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LIETUVOS SEIMO RINKIMŲ REZULTATAI:
TS-LKD IŠSIVERŽĖ Į PIRMĄ VIETĄ, DIDINA ATOTRŪKĮ NUO LVŽS
Baigėsi pirmasis Seimo
rinkimų turas, po kurio jau
aišku, kad į Seimą pateko ir 5
proc. barjerą perlipo 6 partijos.
Daugiausiai rinkėjų palaikymo sulaukė Tėvynės SąjungaLietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) ir Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga
(LVŽS). Rinkėjų aktyvumas
Seimo rinkimų pirmajame ture
siekė 47,16 proc. – trimis procentiniais punktais mažiau nei
prieš ketverius metus, paskelbė
Vyriausioji rinkimų komisija.
Pagal Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatus, 5 proc.
kartelę įveikė ir į Seimą pateko
TS-LKD, LVŽS, Darbo partija,
Lietuvos socialdemokratų partija, Laisvės partija ir Liberalų
sąjūdis.
Visi saviizoliacijoje balsuoti
negalėjusių rinkėjų skundai
bus nagrinėjami, buvo atvejų,
kai vietos rinkimų komisijų
nariai negalėjo patekti į laiptines ar nerado rinkėjų namuose,
teigia Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) vadovė Laura
Matjošaitytė.
„Kiekvienas atvejis analizuojamas, kur galėjome, organizavome balsavimą, ačiū
visiems Lietuvoje esančių rinkimų komisijų nariams, kurie
greitai, operatyviai organizavo
šį procesą ir padėjo rinkėjams
pasinaudoti teise dalyvauti rinkimuose”, – per spaudos konferenciją sekmadienį sakė L.
Matjošaitytė.
Vyriausioji rinkimų komisija
bei visuomeninė organizacija
„Baltosios pirštinės” pasibaigus
balsavimui namuose sulaukė
skundų, kad kai kurie saviizoliacijoje esantys rinkėjai nesulaukė
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rinkimų komisijų narių, nors
buvo užsiregistravę balsuoti
namuose.
„VRK dėl kiekvieno atvejo
prašys ir raštiškų paaiškinimų iš
rinkimų komisijų, kurios organizavo balsavimą namuose, ką
mes dabar žinome, kad dalies
rinkėjų nerado namuose, dalis
neatidarė durų, buvo rakinamos laiptinės, kai kurie rinkėjai
šiandien paskambinę trumpuoju
telefonu sužinojo, kad jie negali
kitaip atvykti balsuoti, parašė
skundą rinkimų komisijai”, –
teigė VRK vadovė.
Anot jos, skundus pateikė
ir rinkėjai, kurie registruotis
balsavimui namuose norėjo jau
pasibaigus nustatytam laikui.
„Turime situaciją, kai asmuo
grįžęs iš užsienio, izoliuojasi
viešbutyje, rinkimų komisijos
nariai nuvyko į viešbutį, tuo
metu asmens nerado, pasirodo,
jis buvo sporto klube. Turime
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istorijų, kurie tik šiandien grįžę
iš užsienio kreipėsi su skundais,
kurie nebuvo užsiregistravę
balsuoti namuose, nors buvo
saviizoliacijoje. Turime vieną
atvejį, kur asmuo buvo saviizoliacijoje, tačiau balsavo apylinkėje, kartais asmenys nurodo
neteisingus savo kontaktus ir
jais neįmanoma susisiekti”, –
teigė L. Matjošaitytė.
Organizacijos „Baltosios
pirštinės” vadovė Marija Šaraitė
teigė, kad iš viso iš rinkėjų gauta
bent 120 pranešimų apie tai,
kad negalėjo balsuoti būdami
saviizoliacijoje. Organizacijos
vadovė teigė, kad tokių situacijų
būtų galima išvengti, jei rinkimų
komisijos skelbtų grafikus, kada
planuoja aplankyti balsuojančius namuose.
„Iš viso per šiandien gavome
bent 120 rinkėjų laiškus, kurių
daugumą perdavėme rinkimų
komisijai, dalies rinkėjų klau-
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simai yra išspręsti, dalis rinkėjų
turbūt liko nebalsavę, ir tiek su
rinkimų komisija, tiek su pačiais
rinkėjais situaciją dar analizuosime”, – per spaudos konferenciją sakė M. Šaraitė. „Matome
vieną iš prevencijos priemonių,
jei balsavimo namuose grafikai
būtų skelbiami viešai ir iš anksto, ne prieš vieną dieną, o bent
prieš savaitę, rinkėjui nereikėtų
visą dieną laukti namuose, kada
kažkada ateis rinkimų komisijų
narys, o būtų aiškus bent valandos periodas, tada rinkėjas būtų
pasiruošęs. Turėdami tokias
paprastas taisykles, manau, būtume išvengę šiomis dienomis
kilusių tam tikrų problemų”, –
pažymėjo M. Šaraitė.
Pasak L. Matjošaitytės,
VRK buvo gavusi per 1,7 tūkst.
prašymų balsuoti iš asmenų,
esančių saviizoliacijoje, o skundų sulaukta iš kelių dešimčių
rinkėjų.
Rinkėjų aktyvumas Seimo
rinkimuose siekė 47,6
procentų
Rinkėjų aktyvumas Seimo
rinkimų pirmajame ture siekė
47,16 proc. – trimis procentiniais punktais mažiau nei
prieš ketverius metus, paskelbė
Vyriausioji rinkimų komisija.
„Paskutiniais duomenimis,
rinkimų dieną balsavo 35,42
proc. rinkėjų, užsienyje – 66,36
proc., ir bendrai su užsienio
balsais tai būtų 35,96 procentų”, – per spaudos konferenciją
sekmadienį sakė VRK vadovė
Laura Matjošaitytė.
Dar 11,64 proc. rinkėjų balsavo iš anksto, dėl koronaviruso
pandemijos išankstinis balsavimas vietoje įprastinių dviejų
buvo ištęstas iki keturių dienų.
Aktyviausios Seimo rink i m u o s e b u v o Vi l n i a u s

Senamiesčio-Žvėryno (61,53
proc.), Antakalnio (60,6 proc.)
bei Verkių (59,88 proc.) apygardos, mažiausiai aktyviai rinkėjai
balsavo Zarasus ir Visaginą
apimančioje Nalšios šiaurinėje
(36,66 proc.) ir uostamiesčio
Marių (39,59 proc.) apygardose.
2016 metais Seimo rinkimuose balsavo 50,64 proc.
rinkėjų. Iš šio skaičiaus iš anksto
savo valią buvo pareiškę 6,65
proc. rinkėjų. Galutiniuose
rinkėjų sąrašuose buvo įrašyta
2 mln. 514 tūkst. 657 rinkėjai.
Per 2012-ųjų Seimo rinkimus aktyvumas siekė 52,93
proc., rinkėjų sąrašuose buvo
2 mln. 588 tūkst. 418 rinkėjų.
Išankstiniame balsavime tuomet
savo valią pareiškė 5,51 proc.
rinkėjų.
2008-ųjų rinkimuose bendras aktyvumas siekė 48,59
proc., iš šio skaičiaus išankstiniame balsavime – 3,99 proc.,
rinkėjų sąrašuose buvo 2 mln.
696 tūkst. 90 rinkėjų.
Policija gavo 70
pranešimų apie galimus
pažeidimus, pradėtas
vienas tyrimas
Policija pranešė, kad sekmadienį gavo 70 pranešimų apie
galimus rinkimų pažeidimus,
pradėtas vienas ikiteisminis
tyrimas. „Per šiandien iki 19
val. gauta 70 pranešimų, per
visą laikotarpį, su išankstiniu
balsavimu, iš viso yra gauta 120
pranešimų. Tiek šiandien, tiek
per visą laikotarpį, pranešimai
pasiskirsto per pusę, t. y. pusė
pasiekė iš Vilniaus apskrities”, –
per spaudos konferenciją spalio
11 d. sakė R. Požėla.
Policijos generalinio komisaro teigimu, per visą rinkimų
laikotarpį pradėti trys ikiteisminiai tyrimai. LRT, ELTA, BNS
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Rinkėjų aktyvumas Seimo rinkimų pirmajame ture siekė 47,6
proc. – trimis procentiniais punktais mažiau nei prieš ketverius
metus, paskelbė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).
Seimo rinkimuose spalio 11 d., sekmadienį balsavęs LR
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia besitikintis, kad naujajam
parlamentui pavyks geriau susikalbėti tarpusavyje ir su kitomis
valdžios institucijomis. Naujojoje Vilnioje (Naujosios Vilnios
apygarda) spalio 11 d., sekmadienį šalies vadovas G. Nausėda
balsavo kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene. G. Nausėda
žurnalistams sakė, kad balsavimas įvyko sklandžiai.
Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sekmadienį
atidavė balsą Seimo rinkimuose. Žurnalistams jis sakė pasirinkęs
partiją, kuri geriausiai atstovautų rinkėjams ir rūpintųsi šalies nacionaliniu saugumu. Balsuoti spalio 11 d., sekmadienio rinkimuose
V. Adamkus atvyko į Vilniuje, Saulėtekyje esančią rinkimų apygardą. Tiesa, kadenciją baigęs prezidentas atvyko be žmonos Almos
Adamkienės. Kaip sakė V. Adamkus, jo žmona balsavo namuose
spalio 10 d., šeštadienį, nes jos sveikata vis dar yra silpnoka.
Seime siūloma griežtinti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą. Tokį
Baudžiamojo kodekso (BK) pakeitimo projektą įregistravusi
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos
(LLRA-KŠS) frakcijos seniūnė Vanda Kravčionok siūlo nuo 500
MGL iki 50 MGL sumažinti neteisėtai partijai skirtos paramos
dydį, už kurį grėstų baudžiamoji atsakomybė.
Minint 130-ąsias generolo Povilo Plechavičiaus gimimo
metines spalio 10 d. Karalgirio girioje Kauno rajone pasodinta 6,6
tūkst. ąžuolų. Kaip pranešė Valstybinių miškų urėdija, šiais keturių
hektarų plote pasodintais medžiais miškininkai rūpinsis drauge
su kadetų licėjaus auklėtiniais, jie tradiciją vėliau perduos naujai
kadetų licėjaus auklėtinių kartai. Pasak Valstybinių miškų urėdijos
vadovo Valdo Kaubrės, šie ąžuolai įprasmins P. Plechavičiaus
atminimą bei simbolizuos visų juos sodinusiųjų susitelkimą.
Daugiau kaip šimtas žmonių spalio 10 d. Vilniuje eisenoje
išreiškė solidarumą su Baltarusijos moterimis. Tarp eisenos dalyvių buvo ir viena iš Baltarusijos opozicijos lyderių – Sviatlana
Cichanouskaja. Ji sakė esanti dėkinga visiems žmonėms, atėjusiems į eiseną. Į renginį prie Seimo susirinkę eisenos dalyviai,
nešini istorinėmis baltai raudonomis Baltarusijos vėliavomis, per
protestus Baltarusijoje sumuštų protestuotojų nuotraukomis bei
gėlėmis, patraukė link Rotušės.
Informacinės aplinkos stebėseną atliekantys Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikai
rugsėjį fiksavo intensyvų neigiamos ir klaidinančios informacijos
skleidimą, pranešė kariuomenė. Per rugsėjį identifikuota virš
260 neigiamos informacinės veiklos atvejų, kurių pagrindiniais
taikiniais buvo Lietuvos užsienio politika, energetinė šalies nepriklausomybė ir ekonomika, narystė NATO, Lietuvos valstybės
istorija, kultūra, švietimas bei konstitucinių pagrindų apsauga.
Skleidžiant klaidinančio ir manipuliacinio pobūdžio informaciją
buvo siekiama daryti poveikį visuomenei, skatinti piliečių nepasitikėjimą naryste NATO ir pačiu Aljansu, Lietuvos aukščiausiomis
valdžios institucijomis bei mažinti gyventojų lojalumą valstybei,
teigia KAM.
Lietuvos asociacija „Gyvastis” spalio 9 d., penktadienį surengė akciją organų donorams pagerbti. Įvairiuose miestuose uždegta
žvakučių jūra pagerbė 1779 donorus. Šiemet tai jau septintas
kartas, kai 14 miestų ir miestelių supleveno jūra žvakučių šviesų.
Žmonės, gyvenantys su transplantuotu organu, šį renginį laiko
dėkingumo, pagarbos ir atminties savo donorui ženklu, nes kitaip
padėkoti mirusiajam galimybių nėra. Akcijoje dalyvavo žmonės,
kuriems gyvybę išgelbėjo transplantuotas organas.
Grįžtamosios migracijos skatinimas – vienas šios
Vyriausybės prioritetų. Tačiau, kaip parodė Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą” užsakymu atliktas gyventojų
nuostatų grįžtamosios migracijos klausimais tyrimas, visuomenės
nuomonė grįžtančiųjų atžvilgiu gana rezervuota. Nors didesnė visuomenės dalis grįžtančių į Lietuvą migrantų atžvilgiu nusiteikusi
teigiamai, bendras grįžtančių migrantų vertinimo vidurkis nėra
aukštas – sudaro 6,51 balo skalėje nuo 1 iki 10 (1 reiškia „labai
nepalankiai”, 10 „labai palankiai”). Vis dėlto daugiau nei pusė
(59 proc.) Lietuvos gyventojų pritaria nuomonei, kad valstybė
turi skatinti lietuvių grįžimą į Lietuvą.
Didžiausias Lietuvos pasienyje su Baltarusija Medininkų
kontrolės punktas bus atnaujintas. Teigiama, jog tai leis dukart padidinti jo pralaidumą. Pasienio kontrolės punktų direkcija pasirašė
24,18 mln. eurų vertės 30 mėnesių trukmės sutartį su bendrovių
„Conresta”, „Kauno tiltai” ir „Euroelektronika” konsorciumu,
pranešė Susisiekimo ministerija.
Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

JAV ATSTOVŲ RŪMŲ PIRMININKĖ PASIŪLĖ ĮVERTINTI
PREZIDENTO VEIKSNUMĄ

JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi per metinę JAV prezidento Donaldo Trampo (Donald
Trump) kalbą išraiškingai suplėšė jo surašytą tekstą.
AP

