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Ką reiškia, kad yra vykdoma Lietuvos piliečių registracija? Ar bus organizuojamas piliečių pargabenimas?
Kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sprendė
iš kur, kada ir kaip bus gabenami LT piliečiai, negalintys
savarankiškai grįžti iš užsienio dėl nutrauktų skrydžių ar uždarytų sienų. Pats užsiregistravimas kelionės atgal į Lietuvą
negarantuoja.
Jei grįšiu į Lietuvą, ar galėsiu iš jos išvykti?
Karantino laikotarpiu (nuo 03.16 00:00 iki 03.30 00:00)
LT piliečiai bus išleidžiami, jei turi deklaruotą gyvenamąją
vietą užsienyje ir pateiks papildomą tai įrodantį dokumentą.
Ar pateiktas dokumentas tinkamas – spręs pamainos viršininkas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba laikysis nuostatos,
jog užsienio valstybėje dirbančių LT piliečių darbo santykius
patvirtina šio asmens deklaruota gyvenamoji vieta užsienyje
(darbų atlikimo valstybėje), arba jų pateikti išsamūs ir visapusiški įrodymai apie egzistuojančius darbo santykius tikslo
valstybėje. Išimtiniais atvejais Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas gali leisti asmeniui išvykti. Tam reikėtų kreiptis
el. paštu vsat.vadas@vsat.vrm.lt su argumentuotu prašymu ir
pateikti visus pagrindimui reikalingus dokumentus.
Ar studijuodamas JAV, galiu likti šioje šalyje?
Jus galite likti JAV, bet įvertinkite situaciją, jei keliausite, nes uždaryta JAV siena atvykstantiems iš Šengeno, JK,
Airijos, Irano, Kinijos, P.Korėjos (šalių sąrašas gali keistis).
Grįžęs į Lietuvą, tam tikrą laiką (14 d.) turite savikarantinuotis, kad nepakentumėte kitiems šeimos nariams, aplinkiniams.
Ar Lietuvai uždarius sienas į šalį visai neskraidys
lėktuvai, ar Lietuvos piliečiai gali patekti į Lietuvą po
karantino įvedimo?
Oro transportui Lietuvos sienos nėra uždaromos. Tačiau
dauguma oro bendrovių nutraukė skrydžius į Lietuvą arba
ketina tai padaryti. Lietuvos piliečiams sugrįžti galimybės
kasdien mažėja (kadangi neturime tiesioginių skrydžių, todėl kažkur reikia persėsti į kitą jungiamąjį skrydį). Tačiau,
esant karantinui, LT piliečiai ir gyventojai, jei tik randa kaip
grįžti į Lietuvą, be abejo yra įleidžiami ( 14 dienų karantinas
grįžusiems privalomas).
Per kur mums skristi, nes tarpiniai oro uostai užsidarinėja?
Pirmiausia teiraukitės oro bendrovėse. Informacija nuolat
kinta. Oro bendrovės ir kelionių agentūros turi rezervavimo
sistemas, kuriose iškart mato visas jungtinių skrydžių galimybes-vietas. Sprendimus turite priimti patys.
Man atėjo pranešimas kad atšaukta ESTA. Ar galiu
skristi į JAV ?
Tikrai negalite skristi į JAV, įskaitant tranzitinius-jungiamuosius skrydžius. Reikia ieškoti kitų jungiamųjų skrydžių
(ne per JAV).
Ar galima pralaukti kur nors saloje, iki kol ateis numatytas laikas išskristi, ar būtina viską mesti ir ieškoti
būdų išskristi už kosminius pinigus?
Jei turite galimybę laukti, pratęsti nuomą ir t.t. – taip,
žinoma, palaukti geriau, nei dabar užstrigti pvz., Manilos
oro uoste, kuris uždarytas mėnesiui. Tie, kurie yra Azijos
pusėje, Pietų Amerikoje, PAR, įvertinę aplinkybes, gali ir
neskubėti, ypač jei turi bilietus vėlesniam laikui, ir jei turi
galimybę neskubėti ( žinoma, jei turi tam lėšų).
Tačiau būtinai sekite vietos, kur esate, valdžios rekomendacijas, taip pat pasirūpinkite sveikatos draudimu. Kadangi
kiekvienam gali būti svarbios ir šeimyninės aplinkybės, vieno
patarimo nėra. Patys keliautojai sprendžia už save.
Kaip man grįžti anksčiau, jeigu bilietai tik už savaitės
ar dviejų ir keitimui pinigų neturiu?
Jeigu nuolat gyvena kažkurioje šalyje, galbūt nereikia
skubėti grįžti. Grįžimo raginimas skirtas keliaujantiems.
Dauguma šalių uždaro sienas bei oro uostus, Europoje padėtis
greitai keičiasi, tad išlaukus savaitę-,dvi, tikėkime viskas
aprims, ir bus lengviau grįžti. Į Lietuvą jos piliečiai visada
bus įleidžiami. Tik turės karantinuotis (14 dienų) .
LR ambasados JAV informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
GITANO NAUSĖDOS KREIPIMASIS Į TAUTĄ
DĖL VEIKSMŲ KOVOJE SU COVID-19

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Mieli Lietuvos žmonės,
šiandien pasaulis susiduria
su bene didžiausia krize nuo
Antrojo pasaulinio karo laikų.
Virusas keičia įprastą gyvenimą ir verčia imtis ypatingų
veiksmų – uždaromos valstybių sienos, o milijonai žmonių
izoliuojasi namie.
Taip, tai yra rimtas išbandymas pasauliui, Lietuvos
valstybei ir kiekvienam iš
mūsų.
Tačiau tvirtai tikiu – pandemiją įveiksime ir iš šio
išmėginimų ruožo išeisime
labiau susitelkę, atsakingesni,
pilietiškai brandesni ir suvokiantys, kokia neįkainojama
yra žmogaus bei visuomenės
sveikata.
Šiandien didžiausia kovos
su virusu našta tenka sveikatos apsaugos sistemai. Mūsų
visų pareiga yra padėti medikams, kuriais didžiuojuosi
ir tikiu.
Esminių iššūkių patirs
šalies verslas, kuriam būtina
valstybės pagalba, ir ji bus suteikta, nesvarbu, kokių išlaidų
tai pareikalautų.
Šiandien kaip niekada
reikia valdžios institucijų
sumanumo, gerai apgalvotų,
tačiau sykiu ir operatyvių
žingsnių, kuriais problemos
sprendžiamos čia ir dabar.
Pabrėžiu – viešosios paslaugos toliau bus teikiamos
kiekvienam Lietuvos žmogui
saugiausiu būdu.
Valstybė turi pakankamai

resursų įveikti virusą, tačiau
tam, kad liga neplistų, reikalingas kiekvieno mūsų sąmoningumas ir atsakingumas.
Jūsų teisė ir pareiga klausti,
ką savo žmonių labui padarė
ir padarys Lietuvos valstybė.
Lietuva buvo viena pirmųjų Europos Sąjungos šalių,
kuri jau pradiniame etape
ėmėsi griežtų priemonių,
siekdama sustabdyti viruso
plitimą. Šiandien matome,
kad šie veiksmai buvo savalaikiai ir leido sušvelninti
pirmąjį pandemijos smūgį.
Šiąnakt žengsime antrąjį
žingsnį, siekdami apsaugoti
Lietuvos žmones. Karantinas,
kuris įsigalios visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, yra
skausmingas, bet būtinas
sprendimas. Tik veikdami
išvien, vengdami rizikos sustabdysime ligos plitimą.
Todėl turime paklausti
savęs, ką rūpindamiesi savo
valstybe, savo artimaisiais ir
savimi galime padaryti mes
patys.
Šiandien savo rūpinimąsi
Lietuva galime įrodyti elgdamiesi atsakingai, vengdami
rizikos ten, kur tai nėra būtina,
pagaliau tiesiog praleisdami
daugiau laiko namuose, savo
šeimose. Turime retą galimybę stabtelėti ir pabūti su artimaisiais. Pasinaudokime ja.
Kreipiuosi į šalies politikus – privalome pamiršti
parodomąją konkurenciją.
Nereikia įrodinėti, kas labiau-

J. Stasevičiaus / LRT nuotr.

siai myli Lietuvą. Esu įsitikinęs – savo Tėvynę mylime
kiekvienas: didelis ir mažas,
jaunas ir senas, dešinysis ir
kairysis. Kritikuokime, tačiau
kritikos taikiniu rinkimės ne
žmogų, o sprendimą, veiksmą
arba, atvirkščiai, neveiklumą.
Siūlykime sprendimus, siūlykime pagalbą – nes kalbame
apie mūsų visų valstybę.
Koronaviruso protrūkį
nugalėsime veikdami drauge.
Visos valstybės institucijos
privalo dirbti kaip suderintas
laikrodis.
Rytoj bus tvirtinamas
Vyriausybės veiksmų planas ekonomikos iššūkiams
sušvelninti. Nuolat palaikau
ryšį su premjeru ir Vyriausybe
– kartu sprendžiame aktualiausias problemas.
Savo dėmesį šiandien
skiriu tarptautinių veiksmų
derinimui, Lietuvos piliečių sklandesniam grįžimui
į Tėvynę. Bendrauju su
Lenkijos, Latvijos, Estijos
vadovais. Vakar pakviečiau
Europos Sąjungos lyderius
kartu imtis koordinuotų veiksmų Bendrijos mastu.
Lietuva turi visas galimybes tapti sėkmingos ir savalaikės kovos su virusu pavyzdžiu.
Tegul šioje kovoje mus lydi
šimtmečius neblėstantis Vyčio
simbolis ir Dievo globa.
2020-03-15
Gitanas Nausėda,
Lietuvos Respublikos
Prezidentas
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Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo,
Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Karantino režimo
trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.
Sekmadienio vakarą (kovo 15 d.) LR Prezidentas Gitanas
Nausėda paskelbė, kad jį Lenkijos Prezidentas Andrzejus Duda
patikino, kad Lietuvos piliečiai bus praleisti per Lenkijos
teritoriją. Kaip skelbia prezidentas, sugrįžę lietuviai turės tikrintis sveikatą. LR Užsienio reikalų ministerija prašė skubiai
registruotis lietuvos piliečiams, kurie yra Vokietijos–Lenkijos
pasienyje, ar netoli jo, Kaip jau buvo skelbta anksčiau, sekmadienio vakarą jau buvo įsileista pirmoji grupė lietuvių į
Lenkijos teritoriją iš Vokietijos. Premjeras Saulius Skvernelis
skelbė, kad dar 30–35 asmenų grupė bus parskraidinta iš
Berlyno pirmadienį (kovo 16 d.).
Policijos pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams, taip
pat besirūpinantiems socialine žmonių gerove bei Kalėjimų
departamento darbuotojams iš aktyvuoto Valstybės saugos
civilinių priemonių rezervo skirta daugiau nei pusšešto tūkstančio respiratorių. Šios asmens apsaugos priemonės įstaigas
pasieks artimiausiu metu, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).Policijos departamentui skirta 4200 respiratorių,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui – 1000,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Kalėjimų departamentui – po 200.
Gyventojams gauti dezinfekcinių apsisaugojimo nuo
viruso priemonių jau seniai nelengva. Situacijai prastėjant jų
gali trūkti ir medikams. Jie teigia, kad poliklinikos, kur taip
pat ateina karščiuojantys žmonės, respiratorių neturi. Vilniaus
universitetinė – Lazdynų ligoninė – ateityje svarsto pati siūtis
chalatus ir kaukes. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad
papildomos socialinės garantijos medikams bus numatytos,
Lietuvoje šeštadienio vakarą (kovo 14 d.) įvedus karantiną.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
(TS–LKD) partijos išplatintame pranešime kreipiamasi į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, raginant atsakyti,
kodėl Lietuvoje tokios mažos koronaviruso testavimo apimtys.
TS–LKD vadovas taip pat prašo, kad sveikatos apsaugos ministras įvardintų konkrečius skaičius, kaip pasiruošta ligonių
priėmimui intensyvios terapijos skyriuose, kiek turima plaučių
ventiliavimo aparatų bei pateikti konkrečius skaičius, kiek
turima būtiniausių priemonių medikams apsaugoti.
Ugdymo procesui dėl koronaviruso prevencijos priemonių
taikymo stojus į kitą vėžę, pratęsiamas arba nukeliamas ir abiturientų bei dešimtokų žinių patikrinimas. Švietimo, mokslo
ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019–2020 mokslo
metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos
egzaminų tvarkaraščiai.
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius asmeninėje
„Facebook” paskyroje pasidalino priemonėmis, kurias, paskelbus karantiną šalyje, planuojama taikyti Vilniaus mieste. Viena tokių – atidėjimas komunalinių mokesčių. Meras
pabrėžia – priemonės dar neįsigaliojo, jos tik planuojamos.
Vilniaus meras išvardino daugiau nei 10 priemonių, kurios
turėtų palengvinti vilniečių finansinę naštą dėl karantino metu
patiriamų nepatogumų. Jos bus taikomos pora artimiausių
savaičių, jei reikės – ir ilgiau.
Siekiant pristabdyti koronaviruso plitimą Lietuvoje,
Aplinkos ministerija svarstys rekomendacijas savivaldybėms,
namų bendrijoms bei daugiabučių administratoriams dėl papildomo laiptinių dezinfekavimo. Kai kurie namų prižiūrėtojai
savo iniciatyva jau dezinfekuoja laiptines.
Tikintiesiems sunerimus, kad Lietuvoje įvedus karantiną nebus galima lankyti šv. Mišių, LRT praneša, kad jos iš
Arkikatedros bazilikos bus transliuojamos per televiziją ir
radiją. Šv. Mišias kiekvieną sekmadienį iki ribojimų pabaigos
bus galima stebėti per „LRT Plius” televizijos kanalą. Šv. Mišios
tiesiogiai buvo transliuojamos jau kovo 15 d., sekmadienį 12 val.
30 min. Kaip ir įprastai, šv. Mišių galima klausytis ir per radijo
kanalą „LRT Klasika”. LRT.lt primena, kad Katalikų Bažnyčia
kovo 14 d., šeštadienį vakare pranešė stabdanti visas viešas
pamaldas, kol Lietuvoje bus įvestas karantinas dėl koronaviruso.
Dėl koronaviruso grėsmės sekmadienio šv. Mišios
Lietuvoje vyko pustuštėse bažnyčiose, teigia žiniasklaidai
kalbinti dvasininkai.
Atskirti, bet neišskirti. Tokią žinią tautiečiams Lietuvoje
siunčia Kinijoje ir Italijoje įsikūrę lietuviai. Jie ragina griežtai
laikytis karantino nurodymų ir, remdamiesi savo patirtimi,
tikina, kad tai nėra taip sunku, kaip galėtų pasirodyti.
Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

JAV PREZIDENTAS DĖL KORONAVIRUSO GRĖSMĖS
ŠALYJE PASKELBĖ NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump).

