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ETPA PASMERKĖ
KOMUNISTINIŲ

REŽIMŲ
NUSIKALTIMUS
Strasbūre sausio 25 d. po

sėdžiavusi Europos Tarybos 
P arlam en tinė  A sam blėja 
(ETPA) priėm ė rezoliuciją, 
kuria pasmerkė komunistinių 
režimų nusikaltimus. Diskusi
jos dėl rezoliucijos virė iki vė
lyvo sausio 25 d. vakaro.

Labiausiai rezoliucijai prie
šinosi didžioji dalis Rusijos 
delegacijos atstovų, kitų šalių 
kairiųjų pažiūrų politikai.

Tiesa, Rusijos delegacija 
dėl komunistinių režimų nusi
kaltimus smerkiančios rezoliu
cijos nebuvo vieninga.

Kaip pasakojo parlamen
taras, G. Jakavonis, tarp akty
viausių rezoliucijos rėmėjų bu
vo ir Rusijos liberalų demok
ratų partijos vadas, Valstybės 
Dūmos pirmininko pavaduoto
jas Vladimir Zirinovski.

“Daugelį nustebino V.Ziri- 
novski pozicija, diskusijos 
užvirė tarp pačių Rusijos at
stovų, situacija buvo tikrai 
įtempta” .

ETPA patvirtino rezoliu
ciją, tačiau nepritarė kai ku
riems ją  lydintiems dokumen
tams, kuriais buvo siūloma kur 
kas radikaliau pasisakyti dėl 
komunistinių režimų. Nebuvo 
pritarta rekomendacijai, kuria 
siūlyta uždrausti komunistinių 
režimų simbolius.

Lietuvai komunistinio reži
mo nusikaltimus smerkianti 
rezoliucija - itin aktuali, nes 
šalis tik prieš šešiolika metų 
išsivadavo iš pusę amžiaus 
trukusios sovietų okupacijos.

Lietuvos ir Rusijos san
tykius iki šiol temdo tai, jog 
Rusija atsisako pripažinti so
vietinės okupacijos faktą ir ig
noruoja reikalavimus atlygin
ti okupacijos padarytą žalą.

Vykdydamas Lietuvos gy
ventojų 1992 metais referen
dume patvirtintą valią, 2000 
metais Seimas įpareigojo Vy
riausybės siekti iš Rusijos at
lyginimo už žalą, kuri, Lietu
vos tarpžinybinės komisijos 
skaičiavimu, siekia 80 mili
jardų litų.

Lietuvos reikalavimai Ru
sijai atlyginti sovietų okupaci
jos žalą remiasi tuo, jog Mask
va yra pasiskelbusi Sovietų 
Sąjungos teisių perėmėja. Po 
nepriklausomybės atkūrimo 
surengtame plebiscite Lietu
vos gyventojai pritarė siekiui 
išsireikalauti iš Maskvos oku
pacinės žalos atlyginimą.

LGITIC

Belgijos karalius Albertas II diskutuoja finansinius Europos Sąjungos klausimus su ES biudžeto direktore Dalia Grybauskaite Briuselyje.
ES nuotr.

LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS -  
JAV ATSTOVŲ RŪMŲ PIRMININKO SVEČIAS

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas sausio 30 d. atvyko 
į JAV, kur dalyvavo Naciona
liniuose maldos pusryčiuose. 
Vašingtone viešintis parlamen
to vadovas prasilenkė su tuo 
metu į Vilnių atvykstančiais 
JAV senatoriais - Respublikonų 
partijos atstovu John McCain ir 
Demokratų partijos atstovu Jo
seph Lieberman. Šie politikai 
minimi kaip galimi kandidatai 
į JAV prezidento postą per 
2008-ųjų rinkimus. Vilniuje 
viešėsiantys JAV senatoriai

Į LIETUVĄ ATVYKS 
BRITANIJOS KARALIENĖ 

ELŽBIETA II
Prezidentūros spaudos tar

nyba iš Jungtinės Karalystės 
Buckingham rūmų gavo ofi
cialų patvirtinimą, kad 2006 
metų spalio mėnesį Vilniuje su 
valstybiniu vizitu lankysis Di
džiosios Britanijos karalienė 
Elizabeth II. Kaip sakė Didžio
sios Britanijos ambasados Lie
tuvoje atstovai, karalienės vizi
tas į Lietuvą bus kelionės po 
Baltijos šalis dalis. Tiksli vizito 
data ir programa dar derinamos.

Karalienė atvyksta į Lietu
vą prezidento Valdo Adamkaus 
kvietimu.

"Man malonu, kad Jos Di
denybė karalienė ir Edinburgo 
hercogas su valstybės vizitu ap
silankys Lietuvoje. Tai istorinis

neturės galimybės susitikti ir su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
kuris šiuo metu atostogauja 
Meksikoje. Nors spauda anks
čiau skelbė, jog dėl senatorių 
vizito prezidentas keis savo 
atostogų planus, V.Adamkaus 
patarėjas Edminas Bagdonas 
patvirtino, jog į Vilnių jis grįš 
vasario 6-ąją, kaip ir planuota 
anksčiau.

A.Paulausko darbotvarkėje, 
be nacionalinių maldos pus
ryčių, numatyti susitikimai su 
Kongreso nariais bei JAV lietu-

įvykis. Vizitas pabrėžia reikš
mę, kurią Jungtinė Karalystė 
teikia Lietuvos pasiekimams po 
nepriklausomybės atkūrimo, 
mūsų partnerystei Europos Są
jungoje ir NATO bei besiplėto
jančiam dvišaliam bendradar
biavimui", - sakė Didžiosios 
Britanijos ambasadorius Lietu
voje Colin Roberts.

Anksčiau spauda rašė, kad 
Didžiosios Britanijos karalienė 
gali apsilankyti Lietuvoje spal
io 17-18 dienomis. Lietuvoje 
jau lankėsi Didžiosios Britani
jos karališkosios šeimos at
stovai - princai Charles ir An
drew.

Šiais metais Lietuvoje lau
kiama dar vieno monarcho. 
Kovo 20-22 dienomis šalį tu
rėtų aplankyti Belgijos karalius 
Albertas II su žmona Paola.

www.president.lt

vių bendruomenės atstovais. 
Parlamento vadovas dalyvaus 
apskrito stalo diskusijoje regio
ninio energetinio saugumo 
klausimais, Tarptautiniame res
publikonų institute sakys kalbą 
apie demokratijos plėtrą re
gione. JAV Atstovų rūmų pir
mininkas Dennis Hastert Sei
mo pirmininką pakvietė būti jo 
asmeniniu svečiu viename iš 
svarbiausių JAV metinių poli
tinių renginių - JAV preziden
tui Georg Bush sakant metinę 
kalbą Kongrese. LG0TIC

RUSIJOJE -  PIRMASIS
LIETUVOS GARBĖS 

KONSULATAS
Rusijos Irkutsko m ieste 

darbą pradės pirmasis Lietu
vos garbės konsulas Rusijoje. 
Leidimas vykdyti garbės kon
sulo funkcijas pirmajai Lietu
vos garbės konsulei Rusijoje 
Tatjanai Muninai įteiktas sau
sio 27 d., pranešė Užsienio 
reikalų ministerija.

Lietuvos garbės konsulės 
Irkutsko mieste ir Irkutsko sri
tyje pagrindinės veiklos kryp
tys - plėtoti kultūrinius mainus, 
skleisti ekonominę informaciją 
apie Lietuvą, skatinti turizmą, 
teikti informaciją ir pagalbą 
lietuvių bendruomenei.

Garbės konsulės biuro ati
daryme dalyvaus Lietuvos am
basadoriaus Rusijoje Rimanto 

(Nukelta į 3 psl.)

A.MERKEL SIŪLO 
IŠLAISVINTI VERSLUI 

RANKAS
Vokietijos kanclerė Angela 

Merkel sausio 25 d. ragino pa
naikinti visas kliūtis, trukdan
čias ekonomikos restruktūri
zacijai, teigdama, kad inovaci
ja yra raktas į Europos augimo 
spartinimą.

K albėdam a Šveicarijos 
mieste Davos vykstančiame 
Pasaulio ekonomikos forume, 
A.Merkel sakė, jog politikos 
vadovai verslo veikėjams turi 
atlaisvinti rankas, suteikti "dau
giau laisvės" plėtotis negailes
tingame rinkos pasaulyje. "Mes 
turime tikėti, kad mūsų šalis 
gali gyventi geriau iš savo idė
jų", - sakė ji kalboje, kurioje 
buvo atkartojama daugelis te
mų, pernai akcentuotų sėkmin
goje kovoje dėl kanclerio pos
to. Susidūrę su vis labiau kon
kurencingu pasauliu, pridūrė ji, 
"mes neturime kito pasirinki
mo, tik skubiai keistis".

A.Merkel kalba buvo vienas 
iš program inių pasisakymų 
pirmąją suvažiavimo, į Šveica
rijos slidinėjimo kurortą Davos 
sukvietusio verslo ir politikos 
vadus iš viso pasaulio, dieną. 
Verslo vadovai labai norėjo iš
girsti apie jos strategiją, kaip ji 
ketina išvesti Vokietijos eko
nomiką iš duobės, kai šiais me
tais prognozuojama vos 1.5 
proc. ekonomikos augimas, o 
nedarbas šalyje gruodį siekė 
daugiau kaip 11 procentų.

(Nukelta į 3 psl.)

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos parlamentarai ruošiasi išsamiai aptarti valsty

bės emigracijos politiką. Seimo narė L.Mogenienė teigia, kad 
“akivaizdžiai trūksta išsamios politinės diskusijos apie tai, kaip 
valstybė turi reaguoti į vieną didžiausių šiandienos iššūkių -  
masinę emigraciją” . Tačiau kas įrodė, kad emigracija tampa 
iššūkiu mūsų valstybei? Gal atvirkščiai -  padirbėję užsieniuo
se, užsidirbę pinigų ar pasimokę, mūsų žmonės grįš ir ener
gingai kurs tą pačią valstybę? Gal valstybės emigracinės politi
kos visai nereikia smulkmeniškai reglamentuoti?

Seimo kanceliarija paskelbė naujos Seimo posėdžių salės 
statybos ir antrų rūmų rekonstrukcijos darbų konkursą. Planuo
jama, kad darbai bus pradėti šių metų gegužę, o užbaigti - iki 
2007 metų rugpjūčio, skelbiama "Valstybės žiniose". Anksčiau 
Seimo kanceliarija skelbė, kad šie darbai kainuos nuo 35 mln. 
iki 40 mln. litų. Numatoma, kad bendras numatomų statybų plo
tas sieks 9,4 tūkst. kvadratinių metrų. Vilniaus visuomenės 
sveikatos centras, atlikęs dabartinės Seimo salės higieninį ver
tinimą, yra nustatęs, kad nepakankamas apšvietimas, oro koky
bė, blogas vėdinimas joje gali daryti neigiamą poveikį nuolat 
posėdžiaujančių asmenų darbingumui, lemti nuovargį, sutrikdyti 
regėjimą.

Būsimos Šiaulių arenos pamatuose - tekstas su klaidom. 
Šiaulių valdininkės Aistės Zalevičienės klaida po kelių šimt
mečių mūsų palikuonis gali šokiruoti. Į būsimosios arenos pama
tus įbetonuotoje kapsulėje įdėtas dokumentas tvirtina, kad pro
jekto sutartis pasirašyta birželio 31-ąją. Tekstas su dviem klai
domis (neteisinga data ir ne vietoje parašyta nosine) buvo pa
sirašytas per iškilmingą Aukštabalio daugiafunkcinio komplek
so statybos atidarymo ceremoniją.

Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko oponentų mėginimas 
nuversti jį iš posto baigėsi sostinės vadovo pergale. Sausio 25 
d. tarybos posėdyje už nepasitikėjimą meru slapta balsavo tik 
vienas tarybos narys, prieš -  24. Didžiausi mero kritikai pri
pažino, kad šie rezultatai rodo jų  pralaimėjimą, o Naujosios 
sąjungos frakciją apkaltino išdavyste. Balsavimas dėl A.Zuoko 
likimo pareigose vos nežlugo. Mat jį  boikotavo opozicijai 
priklausančios Socialdemokratų, Tėvynės sąjungos ir Lenkų 
rinkimų akcijos frakcijos bei keli nuo mero vadovaujamų libe- 
ralcentristų atskilę tarybos nariai.

Pagal galiojančią tvarką tam, kad balsavimas būtų laiko
mas įvykusiu, reikia, kad jame būtų dalyvavę bent 25 tarybos 
nariai. Sausio 25 d. savo valią pareiškė vos vienu tarybos nariu 
daugiau. Zuokas posto būtų netekęs, jei nepasitikėjimą juo būtų 
parėmę daugiau nei pusė iš 51 tarybos nario - ne mažiau kaip 
26 politikai. Mero oponentams pralaimėjus mūšį dėl nepasi
tikėjimo, naują interpeliaciją bus galima inicijuoti tik po metų, 
prieš pat kitus savivaldos rinkimus. Kadangi balsavime daly
vavo trys valdančiajai daugumai priklausančios, tačiau interpe
liaciją parėmusios Naujosios sąjungos frakcijos nariai, mažiau
siai vienas iš jų  turėjo balsuoti prieš nepasitikėjimą.

Kalbėdam as iš tribūnos A.Zuokas pareiškė, kad jam  
metami kaltinimai ir bandymai surengti interpeliaciją tėra “me
lagingas triukšmas” , ir ragino kuo greičiau priimti sprendimą 
dėl jo  ateities. “Reikia, kad šiandien apsispręstume, ar aš galiu 
dirbti kaip miesto vadovas, - ragino meras. - Nenoriu būti 
spaudžiamas, šantažuojamas, kaltinamas velniai žino kuo.”

“Jaučiu atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus, - tiki
no A.Zuokas. - Iš šios salės išeisiu drąsiai žiūrėdamas jiems į 
akis. Neturiu dėl ko pasakyti, kad padariau ką nors ne taip, mano 
sąžinė švari.” Mero žodžius į tarybos posėdį susirinkę paprasti 
vilniečiai sutiko plojimais, tuo tarpu K.Masiulis buvo nušvilptas 
šūksniais “Gėda”.

Dešiniajame Neries krante - naujas dangoraižis. Jau pri
statytas būsimo viešbučio “Reval Hotel Lietuva” kaimyno -  
“Hansabanko” administracinio pastato -  maketas. Architekto 
Audriaus Ambraso parengtame projekte -  trijų, keturiolikos ir 
šešiolikos aukštų korpusai. Pastaruosius abu nuo žemės iki pat 
stogo jungs skaidrus holas, rašoma Lietuvos ryte. Horizontaliame 
trijų aukštų pastate ketinama įkurdinti klientų aptarnavimo sky
rius. Į Nerį atsiveriančiu vaizdu pro stiklo sienas vilniečiai galės 
gėrėtis ir pastate atidarytoje kavinėje. Neatpažįstamai pasikeis
ti turėtų ir pati upės krantinė. Banko pastatą, šalia jo  planuo
jamą konferencijų centrą, Baltąjį tiltą ir Europos aikštę projek
to autorius siūlo sujungti dengtu pėsčiųjų pasažu, pranešama 
Sostinėje. Pastato prieigose siūloma įrengti apželdintą pėsčiųjų 
alėją, kuri siektų Centrinės universalinės parduotuvės pastatą. 
Upės link nuo Konstitucijos prospekto drieksis apželdintas že
mutinės pastato dalies stogas, ant kurio miestiečiai galės pakilti 
specialiu nuolaidžiu taku.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

KIJEVAS
ES REIKALAUJA

GREIČIAU PRIIMTI 
UKRAINĄ

Ukrainos nuolatinis atstovas 
prie Europos Sąjungos (ES) 
Roman Špek pareikalavo, kad 
ES skubos tvarka priimtų jo šalį 
į savo gretas. "Ukraina negali 
likti nepriklausoma, suverenia 
ir rinkos ekonomikos šalimi, 
būdama už Europos Sąjungos 
ribų", - pareiškė jis Europarla
mente. Tik šis žingsnis gali ga
rantuoti Ukrainos nepriklauso
mybę nuo Rusijos. Analizuo
damas neseną Kijevo ir Mask
vos "dujų krizę", Ukrainos dip
lomatas išsakė nuomonę, kad 
"šis ginčas buvo politiškai mo
tyvuotas" ir juo pasinaudota, 
siekiant daryti įtaką kovo pa
baigoje numatytiems parlamen
to rinkimams Ukrainoje.

Pasak Ukrainos ambasado
riaus, "pati svarbiausia šios 
krizės pamoka yra ta, kad ES 
turi baigti apmąstymų laiko
tarpį ir suteikti Ukrainai pers
pektyvą įstoti" į Sąjungą, ir 
"kuo anksčiau, tuo geriau".

Delfi

Viena iš JAV prezidento George Bush spaudos konferencijų, kurios metu atsako į žurnalistų klausi
mus, dažnai labai kaltinančius šio krašto A dm inistraciją už daugelį bėdų, net ir už uraganų siau
tėjimą. AP

"HAMAS" LAIMĖJO PALESTINIEČIU RINKIMUS
Radikaliojo islam o gru

puotė "Hamas" palestiniečių 
parlamento rinkimuose laimė
jo 76 iš 132 vietų, o lig šiol val
džiusiai partijai "Fatah" teks 43 
vietos, tokius duomenis oficia
liai paskelbė Palestinos auto
nomijos rinkimų komisija.

"Fatah" pripažino pralaimė
jusi, o ministras pirmininkas

Ahmed Quriei įteikė atsistaty
dinimo raštą palestiniečių sa
vivaldos prezidentui Mahmud 
Abbas. Šis politinis "žemės 
drebėjimas" gali palaidoti tai
kos su Izraeliu viltis.

"Hamas" vadas trem tyje 
Khaled Meshaal pasveikino is- 
lamistų judėjimo pergalę parla
mento rinkimuose, pavadin-

damas ją  "palestiniečių per
gale", ir pažadėjo siekti bendra
darbiauti su kitomis partijomis.

