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Teheranas, rugpjūčio 13 
d. (ELTA). Sekmadienį Irano 
parlamentas žengė pirmąjį 
žingsnį, kuriuo bus padidintas 
raketų programos ir elitinės 
Islamo revoliucijos gvardi-
jos finansavimas, informuoja 
„Reuters”. 

To k i u  b ū d u  s i e k i a -
ma atkeršyti  Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. JAV 
Kongresas priėmė, o prezi-
dentas Donaldas Trampas 
(Donald Trump) šio mėnesio 
pradžioje pasirašė teisės aktą, 
numatantį naujas sankcijas 
Iranui dėl jo vykdomos ra-
ketų programos.

Irano parlamentarai didžią-

Briuselis, rugpjūčio 10 d. 
(ELTA). Europos Sąjunga (ES) 
išplėtė Šiaurės Korėjai tai-
komas sankcijas. Šalys narės 
paskelbė kelionių draudimą 
dar 13 asmenų ir organizacijų 
ir įšaldė jų turtą, Briuselyje 
pranešė Taryba, kuria remiasi 
agentūra AFP.

Į sankcionuojamųjų sąra-
šą, be kitų, įtrauktas Šiaurės 

Raseinių rajone, Ariogaloje, 
vyko Lietuvos tremtinių, poli-
tinių kalinių ir laisvės kovų 
dalyvių sąskrydis „Su Lietuva 
širdy”. Į sąskrydį atvyko dau-
giau nei 7 tūkstančiai žmonių. 
Tremtinių, politinių kalinių ir 
laisvės kovų dalyviai priėmė 
rezoliuciją, kad valdžia juos 
remtų finansiškai ir Lietuvoje 
būtų daugiau skiriama dėme-
sio istorinės atminties išsau-
gojimui ir tam skirtų projektų. 

Prieš 27 metus Dubysos 
slėnyje surengtame pirmajame 
sąskrydyje buvo 80 tūkstančių 
dalyvių, šiandien čia – kiek 
daugiau nei 7 tūkstančiai. 

„ S u  t ė v a i s  i š t r e m -
tas į Krasnojarsko kraštą, 
Krasnakuransko rajoną. 16 
šeimų mūsų, tai iš tų savo 
tremtinių čia jau nieko neran-
du, labai mažai tebuvo mūsų 
kaime. 14 metų man buvo iki 
1958 metų tremtyje buvau”, 
– sakė tremtinys Augustinas 
Narbutas.

„Mes buvome ištremti 
1951 metais iš Jonavos. Mūsų 
buvo: mama, mano močiutė 65 
metų. Mamai 31-eri ir mes su 
sese 9 ir 8 metų, o mūsų tėtis 

TREMTINIAI SUSIRINKO Į SĄSKRYDĮ „SU LIETUVA ŠIRDY”

Ariogaloje, rugpjūčio 5 d. vyko Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy”. 
                                                                                                                                          Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nuotr.

1946 metais jau buvo į Vorkutą 
išvežtas”, – pasakojo Jūratė 
Kunevičienė.

Lietuvoje yra 50 tūkstančių 
tremtinių, iš jų mažiau nei pusė 
– Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos nariai. Pasak sąjun-
gos vadovo, darbų netrūksta: 
išsaugoti laisvės kovų dalyvių, 

tremčių istorijas, įamžinti jų 
atminimą.

„Mums rūpi, kad Lukiškių 
aikštėje būtų pastatytas visų 
laikų kovotojams už Laisvę 
paminklas. 20 metų mes šituo 
rūpinamės, rašome rezoliuci-
jas ir galų gale buvome pas 
Ministrą pirmininką. Jis pati-

kino, kad 2018 metų gruodžio 
mėnesį paminklas bus”, – kal-
bėjo Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos pirminin-
kas dr. Gvidas Rutkauskas.

Sąskrydyje priimta rezoliu-
cija, kurioje Vyriausybė ragi-
nama stiprinti Lietuvos kariuo-
menę, skirti lėšų memorialo 
su paminklu „Kovojusiems ir 
žuvusiems už Lietuvos laisvę” 
pastatymui, taip pat kompen-
suoti sumažintas nukentėjusių 
asmenų valstybines pensijas.

„Visi tie klausimai turi būt 
svarstomi, negalime šiandien 
taip imti ir pasakyti, kad taip, 
mes viską galime išspręsti. Bet 
visi tie klausimai yra spręstini 
ir jie yra aktualūs”, – sakė 
Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis.

Politinius kalinius ir trem-
tinius pasiekė informacija apie 
Europos sąjungoje skleidžia-
mą propagandą – esą sovietų 
tremtis buvusi „humaniška” 

ir neigiamos baisios tremties 
sąlygos. Politinių tremtinių 
ir kalinių sąjunga, kaip at-
kirtį sugalvojo išleisti knygą 
„Lietuvos tremties vaikai” 
(šios knygos ištraukas, auto-
riui Stanislovui Abromavičiui 
leidus, spausdino „Dirvos” 
laikraštis, – red. pastaba).

„Atsirado Amerikoj labai 
puikių žmonių, tą knygą, vieną 
iš tų trijų, jau baigė versti. Dabar 
ieškom redaktoriaus, o Lietuvoj 
niekas nesusidomėjo, kadangi 
nedavė jokio Politinių kalinių 
tremtinių sąjungai rėmimo, ir 
mes dabar nežinom. Tas darbas 
padarytas, bet mes negalim jos 
išleisti, kad galėtume paskleisti 
Europoje apie tikrąją padėtį 
Lietuvoj”, – pasakojo rašytojas 
Stanislovas Abromavičius.

Sovietų okupantai 1940-
1952 metais į lagerius ir tremtį 
išvežė daugiau kaip 275 tūks-
tančius Lietuvos gyventojų.

LRTSąskrydžio dalyviai ir svečiai.                                          Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nuotr.

ES IŠPLĖTĖ SANKCIJAS ŠIAURĖS 
KORĖJAI

Korėjos valstybinis bankas 
„Foreign Trade Bank” (FTB). 
Sankcijos išplėstos dėl naujau-
sių Pchenjano atliktų raketų 
bandymų. Iš viso ES „juoda-
jame sąraše” dabar yra 160 
asmenų ir organizacijų.

Rugpjūčio pradžioje bau-
džiamąsias priemones Šiaurės 
Korėjai sugriežtino ir Jungtinės 
Tautos (JT).

Šiaurės Korėja pastaruoju 
metu išbandė tarpžemynines 
raketas, kurios, vyriausybės 
duomenimis, gali pasiekti 
taikinius JAV žemyninėje 
dalyje. Praėjusiomis dienomis 
dėl to tonas tarp Vašingtono ir 
Pchenjano smarkiai paaštrėjo.

PO JAV SANKCIJŲ IRANAS PLANUOJA 
DIDINTI IŠLAIDAS RAKETŲ PROGRAMAI

ja balsų dauguma pasisakė už 
įstatymo projektą, kuriuo sie-
kiama „duoti atsaką Amerikos 
teroristiniams ir avantiūristi-
niams veiksmams”. Kai kurie 
įstatymų leidėjai netgi skanda-
vo „mirtis Amerikai”. 

Iranas neigia, kad jo rake-
tų programa pažeidžia 2005 
m. su Jungtinėmis Tautomis 
ir galingiausiomis pasaulio 
jėgomis pasiektą atitinkamą 
susitarimą. 

Tiesa, po Irano parlamento 
išreikšto pritarimo šis įstatymo 
projektas turės būti dar kartą 
pavirtintas, o po to - perduotas 
galutiniam įtakingos dvasinin-
kų kolegijos patvirtinimui.

IRAKO KURDAI 
REFERENDUMO 
DATOS NEKEIS
Erbilas, rugpjūčio 12 d. 

(ELTA). Irako kurdai nekeičia 
savo nuomonės ir nepriklau-
somybės referendumą rengs 
rugsėjo 25 d., nepaisant JAV 
raginimų balsavimą nukelti, 
„Reuters” teigė vienas kurdų 
pareigūnų. „Data lieka, refe-
rendumas vyks rugsėjo 25 d.”, 
- kalbėjo artimas Kurdistano 
regioninės valdžios prezidento 
Masudo Barzanio (Massoud 
Barzani) patarėjas Hošiaras 
Zebaris (Hoshyar Zebari).

Referendumą nukelti kurdus 
ragino JAV valstybės sekre-
torius Reksas Tilersonas (Rex 
Tillerson).

JAV valstybės departamen-
tas birželį išreiškė nerimą, kad 
kurdų nepriklausomybės re-
ferendumas nukreips dėme-
sį nuo svarbesnių prioritetų, 
pavyzdžiui, kovos su „Islamo 
valstybe” (IS).
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Seime registruotas dar vienas vardų ir pavardžių rašybos va-
riantas, jis nelietuviškais rašmenimis pavardę pagrindiniame paso 
puslapyje leistų rašyti užsieniečio sutuoktinio pavardę įgijusiems 
asmenims bei tokių šeimų vaikams, o vietos lenkams originali 
rašyba būtų leidžiama tik papildomame paso puslapyje. Vardų 
ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektą 
registravęs valdančiųjų „valstiečių” atstovas Mindaugas Puidokas 
aiškinamajame rašte jį vadina kompromisiniu. Anot iniciatoriaus, 
projektas sujungia Seime šiuo metu svarstomus alternatyvius as-
menvardžių rašybos variantus ir „neperžengia Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos išvadų rėmų”.

Rugpjūčio 12 d. minima Tarptautinė jaunimo diena. Ta 
proga Lietuvos statistikos departamentas skelbia pranešimą apie 
Lietuvos jaunimą, rašoma pranešime spaudai. 2017 m. pradžioje 
Lietuvoje gyveno 554,7 tūkst. 14–29 metų amžiaus jaunuolių 
ir jie sudarė penktadalį (19,5 proc.) visų šalies gyventojų. Per 
metus jaunimo sumažėjo 26,5 tūkst., arba 4,6 proc. 14–29 metų 
amžiaus vaikinų buvo 16 tūkst. daugiau nei merginų. Daugiausia 
buvo 24 ir 25 metų amžiaus (atitinkamai 41,2 ir 40,7 tūkst.) jau-
nuolių, o mažiausiai – 14 ir 15 metų amžiaus (atitinkamai 25,7 
ir 27,1 tūkst.). Daugiausia (23,7 proc.) jaunų žmonių, palyginti 
su visais savivaldybės gyventojais, buvo Rietavo savivaldybėje, 
o mažiausiai – Visagino (14,4 proc.). Apskričių lygiu daugiausia 
(21,2 proc.) jaunų žmonių gyveno Tauragės apskrityje, mažiausiai 
– Utenos (18,1 proc.).

Baigta Lietuvos policijos reforma. Nors ją dar turi įvertinti 
Vidaus reikalų ministerija, kriminalinė ir viešoji policija visoje 
Lietuvoje jau sujungtos į bendrus komisariatus. Departamento 
atstovo teigimu, visi komisariatai jau dirba pagal naują modelį.  
Reformos pernai imtasi tam, kad būtų padidintas visuomenės 
saugumas, padaugėtų patruliuojančių policininkų, pagerėtų 
pareigūnų darbo sąlygos. Atsisakyta nereikalingų pastatų, taip 
pat dalies darbuotojų. Reforma gausiai kritikuota, jai priešinosi 
pareigūnų profsąjungos. Dabar daugiausia nerimo joms kelia 
išaugęs darbo krūvis.

Naujienų agentūros „Elta” direktore paskirta buvusi 
„Respublikos leidinių” komercijos direktorė bei buvusi viena 
Darbo partijos vadovių Gitana Markovičienė, ketinanti įsigyti 
ir kontrolinį „Eltos” akcijų paketą. Registrų centro duomeni-
mis, G. Markovičienė „Eltos” direktore tapo rugpjūčio 4 dieną, 
ji pakeitė naujienų agentūrai nuo 2015-ųjų spalio vadovavusį 
Romą Bubnelį. Registrų centre „Eltos” vadovų pasikeitimas 
registruotas rugpjūčio 10 dieną. Liepos 28 dieną paskelbta, kad 
G. Markovičienė iš žiniasklaidos grupės „Respublikos leidiniai” 
savininko Vito Tomkaus perka kontrolinį „Eltos” akcijų paketą. 
V. Tomkus tuomet teigė, kad G. Markovičienei perleidžiamas 
„Eltos” verslas ir nuotraukų archyvas.

Lietuvos apeliacinis teismas rugpjūčio 11 d. nusprendė 
Jungtinėms Valstijos išduoti Evaldą Rimašauską, kaltinamą per 
suklastotus elektroninius laiškus iš JAV informacinių technolo-
gijų įmonių „Facebook” ir „Google” apgaule išviliojus daugiau 
kaip 100 mln. JAV dolerių. Teismas atmetė E. Rimašausko 
skundą. Šio teismo sprendimas ekstradicijos byloje yra galutinis 
ir neskundžiamas. Kaltinimus dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir 
tapatybės vagystės E. Rimašauskui pateikė JAV Niujorko Pietinės 
apygardos Prisiekusiųjų teismas. Už pirmuosius du nusikaltimus 
gresia laisvės atėmimas iki 20 metų. JAV prašymu E. Rimašauskas 
sulaikytas Lietuvoje 2017 metų kovo 16 dieną.

Dešimtmečius netvarkomą ir apleistą barokinę sostinės se-
namiestyje esančią Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią 
tikimasi artimiausiu metu pritaikyti bendruomenės ir pareigūnų 
reikmėms. Idėjos iniciatorius policijos kapelionas Algirdas 
Toliatas tikisi bendruomenės idėjų, kaip įprasminti bažnyčią. 
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) perimtame pastate tikimasi 
atidaryti pagalbos centrą pareigūnams, pritaikyti bažnyčią ir 
sielovadai, ir bendruomenei telkti. Bažnyčios remontu, paramos 
rinkimu ir tolesne centro veikla rūpintųsi Vidaus reikalų minis-
terijos įsteigta viešoji įstaiga. 

Šią vasarą Lietuvoje užfiksuotas imigracijos šuolis, bet 
išvykstančiųjų vis dar yra daugiau nei atvykstančiųjų, rodo rug-
pjūčio 10 d. paskelbta statistika. Birželį ir liepą į Lietuvą atvyko 
5701 žmogus – 57 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai į 
Lietuvą atvyko 3639 imigrantai, ketinantys apsigyventi Lietuvoje 
nuolat arba ne trumpiau kaip metams. Statistikų duomenimis, 
dauguma imigrantų yra grįžtantys lietuviai, bet pamažu daugėja 
atvykstančių užsieniečių. Daugiau kaip pusę šalyje dirbančių 
užsieniečių sudaro ukrainiečiai – pernai jų į Lietuvą atvyko per 
11 tūkstančių. Kritikai sako, kad pernelyg plačiai atvertos durys 
imigrantams gali pristabdyti algų augimą ir sukelti socialinę 
įtampą.        Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

M a s k v a , 
rugpjūčio 12 d. 
(ELTA). Rusija 
į naftos milžino 
„Rosneft”  val-
dybą siūlo kaip 
nepr ik lausomą 
direktorių skirti 
buvusį Vokietijos 
kanclerį Gerhardą 
Šrioderį (Gerhard 
Schroeder), pra-
neša „Reuters”, 
remdamiesi pasi-
rašytu dekretu.

Nuo 1998 iki 
2005 m. Vokietijos 
kancleriu dirbęs 
G. Šrioderis šiuo 
metu yra Baltijos jūros dugnu 
tiesiamo naftotiekio „Nord 
Stream” projekto akcininkų 
komiteto direktorius. 

„Rosneft” įmonei, kurios 
50 proc. ir vieną akciją valdo 
Rusija, šiuo metu Vakarai taiko 
sankcijas dėl šalies veiksmų 
Ukrainoje.

Tokijas, rugpjūčio 12 d. 
(ELTA). Japonija išdėstė savo 
priešraketines sistemas ketu-
riose vietose šalies vakarinėje 
dalyje, siekiant apsiginti nuo 
raketų, kurias Šiaurės Korėja 
grasina paleisti virš šių regi-
onų, teigia Japonijos gynybos 
ministerija.

Vašingtonas, rugpjūčio 11 
d. (ELTA). JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) padėkojo kolegai iš 
Rusijos Vladimirui Putinui už 
jo nurodymą iš Rusijos išsiųsti 
755 JAV diplomatinių ir kon-
sulinių įstaigų darbuotojus, 
informuoja BBC. 

Naujajame Džersyje JAV 
vadovas reporteriams sakė 
norįs padėkoti Rusijos lyderiui 
už JAV lėšų taupymą. „Noriu 
padėkoti ponui V. Putinui, nes 
mes bandome sumažinti darbo 

D. TRAMPAS PADĖKOJO V. PUTINUI

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump).                                                                 Reuters

užmokesčiams išleidžiamas lė-
šas. Esu labai dėkingas, kad jis 
atleido didelį skaičių žmonių”, 
- sakė D. Trampas. 