JAV prezidentas Donaldas
Trampas (Donald Trump)
kovo 13 d., penktadienį dėl
naujojo koronaviruso plitimo
paskelbė šalyje nepaprastąją
padėtį.
„Mes padarėme didžiulį
progresą palyginus su tuo,
kaip tvarkėsi likęs pasaulis”,
– savo konferenciją pradėjo
D. Trampas.
Jis teigė, kad sėkmingą
kovą su viruso plėtimu lėmė
ir tai, kad buvo imtasi kelionių
iš Kinijos ir Europos ribojimų.
Prezidentas savo kalboje
pažymėjo, kad anksčiau išimtimi laikyta Jungtinė Karalystė,
iš kurios buvo nedraudžiamos
kelionės į JAV, gali būti įtraukta į sąrašą su kitomis Šengeno
zonos šalimis.
„Mes galime įtraukti Didžiąją Britaniją prie kitų Europos
šalių (iš kurių draudžiama keliauti į JAV – LRT.lt) po to, kai
čia žymiai išsaugo viruso atvejų
skaičius”, – teigė prezidentas.
Jis pažymėjo, kad tam,
kad šalies viduje dar geriau
būtų suvaldytas koronaviruso
plitimas, šalyje skelbiama nepaprastoji padėtis.

Prezidentas pažymėjo, kad
kovai su virusu bus papildomai
skiriama 50 milijardų dolerių.
Jis paragino visas JAV
valstijas įkurti nepaprastosios
padėties valdymo centrus ir
sakė, kad mėginiai dėl koronaviruso bus imami ir tikrinami
dideliu mastu, vyriausybei
sulaukus kritikos dėl nepakankamo COVID-19 diagnostikos
rinkinių kiekio šalyje.
„Kitos aštuonios savaitės yra kritinės, – teigė D.
Trampas. – Galime suprasti ir
įveikti šį virusą.”
„Taip pat prašau kiekvienos
ligoninės šioje šalyje aktyvuoti nepaprastosios padėties
parengties planą, kad visur
būtų patenkinti amerikiečių
poreikiai”, – sakė prezidentas.
„Panaikinsime ar eliminuosime kiekvieną kliūtį, kad
suteiktume mūsų žmonėms
rūpestį, kurio jiems reikia ir
kuris jiems priklauso. Nebus
pagailėta jokių išteklių, visiškai nieko”, – pridūrė D.
Trampas.
Kalboje prezidentas atkreipė dėmesį, kad į kovą su
koronavirusu jungiasi įvairios
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verslo organizacijos, kurios
padės su vaistų, medicininės
priežiūros problemomis.
„Google” kuria naują interneto svetainę, kurioje bus
pateikiama svarbiausia informacija”, – sakė prezidentas.
Jau anksčiau buvo skelbiama, kad nepaprastosios padėties įvedimas leistų naudoti federalines lėšas teikiant pagalbą
valstijoms ir municipalitetams.
Anksčiau JAV prezidentas
savo tviteryje pranešė ketinąs
kovo 13 d., penktadienį 3 val.
p.p. surengti Baltuosiuose rūmuose spaudos konferenciją,
skirtą kovai su koronavirusu.
Naujojo koronaviruso
Covid-19 sukelto susirgimo
protrūkis buvo užfiksuotas
praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kinijos Uhano mieste,
kuriame gyvena 12 milijonų
žmonių. Pasaulio sveikatos
organizacija kovo 11 d. pripažino jį pandemija. Be Kinijos,
infekuotųjų rasta daugiau kaip
110-yje šalių.
Pasaulyje užsikrėtusiųjų
skaičius viršijo 134 tūkstančius, daugiau kaip 5 tūkstančiai žmonių mirė. LRT, ELTA

VLADIMIRAS PUTINAS PASIRAŠĖ ĮSTATYMĄ DĖL KONSTITUCIJOS
PATAISŲ, KURIOS LEISTŲ JAM LIKTI VALDŽIOJE

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą. AP

Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas kovo 14
d., šeštadienį pasirašė įstatymą dėl Konstitucijos pataisų,
kurios leistų jam likti prezidento poste ir po 2024-ųjų,
kai baigiasi jo antroji iš eilės
(ir 4 apskritai) kadencija.
Įstatymą kovo 11 dieną

priėmė abeji Rusijos parlamento rūmai – Valstybės
Dūma ir Federacijos Taryba.
Anksčiau kovo 14 d.,
šeštadienį Federacijos Taryba
patvirtino regioninių parlamentų svarstymų dėl konstitucinės reformos išvadas
– visi jie patvirtino pataisas.

Įstatymas dėl Konstitucijos pataisų dabar bus
pateiktas svarstyti Konstituciniam Teismui. Jei jis
patvirtins, kad siūlomos pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, bus
oficialiai paskelbtas referendumas. V. Putinas žadėjo
referendumą surengti balandžio 22-ąją.
V. Putinas sausį pasiūlė iš
esmės pakeisti šalies pagrindinį įstatymą, ir šią savaitę
paskutinę minutę pritarė siūlymui „anuliuoti“ prezidento
išdirbtas kadencijas, tokiu
būdu sudarydamas sau sąlygas
pasilikti valdžioje mažiausiai
iki iki 2036 metų.
LRT
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JAU ĮŽENGĖME Į KETVIRTĄJĮ LAISVĖS
DEŠIMTMETĮ

Vilniuje, Rotušės aikštės prieigose, atsirado ženklas, draudžiantis įvažiuoti – vadinamoji „plyta”. Tačiau tas ženklas pastatytas taip, kad vakare jį „užstoja” žibintų šviesa, ir vairuotojai
jo paprasčiausiai nemato, negana to, daugelis įpratę tuo keliu
važiuoti, todėl praradę atidumą nepastebi pasikeitusių eismo
sąlygų, juo labiau kad tamsiu paros metu, kaip minėta, tą ženklą užstoja ryškios žibintų šviesos. O ką toje situacijoje veikia
policija? Ogi laukia tolėliau prietemoje ir skropulingai išrašinėja
vairuotojams baudas. Ne prieš ženklą, ne ties ženklu, bet tolėliau
– kad „kibimas” būtų garantuotas. Policijai nė motais vairuotojų
pasiaiškinimai, kad jie nematė jokio ženklo! Net praeiviai piktinasi tokiais pareigūnų veiksmais, tačiau šie ramūs – viskas
„pagal įstatymus”. Niekas ir nesiginčija – jei vairuotojas pažeidė
Kelių eismo taisykles, jis privalo atsakyti, bet kalba eina apie
policijos pareigūnus: jie mato problemą, tačiau nesiima veiksmų,
kad problema – nevykusioje vietoje pastatytas ženklas – būtų
sutvarkyta! Klausti, ar visuomenėje po tokių perdėtai uolių
pareigų vykdymų pareigūnai sulauks didesnio pasitikėjimo ir
pagarbos, neverta, atsakymas ir taip aiškus.
Bet aprašytos situacijos dalyviai pareigūnai nėra jokie
išskirtiniai, deja, tai greičiau būdinga mūsų tautiečių savybė –
matyti blogybę, bet nedaryti nieko, kad jos neliktų. Toks požiūris
palieka pasėkmes visose gyvenimo srityse, ypač politikoje
(nuo kurios, sutikite, priklauso visos gyvenimo sritys). Na, dar
galima suprasti menko išsilavinimo žmones, kuriems iš tiesų
terūpi pavalgyti ir apsirengti, tačiau kaip pasiteisintų savo inteligentijos atstovais vadintys tautiečiai, neinantys į rinkimus arba
nuolaidžiaujantys visokiems politikos šarlatanams? Ir kažin, ar
tai tėra paprasčiausias prisitaikėliškumas. Skaitai Eglės Wittig
Marcinkevičiūtės knygą „Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba
kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis” ir negali nepabraukti frazės „Susidaro įspūdis, kad lietuvių inteligentams
mielesnis yra vaidmuo menininko, kuris, užsidaręs savo kambaryje ar dramblio kaulo bokšte, tyliai rašo apie meilę tėvynei,
negu bendruomenei lojalaus piliečio, aktyviai dirbančio viešąjį
politinį ar visuomeninį darbą. Ką gi, gerai, kad daroma (jei
daroma) bent jau tiek. Tačiau tada nereikėtų stebėtis, kodėl į
politinę Lietuvos areną plūsta minios savanaudžių auksaburnių.”
Yra ir kita medalio pusė. Viena Kovo 11-osios akto signatarė
sakė, kad ji nesuprantanti žmonių, marširuojančių gatvėmis ir
šūkaujančių „Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis!”. (Jau girdžiu
didžiai pasipiktinusių patriotų balsus „Kaip šitaip galima?!”,
tačiau – pratęsiant signatarės mintį – o jei būtum gimęs rusu
arba žydu, kas tada, neturėtum teisės didžiuotis savo tautybe?)
Juk joks jų nuopelnas, kad tėvai perdavė tautybę. Kas kita būtų,
jeigu taip kalbėtų svetimšaliai: „Žiūrėkite, ten lietuviai – ypatinga tauta, už laisvę kilusi tada, kai visas pasaulis netikėjo, jog
tai įmanoma!”
Deja, šūkauti mes mokame, bet įvertinti ir pagerbti žmones,
padariusius didžius darbus Tėvynei, nesugebame. Negana
to, dar pykstame, girdi, ne už tokią Lietuvą kovojome. O už
kokią Lietuvą kovojote, jei pirmuoju atkurtos nepriklausomos
Lietuvos prezidentu išrinkote komunistų partijos sekretorių, o
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Netikėjau, tikrai netikėjau,
kad sulauksiu 2020-tųjų metų,
kai visus galėsiu sveikinti
svarbios Lietuvai ir mums istorinės Kovo 11-osios 30-mečio proga. Gražia viltimi tada
atrodė ir 30 dienų ir treji
metai, kurie ateities kartoms
liudytų, kaip mes troškome
savo nepriklausomos valstybės. Ir štai ji yra. Geresnė ar
blogesnė, bet Lietuvos valstybė yra. Ir tai toks laimėjimas,
tokie naujai sutvirtinti pamatai lietuvių tautos ateičiai, kad
gal tik dar iš didesnio laiko
atstumo jie bus tikrai tinkamai
įvertinti.
Dažnai dabar gailiuosi,
kad tais istoriniais Sąjūdžio
metais neturėjau fotoaparato.
Vien tik sąsiuvinius ir užrašų
knygeles, į kurias ne visados
buvo patogu ar galima užrašyti Lietuvai lemtingų ir
istorinių 1988 - 1992 metų
įspūdžius. Teko dalyvauti
reikšmingiausių įvykių sūkuryje, klausytis ir susitikti su
šimtais įvairiausių pažiūrų ir
tautybių žmonėmis, stebėti,
kaip formavosi nepriklausomos Lietuvos politikų karta.
Pats didžiausias turtas,
kurį gali įgyti, yra susitikimai
su žmonėmis. Dažniausiai
atmintyje išlieka tik tvirtos ir
gražios asmenybės, išsiskiriančios savo įsitikinimais,
darbais. Deja, šiandien tenka
matyti ir pripažinti, kad dalis
jų pasuko pragmatizmo keliu prisitaikę prie naudingos
politinės konjunktūros, kita
dalis nusivylę emigravo, kiti
pasidavė ir užsisklendė savo
namuose bei šeimoje. Gaila,
bet labai nedaug ir toliau liko
išdidžiais idealistais, tuo gyvu
raugu naujiems sąjūdžiams,
kilsiantiems, kai pragmatizmas peraugs į visuotinę
skriaudą ar aiškų pavojų to-