Tuo tarpu Vašingtone JAV 
prezidentas George W.Bush 
pareiškė norą, jog prezidentu 
ir toliau būtų Mahmoud Ab
bas, o "Hamas" turėtų viešai 
atsisakyti savo siekio sunaikin
ti Izraelį. LRT

IZRAELIS GALI BOMBARDUOTI IRANĄ

Zymiausias Izraelio eks
pertas kovos su terorizm u 
klausimais Eli Karmon mano, 
jog Izraelis jau pavasarį gali 
bombarduoti Iraną, pažymėjęs, 
kad tai gali turėti neigiamų pa
darinių ir patiem s izraelie
čiams.

Maskvoje komentuodamas 
Rusijos politikos tyrimų insti
tuto Sergej Markov teiginį, kad 
Izraelis gali bombarduoti Iraną 
jau šių metų pavasarį, E. Kar-

mon sakė: "Aš negaliu pasaky
ti, kad tai neįmanoma". Tuo pat 
metu ekspertas pridūrė: "Esu 
įsitikinęs, kad bus parengtas 
padėties politinio sureguliavi
mo planas".

Atsakydamas į klausimą, ar 
gali Iranas susikurti branduolinį 
ginklą per trejus ar ketverius 
metus, E.Karmon pažymėjo: 
"Aš, žinoma, ne žvalgybinin
kas, bet galiu tiksliai pasakyti, 
kad po kelių mėnesių Iranas 
pasieks negrįžtamumo tašką, 
kai jau nebebus galima sugrįžti

atgal". Jis pabrėžė, kad "šį pro
cesą būtina sustabdyti". "Kitaip 
tokios šalys, kaip pavyzdžiui, 
Saudo Arabija, Japonija, taip 
pat paseks Irano pavyzdžiu", - 
E.Karmon.

Tačiau, jo nuomone, Izrae
liui iškils didelių sunkumų, 
jeigu jis nuspręs bombarduoti 
ir apšaudyti raketomis Iraną, 
"nuo to nukentės ir pats Izrae
lis, ir visas regionas".

"Mes labai pasikliaujame 
tarptautine bendrija, tarptau
tinės bendrijos spaudimu Ira- 
nui", - pabrėžė E.Karmon.

LRT

TBILISYJE - NEI ŠVIESOS, NEI DUJŲ, 
NEI VANDENS

Tbilisio gyventojų buitis 
per parą beveik nepasikeitė - 
nėra nei dujų, nei šviesos. Prie 
šių problemų prisidėjo dar vie
na - keliuose dideliuose Tbili
sio mikrorajonuose nutrūko 
vandens tiekimas. Specialistai 
aiškina gyventojams, kad van
dens tiekimo pertrūkiai susijęs 
su elektros energijos stygiumi. 
Gruzijos sostinės gatvėse neįp
rastai mažai automobilių, be
veik nedirba visuom eninis 
transportas. Be paliovos snin
ga, ir gatvės pilnos nevalomo 
sniego.

Sausio 26 d. valdžios at
stovai pranešė, kad trijose vie
tose Tbilisyje bus parduoda
mas žibalas keturis kartus pi
giau nei rinkos kaina. Nurody
tose vietose penktadienį nuo 
pat ryto nusidriekė ilgos žmo
nių eilės, bet juo kol kas ne
prekiaujama. Pastaruoju metu 
malkos ir žibalas mieste gero
kai pabrango. Eilės išsirikiavo

ir prie suskystintų dujų balionų 
punktų. Norintiems prisipildy
ti balioną, čia tenka stovėti, es
ant 6 laipsnių šalčiui, ne ma
žiau kaip keturias valandas.

Tbilisio mokyklose pamo
kos nebevyksta, nedirba ir te
atrai, nes ir artistams, ir žiūro
vams sunku į juos atvykti.

Sausio 22 dieną keliais 
sprogim ais buvo sugadinti 
Šiaurės Osetijoje du dujotie
kiai, kuriais dujos tiekiamos į 
Gruziją ir Armėniją. Taip pat 
per diversiją Karačiajų-Cer- 
kesijoje buvo sugadinta elekt
ros perdavim o linija, kuria 
elektros energiją Gruzija gau
na iš Rusijos.

Be to, sausio 26 d. naktį dėl 
avarijos elektros linijoje "Ime
reti" be šviesos liko Rytų 
Gruzijos regiono ir Tbilisio gy
ventojai. E lektros energija 
tiekiama tik gyvybiškai svar
biems Gruzijos sostinės objek
tams. LRT
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PASITARIMAS PREZIDENTŪROJE

Lietuvos prezidentas sausio viduryje sukvietė žymių in
telektualų pasitarimą apie tautinį ir patriotinį žmonių ugdymą 
ir ragino pagalvoti, ar lietuvių visuomenės patriotizmo stoka 
nėra grėsmė mūsų valstybingumui. Jis teigė, jog atėjo laikas, 
kad jaunimas mokyklose turi būti mokomas tėvynės istorijos 
pažinimo ir prašė tuo klausimu nedelsiant susirūpinti. Istori
jos dėstymas mokyklose -  būtinas, kad Lietuvos teritorija 
nevirstų tik lietuviškai kalbančių vieta.

Prezidentūroje dalyvavo ir istorikas Alfredas Bumblaus- 
kas, kuris pareiškė, jog Lietuvoje turėtų keistis kultūrinės ir 
istorinės atminties supratimas. Jis pritarė, kad apie patriotizmą 
niekada nereikia nustoti kalbėti, tačiau pareiškė: “Mūsų kar
ta yra išauklėta Jono Basanavičiaus dvasia”. Esą kadaise buvo 
grynoji lietuvių kultūra, susijusi su pagonybe, paskui ji apau
gusi krikščionybės -  lenkiškos, vokiškos, rusiškos įtakos 
žieve, tik ją nuvalę suradome lietuvybę. “Bet pažiūrėkime į 
mūsų istoriją, kuria labai žavimės, kad ir į Šapokos “Lietu
vos istorija” , pagal kurią Lietuva kadaise buvo didelė, galin
ga valstybė, bet paskui nusmuko. Esą tą galybę reikia atgaivin
ti ir taip gauname vienintelį modelį, kad Lietuvos prasmė yra 
būti švelnia imperija. O jei nesiseka tokiai būti, patiriame 
dramą... Mūsų tautos patriarchai sukūrė moderniąją tautą, 
bet jų  pažiūros jau pasenusios” , - kalbėjo istorikas “Panora
mos” savaitraščiui.

Europos parlamentaras prof. Vytautas Landsbergis taip pat 
dalyvavo prezidento surengtoje diskusijoje apie istorijos 
dėstymą ir patriotiškumo skiepijimą mokyklose, įspėjo, kad 
tautiškumui gresia pavojus, nors yra mokytojų, kurie bando 
veikti šia kryptimi. Priminęs minėtą istoriką, kuris ragino 
atsikratyti istorijoje archaiškosios Lietuvos supratimo, pro
fesorius pareiškė, jog tai, apie ką kalba A. Bumblauskas, yra 
karikatūra. M aždaug kaip Vinco Kudirkos “Tautiškos 
giesmės” giedojimas nuo galo į pradžią. Bet juokdario vaid
muo istorikui netinka.

Lietuvoje teigiama, kad vidaus kovose ir nesibaigiančių 
skandalų liūne skęstanti valdžia kenkia nepriklausomai vals
tybei ir daro žalą žmonių valstybiniam sąmoningumui. Tačiau 
sausio mėnesį paskelbta apklausa verčia suabejoti. Dauguma 
apklaustųjų piliečių, pasisakė, kad ir vėl stotų ginti savo vals
tybės, tai įtikinamai parodė, jog aiškiai skiria valstybę nuo 
valdžios. Ir po Sausio 13-osios kovos, 1991 metų vasario 9- 
ąją, surengtoje visuotiniame referendume daugiau kaip 90 pro
centų Lietuvos žmonių pasisakė už pirmąjį Lietuvos Konsti
tucijos punktą, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma 
demokratinė respublika. Šiandien, jei pasikartotų tragiškieji 
1991 metų įvykiai, Lietuvos nepriklausomybę gintų 62.4 pro
centai žmonių, 1.8 proc. Liktų namie, o 1.6 proc. bėgtų į užsienį.

Užsienio lietuviui sunku patikėti, kad laisvos valstybės 
teisėjas gali nuteisti žurnalistą, kuris sovietų patikėtinį pava
dino kolaborantu. Ar gi Lietuva praranda budrumą ir tautinę 
savigarbą? O gal apsiprato su laisve ir pamiršo gyvenimą už 
“geležinės uždangos”. Sausio 13-osios byla nebaigta ir po 15 
laisvės metų.

S. Tūbėnas

Lietuvos visuomenės dvasi
nė sumaištis tęsiasi, ir pasaulė
žiūros tuštumos lyg ozono sky
lės didėja. Tai tikrai ne vieno ar 
kito pareigūno krizė ir net blo
giau negu institucijų persigimi- 
mas. Valstybės tarptautiniai 
tikslai pasiekti, o valstybė ne
kokia. Todėl, kad tautos hero
jus ne ūkininkas, mokslininkas, 
karys arba mokytojas, bet suk
čius. Todėl ir sukčių valstybė, 
ko gero, eina į savo raidos kul
minaciją, ir džiaugsmas, pasi
didžiavimas Lietuva, jei nebūtų 
krepšinio, ne veltui šiais laikais 
labai sunykęs. Depresijos ir me
sijų laukimai tęsiasi, laukiama 
net svetimųjų valdžios. Šią dva
sinę krizę lėmė ne vien kokie 
nors “dvejopi standartai”, kurių 
pasaulyje anaiptol netrūksta, 
bet kur kas gilesnės ir platesnės 
priežastys. Neturime jų pamirš
ti, lyg pro plyšį šaudytume į 
vieną paskirą taikinį. Kartkartė
mis net į slibino galvą, bet ne į 
slibiną.

Prim insiu : nelaisvės de
šimtmečiais įskiepytas vargšų 
materializmas ir siauri pragyve
nimo interesai, paskui naivios 
viltys greit ir daug gauti. Ben
druomenių sunaikinimas ir pa
krikusios visuomenės grupių 
supriešinimas. Nepriklausomy
bės metais, deja, dar labiau su- 
klestėjęs apgaudinėjimas ir biu
rokratinis engimas lyg tose pa
čiose “tarybinėse” įstaigose. 
Dėl ko mes ėjom prieš visa tai, 
jeigu toliau turim visa tai? -  
žmonės klausia, tai ir mes pasi- 
klauskim savęs.

Korupcija, kaip sužinome, 
auganti geometrine progresija 
ir užkrėtusi patį valstybės pa
grindą -  tiesiogiai paperkamą 
arba kitaip valdomą teisėtvarką. 
Čia, kaip ir švietimo ar sielo
vados darbe, viską lemia pasi-

(Atkelta iš 1 psl.)

A.MERKEL SIŪLO...

"Atrodo, jog įvykiai mus 
paralyžiavo ir mes negalime jų 
įveikti", - sakė ji pusvalandį tru
kusioje kalboje. "Kažką reikia 
daryti. Mes, kaip didžiausia 
Europos ekonomika, turime 
prisiimti savo pareigas Europai. 
Mes turime tai padaryti savo 
pačių, ypatingu būdu".

Turėdama galvoje visoje 
Europoje matomą "baugiai di
delį nedarbą", A.Merkel pri
dūrė: "Mes turime užtikrinti, 
jog politinis pasaulis, kai to 
reikia įsikištų, tačiau deramu 
metu ir pasitrauktų".

Pasak Vokietijos kanclerės, 
inovaciją dažnai apriboja biu
rokratija. "Mes turime atsisaky
ti supratimo, kad direktyva pri
imama visiems laikams". A. 
Merkel pažadėjo, kad Vokieti
ja  padarys viską, ką galės, ska
tindama stringančias derybas 
dėl prekybos liberalizavimo.

Praėjusį mėnesį Honkonge

PASIKALBĖKIME, KAS MUMS RŪPI
šventusio žmogaus moralinė 
kokybė, bet kas teisėtvarkoje 
tuo rūpinasi? Kur mūsų teisėt
varkos herojai? Kai kuriuos nu
šauna atsispyrę grėsmėms ir 
turto pagundoms vardan tiesos 
ir teisingumo.

Jų šiek tiek yra, neabejoju, 
kai kuriuos nušauna, tačiau tai 
mūsų vargšės visuomenės keis
tuoliai. Ar mokytojai panevė
žiečiai nuveda mokinius prie 
prokuroro G. Sereikos kapo, ar 
paaiškina, nuo kokio Lietuvos 
priešo rankos jis žuvo. Kas ir 
kur viešai kalba apie garbę, apie 
sektiną gyvensenos garbin
gumą? Manau, daugelis Lietu
voje išgyvena kažkokį balos 
jausmą, bet nedaugelis dėl to 
laimingi. O čia glūdi ir politi
niai pavojai pačiai valstybei. 
Žmonių nuomonė Lietuvoje vis 
labiau tampa lengvu bet kurio 
politinio melagio, keikūno, 
linksmintojo ir vaišintojo gro
biu. Nelygu mašnos storis, kiek 
ten prisigrobta ar iš už tvoros 
primesta dvarininko vaišėms ir 
kitokiems vadinamųjų viešųjų 
ryšių mulkinimams.

Toks dabar veriasi pa
prastas kelias į valdžią, ir ma
tom, kaip į ją nauju ypu kopia 
susikompromitavęs sukčius. 
Prisuko sau iš valstybės arba 
Europos, tai gal ir mums pri
suks trupinėlį? -  mąsto Lietu
vos pilietis. Klastojo dokumen
tus savo karjerai, tai gal ir 
mums paklastos, nė mokytis 
nereikės?

Geriau, jeigu čia būtų tik 
humoras. Veikiau realybės šou, 
kurį lėmė valdymo ir teisėtvar
kos ydingumas, išugdęs dauge
lio piliečių nepasitikėjimą savo 
atsikovota valstybe.

Žmonės, ateikit ir išmėžkit! 
Ateikit į rinkimus ne už alaus 
butelį! -  lyg būtų lengva tarti

“MAŽEIKIŲ NAFTOS” 
PIRKIMAS

Paskutinę dieną "Jukos" ga
lutinius pasiūlymus pirkti "Ma
žeikių naftą", "PKN Orlen" pa
tvirtino, kad sausio 27 d. Lon
done pateikė įsipareigojantį 
pasiūlymą iš "Jukos" pirkti 
"Mažeikių naftos" akcijas. "Ka- 
zMunayGaz" teigia pasiūlymą

vykusiuose Pasaulinės preky
bos organizacijos (PPO) dery
bose šiuo klausimu reikšmin
gesnės pažangos nepavyko pa
siekti dėl nuolatinių nesuta
rimų, kokiu mastu ir kaip spar
čiai turėtų būti liberalizuojama 
prekyba žemės ūkyje,paslaugų 
srityje bei pramoninių prekių 
sektoriuje.

"Matėme, kas įvyko Hon
konge, - sakė A.Merkel. - Rei
kia tęsti pastangas, kad tai vėl 
nepasikartotų. Darysime viską, 
ką galime, kad PPO taptų pa
grindiniu tarptautinių nesuta
rimų garantu". Delfi

tuo adresu, kur dar turėtų būti 
ugnies, bet ne didėjanti tuš
tuma. O kas žino adresą? Ne
duok, Dieve, jeigu tokia tuštu
ma -  tai stoka bendro žvilgsnio 
į priekį, apskritai motyvacijos 
gyventi kaip šaliai ir tautai. 
Kurti savo šalį, o ne tik stum
dytis ir spardyti pievoje kokio 
seimūno išartas kaukoles.

Apie žmonių nusivylimą 
valstybe kalbame jau ne viene- 
ri metai. Iš kur toks reiškinys? 
O ar tie kalbėtojai nuėjo pas 
pačius žmones pasikalbėti, kad 
kartu paieškotų vaistų? Daugu
ma naujųjų politikų eina, kad 
kalbėdami dar pagilintų nusi
vylimą, mat iš to pirmiausiai 
populistams avantiūristams bus 
naudos. Dabar ši praktika ir 
slinktis jau darosi grėsminga 
pagrindinėms piliečių laisvėms, 
teisinės valstybės likučiams, 
civilizacinei Lietuvos krypčiai 
į demokratinių šalių šeimą. Eu
ropos, ne tik Lotynų Amerikos, 
istorija primena atvejus, kai 
netgi demokratinės pagal formą 
valdžios gavimo procedūros 
pavirsdavo slenksčiu į fašizmą.

Jau buvom tą dvelksmą pa
jutę Pakso ir almaksų epopė
joje. Dabar ateina dar sunkes
nis, net rafinuotesnis, išmėgini
mas per organizuotą valdžios 
ėmikų, linksmųjų diplomantų 
partiją su neribotais Rytų pini
gais. V.Uspaskichas daug pavo
jingesnis Lietuvai už Brazaus
ką, kurį iškėlėm tartum prob
lemą Nr. 1. Uspaskichas pavo
jingas Lietuvai iš esmės, kadan
gi ir Lietuva, deja, darosi pavo
jinga pati sau.

Paminėjau fašizmą. Blogieji 
pavyzdžiai Lietuvai -  čia pat, 
už rytinės tvoros. Ir tolyn -  ligi 
senųjų trėmimo vietų, kur už
miršti kapų kapai. Dabar net 

(Nukelta į 4 psl.)

pateiksianti iki darbo dienos 
Londone pabaigos. "Lukoil" 
nekomentuoja, ar pateikė pasiū
lymą, tačiau aiškina, kad nėra 
išmesti iš tolimesnio dalyvavi
mo konkurse.Tad greitai galu
tinai paaiškės, kiek pirkėjų sie
kia įsigyti Mažeikių įmonės 
akcijas ir už kokią kainą.

LRT

(Atkelta iš 1 psl.)
RUSIJOJE -  PIRMASIS...

Šidlausko vadovaujama dele
gacija, Irkutsko srities ir mies
to vadovai, užsienio šalių kon
sulatų, verslo, kultūros, religi
nių konfesijų ir Lietuvių ben
druomenės nariai. Apsilanky
mo Irkutske metu ambasado
rius R.Šidlauskas susitiko su 
Rusijos Irkutsko srities guber
natoriumi Aleksandr Tišanin, 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovu Irkutske Sergej Kulik ir 
aptarė platesnio bendradarbia
vimo galimybes.

