
SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119 

VOL. XCI 2006 FEBRUARY - VASARIO 28, Nr. 9
_  DEVYNIASDEŠIMT PIRMIEJI m etai

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

Ohio valstijos gubernatorius Bob Taft, buvo paskelbta Vasario 16-toji, kaip “Independence Day of 
the Republic o f Lithuania” . Rezoliucijos priėm im o iškilmėse, valstijos sostinėje dalyviai. Iš kairės: 
dr. Viktoras Stankus, Cleveland Lietuvių Bendruomenės apylinkės vicepirmininkas, Roman Fedkiw 
Ohio gubernatoriaus asistentas, Ingrida Bublienė, LR Garbės generalinė konsulė, George Kalboos 
Ohio universiteto kalbų dėstytojas, Jim  M cGregor, valstijos 20 rajono atstovas ir Algis Gudėnas, 
Cleveland Lietuvių Bendruomenės apylinkės pirmininkas. Harathi Krishnan nuotr.

DIDELĖS LIETUVOS IR SINGAPŪRO 
EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO 

GALIMYBĖS

LIETUVOS URM REIŠKIA SUSIRŪPINIMĄ 
DĖL DIRBTINAI KELIAMOS ĮTAMPOS GRUZIJOJE

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, kad jai 
kelia susirūpinimą dirbtinai 
kuriama įtampa Gruzijoje.

"Rusijos nutrauktas vizų 
išdavimas gruzinams, Gruzijos 
oro erdvės pažeidimai, skubiai 
surengti manevrai netoli Gru
zijos sienos, Rusijos atsisaky
mas vykti į Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Organi
zacijos (ESBO) derybas Vie
noje dėl Pietų Osetijos konf
likto sureguliavimo, nemoty
vuotai Rusijos atidėtas Gru
zijos premjero vizitas į Mask
vą, agresyvi prieš Gruziją nu
kreipta propagandinė kampa
nija - tai neadekvati reakcija į 
suverenios valstybės siekį už
tikrinti savo teritorinį integ
ralumą ir sureguliuoti vidaus 
konfliktus taikiais, tarptautinei 
bendrijai priim tinais meto-

JAV ABEJOJA, KAD BALTARUSIJOJE BUS SĄŽININGI RINKIMAI

Jungtinės Valstijos vasario 
23 d. apkaltino Baltarusijos 
valdžią opozicijos persekioji
mu ir pareiškė abejojančios, 
kad ji surengs sąžiningus rin
kimus.

Komentuodamas pastaruo
sius Minsko valdžios veiks
mus, JAV valstybės departa
mentas "pasmerkė Baltarusijos 
valdžią, persekiojančią savo 
piliečius, kuriems rūpi jų  pilie
tinių ir politinių teisių būklė".

Valstybės departamentas 
išreiškė ypač didelį susirūpi
nimą dėl keturių rinkimų ste
bėjimo grupės "Partnerystė"

dais”, - sakoma vasario 22 d. 
paskelbtam e URM p are iš 
kime.

Jame pažymima, kad Lie
tuvos URM požiūriu, Gruzijos 
keliam as klausimas dėl jos 
teritorijoje vykstančių taik- 
darystės operacijų efektyvumo 
ir būtinybės jas internacio
nalizuoti yra pagrįstas ir tei
sėtas.

Kaip žinoma, nepriklauso
mybę nuo Gruzijos deklaruo
jančiuose Abchazijos ir Pietų 
Osetijos regionuose įvesti Ne
priklausomų Valstybių Sand
raugos, daugiausia - Rusijos, 
taikdariai.

"K viečiam e R usiją  nu 
traukti nedraugiškus veiksmus 
prieš kaimyninę šalį ir pradėti 
su Gruzija konstruktyvų dia
logą. Tikimės, kad Gruzijos 
pastangas taikiai sureguliuoti

narių sulaikymo. Šiems opozi
cijos atstovams, kurie buvo su
imti vasario 21 d., gresia kal
tinimai dalyvavus neregistruo
tos organizacijos veikloje ir 
kalėjimo iki trejų metų baus- 
mė."Tokie veiksm ai verčia 
abejoti Baltarusijos vyriausy
bės įsipareigojim u surengti 
laisvus ir sąžiningus rinkimus 
bei laikytis ESBO nustatytų 
demokratijos ir žmogaus teisių 
normų", - žurnalistams sakė 
Valstybės departam ento at
stovas Adam Ereli.

A.Lukašenko režimas, va
dinamas paskutiniuoju dikta-

konfliktus parems visa tarp
tautinė bendrija”, - teigiama 
pareiškime.

Rusijos ambasados Gruzi
joje konsulinis skyrius vasario 
21 d. nutraukė įvažiavimo vizų 
forminimą ir išdavimą Gruzi
jos piliečiams, atsakydamas į 
šios šalies valdžios veiksmus 
Rusijos kariškių atžvilgiu. Ru
sija taip pat pasiūlė atidėti va
sario 26-27 dienomis planuotą 
Gruzijos ministro pirmininko 
Zurab Nogaideli vizitą į Ru
siją. Gruzijos ir Rusijos santy
kiai ypač paaštrėjo po to, kai 
Gruzijos parlamentas praėjusią 
savaitę nusprendė pakeisti Ru
sijos taikdarius Gruzijos ir 
Osetijos konflikto zonoje tarp
tautinėmis pajėgomis, o Rusi
jos veiksmus šiame regione 
kvalifikavo kaip dalies savo 
teritorijos "aneksiją”. LRT

tūros bastionu Europoje, nuo
lat susilaukia kritikos iš tarp
tautinių žmogaus teisių orga
nizacijų ir užsienio vyriausy
bių dėl žodžio laisvės ribojimo 
ir opozicijos slopinimo.

Vasario 21 d. pasitarime 
valstybės saugumo klausimais 
A.Lukašenko pareikalavo, kad 
šalies teisėsaugos struktūros 
sugriežtintų savo darbą ar
tėjant prezidento rinkimams, 
nuogąstaudamas dėl Vakarų 
daromo spaudimo ir galimų 
opozicijos akcijų.

"Raginam e B altarusijos 
(Nukelta į 2 psl.)

Singapūras, vasario 23 d. 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus susi
tiko su Singapūro ministru pir
mininku Hsien Loong Lee.

Susitikimo metu daugiau
sia dėmesio skirta Lietuvos ir 
Singapūro dvišalių  ekono
minių santykių plėtrai.

Prezidentas V. Adamkus 
pabrėžė, kad Lietuvos narystė 
Europos Sąjungoje suteikia 
m ūsų šaliai ne tik  po litin į 
pagrindą, bet ir ekonomines 
galimybes plėtoti ryšius su šia 
Pietryčių Azijos valstybe. Lie
tuvos vadovas pasidžiaugė, 
kad mūsų šalies eksportas į 
Singapūrą praėjusiais metais 
išaugo daugiau nei dešim t 
kartų. Pagrindinė eksporto 
prekė -  mineralinis kuras ir 
mineralinė alyva. Nedideliais 
kiekiais Lietuva į Singapūrą 
eksportuoja ir elektros maši
nas, optikos prietaisus bei 
baldus.

Respublikos prezidentas 
taip pat pastebėjo, kad mūsų 
šalies verslininkų susidomėji
mą verslo galimybėmis Singa
pūre liudija kartu su juo atvy
kusi verslo atstovų delegacija.

Kalbėdamas apie būtinybę 
aktyviai plėtoti dvišalius san
tykius, prezidentas V.Adam- 
kus atkreipė dėmesį, kad Sin
gapūras ir Lietuva turi daug 
panašumų: abi šalys yra vartai 
į didžiules kaimynines rinkas 
ir naudojasi gerų tranzitinių 
kelių, jūrų uostų ir logistikos 
centrų privalumais.

“Lietuva savo geografine

VILNIUJE PAMINĖTOS ČEČĖNŲ TAUTOS 
TREMTIES METINĖS

Vasario 24 d., V ilniuje, 
Lietuvos mokslų akademijoje, 
vykusios tarptautinės konfe
rencijos “Kuo mes tampame 
Rusijos kare prieš Čečėniją?” 
dalyviai priėmė kreipimąsi į 
Europos parlamentą, Europos 
tarybos parlamentinę asamb
lėją bei Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
ciją, kuria prašo inicijuoti kon
ferenciją ir aptarti čečėnų tau
tos padėtį, teises ir likimą.

Algirdas Endriukaitis tarp
tautinės parlamentarų grupės 
Čečėnijos problemoms gene
ralinis sekretorius teigia, kad 
konferencijos data pasirinkta 
neatsitiktinai -  1944 m. va
sario 23 d. vyko visuotinis če
čėnų tautos trėmimas. “Kon
ferencija ir parengtu kreipi-

padėtimi yra tiltas tarp Euro
pos Sąjungos, Rusijos, Uk
rainos ir kitų rinkų”, - paste
bėjo šalies vadovas.

Prezidentas V. Adamkus 
taip pat atkreipė dėmesį, kad 
didžiausias Lietuvos laim ė
jimas -  tai ekonominis augi
mas, verslo aplinkos pagerėji
mas, palyginti maža mokesčių 
našta.

Singapūro ministras pirmi
ninkas Hsien Loong Lee sakė 
esąs suinteresuotas skatinti 
ekonominį šalių bendradarbia
vimą.

Šios Pietryčių Azijos vals
tybės vyriausybės vadovas pri
ėmė kvietimą artimiausiu metu 
lankytis Lietuvoje.

Susitikime buvo pasikeista 
nuomonėmis ES darbotvarkės 
klausimais, kalbėta apie infra- 
struktūrinių projektų svarbą.

Šiandien prezidentas Val
das Adamkus lankėsi Orchidė
jų  parke, kur įvyko Lietuvos 
Respublikos prezidento vardo 
suteikimo naujai orchidėjų rū
šiai ceremonija. Kaip ypatin
gos pagarbos ženklas į šalį at- 
vykusiems svečiams, šioms 
gėlių rūšims yra suteikti Mar
garet Thatcher, Nelson Man
dela, Bill Clinton ir kitų garsių 
politikų bei tarptautinių lygio 
veikėjų vardai.

Vasario 23 d. vakare prezi
dentas V. Adamkus ir ponia Al
ma Adamkienė dalyvavo iškil
mingoje vakarienėje, sureng
toje jų garbei Singapūro prezi
dento Sellapan Rama Nathan
vardu. www.president.lt

m usi siekiam a parem ti šią 
naikinamą tautą” , - teigia jis.

Rengėjų teigimu, į konfe
renciją kviesti tie, kurie ryž
tingai pasisako prieš čečėnų 
tautos naikinimą.

Vienas konferencijos orga
nizatorių, Seimo tarpparla
mentinių ryšių su Čečėnijos 
Respublika Ičkerija grupės pir
mininkas Rytas Kupčinskas 
teigia, kad konferencija siekta 
kelti čečėnų tautos išlikimo bei 
karo  veiksm ų nutraukim o 
problemą, dar kartą parodyti, 
kas vyksta šalyje. “Norime 
atkreipti dėmesį, nes čečėnų 
tautos žudynės tęsiasi jau dvy
lika metų, be abejo, po 1997 
m. sutarties pasirašymo tarp 
A.M aschadov ir B. Jelcino 

(Nukelta į 2 psl.)

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Vyriausioji rinkimų komisija vasario 24 d. paskelbė iki 

kovo 3 dienos stabdanti dotacijų  iš valstybės biudžeto 
paskirstymą šalies politinėms partijoms. Tokio sprendimo 
priežastis -  nepasibaigęs tyrimas dėl Liberalų ir centro sąjungos 
(LiCS) rinkimų kampanijos finansavimo skaidrumo. VRK šiuo 
metu aiškinasi, ar LiCS 2004 metų Seimo rinkimų politinės 
kampanijos lėšos tvarkytos nepažeidžiant įstatymų. Tyrimas 
pradėtas, spaudoje pasirodžius pranešimams, esą LiCS turėjo 
"juodąją" rinkimų buhalteriją.

LiCS renginyje prieš kelias savaites buvo parodytas partijos 
propagandininkų filmas, kuriame pasakojama, esą politikui 
Petrui Auštrevičiui už sutikimą būti įrašytam pirmuoju numeriu 
rinkimų sąraše liberalcentristai mokėjo nedeklaruotą mėnesinį 
atlyginimą. Tai kategoriškai paneigė P. Auštrevičius, o vėliau - 
ir liberalcentristai.

Partijom s paskirsčius dotacijas už pirm ąjį 2006-ųjų 
pusmetį, didžiausią dalį atsirėš daugiausia vietų Seime turinti 
valdančioji Darbo partija - 1 mln. 114 tūkst. litų. Valdantieji 
socialdemokratai planuoja gauti 860 tūkst., opozijoje esantys 
konservatoriai - 819 tūkst., opozijoje esantys liberaldemokratai 
- 408 tūkst. litų.

Valdantiesiems valstiečiams liaudininkams skirta 395 
tūkst., valdančiajai Naujajai sąjungai - 342 tūkst. litų. Lietuvos 
lenkų rink im ų akcija  gaus 210 tūkst. litų . V ienin telė  
neparlamentinė valstybės dotaciją gaunanti Lietuvos krikščionių 
demokratų partija gaus 175 tūkst. litų sumą.

Valstybes dotacijos politinėms partijoms skirstomos pagal 
vadinamuosius rinkimų koeficientus - pinigai proporcingai pagal 
gautų balsų skaičių paskirstomi 3 proc. barjerą pastaruosiuose 
Seimo ir savivaldybės rinkimuose peržengusioms partijoms. Šių 
metų biudžete politinėms partijoms numatyta iki šiol rekordinė 
suma - 10 mln. litų.

2006 m. partijoms bus skiriama beveik triskart daugiau nei 
pernai, numatant partijų išlaidas ruošiantis savivaldos rinkimams 
2007-ųjų pradžioje. Praėjusiais metais partijos gavo 3 mln. litų 
dotacijų, dar 1,6 mln. litų pasidalijo kaip kompensaciją už 2004- 
aisiais vykusių Seimo rinkimų kampanijai skirtas lėšas.

Premjerui Algirdui Brazauskui prakalbus apie Vyriausybės 
griūtį, jei nepavyktų susitarti dėl Europos Sąjungos paramos 
2007-2013 metams skirstymo kontrolės, Darbo partijos (DP) 
vadas Viktoras Uspaskichas prabilo apie šantažą. Pasak DP 
pranešimo spaudai, partija premjero pareiškimus apie galimą 
Vyriausybės griūtį vertina kaip "priemonę, bandant daryti 
spaudim ą koalic ijo s partneriam s". Prem jeras A lgirdas 
Brazauskas neatmeta galimybės, kad valdantiesiems nesutarus 
dėl ES lėšų skirstymo, koalicija galėtų žlugti.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, vertindamas tarp 
koalicijos partnerių įsižiebusį konfliktą dėl ES paramos 
skirstymo, sako, jog diskusijos dėl ES paramos skirstymo 
kontrolės - pernelyg sureikšmintos. "Esu nustebęs, kad skirstymo 
tvarka ir pačio skirstym o m echanizm o svarstym as tiek 
išviešintas ir tiek eskaluojam as. Šiandien nieko daugiau 
nekalbame, kaip tik kas skirstys, kaip skirstys, o neatsakome į 
pagrindinius klausimus - kur bus investuoti tie pinigai", - interviu 
Lietuvos radijui sakė A.Paulauskas. Parlam ento vadovui 
juokingi pasirodė svarstymai, jog valdantiesiems nesuradus 
kompromiso dėl paramos skirstymo kontrolės mechanizmo, 
griūtų Vyriausybė.

Lietuvos Vyriausybe artimiausiu metu turi apsispręsti dėl 
ES pinigų administravimo principų. Finansų ministerija parengė 
su modelius, kaip bus skirstomi daugiau kaip 20 milijardų litų, 
kuriuos iš ES struktūrinių fondų Lietuva gaus 2007-2013 metais. 
Pirm uoju atveju vadovaujanti institucija, valdanti iš ES 
gaunamas lėšas, būtų Finansų ministerija, o visos kitos - tik 
tarpinės. Kitam e siūlom a, kad Finansų m inisterija būtų 
koordinuojanti institucija, kuri rengtų įvairius projektus ir 
informaciją Vyriausybei, o iš ES gaunamas lėšas administruotų 
trys vadovaujančios institucijos - Ūkio, Socialinės apsaugos ir 
darbo bei Finansų ar Vidaus reikalų ministerijos.

Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui pritrūko žodžių 
komentarui apie Darbo partijos iniciatyvą reklamuoti vado 
Viktoro Uspaskicho verslą. "Iš tiesų, man sunku komentuoti, 
nes nelabai suprantu tikslo, dėl ko tai buvo padaryta. Partija 
turi teisę daryti pareiškim us, kokius ji  tiktai nori, tiktai 
klausimas, kokio tikslo siekia tie pareiškimai", - interviu 
Lietuvos radijui vasario 24 d. sakė jis. DP informacinis centras 
vasario 22 d. išplatino pareiškimą, jog DP vadas V.Uspaskichas 
Maskvoje ketina atidaryti "Vikondos" koncerno prekybos 
centrą. DP iniciatyva reklamuoti vadovo verslą abstulbino ir 
kitus politikus. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV
PREZIDENTAS

PASMERKĖ
IRAKO

ŠVENTOVĖS
SPROGDINIMĄ

JAV prezidentas George'as 
W.Bush vasario 23 d. sprogdi
nimą Samaros šiitų šventovėje 
pavadino "politin iu  aktu", 
kuriuo norėta pasėti "pilietinę 
nesantaiką", ir paragino Irako 
gyventojus nutraukti smurto 
veiksmus. "Visuose irakiečių 
gyvenimo aspektuose proto 
balsas d ik tuo ja , kad šiuo 
sprogdinim u siekta sukurti 
pilietinę nesantaiką, šis išpuo
lis buvo blogio išpuolis", - sa
kė G.W.Bush po susitikimo su 
administracijos nariais.