lesniam tautos išlikimui.
Mažą dalį patirtų įspūdžių
vis tik pasisekė užfiksuoti
dvylikoje didesnių ar mažesnių sąsiuvinių, užrašų knygelėse, kurios kantriai laukia
savo laiko. Šiandien įdomu
prie jų sugrįžti ir pasitikrinti
save, atpažinti įvykių seką ir
jų tikrąsias priežastis. Gerai
suprantu, kad kiekviename
žmoguje yra įgimto subjektyvizmo jausmo ir niekas
nežino absoliučios tiesos.
Tad ir turimi užrašai niekados
nebus tikruoju dokumentu.
Daugiausia jie gali atskleisti
rašiusiojo mąstymą ir papildyti kitus, artėjant prie istorinės tiesos. Apie užrašytus
prisiminimus teko kalbėti
ir anksčiau bei jais dalintis,
tačiau manau, kad ir šiandien
yra gera proga prie jų vėl
sugrįžti.
Dažnai tenka prisiminti ir
kalbėti apie vieną reikšmingiausių mūsų kartai skirtą
datą - 1990 m. kovo 11-ąją.
Tuo metu atrodė, nebuvo nei
laiko, nei minties, kad reikia
viską užrašyti ar atsiminti, nes
esamas laikas buvo svarbesnis
už ateitį. Vis maniau, kad kada
nors vėliau, kai bus ramiau ir
laiko daugiau, bus galima ir
į praeitį atsigręžti. Septyneri
metai nėra daug, bet laiko rūdys ir šviesiausias dienas apgraužia, tad ryžtuosi apibendrinti tik kai kuriuos to laiko
pastebėjimus ir prisiminimus,
gerai suprasdamas savo žinių
ir patirties ribotumą.
Vis tik reikėtų prisipažinti,
kad vieną dieną teko būti ir
LTSR Aukščiausios Tarybos
deputatu, bent taip skelbė
Vyriausios rinkiminės komisijos išduotas deputato pažymėjimas, lygiai taip pat paskelbė
ir pirmojo posėdžio, įvykusio
1990 m. kovo 10 d. pirmi-

nepriklausomybės atgavimo kovai (ir netgi daugiau – „Blogio
imperijos” išardymui) vadovavusiam žmogui netgi Laisvės
premijos nepanorote suteikti, jau nekalbant apie ir šiandieną
nesibaigiantį purvo ir patyčių srautą prieš jį ir jo šeimą.
Todėl ir gyvename tokioje labiau Algirdo Mykolo Brazausko,
padovanojusio Valdovų rūmams savo nušautų žvėrių iškamšas,
Lietuvoje, negu profesoriaus Vytauto Landsbergio, padovanojusio Valdovų rūmams knygų kolekciją, laisvoje Lietuvoje.
Tarp šių žmonių bendra tik tai, kad abu prisidėjo prie to, kad
iš praeities būtų prikeltas šis Lietuvos valstybingumo simbolis – Valdovų rūmai. Bet ir čia nepelnyti nuopelnai priskiriami
buvusiam kompartijos sekretoriui, vadinant jį rūmų atstatymo
iniciatoriumi: rūmų atstatymo įstatymą priėmė Seimas, vadovaujamas V. Landsbergio, tą įstatymą patvirtino prezidentas Valdas
Adamkus, o rūmų atstatymo darbų ėmėsi A. M. Brazausko vadovaujama Vyriausybė. Štai toks yra istorinis teisingumas. Žinoma,
sunku susivaldyti neinterpretavus (sutinku, galbūt klaidingai),
kad pirmajam ir antrajam galėjo rūpėti istorinė Valdovų rūmų
atstatymo prasmė, o trečiajam – labiau galimybės duoti pelningo
darbo savo kompanionams...
Jau prasidėjo ketvirtasis, deja, pirmosios Lietuvos dešimtmetis. Atrodytų, sėkmingai einame į priekį, gyvename geriau
nei kada nors gyvenome, tačiau... du žingsnius į priekį – vieną
atgal. Kaip užkeikta!
Kęstutis Šilkūnas

ninkas akademikas Jonas
Bulavas. Tačiau juste jutome,
kad greitai vadinsimės kitaip,
kaip ir mūsų valstybė.
Kartu su dideliu paketu
ankstesnės Tarybos priimtų
dokumentų, kuriuos dar ir
šiandien turiu, ir iš tikro jie
yra įdomūs, gavome Sąjūdžio
kovo 6 d. atspausdintas
Nepriklausomybės atstatymo
principų ir Nepriklausomybės
sampratos bendrąsias nuostatas. Neprisimenu, kas jas
paruošė, nes po jomis nebuvo
pasirašyta, vien tik prierašas,
kad šios nuostatos, kaip darbinis dokumentas spaudai, yra
neteiktinos. Pagal jį žinojome,
kad Nepriklausomybės juridiniu pagrindu bus 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės
Akto veikimo atstatymas. Net
ir šiandien galima pasakyti,
kad beveik visos tada skelbtos
nuostatos liko išlaikytos. Gal
tik vėliau buvo atsisakyta
ketvirtosios, tarptautinių santykių nuostatos, skelbusios,
kad Lietuvos siekis tarptautinėje politikoje - pastovus
neutralitetas.
Tą dieną nebuvo galima
numatyti ar tikėti, kad praėjus kuriam laikui, išblėsus
šventiniam džiaugsmui, išblės
ir pasitikėjimas, o atsiradus
frakcijoms atsiras ir nesutaikomos priešpriešos - kairė
ir dešinė, su savo interesais,
užkulisiais bei intrigėlėmis,
atvedusiomis Aukščiausiąją
Tarybą į krizę, skilimą bei
priešlaikinius rinkimus.
O tada, atrodė, buvo visai
nesvarbu, kad dešinėje pusėje, prie deputatų Vytauto
Landsbergio, Sauliaus
Pečeliūno, Romualdo Ozolo
ar Juliaus Beinorto, kartu,
susikibę rankomis, giedojo
himną deputatai Mindaugas
Stakvilevičius, Rolandas
Paulauskas, Vincas Paleckis.
Pagal rinkiminės apygardos
numerį man teko būti kairėje pusėje, kaip ir deputatams Algirdui Endriukaičiui,
Gintautui Iešmantui, Algirdui
Brazauskui, Leonui Apšegai
ir kt. Džiaugiausi, kad iš
vienos pusės sėdėjo gerai
žinomas sąjūdietis Audrius
Butkevičius, o iš antrosios
(tądien ir susipažinom - Jonas
Prapiestis). Atrodė, kad tada ir
buvo tikrosios Santarvės dienos, kurių taip trūko vėliau.
Deja, jų trūksta ir dabar.
Kovo 10-oji nebuvo nei
įdomi, nei efektinga. Iš vienos pusės žinojome, kad reikia skubėti, nes tuometinė
TSRS Aukščiausioji Taryba
lipo ant kulnų su savo nauju
išstojimu iš TSRS „mechanizmu” , iš kitos pusės naujai
išrinkta Aukščiausios Tarybos
Mandatų komisija ir kiti
(Nukelta į 4 psl.)
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juridiniai parengiamieji darbai
reikalavo laiko. Gal ir keistai
pirmąją dieną atrodė diskusijos
dėl vardinio balsavimo būdo
pasirinkimo, bet dabar matyti, kad gerai buvo pasirinkta,
kai parlamentarai balsuoja
užpildydami ir pasirašydami
specialią balsavimo kortelę.
Tai ne tik juos drausmina,
verčia dalyvauti posėdžiuose,
bet, svarbiausia, priverčia geriau pamąstyti apie pasirinktą
sprendimą ir atsakomybę.
Kovo 11-osios posėdį pradėjo 130 deputatų, nors tuo
metu jau buvo išrinkti 133
deputatai. Savotiškai buvo
įdomi deputatų partinė priklausomybė. Net 40 priklausė
atsiskyrusiai LKP, 9 - atsikūrusiems socialdemokratams,
5 - Tarybų Sąjungos komunistams, 4 - Lietuvos žaliųjų
partijai ir tik 2 - krikščionims
demokratams. Tuo metu net
70 deputatų nepriklausė jokiai
partijai. Dar ir šiandien tenka
išgirsti, kad tuometiniai deputatai pasižymėjo didesniu idealizmu bei aukštesniu intelektualiniu lygiu, negu vėlesnių
Seimų nariai. Žinant, kad net
126 tuometiniai deputatai turėjo aukštąjį išsilavinimą, su
tokiu teiginiu galima sutikti.
Ir antrą dieną, pasirodo,
sunkiausi buvo procedūriniai klausimai. Deputatas
Česlovas Juršėnas reikalavo,
kad Aukščiausios Tarybos
pirmininkas būtų laikomas
išrinktu tik tada, jei už jį
balsuotų ne mažiau kaip pusė
nuo visų išrinktų deputatų.
Išdalintame Aukščiausios
Tarybos reglamento pakeitimo projekte buvo reikalaujama tik daugiau negu pusės
nuo dalyvaujančių posėdyje.
Deputato Č. Juršėno siūlymas
nebuvo priimtas.
Beje, procedūriniai klausimai pasiliko sunkiausi ir iki
šiol. Tai pagrindinis opozicijos
ginklas, kai stengiamasi nuvarginti oponentus ir sutrukdyti
skubiai priimti svarbesnį kitą
sprendimą. Iš kitos pusės reikalauti laikytis reglamento,
statuto yra labai svarbu, tai
tikras demokratijos saugiklis,
apsaugantis poziciją ne tik nuo
nepagrįsto skubėjimo, bet ir
galimybės savivaliauti, klastoti. Suprantama, visi laukė,
kada naujoji Aukščiausioji
Ta r y b a p r i i m s L i e t u v o s
Nepriklausomybę ir valstybės
ateitį lemiančius dokumentus,
bet tų sprendimų tikruoju
raktu vis tik buvo Pirmininko
rinkimai.
Pirmuoju kandidatu deputatė Vidmantė Jasiukaitytė
pasiūlė Romualdą Ozolą, kuris savo ruožtu iš karto pasiūlė
profesorių V. Landsbergį.

R. Ozolo pasiūlymui pritarė
deputatai Vytautas Plečkaitis
ir Egidijus Jarašiūnas. Bene
ilgiausią ir emocingiausią
kalbą pasakė rašytojas ir deputatas Stasys Kašauskas, pirmininko pareigoms pasiūlęs
deputato Algirdo Brazausko
kandidatūrą. Tai ir ūkininkas,
kuo geriausiai prižiūrintis
ir vienijantis visas bitutes
(štai dėl ko vėliau LDDP
nariai vienas kitą ėmė vadinti bičiuliais, bičiukais),
ir šimtai tūkstančių parašų
surinkta ir t.t. S. Kašauskui
pritarė deputatai Č. Juršėnas,
Miglutė Gerdaitytė. Deputatai
Kazimieras Antanavičius ir
Saulius Pečeliūnas dar pasiūlo deputato Kazimiero
Motiekos kandidatūrą. Tačiau
tiek K. Motiekai, tiek R.
Ozolui atsisakius profesoriaus
V. Landsbergio naudai, deputatams liko labai paprastas
pasirinkimas - V. Landsbergis
arba A. Brazauskas.
Deputato A. Brazausko
kalba buvo gerai apgalvota
ir atsargi. Taip pat priminęs, kad nepriklausomybės
teisinis pagrindas ir toliau
turi būti niekieno nepanaikintas 1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės atkūrimo
Aktas, vis tik siūlė neignoruoti šiandieninės ekonominės padėties ir ekonominių
ryšių su TSRS. Jis taip pat
aiškiai nepalaikė minties, kad
Lietuvos politinę nepriklausomybę reikėtų paskelbti nedelsiant. Taip pat tada sužinojome, kad A. Brazausko karinis
laipsnis - papulkininkis.
Profesorius V. Landsbergis
kalbėjo labai trumpai.
Priminęs, kad jo programa
yra Sąjūdžio programa ir visų
bendras uždavinys - atkurti
savo visuomenę, savo valstybę ir kurti ją toliau, pažadėjo
siekti santarvės tarp skirtingų
žmonių grupių bei politinių
jėgų Lietuvoje. Taip pat atsakydamas į tuometinių TSRS
deputatų Vaidoto Antanaičio
ir Vytauto Statulevičiaus klausimus, pabrėžė, kad jis, kaip
TSRS deputatas, daugiau į
Maskvą nevažiuos.
Balsavimo rezultatai - už A. Brazauską - 38,
už V. Landsbergį - 91, tiek
Aukščiausioje Taryboje, tiek už
jos sienų buvo sutikti ovacijomis, deja, ne visų. A. Brazausko
šalininkai tokio ryškaus pralaimėjimo nesitikėjo, nes tikėjosi,
kad organizuota parašų rinkimo
ir telegramų siuntimų akcija,
raginant deputatus balsuoti už
A. Brazauską, duos savo rezultatus. Džiaugiuosi, kad iš savo
131-mosios Vilkijos rinkiminės
apygardos tokių telegramų gavau nedaug. Savo archyve turiu
tik vieną telegramą, pasirašytą
penkių šeimų iš Babtų.
Tiesa, po kelių dienų
buvo pradėtas naujas va-