LR URM

mailto:dirva@ix.netcom.com


4 DIRVA • 2006 m. sausio 31 d.
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PASIKALBĖKIME...
paminklą Kremlius uždraudė 
ten pastatyti. Rusijos ligos tuoj 
daro įtaką Lietuvai, kuri ne
sunkiai gali atsidurti toje pa
čioje palatoje. Vertybių kultūros 
srityje -  pagal tai, kas mus, lie
tuvius, žavi -  ar tik nebūsim jau 
ten pat. Keiksmų, popsų kultū
roje tebesame okupuoti arba vėl 
iš naujo okupuojami.

Kagėbynas įžūlėja kaip 
niekad. Rusijoje jie jau turi visą 
valdžią, tai kodėl Lietuvoje dar 
ne viskas valdoma? Per valdo
mus teismus atsiveria neribo
tos galimybės viską pasitvarky
ti. O neribotos -  tai “bespriedie- 
las” toj šaly, kurioje tvarka 
(“bus tvarka!”) jau įvesta. A. 
Klimaičio byla prieš buvusius 
politinius kalinius ir tremtinius 
bei “XXI amžių” jau visai arti 
“bespriedielo”. Dar pora ir gar
sesnių politinių pavardžių pa
pildytų šio revanšo panoramą. 
O ką visame tame vaizdelyje 
veiki Tėvynės sąjunga?

Blogiausia, jeigu kritikuo
dami šį tą taptume pūvančios 
sistemos dalimi.Ir susmulkė- 
tume likdami patenkinti savo 
susmulkėjimu. Arba mėgin
tume supanašėti su kvailokai 
atrodančiu establišmentu per 
neskoningus šou.

Išties, kuo šiandien gyvena 
Tėvynės sąjunga? Gal svar
biausi klausimai vidiniuose de
batuose -  tai išmesti ar neiš
mesti iš partijos kokį būrį se
niūnų arba dailininką Saltenį? 
Juk jau priartėjome net prie to
kio didžiųjų savų problemų su
pratimo.

Kaip ir didžioji Lietuvos 
problema -  toli gražu ne Algir
das Mykolas Brazauskas. Nei 
jį reikia vadinti “geruoju”, nei 
Uspaskichą “bloguoju”, nes ta
da kabutės išeina Uspaskicho 
naudai.

Kas kita, kai Audronius 
Ažubalis iškelia klausimą dėl 
privataus verslininko su bloga 
reputacija dalyvavimo Vyriau
sybės viršūnių posėdžiuose, kur 
paliečiami ir valstybės pas
lapčių dalykai, - čia dalykas 
rimtas ir solidi kalba. Ir Sigitas 
Kaktys ėjo solidžiai, teisiškai, 
gindamas Mažeikių, ir teisme 
ne vien save, bet principą ir tei
sinę valstybę. Kad “Lietuvos 
rytas” iš to šaipėsi bulvariniu 
“Respublikos” stiliumi, tai ap
gailėtina ir tiek.

Aš nenoriu aptarinėti įvai
rių, juolab improvizuotų, poli
tinių veiksm ų einam aisiais 
klausimais, kur būna ir taktinių 
klaidų, ir lengvabūdiškumų, už 
kuriuos paskui tenka brangiai 
mokėti. Turime būti geriau pa
siruošę puolimams prieš asme
nis. Mes vis dar išsiskiriame 
kaip partija, kalbam apie ver
tybes, primenam pilietines do
rybes, dar ne visai susiliejome 
su sistema, todėl visa nomenk
latūrinė kairė mus reguliariai

daužys ir samdys daužytojus, 
nebent jau jiems ateitų pasku
tinioji. O kartais ateina.

Savo ruožtu galėtume ben
drauti su tais padoresniais ar 
atsakingesniais politikais, kurie 
nebūtinai nori vadintis apga
vikų partija ir ateitų pas savo 
viršininką su paprastu klau
simu: “Mylimas Viktorai, gal 
galėtum parodyti mums tą dip
lomą, kurį laikai Kėdainiuose 
ir žadėjai jau kitą dieną atvežti 
į Vilnių, bet kažkodėl mėnesių 
mėnesiais neatveži?”

Tačiau labiausiai su visuo
menės ir valstybės masto klau
simais reiktų eiti į mūsų parti
jos skyrius ir plačiąją publiką. 
Kadaise Andriaus Kubiliaus 
iniciatyva buvom pradėję ak
ciją “Sakyk, žmogau”, o pas
kui pametėm, pamiršom. Kaip 
daugelį mūsų išsikvepiančių 
idėjų, ją  pasiėmė kiti. Mes ver
čiau mušamės tai Seime, tai te
levizijose, ir galvojam, kad pla
čiam rinkėjų ratui tai patinka, 
o žmonės -  tai tik rinkėjai. Aš 
manau, kad žmonės -  pirmiau
sia -  žmonės, o tik po to rinkė
jai. Ne vienam nuo monoto- 
niš-kų muštynių jau ir koktu 
darosi. Daugelis, ypač kaime, 
nė nežiūri tų politinių televi
zijų, nes atvažiuoja šoumenai 
su žvangučiais ir patys išaiš
kina.

Todėl “Sakyk, žm ogau” 
reikia gaivinti kaip nuostatą ir 
kaip visuotinį nuoširdų pokalbį, 
ir tegu tai vėl vyksta pirmiau
sia tarp mūsų, jau šiame su
važiavime. Pasikalbėkim, kas 
mums rūpi.

Prof. Vytauto Landsbergio 
pranešimas Tėvynės sąjungos 
suvažiavime, įvykusiame Vil
niuje, 2005 m. gruodžio 10 d. 
( “Tremtinys”, 2005 m. gruo
džio 15 d., Nr. 50).

MINISTRAS SAKOSI NEKALTAS

Vidaus reikalų m inistras 
Gintaras Furmanavičius tikina 
buvęs tik neįtakingas prieš 
dešimtmetį bankrutavusio ir 
milijonus litų indėlių žmonėms 
negrąžinusio koncerno EBSW 
darbuotojas, neturėjęs nė vie
nos koncerno įmonės kontroli
nio akcijų paketo ir nedaly
vavęs privatizavimo procese. 
Taip jis tvirtino liudydamas 
EBSW veiklą tiriančios Seimo 
laikinosios komisijos posėdyje. 
Pasak ministro, jis tebuvo kon
cerno Statybų departamentui 
prik lausančios bendrovės 
"Zemprojektas" direktorius. 
"Mano vaidmuo buvo ketvir
tame lygyje", - komisijos na
riams teigė G.Furmanavičius. 
Anot jo, šios finansinės pira
midės viršūnėje buvo dabar 
JAV kalėjime išdavimo Lietu
vai laukiantis koncerno prezi
dentas Gintaras Petrikas. Toliau 
esą rikiavosi patarėjų koman
da, "taryba ar valdyba" ir tuo
met įvairūs departamentai, t.y.

Prof. Vytautas Landsbergis kalba spaudos konferencijoje politinių aktualijų klausimais. www.lrs.lt

V.KAVALIAUSKAS PRADĖJO KOVĄ TEISME
Vilniaus apygardos admin

istracinis teismas trečiadienį 
pradėjo nagrinėti premjero Al
girdo Brazausko patarėjo Vi
liaus Kavaliausko skundą, ku
riuo prašoma panaikinti Liust- 
racijos komisijos nutarimą pri
pažinti jį bendradarbiavus su 
sovietinio saugumo struktūra 
KGB.

Pasak dienraščio Lietuvos 
žin ios , į posėdį pareiškėjas 
atvyko su savo advokatu Vytau
tu Sviderskiu. Liustracijos ko
misijai teisme atstovauja jos 
narys teisininkas Petras Ra
gauskas.

Trijų teisėjų kolegija klausė
si pareiškėjo prašymu į posėdį 
pakviestų liudytojų. Tarp jų  - 
daug žinomų praeities ir dabar
ties visuomenės veikėjų: ad
vokatas Kazimieras Motieka, 
įvairias aukštas pareigas sovie-

administracija.
Į komisijos posėdį atvykęs 

ministras paneigė dalyvavęs 
EBSW valdyme: "Nė vienoje 
organizacijoje neturėjau dau
giau nei 10-15 proc. akcijų." 
Įvairiose bendrovėse akcijų esą 
turėdavo ne jis pats, o jo  vado
vaujamas "Zemprojektas". Į 
valdymo organus jis taip pat 
neva buvo skiriamas kaip šios 
bendrovės atstovas.

Komisijos turima informa
cija rodo, jog dabartinis minist
ras turėjo akcijų keliose EBSW 
priklausiusiose įmonėse: "Švie
sus rytojus", "Zemprojektas", 
"Umbras", "Silbitas", "Plaušo 
pluokštė".

G.Furmanavičius taip pat ti
kino, kad EBSW priklausė ma
žiau nei 10 proc. "Zemprojek- 
to" akcijų. Tuo tarpu valstybė, 
atstovaujama Zemės ūkio mi
nisterijos, valdė 15 proc. akcijų.

Parlamentinė komisija yra 
gavusi dvi G.Furmanavičiaus 
vizitines korteles - vienoje jis

tų Lietuvoje ėjęs Lionginas 
Šepetys, buvęs disidentas Vik
toras Petkus, europarlamen- 
taras Justas Vincas Paleckis, 
buvęs premjero patarėjas Jurgis 
Jurgelis, Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius Romualdas 
Budrys, prieškario generolo 
Stasio Raštiko dukra Meilutė 
Raštikytė-Aleknienė ir kiti.

V.Kavaliausko teigimu, visi 
jie gali paliudyti bylai reikš
mingas aplinkybes, susijusias 
su jo  veikla sovietmečiu. Anot 
dienraščio Respublika, į kitą 
teismo posėdį V.Kavaliauskas 
kaip liudytoją prašė pakviesti ir 
prezidentą Valdą Adamkų.

Pasak dienraščio, žurnalis
to dėka tuometinio JAV aplin
kosaugininko V.Adamkaus 
moksliniai darbai sovietmečiu 
taip pat buvo atgabenti Vilniaus 
universitetui, o šiems krovi
niams irgi reikėjo KGB leidi
mo. Teism o įkalbinėjam as 
V. K avaliauskas nusileido - 
prezidentas nebus kviečiamas 
pasakoti apie savo mokslinių 
darbų keliones į sovietinę Lie
tuvą.

V.Kavaliauskas per posė
džio pertrauką pranešė teismui

pristatomas kaip "Zemprojek- 
tas" direktorius, o kitoje - kaip 
Statybos asociacijos narys. Mi
nistro tikinimu, pastaroji kor
telė atsirado "be jokio forma
laus pagrindo". "Tuo metu to
kių kortelių turėjo daugybė 
žmonių, nes EBSW priklausė 
nemažai bendrovių".

Neoficialiais duomenimis, 
G.Furmanavičiaus pavardė fi
gūruoja dar keliose su EBSW 
siejamose įmonėse: jis esą buvo 
G.Furm anavičiaus įsteigtos 
bendrovės "Tricon" komercijos 
direktoriumi, Statybos asocia
cijos valdybos narys ir direkto
riaus pavaduotojas, įmonių 
"Dara", "Statybinių medžiagų 
investicija", "Trikotažo inves
ticija" ir "Jonavos montuotojas"

pateikęs apie 100 lapų doku
mentų, tarp kurių - jo rašyti in
formaciniai laiškai sovietų Lie
tuvos KP CK pirmajam sekre
toriui Petrui Griškevičiui. V. 
Kavaliauskas teismo paprašė 
kviesti liudyti KGB karininką, 
kurio ranka esą perrašyti parti
jos vadovams adresuoti laiškai.

Premjero patarėjas mano, 
kad L iustracijos kom isijos 
sprendimas buvo politizuotas. 
"Taip, kaip buvau apkaltintas 
aš, buvo galima apkaltinti pusę 
Lietuvos inteligentų. Šiuo metu 
tai ir daroma. Juk visi žino, ko
kios buvo taisyklės, į kokius 
kabinetus reikėjo įeiti grįžus iš 
kelionės, - aiškino jis.

V .K avaliauskas griežtai 
neigia sąmoningai bendradar
biavęs su KGB. "Turėjau tarny
binio bendravimo atvejų. Vie
na, kai tu ką nors įskundi, ir 
kita, kai tu atlieki profesinį dar
bą. Mane baudžia už tai, kad aš 
žmogui blogo nepadariau", - 
sakė jis. LGĮTIC

(Vilių Kavaliauską pažįsta ir 
kai kurie Čikagos ir Cicero lie
tuviai, kai jis lankydavosi čia ir 
būdavo M ykolo M orkūno 
spaustuvėje - red. pastaba).

stebėtojų tarybos narys.
Apie tai esą užsimenama 

Generalinės prokuratūros turi
moje medžiagoje. Ši informaci
ja 2004 metų rudenį buvo pa
teikta šalies vadovui Valdui 
Adamkui skiriant šį Darbo par
tijos atstovą Vyriausybės nariu.

G.Furmanavičius teigė, kad 
dalis šių duomenų nėra teisin
gi. Jis, pavyzdžiui, tikino nepa
menąs, ar turėjo sąsajų su "Tri
kotažo investicija", mat su leng
vąja pramone apskritai nedirbo. 
"Neatm etu galim ybės, kad 
žmonės buvo įrašomi jiems 
nežinant", - spėjo ministras.

Jo vadovaujamas "Zempro- 
jektas" 1995 m. liepos 17 dieną 
kreipėsi į Kauno apygardos 

(Nukelta į 5 psl.)

http://www.lrs.lt
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JAV PLANUOJA 
PLAČIAU ATVERTI DURIS

Jungtinės Valstijos planuo
ja  plačiau atverti duris atvy
kėliam s, nesusilpnindam os 
savo sienų saugumo - tai numa
to JAV valstybės sekretorės 
Condoleezza Rice paskelbtas 
Amerikos svetingumo planas.

Kaip pranešė JAV ambasa
da Vilniuje, praėjusią savaitę 
JAV valstybės sekretorė Con
doleezza Rice kartu su JAV Te
ritorinio saugumo departamen
to vadovu Michael Chertoff 
paskelbė bendrą saugių sienų ir 
atvirų durų informaciniame 
amžiuje viziją. Tai trijų dalių 
planas, pagal kurį atvykstantieji 
į JAV bus svetingai priimami, 
tačiau neužmirštant visų saugu
mo reikalavimų.

Anot C.Rice, JAV skatina 
studentus, tyrinėtojus ir moks
lininkus siekti mokslo ir studijų 
Jungtinėse Valstijose, todėl "vi
sose 210 vizas išduodančių 
ambasadų ir konsulatų vizų iš
davimas užsienio studentams 
tampa pagrindiniu tikslu".

Planas numato, kad bendra
darbiaudami su privačiu, vals
tybiniu ir vietiniu sektoriais, 
Valstybės ir Teritorinio saugu
mo departam entai pristatys 
bandomąjį "oro uosto" mode
lio projektą siekiant svetin- 
gesnės aplinkos užsienio sve
čiams. Projektas bus vykdomas 
Hiustono ir Vašingtono oro uos
tuose, kur atvykstančiuosius 
planuojama pasitikti vaizdo 
pranešimais su praktine infor
macija apie atvykimo procesą 
- pagerintą keleivių tikrinimo 
procedūrą, sienos kirtimo postų 
informaciją ir pagalbą užsie
nio keleiviams po to, kai jie at
vyksta į JAV. Siekiama sukurti 
geresnį ir skaidresnį procesą - 
pradedant nuo prašymo išduoti 
JAV vizą, baigiant atvykimu į 
Jungtines Valstijas.

Anot pranešimo, spartinant 
vizų išdavimo procesą verslo 
klientams, bus siekiama trum
pinti vizos pokalbių laukimo 
laiką, JAV ambasados ir kon
sulatai semsis patirties iš efek
tyviausiai šioje srityje dirbančių 
kolegų. Šiuo metu daugiau nei 
100 valstybių yra įdiegtas ati
tinkamas procesas ir dirbama 
kartu su JAV verslo rūmais, taip 
pat ir Lietuvoje, siekiant pas
partinti verslo vizų išdavimą 
sąžiningiems verslo keliauto
jams. Skatindami studentus ir 
mokslininkus studijuoti ir užsi
imti mokslo tyrimais JAV, Teri
torinio saugumo ir Valstybės

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

departamentai pailgins užsie
nio studentų buvimo JAV laiką 
studijų vizose, kad studentai 
galėtų atvykti į šalį anksčiau nei 
prasidės akademinės studijos. 
Studentų vizos leis būti JAV iki 
120 dienų (vietoje 90-ies pagal 
dabar galiojančius reikalavi
mus) ir leis atvykti prieš 45 die
nas iki studijų pradžios (paly
ginti su dabar galiojančiu 30- 
ies dienų reikalavimu).

Anot pranešimo, JAV dirbs 
kartu su Lietuva pagal Vizų 
atidėjimo programos "kelio gai
rių" planą. Šios gairės padės 
Lietuvai pasiekti teisinius rei
kalavimus, keliamus šalims, 
dalyvaujančioms Vizų atidėji
mo programoje. JAV ambasa
da ir toliau dirba kartu su Lie
tuvos vyriausybe pagal Vizų 
atidėjimo programos "kelio gai
rių" planą.

Vizų atidėjimo programa 
suteikia teisę valstybių-progra- 
mos narių piliečiams panaikin
ti vizų reikalavimą turistinėms 
ir verslo kelionėms. JAV am
basados pranešimu, Lietuva jau 
atitinka kai kurias keliamas są
lygas ir išlieka pirmaujančia 
dokumentų saugumo ir bio
metrinių pasų srityje. Lietuvos 
piliečiai taip pat atlieka šio pla
no dalį - jie turėtų teisingai nau
dotis jau išduotomis JAV vizo
mis. JAV ambasada dirba su 
Lietuvos piliečiais ir vyriau
sybe ir siekia pagreitinti Lietu
vos galimybes atitikti Vizų 
atidėjimo programos reikalavi
mus.

JAV Valstybės departamen
tas iki 2006-ųjų gruodžio pla
nuoja išbandyti elektroninę vi
zos prašymo formą, kuri leis iš
plėsti duomenų rinkimą ir jų 
apdorojimą.

Pagal JAV vizų atsisakymo 
programos "kelio gairių" planą 
atliekami darbai atitinka ir Lie
tuvos pasirengimo prisijungti 
prie Šengeno sutarties užduo
tis. Lietuva, siekdama galimy
bės savo piliečiams be vizų 
vykti į JAV, įgyvendina "kelio 
gairių" planą, kurį pasiūlė JAV 
prezidentas George W.Bush per 
vizitą Slovakijoje 2005 metų 
vasario 24 dieną.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybės parengtas planas numato 
galimybę JAV vizų atsisakymo 
programą ateityje taikyti nau
josiom is Europos Sąjungos 
narėmis tapusių Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių piliečiams.

