
SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119 

VOL. XCI 2006 FEBRUARY - VASARIO 21, Nr. 8
_  DEVYNIASDEŠIMT PIRMIEJI m etai

L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  LA IK R A Š TIS

LIETUVĄ VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS 
PROGA SVEIKINO UŽSIENIO ŠALIŲ 

MONARCHAI, PRESIDENTAI 
IR VALSTYBIŲ VADOVAI

Vilnius, vasario 15 d. Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus sulaukė įvai
rių užsienio šalių monarchų ir 
valstybių vadovų sveikinimų 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienos proga.

Viena pirmųjų Lietuvos va
dovą ir šalies žmones Vasario 
16-osios proga pasveikino šių 
metų spalį į Lietuvą planuo
janti atvykti Didžiosios Brita
nijos karalienė Elizabeth II.

“Džiaugiuosi galėdama Jū
sų Ekscelenciją pasveikinti su 
Valstybės atkūrimo diena. Lie
tuvos vadovams ir visiems 
žmonėms ateinančiais metais 
linkiu laimės ir gerovės”, - ra
šoma Jungtinės K aralystės 
monarchės sveikinimo laiške.

Prezidentą V. Adamkų ir 
visus Lietuvos žmones Vasario 
16-osios šventės proga sveiki
na ir daugelis kitų valstybių

GRUZIJA PRIMENA
LIETUVA -

Vilnius, vasario 15 d. Gru
zijos valstybės ministras euro
pinei ir euroatlantinei integra
cijai Giorgij Baramidzė Vil
niuje dar kartą išgirdo, kad 
Lietuva visakeriopai rem ia 
Gruzijos narystę NATO.

"Lietuva pasiruošusi visa
pusiškai padėti, kalbėdama su 
mūsų partneriais NATO ir ES, 
kita vertus, padėdama mūsų 
kolegoms Gruzijoje konkre
čiais darbais ir projektais. Aiš
ku, lems tai, kas bus daroma 
pačioje Gruzijoje - stiprinant 
demokratiją, ekonomiką, insti
tucijas ir taip toliau", - po susi
tikimo su G.Baramidze žurna
listams teigė Lietuvos užsienio 
re ika lų  m in istras  A ntanas 
Valionis. Tačiau Lietuvos mi
nistras kol kas nesiryžo prog
nozuoti, kada Gruzija galėtų 
tapti visateise Aljanso nare. 
"Bijau pasakyti kokias nors 
tikslias datas".

Anot jo, tai lems visapu
siškas šalies pasirengimas. Tuo 
tarpu G.Baramidzė tikisi, kad 
jau šiemet Gruzijai bus pasiū
lytas narystės NATO planas, o 
2008 metais šalis bus pakvies
ta prisijungti prie Aljanso.

"K albant apie narystę  
NATO, labai tikimasi, kad šių 
metų balandį ar lapkritį, Ry
goje vyksiančiam e NATO 
šalių vadovų susitikime, Gru
zijai bus pasiūlytas narystės 
veiksmų planas, o 2008 metais

vadovų. Iki vasario 15 d., tre
čiadienio popietės Lietuvą 
pasveikino Jungtinių tautų 
organizacijos Generalinis sek
retorius Kofi A.Annan, Vokie
tijos prezidentas Horst Koh
ler, Japonijos imperatorius 
Akihito, Austrijos prezidentas 
Heinz Fischer, Izraelio prezi
dentas Moshe Katsav, Graiki
jos prezidentas Karolos Pa- 
poulias, Šveicarijos konfede
racijos prezidentas M oritz 
Leuenberger, Kroatijos prezi
dentas Stjepan Mesic, San Ma
rino Respublikos Regentai 
Claudio Muccioli ir Antonello 
Bacciocchi, Pakistano prezi
dentas Pervez Musharraf, Bah- 
raino karalius Hamad Bin Isa 
A l-K halifa, Čekijos p rez i
dentas Vaclav Klaus, Slova
kijos prezidentas Ivan Gaspa- 
rovič.

www.president.lt

, KAD NORI Į NATO, 
JĄ REMIA
tikimasi gauti pakvietimą tapti 
visateise Aljanso nare. Tačiau 
kalbant apie Europos Sąjungos 
integraciją, mes kol kas taip 
neskubame, dabar mes kon- 
centruojamės ties ES naujosios 
kaimynystės politika", - dėstė 
Gruzijos ministras.

Lietuva deklaruoja paramą 
Gruzijos kelyje į eurointegra- 
ciją bei dalinasi savo stojimo į 
ES ir NATO patirtimi, siunčia 
savo ekspertus į šios šalies ins
titucijas, teikia konsultacijas.

Bet Europa galėtų pasimo
kyti iš energetikos krizę išgy
venusios Gruzijos bei dėti vi
sas pastangas tapti kuo mažiau 
priklausoma nuo Rusijos ener
getikos išteklių. Gruzijos pa
vyzdys parodė, kokią grėsmę 
Europai gali sukelti priklau
symas nuo vieno energetikos 
šaltinio. Po sausio viduryje 
įvykdytų dujotiekio ir elektros 
linijų sprogdinimų Gruzija iš 
Rusijos beveik savaitę negavo 
nei elektros, nei dujų.

Vilniuje viešintis Gruzijos 
valstybės ministras europinei ir 
euroatlantinei integracijai teigė, 
kad iš Gruzijos atvejo yra ko 
pasimokyti ne tik pačiai šaliai, 
bet ir visai Europai. Po Rusijos 
ir Ukrainos dujų konflikto, bei 
po incidentų Gruzijoje Euro
poje vis garsiau imta kalbėti 
apie bendrą energetikos politiką 
bei būtinybę mažinti priklau
somybę nuo Rusijos. LG0TIC

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėm ė politologus (iš kairės): politikos ap
žvalgininkus Audrių M atonį ir R im vydą Valatką, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
m okslų instituto dėstytoją A lvidą Lukošaitį, M ykolo Riomerio universiteto Politikos m okslų katedros 
vedėją Antaną Kulakauską, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos m okslų instituto 
dėstytoją Laurą Bielinį ir Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro direktorių Egidijų 
Aleksandravičių. Pokalbio metu aptarti aktualūs valstybei klausimai: efektyvus ir skaidrus Europos 
Sąjungos lėšų panaudojim as, vis didėjančios korupcijos apraiškos valstybiniam e šalies gyvenime, 
savivaldos klausimai. Jis išreiškė apgailestavimą, kad žmonės vis labiau nepasitiki pagrindinėmis 
valstybės institucijomis. Valstybės vadovo įsitikinimu, būtina visuomenei, politologam s, žiniasklaidai 
ir visiems neabejingiems piliečiam s įsitraukti į dialogą bei prisidėti prie konkrečių veiksmų keičiant 
situaciją. www.president.lt

V. LANDSBERGIS:
SITUACIJA DĖL ES-RUSIJOS SIENOS ESTIJOJE 
TAMPA EUROPOS SOLIDARUMO IŠMĖGINIMU

Strasbūras, vasario 15 d. 
Vasario 14 d. Strasbūro plena
rinės sesijos metu Europos 
Parlamento nariai diskutavo su 
Europos Sąjungos Tarybai 
atstovaujančiais šiuo metu 
pirmininkaujančios Austrijos 
ministrais. Užsienio reikalų 
valstybės sekretorius Hans 
Winkler atsakinėjo į raštišką 
europarlam entaro  Vytauto 
Landsbergio klausimą dėl Tary
bos pozicijos, ko ji laikysis ir 
ką rems, Rusijai atsisakius rati
fikuoti sienos sutartį su Estija. 
Kaip žinia, tai ir Europos Sąjun
gos siena. “Situacija dėl ES- 
Rusijos sienos Estijoje tampa 
tikru Europos solidarumo išmė
ginimu, jeigu Estija paliekama 
viena Rusijos spaudim ui ir

GRUZIJOS PARLAMENTO NUTARIMAS: RUSAI PRIVALO PASITRAUKTI
Gruzijos parlamentas vasa

rio 15 d. vienbalsiai nusprendė 
pakeisti Rusijos taikdarių kon
tingentą Gruzijos ir Osetijos 
konflikto zonoje ir Rusijos 
veiksmus šiame regione įver
tino kaip dalies savo teritorijos 
"aneksiją".

"Pietų Osetijoje dislokuotų 
taikos palaikymo pajėgų man
dato num atytus įsipareigo
jimus vertinti perdėm neigia
mai, o Rusijos veiksmus kvali
fikuoti kaip mėginimą anek-

pajuokai. Taigi koks yra Tary
bos pagrindinis pranešimas 
mums? Ar Europos Sąjungos 
Taryba bevelija aiškų solidaru
mą, ar miglotą dujų diploma
tiją?” - klausė V. Landsbergis.

Rusijos Dūma atsisakė ra
tifikuoti sienos su Estiją sutartį 
ir net atšaukė Rusijos vyriau
sybės parašą po to, kai Estijos 
parlamentas ratifikacijos akte 
paminėjo, kad Estija ir anks
čiau buvo nepriklausoma vals
tybė, Rusijos pripažinta 1920 
m. Taikos sutartimi.

Praėjusių metų spalio pra
džioje Londone vykusio ES ir 
Rusijos viršūnių susitikimo 
metu Europos Komisija laikėsi 
dviprasmiškos pozicijos pa
likti Estijos sienos su Rusija

suoti šią Gruzijos teritorijos 
dalį", - sakoma Gruzijos parla
mento nutarime, už kurį balsa
vo 180 deputatų.

Gruzijos parlamentas įpa
reigojo vyriausybę aktyviau 
dirbti su tarptautinėmis organi
zacijomis ir Gruzijos partne
rėmis, kad būtų pakeistas taik- 
darių kontingentas konflikto 
zonoje ir parengtas naujas tai
kos palaikymo pajėgų manda
tas, taip pat pradėtas įgyven
dinti taikus konflikto sure-

sutarties klausimą šių dviejų 
valstybių vyriausybėms. Tai 
atrodė kaip parama Rusijai.

A tsakydam as A ustrijos 
atstovas H. Winkler teigė, kad 
Europos Sąjunga laikysis soli
darumo su Estija. “Visai prita
riu Jūsų ir kitų susirūpinimui. 
Tačiau nesutinku, kad Europos 
Sąjunga abejinga šiam klau
simui. Dėl solidarumo - jokių 
abejonių. Europos Sąjunga 
solidarizuojasi su savo nare 
Estija, ir čia negali būti kitų pa
sirinkimų”, - teigė H.Winkler.

Pasak H.Winkler, “sienos 
pripažinimas negali būti kokių 
nors sąlygų įvykdymo pasek
mė”, rašoma europarlamentaro 
V.Landsbergio pranešime spau
dai. LGĮTIC

guliavimo planas, kurį parengė 
Gruzija.

Nutarime nenurodyti kon
kretūs terminai, kada turi būti 
pakeistas taikdarių kontingen
tas. Rusijos informacijos agen
tūros cituoja savo URM vado
vo Sergej Lavrov žodžius, kad 
Gruzijos pozicija Rusijos taik- 
darių atžvilgiu "peržengia bet 
kokias ribas". Kai kurie Ru
sijos Dūmos deputatai siūlė at
šaukti Gruzijos ambasadorių 
Rusijoje. Delfi

http://www.president.lt
http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos mokyklose bus skatinimas pilietinis ir tautinis 

ugdym as. Kaip pranešė Švietim o ir m okslo m inisterija, 
Vyriausybei jau pateikta tvirtinti "Ilgalaikė pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa”, kurios įgyvendinimui šiemet iš valstybės 
biudžeto numatyta skirti 690 tūkst. litų. Pažintinei mokinių 
veiklai (ekskursijoms į muziejus, žymias vietas) valstybė šiemet 
skyrė dar 2.5 mln. litų. "Tautinis ir patriotinis ugdymas 
mokyklose vyksta ir dabar, kai kuriose ugdymo įstaigose - itin 
patraukliomis jaunim ui formomis, tačiau matome, kad to 
šiandien nebepakanka. Dabar parengta programa ir numatytas 
priemonių finansavimas iš valstybės biudžeto leis pilietinį ir 
ypač tautin į ugdym ą m okyklose padaryti kryptingesnį, 
nuoseklesnį, patrauklesnį, bus parūpinta naujų tokio ugdymo 
šaltinių”, - pranešime spaudai cituojamas švietimo ir mokslo 
ministras Remigijus Motuzas. Anot pranešimo, programoje 
iškelti uždaviniai atnaujinti formalųjį ir neformalųjį pilietinio 
bei tautinio ugdymo turinį Lietuvos ir užsienio lietuvių 
mokyklose, pagerinti mokytojų ir dėstytojų kompetenciją šiose 
srityse, sustiprinti demokratinę mokyklų kultūrą.

Vasario 16-oji -  Lietuvos valstybės atkūrimo diena - yra 
svarbi šventė dviem trečdaliams (68 proc.) šalies gyventojų, 
rodo bendrovės "TNS-Gallup" atlikta apklausa. 31 proc. 
apklaustųjų Vasario 16-osios neįvardijo kaip jiems svarbios 
datos. "TNS Gallup" rinkodaros direktoriaus Edmundo Bražėno 
teigim u, Vasario 16-osios šventė yra svarbesnė m iestų 
gyventojams. Šią šventę pavadino svarbia net 73 proc. miestiečių 
ir 56 proc. kaimo gyventojų. Tyrimo duomenimis, Valstybės 
atkūrimo diena svarbesnė aukštąjį išsilavinimą įgijusiems 
Lietuvos gyventojams -  net 79 proc. iš jų šią šventę laiko svarbia. 
Tarp pagrindin į išsilav in im ą įg ijusių  asmenų tokių yra 
mažiausiai -  57 procentai. Pasak E. Bražėno, Vasario 16-oji 
svarbi ir jaunimui. Ši šventė svarbi 67 proc. 15-19 metų jaunų 
žmonių ir 63 proc. 20-29 metų. Vis dėlto daugiausiai šią šventę 
svarbia laikančių Lietuvos gyventojų -  tarp senjorų (76 proc.). 
Šį tyrimą "TNS Gallup" atliko 2006 metų vasario mėnesį. 
Tyrimo metu buvo apklausta per 500 šalies gyventojų.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus laišku 
kreipėsi į visų Lietuvos miestų ir rajonų merus, kviesdamas juos 
įtvirtinti šalyje naują tradiciją - vienu laiku, vidurdienį, iškelti 
valstybinę Lietuvos vėliavą. Taip Prezidentas kviečia pagerbti 
prieš 88 metus Vilniaus signatarų namuose pasirašyto Lietuvos 
Valstybės atkūrimo akto svarbą. “Vienu metu pagerbdami 
valstybinę vėliavą įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, 
paliudysim e, kad mus vienija Vasario 16-ąją paskelbtos 
Nepriklausomybės dvasia, kad tą valandą esame kartu, susitelkę 
ir vieningi” , - rašoma valstybės vadovo laiške. Jis kvietė 
Lietuvos žmones Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną susirinkti 
miestų ir savivaldybių numatytose vietose ir 12-ą valandą 
dalyvauti valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonijoje.

Lietuvos Savivaldybių asociacija ragina trečdalį Europos 
Sąjungos paramos lėšų skirti regionų projektų finansavimui. 
Tokie pasiūlymai buvo išdėstyti Seime vykusioje konferencijoje, 
kurioje buvo aptarta parama regionams naujuoju finansiniu 
laikotarpiu. Šiaulių meras Vytautas Juškus sako, kad tik pakeitę 
Europos Sąjungos lėšų skirstymo tvarką, galėtume įveikti 
teritorinius socialinius ir ekonominius netolygumus. Numatoma, 
kad Lietuvai 2007-2013 metais iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų teks daugiau nei 20 milijardų litų.