"Šventovės suniokojimas 
yra politinis aktas, kuriuo sie
kiama pakurstyti nesantaiką, 
todėl mane džiugina išsakytos 
protingos mintys ir mes toliau 
dirbsime turėdami tas mintis 
galvoje, kad padėtume Irakui 
toliau eiti demokratijos keliu, 
kuris vienija žmones ir jų  ne
skaldo", - sakė G.W.Bush.

Irako sunitų dvasininkai dėl 
neramumų kaltina šiitų religi
nius vadovus

Tuo tarpu Irako musulmo
nų sunitų organizacija vasario 
23 d. apkaltino šiitų dvasinin
kus įtampos tarp religinių ben
druomenių, dėl kurios per pra
ėjusią parą žuvo dešim tys 
žmonių, kurstymu.

"Musulmonų ulemų (teolo
gų ir jurisprudentų) komitetas 
kaltina šiitų religinę vadovybę, 
kad ji skatina rengti demonst
racijas", - sakė organizacijos 
atstovas spaudai šeichas Abdul 
Salam al Qubaisi per spaudos 
konferenciją.

Šiuo pareiškimu jis sukriti
kavo Irako šiitų dvasinio va-

(Atkelta iš 1 psl.)
JAV ABEJOJA...

vyriausybę gerbti savo piliečių 
teises, paleisti suimtuosius ir 
liautis persekiojus politinių 
kampanijų rengėjus, pilietines 
grupuotes bei nevyriausybines 
organizacijas, kurios siekia 
demokratinių rinkimų", - sakė 
A.Ereli.

Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacija 
(ESBO), stebinti pasirengimą 
rinkimams Baltarusijoje, taip 
pat praneša apie žmogaus tei
sių pažeidimus, įskaitant vis 
dažnesnius opozicijos veikėjų 
suėmimus.

Kovo 19 dieną rengiami 
Baltarusijos prezidento rinki
mai, kuriuose A.Lukašenko 
sieks trečiosios kadencijos. Jo 
pagrindinis oponentas rinki
muose - susivienijusių stam
biausių Baltarusijos opozicinių 
partijų deleguojamas kandida
tas Aleksandr Milinkevič. Delfi

Irako Vyriausybė Bagdade vasario 24 d. paskelbė kom endanto 
valandą, taip siekdam a m usulm onų šventadienį užk irsti kelią 
smurtui tarp skirtingų religinių bendruomenių. AP

dovo didžiojo ajatolos Ali al 
Sistani vasario 22 d. kalbą, 
kurioje jis ragino tikinčiuosius 
protestuoti prieš šiitų švento
vės susprogdinimą į šiaurę nuo 
Bagdado esančioje Samaroje. 
Tačiau A.Sistani taip pat per
spėjo neprarasti savitvardos ir 
neliesti sunitų mečečių.

Spaudos konferencijos pa
baigoje A.S.Qubaisi kiek su
švelnino savo kritiką šiitų va
dovo atžvilgiu ir pradėjo kone
veikti šiitų bendruomenę, kad 
ši nepaklūsta A.Sistani ragini
mams neprarasti savitvardos. 
"Jis sakė, kad negalima per- 
iminėti sunitų mečečių... Aš

FILIPINUOSE -  NEPAPRASTOJI PADĖTIS
Filipinuose įvesta nepa

prastoji padėtis. Tai susiję su 
nepavykusiu bandymu įvyk
dyti karinį perversmą. Keliems 
aukšto rango armijos ir poli
cijos pareigūnam s pateik ti 
kaltinimai mėginimu nuversti 
valdžią.

M anoma, kad sukilėliai 
savo planus rengėsi įgyven
dinti vasario 24 d. per opozi
cijos mitingą. Dėl tos priežas
ties policija uždraudė rengti 
mitingus, mokyklose nevyksta 
pamokos. Aplink sostinę Ma
nilą įsteigti policijos postai,

(Atkelta iš 1 psl.)

VILNIUJE PAMINĖTOS...

treji m etai buvo sąlyginos 
ramybės metai. Į tai, kas vyks
ta Čečėnijoje neatkreipiamas 
pakankamas dėmesys”, - teigia 
R.Kupčinskas.

R.Kupčinskas tikisi sulauk
ti reakcijos iš Rusijos. Jo tei
gimu, jei Rusija reaguoja į tai, 
kad Lietuva švenčia vasario 
16-ąją, turėtų sureaguoti ir į šią 
konferenciją.

Čečėnijos Respublikos Ič- 
kerijos atstovė Lietuvoje Ami
nat Saijeva, teigia, kad kasmet 
vykstančios panašios konfe
rencijos nors ir neduoda greitų 
dividendų, tačiau suteikia im
pulsų spręsti Čečėnijos prob
lemas.

“Žmonės dalijasi savo min
timis ir tai yra labai svarbu ne 
tik čečėnų tautai, bet ir ki-

manau, kad kai kas klausosi 
A.Sistani tik tada, kai jiems tai 
naudinga", - sakė sunitų at
stovas.

Po vasario 22 d. įvykusio 
sprogimo šiitų itin brangina
moje Samaros mečetėje, Bag
dade ir kituose miestuose žuvo 
dešimtys žmonių, daugiausiai 
sunitų.

A.S.Qubaisi taip pat krei
pėsi į radikalų šiitų dvasininką 
Moqtad al Sadra prašydamas 
jo nuraminti savo ginkluotus 
šalininkus, kurie siautėja Bag
dado gatvėse ir, kaip atrodo, 
yra pagrindiniai smurto inicia
toriai. Delfi

ypač sustiprinta prezidento 
rūm ų apsauga. P rezidentė  
Glorija Arojo specialiu įsaku 
suteikė policijai didelius įga
liojimus.

Visą savaitę sklandė gan
dai, kad perversmas numatytas 
sukilimo prieš prezidentą Fer
dinand Markos 1986-aisiais 
metinėms. Filipinuose per pa
staruosius 20 metų dešimt kar
tų buvo mėginama nuversti 
valdžią. Šalyje jau kelis mėne
sius stebima vyriausybės krizė 
dėl kaltinimų korupcija ir rin
kimų machinacijomis. LRT

tiems”, - teigia A.Saijeva.
Lietuvoje gyvena mažiau 

nei 300 čečėnų. Čečėnijos 
Respublikos Ičkerijos atstovė 
Lietuvoje pastebi tendenciją, 
kad čečėnai palieka Lietuvą.

A. Saijevos teigimu, tai su
siję su tuo, kad pasibaigus in
tegraciniam periodui šeimos 
negali išgyventi Lietuvoje su 
mažais vaikais, nors vienas iš 
tėvų ir dirba. Kai kurie grįžta i 
Čečėniją, važiuoja į Rusiją ar
ba bando išvykti į Vakarus.

Konferenciją organizavo 
Seimo tarpparlamentinių ryšių 
su Čečėnijos Respublika Ičke- 
rija grupė ir tarptautinė parla
mentarų grupė Čečėnijos prob
lemoms. Konferencijoje daly
vavo parlamentarai ir visuo
menės veikėjai iš Lietuvos, 
taip pat Estijos, Gruzijos, Če
čėnijos parlamentarai bei poli
tologas iš JAV. Delfi
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DARBIEČIAI BANDO NUTILDYTI 
PREZIDENTĄ

Valdančioji Darbo partija, užuot atsiribojusi nuo savo vado 
Viktoro Uspaskicho nepagarbių deklaracijų valstybės vadovo 
ir koalicijos partnerių atžvilgiu, kontratakuoja.

Darbo partijos frakcija Seime vasario 22 d. paskelbė 
pareiškimą, kuriame frakcijos seniūnė Loreta Graužinienė 
"ragina valstybės vadovą bei koalicijos vadus vengti nepasvertų, 
realaus pagrindo neturinčių viešų pasisakymų”.

"Pastaruoju metu viešai nuskambėję politikų pasisakymai, 
kuriais buvo bandoma apkaltinti Darbo partiją spaudimu 
koalicijos partneriams bei politiniu šantažu, įžeidžia ne tik 
Darbo partijos lyderį, partijos narius ar Vyriausybės ministrus, 
bet kartu ir visus Lietuvos žmones”, - rašoma Darbo partijos 
frakcijos pareiškime.

Kaip rašoma pareiškime, V.Graužinienė apgailestauja "dėl 
prezidento lūpomis ištartų kaltinimų Darbo partijos vadui ir 
teigia mananti, kad tai galėjo būti ir klaidingas nesusipratimas”.

Darbo partijos vado viešos kalbos pastaruoju metu 
dažniausiai įvertinamos kaip politinis chuliganizmas ir 
nihilizmas. V.Uspaskichas susilaukė kritikos bemaž iš visų 
politinio gyvenimo dalyvių - politikų, politologų, visuomenės 
veikėjų.

Darbo partijos vadas V.Uspaskichas išvykų į rajonus metu 
nevengia pasišaipyti iš prezidento V.Adamkaus, be to, aiškina, 
ką prezidentas turėtų daryti - ko ne.

Pasipiktinimo sulaukė Darbo partijos vado, kuris neužima 
jokio valstybės posto, pasvarstymai, jog prezidentas neturėtų 
dalyvauti sprendžiant dėl Europos Sąjungos paramos skirstymo, 
nes tai esą - ne jo  kompetencija.

V.Uspaskicho kontroversiškas pareiškimas - grasinimas 
prezidentui teismais.

Pastaruoju metu aštrius valdančiųjų partijų nesutarimus 
kursto ES paramos paskirstymo kontrolės klausimas. Darbo 
partija norėtų, jog paramos skirstymą kontroliuotų kelios, tarp 
jų  ir "darbiečių” valdomos ministerijos. Socialdemokratai 
siekia, jog ES paramos skirstymą kontroliuotų viena - jų 
vadovaujama Finansų ministerija. Tokios pozicijos laikosi ir 
prezidentas V.Adamkus.

Vyriausybei pateikus svarstyti projektą dėl ES lėšų 
administravimo, prezidentas V.Adamkus užsiminė apie Darbo 
partijos užmojį bet kokiomis priemonėmis pasiekti, jog parama 
būtų kontroliuojama pagal jos "kelių ministerijų” projektą.

"Tai yra savotiškas šantažas prieš valstybę, prieš jos žmones. 
Man atrodo, kad šiuo klausimu niekas neturi teisės prisiimti 
visišką sprendimo teisę, skirstyti pinigus, fondus, kurie 
priklauso valstybei, žmonėms ir ypatingai apsisprendžiant 
valstybės ateities projektus, jos gerbūvį, jos planus”, - interviu 
LNK televizijai praėjusį ketvirtadienį sakė V.Adamkus.

Darbo partijos vadas V.Uspaskichas, kaltinimus šantažu 
pavadinęs šmeižtu, pagrasino teismu ir pareikalavo prezidento 
atsiprašymo.

Numatoma, kad Lietuvai 2007-2013 metais iš ES struk
tūrinių fondų teks daugiau nei 20 mlrd. litų, o iš viso kartu su 
kaimo rėmimo programa ES parama sieks 36 mlrd. litų. LG0TIC

SIAUTĖJA PRICHVATIZACIJOS VIRUSO MUTANTAS

Po SSRS griūties, kai atsi
kūrusi Lietuvos valstybė perė
mė okupanto valdytą turtą, tas 
turtas tarsi turėjo valstybės 
okupantės nuosavybės ženklą, 
todėl buvo vertinamas kitaip, jo 
grobstymas, pavadintas pri
chvatizacija, buvo ne tik tole
ruojamas, bet buvusi komu
nistinė partinė nomenklatūra jį 
skatino, o valstybės kontrolie
riaus šimtai iškeltų bylų dėl 
turto grobstymo prokuratūroje 
buvo numarintos. Dėl pasta
rosios priežasties prichvatiza- 
cijos virusas nebuvo sunaikin
tas, tapo gyvastingesnis, įsi
smelkė į atkurtos valstybės 
kūną, mutavo, įgijo grėsmin
gesnį pavidalą, trumpai tariant, 
nomenklatūrininkų individua
lios vagystės slapčiomis perėjo 
į valstybės institucijų atvirą 
plėšikavimą. Jei pradžioje turtą 
grobstė kolūkių pirmininkai, 
įm onių vadovai, tai dabar 
prichvatizacija vykdoma per 
savivaldybes, suteikiant jai 
teisėtumo regimybę. Schema 
paprasta: savivaldybės tarybos 
sprendimu objektas paskelbia
mas savivaldybės nuosavybe, 
jos sprendimu parduodamas 
privačioms firmoms ar asme
nims už mažą kainą, o naujas 
savininkas ir pardavėjas, kaip 
liudija daugybė požymių, pasi
dalina tikrosios ir pardavimo 
vertės skirtumą arba perparda
vimo pelną. Taip prichvati- 
zacijos viruso mutantas gvie
šiasi į žemės sklypus, statinius, 
infrastruktūros objektus. Antai 
pastaruoju metu radosi naujas 
mutavusio prichvatizacijos vi
ruso štamas -  koncesija, kurios 
tikslas administracinei valdžiai 
davus leidimą privatiems asme
nims ar firmoms verstis kokia 
nors ūkine veikla žemės ar miš
kų plotuose, geležinkeliuose ar 
valstybinėse įstaigose, vėliau 
tuos objektus prichvatizuoti.

Įvertinti prichvatizacijos 
mastą ir turinį vargu ar užtektų 
teisėsaugos ir įvairių sričių 
ekspertų pajėgų, nes patirtis 
rodo, kad vien “abonento” bylai 
Vilniuje ne tik prokuratūros 
galių, bet ir noro kovoti su tarsi 
nebenugalimu viruso mutantu 
trūksta. Plėšrūniškos prichvati- 
zacijos pavyzdžių Vilniuje 
rasime ne vieną ir ne du, juos 
aprėpti prireiktų rimto traktato,

RUSIJA NEATSAKĖ DĖL LATVIJOS PASIŪLYTŲ SUTARČIŲ
Nors jau  praėjo keletas 

mėnesių, kai Latvija nusiuntė 
Rusijai tarpvyriausybinių su
tarčių, kurias reikia pasirašyti, 
sąrašą, kaimyninės šalies už
sienio reikalų žinyba iki šiol į 
jas oficialiai neatsakė. "Rusi
jos URM derėtų aiškiai pasa
kyti, kokius santykius su Lat
vija ji ketina formuoti. Mūsų 
pozicija - atviras, konstruk-

Algimantas Zolubas

todėl čia apsiribosime vienu, 
amoralumu ir net klastote cha
rakteringu pavyzdžiu.

Iš pastatų, pažymėtų Nr. 10/ 
9 Labdarių gatvėje Vilniuje, 
1919 metais išėjo 100 vyrų 
savanorių ginti savo Tėvynės. 
1992 m. Lietuvos laisvės kovų 
-  Miško Brolių draugija 1992 
m. šiuos pastatus iš griuvėsių 
ryžosi prikelti. Tų metų balan
džio 30 d. Vyriausybės potvar
kiu pastatai buvo perduoti Miš
ko Brolių draugijai, kad ji savo 
lėšomis, Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto ir Vyriau
sybės parama šiuos griūvančius 
pastatus atstatytų, jas naudotų 
savo ir kitų už Lietuvos laisvę 
kovojusių organizacijų reik
mėms. Keliolika metų trukusi 
laisvės kovų dalyvių, karių bei 
patriotų entuziastų talka su Vy
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
kom iteto , V yriausybės bei 
įvairių rėmėjų pagalba pastatus 
iš griuvenų prikėlė, pavertė 
rūmais. Štai tada visur prasi
smelkiančio prichvatizacijos 
viruso mutanto akiratin ir pa
kliuvo minimi rūmai.

Vilniaus miesto savivaldybė 
jau 2000-aisiais metais žengė 
pirmuosius žingsnius į prichva
tizaciją: mėgino užblokuoti 
Draugijos išrūpintą ir per Savi
valdybę pervedamą valstybės 
dotaciją rūmams rekonstruoti ir 
taip priversti Draugiją įkeisti 
rūmus Vilniaus miesto savival
dybei. Teko kelerius metus 
teismuose ginti rūmus nuo už
valdymo kėslo. 2004 m. Savi
valdybė žengia antrą žingsnį: 
neinformavusi Draugijos, slap
čiomis kreipiasi į Vyriausybę, 
Finansų ir Kultūros ministerijas 
reikšdama abejonę ekspertizės 
aktu, kad rekonstruojant Drau
gijos rūmus yra pakeista ir su
stiprinta 75,6 procentų pagrin
dinių konstrukcijų. Draugija 
atsitiktinai sužino, kad iš jos jau 
atimama didžioji rekonstruotų 
rūmų dalis Vilniaus miesto 
savivaldybės naujai užsakytos 
ir atliktos, aiškiai suklastotos 
ekspertizės pagrindu. Draugijai 
protestuojant dėl falsifikato, 
buvo sudaryta ekspertų ir staty
bos vadovų komisija įvertinti 
dviejų ekspertizių duomenis bei 
išvadas. Komisija nustatė, kad 
ne savivaldybės užsakytos, o 
pirmosios ekspertizės duome-

tyvus dialogas, o Rusija labiau 
linkusi į retoriką", - sakė Latvi
jos URM valstybės sekretorius 
Normanas Penkė.

Jis Maskvoje lankėsi ir su
tarčių sąrašą perdavė sausio 
17-18 dienomis, tačiau jokio 
konkretaus atsakymo iš Rusi
jos nesulaukta.

