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Mandagumas nieko nekainuoja, o laimi viską. – M.W. Montgu

L. Linkevičius: ES ir Ukrainos sutarties 
nuolaidos  – blogas sprendimas

Tai, kad Europos Sąjunga
ir Ukraina, spaudžiamos
Rusijos, sutarė iš dalies

nukelti prekybos sutarties įsiga-
liojimą, nebuvo geras žingsnis, in-
terviu „The Wall Street Journal”
sakė Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.

Pagal pasirašytą sutartį, Uk-
raina į ES jau nuo šiol galės eks-
portuoti prekes be muitų, o im-
portui juos taikys iki 2015 m. pa-
baigos – būtent tokio scenarijaus
nuo pat pradžių siekė Rusija. Už
tai Maskva pažadėjo netaikyti
importo sankcijų Kijevui.

Tačiau po to sekė daugiau
Rusijos spaudimo, siekiant pa-
keisti kai kuriuos jau pasirašyto
ir ratifikuoto laisvosios preky-
bos susitarimo – ES ir Ukrainos
Asociacijos sutarties dalies –
punktus. Kol kas Briuselis kate-
goriškai atsisako ką nors keisti.

„Tai buvo, manau, taktiškai
ir strategiškai nelabai teisingas
sprendimas. Nuolaidos nebūti-
nai reiškia, kad nusileis ir antra
pusė. Tai veda prie tolesnio spau-
dimo”, – sakė L. Linkevičius.

Pasak jo, Lietuvos vyriausy-
bę ES sprendimas nusileisti Ru-
sijai ir atidėti sutarties įsigalio-

jimą nustebino – apie tai valdžios pa-
reigūnai sužinojo iš spaudos.

ES savo žingsnį grindė tuo, kad
Petro Porošenka, Ukrainos vadovas,
buvo spaudžiamas galimo prekybi-
nio ir, galimai, karinio Rusijos atsa-
ko. Tuo pačiu metu, kai susitarė su
ES, P. Porošenka derėjosi su Rusija
dėl paliaubų Ukrainos Rytuose.

Anot L. Linkevičiaus, kompro-
misinis susitarimas atveria duris
tolesniam Asociacijos sutarties kei-

timui.
Ukrainoje laikantis paliauboms,

ES narės prabyla apie galimą sank-
cijų švelninimą. Tačiau, pasak L.
Linkevičiaus, dabar dar per anksti
mažinti spaudimą.

„Jaučiu, kad mes susitarsime
dėl to, nes, kiek žinau, visi mano ko-
legos norėtų realių pokyčių (Rytų
Ukrainoje) – ne tik pareiškimų”, –
teigė Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras.                            ,,Draugo” info

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterija (URM) prasimanymais
ir provokacija pavadino Rusijos

užsienio reikalų ministro Sergejaus
Lavrovo pareiškimą, esą Ukrainoje ko-
voja „daugybė lenkų ir lietuvių”.

Pasak Lietuvos URM, tokiomis
kalbomis Maskva siekia pateisinti
agresiją prieš Ukrainą ir kurstyti ne-
apykantą lietuviams.

„Šiuos nepagrįstus �prasimany-
mus vertiname kaip provokaciją, ku-
ria siekiama pateisinti prieš Ukrainos
žmones vykdomą agresiją ir kurstyti
neapykantą lietuviams Rusijoje”, –
teigiama komentare, kurį URM  In-
formacijos ir viešųjų ryšių departa-
mentas pateikė atsakydamas į
BNS klausimą.

Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas rugsėjo 29 d. pa-
skelbtame interviu pareiškė, esą Uk-
rainos „oligarchų sukurtuose ir fi-
nansuojamuose batalionuose” ka-
riauja daugybė lenkų ir lietuvių.

„Daugybė lenkų, lietuvių, euro-
piečių kovoja šių batalionų pusėje”, –
sakė Rusijos ministras „Bloomberg”
televizijai. Interviu paskelbtas Rusijos
URM interneto svetainėje.

Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų ins-
tituto docentas Kęstutis Girnius
BNS  sakė, kad tokiais kaltinimais
Maskva siekia lietuvius įtraukti į
„blogiečių” sąrašą.

„Lenkai minimi kaip didžiausia
tauta. O kaltinti lietuvius, kad jie ko-

voja su Rusija, yra įprasta. Panašių
kaltinimų buvo ir per Čečėnijos karus.
Antra vertus, Lietuvai negalima prie-
kaištauti dėl rusų mažumos skriau-
dimo, tad norint itraukti Lietuva į blo-
giečių sąrašą, tokie kaltinimai pato-
gūs”, – sakė K. Girnius.

S. Lavrovas interviu „Bloomberg”
taip pat tikino, esą Ukrainoje į kovas
įsitraukę tik savanoriai iš Rusijos,
be ne reguliariosios pajėgos, o užsie-
nio kovotojų yra abejose pusėse.

NATO rugsėjo pradžioje skelbė tu-
rinti duomenų, kad Rusija į Ukrainos
rytus pasiuntė kelis tūkstančius karių
ir šimtus tankų bei šarvuočių. Pasta-
rosiomis dienomis, po paliaubų pa-
skelbimo, Aljanso atstovai pranešė
stebintys rusų atsitraukimą.     BNS

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Scanpix nuotr.



nutarė nerengti mitingų, tai yra, daug nekalbėti iš
tribūnų. Demokratų mąstymą galima suprasti kaip
norą pirmiausia atkreipti dėmesį į save ir karo
faktą, taigi informaciją dozuoti. Visą žiaurią tik-
rovę, kurią sukūrė Rusija Ukrainoje, rusų daugumai
būtų per daug sunku suvokti ir priimti. 

Ir dar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad žygis
prieš karą Maskvoje ir Sankt-Peterburge praėjo be
ryškesnių provokacijų, provokatoriai su antiukrai-
nietiškais plakatais stovėjo už tūkstantinės de-
monstrantų minios srauto, pašaliuose. Ir tai kalba
apie du dalykus – matyt, oficiali Rusijos valdžia Tai-
kos maršui neteikia reikšmės, ji pasikliauja statis-
tika, kad 80 proc. rusų pritaria Putino politikai, bet,
kita vertus, rodo bręstantį dalies Rusijos žmonių
susitelkimą, kuomet agresijos šalininkai jau deda į
krūmus, slepiasi už nugarų, nes pajuto jėgą.

Kita viltinga žinia, kuria labai norėtųsi tikėti –
kad opozicija Rusijoje gali turėti vadą. Iki šiol Ru-
sijos opozicija buvo labai susiskaldžiusi, ir putiniz-
mui lengva buvo su ja dorotis. Šiomis dienomis
emigracijoje esantis Rusijos verslininkas, buvęs naf-
tos magnatas, kurio valdyta naftos bendrovė „Ju-
kos” buvo nacionalizuota, buvęs politinis kalinys
Michailas Chodorkovskis pareiškė apie galimą kan-
didatavimą į Rusijos prezidentus. Jis klausiamas
žurnalistų pareiškė: „Nors tokios užduoties sau ne-
keliu, bet jei reikės, esu pasirengęs padėti įveikti
krizę ir įgyvendinti konstitucines reformas Rusi-
joje”. (M. Chodorkovskis yra įsteigęs ir proeuropie-
tišką judėjimą.)

M. Chodorkovskis tikrai, ir šiandien galbūt jis
vienintelis, galėtų tapti visos Rusijos opozicijos va-
dovas. Kas iš dabartinių opozicinių partijų vadovų
drįstų save priešpastatyti 10 metų kalėjusiam – po-
litiniam kankiniui, dėl kurio laisvės kovojo viso pa-
saulio demokratai ir kuris visus tuos kalinimo me-
tus elgėsi labai garbingai!? (Taip pat M. Chodor-
kovskis pareiškė, kad jeigu Rusija pasuktų demok-
ratiniu – konstituciniu keliu, jam prezidento rinki-
muose dalyvauti nebūtų prasmės.) Vienintelę abe-
jonę dėl M. Chodorkovskio lyderiavimo kelia faktas,
kad jis nėra rusas. Tai gali sutrukdyti jam gauti di-
džiosios daugumos rusų, kurie yra dideli naciona-
listai, balsus, nors, kita vertus, jeigu politinė situa-
cija Rusijoje ypač paaštrėtų, į tokius dalykus mažai
kas bekreiptų dėmesio. Štai Sąjūdžio dainuojamo-
sios revoliucijos laikais sovietų propaganda, norė-
dama sukompromituoti ir atbaidyti pasekėjus,
bandė lietuviams įteigti, kad Sąjūdžio vadas Vytau-
tas Landsbergis neva yra žydas, bet tai jau nebetu-
rėjo jokios reikšmės, tauta buvo prabudusi, pakilo ir
nuėjo paskui jo vadovaujamą judėjimą. Panašų pa-
vyzdį galima paimti iš Rusijos politikos – ką tik mi-
nėtas Vladimiras Žirinovskis, kurio liberaldemok-
ratų partija yra trečia pagal populiarumą, yra tikrai
žydas, tik pakeitęs savo pavardę, – Vladimir Volfovič
Eidelštein, kurio tėvas buvo Lenkijos žydas. Jo tau-
tybė jam nesutrukdė laimėti rusų balsų. Jis yra
netgi Rusijos Dūmos vienas iš vicepirmininkų.

Mano šios mintys gali būti pernelyg ankstyvos,
rodančios paprasčiausią nuovargį nuo blogų žinių,
bandymas save ir skaitytojus nuraminti. Ir politikos
žinovas Saulius Spurga netiki, kad Taikos maršas
Rusijoje ką nors pakeistų, nes politinių jėgų išsi-

dėstymas Rusijoje nieko gera nežada:
antroje vietoje po Putino partijos „Vie-
ningoji Rusija” didžiausia ir įtakingiau-
sia partija yra komunistų, po to  – skan-
dalingojo Vladimiro Žirinovskio liberal-
demokratai. Abi šios politinės jėgos re-
mia Rusijos ekspansiją į Ukrainą. Tik po
to eina kelios vakarietiškos demokratų
partijos, kurios toje valstybėje nėra įta-
kingos. Bet, mano galva, rusų mąstymą

galėtų pakeisti vien tik visos tiesos žinojimas – o
Taikos maršas tam tikra prasme gali duoti pradžią.
Nuo šios politinės krizės pradžios Rusijos naciona-
linė televizija naująją Kijevo valdžią vaizduoja kaip
„fašistinę chuntą”, kuri persekioja rusakalbius, o
rusai labai bijo fašizmo. 

„Drauge” Kęstutis Girnius sako, kad Lietuvoje
pensininkams valdžia yra žiauri, nes iš Baltijos ša-
lių jie gauna mažiausią pensiją, o Lietuvos Seimo
opozicijos  vadovas Andrius Kubilius sako, kad Lie-
tuvos valdžia neturi idėjų ir nesiryžta reformoms,
yra neveiksni. Ką tik vyko gyventojų nuomonės ty-
rimai, ir beveik pusė Lietuvos žmonių pasakė, kad
per du mėnesius ekonominė Lietuvos valstybės pa-
dėtis pablogėjo, o atlyginimai yra per maži oriai gy-
venti, bet Lietuvos žmonių akys ir ausys šiuo metu
yra nukreiptos į Ukrainą ir Rusiją, todėl valdžia,
kokia ji bebūtų, gali būti rami. Šiai valdančiajai
daugumai tiesiog pasisekė – nors daug nepaten-
kintų, bet niekas jos nekala prie kryžiaus. Kaip sa-
koma, bijoma įsiūbuoti valtį, kai aplinkui siaučia
audra. Todėl dar kartą noriu pasakyti, kad geriau-
sia, kas gali būti Lietuvoje šiandien, tai problemos
Rusijoje. Tuomet rusai užsiimtų savo reikalais ir
mus bei kitus kaimynus paliktų ramybėje. Todėl
Taikos maršas Maskvoje teikia vilties, kad tokios
problemos bręsta. Ir jas bus sukūręs pats Putinas bei
jo klika. Bolševikinei revoliucijai prieš šimtą metų,
1917 m., sąlygas sudarė Pirmasis pasaulinis karas.
Šiais laikais Rusiją grįžimui į normalų pasaulį gali
pakelti karas Ukrainoje. Vakarų ekonominės sank-
ci jos pablogins rusų gyvenimą, turtingieji praras
dalį savo turto, daugelio netenkina ir oficialiosios
Kremliaus valdžios prisirišimas prie Kinijos, kas
ekonomiškai, politiškai ir psichologiškai reiškia
vals tybės žingsnį atgal nuo progreso, nuo technolo-
gijų ir nuo investicijų. Žodžiu, Putinas daro viską,
kad rusai prieš jį ir jo politiką sukiltų. Ir jis to pa-
sieks, tik nežinia ar labai greitai. Ukrainoje jis jau
pasiekė – ekspertai atkreipia dėmesį, kad Maidano
laikotarpiu Ukrainos sostinėje Kijeve, šių metų va-
sario mėn., kai buvo nuverstas Kremliaus palaiko-
mas prezidentas Viktoras Janukovyčius, tik 18 proc.
Ukrainos gyventojų pasisakė už suartėjimą su Eu-
ropa, o dabar – jau 60 proc. Reikia laukti, kad mąs-
tyti pradės vis daugiau Rusijos galvų. Ukrainiečiai
subrendo per pusmetį, o kiek reikės rusams, pama-
tysime.
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Sunku, bet norisi tikėti, kad Ru-
sija, kuri pastaruoju metu el-
giasi kaip banditų ar piratų

valstybė, bunda, – tokias išvadas po
Taikos maršo didžiuosiuose Rusijos
miestuose padarė kai kurie Lietuvos
žiniasklaidos autoriai.