Atsižvelgdamas į naujas 
JAV sankcijas Maskvai, pre-
zidentas V. Putinas liepos 
pabaigoje nurodė iš Rusijoje 
išvykti 755 JAV diplomatinių 
ir konsulinių įstaigų darbuo-
tojams ir taip sulyginti JAV 
ir Rusijos dirbančių diplo-
matinių darbuotojų skaičių. 
Vašingtonui pasiūlyta palikti 
Rusijoje 455 JAV darbuotojus, 

tiek pat Rusijos diplomatų 
yra Jungtinėse Valstijose. V. 
Putino nurodymu, jie privalo 
išvykti iki rugsėjo 1-osios. 

JAV naujas sankcijas 
Maskvai paskelbė dėl taria-
mo Rusijos kišimosi į pernai 
metais vykusius JAV prezi-
dento rinkimus. Jungtinėse 
Valstijose vykdomas tyrimas 
dėl tariamo veikimo išvien 
tarp D. Trampo kampanijos 
ir Rusijos. JAV lyderis vyk-
domą tyrimą vadina „raganų 
medžiokle”. 

RUSIJOS KARINIS 
LĖKTUVAS 

PRASKRIDO VIRŠ 
PENTAGONO IR 
BALTŲJŲ RŪMŲ

Niujorkas, rugpjūčio 10 
d. (ELTA). Rusijos karinis 
lėktuvas „Tu-154M” trečia-
dienį atliko stebimąjį skrydį 
virš pačios Vašingtono širdies 
- Pentagono, Baltųjų rūmų, 
CŽV ir Kongreso pastatų, 
praneša CNN.

Kaip pažymi televizijos ka-
nalas, skrydis buvo surengtas 
pagal Atvirojo dangaus sutartį, 
kuri leidžia ją pasirašiusių ša-
lių karinei aviacijai skraidyti 
virš viena kitos teritorijų. CNN 
pabrėžia, kad Rusijos lėktuvas 
skrido be ginkluotės ir gana 
nedideliame 1,1 kilometro 
aukštyje. Orlaivyje buvo JAV 
karinių oro pajėgų atstovų.

Lėktuvų eismą stebinčio 
tinklalapio „Flightradar24” 
duomenimis, „Tu-154M” taip 
pat praskrido netoli Endriaus 
aviacijos bazės, kuri yra už 
24 kilometrų nuo Vašingtono. 
Joje laikomas JAV prezidento 
lėktuvas.

Atvirojo dangaus sutartį 
yra pasirašiusios 34 valsty-
bės, Rusija ją ratifikavo 2001 
metais.

Gerhardas Šrioderis (Gerhard Schroeder 
dešinėje), yra geras Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino draugas.                        AP

RUSIJA Į „ROSNEFT” VALDYBĄ SIŪLO BUVUSĮ 
VOKIETIJOS KANCLERĮ

Pats G. Šrioderis Rusijos 
prezidentą Vladimirą Putiną 
vadina „savo draugu” ir kriti-
kuoja sankcijas šaliai.

Jo kandidatūrą „Rosneft” 
pradėjo svarstyti po to, kai 
įmonė paskelbė apie planus 
valdybos narių skaičių didinti 
nuo 9 iki 11.

PO ŠIAURĖS KORĖJOS GRASINIMŲ, JAPONIJA 
IŠDĖSTĖ PRIEŠRAKETINES SISTEMAS

Šiaurės Korėja grasino, kad 
į Guamą paleistos raketos visų 
pirma skristų per Japonijos 
prefektūras.

Japonijos gynybos mi-
nisterijos atstovai teigė, kad 
„Patriot” tipo sistemos būtų 
naudojamos perimti priešo 
raketas arba į šalies terito-

rijas krentančias nuolaužas. 
Pažymėtina, kad Japonija 
paprastai visada išdėsto prieš-
raketines sistemas įtampos 
Šiaurės Korėjoje akivaizdoje.
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tik au to riui pra šant. Už skel bi mų tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. Ne pa si ra šy tų 
raši nių ne spaus di na me.
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PILIEČIAI BE... POLITINIŲ TEISIŲ
Kodėl visu aštrumu iškilo dvigubos pilietybės klausi-

mas būtent pastaraisiais metais, o ne nuo pat nepriklauso-
mybės atgavimo pradžios – štai klausimas, į kurį atsakymo 
iš politikų neteko išgirsti. O gaila – atsakymas padėtų 
suprasti, kas ir kodėl nenori dvigubą pilietybę leisti turėti 
į užsienį emigravusiems ar ten nuo seniau gyvenantiems 
lietuviams, turintiems ar priėmusiems tų šalių pilietybes. 
Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje rašoma: „Seimo 
nariai Eugenijus Jovaiša, Juozas Bernatonis, Ramūnas 
Karbauskis, Andrius Palionis, Arūnas Gumuliauskas šian-
dien (t. y. rugpjūčio 8 d., red. past.) užregistravo įstatymo 
projektą, kuriuo siūloma įsteigti Lietuvio pasą, leidžiantį 
išsaugoti ryšį su Lietuvos valstybe. Lietuvio paso insti-
tucija suteiktų išeiviams visas Lietuvos piliečių turimas 
teises, išskyrus politines.

Pagal teikiamą projektą, Lietuvio pasą galėtų įgyti 
visi lietuvių kilmės asmenys, taip pat asmenys, gimimo 
būdu įgiję Lietuvos pilietybę po 1990 metų kovo 11 die-
nos, jų sutuoktiniai, vaikai ir vaikaičiai, taip pat vaikai ir 
vaikaičiai asmenų, turėjusių Lietuvos pilietybę iki 1940 
metų birželio 15 dienos. Įgytas Lietuvio pasas suteiktų 
visas Lietuvos Respublikos pilietybės suteikiamas teises, 
išskyrus politines teises balsuoti nacionaliniuose rinki-
muose bei užimti pareigas, kuriose būtina ištikimybės 
Lietuvos Respublikai priesaika. Lietuvio pasą turintis 
asmuo bei tokio asmens vaikai ir vaikaičiai, nusprendę 
atkurti pilietinį ryšį su Lietuva, galėtų atkurti, susigrąžinti 
Lietuvos Respublikos pilietybę arba ją įgyti supaprastinta 
tvarka. Pagal projektą Lietuvio pasas nebūtų suteikiamas 
ne lietuvių kilmės asmenims, kurie apsigyveno Lietuvos 
Respublikoje sovietų okupacijos laikotarpiu ir jos neteko, 
ar jų palikuonims, jei jie pilietybės nebuvo įgiję gimimo 
būdu.

„Lietuvio paso institucija iš tiesų užtikrintų išeivių, jau 
suleidusių šaknis užsienyje, ryšį su savo Tėvyne. Ši insti-
tucija skatintų atvykti gyventi ir vystyti verslą Lietuvoje, 
siųsti savo vaikus mokytis Lietuvos švietimo ir studijų 
sistemoje, tikėtis Lietuvos Respublikos apsaugos ir para-
mos. Plėtojantis globaliems procesams, tokia institucija 
padėtų nors iš dalies stabdyti lietuvių tautos nykimą, ska-
tintų saugoti lietuviškas tradicijas bei lietuvio tapatybę 
išeivijoje, atsispirti kitiems globaliems iššūkiams ir ES 
erdvių spaudimui. Lietuvio pasą turinčių užsieniečių re-
gistras sukurtų Lietuvos valstybės institucijoms pagrindą 
naujoms komunikavimo ir bendradarbiavimo su lietuvių 
kilmės asmenimis galimybėms”, – teigiama projekto aiš-
kinamajame rašte.

Seimo narių manymu šis projektas yra ypač reikalingas, 
kai aštrėja emigracijos procesai. Todėl būtina sudaryti kuo pa-
lankesnes sąlygas grįžimui į Tėvynę. Paso sąvoka pasirinkta 
todėl, kad ji istoriškai yra vartojama ne tik atitinkamos šalies 
piliečiams, bet ir kitiems asmenims, kurių nuolatinė būstinė 
yra šalis, išdavusi tokį dokumentą (leidžiantį laisvai atvykti 
ir gyventi, mokytis bei dirbti šioje šalyje).

Seimo nariai, Lietuvio paso įstatymo bendraautoriai, 
yra įsitikinę, kad siekiant padėti lietuvių kilmės asmenims 
ir visiems pilietybę praradusiems piliečiams išsaugoti ryšį 
su Lietuva, su jos švietimo sistema ir, kiek tai įmanoma, 
su visu šalies gyvenimu, reikalinga ieškoti protingo kom-
promiso, kuris ir simboliniame, ir piliečio teisių lygmenyje 
padėtų suderinti skirtingus išeivių, gyvenančiųjų Lietuvoje 
interesus ir įsakmias Konstitucijos nuostatas.”

Ką galima pasakyti apie tokį pasiūlymą? Ogi tai, kad 
jame glūdi viena keistenybė – atsiras tam tikra Lietuvos 
Respublikos piliečių kategorija, kuri neturės visų pilietinių 
teisių! Nesunku suprasti, kodėl reikalinga piliečių katego-
rija, neturinti teisės balsuoti nacionaliniuose rinkimuose 
bei užimti pareigas, kuriose būtina ištikimybės Lietuvos 
Respublikai priesaika – tereikia prisiminti politinius mūsų 
šalies gyvenimo įvykius, pavyzdžiui, Prezidento ar Seimo 
rinkimus, taip pat 2006 metais Konstitucinio Teismo 
išaiškinimą dėl dvigubos pilietybės (o svarbiausia – kas 
kreipėsi į KT dėl tokio išaiškinimo). Ir dar – pasižiūrėti, 
kas tie išmintingi Seimo nariai, šiandien siūlantys „įsteigti 
Lietuvio pasą”? Ogi valdantieji „valstiečiai” ir socialde-
mokratai Eugenijus Jovaiša, Juozas Bernatonis, Ramūnas 
Karbauskis, Andrius Palionis bei Arūnas Gumuliauskas. 
Taigi čia tie patys, kurie 2006 m. prašė Konstitucinio 
Teismo išaiškinti, galima ar ne turėti dvi pilietybes mūsų 
išeiviams, gyvenantiems užsienyje! Na, o prašė todėl, 
kad artėjo Seimo rinkimai ir kaip nors reikėjo eliminuoti 
išeivijos lietuvius, tradiciškai balsuojančius už dešinią-
sias politines partijas, ypač už Tėvynės sąjungą-Lietuvos 
krikščionis demokratus. Beje, keistas sutapimas – tokio 
tipo „pasus” mėgsta dalinti Kremliaus strategai, nepamirš-
kime ir „lenko kortos”. Ar ne iš čia toks „saliamoniškas” 
sprendimas įsteigti „Lietuvio pasą”?

„Tai yra kompromisinis sprendimas, bet jis jokiu būdu 
neišsprendžia principinės (dvigubos pilietybės) problemos. 
Jos sprendimo siekia išeivija, tikinti, kad ji yra Lietuvos 
dalis. Juk mes visi norime, kad jie būtų lygiateisiai 
Lietuvos piliečiai”, – taip šią „idėją” įvertino kadenciją 
baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Kas kas, bet jis gerai 
žino, ką reiškia būti „antrarūšiu” lietuviu, kai sugalvoji 
kandidatuoti rinkimuose.

Taigi šis valdančiųjų „valstiečių” ir socialdemokratų 
sumanymas tėra akių dūmimas, skirtas apgauti išeivijos 
lietuvius. 

Kęstutis Šilkūnas (Nukelta į 4 psl.)

Tada dar SSRS okupacijos 
sąlygomis vyko rinkimai į 
Aukščiausiąją Tarybą, vėliau 
tapusią Atkuriamuoju Seimu, 
be įsipareigojimo atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę iš 
rinkėjų gavome įpareigojimą 
ir atstatyti tai, kas okupantų 
buvo sunaikinta - policiją, 
kariuomenę, karinį laivyną, 
diplomatines tarnybas ir visa, 
kas reikalinga nepriklauso-
mos valstybės gyvenime, o 
įtvirtinant nepriklausomybę 
pastatyti tai, ko Lietuva dėl 
okupacijų negalėjo padaryti. 
Pavyzdžiui, meninėmis prie-
monėmis atkurti ar sukurti 
naujus nepriklausomos vals-
tybės simbolius bei teisinė-
mis priemonėmis užtikrinti, 
kad iš jų jokia dingstim nebū-
tų tyčiojamasi. Tokių dalykų 
užsakovas buvo Suverenas 
– lietuvių tauta.

Zigmo Sierakausko žiedas 
ant Gedimino kalne suras-
tų palaikų rankos dar kar-
tą patvirtino, koks svarbus 
Lietuvos valstybės istorijoje 
yra Vilnius ir jo Lukiškių 
aikštė - kaip valstybingumo 
ir kovos už laisvę simboliai. 

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ IR LIETUVA
Ir visai nesvarbu, kiek per 
amžius Vilniuje buvo rusė-
nų, vokiečių, žydų ar lenkų 
kolonijų, kiek kartų Lukiškių 
aikštėje šurmuliavo Kaziuko 
turgūs. Vilnius - buvęs ir 
esamas mūsų valstybės poli-
tinis ir kultūrinis centras, tai 
įtvirtinta ir Vasario 16-osios 
bei Kovo 11-osios valstybin-
gumo susigrąžinimo aktuose, 
įtvirtinta ir visose Lietuvos 
valstybės konstitucijose. 
Lukiškių aikštėje buvo žu-
domi Lietuvos 1863 metų 
sukilimo vadai ir dalyviai, 
prieš šią aikštę esančiame 
pastate buvo sušaudyta daug 
Lietuvos partizanų ir kitų 
pasipriešinimo okupantams 
dalyvių, o už jo aukštai, ant 
Tauro kalno, dar carinės 
priespaudos laikas lietu-
viai išpirko sklypą, kad ten 
būtų pastatyti lietuvių Tautos 
namai. Taigi Vilnius ir jo 
Lukiškių aikštė yra valsty-
bingumo simboliai, o ne šiaip 
sau miestas ar buvusi turgaus 
aikštė. Deja, Vilniuje nėra 
vietos, kokias turi daugelio 
valstybių sostinės, kur atėjęs 
nesvarbu kokio amžiaus ar 

išsilavinimo žmogus pamaty-
tų aiškius ir visiems supran-
tamus kultūros objektuose 
įprasmintus nepriklausomos 
savo valstybės ar kovos už 
jos laisvę simbolius, pa-
justų pasididžiavimą savo 
valstybe, suprastų, kad stovi 
savo valstybės sostinės svar-
biausioje aikštėje. Nekelia 
abejonių, kad čia, Lukiškių 
aikštėje, būtų buvusi pasta-
tyta Laisvės statula ar kiti 
suprantami ir įtaigūs kultūri-
niai objektai valstybingumui 
išreikšti, jeigu tik iš Lietuvos 
karine jėga ir klasta sostinė 
nebūtų  atplėšta. Vilniaus 
okupantas visaip stengėsi 
sunaikinti Lietuvos valsty-
bingumo ir kultūros žen-
klus. Nuo Žaliojo tilto buvo 
nuplėšta net carinei valdžiai 
nekliudžiusi Vytis. 

Ne veltui  SSRS, t. y. 
jau naujasis okupantas, su-
prato, kad Lukiškių aikštė 
- ne šiaip sau buvusi turgaus 
aikštė. Gavęs užsakymą ir 
jau kitais savo darbais nau-
jajai valdžiai įtikęs skulpto-
rius Konstantinas Bogdonas 
(1926- 2011) šiai aikštei 
sukūrė grupinę skulptūrą - 
„1863 m. valstiečių sukilimas 
Lietuvoje.” Gerai apmąsty-
tas, įtaigus, apibendrinan-
tis, be nereikalingų detalių 
kūrinys. Jeigu ne Lenino 
sudievinimas, ne leninijados 
visoje SSRS paskelbimas, ši 
K. Bogdano skulptūra būtų 
buvusi pastatyta Lukiškių 
aikštėje ir šiandien dėl to ne-
būtų jokių ginčų, o papildyta 
ant pjedestalo pažymėtais 
kovų už laisvę meniniais sim-
boliais ar dar kitaip, paten-
kintų  Suvereno reikalavimus 
tinkamai šioje aikštėje įpras-
minti laisvės kovas. Teisiškai 
tokias Suvereno ambicijas 
patvirtino  parlamentas. Taigi 
Lukiškių aikštė, o Vilnius, 
kaip sostinė, yra ne savi-
valdybės, ne vyriausybės, 
o visos lietuvių tautos nuo-
savybė, ir Lukiškių aikštės 
tinkamas sutvarkymas yra 
Suvereno reikalavimas, atim-
tas iš savivaldybės ar šalies 
vyriausybės jurisdikcijos ką 
nors daryti kitaip. Parlamento 
pozicija yra, užsakovo idėja 
aiški, o ją įgyvendinti ėmėsi 
ir praktiškai  gali pradėti 
įgyvendinti tam susikūręs 
visuomeninis susivienijimas. 
Jį remia dar likę gyvi tie lie-
tuvių tautos atstovai, kurie 
patys kovojo už nepriklau-
somybę. Idėjos įprasminimo 
būdą remia daug kultūros, 
meno, mokslo ar taip aktyvių 
Lietuvos žmonių. Tai ir yra 
tikrieji Suvereno idėjos įpras-
minimo būdo vertintojai, nes 
jais pasitiki  Suverenas kaip 
užsakovas. Kas tam iki šiol 
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trukdo? Panagrinėkime.

