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Užsienio reikalų ministe-
rija informuoja, kad Lietuvos 
Respublikos rinkėjai, gyvenan-
tys užsienio valstybėse ar rin-
kimų dienomis jose būsiantys, 
jau gali registruotis balsavimui 
Respublikos Prezidento rinki-
muose, vyksiančiuose gegu-
žės 11 dieną, ir rinkimuose į 
Europos Parlamentą gegužės 
25 dieną.

Nuo vasario 1 d. pradėjo 
veikti naujoji Vyriausiosios 
rinkimų komisijos Rinkėjų, bal-
suojančių užsienyje, elektroninė 
registracijos sistema.

Balsavimas bus organizuoja-
mas visose Lietuvos diplomati-
nėse atstovybėse ir konsulinėse 
įstaigose. Balsuoti bus galima 
paštu arba asmeniškai atvykus 
į atstovybę. 

Naujoji elektroninė registra-
cijos sistema suteikia galimybę 
rinkėjams, pageidaujantiems 
balsuoti užsienyje, per kelias 
minutes užsiregistruoti bal-
savimui ir būti įtrauktiems į 
atitinkamos Lietuvos diploma-
tinės atstovybės ar konsulinės 
įstaigos rinkėjų sąrašus.

Rinkėjai, įvedę Lietuvos 
Respublikos asmens tapatybę 
bei pilietybę patvirtinančio do-
kumento duomenis ir prisijungę 
prie elektroninės registracijos 
sistemos, gali pateikti Rinkėjo 
registracijos prašymą.

Užpildytas ir patvirtintas 

Vilnius, vasario 15 d. 
(ELTA). Lietuvos žmones 
Valstybės atkūrimo dienos 
proga pasveikino Prancūzija ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos.

Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
gavo Prancūzijos Prezidento 
Francoise Hollande sveiki-
nimo laišką. JAV Prezidento 
Barack Obama sveikinimus 
perdavė JAV Valstybės sekre-
torius John Kerry. 

„Valstybinės šventės pro-
ga siunčiu Jums ir visiems 
Lietuvos žmonėms nuo-
širdžiausius sveikinimus. 
Džiaugiuosi tvirta mūsų ša-
lių draugyste ir kokybišku 
bendradarbiavimu. Lietuvos 
pirmininkavimas ES Tarybai 

Maskvoje su darbo vizitu viešintis Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistras Frank-Walter Steinmeier (k.) paragino kolegą Sergej Lavrov 
padėti įveikti krizę Ukrainoje.                               EPA-ELTA nuotr.

prašymas automatiškai atsiras 
Lietuvos atstovybės, kurioje rin-
kėjas ketina balsuoti, sąrašuose. 
Jei rinkėjas apsistojęs valstybė-
je, kurioje nėra Lietuvos atsto-
vybės, registracijos sistemoje 
reikia įrašyti valstybę, kurioje 
rinkėjas gyvena ar yra laikinai, 
ir sistema automatiškai parinks 
artimiausią Lietuvos atstovybę, 
kurioje bus galima balsuoti 
paštu. 

Registracijos prašyme rinkė-
jas taip pat turi pasirinkti, kokiu 
būdu jis pageidauja balsuoti – 
paštu arba asmeniškai atvykus į 
atitinkamą Lietuvos diplomati-
nę atstovybę ar konsulinę įstaigą 
nustatytomis dienomis ir laiku. 
Balsuosiantiems paštu prašyme 
nurodytu gyvenamosios vietos 
užsienio valstybėje adresu bus 
išsiųsti rinkimų biuleteniai.

Lietuvos atstovybių sąrašą, 
adresus, interneto puslapių, 
elektroninio pašto adresus ir 
telefono numerius galima rasti 
Užsienio reikalų ministerijos 
interneto puslapyje (Lietuvos 
atstovybės).

I š s a m i  i n f o r m a c i j a 
apie Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimus ir rin-
kimus į Europos Parlamentą 
yra skelbiama Vyriausiosios 
rinkimų komisijos svetainėje  
www.vrk.lt

LR URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamentas

BRANGIAUSIA ŠVENTĖ KIEKVIENAM LIETUVIUI – VASARIO 16-OJI

Lietuva švenčia Valstybės atkūrimo 96-ąsias metines. Nuotraukoje Šventinis koncertas Katedros 
aikštėje Vilniuje.                                                                                         Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

UŽSIENYJE BALSUOSIANTYS LIETUVOS PILIEČIAI 
GALI REGISTRUOTIS INTERNETU

Kijevas, vasario 15 d. 
(ELTA). Ukrainos valdžia 
į laisvę paleido visus 243 
protestuotojus, kurie buvo su-
laikyti per tris protesto akcijų 
mėnesius, informuoja BBC.

Jiems pareikšti kaltinimai 
galios tol, kol protestuotojai 
paliks visus jų užimtus vy-
riausybės pastatus ir išardys 
barikadas Kijeve. 

Po to, kai protesto akcijų 
dalyviai buvo paleisti į laisvę, 
opozicijos atstovai pažadėjoį-
vykdyti dalį vyriausybės reika-
lavimų. Vasario 2 d. Ukrainos 
vyriausybė priėmė specialų 
amnestijos įstatymą, kuriuo 
visi protestuotojai bus paleisti į 
laisvę, jeigu opozicijos rėmėjai 
paliks užimtus vyriausybinius 
pastatus iki vasario 17 d.

Į LAISVĘ PALEISTI VISI PROTESTUOTOJAI

JAV IR PRANCŪZIJA SVEIKINA LIETUVĄ  
VASARIO 16-OSIOS PROGA

prisidėjo kuriant vieningesnę 
ir darnesnę Europą. Nuoširdžiai 
tikiuosi, kad galėsime ir toliau 
dirbti kartu, skatinti ekonomi-
kos augimą ir užimtumą visoje 
Europos Sąjungoje”, - rašoma 
Prancūzijos vadovo laiške. Jis 
taip pat pabrėžė, kad Prancūzija 
yra pasirengusi bendradar-
biauti su Lietuva JT Saugumo 
Taryboje, kurios nare Lietuva 
tapo sausio 1 d.

Valstybės sekretorius J. 
Kerry taip pat pabrėžė, jog 
Lietuvą ir JAV vienija tvir-
ta partnerystė. „Prezidento 
B. Obama ir visų Jungtinių 
Valstijų žmonių vardu sveikinu 
Lietuvos žmones su 96-osiomis 
Nepriklausomybės metinėmis. 
Jungtines Valstijas ir Lietuvą 

sieja nuoširdi draugystė ir tvir-
tas įsipareigojimas ginti laisvę, 
demokratiją, gerovę ir įstatymo 
viršenybę. Lietuva šiemet mini 
10-ąsias narystės NATO ir ES 
metines, pradeda darbą JT 
Saugumo Taryboje. Jungtinės 
Valstijos su pasididžiavimu 
žvelgia į ilgalaikį ir rezulta-
tyvų bendradarbiavimą tarp 
mūsų tautų”, - teigiama JAV 
Valstybės sekretoriaus ofici-
aliame pareiškime. Valstybės 
sekretorius prisiminė savo vizi-
tą Lietuvoje ir pažymėjo, jog ti-
kisi toliau dirbti kartu skatinant 
demokratinių vertybių plėtrą, 
stiprinant dvišalius prekybinius 
ryšius ir investicijas bei palai-
kant Transatlantinės prekybos, 
investicijų partnerystės tikslus.

Lietuvos tautinio jaunimo 
sąjunga, tautininkai ir kitų 
organizacijų atstovai Kaune 
Vasario 16-osios proga orga-
nizavo kelių kilometrų ilgio 
eitynes miesto centre – nuo 
Ramybės parko iki Rotušės 
aikštės. Eisenoje buvo apie 
trys tūkstančiai žmonių ne 
tik iš Vilniaus ir Kauno, bet 
ir iš Panevėžio, Klaipėdos, 
Radviliškio. Eitynes stebėjo 
tarptautinių žydų organizacijų 
atstovai. Jie atsisakė iš žmonių 
paimti siūlomas trispalves. 
Vienas iš stebėtojų buvo prieš-
taringai vertinamas Simon 
Wiesenthal biuro Jeruzalėje 
direktorius Efraim Zuroff, save 
vadinantis „nacių medžiotoju”. 

Pasibaigus eisenai, Ro-
tušės aikštėje vyko mitingas. 
Taip pat įvyko teatralizuotas 

VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ KAUNE
pasirodymas. 

Viena svarbiausių eise-
nos temų – referendumas dėl 
žemės pardavimo užsienie-
čiams draudimo. Šį referen-
dumą remia ne tik radikalios 
dešiniosios jėgos, bet ultra-
kairieji, pavyzdžiui atvirai 
Maskvai simpatizuojantis 
Socialistinis liaudies frontas, 
vadovaujamas liūdnai pa
garsėjusio Algirdo Paleckio, 
Darbo partija. 

E.Zuroff prieš eitynes kal-
bėjo, kad jeigu eitynėmis 
siekiama parodyti norą išstoti 
iš ES, jis tam neprieštarauja 
ir nesikiša, tačiau jis išreiš-
kė nepasitenkinimą plaka-
tu su 1941 metų laikinosios 
Vyriausybės laikinojo vado-
vo Juozo Ambrazevičiaus-
Brazaičio atvaizdu.

Lietuvos genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras apie 
šį Lietuvos politiką skelbia 
kitokius duomenis. 1974 me-
tais JAV spauda, remdamasi 
sovietų saugumo pateik
ta kaltinamąja medžiaga, 
paskelbė įtariamųjų karo 
nusikaltėlių sąrašą, kuriame 
buvo ir J.Ambrazevičiaus-
Brazaičio pavardė. Išsamų 
tyrimą atlikęs JAV Kongreso 
Te i s m ų  d e p a r t a m e n t o 
Imigracijos, pilietybės ir tarp-
tautinės teisės pakomitetis 
oficialiai pranešė, jog kal
tinimai J.Ambrazevičiui-
Brazaičiui yra nepagrįsti, 
jo veikla nebuvo pronaciška. 
Žlugus laikinajai vyriausybei, 
J.Ambrazevičius-Brazaitis 
aktyviai dalyvavo antinacis-
tinio pogrindžio veikloje. 
Pagal Lietuvos spaudos pranešimus
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Jungtinių Valstijų ambasa-
dorius Rusijoje pranešė apie 
savo atsistatydinimą po dvejų 
neramių metų Maskvoje.

Michael McFaul yra laiko-
mas prezidento Barack Obama 
siekio atkurti santykius su 
Rusija architektu.

Pats M. McFaul nurodo 
JAV ir Rusijos santykiuose 
įvykusių daugelį teigiamų 
poslinkių, tarp jų ir dery-

Michael McFaul Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu Barack Obama, po telefoninio pokalbiu 
su Rusijos prezidentu Dmitry Medvedev 2010 m. vasario 24 d.                                         stanford.edu

ATSISTATYDINA JAV AMBASADORIUS RUSIJOJE
bas dėl naujos strateginės 
ginkluotės sutarties ir ben-
dradarbiavimo NATO va-
dovaujamoje kampanijoje 
Afganistane.

Tačiau jo atstovavimo 
Jungtinėms Valstijoms laiko-
tarpį taip pat žymi Rusijoje 
stiprėjantis nusiteikimas prieš 
Ameriką; jis sutampa su 
Vladimir Putin sugrįžimu į 
prezidento postą. 

Apie savo atsistatydinimą 
M. McFaul pranešė savo tin-
klaraštyje, kuriame paskelbė, 
kad išvyks iš šalies po Sočio 
žiemos olimpinių žaidynių.

Ilgametis Stanford uni-
versiteto profesorius taip pat 
nurodė, kad norėtų sugrįžti į 
Californiją. Jo sutuoktinė ir 
du šeimos sūnūs namo sugrįžo 
praėjusiais metais.

LRT

Jungtinės Valst i jos ir 
Europa įsitraukė į žodžių karą 
su Rusija dėl krizės Ukrainoje 
– JAV, Europos Sąjungos (ES) 
ir NATO vadovai pareiškė, kad 
Maskva neturėtų versti Kijevo 
jungtis prie nepopuliarios 
sąjungos.

Per saugumo konferenciją 
Vokietijos mieste Miunchene, 
kur Vakarų šalių diplomatai 
susitiko su Ukrainos opozici-
jos vadovais, JAV valstybės 
sekretorius John Kerry pareiš-
kė, kad protestuotojai įsitiki-
nę, jog jų „ateitis neturi būti 
susieta tik su viena šalimi – ir, 
žinoma, ne prievarta”.

„Niekur kova už demo-
kratinę, europietišką ateitį 
šiandien nėra svarbesnė negu 
Ukrainoje, – pridūrė jis. – 
Jungtinės Valstijos ir ES pa-
laiko Ukrainos žmones toje 
kovoje.”

Tuo tarpu Rusijos užsie-
nio reikalų ministras Sergej 
Lavrov smogė atgal tokiais pa-
čiais argumentais, kaltindamas 
Vakarų šalis spaudimu Kijevui 
pasirašyti sutartį dėl politinės 
ir ekonominės partnerystės su 
Europos Sąjungą, bet ją lap-
kritį netikėtai atmetė Ukrainos 
prezidentas Viktor Janukovyč.

Abi stovyklos negailėjo 
kritikos viena kitai kasme-
tinėje Miuncheno saugumo 
konferencijoje. Susitikimo 
atmosfera buvo šalta, Rusijai 
nesutariant su Vakarų sąjungi-
ninkais dėl Ukrainos ir Sirijos, 

VAKARŲ ŠALYS IR RUSIJA SVAIDOSI KALTINIMAIS
kurioje Maskva palaiko prezi-
dento Bashar al Assad režimą.

Tuo tarpu konferencijos 
kuluaruose Ukrainos opozicijos 
vadovai – buvęs boksininkas 
Vitalij Klyčko ir kalinamos eks-
premjerės Julijos Tymošenko 
sąjungininkas Arsenij Jaceniuk 
– taip pat įstatymų leidėjas 
Petro Porošenka ir popmuzikos 
žvaigždė Ruslana Lyžyčko pra-
šė pagalbos protestuotojams.

Ukrainos opozicijos at-
stovai vadovavo nedideliam 
protestui šio Bavarijos miesto 
gatvėse, taip pat dalyvavo 
susitikimuose su J. Kerry, 
Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistru Frank Walter Steinmeier 
ir ES išorės politikos vadove 
Catherine Ashton.

„ Ti k i m ė s  p a l a i k y m o 
Ukrainai, palaikymo demo-
kratiniam taikiam judėjimui, 
nes visi nori matyti Ukrainą 
modernia europietiška šalimi, 
tai ir yra mūsų pagrindinis 
tikslas”, – V.Klyčko sakė žur-
nalistams.

Pasak jo, demonstrantai 
Ukrainoje sako: „gana – gana 
laukti, gana korupcijos, gana 
gyventi be taisyklių”.

V. Janukovyč pasirašė 
įstatymą dėl amnestijos pro-
testuotojams, suimtiems per 
neramumus, taip pat atšaukė 
teisės aktus, varžiusius žmonių 
teisę protestuoti.

Tačiau atrodo, kad tai ti-
kriausiai nesustabdys protestų, 
per kuriuos retkarčiais pra-

siverždavo smurtas ir kurie 
prasidėjo, kai V.Janukovyč 
priėmė 15 mlrd. JAV dolerių 
pagalbos paketą iš Rusijos, 
užuot pasirašęs laisvosios pre-
kybos sutartį su Europa.

J. Kerry ir kiti Vakarų di-
plomatai dėl smurto atsakomy-
bę vertė Ukrainos vyriausybei.

„Griežtai smerkiame smur-
tą, kurį matėme – ypač per 
didelį saugumo pajėgų jėgos 
naudojimą Ukrainoje”, – sakė 
NATO vadovas Andersas 
Foghas Rasmussenas, kal-
bėdamas apie V. Janukovyč 
„ypatingą atsakomybę”.

„Reikalaujame visoke-
riopai gerbti fundamentalų 
principą, kad kiekviena šalis 
turi neatsiejamą teisę laisvai 
rinktis savo sąjungininkus”, 
– pridūrė A.F.Rasmussenas, 
netoliese stovint S.Lavrov.

Tuo tarpu Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkas Herman 
Van Rompuy aiškino, kad bu-
vusios sovietinės respublikos, 
tokios kaip Ukraina, Gruzija 
ir Moldova, mieliau renkasi 
europietišką gyvenimo būdą.
„Ukrainos ateitis susijusi su 
Europos Sąjunga”, – sakė jis.

Europos Sąjungos (ES) 
plėtros komisaras Stefan 
Fuele paragino Ukrainą im-
tis „skubių veiksmų” naujai 
vyriausybei sudaryti ir kons-
titucijai pakeisti; šito reika-
lauja krizės ištiktos šalies 
opozicija.