Rusai užgrobė su Lietuvos vėliava
tarptautiniuose vandenyse plaukusį
žvejybos laivą tuo metu, kai NATO vir-
šū nės buvo susirinkusios Vilniuje; Lietuvos sau-
gumo vadas viešai pareiškė, kad suįžūlėjusios Rusi -
jos tarnybos jau verbuoja Lietuvos pasieniečius;
Ukrainos rytuose vis dar žūsta žmonės, nors jau
nuo rugsėjo 5 d. yra paskelbtos oficialios paliau-
bos; Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigū-
nas pareiškė, kad Baltijos šalyse pažeidžiamos rusų
teisės, o Klaipėdos savivaldybės narys rusas tai pa-
tvirtino ir pareiškė, kad dėl to Lietuvoje kils pilie-
tinis karas; Amerika ir NATO toliau nesutinka pa-
dėti Ukrainai ginklais, nors Rusija sulaužė visas
iki šiol galiojusias tarptautines sutartis, o pasaulio
ekonomikos grietinėlė pageidauja, kad G6 (20?) su-
sitikime lapkričio mėnesį posėdžiautų ir Rusijos
caras Putinas, nors jis jau okupavo kaimyninės
valstybės Ukrainos dalį ir dabar agresiją vykdo
Rytų Ukrainoje... Blogų žinių – nors vežimu vežk,
bet visas jas užgožia pora viltingų pranešimų. Vie-
nas jų – Maskvoje, Sankt-Peterburge ir kituose
miestuose rugsėjo 21 d. tūkstančiai žmonių išėjo į
gatves protestuoti prieš karą ir melą. Maskvoje,
vienų liudijimais, demonstravo 40 tūkst., kitų – 70
tūkst. taikių protestuotojų (Maskvos valdžia buvo
suteikusi leidimą per miesto centrą žygiuoti iki 50
tūkst. žmonių), nors oficiali Rusijos propaganda
stengiasi sumažinti demonstravusiųjų skaičių ir
praneša tik apie 5 tūkst. (Kai kuriuose mažesniuose
Rusijos miestuose taikos demonstracijoms nebuvo
išduoti leidimai.) Protestuotojai Maskvoje smerkė
Maskvos kišimąsi į Ukrainos vidaus reikalus, – ka-
riniame konflikte jau žuvo beveik 3 tūkst. žmonių,
– sukiršintos tarpusavyje giminingos slavų tautos –
rusai ir ukrainiečiai. Demonstracija buvo viena di-
džiausių nuo to laiko, kai Vladimiras Putinas 2012
metais trečiai kadencijai grįžo į prezidento postą.
Dalyviai nešė melsvos ir geltonos spalvų Ukrainos
vėliavas ir skandavo šūkius prieš Kremlių ir prieš
karą – „Taika Ukrainai, laisvė Rusijai, kalėjimas
Putinui”, „Atleisk mums, Ukraina”, „Putinai, liau-
kis meluoti”. Kai kurie skandavo šūkius, skambė-
jusius per Maidano sukilimą Kijeve: „Šalin gaują”,
„Šlovė Ukrainai!” Buvo reikalaujama, kad Rusijos
prezidentas išvestų karius iš Ukrainos, nesiųstų
rusų jaunuolių į mirtį ir buvo smerkiamos slaptos
rusų karių laidotuvės. Demonstracijoje dalyvavo
įvairaus amžiaus ir įvairių visuomenės sluoksnių
žmonės. 

Reikia tikėtis, kad šie įvykiai atkreips paprastų
rusų dėmesį ir privers juos susimąstyti, kas ir kodėl
dedasi Ukrainoje, nes jie tiesiog neturi informaci-
jos. Viena sužeista ukrainietė yra sakiusi, kad rusai
mano, jog ukrainiečiai užpuolė Rusiją. Taip jiems
yra įkalta. Štai ir Europos Sąjungos ambasadorius
Rusijoje Vygaudas Ušackas sako, kad rusai provin-
cijoje teiraujasi jo, kaip žmogaus iš Vakarų, ar tik-
rai Ukrainoje vyksta karas. Pasirodo, kai kas, kas
neprieina prie interneto ir nekalba užsienio kalbo-
mis, netgi nežino elementarių dalykų. Taigi galima
įsivaizduoti, kokiomis žiniomis yra farširuojami
rusai iš oficialių šaltinių. Todėl taikos vaikštynės
gali būti tarsi informacinė bomba. Dešimttūkstan-
tinės minios Maskvoje ir kitur negali būti nepaste-
bėtos ir jos kalba apie tai, kad karas vyksta ir kad
karas yra neteisingas, jis daro gėdą rusų tautai.
Kaip teigia Taikos maršo organizatoriai, šiemet jie

Piratų valstybė 
Rusija bunda?
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
www.draugas.org



Prisiminkime, kaip jis Rusijon grąžino Sovietų
Sąjungos himno melodiją. Smulkmena? Jei Vakarai
būtų buvę bent mažumėlę apdairesni, jau tada rei-
kėjo pradėti intensyviai ruoštis atremti Rusijos ag-
resiją. Kraštutinė raudona linija buvo peržengta tuo-
met, kai V. Putinas viešai pareiškė, jog SSRS griūtis
– didžiausia XX amžiaus katastrofa. Po tokių žodžių
tiesiog nebuvo galima ramiai miegoti.

Bet Vakarai tebesapnuoja rožinius sapnus. O V.
Putinas, nesulaukdamas skausmingesnio antausio,
pergalingai tebežygiuoja į priekį, įsitvirtindamas
naujose teritorijose, kurios jam nepriklauso. 

Pavyzdžiui, ratifikuotas Ukrainos asociacijos ir
laisvosios prekybos susitarimas su Europos Sąjun-
ga – ne Ukrainos ir juo labiau ne ES pergalė. 

Bent jau tokia Rytų Europos studijų centro
analitiko Lauryno Kasčiūno nuomonė (tinklalapis
delfi.lt): „Rytų partnerystės politika įsileido Rusiją”.

Kaip bebūtų liūdna ir skaudu, Europoje šeimi-
ninkauja... ne europiečiai, beje, retai kada besilai-
kantys duoto žodžio. Dar prieš metus Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel įrodinėjo, jog Europos Komisi-
jos ir Ukrainos derybos dėl partnerystės – tik Eu-
ropos ir Kijevo reikalas. Jokios trečiosios šalies prie
derybų stalo nebus. Dabar gi, neprabėgus nė metams,
matome prie derybų stalo savo poziciją dėstančius
Rusijos atstovus. 

Kaip V. Putinui pavyksta pasiekti įspūdingų per-
galių Europos frontuose? Nieko sudėtingo. Tas prie-
žastis ne sykį įvardino politikos apžvalgininkas
Edward Lucas. „Rusija negailestingai naudoja savo
energetikos ginklus prieš Europos šalis, ypač  dujų

tiekimą vamzdynais. (…) Mes tai aiškiai
matome dujotiekio „South Stream” pro-
jekte, kuris tiesiogiai laužo ES taisykles,
bet yra remiamas Austrijos, Bulgarijos,
Kroatijos, Vengrijos, Italijos, Serbijos ir
Slovėnijos.” 

V. Putinas dirba. Jis laužo Europos
tvarką. Jis papirko europietiškąjį ko-
mercinį ir finansinį aparatą, kuriam
verslo reikalai su Rusija neša pelną ir

kuris bijo bet kokio santykių atšalimo. Austrijos ban-
kai, Vokietijos pramonės eksportuotojai, Prancūzi-
jos karinė pramonė ir daugybė įmonių, bankų ir tei-
sininkų kontorų čia, Jungtinėje Karalystėje. Šie
energetikos ir finansų saitai riboja Vakarų atsaką Ru-
sijos revizionizmui (tai – E. Lucaso pastebėjimai, iš-
guldyti tinklalapyje delfi.lt).

Didžiulė laimė, kad Rusijos carui bent Amerikoje
sekasi ne taip šauniai. JAV prezidentas Barack
Obama viešai tvirtina, jog „būdamos NATO narėmis
Baltijos valstybės savo nepriklausomybės nepraras”.

Bet pagrindo nerimui – vis tiek apstu. JAV pre-
zidentas B. Obama nevykdo tarptautinių Amerikos
įsipareigojimų, ne taip jau seniai duotų garantuojant
Ukrainos teritorinį vientisumą mainais už bran-
duolinių ginklų atsisakymą.

Taigi šiandien gyvename pasaulyje, kur nėra
šimtaprocentinių garantijų. 

Rusijos politologas Andrejus Piontkovskis tei-
gia, jog Amerika ir ES, jei V. Putino nesustabdys Uk-
rainoje, privalo „ruoštis pasauliniam branduoli-
niam karui”. Mat Rusijos caras ant kortų stalo pa-
žėrė visus turimus kozirius. Pralaimėjimo Ukrainoje
atveju jis rizikuoja prarasti valdžią. Greičiausiai pra-
rastų ne tik pinigus, bet ir gyvybę (obozrevatel.com).

Beje, politlogas A. Piontkovskis įsitikinęs, jog V.
Putiną dar galima sustabdyti politinėmis bei eko-
nominėmis priemonėmis. Bet jei Vakarai nenori karo
Europoje, jie privalo padėti laimėti Ukrainai.

Be kita ko, politologo A. Piontkovskio prognozės
atrodo kur kas patikimesnės nei tų pro šalį dažnai
prašaunančių ekonomikos žinovų. 

Klysta net garsūs ekonomistai, net
Nobelio premijos lauretai. Beje,
klysta dažnokai. Tik apie ekono-

mikos ekspertų klaidas plačioji visuo-
menė mažai ką nutuokia. Ne visiems į
galvą šauna mintis po kelerių metų pa-
tikrinti, kokios ekonomistų prognozės
pasitvirtino, kurios – žlugo. Todėl klai-
dingas idėjas įtakingiausiuose leidi-
niuose skelbiančius ekonomistus mes te-
belaikome įžvalgiais specialistais ir tuomet, kai jie
prašauna pro šalį. 

Kai jų teorijos, išvados ir skaičiavimai po kelerių
metų pasirodo neverti nė sudilusio skatiko, mes kiek-
vieną jų žodį vis tiek vertiname kaip aukso grynuolį,
nes nelinkę kritiškai mąstyti. Aklai pasitikime au-
toritetingais leidiniais ir moksliniais laipsniais.

Štai Princeton University profesorius Paul
Krugman nuo 2010-ųjų iki 2013-ųjų sukydo net 11 kar-
tų. Nė viena jo prognozė – nei dėl euro žlugimo, nei
dėl griežtos taupymo politikos neveiksmingumo, nei
dėl Estijos ekonomikos silpnumo – nepasitvirtino.
Nepaisant akivaizdžių šūvių pro šalį prof. P. Krug-
man pavardė šiandien skamba išdidžiai. Jis – didis
autoritetas.

Jei jums įdomi tokių klaidų tema, atidžiai per-
skaitykite žurnale „Valstybė” paskelbtą Mindaugo
Aušros straipsnį „Kokia ateitis laukia dolerio ir
euro?” Šis straipsnis  vertingas tuo, kad pateikia per
pastaruosius keletą metų labiausiai prašovusių
garsiausių pasaulio ekonomistų sąrašą. 

Kodėl šiandien prisiminame klaidingas eko-
nomines įžvalgas skelbiančius ekonomistus? Eko-
nomines prognozes knieti palyginti su politinėmis.
Gal pasaulio politikos apžvalgininkų vertinimai –
tikslesni ir taiklesni už ekonomistų skaičiavimus?

Nedera menkinti ekonominių prognozių reikš-
mės. Būtina numatyti svarbiausias ekonomines
tendencijas. Tačiau politinės prognozės – svarbes-
nės. Neatspėjus, sakykim, valiutos kurso svyravimų,
galima netekti santaupų, o nepastebėjus besiarti-
nančio karo ženklų, – prarandamos gyvybės.

Tad vienintelis išties svarbus šių dienų galvo-
sūkis – numatyti Rusijos prezidento Vladimiro Pu-
tino žingsius bei surasti jiems veiksmingus prieš nuo-
džius. 

Rusijos caru tituluojamas Vladimiras Putinas
grasina, kad po dviejų dienų, jei duos įsakymą pul-
ti, Rusijos daliniai bus ne tik Kijeve, bet ir Varšuvoje,
Rygoje, Taline, Vilniuje, Bukarešte. V. Putinas įro-
dinėja, kad rusų pajėgos be didelio vargo galėtų už-
imti beveik visas Rytų Europos sostines (apie tai iš-
samiai rašo vokiečių leidinys „Sueddeutsche Zei-
tung”). 

Kaip šiuos Kremliaus grasinimus vertina Eu-
ropos Sąjungos ir NATO politikos ir karo ekspertai
– kaip propagandinį triuką ar realų grasinimą? Ar
tikrai – „užimtų lengvai”? Taip ar ne? Klaida pasi-
renkant juodąjį arba baltąjį variantą gali tapti lem-
tinga visai Europai. 

Tiesa, turime pavyzdį, kai vienas Rusijos ge-
nerolas grasino Čečėnijos sostinę Grozną užimti per
kelias valandas. Tos valandos ilgainiui pavirto į „ke-
lerius metus”. Bet Groznas buvo užimtas, tegul ir žy-
miai vėliau, nei prabėgo Paša Mersedesu praminto
generolo nurodytas terminas. Ir vis dėlto menka pa-
guoda: okupuos po kelių parų ar po kelerių metų.
Okupacija yra okupacija. 

Tad Europos Sąjunga ir NATO, jei nori išveng-
ti rimtų nemalonumų, privalo išmokti nuspėti  Ru-
 si jos elgesį. V. Putinas dar nespėjo prasižioti, o
Washingtonas ir Briuselis jau turėtų žinoti, ko ver-
ti V. Putino grasinimai „be Ukrainos dar okupuosime
ir Baltijos valstybes”.

V. Putinas kumščiais mosuoja ne pirmą sykį.
Tarsi pripažindamas, jog būta kalbų apie visos Uk-
rainos okupaciją, Ukrainos prezidentas Petro Po-
rošenka minėjo, jog, kalbėdamasis su V. Putinu, su-
laukdavo šantažo „didele karine invazija” ir net „ru-
siško branduolinio ginklo atakomis”.

Kremliaus apetitas svaidantis grasinimais –
auga. Jei anksčiau V. Putinas grasino ginsiąs užsie  -
nyje gyvenančius „rusų piliečius”, tai dabar jam šito
maža. Jis perspėja dabar jau ginsiąs net ir „etninius
rusus”. 

Liūdniausia, kad V. Putinas – politikas, kurio
grasinimus dera vertinti kuo rimčiausiai. Kad šis
Rusijos vadovas intensyviai ruošiasi rimtoms ka-
rinėms intervencijoms, seniai buvo galima numatyti,
jei tik būtume atidžiai analizavę kiekvieną jo krus-
telėjimą. 
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Pasaulis, kuriame tiesiog 
negali būti šimtaprocentinių 
garantijų
GINTARAS VISOCKAS

Bus minimos Pirmojo pasaulinio karo
šimtosios metinės

Minint Pirmojo pasaulinio
karo šimtąsias metines,
Prancūzų institutas Lietu-

voje, kartu su Italijos kultūros insti-
tutu bei Lenkijos institutu Vilniuje
spalio 7–29 dieną kvies į viešas do-
kumentinių ir meninių filmų per-
žiūras, paskaitas, parodas ir koncer-
tus, skirtus pažymėti šiai reikšmingai
sukakčiai.