JAV Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi (Nensi
Pelouzi), įnirtinga prezidento
Donaldo Trampo (Donald
Trump) kritikė, spalio 9 d.
pasiūlė įkurti komisiją, turinčią įvertinti valstybės vadovo
gebėjimą eiti pareigas.
Šis žingsnis pabrėžė susirūpinimą dėl D. Trampo
sveikatos, likus vos kelioms
savaitėms iki prezidento rinkimų.
Nepaisant tokiam siūlymui
pasirinkto laiko, N. Pelosi
tvirtino, kad „tai nėra susiję su
prezidentu Trampu”, pastarąją
savaitę gydytu dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19

ir trokštančiu atnaujinti dalyvavimą rinkimų kampanijos
renginiuose.
„Jis stos prieš rinkėjų teismą, – sakė aukščiausio rango
Kongreso demokratė. – Tačiau
jis rodo, kad reikia sukurti procesą būsimiems prezidentams.”
N. Pelosi pateiktame teisės
akto projekte numatoma, kad
turi būti įkurta komisija nustatyti prezidento veiksnumui
– gebėjimui naudotis savo įgaliojimais ir vykdyti pareigas.
Abiejoms pagrindinėms
partijoms atstovaujančią komisiją sudarytų 16 narių –
medicinos ekspertų ir buvusių
vykdomosios valdžios parei-

gūnų.
Tačiau labai maža tikimybė, kad toks įstatymas galėtų
būti priimtas, kai respublikonai kontroliuoja Senatą.
Potenciali komisija atitiktų
procesą, numatytą pagal JAV
konstitucijos 25-ąją pataisą,
priimtą 1967 metais, po prezidento Johno F. Kennedy
nužudymo.
N. Pelosi sakė, kad toks
mechanizmas leistų išsaugoti
„stabilumą, jeigu prezidentą
ištiktų koks nors smarkus fizinis arba psichinis sutrikimas”,
ir suteiktų pagrindą prireikus
perduoti įgaliojimus viceprezidentui.
LRT

BALTŲJŲ RŪMŲ GYDYTOJAS:
JAV PREZIDENTAS NEBĖRA VIRUSO NEŠIOTOJAS

JAV prezidentas Donaldas
Trampas (Donald Trump),
kuriam prieš devynias dienas
buvo nustatyta koronavirusinė
infekcija COVID-19, daugiau
nebėra laikomas galintis užkrėsti šia liga kitus žmones,
vėlų spalio 10 d. paskelbtame
pareiškime nurodė jo gydytojas.
„Šį vakarą džiaugiuosi
galėdamas pranešti, kad be
to, jog prezidentas atitinka
CDC [JAV ligų kontrolės ir
prevencijos centro] nustatytus
saugaus izoliacijos nutraukimo
kriterijus, šio ryto COVID-19
PGR ėminys pagal šiuo metu
pripažintus standartus rodo,
kad jis nebėra laikomas galintis užkrėsti kitus”, – sakė
prezidento gydytojas Seanas
Conley.
S. Conley, kuris buvo kaltinamas nepakankamu atvirumu
bendraujant su visuomene,
sakė, jog jau praėjo 10 dienų
nuo to laiko, kai D. Trampui
pasireiškė pirmieji COVID-19
simptomai.
Testai parodė, kad „nebėra aktyviai besidauginančio
viruso įrodymų” ir kad D.

Trampo organizme virusų
mažėja, pranešė S. Conley,
tačiau nedeklaravo, kad jų
visai nebėra.
Nors žmonės, kurių organizmuose virusų nedaug,
tikriausiai negali užkrėsti kitų,
medikai nėra nustatę konkrečios ribos.
P a s a k S . C o n l e y, D .
Trampas nekarščiuoja, jo
simptomai palengvėjo.
Gydytojas pridūrė, kad toliau
stebės prezidentą jam „grįžtant
prie aktyvios darbotvarkės”.
Prezidentas į ligoninę
buvo paguldytas spalio 2 dieną ir išbuvo ten tris dienas,
o tada sugrįžo į Baltuosius
rūmus.
CDC gairėse sakoma, kad
COVID-19 sergantys žmonės,
kurių simptomai nėra sunkūs,
izoliaciją ir atsargumo priemones gali nutraukti praėjus
10 dienų nuo simptomų pasireiškimo ir jei jie nekarščiavo

pastarąsias 24 valandas.
Sunkesniais atvejais nurodomas periodas iki 20 dienų
nuo simptomų atsiradimo, sakoma gairėse. Kokio sunkumo
buvo D. Trampo atvejis, nėra
patvirtinta.
JAV vyriausiasis šalies
užkrečiamųjų ligų specialistas
Anthony Fauci yra sakęs, jog
tiki, kad prezidento gydytojų
komanda neleistų jam rodytis
viešumoje, kol jis kitiems kelia
užsikrėtimo pavojų.
„Galiu užtikrinti, kad jie
atliks jam testus prieš jį išleisdami”, – televizijai „CBS
News” sakė jis.
D. Trampas labai skubėjo
atgaivinti savo rinkimų kampaniją ir grįžti į jos kelią.
Likus mažiau nei mėnesiui
iki lapkričio 3-iosios rinkimų
jis pagal populiarumą smarkiai
atsilieka nuo savo varžovo,
demokratų kandidato į prezidentus Joe Bideno.
LRT
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ŽADA UKRAINAI LETALINĘ
GINKLUOTĘ TUO ATVEJU,
JEI TAPTŲ JAV PREZIDENTU,
RAŠO UKRAINOS ŽINIASKLAIDA

Demokratų partijos kandidatas į JAV prezidentus Dž.
Baidenas (Joe Biden) pareiškė, kad pergalės rinkimuose
atveju jis ketina „duoti Kremliui suprasti”, kad Rusijos
Federacija privalo nutraukti agresiją prieš Ukrainą ir okupaciją. Buvęs Jungtinių Valstijų viceprezidentas apie tai,
kad pergalės rinkimuose atveju pasirengęs tiekti Ukrainai
letalinę (gynybinę – red. past.) ginkluotę, pranešė savo
rinkimų kampanijos tiklalapyje, sveikindamas Ukrainą
Nepriklausomybės dienos proga. Ginkluotė būtų skirta
kovai su Rusijos agresija.
„Kaip prezidentas aš duosiu Kremliui suprasti, kad jis
privalo nutraukti agresiją ir Ukrainos okupaciją. Baideno
– Charis (senatorė Kamala Charis yra demokratų kandidatė į JAV viceprezidento postą – red. past.) administracija
garantuos, kad Ukraina gaus būtiniausią ekonominę ir karinę paramą, neišskiriant ir letalinės ginkluotės. Taip pat
Ukraina bus skatinama vykdyti svarbias reformas, kurios
gyvybiškai svarbios šalies sėkmei,” – rašo Dž. Baidenas.
Dž. Baidenas priminė, kad po ukrainiečių Savigarbos
revoliucijos Barako Obamos (Barack Obama) administracija „su pasididžiavimu padėjo Ukrainai apsiginti nuo
visiško Rusijos įsiveržimo”. „Mes pritaikėme brangiai
kainuojančias sankcijas, kad nubaustume Maskvą už
jos agresiją, ir sutelkėme mūsų sąjungininkus tam, kad
Ukraina gautų finansinę, politinę ir karinę paramą, būtiną
pasipriešinti Rusijos agresijai. Mes parėmėme reformas,
kurių taip troško ukrainiečiai, ir reikalavome Ukrainos
vadovybės kovoti su korupcija, nes stabili, nepriklausoma,
demokratinė ir klestinti Ukraina yra svarbi Jungtinėms
Amerikos Valstijoms,” – teigia kandidatas į JAV prtezidentus.
Dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trampas
(Donald Trump), pasak D. Baideno, „atsisako prieštarauti
Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir netgi keletą
kartų yra užsiminęs, neva Krymas teisiškai yra Rusijos
teritorija.”
JAV prezidento rinkimai turi įvykti šiais metais lapkričio mėnesį. Pagrindiniai kandidatai ir priešininkai juose
bus demokratas Dž. Baidenas ir Respublikonų partijos
atstovas D. Trampas.
Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą 2014 m. pradžios
JAV teikia Ukrainai finansinę paramą, taip pat tiekia
įvairios rūšies ginkluotę. Šių metų birželį Kongresas
patvirtino eilinį pagalbos Ukrainai 250 milijonus dolerių
paketą, numatantį priešartilerinės kovos priemonių tiekimą, transporto, medicininės įrangos tiekimą, taip pat
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių kovinį parengimą.
Kęstutis Šilkūnas
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STIPRI VOKIETIJA IR STIPRI PRANCŪZIJA
KURIA STIPRIĄ EUROPĄ
Spalio 3-iąją vokiečiai atšventė Vokietijos vienybės dieną. Prieš 30 metų laisvos rinkos
ekonomika ir išmintinga socialine politika grįsta Vokietijos
Federacinė Respublika (VFR)
susijungė su totalitarinio
pobūdžio socializmą kūrusia Vokietijos Demokratine
Respublika (VDR). Už pirmosios stovėjo Vakarų pasaulis
su Jungtinėmis Valstijomis
priešakyje, už antrosios – ekonomiškai žlunganti Sovietų
Sąjunga.
Prie 66 mln. vakarų vokiečių prisijungė apie 16 mln.
rytų vokiečių ir daugiau kaip
15 mln. viršijo antros pagal
dydį ES šalies – Prancūzijos –
gyventojų skaičių.
Prancūzijos prezidento E.
Macrono vizito Lietuvoje metu
daug kalbėta apie Prancūzijos
lyderystę Europoje. Tačiau
Prancūzija, nors ir vienintelė
iš ES šalių turinti branduolinį ginklą, bet gyventojų
skaičiumi gerokai mažesnė ir
ekonominiu požiūriu gerokai
silpnesnė už Vokietiją, kažin
ar gali tapti ES lydere? Jos
prezidentas vizito mūsų šalyje
metu pamalonintas Lietuvos
politikų ir politologų Europos
Sąjungos lyderio vardu, manau, gerai suvokia, kad be
Vokietijos pritarimo ir glaudaus bendradarbiavimo su ja
jokia lyderystė Europoje nėra
galima. Neatsitiktinai prezidentas E. Macronas savo susitikime su studentais Vilniaus
universitete ne kartą paminėjo
Vokietijos kanclerės A. Merkel
pavardę.
Laikinas Angelos Merkel
vaidmens susilpnėjimas
Europos ir pasaulio politikoje
dar nereiškia, kad atsirado kitas
ES lyderis – Prancūzijos prezidentas E. Macronas. Tai greičiau reiškia, kad ES šiuo metu
apskritai nėra vieno lyderio ir,
ko gero, niekada ir nebus, nes
nėra vienos dominuojančios
visoje Europoje valstybės.
Iš ES pasitraukus Didžiajai
Britanijai, įmanoma tik dualistinė – Vokietijos kanclerio
(-ės) ir Prancūzijos prezidento
– lyderystė. Tai gerai supranta

Vokietijos ir Prancūzijos politinis, finansinis bei ekonominis
elitas. Kaip supranta ir tai, kad
Europa, norinti išsaugoti bent
europinį suverenitetą ir sugebėti konkuruoti ūkio srityje su
Kinija ir JAV, privalo vienytis
tiek politine, tiek ekonomine,
tiek finansine ir galų gale militaristine prasme. E. Macronas
ir A. Merkel ne pirmus metus įtikinėja savo rinkėjus ir
galimus sąjungininkus, kad
Europai būtinas ne tik minkštasis saugumas, besiremiantis
stipria ekonomika, bet ir kietasis – grindžiamas karine jėga.
Vokietijos ūkio vystymosi
instituto prezidentas Marcelis
Fratzscheris, kalbėdamas apie
gana sėkmingą koronaviruso pandemijos suvaldymą
Vokietijoje, pabrėžė, kad socialinis valstybės vaidmuo ir
visiems vokiečiams prieinama
sveikatos apsaugos sistema
gerokai sustiprėjo, o po pandemijos turėtų dar labiau stiprėti.
Gerovės valstybė vokiečiams reiškia socialinės valstybės stiprinimą. Tai nuosekliai
daroma ne vienas dešimtmetis,
valdant šalį tiek krikščionims
demokratams, tiek socialdemokratams, tiek abiem kartu. To galėtų pasimokyti ir
Lietuvos politikai, kurie tautai
mielai šneka ir žada sukurti
gerovės valstybę. Pažiūrėsim,
kaip jie kurs gerovę visiems
po rinkimų.
Kodėl Vokietijai ilgą laiką
sekėsi ir, manau, sekasi dabar lyderiauti Europoje? Jos
geografinė padėtis – buvimas
Europos centre (vok. in Mittel
Europa) – ir demografinė
padėtis ją įgalioja tokią būti.
Rodos, Napoleonui priklauso
žodžiai „geografija – tai likimas”.
Vokietija sumanios, pragmatinės kanclerio H. Kohlio
politikos dėka be kraujo lašo
praliejimo sujungė vakarietiškas žemes su rytų žemėmis
ir tapo didžiausia bei ūkiškai
galingiausia Europos valstybe.
Kad susijungimas įvyktų, reikėjo įkalbinti Sovietų Sąjungos
vadovą M. Gorbačiovą, o po jo
– Rusijos prezidentą B. Jelciną

ir sumokėti milijardus markių
už rusų kariuomenės išvedimą, kuris užtruko nuo 1991
iki 1994 m. Kad ir kaip būtų
keista, bet reikėjo dar įtikinti
ir Prancūzijos bei Didžiosios
Britanijos vadovus, kad jie
neprieštarautų vokiečių žemių
susivienijimui.
Kaip nurodo Vokietijos
vyriausybės tinklalapis, už beveik 550 tūkst. karių išvedimą
bei jų materialinį aprūpinimą
ir butų statybas rusų karininkams bei kareivinėms pačioje
Rusijoje M. Gorbačiovas reikalavo sumokėti nuo 14 iki
15 mlrd. markių. Kancleris
H. Kohlis siūlė nuo 11 iki
12 mlrd. Galiausiai susitarė,
kad SSRS gaus iš vokiečių
12 mlrd. markių ir dar už 3
mlrd. markių suteiks kreditų.
Tuo išlaidos už susijungimą
neapsiribojo. Vien SSRS kariuomenės žalai, kuri buvo
padaryta gamtai, atlyginti VFR
išleido apie 200 mln. markių.
SSRS okupacinės kariuomenės išvedimas iš Vokietijos
užtruko trejus metus, rytų
vokiečių integracija į bendrą
valstybę truko visus tris dešimtmečius ir iki šiol tebesitęsia.
Maždaug 4 mln. rytų vokiečių
darbo ieško vakarinėje šalies
dalyje, rytų vokiečiai už tą patį
darbą gauna 15 proc. mažesnį
atlyginimą. Nekilnojamasis
turtas rytų Vokietijoje didele
dalimi priklauso vakarų vokiečiams.
Tačiau, kita vertus, atvykęs į Berlyną jau nepastebėsi
skirtumo tarp Rytų ir Vakarų
Berlyno, tarp naujos kartos
vokiečių, gyvenančių rytuose,
vakaruose, pietuose ar šiaurėje. Kaip sakė Vokietijos
prezidentas W. Steinmaieris
savo sveikinimo kalboje tautai,
Vokietija po 30 metų tikrai
susivienijo ir vaidina kur kas
didesnį vaidmenį Europoje ir
pasaulyje nei prieš 30 metų.
Stiprėjant Vokietijai, stiprėja
Europa. Taip pat stiprėjame ir
mes. Vokiečių karių, dislokuotų Lietuvoje dėka, tampame
saugesni.
Vytautas Plečkaitis, Kovo
11 akto signataras, LRT