LGITIC

Priėm im e pas Lietuvos prezidentą Valdą Adam kų Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų ko
miteto nariai (iš kairės) -  Petras Auštrevičius, Vaclav Stankevič, Henrikas Žukauskas, Audronius 
Ažubalis ir Emanuelis Zingeris. www.president.lt

A. BRAZAUSKAS TEIGIA NORĖJĘS SULAIKYTI 
NETEISĖTĄ EBSW VEIKLĄ

Prieš dešimtmetį bankruta
vusio ir milijonus litų indėlių 
žmonėms negrąžinusio kon
cerno EBSW  veiklą tirianti 
Seimo laikinoji komisija su
laukė premjero Algirdo Braza
usko atsakymų. Jis pareiškė 
apie Kauno holdingo kom 
pan ijos (K H K ), v ienos iš 
EBSW įmonių, neteisėtą veik
lą sužinojęs per vėlai, tačiau 
patikino ėmęsis priem onių, 
kad būtų užkirstas kelias to
kiems nusikaltimams valsty
bės mastu.

"Konkrečiai apie Kauno 
holdingo kompanijos neteisėtai 
vykdomą kreditinę veiklą suži
nojau kaip apie įvykusį faktą iš 
teisėsaugos institucijų, o apie 
indėlininkų nusiskundimus - iš 
žiniasklaidos pranešimų bei 
piliečių laiškų", - teigiam a 
A .Brazausko atsakym uose. 
Anot jo, pasitarimuose ir susi
tikimuose su pareigūnais buvo 
analizuojamos šios neteisėtos 
veiklos priežastys, nagrinėjama 
įvairių institucijų veikla ir ska
tinami efektyvūs veiksmai prieš 
tokius procesus.

Premjeras yra vienintelis 
komisijai paaiškinimus davęs 
asmuo, kuriam buvo leista at
sakymus pateikti raštu.

Socialdemokratų partijos 
vadovas juose taip pat neigia, 
kad EBSW  yra finansavęs 
tuometinės LDDP rinkimų ar 
jo  1993 metų rinkimų į prezi
dentus kom panijas. A.Bra- 
zauskas tvirtina, kad tapęs 
šalies vadovu, sustabdė savo 
veiklą LDDP ir partijos daly
vavimo rinkimuose nesidomė
jo. A.Brazauskas pripažino, 
kad su tuometiniu premjeru 
Adolfu Šleževičiumi dažnai 
aptardavęs šalies ekonomikos 
ir socialinius klausimus, aktua
lias Vyriausybės problemas, 
bet pabrėžė, kad "dažnai tai 
būdavo jau tuomet, kai faktai 
būdavo įvykę ir reikėdavo ap

tarti, kaip pašalinti jų  neigia
mas pasekmes".

Taip, pasak, A.Brazausko 
atsitiko ir KHK, ir EBSW atve
jais: "Išankstinės informacijos 
neteikė nė viena teisėsaugos 
institucija ar spectarnyba".

Jis taip pat pripažino, kad 
tuomet Lietuvos bankas ir Fi
nansų ministerija gana ramiai 
žiūrėjo, kad kai kuriuose šalies 
bankuose šeim ininkavo ne
aiškūs privačių struktūrų žmo
nės.

A .B razauskas pripažino 
klydęs Lietuvos banko valdy
toju skirdamas su EBSW sie
jamą Kazį Ratkevičių, nes jis 
nesugebėjo sugriežtinti komer
cinių bankų kontrolės, nesu
stiprino už tai atsakingą centri
nio banko departamentą. Jis 
tvirtina K.Ratkevičių rinkęsis iš 
keturių kandidatų: "Jis buvo 
jaunas žmogus, bet jau turintis 
tam tikrą patirtį bankininkas". 
Pasak premjero, K.Ratkevi- 
čiaus kandidatūra buvusi aptar
ta su Seimo dauguma, Lietuvos 
banko vadovybe, bankinin
kystės specialistais.

Lietuvos banko valdybos 
nariu paskirti EBSW tarybos 
nariu bei su šiuo koncernu su
sijusios ir vėliau bankrutavu-

(Atkelta iš 4 psl.)

MINISTRAS SAKOSI...

teismą su prašymu KHK, kuri 
iš gyventojų rinko indėlius, 
iškelti bankroto bylą, nes ši 
įmonė su bendrove neatsiskaitė 
už patalpų nuomą. Tokia byla 
netrukus buvo iškelta, o 1998 
metais teismas nustatė, kad 
KHK bankrotas buvo tyčinis.

Opozicijos atstovai įsiti
kinę, kad G.Furmanavičius yra 
atsakingas už šio bankroto 
pasekmes, tačiau jis katego
riškai paneigė esąs kaltas dėl 
indėlininkų pinigų iššvaistymo.

Ministras taip pat tikino ne-

sios te lev izo rių  gam yklos 
"Banga" vadovą Sigitą Godelį, 
pasak A.Brazausko, pasiūlęs 
Lietuvos banko vadovas (juo 
jau paskirtas K.Ratkevičius) 
Lietuvos pramonininkų kon
federacijos prašymu. Pastarieji 
su EBSW  siejami asmenys 
Lietuvos banke dirbo nuo 1993 
metų pabaigos iki 1996 metų 
pradžios.

A.Brazauskas teigia niekuo 
nesusijęs su EBSW prezidento 
Gintaro Petriko atsiradimu ofi
cialioje delegacijoje, kuri vizito 
metu Italijoje lankėsi pas po
piežių Joną Paulių II.

Komisijos nariai liko ne 
itin patenkinti gana abstrak
čiais A.Brazausko atsaky
m ais. Todėl jie  nusprendė 
paprašyti jo patikslinti atsaky
mus apie priem ones, kurių 
buvo imtasi dėl neteisėtos KHK 
veiklos, ir LDDP finansavimą.

Dėl pastarojo  nuspręsta 
kreiptis ir į Vyriausiąją rinkimų 
komisiją. Tačiau jos pirminin
kas Zenonas Vaigauskas žur
nalistams teigė negalėsiąs pa
teikti jokios informacijos, nes 
prievolė pateikti ataskaitas apie 
politikų finansavimą įteisinta 
tik nuo 1997 metų.

LGITIC

palaikęs artimų ryšių su EBSW 
vadovybe, nors G.Furmana- 
vičius laiške prezidentui Valdui 
Adamkui buvo tvirtinama, esą 
jie žaisdavo krepšinį. "Jokių 
santykių tarp mūsų nėra - nei 
vaikystės draugai, nei mokslo, 
nei asmeniniai", - tvirtino jis.

Komisijos narių paprašytas 
iš šių dienų perspektyvos įver
tinti EBSW ir koncerno įmonių 
veiklą, G.Furmanavičius teigė 
manąs, kad "iki tam tikro laiko 
buvo nuoširdus noras daryti 
verslą, o paskui, kai prasidėjo 
žaidimai su bankais, viskas pa
sikeitė".

LGITIC

http://www.president.lt
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DUJINIS GLOBALIZMAS
Vilius Bražėnas

Apie Rusijos “dujų ginklą” 
(šantažą) International Herald 
Tribune prabilo buvęs JAV 
ambasadorius Lietuvai Keith 
Smith. Jis teigia, kad Vakarai 
turi pakankamai politinių ir 
ekonominių svertų nutraukti 
dujų šantažą. Tad kodėl tie 
svertai nėra naudojami? La
biau besidomintieji pasauline 
politika žino apie Rytų (komu
nistų) globalistų  ir Vakarų 
didžturčių socialistų (ne kapi
talistų!) atvirai skelbtus ir da
bar dar puoselėjamus planus 
pasaulinės vyriausybės utopi
jai įgyvendinti. Tokiems yra 
pagrindo įtarti, jog ir šiandienė 
“dujų krizė” yra Rytų ir Vakarų 
globalizmo partnerių kūrinys, 
ar bent jau palankios padėties 
išnaudojimas.

Ar Rusijos dujinis šantažas 
prieš Ukrainą tikrai buvo di
delė naujiena, neva tai pažadi
nusi Europą priklausomumo 
nuo Rusijos dujų tikrovei? Juk 
(protingoms?) Vakarų valsty
bių galvoms tai turėjo būti 
aišku jau prieš kokį 30 metų, 
kai sovietinis dujotiekis Euro
pai buvo projektuojamas. Tu
rėjo paaiškėti kiekvienam ne 
aklam, kai jis buvo tiesiamas. 
Ar buvo tylėta todėl, kad tai 
a titiko  g lobalistų  planam s 
sukurti gal svarbiausią iš kelių 
regioninių konglom eratų -  
“Eurazijos” regioną?

Vakarų politiką įtaigojęs 
politinis elitas matomai žino
jo ką daro: Vakarai besąlygi
niai rėmė Sovietų dujotiekį fi
nansais ir technologija. Todėl 
JAV vyriausybė panaikino 
“embargą” (draudimą parduoti 
Sovietams) strateginės reikš
mės pompoms, be kurių ne
būtų ir dujotiekio, kuris teikia 
galimybę šantažuoti Vakarus, 
reiškia -  ir Lietuvą. Be (pa
brėžtina -  “besąlyginiai”) nu
tiesto dujotiekio Vakarai bū
tų priversti apsirūpinti kitais 
energetikos šaltiniais. O ką bū
tų dariusi Maskva? Negi galėtų 
rusai suuostyti visas tas dujas?

Tačiau nei Vakarų didžioji 
(“nepriklausoma”) žiniasklai- 
da, nei “pripažintieji” Vakarų 
politologai neužuodė panosėje 
dvelkiančių sovietinių dujų 
kvapo. Gal todėl ir mūsų poli
tikai ir politologai dar tyli apie 
(bent jau galimą!) dujų globa- 
lizm ą , kaip  ir g lobalizm ą 
apskritai. Kaip tos trys bež
džionės paveiksliuke: viena -  
užsikimšusi ausis, kita -  užsi
dengusi akis, trečia -  užden
gusi burną.

Turiu jiems porą “senų nau
jienų” : 1984 metų TV pokal
bio vaizdajuostę ir bent vieną 
paminėtiną (1996 m.) straips
nį, “Nauja pasaulio santvarka” 
-  knygos 49 puslapyje “Balti
jos valstybės surusintoje Eu
ropoje” .

Šantažo pavojų prieš 25 
metus matė net per JAV vals
tijas su paskaitomis skraidęs 
Amerikos lietuvis. Jis visur 
vežiojosi didelį (100x70cm.) 
sovietinio Gulago žemėlapį, 
nusagsty tą  daugybe juodų 
taškų , nurodančių  lagerių , 
kalėjimų ir spec. psichiatrinių 
ligoninių vietas. 1984 m. Pen
silvanijos valstijoje, prie Pits- 
burgo miesto televizijos sto
tyje padarytas pusės valandos 
pokalbio įrašas. Gulago žemė
lapyje, tarp kitko, parodomos 
SSRS dujotiekio iš Jamalo pu
siasalio į Europą trys linijos, 
kurios kur tai, tarp okupuotų 
Lenkijos ir Čekoslovakijos te
ritorijų susibėga krūvon į vie
ną tašką. Vaizdajuostėje ro
domas aiškus įspėjimas: tame 
taške bus čiaupas, kurį kontro
liuos Kremlius. Ir galės gra
sinti jį užsukti, kai Europa bus 
prijaukinta prie rusiškų dujų. 
Pakartoju: įrašas padarytas 
prieš 22 metus, 1984 m. kovo 
18 d. Tad kam net šiandiena vi
sa tai gali būti “naujiena” Eu
ropoje?

Turėdami mintyje globa- 
listų įtaką ES politikai, ne
nustebkime, jei pasigirs siū
lymai “lengviausiai” ir net 
“vieninteliai” galimybei išsi
gelbėti iš “dujų krizės” -  ES 
susijungti su dujomis turtinga 
Rusija. Tai, žinoma, būtų Rytų 
ir Vakarų globalistų svajonės 
-  “Eurazijos” sukūrimas. Ar 
tokie planai yra sapnų pada
rinys?

Minėtame knygos straips
nyje (iš 1996.09.29 Tremti
nio minimas The Washington 
Times dienraščio publicisto
K.Mejer straipsnis, kuriame jis 
atkreipia dėmesį į trijų (globa- 
listų tarno) JAV prez. B.Clin- 
ton Baltųjų Rūmų pareigūnų 
pasirašytą straipsnį, pavadintą 
“Nepadalytos Europos link -  
įtraukiant Rusiją” . Tai man 
priminė, kad anksčiau, “prieš 
pusmetį” buvau rašęs: “Nau
josios pasaulio santvarkos bei 
vieno pasaulio kūrėjai vaka
riečiai bando suformuoti mil
žinišką Eurazijos konglome
ratą, įterpiant Rusiją Europos 
įtakon, arba atvirkščiai”. Ten 
pat skaitau, kad buvęs Clinton 
Gynybos sekretorius Les As- 
pin minėjo teisę į NATO tau
toms “nuo Atlanto iki Vladi
vostoko”. Apie tai, prisimenu, 
įspėjau ir 2001.12.15 konfe
renciją “Globalizacija: lietuvių 
tauta šiandien ir rytoj” įvyku
sią Kaune.

Tad Eurazijos kūrimas ir 
“dujinis globalizmas” neturėtų 
būti didelė naujiena ir mūsų 
politikams, politikos apžval
gininkams, istorikams ir poli
tologams. Kodėl tiek daug eks
pertų bando nepastabėti po ES 
ir Baltijos valstybes klampo-

D ailininko Prano G ailiaus parodoje R advilų rūm uose, V ilniuje -  Vilius K avaliauskas, L iucija 
Kryževičienė, Joana Nemickienė, dail. M agdalena B. Stankūne, dr. Rimgaudas Nemickas.

A. Skiudaites nuotr.

JAV dienraštis The New  
York Times savo tinklalapio 
kelionių skiltyje tarp rekomen
duotinų kelionės maršrutų ša
lia Indijos, Etiopijos, Bulgari
jos ir kitų rašė ir apie Lietuvą. 
Lietuva apibūdinama kaip be
saikės nostalgijos sovietme
čiui kupina šalis. Dienraštis 
pateikia pasenusią ir netikslią 
informaciją apie jau bent pen
ketą metų Lietuvoje nebevei
kiančius barus. “Dabar, kai 
Estija tituluojam a aukštųjų 
technologijų stebuklų šalimi, o 
Latvija pavadinta antrąja Čeki
ja, kur gi lieka Lietuva, trečioji 
Baltijos valstybė? Užuot atsi
kračiusi savo sovietinės pra
eities, Lietuva su neskoningais 
saliutais puola jos leninis- 
tinėms šaknims į glėbį”, - rašo 
The New York Times straips
nyje apie Lietuvą: “Lietuva:

jančio globalinio dramblio. 
Bent jau bandytų paneigti pa
tiektus faktus bei globalistų 
atvirus pareiškimus patiektus 
lietuvio autoriaus trijose, geo
politinius klausimus svarstan
čiose, knygose. Gal atsiras tas 
knygas skaičiusiųjų, kurie apie 
tai paklaus tylinčiųjų ekspertų. 
Ir ta proga paprašytų nurody
ti, kaip mūsų tauta turėtų ko
voti su tomis pasaulinėn tironi- 
jon  vedančiais gaivalais ar 
bent užtikrinti, kad tokių gai
valų ir jų  planų nėra ir negali 
būti. Kol to negirdime, atrodo, 
kad su Maskvos dujiniu šan
tažu re ik ia  kovoti k e lian t 
triukšmą ne tiek Lietuvoje, 
kiek Vakaruose, atkreipiant 
vakariečių žmonių dėmesį į 
labai įtartiną ir gal vakariečių 
laisvę išduodančių jų  vadų 
glėbesčiavimąsi su Kremliaus 
satrapais.

Tai turėtų daryti ne vien vy
riausybė ir Seimas, bet įvai
rios ideologinės bei profesinės 
organizacijos ir pavieniai jų 
nariai, per bendražygius Vaka
ruose.

DIENRAŠTYJE: LIETUVA ILGISI SOVIETŲ
sovietinėje praeityje atrasta 
ateitis”.

Pilki sovietinės eros pa
statai paversti žvilgančiais 
viešbučiais, propagandinės 
socialistinių darbininkų skulp
tūros tapo sužavėtų turistų fo
tografijų objektais, o prašmat
nūs restoranai mėgaujasi barš
čių praeitimi. Baras “NATO”, 
įsikūręs sostinės Vilniaus cent
re, pavyzdžiui, buvo dekoruo
tas karine įranga, tuo tarpu ki
tos kavinės savo televizoriuose 
demonstravo senas politbiuro 
konferencijas“, - rašoma jame. 
Straipsnio autorius Denny Lee 
greičiausiai turėjo galvoje se
niai užsidariusį Vilniaus barą 
“Nato’s”. Ir gerokai neskonin- 
gesnį, išties sovietmečiu atsi
duodantį, labai užsieniečių pa
mėgtą “Geležinį vilką”, kuris 
irgi jau keletą metų yra uždary
tas.

“Grūto kaime yra Grūto 
parkas, labiau žinomas “Stali
no pasaulio” pavadinimu, su
projektuotas kaip Sibiro lage
ris su Markso, Stalino ir kitų 
didžiųjų komunistų skulptū
romis, keistas reveransas ne
išbaigtam istorijos puslapiui -  
iš dalies nostalgija priešperes- 
troikinei nekaltybei, iš dalies 
nepasitenkinimas vėžliškais

LIETUVOJE DIDĖJA UŽIMTUMAS 
IR KYLA ATLYGINIMAI

Nedarbo lygis mažėjo, už
imtumas augo, atlyginimai ir 
pensijos kilo, - apibendrin
damas 2005 m. rezultatus skel
bia Statistikos departamentas. 
Nors pagal daugelį kriterijų len
kiame Latviją, tačiau ir toliau 
liekame Estijos užnugaryje.