Latvija taip pat yra paren
gusi keletą tarpvyriausybinės

nys ir išvados yra tikros. Tačiau 
godulio magija Savivaldybei 
neduoda ramybės, ji vėl užsako 
tam pačios pasirinktam eks
pertizės centrui padaryti dar 
vieną analogišką falsifikuotajai 
ekspertizę, o jau tada, vadovau
damasi “daugumos” principu 
(dvi neteisingos ekspertizės 
prieš vieną teisingą) sušaukia 
Vilniaus miesto savivaldybės 
kolegijos posėdį, kuriam pirmi
ninkauja pats meras, ir nuspren
džia rūmus nusavinti. Ir Vil
niaus miesto savivaldybės ad
ministracijos direktorius Valdas 
Klimantavičius pasirašo rūmų, 
kurių savivaldybė niekad ne
valdė ir rekonstravimui neskyrė 
jokių lėšų, nusavinimo įsaky
mą. D raugija priversta  vėl 
kreiptis į teismus, Vilniaus 
merą Artūrą Zuoką, kad Savi
valdybė savo veiksmais liautųsi 
trukdžiusi užbaigti statybos 
darbus, daryti žalą per 13 metų 
jau atliktiems darbams.

Lietuvos laisvės kovų -  
M iško b ro lių  d raugija  yra 
sukaupusi unikalią Lietuvos 
istorijos m edžiagą, kuri be 
tinkam o saugojim o genda, 
palaipsniui nyksta, o ji daug 
kartų vertingesnė ir brangesnė 
už pačius baigiamus atstatyti 
Draugijos balanse ir apskaitoje 
esančius rūmus.

Nuo prichvatizacijos viruso 
mutanto vakcina, regis, dar ne
išrasta. Lieka eikvoti senkan
čias miško brolių galias, kovoti 
dėl vietos po nepriklausomos 
Lietuvos saule ir galiausiai 
viltis, kad miesto vadovai pajus 
saiką, liausis trukdę baigti ilgai 
trukusius labai nelengvus dar
bus, parodys Lietuvos istorinio 
paveldo išsaugojimo suprati
mą, geranoriškumą Draugijos 
atžvilgiu.

Valstybės institucijų bei 
v isuom eninių organizacijų  
priederm ė paneigti naujųjų 
prichvatizatorių nuostatą, kad 
neteisybė pasim iršta, gėda 
praeina, o grobis lieka. Kėslų į 
Miško Brolių rūmus akivaiz
doje iškilūs vilniečiai š.m. 
gruodžio 1 d. pasirašė neteisybę 
smerkiantį memorandumą, o 
Draugija kreipėsi į teismą dėl 
įteisinamos neteisybės panaiki
nimo.

“Tautininkų žinios”, 2006 m. 
sausis. Nr.1-2.

komisijos variantų.
Pasak N.Penkės, "praėju

siųjų metų rugsėjį Rusijos am
basadorius pranešė, kad per 
artimiausias dvi savaites gau
sime atsakymą dėl tarpvyriau
sybinės komisijos variantų, bet 
iki šiol jo nėra". Kalbėdamas 
apie sienos sutartį jis pabrėžė, 
jog Rusija aiškiai pasakė, kad 
kol kas nemato galimybės. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com


4 DIRVA • 2006 m. vasario 28 d.

LSDP UŽKULISIUOSE -  NAUJO 
VADO PAIEŠKOS

Lietuvos socialdemokratų 
p artijo je  (LSDP) ir to liau  
verda užkulisinės diskusijos 
dėl naujojo vado. Nors kiti par
tijos pirmininko rinkimai nu
matyti kitąmet, jau dabar yra 
socialdemokratų, kurie ryžtųsi 
pretenduoti į partijos vairą.

Kaip rašo dienraštis Lie
tuvos žinios, valdančiojoje 
LSDP vis garsiau reikalaujama 
pradėti diskusiją apie naujo 
lyderio paieškas. Premjeras 
Algirdas Brazauskas šios poli
tinės jėgos vadu praėjusių 
metų gegužę buvo perrinktas 
trečiai kadencijai. Nors kiti 
partijos pirmininko rinkimai 
numatyti kitąmet, jau dabar yra 
socialdemokratų, kurie ryžtųsi 
pretenduoti į partijos vairą.

Apie galimybę pretenduoti 
į LSDP pirmininko postą per 
kitų metų pavasarį vyksiantį 
partijos suvažiavimą prabilo 
parlamentaras, buvęs finansų 
m inistras A lgirdas B u tke
v ičius. "N eatsisakysiu  tik  
tuomet, je i matysiu, kad to 
reikia partijai ir kad yra palai
kymas iš daugumos partijų 
skyrių ir parlamentinės Social
demokratų frakcijos", - sakė 
jis.

A. Butkevičius pažymėjo 
nenorįs "išsišokti" ir bet kuria 
kaina siekti LSDP vadovo pa
reigų. Taip pat savo kandida
tavimą į partijos lyderio postą 
jis sieja dar su viena sąlyga - 
nenoru sudaryti konkurencijos 
kuriam nors kitam vadinamųjų 
senųjų socialdemokratų kan
didatui. Jis įsitikinęs, kad bū
tent pastarųjų atstovas turėtų 
perim ti partijos vairą. Toks 
siekis motyvuojamas būtinybe 
su sig rąž in ti soc ia ldem ok
ratin ių  vertybių vis labiau 
pasigendančių rinkėjų pasi
tikėjimą.

Naujo LSDP vado paieškos 
partijoje - kol kas tabu. Garsiai 
šia tema beveik nekalbama - 
tik retsykiais pasigirsta kai 
kurių partijos narių raginimai 
pradėti diskusijas.

Parlamentaro manymu, jau 
dabar turėtų būti įvardyti net 
keli asmenys, kurie per arti
miausius LSDP pirm ininko 
rinkimus šiame poste galėtų 
pakeisti 73 metų A. Brazauską.

"Kai partijos vadovas tyli, 
kolegos nedrįsta viešai apie tai 
kalbėti, nors užkulisiuose tie 
pokalbiai jau senokai vyksta", 
- apie padėtį LSDP ir naujojo 
vado paieškas kalbėjo jis.

Tačiau vienas LSDP prezi
diumo narių, premjero pata
rėjas Juozas Bernatonis nema
no, kad turi būti speciali ren
giama partijos vado pamaina 
ir kad reikalinga išankstinė 
diskusija šiuo klausimu.

A. Brazausko bendražygio 
teigimu, tokia pozicija priimti
na tik tokioms partijoms, ku

rios neturi asmenybių, galinčių 
tapti vadovais.

Tačiau J. Bernatonis teigė 
suprantąs, kad kai kurie social
demokratai kelia klausimą, kas 
galėtų pakeisti A. Brazauską, 
tačiau tai esąs tik "pasikal
bėjimų lygmuo". Jis atmetė kai 
kurių partijos kolegų p rie 
kaištus, kad vadovybė tiesiog 
nedrįsta viešai kalbėti apie 
pamainą dabartiniam socdemų 
lyderiui.

Anot J. Bernatonio, šiuo 
metu partijos įpėdinio proble
ma gali būti aktuali tik asme
nims, kurie iš anksto nori šį 
klausimą išspręsti sau nau
dinga linkme.

Tačiau kitas LSDP prezi
diumo narys - Vytenis Andriu
kaitis teigia, kad diskusija dėl 
vado kaitos partijoje, įskaitant 
ir jo s  vadovybę, vis dėlto 
vyksta. "Galbūt mes nekalba
me apie kandidatūras, o tai, 
kad bus lyderių rotacija, yra 
vieša paslaptis", - sakė jis.

Pats V. Andriukaitis neofi
cialiai minimas kaip galimas 
A. Brazausko įpėdinis. Preten
dentais taip pat įvardijam i 
krašto  apsaugos m inistras 
Gediminas Kirkilas, Seimo 
Socialdem okratų  frakcijos 
seniūnas Juozas Olekas, fi
nansų m inistras Zigm antas 
Balčytis.

Viešai prabilti apie naująjį 
partijos vadą ragina ir LSDP 
garbės pirmininkas, europarla- 
mentaras Aloyzas Sakalas.

LG0TIC

DAR VIENAS KGB TALKININKAS
Valstybės žiniose vasario 23 

d. paviešinta sovietų saugumo 
- KGB - buvusio bendradarbio 
Guberto Baranausko pavardė. 
Liustracijos komisija, radusi 
Ypatingajame archyve pasiža
dėjimą bedradarbiauti su KGB 
ir jo  ranka rašytas ataskaitas, 
pripažino G.Baranauską nuo 
1960-ųjų iki 1988-ųjų bendra
darbiavus su KGB, pranešė 
Lietuvos TV informacinė laida 
"Panorama".

Archyve yra duomenų, kad 
Švenčionių rajone Č ern ia
chovskio kolūkyje mechaniku 
traktorininku dirbęs G.Bara- 
nauskas, slapyvardžiu Vilutis, 
informuodavo KGB apie žmo
nos gimines, gyvenančius JAV, 
pranešdavo apie nelojalius so
vietų valdžiai vietos gyvento
jus.

Kaip "Panoram ai" sakė 
Liustracijos komisijos atsto
vai, pats G.Baranauskas, ku
riam dabar 76-eri, neneigia, 
kad KGB jį vertė bendradar
biauti, grasino susidoroti, todėl 
Komisijos sprendimo ir ne
skundė teismui.

Esama duomenų, kad per 
metus Baranauskas po 8 ar net

Vasario 16-tosios dienos proga buvo iškelta Lietuvos Respublikos vėliava Ohio valstijos sostinėje 
Columbus. Harathi Krishnan nuotr.

VALSTYBES TARNAUTOJAI DARBO METU 
PRIVALĖS NESIKEIKTI IR GRAŽIAI ATRODYTI

Valstybės tarnautojai negali 
keiktis, triukšmauti, būti ap
svaigę, privalo būti tvarkingai 
ir švariai apsirengę bei daly
kiškai ir pagarbiai elgtis vieni 
su kitais darbo metu. Šie ir dar 
kiti reikalavimai išdėstyti vasa
rio 22d. Lietuvos Vyriausybės 
patvirtintose Pavyzdinėse vals
tybės institucijų ir įstaigų vi
daus tvarkos taisyklėse, kurių 
turės laikytis visi valstybės 
tarnautojai.

Taigi, taisyklės numato, kad 
valdininkams darbe bus leidžia
ma rūkyti tik tam specialiai 
skirtose vietose, o apie "dūme-

10 kartų susitikdavo su KGB 
darbuotojais Venjaminu Orlo
vu, Nikomedu Cepuliu.

Liustracijos komisija šiuo 
metu yra išnagrinėjusi beveik 
100 asmenų bylas, 4 dešimtys 
pripažinti bendradarbiavę su 
sovietinio saugumo slapto
siomis tarnybomis.

Keliolika nesutikusiųjų su 
komisijos sprendimais bylinė
jasi teismuose, beveik 3 dešim
čių žmonių pavardės paskelb
tos Valstybės žiniose. LRT

RUSIJOS BANKAI EIS Į LIETUVĄ
Vasario 23 d., Vilniuje lan

kęsis Rusijos bankų asociaci
jos prezidentas Garegin Tosu- 
nian teigė, kad "dešimtys" 
Rusijos bankų turi planų ateiti 
į ES šalių, taip pat ir Lietuvos, 
rinką, bet greičiausiai tokie 
planai bus realizuoti Čekijoje, 
rašo dienraštis Verslo žinios.

"Bet Lietuva kėlė ir kelia 
mūsų bankų susidomėjimą. Tai 
lemia ir tas faktas, kad nėra 
kalbos barjerų, taip pat ir iš
likęs artum o jausm as. Esu 
įsitikinęs, kad artimiausiu me
tu Rusijos bankai ateis ir į 
Lietuvą", - Vilniuje surengtoje

lio traukimą” tarnybiniuose au
tomobiliuose teks pamiršti.

Taip pat valstybės tarnau
tojams ir darbuotojams drau
džiama darbo metu būti neblai
viems ar apsvaigusiems nuo 
narkotinių ar toksinių medžia
gų. Be to, numatyta, kad valdi
ninkai negali atvirai valgyti ir 
gerti tose įstaigose, kur yra ap
tarnaujami žmonės.

Pavyzdinėse taisyklėse taip 
pat reglamentuota, kaip valdi
ninkams reikėtų atrodyti: iš
vaizda turi būti tvarkinga, ap
ranga švari, dalykinio stiliaus.

Tačiau piliečių neaptarnau
jantiems ar įstaigų reprezenta
cinių funkcijų neatliekantiems 
valdininkams vieną dieną per 
savaitę į darbą galima eiti ne
vilkint griežto stiliaus kostiumų 
ir kostiumėlių, o tiesiog "šokti 
į džinsus” ir drąsiai darbe 
jaustis su laisvalaikio apranga.

Vis tik taisyklėse numatyta, 
kad darbo metu netinkamai ap
sirengę valdininkai gali sulaukti 
savo "šefo” pylos ir, kaip ra
šoma taisyklėse, "būti įpareigo
ti ateityje rengtis ir tvarkytis iš
vaizdą tinkamai”.

Pavyzdinės taisyklės regla
mentuoja ir valstybinėse ins-

spaudos konferencijoje sakė G. 
Tosunian.

"Snoro" ir Rusijos "Konvers 
Group" stebėtojų tarybos pir
mininkas Vladimir Antonov 
sakė, kad greičiausiai "Snoro" 
antrinis bankas atsiras Rusijoje, 
taip pat įdėmiai žiūrima į Uk
rainą.

Nedidelis Rusijos bankas 
"Konversbank" per savo ben
drovę Liuksem burge valdo 
49,9 proc. ketvirto pagal turtą 
Lietuvoje komercinio banko 
"Snoras" akcijų.

"Snorui" nepavyko įsigyti 
banko Austrijoje, bet jis nepra-

titucijose dirbančių asmenų 
elgesį. Be priminimo, kad jie 
savo elgesiu reprezentuoja 
instituciją ar įstaigą, kurioje 
dirba, valdininkai darbe, be kita 
ko, turi netriukšmauti, palaikyti 
dalykinę darbo atmosferą bei 
pagarbiai elgtis tiek vieni su 
kitais, tiek su aptarnaujamais 
piliečiais. Valdininkams darbe 
ne tik neleidžiama keiktis, bet 
ir darbo vietoje laikyti necenzū
rinio arba žeminančią asmens 
garbę ir orumą turinio informa
cijos. Tokios taisyklės Lietu
voje patvirtintos pirmą kartą. 
Valstybės tarnybos įstatymo 15 
straipsnyje nurodom a, kad 
valstybės tarnautojai privalo 
laikytis valstybės institucijų ir 
įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, 
tačiau konkrečių teisės aktų, 
reg lam entuojančių , kokios 
nuostatos turėtų būti taisyklėse, 
iki šiol nebuvo.

Pavyzdinės valstybės insti
tucijų ir įstaigų vidaus tvarkos 
taisyklės patvirtintos vykdant 
Viešojo administravimo plėtros 
strategiją, Vyriausybės patvir
tintą dar 2004 metais. Šių tai
syklių pagrindu valstybės insti
tucijos ir įstaigos (išskyrus 
prezidentui ir Seimui atskaitin
gas institucijas ir įstaigas) turės 
patvirtinti savo vidaus tvarkos 
taisykles. LG0TIC

randa vilčių pakovoti dėl Kipro 
banko "Universal" kontrolės. 
Šiuo metu "Snoras" laukia Kip
ro centrinio banko leidimo įsi
gyti 53-55 proc. šio banko ak
cijų. Ar sandoris įvyks, turėtų 
paaiškėti per tris mėnesius.

Pasak V. Antonov, "Snoras" 
taip pat žvalgosi bankų Estijoje 
ir Didžiojoje Britanijoje, ketina 
atidaryti savo skyrius Lenki
joje, Vengrijoje, Čekijoje, ry
tinėje Vokietijos dalyje.

"Snoras" pernai uždirbo 
40,4 mln. litų neaudituoto 
grynojo pelno - 1,9 karto dau
giau nei 2004-aisiais (20,545 
mln. litų). LG0TIC



DIRVA • 2006 m. vasario 28 d. 5

KREPŠINIS JUNGIA LIETUVĄ 
IR JUNGTINES VALSTIJAS

Sausio 17 d. Hiustone (JAV) 
įvykusioje Lietuvos krepšinio 
šventėje stipriausios pasaulio 
lygos -  NBA - vadovas Davi
das Sternas negailėjo kompli
mentų Lietuvos krepšiniui. 
Savo ruožtu lietuviai, atsidėko
dami už beveik 20 metų trun
kantį tarpusavio bendradarbia
vimą ir NBA paramą Lietuvos 
krepšiniui, apdovanojo lygos 
komisarą valstybiniu ordinu ir 
senovės riterių šarvais.

"Aistra laisvei ir aistra krep
šiniui yra geriausi dalykai, 
jungiantys Lietuvą ir Jungtines 
Valstijas. Natūralu, jog  šis 
vakaras vyksta tarp Lietuvos 
valstybinės šventės Vasario 16- 
osios ir šešiolikos metų ne
priklausomybės nuo Sovietų 
Sąjungos sukakties", - Lietuvos 
ambasadorius Amerikoje Vy- 
gaudas Ušackas nuo scenos 
pasveikino apie šimtą susirin
kusių svečių.

NBA komisarui D.Sternui 
jis įteikė ordino "Už nuopelnus 
Lietuvai" Komandoro kryžių, o 
NBA v icepreziden tei Kim 
Bohuny - ordino "Už nuopel
nus Lietuvai" Riterio kryžių.

Prezidentas Valdas Adam
kus savo sveikinimą D.Sternui, 
K.Bohuny ir visiems šventės 
dalyviams atsiuntė įrašytame 
vaizdo diske.

NBA lygos vadovas savo 
ruožtu įteikė dvejus "All Stars" 
marškinėlius -  vienerius su 
ambasadoriaus V.Ušacko, ant
rus -  su prezidento V.Adam- 
kaus pavarde, kurie bus par
vežti į Lietuvą.

