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

Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų rūmų pirm ininko Dennis Hastert svečias buvo Lietuvos Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas, kuris lankėsi W ashingtone, dalyvavo pasitarim uose su aukštaisiais 
pareigūnas ir sausio 31 dieną klausėsi JAV Kongreso rūm uose prezidento George Bush metinės kal
bos valstybės klausimais. LR ambasados nuotr.

LIETUVOS SEIMO PIRMININKO 
VEIKLA WASHINGTONE

B.JELCIN STEBISI, KODĖL RUSIJOJE IKI ŠIOL 
VERTINAMAS LENIN IR STALIN

Pirmasis Rusijos preziden
tas Boris Jelcin stebisi, kodėl 
daugeliui žmonių Rusijoje V. 
Lenin ir J.Stalin iki šiol turi au
toritetą. "Mano (įžymiausių 
praėjusio šimtmečio politikų) 
sąraše nebus nei Lenin, nei Sta
lin, kuriuos tebedievina dalis 
mūsų politikų. Ir man tai yra 
mįslė", - sakė B.Jelcin interviu 
laikraščiui Izvestija. "Tai juk 
taip paprasta - perskaityti is
torinius dokumentus, suvokti, 
kiek aukų patyrė šalis, kiek 
milijonų žmonių gyvybių nete
ko dėl šių po litikų  ba rba
riškumo ir nežmoniškumo. Bet 
ne, Stalin tebėra populiarus, o 
Lenin - mauzoliejuje Raudono
joje aikštėje", - pridūrė jis.

B.Jelcin, kuris šalies vado
vo pareigas ėjo nuo 1991 metų 
iki 1999-ųjų gruodžio 31 die
nos, kai Naujųjų metų išva
karėse netikėtai paskelbė atsi
statydinantis iš šalies vadovo 
posto ir savo įpėdiniu paskyrė 
tuomet ne itin gerai žinomą 
Vladimir Putin, vasario 1 d. 
minėjo savo 75-ąsias gimimo 
metines.

Prisim indam as pasitrau
kimą iš politikos jis pažymėjo, 
jog "vyko negailestinga kova, 
kas po to vadovaus Rusijai".

"Du pagyvenę po litika i 
(B.Jelcin jų  neįvardijo), susi
vieniję nusprendė 2000 metais 
vadovauti šaliai. Juos rėmė da
lis stambiųjų verslininkų. Šiai 
grupei priklausė federaliniai 
kanalai, stambūs laikraščiai ir 
žurnalai. Visus savo išteklius jie

metė prezidentui, vadinasi, 
visam tam, ką jis siūlo šaliai, 
diskredituoti", - prisiminė B. 
Jelcin.

75-ASIS B. JELCIN 
GIMTADIENIS

Tarptautinės arenos poso
vietiniu laikotarpiu veikėjai vėl 
susitiko Maskvoje, kur iškil
mingai atšventė 75-ąjį paprastų 
rusų ignoruojamo Boris Jelcin 
gimtadienį.

Pasveikinti žmogaus, kuris 
nulėmė istorinį, bet chaotišką 
naujos Rusijos užgimimą, į po
būvį Kremliuje atvyko buvęs 
JAV prezidentas Bill Clinton ir 
buvęs Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl. Šis trejetas 10-ajame 
dešimtmetyje garsėjo neforma
liais susitikimais, tarp kurių 
buvo Kohl ir Jelcin pėrimasis 
pirtyje, ir kūrė posovietinės 
eros pasaulį.

Pobūvis Kremliuje, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 250 po
litikų ir kitų garbingus postus 
užimančių asmenų, buvo gera 
proga, kai B.Jelcin atsidūrė 
dėmesio centre.

B.Jelcin retai pasirodo vie
šumoje, bet neseniai per tele
viziją parodytoje filmuotoje

RUSIJA NELAIKO “HAMAS” TERORISTAIS
Rusijos prezidentas Vladi

mir Putin pareiškė, kad gru
puotės “Hamas” pergalė pales
tiniečių parlamento rinkimuose 
sudavė smūgį Jungtinių Valstijų 
diplomatijai Artimuosiuose Ry
tuose. V.Putin, be kita ko, paste-

medžiagoje jis atrodė labai ge
rai kaip žmogus.

V.Putin per spaudos konfe
renciją, kurią transliavo televi
zija, sveikindamas savo pirm
taką, sakė, kad valdant B.Jelcin 
"Rusijos piliečiai gavo tai, kas 
svarbiausia, - ... laisvę".

Kaip tik tai pirmiausia ir 
prisimena šalininkai žmogaus, 
kuris 1991 metais per despe
ratišką sovietų griežtosios lini
jos šalininkų mėginimą išsau
goti valdžią užlipo ant tanko 
prie parlamento rūmų, sutelkė 
tūkstančius taikių gyventojų bei 
svarbius armijos dalinius ir pa
keitė istorijos kursą.

Kaip pirmasis posovietinės 
Rusijos prezidentas B.Jelcin 
įgyvendino reformas, dėl kurių 
komunistinė ekonomika įžengė 
į modernų amžių, skatino po
litinį pliuralizmą ir sudarė są
lygas energingai, laisvai ži- 
niasklaidai. "Šalis buvo ati
traukta nuo bedugnės krašto, - 
verslo dienraštyje Kommersant 
rašė B.Jelcin ekonomikos min
istras Jevgenij Jasin. - Jis davė 
mums laisvę".

Tačiau dabar Rusijoje to
kios lojalumo B.Jelcin apraiš
kos yra retas dalykas. Delfi

bėjo, kad Rusija niekada ne
laikė “Hamas” teroristine orga
nizacija, tačiau, pasak jo, tai 
nereiškia, kad Maskva pritaria 
grupuotės veiksmams.

Rusijos prezidentas taip pat 
pabrėžė, kad islamistų orga-

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas vizito metu Jung
tinėse Amerikos valstijose, Va
šingtone, tarėsi su JAV Atstovų 
rūmų pirmininku Dennis Has
tert bei atstovu iš Illinois vals
tijos, Baltijos grupės Kongrese 
vienu iš pirmininkų John Shim- 
kus.

Atstovų rūmų pirmininkas 
susitikime su Lietuvos vadovu 
sakė, kad jam  ypač malonu 
matyti Lietuvos demokratijos 
pasiekimus, reformų sėkmę, 
spartų ekonominį augimą, bei 
Lietuvos ryžtą dalintis šių lai
mėjimų patirtimi su kaimynais. 
D.Hastert pabrėžė, kad demo
kratijos sklaidai ir įsitvirtinimui 
regione yra svarbus Lietuvos, 
kaip labai sėkmingai reformas 
įgyvendinusios šalies, pavyz
dys.

"Aš atstovauju Illinois vals
tijos rinkėjus, kurių tarpe yra 
daug lietuvių, ir džiaugiuosi 
matydamas, kad daugelis jūsų 
tautiečių, atkeliavusių į Ame
riką, ir toliau didžiuojasi savo 
Tėvyne," kalbėjo D. Hastert.

A.Paulauskas pažadėjo, kad 
Lietuva ir toliau aktyviai dalin
sis demokratinių ir rinkos re
formų patirtimi su kaimyninė
mis valstybėmis. Seimo pirmi
ninkas, padėkojęs už JAV para
mą NATO Baltijos šalių oro 
erdvės patruliavimo misijai, 
pažymėjo šios misijos pratę
simo svarbą. Toks patruliavi
mas, anot Seimo vadovo, lei
džia Lietuvai savo ribotus re
sursus nukreipti į kitas sritis, 
tokias kaip Lietuvos prisiimta 
misija Afganistane.

A.Paulauskas Atstovų rūmų 
pirmininko paprašė paremti

CONDOLEEZZA RICE TIKISI IŠ ES 
TVIRTOS POZICIJOS

Baltieji rūmai tikisi, kad jų 
partneria i E uropoje užim s 
tvirtą poziciją dėl pagalbos 
Palestinos savivaldai, je i į 
valdžią ateis radikalus isla- 
mistinis judėjimas "Hamas", 
pareiškė JAV Valstybės sekre
torė Condoleezza Rice. Ji kal
bėjosi su žurnalistais lėktuve 
pakeliui į Londoną, kur sausio 
30 d. įvyko vadinamojo Arti-

nizacija turi pripažinti Izraelį. 
Tai jis pareiškė Kremliuje su
rengtoje spaudos konferencijo
je Rusijos ir užsienio žurnalis
tams. Penktoje nuo 2001 metų 
spaudos konferencijoje buvo 
daugiau nei tūkstantis žinia- 
sklaidos atstovų. LRT

Lietuvos siekį tapti bevizio re
žimo su JAV programos nare, 
nes Lietuvos įtraukimas į šią 
program ą paskatintų dviejų 
valstybių žmonių kontaktus. 
Pirm ininkas pažymėjo, kad 
Lietuva ir toliau vykdys bevi
zio režimo su JAV programos 
kelio gairių planą. Jis pažymė
jo, kad šiuo metu vienas svar
biausių Lietuvos laukiančių už
davinių - energetinio saugumo 
didinimas. "Tai svarbu ne tik 
Lietuvai, bet ir visai Europos 
Sąjungai," -  pareiškė A. Pau
lauskas. Energetinio saugumo 
klausimai buvo svarstomi ir va
sario 1 d. Strateginių ir tarptau
tinių studijų centro surengtame 
seminare, kuriame Seimo pir
mininkas perskaitė pranešimą 
apie Lietuvos energetinį saugu
mą Europos kontekste. A.Pau- 
lauskas pažymėjo, kad sausio 
mėn. pradžioje kilusi "dujų 
krizė" tarp Rusijos ir Ukrainos 
tapo rimtu signalu Europos Są
jungai persvarstyti savo energe
tinę politiką. "ES reikia aiškios, 
bendros ir darnios energetinės 
politikos," -  kalbėjo Lietuvos 
Seimo vadovas. Taip pat kad 
būtina, jog ES ir JAV vieningai 
ragintų Rusiją užtikrinti saugų 
ir skaidrų energetinių išteklių 
teikimą, kuris remtųsi aiškia ir 
suprantama politika. "Visa tai 
neatsiejama nuo demokratinių 
reformų likimo Rusijoje." A. 
Paulauskas dar pabrėžė, kad 
patikim am  dujų teikimui iš 
Rusijos užtikrinti svarbu, kad ši 
ratifikuotų Europos energijos 
chartiją. Jis taip pat dalyvavo 
Maldos pusryčių renginyje Va
šingtone.

LR ambasados inf.

mųjų Rytų diplomatinio ket
verto posėdis. Į šį "ketvertą", 
be JAV, įeina Jungtinės Tautos, 
Rusija ir Europos Sąjunga.

C.Rice priminė, kad ES ir 
JAV priskiria judėjimą "Ha
mas" prie teroristinių organiza
cijų.

Pasak jo s, "neįm anom a 
remti taikos derybų partnerio, 
kuris nepripažįsta kito partne
rio teisės egzistuoti".

ES yra didžiausia Palesti
nos savivaldos donorė.

Po "Hamas" pergalės rinki
muose JAV paskelbė, kad jos 
peržiūrės savo poziciją dėl pa
galbos palestiniečiams, jeigu 
šis islamistinis judėjimas ateis 
į valdžią. LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Sovietų okupacijos pradžią žyminčią birželio 15-ąją, dabar 

minimą kaip Okupacijos ir genocido diena, siūloma vadinti Ko
munizmo nusikaltimų aukų atminimo diena. Tokį pasiūlymą grupė 
parlamentarų vasario 2 d. įregistravo Seimo posėdžių sekretoria
te, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius. Idėjos autorius, 
socialliberalas Gediminas Jakavonis įsitikinęs, jog birželio 15-ąją 
minėdama kaip Komunizmo nusikaltimų aukų atminimą, Lietuva 
dar kartą pabrėžtų pasauliui, kad totalitariniai komunistiniai reži
mai, kaip ir nacizmas, yra žmonijos genocido įrankis.

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) buvo 
priimta aštrias diskusijas sukėlusi komunistinius režimus smer
kianti rezoliucija. Rezoliucijai pritarta, tačiau nebuvo patvirtintos 
rekomendacijos, tarp kurių - ir siūlymas Europos valstybėse 
paskelbti komunizmo nusikaltimų aukų atminimo dieną. "Ne
paisant to, kad šioms rekomendacijoms nebuvo pritarta, Lietu
vai ir jos piliečiams, praėjusį šimtmetį nukentėjusiems nuo to
talinio komunistinio režimo, yra aktualu minėti šią dieną. Birže
lio 15-ąją Europos politikos kontekste tampa aktualu įvardinti 
kaip komunizmo nusikaltimų aukų dieną", - pranešime cituoja
mas Seimo delegacijos ETPA atstovas G.Jakavonis.

Sovietų okupacijos pradžią žyminčios Okupacijos ir geno
cido dienos išvakarėse, birželio 14-ąją, kuri vadinama Gedulo 
ir vilties diena, Lietuva mini masinių komunistinio režimo 
trėmimų pradžią. 1940 metų birželį, grasindama jėga, Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą, o po metų surengė masinius vietos 
gyventojų trėmimus į SSRS lagerius ir kalėjimus.

Antrus metus iš eiles nepatenkinamo tarnybinės veiklos 
įvertinimo sulaukusi Ona Jakštaitė neteko Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos vadovės posto. Vienas ja i pažertų 
priekaištų - O.Jakštaitė iki šiol neturėjo leidimo dirbti su slapta 
informacija. Kol bus paskirtas naujas įstaigos vadovas, šias pa
reigas pavesta eiti direktoriaus pavaduotojai Ritai Vaitkevičie
nei. Atleisti O.Jakštaitę Vyriausybės vadovas ryžosi gavęs 
atitinkamą siūlymą iš valstybės tarnautojų vertinimo komisi
jos. Ji tik patvirtino paties A.Brazausko skeptišką nusiteikimą 
inspekcijos direktorės atžvilgiu.

Lietuva, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybė
mis, daugeliu atžvilgių pirmauja pagal moterų ir vyrų teisių lygy
bės įgyvendinimą ir yra pasirengusi Europos lyčių lygybės ins
tituto įkūrimui Vilniuje. Tai Europos Parlamento plenarinėje 
sesijoje sakė europarlamentaras Justas Paleckis, komentuodamas 
pranešimą dėl moterų ir vyrų lygybės ES. Sprendimas dėl Eu
ropos lyčių lygybės instituto vietos bus priimamas aukščiausiu 
lygiu - ES šalių vyriausybių vadovų konferencijoje. ES yra laiko
masi nuostatos, kad naujosios ES agentūros turėtų būti steigia
mos naujosiose šalyse narėse. Lietuva norą įkurti institutą ofi
cialiai pareiškė pirmoji. Tačiau šį institutą matyti savo šalyse 
taip pat pageidauja ir kai kurios kitos ES naujokės. Pirmą kartą 
Europos lyčių lygybės instituto idėja kilo dar 1995 metais. Lie
tuvos Vyriausybė tokio instituto steigimo idėjai pritarė dar prieš 
pusantrų metų ir aptarė veiksmus šiam siekiui įgyvendinti.

Mokėjimo kortelėmis Lietuvoje naudojasi beveik 60 proc. 
Lietuvos gyventojų, o beveik ketvirtadalis jų  savo piniginėse 
nešioja dvi ir daugiau mokėjimo korteles, rodo visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės RAIT atliktas apklausa. 
Tyrimo duomenimis, viena ar keliomis mokėjimo kortelėmis 
Lietuvoje naudojasi 58,8 proc. gyventojų, jomis teigė nesinau- 
dojantys 40,5 proc. apklaustųjų.

Lietuvos gyventojai nepritaria už Konstitucijos pažeidimus 
iš prezidento pareigų pašalinto Rolando Pakso galimam 
sugrįžimui į didžiąją politiką. Tai rodo gyventojų apklausa, kurią 
sausio mėnesį atliko Rinkos analizės ir tyrimų grupė RAIT. Ap
klausos duomenimis, R. Pakso ketinimams grįžti į didžiąją poli
tiką nepritaria 43,9 proc. respondentų, iš jų 41,4 - nepritaria, 2,5 
proc. - iš dalies nepritaria. Eksprezidento grįžimui pritartų 38,4 
proc., iš jų 27,1 proc. - pritartų, 11,3 proc. - iš dalies pritartų.

Susikompromitavusį Liberalų demokratų partijos vadą 
didžiojoje politikoje vėl norėtų matyti daugiausia 55-64 metų ir 
65-74 metų amžiaus grupių žmonės (atitinkamai 38 ir 32 proc.), 
uždirbantys iki 300 litų per mėnesį (35,2 proc.), turintys pra
dinį išsilavinimą (39,5 proc.), gyvenantys kaime. R. Pakso de
klaruojamiems ketinimams grįžti į didžiąją politiką daugiausia 
nepritaria net trijų amžiaus grupių tarp 15 ir 44 metų (nuo 42 
iki 47 proc.) respondentai, uždirbantys daugiau kaip 600 litų 
per mėnesį (53,1 proc.), turintys aukštąjį arba aukštesnįjį (atitin
kamai 58,6 ir 43,7 proc.) išsilavinimą, gyvenantys didžiausiuo
se Lietuvos miestuose. R. Paksas ir jo  šalininkai toliau skleidžia 
versiją apie tariamą sąmokslą prieš jį ir esą neteisėtą nušalinimą, 
nors teisininkai pabrėžia, kad išteisinimas baudžiamojoje by
loje nepaneigė jo  politinės atsakomybės. LG0TIC

JAV prezidentas George Bush kalba Kongreso rūmuose, sausio 31 
d. metiniame pranešime -  State of the Union -  šio krašto žmonėms 
apie valstybės reikalus, kaip to reikalauja Konstitucija. AP

MEKSIKA ĮSPĖJA JAV DĖL SIENOS ŽLUGIMO

Meksikos prezidentas per
spėjo JAV vyriausybę, kad pla
nuojama siena, skirsianti JAV 
teritoriją nuo Meksikos žlugs. 
"Tai, ko nepadaro politikai, 
padaro piliečiai", -  pareiškė

"HAMAS" VADAS RAGINA 
ES NEMAŽINTI PAGALBOS

Vienas "Hamas" vadovų 
kreipėsi į Europos Sąjungą 
pra-šydamas nemažinti pagal
bos palestiniečių vyriausybei, 
ku-rioje gali dirbti šio radika
laus islam istų judėjim o at
stovai. "Raginame jus suprasti 
palestiniečių liaudies priorite
tus šiuo etapu ir toliau teikti 
dvasinę ir finansinę paramą, 
kad regionas būtų pastūmėtas 
pastovumo, o ne spaudimo ir 
įtampos link", - Gazoje sakė 
Ismail Haniya.