Statistikos departamento 
duomenimis, praėjusiais metais 
nedarbo lygis Lietuvoje su
mažėjo daugiau negu 3 procen
tiniais punktais ir siekia 8.2 
proc. Šis mažėjimas buvo di
džiausias tarp visų ES šalių. 
Nedarbo lygis Lietuvoje jau

kapitalizmo žingsniais.”
Tuo tarpu toje pačioje The 

New York Times kelionių skil
tyje kitų šalių aprašymuose -  
žymiai mažiau pagiežos ir dau
giau informacijos. Štai apie 
Bulgariją tas pats autorius pa
teikia kur kas daugiau turizmui 
naudingos informacijos ir ne- 
atmiešia jos tokia didele nei
giamo vertinimo doze. Nors 
pabrėžiama, kad Bulgarija yra 
viena iš lėčiausiai besivystan
čių buvusių sovietinio bloko 
valstybių, aprašoma net kele
tas įžymių ir dėmesio vertų 
vietų.

Tai ne pirmas kartas, kai 
prastai informuoti užsienio lei
dinių žurnalistai formuoja iš
kreiptą Lietuvos vaizdą savo 
auditorijai. 2004 m. kovą Airi
jos žurnalistas Ronald Quinlan 
bulvariniame leidinyje Ireland 
On Sunday, kurio tiražas siekia 
beveik pusę milijono egzemp
liorių, Lietuvą pavaizdavo kaip 
be galo nuskurdusią šalį. Zur- 
nalistas Vilniuje išvydo dau
giausia "Lada" ir "Škoda" mar
kių automobilius, šaltyje plu
šančius darbininkus ir antsvo
rio nekamuojamus žmones, 
kadangi šie, neišgalėdami nu
sipirkti automobilio, į darbą 
eina pėsčiomis. LGITIC

mažesnis negu ES vidurkis, 
šiuo metu siekiantis 8.7 proc.

Nors pagal nedarbo lygį len
kiame Latviją (9 proc.), tačiau 
atsiliekame nuo Estijos (7.5 
proc.). “Prielaidos, kad nedar
bas mažėjo vien tik emigraci
jos sąskaita, nėra visiškai tei
singos”, - sako Statistikos de
partamento direktorius Algir
das Šemeta. Jo teigimu, didžioji 
dalis nedarbo sumažėjo ženk
laus užimtumo didėjimo sąskai
ta. Tačiau užimtumo lygis ša
lyje vis dar mažiausias tarp trijų 

(Nukelta į 8 psl.)
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C H IC A G O , IL

Pagrindinis Lietuvos ne
priklausomybes minėjimas 
vyks vasario 12 d., sekmadie
nį, 1 val. p. p., Marijos gimna
zijos auditorijoje, Čikagoje. 
Sis minėjimas yra tradicinis 
bendras lietuvių organizacijų 
ruošiamas renginys.

Minėjime kalbės JAV Kon
greso narys Thaddeus McCot
ter iš Detroit, MI ir žurnalistas, 
politologas dr. Darius Udrys iš 
Kalifornijos. Taip pat dalyvaus 
įvairūs valdžios pareigūnai ir 
atstovai iš diplomatinės tarny
bos, bus meninė programa. 
Vasario 16-osios minėjimą ren
gia ir visus kviečia Čikagos 
Lietuvių Taryba.

P A L M  B E A C H , FL

G ruodžio 24 d., vakare 
Kūčioms Jūratės ir Kęstučio 
Miklų rezidencijoje buvo suėję 
virš 30 vietos lietuvių. Kū- 
čiukų, “plotkelių” , besidalini- 
mo metu giesmę giedojo ka
nadiečių duetas - Lilija Tu- 
rūtaitė ir Vytautas Mašalas.

Sausio 1 d., St. Jude baž
nyčioje lietuviams skirtų pa
maldų metu visi buvo nepa
prastai sužavėti kanadiečių 
solistų puikiu giedojimu.

Sausio 10 d., B endruo
menės mėnesio pabendravimo 
metu dalyvavo ir jėzuitų kuni
gas Antanas Saulaitis, SJ., 
kuris šiuo metu pastoviai gy
vena Vilniuje. Po apylinkės 
pirm. K. Miklo pateiktos ap
žvalgos apie paskutinius įvy
kius Lietuvoje, kun. A. Sau- 
laitis plačiai pakalbėjo apie jė 
zuitų ordino atgaivintą veiklą 
Lietuvoje, ypač apie jų  iš
laikomas gimnazijas Kaune ir 
Vilniuje. Įdomu tai, kad prieš 
karą tik Kaune buvusi gimna
zija buvo tik berniukams, o 
dabar į abi mokyklas priima
mos ir mergaitės. Nesant Lie
tuvoj katalikiškų pradinių mo
kyklų, Jėzuitų mokyklos yra 
praplėstos ir priim a m oki
nukus į penktą klasę.

Vasario 16 d. 10 val. ryto 
N epriklausom ybės šventės 
proga bus iškeliama Lietuvos 
trispalvė  prie Juno Beach 
miesto rūmų. Po vėliavos iš
kėlim o iškilm ių m iesto rū 
muose bus kavutė su mūsų 
ponių iškeptais skanumynais. 
Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
prašo visų, kurie yra laisvi tą 
dieną, kuo skaitlingiausiai da
lyvauti šiose iškilmėse.

Vasario 26 d. 12 val. Car
lin parke -  Užgavėnės.

ŠAUNUS LB APYLINKĖS 
30-METIS

Sausio 8 d., sekmadienį, 
H ilton  O ceanfron t R esort 
viešbutyje, Singer Island, įvyko 
šios apylinkės, veikiančios nuo 
1975 m. rugsėjo1 dienos, 30 
metų sukakties minėjimas. Jis 
buvo planuotas paminėti per-

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje ir 
JAV Lietuvių bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygarda Lietu
vos valstybės atkūrimo dienos
- Vasario 16-osios proga rengia 
fotografijų parodą “ 15 metų 
Lietuvos nepriklausomybei”. 
Paroda atspindi naujausių laikų 
Lietuvos istoriją, čia eksponuo
jamos nuotraukos nuo Sąjūdžio 
laikų iki protokolų dėl Lietuvos 
pilnateisės narystės NATO ir 
Europos Sąjungoje pasirašymo. 
Paroda “15 metų Lietuvos ne
priklausomybei” veiks Lietuvių 
Dailės muziejuje Pasaulio lietu
vių centre (14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439) vasario 11
-  19 dienomis. Jos atidarymas 
įvyks vasario 11 d., šeštadienį, 
7 val. vakaro. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti.

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ NEAPGALVOTAS ŽINGSNIS
Aš Lietuvos neatsimenu. 

Antras pasaulinis karas mūsų 
gyvenimą Lietuvoj suardė ir 
mes atsiradom Amerikoj.

Aš gyvenu Amerikoje dau
giau kaip penkiasdešimt metų, 
tačiau niekad nepamiršau savo 
lietuviškos kilmės. Norisi ge
riau susipažinti su savo gimtą
ja  žeme.

Laimingai,2004m. rudenį 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos žiniaraštyje 
pastebėjau skelbim ą, kv ie
čiantį norinčius geriau išmokti 
lietuvių kalbos rašybos. Susi
skambinau su mokytoja Vida 
Bučmiene ir užsiregistravau.

Jau antri metai kaip lankau 
šią klasę ir džiaugiuosi ta pro
ga. Pirmais metais mokėmės 
rašybos ir gramatikos, nors 
kartais pakalbėdavom ir įvai
riais Lietuvą ir lietuvius lie
čiančiais klausimais. Šiemet 
pamokos apima Lietuvos isto-

nai, bet dėl įvairių susidariusių 
priežasčių tapo atkeltas iki šios 
dienos.

Minėjimo šventėje dalyva
vo per 100 vietinių ir iš toliau 
atvykusių lietuvių.

Minėjimą atidarė šios apy
linkės pirm ininkas Kęstutis 
Miklas. Sveikinimo kalbą tarė 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas. 
Jis pasveikino apylinkę, šven
čiančią šią sukaktį, dėkojo jai 
už veiklą, siekiant Lietuvai at
gauti nepriklausomybę, ir lin
kėjo jai ilgiausių metų ir toliau 
veikti Lietuvos labui. Toliau 
kalbėjo Stanley Balzekas, Jr., 
Lietuvos Garbės konsulas Palm 
Beach mieste, JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkė jau
nimo reikalams Sigita Šimku
vienė, kuri įteikė Krašto valdy
bos sveikinimą ir palinkėjo šiai 
apylinkei ilgiausių metų. Toliau 
sveikino LB Floridos apygar
dos pirm . Loreta Kynienė, 
A uksinio Kranto apylinkės 
pirm. Dana Liutermozienė ir St.

“Aušros” aukštesniosios lituanistinės mokyklos suaugusiųjų pokalbių grupė. Iš k. sėdi: D. Apa- 
navičienė, E. Brazauskas, R. Taraškienė. Stovi iš k: G.Kampe, V.Taraškaitė, V. Taraška.

riją, literatūrą, dabartinius įvy
kius ir truputį gram atikos. 
Klausytojų susirenka po pen
kis ar šešis.

Mūsų mokytoja Vida Buč- 
mienė, įdomiai ir įvairiai veda 
pamokas. Lietuvos istoriją mo
komės visuotinės (pasaulio) is
torijos kontekste. Aptariame 
ne tiktai, kas įvyko, bet ir kodėl 
tai įvyko, kaip kitaip toje padė
tyje būtų buvę galima pasielgti 
ir ko būtų galima iš tų įvykių 
pasimokyti. Literatūros kūri
nius lyginame su panašia kitų 
tautų kūryba. Kalbame apie 
įvairius kūrinio aspektus: jo 
lietuviškumą, originalumą, uni
versalumą, laikotarpio sąlygas, 
skaitytojų reagavimą. Litera
tūros skaitinius mokytoja sten
giasi derinti su aptariamu is
toriniu laikotarpiu.

Lietuvoje esu aš gimus ir 
tuo didžiuojuos.

Danutė Apanavičienė

Petersburgo apyl. pirm. Vida 
Meiluvienė. Buvo perskaityti ir 
raštu gauti sveikinimai. Po svei
kinimų į salės priekį įžygiavo 
keturi šeštadieninės mokyk
lėlės mokinukai, vadovaujant 
mokytojoms Vidai Tomkevi- 
čienei ir Renatai Armalaitei, 
šiai sukakčiai atžymėti padek
lamavo sutartinai eilėraštuką ir 
padainavo dainelę.

Pietų pabaigoje prie kavutės 
įvyko apylinkės veterano Vin
co Šalčiūno, 20 metų be per
traukos redagavusio apylinkės 
valdybos leidžiamą “Floridos 
Paatlančio lietuvių biuletenį”, 
pagerbimas. Susirinkusiems jį 
pristatė pirm. K. Miklas, apy
linkės vardu įteikęs padėkos 
raštą. Taip pat jį pasveikino S. 
Šim kuvienė, įteikdam a LB 
Krašto valdybos sveikinimą. Jis 
taip pat buvo pagerbtas ir su 
tautine juosta, kuria jį aprišo 
dabartinė biuletenio redaktorė.

Minėjimo pabaigoje įvyko 
koncertas, kurį atliko, visus ne
paprastai sužavėjęs, specialiai

2006 m. sausio mėn. 21d. 
gavau iš JAV Lietuvių ben
druomenės Clevelando apy
linkės pranešimą/kvietimą apie 
artėjantį 88-tų Lietuvos Ne
priklausomybės metinių mi
nėjimą 2006.02.25. Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagalbos 
parapijos auditorijoje, kuri yra 
lengvai pasiekiam a visiems 
norintiems šiame minėjime da
lyvauti. Šventės rengėjai -  dvi 
ryškios Clevelando ir Amerikos 
lietuvių organizacijos: Lietuvių 
bendruomenė ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando sky
rius.

Kvietime nurodytas pagrin
dinis šventės (šeštadienio) kal
bėtojas, meninės programos at
likėjai, vakarienė, šokiai, o taip 
pat sekmadienio (02 26) apei
gos: vėliavų pakėlimas ir šv. 
Mišios Dievo Motinos ir šv. 
Jurgio šventovėse, kviečiant 
organizacijas dalyvauti su vė
liavomis ir kartu primenant, 
kad bus renkamos aukos aukš
čiau minėtų rengėjų organiza
cijų “kultūrinei ir politinei 
veiklai”. Visi šie kruopštūs pa
siruošimai akivaizdžiai pabrėžė 
šios šventės iškilmingumą, jos

P O M P A N O  B E A C H , FL

Šioje vietovėje esančios 
LB apylinkės, pasivadinusios 
Auksinio Kranto vardu, valdy-

iš Kanados atvykęs solistų du
etas -  Lilija Turūtaitė ir Vy
tautas Mašalas. Tarp dainų bu
vo ir poezijos, kurią profesio
naliai padeklam avo naujoji 
apylinkės narė Marija Tamke- 
vičienė. Šalia poeto Jono Aisčio 
kūrybos ji pristatė ir paskaitė po 
kūrinėlį ir šioje apylinkėje gy
venančių poetų -  dr. Jono Šal
nos ir dr. Antano Lipskio.

Dainininkų dainos tiek įžie
bė visus, kad net visa salė pra
dėjo su jais ne tik dainuoti, bet 
ir šokti. Ir kai po keturių va
landų reikėjo apleisti salę, visi 
skirstėsi namo labai nenorom.

svarbą ir jos išskirtinį p ra
našumą Lietuvos valstybinių 
švenčių tarpe. Toks, vieno pus
lapio ribose išreikštas dėmesys 
šiai dienai, mane nudžiugino.

Deja, tas džiaugsmas greit 
išgaravo pamačius tame pačia
me voke įspraustą vieno pusla
pio “priedą”: Lietuvių atletų 
klubo “Žaibas” skelbimą apie 
jų  pinigų telkimo vajų “An 
Evening at the Races (for en
tertainment purposes only)” 
įvyksiantį 2006.03.04. (per šv. 
Kazimierą). Yra visiškai nesu
prantama kodėl nieko bendra su 
Lietuvos nepriklausomybe ne
turinčio renginio skelbimas 
buvo prikergtas prie šios kilnios 
šventės tvarkaraščio. Tai neap
galvotas (o gal ir labai gerai ap
galvotas?) ir skaudžiai užgau
nantis žingsnis sumenkinantis 
šios šventės prasmę, sutapati
nantis Lietuvos nepriklausomy
bę ir arklių lenktynes (nors ir 
“video”). Jeigu tuo norėta vie
nu šūviu nušauti du zuikius, tai 
visai prašauta pro šalį. Tokiam 
skelbimui tame pačiame voke 
buvo ne vieta. Ateityje tokiais 
atvejais reikėtų būti atsarges
niems. Algirdas V. Matulionis

ba gruodžio 7 ir sausio 4 d. po
sėdžiavo ir aptarė gaires savo 
veiklai plėsti ateityje. Buvo 
nutarta: 1) Sušaukti apylinkės 
narių metinį susirinkimą sek
madienį, vasario 12 d., 1 val. 
popiet kiniečių restorane, 5990 
Federal Hwy (US -  1), Fort 
Lauderdale, FL. 2) Surengti 
Vasario 16-sios ir Kovo 11- 
sios minėjimą šeštadienį, kovo 
4 d. Flaming Pit restorane, 
1150 N. Federal Hwy (US -  1), 
Pompano Beach, FL. 3) Su
rengti gegužinę sekmadienį, 
kovo 19 d. Apie ją bus daugiau 
žinių sekančiam biuletenyje.

Valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus apylinkės narius kuo 
gausiau dalyvauti šiuose ren
giniuose.

(Nukelta į 10 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
JAV Kongreso delegacija, vadovaujama senatorių John 

McCain ir Joe Lieberman atvyksta vizito į Lietuvą vasario 3 d. 
Kongreso delegacijos nariai dalyvaus apvalaus stalo “Demokra
tinių reformų procesas ir patirtis Europos kaimynystės politikos 
ir transatlantinių santykių kontekste” diskusijose.

Mirus buvusiam Vokietijos Federacinės Respublikos pre
zidentui Johannes Rau, Lietuvos Respublikos prezidentas Val
das Adamkus, savo ir visos Lietuvos žmonių vardu išreiškė užuo
jautą Vokietijos prezidentui Horst Kohler, velionio prezidento 
šeimai ir artimiesiems bei visiems Vokietijos žmonėms. “Prezi
dentas Rau buvo iškili asmenybė, talentingas ir gerbiamas politi
kas, didis savo šalies patriotas, suvaidinęs svarbų vaidmenį ne 
tik savo šalies, bet ir visos Europos gyvenime. Susitaikymo ir 
tolerancijos simboliu tapęs prezidentas Rau buvo ir didelis Lie
tuvos draugas. Mes su malonumu prisimename prezidento Rau 
viešnagę Lietuvoje ir Jo nuolatines pastangas remti Lietuvos eu- 
roatlantinės integracijos siekius”, - sakoma Lietuvos vadovo užuo
jautos laiške.

Didžiausios Siaurės ir Baltijos šalyse finansų grupės “Nor- 
dea” rinkų padalinio “Nordea Markets” teigimu, Lietuva šiuo metu 
yra vienintelė iš Baltijos šalių, turinti šansų eurą įsivesti laiku. 
Pirmą kartą parengtame leidinyje “Baltic Rim Outlook”, ku
riame skelbiama išsami Baltijos šalių ir Lenkijos ūkių analizė, 
konstatuojama, kad Estijai įsivesti bendrą ES valiutą 2007 metų 
sausį greičiausiai sutrukdys infliacijos lygis, o Latvijos perspek
tyvos euro zonoje kol kas neaiškios.

Lietuvos iniciatyvos rengti rezoliuciją dėl Baltijos jūros dug
ne palaidoto cheminio ginklo grėsmės sukėlė aistras Europos 
Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA). Strasbūre vyks
tančioje ETPA sesijoje dėl užregistruoto Lietuvos pasiūlymo rengti 
rezoliuciją "Galimos grėsmės Baltijos jūros ekosistemai dėl Antro
jo pasaulinio karo metu palaidoto cheminio ginklo jos dugne" 
kol kas nepriimtas joks sprendimas, nes sudaromos įvairios biu
rokratinės kliūtys. Šios rezoliucijos pasiūlymo autorius ETPA, 
Seimo narys Gediminas Jakavonis mano, kad taip yra todėl, jog 
vyksta "stipri kova užkulsiuose", pranešė Seimo spaudos tarny
ba.