Prancūzų instituto kino salėje
bus rodomi dokumentiniai filmai ir
vaidybinės juostos Pirmojo pasaulinio
karo tema. Spalio 7-ąją Prancūzų ins-
tituto parodų salėje pradės veikti ko-
miksų paroda ,,Mauvais genre”, o
instituto mediatekoje visą spalį veiks
leidinių apie šį istorijos laikotarpį
ekspozicija. Institute taip pat bus
rengiamos paskaitos su vertimu į lie-
tuvių kalbą, kuriose užsienio lektoriai
pasakos apie Pirmąjį pasaulinį karą
iš šių dienų perspektyvos bei moterų
dalyvavimą kare.

Minėjimą užbaigs du koncertai –
Kongresų rūmų kamerinėje salėje
pasirodys žinomas prancūzų smui-
kininkas Frederic Pelassy, o Vilniaus paveikslų galerijoje pianistė Šviesė Čepliauskaitė at-
liks lenkų kompozitorių Ignaco Jano Paderewsky ir Karolio Szymanowsky kūrinius.

Prancūzų instituto direktoriaus Frederic Bellido teigimu, trys institutai nusprendė su-
sivienyti bendrai pareigai prisiminti ir perduoti visuomenei išmoktas pamokas apie impe-
rijų ir žmonių puikybę, susitarimo ir sąjungos tapatumą, taip pat apie stiprų atgimimo troš-
kimą, kuris, laimei, gali atsirasti iš šiurpo ir nevilties.

ELTA info

Pirmasis pasaulinis karas Vilnių pasiekė 1915 m. vasarį.
Atvirukas iš Dainiaus Raupelio kolekcijos
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Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
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Rugsėjo 9 d. Šiaulių univer-
sitetas sulaukė garbingos
viešnios – Lietuvos garbės

konsulės Ohio, Šiaulių universite-
to garbės narės Ingridos Gert-
rūdos Bublienės, kuri atvyko kar-
tu su Kento valstybinio universi-
teto Kent State University (Ohio)
tarptautinių programų va dovu ir
prorektoriumi dr. Mar cello Fan to-
ni. Apsilanky mo universitete pro-
ga pakalbinome vieš nią.

– Kokie Jums buvo praėjusieji metai?
Ar neatsirado papildomų rūpesčių tapus
Šiaulių universiteto garbės nare?

– Žinoma, po garbės vardo sutei ki-
mo atsirado papildomas įsipareigoji-
mas šiam universitetui, bet tai visiš kai
natūralu. Pažvelgus iš kito taško, visa
ši veikla (nenoriu vadinti labdara)
yra toji dalis, kuri paįvairina mano gy-
venimą. Esu labiau susijusi su verslu,
bet verslas yra labai konkretus: daug
laiko skiriu ryšiams, deryboms su
žmonėmis dėl kainų, dėl kitų daly-
kų... O čia yra tokia sritis, kuri duoda
dvasinio peno –  „Vardan tos Lietuvos”.

– Kokias matote bendradarbiavimo tarp
Kento valstybinio universiteto ir Šiaulių uni-
versiteto perspektyvas?

– Kento valstybinio universiteto
tarptautinių programų vadovas ir pro-
rektorius dr. Marcello Fantoni yra ge-
rai susipažinęs su Europos universi-
tetais. Jam, kaip ir kiekvienam už sie-

niečiui, plačiau atsivėrė šiek tiek akys
pamačius, kas vyksta Lietu voje, Kau-
ne ir Vilniuje, ir kas vyksta čia, regio -
niniame universitete, su ku riuo ben-
dradarbiaujame. Pirmą va ka rą Lie-
tu voje vakarieniaudamas M. Fan to ni
prisipažino, kad nelabai įsivaizduoja,
kaip čia bus su ta Lie tuva, su tuo ben-
dradarbiavimu. Ta čiau susitikęs su
rektoriumi jis ėmė tiek visko žadėti, jog
net išsigandau, ar nepuls prorekto-
rius tempti Ame riką į Šiau lius ir Šiau-
lius į Ameriką.

Kalbant rimtai, šią dieną, šią va-
 landą aš džiaugiuosi pirmuoju susiti-
kimu su rektoriumi ir su kai kurių fa-
kultetų atstovais. Mes išgirdome iš
jų, kas vyksta šiuo metu universitete,
kokie atliekami tyrimai, kokios vykdo -
mos programos. Žinodami universite-
to ekonominę padėtį suprantame, kad
universitetas gali turėti tam tik rus
prioritetus. Reikia nepamiršti, kad
universitetas turi tarnauti visuo menei,
studentai, baigę universitetą, turi ge-
bėti patenkinti verslo po rei kius, tai, ko
ieško įmonės. Kas yra tikrai pozityvu
ir, aš manau, įgy ven di nama, tai labai
konkretus M. Fan toni pasiūlymas ben-
dradarbiauti su panašiais pagal savo
veiklą ir vykdomus tyrimus fakulte-
tais, nusiųsti į Ameriką kokį profeso-
rių, kad jis te nai dirbtų, tenai įamžin-
tų Šiaulių var dą. Tokiu būdu vyktų
bendradarbiavimas iš apačios į viršų
ir jis būtų naudingesnis, negu kelių
studentų vizitas trumpam pasimoky-
ti. Aš la bai džiaugiuosi, kad priėjome
prie to kio vieno, bet konkretaus pasiū -
lymo.

Labai džiaugiuosi ir tuo, kad M.
Fantoni sutiko atvykti. Kai važiuoja

Dr. Kazicko atminimo įnašas

Šių metų liepą netekome garsaus lietuvių verslininko, filantropo
dr. Juozo Petro Kazicko (1918 m. birželio 16 d. – 2014 m. liepos 10
d.), Lietuvą mylėjusio ne tik žodžiais. Lietuva buvo visas jo gy-

ve nimas. Pasitraukęs iš aktyvios veiklos, užsiėmė filantro pija. Kartu
su dukterimi Jūrate 1998 m. JAV įsteigė Kazickų šeimos fondą (KA-
ZICKAS FAMILY FOUNDATION, Inc.), kuris pagrindinį dėmesį ski-
ria švietimui, remia kultūros, sveikatos apsaugos, religines ir labda-
ros organizacijas, ligonių globos įstaigas. 

Dr. J. P. Kazickas 13 metų buvo Lietuvių Fondo tarybos narys. Jam
iš  keliavus Amžinybėn, artimieji, no rėdami įprasminti dr. Juozo P. Ka-
 zicko atminimą, prašė aukas skirti Lietuvių Fondui. Priimdamas šias
aukas LF užtikrina, kad dr. J. P. Ka zicko vardas bus įamžintas atmi-
nimo įnašo naryste, o lėšos panaudotos įvai riems lietuvybės išsau-
gojimo ir kultūros projektams finansuoti bei studijuojančiam jauni-
mui paremti.  

Nuoširdžiai dėkojame Kazickų šeimai už pasitikėjimą Lietuvių
Fon du ir už aukas,  skirtas savo mylimo tėvelio atminimui. Iki 2014 m.
rugsėjo 15 d. į LF iždą įplaukė 10 200 dol. 

Lietuvių Fondo info

universiteto rektorius, yra vienas da-
 lykas. Jis yra aukštosios mokyklos
va das, jo interesai nėra administra ci-
 niai, jie labiau vieši. Jam dirba visos
kolegijos. Jo rūpestis – išreklamuoti
universitetą, faktą, kad jis čia buvo. O
čia žmogus – administratorius. Jis
ver  tina, kiek giliai Kento universitetas
gali čia įleisti šaknis, kokia nauda iš to
bus jiems ir kokia nauda bus Šiau-
liams. Nes turi būti nauda, ki taip ben-
dradarbiavimas yra visiškai bepras-
mis.

– Kokių pokyčių pastebėjote Lietuvo-
je, Šiauliuose?

– Buvau Lietuvoje prieš mėnesį.
Aš čia kartais būnu penkis kartus per
metus, todėl nebepastebiu didelių po-
kyčių. O Šiauliai... Šiauliams ge rai,

kad jie turi tokį oro uostą. Šian dien
NATO, galima sakyti, turi čia savo
tašką. Tai svarbu. Ukrainos situa cija
iš tikrųjų kelia nerimą, esame artimi
kaimynai. Bet tikėki mės, kad ta prob-
lema kažkaip išsispręs. Aš žiūriu pla-
čiau: ar čia, Lie tuvoje, kas vyktų, ar
kur kitur – pa lies visą pasaulį.

Dar labai svarbu kaip nors page-
rinti Šiaulių ekonominę situaciją, kad
žmonės neišlėktų, kad pasiliktų. Bet
antra vertus, tos problemos egzistuoja
visur. Ir Amerikoje jaunimas, baigęs
universitetą, negauna darbo. Nerei-
kia galvoti, kad tik Lietuvoje viską gau-
ni per ryšius. Visur pasau lyje daug kas
pasiekiama per ryšius. Sėkmė pri-
klauso nuo to, ką pažįsti.

Kalbino Laima Juzulėnienė

I. Bublienė: ,,...daug kas pasiekiama per ryšius”

Zenono Ripinskio nuotr.

Lietuvių Fondo vajaus organizatorius dr. Juozas Kazickas kalba 1969 m. gegužės 17 d. New Yor -
ke, Waldorf Astoria viešbutyje surengto vajaus po kylio metu. Kairėje komiteto vice pirmininkas
Aleksandras Vakselis, dešinėje – Jadvyga Vytienė. R. Kisieliaus nuotr.



52014 RUGSėJO 30, ANTRADIENISDRAUGAS

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo”laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo”laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Nesenstantis Upton Sinclair romanas – „Džiunglės”

Rugsėjo 27 d., šeštadienį,
Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje įvyko

amerikiečių rašytojo Upton Sin-
clair romano „Džiunglės” prista ty-
mas ir diskusija.

Su romano skaitytojais disku-
tavo Lietuvoje viešintis Ilinojaus
universiteto Čikagoje profesorius
dr. Giedrius Subačius. Apsi-
lankiusieji  taip pat galėjo apžiūrėti
vienos dienos knygų parodą, kurią
sudarė visi iki šiol išleisti romano
„Džiunglės” lietuviški leidimai.

Savo autobiografijoje U. Sinclair
(1878–1968) atskleidžia „Džiunglių”
rašymo aplinkybes ir priežastis, kodėl
pagrindiniais veikėjais jis pasirinkęs
lietuvius. Jaunas vieno New Yorko
laik raščio žurnalistas U. Sinclair buvo
pakviestas aprašyti darbo sąlygų  Či-
ka  gos skerdyklose. 1904 m. jis atvyko
į Čikagą, susipažino su darbininkais,
klausydavo jų istorijų ir jas užrašinė-
davo. Vaikščiodavo po milžinišką
skerdyklų teritoriją, stengėsi perprasti
jų darbą, to meto realybę, bendravo su
įvairių sluoksnių visuomenės atsto-
vais ir netrukus jau turėjo medžiagos
straipsniui, tačiau sugalvojo visa tai
išdėstyti literatūrine forma. Kartą U.
Sinclair atsitiktinai pateko į lietuviš -
kas vestuves ir čia atrado prototipus
savo būsimam romanui. Iš kai kurių
au toriaus užuominų spėjama, kad
nau jieji imigrantai galėjo būti iš Dzūk-
ijos ar Vilniaus krašto. Rašytojui
neišdildomą įspūdį vestuvėse padarė

Dr. Giedrius Subačius Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

lietuviškos dainos,  vienos jų – Antano
Vienažindžio „Sudiev, kvietkeli tu
brangiausias” – jis užrašė visą posmą.

Įvadą  šeštajam lietuviškajam
„Džiunglių” leidimui (,,Aukso žuvys”,
2012 m.) parašė prof. Giedrius Suba -
čius, gerai susipažinęs su knygos po vei -
kiu JAV kultūrai. „Ją perskaitęs tuo -
me tinis šalies prezidentas Teodor Roo-
sevelt susitiko su autoriumi, o ‘Džiung -

lių’ paveiktas Kongresas priėmė nau-
ją federalinį Švaraus maisto ir vaistų
įstatymą – dėl šio romano ame rikiečių
stalus ėmė pasiekti higieniš kes nė mė -
sa”, – pasakojo G. Subačius.

Nors pradžioje U. Sinclair sunkiai
rado leidyklą, kuri sutiktų spausdinti
šią knygą (keturios, į kurias kreipėsi,
atsisakė, motyvuodamos, kad romanas
per daug šokiruojantis), nuo savo pa -

sirodymo 1906-ųjų vasario pabaigoje
kūrinys buvo išverstas į 36 kalbas, ke-
 liais tiražais išleistas daugelio didžiau -
sių pasaulio leidyklų. Rašytojas Jack
London, atsiliepdamas apie šią kny gą,
ją pavadino „atlyginimų vergijos ‘Dė -
dės Tomo trobele’”.

Nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekos  info

Čikagos verslo atstovams pristatytos
investicijų į Lietuvą galimybės

Šių metų rugsėjo 24 d. LR generalinis konsulatas ir Lietuvos prekybos
biuras Čikagoje surengė investicijų į Lietuvą galimybių pristatymą
Čikagos verslo atstovams. Renginio metu pristatant Lietuvos inves-

ticinį klimatą daug dėmesio skirta laisvosioms ekonominėms zonoms bei
jų teikiamoms lengvatoms verslo plėtrai.  Kaip konkretus pavyzdys buvo
pateikta Kauno laisvoji ekonominė zona (LEZ), apie kurios teikiamas ga-
li mybes susirinkusiems kalbėjo Čikagoje viešintis LEZ tarybos pirmininkas
Freddy Opsomer. 

Po pristatymo vyko gyva  diskusija, paliečiant plačią įvairovę aktua-
lių potencialius investuotojus dominančių klausimų. Renginyje dalyvavę
energetikos  įmonių  atstovai  pozityviai  vertino  Lietuvą, kaip jų verslo
plėt  rai tinkamą vietą. 

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr.
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Vos prieš porą savaičių Vilniuje
esantį Lietuvos valstybės istorijos
archyvą pasiekė laiškas iš Kauno.
Rašė Lietuvos sąjūdžio Kauno
skyriaus vadovai: 

„Šiemet minimos pirmojo Lietu-
vos prezidento Antano Smetonos 140-
osios gimimo ir 70-osios mirties meti-
nės. Šilų Šv. Jėzaus Vardo senosios baž-
nytėlės šventoriuje buvo palaidoti Pre-
zidento Antano Smetonos tėvai: Jonas
Smetona (1835–1885) ir Julija Kartanai -
tė-Smetonienė (?–1905). Šiuo metu
kapų ir paminklinės lentos švento-
riu je nėra išlikusios. 

