos valdybos lietuviai atstovai Aldona ir Romas Zorskai
ir Eugenijus Dicevicius bei
nariai Nijolė Kersnauskaitė,
Paulina Mašiotienė, Dalia
Puškorienė, Gidone Stephens
(Steponavičienė) ir Ada
Stungienė.
Nuostabiai dainavo

„Exultate” choras: „Ei, jovar ,
jovar”, „Ąžuolėli šimtašaki”,
„Žemėj Lietuvos”, „Pamario
dainos”, „Viena šeima -viena
tauta”. Choro vadovė – muzikė
Rita Kliorienė , akomponuotojas – Williamas Shafferis.
Baigiant šventę jausmingai su
žiūrovais sudainuota „Lietuva
brangi”.
Valdybos garbės narė konsulė Ingrida Bublienė, kuri
padovanojo darželiams didingą lietuviško Rūpintojėlio
skulptūrą, koordinavo senatoriaus R.Portmano dalyvavimą
bei pakvietė žiniasklaidos
atstovus („Cleveland Plain
Dealer”, „ TV channel 3” ir
„TV channel 5”). Naujiena pasirodė ir interneto tinklalapyje
clevelandpeople.com, kurio
žurnalistas Danas Hansonas
filmavo bei fotografavo (http://

Gieda „Exultate” choras, vadovė - Rita Kliorienė.

www.clevelandpeople.com/
groups/lithuanian/2016/lithuanian-cultural-garden.htm).
Lietuvių kultūriniuose
darželiuose be senatoriaus
R.Portmano taip pat yra kalbėję – Lietuvos Prezidentas
Antanas Smetona, daugelis
Klivlando merų, JAV senatorius Johnas Glennas, Ohajaus
gubernatorius Bobas Taftas.
Šią šventę suruošė Klivlando kultūrinių darželių
valdyba, didelį įnašą ją rengiant padarė konsulė Ingrida
Bublienė, „Exultate” choras ir kiti. Didelis ačiū Šv.
Kazimiero parapijos klebonui Juozui Bacevičiui (Bacevice) - ilgamečiui darželių gerbėjui, parūpinusiam
„Exultate” chorui stovus, o
publikai - kėdes.
Dr. Viktoras Stankus

Dr. V.Stankaus nuotr.
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EUROPOS LIETUVIŲ DVASININKŲ SUVAŽIAVIMAS
LIETUVOJE

Lietuvoje posėdžiavo Europos lietuviams patarnaujantys kunigai.

Rugsėjo 12-14 dienomis
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas
sukvietė susitikti Lietuvoje
Europos lietuvių dvasininkus į
kas beveik antri metai vykstantį jų suvažiavimą, kuriame ne
tik susitinkama ir pasikeičiama
informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje
aplinkoje.
Kaip jau įprasta, suvažiavimą pradėjo atvykusių į jį
dvasininkų bendra malda Eucharistijos šventimas Dievo
Gailestingumo šventovėje su
Vilniaus arkivysk. Gintaru
Grušu ir jo padėjėju vysk.
Arūnu Poniškaičiu.
Antrają dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi Lietuvos
vyskupų konferencijos sekretoriate Vilniuje. Suvažiavimas
buvo pradėtas bendra Valandų
liturgijos Rytmetine malda, po

jos vyko posėdžiai. Europos
lietuvių sielovadai atstovavo
dvasininkai iš jiems priskirtų
šalių: kun. Egidijus Arnašius iš
Airijos, kun. Petras Gucevičius
iš Seinų, kun. Marius Talutis iš
Punsko, kun. Oskaras Volskis
iš Norvegijos, kun. Petras
Tverijonas ir kun. Ramūnas
Gerdauskas iš Jungtinės
Karalystės, kun. Virginijus
Grigutis iš Vokietijos, kun.
Juan Carlos Escutero iš
Islandijos, t. Algis Gudaitis
SJ iš Latvijos, kan. Anupras
Gauronskas iš Karaliaučiaus
krašto - Tilžės. Kartu dalyvavo broliai pranciškonai: kun.
Gediminas Numgaudis OFM
ir kun. Paulius Vaineikis OFM,
vykdantys misijas Švedijoje, t.
Antanas Saulaitis SJ, lankantis
Suomijoje gyvenančius lietuvius, kun. Nerijus Vyšniauskas
– gyvenančius Danijoje.
Aptarus dienotvarkės ir
kitus organizacinius klausimus