JAV ATŠAUKTI ANTRIEJI PREZIDENTINIAI DEBATAI

Prezidentinių debatų komisija spalio 9 d. paskelbė,
kad atšaukia kitos savaitės
kandidatų į JAV prezidentus
Donaldo Trampo (Donald
Trump) ir Joe Bideno debatus, prezidentui pareiškus,
kad juose nedalyvaus, jei
šie bus rengiami virtualiu
formatu.
„Abu (kandidatai) jau paskelbė, kad tai datai turi kitų
planų”, – pranešime sakė komisija, pridurdama, jog „dabar
jau akivaizdu, kad spalio 15

dieną debatų nebus.”
Ėmusis tokio žingsnio,
tvarkaraštyje išlieka tretieji,
ir paskutinieji, priešrinkiminiai debatai, kuriuos numatoma rengti spalio 22 dieną,
Našvilyje, Tenesio valstijoje.
Debatai būdingi kiekvieniems JAV prezidento rinkimams nuo 1976 metų, o būtent
trejus debatus, likus nebedaug
laiko iki rinkimų datos, pradėta rengti šio šimtmečio
pradžioje.
Komisija spalio 8 d. buvo

paskelbusi, kad imasi atsargumo priemonių ir į virtualią
erdvę perkelia spalio 15-osios
debatus, kadangi D. Trampui
neseniai buvo patvirtintas užsikrėtimas koronavirusu.
Tačiau prezidentas, kuris
dega noru kuo greičiau sugrįžti į rinkimų kampanijos
renginius ir juos rengti gyvai,
atsisakė dalyvauti tokiuose
debatuose ir nesėkmingai ragino organizuoti tokį renginį,
kuriame kandidatai susitiktų
akis į akį.
LRT
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PAMINKLAS ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI
– TAI IR PAMINKLAS JO BENDRAŽYGIAMS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su ponia Diana Nausėdiene iškilmingoje Adolfo
Ramanausko-Vanago paminklo atidengimo ceremonijoje Valstybės vadovų panteone Antakalnio
kapinėse.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

2020-10-06
Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda
su ponia Diana Nausėdiene
dalyvavo iškilmingoje Adolfo
Ramanausko-Vanago paminklo atidengimo ceremonijoje

Valstybės vadovų panteone
Antakalnio kapinėse. Pirmoji
šalies pora pagerbė Lietuvos
valstybės vadovo, Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, kovojusio su sovietų okupacija,

atminimą padėdami vainiką ir
dalyvaudami šv. Mišiose.
Pasak šalies vadovo, visas A. Ramanausko-Vanago
gyvenimas, taip pat ir žūtis,
tapo mums istorine Tėvynės
meilės, pasiaukojimo už jos

Laisvę pamoka: „Taip, tai labai skaudi pamoka, kainavusi
Lietuvai dešimtis tūkstančius
gyvybių. Bet ji mus išmokė,
kad laisvę mylintys lietuviai yra stipresni už brutalią
prievartą, kad jų nepalaužė
išdavystės, kankinimai, žudymai, artimųjų palaikų išniekinimas. Šioje pamokoje
sužinojome, kokios didelės
reikėjo aukos, kokia didelė
kaina yra sumokėta už tai,
kad mes galėtume naudotis
jos vaisiais – gyventi laisvėje
ir taikoje.”
Prezidentas pabrėžė, kad
nors budeliai, pakasę išniekintus Vanago palaikus nežinomame kape, tikėjosi amžiams
palaidoti ir jo atminimą, – taip
nenutiko. Priešingai, engėjų sumanymas pasitarnavo
dar didesnei laisvės kovotojų šlovei – mes atradome ir
garbingai palaidojome savo
didvyrius, jų vardas dabar
žinomas kiekvienam Lietuvos
vaikui. „Gali būti, kad kai
kurių laisvės kovotojų palaikų
galbūt niekada nerasime, bet
mes nenustosime jų ieškoti,
kaupti istorinių žinių apie jų
gyvenimus, paaukotus vardan
Lietuvos laisvės”, – teigė vals-

tybės vadovas, pažymėjęs, kad
paminklas partizanų vadui A.
Ramanauskui-Vanagui – tai
paminklas ir visiems jo bendražygiams, kurie dar neatgulė
garbinguose kapuose, nors
jų auka visuomet liks mūsų
atmintyje. O pats svarbiausias paminklas partizanams,
Prezidento teigimu, tai gyvųjų
tęsiami jų darbai ir laisva, klestinti, demokratiška Lietuvos
valstybė.
Paminklą pašventino ir invokaciją perskaitė
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas,
Susirinkusiesiems kalbą pasakė ir A. Ramanausko-Vanago
anūkė, Lietuvos kariuomenės
pulkininkė leitenantė Inga
Jancevičienė. Partizanų vado
garbei ir atminimui sugiedotas
Lietuvos himnas.
Partizanu A. RamanauskasVanagas tapo 1945 metais,
vėliau vadovavo Dainavos
apygardai, 1948-aisiais buvo
paskirtas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu, o dar po poros metų – Sąjūdžio Gynybos
pajėgų vadu. Mirties bausmė
jam įvykdyta 1957 metais.
Prezidento komunikacijos
grupė

PRIEGLOBSTĮ LIETUVOJE GAVĘ UŽSIENIEČIAI BUS LABIAU SKATINAMI INTEGRUOTIS IR MOKYTIS
Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių skaičius
praėjusiais metais siekė tik
453, tačiau mūsų šalyje apsigyvenę prieglobsčio gavėjai ne
visuomet jautė tvirtas gaires,
kuriomis galėtų sekti integruodamiesi į Lietuvos visuomenę.
Vyriausybė spalio 7 d. pritarė teisės aktų projektams,
kurie skatintų prieglobstį
Lietuvoje gavusius užsieniečius dėti didesnes pastangas
integracijai ir apdovanotų
labiau tuos žmones, kurie
demonstruoja aiškų siekį tapti
mūsų visuomenės nariais:
mokosi lietuvių kalbos, tvarko
dokumentus, įrodančius patirtį
gimtojoje šalyje, ieško kvalifikuoto darbo.
Kas naujo:
Individualus integracijos
planas. Norint, kad prieglobstį
Lietuvoje gavę asmenys turėtų
geresnes galimybes integruotis
Lietuvoje, siūloma dar asmeniui ar visai šeimai esant
Pabėgėlių priėmimo centre
sudaryti individualų integracijos planą, kuriuo būtų atsižvelgiama į kiekvieno žmogaus
stiprybes ir silpnybes. Bus
vertinami turimi įgūdžiai,
kvalifikacija, profesiniai gebėjimai, sveikata, išsilavinimas,
materialinė padėtis ir galimybė apsirūpinti būstu, lietuvių
kalbos įgūdžiai, užimtumas,
socialiniai įgūdžiai, kultūrinė
orientacija ir kiti veiksniai, galintys daryti įtaką integracijai.
Vėliau asmeniui apsigyvenus
savivaldybėje, individualus

planas būtų atnaujinamas kartu
su savivaldybės institucija,
kuri atsakinga už integraciją –
dažniausiai tai nevyriausybinė
organizacija arba Klaipėdos
miesto socialinės paramos
centras.
Paslaugos pagal konkrečius poreikius. Individualų
integracijos planą turi lydėti individualiai parenkamos
paslaugos pagal poreikius.
Tarkime, jeigu asmuo buvo
prekybos žmonėmis auka iš
Sirijos, jam reikės psichologo
ir socialinio darbuotojo paslaugų, tuo tarpu prieglobstį
Lietuvoje gavęs inžinierius iš
Baltarusijos gali mokytis lietuvių kalbos ir tuo pat metu dirbti. Jam socialinių paslaugų ir
paramos gali iš viso neprireikti
arba paramos teikimas būtų
trumpesnis: nepažeidžiamiems
asmenims parama yra skiriama
vieniems metams.
Parama atsižvelgus į integracijos pažangą. Prieglobsčio
gavėjams Lietuvoje užtikrinama pradinė socialinė parama,
nes bent jau iš pradžių asmenys
negali dirbti ir išlaikyti savęs
bei savo šeimos. Tam trukdo
lietuvių kalbos nemokėjimas,
prieglobsčio gavėjai dažnai
būna praradę dokumentus,
kurie įrodo jų kvalifikaciją ar
išsilavinimą, yra patyrę įvairių
traumų, susiduria su diskriminacijos apraiškomis Lietuvoje.
Remiantis pakeitimais,
socialinė parama per mėnesį iš pradžių būtų vienodo
dydžio visiems prieglobsčio

gavėjams, o vėliau galėtų būti
arba tokio pat dydžio, jeigu
asmuo arba visa šeima rodo
pažangą, arba sumažėtų, jeigu
jaučiamas nenoras integruotis.
Žinoma, vertinant pažangą
būtų atsižvelgiama į individualias asmens savybes. Jeigu asmuo yra senyvo amžiaus ar turi
sveikatos sutrikimų, traumų, iš
jo nebūtų prašoma pademonstruoti tokių pat rezultatų kaip
iš asmens, kuris yra darbingo
amžiaus ir geba mokytis.
Nuo 1 iki 7 mėnesio prieglobsčio gavėjams, kaip ir
iki šiol, būtų mokama bazinė
pinigų suma, kuri priklausytų
nuo šeimos narių skaičiaus:
vienišam asmeniui sudarytų
250 eurų, dviejų asmenų šeimai – 375 eurai, trijų asmenų
šeimai – 500 eurų, keturių
asmenų – 562,5 eurai. Vėliau
parama būtų tokio pat dydžio,

jeigu bus matyti aiški integracijos pažanga bei motyvacija,
arba būtų mažesnė, kai pažanga objektyviai galėtų būti
demonstruojama, bet jos nėra.
Pavyzdžiui, asmuo nelanko
lietuvių kalbos pamokų, netvarko dokumentų išsilavinimo pripažinimui Lietuvoje.
Ilgainiui parama visiems
prieglobsčio gavėjams mažėja,
bet kiekvienu atveju ji bus diferencijuojama pagal pažangą
ir dedamas pastangas. Taip
tikimasi paskatinti motyvuotus
žmones ir paraginti dėti daugiau pastangų tuos, kuriems
motyvacijos stinga.
Integracijos paramos schema keičiama atsižvelgiant
į užsienio šalių patirtį, kuri
rodo, kad tokios skatinimo
priemonės, kai išmokų dydžiai prieglobsčio gavėjams
diferencijuojami priklausomai

nuo asmens motyvacijos ir
įsitraukimo, pasiteisina.
Vi e n k a r t i n ė p a r a m a
įskurti pagal šeimos narių
skaičių. Integracija savivaldybėje nebūtų įmanoma be būsto
susiradimo, todėl prieglobstį
gavę asmenys yra aprūpinami
vienkartine parama, kuri skirta
įsikurti: išsinuomoti būstą,
susipirkti būtiniausius daiktus.
Bet paprastai ši parama yra
panaudojama būsto nuomos
depozitui ir priklausomai nuo
asmenų skaičiau šeimoje gali
siekti nuo 500 iki 1000 eurų.
Šių pakeitimų įsigaliojimui pakanka Vyriausybės
sprendimo, tačiau socialinės
apsaugos ir darbo ministras dar
turės patvirtinti individualaus
integracijos plano parengimo,
atnaujinimo ir stebėsenos bei
pažangos vertinimo tvarkos
aprašą.
LRV
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VYDŪNO JAUNIMO FONDO STIPENDIJOS
– SIEKIANTIESIEMS AUKŠTŲ IDEALŲ

Šventės garbės svečiai – Nijolės Banienės stipendijos įsteigėjas
Rimas Banys su žmona R. Baniene ir dukra F. Banyte. Rimanto
Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Š. m. rugsėjo 26 dieną 5 val. po pietų Lemonte, šalia Pasaulio
lietuvių centro (PLC) esančiame kiemelyje, vyko kasmetinė Vydūno
jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventė, įvertinusi aktyviausius,
gabiausius lietuvių kilmės jaunuolius, siekiančius užsibrėžtų tikslų
ir aukštų idealų. Renginį moderavo Vydūno jaunimo fondo valdybos
pirmininkė fil. Vida Brazaitytė.
„Sveikinu visus, atvyku- stipendijos studijuojantiems
sius šį šiltą vasarišką vakarą jaunuoliams.
į penktąją Vydūno jaunimo
Liautaud vardinės
fondo vardinių stipendijų
10,000 dol. stipendijos
įteikimo šventę, – renginiui
verslą studijuojantiems
prasidėjus į susirinkusiuosius
jaunuoliams
kreipėsi Vydūno jaunimo fonNuo 2016 m. dosnios gerado valdybos pirmininkė fil. darės Gražinos Liautaud dėka
Vida Brazaitytė. – Šie metai Vydūno jaunimo fondas teiprasidėjo su džiaugsmingu kia tris 10,000 dolerių vertės
Lietuvos Nepriklausomybės Liautaud vardines stipendijas
atkūrimo trisdešimtmečio lau- verslą studijuojantiems jaukimu, dainuojančios revoliuci- nuoliam (bakalaurantams, majos prisiminimu ir iškilmingu gistrantams, doktorantams).
jos pakartojimu. Deja, mums Jas dosni geradarė Gražina
sutrukdė negailestingas vi- Liautaud įkūrė savo vyro a.
rusas. Šiandien susirinkome a. James (Big Jim) Liautaud
pasveikinti gabiuosius mūsų atminimui. Stipendija skiriama
lietuviškos bendruomenės lietuvių kilmės studentams,
narius – studentus, kurių pa- kurie šiuo metu studijuoja ar
siekimus moksle norime įver- yra priimti ir užsiregistravę
tinti”. Vydūno jaunimo fondo studijuoti Ilinojaus valstijos
valdybos pirmininkė, rengi- pagrindiniame, pripažintame
nio dalyvius supažindinusi verslo universitete, siekdami
su saugumą dėl COVID-19 bakalauro, magistro ar daktaro
epidemijos užtikrinančiomis laipsnio.
taisyklėmis, pristatė į šventę
Verslininkas ir pedagogas
atvykusius garbės svečius – James Liautaud gimė 1936 m.
Nijolės Banienės stipendijos spalio 19 d., gyveno Čikagoje,
įsteigėją Rimą Banį su žmona įgijo mechaninės inžinerijos
Rima Baniene ir dukra Felicija bakalauro laipsnį Ilinojaus uniBanyte, ir apgailestavo, jog versitete Urbana–Champaign,
šį kartą susirinkome be mūsų dalyvavo Korėjos kare. 1963 m.
lietuviškosios visuomenės James Liautaud išrado metalo
narių bei Fondo rėmėjų. Prieš bei plastiko kompozito liejimo
prasidedant Vydūno jauni- technologiją, o po 8–erių metų
mo fondo stipendijų įteikimo įsteigė kompaniją „Capsonic
ceremonijai valdybos pir- Inc.”, kur gamino ir tiekė iš
mininkė fil. Vida Brazaitytė šios medžiagos pagamintas
šventės svečius supažindino detales elektronikos, buitinės
su Vydūno jaunimo fondo technikos, mašinų pramonės
tarybos pirmininku fil. dr. įmonėms Eldžine. Jis įsteigė neArūnu Draugeliu, tarybos vi- mažai verslų, pvz., „American
cepirmininku fil. dr. Robertu Antenna”, „K40 Electronics”.
Vitu ir Akademinio skautų Vėliau dėstė Ilinojaus universisąjūdžio Centro vadijos pirmi- tete Čikagoje, kur įkūrė „Process
ninku fil. Audriumi Aleksiūnu. Designed Training” – vadovaviRenginyje dalyvavo laikraščio mo apmokymo metodą, kuris
„Dirva” korespondentė Živilė buvo įvestas Liautaud institute
Gurauskienė.
Ilinojaus universitete Čikagoje.
VJF valdybos pirmininkei James Liautaud taip pat įvedė
fil. Vidai Brazaitytei pakvie- „Chicago Family Business
tus į sceną Vydūno jaunimo Council” DePaul universitete.
fondo tarybos pirmininką dr. Jis mirė 2015 m. spalio 23 d.,
Arūną Draugelį buvo įteiktos sulaukęs 79-erių metų.