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel lankydamasi Izraelyje 
sakė, jog neįmanoma, kad Eu
ropos Sąjunga teiktų tiesioginę 
finansinę paramą palestiniečių 
vyriausybei, kurioje dirba "Ha
mas", jei šis judėjimas neatsi
sakys smurto ir nepripažins Iz
raelio teisės egzistuoti.

Pernai ES Palestinos savi
valdai skyrė 500 mln. eurų, 
būtinų jos išlikimui užtikrinti.

M. CHODORKOVSKI PALEISTAS IŠ VIENUTĖS

Buvęs "Jukos" vadovas 
Michail Chodorkovski, atlie
kantis teismo paskirtą bausmę 
Čitos srities Krasnokamensko 
kolonijoje, paleistas iš griežto 
režimo vienutės, kur išbuvo 
penkias paras. Kaip pranešė
M.Chodorkovski advokatė Či
toje Natalija Terechova, dabar 
jos ginamasis vėl yra drauge su 
kitais nuteistaisiais. "Visi nei-

Meksikos prezidentas Vicent 
Fox, perspėdamas, kad pla
nuojama nauja siena, skirsianti 
JAV ir Meksiką, žlugs, kaip 
žlugo Berlyno siena.

LRT

I.Haniya, kuris į "Hamas" 
kandidatų sąrašą buvo įrašytas 
pirm uoju numeriu, taip pat 
kreipėsi į vadinamąjį Artimųjų 
Rytų taikos tarpininkų Ketvertą 
- Jungtines Valstijas, ES, Jung
tines Tautas ir Rusiją, - prašy
damas be išankstinių sąlygų 
pradėti dialogą su šiuo judė
jimu.

P alestin iečių  grupuotės 
"Hamas" vadovas išvardijo są
lygas, kurias įvykdžius būtų 
galimas ilgas taikaus sambūvio 
su Izraeliu laikotarpis. Svarbi
ausia tarp jų - kad Izraelis grįžtų 
prie sienų iki 1967 metų karo 
ir kad būtų paleisti į laisvę visi 
kaliniai palestiniečiai.

M.al-Zaharo teigimu, "Ha
mas" yra ne teroristinė orga
nizacija, bet "išsivadavimo 
judėjimas". "Hamas" taip pat 
paneigė, kad gauna pinigų iš 
Irano, ir apkaltino Palestinos 
savivaldą korupcija. LRT

giami duomenys įtraukiami į 
charakteristiką ir gali turėti įta
kos teismo sprendimui dėl pa
leidimo į laisvę pirma laiko 
lygtinai", - pažymėjo advoka
tė. Iki galimo paleidimo pirma 
laiko lygtinai M.Chodorkovski 
liko dar dveji metai, o paskir
tos nuobaudos praranda juri
dinę galią po metų.

M.Chodorkovski pateko į

S. HUSSEIN 
ĮŽEIDINĖJA 
TEISĖJUS

A tnaujin tas S .H usseino 
teismas su naujuoju teisėju 
Raouf Abdul Rahman truko 
neilgai. Įsikarščiavęs buvęs 
Irako diktatorius paliko teismo 
salę,- praneša BBC. Konflik
tas prasidėjo netikram S.Hus- 
sein broliui ir buvusiam jo są
jungininkui Barzanui al-Tikriti 
užsipuolus teisėją.

"Aš noriu palikti teismą", - 
pareiškė S.Hussein teisėjui 
Rauf Rashid Abdel Rahman, o 
šis atsakė, jog S.Hussein galįs 
sau eiti. "Aš vadovavau tau 35 
metus, ir tu įsakai man išeiti?" 
- atkirto S.Hussein. "Aš esu 
teisėjas, tu esi kaltinamasis ir 
turi man paklusti", - pareiškė 
teisėjas.

Tada S.Hussein supyko ir 
pareiškė: "Tu esi irakietis ir 
negali man šitaip įsakinėti. Aš 
vadovavau tau 35 metus".

Dar kiek pasižodžiavęs su 
teismo pirmininku, S.Hussein 
išėjo iš salės lydimas teismo 
prižiūrėtojų. Paskui S.Hussein 
iš teismo salės išėjo ir buvęs 
jo viceprezidentas Taha Yassin 
Ramadan. Po kurio laiko tvar
ka teisme buvo atkurta ir vėl 
prasidėjo liudytojų apklausa.

LRT

PALESTINIEČIŲ 
POLICIJA BUVO 

UŽĖMUSI PARLAMENTĄ 
GAZOJE

40 palestiniečių policininkų 
trumpam užėmė pozicijas ant 
parlamento komplekso Gazos 
mieste stogo ir pareiškė, kad 
rinkimus laimėjęs "Hamas" ne- 
perims saugumo pajėgų kont
rolės. Policininkai, kurie į par
lamento pastato vidaus patalpas 
nebuvo įėję, vėliau pasitraukė 
iš komplekso teritorijos.

Vyrai, jau trečią kartą per 
keturias dienas įsiveržę į parla
mento kompleksą, šaudė į orą 
ir tvirtino, kad islamistų judė
jimui "Hamas", kuris netikėtai 
laimėjo rinkimus į palestiniečių 
parlamentą, nepavyks perimti 
saugumo pajėgų kontrolės iš 
dešimtmečius politikoje domi
navusios partijos "Fatah".

Daugelis palestiniečių sau
gumo tarnybų priklauso "Fa
tah" ir nerimauja, kad į valdžią 
atėjęs "Hamas" jų vadus pakeis 
savo judėjimo žmonėmis. Delfi

karcerį penkioms paroms, kai 
pas jį buvo rasta dokumentų, 
kuriuos draudžiam a laikyti 
kolonijoje.

2005 metų gegužės 31 dieną 
Maskvos Meščiansko teismas 
nuteisė buvusį "Jukos" vadovą 
M .Chodorkovski devynerių 
metų laisvės atėmimu, pripa
žinęs, kad jis nesumokėjo mo
kesčių. Vėliau Maskvos mies
to teismo kasacinė kolegija su
mažino iki 8 m. omni.lt

omni.lt
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LIETUVAI BŪTINA ENERGETINĖ 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Lietuvos Prezidentūra praneša, kad gegužės 4 ir 5 dieno
mis įvyks svarbus tarptautinis Baltijos ir Juodosios jūros re
gionų forumas Vilniuje, skirtas aptarti bendradarbiavimo prin
cipams demokratinės dvasios sampratoje.

Forume dalyvaus Lenkijos, Ukrainos, Bulgarijos, Armėni
jos, Gruzijos, Azerbaidžano, Moldovos ir, žinoma, Baltijos 
valstybių, prezidentai. Taip pat ir Vokietijos, Skandinavijos ir 
Turkijos valstybių aukštieji atstovai. Taip pat pakviesti Rusi
jos, Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai ir Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos vadovas Javier Solana. Tačiau 
nežinomas Rusijos dalyvavimas, nes jos spaudoje, kurią kont
roliuoja Kremlius, dažnai rašoma neigiamai apie Baltijos ir 
Juodosios jūros regionų bendradarbiavimą, vadinant tai net 
Rusijos “apsupimu”. Sis forumas įvyks tuo metu, kai jau bus 
žinomi Gruzijos prezidento ir Ukrainos parlamento rinkimai. 
Lietuvoje prorusiškai nusiteikę dar nežino kaip elgtis, tačiau 
jau gyventojus nuteikia neigiamai, girdi, tai kainuos milijonus 
litų ir Lietuvai iš to forumo nebūsią jokios naudos.

Vyksta svarbūs propagandos reiškiniai, ryšium su energeti
nės nepriklausomybės nuo Rusijos valios klausimu. Darbo 
partijos nariai teisina Rusiją, kad ji gerai padarė nutraukdama 
dujų tiekimą Ukrainai, ne ji daugel metų vogdavo rusų dujas, 
girdi, Maskva per ilgai delsė ir tokia padėtis turėjo baigtis. Kaip 
ir visada, puolamas Europos Sąjungos parlamentaras Vytautas 
Landsbergis, kuris ragina Lietuvos Vyriausybę atsiriboti nuo 
Rusijos dujų kuo greičiau, kadangi dabar yra palankus metas 
pradėti tai daryti: “Europa dabar gali mus išgirsti”. Lietuvos 
darbiečiai platina mintį, kad “Gazprom” nenutrauks dujų, nes 
Lietuva jų ne v a g ia . Bet šiemet “Gazprom” už tūkstantį kubi
nių metrų dujų Lietuvos žmonės mokės ne po 84 dolerius kaip 
iki šiol, o po 123. Taigi, net 27 procentais daugiau.

Ką šiuo metu, ar iš viso, mąsto “aštuoni didieji” -  G8 -  Bri
tanijos, Italijos, Japonijos, JAV, Kanados, Prancūzijos ir Vokie
tijos vadovai, pakvietę Rusiją į šią didžiųjų sąjungą, manę, kad 
galės pamokyti Rusiją tokios demokratijos, kokia yra jų valsty
bėse. Jie nekreipė dėmesio į Rusijos prezidento pareiškimą, dar 
prieš ją pakviečiant į tą turtingųjų klubą, kad Rusijoje tokios 
demokratijos negali būti. Tokia esanti rusų mąstysena -  jie vi
siškai nenorį demokratijos, nes jie įpratę klausyti savo v a d ų .

Tam Didžiajam aštuonetui nuo šių metų pradžios pirmi
ninkauja Rusijos prezidentas V. Putin, tuoj pat įsakęs nutraukti 
dujas Ukrainai. Šiuo metu dar nežinome, kaip reaguos kiti sep
tyni “didieji” į Rusijos prezidento pareiškimą, kad Rusija turi 
valdyti pasauliui energijos dujų tiekimą. Kai jie susilaukė kri
tikos, kodėl Rusija, kuri ekonomiškai priklauso nuo Vakarų, 
buvo pakviesta į šį klubą, paaiškino: dėl to, kad Rusija turi 
milžiniškus naftos ir dujų išteklius, bet svarbiausia, kad ji turi 
branduolines raketas.

Šiandien mes stebimės Lietuvą valdančiųjų partijų nuo
mone, ypač jų  vadovų, kad Rusija dabar kitokia, ji niekam ne
grasina, nepaisant, kad nuolatos šmeižia Baltijos valstybes. Jau 
dabar džiaugiamasi, kad “Darbo” partija laimės rin k im u s. 
Kremlius savo imperinių tikslų neatsisakė ir neketina atsisakyti.

S. Tūbėnas

VYTAUTAS LANDSBERGIS:
DĖL ETPA 2006 M. SAUSIO 25 D. REZOLIUCIJOS, 

SMERKIANČIOS KOMUNISTINIŲ REŽIMŲ
NUSIKALTIMUS

Tai dokumentas, kurį mūsų 
diplomatai turi įdėmiai išstu
dijuoti kartu su visomis jo  ne- 
aiškiaprasmybėmis ir eufemiz
mais. Pirmasis ir dažnai, taip 
pat kitur naudojamas, yra tas, 
kai “diplomatiškai” vengiant 
įvardyti atsakingas valstybes, 
ka lbam a apie nežin ia  kur 
kažkada buvusius blogus “re
žimus” arba “sistemas” . Tota
litarinis komunistinis režimas, 
su kuriuo konkrečiai susidūrė 
ir nuo kurio nepaprastai nu
kentėjo Lietuva, buvo SSRS 
valdžia, taigi Sovietų Sąjunga 
kaip  valstybė . D abar tos 
skriaudos - tai Rusijos pavel
das, kurio ji vengia net svarsty
ti, ignoruodama net vėliausiųjų 
1990-1991 metų nusikaltimų 
autorius ir žalą.

M asiniai žmogaus teisių 
pažeidimai, kuriuos praktika
vo “režimai”, rezoliucijoje iš
samiai išvardijami. Tai grupi
nės žudynės ir egzekucijos, 
mirtys koncentracijos stovyk
lose, kankinim ai, trem tys, 
vergų darbas ir taip toliau. Ma
žiausiai dvi pastarosios “ma
sinio fizinio teroro formos” ne
galėtų būti adresuotos, pavyz
džiui, komunistinei Jugoslavi
ja i  ar A lbanijai. Tai SSRS 
nusikaltimai. Kai Europos Ta
rybos Parlamentinė Asamblė-

GRUZIJOS MINISTRAI SAVO RANKOMIS 
NEŠIOJO MALKAS

Gruzijos ministrai, departa
mentų ir žinybų vadovai, lydi
mi televizijos kamerų, savo 
rankomis nešiojo malkų mai
šus nepasiturinčioms Tbilisio 
šeimoms.

Taip vykdomas prezidento 
Michail Saakašvili nurodymas 
maksimaliai padėti gyvento
jams. Tokį nurodymą jis davė 
prieš antrą kartą skrisdamas į 
Davose (Šveicarija) vykstantį 
pasaulinį ekonomikos forumą.

Kaip praneša žiniasklaida, 
pasitaikė ir kuriozų: paaiškė
jus, kad skurstantys gyven
tojai neturi krosnių, malkos 
jiems vis vien buvo palieka
mos.

Tbilisyje tebesidriekia eilės 
prie žibalo, suskystintų dujų ir 
malkų. Naktmis visam miestui 
tiekiama elektros energija, bu
tuose palyginti šilta, bet ryte, 
kai ji išjungiama, temperatūra 
iškart smukteli iki 5-7 laipsnių, 
todėl ir namuose tbilisiečiai 
nesiskiria su paltais ir kepurė
mis.

Prie žibalo eilėje laukian
tys žmonės nudžiugo išgirdę, 
kad į Gruziją jau  tiekiamos 
Rusijos dujos. Pasak žmonių, 
nesvarbu, iš kur jos atkeliaus - 
iš Rusijos ar Irano, svarbu, kad 
namuose būtų šilta.

ja smerkia tebesitęsiančius nu
sikaltimus ir žmogaus teisių 
pažeidimus dabartiniuose “to
talitariniuose komunistiniuo
se režimuose” , jų  geografija 
Azijoje arba Kuboje nekelia 
jokių abejonių. Tas pat ir pra
eities matyme, kur politinių 
valstybinių eufemizmų turi
nys, slapstant SSRS, yra visai 
nedviprasmiškas.

Lietuvos politikai turėtų 
būti budrūs dėl rezoliucijos 
antrojo straipsnio galimų inter
pretacijų. Antai “didžiulį aukų 
skaičių kiekvienoje paliestoje 
šalyje sudarė jos pačios pilie
čiai”. Tai esą ypatingai taiky
tina “buvusios SSR Sąjungos 
tautoms” (vienintelį kartą vals
tybės pavadinimas!), kur aukų 
skaičius toli pralenkęs kitas 
tautas.

Perregimai aišku, kas mė
gins remtis tuo sakiniu tvirtin
damas, kad sovietų nusikalti
mai Lietuvoje ir masiniai žmo
nių trėmimai į tuometinę SSRS 
buvę “vidaus reikalas” , mat 
naikinta ir niokota “savo pa
čių” piliečiai. Todėl kiekvie
name žingsnyje būtina laiky
tis teisės ir teisingumo: Lietu
va buvo laikinai okupuota val
stybė ir šis jos statusas yra pa
čios Rusijos pripažintas tarp
tautiniuose dokum entuose.

Be to, sausio 28 d. Tbilisio 
mero Gigi Ugulava sprendimu 
buvo nutrauktas gamtinių dujų 
tiekimas Rusijos ambasadai 
Tbilisyje ir “Gazeksport” biu
rui.

“Manau, jog bent du mies
to korpusus dujomis šildyti yra 
svarbiau, nei tas organizacijas, 
kurios tiesiogiai dalyvavo ir 
dalyvauja Gruzijos energeti
nėje blokadoje ir kurios turi 
alternatyvių šaltinių šildytis” , 
- vakarą meras pareiškė žur
nalistams.

“Šiom s organ izacijom s 
gamtinių dujų tiekimas bus at
naujintas įprasta tvarka, be 
jokių privilegijų” , - kalbėjo 
Gruzijos sostinės galva. LRT

LENKIJOJE GEDULAS
DĖL TRAGEDIJOS

KATOVICŲ PARODŲ 
PAVILJONE

“Po sausio 28 d. Katovicų 
parodų paviljone įvykusios 
tragiškos stogo griūties Lenki
jos prezidentas Lech Kaczyn
ski paskelbė visoje šalyje ge
dulą”, - pranešė Lenkijos pre
zidentūros sekretoriato vado
vas A ndrzej U rbanski. Jis 
pridūrė, kad nepaisydamas li
gos prezidentas vyko į katast
rofos vietą. PAP-LRT

Cituotas rezoliucijos sakinys 
apie “buvusias SSRS” - ne 
apie mus.

Dokumente dusyk sakoma, 
kad komunistų nusikaltimų au
kos “nusipelno... jų kančių pri
pažinim o” . Čia vėl atvertas 
langelis ir neatsakytas klausi
mas: o kas toliau? Kaip regis, 
tokių nusikaltimų ir skriaudų 
pripažinimą turi sekti kalti
ninkų nustatymas ir atlygini
mas jų  aukoms. Vyriausybės 
gauna papildomą akstiną veik
ti, tad tegul veikia.

Asamblėja tiesiai ragina vi
sas komunistų ir pokomunis
tines partijas naujai įvertinti ir 
komunizmo istoriją, ir savo pa
čių praeitį, aiškiai atsiriboti ir 
pasmerkti komunistinių režimų 
nusikaltimus be jokių dvipras
mybių.

Lietuvoje tai dar nelabai to
lima praeitis. Turime pogrin
dinių revanšistinių struktūrų, 
socialistų ir panašių ano pavel
do partijų, o ir LSDP, vartojan
ti jau ketvirtą pavadinimą, dar 
nėra atlikusi sąžinės apskaitos 
jokiame specialiame ideolo
giniame suvažiavime. D vi
prasmybių, įskaitant stogus ir 
istorijos perrašymus bičiulių 
naudai, net komunizmo ir jo 
veikėjų pagarbinimų, čia ma
tome sočiai. www.omni.lt

EUROPOS
TARYBA SPAUS 

MASKVĄ DĖL
ČEČĖNIJOS

Europos Tarybos generali
nis sekretorius Terry Devis tiki
si, jog Maskva sėkmingai pir
mininkaus šios organizacijos 
Ministrų komitetui, bet pažymi, 
kad tai nesutrukdys kritikuoti 
Rusiją kai kuriais klausimais.

"Taip, tai normalus pirmi
ninkavimas (Rusija vadovaus 
ET Ministrų komitetui antro
joje gegužės pusėje). Tiesa, 
esama kritikos dėl kai kurių 
Rusijos politikos aspektų", - 
pažym ėjo T.Devis interviu 
laikraščiui Nezavisimaja ga- 
zeta.