LRT, ELTA

Lietuva kol kas negavo raštiško „Gazprom” pasiūlymo, 
kurį Sočyje Premjeras Algirdas Butkevičius žodžiu aptarė 
tiek su „Gazprom” vadovu Aleksejumi Mileriu, tiek su savo 
kolega Rusijoje Dmitrij Medvedev. „Kol kas negavome, bet 
tikrai gausime. Kada gausime raštišką pasiūlymą, tikrai labai 
atidžiai išnagrinėsime ir įvertinsime, ar žodiniai pasiūlymai 
sutampa su raštiškais, ir stengsimės kuo greičiau baigti de-
rybas”, - sakė Premjeras interviu „Žinių radijui”. Išklausiusi 
informacijos iš Premjero apie pokalbius Sočyje, Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pasiūlymus įvertino kaip svarstytinus. 
Tačiau Lietuvos pusė neskuba tarti galutinio žodžio, kol 
negaus pasiūlymų raštu. 

Europos Parlamento narys, Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos (LLRA) vadas Valdemar Tomaševski apsisprendė 
siekti Lietuvos prezidento posto. Jo kandidatūrai vienbalsiai 
pritarė trečiadienį posėdžiavusi Lietuvos lenkų rinkimų akci-
jos (LLRA) vyriausioji taryba. V. Tomaševski taip pat ketina 
dalyvauti ir Europos Parlamento rinkimuose. Jis yra LLRA 
kandidatų sąrašo vadas. Preliminariame LLRA kandidatų 
sąraše yra 35 pavardės. Planuojama, kad po reitingavimo 
galutiniame sąraše bus 22 pavardės. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, šiuo 
metu yra įregistruota 10 pretendentų į kandidatus prezidento 
rinkimuose. Lietuvos prezidento posto ketina siekti dabar-
tinė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, europarlamentaras 
Zigmantas Balčytis, Seimo nariai Linas Balsys ir Artūras 
Paulauskas, Vilniaus meras Artūras Zuokas. Tarp preten-
dentų į kandidatus yra ir Alfredas Aliukevičius, Kristina 
Brazauskienė, Antanas Mickevičius, Bronis Ropė, Jurijus 
Subotinas. Apie ketinimus dalyvauti Lietuvos prezidento 
rinkimuose yra pareiškęs ir Kovo 11-osios Akto signataras 
Rolandas Paulauskas. Šių metų gegužės 11 d. Lietuva rinks 
prezidentą. Europos Parlamento rinkimai vyks gegužės 25 d. 

Kauno apylinkės teismas dešimčiai dienų leido suimti 
miesto tarybos Socialdemokratų frakcijos seniūną „Kauno 
vandenų” technikos direktorių Valį Venslovą. Įtakingas 
politikas atsidūrė belangėje. Savivaldybės kontroliuojamos 
bendrovės „Kauno vandenys” vienas vadovų, miesto tarybos 
Švietimo ir sporto komiteto pirmininkas V.Venslovas įtaria-
mas korupcija. Pareigūnai neoficialiuose pokalbiuose užsimi-
nė, kad viena įmonė kyšį miesto tarybos nariui perdavė per 
tris kartus. Nepatvirtintais duomenimis, bendra kyšių suma 
gali siekti dešimtis tūkstančių litų, o V.Venslovas pagautas 
su įkalčiais. Epizodų ir įtariamųjų skaičius dar gali didėti. 

Užgavėnėms Lietuvos paštas šiemet išleis naują pašto 
ženklą. Nors šiemet Užgavėnės švenčiamos kovo 4 dieną, 
pašto ženklas šiai šventei paminėti apyvartoje pasirodė vasa-
rio 15 dieną. Naujasis pašto ženklas buvo išleistas 80 tūkst. ti-
ražu, jo nominalas - 2 litai. Pašto ženklą, panaudojusi Šiaulių 
„Aušros” muziejuje esančių Užgavėnių kaukių nuotraukas, 
sukūrė Irma Balakauskaitė. Kartu su pašto ženklu buvo 
išleistas ir pirmosios dienos vokas. Užgavėnės yra žiemos 
šventė, kuria išvejama žiema ir kviečiamas pavasaris. Nors 
ši šventė pagoniška, vėliau ji buvo susieta su krikščionybe 
ir žinoma visoje Europoje.

Lietuvos darbo birža (LDB) praneša vasario 1-ąją šalyje 
užfiksavusi 210,9 tūkst. bedarbių, arba 11,5 proc. visų šalies 
darbingo amžiaus gyventojų. Kaip skelbiama LDB prane-
šime, registruotų bedarbių skaičius, palyginti su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3,6 proc. Jaunimo iki 25 
metų amžiaus įregistruota 24 tūkst. Jaunimo nedarbo rodiklis, 
palyginti su 2013 m. vasario 1 d., sumažėjo 0,8 proc. punkto 
nuo 7,3 iki 6,5 proc. Sausio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 22 
tūkst. bedarbių. Padėta įsidarbinti 13,1 tūkst. asmenų, iš jų 86 
proc. pradėjo nuolatinį darbą. Apie 59 proc. bedarbių pradėjo 
dirbti paslaugų sektoriaus įmonėse, kas ketvirtas - pramonėje, 
per 11 proc. - statybose, apie 5 proc. - žemės ūkyje.

Politikai džiūgauja, kad emigracija iš Lietuvos mažėja, 
kad pernai iš mūsų šalies išvyko „net” 709 žmonėmis mažiau 
nei 2012 metais. Tiesa, kad ir kaip optimistiškai žiūrėtume į 
tautiečių išsivaikščiojimą, dėl emigracijos mūsų šalis kasmet 
netenka daugiau nei 40 tūkst. gyventojų. Tiek, kiek gyvena 
Radviliškio rajone. O jei taip kasmet po Radviliškio rajoną? 
Kas liks iš Lietuvos? Šių metų pradžioje iš viso Lietuvoje 
gyveno 2,944 mln. žmonių, o atkūrus Nepriklausomybę mūsų 
buvo net 3,702 mln. Per dešimtmetį iš Lietuvos išvyko beveik 
pusė milijono - 441 tūkst. - piliečių. Jei taip toliau, po poros 
metų emigrantų skaičius prilygs sostinės gyventojų skaičiui.

ELTA, LRT
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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

VASARIO 16-OJI IR LIETUVOS ŽEMĖS 
PARDAVIMAS UŽSIENIEČIAMS

Lietuva – didžiausia ir gausiausiai gyvenama Baltijos valsty-
bė. Taip rašome lt.wikipedia.org tinklalapyje. Lietuvos reljefas 
gana lygus, išskyrus kalvotas lygumas rytuose ir vakaruose, 
nesiekiančias 300 m virš jūros lygio. Lietuvos plotas – 65.2 
tūkst. km². Gausu ežerų ir pelkių, miškai dengia beveik 33% 
Lietuvos teritorijos. Už visa tai turime būti dėkingi ir Vasario 
16-osios Akto didžiavyriams. Deja, pagal vieno referendumo 
organizatoriaus Pranciškaus Šliužo žodžius, į visa tai kėsinasi 
tūlas vokietis ir dar „n” užsieniečių, todėl geriausias būdas 
apsisaugoti – išstoti iš ES.

Apie Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams panaikinimą 
dar 2011 m. rašė veidas.lt. „Be abejonės, mūsų siekiamas per-
einamojo laikotarpio pratęsimas turėtų būti siejamas su žemės 
reformos pabaiga. Žemės rinkos liberalizavimas užsieniečiams 
negali prasidėti, kol nebus užbaigta bent jau esminė žemės refor-
mos dalis, nuosavybės atstatymas. (...) Vyriausybės programoje 
yra numatytas ir jau svarstomas mokesčio už nedirbamą žemę 
didinimas, kas tikrai leistų drausminti lengvo pelno besivaikan-
čius žemės perpirkėjus. Net ir iš pirmo žvilgsnio nesusiję dalykai, 
tokie kaip visuotinis pajamų deklaravimas, neteisėtai įgyto turto 
konfiskavimo instituto įvedimas, griežtesni įpareigojimai žemės 
prie upių, ežerų, jūros ar kitų telkinių savininkams suteikti atvirą 
priėjimą visuomenei, veikiausiai padėtų oficialioms instituci-
joms kovoti su neteisėta veikla. Taigi pratęstas pereinamasis 
laikotarpis galėtų ir turėtų tapti savotišku paskutiniu šansu 
Lietuvai susitvarkyti šioje srityje.” Tais metais pavyko pratęsti 
draudimą pirkti Lietuvos žemę užsieniečiams, bet jis baigiasi 
2014 metais ir jokių saugiklių, kokių turi kitos Europos Sąjungos 
valstybės (pvz. Vokietija, Danija) Lietuvos Seimas, nepriėmė. 
Tiesa, siūlantys referendumą dėl Lietuvos žemės pardavimo 
užsieniečiams apie jokius saugiklius ir nekalba, jiems svarbu 
neparduoti... Saugikliai, tai tvarkos įvedimas.

Europarlamentaras konservatorius Vytautas Landsbergis 
sako, kad referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams 
tikslas – susipykti su Europos Sąjunga ir išstoti iš bendrijos. O 
tai, pasak V.Lansbergio, pradžiugintų Rusijos vadovus. Tokią 
nuomonę V.Landsbergis išsakė savo kalboje Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos minėjime prie Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarų namų balkono. 

Nieko keista, kad prieš Europos Sąjungą ir jos užsienio ir 
vidaus politiką pasisako „penktosios kolonos” darbo tęsėjai 
Lietuvoje – darbo partija, socialistinis liaudies frontas, vedamas 
Algirdo Paleckio (liūdnai pagarsėjusio Justo Paleckio anūko). 
Bet kodėl tam pritaria ir kai kurie dešinės pakraipos politikai? 
Ar čia patriotizmas ar politinis „unaras” save parodyti. Panašu, 
kad antrasis... O tas „savojo aš” rodymas, savanaudiškumas, 
gali palikti vienus prieš Rusijos grobuoniškus kėslus. Ir kodėl 
tautiškais save laikantys taip koja kojon, net kartais ir aplenk-
dami socialistinio liaudies fronto sekėjus, žengia ne į Vakarus, 
o į rytų saulę. Nors patys jie tai neigia, bet anot Kovo 11-osios 
Akto signataro prof. Vytauto Lansbergio, žmogus neturi dviejų 
nugarų – atsukę nugaras Europos Sąjungai, neišvengiamai veidu 
atsisuksime į rytus, į Kremlių.                           Jonas Kurtakis

Prieš metus prasidėjusi 
diskusija dėl žemės ūkio pa-
skirties žemės pardavimo 
užsieniečiams vėl įsisvyravo 
viešojoje erdvėje, tačiau gero-
kai stipriau, nei 2011-taisiais, 
kuomet draudimas buvo pra-
tęstas iki 2014-ųjų balandžio 
pabaigos.

Dar prieš metus sakiau, 
jog žemės ištekliai yra mūsų 
nacionalinis turtas ir kad že
mės pardavimas neturėtų 
būti toks pats paprastas kaip 
skalbimo mašinos įsigijimas. 
Kita vertus, dar stodami į 
Europos Sąjungą sutarėme su 
visomis ES valstybėmis (o šį 
mūsų susitarimą patvirtino ir 
visų ES valstybių parlamen-
tai), jog privalėsime sudaryti 
galimybes Lietuvoje žemės 
ūkio paskirties žemę pirkti 
ir ES valstybių piliečiams. 
Galutinis terminas, kurį esame 
išsiderėję – 2014 metų gegu-
žės pirmoji. Viena priežasčių, 
kodėl pagrįstai norime dar 
ilgesnių terminų – pagal ES 
išmokas žemės ūkiui, mūsų 
ūkininkai vis dar pakanka
mai smarkiai atsilieka nuo 
kitų ES valstybių ūkininkų. 
Noriu pasidžiaugti, jog kartu 
su kolegomis iš kitų Baltijos 
valstybių, derybų dėl finansi-
nės perspektyvos metu pavyko 
į dokumentus įtraukti nuostatą, 
jog šis atotrūkis iki minimumo 
turėtų sumažėti jau po kelerių 
metų.

Kyla įvairiausių iniciaty-
vų dėl žemės ūkio paskirties 
žemės pardavimo ribojimo. 

KAD MŪSŲ ŽEMĘ DIRBTŲ ŽMONĖS,  
ĮRODĘ SAVO RYŠĮ SU LIETUVA

Nemažai jų, jei būtų įgyven-
dintos, tikėtina, prieštarautų ne 
tik mūsų susitarimams su ES 
(o gal ir pačiai Konstitucijai) ir 
galėtų turėti neprognozuojamų 
padarinių (pavyzdžiui, išmokų 
iš ES biudžeto mūsų ūkinin-
kams ribojimą). Kita vertus, 
sutinku, jog leidimas besąly-
giškai parduoti žemę gali nei-
giamai paveikti konkurencinę 
aplinką žemės ūkio sektoriuje. 
Todėl būtina įstatymais užti-
krinti, jog teisę įsigyti žemę 
turėtų tik tie asmenys, kurie 
sieja savo ateitį su Lietuva ir 
kurie moka, gali ir nori dirbti 
įsigytoje žemėje.

Būtina įstatymais užti
krinti, jog žemės ūkio paskir
ties žemę galėtų įsigyti tik tie 
asmenys, kurie turi ryšį su 
Lietuva (gyvenantys čia tam 
tikrą laiką, mokantys kalbą) 
ir gebėjimų ūkininkauti. 
Kalbant apie įmones, kurios 
galėtų įsigyti žemės ūkio pa-
skirties žemės, savo patirtimi 
ir iki šiol vykdoma veikla jos 
taip pat turėtų būti įrodžiusios, 
jog įsigytą žemę naudos tik 
žemės ūkio produkcijos gamy-
bai. Žinoma, šie reikalavimai 
būtų taikomi tiek Lietuvos, 
tiek ir ES valstybių subjek-
tams. Manau, kad turėtume 
bijoti ne to, kad kaimynystėje 
morkas ar tulpes augins koks 
nors olandų ūkininkas, trejus 
metus gyvenantis Lietuvoje 
ir kalbantis lietuviškai, o kad 
žemės savininku liks mieste 
gyvenantis ir blizgančiu vi-
sureigiu važinėjantis tautietis, 

jos nedirbsiantis, bet už dirvo-
nuojančius laukus gausiantis 
ES išmokas.

Dar viena grėsmė, susijusi 
su žemės ūkio paskirties žemės 
pardavimu – jos koncentracija 
įvairių korporacijų rankose. 
Tai, deja, vyksta jau dabar ir tę-
siasi ne vienerius metus. Todėl, 
jei planuojamas didesnio nei, 
pvz., 20 hektarų, žemės įsi-
gijimo sandoris, atitinkamos 
tarnybos turėtų įvertinti, kaip 
tai paveiks smulkiuosius ūki-
ninkus, aplinką ir pan.

Deja, vos prieš savaitę 
savo dėmesį žemės pardavimo 
klausimui pagaliau pademons-
travusi dabartinė Vyriausybė 
iki šiol nėra nė piršto paju
dinusi, kad užtikrintų, jog 
žemė būtų dirbama, o ne 
dirvonuotų. Praėjusiais me-
tais buvo įtvirtinti tam tikri 
saugikliai, užkertantys kelią 
neribotam didžiųjų žemės 
ūkio bendrovių stambinimui. 
Tačiau ir šios pataisos atsira-
do visų pirma buvusio žemės 
ūkio ministro K.Starkevičiaus 
iniciatyva.

Dirbdama Europos Parla-
mente ir matydama situaciją 
kitose ES valstybėse, nebega-
liu stebėti tokio delsimo. Todėl 
su kolega Algirdu Saudargu 
ryžomės Seimui pasiūlyti 
svarstyti įstatymo pataisas, 
užtikrinančias, kad Lietuvos 
žemė būtų dirbama, o ją dirb-
tų žmonės, įrodę savo ryšį su 
Lietuva.

Europarlamentarė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė vasario 8 d. 
Erfurte susitiko su Vokietijos 
kanclere Angela Merkel, kuri 
patikino, jog remia Lietuvos 
žingsnius energetinės nepriklau-
somybės link. Dvišaliame darbo 
susitikime aptartas Lietuvos ir 
Vokietijos bendradarbiavimas, 
verslo ir ekonominių ryšių sti-
prinimas, energetinio saugumo 
klausimai, Ukraina. Prezidentė 
su Vokietijos kanclere taip pat 
kalbėjo apie Lietuvos perspek-
tyvas 2015 m. įsivesti eurą ir 
Rytų partnerystės programos 
svarbą.

Pakvietė net į partijos 
kongresą

Kanclerės kvietimu garbės 
svečio teisėmis prezidentė da-
lyvavo ir A.Merkel vadovau-
jamos didžiausios Vokietijoje 
politinės jėgos – Krikščionių 
demokratų partijos kongrese, 
kur buvo aptariamos aktua-
liausios ES problemos.

Ekonominė Lietuvos žmo-
nių gerovė ir finansinis sta-
bilumas, pasak prezidentės, 
neatsiejami nuo visos ES sė-
kmės. Bendradarbiavimas 

APIE EURĄ, „GAZPROM” IR UKRAINĄ
su Vokietija tiek dvišaliame, 
tiek europiniame lygmenyje 
padeda rasti geriausius mūsų 
žmonėms sprendimus.