Meninių dalykų sukūrimo 
sistema seniai išnagrinėta 
ir aiški. Kada dirbama be 
užsakymo, tai pirmas yra 
menininkas, paskui kūrinys, 
paskui kūrinio suvokėjas. 
Kūrinio savininkas yra jį 
sukūręs menininkas. Kai dir-
bama pagal užsakymą, tai 
idėjos užsakytojas, tą idėją 
sutikęs įgyvendinti meninė-
mis priemonėmis meninin-
kas, paskui vėl užsakovas 
pats, ar jo pasirinkti sukurto 
darbo vertintojai. Savininkas 
- idėjos užsakytojas, jeigu su 
menininku nebuvo susitarta 
kitaip. Tai įtvirtinta ir civili-
nėje teisėje, tad jokios komi-
sijos, tikri ar apsišaukę meno 
vertintojai šito pakeisti negali. 
Deja, Vilniaus savivaldybė, 
šalies vyriausybė ar net vienos 
ministerijos „moderniajai” 
meno srovei atstovaujantys 
klerkai nutarė perimti užsa-
kovo  Suvereno funkcijas ir 
pradėjo neigti Vilniaus, kaip 
sostinės, ir lietuvių tautos ko-
vos už savo laisvę įprasmini-
mo meninėmis priemonėmis 
Lukiškių aikštėje reikalin-
gumą. Oficialiai reiškiama ir 
platinama melaginga tezė, kad 
lietuviai nesugeba ir neturi 
tinkamų idėjų, todėl atmetama 
visa, kas yra sukurta, ir siūlo-
ma sudaryti internacionalinę 
komisiją, kuri padėtų tokiems 
netikusiems lietuviams su-
sivokti, kas yra menas. Kiti 
pradėjo aiškinti, kad dabar vi-
sai kita epocha, todėl ir kitoks 
meno suvokimas, todėl būtina 
statyti tik tai, kas modernu 
ir šiuolaikiška kaip pavyzdį  
nurodydami, kad šiandien 
niekas barokiškų bažnyčių 
nestato. Kiti eina dar toliau 
– girdi, Vilnius, kaip buvęs 
daugiatautis miestas, turi tai-
kytis ir prie kitų tautų skonio, 
o kultūros ministrė teigė, kad 
siūloma Vyties skulptūra per 
daug agresyvi. Neabejoju, 
kad didžiulę įtaką trukdant 
Vilniaus, kaip sostinės įtvir-
tinimui meninėmis priemonė-
mis turi kaimyninei valstybei 
būti lojaliais įsipareigojusių 
ir valdininkų kėdės užsėdusių 
asmenų veika  atvirai remiant 
anos valstybės poziciją, kad 
1918 m. Vasario 16-osios 
Lietuvos  sostine Vilnius 
niekad nebuvo ir Lenkija 
Vilniaus niekad neokupavo, o 
patys gyventojai referendumu 
pasiprašė būti prijungiami 
prie Lenkijos ir jos Seimas 
tą prašymą patenkino. Tai 
ir yra tikrieji Lukiškių aikš-
tės pavertimo centrine visos 
Lietuvos aikšte priešininkai. 
Jie už virvučių tampo ir visus 
kitus.

Pesimizmas ir visokerio-
pas jo skatinimas, kad lie-

tuviai neturi idėjų ir tiesiog 
Lukiškių aikštės sutvarky-
mui nėra pribrendę, yra pats 
pavojingiausias reiškinys 
kultūrai, nes lengvai keičia 
savo pavidalą, silpnina tautos 
ir atskirų kūrėjų valią, dis-
kredituoja Suvereno idealus. 
Tai sklinda ir iš vyriausybės. 
Reikia pripažinti, kad ir ki-
tose srityse vyksta panašūs 
dalykai. Tokios  vyriausybės 
iki šiol Lietuva dar neturėjo. 
Internacionalinių komisi-
jų inicijavimas yra atviras 
Suvereno įžeidimas. 

Modernistų reikalavimai 
nėra suderinami su logikos ir 
kultūros filosofijos teiginiais, 
tapusiais visų pripažintomis 
normomis. Mat nėra tokių 
svarstyklių, kuriomis galima 
pasverti, kas yra modernu, 
šiuolaikiška, o kas ne, todėl 
suderinti priešingus jausmus, 
kuriuos sukelia modernus 
menas ar tik menu skelbia-
mas daiktas- negalima. Tai, 
kas yra modernu šiandien- 
rytoj jau pasenę. Net sovie-
tiniai namai –„chruščiovkos” 
buvo laikomi moderniosios 
architektūros objektais. Mes 
gi kalbame ne apie šiandien, 
o apie tai, kad Vilnius buvo 
istorinė Lietuvos sostinė 
ir tik todėl sostinė yra ir 
šiandien. Paminklo barokui 

nepastatysi šiuolaikiškai, 
nebent tą padarytų jau šian-
dien visų pripažintas genijus. 
Modernizmas negali būti 
priešpastatomas idėjai, juo 
labiau kad modernizmo kryp-
tys greitai gimsta ir greitai 
nyksta. Pagaliau kalbame 
ne apie paminklą, o apie 
Suvereno reikalavimų san-
tykį su paminklu. Susispietę 
į Kultūros ministeriją mo-
dernistai jau parodė savo 
sugebėjimus, kai Vilnius 
buvo paskelbtas kultūrine 
Europos sostine. Prikabinėjo 
strypų po tiltais, pristatė 
Neries krantinėje žeminių ar  
vamzdžių. Šiuose darbuose 
šiuolaikiškai ir moderniai  
buvo  įsisavinti tik pinigai, 
o meno yra tik tiek, kiek jis 
provokuoja jo naudotojus. 
Žinoma, kiekvienas meni-
ninkas pats sau gali raityti 
vamzdžius tuo išreikšdamas 
patį save, t. y. pagautas kū-
rybinio polėkio ar kūrybinio 
nuosmukio, bet kad tokie 
dalykai taptų menu - reikia 
naudotojų pripažinimo. Jau 
šiandien matome, kad jo ne-
buvo tada ir jau nebus. Teks 
pašalinti. Paminklo Romui 
Kalantai, kuris turėjo simbo-
lizuoti okupacijos nepakelia-
mą naštą  asmenybei ir  tautos 
pasiryžimą tęsti kovą dėl 

laisvės, Kaune sukurti 
nepavyko. Taip, gra-
žiai sutvarkyta aikštė, 
kurią ir taip reikėjo 
sutvarkyti. O kur įtai-
ga? Jos nėra. Trūksta 
paminklo. Pasiduota 
madai, kuri mene irgi 
reiškiasi, bet tai ne 
meno specifika, o tik 
šios dienos supratimo 
riba, kuri rytoj jau 
nebe ta. Kai meno 
kūrinys pasidaro ma-
dos dalyku, jo suvo-
kimas visada gali būti 
panaudotas kitiems 
tikslams pasiekti, ką 
Lukiškių aikštėje aki-
vaizdžiai valdininkai 
nori padaryti.

Istorinė patirt is 
rodo, kad iš tūkstan-
čio modernistų meno 
kūrėjais jo naudotojai 
pripažįsta tik vieną 
kitą ir tai dažniausiai 
po mirties. Kitiems 
gyvenime tiesiog ne-
pavyko, nors ir būtų 
turėję valdiškų ofici-
ozų palaikymą.

Vilnius, žinoma, 
buvo ir yra ne tik lietu-
vių gyvenamas mies-
tas, bet jis buvo ir yra 
tik lietuvių sukurtos 
valstybės politinis ir 

kultūrinis centras - sostinė. 
Vilniaus savivaldybė yra tik 
Vilniaus, kaip gyvenamosios 
vietovės valdytoja, bet ne 
Lietuvos valstybės sostinės 
valdytoja. Jos kompetencija, 
beje, kaip ir vyriausybės, 
paminklo statybos Lukiškių 
aikštėje statybos klausimais 
gali būti tik finansinė ir tech-
ninė, nes tai ne vilniečių, o 
viso krašto klausimas. 

Dabar apie paminklo ver-
tintojus. Kada menininkas 
akmenyje iškala savo idėją - 
jo darbą gali vertini meninin-
kai, meno istorikai ir filosofai 
ar šiaip menu besidomintys 
žmonės. Žmogaus prigimčiai 
yra vienodai būdingi skonio 
principai. Kai skiriasi tokių 
žmonių vertinimai, nesunku 
aptikti sugebėjimų trūkumus. 
Šiandien jau jokia paslaptis, 
kad pvz., UNESCO veikloje 
Kremlius tebeturi tokią pat 
įtaką, kurią turėjo iki SSRS 
žlugimo. Pripratimas prie to-
kios įtakos - pavojingas ver-
tintojų simtomas. Šiandien 
Lukiškių aikštėje, kaip  visos 
Lietuvos pagrindinėje aikš-
tėje, norima pastatyti Vyties 
raitelį. Sumanymas tikrai 
labai apibendrinantis. Su 

Skenuota iš Irenos Račkauskaitės-Petraitienės knygos „Konstantinas 
Bogdanas”. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

tuo sutinka ir Suverenas bei 
jo atstovai. Taigi užsakymo 
idėja aiški.  Prieštaravimas, 
kad Vyties raitelis per daug 
agresyvus – visai gali būti 
minėtos įtakos simtomas.  
Juk Vytis kaip objektas, - tai 
daiktavardis, bet Vytis kaip 
idėja - tai veiksmažodis, 
veiksmas, nuo seniausių lai-
kų įpareigojantis, kas tik gali 
vyti grobikus iš savo šalies. 
Šiandien Lietuva turi tik tiek 
savo etninių žemių, iš kurių 
vykdant Vyties priesaką buvo 
išvyti priešai. Atrodo, kad 
vykdant užsakymą skulpto-
riui tikrai pavyko šią prievolę 
įtaigiai atvaizduoti skulptū-
roje. Stovint aikštėje prieš ją 
turėtum pajusti ne tik pareigą 
ginti savo kraštą, savo kalbą, 
savo kultūrą, neleisti tautai 
ištirpti didžiųjų valstybių 
skatinamuose kultūrinės glo-
balizacijos sūkuriuose, bet 
kartu pasijusti ir skolininku 
tų, kurie padėjo dėl to savo 
galvas, prarado gražiausius 
gyvenimo metus Sibiro la-
geriuose, buvo sušaudyti 
ar pakarti Lukiškių aikštėje 
ar stovinčiame priešais tą 
aikštę pastate. Betgi būtent 
to, kaip pasirodo, labiausia 
ir bijomasi.  Juk valdžios 
inspiruota komisija  Lukiškių 
aikštės sutvarkymo klausi-
mais  atiduota visiškam kul-
tūros ministerijoje susispie-
tusių modernistų diktatui, 
kurių tikrasis siekis - padaryti 
viską, kad Vilnius neturėtų 
sostinėms būdingų meninių 
akcentų, o Lukiškių aikštėje 
įtaigaus paminklo nebūtų ir ši 
aikštė netaptų centrine visos 
Lietuvos aikšte. Paminklo 
vertintojais negali būti jo-
kio rango valdininkai. Jais 
gali būti tik didelę gyveni-
mo patirtį turintys žmonės. 
Kalbame ne apie dabartį, 
o apie praeitį. Jie tą žino 
geriausiai. Istorijos žinoji-
mas ir meno suvokimas nėra 
profesija, o tik išsilavinimas, 
būdingas daugumos profesijų 
žmonėms. Juos nuo dabarties 
skiria tūkstančiai perskaitytų 
knygų, dešimtys pačių para-
šytų knygų ir kitų padarytų 
darbų, daugybė pažinčių ir 
pokalbių su žmonėmis, kas 
ir sudaro gyvenimo patyrimo 
turinį o be tokio patyrimo kri-
tinis mąstymas, reikalingas 
bet kokio objekto vertinimui, 
yra neįmanomas.

Liudvikas Narcizas Rasi-
mas Rasimavičius, Lietuvos 
nepriklausomybės Akto sig-
nataras

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos užsienio reikalų ministerija, remdamasi Kataro 
pateiktu oficialiu pranešimu, informuoja,  kad keičiasi vizų 
išdavimo tvarka Lietuvos piliečiams – nuo šiol iki mėnesio ga-
liojanti Kataro viza išduodama atvykus į oro uostą. Išsamesnę 
informaciją apie vizai reikalingus dokumentus ir kitus patarimus 
keliaujantiems rasite http://keliauk.urm.lt/  svetainėje. Užsienio 
reikalų ministerija primena, kad Saudo Arabija, Bahreinas, 
Jungtiniai Arabų Emyratai ir Egiptas šių metų birželio 5 dieną 
paskelbė nutraukiančios diplomatinius santykius su Kataru. Oro, 
jūrinis ir antžeminis susisiekimas su Kataru yra apsunkintas.

Rugpjūčio 12–13 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone 
(Švenčionių raj.) surengtose kovinio šaudymo pratybose karių 
būrys iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) ruošiasi 
misijai Afrikoje. Spalio mėnesį šie kariai bus išsiųsti į Malį, 
kur dalyvaus Jungtinių Tautų operacijoje MINUSMA (angl.
Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA). 
Vieneto užduotis – Vokietijos kontingento sudėtyje vykdyti 
pajėgų apsaugos funkcijas, rašoma Krašto apsaugos ministerijos 
pranešime spaudai.

Lietuvos Vyriausybė ketina peržiūrėti diplomatinio atsto-
vavimo tinklą – gali būti atsisakoma kai kurių ambasadų Europos 
šalyse, stiprinant dėmesį ekonomiškai sparčiai augančioms 
valstybėms Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje, rašo dienraš-
tis „Lietuvos žinios”. Lietuva ketina atsakyti žemės ūkio atašė 
Rusijoje ir tokią pareigybę įsteigti Japonijoje. Tai numatyta 
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) parengtame vyriausybės nutari-
mo projekte. Šiuo metu Lietuvos žemės ūkio atašė dirba Europos 
Sąjungoje (ES), Kinijoje, Vokietijoje ir Italijoje, o žemės ūkio 
ir komercijos atašė – JAV. Užsienio valstybėse Lietuva turi 39 
ambasadas, veikiančias keturiuose žemynuose. Daugiausia jų – 
27 – Lietuvos interesams atstovauja Europos šalyse.

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovė, ambasadorė prie Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Irena 
Vaišvilaitė (kairėje) ir organizacijos UNESCO generalinė direktorė 
Irina Bokova.                                                                LR URM nuotr.

Rugpjūčio 4 dieną Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovė, 
ambasadorė prie Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) Irena Vaišvilaitė, įteikė skiriamuo-
sius raštus organizacijos Generalinei direktorei Irinai Bokovai. 
Ambasadorė  patvirtino Lietuvos įsipareigojimą nuosekliai dirbti 
UNESCO prioritetinėse srityse, tokiose kaip lyčių lygybė, ir 
priminė mūsų šalies tikslus  UNESCO Vykdomojoje taryboje, 
į kurią Lietuva jau trečią kartą  buvo išrinkta 2015-2019 m. 
kadencijai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui 
(LGGRTC) nuo šių metų pradžios nepavyksta rasti specialisto, 
kuris suskaičiuotų sovietų okupacijos žalą, skelbia dienraštis 
„Lietuvos žinios”. 2000-aisiais Vyriausybės sudaryta tarpžinybinė 
komisija pateikė skaičius, kad sovietų okupacijos padaryta žala 
Lietuvai siekia maždaug 20 mlrd. JAV dolerių (apie 23 mlrd. 
eurų pagal tuometį dolerio kursą). Seimas priėmė tai patvirtinantį 
įstatymą, tačiau realių žingsnių vykdyti jį reikalaujant Sovietų 
okupacijos žalos atlyginimo nesiimta. 2012-aisiais, Seimui be-
baigiant kadenciją, buvo sukurta ir speciali komisija, kuri turėjo 
rengti derybines nuostatas ir veiksmų planą siekiant atlyginimo 
už Sovietų Sąjungos okupacijos padarytą žalą, tačiau veiklos taip 
ir nepradėjo. Komisijos vadove buvo paskirta T. B. Burauskaitė.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisingumo ministrai 2015-ųjų 
pabaigoje yra pasirašę deklaraciją, kuria skelbiamas siekis apskai-
čiuoti dėl sovietų okupacijos patirtą žalą, reikalauti jos atlyginimo 
bei sovietų nusikaltimus įvertinti tarptautiniu mastu. Latvijos 
Vidžemės taikomųjų mokslų universiteto rektorius Gatis Kruminis 
viešėdamas Vilniuje nurodė, kad sovietmečiu Lietuva apie 6 proc. 
savo biudžeto skirdavo Sovietų Sąjungai ir tai įrodo, jog Lietuva, 
kaip ir kitos šalys, buvo ne SSRS išlaikytinės, o donorės.