(...) Prašome nustatyti Julijonos
Karnaitės – Smetonienės gimimo me-
tus, kuri yra kilusi iš Šilų dvaro, Kar-
tanų kaimo (Raguvos vlsč. Panevėžio
apskr..), kadangi istorinėje literatū-
roje metai nėra pristatomi.”

Ramybės miestelis
šalia gaudžiančio greitkelio 

Šilai – simpatiškas, su daug žalu-
mos miestelis Panevėžio rajone, vos ki-
lometrą išsukus nuo greitkelio Vil-
nius-Panevėžys, todėl automobilių
gausmas čia girdisi dieną naktį – net
nereikia įtempti ausų. 

Nors magistrale visi lekia kaip iš-
degę akis, į miestelį beveik neužsuka
ir  jo  ramybės netrukdo. Čia žmonės
gyvena labai ramiai.

Miestelio centre – bažnyčia. Sta-
tyta 1909 metais. Pirmoji bažnyčia Ši-
luose buvo pastatyta 1779 m. Ant smė-
lio kalnelio dvarininkas Franckevičius
(Pranckevičius) dvaro žemėje pastatė
medinę bažnytėlę. Išstovėjusi 130 metų,
bažnytėlė paseno, tad 1909 m. klebonas
Juozapas Stonis, remiamas parapijie-
čių, pastatė mūrinę bažnyčią. Jos sta-
tybą rėmė Alančių dvaro savininkės
Ieva ir Marija-Magdalena Rudami-
naitės: paaukojo 2 000 auksinių, davė
miško medžiagos, nupirko vargonus.
Pasakojama, kad dvarininkių pagei-
davimu miške buvo iškirsta linija,
kad jos iš dvaro galėtų matyti naujos
bažnyčios bokštą. Galbūt ir pats baž-
nyčios pastatas, pageidaujant dvari-
ninkėms, buvo pastatytas taip, kad
altorius būtų nukreiptas į vakarus, į tą
pusę, kur buvo dvaras (kai tuo tarpu
daugumos bažnyčių altoriai yra nu-
kreipti į rytų pusę).

Anot „Gyvosios krašto enciklo-
pedijos”, geradariai dvarininkai Kal-
viečiai dovanojo bažnyčiai 10 dešim-
tinių žemės, vėliau H. Dilkevičius do-
vanojo 11 hektarų Šilagalio kaime.

Istoriniai šaltiniai teigia, jog Šilų
bažnyčią statė vokiečių meistrai, o
darbus prižiūrėjo inžinierius Nikola-
jus Andrejevas. Pats klebonas J. Stonis
buvo mokęsis inžinieriumi, todėl vis-
ką gerai išmanė, ir atsidėjęs pats rū-
pinosi statybos darbais,  ją prižiūrėjo.
Akmenis bažnyčios statybai, pagal

Nustatyta Prezidento Antano Smetonos motinos  gimimo data

Šilai – ramus miestelis greta greitkelio 

tradiciją,  vežė vietiniai gyventojai, pa-
tys juos tašė.

Naujoji mūro bažnyčia buvo sta-
toma apjuosiant senąją bažnytėlę. Kai
mūrai pasiekė langų aukštį, senoji
medinė bažnyčia buvo visiškai  nu-
griauta, o iš likusių statybinių me-
džiagų buvo pastatyta našlaičių  prie-
glauda ir špitolė, kurioje vėliau veikė
pradžios mokykla. 

Darbai ilgai netruko – po metų ji
jau buvo baigta.  

Pagal dar vieną senąją kaimų tra-
diciją, bažnytėlės šventoriuje nuo am-
žių buvo laidojami Šilų, Lėno ir Už-
ugirio kaimų mirusieji. Čia buvo pa-
laidoti ir Prezidento A. Smetonos tėvai
– J. Smetona ir J. Kartanaitė-Smeto-
nienė. Motina mirė vėliau, kai jau
buvo įrengtos ir veikė naujos kapinės,
bet ji buvo palaidota tame šventoriu-

je šalia savo vyro. 
Ilgainiui mirusiuosius ėmus lai-

doti naujosiose kapinėse šventoriuje
buvo nustota laidoti visiškai. Seni
žmonės šneka, kad Smetonų akmeni-
nis antkapinis paminklas dabar yra
dalis kito paminklo, skirto anksčiau
čia kada nors gyvenusių žmonių at-
minimui, sumūryto iš visų tame šven-
toriuje surinktų antkapių.

Čikagiečiai neleido 
savo gimtinei skendėti tyloje

Pirmasis pasaulinis karas ir pro
Šilus nepraėjo nepadaręs žalos. Pasa-
kojama, kad kai vyksta karas, žvan-
gant ginklams pernelyg nesiceremo-
nijama:  prireikė metalo šoviniams –
ogi antai – bažnyčios medinėje varpi-
nėje kabo du dideli varpai...

Šilų bažnyčia

Naujosios miestelio kapinės

Bendras paminklas anksčiau gyvenusiems
Šilų apylinkėse atminti. Jame turėtų būti
įmūrytas ir senasis Smetonų antkapinis
paminklas. 

Apie 10 metų Šiluose nesigirdėjo
varpų gausmo, neskelbdavo Mišių pra-
džios, pabaigos, ir mirusiųjų nelydėjo
kelyje iš bažnyčios iki kapinių... 

Tačiau vieną dieną, apie 1925-uo-
sius metus, Šilai sulaukė vertingų do-
vanų iš Čikagos. Nepagailėjo savo sun-
kiai uždirbtų pinigų du išeiviai iš šių
apylinkių – atsiuntė du varpus.

Jau minėtoji  „Gyvoji krašto en-
ciklopedija” pasakoja: „... Į Šilus at-
siųs  ti varpai, kurie buvo pavadinti
žmonių (Jono Zalagėno ir Vlado Ja-
nulio), daugiausiai paaukojusių pini-
gų vardais: „Jonas” (730 kg) ir „Vladis -
lovas” (370 kg). Ant varpų yra tokie už-
rašai: ant vieno – „Mano vardas Jonas.
Aš kviečiu gyvus į Dievo namus, mi-
rusius laidoju į kapus.” Ant kito –

„Mano vardas Vladas. Išgirdę mano
balsą, neužkietinkite širdžių”. Varpai
buvo įkelti į bažnyčios bokštą. Antro-
jo pasaulinio karo metais gyventojai
varpus buvo paslėpę (užkasti žemėse
jie išbuvo 25 m.), vėliau jie buvo atkasti
ir vėl įkelti į bokštą, tačiau senieji gy-
ventojai sako, kad jie jau nebeskamba
taip garsiai, didingai ir gražiai – anks-
čiau jų skambesys buvo girdimas ir už
10 kilometrų...”

Užpildyta dar viena Prezidento
A. Smetonos šeimos balta dėmė  

Lietuvos valstybės istorijos ar-
chyvo direktorė Virgi-
nija Čijunskienė papa-
sakojo: 

Mums atsiųstame
laiške Kauno sąjūdie-
čių laiške buvo išvar-
dytos prezidento An-
tano Smetonos tėvų gi-
mimo vietos ir datos.
Trūko tik vienos – mo-
tinos mirties datos. Ka-
dangi pas mūs archyve
yra saugojamos Lietu-
vos Romos katalikų
bažnyčios krikšto, san-
tuokos ir mirties re-
gistracijų knygos nuo
XVIII a. iki 1940-ųjų, o

gautame laiške buvo nurodyti vieto-
vardžiai, todėl nebuvo sunku nustaty-
ti ir trūkstamus biografinius faktus.
Lengvai atradome Prezidento moti-
nos gimimo datą – Julijona Kartanai-
tė, būsimoji Smetonienė, buvo krikš-
tyta toje pačioje Šilų bažnyčioje. Jos
mirtis užregistruota taip pat čia. 

Atlikus paiešką, Telšių (Žemai-
čių) Romos katalikų vyskupijos dva-
sinės konsistorijos fonde buvo surastas
1838 m. Šilų Romos katalikų bažnyčios
krikšto metrikų knygoje įrašas lenkų
kalba, kad 1838 m. spalio 24 d. kunigas
Mykolas Kvetkauskas pakrikštijo vals-
tiečių Kazimiero ir Marijonos, iki san-
tuokos Bitinaitės, Kartanų dukterį Ju-
lijoną, gimusią 1838 m. spalio 24 d. rytą
Kartanų kaime. Krikšto tėvai – vals-

tiečiai Antanas Narbutas ir Kotryna,
Mykolo Kartano žmona. Telšių (Že-
maičių) Romos katalikų vyskupijos
dvasinės konsistorijos fonde 1905 m.
Šilų Romos katalikų bažnyčios mirties
metrikų knygoje rastas kitas įrašas, jau
rusų kalba, jog 1905 m. rugpjūčio 16 d.
Užulėnio kaime nuo vėžio mirė 65 am-
žiaus našlė Julijona Smetonienė, iki
santuokos Kartanaitė, Kazimiero duk-
tė, Taujėnų valsčiaus valstietė. Paliko
sūnus Ignotą, Motiejų, Juozapą ir An-
taną, dukteris Marijoną, Mortą ir Ju-
lijoną. 1905 m. rugpjūčio 18 d. kunigas
Stonius ją palaidojo Šilų filijinės baž-
nyčios kapinėse. 

Lietuvos valstybės istorijos archyvo saugyklos 

Įrašas, liudijantis Prezidento A. Smetonos motinos krikštą

Įrašas apie Julijonos Smetonienės mirtį.
lt.wikipedia.org, miestai.net, 

Lietuvos valstybės istorijos archyvo ir V. Zaikausko nuotr.
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Ispanijos valdžia žada sužlugdyti referendumą 

Madridas (ELTA) – Ispanijos val-
džia pažadėjo neleisti, kad įvyktų re-
ferendumas dėl Katalonijos nepri-
klausomybės, kurį ketinama surengti
šių metų lapkričio 9-ąją.

Ispanijos vyriausybės pirmininko
pirmoji pavaduotoja Soraya Saenz de
Santamaria pavadino Katalonijos vado
Artur Mas sprendimą surengti refe-
rendumą klaida, kuri gali sugniuždy-
ti visuomenę.

„A.Mas buvo primenama, kad
nėra nieko aukščiau už suverenią is-
panų tautos valią ir kad visi ispanai
turi spręsti, kas yra Ispanija ir kaip ji
turi būti sudaryta. Nė viena vyriau-
sybė negali šito peržengti, kadangi tai
gina įstatymas. Tai – suvereni valia, o
ne jo (A. Mas) ir ne mūsų valia”, – ci-
tuojami vicepremjerės žodžius.

Katalonijos vyriausybės pirmi-

ninkas A. Mas rugsėjo 27 dieną pasi-
rašė potvarkį, pagal kurį lapkričio 9-ąją
bus surengtas referendumas dėl šios Is-
panijos autonominės srities „būsimos
politinės santvarkos”.

Katalonijos piliečiams bus pasi-
ūlyta atsakyti į du klausimus: „Ar
Jūs norite, kad Katalonija taptų vals-
tybe?” ir, jeigu atsakymas teigiamas, –
„ Ar Jūs norite, kad ši valstybė būtų ne-
priklausoma?”

Katalonija pagamina apie ketvir-
tadalį Ispanijos BVP. Jos gyventojai ir
valdžia reikalauja suteikti regionui
suverenitetą, kadangi Madridas, jų
nuomone, nepakankamai finansuoja
Kataloniją. Katalonai įsitikinę, kad
nepriklausomybė nuo centrinės Ispa-
nijos vyriausybės išeis į naudą jų eko-
nomikai. 

Palaimintuoju paskelbtas vysk. Álvaro del Portillo
Roma (Vatikano radijas) – Beati-

fikacijos iškilmėms vadovavo Šventų-
jų skelbimo kongregacijos prefektas
kardinolas Angelo Amato. Álvaro del
Portillo buvo pirmasis Opus Dei stei-
gėjo Josemaría Escrivá de Balaguer
įpėdinis, vadovavęs prelatūrai. 

Álvaro del Portillo gimė 1914 m.
Madride, kur prabėgo jo vaikystė bei
jaunystė kartu su tėvais ir septyniais
broliais. 1935 m. nutarė prisijungti
prie jo įsteigto Opus Dei. Jaunystėje
studijuodamas inžineriją del Portillo
bendradarbiavo įvairiose Vincento
Pauliečio bendruomenės veiklose, vyk-
dė katechezę ir padėjo vaikams iš
skurdžių šeimų. 1944 m. buvo įšven-
tintas kunigu Madride. 1946 m. išvyko
į Romą, kur Pijaus XII pontifikato
metu darbavosi įvairiose Šventojo Sos-
to dikasterijose. 1963 m. popiežius Jo-
nas XXIII paskyrė jį Kanonų teisės ko-
dekso peržiūros komisijos konsulto-
riumi, jis buvo įvairių Vatikano II Su-
sirinkimo komisijų ekspertu, įvairių
Šventojo Sosto institucijų konsultantu.
1975 m. mirus Josemaría Escrivá, iš-

rinktas Opus Dei vadovu. 1982 m. po-
piežius Jonas Paulius II Opus Dei pa-
skelbė asmenine prelatūra ir del Por-
tillo paskyrė pirmuoju prelatu. 1991 m.
buvo įšventintas vyskupu. 1994 m. Ál-
varo del Portillo mirė. 2012 m. popie-
žius Benediktas XVI paskelbė dekretą,
kuriuo pripažino jo herojiškas dory-
bes. 2013 m. popiežius Pranciškus dek-
retu paskelbė apie jam priskiriamą ste-
buklą, kuris atvėrė kelią beatifikacijai. 

Kaunas sieks tapti Europos kultūros sostine

Medininkuose nužudytųjų artimieji pateikė ieškinius

JT nepajėgios prieš naujas visuotines grėsmes

New Yorkas (ELTA) – Sakyda-
mas kalbą Jungtinių Tautų (JT) Ge-
neralinėje Asamblėjoje, Lenkijos pre-
zidentas Bronislaw Komorowski tvir-
tino, kad Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
ryba privalo imtis naujų reformų, jei
norima pasipriešinti kilusioms grės-
mėms Rytų Europoje ir Vidurio Ry-
tuose.

B. Komorowski tvirtino, esą jei JT
Saugumo Taryba nepakeis veto tai-
syklių, žmonijai ir toliau grės bejė-

giškumas. Veto teisė JT Saugumo Ta-
ryboje priklauso penkioms nuolati-
nėms narėms – Jungtinėms Ameri-
kos Valstijoms, Jungtinei Karalystei,
Kinijai, Prancūzijai ir Rusijai. Dau-
giausia veto teise naudojasi Rusija ir
Kinija.