PILIGRIMYSTEI SKIRTOJE PARODOJE –
VIDURAMŽIUS SIEKIANTYS EKSPONATAI

Vilniuje, Bažnytinio paveldo
muziejuje, atidaryta viduramžių
piligrimystei skirta paroda,
kurios eksponatus lankytojams
pristato Gdansko archeologijos
muziejus. 200 parodos eksponatų pasiekė mus iš 14-16 amžiaus, kai Gdanskas buvo vienu
iš svarbiausių piligrimystės
centrų to meto Europoje.
Piligrimas, viduramžiais
keliavęs po šventas vietas, buvo
apsiginklavęs lazda priešams
įveikti, turėjo iš moliūgo išskaptuotą gertuvę, šaukštą už
diržo, kriauklę vandeniui pasisemti,
krepšį su antra pora
batų, o kepurę ir
apsiaustą būtinai
puošdavo ženkleliais iš aplankytų
šventų vietų. Jeigu
nuodėmklausys
piligriminę kelionę liepdavo atlikti

kaip atgailą, apie tai visiems
sutiktiesiems kelyje maldininkas pranešdavo specialiai tam
sukurtais varpeliais.
Pagrindinė parodos eksponatų grupė – piligrimų ženkleliai – buvo ir įrodymas,
kad keliauta, ir suvenyras.
Gdansko archeologijos muziejaus piligriminių ženklelių
kolekcija – viena didžiausių
Europoje.
Paroda Bažnytinio paveldo
muziejuje veiks iki sausio 7
dienos.
LRT

Kosto Kajėno nuotr., bernardinai.lt

pirmiausia buvo pasidalinta
Popiežiaus žinia Pasaulinei
migrantų ir pabėgėlių dienai.
Prelatas E. Putrimas kvietė
atkreipti dėmesį į daugelio
Europos šalių negatyvią nuostatą pabėgėlių atžvilgiu ir
kaip turi šiuo klausimu elgtis
katalikai.
Darkart pristatyta maldos
už lietuvius visame pasaulyje diena, Lietuvos vyskupų
paraginta ją švęsti pirmąjį
kovo sekmadienį. Ateinančiais
metais ši diena kovo 5-ąją bus
transliuojama iš Anglijos lietuvių šv. Kazimiero parapijos.
Kilo daug diskusijų apie tai,
kaip praturtinti, labiau pabrėžti
ir išgyventi gilesnę vienybę su
daugelyje šalių paplitusiais lietuviais. Siūlyta rengti maldos
vigilijas, išplatinti vieningą
maldą ar net rengti tiesioginius maldos transliacijų tiltus,
pasitelkiant į pagalbą Marijos
radiją. Broliai pranciškonai pa-