„Vokieti ja yra patiki-
ma Lietuvos sąjungininkė 
Europoje sprendžiant eko-
nominio, finansinio ir ener-
getinio saugumo klausimus. 
Tvirti dvišaliai ekonominiai 
ryšiai su Vokietija atveria 
naujas galimybes Lietuvos 
žmonėms plėtoti skaidrius 
verslus, turėti prognozuoja-
mas eksporto rinkas, kurti 
naujas darbo vietas, atsakin-
gai tvarkyti šalies finansus. 
Tai mūsų ekonominio sau-
gumo ir stabilumo garantas”, 
– sakė prezidentė.

Lietuvos prekybos partne-
rių sąrąše Vokietija yra antroje 
pagal prekybos apyvartą ir yra 
trečia didžiausia investuotoja 
mūsų šalyje – pernai tiesioginės 
Vokietijos investicijos Lietuvoje 
siekė 4.3 milijardus litų. 

Palaiko derybose  
su „Gazprom”

Pasak prezidentės, Vokie-
tija tvirtai remia ir Lietuvos 
energetinio savarankišku-

mo siekius bei trečiojo ES 
energetikos paketo įgyven-
dinimą, kuris leis sukurti 
konkurencingą energetikos 
rinką ir užkirs kelią netei-
singoms energijos kainoms. 
Vokietijos energetikos kom-
panija „E.ON” taip pat pa-
laiko Lietuvos pozicijas de-
rantis su „Gazpromu” dėl 
mažesnių dujų kainų. 

Prezidentė su Vokietijos 
kanclere taip pat kalbėjo 
apie Lietuvos siekį kitamet 
įsivesti eurą. Šį pusmetį 18 
euro zonos šalių, įvertinusios 
Lietuvos ekonomikos raidą 
ir perspektyvas, išsakys savo 
nuomonę, ar Lietuva yra pasi-
rengusi eurui. Vokietija remia 
Lietuvos pastangas įstoti į 
euro zoną ir yra pasirengusi 
palaikyti Lietuvos narystę 
euro zonoje, jei mūsų šalis 
atitiks Mastrichto kriterijus.

Galutinį sprendimą dėl 
Lietuvos prisijungimo prie 
euro zonos ES finansų mi-
nistrai turėtų priimti šių metų 
viduryje. Pasirengimas eurui, 
prezidentės teigimu, apsaugos 
šalį nuo finansinio populizmo 
ir užtikrins atsakingą elgesį su 
valstybės pinigais.   president.lt
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Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga „Vilties” draugijos valdybą, „Dirvos” redakciją ir skaitytojus 
sveikina Kovo 11-osios Akto signataras dr. Leonas Milčius, kuris kartu su sveikinimu atsiuntė ir 
savos kūrybos eilių.

Lietuvos valstybės atkūri-
mo dienos proga vasario 18 
dieną Berlyne pristatomas 
lietuvių ir vokiečių moks-
lininkų bendrai parengtas 
leidinys apie šio miesto mu-
ziejuje saugomus pirmųjų 
Lietuvos gyventojų laikus 
menančius archeologinius 
radinius.

Katalogo „Priešistorės ir 
ankstyvosios istorijos radi-
niai iš Lietuvos” pristatymą 
organizuoja Lietuvos am-
basada Vokietijoje kartu su 
Priešistorės ir ankstyvosios is-
torijos muziejumi. Leidinį pa-
rengė dvišalė mokslininkų ko-
manda, kuriai priklauso Rasa 
Banytė-Rowell,  Audronė 

VASARIO 16-OSIOS PROGA – BERLYNO MUZIEJUJE SAUGOMO 
LIETUVOS ISTORIJOS PAVELDO PRISTATYMAS 

Bliujienė, Agnė Čivilytė, 
Heino Neumayer, Christine 
Reich ir Linas Tamulynas.

Jame pateikiama susis-
teminta informacija apie 
Priešistorės ir ankstyvosios 
istorijos muziejuje saugomus 
seniausius laikus siekiančius 
archeologijos objektus, su-
rastus dabartinės Lietuvos 
teritorijoje. Jie Vokietijos 
sostinėje atsidūrė daugiausia 
dėl to, kad buvo surasti tuo 
metu, kai Lietuvos valstybė 
neegzistavo, arba tose vieto-
se, kurios anuomet nepriklau-
sė Lietuvai.

Knygoje taip pat išsamiai 
supažindinama su Akmens 
ir Bronzos amžiaus, pirmų-

jų mūsų eros šimtmečių, 
tautų kraustymosi ir valsty-
bės formavimosi laikotarpiu 
Lietuvos teritorijoje gyva-
vusiomis kultūromis bei jų 
archeologiniu palikimu.

Berlyne yra likę tik maž-
daug 20 proc. iki Antrojo pa-
saulinio karo turėto radinių iš 
Lietuvos rinkinio. Manoma, 
kad didžioji jų dalis dabar 
turėtų būti Rusijos valsty-
biniame istorijos muziejuje.

Vasario 16-sios minėjimas 
ir katalogo „Priešistorės ir 
ankstyvosios istorijos radi-
niai iš Lietuvos” pristaty-
mas vyks Naujojo muziejaus 
Graikiškame kieme. Renginį 
atidarys Lietuvos ambasa-
dorius Vokietijoje Deividas 
Matulionis ir Prūsijos kultū-
ros vertybių fondo viceprezi-
dentas Güntheris Schauerte. 
Muzikinėje vakaro dalyje 
lietuvių, vokiečių ir kitų šalių 
kompozitorių kūrinius atliks 
lietuvių ir rumunų muzikantų 
„Trio Enescu”. Renginį remia 
akcinė bendrovė „Vilkyškių 
pieninė”.         LR URM inf.

Vilnius, vasario 15 d. 
(ELTA). Lietuva švenčia 
Valstybės atkūrimo 96-ąsias 
metines, prisimena prieš 96 me-
tus Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą pasirašiusius signatarus, 
pagerbia šaliai nusipelniusius 
šių laikų žmones.

Vasario 14 d. Prezidento 
rūmuose perduotos gėlės, ku-
rios buvo padėtos ant Vasario 
16-osios Akto signatarų kapų. 
Vėliau Prezidentūroje įteiktos 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos.

Vasario 15 d. Lietuvos 
partizanų memoriale Mėnaičių 
kaime, Radviliškio rajone, 
vyko 1949 m. vasario 16 die-
nos Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos deklaracijos 
paskelbimo 65-ųjų metinių 
minėjimas.

Vasario 16-osios, rytą 
Nepriklausomybės Akto si-
gnatarai buvo pagerbti Rasų 
kapinėse Vilniuje.

Prezidentūroje Lietuvai 
nusipelniusiems žmonėms 
buvo įteikti valstybės apdo-
vanojimai.

Vilniaus gyventojai ir 
svečiai vidurdienį dalyvavo 
Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimo šventėje Simono 
Daukanto aikštėje. Sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė.

Vėliau Vilniaus arkikate-
droje bazilikoje buvo aukoja-
mos iškilmingos šv. Mišios.

Tuo metu Kaune, Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, 
buvo pakelta Vyčio kryžiaus 
ordino vėliava, Vienybės 
aikštėje vyko pilietinė ak-

cija „Atminties įkvėpti” bei 
šventinis koncertas „Atmintis 
gyva” istorinės Prezidentūros 
sodelyje.

Tradicinis Vasario 16-osios 
minėjimas įvyko ir  prie 
Nepriklausomybės Akto si-
gnatarų namų Vilniuje.

Sostinės Gedimino pros-
pekte - nuo Katedros iki V. 
Kudirkos aikštės - buvo uždeg-
ta 16 simbolinių laužų.

Šventiniai koncertai vyko 
ir „Cido” arenoje Panevėžyje, 
„Švyturio arenoje” Klaipėdoje, 
Katedros aikštėje Vilniuje, 
grupės „Skylė” koncertas 
Teatro arenoje Vilniuje.

Valstybės atkūrimo dienos 
iškilmes vasario 16-ąją vaini-
kavo Prezidentės globojamas 
koncertas Nacionalinėje fil-
harmonijoje. Koncerte buvo 
atliktas specialiai Vasario 16-
ajai sukurtas kompozitoriaus 
Vidmanto Bartulio kūrinys 
„Giesmė ateičiai”, taip pat 
skambės kiti Lietuvos kom-
pozitorių kūriniai. Visos už 
bilietus surinktos lėšos buvs 
skiriamos talentingiems jau-
niesiems muzikams remti.

Lietuvos Taryba,  va-
dovaujama daktaro Jono 
Basanavičiaus, 1918 m. vasa-
rio 16 dieną Vilniuje pasirašė 
Nepriklausomybės Aktą ir 
paskelbė atkurianti nepriklau-
somą, demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniumi.

Vasario 16-osios Akto teks-
tą pasirašė 20 tarybos narių. Iki 
šiol nėra žinoma, kur saugo-
mas nė vienas iš dviejų Akto 
originalų.

LIETUVA ŠVENČIA VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO 96-ĄSIAS METINES

Lie tu vos so cial de mo kra tų 
par ti jos vadovas prem je ras 
Al gir das But ke vi čius par eiš kė 
ne igia mai ver ti nan tis par ti jos 
ko le gos, Sei mo Biu dže to ir 
fi nan sų ko mi te to va do vo Bro-
niaus Bra daus ko pa si sa ky mus 
dėl trem ti nių. 

Pa sak A.But ke vi čiaus, 
B.Bra daus kas dėl pa si sa ky mo, 
kad vals ty bė ne tu rė ti mo kė ti 
iš mo kų gi mu siems trem ty je, 
tu rės pa siaiš kin ti val dy bos 
po sė dy je. „Ga liu pa sa kyt, kad 
ver ti nu ne igia mai, ir po nas 
B.Bra daus kas ar ti miau siam 
mū sų par ti jos val dy bos po sė-
dy je tu rės apie tai pa siaiš kin-
ti”, - Sei me žur na lis tams sa kė 
A.But ke vi čius.

Dėl B.Bra daus ko žo džių 
kon ser va to rius Jo nas Su rvi
la krei pė si į Ge ne ra li nę pro-
ku ra tū rą pra dė ti ty ri mą dėl 
so vie tų nu si kal ti mų ne igi mo 
ar šiurkš taus men ki ni mo.

Raš te ge ne ra li niam pro ku-
ro rui Da riui Va liui J.Su rvi la 
nu ro do, kad B. Bra daus kas 

SEIMO NARYS TURĖS PASIAIŠKINTI 
DĖL PASISAKYMO APIE TREMTINIUS 

vie šai kal bė da mas šiurkš čiai 
men ki no Lie tu vos gy ven to jus, 
pa ty ru sius so vie tų oku pa ci jos 
me tu įvyk dy tus nu si kal ti mus 
žmo giš ku mui.

Par la men ti nės gru pės „Už 
is to ri nę at min tį ir tei sin gu-
mą” na riai Ag nė Bi lo tai tė ir 
Ar vy das Anu šaus kas so cial-
de mo kra tų par ti jos vadovui 
A.But ke vi čiui pa siū lė pri siim ti 
po li ti nę at sa ko my bę ir at sta ty-
din ti B.Bra daus ką iš uži ma mų 
par ei gų dėl jo iš puo lių prieš 
žy dų gel bė to jus, o da bar ir 
prieš bu vu sius trem ti nius ir 
po li ti nius ka li nius.

Svars ty da mas apie ga li mus 
pen si jų kom pen sa vi mo fi nan-
si nius šal ti nius B. Bra daus kas 
nau jie nų por ta lui del fi.lt tei gė, 
jog trem ty je Si bi re so viet me čiu 
gi mę vai kai ne pa ty rė jo kio stre-
so, to dėl vals ty bė ne tu rė tų jiems 
mo kė ti pa pil do mų iš mo kų.

Per so vie tų oku pa ci ją 
1940-1952 me tais į la ge rius ir 
trem tį iš vež ta 275 tūkst. Lie-
tu vos gy ven to jų.       lzinios.lt
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Prieš gerą dešimtmetį buvo 
sunku įsivaizduoti, kad didieji 
vokiečių dienraščiai Rusijos 
imperijos ir jos komunistinės 
įpėdinės vykdytą ištisų tautų 
naikinimo politiką pavadintų 
genocidu. Spaudoje ir kon-
ferencijose buvo piktinamasi 
„dviejų genocidų teorija”, 
nors ne taip tūžmingai, kaip tai 
daro liberalų sąjūdžio žmogus 
Leonidas Donskis.

Padėtis ėmė keistis po to, 
kai būsimasis Vokietijos pre-
zidentas Joachimas Gauckas 
2008 m. pasirašė Prahos de-
klaraciją. Vokietijos spaudoje 
pradėta skelbti publikaci-
jas, kritiškai vertinančias 
Ribentrop–Molotov pakto pa-
darinius, vadinamąjį Rusijos 
antifašizmą, karo nusikalti-
mus žudant civilius gyven-
tojus, deportuojant ištisas 
tautas.

Sočio olimpinių žaidynių 
išvakarėse ir joms vykstant 
Vokietijos interneto svetainėse 
gausu antraščių, primenančių 
prieš 150 metų Rusijos vykdy-
tas čerkesų tautos skerdynes, 
ištrėmimą, taip pat pasityčio-
jimą iš didvyriškos Kaukazo 
tautos pasirenkant olimpinių 
žaidynių vieta sostinę tautos, 
kuri taip žiauriai buvo naikina-
ma: „Sočis ir pamiršta čerkesų 
tauta”, „Sočio nusikaltimas ‒ 
Putin žaidynės ir čerkesų ištrė-
mimas”, „Tuo mūšiu baigėsi 
šimtametis kolonijinis karas”, 
„Pergalės šventė ant masinių 
žudynių aukų kapų”, „Sočio 
žaidynės ‒ likimo ženklas”, 
„Sočį gaubia genocido šešė-
lis”, „Sočio žaidynės piktina 
čerkesus”. 

Televizijos kanalo NDR 
svetainėje viena čerkesų ge-
nocidui skirta laida ir pagal ją 
parengta publikacija pavadinta 
„Sočio nusikaltimas”.

Aptarinėjama prieš kelis 
mėnesius išleista Manfredo 
Quiringo knyga „Pamirštasis 
genocidas. Sočis ir čerke-
sų tragedija”. Autorius daug 
metų dirbo korespondentu 
Maskvoje, buvusią Sovietų 
Sąjungą yra išvažinėjęs skersai 
ir išilgai. Ypač domėjosi įvy-
kiais Kaukazo regione. 2009 
m. išleido knygą „Kaukazas ‒ 
parako statinė”. Ten, kur vyks-
ta 2014 m. olimpinės žaidynės, 
kadaise buvo mūšio laukas. 
Po to tūkstančių tūkstančiai 
čerkesų buvo išžudyti, šimtai 
tūkstančių ištremti. Rusijos 
daliniai prie Sočio 1864 m. 
surengė iškilmingą pergalės 
paradą. Naujoje M. Quiringo 
knygoje supažindinama su 
jaudinančia čerkesų istorija, 
aptariamos aktualios šios po 
visą pasaulį išsibarsčiusios 
tautos problemos, čerkesų pa-

PAMIRŠTASIS ČERKESŲ 
GENOCIDAS 
Irena Tumavičiūtė

stangos, kad pasaulis prisimin-
tų ir pripažintų šį pamirštąjį 
genocidą, kritiškai vertinamas 
tragiškų įvykių nutylėjimas V. 
Putin istorijos politikoje.

Čerkesai nuogąsavo, kad 
gali pasitvirtinti žiniasklaidoje 
praslydusi informacija, jog į 
olimpinių žaidynių atidarymo 
programą ketinama įtraukti 
minėtąjį 1864 metų pergalės 
paradą, kurio dalyviai vil-
kėtų tų įvykių kostiumus. 
Užklausos į organizacinį olim-
pinių žaidynių komitetą liko 
be atsako. Camiras Žukovas, 
Maskvoje gyvenantis čer-
kesų aktyvistas, teigė, jog 
toks „kostiumų šou” būtų 
tautos paniekinimas”. „Tai 
būtų pergalės šventimas ant 
masinių žudynių kapaviečių. 
Įsivaizduokime, koks triukš-
mas kiltų, jeigu neonaciai 
surengtų paradą Osvencime/
Aušvice.”

Timuras Shogenas, 1963 
m. Ankaroje gimęs Europos 
čerkesų federacijos pirmininko 
pavaduotojas, bando vaizdžiai 
paaiškinti, kaip jis šiomis die-
nomis jaučiasi: „Įsivaizduokite 
prie medžio pririštą žmogų, 
kuriam užkimšta burna, nu-
pjauti vokai, ir jis turi žiūrėti, 
kaip ant jo šeimos kapo šven-
čiamas smagus vakarėlis. O 
to vakarėlio organizatoriai yra 
palikuonys tų, kuriems tenka 
atsakomybė už tai, kad dėl 
jų kaltės žuvo pririštojo prie 
medžio šeima.”

Shogenui nėra lengva ma-
tyti, kaip milijonų čerkesų 
istorinė Tėvynė tampa naujo-
sios Rusijos demonstravimo 
arena. Jiems tai yra gedulo ir 
atminimo vieta.