Pasak jo, " Maskvai, kaip ir 
anksčiau, bus daromas spaudi
mas dėl kai kurių Europos 
Žmogaus Teisių Teismo pri
imtų sprendimų. Nerimą tebe
kelia ir padėtis Čečėnijos res
publikoje", - sakė T.Devis.

"Yra nuogąstav im ų dėl 
pažangos Rusijoje panaikinant 
mirties bausmę. Mes dažnai 
svarstome šias temas su Rusi
jos Federacijos atstovais. Bet, 
mano nuomone, šie nuogąs
tavimai neturi sutrukdyti Rusi
jai pirmininkauti", - mano ET 
generalinis sekretorius.

Delfi

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.omni.lt
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Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus dažnai su Užsienio reikalų m inistru Antanu Valioniu aptaria 
užsienio politikos klausimus. www.president.lt

Į GRUZIJĄ PRADĖTA TIEKTI DUJAS IŠ IRANO

EUROPAI BUTINA BENDRA ENERGETIKOS POLITIKA
Lietuvos užsienio reikalų 

ministras Antanas Valionis pri
minė ES šalių kolegoms ben
dros energetikos politikos bū
tinybę, norint užsitikrinti ben
drą saugumą ir išvengti energe
tinių krizių.

Sausio 30 d. Briuselyje vy
kusiame ES Bendrųjų reikalų ir 
išo rin ių  santykių tarybos 
(BRIST) pasitarime buvo pa
teikta Europos Komisijos ata
skaita apie pažangą įgyvendi
nant atnaujintą Lisabonos stra
tegiją.

Kalbėdamas Tarybos posė
dyje, A.Valionis pažymėjo, kad 
energetika yra viena reikšmin-

RUSIJOS BANKININKAS GAUS PRIEGLOBSTĮ LIETUVOJE
Sukčiavimu Rusijoje kalti

namas Rusijos bankininkas 
Igor Babenka gaus prieglobstį 
Lietuvoje. Migracijos departa
mentas prie Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijos nusprendė 
patenkinti šio Rusijos piliečio 
prašymą ir suteikti jam prie
globstį.

Anksčiau buvo skelbiama, 
kad 55 metų I.Babenka buvo 
prašęs suteikti jam politinį prie
globstį. Migracijos departa
mento sprendime, žodžių "poli
tinis prieglobstis" nėra, nes to
kia sąvoka neegzistuoja Lietu
voje galiojančiame Užsieniečių 
teisinės padėties įstatyme.

Šiuo metu I.Babenka yra 
laikomas uždarytas Lukiškių 
tardymo izoliatoriuje-kalėjime 
Vilniuje. Pusmetį kalinamas 
bankininkas neprarado vilties, 
kad jam bus leista pasilikti Lie
tuvoje.

I.Babenka prašymą suteikti 
politinį prieglobstį Migracijos 
departamento pareigūnai turė
jo išnagrinėti per tris mėnesius, 
tačiau per šį laiką jiems nepavy
ko surinkti visų reikalingų do
kumentų, todėl buvo nutarta 
sprendimą paskelbti iki sausio 
31-osios.

Suėmimas buvo pratęstas 
Generalinės prokuratūros pra-

giausių sričių, siekiant Lisabo
nos strategijos tikslų. Pasak jo, 
ES būtina bendra energetikos 
politika, kurios reikia, norint 
baigti kurti vidaus rinką ir už
tikrinti ES saugumą.

Pasak ministro, bendroje 
ES energetikos politikoje tu
rėtų būti įvertinta skirtingų 
energijos šaltinių, ES narių 
energetikos tinklų sujungimo 
svarba.

"ES turėtų ne tik reaguoti į 
energetikos krizes, bet ir pasi
rengti joms ir iš anksto numaty
ti apsaugos priemones", - sakė 
A.Valionis.

Energetinio saugumo Euro-

šymu. Teismas nusprendė, kad 
suėmimo pagrindai ir sąlygos 
nėra pasikeitę, o ekstradicijos 
procesas nėra pasibaigęs.

Tada teismo posėdyje daly
vavęs I.Babenka dar kartą pa
kartojo, kad nepadarė jokių 
nusikaltimų, kokiais jį kaltina 
Rusijos pareigūnai ir už tai jį 
prašo išduoti. Jo manymu, byla 
yra sufabrikuota. "Aš jau pusę 
metų sėdžiu kalėjime, sergu 
cukriniu diabetu. Prašau sušvel
ninti man kardomąją priemo
nę", - tada prašė teismo suimta
sis. Dėl 333 mln. rublių (maž
daug 33 mln. litų) iššvaistymo 
ir pasisavinimo apkaltintas bu
vęs banko valdytojas ne kartą 
pabrėžė, kad Rusijoje jis būtų 
persekiojamas dėl politinių mo
tyvų. "Mano vienintelė kaltė, 
kad vadovavau Michail Cho- 
dorkovski priklausiusio banko 
filialui", - yra sakęs I.Babenka. 
Vilniaus apygardos teismas 
pernai rugsėjo pradžioje nu
sprendė išduoti Rusijai naftos 
kompanijai "Jukos" priklau
sančio banko "Menatep" Sankt 
Peterburgo filialo Stavropolyje 
buvusį valdytoją I.Babenką.

Šią teismo nutartį I.Baben
ka advokatas apskundė Apelia
ciniam teismui. Teismas pernai 
rugsėjo 28 dieną paskelbė per-

pai klausimas tapo ypač svar
bus, kai šiemet iškilo Rusijos 
ir Ukrainos konfliktas dėl dujų. 
Rusijai nutraukus dujų tiekimą 
Ukrainai, dujų sumažėjo ir žie
miškoje Europoje.

Kokią grėsmę gali sukelti 
priklausymas nuo vieno ener
getinio šaltinio parodė ir Gru
zijos pavyzdys, kur po mėne
sio viduryje įvykdytų dujo
tiekio ir elektros linijų sprog
dinimų Gruzija iš Rusijos be
veik savaitę nebegavo nei 
elektros, nei dujų.

Didžiąją dalį energetinių 
išteklių (naftą, dujas) ES perka 
iš Rusijos. LR URM

trauką I.Babenkos ekstradicijos 
byloje, kol bus priimtas spren
dimas dėl jo prašymo suteikti 
prieglobstį, kuris pateiktas Mi
gracijos departamentui.

Dabar Migracijos departa
mentui priėmus sprendimą, 
ekstradicijos byla vėl bus at
naujinta.

Europos Sąjungos šalys, 
JAV ir Izraelis su naftos kon
cerno "Jukos" susijusių asmenų 
persekiojimą Rusijoje laiko 
politinio susidorojim o ban
dymu ir netenkina Maskvos 
reikalavimų juos išduoti.

I.Babenka buvo sulaikytas 
Vilniuje pernai birželio pa
baigoje, o liepos 1-ąją suimtas. 
Rusija išvakarėse pateikė pra
šymą bankininką suimti. Jis 
Rusijoje įtariamas turto pasi
savinimu ir iššvaistymu bei pi
nigų plovim u sunkinančio
mis aplinkybėmis 2002-2005 
metais.

Pats buvęs "Jukos" vadovas 
M.Chodorkovki yra pareiškęs, 
kad I.Babenka nebuvo jo aplin
kos žmogus ir jis jo asmeniškai 
nepažinojęs. M.Chodorkovski 
yra nuteistas kalėti ilgus metus 
dėl esą padarytų ekonominių 
nusikaltimų, o buvusi didžiau
sia Rusijos naftos kompanija iš 
esmės sunaikinta. Demokrati-

Pirmą kartą per pastaruo
sius 30 metų į Gruziją buvo 
pradėtos tiekti dujos iš Irano. 
Kaip pranešė Gruzijos dujų 
korporacijos vadovas Davidas 
Ingorokva, dujas iš Irano pra
dėta tiekti per Azerbaidžano 
teritoriją praėjusią naktį.

Pasak jo, kas parą šalis gaus 
po du milijonus kubinių metrų 
dujų iš Irano, kad lengviau 
įveiktų energetikos krizę.

Remiantis turima pirmine 
informacija, dujos iš Irano bus 
tiekiam os į Gruziją žiemos 
laikotarpiu per Azerbaidžano 
teritoriją mainais už elektros 
energiją iš Gruzijos pavasarį.

"Mums svarbu išsaugoti šį 
alternatyvinį dujų tiekimo (iš 
Irano) šaltinį", - pažym ėjo 
Gruzijos ministras pirmininkas 
Zurab Nogaideli.

Alternatyvinio dujų tieki
mo šaltinis tapo aktualus Gru
zijai, kai praėjusį savaitgalį po 
sprogimų nutruko dujų tieki
mas iš Rusijos.

Nors po savaitės Rusija jau 
atkūrė dujų tiekimą, kol kas 
tiekiamas dar ne visas numaty
tas vėl pradėtų eksportuoti į 
Gruziją dujų iš Rusijos kiekis.

Kompanijos "Gazeksport" 
atstovas Gruzijoje David Mor-

LIETUVOJE LANKĖSI ES GYNYBOS 
AGENTŪROS VADOVAS

Vilniuje lankėsi Europos 
Sąjungos Gynybos agentūros 
direktorius Nick Witney. Kaip 
pranešė Krašto apsaugos mi
nisterija, svečias sausio 30 d. 
susitiko su krašto apsaugos 
ministru Gediminu Kirkilu, 
ministerijos sekretoriumi Re
natu Norkumi, Gynybos štabo 
viršininku brigados generolu 
Vitalijumi Vaikšnoru, minis
terijos departamentų vadovais.

Susitikimų metu buvo ap
tarti Europos gynybos agentū
ros šių metų programos prio
ritetai, agentūros santykiai su 
NATO ir trečiosiomis šalimis,

PASAULIO BANKAS UŽDARO 
ATSTOVYBĘ LIETUVOJE

Pasaulio bankas (PB) užda
ro atstovybę Lietuvoje - nu
spręsta, kad Lietuva yra gana 
turtinga šalis ir jai pagalbos 
reikia vis mažiau. Atstovybė 
Lietuvoje bus uždaryta kovo 1- 
ąją, rašo Ekstra žinios.

"Manau, tai pozityvus da
lykas. Lietuva pasiekė tokią 
ribą, kai PB pagalbos reikia vis 
mažiau. Pagal banko kriterijus, 
Lietuva jau gali pati teikti pa
galbą kitoms šalims, nes ofi
cialiai per metus vienam Lietu-

nių jėgų atstovai Rusijoje ir 
Vakaruose neabejoja, jog su 
M.Chodorkovski susidorota, 
nes jis tapo neparankus prezi
dento Vladimir Putin administ
racijai. LG0TIC

čiladzė žurnalistams sakė, kad 
ne visas numatytas kiekis tie
kiamas dėl vamzdį iš vidaus 
padengusio suledėjusio kon
densato sluoksnio.

Po dviejų sprogimų, kurie 
sausio 19 d. nugriaudėjo ma
gistraliniame dujotiekyje Moz- 
dokas-T bilisis kaim yninės 
Šiaurės Osetijos teritorijoje, 
visa Gruzija, taip pat gretima 
Arm ėnija liko be gam tinių 
dujų. Padėtį apsunkino dar vie
nas sprogimas elektros per
davimo linijoje, kuria Gruzija 
gauna elektros energiją iš Ru
sijos.

Be to, sausio 26 d. sugedo 
kita elektros energijos perdavi
mo linija jau Gruzijos teritori
joje. Dėl to dauguma Gruzijos 
gyventojų liko be šilumos ir 
elektros.

Gruzijos prezidentas Mi- 
chail Saakašvili, kuris dėl susi
dariusios kritiškos situacijos 
buvo priverstas nutraukti savo 
vizitą į Davosą, kur vyko eko
nomikos forumas, apkaltino 
Maskvą, jog ji sąmoningai nu
traukė tiekimus prisidengusi 
avarijomis, kad galėtų daryti 
spaudimą Tbilisiui. Maskva 
apibūdino jo žodžius kaip "is
teriją ir bakchanaliją". LRT

vaidmuo ES pajėgumų vysty
mo procese, taip pat Europos 
gynybos įrangos rinkos režimo 
įgyvendinimas bei ilgalaikė 
ES karinė vizija.

Europos gynybos agentūra 
įkurta 2004 liepos mėn. Agen
tūros steigėjos - 24 ES šalys; 
tarp jų ir Lietuva. Pagrindiniai 
agentūros uždaviniai - koor
dinuoti ES valstybių bendrus 
ginkluotės pirkim us, rem ti 
mokslinius tyrimus gynybos 
technologijų srityje, stiprinti 
gynybos pramonę bei bendrą 
gynybos rinką.

LRT

vos gyventojui tenka 5,400 
JAV dolerių bendrų nacionali
nių pajamų", - sakė PB at
stovybės Lietuvoje vadovas 
Mantas Nocius.

Anot jo, pagal PB kriteri
jus Lietuva jau  pateko tarp 
turtingųjų šalių ir reikia galvo
ti, kad artimiausiu metu šalis 
gali tapti donore - teikti pagal
bą kitoms valstybėms.

Nepaisant stabilios padė
ties, sparčios ekonomikos pa
žangos, anot jo, reikia nepa
miršti, kad Lietuva kartu su 
Latvija ir Lenkija yra neturtin
giausios Europos Sąjungos 
šalys. Tai reiškia, kad lietu
viams reikės daug ir sunkiai 
dirbti, kad būtų pasivytos ki
tos ES valstybės. LG0TIC

http://www.president.lt
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SEIMO PIRMININKAS 
JUNGTINĖSE AMERIKOS 

VALSTIJOSE
Seimo pirmininko Artūro 

Paulausko susitikimuose su 
JAV po litika is  V ašingtone 
buvo aptarti ir bevizio režimo 
klausimai. JAV viešėdamas 
Seimo pirm ininkas Artūras 
Paulauskas sausio 31 susitiko 
su JAV Senato mažumos frak
cijos pirmininku Richard Dur
bin bei Maryland valstijos va
dovais, pranešė Seimo Ryšių 
su visuomene skyrius.

A.Paulauskas Senato De
mokratų partijos frakcijos se
niūno prašė paremti Lietuvos 
siekį tapti bevizio režimo su 
JAV programos nare. Jis pa
žymėjo, kad Lietuva ir toliau 
vykdys bevizio režimo su JAV 
programos kelio gairių planą.

JAV piliečiai gali vykti į 
Lietuvą be vizų, lietuvių be
vizių kelionių į JAV galimybės 
siejamos su naujų, labiau ap
saugotų nuo padirbimo doku
mentų išdavimu bei būtinybe 
sumažinti buvimo šioje šalyje 
tvarkos pažeidimus.

Susitikime su senatoriumi 
R.Durbin Seimo pirmininkas 
pasidžiaugė ypač aktyviu ben
dradarbiavimu tarp Lietuvos ir 
JAV, pabrėždamas, kad Lietu
va yra patikima partnerė, pasi
sakanti už stiprų transatlantinį 
ryšį. Jis pažymėjo, kad Lietu
va kartu su Latvija ir Estija 
siekia, kad būtų užtikrin ta 
NATO Baltijos šalių oro erd
vės patruliavimo misijos tąsa.

Pasak Seim o vadovo, 
NATO partnerių vykdoma oro 
policijos misija virš Baltijos 
šalių leidžia Lietuvai savo ri
botus išteklius nukreipti į ki
tas sritis, tokias kaip Lietuvos 
prisiimta misija Afganistane.

Lietuvos vadovaujama Go- 
ro provincijos atkūrimo grupės 
misija - sudedamoji NATO va
dovaujamų ISAF pajėgų ope
racijos dalis.

LIETUVA ABEJOJA, AR PRITARS 
PAMINKLO KOMUNIZMO AUKOMS 

VAŠINGTONE STATYBAI
Lietuva dar svarsto, ar pa

rems Vašingtone iškilsiančio 
paminklo komunizmo aukoms 
statybas. Tai sakė Užsienio rei
kalų ministerijos atstovai. Lat
vijos vyriausybė nusprendė 
skirti 1,5 tūkst. JAV dolerių pa
minklo Pasaulio komunizmo 
aukoms atminti statyboms Va
šingtone.

Iš viso paminklo statyba 
kainuos 700 tūkst. JAV dole
rių, du trečdalius šios sumos 
Komunizmo aukų memorialo 
fondas jau turi surinkęs.

Komunizmo aukų memo
rialo fondą įsteigė JAV Kong
resas, siekiant, kad Vašingtone 
būtų pastatytas paminklas dau
giau nei 100 mln. komunizmo

Susitikime senatorius R. 
Durbin domėjosi Lietuvos ak
tualijomis, šalies pasiruošimu 
euro įvedimui, santykiais su 
Rytų kaimynėmis bei valsty
bės apsirūpinimu energetiniais 
resursais.

Seimo vadovas pažymėjo, 
kad 2009 metais, uždarius Ig
nalinos atominės elektrinės 
antrąjį bloką, Lietuva taps dar 
labiau priklausoma nuo vieno 
energetinių šaltinių tiekėjo, tad 
šalyje aktyviai diskutuojama 
apie apsirūpinimą energeti
niais ištekliais.

Lietuvos parlamento vado
vas lankėsi ir Maryland vals
tijos sostinėje Anapolyje, kur 
susitiko su valstijos valstybės 
sekretore Mary D.Kane, bei 
valstijos gubernatoriumi Ro
bert Erlich. Susitikimo metu 
Seimo vadovas pasidžiaugė, 
kad tos valstijos Catonsville 
miestelis giminiuojasi su Lie
tuvos miestu Anykščiais

Po šių susitikimų Lietuvos 
parlamento vadovas apžiūrėjo 
greta Maryland Senato ir ats
tovų rūmų augantį lietuvišką 
ąžuoliuką, pasodintą siekiant 
pagerbti 1940 metų birželio 14 
d. trėmimų aukų atminimą.

Sausio 31 d. vakare JAV 
A tstovų Rūm ų pirm ininko 
Dennis Hastert kvietimu Sei
mo p irm ininkas K ongrese 
klausėsi JAV prezidento Geor
ge Bush metinio pranešimo, 
kuris traktuojamas kaip vienas 
svarbiausių įvykių JAV poli
tiniame gyvenime.

Vasario 1 d. A.Paulauskas 
dalyvavo Strateginių ir tarp
tautinių studijų centro apskri
to stalo diskusijoje energeti
nio saugum o tema. Vėliau 
įvyko bendras A.Paulausko ir
D.Hastert susitikimas su JAV 
Kongreso Baltų sambūrio pir
mininku John Shimkus. LRS

aukų atminimui ir tiems, kurie 
priešinosi komunizmo reži
mui.