siūlė labiau transliuoti žmonių
liudijimus, kai jie džiaugiasi
svečioje šalyje suradę Dievą
ir tikėjimo bendruomenę. Tam
labai gerai galėtų pasitarnauti
socialiniai tinklai, ypač populiarusis facebook. Taip pat
susilaukė pritarimo mintis
pirmąjį kovo penktadienį per
pasaulinę „Motinos maldoje”
dieną pristatyti Lietuvą ir jos
misijas įvairiose šalyse. Beje,
pastebėta, jog vienybės už
pasaulio lietuvius diena kai
kuriose šalyse sutampa su lietuvių bendruomenės aktyviai
organizuojamomis „Kaziuko
mugėmis”, todėl reikia tikro
krikščioniško sąmoningumo
ir didelių pastangų, norint
paremti krikščioniškas vertybes, nes tokiomis dienomis,
kaip bebūtų liūdna, tikinčiųjų
į bažnyčią susirenka mažiau
nei eilinį sekmadienį... Tai
yra rimtas evangelizacinis ir
pastoracinis iššūkis sugrąžinti
šventei tikrąją prasmę.
Posėdžio metu trumpai
buvo aptartos katechezės programos ir skirtumai įvairiose
parapijose bei poreikiai iš
Lietuvos, pasikeista adresais
turimai medžiagai pasidalinti. Taip pat buvo prisimintas
Europos lietuvių dvasininkų
suvažiavimas, vykęs lygiai
prieš dvejus metus, aptartos
suvažiavimo temos ir įvykiai.
Tėvas A. Saulaitis suvažiavimo dalyviams, bediskutuojantiems apie mūsų misionierių
atminimą, kaip bendraautorius padovanojo neseniai
pasirodžiusią knygą „Lietuvių
misijos Amazonėje”, kurios
pabaigoje patalpino visų mūsų
lietuvių misionierių sąrašą.
Suvažiavime neapsieita
be atskirų kraštų sielovados
pristatymo. Kiekvienas dvasininkas pasidalino savo krašto
pastoracine veikla, skaičiais,

įvykiais, tradicijomis ir šiandieniais iššūkiais.
Pietų metu įvyko kiti du
susitikimai. Vienas jų buvo su
Pasaulio lietuvių bendruomenės atstove prie LR Seimo, kuri
supažindino dvasininkus su
Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla ir leidiniu „Pasaulio
lietuvis”. Pasinaudodamas proga dr. Žygimantas Pavilionis
skatino dvasininkus raginti
savo parapijiečius ir lietuvius užsienyje balsuoti per LR
Seimo rinkimus, nes tikrai yra
mažai balsuojančių. Po pietų
susirinkusieji turėjo galimybę
susipažinti su Vilniaus katechetikos centro parengtomis
katechezės vaikams ir jaunimui
priemonėmis, išgirsti vyriausiojo policijos kapeliono kun.
Algirdo Toliato pasakojimą
apie vis naujesnes prekybos
žmonėmis formas ir kliūtis,
norint pažaboti šį tarp užsienio lietuvių (ir ne tik jų)
išplitusį reiškinį, taip pat buvo
pabendrauta su Bernardinai.lt
žurnaliste Saulena Šiugždaite.
Dienos programą vainikavo šv.
Mišios Vilniaus arkikatedroje
bazilikoje.
Paskutinioji dvasininkų
susitikimo diena buvo skirta
piligrimystei į Šiluvos šventovę, kur drauge su dideliu skaičiumi atvykusių kitų
kunigų ir vyskupų Švč. M.
Marijos Gimimo atlaiduose
buvo švenčiama Kunigų ir ne
Lietuvoje gyvenančių lietuvių diena. Buvo malonu, jog
sakyti homiliją šių šv. Mišių
buvo pakviestas iš Baltarusijos
atvykęs vyskupas Juozapas
Kondrosevičius. Susitikimą
su visais Šiluvon atvykusiais
kunigais pratęsė bendravimas
prie pietų stalo.
Ses. Pranciška Neringa
Bubelytė FDCJ, Užsienio
lietuvių sielovados referentė

NUOMONĖ

ŽIURKĖS APLEIDŽIA PARTIJOS LAIVĄ
Prieš Donald J.Trump
nominavimą Respublikonų
partijos kandidatų į JAV prezidento postą partijos suvažiavime Cleveland, Ohio š.m.
liepos 18-21 d., jis dalyvavo
skaitlinguose Respublikonų
debatuose, kurie prasidėjo
su šešiolika varžovų ir viena
varžove. Deja, vienas po kito,
šie varžovai iš debatų, dėl
įvairių (tikrų ar abejotinų)
aplinkybių ar priežasčių,
pasišalino. Tačiau Donald