Bet, pasak Timuro Shogeno, 
„olimpinio fakelo šviesoje gal-
būt vis dėlto išryškės šiek tiek 
iki šiol slepiamos tiesos.”

Jau atrodė, lyg sudėtinga 
ir jaudinanti čerkesų istorija 
galutinai nugrimzdo praeitin. 
Bet, pasak čerkesų istoriko 
Samiro Chotko, atsirado žmo-
gus, kuris pamirštą čerkesų 
tautą ir jos istoriją vėl prikėlė 
iš užmaršties – „surengdamas 
žiemos olimpines žaidynes 
Sočyje, Vladimiras Putinas 
regioninę problemą iškėlė į 
tarptautinį lygį”, – kalbėjo 
istorikas.

Hamburgo etnografijos 
muziejuje Sočio olimpiados 
proga buvo atidaryta paroda 
„Čerkesai – vėjų nublokšti”. 
Ekspozicija primena raite-
lių tautą, daug metų simbo-
lizavusią Kaukazo kultūrą. 
Muziejaus direktorius Wulfas 
Köpke pasakoja, kaip prieš ke-
letą metų lankydamasis Sočyje 
jis išgirdo istorijų, kurių klau-
santis jam iš siaubo plaukai 

pasišiaušdavo. Moteris, lydė-
jusi svečius iš Vokietijos per 
būsimų žaidynių teritoriją, 
tada pasakė: „Na, aišku, tie 
čerkesai. Juk mes norėjome 
atnešti jiems civilizaciją. Jie 
to nenorėjo, tada mes turėjome 
juos užmušti.”

Vokietijoje gyvenantis 
Čerkesų kultūros draugijos 
atstovas Omaras-Faroukas 
Tamzokas į Sočį, kur taip 
negailestingai elgiamasi su 
gamta ir istorija, žvelgia 
pesimistiškai ir sutrikęs. Vis 
dėlto jis mano, jog Sočio žai-
dynės, kaip ir pilietinis karas 
Sirijoje, iš kurios daugelis 
čerkesų norėtų grįžti į istori-
nę savo Tėvynę Kaukaze, yra 
„likimo ženklas”. Tamzokas 
tikisi, jog abu šie įvykiai 
galėtų suteikti impulsą at-
gaivinti jo tautos, „kuri dar 
turi galimybę užimti savo 
vietą tautų bendrijoje, tautinį 

2010 m. Vancouver, Kanadoje čerkesų palikuonys pasisakė prieš žiemos olimpiadą Sočyje, čerkėsų 
žemėje, kurią carinė Rusija nuo 1807 iki 1864 m. užkariavo ir išžudė apie 1,5 mln. žmonių. Gruzijos 
parlamentas, pirmasis pasaulyje, vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje kaltina carinę Rusiją iš anks-
to suplanavus ir įvykdžius čerkesų tautos tautinį valymą ir genocidą bei ragina išvarytų iš Šiaurės 
Kaukazo čerkesų palikuonims suteikti „pabėgėlių” statusą. Apie 90 proc. čerkesų tautybės žmonių 
gyvena užsienyje (dauguma Turkijoje ir Vidurio Europos valstybėse). Rusijoje gyvena apie 300-400 
tūkstančių čerkesų tautybės žmonių.                                                                                  RIA novosti nuotr.

sąmoningumą”.
Turk i jo je  gyvenant i s 

čerkesų kilmės inžinierius 
Özgüras Aktekinas įsitikinęs, 
jog „Putinas, pasirinkdamas 
Sočį, čerkesų sąjūdžiui suteikė 
naujos dinamikos”.

Be j e ,  Tu rk i j o j e  p r i e 
Rusijos generalinio konsu-
lato Stambule ir kitų įstaigų 
jau kelintas mėnuo vyks-
ta protesto demonstracijos. 
Vasario 2 d. prie konsulato 
susirinko keli šimtai tauti-
niais rūbais pasipuošusių 
čerkesų, plevėsavo čerke-
sų vėliavos. Demonstracija 
siekta viešai skelbti „tiesą 
apie Sočį”. Plakatuose ir pa-
sisakymuose Sočio olimpinės 
žaidynės buvo lyginamos su 
1936 metų vasaros olimpinė-
mis žaidynėmis nacistinėje 
Vokietijoje.

Šių olimpinių žaidynių or-
ganizatoriai nesitikėjo tokios 

APTARTAS LR URM  
IR UŽSIENIO LIETUVIŲ FONDŲ 

BENDRADARBIAVIMAS

įvykių raidos. Prieš kelerius 
metus į trumpai nuskambė-
jusią čerkesų temą Rusijoje 
buvo numota ranka kaip į 
šmeižto kampaniją, sklin-
dančią iš užsienio. Viešojoje 
Rusijos erdvėje ši tema buvo 
tabu. Krasnodaro srities čer-
kesų aktyvistai, drįsę viešai 
kritikuoti olimpinių žaidynių 
vietos pasirinkimą, buvo nu-
bausti net žaidynių atidarymo 
išvakarėse – iš jų buvo atimti 
kompiuteriai, telefonai ir do-
kumentai. 

Taigi, Rusijos fronte nieko 
naujo.

P.S. Šiuo adresu galima 
pasižiūrėti jaudinantį 14 mi-
nučių filmuką „Čerkesų geno-
cidas” su angliškais subtitrais. 
Pasakojimas vyksta per vaiko 
atsiminimus.

https://www.youtube.com/
watch?v=p2jd-P8UNws
Parengta pagal Vokietijos spaudą

LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lietu-
vių departamento direktorė 
Gintė Damušytė vasario 
11 dieną surengtos telekon-
ferencijos metu užsienio 
lietuvių fondų vadovams 
pristatė Užsienio lietuvių or-
ganizacijų projektų atrankos 
konkurso, vykusio sausio 
31 d., vertinimo kriterijus ir 
rezultatus.

Užsienio lietuvių departa-
mento iniciatyva surengtoje 
telekonferencijoje dalyvavo 
Lietuvių Fondo (Čikaga), 
Kazickų šeimos fondo (New 
York) ir Lietuvių katalikų 
religinės šalpos (New York) 
vadovai.

Dalyviai buvo informuoti, 
kad projektų atrankos komi-
sija, nagrinėdama paraiškas, 
ieško ir kitų finansavimo 
šaltinių, paraiškų teikėjams 
siūlo pasinaudoti alternaty-
viais finansavimo šaltiniais 
– organizacijomis, fondais 
ir kt.

Užsienio lietuvių fondų 
vadovai pristatė jų teikiamos 
paramos kriterijus ir tikslus.

Telekonferencijos daly-
viai teigiamai vertino prane-
šimus ir diskusiją, nutarta ir 
ateityje tęsti bendradarbia-
vimą, keistis aktualia infor-
macija apie užsienio lietuvių 
organizacijų veiklą, projektų 
vykdymą ir finansavimą.

Parama užsienio lietuvių 
organizacijų veiklai numa-
tyta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirt intos 
„Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į 
valstybės gyvenimą – kūrimo 
2011–2019 m. programoje.

Užsienio lietuvių orga-
nizacijų projektų atrankos 
konkursas vykdomas įgyven-
dinant Ryšių su užsienio lie-
tuviais politikos formavimo 
ir įgyvendinimo programą, 
kuria siekiama padėti už-
sienio lietuviams puoselėti 
tautiškumą ir bendruome-
niškumą, ugdyti organiza-
cinius gebėjimus, skatinti 
užsienio lietuvių įsitraukimą 
į Lietuvos politinį, visuome-
ninį, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą.

 LR URM inf.
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Kazickų šeimos fondo 
Niujorko skyriuje spren
džiama, kurias ir kokiomis 
sumomis paremti lietuviškas 
organizacijas veikiančias 
Lietuvoje ir Amerikoje. Ir 
nors fondo Vilniaus skyrius 
duoda savo vertingas reko
mendacijas apie Lietuvos 
organizacijas, tačiau pilnesnį 
vaizdą apie jų veiklą, esant 
progai, galima susidaryti 
lankantis vietose. 

Viena iš pačiam dr. Juozui 
P.Kazickui visą gyvenimą 
labai svarbių temų tebėra 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų istorinės atminties iš
saugojimas, todėl Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga fon
dui pasiūlė susipažinti su šios, 
1940 metais susikūrusios, 
veikusios okupacijų metu 
pogrindyje ir net sovietinio 
GULAG’o archipelage, kul
kosvaidžiais ginkluotų pri
žiūrėtojų su vilkšuniais ap
suptyje, bei tebeveikiančios 
atgautos nepriklausomybės 
sąlygomis nors daline veikla. 
Šią vasarą Kazickų šeimos 
fondo Niujorko skyriaus di
rektorei Neilai Baumilienei 

TIES UPIŲ TĖVU NEMUNU IR ... 
DUBYSA

(Generolo Jono Žemaičio-Vytauto kovos takais)
Petras Girdzijauskas

apsilankius Lietuvoje, laisvės 
kovų dalyvis ir LLKS narys 
Petras Girdzijauskas mie
lai sutiko būti jos palydovu 
pažintinėje kelionėje. Gera 
žinoti, kad Neila į kelionę pa
sikvietė Amerikoje gimusius 
mažamečius dukrą Viliją ir 
sūnų Luką, kuriems pažintis 
su Lietuva bus naudinga, 
reikia tikėtis, - ne paskutinė.

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga įkurta (LLKS) 1940 
m. Joje susibūrę Lietuvos patri-
otai priešinosi iš pradžių sovietų, 
vėliau ir vokiečių okupacijoms, 
siekė atkurti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę, leido lai-
kraščius „Laisvės kovotojas”, 
„Apžvalga” ir kitus leidinius. 
LLKS vyriausioji vadovybė 
rūpinosi sukurti visą Lietuvą 
apimantį sąjungos konspiracinį 
tinklą. Kiekviename apskrities 
mieste kūrė laisvės kovotojų 
padalinius. Visa organizacija 
buvo suskirstyta į 4 apygar-
das (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio). 1943 m. turėjo apie 
3 tūkstančius narių.

Dabar dėl suprantamų prie-
žasčių organizacija narių skai-
čiumi yra gerokai sumažėjusi 

(atgauta Nepriklausomybė, 
daugelis jau pasitraukė į 
Amžinybę), tačiau LLKS ne-
stokoja veiklių narių, kurie 
rūpinasi žuvusių laisvės ko-
votojų atminimo įamžinimu, 
gyvųjų laisvės kovotojų teisių 
atstatymu, laisvės kovos šia-
pus ir anapus grotų sovieti-
niuose lageriuose įamžinimu 
spausdintu žodžiu, nūdienos 
aktualijų atspindėjimu žinias-
klaidoje ir savo mėnraštyje 
„Varpas”, aktyviai dalyvauja 
valstybiniuose ir tautiniuose 
renginiuose, bendradarbiauja 
su kitomis visuomeninėmis 
patriotinėmis organizacijomis 
ir valstybės institucijomis. 

„Varpas” Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos periodinis 
(mėnesinis) leidinys, leidžia-
mas nuo 1996 m. vasario mėn. 
rėmėjų lėšomis. Platinamas 
šalyje ir už jos ribų. Anksčiau 
„Varpą” leido politiniai kali-
niai sovietinėse koncentraci-
jos stovyklose: 1955 metais 
– Vorkutoje ir 1957 metais 
– Intoje, o nuo 1975 iki 1989 
metų – pogrindyje okupuotoje 
Lietuvoje. Dabartinio leidinio 
tematika – Tėvynės nepriklau-
somybės, žmogaus laisvių 
ir teisių gynimas, tautinio 
bei pilietinio sąmoningumo 
ugdymas, piliečių santarvės 
ir vienybės skatinimas, jų 
telkimas valstybingumui tvir-
tinti. Tačiau nedidelė leidinio 

apimtis ir mėnesinis periodiš-
kumas nepajėgus atspindėti 
visas nūdienos aktualijas, todėl 
tuo tikslu buvo įsteigta LLKS 
internetinė svetainė.

L L K S  i n t e r n e t i n ė 
svetainė(www.llks.lt), kaip ir 
kitoms politinėms bei visuo-
meninėms organizacijoms, 
reikalinga LLKS narių tarpu-
savio bendradarbiavimui bei 
ryšiams su visuomene plėsti. 
Svetainė supažindina su LLKS 
veikla, numatomais darbais 
Tėvynės labui, renginiais, su-
sitikimais. Čia gvildenami ir 
nūdienai aktualūs Lietuvos rei-
kalai. LLKS svetainė pateikia 
medžiagą ne tik lietuvių, bet 
ir anglų bei kitomis kalbomis, 
kas praverčia ir kitų tautybių 
rezistentams, kurie taip pat 
kovojo su blogio imperija ir 
dabar domisi mūsų istorija bei 
kovotojų likimais Lietuvoje. 
Greta to siekiama supažindinti 
pasaulį apie visas komunistų 
piktadarybes.

Viešnios kelionė ir prasi-
dėjo nuo pažinties su LLKS 
valdybos pirmininku Jonu 
Buroku ir „Varpo” redak-
toriumi Algimantu Zolubu, 
kiekvienas iš kurių pasakojo 
apie savo veiklą.

LLKS spaudinio „Varpo” 
gimtadienis ir pradžia – tolima 
katorginė šiaurė. Ten jis kvietė 
lietuvius ir ne tik juos, nusi-
mesti katorginį jungą, sukilti 

prieš pavergėjus ir jo balsas 
buvo išgirstas. Po pergalės 
ten, po katorgos retežių su-
traukymo jis su pirmojo mūšio 
laimėtojais nelegaliai grįžo 
į Lietuvą, nes čia dar siautė-
jo okupacija. Toliau kvietė 
lietuvius kovai ir pergalėms. 
Po pergalės, po laisvės siekio 
išsipildymo, jis toliau kviečia 
kopti į laisvės pilnatvės aukš-
tumas... 

(Bus daugiau)

Lietuvos laisvės kovotojų sąjun-
gos pirmininkas Jonas Burokas 
prie paminklo pogrindyje leis-
tam „Varpui”.      Autoriaus nuotr.

I.

Vietos, kuriose dešimtme-
čius gyveno lietuviai – kaip jos 
atrodo šiandien? Kuo virto lie-
tuvių statytos bibliotekos, kul-
tūros namai, mokyklos ir ištisos 
gatvės Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos galerijoje 
atidaryta „Misija Sibiras‘13” 
paroda kalba kartų dialogą ir 
laiko tėkmės suformuotą bei 
visų mūsų užmirštą kontrastą.

2013 metų vasarą, Pasaulio 
lietuvių vienybės dieną, šešioli-
kos jaunų žmonių ekspedicijos 
komanda šiltą ir lietingą lietuviš-
ką vasarą iškeitė į dešimtmečius 
nelankytas ir nenumaldomai 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius vasario 12 dieną dalyvavo parodos „Misija 
Sibiras 2013” atidaryme Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje. Nuotraukoje iš deši-
nės: L. Linkevičius, projekto „Misija Sibiras” patarėjų tarybos narys Algirdas Kaušpėdas ir kultūros 
ministras Šarūnas Birutis.                                                                                    Jurijaus Koroliovo nuotr.

UNESCO KOMISIJOS GALERIJOJE – „MISIJA SIBIRAS‘13” PARODA
laiko pasiglemžiamas kadaise 
lietuvių gausiai apgyvendintas 
vietas. Mišku virtusios kapinės, 
užkaltos kultūros namų langi-
nės ir vėjo šuorų išvaikščiotos 
ištuštėjusios lietuvių gatvės. 
Vietiniai gyventojai dar ir dabar 
jas vadina „banditų” gatvėmis. 
Čia netildavo lietuviškos dainos, 
augo tvirti ir išpuoselėti namai. 
Atmintis apie šiose vietose 
kadaise gyvenusius lietuvius 
dar gyva.

Anot projektą „Misija 
Sibiras” organizuojančio labda-
ros ir paramos fondo „Jauniems” 
direktoriaus Arno Marcinkaus, 

originalus Tiumenės srityje už-
fiksuotų akimirkų eksponavimo 
būdas pasirinktas dėl vieno iš 
pagrindinių šio projekto tikslų 
– kartų dialogo. Jo prasme bei 
būtinybe įsitikinti įmanoma tik 
betarpiškai prie jo prisilietus.

Parodos atidarymo dalyvius 
pasveikino ir Lietuvos naciona-
linės UNESCO komisijos se-
kretoriato generalinė sekretorė 
bei projekto „Misija Sibiras” 
Patarėjų Tarybos narė Marija 
Drėmaitė. „Labai džiugu ir 
garbinga jau trečią kartą atida-
ryti parodą UNESCO galerijoje, 
kuri šio šio projekto globėja, 

neatsitiktinai. Dabartinėje vi-
suomenėje egzistuoja nuomonė, 
kad tik didingi mūšiai ir pergalės 
ugdo patriotinę visuomenę. 
Toks požiūris yra pasenęs. Šis 
projektas – tai gilus savo istori-
jos suvokimas ir susidūrimas su 
tikrove, kuri vienija.”, – teigia ji.