Pirmasis laureatas – bakalaurantas Jokūbas Baranauskas,
studijuojantis ekonomiką
DePaul universitete. Jokūbas
savo stipendijos prašyme rašė:
„Po trejų sunkių metų universitete aš pagaliau pabudau ir
pradėjau daryti tai, ko visada
norėjau, tai, ką vis atstumdavau,
nes man būdavo per daug patogu būti savo burbule”.
Jokūbas yra ateitininkas,
lietuvių tautinių šokių grupės
„Grandis” šokėjas, Šv. Rašto
skaitinių skaitovas Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje Lemonte, vadovas įvairiose stovyklose.
Antrasis laureatas – Lukas
Saulis. Lukas pradėjo studijuoti
finansus ir apskaitą Ilinojaus uni-

Renginį moderavo Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Rimanto
Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

versitete Urbana-Champaign.
Lukas rašė, kad aukštojo mokslo
ekonomika (tiek makro-, tiek
mikro-) padėjo jam suprasti
žmonių elgesį ir tai, kaip veikia
rinkos, įmonės ir vyriausybės.
Antrajame kurse anglų kalba
(viešasis kalbėjimas) padėjo jam
įgyti pasitikėjimo savimi kaip
viešajam kalbėtojui. Jis teigia,
jog yra problemų sprendėjas,
kuriam patinka iššūkiai ir tikisi, jog baigęs studijas, po 5–7
metų, jis turės darbą, susijusį su
investicine bankininkyste arba
buhalterija. Po kelerių metų
darbo patirties jis sieks grįžti
į aukštesniąją mokyklą studijuoti vadybos magistrantūroje.
Lukas yra Lietuvių tautinių
šokių grupės „Grandis” šokėjas,
choristas, Eagle Scout, lacrosse
žaidėjas, įvairių organizacijų ir
klubų narys gimnazijoje, taip pat
savanoris ne viename projekte.
Trečiasis laureatas – Ivas
Stropus. Ivas pradėjo studijuoti
verslo administraciją Ilinojaus
universitete Čikagoje. Ivas rašė:
„Lankyti universitetą yra pasiekimas. Tai yra investicija ir ji
nėra pigi. Noriu studijuoti verslą, nes visada norėjau vadovauti
savo statybų įmonei. Aš noriu
kurti savo ateitį. Noriu lankyti
UIC miestelį, nes didžiąją dalį
savo vaikystės praleidau mieste.
Aš visada žavėjausi ir mėgau
miesto judėjimą. Mieste visada

kažkas vyksta ir tai skatina mintį, kad sunkus darbas atsiperka”.
Ivas yra skautas vytis, Eagle
Scout, Lietuvių tautinių šokių grupės „Grandis” šokėjas,
buriuotojas, lenktynininkas,
savanoris skautų veikloje, lituanistinėje mokykloje ir kitur.
Fil. Gražinos Musteikytės
vardinė stipendija
68-erius metus gyvuojantis
Vydūno vardo jaunimo fondas
remia lietuvių studentų studijas
ir vertingų knygų leidimą, skiria
mokslo premijas Akademinio
skautų sąjūdžio garbės narių
vardais.
Vydūno jaunimo fondas,
siekdamas įvykdyti Gražinos
Musteikienės testamentą, įkūrė fil. Gražinos Musteikytės
vardinę stipendiją. Didžioji
mecenatė labai mylėjo Lietuvos
jaunimą, jį rėmė ir tikėjo jo
ateitimi. Gražina Musteikienė,
norėdama įprasminti dukters
Gražinos, anksti iškeliavusios
į Amžinybę, atminimą, kreipėsi į Vydūno jaunimo fondą,
prašydama įsteigti stipendiją
studijuojantiems ir aktyviai
dalyvaujantiems skautų veikloje
lietuvių kilmės jaunuoliams.
Šių metų fil. Gražinos
Musteikytės 10,000 dol. vertės
vardinės stipendijos laureatė – g.
t. n. Maya Chiapetta. Sesė Maya
šiais metais baigia savo studijas
Pietų Karolinos universitete
pedagogikos ir ispanų kalbų
srityse. Ji rašė: „Aš pasirinkau
pedagogikos sritį, kad galėčiau
dirbti su jaunimu ir padėti jam
atrasti, kiek jis gali pasiekti.
Papildomai pasirinkau ispanų
kalbą todėl, kad manau, jog
yra svarbu, kad visi, kol yra
jauni, išmoktų antrą kalbą”.
Sesė Maya nesėdi vietoje – ar
tai būtų skautų susibūrimas, ar
lietuvių jaunimo suvažiavimas –
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Banys) atminimui. Ši stipendija
teikiama lietuvių kilmės studentams, kurie yra studijavę bent
dvejus metus Ilinojaus valstijos
pagrindiniuose pripažintuose
meno universitetuose bei kolegijose, siekdami įgyti meno
studijų (tapybos, keramikos,
skulptūros, grafinio dizaino,
animacijos ir pan.) bakalauro,
magistro ar daktaro laipsnius.
Dailininkė N. Banienė gimė
1934 m. Kaune. Po II pasaulinio
karo atvyko į Čikagą, kur studijavo Ilinojaus ir „Roosevelt”
universitetuose. Studijas tęsė
Čikagos meno institute, kurį
baigė 1957 m. Netrukus dailininkės kūriniai – paveikslai,
brėžiniai, koliažai bei knygų
iliustracijos – buvo eksponuojami parodose. Menininkė dalyvavo per 20 grupinių parodų,
surengė 4 autorines kūrybos
parodas. N. Banienės kūryboje
vyravo gamtos peizažai, ypač
pavasario gėlės. N. Banienė
priklausė La Grange, IL Meno
lygai. Dailininkė mirė 2007 m.
lapkričio 18 d.
Šių metų N. Banienės 5,000
dol. vertės vardinė stipendija
skirta Mantui Motekaičiui.
Mantas Motekaitis – bakalaurantas, studijuojantis Film &
TV Documentary su filosofijos
minor DePaul universitete.
Prašyme skirti stipendiją jis
rašė: „Dokumentiniams filmams
kurti reikalingas bendradarbiavimas, finansavimas, kelionės
ir daug laiko. Nepaisant šių sunkumų, nematau savęs darančio
ką nors kita. Man yra artimas
šis kūrybinis gyvenimo būdas.
Didžiausią nusiraminimą radau
savo sprendime siekti šios karjeros, kai 2019 m. šešis mėnesius
studijavau užsienyje, Čilėje.
Prisiverčiau keliauti į svetimą
šalį turėdamas tik kuprinę ir

Šalia PLC esančiame kiemelyje susirinkusios stipendininkų šeimos
stebėjo penktąją Vydūno jaunimo fondo stipendijų įteikimo šventę.
Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

visuomet jame dalyvauja ir net
jam vadovauja. Šiuo metu ji yra
Čikagos skyriaus Akademikių
skaučių draugovės / Korp! Vytis
valdybos vicepirmininkė.
Nijolės Banienės 5,000
dol. vardinė stipendija
remti meno studijas
pasirinkusius jaunuolius
2018 metais dosnusis geradaris Rimas Banys įkūrė 5,000
dolerių stipendiją savo žmonos
a. a. Nijolės Banienės (Nyole

fotoaparatą. Būdamas ten praleidau laisvalaikį žygiuodamas po
Andų kalnus, fotografuodamas
nuostabius peizažus ir kurdamas
du dokumentinius filmus. Teko
prisitaikyti prie sunkiausių fotografavimo sąlygų ir pasinerti
į svetimą kultūrą „.
Po laureato pristatymo renginio moderatorė VJF valdybos
pirmininkė fil. Vida Brazaitytė
priminė, kad šventės svečiai su
(Nukelta į 6 psl.)
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VJF padėką išsako LSS Broniaus Kviklio stipendijos laureatė
Ariana Chiapetta. Šalia – VJF valdybos pirmininkė fil. Vida
Brazaitytė ir VJF tarybos pirmininku fil. dr. Arūnas Draugelis.
Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

(Atkelta iš 5 psl.)

VYDŪNO JAUNIMO
FONDO STIPENDIJOS
– SIEKIANTIESIEMS
AUKŠTŲ IDEALŲ
Manto veikla turės galimybę
susipažinti po vakarienės, nes jis
šiuo metu yra išvykęs filmuoti
medžiagą naujam dokumentiniam filmui.
Lietuvių skautų
sąjungos (LSS) vardinės
stipendijos
Nuo 2010 metų Vydūno
jaunimo fondas pradėjo skirti
1,000 dol. vardines stipendijas studijuojantiems Lietuvių

Čikagos katalikiško laikraščio
„Draugas” bendradarbis, buvo
Lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius.
Pirmoji Broniaus Kviklio
vardinė stipendija Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininko fil. dr. A. Draugelio buvo
įteikta laureatei g. t. n. Arianai
Chiapettai. Sesė Ariana įstojo į
„Nerijos” tuntą 2006 m. Ji yra
buvusi tunto komendantė, jūrų
jaunių vadovė, taip pat Detroito
žiemos stovyklos vadovė bei
Atlanto rajono stovyklos buriavimo instruktorė. Sesė Ariana
studijuoja Animal science ir

Fil. dr. Andrius Kudirka kartu su VJF valdybos pirmininke fil.
Vida Brazaityte pasirašė naujai įsteigtos stipendijos sutartį. Rimanto
Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

skautų sąjungos nariams. 2020
metais nutarta šią stipendiją
padidinti iki 1,500 dol. Iš viso
šiais metais paskirta 19 1,500
dol. vertės stipendijų. Šių metų
stipendijos pavadintos Broniaus
Kviklio vardu.
Bronius Kviklys gimė 1913
m. lapkričio 10 d. Zastrone,
Daugailių valsčiuje, Utenos
apskrityje. Jis buvo Lietuvos
ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas. 1937 m. Vytauto
Didžiojo universitete, Kaune,
Teisės fakultete baigė ekonomiką, 1938-1941 m. – teisę Kauno
ir Vilniaus universitetuose. Nuo
1951 m. gyveno Čikagoje,
kur aktyviai dalyvavo lietuvių
išeivijos organizacijų veikloje
bei rūpinosi lietuviškų relikvijų rinkimu. Redagavo: 1948
m. – „30 metų”, 1953 m. –
„400 metų pirmajai Nemuno
poemai”, 1948-1950 m. –
„Vytis”, 1951-1956 m. – „Mūsų
Vytis”, 1952-1953 m. – „Ad
Meliorem!”. 1952-1980 m. –

Criminal justice Mičigano universitete.
Antroji laureatė – g. Julia
Custardo. Sesė Julia įstojo į
„Nerijos” tuntą 2007 m. 2018-

Andrius skautų veikloje,
„Lituanica” tunte, pradėjo dalyvauti 2007 m. Jis – puikus pagalbininkas tunte, vadovas stovyklose, taip pat yra Eagle Scout.
Andrius studijuoja Actuarial
Science Purdue universitete.
Kadangi brolis Andrius
Deuschle negalėjo šį savaitgalį
grįžti iš universiteto, buvo perskaityta jo padėka.
Ketvirtasis laureatas – s.
v. Jonas Deuschle. Brolis
Jonas įstojo į „Lituanica” tuntą
2007 m. Jis – buvęs vilkiukų
vadovas, patikimas pagalbininkas įvairiose iškylose,
Kaziuko mugėse, taip pat yra
Eagle Scout. Jonas studijuoja Computer Information
Systems Bradley universitete.
Brolis Jonas Deuschle taip
pat negalėjo grįžti iš universiteto, todėl prašė perskaityti jo
padėką šventės svečiams.
Penktasis laureatas – s. v.
Jokūbas Gučius. Jokūbas į
„Lituanica” tuntą įstojo 2007
m. Jis – buvęs skautų draugininko pavaduotojas stovyklose, pagalbininkas darbo
savaitgaliais Rako stovykloje,
taip pat mugėse ir kituose
lėšų telkimo vajuose. Brolis
Jokūbas studijuoja verslą ir
psichologiją Alabamos universitete.
Kadangi brolis Jokūbas
negalėjo atvykti, stipendiją
atsiimti buvo pakviesti jo tėveliai – Jūratė ir Žilvinas Gučiai.
Šeštoji laureatė – g. fil.
Vaida Narytė. Sesė Vaida yra
Čikagos skyriaus Akademikių
skaučių draugovės / Korp!
Vytis valdybos sekretorė, ilgametė „Nerijos” tunto įvairių
pareigų vadovė. 2019 m. ji
baigė Millikin universitetą,
įgijo meno terapijos bakalauro
laipsnį. Šiuo metu ji studijuoja
St. Mary-of-the-Woods kolegijoje, siekia meno terapijos
magistro laipsnio.
Septintoji laureatė – vyr.
sk. kand. Monika Ringytė.
Sesė Monika skautų veikloje
pradėjo dalyvauti 2011 m.

Liautaud vardinės stipendijos laureatai. Rimanto Kunčo-Žemaitaičio
nuotr.