J. Trump, su iki šiol veiklių
šalininkų/rėmėjų parama, per
suvažiavimus pritraukė didelį
skaičių naujų užkietėjusių
pasekėjų. Apie minėtus suvažiavimus buvo daug rašoma
spaudoje, komentuojama
televizijoje ir per radiją. Kai
kurie žiniasklaidos šaltiniai yra nepalankūs Donald
J.Trump kandidatūrai. Pagal
Donald J.Trump, tai kas vyksta dabartinėje JAV valdžioje
yra nusižengimas vedąs JAV
į pražūtį. Šis straipsnis ypač
liečia tuos Respublikonų
partijos politikus (nežiūrinti kokio aukšto rango jie
bebūtų), kurie užsispyrusiai
priešinasi ir tolinasi nuo jo.
Toks jų nusistatymas skaldo
Respublikonų partijos ir taip
trapią vienybę. Yra aišku,
kad kai kurie, savanaudiškumo vedami, partijos politikai,

bijodami galimų pasekmių ar
nujausdami jiems gręsiančią
nelaimę, šalinasi iš partijos,
lyg žiurkės iš skęstančio
laivo, teisindamiesi tuo kad
jų veiksmai yra daromi visuomenės labui. Tačiau tai
yra neįtikinantis išsisukinėjimas, veidmainiavimas ir
balsuotojų įžeidimas. Gerai
įsiminkime jų pavardes ir, jei
jie kandidatuos š.m. lapkričio
8 d., balsuokime prieš juos.
Prisimintina ir tai, kad JAV
balsavimas vyksta dviem
dalimis: visuotinis balsavimas ir „Electoral College”,
kurio narių skaičius priklauso
nuo jų valstijos gyventojų
skaičiaus.
Algirdas V.Matulionis
Red. pastaba: autoriui
reikalaujant, tekstas netaisytas.
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„DIRVAI”
AUKOJO:

RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 22 d., šeštadienį, 6 val. v., Šv. Kazimiero parapijos
didžiojoje salėje vyks metinis „Clam bake” ir penktoji metinė
Rudens loterija.
Rengia Šv. Kazimiero parapija

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
centro valdybos ilgamečiui pirmininkui

A.† A.
PETRUI BUCHUI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią
užuojautą žmonai BIRUTEI, šeimai ir artimiesiems.
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
Čikagos skyrius

Daugelį metų buvusiam
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
pirmininkui, garbės nariui ir
tauriam lietuviui

A.† A.
PETRUI BUCHUI
mirus, jo žmonai BIRUTEI ir visiems jo
giminėms reiškiame gilią ir nuoširdžią
užuojautą.
Vaclovas ir Vanda Mažeikai

V.Fairbrother,
Yorkshire, UK.................. 250
A.Sutkuvienė,
Beverly Shores, IN........... 100
B.Gričius,
Agoura Hills, CA............... 50
R.Bandza,
Rocky River, OH................ 25
A.Stempužis,
Wickliffe, OH..................... 20
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