Kaune planuojama įrengti pirm ąjį greičio matavimo 
prietaisą, kuris fiksuos ir pažeidėjus, važiuojančius per 
draudžiamą raudoną šviesoforo signalą. Pirmasis Kaune įrengtas 
greičio matavimo prietaisas ne tik fiksuos automobilių greitį, 
fotografuos pažeidėjus, bet ir bus sujungtas su sankryžoje 
stovinčiu šviesoforu. Todėl bus galimybė fiksuoti automobilius, 
kertančius sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. 
Sostinėje tokie prietaisai įdiegti dar 2003 metais. Vilniaus 
savivaldybės duomenimis, gatvėse, kur įrenginiai fiksuoja 
pažeidimus, avaringumas sumažėjo.

Lietuvos valdžia nori paskatinti šalies gyventojus gimdyti 
ir auginti daugiau vaikų. Tam tikslui iš "Sodros” biudžeto šiais 
ir kitais metais numatoma skirti apie 68 mln. litų. Vyriausybė 
siūlo vidutiniškai apie 160 litų per padidinti mėnesio motinystės 
(tėvystės) pašalpas žmonėms, apdraustiems socialiniu draudimu. 
Atitinkamoms įstatymų pataisoms pritarė Vyriausybė. Jei Seimas 
pritars, nuo šių metų gruodžio motinystės (tėvystės) pašalpas, 
iki vaikui sukaks vieneri metai, bus padidinta nuo 70 proc. iki 
85 proc. kompensuojamojo uždarbio, o vėliau, nuo 2007 metų 
rugsėjo - iki 6 mėnesių bus mokama 100 proc., o nuo pusmečio 
iki vienerių metų - 85 proc. kompensuojamo uždarbio.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV presidentui George Bush nemalonu, kad jo  viceprezidentas 
D ick Cheney bem edžiodam as sužeidė savo gerą draugą.

JAV SVARSTO, KOKIĄ BAUSMĘ 
SKIRTI IRANUI

Irano valdžia "atvirai meta 
iššūkį" visam pasauliui, atnau
jindama urano sodrinimą, pa
reiškė JAV Valstybės sekre
torė Condoleezza Rice.

Vasario 15 d. kalbėdama 
Senate ji pabrėžė, kad tarptau
tinė bendrija "veiks ryžtingai", 
jei Teheranas tęs šią veiklą. Pa
sak Valstybės sekretorės, Va
šingtonas jau svarsto įvairius 
sankcijų  Iranui varian tus, 
įskaitant naftos embargą. "Jie 
peržengė tam  tikrą ribą ir

“NIEKO NESITIKIU”
Maskva nepritaria siūlymui 

skelbti tarptautines sankcijas 
Iranui, pareiškė Rusijos už
sienio reikalų ministras Sergej 
Lavrov. "Nemanau, kad Irano 
atveju sankcijos būtų veiks
mingos. Šiuolaikinė istorija 
nerodo, kad sankcijos padeda 
spręsti konfliktus. Daug šalių 
nenori, kad Iranui būtų taiko
mos sankcijos. Tam nepritaria 
kai kurios Europos šalys, Ru
sija, Kinija", - Vienoje žurna
listams sakė S.Lavrov. Anot jo, 
sankcijos turėtų įtakos ir kitų 
šalių ekonominiams intere
sams. Be to, jis sakė esąs įsi
tikinęs, kad įvedus sankcijas 
Iranui, nesustiprėtų (branduo-

JAV Atstovų rūmų narys John A. 
Boehner iš Ohio valstijos tapo 
daugumos vadu Amerikos Kong
reso Atstovų rūmuose.

nusprendė atvirai mesti iššūkį 
tarptautinei bendrijai", - pažy
mėjo C.Rice.

Ji pranešė, kad oficialūs 
JAV atstovai aptars su kitomis 
šalim is priem ones naujųjų 
Irano veiksmų atžvilgiu. Tuo 
pat metu C.Rice pabrėžė, kad 
Vašingtonas tebėra atviras dip
lomatiniams Irano problemos 
sprendimams sąlygomis, kai 
tarptautinėje arenoje esama 
įvairių nuomonių dėl sankcijų 
įvedimo. LRT

linių ginklų) neplatinimo reži
mas. "Esame įsitikinę, kad šį 
režimą būtina stiprinti, bet tai 
reikia daryti derybomis, atsi
žvelgiant į TATENA vaidme
nį", - pabrėžė jis. Paklaustas, 
ko jis pats tikisi iš vasario 20- 
ąją prasidėsiančių Rusijos ir 
Irano derybų dėl bendros ura
no sodrinimo įmonės steigimo, 
S.Lavrov atsakė: "Nieko nesi
tikiu. Mano darbas - diploma
tija, kompromisų ieškojimas".

LRT

"HAMAS" ATSTOVAI 
Į RUSIJĄ

Palestiniečių radikalaus ju 
dėjimo "Hamas" vadovai gali 
atvykti vizito į Maskvą iki va
sario pabaigos, pranešė Rusi
jos URM specialusis atstovas 
Artimųjų Rytų sureguliavimo 
klausimais Aleksandr Kalugin. 
Jis patvirtino, kad Rusija ofi
cialiai pakvietė "Hamas" vado
vybę.

"Hamas" atstovas Gazos 
Ruože Khalil Abu Lailah pra
nešė, kad judėjimas gavo ofi
cialų kvietimą atvykti į Rusiją 
derybų. Pasak jo, kvietimas 
adresuotas Damaske (Sirija) 
tremtyje gyvenančiam "Ha
mas" politiniam vadui Khaled 
Meshaal. LRT

IRANAS PASKYRĖ
NAUJĄ DERYBŲ 
SU RUSIJA DATĄ

Iranas pranešė, kad iki kitos 
savaitės atideda derybas su 
Rusija dėl savo branduolinių 
ambicijų, tačiau neatrodė, kad 
jis būtų pasiruošęs visai atsi
sakyti urano sodrinimo šalyje. 
Aukšto rango Irano pareigūnas 
taip pat informavo, kad Natan- 
co įmonė nepradėjo urano sod- 
rinimo, kurį buvo nutraukusi 
per derybas su Europos Sąjun
ga.

"Centrifugos dar nepradėjo 
dirbti, dujos kol kas nebuvo 
paduotos", - sakė pareigūnas, 
nenorėjęs skelbti savo pa
vardės. Pasak jo, kol kas yra 
vykdomi paruošiamieji darbai. 
"Dvejus su puse metų nevei
kusi įm onė negali p radėti 
dirbti per vieną dieną", - sakė 
šaltinis. Kiti pareigūnai yra 
sakę, kad šią savaitę Natance 
prasidėjo paruošiamieji darbai, 
o tai dar labiau sustiprino 
tarptautinės bendruom enės 
susirūpinimą dėl Irano bran
duolinių planų.

Rusija ir Prancūzija paragi
no Iraną visiškai sustabdyti 
"veiklą, susijusią su urano 
sodrinimu ir perdirbimu". Sa
vo raginimus jos išsakė ben
drame pareiškime, kuris buvo 
paskelbtas per prancūzų mi
nistro pirmininko Dominique 
de Villepin vizitą į Maskvą.

Maskva siūlo Iranui statyti 
bendrą urano sodrinimo įmonę 
Rusijos teritorijoje. Šis pasiū
lymas galėtų padėti išsklaidyti 
pasaulio bendrijos būgštavi
mus, kad Iranas gali pasiga
minti branduolinį ginklą.

Bet Irano aukščiausiosios 
nacionalinės saugumo tarybos 
vadovo pavaduotojas Javad 
Vaeedi informavo, kad dery
bos dėl pasiūlymo prasidės 
Maskvoje vasario 20 dieną. 
"Mes vis dar norime pasiekti 
susitarimą ir įrodyti, kad neke
tiname Irano teritorijoje sod
rinto urano panaudoti drau
džiamais tikslais", - sakė jis 
žurnalistams. Delfi

KINIJA PRIEŠ DALAI 
LAMOS VIZITĄ Į IZRAELĮ

K inija pareiškė oficialų 
protestą dėl trem tyje gyve
nančio Tibeto dvasinio vadovo 
Dalai Lamos būsim o vizito 
Izraelyje. "Toks vizitas, net jei
gu jis būtų privatus, tikrai ne
pagerins Kinijos ir Izraelio 
santykių, todėl geriau būtų jį 
atšaukti", - sakė Izraelio radijui 
Kinijos ambasados Tel Avive 
politinių tyrimų skyriaus vado
vas Lu Jing. Jis patvirtino, jog 
Izraelio užsienio reikalų mi
nisterijai įteiktas oficialus pro
testas prieš Dalai Lamos vizitą, 
nes šį dvasinį tibetiečių vadovą 
Pekinas kaltina separatisti
nėmis užmačiomis atskirti Ti
betą nuo Kinijos. omni.lt

omni.lt
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IMPERINĖ RUSIJOS POLITIKA

Viena kita žinia tebūna žinoma ir Dirvos skaitytojams.
Rusijoje veikia agentūra Regnum.ru, kuri dažnai skelbia 

savo pranešimus apie įvykius Lietuvoje. Neseniai šiai agentūrai 
nepatiko Lietuvos prezidento pareiškimas dėl Politinės tarybos, 
nes esą pats prezidentas kabinėjasi dėl to, kad esąs nustumtas 
nuo Lietuvos vidaus reikalų vadovavimo. Agentūrai labai 
nepatinka ir Liustracijos komisijos veikla, nes tai tik “raganų 
medžioklė”, kuri visuomenei pranešanti tik mažas, nereikš
mingas žinias, skelbdama KGB agentais Lietuvai nusipelniusius 
asmenis, kurie esą nekalti, nes, būdami užsienyje, sugrįžę 
parašydavo vieną kitą pranešimą iš savo kelionės LTSR komu
nistų partijos centro komitetui, kurio nariai tuos pranešimus 
perduodavo KGB vadams. Užsienio lietuviai tai yra patyrę, 
kai okupacijos metais atvykdavo tokie žmonės iš Lietuvos. 
Taigi, žinoma, kad Lietuvos KGB skyrius veikė Lietuvos Ko
munistų partijos centro komiteto vadovaujamas ir pirmieji 
sekretoriai nurodydavo kagėbistams kokius darbus jie turėdavo 
atlikti. Bet agentūra Regnum.ru primena mums: “Tačiau 
buvusių žymių partiečių Lietuvoje tebeesančių valdžioje niekas 
nekliudo. Jie puikiai gyvena privatizuotuose butuose. Vienas 
jų, tai pirmasis Lietuvos kompartijos centro komiteto sekre
torius, šiandien ministrų kabineto pirmininkas. Jokia komisija 
jo nekaltina ryšiais su KGB”. Esą aišku, kad negalėjo neben
dradarbiauti su KGB. Klausia, kodėl neliečia dabar tų žmonių 
esančių valdžioje, ir atsako, kad gal todėl, kad tuoj “gautų per 
kepurę” ir tos Liustracijos komisijos nebūtų.

Taip pat Rusijos radijo stotis, skirta transliuoti į sąjungines 
šalis, niekada nepamiršta Baltijos valstybių. Tos stoties politinių 
įvykių komentatorius tebejuodina mus ir sako, kad Baltijos 
valstybės skriaudžia ten gyvenančius rusus. Pastaruoju metu 
ypač dergia Gruzijos ir Ukrainos prezidentus ir pradėjo kelti į 
padanges buvusį Maskvos kandidatą į Ukrainos prezidentus 
būsimuosiuose Ukrainos parlamento rinkimuose. Si radijo stotis 
gerai girdima visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje. Palankiai 
nuotaikai apie rusus sudaryti grojamos sovietinės dainos, maršai 
ir muzika.

Rusijos prezidento įsteigtas televizijos kanalas “Russia 
today”, yra skirtas Vakarams. Gera anglų kalba teikiamos propa
gandinio pobūdžio laidos vakariečių sąmonei įtaigoti, kad 
Vakarai būtų palankūs Rusijai. To visai nebeslepiama. Tam 
kanalui vadovauti paskirta prezidento pasitikėjimą turinti Krem
liaus žurnalistė. Pirmąją to kanalo dieną, kuris veikia visas 24 
valandas, kalbėjo pats Rusijos užsienio reikalų ministras, kuris 
aiškiai, neslėpdamas, aiškino apie Rusijos veiklą “posovietinėje 
erdvėje”. Pasakęs, kad toje erdvėje turi savo interesų JAV ir 
Europa, tačiau JAV ir Europa pirmiausia privalo pripažinti 
Rusijos interesus, o tik tada rūpintis savo reikalais Europoje. 
Siame Rusijos propagandiniame kanale jau dirba 360 žmonių, 
net ir 80 žinomų užsienio žurnalistų. Jo išlaikymui skirta 30 
milijonų dolerių, o kitais metais būsią skirta dar daugiau.

Ir Lietuvoje veikia prorusiškos politinės jėgos, kurių viena 
-  buvęs krašto apsaugos ministras, daug laiko praleidžia 
Maskvoje, būdamas komunistinio leidinio “Pravda info” 
politiniu darbuotoju.

S. Tūbėnas

“Už TAIKŲ IRANĄ, UZ TAIKĄ LIETUVOJE”
Šimtai tūkstančių žmonių, 

gal milijonas būna toje aikštėje 
Teherane ir apimti švento jaus
mo neskiria dviejų dalykų. 
Vienas -  tai branduolinė ener
gija, kuri esanti Irano ateitis. 
Kitas -  branduolinė bomba, 
kuri gali būti Irano pražūtis. 
Žinoma, ne tik Irano. Atrodytų 
paprasta, bet žmonės nebe
pajėgia atskirti. Ar tai masinė 
beprotybė? Turbūt ne, dar ne, 
tik sveiko proto praradimas 
laikinai užvaldantis mases. 
Kaip Lenino komunizmas Ru
sijoje, kaip Hitlerio nacionalso- 
cializmas Vokietijoje. Didžio
sios nelaimės ateina netrukus, 
tačiau jau kaip pasekmė.

Pranašo M ahometo kari
katūros, pasirodžiusios bemaž 
prieš pusmetį, neseniai buvo 
padaugintos ir mestos į apy
vartą lemiamai kovai už masių 
protus -  ir kad pridengtų pa
grindinį ginklavimosi tikslą su 
jo  dar nesvarstomomis pasek
mėmis. Ta proga atsiskleidžia 
ir tariam as Vakarų “sąjun
gininkas” kovoje su tarptauti
nėmis ir nacionalinėmis fana
tikų terorizmo grupuotėmis. 
Kremlius tiesia ranką, taigi 
pasaulis keičiasi iš esmės, o 
vienai fanatikų valstybei buvo 
suteikta reikiamų technologijų. 
Tad grįžkime kol kas prie Irano, 
kurį ateina laikas suvokti kaip 
pagrindinę Vakarų demokratijų 
problemą.

Įdomu, kaip atrodytų, gal 
ką nors nustebintų ir skatintų 
racionaliau susivokti, jei būtų 
surengtos didelės demonst-

JAV PREZIDENTAS
Valstijų prezidentas George 

W.Bush sveikinime Lietuvai 
Valstybės atkūrim o dienos 
proga užtikrino, kad jis ir jo 
šalies žmonės vertina drau
gystę su lietuvių tauta.