Pernai rudenį Rusija ir Vokietija pasirašė susitarimą dėl du
jotiekio tiesimo Baltijos jūros dugnu. Tačiau Baltijos šalys nuogąs
tauja, jog tai gali iššaukti jūros dugne jau pusę amžiaus dūlančio 
cheminio ginklo pavojų. Pernai Lietuva ETPA inicijavo rezoliu
ciją dėl dujotiekio grėsmės Baltijos jūros ekosistemai, kurią savo 
parašais parėmė 24 parlamentarai, atstovaujantys 14 valstybių. 
Tuo tarpu Vokietijos delegacijos nariai atsisakė paremti šią rezo
liuciją.

Lietuvos aplinkosaugininkai teigia, kad šio dujotiekio tie
simas sukels pavojų gamtai, ypač, jeigu bus paliesti pusę amžiaus 
jūros dugne dūlantys cheminiai ginklai. Lietuvos aplinkosau
gininkai mano, kad tiesiant dujotiekį iškyla reali grėsmė "užlip
ti" ant čia nuo Antrojo pasaulinio karo laikų palaidoto cheminio 
ginklo, kurio kapinynai išmėtyti po visą Baltijos jūrą. Įvairių šalių 
mokslininkai iki šiol nesutarė, ar 60 metų po vandeniu išbuvę 
ginklai su cheminiu užtaisu vis dar pavojingi, tačiau mano, kad 
ekologinės nelaimės grėsmė tebėra didelė.

Iškart po Antrojo pasaulinio karo nacių Vokietiją nugalėju
sios SSRS ir jos sąjungininkės Baltijos jūroje nuskandino apie 
kelis tūkstančius tonų bombų ir artilerijos sviedinių su chemi
niais užtaisais. 1993 metais Helsinkio komisija sukūrė specialią 
darbo grupę dėl Cheminio ginklo sąvartynų Baltijos jūroje, ku
rios išvadose buvo akcentuojama šių sąvartynų galima grėsmė 
Baltijos jūros ekosistemai dėl intensyvios žvejybos ir parengtos 
rekomendacijos žvejams.

Osle vykstančiame Šiaurės ir Baltijos šalių Tarptautinių san
tykių institutų direktorių metiniame susitikime buvo nutarta inici
juoti koordinacinės Baltarusijos draugų grupės įkūrimą. Pagrin
dinis šios grupės tikslas bus supratimo apie Baltarusiją ir joje 
vykstančius procesus skleidimas Europoje, pranešė Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (TSP- 
MI). "Pastaruoju metu tapo akivaizdu, kad Europos valstybėse 
trūksta informacijos apie Baltarusiją. Europos valstybių vi
suomenės nėra pakankamai informuotos apie Baltarusijoje vyks
tančius procesus. Tad susirinkę mokslinių tyrimų institucijų va
dovai nutarė įkurti Baltarusijos draugų grupę, kuri aktyvintų in
formacijos apie Baltarusiją sklaidą Europoje", - pranešime spau
dai cituojamas susitikime dalyvavęs TSPMI direktorius Raimun
das Lopata.

Sausio 26-27 dienomis vykęs susitikimas yra ketvirtasis Pla
tesnės partnerystės Šiaurės Europoje ("Enhanced Partnership in 
Northern Europe", sutrumpintai E-Pine) iniciatyvos rėmuose 
vykstantis Tarptautinių santykių institutų direktorių susirinkimas.

Europos Sąjungos pirmininkas Jose M anuel Boroso spaudos kon
ferencijoje. ES nuotr.

LIETUVA TREČIA ES PAGAL 
EKONOMIKOS AUGIMĄ

Pasaulinės verslo naujienų 
agentūros "Bloomberg" ap
klausti ekonomistai teigia, kad 
Lietuvos ekonomika 2005 me
tais taip įsibėgėjo, jog tapo 
trečia pagal augimo laipsnį Eu
ropos Sąjungoje. Tam esą itin 
padėjo vartojim o prekių ir 
maisto eksportas į Rusiją.

"Bloomberg" sausio 18-24 
dienomis apklausė penkis eko
nomistus, kurių teigimu, Lietu
vos ekonom ika praėjusiais 
metais išaugo 7,1 proc. palygin
ti su 7 proc. 2004 metais.

"Lietuva, Latvija ir Estija, 
trys buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos, turi greičiausiai 
augančias ekonomikas ES ir 
besiplečiančią prekybą su Rusi
ja, kur rekordinės naftos kainos 
paskatino vartojimo bumą", -  
penktadienį rašo "Bloomberg".

"Rusija ir vėl tampa svar
biausia eksporto rinka", -  tvir
tina M ika Erkkila, N ordea 
Bank ekonomistė Helsinkyje.

Eksportas į Rusiją siekė 3,1 
mlrd. litų -  29 proc. daugiau 
negu per visus 2004 metus. 
A lytuje įsikūrusi bendrovė 
"Snaigė", kurios trečdalį valdo 
Šiaurės šalių investiciniai fon
dai, lapkritį pranešė, kad jos 
pardavimas išaugo 22.1 proc. 
iki 279,41 mln. litų. 2004 m. 
kovą bendrovė atidarė gamyklą 
Kaliningrade, beveik padvigu
bindama savo metinius gamy
bos mastus iki 800 tūkst. šal
dytuvų.

Bendrovės "Rokiškio sūris" 
pardavimas per tris ketvirčius 
išaugo 5,6 proc. iki 332,35 mln. 
litų, teigiama bendrovės tinkla- 
lapyje.

Per ketvirtąjį ketvirtį Rusi
jos bendrasis vidaus produktas 
išaugo numatytuosius 6,8 proc., 
sausį pranešė valstybinis ban
kas "Moscow Narodny Bank". 
O per visus 2004 metus augi
mas siekė 7.2 proc.

Per trečiąjį ketvirtį Latvijos 
ekonomika išaugo 11.4 proc., 
tuo tarpu Estijos -  10.6 proc. 
Palyginimui euro regiono 9.5 
trilijono JAV dolerių apimties 
ekonomika augo 1.6 proc., o 
Italijos -  tik 0.1 proc.

Lietuvos rodiklio "OMX 
Vilnius" 35 didžiausių ben
drovių indeksas nuo 2005 metų 
pakilo beveik 60 proc. Vakar šis 
indeksas smuktelėjo 0.2 proc. 
iki 455.73.

Be to, Lietuvai naudos su
teikė narystė ES, 2004 m. ge
gužę išnykus prekybiniams bar
jerams. ES šalių eksportas į tris 
Baltijos šalis per praėjusiųjų 
metų 11 mėnesių sudarė 4,8 
mlrd. litų -  22 proc. daugiau ne
gu per tą laikotarpį 2004 m.

Rezultatas -  visame regione 
išaugęs skolinimasis ir išlaidos. 
Paskolų apimtis Lietuvoje tre
čiąjį ketvirtį išaugo 13 proc. 
palyginti su antruoju, remian
tis stambiausio kreditoriaus 
Baltijos šalyse "Hansabanko" 
duomenimis.

Vidinė paklausa "labai pri
sideda prie augimo" -  teigia 
Anne Karik-Uustalu, "AS Sam- 
po Pank" analitikė Taline.

LGITIC

Kristaus atvaizdas gali 
būti pavaizduotas ant mažiau
sios ES narės - Maltos - euro 
monetų.

(Atkelta iš 6 psl.)
LIETUVOJE DIDĖJA...

Baltijos valstybių (61,2 proc.) 
ir yra mažesnis nei ES vidurkis.

A.Šemetos neramina tai, 
kad jau antri metai darbo už
mokestis auga sparčiau negu 
darbo našumas. Anot jo, nors tai 
skatina vartojimą, tačiau gali 
turėti įtakos infliacijai.

Užsienio investicijos Lietu
voje didėja vangiai. 2005 metai 
nepasižymėjo užsienio inves
ticijų augimu, bet nors ir stip
riai atsilikdami nuo Estijos, 
Latviją  aplenkėm e. Šalyje 
išaugo Vokietijos ir Rusijos in
vesticijos. Didžiausi šalies in
vestuotojai -  švedai, danai, vo
kiečiai ir rusai. Statistikos de
partamentas pastebi, kad JAV 
investicijų šalyje sumažėjo.

Užtat beveik dvigubai iš
augo L ietuvos investicijos 
užsienyje. Ypač sparčiai augo 
investicijos į Ukrainą ir Kara
liaučiaus sritį. Užsienio preky
boje jau trečius metus iš eilės 
prekių eksportas augo sparčiau 
negu importas.

Statistikos departamentas 
pastebi, kad daugiau kaip du
kart padidėjo investicijos į 
nekilnojamąjį turtą. Kalbėda
mas apie būsto kainų augimą, 
A. Šemeta pastebi, kad praėju
siais metais būsto pastatyta 
mažiau nei 2004 m., ypač tai 
juntama Vilniaus apskrityje, 
kur pastatyta 1000 butų mažiau.

“Akivaizdu, kad pasiūla 
nespėja pagal paklausą, tai vie
nas faktorių, kodėl būsto kai
nos sparčiai kyla”, - sakė A. Še- 
meta.

Estų algos ir pensijos -  
didesnės. Išankstiniais duo
menimis, vidutinis darbo už
mokestis 2005 metais sudarė 
1,289.5 Lt ir per metus padidė
jo 12.2 %. Realusis darbo už
mokestis, įvertinant infliacijos 
įtaką, augo mažiau -  7.8 pro
centai.

Pagal minimalią mėnesinę 
algą Lietuva ES priešpaskutinė 
(152 euro) ir lenkia tik Latviją. 
“Nors dėl labai žemo pradinio 
lygio Lietuva pasižymi vienais 
didžiausių darbo užmokesčio 
augimo tempų visoje ES, tačiau 
ir čia mus lenkia kaim ynai 
latviai ir estai” , - pastebi A. 
Šemeta.

Dabar skirtumas tarp vidu
tinio Estijos ir Lietuvos darbo 
užmokesčio skiriasi beveik 100 
eurų estų naudai. Vidutinis dar
bo užmokestis Lietuvoje šiuo 
metu yra beveik 10 kartų ma
žesnis nei Didžiojoje Britani
joje.

Pensijos per praėjusių metu 
tris ketvirčius padidėjo 40 litų 
(11 proc.). “Jei 2000 m. pen
sijų skirtumas tarp estų ir lietu
vių buvo 12 eurų estų naudai, 
tai dabar tas skirtumas padidė
jo keturis kartus iki 46 eurų”, - 
pastebi Statistikos departamen
to vadovas. LG0TIC
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VISI KARTU MES BUVOME 
TOKIE STIPRŪS!

Skiriu šias eilutes tos lem
tingos nakties bendražygiams 
- Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos -  Atkuriamo
jo  Seimo deputatams, o taip 
pat ir tūkstančiams kitų žmo
nių, gynėjų, kurie buvo p a 
siruošę savimi apginti Laisvę 
ne tik prie Aukščiausios Tary-

LAISVĖS GĖLELĘ KULKOMIS KERTA
Naktis. Sausio 13-osios naktis.
Gal tai pragaištis, gal skaudi tik lemtis?
Galėjome jausti, bet širdim ir protu netikėjom,
Kad likimas savaip - ją  skausmu, netektim pažymėjo.

Praėjo Kalėdos, Naujieji nubrido,
Laukėme šalto, bet saulėto ryto:
Gi šitiek linkėjimų, žodžių gražiausių išsakėm,
Atrodė, taip švarų, taip naują istorijos puslapį rašėm.

Naktim išsapnuota, aukštai iškelta,
Džiaugėmės Laisve, kaip paukšte balta,
Svajojome, skris per pasaulį laisva,
Lietuvos vardą, jos garbę visiem skelbdama.

Tik laikai tie neramūs, o ir Laisvė trapi,
Užgimus pavasarį, Kovo širdy
Mums buvo tyra tartum krištolo lašas,
Tiek džiaugsmo, vilties ir tikėjimo nešė.

Sukandę dantis, už Laisvę, lyg kaltę,
Išlaikėm blokadą, jos geliantį šaltį.
Tik varnos kranksėjo,

kad dar džiaugtis anksti,
Kad Pskovo desantas arti, oi arti.

Atrodė, iškęsim, Tėvynę apginsim
Ir gėlę, ir duoną namuos užauginsim.
Valstybę po žingsnį, po plytą statysim,
Vaikus ir laisvus, ir laimingus

po metų kitų jau  matysim.

Bet blogis nerimo, imperija siuto:
- Ką? Vilnius dar laikos, dar Vilnius nekrito?
Ginklai plieniniai garsiau vis žvangėjo,
O Vilnius vis laikės, tik akmenys gatvių aižėjo.

“Jedinstva” pakilo, šmėklos pasklido po aikštę - 
Aukščiausią Tarybą išniekint, ją  užimti jom s leista. 
OMON‘o kareivos lyg namuose Vilniuje sklaidos,
Įsakys -  neabejok, išžudys sąjūdiečius, palaidos.

Spaudos rūmai -  pradžia. Juos jau  trypia kerziniai batai,
Į  žmones taikius atsukti parengti automatai.
Maskva apsisprendė - atstato Sovietinę tvarką,
Lietuvą, jos Laisvės gėlelę švino kulkomis kerta.

LIETUVOS DVARAI IR PILYS
Mindaugas Vosylius, lietu

viško kino festivalio-konkurso 
"AXX" įkūrėjas, kurs doku
mentinių filmų ciklą apie Lietu
vos dvarus ir pilis.

Pagrindinis filmų tikslas - 
pažvelgti į dar egzistuojančią, 
tačiau daugeliui paslaptingą 
Lietuvos dvarų istoriją, kurioje 
atsispindi didikų, išskirtinių 
asmenybių gyvenimo momen
tai. Anot projekto sumanytojų, 
senieji Lietuvos dvarai - vienas 
svarbiausių valstybės elementų, 
kuris jau nuo neatmenamų lai
kų diktavo visuotinės kultūros 
etinius ir moralinius principus,

bos, Televizijos bokšto Vil
niuje, bet ir Juragiuose, Sit
kūnuose bei visoje Lietuvoje, 
kurie savo širdimi, pasiau
kojim u kartu su mumis iš
gyveno ir atlaikė vieną tragiš
kiausių L ietuvos istorijo je  
naktų -  Sausio 13-ąją.

Leonas Milcius

ugdžiusius mUsų pilietinę vi
suomenę. "Šios temos imtis 
paskatino asmeniniai jautrUs 
dalykai - labai mėgstu dvarus, 
senovę", - temos pasirinkimą 
motyvavo M.Vosylius.

Dokumentinis filmas apie 
Lietuvos dvarus apims visus 
Lietuvos regionus, kuriuose 
ryškų pėdsaką paliko senovi
niai didikų apartamentai. Lietu
vos dvarų paslapties šydą padės 
atskleisti legendos, praeities pa
lyginimas su dabartimi, istorin
iais faktais pagrįsti žmonių pa
sakojimai bei visa teisybė iš is
torikų lUpų. LGITIC

Vandos Dudienės iliustracija Leono M ilčiaus leidinyje “Sausio 
naktis” .

RŪPINTOJĖLIS ALAUS 
NEBEREKLAMUOS

Nacionalinei vartotojų tei
sių apsaugos tarybai pareko
mendavus, bendrovė "Kalna- 
pilio-Tauro grupė" įsipareigo
jo  nutraukti prieštaringai verti
namą alaus reklamą, kurioje 
naudojamas Rūpintojėlio at
vaizdas.

Atitinkama rezoliucija buvo 
priimta spalio 27 d., pasibaigus 
Nacionalinės vartotojų teisių 
apsaugos tarybos iniciatyva 
vykusiai diskusijai.

Pradėjęs diskusiją Naciona
linės vartotojų teisių apsaugos 
tarybos pirmininkas Feliksas 
Petrauskas pabrėžė, kad susi
tikimo tikslas taikiu ir civilizuo
tu bUdu išspręsti visuomenės 
pasipiktinimą sukėlusios alaus 
reklamos, kuriai pasitelktas 
RUpintojėlis, klausimą.

F. Petrauskas, komentuo
damas moralinius ir teisinius 
tokios reklamos aspektus, pa
citavo Europos Tarybos direk
tyvą "Televizija be sienų", ku
rios 12 straipsnyje aiškiai 
teigiama, kad televizijos rek
lamoje neturi būti dalykų, 
įžeidžiančių religinius jaus
mus ir politinius įsitikinimus. 
Lietuvos Respublikos rekla
mos įstatyme taip pat teigiama, 
kad reklama draudžiama, jeigu 
joje pažeidžiami visuomenės 
moralės principai.

Reklamą kūrusios agen- 
tUros atstovas Paulius Senuta 
teigė, kad R ūpintojėlis, jo  
manymu, pirmiausia yra et
nokultūros paveldas, o ne reli
ginis simbolis. Jis teigė, kad tai 
liudija ir istoriniai šaltiniai.

Tuo tarpu Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos atstovas kunigas 
Lionginas Virbalas pabrėžė, 
kad tikinčiam žmogui Rūpin
tojėlis yra Dievo atvaizdas, o

alaus reklamoje jis vaizduoja
mas nepagarbiai ir netgi vulga
riai. Kunigas akcentavo, kad 
kuriant reklamą būtina atsi
žvelgti ne tik į daugumos po
žiūrį, bet ir gerbti mažumų jaus
mus ir teises.

Zurnalistų etikos inspekto
riaus tarnybos atstovas diskusi
joje išdėstė nuomonę, kad itin 
neetiška Rūpintojėlio atvaizdą 
naudoti reklamai, kuri skatina 
vartoti alkoholinį gėrimą alų. 
Jis teigė, kad alkoholio rekla
mai keliami aukštesni standar
tai nei kitokių prekių ar paslau
gų reklamai ir į tai turėtų atsi
žvelgti tiek reklamos kūrėjai, 
tiek užsakovai.

Bendrovės "K alnapilio- 
Tauro grupė" generalinis di
rektorius Vladas Tekorius, ver
tindamas susidariusią situaciją, 
teigė, kad nesitikėjo, jog Rū
pintojėlio naudojimas alaus 
reklamoje sukels tokį rezonan
są. Anot V. Tekoriaus, jeigu 
tokia reklama nepriimtina da
liai visuomenės, bendrovė pa
sirengusi ją  nutraukti.