JAV prezidentas George 
W.Bush yra šio fondo garbės 
pirm ininkas. Fondo nariais 
taip pat yra nemažai posovie
tinių valstybių buvusių va
dovų: Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, buvę Latvijos bei Esti
jos prezidentai Guntis Ulma
nis ir Lennart Meri.

Paminklą komunizmo au
koms ketinama statyti Vašing
tone netoli Kapitolijaus, prie 
Massachusets ir New Jersey 
gatvių sankryžos. Kaip teigia 
Amerikos Lietuvių Taryba, pro

Lietuvių užsienio šaulių sąjungos vadas M ykolas Abarius sveikina Amerikos lietuvių Tautinės sąjun
gos narių suvažiavim ą praėjusį rudenį Čikagoje. Z. Degučio nuotr.

Viešbučio "Draugystė" pri
vatizavim o bylos medžiaga 
patvirtina glaudžius premjero 
žmonos Kristinos B razaus
kienės ryšius su bendrovės 
"Lukoil Baltija" vadovo Ivan 
Paleičik šeima. Tokius ryšius 
įrodančių faktų sako aptikęs 
konservatorius Jurgis Razma, 
pradėjęs susipažinti su "Drau
gystės" privatizavimo byla.

"Tuo metu, kai "Vaizga" 
privatizavo 34 proc. akcijų pa
ketą, pasirodo, jai aukcione at
stovavo K. Butrimienė (dabar 
- K. Brazauskienė). B. Paleiči- 
kienė tuomet įgaliojo "Vaizgai" 
atstovauti K. Butrimienę vyku
siame aukcione. Dėl to mūsų 
mintys apie I. Paleičik ir A. Bra
zausko šeimos sąsajas, matyt, 
nebuvo iš piršto laužtos. Ji ne
buvo nei akcininkė toje "Vaiz- 
goje", nei kokia darbuotoja ir 
kad taip žmogus iš gatvės siū
lomas įmonei atstovauti - nela
bai įtikinamai atrodytų", - sakė 
J. Razma.

Pati K. Brazauskienė teigė 
nematanti "jokio kriminalo" 
šiuose faktuose ir teigė "Vaiz- 
gos" paprašyta nunešusi auk
cionui reikalingus dokumentus. 
"Tas akcijų pardavimas buvo 
skelbtas kelis kartus. Vėliau 
"Vaizga" pareiškė norą įsigyti 
tą paketą. Atėjo, apžiūrėjo vieš
butį, tuo metu jiems tiko ir

šią sankryžą kasdien prava
žiuoja apie 20 tūkstančių au
tomobilių.

Paminklui skirtoje vietoje 
ant granito pakylos stovės De
mokratijos statula.

Paminklo statybą numaty
ta baigti iki šių metų pabaigos.

Memorialo komunizmo au
koms statyba rūpinasi Jungti
nis Baltijos-Amerikos komite
tas (Joint Baltic American Na
tional Committee -JBANC), 
vienijantis Jungtinėse Valstijo
se gyvenančius išeivius iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos.

LGITIC

"DRAUGYSTĖS" BYLOJE RADO NETIKĖTŲ 

IR SVARBIŲ DETALIŲ
paprašė, kad aš nuneščiau do
kumentus. Nematau tame nie
ko blogo, įstatymai to daryti ne
draudžia", - sakė K. Brazaus
kienė.

2000 m. valstybei priklau
siusią beveik 34 proc. "Drau
gystės" akcijų dalį už 2 mln. 
800 tūkst. litų įsigijo viešą auk
cioną laimėjusi UAB "Vaizga", 
kuriai vadovauja I. Paleičik 
žmona Birutė Paleičikienė. Po 
šio sandorio viešbučio privati
zavimas buvo baigtas.

Per 2000 m. vykusius Sei
mo rinkimus "Vaizga" dosniai 
parėmė tuometinę Socialde
mokratinę koaliciją. Tuomet 
100 tūkst. litų "Vaizga" skyrė 
Lietuvos demokratinei darbo 
partijai (LDDP) ir 150 tūkst. 
litų - Lietuvos socialdemokratų 
partijai (LSDP).

2000 m. pabaigoje K. But
rimienė turėjo 42 proc. akcijų, 
A.Butrimas - apie 8 proc. ak
cijų, "Vaizgai" priklausė jau 
apie 46 proc. akcijų. Vienu iš 
viešbučio valdytojų tuomet 
buvo "LUKoil Baltija" vadovo 
Ivan Paleičik sūnus Andrej Pa- 
leičik, kuris buvo "Vaizgos" ko
mercijos agentas.

2001 m. UAB "Vaizga" be
veik 39 proc. turėtų "Drau-

RUSIJOS AMBASADORIUS LATVIJOJE NENORI, 
KAD ŠALIŲ SIENOS SUTARTIES KLAUSIMĄ 

NAGRINĖTŲ TARPTAUTINIS TEISMAS

Rusijos ambasadorius Lat
vijoje Viktor Kaliužn mano, 
kad Rygos ir Maskvos ginčas 
dėl sienos sutarties neturi būti 
nagrinėjamas tarptautiniame 
teisme. Tai ambasadorius pa
reiškė vasario 1 d., atsaky
damas į Latvijos Seimo užsie
nio reikalų komisijos deputatų 
klausimą.

V.Kaliužn pažymėjo, jog 
tai, kas įvyko pasirašant sienos 
sutartį, "ne pats geriausias va
riantas". Tačiau abiem šalims 
derėtų pačiom s išspręsti šį 
klausimą, šito laukia ir Euro
pos Sąjunga.

gystės" akcijų pardavė ben
drovei "ORDOS Limited", kuri 
taip pat turėjo sąsajų su "Lukoil 
Baltija" vadovu I. Paleičik.

Anot J. Razm os, byloje 
esantys Valstybės turto fondo 
pateikti privatizavimo doku
mentai "leidžia formalųjį vaiz
dą labai tiksliai matyti". "Bet 
man išlieka įspūdis, kaip ir 
anksčiau, kad tai vis dėlto šiek 
tiek išskirtinis privatizavimas 
dėl to nebūdingo akcijų paketo 
išskaidymo ir dar buvusio vals
tybei priklausiusios dalies su
mažinimo perduodant dalį ob
jektų iš "Draugystės" balanso 
Vyriausybei", - sakė J. Razma.

Vilniaus apygardos proku
ratūra Seimo opozicijos pra
šymą leisti susipažinti su vieš
bučio "Draugystė" privatizavi
mo byla patenkino.

Sausio 11 dieną prokurorai 
nutraukė bylą dėl "Draugystės" 
privatizavimo praėjusiame de
šimtmetyje skaidrumo, neradę 
įrodymų, kad tuometinis pre
zidentas A. Brazauskas būtų 
dalyvavęs pačiame šios įmonės 
privatizavime, daręs įtaką pri
vatizavimui ar daręs spaudimą 
privatizavimą vykdžiusiems 
pareigūnams.

LG0TIC

V.Kaliužn pabrėžė, kad 
perdavus šį klausimą spręsti 
tarptautiniam teismui, "rezul
tato nesulauks ir mūsų vaikai". 
"Nesinorėtų, kad ši problema 
būtų vilkinama", - sakė amba
sadorius.

Maskva atsisakė pasirašyti 
sienos sutartį su Latvija, kai jos 
vyriausybė nusprendė viena
šališkai papildyti dokumentą 
deklaracija su nuorodomis į 
1920 metų Tartu taikos sutartį. 
Pagal ją  Abrenės apskrities 
dalis, šiandien esanti Pskovo 
srities Pytalovo rajono terito
rija, priklauso Latvijai.
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GARBES SVEČIAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME ČIKAGOJE

Vasario 12 dieną, sekma
dienį, 1 val. popiet, JAV Kong
reso narys Thaddeus McCot
ter bus pagrindinis kalbėtojas 
ALTo Čikagos skyriaus ruo
šiamame Nepriklausim ybės 
minėjime Marijos gimnazijos 
auditorijoje. Jis yra vienas iš 
labiausiai atsidavusių lietuvių 
draugų JAV sostinėje. Pa
sižymėjęs savo tiesiu žodžiu, 
jis yra dažnai rėmęs lietuviš
kus reikalus. Kongreso narys 
McCotter buvo vienas iš pa
grindinių rėmėjų pernai vien
balsiai priimtos rezoliucijos, 
reikalaujančios, kad Rusija 
atsiprašytų už Pabaltijo kraštų 
okupaciją. Rezoliucijos tekstus 
paruošė ALTą atstovaujanti 
JBANC tarnyba Vašingtone, 
kurios pastangom tiek Atstovų 
rūmai tiek Senatas vienbalsiai 
patvirtino lygiagrečias rezoliu
cijas. Jis taip pat yra Atstovų

KARO MEDIKAI TARP AFGANISTANO IR LIETUVOS
Lietuvos karo medikai Af

ganistano Goro provincijos 
gydytojam s rengia traum ų 
diagnostikos ir gydymo kur
sus, kurių metu planuojama 
panaudoti Gore kol kas sun
kiai net įsivaizduojamas tele- 
medicinos technologijas.

Kaip pranešė Krašto ap
saugos ministerija, Lietuvos 
vadovaujamos Goro provinci
jos atkūrimo grupės (PAG-2) 
karo medikai vietos gydyto
jams pradėjo vesti kursą "Trau
mos diagnostika ir gydymas". 
Kursą sudarys dvylika pa
skaitų ir praktinių seminarų 
apie traumas patyrusių ligonių 
gydymą.

"Pasirinkom e iš tik rų jų  
šiam kraštui labai svarbią ir 
reikalingą sritį - trauminių li
gonių diagnostikos ir gydymo 
aspektus.Sis kursas turėtų pa
dėti vietos gydytojams susiste
minti jau turimas žinias ir pa
tirtį," - pasakojo PAG-2 Me
dicinos skyriaus vadas majo
ras Dalius Ramančionis.

Seminaro metu Lietuvos 
karo medikai aptars galvos, 
kaklo, krūtinės, pilvo ir galū
nių traumų diagnostikos ir gy
dymo ypatumus bei naujoves.

Provincijoje, kur vienin
telis energijos šaltinis tebėra

BRIUSELIS SUPAŽINDINTAS SU BALTARUSIJOS OPOZICIJOS 
KANDIDATU Į PREZIDENTUS

Europos Sąjungos užsien
io reikalų ministrai susipažino 
su Baltarusijos vieningos opo
zicijos kandidatu į prezidentus 
Aleksandr Milinkevič ir žada 
paramą stiprinant demokratiją 
šioje šalyje.

Tai sakė ES Bendrųjų rei
kalų ir išorinių santykių tary
bos (BRIST) susitikime Briu
selyje dalyvaujantis Lietuvos

Rūmų Baltijos Laisvės sam
būrio narys. McCotter buvo 
pagrindinis kalbėtojas 2005 m. 
Pabaltiečių (JBANC) konfe
rencijoje Vašingtone, kuris 
savo ugninga kalba sukėlė 
visus dalyvius ant kojų. Jis 
pasmerkė Rusijos prez. Putin 
bandym ą perrašyti Antrojo 
Pasaulinio karo istoriją ir rėmė 
ALTo pastangas raginant pre
zidentą Adam kų nevykti į 
Maskvą ta proga. (ALTas tuo
met suorganizavo 17 organiza
cijų kreipimąsi į Lietuvos pre
zidentą).

Atstovų rūmų nariui Mc
Cotter yra patikėtos svarbios 
pareigos, tarp jų Užsienio Rei
kalų komitete, kur jis yra šio 
komiteto Europos pakomisijos 
narys. Jis taip pat yra Tarpvals
tybinių pasikeitimų su Kana
da komiteto vicepirmininkas. 
Savo metu buvo pasižymėjęs

elektros generatoriai, karo me
dikai tikisi pasinaudoti tele- 
medicinos galimybėmis ir pa
skaitų metu susisiekti su Karo 
medicinos tarnybos, Kauno 
medicinos universiteto klinikų 
bei Vilniaus greitosios medici
nos pagalbos ligoninės gydy- 
tojais-traumatologais.

Metodinę pagalbą Lietuvos 
medikams suteikė JAV atsto
vai, atvėrę nemokamą interne- 
tinę prieigą prie JAV sukurto 
medicininių paskaitų banko.

D.Ramančionis yra Aukš
tesnio lygio gyvybės palaiky
mo kurso, neseniai startavusio 
Lietuvoje ir susilaukusio iš
skirtinio dėmesio tarp Lietu
vos skubią medicinos pagalbą 
teikiančių gydytojų, instrukto
rius. Chirurgas trauminių ligo
nių gydymo taktiką studijavo 
Vokietijoje, Danijoje bei JAV.

Bendrosios praktikos gydy
tojas kpt. Audrius M atule
vičius taip pat yra baigęs šį 
kursą ir yra kandidatas į in
struktorius. Gydytojas anes
teziologas Aleksandras Jon- 
čiauskas turi nemažą patirtį 
gydant trauminius ligonius.

Devynių karo medikų gru
pė gana dažnai vyksta į Čag- 
čarano ligoninę ir kartu su vie
tiniais medikais teikia medici-

užsien io  re ikalų  m inistras 
Antanas Valionis.

Jis pirmininkavo posėdžiui, 
kuriame susitiko ES užsienio 
reikalų  m in istrai ir A .M i- 
linkevič. "Susitikime, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip pusės 
ES šalių ministrai, su dideliu 
susidom ėjimu buvo išklau
sytas A .M ilinkeviči p rane
šimas apie jo  programą. Tai

futbolo žaidėjas, baigęs Det
roito universitetą summa cum 
laude, yra advokatas, teisės 
daktaras.

Pasižymi savo prieinamu
mu ir m ėgsta bendrauti su 
žmonėmis, kad neatitrūktų nuo 
jų  rūpesčių. Jis taip pat yra 
aplankęs Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos stovykla
vietę Dainavą ir bendravęs su 
ten stovyklaujančiais.

Čikagos ir apylinkių lie
tuviška visuomenė kviečiama 
ir rag inam a dalyvau ti m i
nėjime išreiškiant pagarbą ir 
padėką atsidavusiam ir nuo
širdžiam lietuvių draugui. Tad 
rinkimės visi į pagrindinį Vasa
rio 16-osios minėjimą vasario 
12 d., 1:00 po pietų Marijos 
gimnazijos auditorijoje.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Čikagos 

skyrius

ninę pagalbą sunkiems ligo
niams: atlieka įvairias operaci
jas, konsultuoja.

Čagčarano m ieste, šalia 
kurio įsikūrusi PAG-2 stovyk
la, gyvena apie 20 tūkst. gy
ventojų. Mieste veikia tik vie
na ligoninė. Joje dirba 6 gydy
tojai, apie 20 medicinos sese
lių, pagalbinis personalas. Šiai 
ligoninei Lietuva yra perdavu
si įvairios labdaros už kelias
dešimt tūkstančių litų.

Lietuva nuo praėjusių metų 
birželio vadovauja labai atsi
likusioje, atokioje Goro pro
vincijoje įsikūrusiai PAG. Pa
grindiniai misijos uždaviniai - 
stiprinti Afganistano centrinės 
valdžios įtaką skatinant gerus 
centrinės valdžios santykius su 
regiono politiniais, kariniais ir 
religiniais vadovais, padėti 
kurti saugią aplinką, sudaryti 
tinkamas sąlygas provincijai ir 
valstybei atkurti. Lietuvos va
dovaujama Goro provincijos 
atkūrimo grupės misija - su
dedamoji NATO vadovauja
mų ISAF pajėgų operacijos 
dalis.

Gruodžio pradžioje misiją 
pradėjo PAG-2 maždaug 120- 
ies karių kontingentas, kuriam 
vadovauja pulkininkas Gin
taras Ažubalis. LR URM

įspūdinga ir gera programa. 
Malonu ir tai, kad ES minist
rai vis geriau ir geriau daugiau 
informuoti apie padėtį Bal
tarusijoje", - sakė A.Valionis. 
Anot jo, "ES deklaruoja pa
siryžimą padėti demokratijos 
jėgoms Baltarusijoje prieš ko
vo mėnesį vyksiančius prezi
dento rinkimus ir po jų".

LRT

Atstovų rūm ų narys Thaddeus McCotter. Vidos Kuprytes nuotr.

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Lietuvos 
Respublikos generalinis konsu
latas Čikagoje atidarė savo 
svetainę internete, jos adresas 
- www.konsulatas.org.

Svetainėje pateikta infor
macija atsakant į dažniausiai 
užduodamus klausimus, čia ra
site nuorodas į kitus tinklapius, 
susipažinsite su generalinio 
konsulato naujienomis. Kon-

APDOVANOTI MISIJĄ IRAKE BAIGĘ KARIAI
Iš pusmetinės misijos Vidu

rio Irake grįžę Didžiosios ku
nigaikštienės Birutės motori
zuotojo pėstininkų bataliono 
kariai išgirdo padėką iš krašto 
apsaugos ministro ir Lietuvos 
kariuomenės vadovybės.

Maždaug pusšimčiui LIT- 
DET-5 karių vasario 2 d. Aly
tuje krašto apsaugos ministras 
Gediminas Kirkilas įteikė Kraš
to apsaugos sistemos medalius 
"Už tarptautines operacijas", o 
ne pirmą kartą dalyvavusiems 
tarptautinėje misijoje - ženklus. 
Kariuomenės lygmens medaliu 
"Už pasižymėjimą" buvo apdo
vanotas kapitonas Giedrius 
Dvilaitis, misijoje buvęs kon
tingento vyresniuoju, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija.

LITDET-5 būrio kariai, ku
riems vadovavo vyresnysis lei
tenantas Nerijus Rocevičius, 
pusę metų tarnavo Lenkijos 
kontingento sudėtyje, Babilono 
provincijoje, netoli Hilos mies
to.

Nuo 2003 metų penkių LIT- 
DET būrių vykdyta misija nuo 
šių metų buvo pertvarkyta į 
naują, JAV vadovaujamos ope-

sulinės informacijos skiltyje 
galima susipažinti su LR pasų 
keitimo procedūros, LR piliety
bės, civilinės metrikacijos, ar
chyvinių pažymų ir kt. kon
sulinėmis procedūromis.

Tikim ės, kad svetainėje 
pateikta informacija bus nau
dinga visiems JAV gyvenan
tiems lietuviams.

LR Čikagos konsulato inf.

racijos "Irako laisvė", ap
mokymo misiją. Į ją jau išvyko 
trys Lietuvos karininkai. Ki
toje Irako saugumo pajėgų 
apmokymo operacijoje, kuriai 
vadovauja NATO, šiuo metu 
dalyvauja du L ietuvos ka
riškiai.