"Man yra didelė garbė gauti 
šį apdovanojimą, —  sakė D. 
Sternas, kurio pažintis su Lietu
vos krepšinio atstovais prasi
dėjo 1986 m. -  Esu buvęs 
Vilniuje bei Kaune, kur Š.Mar- 
čiulionis išmoko pirmuosius 
krepšinio žingsnius. Ačiū Lie
tuvai už šešis NBA žaidėjus.

NBA lygos vadovas Davidas Sternas įteikė dvejus "All Stars" 
marškinėlius -  vienerius LR ambasadoriui V.Ušackui, o antrus -  
LR prezidentui V.Adamkui, kurie bus parvežti į Lietuvą.

LR ambasados nuotr.

Neįtikėtina, jog jie visi yra iš 
vos tris milijonus gyventojų 
turinčios šalies".

Beje, šį faktą NBA vadovas 
k itą  dieną pam inėjo ir per 
tradicinį susitikimą su NBA 
Visų žvaigždžių savaitgalyje 
akredituotais žiniasklaidos 
atstovais iš viso pasaulio.

"NBA lyga ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje jau 
senai laikom a šiuolaikinio 
sporto vadybos etalonu, - po 
renginio sakė rinktinės fondo 
direktorius Algimantas Pavi- 
lonis. -  O mūsų bendravimas 
su NBA jau davė ir, tikiuosi, 
ateityje duos naujų idėjų, kurios 
padės Lietuvos krepšiniui iš
laikyti aukščiausias pozicijas 
pasaulio krepšinyje. Gal ne 
visada tie ryšiai yra matomi ar 
įdomūs paprastiems sirgaliams, 
tačiau jų vaisiais naudojamės 
visi. Tikiuosi, kad mums pa
vyks sėkmingai užbaigti dery
bas su NBA dėl parodomųjų 
rungtynių prieš 2006 m. pasau
lio čempionatą bei įgyvendinti 
kitus šių metų vasaros projek
tus".

Oficiali dalis baigėsi links
mu šventės rengėjų pokštu ir 
dar viena dovana D.Sternui -  
buvo parodytas LNK televi
zijos ir rinktinės rėmimo fondo 
sukurtas videofilm as. Jame 
istorijos profesorių vaidinantis 
Algis Greitai su tyčia pastip
rintu lietuvišku akcentu ang
liškai pasakojo apie neva ar
cheologų padarytą atradimą, 
kad krepšinį išrado ne Jamesas 
Naismithas, o senovės lietuviai. 
Pasak šios teorijos, gindamiesi 
nuo kryžiuočių, jie mėtydavo 
patrankų sviedinius į savo 
priešus ir taip buvo sukurti 
krepšinio pagrindai.

"O patiem s geriausiem s 
kariam s ir protingiausiem s 
karvedžiams būdavo įteikiami 
šarviniai marškiniai", - filmo

pabaigoje teigia istorijos pro
fesorius.

Po to būtent tokius, kelio
lika kilogram ų sveriančius 
grandininius marškinius, ant 
kurių priekio užrašyta "Lit
huania", o ant nugaros -  "Stern" 
ir num eris "1" buvęs NBA 
žaidėjas Šarūnas Marčiulionis 
bei rinktinės rėmimo fondo 
direktorius Algimantas Pavilo- 
nis ir įteikė D.Sternui.

NBA komisaras D.Sternas 
taip pat pranešė, kad jau ruošia
mas projektas vasarą Lietuvoje 
surengti stovyklą jauniem s 
krepšininkam s "Basketball 
Without Borders". O baigda
mas kalbą amerikietis su šyp
sena lietuviams palinkėjo sėk
mės pasaulio čempionate artė
jančią vasarą: "tikiuosi, kad 
džiaugsitės sidabro medaliais".

Tai išgirdęs šyptelėjo ir An
tanas Sireika, taip pat dalyvavęs 
renginyje. Lietuvos rinktinės 
treneris šventės metu turėjo 
progą pasikalbėti ir su Šarūnu 
Jasikevičiumi, ir su "Cleveland 
Cavaliers" nariu Martynu And
riuškevičiumi, ir su kiek vėliau 
atvykusiu Linu Kleiza. "Šarū
nas nepažadėjo žaisti pasaulio 
čempionate, tačiau svarbiausia, 
kad nepasakė "ne", —  vėliau 
sakė A.Sireika.

Šventėje netrūko ir garseny
bių -  jai įpusėjus salėje pasiro
dė NBA legenda 231 cm ūgio 
Manute Bolas, kuris su Š.Mar- 
čiulioniu yra buvę komandos 
draugai. Jie kartu rungtyniavo 
"Golden State Warriors" klube 
1989-1990 metais.

Tarp svečių buvo stipriau
sios NBA komandos "Detroit 
Pistons" vyriausiasis treneris 
Flipas Saundersas, vienas "Dal
las Mavericks" trenerių Delas 
Harris, ilgametis Lietuvos rink
tinės trenerio asistentas Donnie 
Nelsonas, Prancūzijos krepši
nio žvaigždė Antoine‘as Rigou- 
deau, legendin is M askvos 
"CSKA" žaidėjas Sergejus Ta
rakanovas, kitos Europos ir pa
saulio įžymybės.

Vakaro metu šventės daly
viai galėjo prisiminti įspūdin
giausius Lietuvos krepšinio is
torijos momentus, kurie buvo 
rodomi virš scenos pakabin
tame ekrane, o NBA televizija 
ypač susidomėjusi filmavo se
novės lietuvių instrum entu 
skrabalais grojusio Regimanto 
Šilinsko pasirodymą. Rengi
nyje taip pat koncertavo Žilvi
nas Žvagulis bei Irena Staro- 
šaitė.

Didžiulių nuotraukų galeri
ja  renginio svečiams priminė 
visus Lietuvos krepšininkus, 
žaidusius ar žaidžiančius NBA 
lygoje. Save šioje galerijoje 
surado ir Rimas Kurtinaitis, 
1989 m. dalyvavęs NBA tritaš
kių konkurse, ir vienas Lietuvos 
rinktinės trenerių Donnas Nel
sonas.

Paruošė Linas Kunigėlis, 
LR ambasada Vašingtone

Keliolika kilogramų sveriančius grandininius marškinius, ant kurių 
užrašyta "Lithuania", o ant nugaros -  "Stern" ir numeris "1", buvęs 
NBA žaidėjas Šarūnas M arčiulionis bei rinktinės rėm im o fondo 
direktorius Algimantas Pavilonis įteikė NBA - vadovui Davidui 
Sternui. LR ambasados nuotr.

LIETUVOS KARIUOMENEI -  
JAV PARAMA

Daugiau kaip dešimtmetį 
Lietuvos kariuomenę remian
čios Jungtinės Valstijos ir šie
met Lietuvos gynybai suteiks 
13,6 mln. JAV dolerių (39,3 
mln. litų) finansinę paramą.

Kaip sakė tarptautinį ben
dradarb iav im ą kuruojan tis 
Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius Renatas Norkus, 
pagal JAV Užsienio ginkluo
tųjų pajėgų finansavimo prog
ramą (Foreign Military Finan
cing, FNF) šiemet Lietuvą pa
sieks 4 mln. 455 tūkstančių 
JAV dolerių (12,9 mln. litų) 
parama, kuri bus naudojama 
kariuomenės modernizavimui.

Pasak R.N orkaus, pagal 
kitą, Tarptautinio karių moky
mo (In ternational m ilitary  
education and training, IMET) 
programą, Lietuvos kariuo
menei bus skirta dar 1 mln. 118 
tūkst. JAV dolerių (3.2 mln. 
litų).

Be to, pagal JAV preziden
to George W.Bush paskelbtą 
"Solidarumo partneriams ko
voje už laisvę iniciatyvą", Lie
tuvos kariuomenės dalyvavi
mui tarptautinėse operacijose 
Irake ir Afganistane bus skirta 
8 mln. JAV dolerių.

PASIENIEČIAI MODERNIZUOS SAVO LAIVUS

Už Europos Sąjungos ski
riamas lėšas Lietuvos pasie
niečiai šiemet žymiai pagausins 
ir patobulins savo plaukiojimo 
priemonių bazę. Valstybės sie
nos apsaugos tarnyba teigia, 
kad toliau įsisavina lėšas, skir
tas Lietuvos pasirengimui pri
sijungti prie Šengeno erdvės.

Už Šengeno priemonėms

2005 m etais pagal FMF 
programą JAV Lietuvai skyrė 
maždaug 6,4 mln. JAV dolerių, 
2004-siais - 6,4 mln. dolerių,
2003- siais - 7 mln. JAV dole
rių.

Pagal IM ET program ą
2004- siais ir 2003-siais Lietu
vai buvo skirta po 1,2 mln. do
lerių.

Be to, JAV remia Lietuvos 
vadovau jam ą A fgan istano  
Goro provincijos atkūrimo 
grupės misiją. Pernai buvo 
skirta daugiau kaip 30 mln. 
JAV dolerių stovyklos įkurdi
nimo, aprūpinimo ir palaiky
mo darbams, kuriuos atliko 
JAV gynybos rangovė kompa
n ija  "K ellogg Brow n and 
Root" (KBR).

Lietuva ir JAV memoran
dumą dėl bendradarbiavimo 
gynybos ir karinių santykių 
srityse pasirašė 1994 metais. 
JAV yra aktyvi paramos teikėja 
Lietuvai vykdant kariuomenės 
reform ą, taip pat užtikrina 
v isokeriopą  param ą šalies 
kariams, dalyvaujantiems tarp
tautinėse operacijose. JAV taip 
pat aktyviai teikė pagalbą Lie
tuvai siekiant narystės NATO.

LGITIC

įgyvendinti skirtas lėšas pasie
niečiai modernizuos turimų lai
vų "Kihu", "Lilian", "Madelei
ne" ir laivo ant oro pagalvės 
"Christina" radiolokacines, na
vigacines ir radijo ryšio sis
temas. Pasieniečių laivai, be 
valstybės sienų saugojim o 
funkcijų, dar dalyvauja įvairio
se gelbėjimo operacijose. LRT
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Am basadorė Gintė Damušytė, Lietuvos garbės konsulas Stanley 
Balzekas, Jr. ir Rasa Rudzkytė.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus nuotr.

PKN ORLEN" ŽADA UŽTIKRINTI 
DERAMĄ NAFTOS TIEKIMĄ

"MAŽEIKIŲ NAFTAI"
Naujuoju Lietuvos naftos 

perdirbimo įmonės "Mažeikių 
nafta" savininku norintis tapti 
Lenkijos naftos koncernas 
"PKN Orlen" tvirtina galįs 
užtikrinti deramą naftos tieki
mą Lietuvos įmonei ir gali 
įtraukti ją  į savo naujus naftos 
žvalgybos ir gavybos verslo 
planus.

"Savo pasiūlym e ir per 
derybas su Lietuvos vyriau
sybe pateikėme duomenų, kad 
"Orlen" yra pajėgus užtikrinti 
naftos tiekimą "Mažeikių naf
tai", kuri taip pat galėtų daly
vauti mūsų naftos žvalgybos ir 
gavybos planuose", - pareiškė 
"PKN Orlen" atstovas spaudai 
Dawid Piekarz Rusijos nau
jienų agentūrai Interfax.

"PKN Orlen" dėl Rusijos 
bendrovės valdomo 53,7 proc. 
"Mažeikių naftos" akcijų pake
to varžosi su K azachstano 
valstybine bendrove "Kazmu- 
naigaz", kuri taip pat neslepia 
ambicijų įsigyti Lietuvos ben
drovę.

Vos prieš dieną Kazachs
tano energetikos ir gamtinių 
išteklių m inistras Baktykož 
Izmuchambetov pareiškė, kad 
"Kazmunaigaz" yra varžybų 
dėl "Mažeikių naftos" "favo
ritė, nes, priešingai nei Lenki
jos, m ūsų galim ybės tiekti 
naftą yra kur kas didesnės".

DUJŲ ŪKIO ATEITĮ NULEMS "GAZPROM" 
SPRENDIMAS

Dėl Darbo partijos vadovo 
Viktoro Uspaskicho stumiamo 
gamtinių dujų kainų regulia
vimo didiesiems vartotojams 
Lietuvos valdžios atstovams 
teks belstis į Rusijos dujų mo
nopolininko "Gazprom" duris. 
Valdančiųjų partijų koalicijos 
suburta darbo grupė aiškinsis, 
kokia yra "Gazprom" kainų 
Lietuvai ilgalaikė politika. 
Nuo "G azprom " pozicijos 
priklausys, ar Lietuvoje bus 
siūloma reguliuoti kainas, rašo

D .P iekarz  K azachstano 
ministro pareiškimo tiesiogiai 
nekomentavo, tačiau pažymė
jo, kad "mes tvirtai laikomės 
nuomonės, kad "PKN Orlen" 
gali garantuoti naftos tiekimą 
"Mažeikių naftai"."

Rinkose sklinda kalbos, 
kad Lietuvos vyriausybė siekia 
pasinaudoti pirmumo teise ir 
išpirkti 53,7 proc. "Mažeikių 
naftos" akcijų iš "Jukos", bei 
vėliau parduoti šias akcijas 
kartu su vyriausybės šiuo metu 
valdomo 40,66 proc. paketo 
dalimi.

Tarp potencialių pirkėjų, 
pasak In terfax , yra minima 
Rusijos naftos milžinė "LUK
oil".

Visgi manoma, kad Lietu
vos vyriausybė gali neturėti 
pakankamai lėšų "Jukos" akci
joms perimti, sunkumų slegia
mai Rusijos naftos bendrovei 
siekiant parduoti valdomas 
akcijas didžiausia kaina.

Neoficialių šaltinių duome
nim is, "K azm unaigaz" už 
"Mažeikių naftos" akcijų pake
tą pasiūlė 1,2 mlrd. JAV dole
rių, tuo tarpu "PKN Orlen" 
pasiūlymas siekia 1,5 mlrd. 
JAV dolerių. Tačiau Lietuvos 
vyriausybė gavo Seimo leidi
mą skolintis iki 1 mlrd. JAV 
dolerių "Jukos" valdomam ak
cijų paketui perimti. LGITIC

dienraštis Lietuvos rytas.
Pasak Seimo Ekonomikos 

komiteto pirmininko ir darbo 
grupės nario Vyto Navicko, 
Ūkio m inisterija įpareigota 
organizuoti grupės susitikimą 
su "Gazprom" vadovais. Dar
bo grupė su rusa is galėtų  
susitikti Vilniuje arba vykti į 
koncerno būstinę Maskvoje.

Dabar laisviesiems (didie
siems) vartotojams dujas tiekia 
bendrovės "Dujotekana" ir 
"Lietuvos dujos". Pastaroji

GINTE DAMUSYTE ČIKAGOJE
Gintė Damušytė 2001 m. 

sausio 25 d. prezidento Valdo 
Adamkaus dekretu buvo pa
skirta LR Nepaprastąja įga
liotąja ambasadore prie Siau
rės Atlanto Sutarties Organiza
cijos (NATO) ir Vakarų Euro
pos Sąjungos (VES). NATO 
istorijoje ji yra pirmoji moteris 
užėmusi ambasadorės parei
gas. Anksčiau Gintė Damušy- 
tė buvo ambasadorė Austrijos 
Respublikoje, ji yra dirbusi 
Lietuvos Nuolatinėje Misijoje 
Jungtinėse Tautose.

Ambasadorė kalbės apie 
Lietuvos Respublikos specia
liosios m isijos Afganistano 
Islam o R espublikos G oro 
provincijoje veiklą kovo 1 d. 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje.

Goro provincija yra Afga
nistano centrinės dalies šiaurės 
vakaruose. Provinciją supa 
kalnai, kurie apima visą cent
rinę šalies dalį. Keliai labai

JAV MIRĖ BUVĘS VATIKANO 
BANKININKAS PAULIUS MARCINKUS

Jungtinėse Valstijose mirė 
lietuvių kilmės amerikiečių 
arkivyskupas Paulas Casimiras 
M arcinkus (Paulius K azi
mieras Marcinkus), 18 metų 
tvarkęs Katalikų Bažnyčios 
finansus ir siejamas su dideliu 
Italijos bankininkystės skan
dalu, antradienį pranešė nau
jienų agentūra ANSA.

84 metų arkivyskupas Pau
lius Marcinkus buvo siejamas 
su vienu didžiausių visų laikų 
finansinių skandalų, kuris kilo 
jam  vadovaujant Vatikano 
bankui.

1982 metais Italijos teismas 
apkaltino arkivyskupą dalyva
vus sąmoksle, kaip sužlugdyti 
privatų Italijos banką "Ambro- 
siano”, kurio bankrotas pridarė 
3,5 mlrd. dolerių (per 10 mlrd. 
litų) nuostolio. Sis bankas 
buvo glaudžiai siejamas su 
Vatikanu.

Tačiau dvasininkas taip ir

SEIME - DISKUSIJOS PILIETIŠKUMO KLAUSIMAIS
Seime vyko forumas, kurio 

temos - pilietiškumo paieškos 
bei Lietuvos ateities vizijos 
projektai. Forumą "Šiandieninė

savo klientams gali taikyti iki 
15 procentų antkainį, o "Dujo- 
tekanai" kainos nereguliuo
jamos. Todėl reguliavimas iš 
esmės būtų skirtas tik jai.

Pataisomis siūloma įvesti 
dujų kainų reguliavim ą d i
diesiems vartotojams, taip pat 
leisti naujiems vartotojams, 
kurie per metus vartotų ne 
mažiau kaip 25 mln. kubinių 
metrų dujų, savo lėšomis jung
tis prie magistralinių vamz
dynų.

Darbo grupė neseniai gavo 
ekspertų išvadas dėl įstatymo

prasti, kai kur jų  visai nėra ir 
motorizuotas transportas pra
važiuoja sunkiai.