2019 m. buvo ūdryčių ir jaunių
vadovė, praėjusiais metais – jaunių vadovė. Ji – oro skautė, yra
dalyvavusi Philmont iškyloje,
taip pat dirbo su rizikos grupės
vaikais Lietuvoje, bendradarbiavo su „Vaiko vartai į mokslą”
organizacija.
Trečiasis laureatas – s.
v. Andrius Deuschle. Brolis

„Aušros Vartų” - Kernavės
tunte. Ji – buvusi skaučių
vadovė, dalyvauja darbo savaitgaliais Rako stovykloje
ir skautų akademikų suvažiavimuose. Sesė Monika studijuoja cybersecurity DePaul
universitete, siekia magistro
laipsnio.
Aštuntoji laureatė – g.

kand. Arija Simonaitytė. Sesė
Arija įstojo į „Nerijos” tuntą
2010 m. Ji yra ūdryčių ir jūrių
jaunių vadovių pagalbininkė,
buvusi laužavedė ir vandens
sergėtoja stovyklose. Sesė
Arija studijuoja matematiką
Purdue universitete.
Paskutinysis, devintasis,
laureatas – s. v. senj. Vytas
Stankus. Brolis Vytas įstojo į
„Lituanica” tuntą 2006 metais.
Jis – buvęs vilkiukų draugininko pavaduotojas, praeityje
vadovavęs skautams ir prityrusiems skautams. Brolis Vytas
studijuoja kasybos inžineriją
Kentukio universitete.

skautų veikloje ir jai vadovauja Detroite. Savo prašyme
jis atskleidė, jog pagrindinis
jo tikslas – baigus studijas
dirbti NASA, kur galėtų ištirti
keistą juodųjų skylių prigimtį
ir išplėsti savo žinias.
Antroji laureate – g. kand.
Arija Simonaitytė. Su sese
Arija susipažinome anksčiau.
Ji rašė: „Gerbiamas fil. dr.
A. Kudirka studijavo Purdue
universitete, kuriame dabar
studijuoju aš, jis domėjosi
matematika, kaip ir aš. Aš
siekiu sekti jo pavyzdžiu –
siekti aukštesnio mokslo ir būti
aktyvi lietuvė”.

LSS Broniaus Kviklio vardinės stipendijos laureatai. Rimanto KunčoŽemaitaičio nuotr.

Kadangi brolis Vytas
Stankus negalėjo grįžti namo,
stipendija buvo įteikta jo mamai, fil. Renatai Stankienei,
Fondo iždininkei.
Naujai įsteigta stipendija
Vydūno jaunimo fondas
gyvuoja 68-erius metus dosniųjų aukotojų ir rėmėjų dėka.
Fondas dėkingas ypač tiems
aukotojams, kurie aukoja pinigus įkurti šeimos narių vardines premijas ir stipendijas,
suteikiančias paramą Lietuvos
universitetuose studijuojantiems studentams skautams
bei Lietuvių skautų sąjungos
skautams akademikams.
VJF valdybos pirmininkei
fil. Vidai Brazaitytei į sceną
pakvietus Vydūno jaunimo fondo tarybos narį fil. dr. Andrių
Kudirką renginio svečiams
buvo apibūdinta naujai įsteigta
vardinė stipendija. Kudirkų
šeima – sesuo, žmona, 3 sūnūs
ir duktė su šeimomis, paaukojo
20 000 dol. įkurti fil. dr. Arvydo
Kudirkos vardinę stipendiją.
Kadangi stipendija įkurta
neseniai, prašymus pateikė tik
du kandidatai. Nebuvo lengva
Kudirkų šeimos atstovui atrinkti
laureatą, todėl nutarta šiais, pirmaisiais stipendijų įteikimo metais, apdovanoti abu kandidatus.
Pirmasis laureatas – s. v.
Lukas Mitrius. Brolis Lukas
studijuoja fiziką Notre Dame
universitete. Jis dalyvauja

Renginio moderatorei fil.
Vidai Brazaitytei paminėjus,
jog didelis džiaugsmas, kad
kuriama nauja, prasminga
Vydūno fondo vardinė stipendija, į sceną buvo pakviestas
fil. dr. Andrius Kudirka, kuris,
kartu su VJF valdybos pirmininke fil. Vida Brazaityte,
šventės metu pasirašė naują
stipendijos sutartį.
VJF fondo valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė,
renginio svečius pakvietusi pabendrauti ir pasidalyti mintimis
prie vaišių stalo, visiems, susirinkusiems į Vydūno jaunimo
fondo stipendijų įteikimo šventę, išreiškė nuoširdžią padėką
Vilhelmo Storosto-Vydūno
žodžiais: „Aš iš lietuvių tautos
laukiu, kad ji vykdytų žmogaus
ir tautos gyvenimo prasmę, tai
esti, kad ji siektų aukštesnio,
kilnesnio žmoniškumo”.
Šventei baigiantis renginio
moderatorė pakvietė visus
peržiūrėti Nijolės Banienės
vardinės stipendijos laureato
Manto Motekaičio sukurtus dokumentinius filmus ir kreipėsi
į laureatus: „Jaunime, įsidėmėkite šiuos Vydūno žodžius.
Siekite geresnio, aukštesnio
idealo. Vydūno jaunimo fondas
reiškia nuoširdžią padėką Jums
visiems. Sveikiname mūsų
nuostabų jaunimą!”
„Dirvos” korespondentė
Živilė Gurauskienė
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AIRIJOJE PAMINĖTOS
FELIKSO VAITKAUS SKRYDŽIO
85-OSIOS METINĖS
Rugsėjo 28 d. Airijoje
vyko renginiai, skirti paminėti legendinio lietuvių
lakūno Felikso Vaitkaus skrydžio per Atlantą 85 –ąsias
metines.
1935 metų rugsėjo 21 d.
lakūnas, lėktuvu „Lituanica II”
pakilęs iš oro uosto Niujorke,
kitą dieną planavo pasiekti Kauną, tačiau dėl techninių problemų buvo priverstas leistis netoli Balinrobo
(Ballinrobe) miesto Airijoje.
Lėktuvo nusileidimo vietoje
pastatytas paminklinis akmuo,
o vienoje miesto aikščių 2015
metais buvo atidengtas paminklas skrydžiui – sumažinta
„Lituanica II” kopija.
Kaip ir kiekvienais metais, Balinrobės mieste vyko
minėjimas, kuriame dalyvavo
vietos lietuvių bendruomenės
ir miesto atstovai, o netoliese esančio šv. Patriko kalno

viršūnėje tradiciškai buvo
iškeltos Lietuvos vėliavos.
Nors šiemet dėl pandemijos ir karantino renginiuose
dalyvauti galėjo tik labai
ribotas žmonių skaičius,
tačiau dėl specialios laidos
internete „Mums vis dar
reikia sparnų” visi norintys
galėjo prisiminti legendinį
skrydį ir pagerbti Feliksą
Vaitkų. Pasisakydamas laidoje Lietuvos ambasadorius
Airijoje Egidijus Meilūnas
pabrėžė, kad Felikso Vaitkaus
skrydis ne tik išgarsino
Lietuvą pasaulyje ir nutiesė
pirmuosius žmogiškus tiltus
tarp Lietuvos ir Airijos, bet
ir įkvėpė ateities kartas naujiems žygdarbiams.
Laidos metu Airijos lietuvių katalikų misijos kapelionas kunigas Egidijus
Arnašius pristatė žinomo
Airijos dailininko Tom Byrne

Prie 2015 metais atidengto paminklo skrydžiui – sumažintos „Lituanica II” kopijos.

nutapytą Felikso Vaitkaus
portretą, kuris yra eksponuojamas Lietuvos ambasadoje
Dubline.
Renginius, skirtus skry-

REGIONINIS LIETUVOS GARBĖS KONSULŲ SUSITIKIMAS

džiui paminėti, surengė ilgametės F. Vaitkaus atminimo Airijoje puoselėtojos
Mirandos Jankauskienės vadovaujama vietos lietuvių

LR URM

bendruomenė ir Lietuvos
ambasada Airijoje, laidą parengė Airijos lietuvių kultūros
asociacijos vadovas atlikėjas
Darius Mileris.
LR URM

MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTĖ
RIMDŽIŪNUOSE

Lietuvos Respublikos
ambasadorius Baltarusijos
Respublikoje Andrius Pulokas
dalyvavo Mokslo ir žinių šventėje Rimdžiūnų vidurinėje mokykloje (Astravo raj.) lietuvių
mokomąja kalba.
Ambasadorius sveikindamas mokytojus, moksleivius
ir jų tėvelius su Rugsėjo 1-ąja,
pasidžiaugė ne tik didėjančiu
mokinių skaičiumi mokykloje,
bet ir galimybe mokyklos patalpose veikti lietuviškam vaikų
darželiui.
Mokyklą pradėjusiems lan-

kyti septyniems pirmokėliams
ambasadorius įteikė simbolines dovanėles ir paskatino
drąsiai žengti mokslo ir žinių
keliu. „Būkite žingeidūs, kurkite, pažinkite ir tobulėkite.
Puoselėkite tautiškumo tradicijas, pažinkite Lietuvos
istoriją, kultūrą ir papročius”,
palinkėjo A. Pulokas moksleiviams.
Šiemet į Rimdžiūnų vidurinę
mokyklą lietuvių mokomąja
kalba sugužėjo 71 moksleivis, iš
kurių – septyni pirmokai ir trys
abiturientės.
LR URM

Lietuvos ambasada Tokijuje surengė antrąjį regioninį Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Pietryčių
Azijos valstybėse dirbančių Lietuvos garbės konsulų susitikimą.
LR URM

Spalio 7 d. Lietuvos ambasada Tokijuje surengė antrąjį regioninį Australijoje,
Naujojoje Zelandijoje ir
Pietryčių Azijos valstybėse
dirbančių Lietuvos garbės
konsulų susitikimą.
Ambasadorius Gedimin a s Va r v u o l i s p a d ė k o -

jo Australijoje, Naujojoje
Zelandijoje, Filipinuose,
Indonezijoje ir Singapūre
dirbantiems garbės konsulams
už jų pagalbą organizuojant
Lietuvos piliečių repatriaciją
COVID-19 pandemijos sukeltos tarptautinio susisiekimo
krizės metu.

Susitikime aptarti garbės
konsulų darbo organizavimo,
konsulinės veiklos, Lietuvos
ambasados Australijoje atidarymo, Seimo rinkimų, kultūros sklaidos, verslo ryšių
plėtros, prekybos ir investicijų
į Lietuvą skatinimo klausimai.
LR URM

LR ambasadorius Baltarusijos Respublikoje Andrius Pulokas pasveikino Mokslo ir žinių šventėje Rimdžiūnų vidurinėje mokykloje
(Astravo raj.).
LR URM

LIETUVOS AMBASADA JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
PRISIJUNGĖ PRIE LONDONO ŠV. PATRIKO ROMOS KATALIKŲ
KAPINIŲ TVARKYMO

Po Londono Šv. Patriko Romos katalikų kapinių tvarkymo talkos.
LR URM

Spalio 10 d. Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje
kolektyvas prisijungė prie
Jungtinės Karalystės lietuvių
ir Šv. Kazimiero parapijos
bendruomenių organizuotos
Londono Šv. Patriko Romos
katalikų kapinių tvarkymo
talkos.
Šiais metais į jau tradicine
tapusią talką susirinko nemažai lietuvių – apie 12 žmonių.
Ačiū visiems tautiečiams,

kurie prisidėjo ir metai iš metų
padeda palaikyti vieningos
lietuvių bendruomenės JK
dvasią.
Šiose 19 amžiaus kapinėse palaidota apie du šimtus
Lietuvos piliečių. Šių kapinių
svarbą lietuviams taip pat
žymi ir lietuvių bendruomenių
pastatytas savo dydžiu išsiskiriantis paminklas, skirtas
lietuvių kariams, žuvusiems
Didžiosios Britanijos kariuo-

menės gretose Antrojo pasaulinio karo metu.
Apsilankymo metu taip
pat buvo prisiminti ir tose
pačiose kapinėse amžinajam
poilsiui atgulę ilgamečiai Šv.
Kazimiero Londono lietuvių
bažnyčios kunigai Kazimieras
Aloyzas Matulaitis ir
Aleksandras Geryba, Lietuvos
diplomatai Bronius Kazys
Balutis ir Vincas Balickas.
LR URM
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TARP TIESOS IR MELO –
ICCHAKO ARADO PRISIMINIMAI,
KELIAUJANT Į SIONO KALNO
VIRŠŪNĘ
Violeta Rutkauskienė

(Pradžia š.m. „Dirvos” rugsėjo 15 d. laidoje)

III.
Knygoje nepamiršti svarbūs
to laikotarpio įvykiai: žydų ir
lietuvių padėtis sovietų okupacijos pradžioje, susidariusi situacija ir kylanti tautų priešprieša
sovietams traukiantis, paniškai
bėgant Raudonajai armijai iš
Lietuvos. Atsiminimuose paliestos Lietuvos žmonių nuotaikos ir parodytas žydų jaunuomenės aklas žavėjimasis
sovietais ir aklas tikėjimas, jog
Raudonoji armija po trijų dienų
grįš ir išvaduos. Gan plačiai
paliesti Švenčionių žydų bendruomenės išgyvenimai, geto
sukūrimas ir jo sunaikinimas,
pasinaudojant Vilniaus geto
žydų policijai (Y. Aradas, p.
157-161). Paliesti ir tarpusavio
žmonių santykiai, jų laikysena ir
elgesys, aprašyti atskiri įvykiai
palietusieji ne paties Y. Arado ar
žydų bendruomenės gyvenimą,
bet ir daugelio Lietuvos žmonių
likimus. Knygoje Y. Aradas
plačiai aprašo Švenčionių geto
antifašistinės pogrindinės organizacijos sukūrimą, jos veiklą,
o taip pat vėlesnį jos narių
įsitraukimą į sovietų partizanų
būrius (Y. Aradas, p. 99-120).
Knyga atskleidžia ir paties Y.
Arado poziciją Lietuvos atžvilgiu. Lietuvos jis nelaikė savo
Tėvyne, nes gimė lenkų okupuotoje Lietuvos dalyje, augo
Varšuvoje. Tad Lietuva, lietuvybė ne lietuviui Y. Aradui nekėlė jokių jausmų, jis nesuprato
Lietuvos žmonių siekių ir kovos
už nepriklausomybę, kaip ir
daugelis jo tautiečių jautė didelę
simpatiją ir prisirišimą Sovietų
Sąjungai ir Raudonajai armijai
išvaduotojai. Todėl netenka
stebėtis, kad tikrieji Lietuvos
gynėjai I. Arado supratime buvo
tik sovietiniai partizanai/diversantai, o ne kokie kiti kovotojai
už Lietuvos laisvę. Lietuvoje,
anot Y. Arado, jų nebuvo, nėra
ir niekados nebus.
Sovietų režimas
Y. Arado akimis
Iki Lenkijos okupacijos
I. Aradas su tėvais gyveno
Varšuvoje, o atėjus ir įsigalėjus
vis griežtesniam nacių režimui, šeima nutarė grįžti į savo
gimtąsias vietas Švenčionyse.
Sugrįžimas nebuvo lengvas,
netgi lemtingas. Trylikametis
Y. Aradas 1939 m. gruodžio
25 d. atsisveikinęs su savo
tėvais Varšuvos geležinkelio
stotyje, jų niekada nesulaukė
gimtinėje ir niekada nepamatė
savo gyvenime. Tuo laiku dar
tūkstančiai žydų, skaičiuojama
jų iki 300 tūkst. (Y. Aradas, p.
56) - daugiausiai jaunų žmo-

galbos draugijos, kurias jie
kūrė mieste metų metais, išardytos ir sunaikintos. Švietimo
sistemos pagrindai, jidiš kalbos, senojo testamento studijos
pakeistos Sovietų Sąjungos
istorija ir marksistiniu mokymu. Uždarius ar sumažinus
tradicines žydų mokyklas
jaunimui tenka rinktis moky-