P raeitų  m etų pabaigoje 
JAV karinė vadovybė padėko
jo Lietuvos kariams už jų  pro
fesionalią tarnybą tarptautinėje 
operacijoje "Irako laisvė", 
padedant užtikrinti saugumą 
viename iš Irako regionų, ir 
išreiškė viltį, kad ir ateityje 
Lietuvos valstybė tęs karinį 
bendradarbiavimą kovoje su 
tarptautiniu terorizmu.

Krašto apsaugos vadovybė 
planuoja išlaikyti savo kontin
gentą Danijos bataliono sudė
tyje, Didžiosios Britanijos va
dovaujamame sektoriuje netoli 
Basros. Vasario 7-14 dieno
mis šeštoji LITCON (Lithua
nian Contingent) būrio pa
maina perduos pusmetį truk
siančią misiją būriui LITCON- 
7, kuris dalyvauja mokymuose 
Danijoje.

LGfTIC

http://www.konsulatas.org
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MINĖSIME 
VASARIO 16-JĄ

Lietuvių klubas St. Peters- 
burge rengia Vasario 16-sios 
minėjimą šeštadienį, vasario 
mėn. 18 d. 2 val. p.p. klubo 
salėje, 4880-46 Ave. North, St. 
Petersburg. Kalbės ambasa
dorius Vytautas D am brava, 
program oje dalyvaus klubo 
choras. Bus renkamos aukos 
JAV Lietuvių Bendruomenei ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti.

PASIKEITĖ KLUBO 
VADOVYBĖ

Sausio 15 d., sekmadienį, 
klubo popietėje buvo sureng
tas mūsų klubo valdybos pa
reigų perdavimas naujai valdy
bai. Prie ilgo stalo buvo suso
dinti ne vien tik praeitų metų 
ir naujai išrinktieji valdybos 
nariai, bet ir klubo veiklos šakų 
darbuotojai, įskaitant ir revi
zijos komisiją.

Pirmininkė Angelė Karnie- 
nė savo kalboje pranešė, kad 
iš praeitų metų valdybos pasi
traukia, vicepirmininkė Aldo
na Andriulienė ir direktorius 
Vytenis Radzevičius, o iš re
vizijos komisijos Pranas Pet
raitis, Danutė Mažeikienė ir 
Vida Sabienė. Juos pakeičia 
pirmininkė Loreta Kynienė, 
vicepirmininkė Dalia Adomai
tienė; revizijos komisijos na
riai Antanas Adomaitis ir Jo
nas Kirtiklis.

Angelė Karnienė pakvietė 
visus popietės dalyvius prisi
pilti šampano taures ir išreikšti 
pareigūnams padėką už jų  dar
bą mūsų klubui.

Papietavus, naujajai pirmi
ninkei buvo perduotas klubo 
turtas: korporacijos antspau
das, posėdžių ir protokolų kny
gos, narių kartoteka, invento
riaus surašymo dėžė, krūva 
raktų ir mikrofonas. Įteikdama 
mikrofoną buvusi pirmininkė 
pasidžiaugė, kad valdžios pa
sikeitimas įvyko be kraujo pra
liejimo ir aukų...

Naujoji pirmininkė Loreta 
padėkojo už pasitikėjim ą ir 
kvietė klubo veiklos šakų dar
buotojus pasilikti savo parei
gose, sakydama, kad tik tada 
klubas gali išvystyti veiklą, 
tenkinančią visus narius.

KULTŪROS BŪRELIO 
POPIETĖ

Vis daugiau ir daugiau 
žmonių pradeda atsilankyti į 
klubo kultūros būrelio rengia
mas popietes. Sausio mėn. 18 
d. apie šimtinė tautiečių su
sirinko pasiklausyti mūsų klu
bo narės Jadvygos Kuncaitie- 
nės-G iedraitienės paskaitos 
apie lietuviams mažai žinomą 
šalį -  Turkiją, kur praeitais me
tais jai teko praleisti keletą mė
nesių lankant dukrą Neringą ir 
jos šeimą. Prieš paskaitą ir po

jos popietės dalyviai turėjo 
progos daugiau susipažinti su 
Turkija, nes prelegentė buvo 
iškabinusi tos šalies žemėlapį, 
patiekusi daug spalvotų nuo
traukų ir iš Turkijos konsulato 
gautų plakatų, susipažinimo 
knygelių ir paveikslų.

Savo paskaitoje prelegentė 
ypatingai daug pasakojo apie 
Efeso m iestą, kuris kadaise 
pasižymėjo kaip svarbus pre
kybos centras. Apie pirmojo 
amžiaus vidurį jam e įsikūrė 
krikščionių bendruomenė, ku
rioje darbavosi apaštalai Jonas, 
Timotiejus ir kiti. Tikima, kad 
ten iki mirties apaštalo Jono 
globoje gyveno ir Jėzaus mo
tina Marija. Yra ir Mergelės 
Marijos namai,kur krikščionių 
kambaryje yra įrengtas ir pa
puoštas altorius. Šiuos namus, 
nors ir sunkiai kalnuotu, siau
ru keliu privažiuojamus lanko 
daug turistų. Efese II-V am
žiuose vyko keletas Bažnyčios 
susirinkimų. XV amžiuje jį 
užėmus turkams, jo, kaip mies
to, reikšmė smarkiai sumažė
jo.

K ultūros būrelio  p irm i
ninkė A. Karnienė padėkojo 
prelegentei už įdomią paskaitą 
ir pakvietė visus dalyvius pa
sivaišinti stiklu vyno ar puode
liu kavos su būrelio narių kep
tais pyragaičiais.

UŽGAVĖNIŪ BALIUS

Vasario 28 d., antradienį, 
5:30 val. p.p. Tautinių šokių 
grupė “Audra” rengia tradicinį 
Užgavėnių balių.

Bus šokėjų pagaminta karš
ta vakarienė su vynu,meninė 
programa ir loterija. Šokiams 
gros “Lorelei” orkestras.

Stalų arba pavienių vietų 
užsakymus priima Laimutė Al
varado, tel. (727) 360-1064. 
Įėjimo auka 20 dol. Maloniai 
kviečiame visus smagiai pra
leisti Užgavėnių vakarą.

“Audros” šokėjai

LIETUVOS DUKTERŪ
DRAUGIJOS ŽINIOS

Valdyba praneša, kad L. D. 
D-jos metinė vakarienė su pro
grama ruošiama kovo mėn. 15 
d. 4 val. p.p. Lietuvių klubo sa
lėje. Stalus ir bilietus bus gali
ma užsakyti po Vasario 16-sios 
minėjimo pas ižd. Birutę Kas
peravičienę, tel. 391-2581 arba 
klube sekmadienių pietų metu. 
Auka asmeniui 17 dol.

Maloniai kviečiame gau
siai dalyvauti. Tuo paremsite 
Lietuvoje vargstančius vaiku
čius. Tai mūsų tautos ateitis, jie 
užaugę gal nepaliks Lietuvos.

ATGAIVINTA “SAULĖS” 
MOKYKLA

Kviečiu visus tėvelius at
kreipti dėmesį, kad ir vėl pra
dėjo veikti “Saulės” mokykla. 
Pamokos bus sekmadieniais 
po 9:00 val. šv. Mišių Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje.

Dėl smulkesnės informaci-

Inž. Dom o Adom aičio 96-ojo gimtadienio pobūvio dalyviai. Prie stalo iš kairės -  Elena Rukuižienė, 
M arija Ruzgienė, dr. Stasė Riškienė, Angelė Katelienė. Stovi iš kairės -  Česlovas Rukuiža, M arija 
Čepaitienė, Vytautas Radžius, dr. Birutė Kasakaitienė, Vladas Ruzga, solenizantas Domas Adom ai
tis, Kazim iera Pažarniukienė, M arija Barienė. Aldonos Riškutės nuotr.

MANO ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
Aš 2005 metų vasarą atos

togavau Lietuvoje. Labai įspū
dinga kelionė. Įdomu matyti, 
kaip viskas keičiasi kasmet. Ši 
mano kelionė buvo mano 6-tas 
kartas Lietuvoje. Zinoma,labai 
daug kas pasikeitė nuo mano 
pirmo karto Lietuvoje 1991 
metais. Norėjau truputį paly
ginti Lietuvą su Clevelandu, ir 
dar papasakoti savi įspūdžius.

Dabartinė Lietuva padarė 
daug investicijų technologijų 
srityje po mano pirmos kelio
nės 1991 metais. Aš sakyčiau, 
kad žmonės turi, ar bent gali 
nusipirkti beveik viską nuo 
DVD, CD grotuvo iki kompiu
terio. Visas jaunimas (ir daug 
suaugusiųjų) naudoja inter
netą. Daug turi jį savo namuo
se, o kiti gali naudotis bibliote
ka arba interneto svetainėmis. 
Atrodo, kad beveik kiekvienas 
vaikas per 13 metų amžiaus 
turi mobilų telefoną. Jie taip 
pat klausosi amerikoniškos 
muzikos per internetą ir gan 
gerai kalba angliškai.

Vairavimas labai panašus. 
Šį kartą aš turėjau galimybę 
vairuoti mašiną aplink Lietu
vą. Tai aišku, išmokau daug 
vairavimo taisyklių. Taisyklės 
dažn iausia i panašios kaip 
Amerikoje. Tik šviesoforai tru
putį kitaip rodo geltoną ir dar 
rodyklės kartais keistai atrodo. 
Lietuvoje naudoja kilometrų 
(ne mylių) per valandą sis
temą. Dar pėstieji dažniausiai 
turi pirmenybę: kai jie eina, tai 
mašinai reikia sustoti ir leisti 
žmonėms eiti.

Maistas truputį kitoks, bet 
labai skanus tradicinis mais
tas: cepelinai, balandėliai, tor
tai, bulviniai blynai, k u g e lis . 
Lietuvoje žmonės daug vaikš
čioja: į parduotuves, bažnyčią 
ir aplankyti pažįstamus. Gal

jos skambinkite Vidai Meilu- 
vienei tel. 866-7936.

“Lietuvių žinios”, 2006, sausis, 
Nr.355.

dėl to jie dažniausiai valgo 4 
kartus per dieną. Pietūs būna 
stipriausi.

Ten aš valgiau daug rūky
tos mėsos, sūrio, juodos duo
nos ir sriubos. Gėriau labai 
daug stiprios kavos ir arbatos. 
Maistas buvo šviežiai nupirk
tas iš turgaus kasdien ar kas 
antrą dieną. Dabar jie daugiau 
naudoja mikrobangų krosne
les, kad turėtų “greitojo” mais
to.

Zmonės dar eina į turgų dėl 
ūkininkų prekių, ir beveik vis
ką, ko gali reikėti (drabužius, 
batus, indus, žaislus), perka 
turguje, kur taip pat kaip pas 
mus yra daug prekių iš Kini
jos. Bet dabar žmonės gali 
pirkti beveik viską, ką mes 
randam ir Clevelando parduo
tuvėse. Ten yra ir daug preky
bos centrų. Buvau porą kartų 
Vilniuje “Akropolyje”, kur yra 
daug parduotuvių, restoranų ir 
Ledo arena, kur visi gali čiuo- 
žinėti.

Visi žino, kad yra daug 
įdomių ir gražių vietų Lietu
voje. M ano m ėgiam iausios 
vietos buvo Kernavė. Rum
šiškės ir giminaičio ūkis.

Kernavė (netoli Vilniaus) 
yra archeologinė vieta -  pilia
kalniai ir senovinė gyvenvietė. 
Tuo laiku ten buvo festivalis 
ir rodė, kaip žmonės gyveno 
seniau, kaip jie spalvindavo 
medžiagą su įvairiais augalais. 
Paragavau įvairių valgių ir 
gėrimų. Rodė kaip žmonės 
laikydavo maistą ilgesnį laiką 
ir per žiemos mėnesius.

Rumšiškėse yra vaizduoja
ma, kaip žmonės 19-ame am
žiuje gyveno įvairiose etno
grafinėse Lietuvos vietose 
(A ukštaitijoje, Suvalkijoje, 
Z em aitijo je  ir D zūkijo je). 
Kiekvienos srities gyvenvie
tės ir pastatai truputį skiriasi 
nuo kitų. Aukštaitijoje buvo 
įdomiausia, nes girdėjau daug 
pasakojim ų iš tėvelio: apie 
šiaudų stogus, kaip linus ap

dirbdavo, apie krosnį viduryje 
namo, kur vaikai miegodavo.

Giminės ūkyje augina įvai
rių kviečių, bulvių, burokų, 
morkų ir įvairių vaisių. Jie dar 
turi gyvulių: karvių, arklių, 
kiaulių ir vištų, bet naudoja 
kombainus, traktorius sodinti 
ir rauti augalus. Jie turi 2 vai
kus, tai buvo smagu kai jie 
man aprodė ūkį. Tuo laiku tu
rėjo daug ančiukų, tai vai
kams patiko juos gaudyti. Turi 
6 bičių šeimas. Tai visada turė
jo  šviežio sūrio su medum. 
Kiekvieną kartą kai nuvykstu 
į ūkį, būna labai smagu ir 
įspūdinga. Ten tiek daug iš
mokstu ir pamatau.

Buvo labai smagu atosto
gauti ir praleisti laiką tėvynėje. 
Aš dar turiu tetą ir kitų gimi
nių Lietuvoje. Ir dabar dar 
stipriau traukia Lietuva, nes 
lapkričio mėnesį vedžiau žmo
ną Rasą iš Jonavos.

Vincas Taraška

V O K IE T IJ A

A. KELMELIS
PRALAIMĖJO BYLĄ 

PRIEŠ VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJĄ

Buvęs gimnazijos kapelio
nas kun. Alfonsas Kelmelis 
buvo apskundęs Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratoriją 
Darmstadto darbo teisme, rei
kalaudamas, kad gimnazija 
jam  sumokėtų 33 tūkstančių 
eurų kompensaciją už prarastą 
darbą. Skundo rašte Kelmelis 
aiškino, kad vyskupas jį  at
šaukė dėl gimnazijos kaltės. 
Gimnazija jį atleidusi be pa
grindo. Jo nuomone, savo dar
bą atlikdavęs tvarkingai, jam 
darbas gimnazijoje patikęs. Jis 
gimnazijoje turėjęs gerą butą, 
gavęs gerą algą, buvęs gerai 
išmokęs vokiečių kalbą ir pil
nai įsijungęs į vokiečių visuo
menę. Vokietija tapusi jo  antra 
tėvyne. Jis čia ir toliau būtų no
rėjęs dirbti, bet dėl gimnazijos 

(Nukelta į 11 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus pa

sveikino 75-erių metų sukaktį švenčiantį buvusį Rusijos Fede
racijos prezidentą Boris Jelcin ir palinkėjo laimės, stiprybės, 
sveikatos bei sėkmės tolesnėje veikloje. “Mes visuomet prisi
mename Jūsų asmeninį, ypatingą indėlį plėtojant nepriklausomų 
Lietuvos ir Rusijos valstybių bendradarbiavimą bei skatinant 
artimesnius Lietuvos ir Rusijos žmonių santykius. Su dideliu 
malonumu prisimenu nuoširdų ir šiltą susitikimą su Jumis 
Maskvoje. Lietuvai visuomet buvo ir bus didelė garbė turėti 
tokį puikų draugą” , - sakoma prezidento Valdo Adamkaus svei
kinimo laiške.

Lietuvos ir Rusijos pareigūnai Maskvoje tarėsi dėl naujos 
Lietuvos vizų išdavimo Rusijos piliečiams tvarkos. "Nuo ba
landžio mėnesio įsigalioja nauja, su Lietuvos naryste Šengeno 
zonoje susijusi vizų išdavimo tvarka. Susitikimų su Rusijos tu
rizmo bendrovėmis metu aptarsime šios tvarkos naujoves", - sakė 
Ūkio ministerijos valstybės sekretorius Gediminas Miškinis. Jo 
vadovaujama delegacija bei Lietuvos ambasados Maskvoje va
dovai susitiko su turistų išvykas į Lietuvą organizuojančių Rusi
jos turizmo agentūrų atstovais, pranešė Ūkio ministerija.

Lietuvos Vyriausybe posėdyje iš Vyriausybės rezervo skyrė 
300,000 litų dydžio humanitarinę pagalbą Gruzijai, nukentėju
siai nuo energetinės krizės, paremti, pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba. Sausio 22 dieną Gruzijos, išgyvenančios neįprastai 
šaltą žiemą, energetinę sistemą visiškai paralyžiavo Šiaurės Kau
kaze susprogdintos dujotiekio atšakos ir “Kavkasioni” elektros 
perdavimo linijos, kuriomis Gruzijai tiekiamos dujos ir elektros 
energija iš Rusijos. Be dujų ir su ribota elektros energija liko visi 
šalies regionai - 4,5 mln. gyventojų, mokyklos, ligoninės, vieti
nės ir valstybinės institucijos, paslaugų įmonės, pramonės ob
jektai. Krizės mastą padidino visą savaitę užsitęsę dujotiekio ir 
elektros linijų remonto darbai, sutrikęs iš Azerbaidžano papildo
mai tiektų dujų tiekimas bei dėl blogų oro sąlygų įvykusios ava
rijos vietiniuose tinkluose.

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Kijevo Naciona
linio Taraso Ševčenkos universiteto Teisės fakultetas vasario 1 
d. pasirašė Bendradarbiavimo mokslo ir švietimo srityje sutartį. 
Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius kolegų iš Ukrai
nos vizitą į Vilnių ir pasirašytą bendrą dokumentą vertina kaip 
paramą Ukrainai jai kuriant modernią, europietišką, pastovią 
valstybę ir siekiant užsibrėžtos narystės NATO ir ES. Bendra
darbiavimo sutartimi Vilniaus ir Kijevo teisės fakultetai išreiškė 
siekį skatinti teisinę reformą ir didinti teisės mokslo reikšmę 
abiejose šalyse. Taip pat susitarta keistis patirtimi ir informaci
ja, organizuojant bendras konferencijas, įgyvendinant bendrus 
kultūros, švietimo ir mokslo projektus

Baltijos Asamblėjos (BA), kurios pirmininkavimą lapkritį 
perėmė Lietuva, prezidiumas Vilniuje priėmė galutinį spren
dimą dėl Asamblėjos biudžeto šiems metams. Praėjusiais metais 
Baltijos šalys buvo ne juokais susikirtusios dėl Asamblėjos fi
nansavimo, tačiau konfliktai išspręsti, sutarta BA biudžetą 
išlaikyti tokį patį. Ginčai tarp Asamblėjos partnerių kilo rudenį, 
kai Estija, nepaisydama Lietuvos ir Latvijos protestų, nusprendė 
mažinti įnašą į metinį BA biudžetą nuo 100 iki 65 tūkst. eurų. 
Kurį laiką Asamblėjos partnerių santykius temdę ginčai dėl fi
nansų buvo išspręsti spalio pabaigoje Islandijoje vykusiame BA 
prezidiumo posėdyje - tuomet šalys nusprendė laikytis pirmi
nio susitarimo dėl 100 tūkst. eurų įnašo. Tarp kitų BA prezidiu
mo darbotvarkės klausimų buvo bendradarbiavimo su Šiaurės 
šalių parlamentų forumu Šiaurės Taryba.