jus - siųsti vienodo turinio telegramas Aukščiausiajai
Tarybai, laikant, kad
išrinkti Lietuvos AT
deputatai neišreiškė
liaudies valios, renkant AT Prezidiumo
pirmininką, taip pat
buvo prašoma organizuoti referendumą.
Tai yra buvo prašoma kaip tik to, ko
prašė ir deputatas Č.
Juršėnas. Taip pat
ant tų pačių lapų ir
tais pačiais parašais
buvo patvirtinama
ir antroji telegrama
LKP Sekretoriui A.
Brazauskui - pasitikime, palaikome,
prašome nepasitraukti
nuo politinės veiklos
arenos.
Ir aš gavau patvirtintą raštą, kuriame buvo parašyta,
kad vien Babtuose ir
Sargėnuose po tokiais
raštais pasirašė 467
gyventojai. Ir priešingai, buvo laiškų,
reikalaujančių, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos
A. Brazauskas nei- Nepriklausomos Valstybės Atstatymo”. 1990 m. kovo 11 d.
gnoruotų teisėtai išrinktos Lietuvos vadovybės, balsai, (vienbalsiai) - priim- buvo gerokai po antros valannes Nepriklausomybė yra tas įstatymas „Dėl valstybės dos nakties, kai į „Draugystės”
svarbiau už asmeninius in- pavadinimo ir herbo”,
viešbučio kambarį pasibeldė
teresus. Vien Raudondvaryje
22 val. 44 min., už - 124 jauniausias deputatas Gintaras
net 105 Mechanizacijos balsai, susilaikė - 6 - priimtas Ramonas ir vis kartojo - mes
instituto, Konstravimo biu- aktas „dėl Lietuvos nepriklau- ne tą išrinkome, reikėjo rinkti
ro, Eksperimentinio ūkio ir somos valstybės atstatymo”, Romualdą Ozolą. Galvojau
Apylinkės vykdomojo ko22 val. 55 min., už - 128 tik vieną, kaip juo mandagiai
miteto darbuotojai pritarė balsai, - priimtas įstatymas atsikratyti, nes tada maniau,
tokiam kreipimuisi.
„Dėl 1938 metų gegužės 12 kad viską padarėme gerai. Ir
Vėlesni personaliniai klau- dienos Konstitucijos galioji- dabar galiu tik džiaugtis, kad
simai sprendėsi paprasčiau, mo atstatymo”,
tada turėjau pačią gražiausią
nors Pirmininko pasirinktos
23 val. 06 min., už - 123 Dievo ir likimo dovaną - 1990
kai kurios pavaduotojų kan- balsai, susilaikė 6 - priim- m. kovo 11 dieną.
didatūros kai kam atrodė gana tas įstatymas „Dėl Lietuvos
Kaip stebuklas praėjo net
netikėtos. Buvo kalbama, kad Respublikos laikinojo pagrin- 30 mūsų Nepriklausomybės
vienu iš pavaduotoju turėjo dinio įstatymo”,
metų. Tada buvo sunku ir
būti pasiūlytas R. Ozolas. Gal
23 val. 12 min., už - 129 patikėti, kad po šitiek metų
dėl to ir deputatas Bronius balsai, - priimtas nutarimas galėsime vieni kitus sveikinKuzmickas, nuoširdžiai saky- „Dėl kai kurių Lietuvos ti tokio gražaus jubiliejaus
damas, kad toks pasiūlymas Respublikos valstybės organų proga. Tad šiandien, su diyra netikėtas, Pirmininko įgaliojimų pratęsimo”.
deliu džiaugsmu visus žmopavaduotoju siūlė rinkti R.
Paskutiniu balsavimu nes sveikindamas Lietuvos
Ozolą. Tačiau Aukščiausioji Aukščiausioji Taryba dar pri- Nepriklausomos valstybės atTaryba įtikinančia balsų dau- ėmusi kreipimąsi į pasaulio kūrimo trisdešimtmečio proga,
guma palaikė Pirmininko tautas, prieš pat 24 val. baigė linkiu visapusiško klestėjimo,
siūlymus.
savo istorinį posėdį.
dar daugiau gražių darbų,
Šiandien niekas negali paLauke neatrodė labai vėlu. gražių sukurtų gyvenimų.
neigti, kad 1990 m. kovo 11 d. Tūkstančiai žmonių visą laiką Kurkime grožį, gerumą ir paLietuvos Aukščiausios tary- dainavo, skandavo, laukė sitikėjimą ne tik savo šeimose,
bos priimti dokumentai buvo ir plojo pro centrines duris savo aplinkoje, savo mieste ar
gerai apgalvoti ir nuoseklūs. išeinantiems iš rūmų nau- miestelyje, rajone, kaime, bet
Priėmus deklaraciją „Dėl jiems Aukščiausios Tarybos ir visoje Lietuvoje. Niekas
Lietuvos TSR Aukščiausios vadovams, plačiau žinomiems kitas mūsų gyvenimų nepaTarybos deputatų įgaliojimų, deputatams. Gal ir vaikiškai, darys gražesnių, turtingesnių,
buvo aiškiai apsibrėžta, kad bet atrodė gera būti kartu su laimingesnių, jeigu mes patys
ši Aukščiausioji Taryba turi žmonėmis, džiaugtis, neži- to nesieksime. Greitai bėga
pilną teisę ir gali padaryti nant, kad vos po kelių dienų dešimtmečiai, bet tegul 1990
lemiančius aktus.
pro tuščią ir nurimusią aikštę, m. Kovo 11-oji ir toliau mums
Dažniausiai mėgdavau tuneliu pragaus grėsmingiau- lieka pačiu ryškiausiu, svarpasirašyti ant kiekvieno gauto sia sovietinė technika.
biausiu švyturiu ateičiai.
dokumento projekto ir užrašyTaip ir maišėsi, džiaugsLietuvos Nepriklausomos
ti jo priėmimo laiką bei gautų mas, grėsmė, pareiga, pasise- Valstybės Atkūrimo Akto
balsų kiekį. Taigi, užrašiau kimai ir nesėkmės, įtarumas ir signataras Leonas Milčius
tokią seką:
valdžia. O gal tik gęstančios
2020 m kovo 3 d., Rau18 val. 08 min., už - 133 ir vėl pakylančios aistros. Gal dondvaris, Lietuva
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Va š i n g t o n e v i e š ė d a mas Seimo Pirmininkas V.
Pranckietis susitiko su JAV
Atstovų Rūmų Pirmininke N.
Pelosi, Senato užsienio reikalų
komiteto vadovybe, Atstovų
Rūmų Baltijos draugų grupės
pirmininkais.
Su darbo vizitu Vašingtone
viešintis Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis susitiko su JAV Atstovų Rūmų
Pirmininke Nensi Pelosi
(Nancy Pelosi). Susitikimo
pokalbį Seimo Pirmininkas
pradėjo padėka Jungtinėms
Valstijoms už paramą nuo pat
nepriklausomybės atkūrimo,
kurio 30-metį švęsime kitą
savaitę.
Seimo Pirmininkas užtikrino, kad Lietuva vertina JAV
Kongreso vaidmenį užtikrinant bendrą saugumą Baltijos
regione. Pasak parlamento
vadovo, skirdamos po 2 procentus nuo BVP gynybos sektoriui, Baltijos šalys ir Lenkija
stiprina ne tik nacionalinį
saugumą, bet ir prisideda prie
bendro NATO saugumo.
„JAV neabejotinai yra

V. PRANCKIETIS VAŠINGTONE SUSITIKO SU N. PELOSI
mūsų svarbi partnerė – iš
JAV kompanijų įsigyjame
reikšmingą dalį savo karinės
įrangos. Per penkerius metus
jos įsigyjame už maždaug pusę
milijardo dolerių, pirkome
„Oshkosh” kovos mašinas, suplanuota pirkti sraigtasparnius
„Black Hawk”, – susitikimo
metu teigė V. Pranckietis.
Šiuo metu Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas su
sunkiąja technika. Jame –
daugiau nei 500 JAV karių ir
30 tankų.
Seimo Pirmininkas akcentavo, kad didžiausia grėsme
regione išlieka Rusija. Lietuva
sveikina tvirtą JAV poziciją
dėl sankcijų išlaikymo ir stiprinimo, kol Rusija nepakeis
elgesio.
„Statydama dujotiekį
„Nord Stream 2” ar nesaugią
Astravo atominę elektrinę
Baltarusijoje, Rusija energetiką naudoja kaip politinį
ginklą ir siekį daryti įtaką”,
– susitikimo su JAV Atstovų
Rūmų Pirmininke metu teigė
parlamento vadovas.
Seimo Pirmininkas patiki-

Lietuvos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir JAV Atstovų Rūmų Pirmininkė Nensi Pelosi
(Nancy Pelosi).
LRS

no, kad Lietuvai labai svarbus
JAV buvimas regione ir pakvietė N. Pelosi apsilankyti
Lietuvoje.
Vi z i t o m e t u S e i m o
Pirmininkas taip pat susitiko su Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininku

SEIMO PIRMININKAS PABRĖŽĖ TRANSATLANTINIŲ
SANTYKIŲ SVARBĄ

Lietuvos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pagerbė komunistinių režimų aukas visame pasaulyje ir padėjo gėlių prie paminklo komunizmo aukoms atminti.
LRS

Lietuvos Seimo
P i r m i n i n k a s Vi k t o r a s
Pranckietis susitiko su Atstovų
Rūmų Užsienio reikalų komiteto Europos reikalų pakomitečio pirmininku William
Keating‘u ir Kongreso nariu
Mario Díaz-Balart.
Susitikimų metu aptarti
transatlantinio bei dvišalio
bendradarbiavimo klausimai
ir regioninio saugumo iššūkiai.
„Šiandien mums labai svarbu išsaugoti ir stiprinti transatlantinius santykius, kurie lemia ir mūsų regiono saugumą.
Turime bendrai ir operatyviai
reaguoti į saugumo iššūkius”,
– sako parlamento vadovas
Vi z i t o m e t u S e i m o
Pirmininkas kartu su Latvijos
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ir Lenkijos parlamentų
Pirmininkėmis ir Estijos parlamentarais dalyvavo diskusijoje „The Heritage Foundation”
apie JAV politikos aktualijas.
Vašingtone parlamento
vadovas skyrė dėmesį istorinei atminčiai – V. Pranckietis
pagerbė komunistinių režimų
aukas visame pasaulyje ir
padėjo gėlių prie paminklo
komunizmo aukoms atminti,
apsilankė JAV Holokausto
memorialiniame muziejuje ir
susitiko su Komunizmo aukų
memorialinio fondo vadovu
Marion Smith.
V.Pranckietis ir kartu JAV
viešintis Seimo narys, Seimo
užsienio reikalų komiteto
Transatlantinių santykių ir

demokratinės plėtros pakomitečio pirmininkas Emanuelis
Zingeris taip pat susitiko su
Vašingtono, Baltimorės ir šių
miestų apylinkėse gyvenančiais lietuviais.
Seimo Pirmininko vizitas į Vašingtoną surengtas
kartu Latvijos parlamento
pirmininke Ināra Mūrniece,
Lenkijos parlamento Žemųjų
Rūmų Pirmininke Elžbieta
Witek ir Estijos parlamento
Tarpparlamentinių ryšių su
JAV grupės pirmininke Keit
Pentus-Rosimannus, siekiant
atkreipti JAV dėmesį į regiono problemas ir aktualijas.
Delegacijos vizitas surengtas
Lietuvos iniciatyva.
LR Seimo informacija

Džeimsu E. Rišu (James E.
Risch) ir pavaduotoju Bobu
Menendesu (Bob Menendez),
Senatoriumi Ričardu Durbinu
(Richard Durbin), Atstovų
Rūmų Baltijos draugų grupės pirmininkais Džonu
Šimkumi (John Shimkus) ir

Adamu Šifu (Adam Schiff),
Kongreso nariu Krisu Smitu
(Chris Smith). Susitikimų
metu aptarti transatlantinio
ir dvišalio bendradarbiavimo
klausimai ir regioninio saugumo iššūkiais.
LR Seimo informacija

SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS KOMISIJA:
DĖL PANDEMIJOS ATŠAUKIAMI
KOMISIJOS POSĖDŽIAI
Seimo ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės komisijos
pirmininkas Antanas Vinkus
susitiko su Pasaulio lietuvių
bendruomenės pirmininke Dalia Henke, atvykusia
iš Hamburgo (Vokietijos
Federacinė Respublika) dalyvauti komisijos posėdžiuose,
kurie turėjo vykti kovo 16–19
d. Seimo Konstitucijos salėje.
Dėl susidariusios pavojingos epidemiologinės
padėties, susijusios su koronavirusu (COVID-19),
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir
pastaruoju metu paaiškėjus,
kad komisijos kopirmininkas
dr. Rimvydas Baltaduonis iš
Niujorko ir du kiti komisijos

nariai nebegali atvykti dėl
kol kas draudžiamų skrydžių iš Europos į Jungtines
Amerikos Valstijas, buvo
priimtas sprendimas komisijos posėdžių sesiją atšaukti
neribotam laikui.
Komisijos pirmininkas
ir diplomatas A. Vinkus
su Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininke D.
Henke aptarė Lietuvos
Nepriklausomybės 30–mečio renginių, nuaidėjusių viso
pasaulio lietuvių bendruomenėse, svarbą, artėjančių
Seimo rinkimų organizavimo
Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje
bei gimimu įgytos pilietybės
išsaugojimo klausimus.
LR Seimo informacija

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas
Antanas Vinkus ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia
Henke.
J. Šedauskienės nuotr.
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LIETUVOS DIPLOMATAI DALYVAVO ATKURTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 30-MEČIO
IŠKILMĖSE ROČESTERYJE, NY

Ročesterio lietuvių bendruomenė šeštadienį, kovo
7 d., iškilmingai paminėjo
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Bendruomenę
ambasadoriaus Rolando
Kriščiūno vardu sveikino ambasados patarėjas Kęstutis
Vaškelevičius, padėkojęs
Amerikos lietuviams už ilgametį Lietuvos laisvės bylos
kėlimą ir Lietuvos nepriklausomybės stiprinimą šiandien.
Diplomatas ragino
Amerikos lietuvius aktyviai
dalyvauti artėjančiuose Seimo
rinkimuose, kuriuose užsienyje gyvenantys piliečiai turės
savo atskirą rinkiminę apygardą.
„Toliau kartu kurkime
saugią, stiprią ir modernią
Lietuvą, kurios laisvė šiandien

užaugina daug talentų- nuo
sporto ir kultūros sričių iki
pasaulinį pripažinimą pelnančių Lietuvos lazerinių
technologijų išradėjų,” – sakė
K.Vaškelevičius.
Renginio dalyvius sveikino Lietuvos garbės konsulas
Niujorko valstijoje Rimas
Česonis, Ročesterio lietuvių
bendruomenės apylinkės pirmininkė Skirmantė Philippone.
Įspūdingą pasirodymą vakaro
metu surengė tautinių šokių
grupė iš Toronto „Gintaras”.
Lietuvos nepriklausomybę
taip pat šventiškai paminėjo
ir Edvardo Gervicko lituanistinės mokyklos Ročesteryje
mokiniai, mokytojai ir mokyklos bendruomenė.
Lietuvos ambasados
Vašingtone informacija

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ SNIEGUOTAME ASPENE

LR garbės konsulate Aspene, CO, Lietuvos Nepriklausomybės
30-mečio šventės dalyviai.
Organizatorių nuotr.