Parodos atidaryme dalyva-
vęs užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius, pirmiausia 
prisiminė vasarą išlydėtos 
ekspedicijos dalyvių žodžius. 
„Misiją Sibiras” ekspediciją 
išlydint jaunuoliai žadėjo pa-
pasakoti kaip jiems seksis. Ir 
šiandien čia, parodoje, mato-
me rezultatus: viskas užrašyta 
ir parodyta. Mūsų maža tauta, 
nesvarbu ar išvažiavus, ar 
ištremta yra viena ir jos nega-
lime skirstyti į emigravusius, 
išėjusius ar likusius. Dalis 
Lietuvos išvažiavo, buvo iš-
tremta ir to nereikia pamiršti. 
Šis projektas – tai kas mus 
vienija ir vienys kaip tautą”, – 
pabrėžė jis.

Jam antrinęs kultūros mi-
nistras Šarūnas Birutis, atkreipė 
dėmesį į projekto reikšmę šalies 
kultūrai. „Valstybė prasideda 
nuo kultūros, o šis projektas 
yra sudėtinė kultūros dalis. Kas 
yra už mūsų šalies ribų istorija, 
tėvai, seneliai – neturi būti pa-
miršta ir labai džiugu, kai visa 
tai saugo jaunimas.”, – sakė 
kultūros ministras.

Renginio metu sveikinimo 
žodį, „Misija Sibiras” patarėjų 
tarybos vardu, tarė ir Algirdas 
Kaušpėdas. „Nežinau iš kur 
reikia kildinti žodį „pilietis”, 
bet man jis skamba kaip „iš 
vienos pilies”. Tai jausmas, 
kad mes iš vienos pilies, iš 
vieno rato – tai bendražygių ir 
giminaičių sąvoka, palaikoma 
būtent tokiomis akcijomis, kaip 
„Misija Sibiras”. Būrys žmonių 
apsisprendė šiame projekte da-
lyvauti. Jie nori būti toje vienoje 
pilyje, nutiesti draugiškumo sai-
tus vieni su kitais, būti draugais. 
Aš neįsivaizduoju kitokio pilie-
tiškumo aiškinimo apart to, kad 
mes esame drauge. Dar vienas 
dalykas, kas atrodo nepaprastai 
svarbu – besikeičiantis „Misija 
Sibiras” turinys. Tai mums nebe 
tik istorinė atmintis ar pagarba, 
tai mūsų susižavėjimas žmo-
nėmis, kurie buvo stiprūs ir tai 
išgyveno.”, – sakė jis.

Paroda Lietuvos nacionali-
nės UNESCO komisijos gale-
rijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius) 
bus eksponuojama vasario 12 
– kovo 11 dienomis. 

Nuo projekto vykdymo pra-
džios lietuvių tremties ir įkalini-
mo vietose Sibire jau apsilankė 
dvylika jaunimo ekspedicijų, 
sutvarkiusių apie 100 lietuviš-
kų kapinių ir susitikusių su ten 
gyvenančiais lietuviais. 

LR URM inf.
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2014 m. vasario 6 d. New 
Yorko valstijos senatorius 
Joseph Addabbo iškilmingose 
iškilmėse valstijos Senato 
vardu įteikė padėkos raštą 
Lietuvos generaliniam kon-
sului New Yorke Valdemarui 
Sarapinui. Padėka skiriama už 
Lietuvos Respublikos gene-
ralinio konsulato New Yorke 
aktyvią veiklą stiprinant kul-
tūrinius, ekonominius ir po-
litinius ryšius tarp Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Lietuvos, 
už aktyvias pastangas didinant 
Lietuvos vardo žinomumą 
New Yorko valstijoje ir visoje 
Amerikoje. „Lietuvos genera-
linis konsulatas New Yorke la-
bai daug prisidėjo skatinant sti-
presnius draugystės pagarbos 
ir bendradarbiavimo santykius 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų”, 

Po įteikimo padėkos raštą iš k: NY valstijos sen. Joseph 
Addabbo ir LR generalinis konsulas NY Valdemaras Sarapinas. 
                                                           LR generalinio konsulato NY nuotr.

Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis va-
sario 2 dieną Rochester mieste 
Lietuvos garbės konsulo New 
York valstijoje Rimo Česonio 
kvietimu atidarė pirmąjį tiesio-
giai internetinio teletilto pagal-
ba surengtą bendrą Alytaus ir 
vietos JAV jaunimo simfoninių 
orkestrų koncertą.

„Kartu nugalėjome ko-
munizmą, sukūrėme sėkmin-
giausią transatlantinį aljansą 
pasaulio istorijoje, šiuo metu 
kuriame didžiausią, lais-
viausią ir demokratiškiausią 
prekybos bloką, tačiau visi 
šie transatlantinės šeimos 
projektai sėkmingai reali-
zuoti ir įtvirtinti gali būti 
tik tuo atveju, jeigu jaunoji 
karta juos parems ir perims. 
Bendras Alytaus ir Rochester 
jaunimo projektas įkvepia”, 
- sakė ambasadorius atidary-

Nors iki LSS garbingos 100 
metų sukakties yra dar keturi 
metai, bet pasiruošimo darbai 
sukaktį tinkamai atšvęsti jau 
pradėti. Vienas iš projektų 
vyks šį pavasarį Lietuvos am-
basadoje, Washingtone.

2 0 1 4  m .  k o v o  7  d . , 
2:00 val. p.p. kartu su Jo 
Ekscelenci ja  Žygimantu 
Pavilioniu Lietuvos ambasa-
doje, Washingtone yra ruo-
šiamas priėmimas Amerikos 
v i suomenės  ve ikė jams . 
Kviečiami JAV senatoriai 
ir Kongreso atstovai, ku-
rie jaunystėje yra įgiję BSA 
Eagle Scout laipsnius/žyme-
nis ar buvusios Girl Scouts 
(GSA) narės, taip pat JAV 
skautų organizacijų atstovai, 
bei Anglijos, Australijos ir 
Kanados ambasadų atstovai,  
Washingtono apylinkės lietu-
vių organizacijos ir Lietuvos 

A R G E N T I N A

Šv. Mišios už SLA šim
tmetį. Vasario 2 d., sekma-
dienį, Aušros Vartų parapijoje 
prelatas Edmundas Putrimas 
atnašavo Šv. Mišias už SLA 
šimtmetį. Šios šv. Mišios 
sutapo su Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo 2014 m. 
suvažiavimo užbaiga, kurį 
organizavo ALJ sąjungą. Po 
Šv. Mišių, parapijos muzieju-
je buvo galimybė pabendrauti 
ir pasivaišinti užkandžiais 
ir atsigaivinti gaiviaisiais 
gėrimais.

Vasario 16-tos minėji
mas. Vasario 16 d., sekma-
dienį paminėjome Lietuvos 

Toliau gerindama konsuli-
nių paslaugų kokybę ir priei-
namumą Lietuvos piliečiams 
ir lietuvių kilmės asmenims, 
Užsienio reikalų ministerija 
ir atstovybės užsienyje ren-
gia išvažiuojamąsias misijas 
regionuose, kuriuose gyvena 
nemažai lietuvių, bet nėra 
Lietuvos diplomatinės atsto-
vybės ar konsulinės įstaigos. 
Vasarį ir kovą organizuoja-
mos tokios misijos į Almeriją 
Ispanijoje, Korką Airijoje ir 
Los Angeles JAV.

Jų metu bus priimami 
Lietuvos piliečių prašymai 
dėl pasų keitimo ir išdavimo, 
asmens grįžimo pažymėjimų, 
užsienyje registruotų civili-

PIRMIEJI ŽINGSNIAI  
Į LIETUVIŠKOSIOS  

SKAUTYBĖS ŠIMTMETĮ
skautų organizacijų atstovai. 
Priėmime bus lietuvių skau-
tų veiklos, nuo 1918 m. iki 
dabar, nuotraukų paroda, 
bus rodomos skaidrės bei 
filmai iš įvairių stovyklų. 
Turime daug ką parodyti, 
daug kuo dalintis – laisva-
jame pasaulyje lietuviškoji 
skautija sėkmingai veikia jau 
65 metus. Priėmimo pabaigai 
vyks trumpas „Tolimi aidai” 
vyrų okteto iš Los Angeles 
koncertas. Daugelis šio okteto 
narių yra aktyvūs skautų va-
dovai „Kalniškių” tunte, Los 
Angeles.

Sekančią dieną, kovo 8 d., 
3:30 val. p.p. Šv. Mišios bus 
Washington Bazilikos Šiluvos 
koplyčioje, kurių metu giedos 
„Tolimi aidai” oktetas.

Vakare Latvių salėje, 
Rockville, MD, vyks, meni-
ninku paroda ir „Tolimi aidai” 

okteto koncertas Washingtono 
ir Baltimores lietuvių visuo-
menei. Ernesto Žvaigždinio 
ir Nelės Zirnites meno darbų 
parodos atidarymas bus 6:30 
val. vak., koncertas 7:30 val. 
vak. Koncerto rengėjai – LSS 
Taryba ir Washingtono LB 
apylinkė.

N u o š i r d u s  a č i ū  J o 
Ekscelencijai Žygimantui 
Pavilioniui ir vienam iš idė-
jos iniciatorių,  Igaliotajam 
Ministrui ir skautui vyčiui 
Rolandui Kačinskui už kvieti-
mą ir sudarytą progą pristatyti 
Lietuvių skautų organizaciją 
amerikiečių visuomenei.

Washingtone gyvenantieji 
LSS nariai maloniai kviečiami 
dalyvauti priėmime Lietuvos 
ambasadoje ir koncerte sekan-
čią dieną Latvių salėje.
V.s.fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas

LIETUVOS GENERALINIAM KONSULUI 
NEW YORKE ĮTEIKTA  
VALSTIJOS PADĖKA

rašoma padėkoje.
Genera l in is  konsulas 

V.Sarapinas padėkojo senato-
riui J. Addabbo už aukštą jo va-
dovaujamo konsulato veiklos 
įvertinimą ir įteikė jam knygą 
apie Lietuvą. „Noriu Jus pati-
kinti, kad mano vadovaujamas 
konsulatas ir toliau dės visas 
pastangas, siekdamas pristatyti 
Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, 
ekonomiką, verslo bei turizmo 
galimybes New Yorko valsti-
jos bei visos Amerikos žmo-
nėms”, sakė jis. V.Sarapinas 
šventės dalyviams papasakojo 
apie sėkmingai pasibaigu-
sį Lietuvos pirmininkavimą 
Europos Sąjungos Tarybai bei 
prasidėjusią dvejus metus truk-
siančią narystę Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje.

LR generalinio konsulato 
NY inf.

RENGIAMOS IŠVAŽIUOJAMOS KONSULINĖS MISIJOS
nės būklės aktų įtraukimo į 
apskaitą Lietuvoje, gyvena-
mosios vietos deklaravimo, 
konsulinės registracijos. Taip 
pat bus atliekami notariniai 
veiksmai ir priimami prašy-
mai dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės.

Konsulinės paslaugos 
Almerijoje bus teikiamos 
vasario 19 dieną viešbutyje 
„Elba”, Korke – kovo 14-15 
d. Korko vizualiųjų menų 
centre, Los Angeles – kovo 
21-22 adresu 2802 Santa 
Monica Blvd., Santa Monica, 
CA 90404.

Būtina išankstinė registra-
cija, kuri vykdoma Lietuvos 
konsulate Valensijoje el. paštu 

valencia@urm.lt ir tel. 963 
816 291, Lietuvos ambasadoje 
Dubline el. paštu konsuli-
nis.iel@urm.lt bei tel. +353-
12035757 (darbo dienomis 
nuo 14 iki 17 valandos iki 
kovo 10 d.) ir Lietuvos genera-
liniame konsulate New Yorke 
el. paštu konsuline.misija.ny@
urm.lt bei tel. 1 212 354 7840.

Išsamesnę informaciją apie 
išvažiuojamąsias misijas, jų 
adresus ir darbo laiką rasite 
misijas rengiančių atstovybių 
Valensijoje, Dubline ir New 
Yorke interneto svetainėse 
http://consulate-valencia.mfa.
lt/, https://ie.mfa.lt/ ir http://
ny.mfa.lt/.

LR URM inf.

Nepriklausomybės šventę. Po 
to, buvo paruošti pietūs. 

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo 2014 m. suvažiavi
mas. Nuo sausio 30 iki vasa-
rio 2 d., vyko Buenos Aires 
ir Berisso miestuose, jau 
tradicinis „Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavi-
mas”. Organizavo Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjunga, ir 
šių suvažiavimų nuolatinis 
rėmėjas prelatas Edmundas 
Putrimas. Buvo apsvarstyta 
šios pasaulio dalies lietuvių 
jaunimo sąjungų veikla, ir 
lietuvybės išlaikymas.

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje inf.

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

AMBASADORIUS JAV DALYVAVO BENDRAME 
TELETILTO SUJUNGTAME LIETUVOS 

IR JAV JAUNUOLIŲ KONCERTE
damas koncertą.

Koncerto klausėsi šimtai 
Lietuvos ir JAV žiūrovų – 
abiejose Atlanto pusėse kon-
certą transliavo pagrindinės 
vietos radijo ir televizijos 
stotys bei interneto portalai.

Koncerto dalyvius taip pat 
pasveikino Rochester miesto 
merė Lovely A. Warren.

Alytaus ir Rochester mies-
tai susigiminiavę nuo 2010 
metų. Lietuvos garbės konsulo 
New York valstijoje iniciatyva 
miestai vysto įvairius verslo, 
švietimo, kultūros bei sporto 
projektus.

Rochester veikia ir aktyvi 
Lietuvių Bendruomenė, įkurta 
lituanistinė mokyklėlė, visuo-
meninė organizacija „Baltų 
vaikai” savaitinė vietos lie-
tuvių radijo stotis bei tautinių 
šokių grupė.

LR URM inf.

KVIEČIA KARTU 
ŠVĘSTI LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Lietuvos generalinis kon

sulatas Čikagoje kviečia 
vietos lietuvius, menininkus, 
verslininkus ir kitus Lietuvos 
draugus kovo 2 dieną kartu 
švęsti šalies nepriklausomybę 
Čikagos laisvalaikio ir pramo-
gų centre Navy Pier.

Tarp dviejų svarbiausių 
Lietuvos nepriklausomybės 
švenčių – Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-osios organizuoja-
mame renginyje „Celebrate 
Lithuanian Independence” vyks 
meno kolektyvų pasirodymai, 
prie kurių prisijungti ir savo 
veiklą pristatyti kviečiami visi 
norintys menininkai, verslinin-
kai ar organizacijų atstovai.

Norintieji prisidėti prie 
šventės maloniai kviečiami 
apie tai pranešti generalinio 
konsulato darbuotojai Agnei 
Vertelkaitei el. paštu agne.
vertelkaite@urm.lt.



8  . DIRVA . 2014 m. vasario 18 d. . 
LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvai pirmininkaujant Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai (JT ST), vasario 13–22 dienomis užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius su darbo vizitu lankėsi New Yorke, 
JAV, kur vadovavo atviriems Saugumo Tarybos debatams, 
diskusijoms apie JT ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą 
stiprinant tarptautinę taiką ir stabilumą.

Vasario 19 d. L. Linkevičius pirmininkaus atviriems JT ST 
debatams dėl būtinybės sustiprinti teisės viršenybės principų tai-
kymą Jungtinių Tautų misijų veikloje. JT Generalinis Sekretorius 
Ban Ki-moonas pakviestas perskaityti pagrindinį debatų praneši-
mą. L. Linkevičius pristatys Lietuvos požiūrį dėl teisės viršenybės 
svarbos užkertant kelią konfliktams. Teisės viršenybės tema ir 
civilių apsaugos ginkluotuose konfliktuose klausimai – Lietuvos 
darbo JT Saugumo Taryboje pagrindiniai uždaviniai.

Vasario 14 d. ministras pirmininkavo Saugumo Tarybos 
diskusijoms dėl JT ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo 
bei sąveikos stiprinimo. Diskusijose pasisakė JT Generalinis 
Sekretorius ir Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsie-
nio reikalams ir saugumo politikai Catherine  Ashton. 

Lankydamasis New Yorke, L. Linkevičius surengė 
Saugumo Tarybos narių pietus su JT Generaliniu Sekretoriumi, 
kuriuose buvo aptariami aktualiausi darbotvarkės klausimai. 
Ministras taip pat susitiko su JT Generalinio Sekretoriaus 
pavaduotoju Jan Eliasson, JT pasekretore ir humanitarinės 
pagalbos koordinatore Valerie Amos, JT pasekretoriumi taikos 
palaikymo klausimais Hervé Ladsous. Pokalbių metu aptarta 
situacija Sirijoje, ypač jos humanitariniai klausimai, padėtis 
Centrinės Afrikos Respublikoje, dalyvavimas JT taikos palai-
kymo operacijose.