Prezidiumas svarstė, kokių iniciatyvų Asamblėja drauge 
su ŠT galėtų imtis įgyvendinant rudenį Islandijoje Šiaurės Tary
bos sesijoje, kuriose dalyvavo ir BA delegacija, priimtą susita
rimą dėl naujos kaimynystės politikos. Vienas pagrindinių prio
ritetų bendro darbo su Šiaurės Taryba - naujos kaimynystės 
politika, darbas su Rusija, Baltarusija, Ukraina.

Vilniuje Baltijos Asamblėjos prezidiumas posėdžiavo 
drauge su Beneliukso - Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo 
- Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos prezidiumu. 1991 
metais įkurtai Asamblėjai, vienijančiai Baltijos šalių parlamen
tus, jos šalys narės vadovauja pamečiui rotacijos principu.

JAV Kongreso delegacija, vadovaujama senatorių John 
McCain ir Joseph Lieberman, dėl svarbių balsavimų Kongrese 
atšaukė vizitą į Lietuvą, kur planavo dalyvauti apskrito stalo 
diskusijoje "Demokratinių reformų procesas ir patirtis Europos 
kaimynystės politikos ir transatlantinių santykių kontekste". 
Renginyje dalyvavo Europos Parlamento, Estijos, Danijos, 
Gruzijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, Norvegi
jos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos parlamentų Užsienio reikalų 
komitetų atstovai.

LIETUVOS VYRIAUSYBE PATVIRTINO 
"JUODĄJĮ" TEORORISTŲ SĄRAŠĄ

Atsižvelgdama į Europos 
Sąjungos Tarybos bendrąją 
poziciją, Vyriausybė patvirtino 
su teroro aktais susijusių as
menų, jų  grupių ir organizacijų 
sąrašą.

Vyriausybės sprendimu, bus 
apribota į sąrašą įrašytų ES 
fizinių ir juridinių asmenų teisė 
valdyti, naudotis ir disponuoti 
finansų įstaigose jiems priklau
siančiomis lėšomis kitu turtu, 
įskaitant palūkanas. Finansų 
įstaigos, draudimo įmonės ir 
užsienio valstybių draudimo 
įmonių filialai neturės teisės 
atlikti bet kokius mokėjimus, 
teikti finansines paslaugas į 
sąrašą įrašytiems fiziniams ir 
juridiniams asmenims.

Bus leidžiam a tik atlikti 
mokėjimus iš fizinių asmenų 
lėšų už jiems ar jų  šeimos na-

RYŠIAI SU BALTARUSIAIS 
"BIČIULIAIS" LIETUVOS 

SOCDEMAMS SVARBESNI 
NEI VISA KAIMYNŲ DEMOKRATIJA

Lietuvos socialdem okra
tams (LSDP) ir jų vadui Algir
dui Brazauskui santykiai su bal
tarusiais "bičiuliais" atrodo 
svarbesni už europinę tenden
ciją kovoje už Baltarusijos de
m okratiją rem ti šios šalies 
opozicijos išrinktą vieningą 
kandidatą prezidento rink i
muose, teigia politologai.

Prem jeras A .Brazauskas 
teigia nematąs nieko bloga dėl 
to, kad deklaravo paramą ideo
logiškai artimos Baltarusijos 
socialdemokratų partijos kandi
datui į prezidento postą Aleks
andr Kozulin, nors Lietuvos 
prezidentas ir Europos Sąjun
ga rodo palankumą kitam - vie
ningos opozicijos kandidatui 
Aleksandr Milinkevič.

"Profesorius Aleksandr Ko
zulin atvažiavo į mūsų šventę 
ir ta proga su juo pasikalbėjau. 
A.Kozulin yra profsąjungų pir
mininkas, yra Socialdemokratų 
partijos pirmininkas ir deda pa
stangas suvienyti visus social
demokratus. Jie yra susiskaldę. 
Mes ieškom būdų, kaip pa
laikyti socialdemokratus mūsų 
kaim yninėse valstybėse. Aš 
nieko bloga nematau, kad susi
tikau su juo. Aš turiu savo nuo-

Jungtinėse Valstijose mi
rus nenuilstančiai pilietinių tei
sių gynėjai Corett Scott King, 
gedulo atgarsiai pasiekė ir Lie
tuvą - buvo pusiau nuleista 
JAV ambasados Vilniuje vėlia
va. C. Scott King buvo vieno 
garsiausių 20 amžiaus Ameri
kos visuomenės veikėjo, žy
maus kovotojo už rasių lygybę 
ir juodaodžių amerikiečių tei
ses Martin Luther King (1929
1968) našlė. LGITIC

riams suteiktas prekes ir pa
slaugas svarbiausioms žmo
gaus reikmėms tenkinti - už 
m aisto produktus, vaistus, 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
mokėjimus už būsto nuomą, 
būsto kreditą. Taip pat leidžia
ma atlikti mokėjimus už van
denį, elektros ir šilumos ener
giją, dujas, telekomunikacijų ir 
kom unalines paslaugas, už 
įvairius mokesčius valstybei ir 
savivaldybėms.

Siekiantys pasinaudoti iš
imtimis turės kreiptis į Finansi
nių nusikaltimų tyrimo tarny
bą, o sutikimą kiekvienu konk
rečiu atveju turės duoti Užsie
nio reikalų ministerija.

Dabar į "juodąjį" sąrašą 
yra įtraukta 19 fizinių asmenų 
bei 21 juridinis asmuo, grupės 
ir organizacijos. LG0TIC

monę, kaip bendrauti su Bal
tarusijos socialdemokratais", - 
interviu Lietuvos radijui sakė 
A.Brazauskas.

Po LSDP šventinio rengi
nio jis pabrėžė, kad "Lietuvos 
socialdemokratai remia bičiu
lius socialdemokratus Balta
rusijoje ir jų kandidatą A.Ko- 
zulin" ir linki "kolegoms Bal
tarusijoje ištvermės ir rinkimų 
sėkmės".

Tokią A.Brazausko poziciją 
sukritikavo opozicinė dešinioji 
Tėvynės sąjunga, apkaltinusi jį 
skaldant prieš Aleksandr Lu
kašenka autoritarizmą kovojan
čios Baltarusijos opozicijos 
skaldymu.

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (TSPMI) di
rektorius Raimundas Lopata 
sakė, kad, viena vertus, atrodo 
suprantam as valdančiosios 
LSDP noras palaikyti gerus 
santykius su socialdemokra
tinėmis jėgomis Baltarusijoje. 
"Tačiau, turint galvoje kaimy
ninės valstybės specifiką, so
cialdemokratams derėtų pasi
domėti, kas yra kas Baltarusi
joje. Po socdemų pareiškimų 
paaiškėja, kad rodoma para
ma ne alternatyviam kandi
datui, o režimui", - sakė jis.

TSPMI dėstytojas, nevy
riausybinio Baltarusijos institu
to direktorius Lauras Bielinis 
sakė, kad "LSDP iki šiol neturė
jo ir neturi pozicijos Baltarusi
jos klausimu. Pastaruosius ke
lerius metus regėjome nema
žai socialdemokratų veikėjų 
p rieštaringų  pareiškim ų ir 
veiksmų Baltarusijos klausimu, 
tai rodo partijos platformos ne
turėjimą. Akivaizdu, kad dalis

Prancūzijos ambasadorius Lie
tuvoje Guy Yelda dešinėje ir Lie
tuvos Seimo narys Petras Aušt- 
revičius ambasadoriaus namuose 
minint jo  51-ąjį gimtadienį.

KOLUMBIJOS 
UR MINISTRĖS VIZITAS 

VILNIUJE -  
ŽAIBO GREIČIU

Kolumbijos užsienio rei
kalų ministrės Carolin Barco 
viešnagė Lietuvoje dėl vėlavu
sių lėktuvų virto "žaibo" vizi
tu. Ministrė į Lietuvą turėjo 
atvykti sausio 31 d., vidurdie
nį, tačiau dėl vėluojančių lėk
tuvų C.Barco į Vilnių atskrido 
jau po 18 valandos.

Todėl buvo atšaukti p la
nuoti ministrės susitikimai su 
premjeru Algirdu Brazausku ir 
Seimo pirmininko pavaduoto
ju Gintaru Steponavičiumi.

Tačiau C.Braco su Lietuvos 
UR ministru Antanu Valioniu 
Vilniaus oro uoste pasirašė 
tarpžinybinį Lietuvos ir Ko
lumbijos memorandumą dėl 
dvišalių politinių konsultacijų 
aktualiais klausimais mecha
nizmo sukūrimo.

Kolumbijos ministrė dar 
spėjo pavakarieniauti su A.Va- 
lioniu ir vėliau vakare išskrido 
į Rygą, kur tęsė vizitą į Estiją 
ir Suomiją. Tai buvo pirmasis 
oficialus aukšto rango Kolum
bijos pareigūno vizitas Lietu
voje. Lietuva diplomatinius 
santykius su Kolumbija už
mezgė 1993 metų rugpjūčio 5 
dieną. LR URM

socialdemokratų turi vienokį ar 
kitokį sunkiai paaiškinamą po
žiūrį į Baltarusiją, nederantį nei 
su Lietuvos valstybės, nei su 
Europos Sąjungos pozicija Bal
tarusijos klausimu", - sakė jis.

57-erių metų A.Milinkevič 
pernai spalio pradžioje Minske 
vykusiame Demokratinių jėgų 
kongrese buvo išrinktas Balta
rusijos opozicijos bendru kan
didatu prezidento rinkimuose, 
kurie vyks kovo mėnesį. Minė
tame kongrese dalyvavo stam
biausios Baltarusijos opozici
nės partijos. Sausio 30 d. Briu
selyje susirinkę ES užsienio 
reikalų ministrai susipažino su 
A.Milinkevič ir pažadėjo pa
ramą stiprinant demokratiją 
šioje šalyje. LGITIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

Leonas Milcius

Šiaurės miestely blizga patrankos
Plaka, pulsuoja mums visiems kaip širdis - 
Aukščiausioji Taryba. Tik j i  Maskvai - rakštis.
Grasinimų, purvo išverstos tonos,
Aplinkui nerimsta būriai ivanovų.

Iškelti kumščiai trispalvei grūmoja,
Tankai žvaigždėti garsiau vis riaumoja.
Siaurės miestely blizga patrankos,
Sovietų šarvuočiai po Vilnių jau  trankos.

Maskva - įsiutus, bet ir j i  jau sutrinka, - 
Kodėl lietuviai vis dar nepakrinka?
Posėdžių salėje Landsbergio žmonės - 
Kodėl neapleidžia savo šventovės?

Siunčia Ačalovą, siunčia desantą,
Oi išbučiuotų jam  Stalinas ranką,
Šitiek vilčių generolas tas teikia 
Dar komitetą “šunelių” įsteigia.

Ten Burokevičius ir Jarmalavičius,
Liežuvį smailina toks Kasperavičius,
Maskvoje Alksnis Gensekui “kala”:
- Leisk užgrobt valdžią, išleiski “ukazą”.

"MIDEM 2006" -  LIETUVA 
PASAULINĖS MUZIKOS 

PRAMONĖS DALYVĖ
Sausio 22-26 d. Lietuvos 

muzikos leidėjai, gamintojai, 
koncertinių organizacijų at
stovai antrą kartą dalyvavo mu
zikos pramonės mugėje "MI
DEM 2006" Kanuose (Pran
cūzija), kurioje pirmą kartą 
buvo įrengtas Lietuvos stendas.

Pasak Nacionalinės filhar
monijos direktoriaus pavaduo
tojos meno reikalams Rūtos 
Prusevičienės, dalyvauti mu
gėje buvo labai naudinga: “Fil
harmonija užmezgė naujų ryšių 
su galimais įrašų užsakovais 
Didžiojoje Britanijoje, Belgi
joje, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
ypač besidominčiais lietuvių 
kompozitorių kūriniais. Sude
rinti didžiausių muzikos žur
nalų “Gramophone”, “Diapa-

Lietuvos valstybinės operos ir baleto teatro direktorius Gintautas son”, “BBC Music Magazine” 
Kėvišas su žm ona Rūta G. Verdi “Traviatos” operos spektaklyje žurnalistų vizitai Vilniaus fes- 
sutinkant Naujuosius metus. tivalyje birželio mėn.” LGĮTIC

Į LIETUVOS FILHARMONIJOS 
DIREKTORIAUS VIETĄ PRETENDUOJA 

"KONSULŲ SKANDALO" DALYVIS

APDOVANOTI KETURI AMERIKOS LIETUVIAI

Tarp kandidatų Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos di
rektoriaus pareigoms užimti- 
prieš trejus metus per pagarsė
jusį "konsulų skandalą" diplo
matinės tarnybos netekęs buvęs 
Lietuvos generalinis konsulas 
Sankt Peterburge Gintaras Ron- 
kaitis.

Kultūros ministerija gavo 
keturių pretendentų, siekiančių 
užimti Filharmonijos direkto
riaus pareigas, paraiškas. Drau
ge su programomis savo paraiš
kas pateikė dabartinis Filhar
monijos direktorius Egidijus 
Mikšys, jo pavaduotoja meno 
reikalams Rūta Prusevičienė, 
Balio Dvariono muzikos mo
kyklos pedagogas Tomas Ba- 
kučionis, bei ekskonsulas G. 
Ronkaitis.

Pasak Kultūros ministerijos 
atstovės spaudai Dalios Griga- 
ravičiūtės, buvęs konsulas savo 
gyvenimo aprašyme pažymi, 
jog nuo 2004 metų eina Lietu
vos verslo ir darbdavių konfe
deracijos projektų vadovo pa
reigas. Kandidatas taip pat pa
žymi, jog yra dirbęs Užsienio 
reikalų ministerijoje (URM), 
tačiau fakto, jog buvo atleistas 
iš diplomatinės tarnybos už pa
žeidimus, nenurodo. "Detalias 
išvadas dėl kandidatų tinkamu
mo pareigoms artimiausiu metu 
turėtų pateikti ir Kultūros mi
nisterijos juristai", - sakė Kultū

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

ros ministerijos atstovė spau
dai.

2003 metų vasarą iš diplo
matinės tarnybos atsistatydino 
septyni pareigūnai - Lietuvos 
generalinis konsulas Sankt Pe
terburge G.Ronkaitis ir šio kon
sulato vicekonsulas Darius Ry- 
liškis, URM Konsulinio depar
tamento direktorius Gediminas 
Siaudvytis, ambasados Rusi
joje antrasis sekretorius Semi
onas Dančenka, konsulato So
vetske konsulas Saulius Turs
kis, ambasados Baltarusijoje 
patarėjas Linas Valentukevičius 
ir antrasis sekretorius Ričardas 
Ramoška. Ministerija, papra
šiusi juos palikti diplomatinę 
tarnybą, nurodė, kad šie parei
gūnai sistemingai pažeidinėjo 
Lietuvos vizų išdavimo tvarką.

Nors vėliau penki eksdiplo- 
matai padavė URM į teismą, 
teigdami, kad jiems buvo dary
tas psichologinis spaudimas, ir 
siekė grįžti į tarnybą, teismas jų 
skundus atmetė kaip nepa
grįstus ir ministro Antano Va
lionio veiksmuose psichologi
nio spaudimo neįžvelgė.

Konkursą Filharm onijos 
vadovo pareigoms užimti pla
nuojama surengti vasario 10 
dieną. Komisija bus sudaryta 
Kultūros ministro Vladimiro 
Prudnikovo iniciatyva iš Kul
tūros ministerijos skyriaus va
dovų. LGĮTIC

G rįždam as iš atostogų  
Meksikoje, prezidentas Valdas 
Adamkus Čikagoje įteikė Lie
tuvos valstybės apdovanoji
mus keturiems Amerikos lietu
viams. Vasario 3 d. V.Adam- 
kus Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino Ka
rininko kryžius įteikė ilga
mečiams lietuviškosios muzi
kinės kultūros puoselėtojams, 
Lietuvių operos solistams Da
nai Stankaitytei, Jonui Vazne- 
liui ir Aldonai Stempužienei, 
kuri taip pat yra lietuvių radi-

PAAIŠKĖJO 10 KANDIDATŲ RENKANT LABIAUSIAI LIETUVĄ 
PASAULYJE GARSINUSIUS ŽMONES

Jau žinomi dešimt kandi
datų pretenduojančių gauti ap
dovanojim us už geriausią  
2005 metų Lietuvos prista
tymą pasaulyje. Juos iš dau
giau nei 70 kandidatų atrinko 
autoritetinga vertinimo komi
sija. Nuo vasario 1 d. šis kan
didatų sąrašas tinklalapyje 
www.tapatybe.lt bus pateiktas 
visuomenės balsavimui, sako
ma pranešime spaudai.

"Dešimt dienų visi galės 
skirti savo balsą internete -  
mums svarbu ne tik diskutuoti 
su ekspertais, bet ir išgirsti 
žmonių nuomonę. Visuomenė 
aktyviai siūlė kandidatus, todėl 
dabar atvirame balsavime ga
lime pateikti gana platų kan
didatų spektrą: nuo rašytojų, 
kino kūrėjų, džiazo trio, archi
tektų iki universiteto šokių ko
lektyvo bei geriausio Europos 
lengvaatlečio", - sakė K. Fir- 
kavičiūtė, apdovanojimus or
ganizuojančio Lietuvos insti
tuto direktorė. Apdovanojimų 
laureatai bus paskelbti vasario 
14 d. Prezidentūroje.

Pagrindinėje nominacijoje 
apdovanojim ą už geriausią 
metų Lietuvos pristatymą gau
ti pretenduoja net dešimt kan-

jo laidų "Tėvynės garsai" pro
gramų vedėja.

Lietuvos didžiojo kun i
gaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro kryžių V.Adamkus 
įteikė dainininkui, Lietuvių 
operos valdybos pirmininkui, 
JAV lietuvių bendruomenės 
veikėjui Vaclovui Momkui.