Šių metų kovo 1 dieną LR garbės konsulate
Aspene, CO, vyko Lietuvos
Nepriklausomybės 30-mečio
šventė, kurioje buvo prisimintas mūsų šalies ilgas ir
garbingas kelias į Kovo 11ąją. Šventėje, kurios rėmėjas
– LR garbės konsulas Aspene
dr. Jonas Prunskis, dalyvavo
Denverio lietuviai, netrūko
ir garbingų svečių, tarp kurių buvo ir Linas Vaitkus –
pirmasis lietuvis, atstovavęs

Lietuvai kalnų slidinėjime
olimpinėse žaidynėse. Dr.
Prunskis susirinkusius pasveikino Nepriklausomybės
šventės proga ir aptarė dabartinę Lietuvos politinę padėtį, apibūdino mūsų šalies
ir JAV santykius, pabrėžė,
kaip svarbu JAV lietuviams
kuo aktyviau įsitraukti į šios
šalies ekonominį ir politinį
gyvenimą.
LR garbės konsulato
Aspene informacija

KANADOJE – IŠKILMINGAI PAMINĖTAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO 30-METIS
Š. m. kovo 6-7 dienomis
Otavoje ir Monrealyje Lietuvos
ambasada Kanadoje kartu su
Kanados lietuvių bendruomenės
atstovais iškilmingai paminėjo
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-metį.
„Per 30-metų Lietuva ne tik
užaugino naują, nepriklausomą lietuvių kartą, bet ir užsitikrino aiškias lyderės pozicijas
tarptautinėje arenoje. Šiandien
mes ne tik didžiuojamės vienu
iš greičiausiu viešu internetu
pasaulyje, švariausiu vandeniu Europoje, bet ir Nobelio
premijų vertais moksliniais
atradimais bei pasaulinio masto kultūriniais pasiekimais”, -

minėjo Lietuvos ambasadorius
Kanadoje Darius Skusevičius.
Ambasadorius D. Skusevičius taip pat padėkojo Kanadai už išlaikytą pasitikėjimą
Lietuva net sunkiausiu mūsų
valstybės istoriniu laikotarpiu – Kanada buvo viena iš
šalių, kuri niekada nepripažino
Lietuvos aneksijos.
Specialiai renginiui iš
Lietuvos atvykę muzikantai
- duetas „Tutto a Dio” ir vokalistė N. Radėnaitė – surengė
unikalų muzikinį pasirodymą,
kuriuo liko sužavėti visi renginio dalyviai, tarp kurių ir
aukšti Kanados bei užsienio
šalių pareigūnai. LR URM

Ročesterio, NY lietuvių bendruomenė iškilmingai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
30-metį.
LR URM

JAV LB VADOVO VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE
Kaip jau įprasta, Čikagoje
kiekvieną savaitgalį vyksta bent
po kelis lietuviškus renginius
– ne išimtis buvo ir priešpaskutinis vasario savaitgalis, kurį
daugelis lietuviškų organizacijų skyrė paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai. Ta
proga Čikagoje lankėsi ir JAV
lietuvių bendruomenės Krašto
valdybos pirmininkas Arvydas
Urbonavičius.
Jis kartu su keliais šimtais
žiūrovų žiūrėjo JAV lietuvių
bendruomenės surengtą roko
operos „Priesaika” pristatymą, kuris buvo skirtas Vasario
16-ajai. Ši istorija apie partizanus, kurie pokario metais
paliko savo gimtuosius namus
– naujas patriotizmo gūsis
Lietuvos muzikos padangėje,
bendram kūrybiniam darbui
apjungiantis ir roko muzikantus, ir garsius operos solistus.
Roko operą atliko patriotinio roko grupė „Thundertale”,
solistai Liudas Mikalauskas,
Egidijus Bavikinas bei Sandra
Lebrikaitė.
Esame dėkingi pagrindiniam rėmėjui Lietuvių Fondui,
pagrindiniam organizatoriui
Žygiui Janui, taip pat JAV LB
Čikagos apylinkei, Pasaulio
lietuvių centrui, Čikagos lietuvių Rotary klubui, Lietuvių

A. Urbonavičius su Jaunimo centro tarybos pirmininku Antanu
Rašymu ir Čikagos lituanistinės mokyklos direktore Vida Rupšiene.
JAV LB nuotr.

operai Čikagoje ir visiems,
kieno pastangomis turėjome
galimybę pasidžiaugti šiuo
bendru projektu. Tą patį savaitgalį roko opera „Priesaika”
buvo pristatyta ir Los Angeles
lietuviams, gausiai susirinkusiems švęsti Vasario 16-osios.
Ne už kalnų – dar vienas
šimtus lietuvių sukviečiantis
JAV lietuvių bendruomenės
renginys – Šiaurės Amerikos
lietuvių XVI tautinių šokių
šventė, vyksianti liepos 3-5 d.
Filadelfijoje. Artėjant šventei jos
organizaciniam komitetui darbų
tikrai netrūksta, A. Urbonavičius
dalyvavo tą savaitgalį Pasaulio
lietuvių centre vykusiame kūrybinės grupės posėdyje, kuriame
buvo aptariama šventės meninė
programa.

Šokių šventės Meno komiteto posėdis Pasaulio lietuvių centre.

JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas lankėsi Čikagos
lituanistinėje mokykloje, užsuko į Jaunimo centre šurmuliavusią Užgavėnių mugę, o
kovo 1 d., sekmadienį dalyvavo
Šiupinio puotoje, kurioje koncertinę programą atliko svečiai
iš Indianapolio – lietuviškos
muzikos kapela „Biru Bar”. Šio
daugiau kaip 60 metų tradicijas
turinčio renginio metu surinktos
lėšos bus skiriamos paremti
Karaliaučiaus krašto lietuvišką
veiklą.
A. Urbonavičius dalyvavo
Pasaulio lietuvių centre vykusiame posėdyje, kuriame buvo
aptariami bendro projekto –
šalia Centro kuriamo Vienybės
parko – numatomi darbai.
JAV LB informacija

JAV LB nuotr.
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PO VIENU STOGU

Klivlendo „Aušros” lituanistinėje mokykloje, kurią
lanko suaugusieji ir kartais
po kelis 14-17 m. amžiaus
jaunuolius, po vienu stogu
vyksta keleriopi užsiėmimai.
Viena grupė mokosi lietuvių
kalbos kaip užsienio kalbos. Jų
pamokose vartojamos įvairios
priemonės lietuvių ir anglų
kalbomis – knygos, vaizdogarso įrašai, kompiuterizuoti
dialoginiai kompaktai. Šie
studentai taip pat supažindinami su Lietuvos istorija bei
kultūra. Tie, kurie jau pajėgia
lietuviškai skaityti, dvikalbėse pamokose susipažįsta su
lietuvių literatūros klasikais.
Kadangi šių studentų lietuvių
kalbos mokėjimo lygis įvairus,

kalbos bei rašybos taisyklės
dažnai aiškinamos ne pagal
išankstinį planą, bet pagal
situaciją.
Laisvai lietuviškai kalbančiųjų grupė dalyvauja
apskritojo stalo pokalbiuose
lietuviams aktualiomis, dažnai
polemiškomis, temomis.
Kur ta pastogė? Šv. Kazimiero parapijos Vilties
name, 18031 Marcella Rd.,
Cleveland OH 44119. Už
galimybę ja naudotis mokykla dėkinga parapijos kun.
Juozui Bacevičiui (Joseph
Bacevice). Nauji studentai
mielai priimami.
Vida Bučmienė, Klivlendo
„Aušros” lituanistinės mokyklos direktorė

Klivlendo „Aušros” lituanistinės mokyklos studentai su mokykloje apsilankiusiais LR generaliniu
konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi (stovi viduryje) bei LR garbės konsule Ingrida Bubliene
(stovi antra iš dešinės) ir mokyklos direktore Vida Bučmiene (stovi ketvirta iš dešinės).

JAV WAUKEGAN–LAKE COUNTY APYLINKĖS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ SUSIRINKO Į METINĮ SUSIRINKIMĄ

Po susirinkimo įsiamžino JAV Waukegan–Lake County apylinkės lietuvių bendruomenė ir svečiai.
Viduryje – bendruomenės pirmininkas Gintautas Steponavičius.
Rimanto Kunčo–Žemaitaičio nuotr.

Sekmadienį, kovo 8 d.,
Mundelein miestelyje po Santa
Maria del Popolo parapijos
koplyčioje kunigo Gedimino
Keršio aukojamų šv. Mišių,
į kurias susirinko Šiaurinio
Ilinojaus lietuviai, JAV
Waukegan–Lake County apylinkės lietuvių bendruomenės
valdybos nariai pakvietė visus
į Apylinkės metinį ataskaitinį
susirinkimą, kurio metu buvo
pristatyta finansinė ataskaita,
susirinkusieji buvo supažindinti su valdybos nuveiktais
darbais bei sprendžiami kiti
Apylinkei aktualūs klausimai.
Prasidėjus šv. Mišioms į
Santa Maria del Popolo parapijos koplyčią Mišioms patarnaujančių berniukų buvo iškilmingai įneštos vėliavos – Jungtinių
Amerikos Valstijų, Lietuvos
Respublikos ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava bei įneštas Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos atvaizdas, ir kunigas
Gediminas Keršys, primindamas apie artėjančią Kovo
11–ąją, šiais metais minint
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30–metį, visus, susirinkusius koplyčioje kvietė

dėkoti Dievui už laisvą Lietuvą.
Baigiantis šv. Mišioms, kartu
su šv. Mišiose giedojusiais Aira
Gurauskaite bei Algimantu
Barniškiu, buvo sugiedotas
Lietuvos valstybės himnas ir
iškilmingai išneštos Jungtinių
Amerikos Valstijų bei Lietuvos
Respublikos vėliavos bei
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
atvaizdas, tądien iškeliavęs į
kitus, šiai bendruomenei priklausančios šeimos namus, prie
kurio visą ateinantį mėnesį toje
šeimoje bus meldžiamasi.
Prieš prasidedant Apylinkės
metiniam ataskaitiniam susirinkimui visi, susirinkę Santa
Maria del Popolo parapijos
namų St. Teresės salėje, sveikino gimtadienio proga ir linkėjo
stiprybės bei Dievo palaimos
kunigui Gediminui Keršiui.
Susirinkimui prasidėjus visus
pasveikino susirinkimą vedęs
JAV Waukegan–Lake County
apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintautas
Steponavičius. 2019 m. metinio susirinkimo protokolą perskaitė vicepirmininkė
Violeta Rutkauskienė, metų
financinę ataskaitą pristatė iž-

dininkė Palmira Janušonienė–
Westholm, su valdybos veikla
supažindino ryšių su visuomene
atstovė Vesta Steponavičiūtė,
vaizdinę valdybos veiklos medžiagą parengė ir pateikė ryšių
su visuomene atstovė Elena
Skališienė. JAV Waukegan–
Lake County Apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintautas Steponavičius
pateikė siūlymą dėl Tautinio
solidarumo įnašo rinkimo ir
skirstymo, kuris po trumpų
diskusijų buvo vienbalsiai
priimtas. „Tęskime šią gražią
tradiciją, kurią mūsų tautiečiai
išlaikė per septyniasdešimt
metų”, – kvietė bendruomenės pirmininkas”. Baigiantis
susirinkimui vyko rinkimai į
laisvą kontrolės komisijos nario vietą, į kurią buvo išrinktas
Linas Damašius. Susirinkimui
pasibaigus bendruomenės nariai ilgai neskubėjo skirstytis
namo – prie kavos puodelio
toliau tęsėsi diskusijos ir, kaip
įprasta, neprailgo visiems kartu
praleistas laikas.
„Dirvos” korespondentė
Živilė Gurauskienė, el. p. dirva.press@gmail.com

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO TRISDEŠIMTMETIS PLAČIAI
PAMINĖTAS AIRIJOJE
Airijoje Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
jubiliejaus proga vyko daug
renginių, kuriuos organizavo
Airijos lietuvių organizacijos, mokyklos bei Lietuvos
Respublikos ambasada.
Kovo 1 dieną vyko trečiasis
Airijos lituanistinių mokyklų
konkursas, skirtas Kovo 11 –ai.
Daugiau kaip 140 mokinių iš
šešiolikos mokyklų dalyvavo piešinių konkurse „Piešiu
Lietuvą”, rašinių konkurse
„Mano Lietuva” bei žinių apie
Lietuvą viktorinoje.
Kovo 6 d. du renginius
Nepriklausomybės jubiliejui
skyrė Dublino lietuvių bendruomenė, vadovaujama atlikėjos
Erikos Klimenko. Lietuvos
ambasadoje vyko Nacionalinė
viktorina, o viename iš Dublino
kino teatrų Airijos lietuviams
buvo pristatytas dokumentinis
filmas „Partizanas”.
Kovo 8 d. Dublino Šv.
Andriejaus bažnyčioje vyko
šv. Mišios už Lietuvą, kurias
aukojo Airijos lietuvių katalikų misijos kapelionas kunigas Egidijus Arnašius. Po
šv. Mišių Kovo 11-oji buvo
paminėta nuotaikingu žinomų
Airijos lietuvių atlikėjų koncertu. Koncerte dalyvavo atlikėjai