LR URM, LRT

2008 metų rugpjūčio mė-
nesį pasaulį sukrėtė Rusijos 
agresija prieš Gruziją, nusine-
šusi šimtus gyvybių ir atplė-
šusi dalį Gruzijos teritorijos. 
Tūkstančiai žmonių tapo pri-
verstinai perkeltais asmenimis 
šalies viduje ir iki šiol negali 
grįžti į savo namus.

Šiandien minint devintąsias 
Rusijos-Gruzijos karo meti-
nes, Lietuva kartu su Gruzija 
prisimena šį tragišką istorijos 
puslapį, reiškia užuojautą žu-
vusiųjų artimiesiems bei kvie-
čia tarptautinę bendruomenę 
toliau aktyviai kartu siekti 
taikaus konflikto sprendimo, 

LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIŠKIMAS  
DĖL DEVINTŲJŲ RUSIJOS-GRUZIJOS KARO METINIŲ

Gruzijos teritorinio vientisu-
mo ir integralumo atkūrimo. 
Remiame ES stebėjimo misi-
jos Gruzijoje veiklą ir visų kitų 
tarptautinių organizacijų ir 
partnerių pastangas šia linkme.

Praėjus devyneriems me-
tams nuo šio karo, Rusija 
vis dar neįgyvendina vadi-
namojo Šešių punktų susi-
tarimo. Gruzijos Abchazijos 
ir Cchinvalio regionai šian-
dien tebėra de facto okupuoti 
Rusijos Federacijos, toliau 
vykdoma slenkanti šių regi-
onų aneksija: statomos va-
dinamąją „sieną” žyminčios 
tvoros, ženklai, pasirašomi ir 

įgyvendinami „susitarimai” 
su Gruzijos regionais, skirti 
dar labiau integruoti šių re-
gionų ekonominį, socialinį, 
karinį gyvenimą į Rusijos. 
Šiuose Gruzijos regionuose 
sistemingai pažeidinėjamos 
žmogaus teisės, neįmanoma 
užtikrinti tarptautinio padėties 
stebėjimo.

Dar kartą raginame Rusijos 
Federaciją įgyvendinti jos pri-
siimtus įsipareigojimus Šešių 
punktų susitarime, taip pat 
liautis pažeidinėjus Gruzijos 
suverenitetą ir teritorinį inte-
gralumą.

LR URM

Liepos 5-6 d. Vilniuje susi-
tiko Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Lenkijos atstovai, kurie savo 
šalyse yra atsakingi už valsty-
bių atkūrimo šimtmečio pro-
gramų rengimą ir įgyvendini-
mą. Susitikimo metu pristatytos 
šalių programos, aptarti bendri 
regioniniai projektai. Pirmą 
kartą tokiame susitikime daly-
vavo Lenkijos atstovai.

Pirmąją susitikimo dieną 
šalių atstovai pristatė valstybių 
šventėms skirtas programas, 
aptarė bendradarbiavimo ga-
limybe įgyvendinant ben-
drus regioninius projektus. 
Visuomenės įtraukimas, dė-
mesys regionams, projektai 
pasakojantys apie šalių praeitį, 
dabartį ir ateitį, šalių pristaty-
mas užsienyje – vieninga gija 
apjungianti visų šalių šventi-

nes programas.
Antrąją susitikimo dieną 

šalių atstovai lankėsi Kaune, 
susitiko su Kauno miesto sa-
vivaldybės vicemeru Simonu 
Kairiu ir „Kaunas Europos 
kultūros sostinė 2022” ko-
manda, aplankė įžymiausius 
Kauno tarpukario modernizmo 
architektūros objektus.

„Tokie susitikimai yra labai 
naudingi, nes suteikia puikią 
progą išsamiau susipažinti su 
kitų šalių patirtimi, progra-
momis ir projektais, inicijuoti 
naujus regioninius projektus, 
kurie pasauliui pasakoti ben-
drą Baltijos šalių šimtmečių 
istoriją. Džiaugiuosi, kad šio 
susitikimo metu gimė naujų 
idėjų, kurias galėsime įgy-
vendinti kitais metais, kuomet 
švęsime mūsų Valstybės atkū-

VILNIUJE VYKO REGIONINIS  
„ŠIMTMEČIŲ” KOMANDŲ SUSITIKIMAS

Pasitarimo dalyviai Vilniuje.                                                                                                  LRV nuotr.

rimo šimtmetį”, – po susitikimo 
pažymėjo Neringa Vaisbrodė.

2018 m. balandžio 9 d. 
prest iž iniame Paryžiaus 
Orsė muziejuje Baltijos ša-
lys pristatys bendrą parodą 
„Simbolizmas Baltijos šalių 
mene”. Šalims 2018 m. mi-
nint savo šimtmečius vyks 
Baltijos meno trianalė, rudenį 
– Berlyno koncertų rūmuose 
vyks Baltijos šalių muzikos 
festivalis. Vasario 15–25 d. 
užsienio žiūrovams bus pri-
statytos Nacionalinių operų ir 
simfoninių orkestrų bendros 
programos. Numatyti ir ben-
dri Nacionalinių bibliotekų 
projektai. 2018 m. balandžio 
10-12 d. Baltijos šalys daly-
vaus Londono knygų mugėje 
ir pristatys bendrą programą.

LRV

Vilnius, rugpjūčio 11 d. 
(ELTA). Latvijos premjero kvie-
timu Baltijos valstybių vyriau-
sybių vadovai lankėsi Latvijos 
Inčukalno dujų saugykloje. Šiuo 
apsilankymu buvo siekiama 
galutinai sutarti dėl Baltijos 
regiono suskystintųjų gamtinių 

BALTIJOS VALSTYBIŲ PREMJERAI LATVIJOJE TARĖSI  
DĖL REGIONO SGD STRUKTŪROS

dujų (SGD) infrastruktūros. 
Anksčiau Baltijos šalių minis-
trai pirmininkai taip pat lankėsi 
Estijos mieste Paldiskyje, kur 
planuojama statyti SGD termi-
nalą, apžiūrėjo Klaipėdos SGD 
terminalą.

Pasak S. Skvernelio, tai 

yra neatidėliotinas klausimas. 
Klaipėdos SGD terminalas, 
vidutinio dydžio SGD termi-
nalas Estijoje ir Inčukalno dujų 
saugykla yra vienas kitą papil-
dantys objektai, todėl sutarus 
būtų galima pretenduoti į ES 
finansinę paramą. 



6  . DIRVA . 2017 m. rugpjūčio 15 d. . 

Lietuvos kariuomenės 
Pabradės ir Gaižiūnų poligo-
nuose, Mumaičių karinėje te-
ritorijoje ir Karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje Šiauliuose 
įsibėgėja juose esančios kari-
nės infrastruktūros moderniza-
cija ir rekonstrukcija. Per 2017 
metus čia planuojama įrengti 
apie 50 įvairios paskirties inf-
rastruktūros objektų. 2016 m. 
liepos mėn. pradėtų objektų 
dalis jau yra baigti, kituose 
pradedami ar jau intensyviai 
vyksta darbai, kuriuos vykdant 
kviečiamos aktyviai dalyvauti 
ir Lietuvos įmonės.

„ S p a r č i a i  p l e č i a n t i s 
Lietuvos kariuomenės struk-
tūroms ir į Lietuvą atvyks-
tant vis daugiau sąjungininkų 
karių, poligonų plėtra ir jų 
modernizavimas yra viena 
iš prioritetinių mūsų veiklos 
sričių,” – teigia krašto apsau-
gos viceministras Giedrimas 
Jeglinskas.

Lietuvos kariuomenės 
karinių poligonų ir karinio 
mokymo teritorijų plėtros pro-
jekto vadovas majoras Dainius 
Misiūnas sako, kad Pabradės 
poligone jau beveik baigiama 
įrengti amunicijos saugyklas, 
ketinama įrengti vikšrinių ir 
ratinių transporto priemonių, 
aviacijos šaudyklas, technikos 
parkus, transporto plovyklas, 
remonto garažus, saugyklas 
taikinių pakėlėjams, kt. objek-
tus. Gaižiūnuose bus įrengtos 

UŽ JAV LĖŠAS MODERNIZUOJAMI LIETUVOS 
KARIUOMENĖS INFRASTRUKTŪRA IR POLIGONAI, 

DARBUS VYKDYTI KVIEČIAMOS IR LIETUVOS ĮMONĖS

įvairios šaudyklos, sandė-
liavimo pastatai, šaudyklų 
aptarnavimo infrastruktūra. 
Mumaičių karinėje teritorijoje 
tiesiamas vidaus kelių tinklas, 
įrengiamos inžinerinės sis-
temos, transporto saugojimo 
ir remonto centro vidaus inf-
rastruktūra. Aviacijos bazėje 
atliekama lėktuvų riedėjimo 
tako rekonstrukcija, rekons-
truojamos aikštės prie orlaivių 
angarų, kt.

Darbai objektuose, kuriuos 
organizuoja Krašto apsaugos 
ministerija kartu su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, yra 
atliekami už JAV Europos sau-
gumo užtikrinimo iniciatyvos 
(angl. European Reassurance 
Initiative, ERI) projektams 
skirtas lėšas pagal 2014 m. 
pasirašytą Lietuvos ir JAV 
susitarimą. Pagal šią iniciatyvą 
Lietuvos kariuomenės infras-
truktūros plėtrai 2017–2019 
m. yra numatyta skirti per 37 
mln. eurų.

Darbus organizuoja NATO 
paramos ir infrastruktūros 
agentūra, jos konkursuose 
kviečiamos aktyviai dalyvauti 
ir Lietuvos įmonės

Statybos darbus, atliekamus 
už ERI lėšas, Lietuvoje pagal 
JAV nurodymą organizuoja 
NATO paramos ir infrastruk-
tūros agentūra (angl. NATO 
Support and Procurement 
Agency, NSPA). NATO agen-
tūros dar 2015 m. skelbtuo-

se konkursuose 
Lietuvos kariuo-
menės infras -
truktūrai moder-
nizuoti ir plėsti 
d a l y v a v o  11 
įmonių iš JAV, 
Estijos, Lietuvos, 
Turkijos.

Pavyzdžiui, 
P a b r a d ė s  i r 
Gaižiūnų poligo-
nų plėtros kon-
kursą laimėjo pa-
saulinės patirties 
įrengiant karinę 

infrastruktūrą turinti Turkijos 
įmonė „Hatcon”. Darbams 
atlikti kaip subrangovą įmonė 
„Hatcon” pasirinko Lietuvos 
bendrovę UAB „Statybų in-
žinerinės paslaugos”, kuri 
atlieka reikiamus darbų pro-
jektavimo darbus. Taip pat 
ši bendrovė darbus atlieka ir 
Mumaičiuose. Be to, Turkijos 
įmonė medžiagas bei paslau-
gas perka iš Lietuvos įmonių. 

Darbai viename iš vykdomų projektų.                                             LR KAM nuotr.

Tuo tarpu Aviacijos bazės re-
konstrukciją ir modernizaciją 
vykdo NSPA skelbtą konkursą 
laimėjusi Lietuvos įmonė UAB 
„Mitnija”. Bendrovė įsipar-
eigojo atlikti projektavimo 
darbus ir rekonstruoti aikštę 
prie lėktuvų angaro, orlaivių 
riedėjimo tako rekonstrukcijos 
darbus.

„Ateityje būtent per NATO 
paramos ir infrastruktūros 
agentūrą bus atliekama daug 
darbų, todėl itin raginame 
kuo daugiau Lietuvos sta-
tybos bendrovių dalyvauti 
rengiamuose konkursuose ir 
registruotis šios agentūros 
duomenų bazėse. Neabejoju, 
kad mūsų šalies bendrovės 
yra pajėgios užtikrinti koky-
bišką darbų atlikimą,” – sako 
krašto apsaugos viceministras 
G. Jeglinskas. Pasak vicemi-
nistro, aktyvesnis Lietuvos 
statybos bendrovių dalyvavi-
mas NSPA organizuojamuose 
konkursuose, sudarytų sąlygas 
išsaugoti investuotojų lėšas 
Lietuvoje.

Lietuvos kariuomenės 
karinių poligonų ir karinio 
mokymo teritorijų plėtros 

projektą planuojama įgyven-
dinti etapais iki 2022 metų. 
Tam iš viso yra numatyta 
investuoti apie 81 mln. eurų. 
Finansavimui maždaug ly-
giomis dalimis skiriamas iš 
trijų šaltinių: nacionalinio 
(Vyriausybinė investicijų 
programa), JAV Europos sau-
gumo investicijų programos 
ir NATO saugumo investicijų 
programos (NSIP).

Krašto apsaugos minis-
terija tarpininkauja gaunant 
statybos darbams reikalingus 
dokumentus, yra įsipareigo-
jusi atlikti planuojamų ERI 
infrastruktūros objektų vietų 
paruošimą, miškų kirtimus, 
kelmų rovimus, išminavimo 
darbus.

Vykdant Lietuvos kariuo-
menės karinių poligonų ir ka-
rinio mokymo teritorijų plėtros 
projektą siekiama sudaryti tin-
kamas sąlygas treniruotis tiek 
Lietuvos, tiek sąjungininkams. 
Siekiama, kad du Lietuvos ka-
riuomenės poligonai Pabradėje 
ir Rukloje būtų pilnai parengti 
ir atitiktų NATO reikalavimus 
karių rengimui vykdyti iki 
2021 metų.                LR KAM

Kultūros ministrės Lianos 
Ruokytės-Jonsson įsakymu 
Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus (VVGŽM) 
projektui skirtas 5 mln. eurų 
finansavimas iš 2014-2020 
m. Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų.

Istoriniame Pylimo g. 4 
pastate, kuriame tarpukariu 
veikė Tarbut žydų gimnazija, 
netolimoje ateityje įsikurs 
dar vienas VVGŽM pada-
linys – Litvakų kultūros ir 
tapatybės muziejus.

Lietuvos žydų indėlis į 

ES INVESTICIJOS PRISIDĖS PRIE LITVAKŲ KULTŪROS  
IR TAPATYBĖS MUZIEJAUS ATSIRADIMO

pasaulio kultūros, mokslo, 
filosofinės minties raidą 
bus pristatomas pasitelkiant 
VVGŽM ir kitų instituci-
jų kolekcijose saugomus 
meno kūrinius, dokumentus 
ir kitus artefaktus bei šiuo-
laikines muziejininkystės 
priemones.

Būsimo muziejus misija – 
patraukliai ir šiuolaikiškai at-
skleisti savitus Lietuvos žydų 
švietimo, kultūros ir meno 
fenomenus, žydų kilmės 
išeivių iš Lietuvos miestų 
ir miestelių indėlį į pasaulio 

kultūros ir mokslo pažangą.
Muziejuje bus surinktas 

po visą pasaulį išbarstytas 
Lietuvos žydų meninis ir 
kultūrinis paveldas, išryš-
kinamos pasaulinio garso 
kūrėjais ir išradėjais tapusių 
litvakų sąsajos su jų lietu-
viška-žydiška kilme, tradi-
cijomis ir kultūrine aplin-
ka Lietuvoje. Taip pat bus 
pristatomi saviti kultūriniai 
fenomenai (žydų švietimo 
institucijos, YIVO, Jung 
Vilne ir kt.). Parodose pla-
nuojama eksponuoti ne tik 

pasaulyje žymių menininkų 
kūrinius, bet ir atskleisti 
lankytojams iki šiol neži-
nomų ar užmirštų litvakų 
rašytojų, poetų, dailininkų, 
muzikantų, dramaturgų ir 
aktorių kūrybą.

Dėl teikiamų paslaugų 
novatoriškumo ir vieningos 
koncepcijos Litvakų kul-
tūros ir tapatybės muzie-
jus taps vienu unikaliausiu 
traukos centrų, skirtų šalies 
kultūrinei edukacijai ir kul-
tūrinio turizmo skatinimui. 
Projekto dėka išnaudojama 
galimybė efektyviai inves-
tuoti ES lėšas panaudojant 

jau egzistuojantį kultūros 
paveldo pastatą, pritaikant 
jį šiuolaikinės visuomenės 
kultūriniams poreikiams. 
Įgyvendinus projekto vei-
klas, prognozuojama, kad 
muziejus kasmet sulauks 
apie 40 tūkst. lankytojų.