Pirmoji Lietuvos Goro pro
vincijos atkūrimo grupė į Af
ganistaną išvyko 2005 m. bir
želį. Pagrindinis specialiosios 
misijos uždavinys yra stiprinti 
taiką ir saugumą Goro provin
cijoje, įgyvendinant Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezo
liucijas ir dalyvaujant Afganis
tano Islamo Respublikos Goro 
provincijos atkūrimo grupės 
veikloje. Misija siekia padėti 
Afganistano centrinei valdžiai 
plėsti savo įtaką regionuose 
siekiant sudaryti sąlygas sta
biliai ir saugiai aplinkai Goro 
provincijoje plėtoti ir per ka
rinį atstovavimą sudaryti sąly
gas Afganistano vyriausybinių 
struktūrų vystymuisi, saugumo 
sektoriaus reformų ir provin
cijos atkūrimo bei humanitari
nių projektų vykdymui.

Rita Janz

nebuvo suimtas, nes Vatikano 
pareigūno statusas jam suteikė 
teisinę neliečiamybę nuo Itali
jos teisėsaugos persekiojimo.

Žlugus "Ambrosiano”, jo  
valdytojas Roberto Calvi buvo 
rastas pakartas po Londono 
"B lackfriars” tiltu . D ėl jo  
žmogžudystės Italijoje šiuo 
metu teisiami penki asmenys.

1971-1989 metais P.Mar- 
cinkus ėjo Vatikano banko pre
zidento pareigas ir tvarkė kata
likų pinigus - taip jis tapo vie
nu įtakingiausių Bažnyčios 
žmonių.

P .M arcinkus savo kaltę 
teisme neigė. Galiausiai jam  
buvo leista grįžti į Jungtines 
Valstijas, Arizonos valstijos 
Finikso vyskupiją. Naujienų 
agentūra ANSA teigia, kad 
žinia apie arkivyskupo mirtį 
Vatikaną pasiekė vasario 21 d. 
rytą. Iškart po to ją  patvirtino 
Bažnyčios atstovai iš Finikso.

Lietuva: viltys ir realybė” drau
ge su Lietuvos kultūros fondu 
rengė parlamentinė Šeimos ir 
vaiko reikalų komisija. LGITIC

pataisų. Paaiškėjo, kad tik 
Čekijoje ir Suomijoje gamtinių 
dujų kainos yra reguliuojamos.

Darbo partijos atstovai yra 
parengę dar vieną atsarginį 
Gamtinių dujų įstatymo pa
taisų variantą, kuris nėra re
gistruotas Seime. Jo autorystė 
priskiriam a vienai šilumos 
tiekimo įmonei.

Darbo grupė kovo 7 dieną 
rengiasi suformuoti savo po
ziciją, o iki kovo 10 dienos 
valdančiosioms partijoms turi 
pateikti išvadas dėl Gamtinių 
dujų įstatymo pataisų. LGITIC

j  L ie t u v ių  
fondo pilnatei- 
šiai nariai yra

^ 9  kviečiami siū
lyti LF Nomi
nacijų komisi- 

f  f  jai kandidatus į
LF direktorių 

tarybą ir Kontrolės komisiją iki 
2006 m. kovo 4 d., pasiunčiant 
kandidato/ės vardą, pavardę, 
adresą, telefoną, trumpą bio
grafiją ir trumpą paaiškinimą 
apie kandidato kvalifikacijas 
bei visuom eninę patirtį, ir 
raštišką kandidato sutikimą. 
Kandidatais gali būti tik pil
nateisiai LF nariai. Siūlymus ir 
sutikimus paštu, faksu arba 
elektroniniu paštu siųsti: Lit
huanian Foundation, LF No
m inacijų kom isija, 14911 
127th Street, Lem ont IL 
60439. Faksas 630-257-1647.
E-paštas: admin@lithfund.org

Lietuvių fondo nariams, 
linkėdami nuolatinės Apvaiz
dos globos, už paramą dėkoja 
lietuviško laikraščio “Darbi
ninkas” leidėjai ir skaitytojai. 
Tuo pačiu jie nori priminti, kad 
visam Naujosios Anglijos pa
kraščiui “Darbininkas” tebėra 
neišvengiamai reikalingas, nes 
be jo čia nėra kito periodinio 
lietuviško laikraščio. Laik
raščiui užsidarius, naujosios 
Anglijos pakraštyje atsivertų 
lietuviškos žiniasklaidos tuš
tuma. LF kviečia visus prisidėti 
prie lietuviško žodžio skleidi
mo ir išlaikymo.

Visų moksleivių, jų tėvelių, 
mokytojų, padėjėjų vardu Lie
tuvių fondo nariams už paramą 
dėkoja ir sėkmės linki Maironio 
Lituanistinės mokyklos direk
torė Audronė Elvikienė. Direk
torė džiaugiasi, kad mokykla 
vis didėja ir Fondo skirti pinigai 
bus panaudojami mokyklos 
išlaidoms bei ateities planams 
įgyvendinti. Tad jungdamiesi į 
LF gretas, p risidėsite  prie 
lietuviško jaunimo ugdymo, 
mokslo, švietimo. LF adresas: 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616.

Į BALTARUSIJĄ 
-  LAISVAS ŽODIS

Artėjant Baltarusijos prezi
dento rinkimams, į šią autori
tarinio režimo valdomą šalį 
pasklis laisvas žodis iš kaimy
ninių Lietuvos ir Lenkijos. 
Vasario 22 d. Lenkijos Balsto
gės mieste pradėjo veikti Len
kijos vyriausybės finansuojama 
radijo stotis "Radio Racja", kas 
vakarą vidutinėmis bangomis 
transliuojanti po dvi valandas 
laidų. Dalį programų FM bangų 
ruože retransliuos Vilniuje vei
kianti radijo stotis "Znad Wilii", 
kurios siųstuvai aprėpia ir Bal
tarusijos pasienio  rajonus. 
Ateityje planuojama ir "Radio 
Racja" transliacijos iš Balsto
gės FM ruože ir per šios stoties 
interneto tinklalapį.

LRT

mailto:admin@lithfund.org
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V O K IE T IJ A

EUROPOS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SIELOVADOS 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų vasario 20 - 21 

d.d. H uttenfeld (Vokietija) 
Lietuvių Vasario 16 - osios 
g im nazijoje vyko Europos 
Lietuvių katalikų kunigų sie
lovados suvažiavimas. Vasario 
20 d., pirmadienį pranešimus 
skaitė Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos delegatas užsienio 
lietuvių sielovadai prelatas 
Edmundas Putrimas ir Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
Generalinis sekretorius mons. 
Gintaras Grušas.

Prelatas Edmundas Putri
mas apžvelgė lietuviškos sielo
vados pėdsakus visame pasau
lyje, o mons. Gintaras Grušas 
išsamiai papasakojo apie Eu
ropos Vyskupų konferencijos 
tikslus ir uždavinius, bei są
sajas su vietos vyskupų konfe
rencijomis.

Vasario 21 d., antradienį 
darbas vyko grupėse. Prane
šimus skaitė Airijos Lietuvių 
katalikų misijos kapelionas 
Dubline kun. Egidijus Arna- 
šius, Jungtinės K aralystės 
lietuvių katalikų sielovados 
kapelionas ir Londono lietuvių 
klebonas kun. Petras Tveri- 
jonas, Tilžes (Rusija) klebonas 
ir dekanas mgr. kun. Andrius 
Eidintas, St.Peterburg (Rusija) 
Kunigų seminarijos rektorius 
kun. dr. Rimantas Gudelis, 
Huttenfeld Vasario 16-osios 
gimnazijos religijos mokytojas 
Darius Subačius, kunigas Jo
nas Dėdinas tos pačios gimna
zijos kapelionas ir dvasios tė
vas, kunigas Vidas Vaitiekūnas 
tarnaujantis Vokietijos lietuvių 
sielovadai.

Tai pirmas bandymas su
kviesti Europoje besidarbuo
jančius lietuvių katalikus kuni
gus aptarti sielovados Europos 
rytuose ir vakaruose skirtumus 
bei panašumus, iššūkius ir per
spektyvas.

Kun. Egidijus Arnašius

IS P A N IJ A

MADRIDE -
PIRMASIS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos ambasadoje Mad
ride vasario 25-26 dienomis 
vyko pirmasis visuotinis Ispa
nijos lietuvių bendruomenės 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo visų Ispanijos regioninių 
lietuvių bendruomenių delega
tai.

Kaip informavo Užsienio 
reikalų ministerija, suvažiavi
mo metu buvo aptartos aktua
lios Ispanijos lietuviams te
mos: narystė bendruomenėje, 
sekmadieninių mokyklų funk
cionavimas, verslo klubo įkū
rimas.

Suvažiavime taip pat daly
vavo Pasaulio lietuvių ben-

C H IC A G O , IL

V asario 22 d. L ietuvos 
Respublikos generaliniam e 
konsulate Čikagoje apsilan
kiusi JAV Ilinojaus valstijos 
iždininkė Judy Baar Topinka 
generalin iam  konsului A r
vydui D aunoravičiui įteikė 
68 726,89 JAV dolerių čekį. 
Šią sumą Lietuvos atstovybei 
prieš kelis dešimtmečius pa
aukojo Čikagoje gyvenęs Ba
lys Girčys, miręs 1987 m. Po 
B. Girčio mirties praėjus ke
liem s m etam s jo  palik im o 
lėšos pateko į JAV Ilinojaus 
valstijos iždo įstaigos vyk
domą Neatsiimto turto (angl. 
Unclaim ed Property) prog
ramą. Ir tik praėjusiais metais 
Lietuvos generaliniam konsu
latui pavyko surasti laikinai 
“pamestą” turtą.

A. Daunoravičius priimda
mas čekį pasakė, kad “šis pali
kimas yra daug daugiau nei tik 
didelė pinigų suma. Jis simbo
lizuoja lietuvių, ypač tokių pa
sišventusių žmonių kaip Balys 
Girčys, tikėjimą istoriniu tei
singumu ir nepriklausom os 
Lietuvos ateitimi”. A. Dauno- 
ravičius taip pat padėkojo ge
neraliniam konsulatui talkinu
siam teisininkui Vladui Stan
kevičiui, daug prisidėjusiam, 
kad B.Girčio palikimas ati
tektų teisėtam savininkui. Pa
žymėtina, kad teisininko pa
slaugas generaliniam konsu
latui V.Stankevičius suteikė be 
užmokesčio.

Iždininkė J. B. Topinka pa
žymėjo, kad B.Girčys, palik
damas savo turtą Lietuvos at
stovybei, galbūt net nežinojo 
kokia šviesi ateitis laukia tuo 
metu pavergtos jo  Tėvynės, 
bet, be abejonės, tvirtai ja ti
kėjo. “Jo svajonės išsipildė ir 
šiandien mes turime būti dė
kingi jam  ir jo  bendram in
čiams už tikėjimo laisvos Lie
tuvos ateitim i palaikym ą” , 
sakė J.B.Topinka.

Konsulatą Čikagoje Lietu
vos Respublikos Vyriausybė įs
teigė 1924 m., ir nuo tada jis 
veikė be pertraukos, net ir So
vietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą. Tai buvo įmanoma dėl 
JAV pozicijos nepripažinti tei
sėta Lietuvos aneksijos, kurią 
Sovietų Sąjunga įvykdė prieš 
II-ąjį pasaulinį karą.

LR Čikagos konsulato inf.

druomenės valdybos pirm i
ninkas Gabrielius Žemkalnis, 
Lietuvos prezidento patarėja 
Halina Kobeckaitė, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas. Delegatus 
pasveikino Lietuvos ambasa
dorius Ispanijoje Mečys Lau
rinkus. Lietuvos am basada 
aktyviai bendradarbiauja su 
Ispanijos lietuvių bendruome
nės valdyba Madride, padeda 
jai, suteikia patalpas bendruo
menės susitikimams. LR URM

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius 
ir JAV Ilinois valstijos iždininkė Judy Baar Topinka.

LR Čikagos konsulato nuotr.

CLEVELAND, OH

AMBASADORIUS V. UŠACKAS RAGINA 
JAV LIETUVIUS PADĖTI LIETUVAI

Lietuvos Respublikos am
basadorius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose Vygaudas Ušac- 
kas vasario 25 d. dalyvavo Cle
veland, Ohio, o vasario 26 d. -  
Cape Cod, Massachusetts lietu
vių bendruomenių surengtuose 
Vasario 16-osios minėjimuose.

Lietuvos ambasadorius pa
sveikinęs į minėjimą gausiai su
sirinkusius lietuvius ir Lietuvos 
draugus su Lietuvos Valstybės 
atkūrimo diena, ragino Ame
rikos lietuvius padėti Lietuvai 
pasiruošti konkuruoti ir nuga
lėti globalioje žinių ekonomi
koje, tuo pačiu išlaikyti ir stip
rinti tautiškumą.

“Valstybių sienų atsivėrimo, 
šalių integracijos bei modernių 
technologijų dėka iki tol eg
zistavę atstumo ir laiko barjerai 
tirpsta. Šie procesai byloja apie 
tai, kad prieš mus naujas, gal 
ne tiek akivaizdus (kaip NATO 
ir ES narystės siekimas), tačiau 
labai sudėtingas ir komplek
siškas iššūkis, kurio esmė - pa
siruošti konkuruoti ir nugalėti 
globalioje žinių ekonomikoje 
bei barjerus naikinančioje tarp
tautinėje prekyboje taip, kad 
išlaikytume ir sustiprintume 
mus vienijantį pamatinį pradą 
-  tautiškumą,” sakė V.Ušackas.

“Baigėme 10 metų integ
racijos darbus į ES ir NATO. 
Per tuos metus jautėme Vakarų 
šalių nuoširdžią paramą, mums 
rodė kelią ir darbus, kuriuos 
privalėjome atlikti. ES ir NATO 
padėjo išgydyti kai kurias ligas, 
sukurti prielaidas demokratijos, 
laisvos rinkos ir pilietinės vi
suomenės vystymuisi. Tačiau 
nuo šiol nebeturime tikėtis, kad 
patarimais ar pamokymais mus 
išgelbės Briuselio ar Vašing
tono ‘auklė’. Patys privalome 
gydyti visuomenines žaizdas ir 
tokiu būdu stiprėti. Stipriais 
tapsime tik tuomet, kai pripa
žinsime klaidas, pasmerksime 
blogį, šalinsime ligas, sieksime

tiesos bei tikrojo žmogaus ir vi
suomenės gėrio,” kalbėjo dip
lomatas. Jis pažymėjo, kad at
sakymas į pastaruosius iššūkius 
yra krikščioniškų ir tautinių 
vertybių ugdymas, bei jų  per
davimas jaunajai kartai.

“Svarbu sugrąžinti ir stip
rinti tikėjimą krikščioniškomis 
vertybėmis, dvasingumą ir gai
lestingum ą, stiprinti tautiš
kumą, diegti atjautos ir labdaros 
tradicijas, bei kurti atsakingą 
pilietinę visuomenę,” kalbėjo 
V.Ušackas

“Turime plėsti visuotinį 
kompiuterinį raštingumą, skirti 
prioritetinį dėmesį mokslui ir 
tyrimams, bei nuolatiniam mo
kymuisi, nebijoti drąsiau at
siverti laisvai prekybai ir už
sienio investicijoms, nes tik to
kiu būdu tapsime pakankamai 
konkurentabilūs tarptautinėje 
rinkoje,” sakė V.Ušackas.

“Tikiu, kad bendromis ir 
vieningomis pastangomis mes 
ne tik stiprinsime mus jungiantį 
bendrą kam ieną-L ietuvą ir 
lietuvybę, bet ir užtikrinsime 
saugų ir klestintį Lietuvos vals
tybės vystymasį XXI-jame, 
globalizacijos, amžiuje,” pažy
mėjo Lietuvos ambasadorius.

Cleveland Dievo Motinos 
parapijoje surengtame Vasario 
16-osios minėjime dalyvavo 
klebonas jėzuitas Gediminas 
Kijauskas, Lietuvos generalinė 
garbės konsulė Ohio valstijoje 
Ingrida B ublienė, JAV LB 
Cleveland apylinkės p irm i
ninkas Algis Gudėnas, Ame
rikos lietuvių tarybos Cleve
land skyriaus pirmininkas Algi-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METU - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

N E W  Y O R K , NY

Vasario 25 d., G intarės 
Bukauskienės vadovaujamas 
choras dainavo keletą dainų, 
Jacob Javits Center, kur vyksta 
“New York tim es T ravel 
Show”. Lietuvių pasirodymą 
koord inuo ja  Ann C harles. 
Praeitais metais jame dalyvavo 
sopranas Angelė Kiaušaitė ir 
šokių grupė “Vėtra” iš CT.

Vasario 26 d. dainininkė 
Skaidra Jancaitė-M ikšienė 
giedojo Aušros Vartų parapijos 
chore laike šv. Mišių.

Kaziuko muge artėja. Ji 
vyks Atsimainymo parapijos 
salė je  -  “T ransfigu ra tion  
Church”, kovo 5 d., sekmadie
nį, po 11:30 lietuviškų šv. 
Mišių.

LB NY apygardos metinis 
susirinkimas vyks šeštadienį, 
kovo 11d., 10 val. ryto Apreiš
kimo parapijos salėje.

Lietuvos Nepriklausomy
bes minėjimas, buvo perkeltas 
į kovo 12 d. Jis prasidės su 
11:30 val. šv. Mišiom, kurias 
laikys vysk. Paulius Baltakis, 
klebonas Paul Wood ir kun. 
Vytautas Volertas. Po šv. Mi
šių, galim a bus papietauti. 
Minėjimas prasidės 2:30 val. 
p.p. Pagrindinis kalbėtojas bus 
Lietuvos Generalinis konsulas 
New York Mindaugas Butkus. 
M eninę dalį a tliks naujas 
lietuvių choras ir M aironio 
mokyklos choras. Po m inė
jimo šokiai.