Pasibaigus diskusijai buvo 
priimta rezoliucija, kurioje re
komenduojama "Kalnapilio- 
Tauro grupei" nutraukti alaus 
reklamą, kurioje vaizduojama 
Rūpintojėlio skulptūra, o rek
lamos gamintojams, užsako
vams, skleidėjams ir tarpinin
kams nenaudoti reklamoje sak
ralinio (religinio, bažnytinio) 
paveldo simbolikos, kuri galėtų 
pažeisti visuomenės moralės 
principus.

Akcinė bendrovė "Kalnapi- 
lio-Tauro grupė" įsipareigojo 
nuo šių metų vasario 1 dienos 
nutraukti Rūpintojėlio reklamą 
ir apie tai informuoti visuo
menę bei Nacionalinės varto-

ŽVILGSNIS 
Į “EXULTATE” 

KONCERTĄ 
IŠ ANAPUS
UŽDANGOS

Philadelphijos L ietuvių 
bendruomenė ir Philadelphijos 
lietuvių jaunimo sąjunga pa
kvietė “Exultate” chorą kon
certuoti praeitą rudenį. Choro 
vadovė ir dalyviai linksmai 
sutiko ir stropiai mokėsi gies
mes ir dainas, kurios sudarė 
įdomią programą. Tai buvo 
choro pirm as pasirodym as 
Philadelphijoj.

Koncertas vyko lietuvių 
“Music Hall” . Tai buvo pir
moji koncertų salė Philadel- 
phijoj (nors yra senesnė -  ope
ros salė).

Philadelphijos L ietuvių 
bendruom enė ir “L aisvės” 
choro naria i labai g raž iai 
priėmė “Exultate”. Po bendros 
repeticijos vaišino chorą įvai
ria is skanum ynais. Paskui 
mums buvo suruošta ekskursi
ja  po Philadelphiją. Kazys 
Razgaitis, buvęs clevelandie- 
tis, buvo gidas. Matėme mies
to centrą. Čia daug Amerikos 
istorijos matosi pastatuose ir 
pam inkluose. Philadelphija 
buvo pirma JAV sostinė, tai 
pritraukia daug turistų. Mies
to centre buvo žmonių minios 
-  priešingai apytuščiam Cleve- 
lando centrui.

Vakare koncertavome. Salė 
buvo pilna. Lietuviška publi
ka atvyko ne tik iš Philadelphi- 
jos, bet ir iš Baltimorės, Wa- 
shingtono, Connecticuto. Pub
likoje buvo nemažai žmonių, 
kurių tėvai ar protėviai atvyko 
iš Lietuvos 20-ojo amžiaus 
pradžioje. Taip pat buvo daug 
naujai atvykusių lietuvių.

Koncerto programą sudarė 
relig inės g iesm ės,tėvynės, 
liaudies ir populiarios dainos. 
Baigėme trim dainom, sudai- 
nuotom  su P h ilade lph ijo s 
“Laisvės” choru.”Laisvės” va
dovė Ilona Babinskienė diriga
vo dviem dainom. Koncertas 
baigėsi chorams ir publikai 
dainuojant Ritos Kliorienės su
kurtą “Dainuokim, dainuokim, 
dainuokim”.

Publika atrodė labai paten
kinta ir gausiai plojo. Chorve
dei Ritai Kliorienei buvo daug 
plojimo, padėkų ir linkėjimų, 
kad šis koncertas būtų įvadas į
2006-uosius Lietuvių dainų 
šventės metus.

Po koncerto buvo vaišės ir 
pietūs. “Laisvės” ir “Exultate” 
chorai bendravo su publika. 
Visi buvo labai gerame ūpe. Tai 
buvo gera proga visų trijų  
bangų lietuviams pabendrauti ir 
pasidžiaugti lietuviška daina.

Gražina Kampe

tojų teisių apsaugos tarybą. 
"Laimėkite XXI amžiaus etno- 
hitus" nebus reklamuojama TV 
ir lauko reklamoje. LGITIC
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(Atkelta iš 7 psl.)
D A Y T O N A  B E A C H , FL

Sausio 8 d., sekmadienį, 
Prince of the Peace bažnyčioje, 
buvo pamaldos, kurias atlaikė 
lietuviams kapelionas kun. R. 
Grasso, jam  asistavo A. Siulte, 
skaitinius atliko M. Jankaus
kienė, o kalėdines giesmes 
giedojo A. Skridulio vadovau
jamas “Sietyno” choras.

Po pamaldų, parapijos sa
lėje vyko m etinis Lietuvių 
Klubo susirinkimas ir vaišės. 
Susirinkimui pirmininkavo N. 
Karasa, buvo atlikti praeitų 
metų veiklos pranešimai.

Ateinančios lietuvių pa
maldos ir LB valdybos ruošia
mas susirinkimas bus vasario 
12 d., taip pat Prince of the 
Peace parapijos patalpose.

“Lietuvių biuletenis”, 2006-01
19, Nr.246.

N E W  Y O R K , NY

Jungtinis komitetas, su
sidedantis iš Lietuvių ben
druomenės, Tautos fondo ir 
ALT’o -  rengia Lietuvos Ne
prik lausom ybės m inėjim ą, 
kuris įvyks sekmadienį, vasa
rio 12 d. Atsimainymo parapi
joje. Šv. Mišios bus 11:30 v.r., 
kurias laikys vysk. Paulius 
Baltakis, ir taip pat dalyvaus 
Brooklyno vysk. Nicholas Di 
Marzio. Jungtinis komitetas 
kviečia visus dalyvauti mišiose 
ir minėjime. Po mišių galima 
bus papietauti. Pagrindinis kal
bėtojas bus LR Generalinis 
konsulas Mindaugas Butkus. 
Kultūrinę programą atliks cho
ras, kuris ruošiasi dalyvauti 
Dainų šventėje, Čikagoje.

Narūno Bukausko meni
niai darbai bus rodomi The 
Ridge Street Gallery, Berry 
Street ir N.8th Street, W ill
iamsburg, Brooklyn.

Darbai yra abstraktūs, eks
presyvūs, didelio form ato... 
medžiagos panaudojamos yra 
drobė, akriliniai ir aliejiniai 
dažai, pastelės, pieštukas.

Oficialus atidarymas buvo 
sausio 23-ią, paroda tęsis iki 
kovo 23-ios; jei turite Inter
netą, ga lite  pasiž iū rė ti: 
linksmybes.net

Vaiva Ulvydiene ir Kris
tin Baird yra sukūrę interneto 
tinklalapį Ona.com per kurį 
galite  nusip irk ti įdom ių ir 
skirtingų meniškų kūrinėlių. Ir 
tiems, kurie mėgstate žiūrėti 
televiziją ir programa “Survi
vor” tikras lietuvis joje daly
vaus nuo vasario 2 d., progra
ma per CBS.

Aras Baskauskas, 24-ių 
metų, išrinktas savo univer
siteto UC, Irvine kaip “Most 
Eligible Bachelor”, studijavo 
ir baigė su bakalauro laipsniu 
filosofiją. Aras pasiekė “Mas
ters of Business Administra
tion”, turėdamas krepšinio sti
pendiją. Jis tuo labai didžiuo
jasi, nes jis yra vienintelis,

Pam inklas p irm ajam  L ietuvos p rezidentu i A ntanui Sm etonai 
Kaune. Dr. Leono Milčiaus nuotr.

kuris turėjo tokią stipendiją. Jis 
anksčiau žaidė kaip profesio
nalas Lietuvoje. Trumpam bu
vo persikėlęs į Capetow n, 
South Africa, kur jis atidarė jo 
ga studiją. Dabar gyvena San
ta Monica, CA. Jo laisvalaikio 
užsiėm im ai yra m editacija, 
golfas ir surfing.

Sausio 14 d. įvyko krepši
nio rungtynės tarp Hofstra ir 
North C arolina University. 
Hofstra Universiteto koman
doje žaidžia trys lietuviai: Au
rimas Kieža, Žygis Šeštokas ir 
Arminas Urbutis. Per šį žai
dimą Kieža įmetė 15 taškų, o 
Urbutis įmetė paskutinį ir le
miantį tašką, ir Hofstra laimė
jo. Pagal trenerį Tom Pecora, 
lietuviai puikiai lošia ir jis juos 
pavadino (“good guys”).

Mt. Carmel parapijoje, 
sausio 14 d., popietę, įvyko 
pagerbimas Apreiškimo ir Mt. 
Carmel parapijų savanorių, 
padėjėjų. Atsilankė daug žmo
nių mišiose, priėmime ir vaišė
se. Kun. Fonti visus maloniai 
pasveikino, padėkojo už dar
bą ir palinkėjo visiems gerų 
Naujųjų metų.

Aušros Vartų parapijoje, 
M anhattan, buvo surengtas 
prof. Tomo Venclovos eilėraš
čių vakaras. Jis jau daug metų 
dėsto Yale University ir yra ge
rai žinomas intelektualas ir 
mokslininkas. T. Venclova pa
skaitė savo eilėraščių, paskui 
atsakė į keletą klausimų. Du 
atsakymus paminėsime: pir
mas tai liečiant gausią emi
graciją iš Lietuvos ir jos pavo
jus. Jis atsakė maždaug taip, 
kad atsižvelgiant į puikius 
elektroninius ir techninius 
ryšius, žmonių ryšys su Tėvy
ne nenutrūksta, bet gali būti 
pastoviai pasiekiamas. O ant
ras klausimas, ar yra koks nors 
“-izm as” dabartinėj v isuo

m enėj, jo  atsakym as buvo 
maždaug, kad dabar nėra jokių 
“izmų”, socializmas, daugiau 
mažiau išėjęs iš mados, taip pat 
ir kom unizm as. Kas liečia 
idealizmą, tai jo mažai, roman
tizmo taip pat, o apie patrio
tizmą, tai jis pasakė, kad tai yra 
normalu mylėti savo kraštą. 
Norėtume pridėti, kad jis ne
minėjo “materializmo”.

Sausio 15 d., Apreiškimo 
parapijoje Lietuvių bendruo
menė paminėjo tragiškus Sau
sio 13-tos įvykius ir tuos 14-ą 
lietuvių, kurie žuvo už Tėvynę. 
Buvo surengta procesija baž
nyčioje -  parapijiečiai nunešė 
14 žvakių prie altoriaus. Salėje 
LB apygardos pirmininkė Ra
mutė Žukaitė pakvietė tris 
žmones uždegti tris žvakes 
prie įstatytų plakatų ir paskaitė 
14-os žuvusių vardus ir pavar
des. Visi sugiedojo Lietuvos 
himną. Po to buvo vaišės. Apie 
10 plakatų buvo įstatyta, ku
riais rūpinosi Vida Jankaus
kienė. Plakatų vaizdai yra tos 
baisios dienos ir tų baisių įvy
kių.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

UŽSIENIO LIETUVIAI 
SKATINAMI STUDIJUOTI 

TĖVYNĖJE
Užsienio lietuvių rėmimo 

centras skyrė 118 stipendijų 
užsienyje gyvenančių tautiečių 
studijoms Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Jaunimas iš etninių 
Lietuvos žemių, esančių Bal
tarusijos, Lenkijos sudėtyje, bei 
tremtinių vaikai noriai renkasi 
studijas lietuvių kalba.

Į Lietuvos aukštąsias mo
kyklas studijuoti atvykstantys 
finansinės paramos, be kurios 
jų studijos būtų sunkiai įmano
mos, sulaukia kasmet. Dau
giausia gavusių paramą yra iš 

(Nukelta į 11 psl.)

KŪČIOS
Bet nuostabi man ta kelionė 

rodės:
Žingsniavau vis laimės link,
Nors aplink abuojas gruo

dis,
Ir karti tiesa aplink.

Jonas Aistis

Štai pažvelgiam atgal ir pri
sim enam  daugybę visokių  
Kūčių. Buvo jaunatviškos ir 
nerūpestingos Kūčios, paruoš
tos tėvelių šiltuose namuose. 
Važiuodavom į girią eglutės 
išsirinkti, nupjauti ir rogėmis 
sniego padengtu keliu parvežti 
namo. Eglutę puošdavom Kū
čių dieną. Buvo daug džiaugs
mo puošti eglutę ir paskui laukti 
pirmos žvaigždutės danguje, 
kad galėtume susėsti prie Kūčių 
stalo.

Metai bėgte bėgo. Iš vaikys
tės įžengėm į jaunatvę ir atrodė, 
kad niekados mums nieko ne
truks. Tik štai netikėtai svetimi 
iš rytų šalies įžygiavo į mūsų 
kraštą, išvežė šeimas į tolimas 
Sibiro taigas, o mes pasilikome 
tokie vieniši. Sulaukėm Kūčių 
prie tuščio stalo, kur mes vieni 
du dalinomės duonos riekutę.

Ir vėl gyvenimas ir ugnimi 
riedantis karas išblaškė mus iš 
mielos tėviškės. Atsidūrėme už 
jūrių marių ir vėl pradėjome 
gyvenimą iš pradžios. Pase
nom, išauginome vaikus ir vai
kaičius, kuriuos atsekė visas 
būrys provaikaičių. Kūčiom 
visi suvažiuoja pas mus, su
skrenda tartum paukšteliai į 
gimtinį lizdą. Jau vieno stalo 
nebeužtenka visiems susėsti. 
Padengiam tris stalus. Visi žino, 
kad tas vyksta ne vien dėl eg-

DEMOGRAFINE PADĖTIS LIETUVOJE
Demografinė padėtis Lietu

voje kasmet blogėja, teigiama 
Statistikos departamento me
tinėje apžvalgoje. Anot jo, šių 
metų pradžioje Lietuvoje gy
veno šiek tiek daugiau nei 3.4 
mln. žmonių - per metus šalyje 
sum ažėjo daugiau kaip 22 
tūkstančiais gyventojų.

"Kaip ir anksčiau, demo
grafiniai rodikliai pernai toliau 
blogėjo", - spalio 27 d. vyku
sioje spaudos konferencijo
je, kurioje buvo pristatyti 2005 
metų statistikos rodikliai, kons
tatavo Statistikos departamen
to direktorius Algirdas Šeme- 
ta.

Taip pat pernai pastebimai 
padidėjo mirtingumas. 2005 
metais mirė 2,186 tūkst. žmo
nių daugiau nei 2004-siais. Vis 
dėlto šiek tiek padidėjo ir gims
tamumas - pernai gimė 149 vai
kų daugiau nei užpernai.

2005 metais pagausėjo em
igrantų iš Lietuvos. Oficialiais 
duomenimis, pernai iš šalies 
išvyko 15,8 tūkst. žmonių - tai 
yra 600 daugiau nei užpernai. 
Daugiausia Lietuvos gyvento
jai išvyko į Didžiąją Britaniją,

lutės ar dovanų, bet suvažiavo 
pagerbti Jėzaus gimimą. Su- 
sikaupiam maldai ir mano duk
ros jausmingam žodžiui. Per
sižegnoję laužiam  plotkelę, 
linkėdami vieni kitiems sveika
tos ir laimės. Prisimenam iške
liavusius amžinybėn ir vaiši- 
namės tradiciniais 12 patiekalų, 
kaip anuomet pas tėvus, kurių 
jau nebėra mūsų tarpe.

Mažieji nebeiškenčia ir sku
ba prie eglutės, atidaro jų do
vanas, o to triukšmo ir džiaugs
mo netrūksta.

Mažųjų tarpe dvi anūkėlės 
laukia krikšto antrą Kalėdų die
ną. Jas tėvai atvežė Clevelan- 
dan, nes čia mūsų visų namai. 
Dr. Žyginto ir Debros Binkių 
dukrelės antrą Kalėdų dieną 
buvo pakrikštytos Šv. Baziliaus 
bažnyčioje, Brecksville, OH. 
Visa didelė šeima dalyvavo 
krikštynose. Binkių Ingridą 
Anelę laikė krikšto tėvas Jonas 
Natkevičius ir Debra Natke
vičienė, o Norą Genovaitę -  
Dana Rousmaniere, o krikšto 
tėvas negalėjo atvykti iš Lietu
vos, nors jis buvo mūsų širdyse. 
Apeigų žvakes laikė Matų Ste
pukas ir Emilytė. Kaip miela 
širdyje, matant visus suaugu
sius ir vaikus dalyvaujant prie 
krikšto. Nepamiršiu ir vaišių čia 
pat Brecksville restorane.

Miela prisiminti mūsų gy
venim o Kūčias ir Kalėdas. 
Kiekvienos buvo vis kitokios. 
O mes vis tie patys, nors metai 
atskuba greičiau negu mes to 
norime. Atrodo, kad tik vakar 
ieškojau danguje tą pirm ą 
žva ig žd ę .

Močiūtė N.K.J.

Airiją, JAV ir Vokietiją.
"Tačiau atsirado ir nauja 

tendencija - Lietuvos piliečiai 
grįžta į Lietuvą. Tarp 6,7 tūkst. 
imigrantų pernai daugiau kaip 
4 tūkst. buvo Lietuvos pilieči
ai. Tuo tarpu 2001 metais tokių 
buvo tik 700", - kalbėjo A. 
Šemeta.

Anot jo, emigraciją skatina 
didesnis darbo užm okestis 
užsienyje. "Vidutinis darbo 
užmokestis Lietuvoje šiuo metu 
yra beveik 10 kartų mažesnis 
nei Didžiojoje Britanijoje. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
minimalų darbo užmokestį: 
Didžiojoje Britanijoje jis yra 
1,197 tūks. eurų - tai yra 3 kar
tus daugiau nei vidutinis darbo 
užmokestis Lietuvoje", - sakė 
A.Šemeta.

Statistikos departamento 
vadovo manymu, emigracija ir 
toliau didės. "Toks didelis dar
bo užmokesčio skirtumas ir 
laisvas darbo jėgos judėjimas 
lem ia, jog  aktyvūs žmonės 
važiuoja ten, kur jiems geriau. 
Matyt, tam tikrą laikotarpį tai 
yra neišvengiama (...)", - kal
bėjo jis. LGITIC

linksmybes.net
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Mielai Mamytei

A.f A.
GENOVAITEI ŠUMSKAITEI 

BITĖNIENEI
amžinai iškeliavus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
sūnums -  ALGIUI, VYTUI, RIMUI ir ARŪNUI 
BITĖNAMS, jų  šeimoms ir artimiesiems.