Naujo turinio kultūros 
paslaugos bus teikiamos mo-
dernioje aplinkoje, o naujai 
įsteigtas VVGŽM padalinys 
taps aukščiausios katego-
rijos šiuolaikišku muzieju-
mi-kultūros centru ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje.

Planuojama projekto tru-
kmė 26 mėnesiai.     LR KM
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Č I K A G A ,  I L

KVIETIMAS Į 
PILIGRIMINĘ KELIONĘ

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapija (6812 South 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629) ir Palaimintojo Jurgio 

A R G E N T I N A

Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje 103-jų metų 
minėjimas. Švenčiant SLA 
draugijos 103-jų metų sukaktį, 
rugpjūčio 6 d. draugijos pa-
talpose vyko pietūs ir meninė 
programa. Susirinko gausi 
publika bei kitų organizacijų 
atstovai, kurie sveikino mūsų 
draugiją šios sukakties proga. 

Iš Lietuvos pasirodę jau-
nuoliai Evelina Nedžinskaitė, 
Dovilė Keturakytė ir Vaidotas 
Razaitis pradžiugino visus su 
savo kanklėmis ir birbyne. 
Pasirodė mūsų tautinių šokių 
grupė „Dobilas”, programoje 
pabaigoje žodį tarė SLA pirmi-
ninkas Raulis Stalioraitis, ku-
ris padėkojo visiems svečiams 
už sveikinimus bei linkėjimus.

R U S I J A

Sankt Peterburge 
atidengta lenta  

T. Matulioniui atminti
Rugpjūčio 10 dieną Sankt 

Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje atidengta ir pašven-
tinta lenta palaimintajam arki-
vyskupui Teofiliui Matulioniui 
atminti.

Teofilius Matulionis 1910-
1929 metais buvo šios baž-
nyčios statybos organizato-
rius bei parapijos klebonas. 
Prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui bažnyčios statyba 
sustojo, sovietiniais metais 
bažnyčios pastate buvo įreng-

Rugpjūčio 5 d. Indianos 
lietuviai tradiciškai šventė 
„Gegužinę”, kurios metu buvo 
atidengtas paminklinis akmuo, 
skirtas Lietuvos Respublikos 
šimtmečiui ir „Lituanica” 
parko penkiasdešimtmečiui 
paminėti. Parkas 1968 m. 
buvo pervadintas pagerbiant 
Lietuvos lakūnų Dariaus ir 
Girėno skrydį „Lituanica” per 
Atlanto vandenyną. Minėjimą 
organizavo Amerikos Lietuvių 
Beverly Shores klubas, JAV 
Lietuvių bendruomenės valdy-
bos nariai bei Šaulių atstovai.

Sveikindamas šventės sve-
čius bei organizatorius LR 
Generalinis konsulas Čikagoje 
M. Bekešius pabrėžė ne tik 
Dariaus ir Girėno žygdarbio 
svarbą, bet ir parko reikšmę 
bendruomenei, kuris tapo 
traukos ir susibūrimo centru 
ten įsikūrusiems lietuviams.  

„Joks paminklas ir joks 
parkas nebus reišmingas be 
žmonių, be jų idėjų ir vieningų 
tikslų, kurie apjungia lietuvių 
bendruomenę, kelia pasidi-
džiavimą Lietuva ir jos pasie-
kimais. Didžiuojuosi jumis, 
nes per daugelį metų jūs išsau-
gojote ryšį su Tėvyne, garsina-
te Lietuvos vardą ir skiepijate 
patriotizmą jaunimui. Tik jūsų 
dėka jaunoji karta žino savo 
istoriją, saugoja ir puoselėja 

INDIANOS LIETUVIAI ATIDENGĖ PAMINKLINĮ AKMENĮ LIETUVOS VALSTYBINGUMUI PAMINĖTI

Minėjimą Lietuvos Respublikos šimtmečiui ir „Lituanica” parko penkiasdešimtmečiui paminėti organizavo Amerikos Lietuvių Beverly 
Shores klubas, JAV Lietuvių bendruomenės valdybos nariai bei Šaulių atstovai.                               LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

lietuvių kultūrą, kalbą ir pa-
pročius. Savo darbu ir susitel-
kimu jūs pasiekėte, kad net ir 
šiandien, po penkiasdešimties 
metų, lietuviai Indianoje turi 
dalelę gimtos Lietuvos šiame 
nuostabiame „Lituanicos” 
parke”, – susirinkusiems sakė 
M. Bekešius. 

M.Bekešius padėkojo 

Amerikos Lietuvių Beverly 
Shores klubo prezidentei Rūtai 
Sidabras, Lietuvių fondui, taip 
pat visiems rėmėjams, bei vie-
tos valdžios atstovams, kurie 
padėjo surengtį minėjimą.

Šventėje dalyvavo miesto 
tarybos prezidentė Donna 
Norkus ir „Lituanica” par-
ko tarybos pirmininkas Rafi 

Wilkenson. Po paminklo ati-
dengimo susirinkusiųjų lau-
kė kasmetinis „Gegužinės” 
piknikas, kurio metu buvo 
galima pasivaišinti lietuviškais 
cepelinais, pasiklausyti gyvos 
lietuviškos muzikos ir sudaly-
vauti loterijoje.

M.Bekešius taip pat apsi-
lankė šalia „Lituanicos” parko 

Mičigano mieste (Indianos vals-
tija) įsikūrusiame Draugystės 
botanikos sode, kurį puoselėja 
ir prižiūri aktyvūs lietuvių ben-
druomenės nariai. Kartu su lie-
tuvių savanoriais M.Bekešius 
sodino gėles Lietuvai dedikuo-
tame sodo sklype.

Lietuvos Respublikos gene-
ralinio konsulato Čikagoje inf.

Juodojo  kasp ino  i r 
Baltijos kelio diena. 1939 
m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje 
Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistras J.Ribentropas ir TSRS 
užsienio reikalų liaudies ko-
misaras V.Molotovas pasirašė 
abiejų šalių nepuolimo paktą, 
kuris panaikino Baltijos šalių 
nepriklausomybę.

Papildomuose slaptuose 
protokoluose Estija ir Latvija 
buvo priskirtos TSRS, o Lietuva 
palikta Vokietijai. Rugsėjo 28 
d. J.Stalinas ir A.Hitleris pa-
sirašė antrąjį Vidurio Europos 
padalijimo aktą, pagal kurį 
Lietuva atiduota TSRS.

1989 m. rugpjūčio 23 d., 
prisimindamas Ribentropo-
Molotovo paktą, atėmusį 
Baltijos šalių nepriklauso-

mybę, Lietuvos Sąjūdis su-
rengė akciją „Baltijos ke-
lias”. Akcijos metu Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojai, 
susikibdami rankomis, sudarė 
gyvą grandinę per Baltijos 
valstybes taip simboliškai 
atskirdami Baltijos valstybes 
nuo Sovietų sąjungos, išreikš-
dami norą būti laisvais.

„Lietuvos aidai”. Radijo 
programos „Ecos de Lituania”, 
vad. Jono F.Kalvelio, gali-
ma pasiklausyti penktadie-
niais nuo 21 val. iki 22 val. 
Kartojimas sekmadieniais nuo 
19 val. iki 20 val. interneto 
svetainėse www.ecosdelitu-
ania.com.ar ir www.fmdifu-
sionberisso.com.ar.

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf. 

Matulaičio misija (14911-
127th St., Lemont, IL 60439), 
drauge su „First Way Travel” 
kompanija, šių metų rugsėjo 
mėnesio 23-24 d. organizuoja 
dviejų dienų piligriminę kelio-
nę autobusu į Williamstown, 
KY, kur stovi biblijinis natū-
ralaus dydžio Nojaus laivas 
(Noah’s Ark), taip pat apsi-
lankysime Petersburg, KY, 
įkurtame Sutvėrimo muziejuje 
(Creation Museum). 

Išsamesnę informaciją su-
teikia Audra tel.: 773-860-
7547 ir Irena tel.: 708-691-
9674.

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo Šventė!!!

Maloniai visus kviečiame 
dalyvauti Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios (6812 South 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629) kasmetiniuose Šiluvos 
Atlaiduose, kurie prasidės se-
kmadienį, rugsėjo 3 dieną ir 
baigsis rugsėjo 10 d.

Savaitės dienomis Šv. 
Mišios bus aukojamos 11:00 
val. ryte. Kievieną rytą bus 
speciali intencija.

Atlaidus praves Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvila.

„Dirvos” inf.

tas bendrabutis. 2003 metais 
pastatas grąžintas bažnyčiai, 
šiuo metu vyksta jo rekons-
trukcija. Mišios laikomos po-
žemyje esančioje koplyčioje, 
čia pritvirtinta ir atminimo 
lenta. Pabaigus rekonstrukciją 
lenta bus perkelta prie centri-
nių durų.

Lentos įrengimu rūpinosi 
Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Sankt 
Peterburge, Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centras, Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenė.

Iki šiol Sankt Peterburge 
buvo tik viena Lietuvą menanti 

vieta – atminimo lenta M.K. 
Čiurlioniui. Minint Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo šim-
tmetį tikimasi atidengti atmini-
mo lentą ilgą laiką Peterburge 
dirbusiam, čia „Pavasario 
balsų” poezijos rinkinį išleidu-
siam prelatui Jonui Mačiuliui-
Maironiui.

Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje atidengta ir pa-
šventinta lenta palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui 
atminti.                                                                 LR URM nuotr.
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Lietuvos Vyriausybės tink-
lalapis 2017 07 20 paskelbė, 
kad Vyriausybės kanceliarija 
organizuoja apdovanojimus 
„Kryptis Lietuva” ir kviečia 
visuomenę teikti iniciatyvas, 
kuriomis užsienio lietuviai 
skatinami sugrįžti ir dirbti 
Lietuvoje arba jiems padėti 
lengviau integruotis sugrįžus 
po daugelio metų, praleistų 
svetur. Apdovanojimuose 
kviečiamos dalyvauti biudže-
tinės ir viešosios įstaigos, ne-
vyriausybinės organizacijos, 
bendruomenės, verslo įmonės 
ir privatūs asmenys. 

Bendrauju su išvykusia 
į JAV asmenybe, kuri, kiek 
man žinoma, ten dirba grynai 
Lietuvai naudingą darbą ir tik 
mažą savo laiko dalį skiria 
darbui savo buities reikmėms 
tenkinti. Kadangi ją domina 
reikalai Lietuvoje, jai pa-
siunčiau mūsų Vyriausybės 
kanceliarijos projektą „Kryptis 
Lietuva”.

Pasirodo, pasiųsta žinia 
smogiau jai į paširdžius, nes 
sulaukiau tokio atsakymo:

Ačiū  už  in formaci ją . 
Keliolika minučių nerimavau, 
ar atsakyti Jums, ar vyriausy-
bei ar iš viso šitą laišką ištinti. 
Mano darbo grafikas labiau 
negu pilnas ir jau daug ką 
darau miego sąskaita. 

Pasisakysiu. 
Perskaičius, mane išpylė 

prakaitas. Kas ir kada vy-
riausybėje ir valstybės galvų 
lygyje supras, kad visos šios 
iniciatyvos „sudarančios spec. 
sąlygas diasporai grįžti” yra 
ne kas kitas kaip tautos kiršini-
mas. Bolševikai per okupaciją 

kai pradėjo, tai dar nebuvo 
sustoję, aiškinti, kad diaspora 
yra išdavikai, ir tas yra pasėta 
tautos pasąmonėje, ir toliau 
laistoma. Argi nėra aišku, kad 
bet kuriam galą su galu vos su-
duriančiam Lietuvos gyvento-
jui tokios iniciatyvos yra kaip 
spjūvis į veidą. Kodėl tam, 
kuris galėjo išvažiuoti ir atsi-
stoti ant kojų, sudaromos spec. 
sąlygos, o jam, kuris negalėjo 
išvažiuoti (dėl sergančių tėvų 
ar mažų vaikų) ne tik nebuvo 
žmogiškų sąlygų gyventi, bet 
ir jis vėl tampa mažiau reikš-
mingu... Spjūvis į veidą yra ir 
man, gyvenančiai diasporoje, 
būtent dėl vienos priežasties, 
kad ši iniciatyva bolševikiškai 
nematomai ir nekaltai sudaro 
sąlygas Lietuvos gyventojui 
nekęsti manęs, ir kerta per 
švenčiausią tautos dalyką – 
žmogiškus santykius ... 

O kur Vyriausybės kon-
kursas: „Vyriausybė skel-
bia apdovanojimus „Kryptis 
Lietuva” ir kviečia visuomenę 
teikti iniciatyvas, kuriomis 
LIETUVOS GYVENTOJAI 
skatinami NEEMIGRUOTI ir 
LIKTI dirbti Lietuvoje ir jiems 
padeda lengviau suprasti glo-
balią ekonomiką ir persikva-
lifikuoti į geriau apmokamas 
specialybes”.

Tuo tarpu atsakymas yra 
labai paprastas. Ką mes visi 
(valstybėje ir diasporoje) galė-
tumėm padaryti, kad Lietuvoje 
gyventi būtų gerai, kad būtų 
vertinamas žmogus, kad būtų 
investuojama į žmogų (jo 
protą per švietimo sistemą), 
kaip į vienintelį lietuvių tautos 
turtą (Lietuva neturi naftos 

„kraniuko”), kad žmonės rink-
tųsi pačias inovatyviausias 
ir pažangiausias pasaulines 
specialybes, būtų patys ino-
vatyvūs, ir Lietuva galėtų kon-
kuruoti pasaulinėje rinkoje, 
kad visiems užtektų duonos ir 
niekas iš Lietuvos nevažiuotų, 
jeigu susikrovė lagaminus – 
išsikrautų, o jeigu išvažiavo 
– sugrįžtų. 

Ir dar: 
– emigracija nėra nuotykis, 

tai yra didžiulė trauma tiek 
išvažiuojantiesiems, tiek pasi-
liekantiesiems, t.y. visai tautai.

– Lietuvai gyvybiškai 
reikalinga stipri diaspora – 
Atsarginė Lietuva. Visada 
buvo reikalinga, visada bus. 

Ką gi turėjau jai atsakyti?
Iš tikrųjų Amerika į negan-

das patekusiems lietuviams 
visais laikais buvo saugi pas-
togė ir ramybės uostas, prasi-
gyvenimo savo buitį pagerinti 
Lietuvoje šaltinis. Juk nuo 
raudonojo tvano pasitraukę 
lietuviai išliko, likę laisvėje 
be Tėvynės, ją nešiojo šir-
dyse, įvairiais būdais siekė 
nepriklausomybės atgavimo 
kryptimi. Tik ne kokie neiš-
manėliai, o tikri Lietuvos 
priešai teigia, kad A. Smetona 
pabėgo, kad Lietuvos inteli-
gentija be reikalo emigravo, 
tarsi kūjis virš jos galvos ir 
pjautuvas po kaklu nieko 
nereiškė; tai patvirtino čia 
likusių ministrų, karininkų bei 
eilinių karių ir iškilių civilių 
gyventojų tragiški likimai.

Atsakiau taip:
Esu viena proga parašęs: 

„Kur lietuvis ar jo kapas, 
ten dalelė Lietuvos”. Todėl 

„KRYPTIS LIETUVA” – SUSIRŪPINIMO IR VEIKLOS REGIMYBĖ

nesisielokite, Jūs esat dalelė 
Lietuvos.

Vyriausybė iš tikrųjų kur-
pia susirūpinimo ir veiklos 
regimybę, o iš tikrųjų kiršina 
čia pasilikusius ir išvykusius 
lietuvius, jokių pastangų už-
tvenkti bėgančią iš Lietuvos 
upę nededa. Girdi, patys su-
sigrąžinkite, nes nebebus, kas 
uždirbti galėtų jums pensijas.

Tiesioginiai procesai vyks-
ta lengviau nei grįžtamieji: 
sudėti lengviau nei atimti, dau-
ginti lengviau nei dalinti, eiti 
į priekį lengviau nei eiti atbu-
lom, o yra procesų, grįžtamojo 
veiksmo neturinčių. Sprogus 
bombai, ją sudarančios me-
džiagos neišnyksta, tačiau jų 
surinkti jau neįmanoma.

Beveik tris dešimtmečius 
valdžios vartėsi ir tebesivarto 
pertekliuje, stebėjo sprogstan-
čią emigracijos bombą tarsi 

linksmą fejerverką ir staiga 
– „praregėjo”. Nematė lavi-
ninės emigracijos, žudymų ir 
savižudybių, neviltį malšinan-
čiųjų alkoholiu.