Darbo vizito New Yorke metu L. Linkevičius lankėsi 
Kolumbijos universiteto Rytų ir Vidurio Europos centre, 
kuriame skaitė paskaitą apie neseniai pasibaigusį Lietuvos 
pirmininkavimą ES Tarybai bei vieną svarbiausių šio pirmi-
ninkavimo prioritetų – Rytų partnerystę – bei šios iniciatyvos 
perspektyvas po Vilniaus viršūnių susitikimo. Lietuva nenuo-
latine Saugumo Tarybos nare tapo 2014 m. sausio 1 d. dvejų 
metų laikotarpiui.  Vasario mėnesį Lietuva pirmininkauja 
Saugumo Tarybai.

LR Užsienio reikalų ministerijoje vasario 12 dieną atidary-
ta kolekcininkų Vytauto Šaikaus ir Rolando Česūno diplomatinių 
dokumentų originalų ir jų kopijų paroda. Joje eksponuojami 
pasai su vizomis, kurias yra išdavę žinomi Lietuvos Respublikos 
ir užsienio šalių diplomatai, tarp jų ir Japonijos konsulas Kaune 
Čijunė Sugihara. Pasak parodą atidariusio Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Lino Linkevičiaus, ši unikali ekspozicija lei-
džia betarpiškai prisiliesti prie Lietuvos diplomatijos istorijos. 
„Diplomatija – neatsiejama Lietuvos valstybingumo dalis. 
Šiandienos renginiu, kuris skirtas ir Vasario 16-osios šventei, 
simboliškai pradedame renginių ir projektų ciklą, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo, taip pat modernios Lietuvos diplomatijos 
100-čiui”, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas. Renginyje da-
lyvavęs Prezidentas Valdas Adamkus pažymėjo, kad svarbiausi 
yra tie diplomatinės tarnybos darbai, kurie stiprina valstybingu-
mą, didina Lietuvos autoritetą ir kuria gerovę šalies žmonėms, 
o ši paroda – taip pat gražus to pavyzdys.

Washingtono universiteto Sietle H. M. Jackson 
Tarptautinių studijų mokykloje veikiančio Europos Sąjungos 
kompetencijos centro kvietimu Lietuvos ambasadorius 
Žygimantas Pavilionis vasario 7 dieną perskaitė įžanginį 
pranešimą Kompetencijos centro surengtoje 2014 m. Vakarų 
pakrantės Europos Tarybos Viršūnių susitikimo simuliacijoje 
„Model EU”. Šių metų simuliacijos tema – Bankų Sąjungos 
sukūrimas bei ES migracijos ir pabėgėlių politika.

Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, sausio 24-
ąją Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas 
Kačinskas dalyvavo Holokausto aukoms, jų artimiesiems 
bei žydus nuo genocido gelbėjusiems asmenims skirtame 
renginyje Washingtone. Pagerbimo metu kalbėjo Holokaustą 
išgyvenusi Nesse Godin. Ji geto vargus iškentė gimtuosiuose 
Šiauliuose. Renginio metu taip pat skambėjo garsus žydų par-
tizanų himnas „Niekuomet nesakyk, kad eini paskutiniuoju 
keliu”. Šis himnas gimė Vilniaus gete. Lietuvos diplomatas 
JAV Holokausto memorialiniame muziejuje kartu su nuo 
šios pragaištingos tragedijos išsigelbėjusiais asmenimis 
Holokausto aukas prisiminė uždegdami žvakeles. Tarptautinė 
Holokausto aukų atminimo diena minima kasmet sausio 27-
ąją, po to kai 2005 m. ją rezoliucija įtvirtino Jungtinės Tautos. 
Būtent tądien 1945 m. sąjungininkai išvadavo didžiausią 
okupuotoje Lenkijoje įkurtą nacių koncentracijos ir naikinimo 
stovyklą.                                                          LR URM inf.

L i e t u v o s  p r e m j e r a s 
Algirdas Butkevičius dar vie-
šėdamas Sočyje vasario 8 
dieną teigė labai norįs kuo 
greičiau susitikti su Lenkijos 
ministru pirmininku Donaldu 
Tusku ir esą susitikimo data 
jau derinama. Tačiau vasario 
15 d. D.Tuskas pareiškė, kad 
toks susitikimas įmanomas 
tik tuo atveju, jeigu Lietuvos 
valdžia „parodys gerą valią” 
spręsdama lenkų tautinės ma-
žumos problemas, praneša 
tvn24.pl. 

A.Butkevičius yra išsakęs 
norą susitikti su D.Tusku ir 
aptarti dvišalius santykius, 
kuriems atsiliepia nesutarimai 
dėl tautinių mažumų. Anot 
premjero, susitikimo data jau 
derinama.

„Toks susitikimas, o aš jo 
norėčiau, norėčiau šito pokal-
bio, turės prasmę, kai pagaliau 
ana pusė rodys gerą valią. 
Nėra tikslo save apgaudinėti: 
ten artėja prezidento rinkimai. 
Nenoriu atsidurti tokiame 
kontekste: „susitiko premjerai 
ir tai reiškia, kad viskas yra ge-
rai”, nes nėra gerai”, – pareiškė 
Lenkijos premjeras.

Todėl, anot D.Tusko, bus 

Donaldas Tuska dėl galimybės susitikti su Algirdu Butkevičiumi: „Nebent Lietuva parodys gerą valią 
dėl vietos lenkų”.                                                                                                        premier.gov.pl nuotr.

LENKIJOS PREMJERAS APIE BŪSIMĄ SUSITIKIMĄ  
SU LIETUVOS PREMJERU

laukiama sprendimų ar bent 
signalų, kurie įtikins, kad toks 
susitikimas taps gerųjų per-
mainų lenkų tautinei mažumai 
Lietuvoje pradžia, o ne tik dar 
vienas pasikalbėjimas, kuris 
nieko nekeis.

D.Tuskas taip pat teigė 
keliomis pastabomis apsikeitęs 
su A.Butkevičiumi susitikimo 
Taline prieš savaitę metu.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Radoslaw Sikorski 
po ilgesnės pertraukos vie-
šai pasisakė apie Lietuvos 
ir Lenkijos santykius. Kaip 
dažniausiai būna, Lenkijos 
diplomatijos šefas šiltais žo-
džiais netryško.

Briuselyje komentuodamas 
žinią, jog premjeras Algirdas 
Butkevičius nori susitikti su 
Lenkijos kolega Donaldu 
Tusku, R. Sikorski šią inicia-
tyvą pašiepė.

„Malonu, kad Lietuvos 
premjeras pasirengęs susitikti 
ir kalbėti, bet būtų dar geriau, 
jei Lietuva išspręstų bent vie-
ną per 20 metų priblendusią 
problemą”, - ministrą cituoja 
naujienų agentūra PAP. 

Taip R. Sikorski aiškiai 
apeliavo į lenkų tautinės ma-

žumos klausimus, pavyzdžiui 
– daugiau nei 40 tūkst. Lt bau-
dą, kurią už lenkiškų lentelių 
nenukabinimą gavo Šalčininkų 
savivaldybės administraci-
jos direktorius Boleslovas 
Daškevičius. Lenkijos di-
plomatijos šefo nuomone, 
pastaruoju metu, nepaisant 
Lenkų rinkimų akcijos buvi-
mo valdančiojoje koalicijoje, 
lenkų padėtis ne pagerėjo, o 
pablogėjo. 

„Todėl ir turime tas skanda-
lingas administracines baudas, 
kurios skiriamos už kažką, kas 
turėtų būti finansuojama iš 
valstybės biudžeto”, - įsitiki-
nęs R. Sikorski.

Lenkijos vyriausybė, anot 
PAP, informuoja, jog joks 
oficialus prašymas surengti 
D. Tusko susitikimą su A. 
Butkevičiumi Varšuvos dar 
nepasiekė. 

Lenkijos ir Lietuvos santy-
kiai atšalo pastaraisiais metais, 
kai į Lietuvos Seimą buvo iš-
rinkti Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos politikai, kurie turi 
priekaištų dėl delsimo priimti 
Tautinių mažumų įstatymą, 
dvikalbių lentelių ir pavardžių 
rašybos originalo kalba ir pan.

Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis 
vasario 14 dieną YIVO insti-
tute New York surengtoje dis-
kusijoje apie lietuvių ir žydų 
santykius pristatė Lietuvos 
pastangas atkuriant istorinį 
teisingumą ir prikeliant nau-
jam gyvenimui litvakų kultūrą.

Diskusijoje su ambasa-
doriumi taip pat dalyvavo 
Europos Parlamento narys 
Leonidas Donskis, Yale uni-
versiteto profesorius Tomas 
Venclova, Lietuvos žydų ben-
druomenės pirmininkė Faina 
Kukliansky, Pennsylvania  
v a l s t i j o j e  v e i k i a n č i o 
Millersville universiteto pro-
fesorius Saulius Sužiedėlis 
ir Concordia universiteto 

LIETUVOS AMBASADORIUS YIVO INSTITUTE PADĖKOJO ŽYDAMS  
UŽ INDĖLĮ KURIANT LIETUVOS VALSTYBĘ

Portland istorikas Mikhailas 
Iosselas.

Žymūs ekspertai diskusi-
joje ypač daug dėmesio skyrė 
lietuvių ir žydų santykių kaitai 
prieš ir po Holokausto, aiški-
nosi, kokios yra svarbiausios 
dabartinės problemos ir kaip 
tarpusavio santykius suvokia 
jaunoji karta.

Susirinkusius dalyvius kon-
ferencijos išvakarėse pasveiki-
no ir Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius, 
atvykęs į Niujorką pirminin-
kauti Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos debatams.

Pasak Lietuvos ambasado-
riaus Ž. Pavilionio, Lietuvos 
žydų bendruomenės išnaiki-
nimas Antrojo pasaulinio karo 

metais buvo didžiulė Lietuvos 
tragedija, kurios pasekmės 
jaučiamos ir šiandien. „Istorija 
nėra pamiršta ir Lietuva už-
tikrins, kad šie skaudūs XX 
amžiaus įvykiai nepasikartotų, 
o atmintis apie praradimus ir 
nuskaltimus žmonijai išliktų 
gyva”, – sakė Ž. Pavilionis.

9 6 - ų j ų  L i e t u v o s 
Nepriklausomynės paskelbi-
mo metinių proga ambasa-
dorius padėkojo žydų tautai 
už paramą, kurią jie suteikė 
jaunai Lietuvos valstybei 1918 
metais.

„Nemažai jaunų žydų vyrų 
buvo Lietuvos savanorių gre-
tose. Šią atmintį taip pat pri-
valome puoselėti”, – sakė 
ambasadorius.    LR URM inf.
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K U L T ŪR A

PER VĖLU

Pertrumpos buvo tavo dienos
Visai tai laimei išgyventi,
Per greit lankoj suvyto šienas
Ir baigėsi Vainikų šventė!

Per trumpos buvo tavo naktys
Visai tai kaltei apraudoti –
Juk tąsyk, lyg auksinį raktą,
Tu paslėpei brangiausią žodį –
Per trumpos buvo naktys...

Ir liko amžiais užrakintos
Brangių svajonių šviesios menės –
Kam dar degi tamsoj žibintą,
Kai vėjas langą paklabena –
Jau liko amžiais užrakintos
Brangių svajonių menės!

Brooklynas, 1952.XII.1

Leonardas Andriekus.                                      Petro Kiaulėno piešinys

KUNIGAS, PRANCIŠKONAS, POETAS
Leonardas Andriekus – 

poetas, kunigas, vienuolis,  
bažnytinės teisės daktaras, 
redaktorius, visuomenės vei-
kėjas, žurnalistas, meno kūri-
nių puoselėtojas. Gimė 1914 
m. liepos 15 d. Barstyčių 
kaime Mažeikių apskrityje, 
mirė Brooklyne 2003 m. ge-
gužės 20 d. 

2014 m. liepos 15 d. su
kaks 100 metų nuo poeto 
Leonardo Andriekaus gimi
mo. Todėl norime „Dirvos” 
skaitytojams priminti poeto 
poeziją ir svarbiausius jo 
gyvenimo įvykius.

Leonardo Andriekaus 
šimtmečio gimimo jubiliejui 
paminėti parengta jo eilė-
raščių publikacija. Šie eilė-
raščiai anksčiau niekur ne-
spaudinti, rasti asmeniniame 
poeto archyve, esančiame 
Kryžių kalno pranciškonų 
vienuolyne, kur saugomas 
centrinis Lietuvos OFM ar-
chyvas. Spaudai iš autentiškų 
dokumentų parengė Dainius 
Sobeckis.

Tr u m p a  i š t r a u k a  i š 
lt.wikipedia.org tinklalapio:

„1933 m. pranciškonas. 
1937–1941 m. studijavo ku-
nigų seminarijose Austrijoje, 
1939 m. išvyko į Jugoslaviją, 
Antrajam pasauliniam karui 
prasidėjus – į Italiją, 1940 
m. įšventintas kunigu. 1941–
1945 m. studijavo Šv. Antano 
universitete Romoje. 1945 m. 
bažnytinės teisės daktaras.

1945 m. pradėjo dirbti 
Italijoje leisto laikraščio 
„Lietuvių balsas” redakci-
joje. 

1946 m. persikėlė į JAV. 
1948–1952 m. redagavo lai-
kraštį „Šv. Pranciškaus var-
pelis”. Nuo 1950 m. dirbo 
žurnalo „Aidai” redakcijoje, 
1980–1991 m. redaktorius. 
Nuo 1958 m., su pertrauko-
mis, New York lietuvių pran-
ciškonų vienuolyno vyresny-
sis, 1964–1969 m. lietuvių 
pranciškonų provincijolas, 
Šv. Antano pranciškonų ber-
niukų gimnazijos rektorius. 
1973–1976 m. Kennebunk 
Port (Maryland valstija) 
vienuolyno vyresnysis.

Aktyviai reiškėsi išeivi-
jos kultūriniame gyvenime. 
1970–1980 m. Lietuvių rašy-
tojų draugijos pirmininkas.”

Poetas išeivijoje išleido 
poezijos rinkinius „Atviros 
mariose” (1955), „Saulė kry-
žiuose” (1960), „Naktigonė” 
(1963), „Po Dievo antspau-
dais” (1969), „Už vasaros 
var tų”  (1976) ,  „Atmink 
mane, Rūpintojėli” (1985). 
Kelios poeto kūrybos rinkti-
nės užsienyje buvo išleistos 
ir anglų kalba. Lietuvoje 
1991 m. išleista velionio ei-
lėraščių rinktinė „Pasilikau 
tik dangų mėlyną”. 

BANGOS

Ko taip skubat, ko taip skubat, mylimos seselės,
Ko taip lekiat prie seklių krantų artyn –
Ar nežinot, kad kiekvienas žemės kelias,
Mus apvylęs, nuvingiuoja nebūtin.

Štai kaušelis, ant plikų uolų pakibęs,
Jau nebijo, kad smarki vandens srovė nuplaus –
Nebėra ten plazdančios viduj gyvybės
Nei alsavimo, to neapsakomai tylaus...

Štai ant smėlio, jūrų augalėliai išsižarstę,
Vysta saulėj, sudraskyti, purvini
Ir gal mąsto, kaip žuvelės gelmę varsto,
Kaip ramu gyventi marių vandeny...

Jūs gi lekiate, sidabro plaukus išsipynę,
Baisiai genamos kažkur aklos jėgos,
Ir nerodo jums kelių žvaigždė Aušrinė
Nei žibintas seno švyturio languos.

Bet nespėsite apglėbti gelsvo smėlio,
O lankstusis kūnas putom išsiskleis –
Mes visi, čia pasiblaškę valandėlę,
Dingstam su polėkiais ir sopuliai.

Ko taip skubat, ko taip skubat, mylimos seselės,
Ko taip lekiat prie seklių krantų artyn –
Ar nežinot, kad kiekvienas žemės kelias,
Mus apvylęs, nuvingiuoja nebūtin.

 Kennenbunk Port, 1949.I.31

KREGŽDĖ

Įtemptos, kaip vielos, buvo mintys –
Tu ant jų linksmai kregžde giedojai –
Kam reikėjo taip ilgai kankinti
Jautrią širdį, kregžde nelemtoji?

Ar jau medžiuose nebuvo vietos,
Kad panūdai čionai atskristi –
Į tą sodą, kur nuvysta žiedas,
Į tą sielą, paliktą jaunystės.

Smarkiai įtemptos nutrūksta vielos,
Pasigirsta nejaukus spiegimas –
Iš tavęs nebepalieka nė šešėlio,
Kregžde, apgaulingai giesmei gimus!

 Kenenbunk Port, 1953.VI.29

BALANDIS

Kas gi traukė mėlyną balandį
Į šią niūrią gotikos šventovę –
Saulėtoj padangėj debesėliai sklandė,
Erškėtynas paskutinį žiedą krovė.

Liko neseniai supinta lizdas
Ant Pranciškaus Asyžiečio delno –
Prievartą pajuto Dievo karalystė,
Lyg pernykštis žiedas ryto šalną.

Kas šventovėje balandžiui liepia
Pakylėjimo laiku burkuoti,
Kai vargonai ošė, tartum žalios liepos,
Ir varpeliai šokinėjo už auksinių grotų.