MAIRONIO ATMINIMAS
RUSIJOJE

Poetas Jonas MačiulisMaironis kūrybingiausius
savo metus praleido Rusijos
mieste Sankt Peterburge.
Pasitikdami Lietuvos valstybės šimtmetį, šio miesto
lietuviai kartu su Lietuvos
konsulatu norėtų įamžinti
rašytojo atminimą. Kol kas
leidimas įrengti atminimo
lentą negautas, tačiau iš miesto valdžios lietuviai tikisi
teigiamo atsakymo.
Sankt Peterburge Maironis
praleido penkiolika metų,
aktyviai dalyvavo lietuvių
draugijos veikloje, draugavo
su leidėjo Antano Smilgos
šeima. Viename iš namų buvo
leidžiamas lietuvių laikraštis,
pakartotinai išleista Maironio
poezijos knyga „Pavasario
balsai.”
Ant vieno namo, esančio
Gribojedovo kanalo krantinėje, Peterburgo valdžia turėtų
leisti įrengti ir atminimo lentą
Maironiui. Nors lietuvių bendruomenė norėjo, kad ji atsirastų ant dvasinės akademijos
arba bazilikos, tačiau miesto
valdžios teigimu šie pastatai
Rusijoje yra federalinės reikšmės architektūros paminklai
ir pagal šalies įstatymus ant jų
negalima kabinti jokių ženklų.
Vis dėlto derinimo procesas stringa. Pasak Lietuvos
generalinio konsulo Sankt
Peterburge, lietuvių bendruomenė pateikė kultūros
komitetui prašymą įmažinti
Maironio atminimą, tačiau
komitetas net du kartus atidėjo svarstymą.
„Ko gero, tai yra net geriau, todėl, kad jeigu jau
būtų pasakyta ne, prie to
klausimo sugrįžti būtų sudėtinga, dabar visi lietuviai
susitelkę turi tikslą pasiekti,
kad atminimo lenta Maironiui
Peterburge būtų”, – teigė
konsulas Dainius Numgaudis.
Lietuviai tikisi sulaukti
teigiamo komiteto atsakymo
ir ant namo, kuriame buvo
išleista Maironio poezijos
knyga, įamžinti jo atminimą.
LRT
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SPORTAS

APTARTAS PASIRENGIMAS X PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖMS
sistemoje, kuri bus patalpinta
Lietuvos sporto federacijų
sąjungos interneto svetainėje.
Atsižvelgiant į ankstesnę
šių žaidynių organizavimo patirtį, planuojama, jog kitąmet
kartu su Lietuvos sportininkais
žaidynėse dalyvaus apie 3300
dalyvių.
Žaidynių metu planuojama
surengti sporto konferenciją,
skirtą Sporto metams pažymėti, į kurią bus pakviesti ir

užsienio lietuviai.
Posėdžio metu buvo priimtas Druskininkų savivaldybės pateiktas siūlymas
2021 m. XI pasaulio lietuvių
sporto žaidynes organizuoti
Druskininkuose, nes jis atitiko
visus žaidynių organizavimo
kriterijus. Šis klausimas dar
bus aptariamas pasaulio lietuvių sporto forume.
Lietuvos sporto fedararijų
sąjungos informacija

Labai laukiam
Pasitarimas dėl X pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo.

2016 m. spalio 5 d. Kūno
kultūros ir sporto departamente įvyko antrasis darbo grupės
dėl X pasaulio lietuvių sporto
žaidynių, vyksiančių 2017
m. birželio 27–30 d. Kaune,
posėdis. Posėdyje buvo aptarti žaidynių organizavimo
klausimai, patvirtinti žaidynių
nuostatai ir preliminari renginio organizavimui reikalingų
lėšų sąmata. Kūno kultūros
ir sporto departamento strateginiame veiklos plane šių
žaidynių organizavimui 2017
m. numatyta skirti 290 tūkst.
eurų. Žaidynių atidarymui ir

uždarymui lėšas skirs Kauno
miesto savivaldybė.
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės skiriamos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir
sporto metams paminėti ir yra
Vyriausybės patvirtintos programos „Globali Lietuva” dalis. Žaidynes globoja Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Posėdžio metu pažymėta,
jog žaidynių tikslas – skatinti
užsienio lietuvius per sportą
tęsti tautinio bendravimo,
jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas,