"Jungtinių Valstijų žmonės 
brangina draugystę ir partne
rystę su lietuvių tauta. Aš nuo
širdžiai vertinu didžiules Lie
tuvos pastangas stiprinant de
mokratiją regione ir visame 
pasaulyje", - sakoma G. W.

IRANO BRANDUOLINĖ PROGRAMA YRA "KARINĖ"

Prancūzijos užsienio reika
lų ministras Philippe Douste- 
Blazy vasario 16 d. pirmą kartą 
Irano branduolinę programą 
pavadino "slaptu, kariniu" pro
jektu.

"Viskas labai paprasta: Ira
no branduolinės programos 
negalima lyginti su jokia bran
duoline programa civiliniams 
poreikiams tenkinti", - sakė jis 
interviu televizijai "France 2", 
praėjus dviems dienoms po to, 
kai Teheranas pranešė apie 
atnaujinamą urano sodrinimą. 
"Todėl tai yra slapta karinė 
programa", - sakė ministras.

Teheranas toliau tvirtina,

racijos Londone, Paryžiuje su 
šūkiais: “Leiskite Iranui turėti 
branduolinę energiją taikiems 
tikslams!” “Atkurkime pasi
tikėjimą tarp Irano ir Vakarų 
dem okratijų !” “Tegyvuoja 
Iranas -  taikos ir pažangos 
pavyzdys!” Pastarasis būtų 
nelyginant avansas, apie gali
mą būsimą Iraną.

Pasitikėjimas vis dėlto yra 
svarbiausias, labiausiai bran
gintinas kapitalas, o pasiti
kėjimo stoka -  nuolatinis ir 
augantis pavojus.

Sovietų  Sąjungoj buvo 
sk iep ijam a tikė jim as, kad 
aplink tariamąją darbininkų 
valstybę“ -  vieni priešai, kurie 
rengiasi ją pulti ir sunaikinti. 
Todėl reikėjo būti pasiren
gusiems patiems pulti ir su
naikinti visus priešus, o pir
miausia išdavikus šalies vi
duje. Istorijos dėsnių priešus, 
Dievo netikėlius -  koks skir
tumas?

Tuo galima labai ilgai gy
venti, ką įrodė Šiaurės Korėjos 
režimas. Jau ilgai įrodinėja 
Iranas, nūnai prabilęs apie 
p riešų  sunaik in im ą ne tik 
p a tirto  užpuo lim o  atveju. 
Tačiau Indijos ir Pakistano, 
naujųjų branduolinio ginklo 
valstybių, kaip regis, nevaldo 
to ta li tarpusav io  baim ė ir 
psichozė, o A rtim uosiuose 
Rytuose erdvės yra mažiau. 
Suartinus ir tinkamai suglau
dus du sferinius kūnus, įvyksta 
reakcija, kurioje nebelieka ne 
tik tų kūnų, bet ir dar daug ko.

Ne demokratijos -  agre-

SVEIKINA LIETUVĄ
Bush sveikinime, kurį prezi
dentui Valdui Adamkui perda
vė JAV ambasados Vilniuje 
patarėjas Thom Kelly.

Sveikinime pažymima, kad 
Lietuva garsėja kaip šalis, sie
kianti pasidalinti savo laisvės ir 
nepriklausomybės pasiekimais 
su kitomis šalimis, einančiomis 
tuo pačiu keliu. "Tikiuosi tęsti 
mūsų bendras pastangas skleisti 
demokratiją ir taiką", - teigiama 
G.W.Bush laiške. LGITIC

kad jo  branduolinė programa 
yra skirta augantiems gyvento
jų  energetikos poreikiams pa
tenkinti, tuo tarpu aklavietėje 
atsidūrusi tarptautinė bendrija 
buvo priversta perduoti Irano 
bylą JT Saugum o Tarybai. 
Kiek anksčiau Jungtinės Vals
tijos ir Europos Sąjungos 
trejetas, kurį sudaro Britanija, 
Prancūzija ir Vokietija, įtikino 
JT Tarptautinę atominės ener
getikos agentūrą (TATENA) 
perduoti Irano klausimą svars
tyti Saugumo Tarybai. Pasau
linė organizacija laukia kovo 
6 dienos, kada TATENA vado
vas Mohamed ElBaradei turi

syvios. Tegul Vakarai paremia 
taikų Iraną, opoziciją ir po
ziciją, ir gal rasis vilties, kad 
ten mažės žiaurumo, rasis šiek 
tiek demokratijos. O pasauliui
-  daugiau saugumo. Juk Iranas 
ir Izrae lis, įstum ti į b ran 
duolinę rusišką ruletę, tai kur 
kas blogiau. Beliktų laukti, 
kieno nervai neišlaikys. Šiame 
fone šūkavimai apie spaudos 
ir abipusio šventybių nieki
nimo laisvę atrodo kaip brolių 
d rim elių  pasakos. K ažkas 
rėkia, kad jis turi šventą funda
mentalią teisę būti kvailas. Ir 
niekas nepasako: pripažįsta
me, turi šią teisę, būk kvailas.

Pabaigoje grįžkime dar į 
Lietuvą. Nesame labai kito
kie. Prieš šešerius septynerius 
metus viešai nuskambėjo ragi
nimas pasekti teroristės eserės 
Kaplan pavyzdžiu; prieš trejus
-  imtis šakių ir paleisti elitui 
žarnas. Tikėtasi sukelti mases; 
joms rodė tų pačių kurstytojų 
sugalvotas runkelių karikatū
ras ir skelbė šventąjį karą, tik 
nelieskit pranašo!

Dabar ekstremistai Lietu
voje vėl ieško anų prigesusių 
žarijų, mėgina įpūsti, nusi
perka eterio. Už visuomenės 
perspėjimą -  baisi neapykanta, 
jau primiršto stiliaus plūdimas 
bulvarinės laisvės puslapyje. 
P rim insiu , p rieš L eo n i
dą Donskį. Tai reiškia, kad 
normalūs demokratai neturi 
tylėti.

Rašo o m ni.lt V ytautas 
Landsbergis, Europos Parla
mento narys.

ES KOL KAS NEPRADĖS 
DERYBŲ SU "HAMAS"

Europos Sąjunga nepradės 
dialogo su "Hamas", pareiškė 
vasario 16 d. ES užsienio ir 
saugumo politikos koordinato
rius Javier Solana.

ES nesiųs šiai radikaliai 
pa lestin ieč ių  o rganizacijai 
kv ietim ų vesti derybas su 
bloku, sakė J.Solana spaudos 
konferencijoje po pokalbio su 
Palestiniečių savivaldos pre
zidentu Mahmud Abbas.

Paklaustas, ar ES teiks fi
nansinę pagalbą Palestiniečių 
savivaldai, J.Solana pažymėjo, 
kad kol kas, kol nesuformuota 
naujoji palestiniečių vyriau
sybė, ji bus teikiama. Paskui, 
pasak jo, viskas priklausys nuo 
sudėties ir pozicijos, kurią ji 
užim s. "Hamas" sausio 25 
dieną laim ėjo palestiniečių 
parlam ento rinkim us ir su
darys naująją vyriausybę.

ES, kaip ir JAV, šią or
ganizaciją laiko teroristine ir 
reikalauja atsisakyti smurto ir 
pripažinti Izraelį. LRT

paskelbti savo atskaitą, o tada 
ir ji galės paskelbti savo nuo
sprendį. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
Regnum.ru
Regnum.ru
omni.lt
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APDOVANOTI
LIETUVOS
ISTORIJOS
KŪRĖJAI

V iln iu s , vasario  16 d. 
Valstybės atkūrim o dienos 
proga vasario 16 d. Prezi
dentūroje įteikti valstybiniai 
apdovanojimai.

Šventės metu prezidentas 
Valdas Adamkus pabrėžė, kad 
tokiomis dienomis kaip Va
sario 16-oji atidžiau skaitome 
savo istoriją, pagarbiau ta
riame laisvės gynėjų vardus.

Anot prezidento, vasario 16 
d. garbingi apdovanojim ai 
buvo įteikti iškilių Lietuvos 
istorijos kūrėjų - Mykolo Kru
pavičiaus, Augustino Povilai
čio , Kazio Skučo - artimie
siems. Prezidento dekretu, jie 
po mirties apdovanoti Lietu
vos Vyčio Kryžiaus ordino 
Didžiuoju kryžiumi.

Lietuvos vadovas pabrėžė, 
kad šie apdovanojimai teikia
mi "kaip tautos pagarbos ir 
dėkingumo ženklas ir kartu - 
kaip paskata bei priminimas 
šiandieniniams Lietuvos pilie
čiams saugoti gimtosios isto
rijos kūrėjų atminimą, nes bū
tent iš tokių žmonių, iš jų  gy
venim ų m okom ės tarnau ti 
tiesai".

V.Adamkaus teigimu, pre
lato ir valstybininko M.Krupa- 
vičiaus asmenyje krikščioniš
kosios vertybės derėjo su giliu 
hum anizm u, o asm enin is 
darbštumas - su įsipareigojimu 
savo tautai, o vieno pirmųjų 
sovietinės okupacijos aukų - 
Valstybės saugumo departa
mento vadovo A.Povilaičio ir 
paskutinio tarpukario vidaus 
reikalų ministro brigados ge
nerolo K .Skučo sąžiningas 
darbas tėvynei ir ištikimybė 
priesaikai okupantams kėlė 
didžiausią baimę ir pavojų.

"Galvoju apie juos ir ne
abejoju, kad jaunuomenei yra 
iš ko mokytis pilietiškumo, yra 
kuo didžiuotis. Klausiu savęs: 
ar ne per retai prisimename, ar 
ne per mažai kalbam e apie 
žmones, kurių atminimas vi
sada rusena kaip stiprinanti 
dvasią ir vienijanti tautą jėga. 
B ūtent iš tokios p raeities, 
prisimindami Lietuvos himno 
eiles, Lietuvos sūnūs semiasi 
stiprybės", - sakė prezidentas.

Kartu jis pabrėžė, kad Lie
tuva - tai ne tik istorija, bet ir 
dabartis. "Valstybę, kurią se
neliai ir tėvai apgynė ir atkūrė, 
šiandien piliečiai įprasmina 
savo darbais. Tai apima visas 
mūsų gyvenimo sritis, vienija 
įvairiausių profesijų ir pažiūrų 
žmones, jų  pastangas. Būdami 
skirtingi, tarnaudami kiekvie
nas savo profesiniam pašau
kimui ir žmogiškiesiems įsi
tik in im am s, kasd ien  kartu  
kuriame Lietuvą. Klysdami ir 
taisydam i klaidas, kasdien

JAV Atstovų rūm ų narys iš M ichigan valstijos Thaddeus M cCotter 
kalba Čikagos lietuviams Vasario 16-osios šventėje vasario 12 d. 
M aria gimnazijos salėje. Z. Degučio nuotr.

kartu mokydamiesi, lygindami 
save su kitomis šalimis ir sau
godami savo tradicijas, dirba
me mums istorijos patikėtą 
darbą", - ceremonijoje sakė 
V.Adamkus.

M .Krupavičius buvo Vy
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto organizatorius ir il
gametis pirmininkas (1945
1955 m.), vienas iš Pasaulio 
lietuvių bendruomenės kūrėjų, 
A.Povilaitis - Lietuvos vals
tybės saugumo departamento 
direktorius (1934-1940 m.), 
1941 m. sušaudytas Maskvos 
Butyrkų kalėjime, K.Skučas - 
vidaus reikalų ministras (1939
1940 m.), 1941 m. irgi su
šaudytas Butyrkų kalėjime.

Vyčio Kryžiaus ordino Ri
terio kryžiumi po mirties ap
dovanotas Vytautas Kalėda. 
Jis buvo antisovietinio pasi
priešinimo dalyvis, vienas iš 
1972 m. gegužės 18-19 d. 
jaunimo manifestacijų dėl Ro
mo Kalantos susideginim o 
Kaune organizatorių ir va
dovų.

Šio ordino Riterio kryžiumi 
apdovanotas ilgametis visuo
menės veikėjas, publicistas, 
literatūros tyrinėtojas Vikto
ras A lekna , literatūrologė, 
Lietuvos ir Rusijos kultūrų 
dialogo puoselėtoja, Rusijos 
valstybinės užsienio literatūros 
bibliotekos generalinė direk
torė, daktarė Jekaterina Ge
nieva ir Lietuvos filosofijos 
istorijos tyrinėtojas, Lietuvos 
mokslų akademijos narys eks
pertas, Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto profeso
rius, habilituotas daktaras Ro
manas Plečkaitis.

L ietuvos didžiojo kun i

gaikščio  G edim ino ordino 
medalis įteiktas vienuolikai 
asmenų, tarp kurių - Sankt 
Peterburgo universiteto Filo
logijos fakulteto Baltistikos 
skyriaus įkūrėjas ir vedėjas 
Aleksej Andronov, ordino "Už 
nuopelnus Lietuvai" Didysis 
kryžius skirtas Tarptautinio 
olimpinio komiteto preziden
tui Jacques Rogge.

Komandoro didžiuoju kry
žium i apdovanoti aktyvus 
Lietuvos integracijos į euro- 
altantines struktūras rėmėjas, 
Belgijos gynybos m inistras 
Andre Flahaut ir buvęs prem
jeras, buvęs socialinės ap
saugos ir darbo, valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ir sveikatos apsaugos ministras 
Laurynas Mindaugas Stanke
vičius.

Ordino "Už nuopelnus Lie
tuvai" Komandoro kryžius skir
tas devyniems asmenims, tarp 
kurių - Gruzijos valstybės mi
nistras europinei ir euroatlan- 
tinei integracijai Giorgij Bara- 
midzė, Ukrainos nacionalinio 
saugumo ir gynybos tarybos 
sekretorius Anatolij Kinach.

Ordino "Už nuopelnus Lie
tuvai" K arininko kryžium i 
apdovanota septyni, Riterio 
kryžiumi - penkiolika, šio or
dino medaliu - 23 asmenys.

Po apdovanojimų ceremo
nijos vidurdienį S.Daukanto 
aikštėje priešais Prezidentūrą 
buvo pakeltos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vėliavos, sugroti 
trijų Baltijos valstybių himnai. 
Šioje ceremonijoje dalyvavo 
prezidentas V.Adamkus, prem
jeras A lgirdas Brazauskas, 
Seimo pirm ininkas Artūras 
Paulauskas. LGITIC

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO

VASARIO 16-OSIOS PROGA 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PRIIMTA 

REZOLIUCIJA
Mes, Amerikos lietuviai, 

2006 m. vasario 12 dieną su
sirinkę Č ikagoje, Illino is, 
iškilmingai švęsti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos paskelbimo 88 metų 
sukakties, sutartinai skelbiame 
šią rezoliuciją:

Džiaugsmingai prisimin
dami 1990 m. kovo 11-ąją, kai 
po slogios 1940 m. įvykdyto 
Sovietų Sąjungos ir Nacių 
sąmokslo iššauktos priespau
dos, Lietuva heroiškai atgavo 
laisvę ir

Lietuvai sugrįžus į laisvų 
ir demokratinių šalių bendriją 
ir tapus pilnateise NATO bei 
Europos Sąjungos nare;

Sveikiname Lietuvos Vals
tybės gyventojus ir jos de
mokratines institucijas, ragin
dami ryžtingai sergėti ir stip
rinti sunkiai iškovotą laisvę;

Dėkojame Jungtinių Ame
rikos Valstijų Senato ir Kong
reso nariams, vieningai pri- 
ėmusiems jungtines rezoliu
cijas, raginančias Rusiją prisi-

V. LANDSBERGIS LINKI BALTARUSIJAI 
ATGAUTI LAISVĘ

Vilnius, vasario 16 d. Euro- 
parlamentaras Vytautas Lands
bergis linki kaimyninės ir ar
timai su Lietuvos istorija susi
jusios Baltarusijos žmonėms 
laisvės. Tai buvęs Aukščiau
siosios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas, Europos 
Parlamento narys V.Landsber- 
gis pareiškė per Valstybės at
kūrimo dienos minėjimą prie 
Signatarų namų Vilniuje, kur 
prieš 88-erius metus Lietuvos 
Taryba paskelbė nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
valstybės su atkūrimą.