Nuo krypties rodyklės sukio-
jimo ten ar atgal, keleivis savo 
kelio krypties nebepakeis, nes 
„kas tik klausė kvailo vado, tas 
tikrai nelaimę rado” („Apuoko 
ir asilo” moralas”). Ne kance-
liarija premijomis už siūlymus 
„grįžkit į Tėvynę” turi rodykle 
manipuliuoti, o Vyriausybė turi 
išgirsti mano čia paminėtos 
„emigrantės” balsą.

Teisi laiško autorė, kad pa-
skelbtos iniciatyvos yra ne kas 
kitas kaip tautos kiršinimas. 
Nuo savęs pridursiu – blo-
gai užmaskuotas skatinimas 
emigruoti, nes absurdiškas 
veiksmas sukelia atitinkamą 
atoveiksmį.

Algimantas Zolubas

Kur?                                                                         Autoriaus nuotr.

Š.m. liepos 8-23 d. vyko eks-
pedicija „Global Himalayan”, 
kurios metu buvo įdiegta elek-
tros energija atokiausiame 
Himalajų kaime,  pavadinimu 
Shade. Šiame projekte tarp 20 
savanorių iš viso pasaulio da-
lyvavo ir vienintelis atstovas iš 

Lietuvos, Pasaulio ekonomikos 
forumo jaunimo organizaci-
jos „Global Shapers” narys 
Aurimas Viržintas.

Shade – kaimas Kašmyro 
valstijoje, keturių kilometrų 
aukštyje, sunkiai pasiekiamas 
net 7 mėnesius per metus. 

Vietiniai gyventojai čia iki 
šiol naudoja žibalines lempas, 
norėdami pasišviesti sau ke-
lią ar apšviesti kambarį, kad 
vaikai galėtų ruošti pamokas. 
Prireikus skubios pagalbos, 
greitai pasiekti gyvenvietę 
galima nebent sraigtasparniu. 
Susisiekimui su pasauliu čia 
naudojamas palydovinis ryšys. 
Daugiau nėra jokių komuni-
kacijų, tik šalia tekanti upė. 
Kašmyro valstija labai milita-
rizuota. Dėl susiklosčiusios si-
tuacijos 90% šios valstijos te-
ritorijoje gyventojai ir svečiai 
neturi galimybės naudotis nei 
telefono ryšiu, nei internetu.

„Gyvenvietę pasiekėme po 
daugiau kaip 100 km žygio 
pėsčiomis. Shade gyvena apie 
šimtą žmonių, laiko įdiegti 
atsineštas saulės baterijas ir 
visą elektros tiekimui rei-
kiamą įrangą turėjome vos 
dvi dienas. Šiam darbui su-
sitelkė komanda iš Niujorko, 
Londono, Paryžiaus, Oklando, 
Kopenhagos, Katmandu, Delio 
ir Vilniaus”, - įspūdžiais dali-

nasi A.Viržintas.
Projekto savanoriai padėjo 

kartu keliavusiems elektros 
inžinieriams išvedžioti laidus 
po visą kaimą, įdiegti elektros 
lemputes kiekvienuose na-
muose ir įrengti saulės bate-
rijas bei lauko šviestuvus. Iki 
šiol elektros lemputės šviesos 
nemačiusiems Himalajų kai-
melio gyventojams elektros 
energijos sukurta šviesa buvo 
tikras stebuklas.

„Vykome vedini socialinių 
tikslų, o susidūrėme ne tik su 
tiesiogiai su projektu susiju-
siais iššūkiais, bet ir gamtos 
stichijomis. Pasiekti kaimą 
trukdė nuplautos kelio dalys 
ar apskritai nepraeinami kal-
nų keliukai, išskyrę komandą 
ir privertę likti be ryšio ir 
užuovėjos. Gavome dubenėlį 
ryžių ir lęšių, kurių turėjo už-
tekti dviem dienoms, kol mus 
pasieks visų reikiamų daiktų 
papildymas”, - pasakoja eks-
pedicijos dalyvis iš Lietuvos.

A.Viržintas džiaugiasi, kad 
ne vienam menkai Lietuvą ži-

LIETUVIS DIEGĖ ELEKTRĄ ATOKIAUSIAME HIMALAJŲ KAIME:  
„TAI, KAS MUMS ĮPRASTA, VIETINIAMS ATRODO STEBUKLAS”

nančiam ekspedicijos dalyviui 
pavyko pristatyti ir mūsų šalį. 
Kolegoms iš užsienio šalių 
įspūdį padarė lietuvio į eks-
pediciją atsivežta „Energus” 
ličio baterija, kuria naudoda-
miesi jie galėjo įkrauti savo 
išmaniuosius technologinius 
įrenginius: dronus, vaizdo 
kameras, telefonus ar net lai-
krodžius, matavusius aukštį, 
kuriame tuo metu buvo pro-
jekto dalyviai.

Rengtis šiai ekspedici-
jai lietuviui padėjo  įmonės 
„Western Union”, „GetAsun”, 
„Baltic Promo” ir „Parcolo”.

„Džiaugiuosi, kad Lietuvoje 
stiprėja socialinė atsakomybė 
ir įmonės nebėra abejingos to-
kiems globaliems projektams”, 
- sako A. Viržintas.

Organizaci ja  „Global 
Shapers”, kuriai priklauso 
Aurimas, kviečia aktyvų jau-
nimą jungtis prie organizaci-
jos ir daryti teigiamą pokytį 
visuomenėje.

Aurimas Viržintas, Pa-
saulio ekonomikos forumo 
„Global Shapers” Vilnius 
narys

Aurimas Viržintas kartu su kitais savanoriais diegė elektrą atokiame 
Himalajų kaime.                                                        Autoriaus nuotr.
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K U L T ŪR A

VILIOJANTIS  
KVIETIMAS

„ B i r ž e l i o  2 2 - ą j ą  į 
N a c i o n a l i n ė s  M a r t y n o 
Mažvydo bibliotekos konfe-
rencijų salę rinkosi visi, kam 
rūpėjo susitikti su poete iš 
Čikagos Sandra Avižienyte, 
pamatyti ją iš arti ir pasiklau-
syti jos eilėraščių – ne tik 
skaitomų pačios autorės, bet 
ir dainuojamų lietuviškai bei 
prancūziškai”, – taip intriguo-
jančiai pradedamas lietuvių 
poetės, prozininkės, eseis-
tės, dramaturgės ir literatūros 
kritikės Renatos Šerelytės 
straipsnis „Ilgesio spindulys” 
2017 liepos 1 d. laikraščio 
„Draugas” šeštadieniniame 
priede.

Gerokai prieš tą sambūrį 
kvietimai smalsino jo skaityto-
jus apie poetės iš tolimo krašto 
knygos „...kai akyse suspindi 
ilgesys” (Vilnius, 2015) su-
tiktuves Lietuvos sostinėje. 
Kvietimas žadėjo ne tik susi-
tikimą su pačia autore Sandra 
Avižienyte, bet ir kitais žy-
miais vakaro svečiais. Būtent, 
su Prancūzijos garbės legiono 
ordino ir ordino kavalieriaus 
vardo laureate, Sandros ei-
lių vertėja į prancūzų kalbą 
Karolina Masiulyte-Paliulis, 
su bardu Vygantu Kazlausku, 
2016 m. išleidusiu albumą 
„Neišsiųsti laiškai” pagal S. 
Avižienytės tekstus lietuvių 
ir prancūzų kalbomis, su gita-
ristu Tomu Varnagiriu, akor-
deonistu iš Šiaulių, pasaulyje 
garsios muzikos pedagogės 
Marytės Markevičienės ugdy-
tiniu Tadu Motiečiumi.

Kvietime rašyta apie au-
toritetingą šio renginio svečią 
– Seimo narį, Užsienio reikalų 
komiteto Transatlantinių ryšių 
ir demokratinės plėtros pa-
komitečio pirmininką, 2010–
2015 m. Nepaprastastąjį ir įga-
liotąjį Lietuvos ambasadorių 
JAV ir Meksikai – Žygimaną 
Pavilonį. Tai jis, 2015 m. 
apsilankęs S. Avižienytės ren-
ginyje Lemonte (JAV), para-
gino ją pristatyti savo eiles 
ir Lietuvoje. Visų gerbiamo 
asmens mintis buvo įsidė-
mėta. „Po dešimties oficialių 
konferencijų ir poezijos pri-
statymo turų JAV, dviejų ren-
ginių gimtojo Alytaus miesto 
teatre (2015–2016) su Sandros 
Avižienytės poezija turės gali-
mybę susipažinti ir vilniečiai”, 
– š. m. birželio mėnesį rašyta 
M. Mažvydo bibliotekos infor-
maciniame pranešime. 

Atgaline tvarka būtina 
pasakyti ir tai, kas nepara-
šyta kvietime: „Renginyje 
dalyvavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Dalia Henke ir Alytaus miesto 
meras Vytautas Grigaravičius” 
(L. Apanavičienė, „Jei jaus-

SANDROS AVIŽIENYTĖS KNYGOS „...KAI AKYSE SUSPINDI ILGESYS” SUTIKTUVIŲ  
M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE PĖDSAKAIS

mų nemoku išreikšti kitaip 
– rašau”, (pasauliolietuvis.
lt). Merą lydėjo referentė 
– S. Avižienytės giminaitė. 
„Džiaugiuos. Didžiuojuos. 
Puikuojuos Alytaus mergaite”, 
– tai mero V. Grigaravičiaus 
kalbos M. Mažvydo bibliote-
kos konferencijų salėje (matyt, 
ne tik joje) moto.

„Noriu pasidžiaugti ir pa-
sidalyti man pačiai netikė-
tomis naujienomis”, – taip 
savo el. laišką man pradėjo 
Sandra, pasakodama apie 
M. K. Čiurlionio galerijos 
(JAV) direktorės, Lietuvių 
Fondo (JAV) atstovės spau-
dai Laimos Apanavičienės 
(renginio M. Mažvydo bi-
bliotekoje moderatorės) ini-
ciatyvas plačiau pristatyti 
josios kūrybą ir skaitytojams, 
ir rašytojams, ir literatūros 
kritikams Lietuvoje. Ir dar 
laiške priduriama: „Šis va-
karas organizuojamas skubos 
tvarka, nes tik tą dieną susi-
dėliojo Lietuvos ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyvenan-
čių dalyvių dienotvarkės”.
NETIESIOGINĖ PAŽINTIS 

SU POETE  
SANDRA AVIŽIENYTE
„Kiekviena karta turi savo 

„liaudies” dainų ir poezijos 
aruodą. Socialiniuose tinkluo-
se dažnai galima išvysti pasi-
dalinimus eilėmis „Ar mylėsi 
mane, kai pasensiu? ...kada 
akys paskęs raukšlėse?..”, 
interneto platybėse skamba 
kelios šio eilėraščio, tapusio il-
gesinga balade, versijos. Ir, ko 
gero, retas kuris žino, kad eilė-
raščio „Meilė” autorė yra žavi 
alytiškė, penkiolika metų gy-
venanti ir kurianti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, – Sandra 
Avižienytė. Jos kūrybos kraitis 
– trys poezijos knygos: „Kai 
akyse suspindi ilgesys” (2005 
m. ir 2015 m. – antrasis papil-
dytas leidimas), „Ką vadinom 
vardais” (2016). Daugiau nei 
pusšimtis eilių jau yra tapusios 

dainomis, o poezija skamba 
ne tik lietuvių, anglų, bet ir 
prancūzų kalbomis”, – in-
ternetinėje erdvėje skaitome 
2017 birželio 21 d. bibliotekos 
informaciją.

„O ko laukti? Reikia gy-
venti šia akimirka, dabar”, 
– kalbėjo S. Avižienytė, prisi-
pažinusi, kad kartais sponta-
niški sprendimai nuvilia, bet 
dėl jų kaltinti savęs nereikia, 
nes daug ką lemia nekaip 
susiklosčiusios aplinkybės. 
Spontaniškai, ilgai negalvoda-
ma S. Avižienytė kartu su sese-
rimi išvyko gyventi į Ameriką, 
nes taip susiklostė aplinkybės. 
Lietuvoje buvo sudėtinga kar-
tu ir mokytis, ir dirbti. Buvo 
gaila palikti namus, bet jos su 
seserimi prisitaikė prie kitos 
šalies, buvo jaunos ir jau ne-
įsivaizdavo, kad kas nors gali 
būti kitaip. „Tas savarankišku-
mas ir žinojimas, kad niekas už 
tave nieko nepadarys, leidžia 
kitaip pažvelgti į gyvenimą. 
Bet kad ir kaip būdavo sun-
ku, niekada nebuvo taip, kad 
galvočiau, kad nušoksiu nuo 
stogo”, – sakė rašytoja. Dabar 

Amerikoje S. Avižienytė au-
gina du vaikus, rašo eiles, 
užsiima labdaringa veikla, li-
tuanistikos mokykloje suaugu-
siuosius moko lietuvių kalbos” 
(Raimonda Andriulionytė, 
Alytus.Plius.lt).

„Į klausimą, ar anglakalbė 
aplinka netrukdo kurti lietu-
viškai, ji atsakė: ,,Draugai ir 
giminės stebisi, kaip tiek metų 
gyvendama JAV nepraradau 
savo tarmės ir nesuamerikonė-
jau. Tik pastaruosius 3 metus 
gyvenu Čikagoje, kur sutinku 
daug lietuvių. Prieš tai teko gy-
venti Kalifornijoje, Merilande, 
Floridoje, kur lietuvius sutik-
davau daug rečiau. Lietuviškai 
kalbėdavau tik su tėvais telefo-
nu ir su seserimis. Baltimorės 
universitete studijavau isto-
riją. Daug skaičiau, darbus 
rašiau tik anglų kalba. Darbe, 
net ir namuose, kalbėdavau 
angliškai, nes neturėjau kito 
pasirinkimo. Net ir sapnuoti 
buvau pradėjusi angliškai, kas 
pradėjo bauginti”; „Esu nema-
žai eilėraščių parašiusi ir anglų 
kalba. Jie kitokie nei lietuviški. 
Lietuvoje studijavau teisę, 

JAV – istoriją, o štai literatūros 
nesu studijavusi anglų kalba 
tiek, kiek norėjau, todėl rašau 
savo gimtąja kalba. Angliškai 
kurti ne visada drįstu”. (L. 
Apanavičienė, pasauliolietu-
vis.lt).

AR TAI
AUTOCHARAKTERISTIKA?

Eilėraščių rinkinys „... kai 
akyse suspindi ilgesys” sudary-
tas iš trijų dalių ir „Pabaigos žo-
džio”. Baigiamojo žodžio termi-
nu paprastai vadinamas knygos 
papildymas, kuriame autorius 
išreiškia savo samprotavimus 
apie kūrinį, veikėjų likimą arba 
parašymo aplinkybes. Šio po-
ezijos rinkinio baigiamosios 
dalies turinys – eilėraštis „Apie 
save”. Tie du žodžiai iškart 
žadina mintį, kad tai į106 ei-
lutes telpantis pasipasakojimas 
yra apie save, kitais žodžiais 
tariant, savianalizė arba auto-
charakteristika: „Aš ne viena / 
Manęs netgi dvi, / Gal trys, gal 
keturios, gal penkios.../ Viena – 
vis kenčianti, / Kita – nepakanti, 
/ Trečia – kitus vis kurstanti 
nekęsti. // Nepakenčiu menkų / 
jausmukų / Ir pataikavimų nepa-
kenčiu; ( ...) // Esu laisva ugnis 
– / Tai žaibas, / Tai pašvaistė, / 
Bet patikėkit, / Šildau ne visus. 
//Galbūt didžiausias minusas – / 
Užsispyrimas, / Gal priešgynia-
vimas / Įtikinant kitus. // O gal 
aistra / Nekantriai siekti to, / Kas 
rodos nepasiekiama, / Pasiekus 
– nesidžiaugt sėkme. ( ... ) // 
Dar, sako, esu karštagalvė, / Ir 
paprašyt kitų ko nors / Sunku. 
/ O atgailaut – / Visai nelinkus 
/ Dėl poelgių neapgalvotų / Ir 
skubių. // Dar, sakė, trūksta / 
Santūrumo, – / Na, išsėdėt ti-
krai nebegaliu, / Kada aplinkui 
viskas griūva / Ar lipa koks 
kipšas / Ant galvų... // Ir dar: / 
Vaizduotės man tikrai nestinga, / 
Ir rūpesčius galiu paverst švente. 
Esu visai nerūpestinga ( ... ) // Ir 
patikėkit – / Niekam nepavydžiu 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.

Poetės Sandros Avižienytės (pirma iš dešinės) knygos „...Kai akyse suspindi ilgesys” sutiktuvės.  
                                                                                     Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.