PRASIDĖJO 14-ASIS ČIKAGOS LIETUVIŲ
KREPŠINIO LYGOS ČEMPIONATAS

Didžiausia išeivijos lietuvių
krepšinio lyga - Čikagos lietuvių krepšinio lyga (ČLKL)
pradėjo 14-ąjį savo veiklos sezoną. Rugsėjo 17-18 dienomis
Pasaulio lietuvių centre (PLC)
Lemonte sužaista net 11 rungtynių (8 – ČLKL elitinės grupės
ir 3 – mėgėjų lygos). Stipriausių
ČLKL komandų grupėje šiemet
pareiškė norą dalyvauti 12
komandų, kurios tarpusavyje
susitiks po kartą. Vėliau 6
stipriausios lygos komandos
pratęs kovą dėl ČLKL apdovanojimų, o likusios, žemesnes
vietas užėmusios komandos,
varžysis dėl ČLKL „Iššūkio”
taurės...
14-ąjį ČLKL sezoną atidarė
ČLKL senbuvė „Lituanicos”
komanda, kurios varžovais
pirmose rungtynėse buvo „Jaunimo” krepšininkai. Šiame susitikime komandų jėgų santykis
buvo nevienodas: „Lituanica”
šventė pergalę rezultatu 90:68,
o daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė šios komandos
naujokas Juozas Balčiūnas.
Šis gabus krepšininkas į varžovų krepšį įmetė 32 taškus
ir pasiekė šio sezono ČLKL
rezultatyvumo rekordą. Po
šios nesėkmės trejas rungtynes
per dvi savaitgalio dienas sužaidę „Jaunimo” krepšininkai
atsigriebė rungtyniaudami su
„Stumbro” ir „Vyneros” komandomis, kurias atitinkamai
nugalėjo 65:58 ir 76:52. ČLKL
debiutantė „Vyneros” komanda
neliko be pergalės: ji rezultatu

57:52 nugalėjo ČLKL senbuvę „Lietavą”, tačiau rezultatu
44:50 turėjo pripažinti daugiau
patirties turinčių Panevėžio
„Lietkabelio” krepšininkų pranašumą.
Praėjusio sezono ČLKL
vicečempionai „Švyturio”
krepšininkai naująjį krepšinio
sezoną atidarė skambiu akordu. Jie neįtikėtinai lengvai,
rezultatu 96:60 sutriuškino
keturiskart ČLKL čempionę
„Radviliškio” komandą. ČLKL
antirezultatyvumo rekordas
užfiksuotas „Juodkrantės” ir
„Aukštaitijos” komandų dvikovoje, kurioje praėjusio sezono
ČLKL čempionai aukštaičius
sutrypė net 43 taškų skirtu-

LSFS nuotr.

taigi siekiama skatinti dalyvavimą ir bendruomeniškumą.
Šios žaidynės yra mėgėjiškas
renginys, kuriame, siekiant
užtikrinti lygiavertę konkurenciją, varžytis galės tik neprofesionaliojo sporto atstovai.
Iš viso numatoma rengti 19
sporto šakų varžybas.
Bendruosiuose žaidynių
nuostatuose esminių pakeitimų, palyginus su IX žaidynėmis, nėra, išskyrus tai,
kad įtraukti nauji punktai dėl
dalyviams privalomo sveikatos draudimo ir registravimosi
elektroninėje registracijos
mu – 71:28. „Aukštaitijos”
komandai pirmose sezono
rungtynėse varžovų krepšys
buvo tarsi užrištas: per pirmąjį
kėlinį šios komandos žaidėjai
pelnė 12, per antrąjį – 7, per
trečiąjį – 3, o per ketvirtąjį
– 6 taškus. Pažymėtina, kad
vienas „Juodkrantės” žaidėjas
Paulius Otruškevičius pelnė
lygiai tiek taškų (28), kiek visa
„Aukštaitijos” komanda!
Po naujojo sezono pirmųjų
rungtynių ČLKL lyderiais tapo
dvi pergales iškovoję „Jaunimo”
krepšininkai, o dar 6-ios komandos turi po vieną pergalę.
Visą varžybų tvarkaraštį
bei kitas naujienas galima rasti
oficialioje ČLKL internetinėje
svetainėje – www.clkl.net
ČLKL informacija

NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta,
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna.
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.
„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.
Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį
metams 87 dol.
Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje,
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.
Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenančių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti,
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.
Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV,
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas,
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais.
Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksime kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą,
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.
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