"Šimtmečiais buvome vie
noje valstybėje, čia pat Nemu
nas mus jungia. Tiek daug pa
našumų liaudies dainose ir 
žmonių charakteryje. Ir kaip 
nepasisekė baltarusiams. Bet jie 
turi valios ir laisvės siekio, jie 
nebijo, tie, kurie reikalauja 
laisvės, demokratijos, teisybės, 
teisingų rinkimų", - sakė V. 
Landsbergis.

Jis atkreipė dėmesį į Balta
rusijos tautinę baltai-raudoną 
vėliava minioje laikiusius jau
nus žmonės, kuriuos minėjimo 
dalyviai pasveikino audringais 
plojimais. "Tegyvuoja laisva

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

pažinti neteisėtai užgrobus 
Baltijos valstybes; ir kad Lie
tuvos valstybė toliau siektų tei
sėtos ataskaitos už nusikaltimus 
ir Lietuvos gyventojams bei 
institucijoms padarytą žalą;

Remiame kilnų sumanymą 
JAV sostinėje Vašingtone pa
statyti Komunizmo aukų pa
minklą ir virtualų okupacijos 
muziejų ir kviečiam e visus 
remti šį užmojį;

Raginame JAV Administ
raciją, kovojančią su tarptau
tiniu terorizmu, priešintis Ru
sijos antidemokratiniams kės
lams nukreiptiems prieš Bal
tijos valstybių suverenitetą, ir 
išskirtinai pasmerkti Rusijos 
naudojamą energetikos šan
tažą prieš kam ynines vals
tybes;

Reikalaujame, kad Rusija 
išvestų savo kariuom enę iš 
istorinės Mažosios Lietuvos 
teritorijos ir visiškai demili
tarizuoti šį kraštą.

2006 metų vasario 12 die
na, Čikaga, Illinois

Baltarusija! Kurios ir mokyk
lose būtų baltarusių kalba, 
kurios žmonėms nebūtų įsa
koma, verčiama garbinti kaž
kokį diktatorių, iškilusį iš ko
lūkio, kuris vienas karaliauja 
visuose televizijos ekranuose, 
mat jį reikia dar sykį išrinkti 
prezidentu". "Palinkėkime lais
vės Baltarusijai ir gal supra
sime, ką mes vis dėlto turime, 
nors ir nebūdami labai paten
kinti tuo, kas Lietuvoje yra", - 
sakė europarlamentaras.

Aleksandr Lukašenko vado
vaujama Baltarusija, vadinama 
"paskutiniąja diktatūra Euro
poje", nuolat susilaukia kritikos 
iš tarptautinių žmogaus teisių 
organizacijų ir užsienio vyriau
sybių dėl žodžio laisvės ribo
jimo ir opozicijos slopinimo.

Kovo 19 dieną rengiami 
Baltarusijos prezidento rinki
mai, kuriuose autoritarinis 
vadovas A.Lukašenka sieks 
trečiosios kadencijos. Jo pa
grindinis oponentas rinkimuose 
- susivienijusių stambiausių 
Baltarusijos opozicinių partijų 
deleguojamas kandidatas Alek
sandr Milinkevič.

LGITIC
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VALSTYBINES VĖLIAVOS 
IŠKĖLIMAS

Lietuvos gyventojai nuo 
šiol žinos, kuriomis dienomis 
reikia kelti valstybinę vėliavą. 
Vyriausybė pritarė Valstybės 
vėliavos ir kitų vėliavų įsta
tymo 5 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektui ir teiks jį 
svarstyti Seimui. Mat anksčiau 
panaikinus teisės aktą, nusta
tantį, kuriomis valstybės šven
čių dienom is p ilieč ia i turi 
iškelti valstybės vėliavą, val
dininkai ir aukšti pareigūnai 
pam iršo priim ti naują įsta
tym ą, todėl buvo neaišku , 
kuriomis dienomis kelti vė
liavą.

Kaip pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba, įstatym o 
pakeitimo projekte nurodytos 
konkrečios švenčių dienos, 
kurios įvardijamos kaip vals
tybės švenčių dienos ir kurio
mis Lietuvos valstybės vėliava 
keliama prie, virš ar ant šių 
pastatų  - p rie  valstybės ir 
savivaldybių institucijų bei 
įs ta ig ų , ta ip  pat p rie  k itų  
įstaigų, įmonių ir organizacijų, 
nesvarbu, kokia jų nuosavybės 
forma, taip pat gyvenamųjų 
namų.

Valstybinę vėliavą reikės 
kelti Vasario 16-ąją Lietuvos

LATVIJOS PREZIDENTĖS NORAI

Pirmą kartą Baltijos šalių 
istorijoje vienos jų  prezidentė 
gali tapti rim ta kandidate į 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
(JTO) generalinio sekretoriaus 
postą. Apie Latvijos prezi
dentės Vairos Vykės-Freiber- 
gos realias galimybes siekti 
JTO vadovės posto pastaruoju 
metu vis daugiau kalba ne tik 
latvių, bet ir užsienio politikai 
bei žiniasklaida.

D abartin io  JTO vadovo 
Kofi Anann kadencija baigiasi 
šiais metais.

Apie tai, kad Vaira Vykė- 
Freiberga galėtų pretenduoti į 
JTO vadovės pareigas, kalbėti 
pradėta dar pernai, pasirodžius 
neoficialiam  JAV adm inist
racijos pareiškimui, kad Lat
vijos prezidentė -  Jungtinėms 
Valstijoms itin tinkama kandi
datė į šį postą.

Vairą Vykę-Freibergą per
nai paskyrus JTO generalinio 
sekretoriaus Kofi Anann ypa
tingąja pasiuntine organiza
cijos reformų klausimais, apie 
Latvijos prezidentės realias 
galimybes siekti aukščiausio 
diplomatinio posto pasaulyje 
prabilo ir Vakarų žiniasklaida.

N eseniai D avose vyku
siame pasaulio politikos vadų 
forume Vaira Vykė- Freiberga 
jau  atvirai buvo pristatom a 
kaip viena galimų kandidačių 
į JTO vadovės postą.

Kadangi kandidatai į JTO 
generalinio sekretoriaus postą 
negali rengti oficialios rinkimų

valstybės atkūrim o dieną, 
Kovo 11-ąją - Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dieną, 
Liepos 6-ąją - Valstybės (Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo) dieną.

Taip pat valstybės vėliava 
keliama ir šiomis dienomis: 
sausio 1-ąją - Lietuvos vėlia
vos dieną, sausio 13-ąją - 
Laisvės gynėjų dieną, vasario 
24-ąją - Estijos nepriklauso
mybės dieną, kovo 29-ąją - 
Lietuvos įstojimo į NATO die
ną, gegužės 1-ąją - Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą 
dieną; gegužės 9-ąją - Europos 
dieną, birželio 14-ąją - Gedulo 
ir v ilties dieną (su gedulo 
ženklu), birželio 15-ąją - Oku
pacijos ir genocido dieną (su 
gedulo ženklu), liepos 15-ąją 
- Žalgirio mūšio dieną, rug
pjūčio 23-ąją - Juodojo kaspi
no dieną (su gedulo ženklu), 
rugpjūčio 31-ąją - Laisvės die
ną, rugsėjo 23-ąją - Lietuvos 
žydų genocido dieną (su gedu
lo ženklu), spalio 25-ąją - 
Konstitucijos dieną; lapkričio 
18-ąją - Latvijos nepriklauso
mybės dieną bei lapkričio 23- 
ąją - Lietuvos karių dieną.

LGITIC

kampanijos, Vaira Vykė-Frei- 
berga apie savo galim ybes 
siekti šių pareigų kol kas kalba 
itin santūriai. Tiesa, prezidentė 
atvirai pabrėžia savo veiklos 
principus, jei vis dėlto būtų 
išrinkta.

Pasak Vairos Vykės-Frei- 
bergos, ji pirmiausia siektų iš
plėsti JTO Saugumo Tarybą 
bei sumažinti dabartinių jos 
nuolatinių narių įtaką ir pri
vilegijas. Tokią Vairos Vykės- 
Freibergos nuostatą jau pa
lankiai įvertino į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos nuo
latinių narių statusą pretenduo
jančios Japonija, Vokietija bei 
kitos šalys.

Kai kurie apžvalgininkai 
pabrėžia, jog pagrindine kliū
timi Vairai Vykei-Freibergai 
siekiant JTO vadovės posto 
gali tapti Rusija, nuolatinė JTO 
Saugumo Tarybos narė.

Tačiau nemažai politikos 
ekspertų įsitikinę, kad Krem
lius vis dėlto nesiryš pyktis su 
Vakarų šalimis, kurių daugelis 
galėtų paremti Latvijos prezi
dentės kandidatūrą. Toks konf
liktas suartėjimo su Vakarais 
siekiančiai Rusijai, daugelio 
apžvalgininkų nuomone, būtų 
nenaudingas nei politiškai, nei 
ekonomiškai.

Be to, neprieštaraudam a 
Vairos Vykės-Freibergos kan
didatūrai į JTO vadovės postą, 
Rusija visam pasauliui paro
dytų pripažįstanti naujas 21- 
ojo amžiaus politines realijas.

Vasario 16-ąją švenčiant, Vilniuje buvo iškeltos Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vėliavos 
dalyvaujant Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. www.president.lt

15 METŲ, KAI ISLANDIJA PIRMOJI 
PRIPAŽINO LIETUVĄ

Vasario 11 d. sukako 15 
metų, kai Islandija pirmoji pa
saulyje pripažino Lietuvą, po 
penkiasdešim ties sovietinės 
okupacijos m etų atkūrusią 
valstybingumą.

Altingas -  Islandijos par
lamentas -  1991 metais pa
tvirtino, kad 1922 metais Is
landijos vyriausybės paskelb
tas Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės pripažinimas 
galioja. Kartu šalies parlamen
tas paragino vyriausybę kuo 
greičiau užmegzti diploma-

LIETUVOS KARIAI AFGANISTANE -  A. LELKAICIO FILME 
“SMĖLIO GENEROLAI”

Kaip užtikrinti taiką šalyje, 
kuri dvidešimt metų kariavo? 
Ar gali dviejų civilizacijų san
dūra būti taiki? Ką reiškia 
paramos misija Afganistane 
Lietuvai ir jos kariams?

Tai klausim ai, į kuriuos 
atsakymo ieško Lietuvos tele
vizijos žurnalistas Audrius 
Lelkaitis naujame dokumen
tiniame filme “Smėlio gene
rolai”. Filmo premjera įvyko 
vasario 15 d. kino teatre “Coca 
Cola Plaza”. Pavasarį “Smėlio 
generolus” parodys Lietuvos 
televizija.

A. Lelkaitis su Lietuvos 
kariais šioje karo nuniokotoje 
šalyje praleido kelis mėnesius 
ir savo kailiu patyrė, ką reiškia 
paramos misijos dalyvių kas
dienybė.

“Salyje, kur kelis dešimt-

Taip pat pabrėžiama, jog ir pati 
Vaira Vykė-Freiberga siekia 
suartėjim o su Rusija -  jos 
pareiškimai apie didžiąją Rytų 
kaim ynę pastaruo ju  m etu, 
pasak apžvalgininkų, tapo kur 
kas švelnesni bei diplom a
tiškesni.

Daugiau informacijos apie 
realiausius kandidatus į JTO 
generalinio sekretoriaus postą 
turėtų paaiškėti šią vasarą arba 
rudeniop. LRT

tinius santykius su Lietuva.
Islandijos parama, kurią 

aiškiai parodė tuometinis Is
landijos užsienio reikalų mi
nistras Jon Baldvin Hanni- 
balsson, buvo ypač svarbi ne
priklausomybę įtvirtinančiai 
Lietuvai, sakoma Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos pra
nešime.

“Nuoširdžiai dėkojame ne
didelei, bet drąsiai Islandijai, 
pralaužusiai abejingumo ledus 
ir pripažinusiai mūsų valstybę. 
Tai neblėstantis pavyzdys, kad

mečius lijo krauju, kur laksto 
šunys didesni už vilkus, kur 
žm onės dar neprisijaukinę 
elektros... Tikėjausi, kad mū
siškiams bus nelengva, tačiau 
tikrai nemaniau, kad bus taip 
sunku,” -  sako A. Lelkaitis. 
“Kita vertus, stiprybės teikė 
mintis, kad lietuviai čia atva
žiavo ne kariaut, o padėti vie
nai vargingiausių  pasaulio  
tautų”.

Audrius Lelkaitis įsitikinęs, 
kad apie karių kasdienybę ge
riausia kalbėti jų  pačių lūpo
mis arba kameros užfiksuotais 
vaizdais. Todėl filme beveik 
nėra kom entarų, oficialios 
inform acijos, nekalbam a ir 
apie karius aplankiusį Lietuvos 
prezidentą. Pasak Audriaus, 
iškalbingesni yra vaizdai, kai 
mūsų kariai susiduria su mirš
tančiais vaikais, vietiniais karo

ŽYGIAI A. LUKASENKO IDEOLOGAMS UŽTRENKTI 
ES VALSTYBIŲ DURIS

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto narys Emanuelis Zin
geris ėmėsi žygių autoritarinio 
Baltarusijos prezidento Alek
sandr Lukašenko ideologams 
užtrenkti Europos Sąjungos 
valstybių duris.

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos atstovas E.Zin- 
geris siūlo sudaryti sąrašą

ne baime, siaurais interesais, 
bet tvirtomis nuostatomis lai
kytis esminių žmonijos verty
bių grindžiama užsienio politi
ka gali tarnauti tautai ir Tėvy
nei” , -  sakė užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis.

Pirmasis Islandijos pasiun
tinys Lietuvai Ingvė S. Ingvar- 
son skiriamuosius raštus Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo pirmininko pava
duotojui Bronislovui Kuzmic
kui įteikė 1991 m. rugsėjo 17 
d. Dalius Čekuolis 1992 m. 
rugsėjo 14 d. buvo paskirtas 
Lietuvos ambasadoriumi Islan
dijai. LRT

vadais, juo labiau, kad akistata 
su m irtim i įvyksta prib loš
kiančių gamtovaizdžių fone.

Filmo pabaigoje apie misiją 
Afganistane kalba vienas jos 
dalyvių, karo gydytojas Gytis 
Dominaitis: “Kiekviena tauta 
turi savo vertybių skalę. Jos 
nereikia laužyti, nereikia keis
ti. Reikia su jais gyventi. Jeigu 
mes tai sugebėsim, sugebėsim 
ir kažką įtakot...”

2004-aisiais, nusprendusi 
pradėti taikos misiją Afganis
tano Goro provincijoje, pernai 
Lietuva ten išsiuntė daugiau 
kaip šimtą savo karių. Visi 
grįžo sveiki gyvi. NATO Lie
tuvos karių misiją įvertino kaip 
pavyzdinę. Audrius Lelkaitis 
sako, kad filmas nebūtų buvęs 
įmanomas, jeigu ne karių ir 
Krašto apsaugos ministerijos 
pareigūnų pasitikėjimas. LRT

A.Lukašenko artimų ideolo
gų, kurie nebūtų įleidžiami į 
ES šalis. Praėjusią savaitę 
parlamentaras kreipėsi į Bal
tarusijos nevyriausybines or
gan izacijas bei opozicijos 
atstovus, kad šie nurodytų, jų 
nuomone, autoritarinio režimo 
Baltarusijoje kaltininkus.