Jo visur akim ieškojo minios ir į galvą niekam neatėjo,
Kad šventasis gali pult į erškėtyną,
Lengvą debesėlį nualsinti vėjas...

 Brooklynas, 1953.XI.3

ŠV. TOMAS

Viešpatie, kai po mirties ateisi pas savuosius,
Rasi juos visus namie, tiktai manęs nebus –
Aš Judėjos vieškeliais beviltiškai klajosiu,
Apdulkėjęs, nusiminęs, nekalbus...

Negalėjau prisiglaust prie dieviškos krūtinės
Ir išgirst širdies virpėjimo tylaus;
Gal dėl to giliausios meilės pažadus atminęs,
Abejonių labirinte kankinaus.

Jau mačiau, kad paskutinės viltys miršta,
Jau šaukiau: kas atgaivins mane, vai kas –
Bet grįžai Tu ir tuojau liepei įdėti pirštą
Į atvertą savo šoną ir rankas...

O stebukle! Aš jaučiaus naujai užgimęs
Ir Tavęs pagarbinti ant akmenų kritau –
Viešpatie, mane išgelbėjo tos kraujo žymės
Ir tasai pasakymas: ramybė tau!

 Kennebunk Port, 1950.IV.25
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Prieš 96 metus pasira-
šytas svarbiausias XX am-
žiaus istorinis dokumentas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas. Vasario 16-osios Aktas 
– Lietuvos valstybės kertinis 
gyvasties akmuo, įkūnijantis 
Lietuvos valstybingumą ir 
dabartinės modernios Lietuvos 
ir lietuvių tautos egzistenciją ir 
lūkesčius. Atkurtos Lietuvos 
valstybės pagrindiniai tikslai 
buvo burti visus lietuvius 
Lietuvoje į vieną valstybinį 
vienetą, vartoti lietuvių kalbą 
kaip vienintelę oficialią vals-
tybinę kalbą, kurti vertybes, 
siekiant išugdyti lietuvišką 
kultūrą ir sudaryti visiems jos 
piliečiams sąlygas save geriau 
realizuoti. Nepriklausomybės 
Akte, kaip konstitucinės 
reikšmės dokumente, ryškus 
pagrindinis tikslas, sukurti 
Lietuvos valstybę, tobulinti jos 
veikimą, užtikrinti jai tęstinu-
mą, ateitį, ją saugoti

Minint Vasario 16–ąją no-
rėtųsi prisiminti ne tik šią gar-
bingą sukaktį, bet ir deramai 
atminti, pagerbti visus, kurie 
gynė ir žuvo už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Vasario 
16-ąją sekė lapkričio 23-oji, 
tą dieną ministras pirminin-
kas Augustinas Voldemaras 
pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo 
remiantis buvo pradėta kurti 
Lietuvos kariuomenė, įkurta 
Apsaugos Taryba. 1918 m. 
lapkričio 23-oji yra laikoma 
oficialia Lietuvos kariuome-
nes atkūrimo diena. Lietuvos 
kariuomenė – jos kariai nuėjo 
ilgą, garbingą, sudėtingą savo 
išbandymais ir kovos kelią 
nuo pirmų vyžotų kaimo sa-
vanorių, kovos krikštą gavusių 
kovose su rusų bolševikais, 
vėliau laukė labai sunkios 
kovos su bermontininkais, 
pilsudskinės Lenkijos kariuo-
mene. Buvę Nepriklausomos 
Lietuvos kariai dalyvavo an-
tinaciniame judėjime, pokario 
partizaninėje kovoje, jų pėd-
sakų rasime visame plačia-
me pasaulyje nuo Širvintų ir 
Giedraičių, Monte Casino iki 
Argentinos pampų ir Laptevų 
jūros pakrančių. 

2013 metais pažymėjo-
me ypatingą įvykį mums, 
Lietuvai, jos kariams, juk prieš 
20 metų – 1993 rugpjūčio 31 d. 
Rusijos okupacinės kariuome-
nės paskutinis karinis ešalonas 
paliko Lietuvos teritoriją – 
kirto Kenos geležinkelio stotį. 
Tačiau šią atmintiną Vasario 
16-ąją grįžkime į šias dienas, 
apsilankykime Washingtone 
garsiosiose Arlington karių 
kapinėse, kuriose palaidoti 
įvairiuose karuose žuvę arba 
mirę JAV kariai. Čia stūkso iš 
kitų tūkstančių ankapių niekuo 
neišiskiriantis balto marmuro 
paminklas, vienas eilinis pa-

minklas, tokių čia tūkstančiai 
pasakytų tikriausiai, bet kuris 
kapinių lankytojas. Ir praeitų 
pro šalį. Tačiau siūlau stabtel-
ti, neskubėti, tai ne paprastas 
paminklas, tai paminklas me-
nantis labai įdomią ir garbingą 
istoriją, JAV nuolatiniam ka-
riškiui, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjui-savanoriui vyr. ltn. 
Samuel J. Harris, neturinčiam 
nei lašelio lietuviško kraujo. Šį 
paminklą, už sunkiu prakaitu 
uždirbtus pinigus, tais labai 
nelengvais laikais – 1922 
m. liepos 22 d. pastatė JAV 
lietuviai. 

Todėl noriu „Dirvos” lai-
kraščio skaitytojus supažin-
dinti su šiuo JAV ir Lietuvos 
kariu. Galbūt, kas nors per-
skaitęs šį straipsnį, norės ap-
lankyti jo kapą, o gal ir per 
Vasario 16-ąją, ar kitą atmin-
tiną dieną , nors tylos minute 
ir malda pagerbs žuvusiojo už 
Lietuvos laisvę atminimą.

Samuel J. Harris gimė 
1896 metų gruodžio 24 die-
ną Shippensburg miestelyje, 
Pennsylvanijoje, Jungtinėse 
Va ls t i jose .  Tėvas  buvo 
Cumberland apygardos še-
rifas. Studijavo Dikinsono 
kolegijoje Carlistės miestelyje 
Pennsylvanijoje.

1914 metų balandžio 4 
dieną mobilizuotas į Jungtinių 
Valstijų kariuomenę. Pradžioje 
vienerius metus tarnavo 8-aja-
me pulke Meksikos pasieny-
je. Vėliau dar kartą pašauk-
tas į kariuomenę ir dalyvavo 
Pirmojo pasaulinio karo kau-
tynėse Europoje. 1916 metų 
rugsėjį pakeltas į seržanto 
laipsnį, tų pačių metų gruo-
džio mėnesį paskirtas tarnauti 
seržantu į aprūpinimo pulką. 
Organizuodavo sunkvežimių 
vilkstines daliniams aprūpinti 
amunicija. Demobilizuotas 
1917 metų kovo mėnesį.

1917 metų liepos 8 dieną 
vėl pašauktas į karo tarnybą ir 
pasiųstas į 28-osios divizijos 
112-ąjį pulką vyresniuoju 
seržantu. Tarnavo kaip šau-
dymo ir durtuvų kautynių 
instruktorius. Nuo 1918 metų 
vasario tarnavo Prancūzijoje. 
Buvo pėstininkų būrio vadas. 
Paleistas iš pulko 1918 metų 
rugsėjo 2 dieną. Karą baigė lei-
tenanto laipsniu. Iš Jungtinių 
Valstijų kariuomenės paleistas 
1919 metų rugsėjo 5 dieną.

1919 metų rudenį  su 
Sąjungininkų karine misija 
turėjo būti atsiųstas į Lietuvą 
(tarpininkaujant Lietuvos kari-
nei misijai Prancūzijoje).

Pagal Paryžiuje su karinin-
ku Gedgaudu pasirašytą sutar-
tį, 1919 metų rugsėjo 6-ąją 
savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę. 1920 metų sau-
sio 1 dieną į Kauną atvykus 
Amerikos lietuvių brigados 

štabo karininkams (sakoma, 
kad Samuel J. Harris atvyko 
1919 metų gruodžio 31 dieną), 
perėjo štabo žinion – tarnavo 
vadovaujamas pulkininko lei-
tenanto Petro Kubiliūno. Pagal 
pasirašytą kontraktą, jam kas 
mėnesį buvo mokami 166 
doleriai - labai didelė pagal 
Lietuvos mastus suma.

Dokumentuose jis pateikė 
ir savo aprašymą - 5 pėdos 
11,5 colio aukščio, randai 
ant abiejų alkūnių, sužeidimo 
šrapneliu pėdsakai ant kojos.

Amerikos lietuvių briga-
da (arba Amerikos legionas)
skaitlingos brigados suside-
dančios nuo 6 iki 10 tūkstančių 
karių sorganizuoti nepavyko. 
Norinčių buvo labai daug, 
tačiau tai padaryti sutrukdė, 
diplomatiniai, organizaciniai, 
finansiniai, įvairūs transporta-
vimo sunkumai, pavyzdžiui, 
dėl prasidėjusio New York 
uosto darbininkų streiko – teko 
išplaukti iš Kvebek, Kanada. 
Amerikiečiai Londone susitiko 
su Lietuvos atstovu grafu A. 
Tiškevičiumi ir iš jo išgirdo 
apie Lietuvos kariuomenės 
pergalę prieš bermontininkus 
ties Šiauliais.

Ltn. S. J. Harris, nuo 1919 
metų lapkričio 16 iki 1920 
metų sausio 21 dienos buvo 
pasiųstas komandiruotei į 
Klaipėdą. Nėra žinoma, ką jis 
prancūzų kontroliuojamame 
mieste veikė. Tačiau žinant 
to meto tarptautinę padėtį ir 
jaunos, atsikūrusios Lietuvos 
geopolitinius siekius šiame 
mieste ir teritorijoje, verčia 
galvoti, kad ši komandiruotė 
negalėjo būti šiaip sau skirta 
laikui prie jūros praleisti. Jau 
tada Klaipėdoje kirtosi atskirų 
šalių interesai, įdomu, kad šia-
me mieste savo misiją vykdė ir 
kitas amerikietis – JAV lietuvis 
J. Zilius, laikytas neoficia-
liu Lietuvos ambasadoriumi, 

Klaipėdoje. Kai kurie istorikai 
būtent jį laiko Klaipėdos gin-
kluoto užėmimo idėjos auto-
riumi. Yra duomenų, kad čia 
yra lankęsis, buvęs admirolo 
Kolčiako armijos kontražval-
gybos viršininkas, tuometinis 
Lietuvos kariuomenes žvalgy-
bos ir kontražvalgybos žinovas 
Jonas Polovinskas (nors, kai 
kuriomis žiniomis, jis sugrįžo 
į Lietuvą 1921 m.), vėliau 
suvaidinęs neeilinį vaidmenį 
Klaipėdos sukilime. Beje, 
J. Polovinskas-Budrys buvo 
LR generaliniu konsulu New 
Yorke, JAV. 1940 m. New 
Yorko miestas jam suteikė 
garbės piliečio vardą. Mirė jis 
1964 m. rugsėjo 1 d., palaido-
tas New York, JAV. 

Tuo metu, Klaipėdoje 
„daug dirbo” ir lenku konsulas 
ir lenkų žvalgybos (dvujkos, 
taip vadinosi Lenkijos karinė 
žvalgyba) emisarai. Pastebimi 
to meto ir vokiečių, prancūzų 
siunteresuotų pusių veiksmai.

Klaipėdos klausimas lau-
kė savo ateities sprendimo. 
Kaip bebūtų keista, šiai JAV 
leitenanto misijai pasibaigus, 
iš Lietuvos biudžeto, jam 
buvo išmokėtos 40,207 mar-
kės dienpinigių bei kelionės 
išlaidų. Ši kelionė ir piniginės 
išlaidos taip ir lieka klaustu-
ku – savotiška mįslė visoje 
šioje komandiruotės-misijos 
istorijoje.

1920 m. Kaune, kariuo-
menės daliniuose Aukštojoje 
Panemunėje ir Aleksote, su-
keltas prokomunistinis suki-
limas arba maistas. To meto 
Lietuvos Vyriausybė ėmėsi 
priemonių sukilimui-maištui 
išvengti, kuris grėsė jaunos 
valstybes saugumui ir egzis-
tencijai. Sukilimui malšinti 
buvo pavesta ištikimiems 
kariuomenės daliniams, esan-
tiems Kaune ir jo apylinkėse.
Maištas buvo numalšintas, 

žuvo du maištininkai, ir JAV 
kariškis ltn. Samuel J. Harris. 
Jo žuvimui ir aplinkybėms 
nustatyti pasitelksime tų dienų 
įvykių liudininkų atsiminimus. 

1968 metais Tautiniuose 
namuose, minint Lietuvos ka-
riuomenės atkūrimo 50-ąsias 
metines Lietuvos konsulas dr. 
J. Bielskis pasakytoje kalboje 
patikslino leitenanto S. J. 
Harris žuvimo aplinkybes.

Dr. J. Bielskis 1920 metų 
sausio 1 d. atlydėjo į Kauną 
Amerikos lietuvių brigados 
štabo karininkus, tad tuo metu 
vykusius įvykius asmeniškai 
matė. Todėl jis patikslino 
žinias apie žuvusį Amerikos 
armijos leitenantą.

1920 metų vasarį Lietuvos 
kariuomenės daliniuose kilus 
komunistiniam sukilimui, tuo 
metu Kaune, buvę mums drau-
giškų valstybių karinės misijos 
padėjo spręsti šią konfliktinę 
situaciją. Amerikos lietuvių 
brigados štabo viršininkas pul-
kininkas William N. Swarthout 
tarėsi su Anglijos karinės misi-
jos viršininku generolu Frank 
Percy Crozier, kuris kartu 
buvo ir Lietuvos Vyriausybės 
karinis patarėjas, apie kari-
ninkus, skiriant patarėjais prie 
lietuvių dalinių vadų. Patarėjai 
buvo paskirti prie artilerijos ir 
aviacijos dalinių.

Leitenantas Samuel J. 
Harris buvo priskirtas patarėju 
prie aviacijos dalinio, esančio 
Aleksote.

Apie tolesnius įvykius savo 
prisiminimuose vaizdžiai pa-
sakoja garsus lakūnas plk. 
Leonardas Peseckas:

„Tą dieną Sąjungininkų 
karinė misija, nuolat turėjusi 
savo būstinę „Metropolio” 
viešbutyje, skubiai vyko link 
Aleksoto aerodromo, nes ten 
pasigirdo maištininkų kulkos-
vaidis. Jis šaudė į senamiestį. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJAS 
SAMUEL J HARRIS

Nuotraukoje (iš k.): Tauro apygardos, buvęs partizanas Vytautas Balsys, Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje narys Ernestas Lukoševičius, LR Krašto apsaugos ministras Juozas Oleka, Lietuvos šaulių 
sąjungos narys dr. G. Kaminskas (jo pastangų dėka, 2013 metais sutvarkytas Aleksoto kapinėse, 
Kaune atminimo paminklas, žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, kuriame įrašyta ir žuvusio JAV 
kariškio Samuel J. Harris pavardė), Lietuvos Seimo narys LŠS narys prof. Arimantas Dumčius. 
                                                                                                                                         Autoriaus nuotr.

(Nukelta į 11 psl.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

E.Jarašunas, 
Santa Monica, CA ...........100
G.Lazdinis, Mentor, OH ...50
D.Mačernis, Chicago, IL ...45
Kuprevičius, Irena, 
Cleveland, OH ...................10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, 7 v.v., vyks koncertas „Do-
Re-Mi” šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje. Atlieka 
„Exultate” vaikų choras, Prisikėlimo parapijos jaunimo choras 
(Toronto) ir Kristina, ir Penketukas (Montrealis).

BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 2:00 val. p. p.  – Ekumeninės 
pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius 
lietuvius, latvius ir estus. Minėjimas įvyks United Latvian  
Ev. Lutheran Church, 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH.

Rengia Clevelando Baltiečių komitetas

Iš mūsų tarpo atsiskyrusiam

A.† A.
ALGIMANTUI  
SIMOLIŪNUI 

liūdime kartu ir reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
mylimai žmonai ŽELVYRAI, dukrelėms JULIJAI 
ir VIKTORIJAI, broliui SAULIUI ir jų šeimoms ir 
giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. 

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu
Regina Malcanaitė-Petrauskienė

Sąjungininkų atstovai norėjo 
patikrinti, kiek stiprūs maiš-
tininkai, kokie jų politiniai 
reikalavimai...

Iš tos atvykusios Vakarų 
valstybių grupės išsiskyrė 
Amerikos leitenantas Samuel 
J. Harris - aukšto ūgio švie-
siaplaukis žydas. Į vieną ir 
kitą ranką pasiėmęs po stambų 
koltą, kaip kaubojus, jis drą-
siai žengė į krūmais apžėlusį 
Aleksoto šlaitą, nors gerai 
girdėjo, kaip kiti jį draudė, 
įkalbinėjo būti atsargesniam. 
Amerikietis ėjo vis vien pir-
myn...”