Vasario 18 d., vyko Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas Aušros Vartų parapijoje. 
Iš tikrųjų, tai buvo Skaidros 
Jancaitės pasirodymas, pava
dintas “Forbidden-Dangerous 
Art”, daugiau 60-ų metų tipo 
abstraktus “happening” . P. 
Jancaitė dainavo, darė visokius 
garsus - dūsojimas, kvatoji
mas, piktumas ir buvo panto
mima.

Visa publika sugiedojo Lie
tuvos himną. Buvo netradi
ciškas minėjimas.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

mantas Pautienius, Cleveland 
miesto tarybos nariai, šoko lie
tuvių šokių grupė iš Čikagos 
“Grandis” , koncertavo Rimo 
Kaspučio orkestras.

Cape Cod vykusiame Vasa
rio 16-osios minėjime, kuriame 
dalyvavo ir JAV LB Cape Cod 
apylinkės pirmininkas Algis 
Dapkus, prof. dr. Stasys Goš
tautas pristatė ambasadoriaus 
V.Ušacko “Kalbų, straipsnių ir 
intervių rinkinį”.

Kęstutis Vaškelevičius
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LIETUVA IR PASAULIS
L ietuvos R espublikos prezidentas Valdas Adam kus 

pasveikino Estijos preziden tą  A rnold R uutel valstybės 
Nepriklausomybės dienos proga ir palinkėjo šalies vadovui bei 
visiems Estijos žmonėms gerovės ir klestėjimo. Prezidentas V. 
Adamkus pažymėjo, kad abi tautas ir valstybes sieja įvairiapusis 
bei intensyvus dialogas. Valstybės vadovas pabrėžė, kad 
Lietuvos ir Estijos narystė Europos Sąjungoje bei NATO atvėrė 
dar platesnes bendradarbiavimo erdves ir metė naujų iššūkių. 
“Nuoširdžiai tikiu, kad mūsų valstybių svarbi partnerystė, 
abipusiai regioniniai interesai, bendrom is vertybėm is ir 
supratimu grįstas mūsų šalių bendradarbiavimas taps tvirtu 
pagrindu mūsų ateities planam s ir darbam s” , - išreiškė 
įsitikinimą Lietuvos prezidentas.

Prezidentas Valdas Adamkus su pirmuoju valstybiniu vizitu 
lankydam asis Australijoje, Naujojo Pietų Velso sostinėje 
Sidnėjuje dalyvavo verslo forume. Kreipdamasis į šio forumo 
rengėjus - Naujojo Pietų Velso valstijos ir regioninės plėtros 
departamento atstovus bei Australijos verslo bendruomenę, jis 
padėkojo už iniciatyvą suburti žmonės, kurie abiejų valstybių 
visuom enes gali padaryti turtingesnes bei padėti geriau 
pasirengti globalinės ekonomikos iššūkiams. Lietuvos vadovas 
sakė tikįs, kad tokie renginiai padės užmegzti naujus mūsų šalių 
verslo ryšius. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad šiandien Baltijos 
valstybių reformos ir ekonomikos augimas yra geras ženklas 
turintiems naujų idėjų ir ketinantiems į šį regioną investuoti. Jis 
pastebėjo, kad siekdama tobulinti norminę aplinką, įvesti 
daugiau skaidrum o bei tap ti labiau  a tv iresne užsien io  
investicijoms, Lietuva turi daug ko pasimokyti iš Australijos.

Singapūre su valstybiniu vizitu, viešėdamas Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus telefonu kalbėjosi su 
Ukrainos vadovu Viktor Juščenka. Pokalbio metu buvo aptarti 
dvišalio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos klausimai, 
situacija Ukrainoje artėjant parlam ento rinkimam s, kitos 
aktualijos. Valstybės vadovas pasveikino vasario  23 d. 
gimtadienį šventusį Ukrainos prezidentą ir palinkėjo laimės, 
stiprybės, sveikatos bei sėkmės tolesnėje veikloje.

Vasario 22 d. su valstybiniu vizitu į Singapūrą atvykusį 
Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų priėm ė 
Singapūro prezidentas Sellapan Rama Nathan. Prezidentas V. 
Adamkus sakė, kad Lietuva, prieš penkiolika metų atgavusi 
nepriklausomybę, o dabar esanti visateisė Europos Sąjungos ir 
NATO narė, savo užsienio ir ekonominėje politikoje daug 
dėmesio skiria tolimesniems regionams. Lietuvos vadovas 
pabrėžė, kad šiandien ypač svarbu pakloti pamatus kokybiškai 
naujiems abiejų valstybių santykiams. Jis atkreipė dėmesį į 
būtinybę plėtoti bendradarbiavim ą mokslo, technologijų, 
inovacijų ir švietimo srityse, skatinti jaunų žmonių studijas 
abiejų valstybių aukštosiose mokyklose. Šiuo metu Kauno 
technologijos universitetas bendradarbiauja su Singapūro 
nacionaliniu universitetu.

Prezidentas Sellapan Rama Nathan pastebėjo, kad 
Singapūre gyvenanti nedidelė lietuvių bendruomenė galėtų 
prisidėti skatinant kulūros ir švietimo mainus. Susitikime taip 
pat buvo aptarta padėtis šiame Pietryčių Azijos regione, 
pasikeista nuomonemis apie pasaulį apėmusią įtampą dėl 
užsienio šalių spaudoje pasirodžiusių pranašo Mahometo 
karikatūrų.

Lietuvos centrinio banko vadovas Reinoldijus Šarkinas 
neetišku spaudimu vadina Europos pinigų politikos komisaro 
pareiškimą, kad Lietuva nevykdo infliacijos kriterijaus, būtino 
įvesti eurą. Eurokom isaras Joaquin  A lm unia L ietuvos 
pasiruošimą įvesti eurą įvertino kritiškai, nes esą kol kas šalis 
neatitinka infliacijos kriterijaus. Esą komisaras kol kas apskritai 
negali vertinti Lietuvos galimybių, nes tam dar neatėjo laikas, 
pranešė televizijos kanalo LNK žinios. "Manau, kad EK 
pareigūnai, pasakydami, kad ta šalis atitinka, ta neatitinka, skuba 
su šitais vertinimais. Neturėtų būti pateikiami tokie vertinimai 
- nei Lietuva kreipėsi dėl tokio vertinimo, nei panašiai", - teigė 
R.Šarkinas.

Europos Komisija šalies pasiruošimą įvesti eurą tikriausiai 
vertins šių metų pavasarį. Pasak R.Šarkino, toks J.Almunia 
pasisakymas apie Lietuvą sudaro neigiamą įspūdį kitoms 
Europos Sąjungos valstybėms, kurios pagal EK rekomendacijas 
vidurvasarį spręs, ar leisti šaliai įvesti naują valiutą. Nepalankių 
signalų dėl euro Lietuva sulaukia ne pirmą kartą. Neseniai 
įtakingas verslo dienraštis Financial times rašė, kad Lietuvai 
nebus leista įvesti euro, nes ši esą pernelyg neturtinga.

Lietuvos finansų ministras Zigmantas Balčytis žada siekti, 
kad Europos Sąjunga dėl euro spręstų tik atsižvelgdama į 
Mastrichto kriterijus, o ne į politinius vertinimus. LG0TIC

Lietuvos prezidentas V. Adamkus susitiko su Singapūro prezidentu Sellapan Ram a Nathan.
www.president.lt

JT GIRIA LIETUVOS PAŽANGĄ RASINES 
DISKRIMINACIJOS NAIKINIMO KELYJE

Lietuva padarė didelę pa
žangą rasinės diskriminacijos 
panaikinimo srityje ir yra ryš
kus pavyzdys kitoms šalims. 
Tai konstatavo Jungtinių Tau
tos Rasinės diskriminacijos 
panaikinimo komitetas.

Savo antrą ir trečią perio
dinę Tarptautinės konvencijos 
dėl visų formų rasinės diskri
minacijos panaikinimo įgy
vendinimo ataskaitą Lietuva 
šiam komitetui įteikė savaitės 
pradžioje, pranešė Užsienio 
reikalų ministerija.

P rista tydam a a taskaitą , 
Lietuvos URM sekretoriaus 
Oskaro Jusio vadovaujam a 
delegacija pateikė papildomos 
informacijos apie naujausias 
programas ir teisės aktus, pri-

Lietuva pirmauja tarp Eu
ropos Sąjungos šalių pagal 
vidaus rinkos taisyklių perkė
limą į savo teisę. Po Lietuvos, 
tarp 17 valstybių, pasiekusių 
numatytą 1,5 proc., seka Da
nija, Vengrija, Suomija, Lenkija 
ir Švedija, pranešė Europos 
Komisijos (EK) atstovybė Lie
tuvoje.

EK paskelbė, jog šiuo metu 
į vasltybinę teisę neperkelta 
vidutiniškai tik 1,6 proc. vidaus

Europos Tarybos eksper
tinė K om isija  kovai prieš 
rasizmą ir netoleranciją va
sario 21 d. paskelbė platų 
pranešim ą apie padėtį k e 
turiose Europos šalyse. Pra
nešime yra kritinių pastabų, 
kaip Lietuvoje traktuojamos 
kai kurios tautinės mažumos ir 
prieglobsčio prašytojai. Pa
stebėta, kad čečėnai Lietuvos 
žiniasklaidoje, tartum visoje, 
rodom i paniek inam ai arba 
neigiamai. Savo ruožtu, do
kumente atsispindi ir diskusija

imtus po Lietuvos ataskaitos 
įteikimo Komitetui 2004 metų 
spalio mėnesį. Vėliau vykusio
je diskusijoje delegacijos na
riai atsakė į komiteto narių 
k lausim us, papildydam i ir 
patikslindami pranešime pa
teiktą informaciją.

Rasinės diskrim inacijos 
panaikinimo komiteto pirmi
ninkas ir komiteto nariai pa
brėžė ypatingai gerą ataskaitos 
kokybę, didžiulę pažangą, kurią 
šioje srityje per pastaruosius 
metus padarė Lietuva, ir dele
gacijos narių profesionalumą. 
Komiteto ekspertas Nourredine 
Amir, kuris vertino Lietuvos 
pažangą, savo ataskaitoje pažy
mi, jog Lietuvos įstatymai rasi
nės diskrim inacijos panai-

kinimo srityje yra vieni iš pro
gresyviausių, kuriuos Komite
tui teko tirti bei mano, kad Lie
tuva yra "ryškus pavyzdys" ki
toms šalims. Komitetas, remda
masis pranešime išdėstyta in
formacija ir delegacijos narių 
komentarais, parengs Lietuvai 
rekomendacijas. Atsižvelgiant 
į šias rekomendacijas, 2009 
metais bus rengiamas ketvir
tasis periodinis pranešimas.

Jungtinių Tautų Rasinės 
diskriminacijos panaikinimo 
komitetas yra pagrindinė tarp
tautinė institucija, kovojanti su 
visomis rasinės diskrim ina
cijos apraiškomis. Vasario 20 
dieną Ženevoje prasidėjo 68- 
oji Komiteto sesija, truksianti 
iki kovo 10 dienos. LG0TIC

LIETUVA PIRMAUJA ES PAGAL VIDAUS RINKOS TAISYKLIŲ 
PERKĖLIMĄ Į SAVO TEISINĘ SISTEMĄ

rinkos direktyvų, kurių perkė
limo terminas jau baigėsi.

Šis rodiklis, palyginti su 1,9 
proc. 2005 metų liepą, suma
žėjo ir beveik pasiekė tarpinį 
1,5 proc., dėl kurio susitarė 
valstybių ir vyriausybių vado
vai. Pasak EK, iš 8 valstybių 
narių, nepasiekusių 1,5 proc., 7 
yra “senosios” valstybės narės.

Skelbiama, kad per pasta
ruosius trejus metus tik 5 ES 
narėms -  Prancūzijai, Belgijai,

Austrijai, Airijai ir Nyderlan
dams -  pavyko sumažinti joms 
taikomų procedūrų dėl pažei
dimų skaičių. Be to, išaugo 
bendras bylų dėl pažeidimų, iš
keltų valstybėms narėms, skai
čius. Teigiama, kad didelis bylų 
dėl pažeidimų skaičius Lenki
joje, Maltoje ir Čekijoje leidžia 
manyti, kad šiose šalyse egzis
tuoja netinkamo vidaus rinkos 
teisės aktų taikymo problema, 
kurią reikia spręsti. LG0TIC

V. LANDSBERGIS DOMĖJOSI CECENŲ PRIEGLOBSČIU ES

tarp šios Komisijos ir Lietuvos 
Vyriausybės, kaip traktuojami 
prieglobsčio prašytojai, mat 
svarstant jų  prašymai pagal 
įstatymą gali būti atmetami, 
kai "kilmės šalis" laikom a 
"saugia".

Europos Parlamento Už
sienio reikalų ir gynybos ko
mitetas svarstė pabėgėlių ir 
prieglobsčio prašytojų klau
simus su Jungtinių Tautų ko
misaru A. Guterres. Europos 
parlamentaras Vytautas Lands
bergis klausė komisaro, ar Če-

čėn ija , ku rio je  jau  žuvo 
200.000 civ ilių  ir ligi šiol 
tęsiasi savavališki areštai - din
gimai, gali būti laikoma saugia 
vieta čečėnų pabėgėliam s, 
prašantiems prieglobsčio Lie
tuvoje? O je igu  Rusija ta 
riamai "saugi", tai grąžinimas 
į Čečėniją vis dėlto kelia tiems 
bėgliams realų pavojų.

A. Guterresas atsakė, kad 
"čečėnai, ieškantys prieglobs
čio statuso, gauna jį daugelyje 
šalių, ir tai yra normalu".

omni.lt

http://www.president.lt
omni.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

Leonas Milcius

KOVO 11-TA
Kiekvienas pavasaris atneša džiaugsmą, kiekvienas. 
Kiekvieno pavasario laukiam lyg ryto, lyg šventės.
Tos saulės šviesos, tarsi upės vandens pripildytos dienos, 
Vėl žadina augti, atgimti, gyventi.

Kiekvienas pavasaris ledą storiausią suskaldo,
Laisvę tekėti versmėms, vilnyt ežerams sugražina,
Įšalą gilų žemėj juodžiausioj ištirpdo, išardo 
Ir medi, ir žolę, ir gėlę žaliuoti, žydėt pavadina.

Kiekvienas pavasaris žmogui nauja, dar viena dovana, 
Kiekvienas vėl dirbt, nenurimt ir žengti i ateiti kviečia. 
Lyg jaustum, kaip kelia ir sako:

- Prabudai, tai eiva!
Jau saulė aukštai, pažiūrėk, tau j i  šviečia.

Bet būna pavasariai, patikėk, kartais būna,
Kai ne išalą tirpdo, ne lytis upėse plukdo ir varto.
Būna pavasariai, kai tvirtovės, kalėjimai sugriūna,
Kai nutrūksta grandinės nuo amžiams prikaustyto vergo.

Kovo 11-ta, dar tik pradžia, dar ankstyvas pavasaris,
O koks jis stiprus ir kiek tamsumos išardyta!
Nežinai, gal stebuklas (kaip galėjo jis rastis?) - 
Tik matai - esi laisvėj, nesaugomas, neuždarytas.

Kovo 11-ta, gyvenimo naujo mano pavasari,
Taip lauktas, sapnuotas... ir taip netikėtas,
Kokią dalią tu žmogui ši kartą parneši,
Ar sušils jis ant rankų -

prie Laisvės savos pakylėtas?
1990-03-20, Vilnius

J. Zikaro Laisvės statula  Karo muziejaus sodelyje, Kaune.
L. Milciaus nuotr.

VILNIAUS KONGRESŲ RŪMAI 
TĘSIA MOZART JUBILIEJAUS 

MINĖJIMĄ -
PARODA "MOZART CIKLAS"

NAUJAUSI LIETUVIŲ MUZIKOS 
LEIDINIAI BALTIJOS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 23-26 dienom is 

Baltijos knygų mugėje ben
drame stende naujausius savo 
le id in iu s p ris ta tė  k lasiką , 
džiazą bei folklorą leidžiančios 
m uzikos įrašų  leidyk los 
"Semplice”, "Sutaras / Kukū 
Records” bei Muzikos infor
macijos ir leidybos centras. 
S tende galim a buvo su s i
pažinti su naujausiais garso 
įrašais bei natų leidiniais.

Salia populiariausių Muzi
kos informacijos ir leidybos 
centro natų leidinių - Fausto 
Latėno "Samba lacrimarum”, 
Vidmanto Bartulio "De pro- 
fundis”, Broniaus Kutavičiaus 
Sonatos sm uikui ir fo rte 
p ijonu i, lie tuv ių  chorinės 
m uzikos rinkinio "Laudate 
Dominum”, buvo galima susi
pažinti ir su pačia naujausia 
MILC produkcija.

2005 metais Lietuvos atli
kėjai ėmėsi iniciatyvos suda
ryti populiariausių ir dažniau
siai grojamų, pedagoginiame 
repertuare mėgstamų kūrinių 
antologijas įvairiems instru
mentams. Šiuo metu muzikos 
chorui (Laudate Dominum, 
sud. Vaclovas Augustinas) ir 
fortepijonui (Diapason 1-2, 
sud. Birutė Vainiūnaitė) rin
kinius papildė naujausias pje
sių fleitų ansambliams rin 
kinys "Flautando” (sud. Va
len tinas G elgo tas), į kurį 
įtraukti keturių lietuvių kom
pozitorių -  Valentino B ag
dono, Jono Tamulionio, Eglės

Sausanavičiūtės, Justės Janu
lytės -  opusai fleitų ansamb
liams.