Nojus, Eimantas Didžbalis, Taja,
Rita Kundrotaitė bei Dublino
Piano ir dainavimo studijos
mokytojai, mokiniai ir atlikėjai: Jūratė Grickienė (vokalas),
Giedrė Adomaitienė (fleita),
Gabrielė Dikčiūtė (violončelė), Mykolas Gricka (fagotas),
Gabrielė Grickaitė (fortepijonas). Šventės dalyvius sveikino
Lietuvos ambasadorius Airijoje
Egidijus Meilūnas ir Dublino
bendruomenės pirmininkė Erika
Klimenko. Minėjimo metu buvo
išskleista Didžioji vienybės
trispalvė.
Kovo 11 dieną ambasadoje
vyko renginys Dublino diplomatiniam korpusui, kurio metu
skambėjo atlikėjo Eimanto
Didžbalio atliekamos dainos.
Tą pačią dieną ambasadoje
susirinkusi Airijos lietuvių atlikėjų iniciatyvinė grupė paskelbė
apie Airijos lietuvių kultūros
asociacijos įkūrimą. Naujos organizacijos tikslas – dar plačiau
puoselėti ir pristatyti lietuvišką
kultūrą Airijoje. Asociacijos vadovais išrinkti žinomi atlikėjai
Erika Klimenko (Taja) ir Darius
Mileris (Nojus).
Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejui skirti renginiai
vyko ir Airijos lituanistinėse
mokyklose.
LR URM

Minėjimo metu buvo išskleista Didžioji vienybės trispalvė. LR URM
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KOVO 11–OJI PAŠTO ŽENKLUOSE

Minint Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30–metį, filatelistas, sfragistas bei kartografas inžinierius
Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis „Dirvos” skaitytojams pristato pirmuosius Lietuvos pašto leistus ženklus, esančius jo
kolekcijoje, kuriuose Lietuvos žemėlapyje rodomos valstybės
sienos sutampa su buvusį administracinį Sovietų sąjungos
vienetą (dalį istorinės Lietuvos) žyminčiomis sienomis, Lietuvą
reokupavus Sovietų sąjungai.
1990 m. Kovo 11-ajai
pažymėti skirtiems pašto
ženklams buvo panaudoti
sovietinės Lietuvos pašto
leisti ženklai su sovietine atributika, atspauduoti Lietuvos
valstybiniu ženklu Vyčiu.
Pirmuosiuose Lietuvos pašto
išleistuose atkurtos Lietuvos
pašto ženkluose – 1990 m.
spalio mėn. Kaune atspausdintuose ir išleistuose į apyvartą keturių nominalų pašto
ženklų (vienspalvių, be klijų
sluoksnio ir neperforuotų) serijoje „Angelas”, – sukurtuose
grafikės, dizainerės Violetos
Skabeikienės, Lietuvos žemėlapyje rodomos valstybės sienos sutampa su buvusį administracinį Sovietų Sąjungos
vienetą žyminčiomis sienomis. Iliustracijoje, Lietuvos
pašto ženkle „Angelas”,
kartografas Rimantas A.
Kunčas–Žemaitaitis žymi
Lietuvos valstybės sienas,
nustatytas pagal Lietuvos ir
Sovietų Rusijos taikos sutartį, pasirašytą 1920 m. liepos
12 d. Maskvoje, į ką turėjo
būti atsižvelgiama atkuriant
Lietuvos Nepriklausomybę.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji
Ta r y b a – A t k u r i a m a s i s
Seimas – pasirašė Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
aktą, kuriame rašoma, kad
atkuriamas 1940 m. svetimos
jėgos panaikintas Lietuvos
Valstybės suvereninių galių
vykdymas ir Lietuva nuo šiol
yra nepriklausoma valstybė.
Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos
Nepriklausomybės aktu, kuris
niekada nenustojo turėjęs teisinės galios, taigi suprantama,
kad Lietuvos valstybės sienos

negali sutapti su buvusiu
administraciniu Sovietų sąjungos vienetu, kas, suprantama, ir turėjo atsispindėti
pirmuosiuose Lietuvos pašto
išleistuose atkurtos Lietuvos
pašto ženkluose. Lietuvos
filatelinės opozicijos visuomeninio judėjimo FILOP ta
proga 2003 m. išleistuose
pašto ženkluose (autorius J.
Gaučas) Lietuvos valstybės
sienos rodomos kaip nustatyta pagal 1920 m. pasirašytą
Lietuvos ir Sovietų Rusijos
taikos sutartį.
Beje, pašto ženklų serijoje
„Angelas” Lietuvos valstybės
siena, einanti ties Klaipėda,
tarsi nutrūksta neapimdama
Klaipėdos krašto, atrodytų nesuprantamai netelpančio pašto
ženkle. Peršasi nuomonė, kad
toks sprendimas nebuvo atsitiktinis – pašto ženklo užribyje
atsidūrusi krašto dalis vizualiai
tampa tarsi mistinė, neegzistuojanti, pasąmonėje jai nejučia
priskiriama vieta kitoje erdvėje.
Galime tik spėlioti, ar tai sietina
su Sovietų sąjungos prezidento
Michailo Gorbačiovo pradėtu
politiniu žaidimu po vadinamojo Lietuvos „akibrokšto” 1990ųjų Kovo 11-ąją. Nepraėjus nė
metams po Nepriklausomybės
paskelbimo Maskvoje buvo
susigriebta, kad Klaipėdą reikėtų prijungti prie Kaliningrado
srities. Buvo suformuota speciali komanda, kuri turėjo atlikti
šią „misiją”, tačiau užgrobimo
planai žlugo.
Lietuvos valstybės sienas,
rodomas kaip nustatyta pagal
1920 m. pasirašytą Lietuvos
ir Sovietų Rusijos taikos
sutartį, nupieštas nežinomo
autoriaus ant Berlyno sienos Vakarų pusėje, galime

Išdidinta voko dalis su piešiniu ant Berlyno sienos inžinieriaus Rimanto Kunčo–Žemaitaičio sukurtame voke.

Lietuvos filatelinės opozicijos visuomeninio judėjimo FILOP ta proga 2003 m. išleistuose pašto
ženkluose (autorius J. Gaučas) Lietuvos valstybės sienos rodomos kaip nustatyta pagal 1920 m.
pasirašytą Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartį (dešinėje paveikslėlio pusėje).

1990 m. Kovo 11–ajai pažymėti skirtiems pašto ženklams buvo
panaudoti likę sovietinės Lietuvos pašto leisti ženklai su sovietine atributika, atspauduoti Lietuvos valstybiniu ženklu Vyčiu,
taip siekiant, kaip rodo filatelistikos patirtis, sumenkinti Lietuvą
okupavusios valstybės simbolius.

matyti kartografo bei sfragisto inžinieriaus Rimanto
Kunčo–Žemaitaičio sukurtame ir Lietuvos įstojimui į
NATO skirtai progai 2004
m. Filatelistų draugijos
„Lietuva” išleistame suvenyriniame voke, beje, autoriui
pasirašytame paties Lietuvos
kariuomenės vado generolo
majoro Jono Kronkaičio.
„Dirvos” korespondentė
Živilė Gurauskienė, el. p.
dirva.press@gmail.com

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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JAU TRISDEŠIMT METŲ

Leonas Milčius
Jau trisdešimt metų, net trisdešimt metų
Esi, Lietuvėle, laisva.
Bet mes su šia laime seniai apsipratom,
Sovietų tvarkos nebėra.
Sąjūdžio dienos toli praeity,
Lyg būtų sparnais nuplasnoję.
Tik sugrįžta viena, šviesi ir graži —
Tai Kovo vienuoliktoji.
Audringoj nakty sužibai žvaigždele,
Kurią priėmė Dangus pas save,
Kad einant lietuviams gimtąja žeme,
Jie alsuotų laisvai krūtine.
Kad eitų ir keltų darbais tėviškėlę,
Ją puoštų gražiausiais žiedais,
O vėtrai ir negandai vėlei užėjus,
Pavirstų narsiais sakalais.
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras dr. Leonas Milčius.

L. Milčiaus nuotr.

DĖL KORONAVIRUSO VYRIAUSYBĖS PREMIJŲ LAUREATŲ
ŠVENTĖ BUVO KUKLESNĖ, BET DŽIAUGTASI
„BEVEIK LAISVA VISUOMENE”

Kovo 9 d. Vyriausybės rūmuose, Baltojoje salėje, pagerbti Vyriausybės kultūros ir meno
premijų laureatai. Atsižvelgus į
Lietuvoje paskelbtą ekstremalią
padėtį dėl koronaviruso, šiemet
pakeistas šio renginio pobūdis – į pagerbimo ceremoniją
kviesti tik premijų laureatai be
lydinčiųjų asmenų.
Tokiu būdu siekta kuo labiau
sumažinti užsikrėtimo koronavirusu riziką. Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatus
sveikino Ministras Pirmininkas
Saulius Skvernelis, sakydamas:
„Geriausi atradimai, pasiekimai
atsiranda, kai turime didžiulį
iššūkį.”
„Galime paaimanuoti, kad
nesame ten, kur įsivaizdavome save, bet ėjome didžiuliais
žingsniais. Kultūros, meno
žmonės – reikšminga mūsų
visuomenės dalis, nes tai yra kritinio mąstymo žmonės, o tokių
trūksta – juk lengva pasiduoti
bandos jausmui. Didžiuokimės,
kad turime laisvą šalį ir beveik
laisvą visuomenę”, – kalbėjo S.
Skvernelis.
Kultūros ministras
Mindaugas Kvietkauskas
teigė: „Pasitikdami valstybės
trisdešimtmetį, pasidžiaukime, kad savo tikrovę galime kurti patys – niekas
nenurodinėja, ką ir kaip daryti. Lietuvos menininkai
šiame procese labai svarbūs.”
M. Kvietkauskas pastebėjo
augančią valstybės paramą
kultūrai: „Auga kultūros darbuotojų atlyginimai, mūsų
kultūros centrai, teatrai, muziejai atsinaujina.”
Ceremonija pradėta smuikininkės Rusnės Mataitytės
muzikiniu pasveikinimu.
Beveik 13 tūkst. eurų
premijos skirtos meno istorikei, parodų kuratorei Rasai
Antanavičiūtei, grafikui, kaligrafui Albertui Gurskui, daili-

ninkei Severijai InčirauskaiteiKriaunevičienei, baleto artistui
Vytautui Kudžmai, aktorei, režisierei Birutei Marcinkevičiūtei
(Mar).
Premijos taip pat skitos
rašytojui Jaroslavui Melnikui,
kino operatoriui Algimantui
Mikutėnui, choreografei, šiuolaikinio šokio atlikėjai Airai
Naginevičiūtei-Adomaitienei,
tapytojai Audronei
Petrašiūnaitei, altininkui
Petrui Radzevičiui, kompozitorei Žibuoklei Rosaschi
(Martinaitytei) ir menininkei
Laisvydei Šalčiūtei.
R. Antanavičiūtė kalbėjo:
„Esu laiminga, kad gimiau
mažoje šalyje, nes kelias iki
tokio prizo čia trumpesnis. Jei
rimčiau, esame tiesiog arčiau
sprendimus priimančių. Mūsų
tiek mažai, kad kiekvienas
esame svarbus. Jei visi darysime tai, kuo labiausiai tikime,
Vyriausybei gali pritrūkti prizų.”
Vyriausybės premijų teikimas. Rasa Antanavičiūtė ir
Saulius Skvernelis
„Šimtas metų nuo tada, kai
Vilniuje pradėta dėstyti kaligrafija. Lietuva, turėdama tokią
trumpą kaligrafijos įvaldymo
istoriją, spėjo pasivyti kitas
šalis”, – džiaugėsi grafikas A.
Gurskas.
S. Inčirauskaitė-Kriaunevičienė LRT.lt tvirtino, kad šią
premiją gavo ne tik už savo kūrybinę, bet ir pedagoginę veiklą
bei kuratorinę veiklą.
J. Melnikas kalbėjo: „Esu
rašytojas fantastas, siurrealistas,
šitas ligos grėsmės laikotarpis
man tinka. Iš filosofiškos pusės, mes susimąstėme, kokiame pasaulyje mes gyvename.
Įsivaizduokite nekultūringą
Lietuvą, kam reikalinga tokia
šalis? Žmogų sukuria kultūra.
Nepriklausomybę turime todėl,
kad lietuviai buvo dvasingi ir
kultūringi žmonės.”

B. Marcinkevičiūtė pasakojo: „Mano tėvai – Laptevų
jūros tremtiniai. Mano seneliai
taip pat buvo tremtyje. Mes
tokie laimingi, kad galime būti
savimi.” B. Marcinkevičiūtė

Galbūt ir galėjom daugiau padaryti,
Kad jaustųs laimingas žmogus
Ir niekam netektų namų išmainyti
Į svetimus, šaltus kraštus.
.............................................
Kažko nemokėjom, kažkur gal ir klydom,
Gal dešimtmečiai buvo trumpi.
Tik vis tiek pasidžiaukim, jubiliejus pražydo
Trispalvėm lietuvio širdy.
					