Lenkijos prezidentas taip pat ra-
gino pasaulio bendruomenę pasmerk-
ti Krymo okupaciją ir Rusijos vykdo-
mą agresiją Rytų Ukrainoje kaip tarp-
tautinės teisės pažeidimą.

Euromaidano atstovams įteikta L. Walęsa premija

Gdanskas (ELTA) – Rugsėjo 29 d.
Lenkijos mieste Gdanske Euromaida-
no atstovai atsiėmė Lech Walęsa pre-
miją. Apdovanojimą svečiams iš Uk-
rainos įteikė pats buvęs Lenkijos pre-
zidentas ir legendinis ,,Solidarumo”
profsąjungos vadovas.

,,L. Walęsa premija apdovanojami
milijonai ukrainiečių, trokštančių gy-
venti šiuolaikinėje demokratinėje ša-
lyje”, – pareiškė vienas iš aštuonių Uk-
rainos delegacijos narių, Kijevo meras
Vitalijus Klyčko, priimdamas Euro-
maidanui skirtą apdovanojimą.

Savo ruožtu Euromaidano akty-

vistė, dainininkė Ruslana pabrėžė,
kad ukrainiečiai ir lenkai ,,yra kartu
ne tik šioje scenoje, bet ir kovoje prieš
Vladimirą Putiną ir Rusijos agresiją”.
Ji taip pat padėkojo lenkams už para-
mą Ukrainai. ,,Labai jaučiame jūsų pa-
ramą. Be jūsų energijos mums būtų ne-
pavykę nugalėti ir nepavyks nugalėti”,
– sakė ji.

L. Walęsa premija paskirta ,,Uk-
rainos piliečiams, kurie, nepaisydami
pavojaus, išreiškė savo proeuropietiš-
kus ir demokratinius siekius”. Ją su-
daro 100 tūkstančių dolerių. 

Kaunas (BNS) – Kaunas sieks
tapti Europos kultūros sostine. Savi-
valdybėje užregistruotas pro-
jektas, siūlantis dalyvau-
ti konkurse dėl šio ti-
tulo.

Europos Komi-
sija yra patvirti-
nusi sąrašą šalių,
galinčių preten-
duoti į Europos
kultūros sostinės
statusą – Lietuvai
ir Liuksemburgui
skirti 2022 metai.

2009 metais Euro-
pos kultūros sostine buvo

Vilnius. Tai buvo viena pirmųjų iš
Rytų Europos ir Baltijos valstybių sos-

tinių, gavusių prestižiniu lai-
komą Europos kultūros sos-

tinės statusą. 
Vilniaus Europos

kultūros sostinės
programa ir jos įgy-
vendinimas sulau-
kė prieštaringų ver-
tinimų.

Kauno miesto
meras Andrius Kup-

činskas sakė, kad Vil-
niaus atvejis nuo min-

ties neatbaido.

Vilnius (BNS) – Medininkuose
nužudytų Lietuvos pareigūnų arti-
mieji galimai šį nusikaltimą įvyk-
džiusių trijų omonininkų byloje pa-
reiškė milijonus siekiančius ieškinius
dėl neturtinės žalos atlyginimo. Bendra
ieškinių suma –
daugiau nei 11 mln.
litų.

Sūnaus netekę
A. ir G. Orlavičiai
prašo priteisti 1
mln. litų neturtinės
žalos. Vilniaus apy-
gardos teismui žu-
vusio Antano Mus-
teikio našlė E. Mus-
teikienė pateikė civilinį ieškinį dėl 1
mln. eurų neturtinės žalos atlyginimo,
žuvusio Ričardo Rabavičiaus mama A.
Rabavičienė – 1 mln. litų, Stanislovo
Orlavičiaus našlė G. Orlavičienė bei jos
sūnūs – 1 mln. eurų ieškinį, dvi dukros:
Jolanta – 1 mln. 200 tūkst. litų, o Elvy-
ra – 1 mln. 200 tūkst. litų ieškinius.

Medininkų byloje praėjusią sa-
vaitę vykusiame posėdyje Generalinė
prokuratūra Vilniaus apygardos teis-
mui, nagrinėjančiam buvusių trijų

omonininkų bylą dėl Medininkų pa-
sienio kontrolės poste 1991 metais
įvykdytų Lietuvos pareigūnų žudy-
nių, valstybės vardu pateikė 2 mln. 257
tūkst. 615 litų civilinį ieškinį dėl nu-
sikaltimu valstybei padarytos žalos. Ci-

vilinį ieškinį byloje
palaiko Finansų mi-
nisterijos atstovas.

Tai antroji tei-
smą pasiekusi byla
dėl šio nusikaltimo.
Dėl Medininkų žu-
dynių kol kas nu-
teistas vienas as-
muo – 2011 metų pa-
vasarį Vilniaus apy-

gardos teismas Latvijos pilietį, buvu-
sį omonininką Konstantiną Michailo-
vą įkalino iki gyvos galvos. 

1991-ųjų liepos 31 dieną Medinin-
kuose buvo nužudyti Mindaugas Ba-
lavakas, Algimantas Juozakas, Juo-
zas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Sta-
nislovas Orlavičius, Antanas Musteikis
ir Ričardas Rabavičius. Gyvas liko tik
sunkiai sužeistas muitininkas T. Šer-
nas.

M. Žilinsko 110-osioms metinėms skirta paroda

Kaunas (Čiurlionio dailės muzie-
jus) – Spalio 1 d. Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilins-
ko dailės galerijoje įvyks parodos ,,Nuo
fiordų iki Alpių viršukalnių: Europos
peizažai iš Mykolo Žilinsko (1904–1992)
kolekcijos”, skirtos žymaus lietuvių ko-
lekcininko ir meno mecenato Mykolo
Žilinsko 110-osioms gimimo metinėms,
atidarymas.

Joje lankytojai išvys gražiausius ir
įdomiausius Europos peizažus, ku-
riuos M. Žilinskas kolekcionavo gy-
vendamas priverstinėje emigracijoje
Vakarų Berlyne. Tai – tik nedidelė da-
lis įspūdingos kolekcijos, kurią jis pa-
dovanojo Lietuvai.

Pirmosios mecenato paveikslų
siuntos pradėjo keliauti į Lietuvą dar
gana gūdžiu sovietmečiu (1967–1974).
Anuomet daugumai žmonių tai buvo
pirmasis išsvajoto gaivaus vakarie-
tiško oro gūsis ir langas į Europą – ga-
limybė pasigėrėti nuostabiais, tačiau,
gyvenant už „geležinės uždangos’’,
daugumai nepasiekiamais vaizdais,
jos meno kūriniais. Tiesa, dabar, bū-
dami Europos sąjungos bendrijos ly-

giateise dalimi, ne vienas jau spėjome
tai pamiršti.

Praėjo 35 metai, kai M. Žilinsko ko-
lekcijai buvo pastatyta Kauno pa-
veikslų galerija, 25-eri, kai buvo ati-
daryta antroji, jo vardu pavadinta ga-
lerija. Per tą laiką daugelis darbų il-
sėjosi saugyklose, buvo išsamiai tyri-
nėjami. Parodai atrinkta daugiau nei
80 Europos peizažų, sukurtų įvairių Eu-
ropos XVIII–XX a. dailininkų. Beveik
pusė darbų bus eksponuojami pirmą
kartą. Tai paroda-kelionė, kurioje ga-
lima pasigėrėti turistų pamėgtais Ve-
necijos, Romos, Neapolio, Paryžiaus,
Berlyno ir kitų Europos miestų vaiz-
dais, pakeliauti po didingus kalnus, pa-
sidžiaugti įstabiomis jūrų ir vandeny-
no pakrantėmis, romantiškais saulė-
lydžiais ir mistiškais nakties peizažais.
Tai puiki proga darganotą rudenį nie-
kur nevykstant aplankyti ne vieną
šalį ir kartu galimybė susipažinti su iki
šiol nematytais gausios kolekcijos dar-
bais.

Paroda veiks iki 2015 m. sausio 25
dienos.

Lietuvos banko 50 litų moneta, skirta Vilniui - 2009 m. Europos kultūros sostinei. 
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Kalendorius rugsėjo 29 – spalio 5 d.
Rugsėjo 29 d. 

Katalikų šalys – Šv. Mykolo diena

Paragvajus – Bokerono mūšio diena.

1529 m. įsigaliojo Pirmasis Lietuvos Statutas.

1936 m. gimė Silvio Berlusconi, Italijos politi-
kas, verslininkas, tris kartus šalies premjeras
(1994–1995, 2001–2006 ir nuo 2008 m.). 

1941 m. gimė Jon Brower Minnoch, kiek ži-
noma, yra sunkiausias kada nors gyvenęs
žmogus, vienu metu svėręs net 635 kg. Tiesa,
tai tik apytikslis svoris. Dėl ekstremalaus dydžio,
prastos sveikatos ir nemobilumo, svarstyklių
naudojimas buvo neįmanomas (mirė 1983 m.).

1966 m. paskutinis viešas grupės The Beatles
pasirodymas.

Rugsėjo 30 d. 

Tarptautinė vertėjų diena.

420 m. mirė Šventasis Jeronimas, krikščionių
teologas, vienas iš Bažnyčios tėvų. Katalikų tra-
dicijoje laikomas šventuoju (sakralinė diena
rugsėjo 30 d.), stačiatikių – palaimintuoju
(birželio 15 d.) (gimė 347 m.).

1452 m. Mainze Johan Gutenberg atspausdino
pirmąją knygą pasaulyje – Bibliją.

1897 m. – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, katali-
kų šventoji, vienuolė – karmelitė, viena iš tri-
jų moterų, kuriai suteiktas Bažnyčios mokytojos
titulas (gimė 1873 m.).

Pasaulietinis vardas Teresė (Therese) Martin.
Gimė Alecon mieste Prancūzijoje laikrodininko
Louir Martin šeimoje. Perėmė tėvų tikėjimą. Te-
resei buvo ketveri metai, jos mama mirė nuo vė-
žio. Šeima persikėlė į Lisieux. Kai Teresei buvo de-
vyneri metai, ji labai susirgo ir atsidūrė ant mir-
ties slenksčio. Po netikėto pasveikimo mergai-
tė galutinai nusprendė pašvęsti savo gyvenimą
Dievui ir bažnyčiai karmelitų vienuolyne. Kai Te-
resei buvo 15 m., 1889 m. ji pirmą kartą pabandė
įstoti į vienuolyną, bet vyskupas jai atsakė, mo-
tyvuodamas tuo, kad ji per jauna. Nepadėjo ir
kelionė į Romą pas popiežių, bet vyskupas, įsi-
tikinęs, kad Teresės noras nėra momentinis,
pakeitė savo sprendimą, ir jos svajonė išsipildė
– ji tapo karmelite. Mirė būdama tik 24 metų. 

1934 m. gimė – Liūtas Mockūnas, inžinierius,
žurnalistas, publicistas, Santaros-Šviesos fe-
deracijos narys, „Akiračių“ redaktorius (mirė
2007 m.).

1939 m. – Juozas Tūbelis, politikos ir visuo-
menės veikėjas, Lietuvos Vyriausybės ir Lie-
tuvos banko vadovas, žemės ūkio specialistas,
spaudos darbuotojas (gimė 1882 m.).

1902 m.– užpatentuotas dirbtinis šilkas – vis-
kozė.

Spalio 1  d. 

Pasaulinė vegetarų
diena.

Tarptautinė muzikos
diena.

Tarptautinė pagyve-
nusių žmonių diena.

1869 m. Austrija iš-
leido pirmąjį pasau-
lyje pašto atviruką.

1880 m. Thomas Edi-
son atidarė pirmąjį

elektros lempučių fabriką. 

1884 m. Washingtono konferencijoje priimtas
sprendimas įvesti juostinį Žemės laiką.

1969 m. viršgarsinis keleivinis lėktuvas ,,Con-
corde” pirmą kartą pasiekė viršgarsinį greitį.

1971 m. šalia Orlando miesto (Florida, JAV) ati-
darytas ,,Walt Disney World” pramogų parkas.

2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse Lie-
tuvos krepšinio rinktinė iškovojo bronzos me-
dalius.

Spalio 2  d. 

Lietuva – Šv. Angelų sargų diena (Policijos die-
na).

1501 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Alek-
sandras Jogailaitis išrinktas Lenkijos karaliumi.

1830 m. Belgija tapo nepriklausoma nuo Ny-
derlandų.

1870 m. Roma tapo Italijos sostine.

1922 m. Lietuvoje pradėjo cirkuliuoti lietuviški
pinigai – litai.

1997 m. pasirašyta Amsterdamo sutartis dėl Eu-
ropos Sąjungos institucijų plėtros.

Spalio 3 d. 

1458 m. gimė Šventasis Kazimieras, lietuvių
šventasis, dangiškasis Lietuvos globėjas. 1522
m. paskelbtas šventuoju (mirė 1484 m.).

1890 m. gimė Vincas Grybas, lietuvių skulp-
torius, politinis ir visuomenės veikėjas. Vienas
žymiausių XX a. pirmos pusės lietuvių mo-

numentaliosios skulptūros kūrėjų (mirė 1941
m.). 

1952 m. Jungtinė Karalystė sėkmingai išban-
do branduolinį ginklą.

1990 m. susivienija Vokietija.

Spalio  4 d. 

Pasaulinė gyvūnų globos diena, Šv. Pranciškaus
diena.

1226 m. mirė Šventasis Pranciškus Asyžietis,
vienuolis, katalikų šventasis (gimė 1181 m.).

1675 m. olandų fizikas Christian Huygens. Jis
yra svyruoklinio laikrodžio išradėjas, nors šio
laikrodžio idėja ir buvo kilusi ir Galilėjui prieš
mirtį, kuris nespėjo jos įgyvendinti. 

1893 m. gimė Stasys Girėnas, aviatorius, 1933
m. kartu su Steponu Dariumi lėktuvu ,,Litua-
nica” perskridęs Atlantą (mirė 1933 m.).

1911 m. Londone ėmė veikti pirmasis eska-
latorius.

Spalio  5 d. 

Tarptautinė Mokytojo diena.

1865 m. išleistas konfidencialus Rusijos vidaus
reikalų ministro P. Valujevo aplinkraštis, kuriuo
visoje Rusijos imperijoje uždrausta lietuviška
spauda lotyniškais rašmenimis.

1880 m.  užpatentuotas   pirmasis   šratinukas.