(Nukelta į 10 psl.)
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(... ) // Prisiminiau: / Esu dar fi-
losofė. / Galiu sėdėt ligi naktų, / 
Laikydama tik knygą rankoj ( ... 
) // Tik nebandykit kritikuoti – / 
Nepakenčiu aš kritikos / Ir tų 
žmonių, / Kurie kitų akyse mato 
krislą, / Nebematydami savo 
ydų. // Esu valiūkė, / Mylinti 
gyvenimą / Ir tuos padangėj 
lakstančius paukščius, ( ... ) // 
Esu tikriausiai optimistė ( ...)// 

Kas kalba eilėraščio žo-
džiais? Pati Sandra apie save 
ar lyrinis subjektas? Klaidinga 
būtų manyti, kad tos cituotos 
eilutės yra vien S. Avižienytės 
savo, kaip moters, atsivėrimas, 
privalumų ir trūkumų išskaičia-
vimas skaitytojui. Bet klaidinga 
tvirtinti, kad tai tik nuasme-
ninto, apibendrinto lyrinio su-
bjekto pasvarstymai. Vadinasi, 
„Pabaigos žodis” („Apie save”) 
– lyg ir pamąstymų spąsteliai 
skaitytojui. Iš jų gelbsti mus au-
torė, sakydama: „Tas paskutinis 
eilėraštis – GRYNAI apie save.

Esu atvira. Kartais net per 
daug nuoširdi. Žmones kartais 
manęs vengia, nes susidaro 
klaidingą pirmą įspūdį – aš 
sakau, ką galvoju, neidama 
ratais ir nevyniodama žodžių 
į vatą. Ta prasme kalbu apie 
nuoširdumą. Sau ir kitiems”. 

Aukščiau sakyta,  kad 
„Baigiamajame žodyje” gali 
atsispindėti knygos parašymo 
aplinkybės. „Eilėraščiai man 
gimsta nejučia – / Iš skausmo 
ir kartėlio. / Ir dar tada, kai aš 
verkiu slapčia... / ...Ant balto 
popierėlio...” („Prašau”, p. 18). 
Sužinoti aplinkybes, skatinu-
sias autorę sukurti konkretų 
eilėraštį, neretai galima atidžiai 
skaitant tekstą ir įdėmiai jį 
analizuojant. Pirmai orienta-
cijai siūlau sugretinti knygos 
„... kai akyse suspindi ilgesys” 
kelis šalia vienas kitų autorės 

sudėliotų eilėraščių pavadini-
mus: „Nuojauta” – „Tik Tu”; 
„Pirmoji meilė” – „Skausmas”; 
„Kad nesijausčiau Tavo dalimi” 
– „Kova su savimi”; „Dabar 
keistai prisimenu visus...” – 
„Aš pašnibždom ištarsiu Tavo 
vardą”; „Tu nepyk ...” – „Gal 
tai buvo viltis...”; „Tavo lūpos 
prie mano kaktos...” – „Kaip 
man reikia Tavęs!”; „Aš ne-
parplauksiu debesiu...” – „Per 
bangas ir vilnis” – „Kada die-
nos neturi reikšmės”; „Skraido 
žodžiai...” – „Neišsiųsti laiš-
kai” – „Didelės viltys”... 

Vadinasi, kiekvienas knygos 
„... kai akyse suspindi ilgesys” 
eilėraštis – tai ir autoriaus, ir 
skaitytojo ar klausytojo pokal-
bis su savimi, pamąstymas apie 
savo patyrimus bei nuojautas, 
savo sielos geresnis pažini-
mas. Argumentacijai – kelios 
internautų nuomonės apie S. 
Avižienytės eilėraštį „Meilė”: 
„Amžinas rebusas, jautru”; 
„Amžinas visus jaudinantis 
klausimas išdėstytas grakščiai 
ir raiškiai, jautriai ir elegantiš-
kai. Kažkas pasakiško”; „Ne 
kartą mąsčiau panašia tema, bet 
dabar ir mąstyti nebereikia, nei 

pridursi nei atimsi”... 
AKYSE SPINDINČIO 
ILGESIO IŠTAKOS

R. Šerelytė, aukščiau mi-
nėtame straipsnyje dėstydama 
knygos sutiktuvių įspūdžius, 
rašo: „Apie ilgesį, meilę, ro-
mantiką ir netekties skausmą 
ne tik kaip autobiografinio, bet 
ir kaip kūrybinio kelio gaires 
autorė pasakojo santūriai, pa-
brėždama, kad kūrybos kaina 
yra labai brangi ir kad pusė jos 
gyvenimo palikta popieriuje – 
dienoraščiuose, eilėse”. „Kas 
slypi many, kai akyse sužiba 
ilgesys?” – retoriškai tądien 
šventės dalyvių klausė eilių 
autorė. Atsakymui tiktų kelios 
eilutės iš kūrinių. Eilėraštis 
„Ilgesys”: „Jau pasiilgau ke-
turlapių dobiliukų / ir pienių 
geltonos spalvos. / Ir pievos, 
kur laksčiau basa po lietų, / 
ir medžio , kur slėpiausi nuo 
audrų” (p. 58). Tai ilgesys va-
sarų, „praleistų tarp Nemuno 
kilpų”, kur šiandien tebegyvena 
poetės prisiminimai: „Ilgiuosi 
tų dienų saulėtų, / Vaikystės, 
pasakų ilgų...” (p. 16). Taip 
buvo atsakyta į neištartą vakaro 
dalyvių klausimą: „Iš kur eilėse 

tiek dėmesio ir meilės kaimo 
gamtai, net menkiausioms jos 
detalėms?”

„Nėra žvaigždžių, kurias 
matydavau vaikystėj. / Ir me-
džių, kurie ošė vakarais. / Nėra 
takelių, kur gali paklysti, / 
Kurie net naktį atveda mus ties 
namais”, – šitaip nostalgiškai 
Tėvynės ilgesiu prabyla eilėraš-
čio „Kalifornijos nurausvintas 
dangus” (p. 55) posmai. Tai 
kita liūdno akių spindesio prie-
žastis S. Avižienytės poezijoje. 
Knygos sutiktuvių vakarą ji 
sakė: „Gyvenu Čikagoje. Ten 
dabar mano namai. Traukia 
sugrįžti. Grįžus ilgesys nebe-
pakeliamas. Ilgesys negailes-
tingai lankosi išsiskyrimų ir 
susitikimų kryžkelėje – oro 
uoste. Išsitrėmėme save laivais, 
lėktuvais... Vaikams atėmėme 
galimybę ateity prisiminti mus 
užauginusią kartą...”

„Dažnai nemokame mylėti 
tų, kurie čia ir dabar yra šalia. 
Ilgimės tų, kurie nuo mūsų 
šimtais mylių nutolę, ar kurių 
jau niekad nebesusitiksime”, – 
su gausiai į knygos sutiktuves 
surinkusiaisiais svečiais iš 
Čikagos, iš Alytaus, Vilniaus ir 
kitų Lietuvos vietų savo minti-
mis apie ilgesio prigimtį dalijo-
si S. Avižienytė, savo žodžius 
palydėdama skaitomu eilėraš-
čiu „Apie draugystę ir kitus da-
lykus” iš ketvirtosios knygos, 
pasirodysiančios, matyt, per 
rugiapjūtę: „Dienų bėgsme mes 
užsimirštam, / Iš kur atėjom,/ 
Kas mus nešioja / Ir kas įkvepia 
gyvent.//Pasaulio prasmę vis 
kitaip interpretuojam – /Grynu 
pinigu mes laikom tuos, /Kurie 
mus išveda / Iš nežinios atgal. // 
Svaiginamės, / Jėgas eikvojam, 
/ Nebranginam to, /Kas šali-
mais, kas laukia, kas kartu…”

„Esu labai laiminga – turiu 
draugų. Juos seniai pažįstu. Jie 
priima mane tokią, kokia esu. 
Nebūtina kasdien susitikinėt. 
Tų susitikimų laukimai irgi nu-
spalvinti ilgesiu”, – sakė autorė. 

Knygos puslapiuose pačio-
mis švelniausiomis ir skaus-
mingiausiomis spalvomis su-
spindi pirmosios meilės ilge-
sys: „Aš pašnibždom ištarsiu 
Tavo vardą – / Jis nuaidės kaip 
aidas pagiry” (p. 37), „Myliu 
todėl, / kad jis vienintelis toks” 
(p. 44), „Gal nuspėsi, ko laukiu, 
/ Ko parimus budžiu” (p. 48), 
„Nusišypsok, kai vėjas belsis 
Tau į langą – / Tai aš siunčiu 
pavasario lašus: / Jais išverkiu 
Tau ilgesį ir skausmą, / Kai 
negaliu paglostyt skruostų ir 
akių” (p. 57) ir t. t. 

KO ŽODŽIAIS 
NEPASAKAI, PASKLINDA 

MUZIKOS GARSAIS
„Tai, kad žodžiai ir muzika 

taip glaudžiai susiję ir taip 
išraiškingai vieni kitus papil-
do, veikiausiai liudija ne ką 
kita, kaip tik bendrą šių dviejų 
kūrinių prigimtį, kurią vakaro 
metu ypač įtaigiai atskleidė 

bardo Vyganto Kazlausko atlie-
kamos dainos, sukurtos pagal 
S. Aviežinytės eiles, o taip pat 
– gitaristo Tomo Varnagirio ir 
akordeonisto Tado Motiečiaus 
atliekami muzikiniai intarpai”, 
– rašoma R. Šerelytės straips-
nyje.

K. Masiulytė-Paliulis tą 
vakarą atkreipė susirinkusiųjų 
dėmesį į tai, kaip Lietuvos 
publikai žinomas muzikinių 
televizijos projektų dalyvis, 
autorinių dainų atlikėjas, su-
kūręs ne vieną dešimtį dainų 
ir baladžių, bardas Vygantas 
Kazlauskas nesudėtingais mu-
zikiniais akordais subtiliai 
išsako Sandros eilėraščių tekstų 
turinį, visus pavergia savo nuo-
širdžia interpretacija ir tiesiog 
kviečia kiekvieną užeiti į po-
etės ir savo, kaip muzikanto, 
Sielos namus.

Kaip plačiam pasauly „su-
sitiko” šie menininkai? Pradžių 
pradžia buvusi tokia: „2007 m. 
Druskininkų knygyne varčiau 
poezijos knygas. Iš vienos jų 
viršelio į mane žvelgė dide-
lės akys... Apačioje eiliuotai 
parašyta: „Aš miesto vaikas. / 
Užaugau ant asfalto./ Mačiau 
šaligatvio plyšiuos pražydu-
sias gėles...” – su vakaro da-
lyviais dalijosi prisiminimais 
V. Kazlauskas. „Juk tai apie 
mane!” – tokia buvusi pirmoji 
mintis. Susidomėjęs vartė ir 
skaitė poezijos knygutę. Iškart 
suvokė, kad eilėraščiuose su-
dėta kažkas itin asmeniško, 
jausmingo, kažkas tokio, ką 
ne kiekvienam norisi parodyti. 
Išsirinkęs labiausiai patikusį 
eilėraštį, šiek tiek modifika-
vęs jį, išmainydamas būtąjį 
laiką į esamąjį, pakeitęs eilė-
raščio ritmą, vieną kitą žodį 
pridėjęs ar atėmęs... Ir taip 
pradėjęs dainuoti. Viename 
interviu („Draugas”, 2016 
04 12) sakyta: „Ilgai Sandros 
ieškojau, nes nesitikėjau rasti 
ir neskubėjau. 2014 metais 
su Tomu Varnagiriu grojo-
me ,,Bunkeryje” (Čikagoje), 
pristačiau savo dainas pagal 
Sandros eiles, manydamas, kad 
pagal rašymo miestus, ji turėtų 
gyventi kažkur Kalifornijoje. 
Mano nuostabai žiūrovai suū-
žė, kad ją visi pažįsta, nes ji 
gyvena Čikagoje. Tą kartą 
nesusitikome. Ji man pirma 
parašė. Pradėjome ruošti jos 
knygos pristatymą 2015 metų 
vasarą. 3-čias kartas nemela-
vo – susitikome”. Buvo praėję 
aštuoneri metai nuo pirmosios 
„pažinties” knygyne su gražių 
akių poete, kai su ja akis į akį 
susitiko Alytuje per knygos 
pristatymą. 

Nors Vilniaus Antakalnio 
k l i n i k i n ė s  l i g o n i n ė s 
Anesteziologijos ir intensy-
viosios terapijos skyriaus ve-
dėjas gydytojas V. Kazlauskas 
yra įvairių muzikinių renginių 
moderatorius, masinių švenčių 

(Atkelta iš 9 psl.)

Poetė Sandra Avižienytė Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje.       Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.

SANDROS AVIŽIENYTĖS 
KNYGOS „...KAI 
AKYSE SUSPINDI 
ILGESYS” SUTIKTUVIŲ 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKOJE 
PĖDSAKAIS

(Nukelta į 11 psl.)Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

M.Gatautis, 
Clev. Hts., OH .................250
J.Petronis, 
Los Angeles, CA .............105
B.Pautienis, 
Richmond Hts., OH...........76
B.Navikas-Timms, 
Mentor, OH .......................50
J.Gutauskienė, 
St.Petersburg, FL ...............30
B.Mikalauskas, 
St.Petersburg, FL ...............21
J.Kavaliūnas, 
Barberton, OH  ..................20
J.Kliorys, 
Euclid, OH ........................20
S.Petravičius,
Rancho PLS, VRD, CA .....20
V.Bučmienė,
Cleveland, OH ...................10
G.Benas, 
Lakewood, OH ....................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
VIENO PASAULIO DIENA. Š. m. sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., „The Cleveland Cultural Gardens Federation” (Klivlando 
kultūros federacija) ruošia „Vieno pasaulio dieną”, kuri vyks 
nuo 11:00 val. r. iki 7:00 val. v. Pagal viešinamą informaciją 
šios dienos įvykiai bus gausūs: įvairių tautybių vėliavų paradas, 
naujų JAV piliečių priesaika, tautybių pasirodymai, jų tradicinių 
patiekalų pristatymas. Tai bus gera proga neskubant aplankyti 
pasirinktus, o gal ir visų tautybių darželius.

„Dirvos” inf.

Kviečiame nuolatinių studijų studentus, studi-
juojančius  aukštosiose mokyklose, teikti  paraiškas 
2017-2018 mokslo metų Lietuvių Fondo stipendi-
joms gauti. Paraiškos priimamos 2017 m. rupjūčio 
1 – spalio 1 dienomis. Elektroninę parašką ir visą 
informaciją apie LF stipendijų paraiškų pildymą, 

skirstymo pirmumą, apribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą 
rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (LT/skiltyje 
„Stipendijos”).                                      www.lietuviufondas.org

PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos bilietų traukimas įvyks 2017 m. lapkri-

čio mėn. 1 d. Malonėkite grąžinti užpildytas loterijos bilietų 
šakneles su atitinkamu mokesčiu. Jūs turėsite progą dalyvauti 
loterijoje ir išbandyti savo laimę.

 „Vilties” d-jos valdyba

scenarijų autorius, režisavęs 
Respublikines dainų šventes 
ir daugiatūkstantinius koncer-
tus tiek Vilniuje, tiek kituose 
Lietuvos miestuose, tačiau tą 
vakarą nesimatė nė lašelio aro-
gancijos, kurios galbūt nė netu-
ri. Dainuodamas S. Avižienytės 
eilių žodžiais sukurtas dainas 
širdies lygmeny, autorius be-
mat įtraukė visus į meditacinę 
būseną, o gal – į nebylų pokalbį 
su artimais žmonėmis, jaučiant 
tikro, gilesnio ir prasmingesnio 
nuoširdumo poreikį. Gyvenęs 
ir mokęsis Prancūzijoje, V. 
Kazlauskas pamalonino susi-
rinkusiuosius prancūzų kalba 
atliekamomis dainomis pagal 
S. Avižienytės eiles. Gilios 
sielos romantikas-menininkas 
net prancūziškai nesuprantan-
tiesiems sugebėjo paveikių har-
monijų melodijomis perteikti 
Sandros eilėse užkoduotas 
visiems pažįstamas būsenas, 
sudėtas iš ilgesio, nuoskaudų ir 
gilaus meilės jausmo bei vilties, 
kad viskas pasikeis į gera.

Pačios autorės skaitomų 
eilėraščių ir bardo V. Kazlausko 
dainuojamų dainų glotnų audi-
nį paįvairino vieno profesiona-
liausių ir aktyviausių Lietuvos 
gitaristų, daugumai pažįstamo 
iš TV ekranų, Tomo Varnagirio 
(„Rojaus tūzai”) muzikiniai 
intarpai, sukūrę renginiui foną, 
akcentuojantį S. Avižienytės 
eilėse išsakytus ne trumpalai-
kius jausmus, o pačią lemtį – 
susitikti su tau skirtu žmogumi, 
pasinerti į palaimingą meilės 
būseną ir daryti viską, kad šalia 
esantysis būtų laimingas. Ir ne-
galima nutylėti viešos paslap-
ties – kažkada Sandra, kreip-
damasi į Tomą, kad šis sukurtų 
muzikinį foną jos eilėraščiams, 
tikrai neapsiriko. T. Varnagirio 

gitara, tą vakarą porinusi vien 
tik tai, kas tikra, nesumeluota 
ir bendražmogiška, sužadintų 
prisiminimų debesimis apgau-
bė salėje sėdėjusius knygos „...
akyse suspindi ilgesys” sutiktu-
vininkus.