Visi Amerikos lietuviai ap
dovanoti už nuopelnus Lietu
vai.

Iš Čikagos prezidentas iš
skrido į Lietuvą. Jis su žmona 
ir šeimos draugais tradiciškai

didatų: Virgilijus Alekna (už 
iniciatyvas ir pasiekimus spor
te), kūrybinis A.Bučo, M.Bu- 
čienės ir V.Ozarinsko kolekty
vas (už novatorišką Lietuvos 
pristatym o projektą "Expo 
2005"), M. K. Čiurlionio kvar
tetas (už aktyvią koncertinę 
veiklą), Jurga Ivanauskaitė (už 
sėkmingą Lietuvos atstova
vimą didžiausioje Siaurės šalių 
knygų mugėje), kino režisie
rius Arūnas Matelis (už lietu
viško kino pasiekimus), me
nininkas Jonas Mekas (už kū
rybos ekspozicijas pasauli
niuose meno centruose), dr. 
Meilutė Ramonienė (už akty
vią lietuvių kalbos sklaidą už
sienyje), Sigitas Parulskis (už 
sėkmingą Lietuvos atstova
vimą didžiausioje Siaurės šalių 
knygų mugėje), Vytauto La
bučio trio (už aktyvią koncer
tinę veiklą), šokių ansamblis 
"Žuvėdra" (už penktą kartą iš
kovotą pasaulio čempionų ti
tulą).

"Vertindama kandidatus, 
komisija pirmiausia atsižvelgė 
į jų  nuopelnus bei pasiekimus 
2005 metais. Ypatingas dėme
sys skirtas iniciatyvoms, ku
riomis daug pasiekta garsinant

ilsėjosi Meksikoje, Ikstapos 
kurorte Ramiojo vandenyno 
pakrantėje, kur beveik kasmet 
atostogauja daugiau nei de
šimtmetį. LGĮTIC

Jau antras dešimtmetis
kalbam a, kad V ilniuje, ant 
Tauro kalno, turėtų veikti Tau
tos namai. Dar prieš pirmą pa
saulinį karą ten žemę šiam 
tikslui nupirko tuom etiniai 
mūsų šviesuoliai. Deja, žemė 
nupirkta, o Tautos namų iki 
šiol nėra.

mūsų šalį, atidžiai vertintas ir 
šių darbų teigiam um as bei 
konceptualumas", - pabrėžė K. 
Firkavičiūtė. Iš viso komisija 
svarstė daugiau nei 70 kan
didatūrų -  šiemet daugiau nei 
pusę jų pasiūlė užsienyje gyve
nantys ir dirbantys lietuviai. 
Didžioji dalis siūlytų kandi
datų buvo iš kultūros ir sporto 
sričių, tuo tarpu iš verslo jų  bu
vo tik keletas. Pasak K. Firka- 
vičiūtės, džiugina tai, kad šie
met vertinimo komisijai pasiū
lyta daug jaunimo kandidatū
rų. Papildomose keturiose no
minacijose, skirtose aktualio
ms sritims, vertinimo komisi
ja  išrinko po 3 kandidatus. 
Jaunimo nominacijoje atrinkti 
šie kandidatai: vokalistė ir pia
nistė Andrė Pabarčiūtė, Klai
pėdos universiteto sportinių 
šokių ansamblis "Žuvėdra" ir 
Lietuvos universitetų studentų 
grupė "Nesnausk!", laimėjusi 
pasaulinį IT konkursą. Išeivi
jos nominacijoje apdovano
jimą gauti pretenduoja: Lietu
vos fotografų parodas savo ga
lerijoje Vokietijoje rengusi 
G iedrė B artelt, m uzikantė 
Kristina Kuprytė ir lietuviškos

(Nukelta į 11 psl.)

http://www.tapatybe.lt
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Regina Jurkunienė gimė 
Suvalkijoje, Ūkininkų Prano ir 
Marijos Endriukaičių šeimoje 
trijų seserų pati jauniausia. 
Ištekėjo už mokyklų inspekto
riaus Juozo Kašelionio, susi
laukė sUnaus Antano. Komu
nizmo pabaisai antrą kartą ar
tinantis, paliko tėviškę ir pasi
traukė į vakarus, kur gyveno 
Hannoverio stovykloje. 1947- 
tais metais po operacijos stai
giai mirė jos vyras Juozas 
Kašelionis. Jaunai našlei su 
m ažu suneliu geri žmonės 
1950-tais metais padėjo atvyk
ti į Am eriką ir apsigyventi 
Stanford, CT.

Čia susipažino su taip pat 
nesen ia i A m erikoje gyve
nančiu advokatu Juozu Jur- 
kunu ir su juo sukurė šeimą. 
Atsikėlę į Kaliforniją, Jurkunai 
gražiai įsikUrė Lomita mieste
lyje. Čia jiem s gimė sUnus 
Saulius. Juozas JurkUnas buvo 
d idelis  Tautinės Sąjungos 
veikėjas ir vienas iš pirmunų 
kuriant Los Angeles Tautinius

TRECIOSIOS BANGOS 
VERŽLUMAS VERSLUOSE

Antanas Dundzila

Čikagos apylinkių “lietu- 
vija” bruzdėte bruzda trečio
sios imigrantų bangos verslu 
bei verslininkais. Kai prieš 
pusšimtį metų antroji banga 
atvyko Amerikon ir pradėjo 
kurtis, tiek  daug ir tokios 
p lačios apim ties pastangų 
versle nematėme. Tai vienas 
iš ryškesnių bruožų, kad ir 
nejučiomis lyginant šias dvi 
bangas. Tokį teiginį, aišku, 
butina kvalifikuoti ir žymiai 
pakitusiom is gyvenim o są
lygomis.

Sis svarstymas remiamas 
Čikagoje netikėtai aptiktu, 
nemokamai platinamu (įsidė
mėkime: nemokamai!) savai
tiniu laikraštuku, Reklama ir 
verslas. “L a ik ra š tu k as” -  
šiam leidiniui gal ir per men
kas pavadinimas, nes pvz., jo  
2006 sausio19 d. laida susi
deda net iš 20 dalinai spal
votų puslapių lietuvių kalba. 
Taigi puslapių skaičiumi jis 
greta musų “didžiosios spau
dos” -  penkis kart per savaitę 
leidžiamo Draugo ar savait
raščio Amerikos lietuvis. Skel
bimų skaičiumi “Reklama ir 
verslas” pralenkia juos abu, 
bet tai juk šio leidinio “duona 
ir druska” . Yra dar vienas 
žvilgsnį pagaunantis ypatu
m as, tai spalvota  spaudos 
technika. Šiais laikais ji  bUti
na verslo skelbimuose.

Laikraščio metrikoje rašo
ma: “Laikraštis nemokamas, 
savaitinis, spausdinam as ir

A.A. REGINA ENDRIUKAITYTE
KAŠELIONENĖ -  JURKŪNIENE

1916.05.11 -  2005.12.29

A kim irka iš praeities: sunus Antanas, Regina Jurkunienė ir sunus 
Saulius.

namus. Regina visuomet buvo 
gera ir ištikima jo  talkininkė, 
Tautinės s-gos Los Angeles 
skyriaus narė ir Tautinių namų 
darbšti padėjėja. Vyrui 1973- 
čiais metais mirus, perėmė jo 
Tautinių namų narystę ir dve
jus m etus buvo valdyboje. 
Sveikatai susilpnėjus, Regina 
Jurkunienė pamažu pasitraukė 
iš visokios veiklos ir mažai

platinamas ketvirtadieniais” . 
Laikraštį leidžia bendrovė 
vardu “Newspaper Reklama, 
Corp.” iš Lemonto duodamo 
adreso. Svarbu suminėti, be 
abejo, talentingus šio leidinio 
įkUrėjus bei valdytojus: Tai 
Giedrius ir anksčiau Draugo 
redakcijoje dirbusi Vitalija 
Sireikiai. S teigėjai įžvelgė 
verslo skelbimų tuštumą Či
kagos lietuvių tarpe ir, maty
dami Amerikoje panašius lei
dinius (pvz., kai kuriuose 
miestuose leidžiamą ir nemo
kam ai dalinam ą P ennysa- 
ver), 2005 lapkričio mėnesį 
pasirodė su pirmuoju Rekla
mos ir verslo numeriu.

Leidinio redakcijoj teirau- 
jantis šiam straipsniui esminių 
duomenų, maloniai nustebino 
atvirumas bei išvis šiltas po
kalbio tonas. Patyriau,kad ti
ražas yra net 3,000 egz., kad, 
pvz., 1/8 psl. v ienkartin is 
skelbimas kainuoja 24 dol., 
kad laikraštis platinamas lie
tuvių lankom ose vietose -  
restoranuose, bankuose, skel
bimus duodančiose įstaigose 
ir t.t.

Laikraštį vartant, jaučiasi 
tokiam  leidiniui reikalinga 
profesionali m edžiagos iš 
dėstym o logika. Skelbim ai 
sugrupuoti pagal turinį ir jų  
didumą. Matome, pvz., sky
rius “Nekilnojamasis turtas”, 
“F inansai” , “T eisėtvarka” , 
“M oteris ir karjera” ir kt.; 
smulkesni skelbimai -  “Iš-

bedalyvavo lietuviškame gy
venime, bet ryšių su draugais 
ir bendraminčiais nenutrau
kė.

Los Angeles tautininkai 
liudi drauge su Reginos Jur- 
kunienės artimaisiais ir reiškia 
gilią užuojautą sunums A n
tanui ir Sauliui bei jų šeimoms.

Rūta Šakiene

sinuom otų” , “Išnuom oja” , 
“Parduoda” , “SiUlo darbą” ir 
t.t. Įdomu, kad leidinys nesi
riboja vien verslo skelbimais, 
yra ir straipsnių. Kai kurie iš 
jų  yra verslo tematikos (pvz., 
“N auja pasko lų  program a 
bUstui pirkti”), tačiau yra ir 
žinių (“L ietuva artėja prie 
bev iz io  režim o su JAV”). 
Gudriai žadinamas tiek skai
tytojų, tiek leidinio klientų 
su sid o m ėjim as, sk e lb ian t 
“Verslininko 2006” rinkimus 
ir, aišku, tuo bUdu telkiant 
medžiagą bei pajamas bUsi
m om s la idom s. R ink im ai 
vyks pagal tam tikras gaires: 
daugiausiai im portavę lie 
tuviškos produkcijos, sukUrę 
daugiausiai darbo vietų ir 
sparčiausiai išvystę verslą; gi 
specialiu žymeniu taip pat bus 
atžymėti -  jauniausias vers
lininkas, verslininkų pora ir 
sėkminga verslininkė m ote
ris...

Reklamos ir verslo pasiro
dymas reiškia du sveikintinus 
dalykus. Pirma, sprendžiant iš 
skelbimų skaičiaus, Čikagos 
apylinkėje didokas lietuvių 
skaičius reiškiasi stambesnio 
ir smulkesnio verslo srityse. 
Antra, pats Reklamos ir vers
lo pasirodymo faktas liudija 
steigėjų išradingumą, atvyku
sios kartos norą kalbėti lie
tuviškai ir darbuotis lietuvių 
tarpe. Tai šviežias kraujas mus 
šiaip jau tirpdinančioje ame
rikiečių aplinkoje. Su litua
nistinėse m okyklose sm ar
kiai pakilusiu mokinių skai
č ium i, šis b ruožas tam pa 
tolimesniu lietuviškumo aks
tinu Amerikoje.

L A IŠ K A S  R E D A K C I J A I ^ ^ ^ ^ ^ ^ h  

GERB. DIRVOS LEIDĖJAI!
Nors ir neprimintas, - dar suradau, kad jau keletą dienų vėluo

ju  -  laikas sumokėti! Nežinau kiek laiko dar paskaitysiu, - įpro
tis ir per daugelį metų, tikru lietuvišku turiniu rašo šis laikraštis 
-  bUtų didelė netektis man, net Lietuvoje -  gelbėti orientuotis 
mUsų Tautai į tikslesnius kelius. Linkiu sėkmės.

Feliksas Bociūnas, Sunny Hills, FL. 

DIRVAI,
Sėkmės! Nepavarkit! Puikus laikraštis!

Elena Sluder, Centennial, CO.

GERB. DIRVOS LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI,

Dalinai atsikratęs turėtų sveikatos bėdų, siunčiu prenumera
tos mokestį už 2006 metus, kurį prenumeruoju berods nuo 1963 
metų t.y. nuo persikėlimo pastoviam gyvenimui į JAV. Neabe
joju, kad tai bus paskutinė mano Dirvai prenumerata, nes turiu 
tik vieną matomą akį, o antroji jau irgi šlubuojanti, taip, kad ir 
pasikeitus naujais akiniais, laikraštį tenka skaityti naudojant pa
didinamąjį stiklą. Gal čia ir nieko ypatingo nesama,nes esu be
baigiantis devyniasdešimt antruosius metus. Gal ir vertėtų, pa
minėti iš pasikalbėjimo su kitais laikraščio prenumeratoriais, 
kad laikraščio turinys per daugelį metų yra žymiai pasikeitęs ir 
pradeda nebeatstovauti laikraščio skaitytojų pageidavimų, ku
rio skaitytojai yra antros bangos imigrantai ir laikraščio išlaiky
tojai, kai laikraštis krypsta jau trečiabangių kryptimi, kur labai 
abejotinas jų  skaičius prenumeruoja laikraštį. Jei tai tiesa, ką 
teko girdėti, kad ir lietuviškąjį dienraštį perėmus vadovauti 
trečiabangiams, laike metų prenumeratorių skaičius sumažėjo 
visu penktadaliu, nes jie savo laikraštį turi Amerikos lietuvis, 
kuris jau užkariauja ir antrabangius lietuvius skaitytojus.

Norėtųsi paminėti, kad laikraščio skaitytojai pageidautų 
trumpesnių bei kondentiškesnių straipsnių iš pasaulinių įvykių, 
tik ne tokių kaip kad iš praeitų metų lapkričio 15 dienos 
straipsnio “Lietuva ir pasaulis” , kurį bent tris kartus perskaitęs 
negalėjau suprasti, už ką Lietuvos Vyriausybei teks sumokėti 
12,579 milijonus JAV dolerių. Nors straipsnis ilgokas, bet mažai 
ką pasakantis. Čia spėliojama, kad taupant laiką, spausdinama 
kopijuojant raidė raidėm iš lietuviškų Lietuvoje leidžiamų 
laikraščių, kurių tarpe randasi ir nemažai nesuprantamų žodžių 
kurių dėlei rašinys galima įvertinti dviprasmiškai. Nors spau
doje ir smarkokai tam laiks nuo laiko protestuojama, bet re
dakcijos į tai nekreipia dėmesio. Sunku ir spėlioti kur atsidurs 
lietuvių kalba taip ją beteršiant?

Tuo pačiu metu norėtųsi priminti girdėtus laikraščio skaity
tojų pageidavimus daugiau parašant iš pasaulinės apžvalgos, 
sutrumpinant rašinius sportiniais reikalais, bet sumažinant per
daug vietos užimančias Lietuvos Vyriausybės narių nuotrau
kas, kurios gal ir perdaug tos pačios vis kartojasi, tuo randant 
daugiau vietos įdomesnėms temoms.

Atleiskite man dėl mano senyvo amžiaus nuomonių ir kartu 
kitų mano bendraamžių nuomonių, nes rašau ką tenka girdėti. 
Ar jums jos bus priimtinos ar ne tai laikraščio leidėjų ir redak
torių reikalas, nes kiekvienas laikraštis turi savo principinę li
niją. Taigi šį mano laišką priimkite tik kaip informacinį, pasi
likdami tik savo tarpe - be jokio į jį atsakymo.

Laikraščiui, jo leidėjams ir redaktoriams, linkiu kuo geriau
sios sėkmės. A.Lapinskas, Chicago, IL.

A.f A.
MEČIUI AUKŠTUOLIUI

mirus, žmonai GENUTEI ir vaikams su šeimo
mis, broliui VYTAUTUI su šeima, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liUdime.

Antanina ir Pranas Petraičiai 
Rasa Petraitis 

Judita ir Kęstutis Petraičiai 
Jūrate ir Juozas Šepikai

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

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

(Atkelta iš 9 psl.)

PAAIŠKĖJO 10...

mokyklos Maskvoje direktorė 
Solveiga Valatkaitė.

Tarp novatoriškumo nomi
nacijos kandidatų yra meninin
kių grupė "Baltos kandys", 
kūrybinis A.Bučo, M.Bučie- 
nės, V.Ozarinsko kolektyvas 
(kandidatuojantis ir pagrin
dinėje nominacijoje) ir parodų 
kuratoriai Liutauras Pšibilskis 
bei Lolita Jablonskienė. Į "Lie
tuvos mūzos" apdovanojimą, 
vertinim o kom isijos spren
dim u, šiem et pretenduos į 
švedų kalbą net 7 lietuvių au
torių knygas išvertęs švedas 
Jonas Ohman, Vytauto La
bučio trio (kandidatuojantis ir 
pagrindinėje nominacijoje) ir 
pianistė Mūza Rubackytė.

Pasak K. Firkavičiūtės, vi
suomenė balsuoti galės visose 
penkiose nominacijose. "Dau
g iausia  v isuom enės balsų  
kiekvienoje nominacijoje su
rinkusiam kandidatui bus skir
tas papildomas balsas, sumuo
jamas kartu su visais kitais ko
misijos narių balsais -  taigi 
labiausiai lemiantis vis tik bus 
vertinimo komisijos sprendi
mas", - sakė K. Firkavičiūtė.

V isuom enės balsavim as

truks lygiai 10 dienų -  nuo va
sario 1 iki 10 dienos 15 valan
dos. Balsą visose 5 nominaci
jose galima skirti tinklalapyje 
www.tapatybe.lt, kuriame yra 
pateikta išsami inform acija 
apie kiekvieną kandidatą, pra
ėjusių metų jų  pasiekimus ir 
nuopelnus.

"LT tapatybė" apdovanoji
mais yra siekiama išrinkti ir 
apdovanoti labiausiai 2005 
metais Lietuvą pasaulyje gar
sinusius asmenis ar organiza
cijas, taip skatinant juos tęs
ti bei aktyvinti šią veiklą.

LGITIC

(Atkelta iš 7 psl.)

A. KELMELIS...

kuratorijos kaltės jis turėjęs 
grįžti į Lietuvą ir dabar turįs 
dirbti be algos, nes kunigai 
Lietuvoje gyveną tik iš aukų.