2020-03-04
					
Raudondvaris

Vyriausybės premijų teikimas. Birutė Marcinkevičiūtė ir Saulius Skvernelis.

perskaitė garsios aktorės Unės
Babickaitės dienoraščio ištrauką: „Menas amžinas, o gyvenimas trumpas”. Ji palinkėjo
Vyriausybei nepamiršti prioriteto kultūrai. LRT.lt aktorė komentavo, kad, kurdama istorinės asmenybės vaidmenį, daug
gauna pati ir leidžia žiūrovui
pažinti istorines asmenybes,
net ir tokias kontraversiškas,
kaip Salomėja Neris.
„Labai gaila, kad negaliu
pasakyti, kad priimu apdovanojimą kaip avansą ateities
darbams, bet šiandien mano
sieloje šventė. Darbo metai nebuvo lengvas pasivaikščiojimas.
Dabar puiki proga iš viršaus
pamatyti savo pasiekimus ir
nuspręsti, kas tai buvo: profesionalumas ir principingumas, ar
tik populiarumas. Man visuomet
svarbesni buvo du pirmieji”, –
sakė V. Kudžma.
Kompozitorė Žibuoklė
Martinaitytė kalbėjo: „Kad

menas neliktų konceptualiame
lygmenyje, reikia visuomenės
ir valstybės palaikymo. Gyvenu
Niujorke ir valstybės palaikymas labai svarbu. Mums, kūrėjams, svarbu išgirsti, kad esame
vertinami už tai, kokie esame.
Meno tikslas komunikuoti su
žiūrovu, kitaip jis neįvyksta.”
A. Petrašiūnaitė prisiminė:
„Patologiškai norėjau mokytis
tapybos. Kai pradėjau savo kūrybinį kelią, niekas manęs labai
nepalaikė ir sakė, kad tapytojos
kelias niekur neveda. Lietuva
tapo nepriklausoma, viskas
pradėjo keistis, pradėjo keistis
ir mano tapyba. O grafika man
atidarė laisvės kelią.”
„Kultūra praturtina kiekvieną žmogų ir gyvenime, ir darbe.
Negaliu kultūros renginiuose
atsidžiaugti lankytojų gausa.
Jei kultūrai skiriamas dėmesys,
mažiau blogio lieka valstybėje.
Kultūra ir virusą įveiks”, – teigė
P. Radzevičius.

D. Umbraso/LRT nuotr.

A. Naginevičiūtė-Adomaitienė tvirtino: „Kūryba – tikroji
laisvės forma. Ši premija –
įvertinimas visų menininkų,
kurie pasirinko būti nekompromisiškais.” Kalbą ji užbaigė
Hermanno Hesses mintimi,
linkinčia nepasiduoti provokacijai ir nebūti drungnai patogiais.
A. Mikutėnas sakė: „Mažiau
liaupsinimų, daugiau darbų.
Garbė Tėvynei.”
L.Šalčiūtė ceremonijoje dalyvauti negalėjo.
Pretendentus iš 40 pateiktų
pasiūlytų menininkų komisija
atrinko dar gruodį.
Premijos skiriamos Lietuvos,
taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir
meną bei ypatingus šios srities
nuopelnus. Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos
nuo 1997 m.
Austėja Mikuckytė-Mateikienė, LRT.lt
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PASKUI ŽYDRĄJĄ PAUKŠTĘ

„Dirva” sveikina skaitytojus Tarptautinės teatro dienos proga, minimos kovo 27-ąją, kuri paskelbta švente XI Tarptautinio
teatro instituto kongrese, vykusiame Vienoje, patvirtinus
UNESCO. Šventė minima nuo 1962 metų.

teatro scena. Žymesni Balio
Barausko vaidmenys:
Artūras, Rivaresas (E.
Voinič. Gylys. 1959 m. Rež.
A. Žadeikis), Tartalija (K.
Gocis. Karalius elnias. 1965.
Rež. P. Gaidys), Konstantinas
(J. Glinskis. Po svarstyklių ženklu. 1976. Rež. P.
Gaidys). Šį – Čiurlionio –
vaidmenį aktorius ypač brangino. Jo aktorinėje paletėje Džordžas (E. Olbis. Kas
bijo Virdžinijos Vulf? 1978.
Rež. V. Čibiras), Vištelė (I.
Kočerga. Laikrodininkas ir
višta. 1967. Rež. P. Gaidys),
Kmita (J. Marcinkevičius.
Čičinskas. 1975. Rež. P.
Gaidys), Henrikas lV (L.
Pirandelas. Henrikas lV.
1977. Rež. G. Mackevičius),
Močalkinas (A. Kopkovas.
Dramblys. 1977. Rež. P.
Gaidys), Sargas (S. Canevas.
Paskutinė Sokrato naktis.
1991. Rež. A. Pociūnas),
Popiežius (Ž. Betenkortas.

J. Grušo „Barbora Radvilaitė” Barbora ir Žygimantas Augustas
(1973. Rež. B. Gražys.).

Įsimintinais skirtingų moterų vaidmenimis stebino
Marija Černiauskaitė. Nuo
mažens pradėjusi šokti ir
vaidinti, o vėliau – ir režisuoti, ji troško būti tik aktore.
Mokėsi Zarasuose, čia baigė
gimnaziją, kurią vėliau su
meile vadino Baltąja gulbe.

M. Sebastijano „Bevardė žvaigždė” - Mona ir mokytojas (1962 .
Rež. V. Jasinskas.),

Marija Černiauskaitė
(1931-2019) ir Balys
Barauskas (1929-2003) –
legendiniai Klaipėdos dramos
teatro aktoriai, abu pelnę
aukščiausius to meto sceninius apdovanojimus – nusipelniusių ir Liaudies artistų vardus. Savo kūrybinėje
biografijoje kiekvienas turi
gerokai per šimtą įvairiausių
vaidmenų, gerai ir puikiai
įvertintų žiūrovų bei kritikų.
Jie – ežeringo Aukštaitijos
krašto vaikai. Marija gimė
Zarasuose, o Balys – Ažėnų
kaime, šalia Dūkšto. Skirtinga
jų patirtis ir skirtingi motyvai
atvedė juodu į vieną bendrą
tikslą – teatro sceną. „Nuo
čigono iki popiežiaus”, –
juokėsi Balys. „Nuo vergės
iki imperatorės”, – antrino
Marija.
Balys Barauskas mokėsi
Gubavos pradinėje mokykloje. Baigė Vytauto Didžiojo

gimnaziją Vilniuje. Svajojo
tapti dailininku. Pomėgis piešti lydėjo jį nuolat. Piešdavo
šaržus užrašų paraštėse, liejo
akvarele, tapė, kalė metalą.
Peizažai, jūra ir burės – jo
paveikslų pagrindiniai motyvai. Beje, buvo aistringas
buriuotojas. Akivaizdu, kad
gražieji rytų Lietuvos krašto
ežerai paliko neišdildomą
įspūdį, lydėjusį jį per visus
gyvenimo metus.
Iš savo tėvų ir senelių jis
buvo paveldėjęs darbštumą
bei išradingumą. Aktorius,
pagrindinių vaidmenų atlikėjas namie taisė batus,
elektros prietaisus, meistravo
papuošalus, darydavo remontą ir viską, ko tik prireikdavo.
Daug ko išmokė dukras ir
anūką, o svarbiausia – perdavė jiems gilų ir tikrą meilės
gimtinei pajautimą.
Visgi pagrindinis jo pomėgis ir darbas – dramos

Balys Barauskas Karmeno vaidmenyje 1972 metų televizijos filme
„Tadas Blinda” (rež. B. Bratkauskas.).

Džema ir Rivaresas. E.Voinič „Gylys”. 1959. (Rež. A. Žadeikis).

Diena, kai buvo pagrobtas
popiežius. 1998. Rež. P. P.
Fišeris). Bei atliko daugybę
įvairiausių antraplanių ar
epizodinių vaidmenų.
Balį Barauską žiūrovai labai mylėjo, o ypatigą populiarumą jis pelnė
Karmeno vaidmeniu 1972
metų Lietuvos televizijos
filme „Tadas Blinda” (rež. B.
Bratkauskas). Be šio sukūrė ir
daugiau vaidmenų televizijoje
bei kine. Edvardas „Juliuje
Janonyje”, Berankis „Kunigo
naudą velniai gaudo”, Tėvas
„Viliuje Karaliuje”, ir kt.
Profesionalūs kritikai dažnai
pabrėždavo Barausko talentą
komediniams vaidmenims,
meistrišką improvizaciją bei
gilų personažų dramatizmą.

1950 metais su lagaminėliu,
pilnu Holivudo artistų nuotraukų, Černiauskaitė atvyko į Vilnių ir įstojo į teatro
studiją. Čia susitiko su savo
būsimuoju vyru kraštiečiu
Baliu Barausku. 1953 metais
jie atvyko dirbti į Klaipėdos
dramos teatrą, o po poros
metų susituokė. Bažnytinę
santuoką įregistravo slapta,
gastrolių Zarasuose metu.
Marija Černiauskaitė –
pirmoji Lietuvos teatro scenos Džiuljeta (Šekspyras.
Romeo ir Džiuljeta. 1955.
Rež. V. Limantas). Ji ir Olesia
(Kuprinas. Olesia. 1954. Rež.
K. Juršys), Nila Snižko (A.
Salynskis. Būgnininkė. 1959.
Rež. V. Jasinskas), Kordelija
(Šekspyras. Karalius Lyras.

1961. Rež. L. Kalmetas) ir
Nataša (E. Radzinskis. 104
puslapiai apie meilę. 1965.
Rež. N. Guseva). Puikiai
žiūrovų ir kritikų įvertinta
Morta (Just. Marcinkevičius.
Mindaugas. 1969), Benygna
(Just. Marcinkevičius.
Mažvydas. 1976), Žozefina
(F. Brukneris. Napoleonas
Pirmasis. 1985) ir Džinė
Horton (R. Harvudas.
Kvartetas. 2003). Šiuos spektaklius režisavo P. Gaidys
– Klaipėdos dramos teatro
meno vadovas.
Kolegų bei draugų Marija
buvo mylima ir gerbiama už
savo santūrumą, dėmesingumą ir darbštumą. Laisvalaikiu
ji labai daug skaitė (ir lenkų,
rusų kalbomis), domėjosi
istorija, iškilių žmonių biografijomis. Mėgo megzti,
nerti vašeliu, mokėjo daugybę
lietuvių liaudies dainų. Buvo
šeimos vertybių puoselėtoja. Atostogų metu Marija ir
Balys Barauskai dažniausiai patraukdavo į išsiilgtą
gimtinę. Aplankydavo kapus
kalneliuose, pasimėgaudavo
nuostabia, visai kitokia nei
prie jūros, gamta, pabendraudavo su giminėmis ir
kaimynais, neužmiršdavo ir
savo buvusių klasės draugų
bei mokytojų, kurie taip pat
jų visada laukdavo.
Per penkiasdešimt darbo vienoje scenoje metų
Marija Černiauskaitė ir Balys
Barauskas vaidino vaikus
ir gyvūnus, mylimuosius ir
priešus, vargšus ir valdovus. Teatrui reikšmingi pastatymai, kuriuose aktoriai
– vyras ir žmona – atliko
pagrindinius vaidmenis poroje buvo: M. Sebastijano
„Bevardė žvaigždė” – Mona
ir mokytojas (1962 . Rež. V.
Jasinskas), J.Grušo „Barbora
Radvilaitė” –Barbora ir
Žygimantas–Augustas (1973.
Rež. B. Gražys), J. Glinskio
„Po svarstyklių ženklu” –
Sofija ir Konstantinas (1976.
Rež. P. Gaidys), E. Olbio
„Kas bijo Virdžinijos Vulf?”
– Marta ir Džordžas (1978.
Rež. V. Čibiras), A.Strinbergo
„Tėvas” – Laura ir Rotmistras
(1989. Rež. P. Gaidys) bei
daug kitų, iki šiol gyvų dėkingos publikos atmintyje.
Simboliška, jog paskutinis spektaklis, kur jiedu
vaidino vyrą ir žmoną, – M.
Meterlinko „Žydroji paukštė”
(1998. Rež. K. Žilinskas).
Senelis Tilis ir senelė Tilė,
kurie atgyja pomirtiniame
pasaulyje, kai juos kas nors
pamini. Taigi ačiū, kad skaitėte ir prisiminėte.
Eglė Barauskaitė-Meškauskienė, Jūratė Barauskaitė
Spaudai parengė „Dirvos”
korespondentė Živilė Gurauskienė, el. p. dirva.press@
gmail.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
Kovo 29 d., sekmadienį, po 11:00 val. r. šv. Mišių Šv. Kazimiero
salėje (18022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119) vyks tradicinė
skautijos mugė.
„Dirvos” inf.
Balandžio 18 d., šeštadienį, nuo 6:30 val. vakaro iki 9:00 val.
vakaro, ir balandžio 19 d., sekmadienį, nuo 12:00 iki 2:00
val. po p. Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje vyks Mariaus
Narbutaičio skulptūrų paroda. Rengia vyr. skaučių „Židinys”
Birželio 14 d., sekmadienį 2 val. p. p. United Latvian Ev.
Lutheran šventovėje (1385 Andrews Ave., Lakewood, OH
44107), vyks Baisiojo 1941 m. birželio ekumeninės pamaldos. Šį liūdną minėjimą rengia Baltic American Committee of
Greater Cleveland.
„Dirvos” inf.