LGITIC

http://www.president.lt
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C H IC A G O , IL

S. m. vasario 11 d. Lietuvos 
Respublikos generalinis kon
sulatas Čikagoje kartu su JAV 
Lietuvių Bendruomenės Vidu
rio Vakarų apygarda Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos - 
Vasario 16-osios proga Lie
tuvių dailės muziejuje Pasaulio 
lietuvių centre surengė foto
g rafijų  parodos “ 15 m etų 
Lietuvos Nepriklausomybei” 
atidarymą.

Kalbėdamas parodos atida
rym e L ietuvos generalin is 
konsu las A rvydas D auno- 
ravičius pasveikino susirin
kusius su Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena ir pažymėjo, 
kad per ilgus okupacijos de
šim tm ečius Vasario 16-oji 
m ums švietė kaip  kelrodė 
žvaigždė, palaikydama viltį ir 
suteikdama jėgų, atverdama 
duris Kovo 11-osios sprendi
mams.

Generalinis konsulas pasi
džiaugė, kad sugrįžusi į tarp
tautinės dem okratinės ben
drijos gretas Lietuva ne tik 
užsitikrino savo saugumą, bet 
ir sukūrė palankias sąlygas 
sparčiau kurti gerovę Lietuvos 
žm onėm s. “ Švęsdam i šią 
reikšm ingą datą valstybės 
istorijoje galime ne tik pelnytai 
didžiuotis didinga mūsų Tė
vynės praeitimi bei įspūdingais 
jos pasiekimais, bet ir su vil
timi žvelgti į ateitį, kurią mes 
visi kartu kuriame, nepriklau-

N E W  Y O R K , NY

Torino prasidėjo Olim 
piada ir stebuklas! Lietuvos ir 
Latvijos sportin inkai buvo 
parodyti žygiuojant į stadioną. 
Pranešėjas pakartotinai pa
sakė, kad v isos šalys bus 
parodytos net jei bus reklamos. 
Atrodo, kad protestų laiškai vis 
dėl to turėjo reikšmę, nes prieš 
tai Lietuva ir Latvija visada 
būdavo praleidžiamos. Turime 
prisipažinti, kad lietuvių kon
tingentas nepadarė labai di
delio įspūdžio. Jų ne daug ir 
apranga neįspūdinga, bet vis 
vien buvo malonu pamatyti 
savo 7 tautiečius ir Lietuvos 
vėliavą nešančią 1988 metų 
Calgary žaidynių olim pinę 
čempionę ir bronzinę prizi
ninkę Lietuvos delegacijos 
misijos vadovę Vidą Vencienę. 
Malonu, kad buvo paminėta 
Lietuva, tris kartus laimėjus 
olimpinį bronzą krepšinyje -  
1992, 1996 ir 2000 metais.

Praeitas savaitgalis įrodė 
dar vieną kartą, kad gamtinės 
jėgos yra pačios stipriausios. 
Vasario mėnesio pūga New 
Yorke, pirmoji šios žiemos, 
sugebėjo sutrukdyti mūsų tra
dicinį Vasario 16-tos m inė
jimą, kuris buvo atšauktas ir 
nukeltas iki sekmadienio, kovo 
12-tos. Minėjimas įvyks, kaip 
planuota, Atsimainymo para
pijoj, Maspeth. Mišios 11:30

somai nuo to, kurioje pasaulio 
dalyje begyventum e” , - pa
brėžė A.Daunoravičius.

A. D aunorav ič iaus įs i 
tikinim u, parodos fo togra
fijose užfiksuotus įvykius visi 
ne tik gerai žino, bet ir ne vie
nas juose tiesiogiai dalyvavo.

JAV L ie tuv ių  b end ruo 
menės Vidurio Vakarų apy
gardos pirm ininkė Aušrelė 
Sakalaitė sakė, kad parodos 
nuotraukose užfiksuoti įvykiai 
pakeitė visų įvairiose pasaulio 
šalyje gyvenančių lietuvių 
gyvenim ą. Tai, kad ką tik  
prasidėjusiose žiemos olim
pinėse žaidynėse plevėsuoja ir 
Lietuvos trispalvė, priimame 
kaip visai suprantamą dalyką, 
nors dar taip neseniai apie tai 
galėjome tik svajoti.

Ilgametis Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza atkreipė dėmesį į tai, 
kad mes neretai linkę pabrėžti 
neigiam us dalykus, kurių, 
deja, pasitaiko kiekvienoje 
valstybėje, tarsi ir nepaste
bėdami Lietuvos pasiekimų. 
Keistai atrodo, kai Lietuvos 
pasiekim ai yra labiau prip
ažįstami ir vertinami užsienio 
valstybėse, nei pačių lietuvių 
tarpe. Todėl ir šiandien nepra
rado prasmės prieš daugiau 
kaip septynis dešimtmečius 
patriotiškai nusiteikusių lie
tuvių išsakyti pagarbos Tėvy
nei, darbo jos labui ir jos žmo
nių gerovei principai.

val. r., Minėjimas 2:30 val. p.p.
Dr. N ijo lė  B ražėnaitė  

Lukšienė Paronetto (partiza
no Juozo Lukšos Daumanto 
žmona) aplankys M aironio 
mokyklą vasario 25 d. 12 val. 
M okytojas Darius Glinskis 
praves pamoką apie Lietuvos 
partizanus vyresniesiems mo
kiniams (ir jų  tėveliams bei 
svečiams). Bus parodyta trum
pa dokumentinė laida (“Požiū
ris” apie filmą “Vienui vieni” . 
Tada dr. Paronetto pristatys 
apie partizaną Juozą Lukšą 
Daumantą filmą “Vienui vie
ni” . Bus parodytos filmo iš
traukos. Dr.Paronetto sutiko 
atsakyti į vaikų bei kitų da
lyvių klausimus ir pasisiūlė 
paskaityti ištraukų iš knygos 
apie partizanus (iš pačių par
tizanų laiškų). Maironio mo
kykla leidžia labai simpatišką 
laikraštuką -  “Mokyklos ži
nios” , kuriame yra daug Mai
ronio mokyklos vaikų nuo
traukų, jų  pasisakymų ir ben
drų žinučių.

Nors dar vasara toli, bet 
“Neringa” jau pradeda regist
ruoti vaikus vasaros stovyk
loms. Praneškite savo gimi
nėms ir draugams apie sto
vyklas ir nukreipkite juos į 
www.neringa.org gauti dau
giau informacijos ir reikalin
gas anketas.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

“ 15 metų Lietuvos Nepri
klausomybei” yra bendra Už
sienio reikalų ministerijos ir 
L ietuvos in stitu to  paroda, 
atspindinti naujausių laikų 
Lietuvos istoriją. Parodoje 
eksponuojam os nuotraukos 
nuo Sąjūdžio laikų iki pro
tokolų dėl pilnateisės Lietuvos 
narystės NATO ir Europos 
Sąjungoje pasirašymo.

LR Čikagos konsulato inf.

AMBASADORĖ 
G. DAMUSYTĖ 

BUS ČIKAGOJE

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje 
ir Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus rengia LR Užsienio 
reikalų  m inisterijos am ba
sadorės ypatingiems pavedi- 
mams Gintės Damušytės susi
tikimą su JAV lietuvių ben
druomene.

Susitikimo metu ambasa
dorė G. Damušytė supažindins 
su Lietuvos Respublikos spe
cialiosios misijos Afganistano 
Islam o R espublikos G oro 
provincijoje veikla. Pagrindi
nis Specialiosios misijos užda
vinys yra stiprinti taiką ir sau
gumą Goro provincijoje, įgy
vendinant Jungtin ių  Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliucijas 
ir dalyvaujant A fganistano 
Islam o R espublikos G oro 
provincijos atkūrimo grupės 
veikloje.

Ambasadorė G. Damušytė 
yra buvusi Lietuvos ambasa
dore NATO, Austrijos Respub
likoje, ji yra dirbusi Lietuvos 
Misijoje Jungtinėse Tautose.

Susitikimas vyks š.m. kovo 
1 d., trečiad ien į, 7 val. v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
m uziejuje (6500 S. Pulaski 
Road, Chicago IL 60629). 
Užsiregistruoti dalyvauti ren
ginyje arba daugiau apie jį  
sužinoti galite paskambinę tel.: 
773-582 6500.

Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti.

LR Čikagos konsulato inf.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su JAV Lietuvių Bendruom enės Vidu
rio Vakarų apygarda Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - Vasario 16-osios proga Lietuvių dailės 
m uziejuje Pasaulio lietuvių centre surengė fotografijų parodą “ 15 metų Lietuvos Nepriklausom ybei” .

LR Čikagos konsulato nuotr.

Po Vasario 16-osios šventės iškilmių vasario 12 d., Čikagoje, kalbasi 
Pranas Jurkus ir paskaitininkas Darius Udrys. Z. Degučio nuotr.

RENGINYS VASARIO 16-ĄJAI
Lietuvos generalinis kon

sulatas Čikagoje kartu su Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzie
jumi ir Fulbright asociacijos 
Čikagos skyriumi vasario 11 
d ieną organ izavo  reng in į, 
skirtą su Lietuvos istorija, kul
tūra, tradicijomis ir papročiais 
supažindinti Fulbright asocia
cijos narius ir draugus.

Balzeko lietuvių kultūros 
m uzieju je  vykęs reng inys 
buvo vienas iš kelių renginių 
Čikagoje, skirtų Vasario 16- 
ajai -  Lietuvos valstybės atkū
rimo dienai paminėti.

Renginio metu Lietuvos 
generalinis konsulas Arvydas 
Daunoravičius kalbėjo apie 
Vasario 16-osios ir Kovo 11- 
osios datų reikšmę Lietuvos 
istorijai, pasakojo apie lietuvių 
bendruomenę JAV, jos pastan
gas puoselėti lietuvišką kul-

VASARIO 16-OJI PAMINĖTA NATO VADAVIETĖJE
JAV Virginijos valstijos 

N orfolk  m ieste esančioje 
NATO vyriausioje persitvar
kymo vadavietėje 2006 metų 
vasario 15 dieną įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos mi
nėjimas ir Lietuvos valstybinės 
vėliavos pagerbimo ceremo
nija, kurios metu Lietuvos ir 
JAV valstybinės vėliavos buvo 
iškilmingai iškeltos aikštėje 
prie vadavietės štabo. Į susirin
kusiuosius kreipėsi Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas ir vadavietės vado

tūrą.
M uziejaus p rez iden tas 

Stanley Balzekas jaunesnysis 
supažindino su šiais metais 40- 
ąsias metines minėsiančio mu
ziejaus veiklos kryptimis, taip 
pat aptarė lietuvių emigracijos 
į JAV priežastis, įsitvirtinimo 
Amerikoje sunkumus.

Renginio dalyviai turėjo 
galimybę žiūrėti filmą apie 
Lietuvą, marginti velykinius 
margučius, paragauti lietu
viškų patiekalų. Susirinkusie
siems koncertavo lietuviškų 
tau tin ių  šokių kolektyvas 
“Spindulys” , vadovaujamas 
Rasos Poskočim ienės. Ful
bright asociacijos Čikagos 
skyrius kasmet organizuoja po 
vieną renginį, skirtą Čikagoje 
gyvenančių įvairių bendruome
nių kultūrai ir tradicijoms.

LR Čikagos konsulato inf.

pavaduotojas Dž. Britanijos 
karališkojo karo laivyno ad
m irolas sr. M ark Stanhop. 
Minėjime taip pat dalyvavo 
Lietuvos gynybos atašė JAV 
pulkininkas Romualdas Petke
vičius, vadavietės karinis ir 
civilis NATO personalas, lietu
vių išeivijos JAV atstovai, kiti 
svečiai.

Po iškilmingos ceremonijos 
vadavietėje buvo surengtas pri
ėm im as am basadoriaus V. 
Ušacko ir admirolo M.Stanhop 
kvietimu. LR ambasados inf.
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus vasario 

13 d. priėmė Tarptautinio valiutos fondo misijos Lietuvoje 
vadovą Ashoka Mody ir jo  vadovaujamą delegaciją. Susitikime 
Tarptautinio valiutos fondo misijos nariai pristatė ataskaitą ir 
vertinim us apie Lietuvos ekonominę padėtį, struktūrines 
reformas, Europos Sąjungos lėšų administravimą, euro įvedimą 
ir kitus aktualius klausimus. A. Mody pabrėžė ES finansinės 
paramos kontrolės ir koordinavimo funkcijų centralizavimą ir 
atskyrimą nuo paramos skirstymo konkrečioms sritims. Buvo 
pažymėta, kad ES lėšos turi būti panaudotos Lietuvos strateginių 
tikslų įgyvendinimui, ypač ilgalaikiam  konkurencingumo 
augimui, struktūrinių reformų vykdymui. Prezidentas pabrėžė 
pasirengimo euro įvedimui Lietuvoje svarbą įsivesti eurą kitų 
metų pradžioje. Susitikime buvo aptarti biudžeto planavimo ir 
lėšų naudojimo klausimai, finansinės disciplinos svarba bei 
sąlygos ilgalaikiam Lietuvos ekonomikos augimui.

Septynioms Europos Sąjungos šalims naujokėms at
stovaujantys europarlamentarai bendroje deklaracijoje reiškia 
nepasitenkinimą dėl Europos Parlamente priimto Paslaugų 
direktyvos varianto, kuris, europarlam entarų nuom one, 
neužtikrina ekonomikos plėtrai ir konkurencingumo didinimui 
būtinų sąlygų. Steigiamoji Romos sutartis numato paslaugų 
laisvo judėjimo principą, ir Paslaugų direktyvos projektas sukėlė 
vilčių, kad praėjus 50-čiai metų ši laisvė pagaliau bus pasiekta. 
Tačiau šiandien Parlamente priimtas tekstas apgailėtinai neteko 
kai kurių esminių projekto dalių", - rašoma septynių Europos 
Parlamento Europos Liaudies partijos - Europos demokratų 
partinės grupės narių pasirašytame pareiškime. Jį pasirašė Laima 
Andrikienė iš Lietuvos, Jan Zahradil iš Čekijos, Tunne Kelam 
iš Estijos, Jozsef Szajer iš Vengrijos, Valdis Dombrovskis iš 
Latvijos, Jacek Saryusz-Wolsk ir Zita Plestinska iš Slovakijos. 
A not europarlam entarų , "nepriim tina, kad D irektyvoje 
numatomi rimti apribojimai darbuotojų judėjimo laisvei, be 
kurios paslaugų rinkoje negali atsirasti rimta konkurencija".

Europos parlamento užsienio reikalų komisija svarstė 
pasiūlymą Europos parlamente Strasbūre atidengti memorialinę 
lentą 1941 metų birželį sovietinės valdžios vykdytos deportacijos 
aukoms. Europarlamento deputatas nuo Estijos Tunne Kelam 
sakė, kad Baltijos šalių deputatai ketina pažymėti Europar
lamente 65-ąsias birželio deportacijos metines. Taip deputatams 
kilo idėja - Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentų vardu 
padovanoti Europarlamentui memorialinę lentą, kuri galėtų būti 
pritvirtinta prie jo pastato Strasbūre sienos. "Memorialinė lenta 
įamžintų pirmąsias masines deportacijas, kurias komunistų 
diktatūra vykdė dabartinių Europos Sąjungos šalių teritorijoje", 
- sakė T.Kelam. Europos deputatas pabrėžė, kad tai kol kas tik 
pasiūlymas. Savo poziciją šiuo klausimu turi suformuluoti trijų 
Baltijos šalių parlamentai.