"Portretinių” MILC’o lei
dinių katalogą papildė anks
tyvųjų Algirdo M artinaičio 
opusų "Meilės verksmažolė” 
obojui, v io lončelei ir k la 
vesinui (1979) ir "Paskutinių 
sodų m uzika” obojui, v io 
lončelei, fortepijonui ir per
kusijai (1979) bei 2000 metų 
kompozicijos "Anabasis” altui 
ir fortepijonui gaidų sąsiu
viniai.

Stende buvo gausu ir nau
jausių lietuvių muzikos garso 
įrašų: serijos "Šiuolaikinis 
kom pozitorius” ženklu pa
žymėti Vytauto Juozapaičio 
"Tower Counterpoints” bei 
Nomedos Valančiūtės "Nym- 
phaeum ” autoriniai diskai, 
"Lietuvių klasikos” serijoje 
2005 metais pasirodę Vlado 
Jakubėno bei Vytauto B a
cevičiaus muzikiniai portretai. 
Stende bus galima įsigyti ir 
užsien io  įrašų  kom panijų  
plokštelių , išleistų bendra
darbiaujant su MILC: nau
jausių Osvaldo Balakausko IV 
ir V simfonijos įrašų (Naxos), 
Vytauto B arkausko "Jeux” 
(Avie Records), Ryčio M a
žulio autorinių diskų (Mega
disc), Gaidos ansamblio įrašų, 
išleistų naujausiu SACD for
matu (Caprice) ir kitokių garso 
įrašų leidinių.

Muzikos in formacijos ir leidybos 
centro inf.

Vasario 24 d. Vilniaus kong
resų rūmuose, po VII koncerto 
iš ciklo "Visi G. Mahlerio sim
foniniai kūriniai" įvyko Zalc
burgo menininko Gūntherio 
Edlingerio parodos "Mozart 
ciklas" atidarym as. Parodą 
surengė Austrijos Respublikos 
ambasada Vilniuje ir Lietuvos 
Valstybinis simfoninis orkest
ras.

Pasitikdam i savo 17-ąjį 
gimtadienį su W. A. Mozart 
opera "Užburtoji fleita" vasario 
4 d., maestro Gintaras R in
kevičius ir LVSO kartu pa
žymėjo ir šiemet visame pasau
lyje švenčiam as kom pozi
toriaus 250-ąsias gimimo me
tines. Šiam genijui buvo de
dikuotas ir pirmasis Vilniaus 
kongresų rūmų šio pusmečio 
koncertas, kuomet išties įsi
mintinai šaltą ir speiguotą 2006 
m. sausio penktadienio vakarą 
klausėmės garsios Lietuvos 
muzikų Geniušų šeimos atsto
vų, o neužilgo balandžio mėn. 
šiam kompozitoriui skiriamas 
iškilmingas jo  Requiem atli
kimas. Tačiau vasario 24-ąją 
Vilniaus kongresų rūmuose 
pristatyta dar viena M ozart 
fenom eno inspiruota meno 
forma -  dailės darbų paroda. Ir 
galbūt neatsitiktinas faktas yra 
tai, jog parodos autorius -  nuo 
1993 m. laisvai kuriantis me
nininkas Gūnther Edlinger 
gimė Mozart gimtajame mieste 
Zalcburge.

Savo kūryboje Edlinger 
naudoja įvairias technikas, ta
me tarpe kuria ir "pop arto" 
stiliumi, mėgsta "action pain
ting" ir mielai dalyvauja įvai

riose netradicinėse tapybos 
akcijose. Darbų pagrindu me
nininkas dažniausiai pasirenka 
fotografijas ir perdirba jas, su
jungdam as daugelį tapybos 
procesų -  užtapydamas ant 
viršaus ir naudodamas koliažo 
techniką. Paskutiniuosius dve
jus metus savo idėjoms per
teikti šalia kitų medžiagų Ed- 
linger naudoja ir metalo plokš
tes.

Per Mozart gimtadienį, š. m. 
sausio 27 d., Zalcburge Ed- 
linger surengė netradicinės 
tapybos akciją: šalia Mozarts- 
teg gatvės buvo išstatytas me
nininko tapytas 4x4 m dydžio 
Mozart paveikslas, vaizduo
jantis Mozart, rodantį liežuvį 
B ischofo m iestui, kuriam e 
kompozitorius ir jo  muzika 
nebuvo mėgiami.

Po to, kai G. Edlinger nu
tapė garsiajam e Zalcburgo 
festivalyje dalyvavusių meni
ninkų, tokių kaip Herberto von 
Karajan ir Veronik Ferres, 
portretus bei pop žvaigždžių 
Falco, John Lenon, Paul Mc. 
Cartney, Lou Reed portretų 
seriją, jam gimė mintis paban
dyti pavaizduoti patį festivalio 
"kaltininką" Mozart. Taip gi
mė ciklas "Ommagio a Mozart" 
iš 23 paveikslų. Š. m. vasario 
m ėnesį M ozart ciklas buvo 
pristatytas Austrijos kultūros 
institute Italijoje. Vėliau, ben
dradarbiaujant su kompanija 
Salzburg Marketing, ciklas bus 
parodytas Kinijoje, Vokietijoje, 
Tailande ir Egipte.

Lietuvoje G. Edlinger pa
rodą "Mozart ciklas" surengė 
Austrijos Respublikos amba-

KNYGŲ MUGĖJE 
APDOVANOTI KNYGOS 

MENO KONKURSO 
LAUREATAI

B altijos/V ilniaus knygų 
mugėje vasario 23 d. apdo
vanoti kasmet rengiamo Kny
gos meno konkurso "Vilnius 
2005" nugalėtojai.

Anksčiau Kultūros minis
terija  paskelbė kasm etinio 
Knygos meno konkurso pre
mijų laureatus. Pagrindinėmis 
premijomis apdovanoti trys, o 
paskatinamosiomis - dar 10 
Lietuvos dailininkų.

Vertinimo komisijai reko
m endavus, pirm oji prem ija 
paskirta dailininkams Broniui 
Leonavičiui už leidinio "Vil
niaus legendos" apipavidali
nimą, antroji - Sigutei Chle- 
binskaitei už Jolitos Liškevi- 
čienės knygos "Mundus emb- 
lematum" apipavidalinim ą, 
trečioji - Izaokui Zibucui už 
Alfredo Bumblausko knygos 
"Senosios Lietuvos istorija 
1009-1795" apipavidalinimą.

10 paskatinamųjų premijų 
atiteko dailininkams Ievai Ba- 
bilaitei, Jūratei Bizauskienei, 
Gedui Ciuželiui, Eugenijui 
K arpav ič iu i, Junko Iga ir 
Džiugui Katinui, Romui Oran- 
tui, Arūnui Prelgauskui, Lais- 
vydei Šalčiūtei, Povilui Utov- 
kai ir Alfonsui Zviliui.

Konkursui buvo pateiktos 
88 knygos iš 31 leidyklos. 
Komisija antrajam konkurso 
turui atrinko 35 leidinius.

L ietuvos dailin inkų  są
jungos premija paskirta dai
lininkei S.Chlebinskaitei už 
Vlado Braziūno, Algirdo Klo
vos bei folkloro grupės "Vyd
raga" leidinio "Iš naminio au
dimo dainos" apipavidalinimą.

Vilniaus dailės akademijos 
premija jaunajam dailininkui 
atiteko dailininkui P.Utovkai 
už Jono Meko knygos "Con
versations, Letters, Notes, 
Misc. Pieces etc." apipavida
linimą.

Iš viso skiriama 3 Kultūros 
ministerijos premijų ( pirmoji 
- 3.5 tūkst. litų, antroji - 2.5 
tūkst. Litų, trečioji - 1.5 tūkst. 
litų) ir 10 paskatinamųjų pre
mijų (po 500 litų).

Meniškiausią ir gražiausią 
praėjusių metų knygą renka 2 
komisijos: atrenkančioji ir ver
tinančioji, kurias sudaro pro
fesionalai dailininkai ir meno
tyrininkai.

Vertinamas buvo grafinis 
bei tipografinis knygos apipa
vidalinimas ir iliustravimas.

Knygos m eno konkursą 
"Vilnius 2005" organizavo 
Kultūros m inisterija, D aili
ninkų sąjunga bei Vilniaus 
dailės akademija. LG0TIC

sada Vilniuje ir Lietuvos Vals
tybinis simfoninis orkestras. 
Paroda Vilniaus kongresų rū
muose atidaryta vasario 24 d.

LG0TIC
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Lietuvos Nepriklausomybės 10-čio pam inklas Zapiškyje.
L.Milciaus nuotr.

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

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

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

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

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

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

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

ANATOLIJUS SLUTAS IŠKELIAVO 
AMŽINYBĖN
Edvardas Šulaitis

Cikagos lietuvių tarpe dau
giau negu pusšimtį metų gyve
nęs ir kultūrinį bei visuome
ninį darbą dirbęs mūsų tau
tietis Anatolijus (Tolius) Šlutas 
sausio 27-tąją iškeliavo amži
nam poilsiui.

Dar sausio 22 d. jis kartu 
su savo pagalbininkais davė 
paskutinę jo  įsteigtą ir daugiau 
negu kelis dešimtmečius gy
vavusią lietuvišką radijo prog
ramą, kuri vėliausiu laiku buvo 
girdima sekmadienių rytais.

Tačiau tą lemtingą rytą pats 
Anatolijus sugebėjo pasakyti 
tik kelis žodžius. O apie pačią 
programą bei jo vedėją kalbėjo 
jo žmona Sigita, dabar Lietu
voje gyvenantis ilgametis tal
kininkas Leonas Narbutis, Do
natas Pečiūra, Petras Petrutis, 
Edvardas Šulaitis -  visi šios 
laidos ilgamečiai talkininkai.

Cia buvo atžymėta Anato
lijaus veikla ne vien tik radijo 
srityje, nes jis buvo daugelio 
talentų žmogus. Jis pirmasis, 
kuris išeivijoje įkūrė lietuvių 
televizijos programą -  “Lie
tuviai televizijoje” ir jai vado
vavo apie 13 metų. Tuomet 
televizijos laidų kūrimas buvo 
sudėtingas, nes daugumoje 
reikėjo filmuoti “gyvai” at

ŠVENTĖS PRASMĖ 

Antanas Dundzila

B esiklausant program os 
Vasario 16 minėjime, atleis
kite, mano mintys nejučiomis 
pradėjo klajoti. Aišku, tai ne
buvo tinkam a ar m andagu 
(nors kaimynystėje sėdėję to 
nepastebėjo), tačiau, kai vėliau 
kiek nuosekliau visa tai pa- 
svarsčiau, sąžinė negraužė. 
Tos klajonės -  kurias salėje 
nutraukė pareiga paploti, ta
čiau prie kurių grįžau vėliau 
vakare bei sekančią dieną -  
davė akstiną tolimesniam Va
sario 16 metinių pačiupinė- 
jimui. Dabar neabejoju, kad šis 
savęs patikrinim as manyje 
pratęsė ir papildė viešai minėtą 
Vasario 16 sukaktį.

Vasario 16 Aktas yra svar
bus ir Lietuvai, ir lietuviui. Be 
Vasario 16 nebūtų buvę XXa. 
Lietuvos ir mes šiandien ne
būtume lietuviais. Jeigu man iš 
vis svarbu, kad aš esu ne rusas 
(su visom XXa. Istorijos im
plikacijom), ne gudas ar ne 
lenkas, tai Vasario 16 Aktas 
šiandien asmeniniai man svar
bus įvykis, vertas atminimo. 
Tai lyg mano lietuviškum o 
gimtadienis.

Nesileidžiant į gimtadienių 
metaforas, svarbius įvykius 
m inim e ar net švenčiam e. 
Šventė yra džiaugsmo iškilmių 
diena kokio nors įvykio atmi-

liekamą programą. Į 26-tojo 
kanalo studiją Cikagos miesto 
centre reikėjo suvežti didžiu
lius būrius žmonių: chorus, 
tautinių šokių grupes bei kitus 
atlikėjus. O kiek gi reikėjo 
pastangų, norint visa tai pada
ryti.

Gimęs Kaune, gyvenęs 
Vokietijoje

A. Šlutas gimė 1929 m. 
birželio 5 d. Kaune. Kaip ir 
daugumas tautiečių, karo metu 
pasitraukė į Vokietiją, kur 
Hanau pabėgėlių stovykloje 
baigė lietuvių gim naziją ir 
pradėjo studijuoti Darmstat 
universitete.

1949 m. atvykęs į Cikagą 
griebėsi įvairiausių darbų: pir
masis iš jų buvo garsiose Cika- 
gos skerdyklose. Vėliau, bai
gęs specialius kursus, pradėjo 
dirbti TV techniku, o dar vė
liau -  užsiim inėjo reklam ų 
televizijai kūrėju. Iš jo  užsi
ėmimų dar reikėtų pažymėti 
prekiavimą automobiliais, dar
bą naktiniame klube (buvo jo 
savininku), vadovavimo dažy
mo verslui, ilgą laiką Marquet
te Park lietuvių rajone vadova
vo dovanų prekių parduotuvei 
“Patrijai”.

nimui. (Ne visi įvykiai džiaugs
mo ašaras išspaudžia; liūdnus 
įvykius taip pat mename, tačiau 
jų nešvenčiame.) Su džiaugsmu 
vienaip ar kitaip švenčiame 
Kalėdas bei Velykas, kraštai 
visuotiniu mastu švenčia savo 
valstybines šventes, šeimos 
švenčia savo svarbius įvykius. 
L ietuvoje negyvenantiem s 
lietuviams vienas iš Vasario 16 
šventimo stygių glūdi tame, kad 
amerikietiškoji mūsų aplinka 
Vasario 16 sukaktim i nesi
džiaugia -  Vasario 16 gali 
suprasti ir vertinti tik daug, 
daug siauresnis vietinių lietuvių 
ratelis. Reiškia, Am erikoje 
džiaugsmingam, tikrai šven
tiškam Vasario 16 paminėjimui 
nėra p latesn io  akiračio. Jį 
kasm et mėginame susikurti 
patys savuose renginiuose.

Bendrai imant, šventės pa
sižymi tam tikrais ypatumais, 
kurie žadina džiaugsmo nuo
taiką. Šventėm s būdingas 
žmonių grupavimasis -  ar tai 
šeim oje, ar bažnyčio je, ar 
draugų būrelyje, ar viešuose 
renginiuose... Būdingas apsi
rengimas bent nekasdieniniu 
rūbu  (plg. su ang liškuo ju  
“Sunday best”). Būdinga 
bent kukli užkanda, gal vai
š ė s .  Svarbu, kad kalbos ar 
prakalbos neslopintų šventės

Taip pat yra padaręs šimtus 
garso įrašų (koncertų ir kt.), 
suorganizavęs daug koncer
tinio pobūdžio renginių. Kuo
met vadovavo televizijos prog
ram ai, vasarom is ruošdavo 
“Lietuvių dienas” -  didžiules 
gegužines, kurios sutraukdavo 
tūkstančius žmonių.

Paskutinį 10 metų dirbo 
vertėju Cikagos teismuose, 
atliko dešimtis kitų patarna
vimų; turėjo net darbo agen
tūrą, rūpinosi naujai į šį kraštą 
atvykusiais tautiečiais ir pan.

Jis juokaudavo, jog ne vien 
tik visokių darbų per savo am
želį yra turėjęs, bet galėdavo 
pasigirti ir žmonų gausumu (su 
paskutine penktąja) laimingai 
išgyveno v ienuo lika  m etų 
Brighton Park lietuvių telki
nyje . „

A.Šlutas reiškėsi ir lietuvių 
visuomenėje veikloje, 2001 m. 
buvo apdovanotas JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
tarybos premija.

Gana įspūdingas buvo atsi
sveikinimas su velioniu sau
sio 30 d. Petkaus koplyčioje 
Lemonte. Ten išgirsta ir ne
maža atsisveikinim o kalbų. 
Cia buvo perskaityta (tai pa
darė programos vedėjas Pet
ras Petrutis) ir Lietuvių Zur- 
nalistų sąjungos pirm . E d
vardo Šulaičio žodis. Palai
dotas sausio 31 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

džiaugsm o, bet j į  skatintų. 
(Būtų idealu, jei švenčių metu 
nieko neskaudėtų; o je i tai 
neįmanoma, kad dalyviai nors 
minutėlei pamirštų savo skaus
mus bei rū p esč iu s .)  Kai ku
riomis progomis įprasta apsi
keisti dovanomis, vieniems 
kitus sveikinti. Kai kur ren
giamos iškilm ingos akade
mijos, nekasdieniniai meniniai 
pasirodym ai. Mažių mažiau
siai yra būtinas dvasinis nusi
teikimas, švenčių nuotaika.

Bent dalinai priimant čia 
išsakytus šventės ypatumus, 
dera savęs klausti, kuo prisi
dedame, minėdami Vasario 16 
ir, iš kitos pusės, ką Vasario 16 
sukaktis dalyviams gali duoti. 
Jei aš nieko iš Vasario 16 mi
nėjimo negaunu ir nieko ne- 
įnešu, tai ta sukaktis tampa tik 
“klumpių sunešimu” eiliniam 
pasimatymui su pažįstamais 
arba prastu amerikietiškuoju 
“entertainment” (“entertain
ment” atitikmens lietuvių kal
boje nėra, o Lietuvoj plintan
čio “šou” nevartosiu tautinės 
savigarbos vardan). Tai ne
lengvas klausimas, nes šventė, 
savo esmėje, privalo būti kiek
vienam iš mūsų nekasdieniš
k a .

M inim alus atsakym as į 
klausimą, ką aš galiu Vasario 
16 renginiui duoti yra gan 
paprastas: dalyvauti! Šventėn 
privalu išsiruošti ir dvasiniai, 

(Nukelta į 11 psl.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 4 d., šeštadienį 6 v.v. tradicine: “Žaibo diena 2006”
-  Recher Hall (Slovenian Society Home), 20713 Recher Ave., 
Euclid, OH. Rengia Clevelando LSK “Žaibas”.