1920 m vasario 23 d lei-
tenantas Samuel J. Harris, 
vykdydamas specialią užduotį, 
buvo sunkiai sužeistas ir tuo-
jau mirė (dokumentai rašo, kad 
vis dėlto JAV karininkas buvo 
spėtas nuvežti į karo ligoninę, 
kur juo rūpinosi amerikietis 
karo gydytojas Lynn Walker, 
tačiau nepaisant visko, jau po 
vidurnakčio mirė). Iš pradžių 
jo kūnas buvo pašarvotas 
Vokiečių bažnyčioje, netoli 
Aleksoto tilto. Atsisveikinimo 
apeigose dalyvavo ir pran-
cūzų bei britų karinių misijų 
karininkai, o viskuo rūpinosi 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
(oficialų laišką rašė jo atstovas 
pulkininkas Edward Ryan). 
Žuvusį karininką vasario 27 
dieną palydėjo į Ameriką. 
Lietuvos valdžia išdavė už-
sienio pasą leitenanto draugui 
Amerikos kapitonui Abraham 
Wyman jo kūną lydėjusio iki 
Eitkūnų.

Lietuvos pasiuntinybėje 
Washingtone esantys doku-
mentai teigia, kad JAV vyres
nysis leitenantas Samuel J. 
Harris (po mirties) buvo ap
dovanotas Vyties Kryžiumi 
už pasižymėjimą tarnyboje. 
Apdovanojimo raštas pasirašy-
tas Kaune 1920 metų vasario 
28 dieną. Dokumentą pasi-
rašė Vyriausias karo vadas ir 

Apsaugos ministras generolas 
leitenantas Pranas Liatukas, 
einąs Generalinio štabo vir-
šininko pareigas, generolas 
leitenantas Stasys Nastopka 
ir Apsaugos ministerijos kan-
celiarijos reikalų vedėjas ma-
joras Raimundas Liormanas. 

Biuletenyje „Įsakymai 
Kariuomenei”, Nr.4, 1920 
m. vasario 26 d. minimas 
apdovanojimas leitenantui 
Samuel J. Harris. Pagal 1930 
m. įstatymą, Vyties Kryžiaus 
savininkas turėjo būti apdo-
vanotas Nepriklausomybės 
medaliu. 1934 m. balandžio 20 
d. jis buvo pasiųstas velionio 
motinai, bet grįžo atgal, nes 
motina buvo mirusi.

Lietuvos Vyriausybė ve-
lionio motinai, gyvenusiai 
Harrisburg, Penssylvania, JAV, 
paskyrė pensiją, kuri buvo 
mokama per JAV konsulatą 
Kaune. Lietuviškame spren-
dimo variante minima, kad 
žuvusiam karininkui skiriama 
vienkartinė 7,500 litų pašalpa 
ir kasmėnesinė 200 litų išmoka 
jo motinai. 

Už sūnaus tarnybą motinai 
buvo skirta ir išmokėta 40,207 
auksinai bei pagal kontrak-
tą numatyta kompensacija. 
1923 metų gegužės 26 dienos 
Lietuvos Vyriausybės nuta-
rime sakoma, kad karininko 
motinai turi būti išmokėta 
vienkartinė pašalpa – 4,000 
dolerių. Pinigai buvo pradėti 
mokėti per Lietuvos pasiun-
tinybę Washingtone, kai į ją 
kreipėsi ne tik S. J. Harris 
motina, bet ir brolis, taip pat 
karininkas, sunkiai sužeistas, 
gulėjęs karo ligoninėje.

Taigi, leitenantas S. J. 
Harris žuvo, eidamas patarėjo 
pareigas ir vykdydamas kovos 
užduotį. Jo žūtis, kai kuriems 
Amerikos istorikams davė 
pagrindo teigti, kad komu-
nistinis maištas Aukštutinėje 
Panemunėje buvo sėkmingai 
likviduotas „pirmiausia dėl 
Amerikos ir Anglijos karinin-
kų veiklos”.

Daugelis šaltinių teigia, 
kad karininkui skirtas apdova-
nojimas buvo įteiktas Samuel 
J. Harris motinai. Gali būti, 
kad būtent šį Vyties Kryžių 
ilgus metus buvo galima pa-
matyti Arlingtono kapinių, ne-
toli Washingtono, muziejuje, 
nežinomo kareivio memoriale. 
Įdomu būtų sužinoti, kur šiuo 
metu saugomas šis garbingas 
Lietuvos valstybės apdova-
nojimas.

Skaitytojams, galbūt, bus 
įdomu sužinoti žuvusio lei-
tenanto ryšius su Čikaga ir 
Čikagos lietuviais. Po jo žū-
ties, Čikagoje gyvenę lietuviai, 
karo veteranai buvo įkūrę 
Amerikos Legiono S. J. Harris 
vardo postą, tačiau 1933 liepos 
21 d. po S. Dariaus ir S. Girėno 
žūties šis postas keitė savo 
pavadinimą ir dabar jis tebe-
sivadina Amerikos Legiono 
S. Dariaus ir S. Girėno postas 
Nr. 271. Praeitais metais šis 
junginys šventė savo garbingą 
80-metį, jam tebevadovauja 
lietuvis Algimantas Bartkus, 
apdovanotas S. Dariaus ir S. 
Girėno medaliu.

1923 metų birželio 4-ąją 
Elenos gatvei Aleksote, netoli 
tilto, suteiktas Samuelis J. 
Harris vardas. 1946 metais 
sovietai gatvės pavadinimą pa-

keitė į Šlaito ir tik 1993 metų 
birželio 18 dieną Kauno mero 
potvarkiu Nr. 614 gatvei su-
grąžintas S. J. Harriso vardas.

1927 metų rugpjūčio 6 
dieną Aleksoto kapinėse buvo 
atidengtas ir pašventintas 6 
metrų skulptoriaus Antano 
Aleksandravičiaus paminklas 
iš terakotos „Pieta” savano-
riams, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Jame buvo įrašyta ir 
leitenanto Samuel J. Harris 
pavardė ir mirties data. Dalis 
paminklo išliko iki šių dienų. 
Kauno Sajūdžio tarybos vado-
vo Lietuvos šaulių sąjungos 
nario dr. R. Kaminsko, Kovo 
11-osios namų bendrijos inici-
atyva paminklas aptvarkytas. 
Paminklui, labai reikalingi 
restauravimo darbai.

Leitenanto Samuel J. Harris 
žūtis ir jo apdovanojimas buvo 
paminėti, 1922 metų liepos 20 
dieną lietuviams Baltuosiuose 
rūmuose, teikiant peticiją JAV 
prezidentui Warren G. Harding 
dėl Lietuvos pripažinimo 
„de jure”. Netrukus po to, 
Jungtinės Valstijos oficialiai 
pripažino Lietuvos nepriklau-
somybę. JAV Vyriausybės vyr. 
leitenantas Samuel J. Harris 
apdovanotas Pumpurines 
Širdies medaliu – tai aukštas 
jo karines veiklos įvertinimas.

Minint Vasario 16-ąją ir 
artėjant Lietuvos valstybės 
šimtmečiui, turime pareigą ir 
progą prisiminti savo valsty-
bės Didvyrius. Prisiminkime 
ir šį amerikiečio, Lietuvos 
kūrėjo-savanorio kapą Ar-
lingtono karių kapinėse, 
Washingtone. Prisiminkime 
visus, kurie amžių sekoje, 
keičiantis įvairioms aplinky-
bėms nepelnytai užmiršta-
mi. Norisi priminti vieno iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro, Lietuvių 
Tautos Patriarcho dr. Jono 
Basanavičiaus žodžius „Tau-
ta, kuri nežino savo praei
ties, neturi ateities”. Tikiu, 
kad JAV vyr. ltn. Samuel J. 
Harris žuvo, gindamas Lietuvą 
ir jos Nepriklausomybę ir kol 
gyvuos Lietuva. ji turi atminti 
ir tuos, kurie aukojosi dėl jos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Naudota literatūra:
Vil ius  Kava l iauskas , 

„Lietuvos karžygiai”, tomas 
II. Vilnius 2009, tomas IV 
Vilnius 2012 m 

Pranešimas apie Samuel 
Harris mirtį „Lietuvos” dien-
raštyje, 1920 m. Nacionalinė 
M. Mažvydo biblioteka.

Ernestas Lukoševičius,
Lietuvos šaulių sąjunga 

išeivijoje inf.

JAV vyr. ltn. Samuel J Harris kapas Arlington karių kapinėse Washingtone.

(Atkelta iš 10 psl.)

LIETUVOS...
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Legendinis Lietuvos krepši-
ninkas Šarūnas Marčiulionis iš-
rinktas į Nacionalinės krepšinio 
asociacijos (NBA) Šlovės mu-
ziejų (angl. Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame) JAV. 
Tai paskelbė Springfild įsikū-
rusio Šlovės muziejaus nariai. 
Lietuvos krepšinio žvaigždę 
į muziejų pasiūlė tarptautinis 
komitetas. 

Š. Marčiulionis antrasis 
lietuvis kuris bus įšventintas 
šiame muziejuje Springfild. 
Pirmuoju dar 2011 metais 
tapo dabartinis Lietuvos krep-
šinio federacijos prezidentas 
Arvydas Sabonis.

Be Š. Marčiulionio šiais 
metais į muziejų išrinkti buvęs 
NBA komisaras David Stern, 
buvęs Indianos „Pacers” ekipos 
treneris Bob „Slick” Leonard, 
buvęs New York  „Knicks” klu-
bo žaidėjas Nat „Sweetwater” 
Clifton ir buvę buvusi Templ 
žvaigždė „Guy Rodgers”.

Taip pat paskelbti ir pa-
grindiniai kandidatai, patekti į 
Šlovės muziejų. Tarp jų pami-
nėtos ir tokios NBA žvaigždės, 
kaip Alonz Mourning, Tim 
Hardaway, Mitch Richmond, 
Kevin Johnson ir Spencer 
Haywood.

Galutinis š.m. laureatų sąra-
šas bus paskelbtas balandžio 7 
dieną per NCAA finalo ketverto 
turnyrą, o iškilmingas įšventini-

mas muziejuje Springfild vyks 
šių metų rugpjūčio 8 dieną.

Europos (1987) ir olimpinių 
žaidynių (1988) čempionas 
SSRS komandos gretose Š. 
Marčiulionis su Lietuvos rink-
tine dukart (1992 bei 1996) 
tapo olimpinių žaidynių bron-
zos medalininku bei iškovojo 
Senojo žemyno krepšinio pir-
menybių (1995) sidabrą bei 
šiose pirmenybėse pripažintas 
naudingiausiu žaidėju.

Vienas geriausių visų lai-
kų Lietuvos krepšininkas 
Š.Marčiulionis pirmasis iš 
buvusios Sovietų Sąjungos 
ir vienas iš pirmųjų europie-
čių, pradėjusių žaisti NBA. 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino I, III ir IV laipsnio 
ordinų bei Garbės ženklo ordi-
no kavalierius.

Tarptautinį pripažinimą 
Š.Marčiulionis pelnė 1987 
metais puikiai sužaidęs SSRS 
rinktinės gretose Europos čem-
pionate Graikijoje. Būtent 
lietuvis tapo SSRS rinktinės 
vedliu į pergalę, įmesdamas po 
19.3 tšk. per rungtynes, jis taip 
pat buvo įtrauktas į geriausią 
čempionato žaidėjų penketuką. 
NBA skautus iš karto sudomi-
no veržlus ir atletiškas Šarūno 
žaidimo stilius.

1987 m. Š. Marčiulionį 
šeštajame NBA naujokų biržos 
rate pakvietė Golden State 

ŠARŪNAS MARČIULIONIS – NBA „ŠLOVĖS MUZIEJUJE”
„Warriors” komanda, į ku-
rią jis išvyko 1989 metais. 
Krepšininkas be to rungty-
niavo Seattle „SuperSonics”, 
Sacramento „Kings” ir Denver 
„Nuggets” komandose bei iš 
viso NBA sužaidė 263 rung-
tynes.

Š. Marčiulionis užsiėmė 
ir visuomenine veikla. 1992 
metais, kai nepriklausomos 
Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nė neturėjo lėtų dalyvauti atran-
kos varžybose dėl kelialapio į 
Barselonos olimpines žaidynes, 
tik šio krepšininko ryšiai padė-
jo surinkti dalį reikiamų lėšų. 
Tuo metu kartu su JAV roko 
grupės „Grateful Dead” nariais 
buvo sukurti ir platinti įžymūs 
Lietuvos rinktinę palaikantys 
marškinėliai su skeletu, kuriais 
buvo prekiaujama ir Lietuvoje, 
o juos vilkėjo ir NBA žvaigž-
dės, aktoriai bei dainininkai.

Š. Marčiulionis pirmasis 
Lietuvoje atidarė privačią krep-
šinio mokyklą, ilgą laiką buvo 
LKL prezidentas, Fiba-Europe 
valdybos narys, NEBL komisa-
ras. Per savo karjerą NBA lygoje 
gynėjas sužaidė 363 rungtynes, 
30 iš jų pradėjo starto penkete, 
ir vidutiniškai per 22 minutes 
pasiekė 12.8 taško (52 proc. 
dvit., 37 proc. trit., 77 proc. 
baud.), 2.3 atkovoto, 1.3 perimto 
bei 2.2 rezultatyvaus perdavimo 
vidurkius.                       sportas.lt

Lietuvis krepšininkas Šarūnas Marčiulionis.                          nba.com

Sočyje, Rusija vykstančia-
me žiemos olimpinių žaidynių 
vyrų ledo ritulio turnyro A 
grupėje pirmą pergalę iškovojo 
Slovėnijos ledo ritulininkai, re-
zultatu 3:1 nugalėję be pergalių 
likusią Slovakijos rinktinę.

Pergalę slovėnams atnešė 
trečiame kėlinyje atlikti trys 
tikslūs smūgiai per 6 minutes. 
Slovakijos komandai paguo-
dos įvartį susitikimo pabaigoje 

JAV LEDO RITULININKAI PO BAUDINIŲ 
SERIJOS LAIMĖJO PRIEŠ RUSUS

pelnė Tom Jurco.
A grupės pirmaujančiųjų 

komandų susitikime tarp JAV 
ir Rusijos komandų prireikė 
pratęsimo. Tačiau ir jo neuž-
teko. Baudinių serijoje sėkmė 
lydėjo amerikiečius, kurie ją 
laimėjo 1:0 ir bendru rezultatu 
3:2 įveikė šeimininkus.

Rusus antrame kėlinyje į 
priekį išvedė Pavel Datsiuk, 
tačiau amerikiečiai atsakė 

dviem tiksliais smūgiais ir 
persvėrė rezultatą savo naudai.

Vis dėl Rusijos komandai 
pavyko išlyginti rezultatą - 
antrą savo įvartį įmušęs P. 
Datsiuk pasiuntė komandos 
žaisti pratęsimo. Pridėtos pen-
kios minutės taip pat baigėsi 
taikiai, todėl rinktinėms teko 
atlikti 11 metrų baudinius. Reto 
grožio baudinių serijoje JAV 
komandą į pergalę atvedė net 
keturis baudinius sėkmingai 
realizavęs T. J. Oshea.      LRT

Sočyje, Žiemos olimpinių 
žaidynių debiutantė Agnė 
Sereikaitė vasario 15 d. antrą 
kartą žengė ant Sočio greitojo 
čiuožimo trumpojo tako ledo. 
19-metė lietuvė dalyvavo 
1,500 metrų moterų varžybų 
atrankoje ir pateko į pusfinalį, 
tačiau jame turėjo pripažinti 

KOL KAS GERIAUSIAS LIETUVOS REZULTATAS 
2014 METŲ ŽIEMOS OLIMPIADOJE

stipresnių varžovių pranašumą 
ir galutinėje rikiuotėje užėmė 
16-ą vietą. Tai kol kas ge-
riausias Lietuvos sportininkų 
pasirodymas Sočyje.

Antrame pusfinalio čiuoži-
me lietuvė užėmė šeštą vietą, 
distanciją įveikusi per 2 min. ir 
20,398 sek. Ji beveik penkio-

mis sekundėmis pagerino savo 
geriausią asmeninį rezultatą 
(2:25.736).

Šį čiuožimą laimėjo italė 
Arianna Fontana (2:19.336), 
antra liko olandė Jorien Ter 
Mors (2:19.382). Į A finalą 
pateko dvi greičiausios spor-
tininkės, į B - trečią ir ketvirtą 
vietą užėmusios dalyvės.

Antrasis pusfinalio čiuo-
žimas prasidėjo priešlaikiniu 
startu. Po antrojo starto A. 
Sereikaitė iš karto nukrito į 
penktąją vietą. Likus čiuožti 
šešiems ratams lietuvės varžo-
vė griuvo ir mūsiškė šoktelėjo į 
ketvirtąją poziciją. Vis dėl to A. 
Sereikaitė distancijos pabaigoje 
pavargo ir finišavo šešta.

A. Sereikaitei teko grum-
tis ne su penkiomis, o net 
su šešiomis varžovėmis, nes 
atrankoje pargriauta prancūzė 
Veronique Pierron sulaukė 
teisėjų malonės.             LRTŽiemos olimpinių žaidynių debiutantė Agnė Sereikaitė. LTOK nuotr.