Prezidentas Valdas A dam kus priėm ė vasario  15 d. 
Naujosios Zelandijos ambasadoriaus Philip Wallace Griffiths 
skiriamuosius raštus. Lietuvos vadovas pažymėjo, kad nors 
Naująją Zelandiją ir Lietuvą skiria tūkstančiai kilometrų, tačiau 
vienija bendros vertybės ir interesai, vienodas požiūris į daugelį 
svarbiausių tarptautinių problemų: “Aktyviai kovojame su 
tarptautiniu terorizmu, mūsų žmonės kartu padeda palaikyti taiką 
ir dem okratiją A fganistane. Esame aktyvūs tarptautinių 
organizacijų dalyviai, remiantys taiką, gerovę ir darnią plėtrą 
ne tik savo regionuose, bet ir už jų ribų” , - sakė jis. Ceremonijos 
metu valstybės vadovas V. Adamkus pabrėžė, kad naujų 
galimybių abiejų šalių piliečiams suartėti suteikė ir vizų režimo 
panaikinimas turistinėms kelionėms: “Tikiuosi, jog artimiausiu 
metu mūsų valstybių bendradarbiavimą sutvirtins pirmosios 
dvišalės sutarys, o mūsų verslo atstovai turės progų aktyviau 
plėtoti ekonominius bei prekybinius mūsų šalių ryšius” , - 
išreiškė viltį šalies prezidentas. Valstybės vadovo įsitikinimu, 
jau šį mėnesį įvyksiantis vizitas į Naująją Zelandiją bus dar 
vienas žingsnis pirmyn suartinat abi valstybes.

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus priėmė 
Ukrainos Saugumo ir gynybos tarybos sekretorių Anatolij 
Kinach, atvykusį į Lietuvą Nepriklausomybės dienos proga. 
Prezidentas apdovanojo A. Kinach už Lietuvos ir Ukrainos 
bendradarbiavimo skatinimą ir dvišalių santykių plėtojimą 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi. V. 
Adamkus pabrėžė, kad A. Kinach visuomet buvo aktyvus 
Lietuvos ir Ukrainos santykių rėmėjas. Pokalbyje buvo aptarti 
regioniniai energetiniai klausim ai, regioninis ir dvišalis 
bendradarbiavim as. Prezidentas svečiui pristatė šių metų 
gegužės mėnesį Vilniuje įvyksiantį Baltijos ir Juodosios jūrų 
valstybių vadovų forumą, kuriame bus diskutuojama apie 
naująją ES kaimynystės politiką. LGITIC

Lietuvos Vyriausybė mano, kad pavyks nuo 2007 metų sausio 1 
dienos litą pakeisti euru. Tačiau Europos Kom isija netaria žodžio. 
Britai mano, kad Baltijos šalys dar nėra tokios turtingos, kad galėtų 
įsivesti eurą savo piniginiu vienetu.

DĖL ES PARAMOS SKIRSTYMO - 
POLITINIAI GRASINIMAI

Dėl Europos Sąjungos lėšų 
administravimo su premjeru 
Algirdu Brazausku susikirtęs 
Darbo partijos vadovas Vik
toras Uspaskichas, ėmė sekti 
socialdemokratų vado pėdo
mis. Siekdamas savo tikslų 
V.Uspaskichas jam besiprieši
nantiems koalicijos partne
riams vis atviriau ima grasinti 
valdančiosios koalicijos griu
vimu, rašo Lietuvos rytas.

Vykusiame slaptame trijų 
partijų vadovų susitikime esą 
buvo pasiekti tam tikri kom
promisiniai sprendimai, kaip 
bus kontroliuojami iš Europos 
Sąjungos gauti pinigai.

A.Brazauskas turėjęs nusi
leisti V.Uspaskicho reikalavi
mui, kad į ES lėšų administ
ravimą, be Finansų ministe
rijos, būtų įtrauktos ir kitos 
ministerijos. Neoficialiomis 
žiniomis, Darbo partijos vadui 
premjerą pavyko įveikti pagra
sinus atšaukti į Vyriausybę 
deleguotus ministrus.

Tuo tarpu Lietuvos rytui 
V.Uspaskichas neigė partne
riams kalbėjęs apie galimybę 
trauktis ministrams: "Aš nie
kada nešantažuoju. A.Brazaus- 
kas galbūt ir šantažavo ne vieną 
kartą, bet aš galvoju valstybiš
kai". Darbo partijos vadovas ti
kino premjero neįkalbinėjęs

LIETUVA NEATSISAKO PLANŲ ĮSIVESTI EURĄ 2007 METAIS

Nepaisant pastaruoju metu 
grėsmingai išaugusios inflia
cijos, Lietuva neatsisako keti
nimų įsivesti eurą 2007 metų 
sausio 1 dieną.

Tai antradienį vykusiame 
susitikime su Europos komi
saru Joaquin Almunia, atsakin
gu už ekonom iką ir pinigų 
politiką pareiškė Lietuvos fi
nansų m inistras Zigm antas

keisti nuomonę, V.Uspaski- 
chas pabrėžė, kad iš Finansų 
ministerijos niekas neatima 
kontrolės.

"Buhalteriškai reikia kont
roliuoti, kaip tos lėšos vaikšto 
ir kur vaikšto. Bet skirstyti 
lėšas pagal sritis turi specia
listai. Taip daroma Europoje. 
Aš, kaip koalicijos partneris, 
buvęs ministras bei didžiausios 
koalicinės partijos vadovas, 
turiu perspėti ir patarti val
džiai, kokia patirtis yra kitur", 
- Lietuvos rytui sakė politikas.

Apie poslinkius dėl ES lėšų 
savo partijos prezidiumo na
riams po slapto partnerių su
sitikim o pranešė Naujosios 
sąjungos vadovas A rtūras 
Paulauskas. Jis bendražygiams 
aiškino, esą linkstam a prie 
tokio modelio, kurį siūlė V.Us- 
paskichas. Finansų ministerija 
atliktų finansininko vaidmenį, 
be t negalė tų  už k ita s  m i
n isterijas spręsti, kuriom s 
sritims ir kokio dydžio para
mos reikia. Šaltinis Naujosios 
sąjungos vadovybėje Lietuvos 
rytui teigė, kad šį modelį esą 
rem ia ir A .Paulauskas, nes 
svarbu užimti tokią poziciją, 
kad nė viena pusė neįgytų pa
vojingos persvaros. Todėl pa
siektas kompromisas yra tai, 
ko ir reikia. LGITIC

Balčytis, pranešė Finansų mi
nisterija. "Artimiausiais mėne
siais atidžiai stebėsime inflia
cijos rodiklį ir jei jis tenkins 
Mastrichto kriterijų, jau pava
sarį prašysime Europos Komi
sijos parengti ataskaitą dėl 
Lietuvos pasirengim o tapti 
Euro zonos nare", - po susiti
kimo sakė jis.

Lietuva šešerius metus iš

LIETUVOJE VYKSTA 
INFORMACINIS 

KARAS
Pokalbyje su LNK laidos 

“Savaitės panorama” vedėju 
Virgiu Valentinavičiumi Vals
tybės saugumo departamento 
vadovas Arvydas Pocius tie
siogiai neįvardijo  Rusijos, 
tačiau leido suprasti, jog “kai 
kurios valstybės” Lietuvoje 
faktiškai kariauja informacinį 
karą. Didžiausią nerimą esą 
kelia tiesioginės finansinės 
injekcijos iš užsienio į Lietu
vos politiką.

VSD vadovas neneigia, jog 
Rusijos specialiųjų tarnybų 
strateginis siekis yra Baltijos 
valstyb ių  fin liand izac ija  - 
nominaliai nepriklausomų, bet 
paklusnių Maskvai vyriausy
bių sukūrim as bei Baltijos 
valstybių narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO visaver- 
tiškumo griovimas.

VSD vadovas pripažįsta, 
jog Rytų specialiosios tarny
bos pastaruoju metu suakty
vėjo Vakaruose, taip pat ir 
Lietuvoje. A.Pociaus nuomo
ne, k e ič ias i slap to jo  karo  
metodai.

Dabar vis didesnę svarbą 
įgauna informacinis karas dėl 
žmonių protų. Sociologinės 
apklausos liudija, jog šis in
formacinis karas daro tam tikrą 
įtaką Lietuvos visuomenėje.

Anot A.Pociaus, visi šie 
procesai yra “didelis rūpestis” 
ir pavojus Lietuvos valstybei. 
Su juo turi kovoti ne tik VSD, 
bet ir kitos valstybės insti
tucijos, turi susitelk ti visa 
šalies politinė sistema.

Slaptasis informacinis ka
ras vyksta didėjančios globa
linio terorizmo grėsmės kon
tekste. Ši grėsm ė netikėtai 
pasiekė L ietuvą, kai buvo 
atskleistas visaginietės Vik
torijos Zakurko ryšis su įtaria
mu “Al Qaedos“ finansininku.

Merginos tėvas dirba Igna
linos branduolinės jėgainės 
apsaugoje ir A.Pocius pripa
žįsta , jo g  VSD priverstas  
tikrin ti versiją “Londonas- 
Voronežas” ir aiškintis ar rusų 
specialiosios tarnybos “galėjo 
pridėti savo pirštą”. Kartu tai 
verčia perkratyti Ignalinos 
branduolinės jėgainės sau
gumą ir taisyti tvarką, kai su 
jėgainės saugumu susijusius 
sprendim am s galėjo daryti 
įtaką “šeimos draugai”. LG0TIC

eilės tenkino Mastrichto kriteri
jų infliacijai, o pastaruoju metu 
infliacijos padidėjim ą lėmė 
pasaulinių naftos kainų augi
mas. Pagal Mastrichto krite
rijus, infliacija eurą įsivesti 
siekiančioje ES valstybėje 
negali daugiau kaip 1,5 proc. 
punkto viršyti trijų mažiausią 
infliaciją  turinčių ES šalių 
vidurkį. LGITIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

Mielieji,

Kop' iš tapo Lreluva, amžius išgulėjus. 
Štai i&aušū jau diena, gana jai kentėjus i 
Būk sveika, buk laisva, Lietuvai

Panfrmunėft JinnaS.

BET-. ■ ■ ■: -S į»  ■' ." f e - :
fet/= . . . .a g į į l  į

Vasario 16-tą ištarti žodžiai Lietuva -Nepriklausoma Valstybė ir uždegtas Laisvės 
žiburys bei liepsnojanti meilė Lietuvai visada jungs praeities, dabarties ir ateities kartas.

Nuoširdžiausiai sveikinu su Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras dr. Leonas Milčius

Kaunas, 2006-02-16.

NEORNAMENTUOTA SENOVE 
DOKUMENTUOSE

Antanas Dundzila

Vilniaus knygų mugėje akį 
patraukė stora, didoko formato 
knyga “Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kasdienis gy
venimas”, papuošta skoningu, 
spalvotu  v irše liu . Ten pat 
greitom is ją  pask la idžius, 
m anyje suruseno  isto rijo s 
rom antika, dar gimnazijoje 
įdiegta viduramžių “Rolando 
giesmės” ar mūsiškio Pietario 
“Algimanto”. Parsisiuntus tą 
net 925 psl. leidinį Amerikon 
ir jau atidžiau pavarčius, daug 
to pirmojo įspūdžio išgaravo. 
Tačiau pirkiniu nenusivyliau, 
nes tai istorinių dokumentų bei 
jų  ištraukų rinkinys, nušvie
čiantis mažai žinomą kasdienį 
gyvenimą senovėje. Ir savo 
tematika, ir suminėtomis de
talėmis jis įdomus, dokumen
tuotomis įvykių mizansceno
mis labai skirtingas nuo sklan
džiai dėstomų apibendrinimų 
k lasik in iuose  Šapokos bei 
šiuolaikinio Gudavičiaus vei
kaluose. Kokiu pagrindu me
džiaga leid in iu i iš šaltinių 
atrinkta, net sudarytojam s 
tiksliai pasakyti buvo sunku: 
stengtasi parodyti įvairias kas
dienio gyvenimo sritis. Suda
rytojai leidinį vadina chresto
matija -  ištraukų rinkiniu.

Cituoju taiklų apibendri
nimą iš pratarmės: “ . K a s 
dienis gyvenimas dažnai buvo 
žiaurus... o mūsų protėviai 
buvo daug kuo panašūs į mus: 
m um s lyg ir paž įstam i jų  
daiktai, m aistas, rūpesčiai, 
tarpusavio santykiai, net nu
sikaltim ai...” Leidinio suda
rytojai teigia, kad rinkinyje jie 
parodo tokį valstybinį gyve
nimą, kokį matė amžininkai,

kronikų autoriai, teismų raš
tininkai. Savaime suprantama, 
kad vien mizanscenos bendrąjį 
isto rijos supratim ą stato  į 
“žvilgsnio tunelyje” pavojų. 
Sudarytojai todėl įspėja, kad 
“ . siekiant tiesingai suvokti 
įvykius ir faktus, reikia gerai 
žinoti ir jų  istorines aplin
kybes...”

Pratarmėje bei skyrių įžan
giniuose straipsniuose yra ir 
daugiau įdomių teiginių. Štai, 
sudarytojai sako, kad Lietuvos 
-  Lenkijos sąjunga, “ ...n e 
pa isan t įvairių  negerovių , 
Lietuvai davė daugiau naudos 
nei žalos (galbūt dviem šimtais 
metų atitolino Rusijos jungą ir 
p ria rtin o  p rie  Vakarų E u
ropos)” . Svarbi pastaba taip 
pat dėl raštų nebuvimo lietuvių 
kalba: su Vakarais naudota 
lotynų kalba, o su Rytais -  
senoji slavų. Lenkų kalba 
Lietuvos D idžiosios K uni
gaikšty tės (LDK) raštuose 
pradėjo vyrauti XVII a.

xxxxx
Knygą sudaro penkeri sky

riai, suskirstyti į poskyrius. 
Pirmajame sutelkti dokumen
tai iš didžiųjų kunigaikščių 
kasdienio  gyvenim o. Seka 
kilmingųjų ir dvasininkų gy
venimas. Toliau -  miestų ir 
m iestelių  gyvenim o doku
mentai. Du paskutiniai skyriai 
liečia valstiečius bei švietimą, 
m okslą, šven tes.T ų  doku
mentų daug! Prieduose, be 
įprastų asmenvardžių bei vie
tovardžių rodyklių, yra žody
nėlis, didžiųjų kunigaikščių 
sąrašas, didelę įtaką nuolat 
turėję Vilniaus ir Žem aičių

vyskupai, tekstų šaltiniai.
Eilinis skaitytojas knygoje, 

aišku, ieškos įdomesnių duo
menų apie tą “kasdienį gy
venimą” . Štai, žiupsnys pa
vyzdžių:• LDK Vytautas 1427 07 
14 skundėsi ordino magistrui 
dėl pasiskolinto juokdario el
gesio” . (Nieko sau valstybinės 
reikšmės reikalas!) .Ju o k d a rį 
du kartus baudė lazda, jis  
“ . pagaliau susiprato ir vėl 
ėmė juokdariškai elgtis” .• LDK Vytautas 1430 09 
22 rašte nurodė kelią ordino 
magistrui į savo vainikavimo 
iškilmes: ” . o nakvoti mes 
prašome, kad Jūs atvyktumėte 
į Semeliškes. O anksti pirma
dienį pas mus į Trakus pus
ryčių a tv y k t i .”• Ištrauka iš Lietuvos 
metraščio, kaip Vytautas pri
piršo Jogailai ketvirtą žmoną: 
Jogaila jo  prašė pripiršti jau
nesnę kunigaikščio Simeono 
dukterį Sofiją, bet tas nenorėjo 
pažeminti savo vyresnės, nete
kėjusios dukters ir Jogailai 
siūlė ją. Kai Vytautas tai pra
nešė Jogailai, tas pasakė: “Aš 
pats žinau, kad vyresn io ji 
gražesnė, bet ji su ūsiukais, o 
tai reiškia, kad jinai agni merga 
(agn i-jud ri, sm arki, ener
ginga), o aš jau senas, nedrįs
čiau jos geisti”. Reikalas buvo 
diplomatiškai išspręstas, vy
resniąją pirmiau išleidus už 
kito didiko ir Sofiją sužiedavus 
su Jogaila.• Gan smulkiai aprašyta, 
kaip 1791 05 08 Gardine šau
niai švęstos karaliaus Stanis
lovo Augusto v a rd in ė s .• 1794 05 04 plk. Ja
sinskio, laikinojo LDK karo 
pajėgų komendanto atsišau
kimas dėl valdžios ir kariuo
menės organizavimo: “Tėvynė 
reikalauja visų jūsų apgynimo. 
Jūsų pačių interesas visus prie

Leonas Milcius

LIETUVA MANO, AR TU TAI MATAI?
Taip sunkiai slenka tos dienos sausio 
Su nerimu žmonės “Žinias” išklauso.
Nepriklausomybei, supranta - pavojus,
Vėl gali užtemti mūsų rytojus.