1905 m. broliai Wright, lėktuvu ,,Wright Flyer
III” pasiekė pasaulio rekordą: per 24 minutes
nuskrido 39 mylias, šis rekordas išsilaikė iki
1908 m.

Artėjančio Sinodo baigtis
– nenuspėjama

„Pirmą kartą per pastaruosius
dešimtmečius vyskupai ir
kardinolai diskutuos apie ra-

dikaliai priešingas tezes, ypač apie tai,
leisti ar ne priimti Komuniją antrą
kartą susituo kusiems”, – savo ko-
mentare „L’Espres so” rašo italų žur-
nalistas ir analitikas Sandro Magister,
pridurda mas, jog šių debatų norėjo po-
pie žius Pranciškus, o jų baigtis – ne-
nuspėjama.

Spalį Vatikane vyksiantis Sino-
 das šeimoms turi vieną panašumą
su popiežiumi Pranciškumi: nepalie-
ka vietos prognozėms, nei kaip viskas
plė tosis, nei juo labiau kaip baigsis.

Popiežius pakvietė atvirai ir lais-
vai diskusijai net ir apie tuos daly kus,
kurie labiausiai skaldo, pavyz džiui, ar
leisti priimti Komuniją ant rą kartą po
skyrybų civiliškai susituokusiems
katalikams.

Prieš daugiau nei keturiasdešimt
metų, 1971-aisiais, šios institucijos
auš roje, įvyko kitas panašus Sino-
das, tąkart sprendęs klausimą, ar pri-
valo Lotynų apeigų katalikų kunigai
lai kytis celibato.

Po ilgų ir karštų diskusijų Pau-
 lius VI pakvietė balsuoti už du prie šin-
gus sprendimus, iš kurių turėjo rink-
tis Sinodo tėvai. 

Pirmasis siūlė tvirtai paisyti ce-
 li bato be jokių išimčių. Antrasis pri-
pažino popiežiui teisę teikti kuni-
gystės šventimus brandaus amžiaus
ir nepriekaištingo gyvenimo vedu-
siems vyrams „išskirtiniais atvejais,
sielovados sumetimais ir siekiant vi-
 suo tinės Bažnyčios gerovės”.

Laimėjo pirmasis sprendimas,
surinkęs 107 balsus, už antrąjį pasi-
ūlymą balsavo 87 dalyviai. Paulius VI
norėjo, kad balsavimo rezultatai būtų
paskelbti viešai, neaplenkiant ir fina -
linio Sinodo dokumento, kuris buvo
patvirtintas 168 balsais už, 10 – prieš,
21 už su rezervu ir 3 susilaikę.

Nuo tada Bažnyčioje nebebuvo
oficialiai diskutuojama apie celibato
pareigą. Jokiam kitam sinodui nete-
 ko apsispręsti dėl tokių priešingų ga-
 limybių. Žiniasklaidos dėmesys šiems
įvykiams buvo nulinis. Iki šių metų. 

Tiesą sakant, sujudimas, at krei-
pęs dėmesį, kilo 1999-aisiais.

Tais metais vykusiame Sinode
kar dinolas Karlo Maria Martini pa-
 prašė sušaukti savotišką nuolatinę
tarybą, kuri reguliariai susitiktų ap-
 tarti aktualiausius nūdienos klausi-
 mus, tokius kaip kontracepcija, sky-
 rybos, moters vieta Bažnyčioje.

„Aš nesu antipopiežius – sakė jis
– bet ‘ante’ popiežius, tai yra tas, ku-
 ris eina pirma, pramina kelią.” At spė-
jo. Šiandien turime popiežių, kurio as-
meninė nuomonė Martinio iškeltais
klausimais nėra visada aiški, tačiau
juos visus jis dar sykį iškėlė ir pasiūlė
rimtai aptarti.

Pranciškus debatus pradėjo prieš
metus, išplatindamas laisvo pobū-
džio apklausą apie klausimus, susi-
jusius su šeimos gyvenimu: nuo kont-
racepcijos iki Komunijos išsiskyru-
siems, nuo sugyventinių iki homo-
seksualių santuokų. Kai kurie vals-
tybių vyskupai, kurių priešaky vo-
kiškai kalban čios šalys, išplatino ap-
klausos rezultatus, įžiebdami Bažny-
čios discipli nos liberalizacijos lūkes-
čių.

Praėjusį vasarį Pranciškus su-
 kvietė Romoje kardinolų konsistoriją,
norėdamas surengti artėjančio Sino-
do „generalinę repeticiją”. Kam pati-
kėjo įvadinį pranešimą? Vokiečių
kardinolui Walter Kasper, kuris nuo
seno buvo žinomas kaip tas, kuris rė -
mė mintį, kad derėtų atšaukti drau di-
mą priimti Komuniją antrą kartą su-
situokusiems, tačiau Jono Pau liaus II
ir kardinolo Joseph Ratzinger lai-
kais, esą, nutildytas.

Iš šios konsistorijos žinome tik
apie kardinolo Kasper pranešimą, vi -
sa kita liko paslaptyje. Sprendžiant iš
kitų vėliau pasirodžiusių viešų kar-
dinolų pasisakymų, paaiškėjo, kad
Kasper pasiūlytiems pakeitimams
buvo plačiai, kovingai ir autorite tin-
 gai priešinamasi.

Tarp viešai prieštaraujančiųjų
yra tokie kardinolai, kaip Gerhard.
Müller, Tikėjimo doktrinos kongre-
gacijos prefektas, Raymond L. Burke,
Timothy M. Dolan, Marc Ouellet,
George Pell, Fernando Sebastián
Aguilar, Carlo Caffarra, Angelo Scola
– visi paprastai priskiriami prie kon-
servatorių. Tačiau yra žinoma, kad į
šį bloką prieš Kasper įsitraukė ir to-
kių kardinolų, turinčių progresy vis-
 tų vardą, kaip austras Christoph
Schönborn.

Jie visi susitiks Sinode.
Faktas, kad tokius „reakcionie -

rius” kaip Caffarra, Scola ir Aguilar
dalyvauti Sinode pakvietė pats Pran-
ciš kus, gerokai atvėsino kai kurių
žmo nių entuziazmą dėl dabartinio
popie žiaus.

Pavyzdžiui, amerikietis jėzuitas
Thom Reese, buvęs žurnalo „Ameri -
ca” redaktorius ir autoritetingas ko-
 mentatorius, aistringai rėmęs Jorge
Mario Bergoglio jo pontifikato pra-
 džioje, po pastarojo gesto galutinai
perėjo į priešingą stovyklą, priešin-
damasis tam, kas, jo manymu, yra re-
voliucinių lūkesčių išdavystė.

Tačiau kova dar tik prasidėjo.
Visai netrukus prasidėsiantis Sino das
nedarys jokių išvadų. Antrasis raun-
das įvyks 2015 metų spalį. Po to spren-
dimus priims nebe Sinodas, o popie-
žius Pranciškus.

Priešingai nei buvo daroma anks-
 čiau, būsimojo Sinodo metu ne bus du
kartus per dieną platinami biuleteniai
penkiomis kalbomis su visų Sinodo
tėvų pasisakymų san trau komis, pa-
ruoštomis jų pačių.

Nebus ir kasdienių trumpų spau-
dos konferencijų akredituotiems spau-
dos žurnalistams, susiskirsčiu siems
pagal temas, kurias anksčiau vesdavo
specialiai paskirti stebėtojai, turintys
pristatyti diskusijos eigą.

Vien Vatikano spaudos salės di-
 rektorius Federico Lombardi, SJ kar-
 tu su dviem padėjėjais, kalbančiais
anglų ir ispanų kalbomis, vado vaus
kasdieniamsus susitikimus su visu
akredituotų žurnalistų korpusu.

Kyla grėsmė, kad šio Sinodo at-
veju pasikartos tai, kas įvyko per
pirmąją Vatikano II Susirinkimo fazę:
o būtent – atotrūkis tarp realaus Sino -
do, vykusio už uždarų durų, ir to, kurį
sukūrė žiniasklaida, atsirink dama
tendencingą informaciją, iš gau tą iš
suinteresuotų asmenų.

Bernardinai.lt
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

158

Nepasibaigusi
istorija: 
lietuvių pasaulis
po 1990-ųjų...

(...) Lietuvių pasaulio ir erdvė-
laikio suvokimo permainų po 1990-
ųjų Kovo 11-osios istorikai dar nepra-
dėjo pasakoti. Iš dalies tai yra natūra-
li pasekmė įsi galėjusio požiūrio, kad is-
torikai turi stoti į darbą tik reiški-
niams įsisenėjus, arba pasibaigus, ga-
lutinai numirus ir jau balansuojant
ant užmaršties slenksčio. Tai yra šios
humanistikos krypties pamatinis da-
lykas. Kur bujoja gyva tradicija ir su ja
susiję pasakojimai, istorikai nelabai
turi ką veikti. Tačiau gali būti ir kito-
kių priežasčių, į kurias verta akyliau
įsižiūrėti. Ne tik metodologinės nuo-
statos gali diktuoti sąlygas, kad praei-
ties tyrėjai ir pasakotojai turi stoti prie
starto linijos. Tada, kai išgyvenamų per-
mainų greitis yra labai didelis ir gyve-
nimo srovė tokia stipri, sąmonė nepa-
jėgi visko reflektuoti. Ir čia ne tik isto-
rikai jaučiasi panirę toje srovėje taip,
kad neturi galimybių stebėti judančio
kranto. 

(...) Šiandien žengiant gilyn į tre-
čiąjį Lietuvos laisvės dešimtmetį ir jau
slopstant savo nevaldomą energiją iš-
naudoju siam emigracijos srautui, ti-
kėtina, didės ir istorikų tyrinėjimų,
kurie sudėti krū von su anksčiau pra-
dėtais kaupti socialinių mokslų pasie -
kimais galės būti tvirtu pagrindu nau-
jausios, šiuolaikinės lietuvių pasaulio
raidos savivokai. Prie geros pradžios ir
naujausių istorijos mokslo įžvalgų rei-
kėtų skirti vis dažniau pasiro dančius
straipsnius ir apgintas bei prie gynimo
procedūrų artėjančias disertaci jas. Jos
suteikia galimybę bent glaustai papa-
sakoti kai kuriuos nepasibaigusios is-
torijos epizodus.

1. Pabėgimas į laisvę: 
nauji keliai į vakarus

Griūvant Sovietų Sąjungai ir kar-
tu su Berlyno siena visai geležinei už-
dangai, susidūrė keletas prieštaringų
procesų. Viena vertus, patriotinė ben-
drumo eufori ja lietuvius, estus ir latvius
telkė į mitingus ir gyvąją laisvės gran-
dinę. Kita vertus, atvėrė vartus se-
noms pabėgimo į laisvę svajonėms.
Laisvė – tai galimybė būti visur, kur gei-
džia širdis. Tokia egzistencijos sąlyga
buvo visiškai suprantama po ilgų izo-
liacijos ir uždarumo metų. Kolektyvinis
žengimas į laisvę ir individua lios emig-
racijos pasirinkimas buvo greta vienas
kito. Galima sakyti, kad naujoji poso-
vietinių lietuvių išeivystė prasidėjo
dar prieš Kovo 11-ąją. Pavieniai lais-
vūnai ir pasiryžėliai, kurie išnaudojo se-
nosios tvarkos griūties momentą, ir
dar nematydami brėkštančios nepri-
klausomos Lietuvos aušros pakėlė bu-
res link išsvajotų laisvės krantų.

Vis dažniau pavieniai asmenys pa-
silikdavo Vakarų Europos šalyse ir
JAV, pa sinaudodami turistinėmis ke-
lionėmis ar koncertiniais turais. Didė-
jo prašymų tiesiog išvažiuoti į Ameri-
ką ir be aiškinimo – trumpam ar ilgam
laikui išvyks tama. Bet kuriuo atveju
pirmųjų posovietinių emigrantų gre-
tose buvo ne vargo ir skurdo aplinkos
žmonės. Priešingai, neretas sovietinės
nomenklatūros vaikas su balta apy-
kakle išbandė šį kelią, turėdamas gali-
mybes ir išteklius skrydžiams, pragy-
v e n i m u i  i r  n e t  t r u m p a l a i k i o  d a r b o  pa-
ieškoms. Pirmoji greta buvo sudary ta

iš veržliausių, komunikabiliausių,
darbščiausių, labiausiai savimi pasiti-
kinčių individų. Jie buvo ir patys pa-
jėgiausi suprasti, kad Amerika ir rojus
yra skirtingi dalykai, o motyvai, nule-
miantys pasirinkimą likti ar grįžti yra
gerokai įvairesni. Buvo sėkmingo įsi-
kūrimo ir pradėtų verslų Amerikoje,
buvo ir ryžtingo sugrįži mo ir gero įsi-
kūrimo tėvynėje pavyzdžių.

Ilgus dešimtmečius išnešiotą gy-
venimo Amerikoje kaip laisvės rojuje
varian tą pasirinko ir nonkonformistų,
hipių, rock muzikos išugdytos kartos at-
stovai. Šiandien sovietinės Lietuvos
gėlių vaikų ir jų palikuonių galima su-
tikti įvairio se Amerikos vietose. Tai la-
bai negausi, itin charakteringa naujų-
jų laisvės išeivių grupė, kuriai nebuvo
būdingas didžiosios uždarbio emig-
rantų minios siekis už dirbti daugiau
nei buvo galima pereinamuoju laiko-
tarpiu Lietuvoje. Neretai jų būta gabių
ir gerai pasiruošusių profesionalų, ku-
riems laisvosios rinkos vartai ir gim-
tinėje būtų leidę sukurti verslus ir tur-
tą. Jie taip pat nebuvo susvetimėję su
Lietuva, o sovietinis praeities vaizdinys
jų galvose niekada neatrodė turintis ką
nors teigiamo. Šios grupės išeiviai ne-
retai tapdavo artimesni DP kartos ap-
linkai nei naujiesiems plačiosios po-
sovietinės srovės emigrantams. Svar-
biausia, kad šis margaspalvis gėlių
vaikų būrys nebuvo labai didelis ir,
deja, negalėjo padaryti didesnės įtakos
naujosios bangos išeivių būdui ir veik-
lai.