Darmstadto darbo teismas 
2006 m. sausio mėn. 10 d. 
apsvarstė visas kun. Alfonso 
Kelmelio atšaukimo iš gimna
zijos aplinkybes ir nusprendė 
atmesti jo skundą bei visus jo 
reikalavimus. Teismo sprendi
mas neapskundžiamas. Teismo 
išlaidas turi padengti kun. 
Kelmelis.

V16gim-info

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. • 216-531-6720

PADĖKA
Clevelando Lietuvių Bendruomenes Apylinkes 

valdyba dėkoja visiems, kurie 2005 metais aukojo ben
druomenei ir taria širdingą ačiū Reginai Idzelienei už 
Lietuvių dienų mugės suorganizavimą.

$5-$10 Mr. & Mrs. Raimundas ir Valerija Adomavičius, 
Mr. & Mrs. Gintas Aras, Dr. & Mrs. Rimvydas ir Rita 
Augis, Mr. & Mrs. Antanas Aželis, Ms. Alice Ažusenis, 
Mrs. Ona Banionis, Mrs. Marytė Bartkus, Mr. & Mrs. 
Ignas ir Teresė Beržinskas, Mr. Edward Brazis, Mr. & Mrs. 
Kęstutis ir Ingrida Civinskas, Drs. Dainius ir Roma Dege- 
sys, Mr. & Mrs. Jonas Dunduras, Mr. & Mrs. Jonas ir Bri
gita Ežerskis, Mr. & Mrs. Petras Ežerskis, Mrs. Salomėja 
Idzelis, Mr. & Mrs. Stasys ir Jadvyga Ignatavičius, Mrs. 
Natalija Kaminskienė, Mrs. Liucija Kaunas, Mr. & Mrs. 
Edwardas ir Vilija Klimas, Mrs. Jadvyga Kliorys, Mr. & 
Dr. Povilas ir Virginia Maciulevičius, Mrs. Eugenija Mac
kevičienė, Mrs. Bronė Mainelis, Mrs. Elena Malskis, Mr. 
& Mrs. Richard Marks, Mr. & Dr. Algis ir Zita Masčins- 
kas, Mr. & Mrs. Vytautas Matulionis, Mr. Vytenis Miškinis, 
Mrs. Ingrida Mourzine, Mrs. Verutė Nikštėnas, Mr. Michael 
Palaima, Mr. Kazimieras Palubinskas, Mr. & Mrs. Albert 
Penkauskas, Dr. Kristina Phillips, Mr. Norbertas Ple
chavičius, Mr. & Mrs. Vytautas Pliodžinskas, Dr. Zenonas 
Prušas, Mrs. Dalia Puškorius, Mr. & Mrs. Vytas ir Elzė 
Račkauskas, Mrs. Aldona Raulinaitis, Mrs. Alexandra 
Sagys, Ms. Stella Sankal, Dr. & Mrs. Eugenijus ir Regina 
Šilgalis, Mr. Džiugas Staniškis, Dr. Viktoras Stankus, Mr. 
& Mrs. Vytautas Staškus, Mrs. Aldona Stempužis, Mrs. 
Joanna Stepas, Mr. & Mrs. Petras ir Sharon Taraška, Mr. 
& Mrs. Vincentas ir Rasa Taraška, Mr. & Mrs. Jonas Vasa
ris, Mr. & Mrs. Napalys ir Nomeda Vucianas, Mrs. Ona 
Žilionis, Mr. & Mrs. Romas ir Aldona Zorska

$11-$25 Mr. Zenonas Dučmanas, 15, Mrs. Izolda 
Juodišius, 15, Mrs. Irena Laurinaitienė, 15, Mr. & Mrs. 
Aleksas ir Magdalene Liutkus, 15, Ms. Kate Lucas, 15, 
Mr. & Mrs. Frank ir Virginia Motiejūnas, 15, Mr. & Mrs. 
Henrikas ir Irena Belzinskas, 20, Mr. & Mrs. Juozas ir Liuda 
Biliūnas, 20, Mr. & Mrs. Edvardas Bliumentalis, 20, Mr. 
& Mrs. Vytenis ir Liuda Čiurlionis, 20, Mr. & Mrs. Ričar
das ir Iris Hallal, 20, Mrs. Giedrė Kijauskienė, 20, Mr. 
Feliksas Klimaitis, 20, Mr. Adolfas Lūža, 20, Mr. & Mrs. 
Donatas ir Rimutė Nasvytis, 20, Mr. Aleksas Petrauskis, 
20, Mr. & Mrs. David ir Virginia Rubinski, 20, Mrs. Vale
ria Spirikaitis, 20, Mr. & Mrs. Vincas ir Barbora Taraška, 
20, Mr. & Mrs. Dennis Trimakas, 20, Mrs. Dalia N. Armo- 
nas, 25, Dr. Lidija Balčiūnas, 25, Mrs. Vida Barzdukas, 
25, Mr. & Mrs. Remigijus ir Danutė Belzinskas, 25, Mr. & 
Mrs. Gediminas ir Vida Bučmys, 25, Mr. Algimantas Dau
girdas, 25, Mrs. Aniceta Giedraitis, 25, Dr. & Mrs. Vitol- 
das Gruzdys, 25, Mr. Jonas Gudėnas, 25, Mrs. Genovaitė 
Karsokas, 25, Mr. & Mrs. Henrikas Macijauskas, 25, Mr. 
& Mrs. Vytas ir Rita Matai, 25 Mrs. Zita-Jean McCartney, 
25, Mrs. Marija Mikonis 25, Mr. & Mrs. Vytas ir Mylita 
Nasvyčiai, 25 Mr. & Mrs. Zenonas Obelenis, 25, Mr. & 
Mrs. Mecys ir Jadvyga Palūnai, 25, Mr. Vladas Petukaus- 
kas, 25, Mrs. Ona Ralys, 25, Mr. & Mrs. Algis ir Nijolė 
Rukšėnai, 25

$26-$50 Mr. & Mrs. Rimas ir Danutė Liauba, 30, Mrs. 
Marija Puškorienė, 30, Mr. & Mrs. Peter Rekstis, 30, Mr. 
& Mrs. Vincas Urbaitis, 30, Mr. & Mrs. Edmundas Varne
lis, 30, Ms. Dalia Žemaitytė, 30, Mr. & Mrs. Algis ir Lo
retta Gudėnas, 35, Dr. & Mrs. Marius ir Eglė Laniauskas, 
35, Mr. & Mrs. Kęstutis ir Salomėja Šukys, 35, Mr. & Mrs. 
Viktoras ir Ona Šilėnas, 40, Mr. Jonas Balbatas, 50, Dr. 
Algimantas ir Roma Čepuliai, 50, Mrs. Birutė Čyvienė, 
50, Dr. & Mr. Nelė ir Gerardas Juškėnas, 50, Mr. Egidijus 
Marcinkevičius, 50, Mr. Algis Širvaitis, 50, Dr. Jonas ir 
Izabelė Stankaičiai, 50, Mrs. Eufemija Steponienė, 50, Mrs. 
Irena Sušinskas, 50, Drs. Linas ir Živilė Vaitkai, 50

$51-$100 Mr. & Mrs. Algirdas ir Amanda Muliolis, 
55, Mr.& Mrs Michael J. ir Andrianna Titas, 55, Mr. & 
Mrs. Kazys ir Danutė Paškonis, 60, Dr. & Mrs. Juozas 
Skrinska, 60, Mr. & Mrs. Jonas ir Ramunė Totoraitis, 60, 
Mr. Vincas Apanius, 80, Mr. & Mrs. Juozas ir Reda Ar- 
džiai, 100, Mrs. Agnė Balaišienė, 100, Mr. Paul Chalko, 
100, Drs. Stepas ir Giedrė Matas, 100, Mr. & Mrs. Vacys 
ir Onutė Rociūnai, 100

DIRVAI
AUKOJO

Knights of Lithuania Supreme 
Council Madison, H., MI.... 100 
Lietuvių klubas -  Daytona
Beach, FL ............................. 100
A.Sutkus, Beverly Shores, IN.100
L. Bložė, St. Pete., FL ............45
D. Degesys, St. Pete., F L ...... 45
A.Jagutis, Daytona B., FL .... 45
Z.Obelenis, Novelty, O H ..... 45
A.Pažiūrienė, Oak Park, CA .. 25
A. A. R. Jurkūnienės atminimui
R.Sakienė Glendale, C A ...... 25
F.Jaras, Chesterton, IN .......... 25
M. Vilutis, St.Pete., F L ..........25
V.Černius, Willowbrook, IL.. 20
E. Sluder, Centennial, C O .... 20
D.Sulmar, Springfield, PA .... 20 
R.Švarcas, W.Newbury, M A . 20 
V.Gelgotas, Willoughby, OH . 15 
I.Juodišius, Cleveland, OH ... 10 
R.Biliūnas, Independence, OH . 5
F. Bočiūnas, Sunny Hills F L .... 5
B. Palski, Sun City Center, FL.. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

KAUNIEČIŲ IŠRADIMAI 
SUDOMINO UŽSIENIO 

GINKLŲ SPECIALISTUS
NATO ir kitos valstybės 

domisi Kauno technologijos 
universitete (KTU) įkurtame 
Gynybos technologijų institute 
(GTI) sukurta karine technika.

Pasak dienraščio Laikinoji 
sostinė, GTI veikia kaip sa
varankiškas KTU mokslo pa
dalinys, besiremiantis Mecha
nikos ir m echatronikos fa
kulteto baze. 2004 metais GTI 
gavo dvi licencijas, kurios 
leidžia kurti ginklus, jų  dalis 
ir imitacinę karinę amuniciją. 
"Ilgą laiką brandintos idėjos 
virto realybe", - sakė GTI va
dovas profesorius Algimantas 
Fedaravičius.

Neseniai įvykusiame tradi
ciniame Pramonininkų kon
federacijos konkurse "Lietu
vos metų gaminys 2005" GTI 
tapo laimėtoju mašinų gamy
bos kategorijoje. Sukurta imi
tacinio šaudymo iš 60 mm ir 
120 mm m inosvaidžių tre 
niruočių įranga įvertinta Metų 
gaminio aukso medaliu.

2000 metais Lietuvos metų 
gaminiu pripažinti lazeriniai 
šaulių treniruokliai.

"Juos kūrėme ilgai. Kiek
vienam  mūsų teko praleisti 
daug laiko šaudant iš įvairių 
sistemų šautuvų", - prisiminė 
analitikė technikos mokslų dak
tarė Laima Patašienė. LGITIC

http://www.tapatybe.lt
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SPORTO ŽINIOS

S. JASIKEVICIUS GERIAUSIU NBA 
NAUJOKU PENKETUKE

Nors ir nepatekęs į geriau
sių (sausio 23-29 d.) Siaurės 
Amerikos Nacionalinės krep
šinio asociacijos (NBA) ge
riausių naujokų savaitės pen
ketuką, Indianos "Pacers" klu
bo įžaidėjas Šarūnas Jasike- 
vičius bendrame reguliariojo 
sezono naujokų dešimtuke pa
kilo į penktą vietą.

Bendrai šiame sezone po
23.8 minutės aikštelėje pra
leidžiantis Š.Jasikevičius per 
rungtynes vidutiniškai pelno 
po 9 taškus, atlieka po 3,1 re
zultatyvaus perdavimo, atko- 
voja po 2,4 ir perima po 0,8 
kamuolio bei blokuoja po 0,1 
varžovo metimo. Jis pataiko
42.8 procento visų metimų (iš

Ž. ILGAUSKAS Į NBA KREPŠĮ 
ĮMETĖ 19 TAŠKŲ

Antrąją vietą Šiaurės Ame
rikos Nacionalinės krepšinio 
lygos (NBA) Rytų konferenci
jos Centriniame pogrupyje uži
mantis Žydrūno Ilgausko Cle
veland "Cavaliers" (26 pergalės 
ir 17 pralaim ėjim ų) klubas 
iškovojo šeštą pergalę iš eilės. 
Svečiuose "Cavaliers" krepši
ninkai 103:91 (32:20, 24:19, 
27:18, 20:34) nugalėjo Rytų 
konferencijos Pietryčių pogru
pio bei absoliučią lygos pra
laimėtoją Charlote "Bobcats" 
(11/35) ekipą.

Ž.Ilgauskas nugalėtojams 
pelnė 19 taškų, po krepšiais 
atkovojo 5 kamuolius, atliko 
rezultatyvų perdavimą, bloka-

V. CMILYTE ŠACHMATININKŲ TURNYRE 
GIBRALTARE 37-TA

Trečią pergalę  ke tv irtą  
kartą Gibraltare vykstančiame 
tarptautiniame šachmatininkų 
festivalyje iškovojo Viktorija 
Cmilytė, 125 dalyvių turnyre 
su 4 taškais iš 54-osios vietos

D. ZUBRAUS ĮVARTIS LĖMĖ PERGALĘ
Dvyliktą įvartį 40-ose Šiau

rės Am erikos Nacionalinės 
ledo ritulio lygos (NHL) regu
liariojo sezono rungtynėse pel
nė Dainius Zubrus, o lietuvio 
Washington "Capitals" klubas 
namuose 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) 
nugalėjo Stenley taurės savi
ninkę Tampos "Lightning" 
ekipą. Be 12 įmuštų įvarčių, 
D.Zubrus šiame sezone atliko 
ir 15 rezultatyvių perdavimų.

Pergalingu įvarčiu lietuvis 
pasižym ėjo trečiojo kėlinio 
pabaigoje (57:40). Pats D. 
Zubrus per bemaž 18 su puse 
minutės (18:22) dukart metė į 
svečių vartus, blokavo vieną 
varžovo metimą bei antrajame 
kėlinyje gavo dvi baudos mi
nutes. Pirmojo įvarčio auto
rius aikštelės šeimininkų gre
tose - Jeff Halpern (36:20).

jų 39,9 proc. tritaškių) ir bau
das meta 88,4 procentų taiklu
mu. Pirmą vietą naudingiausių 
savaitės naujokų penketuke 
užėmė Š.Jasikevičiaus ben- 
draklubis Danny Granger, vi
dutiniškai pelnęs po 13 taškų 
ir atkovojęs po 9 kamuolius 
per rungtynes, o bendroje ge
riausių NBA naujokų sezono 
dešimtuko įskaitoje ir toliau 
pirmauja New Orleans "Hor
nets" ekipos gynėjas Chris 
Paul. Žaisdamas vidutiniškai 
po 35,8 minutes, jis per rung
tynes pelno vidutiniškai po 
16,3 taško, atkovoja po 5,7 bei 
perima po 2,2 kamuolio ir at
lieka po 7,4 rezultatyvaus per
davimo. LGITIC

vo varžovo metimą, 4 kartus 
suklydo bei surinko 3 pražan
gas. Per bemaž 18 su puse 
minutės (18:23) jis pataikė 6 
dvitaškius iš 8 bei realizavo 
visus 7 baudų metimus.

Svečių gretose sėkmingiau
siai žaidė LeBron James - 30 
taškų (tritaškiai 2/6, dvitaškiai 
9/13, baudos 6/11), 5 sugrieb
ti ir 5 perimti kamuoliai bei 6 
rezultatyvūs perdavimai.

"Bobcats", kuris patyrė 
dvyliktą nesėkmę iš eilės, gre
tose rezultatyviausiai rung
tyniavo Alan Anderson (14 
tšk.), M elvinas Ely ir M att 
Caroll (po 12 tšk.) bei Jumaine 
Jones (11 taškų). LGITIC

pakilusi į 37-ąją. Septintojo 
rato partijoje Lietuvos šachma
tininkė juodosiomis figūromis 
nugalėjo  K haled El Am ar 
(2137) iš Maroko.

LRT

Svečių gretose pasižymėjo 
Vincent Lecavalier (29:24).

Rytų konferencijos P iet
ryčių pogrupyje "Capitals" (41 
tšk.) ledo ritulininkai užima 
penktąją vietą, o "Lightning" 
(58 tšk.) klubas šiame pogru
pyje yra antras.

A. Macijausko komanda
"Bucks" nugalėjo paskutinę 
rungtynių akimirką. Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės krep
šinio lygos reguliariojo sezono 
rungtynėse Arvydo Macijausko 
New Orleans "Hornets" ko
manda Oklahomoje po drama
tiškos kovos 94:93 (21:17, 
22:22, 27:35, 24:19) nugalėjo 
Milwaukee "Bucks" krepšinin
kus. Pergalingus taškus mače, 
kuriame lietuvis nerungtynia
vo, pelnė David West. LRT

IMTYNININKAS 
RAMŪNAS AUKSELIS 

IŠKOVOJO AUKSĄ 
BALTARUSIJOJE

Gardine (Baltarusija) vyko 
tarptautinis graikų-rom ėnų 
imtynių turnyras šio miesto 
savivaldybės taurei laimėti.

Puikiai ant imtynių kilimo 
kovojo Ram ūnas Aukselis. 
Svorio kategorijoje iki 66 ki
logramų atletas įveikė visus 
varžovus ir iškovojo aukso 
medalį.

Antrą vietą turnyre užėmė 
Aldas Lukošaitis (84 kg).

Abu atletai imtynininkų ke
lią pradėjo Joniškyje pas trene
rį Vladim irą Audicką. Šiuo 
metu jie gyvena bei mokosi 
Kaune, o varžyboms juos ruo
šia treneris Vidas Paleckis.

LGITIC

D. KASPARAIČIO 
EKIPA PER 

PRATĘSIMĄ
PRALAIMĖJO

Antrą vietą Šiaurės Ameri
kos Nacionalinės ledo ritulio 
lygos (NHL) Rytų konferenci
jos Atlanto pogrupyje užiman
tis New York "Rangers" (66 
tšk.) klubas su Dariumi Kaspa
raičiu namuose reguliariojo se
zono rungtynėse per pratęsimą 
2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) nusileido 
pogrupyje pirmaujančiai Phi
ladelphia "Flyers" (70 tšk.) eki
pai.

Lietuvis per šiek tiek dau
giau nei 15 su puse (15:38) 
minutės blokavo du varžovų 
metimus bei trečiajame kėli
nyje gavo dvi baudos minutes. 
Aikštės šeimininkai trečiojo 
kėlinio viduryje po Jaromir Ja- 
gro ir Martin Ruchinsky įvarčių 
pirmavo 2:0, tačiau neišsaugojo 
šio pranašumo. LGITIC

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
LINUI MULIOLIUI -216-387-3204

linas@fixlcrrcalty.com
www ClevelaodH ousing Marke t .tom  
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Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliolis - Mob. Td . <216-587-3204

mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:linas@fixlcrrcalty.com
http://www.Eudid-Honies.com
http://www.Ri
dHames.net
omeB.com
http://www.SouthEudidHomes.com
http://www.Beachwood-Ohio-Homes.com