„Tadas Motiečius, jaunas 
akordeonistas, Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų mokyklos 
abiturientas, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos docen-
to Raimondo Sviackevičiaus 
akordeono klasės studentas, dar 
nė vieno S. Avižienytės eilėraš-
čio nesudėliojo penkių linijų 
sistemoje, nesužymėjo žodžiais 
išsakytų jausmų natomis, o 
skyrybos ženklų nepakeitė 
pauzėmis”, – sakė vakaro mo-
deratorė Laima Apanavičienė 
ir kvietė šį Lietuvos talentą 
akordeono garsais pakylėti 
klausytojų išgyvenimus iki 
poetinės išpažinties skambesio. 
Nors visažinė Vikipedija tikina 
skaitytoją, kad aranžuotiems 
poezijos kūriniams pritariama 
gitara, liutnia, citra, kanklėmis, 
smuiku, keltų arfa, fortepi-
jonu, t. y. tradiciniais bardų 
instrumentais, tačiau kas gali 
paneigti, kad T. Motiečiaus 
rankose akordeonas ateity ne-
taps ir bardų vidinės raiškos 
pritarėju. Juk šis jaunas mu-
zikantas jau yra Karalienės 
Mortos premijos, daugkartinis 
šalies ir tarptautinių konkursų 
laureatas, koncertavęs daugiau 
nei trisdešimties konkursų 
Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, 
Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Estijoje, Italijoje, Rusijoje, 
Prancūzijoje, Kroatijoje, 
Kinijoje scenose. Kodėl gi 
jam, koncertuojančiam įvai-
riuose renginiuose, projektuo-
se, bendradarbiaujančiam su 
įvairiais džiazo muzikantais 
ir teatro trupėmis, neišmokyti 
akordeono prabilti intymiomis 
poezijos temomis, kad klau-
sytojas nusiteiktų priimti kito 
žmogaus atsivėrimą ir pats 
pajustų išsakytą džiaugsmą, 
meilę, švelnumą, liūdesį ar 
skausmą. Juk knygos sutiktuvių 
vakare visi bemat pajuto, kad 

šis muzikantas, įtaigiai grojęs 
solo, geba užburti salę.

„Gal todėl, kad eilės rašytos 
iš meilės, o gal todėl, kad jose 
daug autobiografinių dalykų, 
šiandien daugelis jų yra virtę 
dainomis. Dainas yra sukūrę 
bardai Kazimieras Jakutis ir 
Vygantas Kazlauskas, daini-
ninkas Arvydas Vilčinskas, 
čikagiečiai Rimas Pažemeckas 
i r  Ričardas  Sokas”  (L . 
Apanavičienė, pasauliolietu-
vis.lt). Ir kiti: Tomas Varnagiris 
(muzika), Kęstutis Krenčius, 
Arūnas Raudonius...

PAPILDOMI MINČIŲ 
FRAGMENTAI

L. Apanavičienės žodžiais 
tariant, S. Avižienytės eilėraš-
čiai gimsta iš meilės: „Meilė 
yra gudri, ji niekada nevaikšto 
viena. Meilė ateidama atsiveda 
džiaugsmą ir liūdesį, nerimą ir 
užuojautą, kantrybę ir nekan-
trumą. Atsiveda ir skausmą, 
kančią, tikėjimą, viltį… Meilė 
yra dosni ir maloninga. Kartu 
meilei netrūksta ir žiaurumo, 
būna, kad ji ima ir apkartina 
kieno nors gyvenimą. Tada at-
siranda kartėlis… Todėl meilė 
niekada nesibaigia. Ji visur, su 
visais ir visada, norime mes to 
ar ne” (pasauliolietuvis.lt).

Savaip S. Avižienytės ei-
lėraščių mintį ir žadinamus 
išgyvenimus atspindi Jurgitos 
Maslauskai tės  (Europos 
Sąjungos Erasmus+ progra-
mos Eurydice paprogramės 
veiklų vadovės, mokyklų 
išorinio vertinimo skyriaus 
metodininkės) iliustracijos. 
Jų nedaug – tik septynios. 

Vienos tų kompozicijų, kaip 
atsklandos, puošia kiekvieno 
skyriaus pradžią, kitos akcen-
tuoja atskiro eilėraščio idėją. 
Pvz., antros dalies atsklandai 
nevienodo storio ir ilgio štri-
chais, baltų ir juodų dėme-
lių deriniais sukurtas vienas 
priešais kitą labai priartėjusių 
dviejų plasnojančių paukščių 
piešinys. Ir atrodo, kad jie ne 
lengvus sparnus išskleidę, o 
paparčių lapus. Tai originali 
skyriaus metafora, tapatina-
ma su pažinimu, žinojimu, 
išmintimi ir ištverme, siekiant 
gėrio ir gražiausios pasaulyje 
meilės. Skrendančio paukš-
čio motyvas pakartotas prieš 
paskutinįjį trečiojo skyriaus 
eilėraštį. Spygliuoto, labai 
dygaus, baigiančio nužydėti 
augalo detalė kompozicijoje 
suponuoja mintį apie ilgą ir 
labai sudėtingą, net sopulingą 
paukščio skrydį. Aliuzijų į pa-
parčio lapus beveik nebelikę, 
žymiai daugiau juodų dėmių, 
kurių fone skausmingai ryš-
kios iš akių byrančios ašaros. 
Matyt, kad paukštė pavargusi, 
bet iš paskutinių jėgų stengiasi 
kilti aukštyn. Po jos sparnais 
banguoja ežeras, o gal visa iš-
lietų ašarų jūra... „Atleisk, kad 
vėl rašau...” – taip pavadintas 
paskutinis skyriaus eilėraštis: 
„Atleisk, / Jei kartais skruos-
tu / Nubėgo ašara karšta”; 
„Atleisk, / Kad pas Tave per 
gruodą / Atbėgčiau kojomis 
basa”; „Atleisk, / Kad negaliu 
nustot mylėti, / Kad dar lankai 
naktim sapne. / Atleisk, / Jei 
priverčiau kentėti, / Jei žvilgs-

(Atkelta iš 10 psl.)
SANDROS AVIŽIENYTĖS 
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nis degino Tave”... 
„Atsivertę tą knygą, rasite, 

kad ji skirta „Tam, kurį my-
lėjau”.” Deja, nesužinosime, 
kas buvo tas, kuriam ji skirta, 
kurį ji mylėjo. < ... > Sandra 
savo eilėse kovoja su savimi: 
„Dabar žinau, kad viskas veltui 
/ Visi jausmai ir svajos žus / Ir 
išsvajotos mano meilės gyve-
nime nebus./ Nuplauks jinai, 
kaip šalto ledo lytys / Ištirps su 
spinduliu pirmu / Ir skausmas, 
pirmojo lietaus nulytas,

Vėl pasislėps po vasa-
ros keru” (Juozas Vytautas 
Gailevičius Gaila, chemikas, 
visuomenininkas, Filadelfijos 
lietuvių bendruomenės atstovas 
Lietuvoje, Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino trečio-
jo laipsnio ordino kavalierius, 
apdovanotas 2003 m.).

Pasak pačios poetės, rašy-
mas jai – tarsi pašnekesiai su 
savimi, kai išlieji visa, ko jau 
negali išlaikyti, kai pasakai, 
ko aplinkybės kartais neleidžia 
pasakyti.

Aktorė Karolina Masiulytė-
Paliulis, daug metų gyvenusi 
Paryžiuje ir vėliau jį iškeitusi 
į Vilnių, savo pasisakyme pir-
miausia pabrėžė prasminį S. 
Avižienytės eilių gilumą. Ir dar 
išsakė savo pastebėjimą apie du 
autorės pasaulius: salėje ma-
tanti fantastiškai gyvą, linksmą 
moterį, o eilėse – romantišką, 
apimtą dvasinio skausmo, nusi-
minimo, gailesčio, kylančio dėl 
mylimo žmogaus praradimo...

Irena Ramaneckienė ,  
Šiaulių universiteto docentė

Renginio skelbimas. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuotr.
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Liepos 29 – rugpjūčio 13 
d. Pociūnų aerodrome, Prienų 
raj. vyko 10-asis „Pasaulio 
jaunimo sklandymo čempi-
onatas” (angl. Junior World 
Gliding Championships). 70 
dalyvių iki 25 metų iš 18 
pasaulio valstybių varžėsi 
tarpusavyje, kad įrodytų, kurie 
jų – geriausi pasaulyje.

Čempionate dalyvavo 
sklandytojai iš Prancūzijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Vokietijos, Lenkijos, Austra-
lijos, Didžiosios Britanijos, 
Čekijos, Danijos, Italijos, 
Nyde r l andų ,  Nau jos ios 
Zelandijos, Slovakijos, Slo-
vėnijos, Šveicarijos, Vengrijos, 
Austrijos ir Švedijos. Lietuvos 
vardą varžybose gynė 6 Lie-
tuvos Jaunimo sklandymo rink-
tinės nariai: Ignas Bitinaitis, 
Joris Vainius, Jokūbas Motūza, 
Laurynas Šupinys, Ringaudas 
Liutkevičius ir Ringaudas 
Kikalas.

Sklandytojai pasaulio jauni-
mo sklandymo čempionate var-
žėsi dviejose sklandytuvų kla-
sėse: standartinėje ir klubinėje. 

POCIŪNUOSE VYKO PASAULIO JAUNIMO 
SKLANDYMO ČEMPIONATAS 2017

Pastarajai priskiriami senesni, 
aukštos kokybės sklandytuvai, 
o standartinei – sklandytuvai, 
turintys 15 metrų ilgio sparnus 
be užsparnių ir maksimali sklan-
dytuvo masė negali viršyti 525 
kg. Kadangi, sklandytojai varžė-
si dviejose sklandytuvų klasėse, 
1-3 vietų nugalėtojai buvo šeši. 

Sklandymo varžybose per-
galę lemia greitis, per kurį 
pilotas įvykdo nustatytą dienos 
maršrutą arba, kitaip sakant, per 
kiek laiko atlieka dienos prati-
mą. Dienos maršrutas vidutiniš-
kai siekia 300 km., kurį patyręs 
sklandytojas, skrisdamas 100 
km/h greičiau gali įveikti per 3 
valandas. Taškai po kiekvienos 
dienos sumuojami ir suvedami 
į bendrą rezultatų lentelę

Po pirmosios sklandymo 
varžybų dienos pirmoje vietoje 
klubinėje sklandytuvų klasėje 
buvo vokietis Stefan Langer, 
antroje - kitas vokietis Julian 
Klemm, o trečioje – pilotas iš 
Naujosios Zelandijos Nicholas 
Oakley. Standartinėje klasėje 
pirmas dvi vietas užėmė len-
kai Tomasz Hornik ir Jakub 

Pulawski, o garbingoje trečioje 
vietoje - Lietuvos jaunimo 
sklandymo rinktinės narys 
Ignas Bitinaitis. 

Sklandymas yra nuo oro 
sąlygų priklausanti sporto 
šaka, todėl per dvi varžybų 
savaites sklandytojai į dangų 
gali kilti ir kiekvieną dieną, 
tačiau gali nekilti ir nei vie-
nos. Kad sklandymo varžybos 
būtų laikomos įvykusiomis, 
privalomas minimalus pratimų 
skaičius yra 4. Birželio 31 d. 
– liepos 1 d. skrydžiai nevyko 
dėl blogų oro sąlygų.

„Pasaulio jaunimo sklan-
dymo čempionatas” yra atvi-
ras visiems, norintiems dieną 
ar visą savaitgalį praleisti 
viename gražiausių Lietuvos 
aerodromų. Rugpjūčio 5 d. 
atvykusių laukė įspūdingi 
vaizdai sklandytuvams ky-
lant ir leidžiantis, ekskursijos 
po sklandytuvų gamyklą ir 
aerodromą, galimybė išban-
dyti skrydžio simuliatorių, 
vakarą praleisti Pažaislio 
muzikos festivalio koncerte.

Pasaulio jaunimo sklandy-

mo čempionato organizato-
riai: FAI, Lietuvos sklandy-
mo sporto federacia (LSSF), 
Lietuvos aeroklubas (LAK), 

Pociūnai - Kauno apskrities 
sklandymo klubas (KASK).

Aistė Audickaitė, JWGC 
2017 spaudos atstovė

Rugpjūčio 
7 dieną Lietu-
vos tautiniame 
olimpiniame 
komitete įvy-
ko švent inė 
spaudos kon-
ferencija, skir-
ta pirmojo ne-
priklausomos 
Lietuvos olim-
pinio medalio 
25 metų sukak-
čiai paminėti, 
skelbia LTOK. 

Aukso me-
dalį 1992 m. rugpjūčio 5 dieną 
Barselonos olimpinėse žaidy-
nėse iškovojo disko metikas 
Romas Ubartas. Simboliška, 
kad lygiai po 25 metų, taip pat 
rugpjūčio 5 dieną disko metikas 
Andrius Gudžius aukso medalį 
pelnė Pasaulio lengvosios atle-
tikos čempionate Londone.

LTOK prezidentė Daina 
Gudzinevičiūtė susirinkusiems 
svečiams tarė sveikinimo žodį 
ir pasveikino R. Ubartą.

„Tie prisiminimai, kai sto-
vėjau ant pjedestalo, mano 
garbei buvo grojamas Lietuvos 
himnas ir kilo trispalvė, dar ir 
šiandien gyvi. Tai – neužmirš-
tama”, – kalbėjo R. Ubartas.

Pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos olimpinis čempionas 
džiaugėsi ką tik A. Gudžiaus 
iškovota pergale pasaulio len-
gvosios atletikos čempiona-
te: „Gimsta nauja žvaigždė. 
Andrius to aukso medalio link 
ėjo per įvairiausius sunkumus, 
traumas. Disko metikui 26-eri 
yra pačios brandos pradžia, 

PAMINĖTAS PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
OLIMPINIS MEDALIS 

iš jo lauksiu dar geresnių re-
zultatų.”

Drauge su R. Ubartu Barse-
lonos olimpinėse žaidynėse 
dalyvavo 47 Lietuvos spor-
tininkai. Bronzos medalius 
iškovojusios krepšinio rinkti-
nės nariai Sergejus Jovaiša ir 
Valdemaras Chomičius taip pat 
pasidalijo savo atsiminimais. 
Smagių istorijų papasakojo ir 
boksininkai, 5 vietos laimėtojai 
Vitalijus Karpačiauskas ir Gitas 
Juškevičius.

„Mūsų tuo laiku į Vakarus 
niekas neišleisdavo, tad nuvy-
kę į Barseloną pasijutome tarsi 
rojuje. Valgykla veikia visą 
parą, paspaudi mygtuką – ir 
liejasi „Coca Cola” upeliais”, 
– juokėsi G. Juškevičius.

Įdomių faktų iš žaidy-
nių užkulisių pažėrė to meto 
LTOK prezidentas ir Lietuvos 
olimpinės delegacijos vadovas 
Artūras Poviliūnas, LTOK 
viceprezidentas Vytas Nėnius, 
olimpinės misijos vadovas 
Petras Statuta. A. Poviliūnas 

pasakojo, kaip krepšininkams 
teko patiems ieškoti lėšų, 
norint dalyvauti atrankos į 
žaidynes turnyre. Pinigus rin-
ko ir Ispanijoje, ir Amerikoje, 
daug prisidėjo ir tuo metu JAV 
gyvenęs Valdas Adamkus. 
Garsusis japonų dizaineris 
Issey Miyake nemokamai 
sukūrė Lietuvos olimpiečiams 
paradines uniformas.

Šilti įspūdžiai iš Barselonos 
žaidynių liko ir krepšinio teisėjo 
Romualdo Brazausko, rankinio 
teisėjo Grigorijaus Gutermano 
atmintyje. Barselonoje dirbęs 
žurnalistas Valdas Malinauskas 
Lietuvos tautiniam olimpi-
niam komitetui įteikė dovaną 
– japonų dizai-
nerio I. Miyake 
retrospektyvos 
knygą, kurio-
je įamžintos ir 
legendinės jo 
kurtos Lietuvos 
olimpinės rink-
tinės aprangos.

LRT

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Romas Ubartas.                    LTOK nuotr.

Renginio reklama.                                        Vismantės Ruzgaitės nuotr.