(...) Lietuvos gyvenimo sunku-
mai pereinamuoju laikotarpiu, vi-
siškai sumišęs vertybių ir tikrovės
horizontas, dezorientacija, kuri lydėjo
TV ekranus užplūdu sį muilo operų ir
joms prilygstantį provincialios ži-
niasklaidos srautą, politinės valdžios ir
naujųjų kapitalistų-darbdavių aro-
gantiškas elgesys, trūkinėjantys tar pu-
savio saitai, bendruomenės solidarumo
nykimas – visa tai kartu sudėjus buvo
negailestinga vėtra, kuri emigracijon

ginė vis naujus ir vis mažiau pasitu-
rinčius bei išsilavinusius lietuvius.
Augo naujųjų išeivių masė, didėjo mar-
gumynas ir įvairovė, ryškėjo integra-
ciniai ir dezintegraciniai polinkiai, ro-
dantys, kad dides nės dalies naujųjų iš-
eivių mezgami ryšiai labiau krypsta į
kitų posovietinių rusa kalbių būrius, o
ne į senųjų lietuvių organizacijų pusę. 

Naujausi socialinės antropologi-
jos tyrimai JAV rytuose parodė, kad lie-
tuvių imigrantų spiečiai yra tapę ge-
rokai sudėtingesniais reiškiniais. Iš
gimtinės par sigabentas sutrikimas,
tam tikras masinis asocialumas (ven-
gimas dalyvavimo visuomeniniame gy-
venime), nesugebėjimas socializuotis
Vakarų demokratinės, visuomeninės
vertybių sistemos pagrindu kartu su
dažnomis materialinio gyve nimo per-
galėmis nuspalvina visą naujųjų išeivių
aplinką.

Vienas neabejotinas bruožas ski-
ria naujosios, posovietinių lietuvių
išeivių bangos atstovus nuo visų anks-
tesnių lietuvių diasporos kartų. Jei
ankstesni lietu viai nesyk demonstravo
draugijų veikimo ir socialinio kapitalo
kaupimo stebu klus, tai posovietiniai lie-
tuviai tiek gimtinėje, tiek emigracijoje
nerodo didesnių tos veiklos, solidaraus
draugijų gyvenimo polinkių. Dar dau-
giau, jie vengia ir dažniausiai per at-
stumą laikosi nuo ankstesnės diasporos
sukurtų organizaci jų, nepasinaudoja
jau sukaupto socialinio kapitalo pri-
valumais savo emigracinio bendruo-
meninio gyvenimo kokybei pagerinti.

(...) Nauji keliai į Vakarus ir iš-
svajota laisvė pirmaisiais nepriklau-
somos Lietuvos metais uždavė daug
pažinimui nepasiduodančių mįslių. Iš-
tikimieji DP kartos išeiviai ir jų vaikai
dešimtimis grįžo į protėvių žemę, nes jų
misija ir idealai tai vertė daryti. Grįž-
dami jie sutiko šimtus lietuvių, palie-
kančių laisvei bundančią Lietuvą tam,
kad įgyvendintų savo individualios
laisvės svajones. Šios srovės susitik-
davo, kartais susišnekėdavo, o kartais
likdavo bežadės. Neabejotina, kad nau-
josios išeivystės pionieriai pirmiau-
siai kreipė bures link Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, kurios per ilgus nelais-
vės metus buvo tapusios pabėgimą sap-
navusios ge neracijos namais. Tik vėliau
įsidrąsinusių, savame krašte nepri-
teklius kentėjusių ir didesnių algų rin-
kos gandus gaudančių lietuvių būriai
patraukė į artimesnes šalis: Didžiąją
Britaniją, Airiją, Vokietiją. Kylanti ir
oficialiai (iki 10 deš. pabaigos) Lietuvos
valdžios nematoma naujosios emigra-
cijos banga pamažu užliejo senas lie-
tuvių pasaulio šalis, tačiau tuo pat
metu atvėrė naujus puslapius nepasi-
baigian čioje migravimo istorijoje. Nie-
kada anksčiau lietuviai nebuvo pla-
čiau įsigyvenę Airijoje, Ispanijoje, Šve-
dijoje, Norvegijoje, dabar gi besivieni-
jančioje Europoje lie tuvių kolonijos
dygo it grybai po lietaus.

Nukelta į 11 psl.

Prenumeruokime
ir skaitykime 
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Baigti Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
šventoriaus tvarkymo darbai

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiomis dienomis baigti dar praėjusių metų vasarą pra-
sidėję Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šven-
toriaus tvarkymo darbai oficialiai baigti. Dabar jau
galima džiaugtis  kokybiškai išgrįstu bažnyčios grin-
diniu bei sutvarkyta jos aplinka.

Bendrovės „Autokausta” darbininkai per me-
tus atliko kasinėjimo darbus, patiesė naują
lietaus nuotekų sistemą. 3,4 tūkst. kv. m plo-

to aikštė buvo išgrįsta istoriniais akmenimis, kurie
buvo rasti rekonstruojant A. Juozapavičiaus pros-
pektą. Aikštėje šalia bažnyčios įrengtos 6 apšvieti-
mo atramos, šviestuvai tamsiuoju paros metu ap-
šviečia visą bažnyčios šventoriaus teritoriją.

Lietuvos Vyriausybė skirti pinigų šios ypatin-
gos bažnyčios šventoriaus atnaujinimui nutarė dar
2012 metais. Tuo pačiu metu buvo rekonstruojamas
A. Juozapavičiaus prospektas ir atrasti grindinio ak-
menys, kurie ir buvo sudėti šioje sakralioje vietoje.
Iš viso Prisikėlimo bažnyčios šventoriaus aplinkos
tvarkymo darbai kainavo 2,1 mln. Litų (apie 0,8 mi-
lijono dolerių), iš kurių maždaug pusę sudarė Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių lėšų parama, likusios
lėšos – Kauno miesto savivaldybės ir paramos akcijos
metu surinktos aukos. 

Nuo 1989 metų šiai šventovei atstatyti išleista
daugiau nei 23 mln. Lt (apie 8,6 milijono dolerių). Iš
jų daugiau nei 6 milijonus litų (apie 2,25 milijono do-
lerių)  paaukojo tikintieji. Labiausiai idėja atkurti
šią bažnyčią tikinčiųjų buvo palaikyta 2003-aisiais,
kai per vienerius metus paaukota daugiau nei 1 mln.
litų.

„Kristaus prisikėlimo bažnyčia per ilgus de-
šimtmečius patyrė įvairiausių išbandymų, tačiau ge-
ranoriškų žmonių dėka šiandien mes ją matome iš-
gražėjusią ir išskirtinę. Nuoširdžiai dėkojame vi-
siems prisidėjusiems ir aukojusiems. Linkiu, jog ši
bažnyčia taptų visos Lietuvos šventove”, – džiaugėsi
baigtais darbais Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius.

Į popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelią yra
įtraukti trys objektai iš Kauno, tarp kurių – ir
Kristaus Prisikėlimo  bažnyčia, todėl tikimasi, jog
atei tyje bus visiškai sutvarkyta ir greta esanti au-
tomobilių stovėjimo aikštelė. Dabar pasikėlus pa-
sižvalgyti po bažnyčios terasą, vaizdą gerokai gadina
šalia esantis Žaliakalnio verslo centro pastatas,
kurį artimiausiu metu būtina sutvarkyti.

Šiemet sukanka 80 metų nuo to laiko, kai pra-
sidėjo šios bažnyčios statybos darbai, bet iki tol buvo
nueitas dar ilgas kelias. 1918-aisiais Lietuvai atga-
vus Nepriklausomybę, kunigas profesorius Pra-
nas Būčys 1922 m. iškėlė idėją Kaune, Žaliakalnyje
kaip Nepriklausomybės paminklą pastatyti bažny-
čią. Sumanymą palaikė kun. Juozas Tumas-Vaiž-
gantas, kiti garbūs Lietuvos žmonės. Kadangi dėl Lie-
tuvoje vykusios finansinės krizės to įgyvendinti grei-
tai nebuvo įmanoma, iš pradžių nutarta pastatyti ne-
didelę laikiną bažnyčią.

1926 m. pradžioje, artėjant Nepriklausomybės de-
šimtmečiui, mintis pastatyti šventovę atgijo, vi-
suomenės atstovų, ministrų, Lietuvos vyskupų su-
sirinkime nutarta Nepriklausomybės atgavimui
įamžinti pastatyti Tautos šventovę – bažnyčią, va-
dovaujantis mintimi, jog tauta, tikinti gėriu, prisi-
kėlimu, Išganytoju, yra nenugalima.

Buvo išrinkta 20 asmenų taryba ir statybos dar-
bų vykdomasis komitetas. 1928-aisiais,  parengus pro-
jektines sąlygas, paskelbtas bažnyčios projektų
konkursas. Iki 1928 m. lapkričio 9 d. pateikta 15 pro-
jektų, tačiau nė vienas jų įgyvendinti netiko. Nutarus
rengti naują projektą, pasikviestas inžinierius Ka-
rolis Reisonas. Jo 1929 m. rudenį visų instancijų pa-
tvirtintas naujas projektas liko neįgyvendintas. 

Naujas projektas, pagal kurį ir pradėta statyba,
parengtas 1932 m., o patvirtintas 1933 m. balandžio
21 d. jame buvo derinama bažnyčios, paminklo ir
šiuolaikiškumo dvasia. Bažnyčiai pranašauta XX a.
architektūros paminklo ateitis. Tą turėjo nulemti
moderni stilistika, pažangios konstrukcijos, ge-
riausios statybinės medžiagos, labai gera statybos
darbų kokybė. Netgi savo dydžiu Prisikėlimo baž-

nyčia turėjo pranokti visas bažnyčias Baltijos šaly-
se.

Prisikėlimo bažnyčios konstrukcija – gelžbeto-
nio rėmai, apmūryti plytų sienomis. Ypatingu būdu
įrengti pamatai: į „plaukiojančio” smėlio gruntą 4–
5 metrų gyliu įleista apie 1 200 gelžbetonio polių.
Plokščias stogas taip pat buvo naujovė (projekte nu-
matytas šlaitinis stogas prasidėjus statyboms pa-
koreguotas į plokščią). Cokoliui, portalams ir laip-
tams naudotas lietuviškas granitas, langų rėmai ir
durys – iš ąžuolo. 

Bažnyčios didžiojo bokšto aukštis – 70 metrų, vi-
durinės navos – 30 m, šoninių navų – 18 m. Žmones
į bokštą kelti buvo numatyta trimis liftais. Švento-
vėje turėjo tilpti apie 5 000 maldininkų (sėdimų vie-
tų – 700), ant stogo terasos – 2 000. Visi 56 pirmojo
tarpsnio langai buvo numatyti kaip vitražiniai.
Baž nyčia taip pat turėjo tapti tautos panteonu: spe-
cialiai įrengtose kriptose požemyje ketinta laidoti la-
biausiai nusipelniusius tautos veikėjus, į jas perkelti
anksčiau mirusių Lietuvos įžymybių palaikus.

1934 metais buvo baigti šventovės pamatai. Jų pa-
šventinimą nutarta įtraukti į tų metų vasarą turė-
jusio įvykti Lietuvos I tautinio eucharistinio kong-
reso programą. Pamatus pašventino arkivyskupas
J. Skvireckas, iškilmėse dalyvavo prezidentas A. Sme-
tona. Jie į pamatus įmūrijo didoką iš Palestinos, Aly-
vų kalno, atgabentą kubo formos akmenį. Pašven-
tinus pamatus, surengtos trumpos pamaldos ir Lie-
tuva paaukota Švč. Jėzaus Širdžiai.

Prisikėlimo bažnyčios statybos darbus nutrau-
kė sovietų okupacija: 1940 m. bažnyčia buvo kon-
fiskuota. Vokiečių okupacijos metais bažnyčia pa-
versta popieriaus sandėliu, o 1952 m. Stalinas pasi-
ra šė potvarkį, kuriuo nurodė nebaigtoje įrengti
bažnyčioje įkurdinti radijo imtuvų gamyklą. Po re-

konstrukcijos pastate ėmė veikti 1956 m. įkurta
„Bangos” radijo gamykla, iš pradžių gaminusi radijo
imtuvus, radiolas, magnetolas, o vėliau – mažus ne-
spalvotus televizorius „Šilelis” ir spalvotus televi-
zorius „Banga”.

Dabar ant Kristaus Prisikėlimo bažnyčios sto-
go įrengta erdvi terasa, nuo kurios atsiveria įspū-
dinga Kauno miesto panorama. Terasos gale esan-
čiame mažajame bokšte įrengta Šiluvos Švč. Mer-
gelės Marijos koplyčia žuvusiems už laisvę atminti.
Koplyčia ir jos altorius, kuriame įmūryta šv. Anta-
no relikvija, iškilmingai pašventinti 2004 m. liepos
22 d. Koplyčioje teikiami Santuokos ir Krikšto sak-
ramentai, vyksta rekolekcijos. 

Bažnyčios šventoriuje yra palaidoti ilgametis Va-
tikano radijo laidų vedėjas kunigas Vytautas Kaz-
lauskas, šalia perlaidoti iš JAV parvežti Lietuvos Lai-
kinosios vyriausybės ministro pirmininko Juozo
Ambrazevičiaus-Brazaičio palaikai, taip pat čia il-
sisi prelatas Mykolas Krupavičius.

Šventovėje įrengtas ir kolumbariumas, kuriame
yra 30 baltų nišų nusipelniusių Bažnyčiai ir Lietu-
vai žmonių palaikų urnoms laikyti. Šis kolumba-
riumas buvo pašventintas 2006 m. vasario 16 dieną.
Tų pačių metų lapkričio 4-ąją čia perkelta pirmoji
urna su Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojo ka-
nauninko kun. Felikso Kapočiaus (1895–1971) iš
Jungtinių Amerikos Valstijų pargabentais palaikais.

2008 m. gegužės 23 d. čia palaidota urna su ku-
nigo, psichologijos ir filosofijos profesoriaus Anta-
no Paškaus (1922–2008) palaikais, 2011 m. birželio 10
d. kolumbariume palaidotas gegužės 7 d. JAV po sun-
kios ligos miręs Kauno arkivyskupijos kun. dr. Ar-
vydas Žygas (1957–2011), o 2013 m. spalio 1 d. ko-
lumbariume palaidotas liepos 19 d. Čikagoje miręs
kun. dr. prof. Kęstutis  Trimakas (1930–2013).

Baigti šventoriaus tvarkymo darbai. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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IRENA RADĖNAITĖ
BEINARAUSKIENĖ

Mirė po sunkios ligos 2014 m. rugsėjo 25 d. Čikagoje, sulau-
kusi 93 metų.

Gimė Lietuvoje, Bagdonuose, Kėdainių apskrityje.
Karo metu bėgo iš Lietuvos į Vakarus su seserimis ir tėve-

liais. Tėveliui pakelyje susirgus, Irena pasiliko Lenkijoje su
tėveliais. Irena su savo mamyte atvyko į Čikagą 1961 metais.
Ištekėjo už Petro Beinarausko ir gyveno Marquette Parke iki
mirties.