Klaus ir Aldona Pintsch 
Giedrė ir Jonas Stankūnai

SUABEJOJO SAVO ATMINTIMI

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 25 d., šeštadienį, 6:00 val. vak. Vasario 16-osios
minėjimas Dievo motinos parapijos didžiojoje salėje. Rengia 
Clevelando LB apylinkė ir ALT skyrius.
VASARIO 26 d., 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos blynų 
priešpiečiai, parapijos salėje.
BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai 
Sv.Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Sv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 11 d., sekmadienį,
Birželio minėjimas Latvių bažnyčioje, Lakewood, OH. 
Rengia Clevelando Baltiečių komitetas.
BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos rudens šventė.

LIETUVOS DIDMIESČIUOSE 
KGB DARBUOTOJAI 
LAIKOMI IŠDAVIKAIS

Lietuvos didmiesčių gyven
tojų nuomone, buvę KGB dar
buotojai vertintini kaip tėvynės 
išdavikai. Toks požiūris į juos 
kone vieningas, išskyrus 30-39 
metų amžiaus gyventojus. Dau
guma šios amžiaus grupės at
stovų (41 proc.) teigia, kad 
buvę KGB darbuotojai jiems 
neįdomūs. Vyresnio amžiaus 
lietuviai su KGB susidūrė tie
siogiai, todėl jų  dalis, smer
kianti kolaborantus, pati di
džiausia (50-55 proc). Manan
čiųjų, kad buvusiems kagėbis
tams reikia atleisti, yra vieno
dai visose grupėse, tik moterys 
truputį atlaidesnės. Ypač nei
giamai didmiesčiuose verti
nami aukštus postus užimantys 
KGB kolaborantai.

Tai rodo savaitraščio Veidas 
užsakymu atliktas nuomonės 
tyrimas, kurio metu sausio 20-

(Atkelta iš 10 psl.)
UŽSIENIO LIETUVIAI...

Lenkijos (73) ir Baltarusijos 
(29). Mažiau iš Rusijos (11) ir 
Latvijos (5).

Tautiečiai studijoms renka
si Vilniaus universitetą (51), 
Vilniaus pedagoginį (22) ir Vy
tauto Didžiojo (10) universite
tus, Lietuvos kūno kultūros ak
ademiją (9).

Užsienio Lietuvių rėmimo 
centras siekia supažindinti 
užsienio  lietuvių  bendruo
menes su studijų sąlygomis ir 
galimybėmis Lietuvoje, ska-

23 dienom is apklausta 500 
gyventojų Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pane
vėžyje.

Buvusius KGB darbuotojus 
vertina kaip išdavikus ir smer
kia 42.8 proc. apklaustųjų. 21.2 
proc. apklaustųjų mano, kad 
jiems reika atleisti, penktada
liui (20.1 proc.) jie neįdomūs, 
13.8 neturi nuomonės, o vienas 
iš šimto (1.1 proc.) sako, kad 
"jie tik dirbo savo darbą".

Kiek daugiau nei pusė ap
klaustųjų (50.4) neigiamai rea
guoja į tai, kad nemažai buvu
sių KGB darbuotojų dabar už
ima aukštus postus, 18.7 proc. 
mano, kad kiekvieną reikia ver
tinti atskirai, 16.8 proc. tai ver
tina "normaliai, bet geriau ne
užimtų aukštų postų", teigiamai 
- 4.1 proc., 3.9 proc. neturi nuo
monės šiuo klausimu. LGĮTIC

tinti bei užtikrinti finansinę 
paramą užsienyje gyvenančių 
lietuvių studijoms Lietuvos 
aukštosiose mokyklose.

"Nuo šių metų planuojame 
išplėsti savo veiklą plačiau 
prisidėdami prie "protų susi
grąžinimo": padėti tiek šiuo 
metu užsienyje dirbančių lietu
vių mokslininkų žinių, patir
ties perkėlimui į Lietuvą, tiek 
ir jų pačių grįžimui ir integraci
jai į Lietuvos mokslo centrus 
bei aukštų jų  techno log ijų  
įmones", - Užsienio lietuvių 
rėmimo centro pranešime ci-

Bankrutavusio EBSW kon
cerno veiklą tiriančiai Seimo 
komisiją į LTV archyvus nu
siuntęs pilietis suabejojo tyrimą 
nukreipęs teisinga linkme. Sei
mo komisija gavo vieno šalies 
gyventojo  laišką, kuriam e 
teigiama, jog dabartinis Seimo 
pirmininko pavaduotojas, so
cialdemokratas Česlovas Jur
šėnas per LTV yra sakęs, jog 
EBSW prezidentui Gintarui 
Petrikui areštas buvęs panaikin
tas, kad jis galėtų rūpintis pi
nigų indėlininkams grąžinimu. 
Gavę laišką, komisijos nariai 
nusprendė kreiptis į LTV su 
prašymu archyvuose paieškoti 
1996 metais nufilmuotų kadrų 
su minėtu pareiškimu, tačiau 
savo žodžių pagrįstumu jau su
abejojo pats laiško autorius.

"Susisiekiau su laiško auto
riumi, bet dabar jau jis nebėra 
visai tikras savo žodžių tikru
mu", - sakė EBSW veiklą ti
riančios komisijos vadovas Al
gis Rimas.

Pasak A.Rimo, nors kyla 
abejonių, ar iš tiesų LTV užfik
suotas Č.Juršėno komentaras, 
kuriame jis neva aiškina G. Pet
riko paleidim o aplinkybes, 
televizijos vis viena bus prašo
ma peržiūrėti savo archyvus.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Č.Juršėnas BNS tvirtino 
tokio pareiškimo nepamenąs. 
Jis taip pat suabejojo, ar galėjęs 
taip kalbėti: "Negalėjau tokio 
dalyko sakyti. Tai ne mano 
reikalas, aš neprisidėjau prie 
Petriko paleidimo". Tačiau jis 
pripažino, kad tokį įrašą pama
tęs ir žinodamas nufilmuoto po
kalbio su žurnalistais kontekstą, 
galėtų pasakyti daugiau.

Suėmimas namų areštu G. 
Petrikui buvo pakeistas 1996 
metų gegužės 30 dieną.

Nuo 1992 iki 1995 metų 
EBSW  koncerno bendrovė 
Kauno holdingo kom panija 
(KHK) iš gyventojų surinko 
daugiau nei 344 mln. litų. In
vesticinei bendrovei santaupas 
patikėjo 15,6 tūkst. žmonių.

Septynerius metus nuo tei
sėsaugos slapstęsis EBSW  
prezidentas G. Petrikas kaltina-

tuojamas jos direktorius To
mas Žalandauskas.

LGĮTIC

mas iššvaistęs EBSW koncer
no turtą ir pasisavinęs apie 80 
mln. litų Lietuvos gyventojų 
indėlių. Jis dabar laikomas su
imtas JAV, amerikiečiai svars
to Lietuvos prašymą jį sugrą
žinti į Lietuvą.

EBSW komisija laukia ir 
premjero Algirdo Brazausko 
atsakymų apie EBSW.

EBSW veiklą tiriančiai ko
misijai Seimas yra pavedęs 
išaiškinti aplinkybes, sudariu
sias sąlygas jo veiklai bei padė
jusias koncerno steigėjams, va
dovams bei kitiems asmenims, 
artimai susijusiems su šiuo kon
cernu, išvengti atsakomybės. 
Išvadas dėl EBSW veiklos ko
misija Seimui turi pateikti iki 
vasario 4 dienos. LGĮTIC

LIETUVOS IR RUSIJOS 
POLITOLOGAI IEŠKO 

NAUJŲ
BENDRADARBIAVIMO

GALIMYBIŲ
Žinomi Lietuvos ir Sank 

Peterburgo politologai ieško 
naujų bendradarbiavimo per
spektyvų.

Renginys "Lietuvos ir Ru
sijos polito logijos sąsajos: 
bendradarbiavimo galimybės 
ir plėtra" vyko sausio 27 d. 
Sank Peterburge.

Pagrindinis renginio tikslas 
- skatinti Sankt Peterburgo ir 
Lietuvos politologų bendra
darbiavimą, supažindinti su 
politologijos centrų veikla, 
susitarti dėl galimų bendrų 
projektų.

Lietuvai renginyje atstova
vo Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto, Vytauto Di
džiojo universiteto, Šiaulių 
universiteto, Klaipėdos univer
siteto, Strateginių studijų cent
ro, internetinio portalo "Vil- 
niusForum" atstovai, Rusijai - 
Sankt Peterburgo valstybinio 
universiteto, Europos univer
siteto, Baltijos tyrimų centro, 
ir kitų mokslinių institucijų at
stovai. LGĮTIC

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

DIRVAI
AUKOJO

J.Kučingis, Los Angeles, CA . 45 

A.Puteris, Toronto, Canada.... 45 

Los Angeles Dramos Sambūris,

Los Angeles, C A .....................30

K. Šventoraitis, Woodhaven,
NY........................................... 25

R.Sakas, Glendale, C A ...........22

L. Jurkūnas, La Grange, IL ....20

V.Misiūnas, Clark, N J............. 20

O.Norkus, Los Angeles, CA .. 20 

K.Biliūnas, Willowick, OH ... 15 

G.Janusonis, Rochester, NY .. 15

J.Raibys, Ventura, CA...........  15

S.Ignatavičius, Clev., O H .....  10

J.Kijauskas, Mentor, O H ......  10

V.Melinis, Brick, N J .............. 10

J.Pečiūrienė, Ann Arber, MI .. 10 

J.Zubavičius, Sunny Hills, FL. 10

A.Acus, St.Pete.B., F L ............. 5

D.Uzas, Maspeth, NY.............. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

NATO INSPEKTORIAI 
RUSIJOJE, O BALTARUSIŲ 

-  LIETUVOJE
NATO valstybių, tarp jų - 

ir Lietuvos, kariniai inspekto
riai patikrino karinį dalinį Ru
sijos Karaliaučiaus srityje, o 
Lietuvos kariniuose objek
tuose apsilankė Baltarusijos 
karinių ekspertų delegacija.

Kaip pasakojo Lietuvos 
kariuomenės Ginkluotės kont
rolės skyriaus viršininkas ma
joras Liutauras Kavoliūnas, 
Lenkijos karinės pajėgos su
rengė Rusijos Baltijos laivynui 
pavaldaus sausumos pajėgų 
dalinio Gusevo mieste, Kara
liaučiaus srityje inspekciją. 
Lenkų kvietimu į inspektorių 
grupę buvo deleguoti ir Lietu
vos bei Čekijos karininkai.

Pagal 1999 metų Vienos 
dokumentą dėl pasitikėjimo ir 
saugumo priemonių stiprinimo 
Europoje surengtos inspekci
jos ataskaitą parengs Lenkijos 
karinės pajėgos.

Sausio 25 d. pagal minėtąjį 
Vienos dokum entą karinės 
veiklos inspekciją Pietryčių 
Lietuvoje atliko Baltarusijos 
karinių pajėgų atstovų grupė.

LGĮTIC

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

Lietuvos prez. Valdas Adamkus sveikina Lietuvos moksleivių lygos 
direktorių Darių Sarkaną. www.president.lt

V.JANUSAICIUI - PASAULIO PLAUKIMO 
TAURĖS VARŽYBŲ BRONZA

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI -216-387-3204

linas@fixlcncaIty.com
w w w ,C1 e veJ andHūus i ng Marke t .tom 

w w S . Ly ndhurslO hiol-bities .tom  
www.Eudid-Hotnes.com

w w w .R t chmotid-H eights-H om es.com  
w w w . M ay fid  dHoines.nel 

www.Pepper-Pikie-HomeB.com
w w w .SoulhEuclidHomes.com

w w w .Beachw ood-O hio-H om es.com  
w w w . I-ixlerRealty .com

Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliolis - Mob. T d . -216-387-3204

T A U P A I
LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

Maskvoje Rusijoje besibai
giančiose planetos plaukimo 
taurės varžybų šeštojo etapo 
varžybose trečiąją vietą užėmė 
ir bronzos medalį vyrų 200 m 
rungtyje kompleksiniu būdu 
iškovojo Vytautas Janušaitis. 
Sausio 26 d., finale Lietuvos 
plaukikas distanciją įveikė per

LIETUVOS SALĖS 
FUTBOLO RINKTINĖ -  

PRANCŪZIJOJE TREČIA

Prancūzijoje vykusiam e 
keturių komandų salės futbo
lo turnyre Lietuvos rinktinė 
užėmė trečią vietą. Dvikovą 
dėl trečiosios vietos su Kipro 
ekipa lietuviai baigė lygiosio
mis 2:2, o pergalę 4:1 iškovojo 
6 metrų baudinių serijoje.

Įvarčius lietuviams rung
tynėse pelnė Nerijus Mačiulis 
ir Marius Bezykornovas.

Turnyro nugalėtoja tapo 
Slovėnijos komanda, finale 5:0 
sutriuškinusi varžybų šeimi
ninkę Prancūziją. Pusfinalyje 
lietuviai 0:4 pralaimėjo slovė
nams, o prancūzai 3:0 nugalė
jo Kipro futbolininkus. LG0TIC

1 minutę 59,73 sekundės. 
Rungties nugalėtoju tapo

rusas Igor Berezucki (1:56,43), 
o sidabro apdovanojimą pelnė 
kitas Rusijos plaukikas Aleksej 
Zacepin (1:59,10). Rungties 
finale V.Janušaičiui pavyko 
aplenkti penkis varžovus.

LGITIC

LIETUVOS SPORTUI 
-  51 MLN. LITŲ

Sausio 26 d. Kūno kultūros 
ir sporto departamente (KKSD) 
įvykusiose spaudos konferenci
joje buvo pristatytas 2006 metų 
Lietuvos sporto biudžetas. 
Pasak KKSD generalinio direk
toriaus Algirdo Raslano, kūno 
kultūros ir sporto plėtotei iš 
valstybės biudžeto šiemet bus 
skirta 51 mln. 647 tūkst. Lt. Iš 
šios sumos 17 mln. 711 tūkst. 
Lt sudaro Kultūros ir sporto 
fondo lėšos, kurių pusė skiria
ma kultūros programos remti 
(per Kultūros ministeriją), o 
kita pusė - kūno kultūros ir 
sporto programoms.

Be Kultūros ir sporto rėmi
mo fondo lėšų, likusios valsty
bės biudžeto lėšos, t. y. 33 mln. 
936 tūkst. Lt, paskirstytos kūno 
kultūros ir sporto plėtotei (27 
mln. 154 tūkst. Lt), didelio 
meistriškumo sportininkų ren
gimui (6 mln. 550 tūkst. Lt) ir 
specialiajai programai (232 
tūkst. Lt).

Lyginant su visu Lietuvos 
biudžetu , kūno kultūros ir 
sporto plėtotei skiriamos lėšos 
sudaro 0,23 proc. viso valsty
bės biudžeto, ir toks stabilus fi
nansavimas išlieka jau ne pir
mus metus iš eilės.

KKSD vadovas informavo, 
jog šiemet skirtos lėšos jau 
2012 metų Londono (Anglija) 
vasaros olimpiados programos 
rengim ui ir įgyvendinim ui, 
pirmą kartą inicijuota sportinių 
žaidimų rinktinių programa, 
padidėjo lėšos sporto šakų fed
eracijoms, neįgaliųjų sportui, 
Lietuvos olimpiniam sporto 
centrui (LOSC), Lietuvos stu
dentų sporto asociacijai.

Lietuvos sporto šakų fede-

VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
2006 metų ŠALFASS-gos 

vyrų senjorų krepšinio pir
menybės įvyks 2006 m. ba
landžio 1 ir 2 dienomis, Chi- 
cagoje, IL. Vykdo -  Chicagos 
ASK “L ituan ica” . Senjorų 
klasei priklauso 35 metų ir 
vyresni vyrai pagal 2006 m. 
gruodžio 31 d. Kitaip tariant, 
gimusieji 1971 m. ir vyresni.

Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija, su mokes
čiais privalo būti atlikta iki 
2006 m. kovo 17 d. imtinai, 
šiuo adresu: Dr. Donatas Siliū- 
nas, 5116 Illinois Ave., Lisle, 
IL 60532. USA. Tel: 630-852
3204; Fax: 630-852-4026; E
mail: dsiliunas@aol.com Web
site: www.lituanica.org

Savo galutinį apsispren
dimą dėl dalyvavimo prašome 
pranešti rengėjams iki vasario 
18 d. Smulkesnę informaciją 
turi krepšinio klubai. Nauji 
vienetai, prašomi kreiptis į dr. 
Siliūną. Dalyvauti kviečiami 
ŠALFASS-gos klubai ir kiti 
lietuviški vienetai, atlikę 2006 
metų registraciją ŠALFASS- 
je. Po galutinės dalyvių regis
tracijos bus paskelbtos kitos 
detalės.

2005 m etų laim ėtojai -  
Clevelando LSK “Žaibas”.

ŠALFASS krepšinio ko
m itetas, ŠALFASS centro  
valdyba

LIETUVOS ČIUOŽĖJAMS 
- 15 TŪKST. LITŲ 

PREMIJA
Europos čempionato bronzą 

iškovojusiai dailiojo čiuožimo 
šokėjų porai Margaritai Dro
biazko ir Povilui Vanagui bus 
išmokėta 15 tūkst. litų premija. 
Pasak Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinio di
rektoriaus Algirdo Raslano, 
premijos iš departamento biu
džeto taip pat bus išmokėtos 
čiuožėjų treneriui, gydytojui, 
masažuotojui.

Lietuvos duetas M.Drobiaz- 
ko ir P.Vanagas bronzos meda
lius iškovojo šokių ant ledo 
varžybose vykusiame Europos 
dailiojo čiuožimo čempionate, 
Prancūzijoje. LG0TIC

racijoms šiemet skirta 7 mln. 
300 tūkst. Lt. Atskiroms sporto 
šakų federacijoms jos buvo 
paskirsty tos pagal naująją 
tvarką, kurią praėjusių metų 
rudenį sukūrė specialiai tam 
sudaryta sporto specialistų ko
misija. Kūno kultūros plėtotei 
Lietuvoje šiemet iš viso bus 
skirta 2 mln. 634 tūkst. Lt. Di
džiausia lėšų dalis atiteks vaikų 
ir jaunimo fiziniam ugdymui. 
Be to, kiekvienai sporto šakos 
federacijai -  po 1,000 Lt orga
nizacinėms išlaidoms. LG0TIC
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