Klivlendo vyr. skautės židinietės aptarė Mariaus Narbutaičio meno darbų artėjančią parodą, kuri
įvyks balandžio 18 -19 dienomis Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje. Nuotraukoje: sesės drauge
su menininku Marium Narbutaičiu ir jo metalo skulptūra „Opozicija”.
Rūtos Degutienės nuotr.

LIETUVA PADOVANOJO AMERIKOS ŽMONĖMS
MAŽIAUSIĄ PASAULYJE JAV KAPITOLIJAUS PASTATO KOPIJĄ

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga Lietuva padovanojo Amerikos žmonėms JAV
Kapitolijaus pastato nano ko-

piją, kurią Lietuvos lazerių
technologai gamino tris mėnesius. Ši kopija yra 60,000 kartų
mažesnė negu pats pastatas.
Ant Kapitolijaus kupolo esanti

Laisvės skulptūra yra 10 kartų
mažesnė už žmogaus lastelę.
Ši dovana buvo oficialiai
buvo perduota į JAV Smithsonian
instituto nuosavybę kovo 11 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo, vykusio JAV
Kongreso bibliotekoje, metu.
„Maža dovana, tačiau ji
simbolizuoja didelę Lietuvos
ir Amerikos draugystę, kuri
paremta laisvės ir demokratijos
vertybėmis,” Kovo 11-osios
priėmimo metu sakė Lietuvos
ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas.
Ambasadorius dovaną įteikė
JAV Atstovų Rūmų nariui ir
Baltijos draugų grupės pirmininkui John Shimkus, kuris taip
pat yra ir Smithsonian instituto

Tarybos narys, bei Smithsonian
instituto Amerikos istorijos muziejaus direktorei Anthea Hartig.
„Ši dovana yra Lietuvos
simbolinė padėka Amerikai už
Lietuvos laisvės palaikymą per
visą mūsų dvišalių santykių istoriją. Dovana taip pat iliustruoja
kiek daug talento ir kūrybiškumo egzistuoja laisvose visuomenėse. Per 30 Nepriklausomybės
metų Lietuva padarė didelę pažangą, ir mes norime pasidalinti
savo sėkmės istorijomis su visu
pasauliu,” sakė R.Kriščiūnas.
Nano kopija yra tokia maža,
kad ji tilptų adatos skylutėje, o
jos aukštis yra 0.15 mm, ir ji
atrodo kaip maža dulkelė ant
stiklo paviršiaus.
Šią JAV Kapitolijaus pastato kopiją sukūrė Lietuvos
kompanija „Femtika”, gaminanti lazerius žinomus visame

pasaulyje. Į modernių įrenginių gamybą medicinos srityje
besiorientuojanti, 90 procentų
savo produkcijos į Japoniją,
Šveicariją, Prancūziją ir kitas
šalis eksportuojanti „Femtika”
yra vertinama dėl savo inovatyvių sprendimų, leidžiančių
įgyvendinti tokius projektus,
kurie dar neseniai atrodė sunkiai įsivaizduojami. Dovanos
perdavimo ceremonijoje taip
pat dalyvavo ir „Femtikos”
vadovas Vidmantas Šakalys.
Renginio metu Lietuvą
sveikino senatorius iš Ilinojaus
valstijos Richard Durbinas
bei Atstovų Rūmų narys
iš Nebraskos Don Bacon.
Lietuvos ir JAV himnus grojo
Pensilvanijos nacionalinės
gvardijos ansamblis.
LR ambasados Vašingtone
inf.

PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI SKIRTA PARODA ČIKAGOJE SUKVIETĖ SUSIBURTI TAURAGIŠKIUS

Vasario 22 d. viename iš
Čikagos priemiesčių Lemonte,
Pasaulio lietuvių centre, įsikūrusioje Lietuvių dailės
muziejaus meno galerijoje
„Siela” vyko fotografo Renaldo
Malycho parodos „Mano šalies
prezidentas” pristatymas, jame
dalyvavo ir nuotraukų autorius.
Tai jau antroji tauragiškio paroda, skirta Prezidentui Valdui
Adamkui.
Parodos autorių pristatė
galerijos direktorė Asta Zimkus
– Renaldas Malychas dirba
Tauragės krašto laikraštyje
„Tauragės kurjeris”, jis yra profesionalus fotografas, priklauso
Lietuvos spaudos fotografų
klubui, Lietuvos fotomenininkų sąjungai, Tauragėje veikiančiam bendraminčių klubui
„Fotojūra”.
Fotografas papasakojo, kaip
gimė idėja sukurti šią parodą.
Jam kartu su kitais žurnalistais
prezidentavimo metu teko lydėti Valdą Adamkų į keliones,
kurių metu įamžindavo mūsų

šalies vadovo susitikimus.
Žurnalistai turėjo galimybę
apsilankyti vietose, kuriose
paprastai nesilanko turistai –
tų šalių prezidentūros, karalių
rūmai ir pan. Skrendant namo
Valdas Adamkus ateidavo pas
žurnalistus pasidalinti vizito
įspūdžiais ir pabendrauti. R.
Malychas džiaugiasi turėjęs
unikalią galimybę iš arti pamatyti, kaip buvo plėtojama
užsienio politika. Jam kilo
mintis, jog Prezidento vizitai
ir jų užkulisiai verti atskiros
parodos, ir juos norėjęs parodyti kuo platesniam žmonių
ratui. Taip 2007 metais gimė
pirmoji paroda „Kur baigiasi
Europa?”, jos atidaryme dalyvavo ir Prezidentas Valdas
Adamkus. Artėjant šalies vadovo 90 metų jubiliejui fotografas dar kartą peržiūrėjo
vizitų nuotraukas ir iš anksčiau
nerodytų nuotraukų paruošė
antrąją parodą „Mano šalies
Prezidentas” – joje pristatomos
nuotraukos iš oficialių vizitų

Ispanijoje, Turkijoje, Gruzijoje,
Armėnijoje, Azerbaidžane,
Rumunijoje.
Ši paroda eksponuojama
Lietuvos Respublikos Seime,
vėliau keliavo po Lietuvą.
Mintis ją atvežti į Čikagą,
kur Valdas Adamkus praleido nemažai laiko, fotografui
kirbėjo jau seniai. Pasak R.
Malycho, pagaliau tai pavyko padaryt tik jo pažįstamų
tauragiškių dėka, dabar gyvenančių Jungtinėse Valstijose.
Tad neatsitiktinai į parodos
atidarymą susirinko gražus
būrys iš Tauragės kilusių ar ten
anksčiau gyvenusių – kai kurie
iš jų buvo pažįstami, kai kurie
turėjo progą susipažint ir pabendraut vakaro metu. Tokiu
susitikimu pasidžiaugė iš Nju
Haveno į Čikagą atskridusi
tauragiškė Sigita Šimkuvienė,
padėjusi pasirūpinti parodos
atgabenimu šiapus Atlanto.
Ji pristatė dar vieną vakaro
svečią – operos solistą Liudą
Mikalauską. Šis tauragiškis,

atskridęs į Čikagą kartu su
kitais roko operos „Priesaika”
atlikėjais, visų širdis sušildė
padainavęs keletą lietuvių
autorių dainų. Sustoję nusifotografuoti tauragiškiai buvo
maloniai nustebinti –Diana
Aleknaitė išskleidė šia proga
atsineštą Tauragės vėliavą,

tapusią gražiu simboliu mus
vienijančios bendrystės – kad
ir kur bebūtume...
Paroda „Mano šalies prezidentas” galerijoje „Siela” buvo
eksponuojama iki kovo 8 d.,
vėliau planuojama ją pristatyti
kituose JAV miestuose.
Loreta Timukienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KNYGA APIE SMETONŲ GIMINĖS VARGUS
„Dirva” gavo knygą „Pabėgimas iš Taljanų” , parašytą Sigutės Smetonaitės, kuri
yra Lietuvos Respublikos
Prezidento Antano Smetonos
brolio Motiejaus anūkė. Ši knyga yra ir jos pačios prisiminimai,
ir surinkti iš įvairių šaltinių apie
jų pergyventus sunkumus.
Knygos viršelis yra kietas,
sudaryta iš 151 puslapio, joje
yra 147 pasakojimai. Dauguma
jų apima Smetonų šeimas. Ši
knyga pateikia duomenų apie
Smetonų giminės vargus.
„Dirvos” inf.
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NESKLANDUMAI GRAIKIJOJE – SUSTABDYTA OLIMPINĖS UGNIES KELIONĖ
Vos kovo 12 d. prasidėjusi
olimpinės ugnies kelionė buvo
sustabdyta jau po paros – pranešama, kad dėl koronaviruso
protrūkio teko keisti pirminius
planus ir ją nutraukti, rašo
BBC.
Ugnis simbolinėje ceremonijoje buvo uždegta Olimpijoje
ir kitą dieną pasiekė Spartos
miestą, kur dalyvavo ir žymus
Holivudo aktorius Gerardas
Butleris.
Visgi ugnies kelionę teko
stabdyti jau antrąją jos dieną.
„Tai buvo geriausias įmanomas sprendimas siekiant
suvaldyti viruso plitimą. Labai
gaila ir dėl to, jog ugnies
kelionė visada sutraukdavo

didžiules minias, kurios būdavo svarbi ceremonijų dalis”, –
buvo rašoma graikų olimpinio
komiteto pranešime.
Tiesa, esminio plano tai
nekeičia – kovo 19 dieną ugnis
bus perduota Tokijo žaidynių organizatoriams, tiesa,
ceremonija taip pat vyks be
žiūrovų.
Žaidynių organizatoriai
tikisi, jog ugnies kelionė šalyje vyks kaip ir planuota ir
startuos jau kovo 26-ąją.
Tiesa, neatmetama galimybė, kad žaidynės gali būti
nukeltos į vėlesnį metų laiką,
jei situacija su virusu nepasikeis. Pirminė žaidynių starto
data lieka liepos 26-oji. LRT

JAPONIJOS PREMJERAS NEABEJOJA:
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS ĮVYKS!

Japonijos ministras pirmininkas
Shinzo Abe.
AP

Japonijos premjeras Shinzo
Abe ramina sporto pasaulį –

2020 metų Tokijo olimpinės
žaidynės įvyks, ir ne vėliau
nei planuota.
Koronavirusas jau sujaukė
visą sporto pasaulį, kai masiškai buvo pradėti stabdyti
visų sporto šakų čempionatai,
o kai kurie, kaip ir Lietuvos
krepšinio lygos atveju, visiškai
nutraukti.
Nepaisant to, Japonijos
premjeras yra įsitikinęs, kad
krizė bus suvaldyta ir Japonija
galės priimti visus sportininkus bei komandas.
„Mes užkirsime kelią in-

Graikijoje įžiebta olimpinė ugnis.

AP nuotr.

fekcijos plitimui ir olimpinės
žaidynės vyks pagal planą”,
– BBC cituoja S. Abe žodžius.
Kovo 26 dieną Fukušimoje
turi prasidėti olimpinio deglo nešimo estafetė, kuri nusiplieks per visą Japoniją.
Kaip teigia Tokijo gubernatorė
Yuriko Koike, šalis darys viską, kad ši ceremonija įvyktų.
„Mes imamės visų priemonių, kad deglo nešimo ceremonija būtų įmanoma mūsų
šalyje”, – teigė politikė.
Skelbiama, kad Japonijoje
iš viso koronavirusu užsikrėtė
1 400 žmonių, mirė – 28. LRT

ASPENE, CO VARŽĖSI KALNŲ SLIDINĖTOJAI

Varžybų dalyviai.

Pateikiame šių metų varžybų rezultatus:
Vyrai – absoliutūs
laimėtojai
1. Linas Vaitkus
2. Tomas Przezdziakas
3. Darius Vaitkus
Moterys – absoliučios
laimėtojos
1. Kotryna Vaitkienė
2. Paula Koopermanienė
3. Sofija Vaitkutė
Vyrai – grupė A
1. Linas Vaitkus
2. Darius Vaitkus
3. Matas Geleske
4. Andrius Geleske
Vyrai – grupė B
1.Tomas Przezdziakas

LR garbės konsulato Aspene, CO nuotr.

2. Edvardas Mickus
3. Steponas Koopermanas
Moterys – grupė A
1. Kotryna Vaitkienė
2. Sofija Vaitkutė
Moterys – grupė B
1. Paula Koopermanienė
2. Rasa Bacevičienė
Paskutinę vasario dieną
į Kolorado valstijoje esančius snieguotus Steamboat
Springs kalnus rinkosi slidinėjimo entuziastai – ten
vyko kasmetinės Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) organizuojamos
kalnų slidinėjimo varžybos.
Sulaukta nemažo būrio slidi-

nėjimo mėgėjų, tarp jų buvo
ir Linas Vaitkus, kuris kartu
su Lietuvos slidinėjimo komanda 1998 m. dalyvavo
Žiemos olimpinėse žaidynėse. Oras pasitaikė puikus,
susirinkusieji džiaugėsi galimybe praleisti savaitgalį
gražios gamtos apsuptyje
ir išmėginti
jėgas slidinėjimo rungtyse.
ŠALFASS
ir LR garbės
konsulato
Aspene, CO
informacija

Savings - 1.31 %
IRA - 1.51 %

APY*

APY*

*APY - ANNUAL PERCENTAGE YIELD

MOBILE BANKING | INTERNATIONAL WIRES
CREDIT/DEBIT CARDS | SAVINGS | CHECKING

310.828.7095 | info@clcu.org

www.clcu.org