Renkasi žmonės, plaukia į aikštę 
Krūtinėm ginti Lietuvos Laisvę,
Rankomis kelia statybų plieną,
Į  viršų kyla betono siena.

Virš barikadų Trispalvės plaikstos,
Nelieka niekur takelio laisvo.
Dešimtys tūkstančių dorų piliečių 
Širdim atsiliepia, je i Laisvė pakviečia.

Vyrai santūrūs, jaunimas triukšmingas, 
Visi ir kiekvienas čia reikalingas. 
Moterys stovi, stovi vaikai - 
Lietuva mano, ar Tu tai matai?

Ar Tu tik matai, kiek Tavo gynėjų 
Prie barikadų, Tarybos atėjo?
Kokios jų  akys ir kiek ten drąsos, 
Stebėkis pasauli -  štai lobiai tiesos!

Darbus pametę, iš miestų ir kaimų - 
Iš Klaipėdos, Kauno, Raseinių, Sakių, 
Nuo Gargždų, nuo Anykščių, 
o šis iš pačios Utenos,
Visi, visi jie  vaikai vienos Lietuvos.

Liejasi dainos, į dangų kyla - 
Mylim Tėvynę, Laisvę jos mylim. 
Išgirski, Aukščiausias, giesmę ir maldą, 
Išgirski, Marija, Lietuvos vardą!

jo s  šaukia, ir tik ta i aklas, 
nematydamas savo laimės ir 
saugumo, galėtų prie jos vė
lu o t i s .” Po septynerių punktų 
seka aštuntasis: “ . Laikas 
mesti širdies minkštumą, ku
riuo visuomet mūsų kraštas 
d idžiavosi. P ersek iok ite  
išd a v ik u s . Tai yra žudikai, o 
ne Tėvynės g y n ė ja i .  Jūsų 
galioje išgelbėti Tėvynę, jeigu 
tik to norėsite. Norėkite arba 
ir jūs žūsite  jos griuvėsių  
u ž v e rs t i .”• Įvairios bylos iš 1540 
m.: apie paim tų bičių grą
žinimą, dėl pjudymo šunimis, 
sumušimo byla, dėl nužudymo 
ir sumušimo ir t.t.• 1638 -  burtininkavimo 
byla: 1662 -  pareiškimas apie 
nuostolius, patirtus per Chmel- 
n ickio  kazokų antpuolius; 
1755 -  Ponios Teodoros Visoc- 
kienės protestas prieš v y r ą .• 1712 Alytuje -  apie 
tarėjo pašalinimą iš pareigų ir 
nubaudim ą už ne te isėtus 
veiksmus; 1529 -  apie Vil
niaus miestiečius, trukdžiusius 
trakiškiams prekiauti; 1715 
Kretingoje -  apie peštynes ir 
susita ikym ą.• 1782 Rumšiškės: “Para
pijos mokykla turi kambarį su 
kamara, kurioje gyvena vargo
n in in k a s ., sugebantis moky
ti, tačiau nėra parapijiečių, 
norinčių leisti vaikus mokytis, 
žiemą susirenka keli m ies
telėnai, vasarą -  niekas.”• 1782-1783 Kretinga: 
“ .N e d a u g  kas nori mokytis

geom etrijos, todėl daugelis 
neturtingesniųjų ruošiasi tapti 
kunigais, klysta manydami, 
kad kunigam s geom etrijos 
neprireiks. Tose mokyklose 
vos vienas kitas b a jo r a s .”

xxxxx
Knygą rankose laikant, 

negalime negalvoti apie šių 
laikų Lietuvą, kurią pažįstame 
daugumoje iš žiniasklaidos. 
Šis kultūrin ių  -  m okslinių 
pastangų leidinys gražiai at
stovauja Lietuvai ir savo tema
tika, ir stebėtinai dideliu 3,500 
egz. tiražu. Vieną iš leidinio 
sudarytojų, Algirdą Baliulį, 
taip pat radau šiuo metu lei
džiamoje enciklopedijoje: tai 
1936 g. humanitarinių mokslų 
daktaras, nuo 1988 dirbantis 
Lietuvos istorijos institute, 
paruošęs ir kitų veikalų, 1998 
apdovanotas mokslo premija. 
Prie leidinio jis darbavosi su 
dr. E. Meilum. Suprantant, kad 
dokum entų tekstus reikėjo 
versti iš svetimų, senovinių 
kalbų, leidinio pasirodymas 
bendrą įspūdį tik didina. Kny
gą išle ido  V ilniaus dailės 
akademijos leidykla 2001 su 
Atviros Lietuvos fondo pa
rama.

Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje vasario 12 d. pri
staty tas penktasis leid in io  
“Lietuvos kariuomenės kari
ninkai 1918-1953” tomas. Šis 
tomas skirtas nepriklausomy
bės kovų pabaigai ir visiems 
artilerijos karininkams. LRT
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AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJĄ 
GALI TRANSLIUOTI PER 

PALYDOVĄ
A m erikos lietuvių  te le 

vizijos (ALTV) įkūrėjas Ar
vydas R eneckis sako, kad 
televizija Čikagoje atsirado iš 
bėdos ir iš poreikio. ALTV 
pasakoja apie kasdienį emig
ran tų  gyvenim ą -  apie jų  
darbus bei verslus. Nuolat 
rengia reportažus teisiniais 
klausimais -  aiškina naujus 
įstatym us ar jų  pakeitimus. 
A .Reneckis prieš em igruo
damas Lietuvoje kūrė doku
mentinius filmus, todėl neno
rėjo nutolti nuo šios veiklos.

Taigi 1995 metų pabaigoje 
startavo Am erikos lietuvių 
televizija. "Didžiąją pirmosios 
laidos dalį sudarė pasakojimas 
apie sausio 13-ąją, o kitą -  
reportažas apie pirm uosius 
lietuvius imigrantus", - pri
simena A.Reneckis. Pasirašę 
sutartį su kabelinės televizijos 
kanalu ALTV laidoms trans
liuoti buvo skirtas atrodytų 
labai nepatogus laikas -  šeš
tadienį nuo 7 iki 8 valandos 
ryto. "Iš pradžių manėm, kad 
tai absurdiškas laikas. Bet po 
metų, kai tą pačią laidą kar- 
todavom  ketvirtadienio va
kare, paaiškėjo, kad klydom.

Pasirodo, puikiam  lietu
viui, stropiam tautiečiui, šešta
dienio rytas yra puikus laikas. 
Nes tada jis daro pusryčius ir 
kelia vaikus į lituanistinę mo
kyklą, kuriems, beje, irgi rody- 
davom lietuvišką programėlę. 
O laidos pabaigoje dar ir pa- 
ragindavom, kad metas į litua
nistinę mokyklą. Žodžiu, mes 
labai "įsipaišėm" į lietuvišką 
kontekstą".

ALTV išsilaiko iš reklamos 
bei aukų.

Dabar ALTV laidas rodo 
antradieniais, ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais nuo 19 iki 20 
val. Iškart po lietuvių savo 
laidas rodo lenkai. Didžiausią 
transliacijos laiko dalį užima 
kinai. Kadangi Kinija vis dar 
komunistinė valstybė, todėl 
Kinijos valdžia eterio laiką 
perka propagandai skelbti.

Televizijoje nedaug nuo
la tin ių  darbuo to jų , tačiau  
laisvai samdomų yra apie 20. 
"Labai nustebau, tačiau man 
jau  teko  d irb ti su kokiais 
penkiais lietuviais m ontuo
tojais. Visi jie tokį darbą yra 
dirbę Lietuvos televizijose ir 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių atsiradę čia, Amerikoje. 
O operatorių Čikagoje yra, nes 
dažnas filmuoja vestuves ar 
kitus renginius. Taip pat yra 
profesionalių žurnalistų", -  
sako A.Reneckis.

Didelę transliacijos laiko 
dalį užima geriausios Lietuvos 
televizijos retransliuojamos 
laidos, jau pamėgtos vietos 
auditorijos. Ypač populiarus

tarp Amerikos lietuvių buvo 
sausio 13 -a i skirtas koncertas 
"Saukiu aš tautą".

Čikagoje ir jos apylinkėse 
gyvena apie 6 milijonai žmo
nių. Būtent tiek gali matyti šią 
te lev iz iją . "M ums dažnai 
skam bina įvairių  tau tyb ių  
žmonės ir klausia, ką jie matė. 
Pavyzdžiui, amerikiečiai, kai 
pamato Dainų šventės įrašus, 
nesuvokia, kad tokie dalykai 
apskritai gali vykti", - teigia 
ALTV vadovas.

Nepatiko Ž.Ilgauskas be 
marškinėlių

Televiziją žiūri įvairaus 
amžiaus žmonės, kurių po
reikiai labai skiriasi. Todėl ne 
visada pavyksta įtikti žiūrovui. 
Lietuvos televizijos eteryje 
atsiradus improvizacijų šou 
"Pagauk kampą" ALTV laidas 
retransliuodavo. "Tačiau vy
resniems šis šou visiškai ne
patiko, nes jų  manymu, visa, 
kas susiję su Lietuva turi būti 
rimta ir santūru. Tokie žiūrovai 
geriau stebėtų įrašą, kur vai
kinai ir merginos tautiniais 
rūbais sukasi šokio sūkuryje", 
- pasakoja A.Reneckis.

ALTV žiūrovai aktyviai 
reiškia savo nuomonę ir po
žiūrį. T elevizijos įkūrėjas 
prisimena, kad kai tik pradėjo 
vesti laidas iškart gavo pastabų 
dėl drabužių. Pirmose laidose 
jis filmavosi vilkėdamas pa
prastais marškiniais ir kakla
raiščiu. Netrukus redakcija 
gavo laišką ir čekį švarkui 
įsigyti. Nes vienai žiūrovei 
atrodė, kad ekrane vedėjas taip 
atrodyti negali.

V isai neseniai telev izi- 
ninkai kalbino krepšininką 
Žydrūną Ilgauską. "Po rung
tynių nuėjome į rūbinę, kur 
Ž .Ilgauskas mums atsakė į 
kelis klausimus. Jis sėdėjo be 
marškinėlių, kojas laikydamas 
lede ir su mumis kalbėjo. Sis 
interviu, o tiksliau krepšininko 
išvaizda ypač papiktino žiū
rovus. Vyresniojo am žiaus 
moterys skambino ir sakė, kaip 
mes gali rodyti pliką lietuvį 
vyrą", - juokėsi A.Reneckis.

Palydovinės programos 
projektą pavogė rusai? 
Nuo k itų  m etų p lan u o 

jam a, kad ALTV bus trans
liuojam a per palydovą. Tai 
reiškia, kad lietuviškas prog
ramas ištisą parą bus galima 
ž iū rėti v iso je  J u n g tin ių  
A m erikos Valstijų ter ito 
rijoje. Televizijos programų 
tinklelis bus sudarytas LTV2

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

Karo muziejus Kaune. Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. D̂ r. Leono Milčiaus nuotr.

KARO MUZIEJAUS STEIGĖJA TAPO KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA
Kultūros m inisterija Vy

tauto Didžiojo karo muziejaus 
steigėjo teises perduos Krašto 
apsaugos ministerijai. Iškilmės 
įvyko Lietuvos valstybės at
kūrimo dieną, vasario 16-ąją, 
m inint 85-ąsias m uziejaus 
įkūrimo metines.

programos pagrindu.
Pasak A.Reneckio, lietu

viškos palydovinės programos 
projektas dvejus su puse metų 
buvo pavogtas. "Vienoje di
džiausių Am erikos satelito 
kompanijų didelę įtaką turi 
rusai. Projektas, kurių mes 
parašėme tris, pasimeta kom
panijos viduje. Tai tęsėsi tol, 
kol pagrasinome kompanijai 
lie tuv ių  a tstovais  Senate. 
Mums rūpėjo gaut bent kokį 
atsakymą į savo projektą", - 
teigia ALTV vadovas.

A.Reneckis sako, kad kai 
ALTV gavo raštą, patvirtintą 
dviejų satelito  kom panijos 
viceprezidentų parašais, staiga 
iškilo klausimas kompanijos 
viduje, ar Amerikoje yra pa
kankamai lietuvių, kurie tokį 
kanalą prenumeruotų.

Dabar JAV gyvena apie 
m ilijoną lietuvių. Armėnai, 
kurių Jungtinėse Valstijose yra 
daug mažiau, jau turi paly
dovinę televiziją.

ALTV vadovui susitikus su 
kompanijos atstove, paaiškėjo, 
kad ji yra rusė ir maža to, ji 
ėmė cituoti pirm ąjį dingusį 
lietuvių palydovinės televi
zijos projektą. "Paklausus, iš 
kur ji gavo duomenis, moteris 
atsakė, kad skaito mano para
šytą projektą. Aš atsakau, kad 
dokum entai dingę. M oteris 
man prisipažino, kad projektas 
ant jos stalo gulėjo dvejus 
metus", - teigia A.Reneckis.

LGITIC

"Tokiu būdu atstatyta "isto
rinė tiesa” : nuo 1921 iki 1940 
metų Karo m uziejus ir p ri
klausė Krašto apsaugos minis-

terijai”,- sakė Vytauto Didžiojo 
karo m uziejaus direktorius 
Juozas Jurevičius.

LGITIC

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami 
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto 
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda 
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. rug
pjūčio 21 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą  savo artim iesiem s ne tik  čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių (JAV ar Kanadoje), kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgom is, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir 
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

mailto:amberwings@mac.com
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Netekusiai savo vyro

A. f  A.
VALDO ŽIEDONIO,

Gilią užuojautą siunčiam žmonai VALDONEI, sūnui 
TADUI, dukrai LINAI, broliu i, seseriai ir jų  
šeimoms.