Švenčionių turgus iki II Pasaulinio karo..

nių, palikusių savo gimtąsias
vietas Lenkijoje, bandė ieškoti
saugesnio gyvenimo pasklisdami į rytus, kurie tuo laiku jau
buvo Sovietų Sąjungos.
Gimtieji Švenčionys sugrįžusį paauglį pasitiko pasikeitę.
Miesto vaizdas - namai tie
patys, atpažįstami, tačiau žydų
bendruomenės gyvenimo ritmas ne toks judrus, kaip buvo
lenkų valdžios metais. Sovietų
tvarka ir taisyklės sukūrė kitą
atmosferą. Turgus, miesto
pagrindinė dvasia, apmiręs.
Valstiečiai čia neveža savo
prekių, nes aplinkui nieko
nėra, ką jie galėtų nupirkti už
priprekiautus pinigus. Privati
prekyba mirusi, tik valstybinės
parduotuvės parduoda druską
ir degtukus. Valstiečiai savo
produkciją keičiasi kažkur
toliau nuo valdžios akių.
Žydų bendruomenės gyvenimas, institucijos, visuomeninės, kultūrinės religinės
organizacijos, savitarpio pa-

Švenčionių Sinagoga.

klas dėstomas rusų kalba (Y.
Aradas, p. 63). Čia kažkaip
netikėtai Y. Aradas nutyli
faktą apie įstojimą į sovietinių
pionierių gretas, tačiau apie
tai prisipažįsta rusų žurnalistams 2014 metais. 12
Žydų biblioteka sujungta
su miesto, populiariausios
knygos hebrajų ir jidiš kalbomis konfiskuotos, kai kuriose
sinagogose įkurti kariniai
sandėliai, kitur grūdų saugyklos. Tradiciniai žydų verslai
uždrausti, smulkios įmonės
ir privatus verslas privatizuoti. Menininkai ir amatininkai suvaryti į kooperatyvus.
Pavieniai gyventojai, netekę
savo verslų, dirba valstybinėse įmonėse. Tik vietiniai
komunistai ar importuotieji
iš sovietijos gauna vadovaujančias pozicijas. Pradėjus apsiprasti su naujomis gyvenimo
sąlygomis, įvyksta permainos
- Švenčionys 1940 m. pereina
Lietuvos priklausomybei, bet

netrukus atsiduria ten, kur neseniai buvo - sovietų valdžioje.
Žydų organizacijos pereina
į pogrindį, jaunimo užsiėmimai hebrajų ir jidiš kalbomis,
sionistų draugijų užsiėmimai
vyksta laukuose, prie ežero,
miške, slepiantis nuo NKVD
akių. Tačiau vietinių žydų
tarpe atsirado ir tokių, kurie
nusisuko nuo savo šaknų ir
greitai tapo entuziastingais
komunistais. Tokių, kaip sako
Y. Aradas savo knygoje, buvo
nemažai. (Y. Aradas, p. 66)
Sovietų okupacija 1941-jų birželis
Pristatydamas knygą ir
duodamas interviu Lietuvos
spaudai JAV Milersvilio universiteto profesorius emeritas
S. Sužiedėlis sakė: - „Pirmą
sovietmetį buvo nemažai
žydų komunistų, kurie persekiojo ir savo tautiečius, ir lietuvius. Bet žydų visuomenėje
tie komunistai žydai sudarė
labai mažytę dalį. Dauguma
buvo arba religingi, arba
sionistai, arba kartais tiesiog
kairieji, bet be piktų tikslų”.
Savo knygoje apie tai kalba ir
Y. Aradas. Štai ką jis pasakoja
apie įvykius Švenčionyse ir
Lietuvoje. 1941 m. birželio
14-ją miestą ištikusį šoką,
kada NKVD ir sovietų milicija per naktį suėmė šimtus žmonių ir juos areštavo.
Areštuotieji daugiausiai buvusieji Lenkijos vyriausybės nariai, žemės savininkai,
karininkai, turtingesnieji ir
partijų aktyvistai (išskyrus
komunistus). Tokie NKVD
reidai tą naktį buvo atlikti
visoje Lietuvoje. Apytikriai
30 tūkst., ištisos šeimos, tą
naktį suimtos ir išgabentos į
Sibirą ir Kazachstaną gyvulinių traukinių vagonuose.Tarp
šių ištremtųjų buvo 5-6 tūkst.
žydų, jų tarpe – sionistų
lyderiai, namų ir žemės savininkai, pabėgėliai iš Lenkijos.
Daugelis švenčioniškių šeimų
ištremta taip pat. Tarp jų žinomi žmones - Švenčionių elitas.
Y. Aradas pastebi Lietuvoje
augantį pasipiktinimą sovietų
režimu, kuris, anot knygos

miestai.net

autoriaus, iššaukė ir kylančią
antisemitizmo bangą. Nes
tūkstančiai žydų, anot I.
Arado, suvaidino gan didelį
vaidmenį komunistų partijos vadovybėje, kuri ir buvo
atsakinga už šiuos trėmimus. (Y. Aradas, p. 68) Deja,
prisiminimų autorius nerado
reikalo savo pasakojimo pailiustruoti nors keliais tikros
istorijos pavyzdžiais, parodančiais, kodėl toji antisemitizmo banga Lietuvoje taip
staigiai sukilo. Aiškesniam
vaizdui pakaktų pavardinti
nors kelių žymesnių kolaborantų enkavedistų pavardes, kaip broliai Zimanai,
Todesas, Dembo, Slavinas,
Rozauskas, Dušankis, J.
Komodaitė, kad primintume
tuos, kurie atliko patį žiauriausią darbą kankindami ne
tik lietuvius, bet ir pačius žydus. Siekiant objektyvumo Y.
Aradas privalėjo priminti faktą apie Izraelio valstybės ministrą pirmininką Manachemą
Beginą, kurį Vilniuje NKVD
kalėjime žiauriai kankino
tardytojas žydas. Apie tai rašo
M. Beginas savo prisiminimų
knygoje.
Tad tokio padidinto nepasitenkinimo sovietais ir
žydais įkarštyje, vokiečių armija įžengė į Sovietų Sąjungos
okupuotą Lietuvą. Raudonoji
armija paniškai bėga, visiškai
sunaikinta, o Y. Aradas ir jo
draugai šventai tiki, kad toji
armija už trijų dienų sugrįš ir
išvaduos.....
Komunistai pamiršo
palikti nurodymus
Vilčiai blėstant, jog sovietai sugrįš už kelių dienų ir
išvaduos, Y. Aradas nuogąstauja, kad pasitraukdami iš
Švenčionių sovietų pareigūnai ir komunistai žmonėms
nepaliko jokių pamokymų ir
nurodymų, kaip elgtis vokiečiams atėjus: bėgti ar pasilikti. Paskutiniuosius sovietų
armijos bėglius Švenčionių
gyventojai lenkai ir lietuviai
palydi piktais žvilgsniais
ir replikomis. Y. Aradui tai
nepatinka, jis negali to pakęsti. Susižavėjimui bėgančia
sovietų armija gęstant, švenčioniškiai iš Lietuvos besitraukiančių pabėgėlių sužino,
jog visa Lietuva jau užimta
vokiečių, Raudonoji armija
sutriuškinta, o Lietuvos kariuomenė, buvusi paversta
Raudonosios armijos dalimi,
nuo tada, kai Lietuva tapo
sovietine respublika, išdavikiškai nukreipė ginklus prieš
sovietus...
(Bus daugiau)
12. А.Василенко, В.Ройтберг.
Ицхак «Толька» Арад
(Рудницкий)
https://frontstory.ru/memoirs/
palestina/itskhak-tolkaarad-rudnitskiy/
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UŽMIRŠTŲ IR PRIKELTŲ DVARŲ PĖDSAKAIS
Pasaulio istoriją mums atskleidžia senieji rankraščiai, muziejų eksponatai ar žmonių pasakojimai, bet visada vertingiausia
pažinti ir atrasti pačiam, todėl rugsėjo 18-20 dienomis per 30
užsienio lietuvių studentų leidosi į pažintinę–edukacinę kelionę
„Antras Lietuvos dvarų gyvenimas”, kurios pagrindinis tikslas
– pažinti Lietuvos istoriją keliaujant dvarų pėdsakais.
Per trijų dienų kelionę
Užsienio lietuvių studentų
klubas (ULSK) aplankė šešis dvarus, visi jie – labai
skirtingi: vieni – restauruoti,
prabangūs turistų traukos centrai, kiti – užkaltais langais ir
apleistais dvaro parkais, tačiau
kiekvienas jų turintis vienas už
kitą įdomesnes ir tarpusavyje

dažnai susietas istorijas.
Penktadienio rytą išvykę
iš Vilniaus studentai patraukė
Kėdainių kryptimi, kur aplankė apleistą Lančiūnavos dvarą.
Pro girgždančius vartelius
patekus į dvaro teritoriją visus
maloniai nustebino pasitinkančios stirnos.
Kelionė tęsėsi Kėdainiuose,

susipažįstant su šio miesto
akcentais, maldos namais.
Apsistojus Bistrampolio dvare,
kurio žirgyne jodinėti jau laukė
žirgai Rolita ir Čikita, vakaras
tęsėsi susipažįstant su kiekviena dvaro kertele, pasakojant
slaptas istorijas ir aplankius koplytėlę, skirtą Jurgiui Bieliniui
ir kitiems knygnešiams atminti.
Keliaudami link Biržų studentai aplankė Baisogalos ir
Šeduvos dvarus, Šeduvos senąsias žydų kapines bei legendomis apipintą Šeduvos malūną,
ir galiausiai – ypač turtingą
savo ekspozicijomis Biržų

ULS klubo nariai aplankė Bistrampolio Knygnešių koplyčią, apie kurios atsiradimą pasakojo teatralizuotą ekskursiją po Bistrampolio dvarą pravedusi ponia Michalina.
Autorės nuotr.

TREČIASIS NIUJORKO BALTIJOS ŠALIŲ KINO FESTIVALIS
KELIASI Į VIRTUALIĄ ERDVĘ IR PASIEKS JAV VISUS
Trečiasis Niujorko Baltijos
šalių kino festivalis 2020-aisiais sugrįžta atsinaujinusiu
virtualiu formatu. Šiemet festivalis žiūrovams siūlo tris
skirtingas kino programas. Jos
bus pristatytos spalio 15–18
d., spalio 29–lapkričio 1 d., ir
lapkričio 12–15 d. Šis naujas
virtualus formatas leidžia
praplėsti festivalio geografines
ribas ir pristatyti naujausius,
įdomiausius ir aktualiausius
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
filmus bei virtualius susitikimus su kino kūrėjais ne tik
pasaulio kultūros sostinės,
Niujorko, žiūrovams, bet ir
visiems gero kino mėgėjams
visose Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
„Susiklosčiusi galimybė
Baltijos šalių filmams keliauti
po visas Jungtines Amerikos
Valstijas tik įrodo, kad ne visi
šios pandemijos scenarijai yra
blogi, – teigia Lietuvos kino
centro Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus
vedėja Dovilė Butnoriūtė.
– Kinas – bene vienintelė kultūros sritis, taip pasiduodanti
virtualumui gerąja prasme, ir

mums be galo smagu, kad ši
stipri programa ją išbandys –
tai nuostabi proga supažindinti
su mūsų kinu pačias įvairiausias auditorijas.”
Niujorko Baltijos šalių
kino festivalio organizatoriai
kviečia JAV žiūrovus pažvelgti
į pasaulį Baltijos šalių gyventojų akimis ir kartu patirti visą
žmogiškųjų emocijų spektrą,
įsikvėpti neprarasti vilties,
nepaliauti svajoti ir paversti
šį nežinomybės kupiną pandemijos laikotarpį atspirties
tašku teigiamiems pokyčiams
ateityje.
Kiekvieną iš trijų virtualių

Stop kadras iš filmo „Pilis”.