Nuliūdę liko: seserų ir brolių vaikai, Irena Barauskienė,
Jonas Vaičikonis, Pranas Pranckevičius, Victoria Weise, Rita
Čiurlionienė, Petras Stukas, Elytė Weliczko, Gražina Radėnaitė,
Adomas Radėnas bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir
Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 2 d. 10 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje
11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Atkelta iš 9 psl.

(...) Per keliolika nepriklausomos
Lietuvos Respublikos gyvavimo metų
įvyko tai, ko niekas nesitikėjo dainuo-
jančios revoliucijos metais. Emigraci-
jos banga pasiekė lietuvių pasaulyje iki
tol neregėtus mastus. Nors rimtų ir
sistemiškų statistikos tyrimų labai
trūksta, tačiau labai apgraibomis gali-
ma pasverti ir pa matyti, kad XIX–XX a.
pabaigos Amerikos pirtyje laikais į Va-
karus emigravusių lietuvių būta per-
pus mažiau. Remdamiesi nusistovėju-
siais statistikos orienty rais galime pa-
matuoti skirtumus. Jei 1990-ųjų išvaka -
rėse sovietinėje Lietuvoje gyveno apie
3,7 milijono žmonių, tai po 22 nepri-
klausomybės metų jų buvo ma žiau nei
3 milijonai. Atėmę iš maždaug 700 000 iš-
ėjusiųjų sovietų kariuomenę, karinin-
kijos šeimas ir artimuosius, per trum-
pą laiką repatrijavusius į Rusiją bei ki-
tas buvusios sąjungos šalis, vis tiek
gau tume daugiau nei pusę milijono lie-
tuvių išeivių. Vakarų Europos šalys ir
Amerika niekad nematė tokių didelių
būrių desanto.

(...) Kartu sudėjus visus XIX a. pa-
baigos– XX a. pradžios lietuvių išeivius
į Vakarus ir į Rytus, taip pat perženg-
tume pusės milijono statistinę ribą.
Tačiau šiame labai paviršutiniškame
palyginime išryškėja du lemtingi skir-
tumai. Pirmiausia pabrėžtina, kad se-
noji ir didžioji uždarbio emigracija iš
Lietuvos intensyviai vyko bent keturias
dešimtis metų. Dabartinė banga (ji sta-
tesnė, aukštesnė, trumpesnė ir agresy-
vesnė) įsisupo per mažiau kaip dvide-
šimtį metų.

Antroji skiriamoji savybė yra ta,
kad XIX–XX a. pradžios lietuvių išei-
vystė vyko rusų priespaudos sąlygomis,
o dabartinė – jau iš laisvos Lietuvos Res-
publi kos. Pagal šias politines sąlygas da-
bartis lygintina su 1926–1930 m. lietuvių
emi gracija į Pietų Amerikos šalis. Tada
tektų pabrėžti, jog iš Pirmosios Res-
publikos išemigravo beveik penkios de-
šimtys tūkstančių jos piliečių. Šian-

dieniai išeivių būriai yra dešimterio-
pai didesni. Lyginimas, žinoma, yra
labai provizoriškas, sąlyginis, orienta-
cinis. Jau žinome, kad Pirmosios Res-
publikos emigracinis po tencialas buvo
gerokai didesnis. Jei ne Jungtinių Ame-
rikos Valstijų imigracijos kvotos, už-
trenkusios šalies duris didesnėms mi-
nioms įvažiuoti, šiandien lietuvių mig-
ravimo statistika neabejotinai būtų bu-
vusi kitokia.

Posovietinių lietuvių emigracijos
bangos ir srautai putojo labai chaotiš-
kai, o savivokos ir supratimo galimybės
nebuvo labai didelės. Tačiau pamažu
aiškė jo, kad naujųjų išeivių įsikūri-
mas naujosiose tėvynėse buvo gana
skirtingas ne tik nuo visų ankstesnių
bangų, bet ir viena nuo kitos. Neišven-
giamai skyrėsi ir atsinaujinusios dias-
poros sandara bei problemos, tarkim,
Anglijoje ir Ispanijoje. Londone lietuvių
jau senai būta, tad ir klausimas apie se-
nųjų ir naujųjų išeivių su gyvenimą ga-
lėjo iškilti. Kitur susidurta su plyno lau-
ko sąlygomis, kuriomis stei gėsi naujų-
jų išeivių bendruomenės. Aiškėjo ir
kita bendra aplinkybė: gausėjant poso-
vietinių lietuvių kolonijų Vakarų Eu-
ropoje mažėjo solidarumo ir savitarpio
palaikymo laipsnis.

Visiems mums yra daug neįmintų
naujausios lietuvių emigracijos mįslių.
Ne paisant didėjančio mokslino dėmesio
ir publikacijų skaičiaus mūsų bendra
sąmo nė, refleksijos gylis ir plotis, susi-
gaudymo laipsnis yra dar labai menki.
Niekada prieš tai šimtametėje diasporos
istorijoje nebuvo taip, kad kurioje nors
atokioje šalyje susitikę lietuviai būtų ne
nudžiugę, bet rodę nepasitenkinimą, su-
irzimą, įtarumą, vengimą susitikt ir kar-
tu veikti visos diasporos ir tautos labui.
Lietuvių pasaulis plėtėsi, o spontaniško
džiaugsmo, susitikus tautietį, liko visai
nedaug. Kas tai? Kodėl taip galėjo nu-
tikti? Turimi aiškinimai yra akivaiz-
džiai nepakan kami įtikinančiam atsa-
kymui. (Sutrumpinta)

Bus daugiau

KARKLO DIEGAS

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija, Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org
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vaikaičiams! 

naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje prista-
tytą šiais metais leidyklos „Aukso žuvys” iš-
leistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim” (sud.
Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė Van-
derStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsi-
gyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 25 dol. (Il-
linois valstijos pridėtinės vertės mokestis –
9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Tei-
raukitės tel. 773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV
lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo me-
tais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties
grėsmės buvo priversti palikti Lietuvą ir
trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš ne-
kovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietu-
vos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vo-
kietijoje, apsisprendimą emigruoti ir įsikū-
rimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

A † A
Dr. ROMANUI KAUNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą VANDĄ KAU-
 NIE  NĘ, žmoną GRAŽINĄ, vaikus KRISTINĄ ir dr.
RO LANDĄ bei jų šeimas, seseris REGINĄ ir
RAMONĄ su šeimomis ir visus kitus gimines.

Aldona Lipskienė
Praurimė ir Leonidas Ragai
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Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava” pradeda naują veiklos sezoną. Repeti-
cijos PLC Lemonte vyks antradieniais 7:45 – 9:45 val. v. Laukia turiningi me-
tai, kupini įdomių koncertų, o 2015 m. liepą – X Šiaurės Amerikos lietuvių dai-
nų šventė, vyksianti Čikagoje. Su visais sezono planais ansamblio meno va-
dovas Darius Polikaitis supažindins per repeticijas. 

Repeticijos vyks PLC žemutinio aukšto salėje prie meno galerijos. Daugiau
informacijos tel. 630-965-7317 arba el. paštu info@dainava.us.

Prenumeruokime ir skaitykime
, , D R A U G Ą ”

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

�  Spalio 4 d. 6 val. v. atnaujintose Lie-
tuvių dailės muziejaus salėse (PLC, Le-
monte) – parodos ,,Siela” atidarymas. Dar-
bus pristato per 30 dailininkų – bus gali-
mybė juos įsigyti. Muzika, vaišės – tikras
vernisažas! Nepraleiskite progos dalyvauti.

� Didelius ir mažus spalio 4 d., šeštadienį,
6 val. v. kviečiame švęsti Mokytojų dieną.
Rytinio Long Island LB pažada, kad nuo-
bodžiauti nebus kada – žaisime žaidimus,
dalyvausime viktorinoje, o taip pat daug dai-
nuosime ir šoksime. Šeimininkės jau raitojasi
rankoves ir kviečia visus paskanauti cepe-
linų bei kugelio. Šventė vyks John Wesley
Village I, 1 Aldersgate, Riverhead, NY
11901.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th  St., Chicago, IL),  šį sekmadienį,
spalio 5 d., 10 val. r. švęsime 27-tąjį metų
sekmadienį. Šv. Mišias atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Taip pat primename, kad
kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mišios
yra laikomos lietuvių kalba. Po pamaldų
klausomos išpažintys. Visi kviečiami daly-
vauti. 

�  Spalio 5 d. 12 val. p. p. Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčios parapijos
salėje Marquette Parke vyks susitikimas

su Lietuvos krašto apsaugos viceministru
Marijumi Velička. ALT’as, Lietuvių šaulių
sąjunga išeivijoje ir Amerikos lietuvių inži-
nierių ir architektų sąjunga (ALIAS) kviečia
visus gausiai dalyvauti.

� Maloniai kviečiame Jus atvykti į Tautos
Fondo organizuojamą labdaros renginį,
kuris vyks spalio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki
5 val. v. dr. Nijolės Bražėnaitės-Paronetto
namuose (65 Rockland RoadSparkill, NY
10976). Renginys skirtas paremti ir stip-
rinti Lietuvos mokyklas, paskirti stipendi-
jas studentams. Programoje – pianistės Gol-
des Vainberg-Tatz koncertas.

� Spalio 12 d. 12 val. p. p. kviečiame į
susitikimą-koncertą su Romu Dambraus-
ku Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje (Marquette Parke). Daugiau in-
formacijos tel. 773-776-4600.

� Amerikos lietuvių Romos katalikių mo-
terų sąjungos organizacijai sukanka 100
metų. Šį jubiliejų iškilmingai švęsime spa-
lio 19 dieną. 11 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje šv. Mišias aukos kle-
bonas kun. Jaunius Kelpšas, o po Mišių bus
šventiniai pietūs ir meninė programa pa-
rapijos salėje. Kviečiame visus dalyvauti šio-
se iškilmėse ir susipažinti su organizacijos
darbais ir jos praeitimi.

2014 m. spalio 18–19 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Či-
kagoje bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos garbės konsulatu Hous-
tone rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Texas valstiją, Hous-
tono miestą. Konsulinės paslaugos bus teikiamos spalio 18 d., šeštadienį,  nuo
9 val. r. iki 4:30 val. p. p.  ir spalio 19 d. nuo 9 val. r. iki 3 val. p. p. Lietuvos gar-
bės konsulato Houstone patalpose, esančiose adresu 4030 Case Street, Houston,
Texas 77005-3606.  

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai dėl pasų keitimo ir išda-
vimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, Lietuvos Res-
publikos pilietybės, konsulinės registracijos. Taip pat Lietuvos Respublikos pi-
liečiams bus atliekami notariniai veiksmai, įskaitant ir notarinius liudijimus,
kad asmuo yra gyvas ir gyvena JAV, skirtus kompetentingoms Lietuvos insti-
tucijoms dėl senatvės pensijos ir kitų socialinių išmokų mokėjimo pratęsimo
2015 metais.

Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės informacijos
prašome skambinti į Lietuvos generalinį konsulatą Čikagoje tel. 312-397-0382 arba
rašyti el. paštu kons.cikaga@urm.lt. Išankstinė registracija būtina.

Konsulinė misija į JAV Texas valstiją, Houstoną organizuojama antrą kar-
tą (pirmoji konsulinė misija čia vyko 2011 metais). Kita generalinio konsulato
Čikagoje konsulinė misija bus rengiama 2014 m. lapkričio 15–16 d. Phoenix, Ari-
zonos valstijoje. 

LR gen. konsulato Čikagoje info

Houstone, TX bus teikiamos konsulinės paslaugos

„Eik į savo kambarėlį” – šv.
Ignaco Lojolos mokymu pa-
grįstos Dvasinės pratybos kas-
dieniame gyvenime. Kiekvienai
pratybų dienai parinkti trumpi,
susimąstyti kviečiantys pasako-
jimai, pateiktos Šventojo Rašto
nuorodos bei taiklūs klausimai
atveria vis naujas Evangelijos ir
žmogaus širdies gelmes, skatina
pažinti Dievą ir save, ragina ieš-
koti savo vietos pasaulyje. „Dva-
sinės pratybos kasdieniame gy-
venime” skirtos tiems, kurie
trokšta mylėti Dievą visa širdimi,
visu protu ir visomis jėgomis, o
kiekvieną žmogų (be jokių iš-
imčių) – kaip save patį.

Tėvas Algis Baniulis kviečia
visus misijos narius dalyvauti dvasinėse pratybose. Tai būdas atnaujinti savo
santykį su Dievu. 

Dalyvaujantiems Dvasinėse pratybose pristatomi įvadai, kaip melstis su Šven-
tuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie dvasių skyrimą, sąžinės tyrimo bū-
dus, meditacinę bei kontempliatyviąją maldą. Dalyviai kas savaitę susitiks su
dvasios palydėtoju. 

Pratybos ne tik suteiks naujų vidinių jėgų, bet ir paskatins naudotis turi-
ma dvasine patirtimi, padedančia kurti Dievo Karalystę. 

Pratybos vyksta kiekvieną trečiadienį,  6:30 val. vak.
kambaryje ,,Pas prelatą”. 

Vedėjas – Tėvas Algis Baniulis. 

norintiems daugiau informacijos, 
kreiptis: matulaitismission@gmail.com 

arba 630 257-5613 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 127th Street Lemont, IL 60439 

Vytautas ir Vanda Šliūpai, gyvenantys Burlingame, Californijoje, šią vasarą at -
šventė savo vestuvių 60 metų sukaktuves. Šventėje dalyvavo 50 giminaičių ir
ki tų svečių. Nuotraukoje sėdi (iš k.): Vytautas, Vanda, sūnus Kęstutis ir Lelija
Šliūpai. Stovi dr. Romas Kudirka, Vandos krikšto sūnus. 

Anūko Viesulo Roko Šliūpo nuotr. 

Viktoras Jautokas iš Oak Lawn, IL į metinius ,,Draugo” pietus užsakė visą stalą
– ačiū jam. Priminsime, kad iškilmingi ,,Draugo” pietūs su muzikine programa
vyks spalio 26 d., sekmadienį, Willowbrook Ballroom. Renginio pradžia –
12 val., pietūs – 1 val. p. p. Bilieto kaina – 65 dol. Pokylio metu neprenumeruo -
jantys ,,Draugo” turės galimybę užpildyti korteles ir 2 mėnesius gauti laikraštį
susipažinimui be jokio mokesčio. Dalyvaukite mūsų šventėje! Skam binkite
darbo valandomis administracijos tel. 773-585-9500. 

Atšventė garbingą bendro gyvenimo sukaktį