Don ir Marija 
Atkinson iš Australijos

MIRĖ ARMINAS LIPŠYS

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.
KOVO 4 d., šeštadienį 6 v.v. tradicinė: “Žaibo diena 2006”
-  Recher Hall (Slovenian Society Home), 20713 Recher Ave., 
Euclid, OH. Rengia Clevelando LSK “Žaibas” .
KOVO 11 d., 6 v.v. Dievo Motinos parapijos didžioje salėje - 
“Draugystės vartai”, jaunimo šokių ir dainų koncertas.
KOVO 26 d. sekmadienį 11:00 v.r. tuojau po mišių įvyks 
tradicinė Kaziuko mugė - Dievo Motinos parapijos salėse. 
Rengia Clevelando skautija.
BALANDŽIO 8 ir 9 dienomis Clevelando ateitininkų metinė 
šventė.
BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. M otinos dienos priešpiečiai 
Šv.Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 20 d. “E xultate” organizuojam as koncertas 
“A tsiliepk daina!” D alyvauja visos C levelando grupės 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje (“Exultate” , 
“Svaja”, “Naujoji intriga”, ir “Šauktukas!”).
GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
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 
parapijos rudens šventė.

Išėjus į Amžinybę 
“Čiurlionio” ansamblio nariui

A. f  A.
EVALDUI ŽIEDONIUI,

Nuoširdžiai užjaučiu šeimą ir artimuosius.

“Čiurlionietis” dr. E. Jarašūnas

A.f A.
MEČIUI AUKŠTUOLIUI.

“Čiurlionio” ansamblio nario Mečio Aukštuolio 
netekties valandą nuoširdžiai užjaučiu žmoną 
GENOVAITĘ ir artimuosius.

“Čiurlionietis” dr. E. Jarašūnas

Visai nelauktai 2006 m. 
sausio mėn. 23 d. savo bute 
Huettenfelde, širdies infarkto 
ištiktas, mirė žymus Vokietijos 
lietuvių visuomenininkas Ar
minas Lipšys. Velionis buvo 
gimęs 1937 m. gegužės mėn. 
14 d. Laumalių kaime žemaičių 
ūkininkų šeimoje. Trijų metų 
būdamas, su tėvais išvyko į 
Vokietiją. Karo metu gyveno 
vokiečių stovyklose Lenkijoje, 
po karo lietuvių pabėgėlių (DP) 
stovykloje Špakenberge šiaurės 
Vokietijoje. Vėliau su tėvais 
apsigyveno Eggebeke prie 
Danijos, kur baigė mokyklą. 
Apsigyvenęs ev. kun. J. Urdzės 
bendrabutyje Bonnoje, išsi
mokė daržininku, keletą metų 
dirbo lietuvių darbo kuopose 
prie amerikiečių armijos, o 
paskui iki pensijos dirbo Hof- 
fmanno mašinų statybos fabri
ke Pfungstadte. Arminas Lipšys 
buvo baigęs pagrindinę mokyk
lą ir po to lankė įvairius kursus 
Liaudies universitete, keldamas 
savo kvalifikaciją. Todėl jis 
mašinų gamykloje iškilo iki 
skyriaus viršininkų. Vadovavo 
skyriui, kurį šiaip patikėdavo 
tik inžinieriui.

Arminas Lipšys buvo labai 
apsišvietęs ir apsiskaitęs. Jis 
buvo geras pasaulinės literatū
ros, ypač vokiečių literatūros 
žinovas, domėjosi muzika ir 
menu.

Velionis buvo labai veiklus. 
Jis priklausė Vokietijos lietuvių 
socialdem okratų draugijai, 
vienu laiku buvo ir Vokietijos 
socialdemokratų partijos narys 
bei Darmstadto jaunųjų socia
listų vadas.

Vokietijos lietuvių bendruo
menėje jis reiškėsi nuo 1968 m. 
Buvo Darmstadto, vėliau Ro
muvos apylinkės pirmininkas. 
Jis pradėjo leisti aplinkraštį - 
laikraštėlį. Jo logo apylinkė 
naudoja dar ir dabar. Jis užvedė 
apylinkės veiklos album ą, 
ruošė piknikus ir iškylas, naujų 
metų sutikimus ir karnavalo 
šventes. Įsteigė literatūros bū
relį, kuris aptardavo lietuvių 
rašytojų kūrinius. Į tokį susi
rinkimą buvo pakvietęs rašy
toją Algirdą Landsbergį iš JAV- 
bių. Apylinkės nariai susirink
davo ir pakuodavo siuntinius

Lenkijos lietuviams, kuriems 
tuo metu pagalba buvo labai 
reikalinga. 27 metus jis buvo 
Vokietijos LB tarybos narys, 20 
metų priklausė Vokietijos LB 
valdybai, 8 metus buvo pirmi
ninku. Jis padėjo ruošti kelias 
Sodo šventes lėšoms telkti, IV 
Pasaulio  lie tuv ių  jaunim o 
kongresą 1979 m. ir Europos 
Lietuvių Dienas Lampertheime 
1989 m.

Daugiausiai jam teko dirbti, 
kai Lietuva atstatė savo nepri
klausomybę. Arminas Lipšys, 
kaip Vokietijos LB pirnininkas, 
paaukojo visą savo laisvalaikį, 
lankydamas įvairius vokiečių 
susirinkimus, organizacijas, 
partijų atstovus ir redakcijas, 
bandydamas juos įtikinti, kad 
Vokietija privalo pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybę. Daž
nai, kai reikėdavo, jis išdrįsda
vo pasakyti ir griežtesnių žo
džių vokiečių politikams, kurie 
Lietuvos atžvilgiu užimdavo 
abejingą poziciją.

Ypatingai jis rūpinosi Vo
kietijos LB valdybos įsteigtu 
Informacijos centru. Jis pasi
rūpino, kad iš Lietuvos būtų 
atsiųstas Seimo narys Antanas 
Račas, kuris šiam centrui labai 
sėkmingai vadovavo.

Jis rūpinosi ir labdara, suor
ganizuodavo vokiečių pagalbą 
Lietuvai, pats iki mirties buvo 
Labdaros draugijos pirmininku.

1990 m. dalyvavo Lietuvos 
vyriausybės atstovo užsienio 
lietuvių  reikalam s suorga
nizuotoje kelionėje į Sibirą. 
Arminas Lipšys supažindino 
Sibiro lietuvius su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene ir ragi
no juos į ją  įsijungti. Taigi, jo 
pagalba Altajuje įsikūrė Bar- 
naulo lietuvių bendruomenė.

Jam ypatingai rūpėjo ir Va
sario 16-osios gimnazijos rei
kalai. Jis vadovavo Gimnazijai 
remti fondui ir ilgus metus buvo 
kuratorijos narys. Jis atlikdavo 
ir labai daug praktiškų darbų: 
dalyvaudavo talkose, atlikdavo 
įvairius rem ontus, rūpinosi 
parku, užveisė rožynus. Dirb
davo daug, neprašydamas jokio 
atlyginimo.

Arminas draugų atmintyje 
liks kaip linksmas žmogus, 
kuris mėgdavo kelti dideles

DIRVAI
AUKOJO

G.Lazdinis, Euclid, O H ......  100

G.Valiukėnas, Chicago, IL ......45

V.Staškus, St.Pete B., F L ........30

P.Pagojus, Detroit, M I ............22

E.Černius, Worchester, MA ... 15 

VJanuškis, Cleveland, OH .... 15 

R.Guzulaitis, Indianapolis, IN. 10 

E.Jakulis, Willoughby, OH .... 10 

A.Balas, Cleveland, OH .........  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

puotas, dažniausiai gimtadienių 
proga, kuris susikviesdavo 
daug žm onių, dainuodavo, 
šokdavo, juokaudavo. Jis vi
siems buvo draugiškas ir pa
slaugus.

Arminas buvo vedęs lietu
vaitę Bronislavą Paulauskaitę, 
užaugino du vaikus -  Laimą ir 
Martyną. Martynas ką tik baigė 
studijas ir įsigijo biologijos 
diplomą. Arminas jau kvietė 
savo draugus atšvęsti sūnaus 
diplomą, bet šios šventės nebe
sulaukė. Jo žmona yra Vasario 
16-osios gimnazijos mokytoja.

Armino Lipšio urna buvo 
laidojama Palangoje. Sausio 
27 d. H uettenfeldo kapinių 
koplyčioje su juo atsisveikino 
Vokietijos lietuviai ir vietos 
vokiečiai. Susirinko arti 200 
žmonių. Atsisveikinimo apei
gas atliko ev. kun. R. Fuhr, 
dalyvaujant velionio kaimynui 
katalikų kunigui J. Dėdinui. 
Arminą išlydėję, visi susirinko 
į katalikų bažnyčią. Čia pa
maldoms taip pat vadovavo ev. 
kun. R. Fuhr. Pamaldų pra
džioje su velioniu atsisveikino 
Vokietijos LB pirm ininkas 
Antanas Šiugždinis, gimna
zijos direktorius Andrius Šmi
tas, Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijos pirmininkas 
dr. Vilius Lėnertas ir Romuvos 
apylinkės pirmininkė Marytė 
Dambriūnaitė-Šmitienė. Jie, 
kaip ir kun. R. Fuhr, iškėlė 
velionio nuopelnus. Gimna
zistė Ignė Aperavičiūtė per
skaitė velionio dukters Laimos 
atsisveikinimo laišką tėvui. Po 
pamaldų katalikų kunigai kun. 
J. Dėdinas ir gimnazijos kura- 
torijos narys kun. V. Vaitie
kūnas atnašavo gedulingas 
mišias.

Andrius Smitas
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SPORTO ŽINIOS

Š. Jasikevičius: NBA VERSLAS SVARBIAU UŽ ŽAIDIMĄ

E uropoje ryšk iausia  
žvaigžde tapęs Šarūnas Jasi
kevičius, kuris beveik dešimt
metį laukė galimybės patekti į 
stipriausia pasaulyje krepšinio 
lyga vadinamą NBA, šiandien 
yra nusivylęs šios lygos ko- 
mercializacija.

Naujienų agentūros Reuters 
korespondentui Vašingtone 
Steve Ginsburg lietuvis prisi
pažino, kad didžiulis NBA 
dėmesys pinigams tirpdo jo  
entuziazmą žaisti šioje lygoje.

“Mane nustebino tai, kad 
NBA tokią svarbią vietą užima 
verslas. Čia nėra žaidžiamas 
vien tik krepšinis, kaip būdavo 
Europoje ar koledžo laikais. Čia 
pirmoje vietoje yra verslas“, - 
sakė Š. Jasikevičius. Jo nuomo
ne, tokia krepšinio komercia- 
lizacija yra žalinga pačiam  
žaidimui. “Tai yra blogai. Tai 
daug atima iš paties žaidimo, 
mažina meilę žaidimui. Su tuo 
susiduriu pirmą kartą“, - ap
gailestavo lietuvis.

Mato ir teigiamų pusių
Nepaisant per didelio NBA 

dėmesio pinigams, Š. Jasike- 
vičius pripažįsta, kad žaidimas 
šioje lygoje yra “kažkas labai 
ypatingo. Čia susirenka geriau
si žaidėjai. Kiekvieną vakarą 
tenka varžytis su geriausiais. 
Nuolatinis aplinkos keitimas, 
kelionės. Visa tai gali būti gana 
įdomu”, - teigė krepšininkas.

Kas vakarą žaidžia 
vis geriau

Nors Š. Jasikevičius rinko 
vieną titulą po kito Europoje, 
NBA klubai ilgą laiką manė, 
kad jis nesugebėtų žaisti šioje 
lygoje. Galiausiai 2005-aisiais 
lietuviui šansą suteikė Indianos 
“Pacers” klubas.

Klubo prezidentas Larry 
Bird įsitikinęs, kad, pasirink
dami Š. Jasikevičių, jie nepra
šovė pro šalį. “Jis žaidžia taip, 
kaip šis žaidim as turi būti 
žaidžiamas. Jis yra komandos 
žaidėjas”, - sakė L. Bird. “Šioje 
lygoje vaikinai yra didesni, 
stipresni ir greitesni. Bet jis 
žaidžia vis geriau kiekvieną 
vakarą”, - pridūrė jis.

Ateityje galėtų tapti 
treneriu

JAV pabaigęs universitetą, 
Š. Jasikevičius nesulaukė NBA 
skautų susidomėjimo, nes buvo 
laikomas per lėtu žaidėju. O 
kaip dabar?

“Ši lyga yra kieta. Kiekvie
ną minutę aikštėje jauti spau
dimą, nes lygoje konkurencija 
labai arši”, - pabrėžė “Pacers” 
treneris Rick Carlisle.

Tačiau, anot jo, įžaidėjas iš 
L ietuvos su tuo spaudim u 
puikiai susitvarko. “Visus savo 
fizinius trūkumus jis kompen
suoja savo pastangomis, žai-

\

2003 m. Šarūnui Jasikevičiui pasirašius sutartį su Tel Avivo klubu 
“M accabi”, visi Izraelyje žinojo, jog  jis  vienas geriausių įžaidėjų 
Europoje. Tačiau jo  asmenybė jiem s buvo mįslė.

dimo išm anym u bei s tud i
juodamas oponentus”, - sakė R. 
Carlisle. Jis atskleidė, kad Š. 
Jasikevičius praleidžia daug 
laiko žiūrėdamas vaizdajuostes 
ir studijuodamas savo būsimų 
varžovų žaidimą, todėl žino 
visas jų stipriąsias puses, trūku
mus ir įpročius. “Tai tikro 
krepšinio specialisto požymis. 
Galbūt net būsimo trenerio, jei 
tik jis norės tuo užsiimti” , - 
teigė R. Carlisle‘as.

Dalyvaus Visų žvaigždžių 
savaitgalyje

Indianos “Pacers” klubui šį 
sezoną sekasi prasčiau nei 
prognozuota. Traumas patyrus 
keliems žaidėjams ir pašalinus 
iš komandos Ron Artest, lietu
vis aikštėje praleidžia vis dau
giau laiko ir pelno vidutiniškai 
beveik po devynis taškus.

Bet Š. Jasikevičius teigia, 
kad asmeninė statistika jam  
nerūpi, svarbiausia -  pergalės. 
“Man tiesiog labai patinka būti 
aikštėje kiekvieną vakarą, var
žytis ir stengtis padėti savo ko
mandai”, - sakė jis.

Š. Jasikevičius teigė pama
žu priprantantis prie naujos 
lygos: “Kasdien vis labiau 
apsiprantu su sistema, su NBA, 
su viskuo, kas čia vyksta”.

Lietuvio žaidimas jau sulau
kė ir pirmojo įvertinimo -  jis 
išrinktas dalyvauti Visų žvaigž
džių savaitgalyje. Š. Jasike- 
vičius žais už geriausių NBA 
naujokų rinktinę, kuri vasario 
17 dieną varžysis su geriausiais 
lygos antramečiais.

http://today.reuters.com;
www.omni.lt

ŽAIDYNĖSE KOMANDŲ 
RIKIUOTĖJE PIRMAUJA 

JAV
Turino žiemos olimpinėse 

žaidynėse po vasario 16 d. 
išdalintų dar septynių medalių 
komplektų ir toliau pirmauja 
JAV sportininkai, iškovoję 6 
aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos 
medalį. Išdalijus 33 olimpinių 
apdovanojimų komplektus, į 
antrą vietą pakilo Vokietijos - 
5 aukso, 4 sidabro ir 1 bronzos 
medalis, į trečiąją poziciją nu- 
stumdama Rusijos atstovus, 
kurių sąskaitoje 4 aukso, 2 
sidabro ir 4 bronzos medaliai.

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)

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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