šių metų festivalio programų
sudaro trys pilnametražiai
filmai ir interaktyvūs susitikimai su šių kūrėjais, kurių
darbai atspindi geriausius pastarųjų metų Lietuvos, Latvijos
ir Estijos kino pasiekimus.
Spalio 15–17 d. pirmojoje
kino programoje „Juokis iki
ašarų” (angl. „Laugh & Cry”)
bus pristatytos trys komedijos. Spalio 29–lapkričio 1 d.
rodoma programa„Išsigąsk ir
atsikvėpk” (angl. „Stress &
Release”) JAV žiūrovams pasiūlys švęsti Heloviną mėgaujantis „aštriausiais” Baltijos
šalių trileriais. Lapkričio

LR KM

Užsienio lietuvių studentų klubo narius Palėvenės dvare šiltai sutiko
dvaro paveldėtoja Nijolė Marija Milaknienė.
Autorės nuotr

krašto muziejų Sėlą, įsikūrusį
pačioje Biržų pilyje. Apžiūrėję
Biržus garsinančias smegduobes kelionės dalyviai leidosi
į kitą Biržų kraštą pasaulyje
garsinančią vietą – alaus daryklą Rinkuškiuose. Šios ekskursijos metu buvo galima
išvysti modernų alaus ir giros
gamybos procesą vaikštant
tarp įspūdingo dydžio talpyklų
ir susipažinti su šiuolaikinėmis
gamybos technologijomis bei
senaisiais šio amato gamybos
procesais.
Patraukus namų kryptimi
laukė Palėvenė, kurioje – trys
nuostabūs objektai. Visų pirma
studentai apžiūrėjo autentišką vienuolyno ansamblį bei
milžinišką jo rūsį, kur aptiko
legendomis apipintą verkiantį
akmenį. Vėliau ULS klubo
nariai buvo pakviesti į unikalią barokinę neoklasicizmo
elementų turinčią Palėvenės
bažnyčią, kur sužinojo jos

istoriją bei žavėjosi architektūra. Šiame dvare svečius šiltai
sutikusi pati dvaro paveldėtoja
Nijolė Marija Milaknienė,
nešina šūsniu nuotraukų ir
įvairiausių dokumentų, pasakojo pačias įdomiausias
savo šeimos ir dvaro istorijas,
atspindinčias įvairių istorinių
tarpsnių paliktus ženklus.
Paskutinė šios kelionės stotelė – Troškūnai, kuriuose užsienio lietuviai galėjo aplankyti
dvarą, bažnyčią ir vienuolyną.
Bažnyčioje pasitiko klebonas
kun. Saulius Filipavičius, kuris
atskleidė karo metu dingusio
paveikslo istoriją bei aprodė
bažnyčios požemius.
Šia kelione Užsienio lietuvių studentų klubas tęsia savo
misiją – pažinti Lietuvos kraštą ir puoselėti meilę Tėvynei.
Užsienio lietuvių studentų klubo pirmininkė Aira
Gurauskaitė
Ulsklubas.lt

12–15 d. trečioji programa
„Pažvelk į save ir žiūrėk į priekį” (angl. „Looking Inward &
Forward”) taps šių metų virtualaus kino festivalio uždarymo
renginiu. Šioje programoje bus
pristatyti trys Baltijos šalių
favoritai, susirinkę kritikų
liaupses ir tarptautinių festivalių apdovanojimus.
Festivalio programoje
„Juokis iki ašarų” Lietuvai
atstovauja Lietuvos ir Airijos
bendros gamybos filmas
„Pilis” (2020). Tai naujausias
talentingos režisierės Linos
Lužytės jautrus ir įkvepiantis
vaidybinis filmas, kurio premjera šio mėnesio pradžioje
įvyko Lietuvoje. Antrojoje
„Išsigąsk ir atsikvėpk” programoje bus pristatytas
„Sidabrinės gervės” apdovanojimus pelniusio režisieriaus
Igno Jonyno naujas neo-noir
trileris „Nematoma” (Lietuva
/ Latvija / Ukraina / Ispanija,
2019). Šioje programoje žiūrovai pamatys dar dvi Lietuvos
kino koprodukcijos juostas:
estų režisieriaus Vallo Toomla
„Apsimetėlius” (Teesklejad,
Estija / Latvija / Lietuva)
ir latvių kino kūrėjo Janio
Nordso (Jānis Nords) filmą
„Pasiutusi meilė” (Ar putām

uz lūpām, Latvija / Lenkija /
Lietuva). Baigiamojoje festivalio programoje „Pažvelk
į save ir žiūrėk į priekį” bus
pristatomas tarptautinių kritikų įvertinimą pelnęs naujas
režisieriaus Romo Zabarausko
filmas „Advokatas” (2020).
Šioje festivalio programoje
žiūrovai galės pamatyti ir dar
vieną lietuvių koprodukcijos
darbą – filmą „Olegas” (Oleg,
rež. Juris Kursietis, Latvija /
Belgija / Lietuva / Prancūzija,
2019).
„Pagrindiniai šių metų festivalio bruožai yra lankstumas,
gebėjimas rasti išeitį iš nuolat
kintančios situacijos ir žūtbūtinis judėjimas pirmyn. Nors
ir esame atskirti sienomis,
tačiau vis dar galime vienas
kitą pažinti ir bendrauti, tam
padeda menas – ar yra geresnis
būdas suprasti, kas žmones
priverčia nusišypsoti, kas juos
jaudina, kaip jie mato savo
ateitį, – sako Niujorko Baltijos
šalių kino festivalio programos
sudarytoja Jūle Mare Rozīte. –
Mes, festivalio organizatoriai,
turėjome greitai adaptuotis
prie naujų JAV ir pasaulio
realijų, norėdami pristatyti
jau trečiąjį kasmetį Niujorko
(Nukelta į 11 psl.)
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ČIKAGOS LIETUVIŲ ROTARY KLUBO
LABDAROS RENGINYS

Kunigas Gediminas Keršys.

Tado Raudžiaus nuotr.

Nuo pat ryto vasariškai šildanti rugsėjo saulė kvietė golfo
žaidėjus ir jų palaikymo komandas į golfo klubą, kur rugsėjo 18 d. vyko Čikagos lietuvių Rotary klubo (Rotary Club
of Chicagoland Lithuanians)
golfo turnyras. Jau dvyliktą
kartą vykstančio Čikagos lietuvių organizuojamo kasmetinio
turnyro metu surinktos lėšos
yra skiriamos labdarai.
Dalyvauti rotariečių labdaros renginyje buvo kviečiami
ne tik golfo žaidėjai, bet ir tie,
kuriems priimtina labdaros idėja. Šiųmetinio turnyro dalyviai
po golfo galėjo mėgautis priešpiečiais, kokteilių valandėle ir
vakariene, o šventinio vakaro
metu - išbandyti laimę loterijoje, dalyvauti „tyliajame” ir
„gyvajame” aukcionuose.
Čikagos lietuvių Rotary

klubo labdaros vakaras prasidėjo rotariečių priesaika, kuri
ištariama prasidedant kiekvienam jų renginiui ar susitikimui:
„Ar tai tiesa; ar tai visiems

(Atkelta iš 9 psl.)

priimtina; ar tai skatina gerą
valią ir draugystę; ar tai naudinga visiems?”. Susirinkusius
pasveikino kunigas Gediminas
Keršys, linkėdamas Dievo palaimos prasmingiems rotariečių
darbams. Klubo prezidentė
Renata Kanopka dėkojo visiems golfo turnyro dalyviams,
svečiams ir rėmėjams, o buvęs
prezidentas Vytenis Kirvelaitis
pristatė klubo istoriją ir veiklą.
2007 m. įkurtas Čikagos
lietuvius rotariečius vienijantis klubas – naujų sumanymų
nepritrūkstanti organizacija,
kurios tikslas yra padėti ne tik
Čikagos lietuviams, bet ir prisidėti prie Lietuvoje vykdomų
projektų. Ėmęsi naujų projektų,
lietuviai bendradarbiauja su
rotariečiais iš kitų klubų, tokiu
būdu atsiranda galimybė ženkliai padidinti surinktą sumą.

TREČIASIS NIUJORKO
BALTIJOS ŠALIŲ KINO
FESTIVALIS KELIASI Į
VIRTUALIĄ ERDVĘ IR
PASIEKS JAV VISUS
Baltijos šalių kino festivalį.
Labai didžiuojamės išgryninta,
kompaktiška ir stipria šių metų
programa, puikiai pristatančia
Baltijos šalių dvasią ir kultūrą
žiūrovams visose JAV per naujausius ir geriausius Lietuvos,
Latvijos ir Estijos filmus.
Šiemet kviečiame žiūrovus iš
visų šalies kampelių juoktis,
išsigąsti, atsipalaiduoti ir pažvelgti į savo vidinį pasaulį
per Baltijos šalių gyventojų
emocinę prizmę.”
P a g r i n d i n i s Tr e č i o j o
Niujorko Baltijos šalių
kino festivalio partneris –
Skandinavijos kultūros centras Niujorke. Festivalio
organizatoriai – Lietuvos
Respublikos generalinis
konsulatas Niujorke, Estijos
Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Latvijos
konsulatas Niujorke. Renginį
finansuoja Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino
centras ir Estijos kino institutas. Prie festivalio finansavimo
prisideda Lietuvos kultūros
institutas, Amerikos latvių
asociacija ir „LV–100”.
LR KM

Klubo prezidentė Renata
Kanopka su golfo žaidimo I
vietos prizu. Tado Raudžiaus nuotr.

„Tyliojo” aukciono prizai.

Pagrindinė klubo teikiama pagalba yra skiriama sergantiems
vaikams Lietuvoje, remiama
vietinė lietuviška veikla ir
mokyklos, vykdomi projektai
vietos bendruomenėse. Klubo
nariai labdaringai veiklai aukoja savo laiką bei energiją ir
kviečia prie šios veiklos prisidėti visus neabejingus kitų
skausmui ar nelaimei bei norinčius kartu su bendraminčiais
dalyvauti labdaros projektuose.
Renginio vedėjai
Sandra Scedrina ir Antanas
Steponavičius pristatė tik keletą įdomesnių projektų, įvykdytų per 12 rotariečių klubo
gyvavimo metų - ankstesnių
labdaros renginių lėšos buvo
skirtos insulino pompų pirkimui Lietuvoje diabetu sergantiems vaikams ($450,000),
lietuviškos bibliotekos įkūrimui Pasaulio lietuvių centre
($25,000), medicininės įrangos pirkimui Šiaulių ligoninei (bendradarbiaujant su
Šiaulių Rotary klubu), paramai
„Pieno bankui” Kauno klinikose ($60,000), Pasaulio lietuvių
centrui Lemonte ($10,000),
Klaipėdos jūrų muziejui delfinų terapijai ($2,000), bendradarbiavimo su „Mamų unija”
projektui - Šeimos namų vėžiu sergančių vaikų šeimoms
įkūrimui Vilniuje ($70,000),
autizmu sergančių vaikų terapijos centrams Mažeikiuose
ir Biržuose ($20,000), specialios įrangos neįgaliesiems
Ukmergėje pirkimui ($10,000),
paramai Universiteto klinikų

Golfo žaidėjai.

Pediatrinės onkologijos skyriui
($35,000).
Nors šįkart renginyje negalėjo dalyvauti labdaros bei pa-

Sandros Scedrinos nuotr.

Buvęs prezidentas Vytenis Kirvelaitis pristato klubo veiklą. Tado
Raudžiaus nuotr.

ramos fondo įkūrėjas Rimantas
Kaukėnas, tačiau jis iš Lietuvos
atsiuntė video sveikinimą ir
jo fondo vykdomus projektus
pristatančią filmuotą medžiagą.
Krepšininkai Martynas Pocius,
Kšyštofas Lavrinovič, Deividas
Dulkys, Miss Pasaulis 2018

laidų, bus skiriamos rotariečių
vykdomiems projektams čia ir
Lietuvoje. Tikimės, kad toks
Čikagos lietuvių dosnumas
padės ne vienam su sunkia liga
kovojančiam mažyliui, o galbūt
kam nors išgelbės ir gyvybę.
Vakaro muzikinėje da-

Vakaro svečiai Mindaugas ir Silvija Razumai. Sandros Scedrinos nuotr.

Tatjana Lavrinovič, Sumus
Rotary klubas, grupė „Pelenai”
su Česlovu Gabaliu taip pat
atsiuntė nuoširdžius filmuotus
sveikinimus ir linkėjimus klubui ir visiems susirinkusiems.
Aukcionų metu buvo varžo-

Sandros Scedrinos nuotr.

masi siūlant kuo didesnę sumą
už įvairiausius prizus – nuo
originalių juvelyrikos dirbinių,
grožio salonų dovanų sertifikatų, pasiplaukiojimo su draugais
laivu, medžioklės iki labiausiai
susidomėjimo ir aistrų sulaukusios Svajūno Jurkaus bronzinės skulptūros iš Lietuvos.
„Gyvąjį” aukcioną vedė tikra
šios srities žinovė Stephanie
Aaron. Svečiai dosniai kėlė
kainas ne tik už vertingus prizus, bet ir už paprasčiausius
spalvotus balionus, iš kurių
vienas nupirktas net už $3,000.
Šiais metais renginio metu
buvo surinkta $73,000. Visos
pajamos, neskaitant renginio iš-

lyje pasirodė saksofonistas
Sam Hight su gitaristu Hristo
Mintchev, atlikėjai Rimantas
Pažemeckas ir Aura Kizytė, o
į šokių aikštelę svečius sukvietusi grupė „Cigarai” ilgai jų
nepaleido atlikdama žinomas
populiarias melodijas.
Pirmąją vietą golfo turnyre
laimėjo „Morris Engineering”
komanda, kitų golfo žaidimų
(„longest putt, closest to the pin,
longest soft drive, longest drive”) laimėtojai: Artūras Gaulia,
Andrius Petkūnas, Mike Evans,
Lukas Kieliauskas, Dainius
Germanavičius. Sveikiname!
Nuoširdžiai dėkojame renginio generaliniam rėmėjui
„Easy Express” kompanijai ir
visiems rėmėjams, dalyviams
bei svečiams – visi drauge galime daug ką gero ir naudingo
nuveikti. Esame dėkingi šokių
grupės „Suktinis” šokėjoms ir
visiems savanoriams, talkinusiems renginyje.
O dabar kviečiame į kitą
mūsų labdaros renginį – spalio
25 d. (sekmadienį) Old Oak
Country Club (14200 S. Parker
Rd., Homer Glen, IL 60491)
vyksiantį bėgimą „Haunted Oak
5k”, į kurį prašome atvykti pasipuošus Helovino kostiumais.
Renginio pradžia – 3 val. po p.
Daugiau apie Čikagos lietuvių Rotary klubo veiklą galite
sužinoti apsilankę „Facebook”
paskyroje.
Rotary Club of Chicagoland
Lithuanians inf.