KOVO 11 d., 6 v.v. Dievo Motinos parapijos didžioje salėje - 
“Draugystės vartai” , jaunimo šokių ir dainų koncertas.

KOVO 26 d. sekmadienį 11:00 v.r. tuojau po mišių įvyks 
tradicine Kaziuko muge - Dievo Motinos parapijos salėse. 
Rengia Clevelando skautija.

BALANDŽIO 2 d., Pietūs paremti beglobiams vaikams 
Lietuvoje. Ruošia “Vaiko vartai į mokslą” organizacija, Dievo 
Motinos parapijoje.

BALANDŽIO 8 ir 9 dienomis Clevelando ateitininkų metinė 
šventė.

BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai 
Sv.Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 20 d. “E xultate” organizuojam as koncertas 
“A tsiliepk daina!” D alyvauja visos C levelando grupės 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje (“Exultate” , 
“Svaja”, “Naujoji intriga” , ir “Šauktukas!”).

GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių  bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
Clevelando Baltiečių komitetas.

BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

(Atkelta iš 10 psl.)

ŠVENTĖS PRASMĖ...

ir, kiek įmanoma, išore; savo 
dalyvavimu jungtis į Vasario 16 
švęsti nusiteikusiųjų gretas. 
(Čia skubu pastebėti, kad šalu
tinių aukų rinkimas šiais lai
kais, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Vasario 16 proga 
yra ne vietoje -  tai didingo, 
svarbaus Vasario 16 įvykio nau
dojimas “virtuviniams” tiks
lams).

Gi ko galima tikėtis iš Vasa
rio 16 renginio? Vėl minimaliai
-  savo organizuotumu, turiniu, 
išpildymu, priemonėmis ren
ginys privalo šventiškai nuteikti
-  o jei to nereikia, tai nuotaiką 
sustiprinti ar patvirtinti -  kad 
šventės metu ir iš jos išvykęs, 
apie tai su malonumu dar gal
votum, su kitais dalintaisi.

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

Likimas taip susiklostė, kad 
mėnesio bėgyje po Vasario 16 
seka Kovo 11. Ką išsakiau apie 
šventės bendrai ir Vasario 16 
konkrečiau, daug kas tinka ir 
Kovo 11. Šias eilutes berašant 
dieną prieš šių metų Vasario 16 
ketvirtadienį, iš Lietuvos gavau 
du sveikinimus elektroniniu 
paštu. Viename iš jų  rašoma: 
“M ielieji, sveikinu Jus su 
Valstybės diena -  Vasario 16- 
aja. L inkiu mums visiem s 
stiprios ir garbingos Lietuvos, 
ištikimos 1918 metų siekiams!” 
Sveikinimas išsako ir daugu
moje patvirtina tai, ką čia ban
džiau pasakyti. Sveikinimo 
nuotaika džiugina. Jis prisidės 
prie rytojaus Vasario 16 sukak
ties. Jį reikės pasitaupyti Kovo 
11-ajai, jei kartais autorius ko 
nors panašaus nepakartotų 
sekantį mėnesį.

ŽYMUSIS SPORTO VEIKĖJAS IR 
ŽURNALISTAS ANTANAS 

LAUKAITIS
Jeigu reikėtų rinkti iški

liausių išeivijos lietuvių sporto 
veikėjų dešimtuką, jame, nėra 
abejonės, rikiuotųsi ir Antanas 
Laukaitis, kuris sausio 10-ją 
atšventė savo 80-jį gimtadienį.

Galbūt, apie jį Š. Amerikos 
mes esam e m ažiau girdėję 
(ypatingai paskutiniu metu), 
nes jis pastoviai gyvena Aust
ralijoje ir iš ten beveik kasmet 
ilgesniam laikui važiuoja pa
viešėti į gimtinę Lietuvą.

Tačiau šis vyras yra neblo
gai pažįstamas ir Amerikoje 
gyvenantiesiems mūsų sporto 
mėgėjams. Jis buvo tas žmo
gus, kuris suorganizavo dide
les Australijos lietuvių sporto 
delegacijas į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Toronte (Ka
nadoje), vėliau Čikagoje. Po to 
panašias žaidynes surengė (ži
noma, su kitų darbuotojų pa
galba) A ustralijoje, o tada, 
jom s persikėlus į L ietuvą, 
pasistengdavo ir ten nuvežti 
kuo daugiau sportininkų.

Antanas -  ilgametis Aust
ralijos lietuvių fizinio auklė
jimo sąjungos (ALFS) valdy
bos pirmininkas, Sydnėjaus 
lietuvių sporto klubo “Kovas” 
didelis veikėjas, jo  garbės 
narys. Apie jo  sportinę bei 
organizacinę veiklą, būtų gali
ma daug rašyti. Sportuoti jis 
pradėjo Kaune, kur 1943 m. 
baigė Kauno 4-ąją gimnaziją 
(beje, jis gimė 1926 m. sausio 
10 d. L e ipalingy je , Seinų 
apskr.). Vėliau sportavo Vokie
tijoje, pabėgėlių stovyklose, 
būdamas gana pajėgiu krepši
ninku.

Buvo ir “Draugo” 
bendradarbis

1949 m. iš Vokietijos persi
kėlė gyventi į Australiją. Buvo 
vienas iš Sydnėjaus “Kovo” 
steigėjų ir jo  pirmininku. Šalia 
to bendradarbiavo įvairiuose

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAMS -  
KULTŪRINĖ FONDO GLOBA

V iln iu s , vasario  22 d. 
(ELTA). Lietuvos muzikų rė
mimo fondas penkioliktaisiais 
savo veiklos metais pradėjo 
p lačią kultūrinę program ą, 
skirtą Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės gynėjų kultū
rinei globai.

Pasak Muzikų rėmimo fon
do direktorės Liucijos Stulgie
nės, atsižvelgdamas į įvairių 
gyventojų grupių interesus, 
naująja programa fondas pa
bandys atsiliepti į Lietuvos 
laisvei nusipelniusių žmonių 
pageidavimą - prisiminti juos 
ne tik minint valstybines šven
tes. "Rengdami šią programą, 
norim e išreikšti pagarbą ir 
parodyti deramą dėmesį visų 
kartų Lietuvos Laisvės ir Ne

lietuviškuose laikraščiuose. 
Buvo Čikagos “Draugo” dien
raščio bendradarbis, dažnai 
siun tęs in fo rm acijas  bei 
straipsnius šiam laikraščiui. 
Nuolatos rašė Sidnėjuje lei
džiamoje “Mūsų pastogėje” , 
kur nuo 1952 m. redagavo 
sporto skyrių. Antanas sureda
gavo Australijos lietuvių spor
to dešim tm ečio ir “K ovo” 
Sporto klubo leidinius.

A. Laukaitis yra dalyvavęs 
(kaip žurnalistas) penkiose 
olimpinėse žaidynėse, o per 
paskutines iš jų - Sidnėjuje jis 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto paskirtas oficialus 
atašė. Kaip jis sakosi per tuos 
ketverius metus jis turėjo tiek 
daug darbų, kad pražilo jo  
galva. Ir jis visa tai atliko kuo 
puikiausiai ir buvo gerai įver
tintas Lietuvos sporto vado
vybės.

Išleista knyga apie jį
Mūsų kolegos Antano Lau

kaičio gyvenimas ir darbai yra 
gražiai atžymėti 2003 m. Lie
tuvoje išleistoje knygoje “Gy
venimo sūkuriuose” (tai auto
biografinė apybraiža, draugų 
prisiminimai, spaudos atsilie
pim ai, nuotraukos). Mums 
buvo smagu su Antanu ben
drauti ir jį  sutikti įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Beje, už 
savo veiklą A. Laukaitis yra 
apdovanotas -  LDK Gedimino 
5-jo laipsnio ordinu (2001 m.).

Šį kuklų rašinėlį norėtume 
baigti kūno kultūros ir sporto 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės raštu 
jubiliatui:

Gerbiamas Antanai,
L ie tuva i brangus k ie k 

vienas lietuvis. Ir už puose
lėjamą lietuviškumą tolimiau
siuose žem ės kam peliuose  
turime būti dėkingi pirmiausia 
tokiems žmonėms kaip Jūs.

priklausomybės gynėjams, jų 
šeimoms, suteikti jiems ga
limybę nemokamai lankytis 
profesionaliosios muzikos at
likėjų, svečių iš užsienio ir jau-

Netekusiai savo vyro, tėvelio ir brolio

A. f  A.
VALDO ŽIEDONIO

gilią užuojautą siunčiam žmonai VALDONEI, sūnui 
TADUI, dukrai LINAI, broliui RIMUI, seseriai 
NIJOLEI ir jų  šeimoms.

Jūsų draugai
Algis, Vita ir Ed Andrašiūnai

DIRVAI
AUKOJO

I. Rasys, Cambridge, M A   100

A.Pautienis, Richmond, OH .. 45 

S.Petravičius, R. P. Verde, CA.20 

A.Kazakaitis, S.Boston, MA.. 15

J. Petkaitis, W. Hartford, C T.... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Mums labai džiugu, kad šiame 
veiklos bare į pagalbą p ir
miausia pasitelkėte gerą savo 
draugą -  sportą. Šiandien, 
sveikindami garbingo 80-ojo 
ju b ilie ja u s  proga, už Jūsų  
darbus nuoširdžiai tariame 
ačiū! Dėkojame ir už tai, kad 
buvote ir tebesate ištikimas 
Lietuvos sportininkų ir sporto 
žm onių  b ičiu lis , v isuom et 
ištiesiantis pagalbos ranką!...

Žengiant į naują dešimtį, 
linkime Jums tvirtos sveikatos, 
asm eninės laimės, žinoma, 
neišsenkamos energijos ir en
tuziazmo. O į Lietuvą linkime 
sugrįžti dar ne vieną kartą!

Sekmes jubiliatui!
Prie šių sveikinimų jungia

mės ir mes Š. Amerikoje gyve
nantieji sporto darbuotojai ir 
žurnalistai.

Apie sukaktuvininką A. 
L aukaitį L ietuvos prez. V. 
Adamkus yra taip pasakęs: 
“Kai išgirstu  A. Laukaičio 
pavardę, man pirmiausia kyla 
asociacijos su tolimąja Aust
ralija ir Australijos lietuvių 
jaunimas neatskiriami, tai tarsi 
sinonimas”

Edvardas Sulaitis

nųjų talentų koncertuose bei 
kituose Lietuvos muzikų rė
mimo fondo renginiuose” , - 
sako L. Stulgienė.

Naujoje fondo programoje 
numatoma kviesti laisvės gy
nėjus į tradicinius Muzikų rė
mimo fondo renginius.

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

Geriausia Lietuvos ledo šokėjų pora M argarita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas.

M. DROBIAZKO IR P. VANAGAS -  
SEPTINTI

Turino žiemos olimpinių 
žaidynių dailiojo čiuožimo 
turnyre Lietuvos šokėjų ant 
ledo pora Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas su 183,21 
balo užėmė galutinę septintąją 
vietą. Tai paaiškėjo vasario 20 
d. vakare, po šokėjų atliktos 
laisvosios programos.

Olimpinius aukso medalius 
iškovojo Rusijos pora Tatjana 
Navka ir Roman Kostomarov 
(200,64 balo). Sidabras atiteko 
JAV šokėjų porai Tanith Bel- 
bin ir Benjamin Agosto (196,06 
balo), bronza -  ukrainiečiams 
Jelenai G rušinai ir Ruslan 
Gončiarov (195,85 balo).

Iš viso dailiojo čiuožimo 
turnyre rungėsi 24 poros.

Po pirmosios ir antrosios 
rungties M. Drobiazko ir P. 
Vanagas buvo aštunti. Ben
droje įskaitoje pakilti vienu 
laip te liu  aukštyn Lietuvos 
atstovams leido tai, kad po

Ž. ILGAUSKAS PELNĖ 27 TAŠKUS
Siaurės Amerikos krepšinio 

lygoje (NBA) Žydrūno Il- 
gausko bei Martyno Andriuš
kevičiaus Cleveland "Cava
liers" klubas vasario 23 d. 
svečiuose 107:116 (21:28, 
28:31, 31:28, 27:29) pralai
mėjo Philadelphijos "76ers" 
komandai. Ž.Ilgauskas į aikš
telės šeimininkų krepšį įmetė 
27 taškus, po krepšiais atkovo
jo 9 kamuolius, blokavo varžo
vo m etim ą bei surinko dvi 
pražangas. Per 31 minutę jis 
pataikė 10 dvitaškių iš 17 bei 
7 baudų metimus iš 10.

M.Andriuškevičius per 47 
žaidimo sekundes per rungty-

sekmadienį patirtos traumos 
laisvojoje programoje nestar
tavo Kanados pora M arie- 
France D ubreuil ir Patrice 
Lauzon.

Pagal Andrew Lloyd Web
ber kūrinį “Operos fantomas” 
atlikta Lietuvos atstovų lais
voji programa buvo įvertinta 
95,19 balo ir užėmė šeštąja 
vieta. Geriausiai laisvąją prog
ramą vasario 20 d. atliko rusai
T. Navka ir R. Kostomarov 
(101,37 balo). A ntri buvo 
prancūzai Isabelle Delobel ir 
Olivier Schoenfelder (99,50 
balo), treti - ukrainiečiai J. 
Grušina ir R. Gončiarov (99,17 
balo).

34 metų M. Drobiazko ir 35 
metų P. Vanagui tai buvo jau 
penktoji olimpiada jų  karje
roje. Aukščiausią vietą -  ket
virtąją -  jie 2002 metais užėmė 
Salt Lake City (JAV) olimpi
nėse žaidynėse. LGĮTIC

nes niekuo nepasižymėjo.
Svečių gretose sėkm in

giausiai žaidė LeBron James - 
33 taškai (tritaškiai 1/4, dvi
taškiai 12/20, baudos 6/10), 6 
sugriebti ir 2 perimti kamuoliai 
bei 5 rezultatyvūs perdavimai.

16 taškų "Cavaliers" ekipai 
pelnė Donyell Marshall, 11 - 
Anderson Varejao.

"Cavaliers" klubas Rytų 
konferencijos Centriniame po
grupyje su 32 pergalėmis ir 22 
pralaimėjimais užima antrąją 
vietą, o "76ers" (26/27) krepši
ninkai yra antrojoje pozicijoje 
Rytų konferencijos Atlanto 
pogrupyje. LGĮTIC

IMTYNININKO
DOMANTO VIZBARO 

SIURPRIZAS
Didelę dovaną savo ger

bėjams įteikė jaunas imtyni
ninkas iš Panevėžio Domantas 
Vizbaras - M askvoje vyku
siame tarptautiniame olimpi
nio čempiono ir dukart pasau
lio čempiono Boris Gurevič 
vardo graikų-romėnų imtynių 
turnyre trenerio Albino Batū
ros auklėtinis užėm ė antrą 
vietą! Pirmoje svorio katego
rijos iki 100 kilogramų kovoje 
Lietuvos imtynių čempionato 
prizininkas nugalėjo armėną 
Davtian iš Maskvos ir pateko 
į kitą etapą.

Pusfinalyje D.Vizbaras pa
laužė kandidato į sporto meist
rus kirgizo Murat Ramonov 
pasipriešinimą ir tik finalinėje 
imtyje Domantas neatlaikė fi
ziškai itin stipraus ruso Stavris 
Chadžijev iš Gelendžiko (Ru
sija) spaudimo ir pralaimėjo 
jam  rezultatu 0-2.

Lietuvos olimpinio sporto 
centro auklėtinis Tomas Ci
bulskis (76 kg) užėmė aštuntą 
vietą.

Varžybose dalyvavo 263 
sportininkai iš Rusijos, Estijos, 
Baltarusijos, Azerbaidžano, 
Kazachstano, Izraelio, Turk
mėnijos, Kirgizijos, M oldo
vos, Uzbekijos, Ukrainos ir 
Lietuvos. LGĮTIC

Portugalijoje vykusių tarp
tautinių sportinio ėjimo var
žybų nugalėtoja tapo Sonata 
Milušauskaitė, 5 km nužings
niavusi per 21 minutę ir 30 
sekundžių. Trečiąją vietą šioje 
distancijoje užėmė kita Lie
tuvos ėjikė Kristina Saltanovič 
(22:01), kurią, be nugalėtojos, 
aplenkė ir portugalė Ana Ca- 
becinha (21:54). LGĮTIC

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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 .com 

w w w. Ly odhurstO hiol-bities .com 
www.Eudid-Homes.com

w w w .R t chmotid-H dgh ts-H om es .com 
www .May f id  dH om es.nd  

www. I’epper-Pi ke-H om es.com  
w w w .SoulhEudidH om es.com

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

Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliolis - Mob. Td . <216-387-3204

“BULLS” NUGALĖJO "BUCKS" KREPŠININKUS

Rytų konferencijos Centri
nio pogrupio Dariaus Songai
los Čikagos "Bulls" (24 perga
lės ir 29 pralaimėjimai) klubas 
vasario 23 d. Siaurės Amerikos 
krepšinio asociacijos (NBA) 
reguliariojo sezono rungtynėse 
namuose 97:91 (28:19, 20:33, 
26:24, 23:15) nugalėjo ket-

virtojoje pozicijoje pogrupyje 
esančius Milwaukee "Bucks" 
(27/27) krepšininkus. Tai buvo 
antroji iš eilės Čikagos ekipos 
pergalė bei septintoji iš eilės 
Milwaukee nesėkmė išvykoje. 
Lietuvis aikštelės šeim inin
kams pelnė 4 taškus, jis pataikė 
2 dvitaškius iš 8. LGĮTIC

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)

mailto:linas@fixlcrrcalty.com
http://www.Eudid-Homes.com
http://www.Rt
omes.com
http://www.SoulhEudidHomes.com
http://www.Beachwood-Ohio-Homes.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