. DIRVA . 2020 m. spalio 13 d. .
SUŠVELNINTI SUVARŽYMAI
PILIGRIMŲ KELIONĖMS
Į MEDJUGORJE

Internete duodama informacija teigia, kad pasaulyje
yra dvylika Mergelės Marijos
apsireiškimų vietų, pavirtintų
Katalikų Bažnyčios hierarchijos. Turbūt garsiausios apsireiškimo vietovės yra Guadelupe
Meksikoje (1531 m.), Liurde,
Prancūzijoje (1858 m.) ir
Fatimoje, Portugalijoje (1917
m.). JAV žiniasklaidai mažai
žinomas Marijos apsireiškimas
Šiluvoje (1608 m.).
Ne visi tariami apsireiškimai jų yra šimtai – yra Bažnyčios pripažinti. Netikrais apsireiškimais
paskebti „matymai” Nekadahe,
Viskonsine ir Baisaide, Niujorko
vietovėse. Prie nepripažintų
apsireiškimų taip pat priskirtini
1981 metais prasidėję apsireiškimai Medjugorje, ankstyvesnėje Jugoslavijoje. Yra dvi
pripažinimo pakopos. Pirmoje
pakopoje vyskupas gali patvirtinti, kad tikinčiųjų lankoma
vietovė neprieštarauja tikėjimo
tiesoms ir yra skatintina, arba
nors nedraudžiama. Prie tokių
buvo priskirta ir Medjugorje.
Antroje pripažinimo pakopoje
vyskupas daro išvadas dėl paties apsireiškimo autentiškumo.
Čia reikia įrodymo, kad įvykis
buvo viršgamtinis. Apsireiškimų
tiesiogiai įrodyti neįmanoma,
tad reikia teikti netiesioginius
argumentus. Ar apsireiškimai
yra suderinami su Šventuoju
Raštu, su Bažnyčios tradicijomis
ir mokymais? Taip pat svarbu
nuspręsti, ar apsireiškimas veda
prie „dvasinio naudingumo” tikinčiųjų gyvenime. Apreiškimą
turėjusio ar turėjusios gyvenimas
irgi gali būti dalis įvertinimo. Ar
tas gyvenimas nesipriešino dorovei ir kitų nepiktino?
Jau kuris laikas po padidinamuoju stiklu dedami įvykiai
Medjugorje vietovėje. Prieš dešimtį metų žiniasklaida pranešė,
kad popiežius Benediktas XVI
Medjugorje apsireiškimų puoselėtojui kun. Tomislovui Vlasicui
atėmė kunigo teises, pašalino
iš pranciškonų vienuolijos ir
atleido nuo vienuolijos įžadų.
Jam buvo uždrausta turėti bet
kokį ryšį su žiniasklaida. Kun.
T. Vlasic buvo centrinė figūra,
iškėlusi ir išgarsinusi Marijos
apsireiškimo aplinkybes ir dalyvius („Draugas”, 2009.10.06).
Medjurgorje yra BosnijojeHercegovinoje. Toje vietovėje
1981 m. birželio 24 d. šešiems
paaugliams apsireiškusi Marija.
Tie apsireiškimai tebevyksta
ir dabar. Trys Bažnyčios sudarytos komisijos nerado įrodymų, paremiančių apsireiškimą
liūdijančius teiginius. 1991 m.
Jugoslavijos vyskupai paskelbė
išvadą, kad jie negali pavirtinti
šių teiginių autentiškumo. 1985
m. doktrinos prefektas kardinolas Joseph Ratzinger, vėliau

išrinktas popiežiumi Benediktu
XVI, uždraudė oficialias vyskupijų ar parapijų rengiamas
piligrimų keliones į Medjugorje
esančią šventovę, nors patys
tikintieji ir toliau galėjo lankytis ir su jais galėjo dalyvauti ir
kunigas.
2010 m. kovo 17 d. iš
Vatikano pranešta, kad buvo
sudaryta komisija tirti Marijos
pasirodymo Medjugorje autentiškumą. Tada žiniasklaidoje
buvo teigiama, kad šis pranešimas daug kam buvo staigmena.
Nelaukdami Vatikano sprendimo, nuo pasirodymų pradžios
iki 2010 m. šioje apsireiškimo
vietovėje apsilankė apie 40 milijonų žmonių. Piligrimų tarpe
yra žmonių iš įvairių tikėjimų.
Daug jų turi sveikatos ar kitokių
problemų. Nemažai jų atsivertė
į katalikų tikėjimą. Nežinomas
skaičius tikinčiųjų pajuto pašaukimą siekti kunigystės ar
vienuolystės. Teigiama, kad
pasirodymas neša gerų ir blogų
vaisių. Prie pastarųjų priskirtini
skandalai susiję su pašalintu
dvasiniu vadovu Tomislovu
Vlasicu. OSV katalikų savaitraščio 2019.06.02-08 laidoje
rašoma, kad jis su vienuole
susilaukė kūdikio. Kitame šaltinyje rašoma, kad sūnų pagimdė
pranciškietė vienuolė Rufina
1977 m. Skeptikai neva Marijos
duodamuose nurodymuose įžiūri skatinimą nepasitikėti vyskupais. Keistai atrodė ir pačios
bažnytinės hierarchijos nesutarimas. Vietiniai vyskupai tais
pasirodymais netiki, o Vienos
kardinolas Christoph Schonborn
pats ne kartą pasirodymo vietą
aplankė.
Ką naujo komisija atras? Jei
patvirtins apsireiškimų autentiškumą, tai parems įsitikinusius,
kad čia vyksta tikri apsireiškimai. Tuo pačiu tai būtų paskata
skeptikams atverti savo tikinčias
širdis ir įsiklausyti į apsireiškimų turinį. Iš kitos pusės, jei
Vatikano komisija apsireiškimų
autentiškumo nepatvirtins, yra
susirūpinusių, kaip tai atsilieps
po Medjugorje apsilankymo
atsivertusiems į katalikų tikėjimą. Pranciškonų universiteto
teologijos profesorius Mak
Miravalle beprasidedančius
nesutarimus ramino tokiais žodžiais: „Visi Bažnyčios tikintieji
supranta, kad paklusnumas turi
būti pirmoje vietoje. Palaikantys
Medjugorje apsireiškimų autentiškumą yra paklusnūs katalikai,
giliai mylintys Šventąjį Tėvą.
Aš manau, kad visa tai išliks,
nesvarbu, kas bus nutarta dėl
apsireiškimų autentiškumo”.
Dabar pasukime laikrodį iki
šių dienų. OSV žiniomis, 2019
m. gegužės 12 d. Vatikano atstovas arkivyskupas Henryk Hoser
pranešė, kad popiežius patvirtino
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„DIRVAI”
AUKOJO:
G.Macys,
Lakewood, OH....................100
J.Sabaliauskas,
Rocky River, OH................100
B.Stankus, Sudbury, Can......50
D.Cipkus, Willoughby, OH..45
B.Gricius, Agoura Hills, CA.50
Tautos fondas,
New York, NY.......................50
V.Stankus, Euclid, OH..........25
A.Pliodzinskas, Houston, TX.22
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
piligrimų keliones į Medjugorje.
Šis nutarimas dabar leidžia
parapijoms ir vyskupijoms tokias keliones organizuoti. Taip
pat pabrėžta, kad šis leidimas
nereiškia, jog tariami apsireiškimai yra patvirtinti. Popiežius
Pranciškus žurnalistams sakęs,
kad apsireiškimų autentiškumo
klausimas reikalauja tolimesnių
tyrimų. Jis kritiškai teigęs, kad
mūsų Motina yra mūsų Motina,
o ne kokia telegrafistė, kasdien
numatytu laiku siunčianti pranešimus. Vatican News rašo, kad
trys regėtojos – Vicka, Marija
ir Ivan - teigia, kad jos beveik
kasdien susilaukia žodžių iš
Taikos Karalienės, ir kad tai
įvyksta tuo pačiu laiku ir toje
pačioje vietoje. Mirjanai Marija
pasirodo antrąją mėnesio dieną.
Kitiems dviems apsireiškimo
liudininkams vyrams ji pasirodo kasmet. Kitame šaltinyje
cituojamas popiežius, sakęs,
kad Medjurogje yra Malonė,
įgalinusi piligrimus eiti išpažinties ir keisti savo gyvenimą.
Aišku, atsivertimai automatiškai
nereiškia apsireiškimų patvirtinimo. Tačiau galvojama, kad
atsivertimai buvo svarbi priežastis dabar leidžiamoms parapijų
ir vyskupijų organizuojamoms
kelionėms į Medjugorje. OSV
pastebėjo, kad arkivyskupo
Carlo Maria Vigano, Vatikano
nuncijaus JAV, 2013.10.21 laiške išdėstyti nurodymai tebegalioja. Draudžiama tikintiesiems
dalyvauti posėdžiuose, konferencijose ar iškilmėse, kur automatiškai pritariama pasirodymų
autentiškumui.
Žiniaskaida teigia, kad mažėja piligrimų skaičius. Jų ten
niekas ant pirštų neskaičiuoja,
bet žinoma, kiek išdalinama komunijų. Per pirmus tris 2018 m.
mėnesius komunijų išdalinta 18
proc. mažiau palyginus su trimis
2017 m. mėnesiais, o 2017 m.
išdalintų komunijų sumažėjo 38
proc. palyginus su pirmais trimis
mėnesiais 2016 m. Įtariama, kad
ekonominiai sunkumai pristabdė
piligrimų sriautą. Reikia spėti,
kad naujai paskelbtas suvaržymų sušvelninimas ateityje
piligrimų skaičių padidins.
Romualdas Kriaučiūnas
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LTOK RINKIMŲ REZULTATAI – DAINA GUDZINEVIČIŪTĖ LIEKA TREČIAJAI KADENCIJAI
Nuo 2012 metų Lietuvos
tautiniam olimpiniam komitetui (LTOK) vadovaujanti
Daina Gudzinevičiūtė penktadienį Generalinės asamblėjos
rinkimų sesijos metu buvo
perrinkta trečiajai kadencijai.
2000 metų Sidnėjaus olimpinė
čempionė rinkimuose įveikė
Lietuvos plaukimo federacijos
prezidentą Emilį Vaitkaitį. Į
LTOK Vykdomąjį komitetą
nepavyko patekti prieštaringai
vertinamam futbolo veikėjui
Arūnui Pukeliui-Šviniui.
„Dar kartą noriu padėkoti
už pasitikėjimą, dirbsime toliau ir tikimės jūsų neapvilti.
Darbus nori tęsti su žmonėmis,
kurie jau buvo išbandyti”, –
teigė D. Gudzinevičiūtė.
Kiek vėliau ji pareiškė, kad
E. Vaitkaitis rinkimuose gavo
2 balsai daugiau, nei ji galvojo.
Pats E. Vaitkaitis teigė, kad
tikėjosi laimėti, o dėl nesėkmės kaltino ir „povandenines
sroves”.
Rinkiminės sesijos metu
neapsieita ir be strėlių laužymo, o bene garsiausiai skambėjo A. Pukelis, kuris per D.
Gudzinevičiūtės prisistatymą
apkaltino LTOK organizaciją
neskaidrumu ir demokratijos
trūkumu.
Kiek vėliau, jau po išrinkimo kalbėdama su žurnalistais,
D. Gudzinevičiūtė atskleidė,
kad naujuosiuose LTOK įstatuose tikrai bus įtvirtinta, kad
organizacijos valdyme galėtų
dalyvauti tik nepriekaištingos
reputacijos žmonės.
Paklausta, ar tai taiko konkrečiai A. Šviniui, prezidentė
teigė: „Aš labai viliuosi, kad
mūsų Generalinė asamblėja
bus išmintinga. Nemanau,
kad pono Pukelio buvimas
asamblėjos nariu, aš nekalbu
jau apie Vykdomąjį komitetą,

kelia mūsų prestižą, kurį mes
taip sunkiai išsikovojome”.
Kartu su D. Gudzinevičiūte
išrinkti ir kiti valdymo organizacijos organai.
Pagal įstatus, prezidentės
teikimu buvo rinkti trys viceprezidentai, iždininkas, generalinis sekretorius ir naujas
VK narys.
Generaliniu sekretoriumi LTOK liko Valentinas
Paketūras, iždininku tapo rankinio federacijos prezidentas
Darius Čerka, trimis viceprezidentais - dailiojo čiuožimo
federacijos prezidentė Lilija
Vanagienė, buriavimo asociacijos prezidentas Naglis
Nasvytis ir Lietuvos sporto
meistrų asociacijos „penki
žiedai” prezidentas Saulius
Galadauskas.
VK nare, kaip D.
Gudzinevičiūtės komandos narė
išrinkta stalo teniso federacijos
prezidentė Daivą Navickienė.
Vėliau buvo rinkti dar
penki VK nariai ir vienas
sportininkų atstovas, kuriuo
vienbalsiai tapo irkluotojas
Mindaugas Griškonis.
Pirmajame ture, surinkę
daugiau nei 50 procentų balsų,
VK nariais tapo gimnastikos
federacijos viceprezidentė
Dalia Kutkaitė ir Lietuvos
savivaldybių sporto padalinių asociacijos prezidentas
Gintaras Jasiūnas.
Likę kandidatai buvo renkami antrajame ture, kuriame
daugiausiai balsų surinko
sportinių šokių federacijos prezidentas Gintaras Skorupskas,
asociacijos „Hockey Lietuva”
generalinis sekretorius Vaidas
Barauskas ir rankinio federacijos prezidentas Donatas
Pasvianskas.
A. Pukelis pirmajame ture
surinko 11, o antrajame – tik

LTOK prezidento rinkimai.

7 balsus.
Nors dvi kadencijas
pareigas jau ėjusi Daina
Gudzinevičiūtė didele balsų persvara buvo išrinkta ir
trečiajai kadencijai, tačiau
rinkimuose balso teisę turėjęs
LFF viceprezidentas Arūnas
Pukelis sukėlė nemažą sujudimą. LFF atstovas LTOK
pavadino nedemokratiška
ir neskaidria organizacija,
bet perrinktoji prezidentė D.
Gudzinevičiūtė jau parengė
jam atsaką.
Jau po išrinkimo su
žurnalistais kalbėjusi D.
Gudzinevičiūtė atskleidė, kad
keičiant LTOK įstatus bus
užkirstas kelias į organizaciją
patekti tokiems asmenims,
kaip kriminaline praeitimi pasižymintis A. Pukelis-Švinius.
„Dar vienas iš punktų, kurį
tikrai reikės įrašyti – nepriekaištinga reputaciją asmenų,
renkamų į valdymo organus”,
– kalbėdama apie įstatų keitimą teigė D. Gudzinevičiūtė.
LRT

KREPŠINIO ŠIMTMEČIO PROGA LIETUVOJE VYKS
„FIBA EUROPE” GENERALINĖ ASAMBLĖJA
Spalio
9 d. vyku sioje „FIBA
Europe”
Generalinėje
Asamblėjoje
buvo pristatyta ir patvirtinta
Lietuvos krepšinio federacijos kandidatūra rengti 2022
metų „FIBA
E u r o p e ” LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas.
Generalinę
Asamblėją mūsų šalyje. Lie- buvo nukeltas į spalio mėnesį
tuvos krepšinio federacijos ir šiandien vyko nuotoliniu
kandidatūrą pristatė Kristina būdu. Tačiau dabar svarbiausi
Kuklytė ir Justas Kalinauskas, Europos krepšinio vadovai ir
skelbiama LKF pranešime spau- krepšinio žvaigždės rinksis
Lietuvoje bei spręs svarbius
dai.
Šis renginys Vilniuje turė- krepšinio klausimus per labai
jo vykti gegužės mėnesį, bet reikšmingą Lietuvos krepdėl pasaulinės pandemijos šiniui sukaktį – 100 metų

jubiliejų.
„Šis renginys Lietuvoje turėjo vykti šiais metais, bet dėl
pasaulinės pandemijos buvo atšauktas, tačiau dabar aplinkybės
susidėliojo taip, jog tokį svarbų
renginį Lietuva priims minėdama savo krepšinio šimtmetį.
Manau, turėsime didelę šventę,
nes tokio renginio Lietuvoje
dar niekada neturėjome. Tai
bus viena iš mūsų krepšinio
šimtmečio paminėjimo dalių”,
– teigė Justas
Kalinauskas.
„FIBA
Europe”
Generalinėje
Asamblėjoje
dalyvauja 50ies šalių krepšinio federacijų atstovai.
LRT

J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

