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8u Lietuvos nepriklausomybės dienai 

MIELI IK BRANGŪS UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVIAI, 
TAUTIETĖS IR TAUTIEČIAI! 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU JUS VASARIO 1 6-OSKDS -
LIETUVOS VALSTYBES ATKORIMO DIENOS PROGA! 

NUO PAT 1 9 1 8 - w ' « DABAR VASARJO 1 6-OJI KIEKVIENAM UETUVIUI YRA BRANGIAUSIA DATA. 
IR GODŽIAUSIAIS SOVIETINES OKUPACIJOS LAIKAIS JI GAIVINO TAUTOS ATMJNTJ, PRIMINE 

VALSTYBES TRADICIJAS. D A B A K T I JI JUNGE SU PRAEITIMI, KAD ŽMONES SAUGOTU IR 

PUOSELĖTŲ LAISVES VIITJ. JI VISIEMS - IR GYVENANTIEMS LIETUVOJE, IR ATSIDŪRUSIEMS 
TOU NUO GIMTŲJŲ NAMŲ, KENČIANTIEMS SKURDĄ (R ŠALT} SLBJRO TREMTYJE 

AR BANDANTIEMS KURTI GYVENIMĄ IŠ NAUJO EMIGRACIJOJE, 
NUOLAT PRIMINĖ: UETVVHVS ESAME MES CTMĘ. 

VASARIO 1 6-OJI TAPO SIMBOLIU DVASINES JĖGOS, STIPRINUSIOS IR VEDUSIOS LIETUVĄ 
J KOVO 1 1 -ĄJĄ, I VISAVERTJ GYVENIMĄ LAISVŲ, DEMOKRATINIŲ IR CIVILEUOTŲ 

ŠAUŲ ŠEIMOJE. VALSTYBES ATKŪRIMO DIIO^A YRA SVARBUS ILGAMETES VEIKLOS, 
ĮVARDYTOS KAIP LIETUVOS IA.ISVES BYLA, VEIKSNYS. 

TAČIAU TAI - NE TIK SIMBOLIS, TAI - GYVOH TAUTOS ISTORIJA, KURIĄ RAŠOME IR KURIAME 
VTSJ. TODEI. NUOŠIRDŽIAI PRAŠAU: KAD IR KUR JUS NUBLOKŠTŲ ŪKIMAS, KAD IR KURJ 

KKASTA AR VALSTYBĘ LAIKYTUMĖTE SAVO NAUJAIS NAMAIS, ISLAIKYKTTE RYŠJ su LIETUVA 
•R PERDUOKITE J! SAVO VAIKAMS. SAUGOKITE TAS VERTYBES, KURIOMIS BUVO GRĮSTAS 

VASARIO 16-OSIOS AKTAS IR KURIOS MUS TI-.UC.IA KAIP TAurĄ, KAIP VALSTYBE. 

KARTU PRISIMINKITE, KAD LIETUVAI REIKIA jcsy PROTŲ IR ŠIRDŽIŲ, JCSŲ PATIRTIES 
•R PASTANGŲ. PRISIMINKITE, KAD ŽODŽIŲ JUNGINYJE PASAUUO ULTVVIAJ 

SVARBIAUSIAS ŽODIS VISADA YRA IR BUS M . H — 

DAR KARTĄ, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS, KURIEMS VASARIO 16-osios ŠVENTE - SAVA 
:R ARTIMA. Kuo GERIAUSIOS KLOTIES VISIEMS BENDROS ISTORIJOS 

IR BENDRU IRADtCŲU TELKIAMIEMS ŽMONĖMS? 

r\S ADAMKUS 
P0BLJKOS PREZIDENTAS LIETUVOS 

2007 *erv- muno I t n m 

žffžiffifišMsrfgf^ 

Ministro pirmininko sveikinimo 
žodis užsienio lietuviams 

Brangūs tėvynainiai, 

Vasario 16-oji įėjo į Lietuvos is
toriją kaip viena svarbiausių datų il
gaamžėje lietuvių tautos istorijoje. 
Šimtmečius išbraukta iš pasaulio že
mėlapio, mūsų valstybė 1918 metais 
buvo atkurta ir užėmė prideramą vie
tą Europos tautų šeimoje. 

Nepamirškime praeities, tačiau 
žiūrėkime į ateitį, kurkime Lietuvą, 
kurioje visiems būtų gera gyventi. 
Kurkime Lietuvą, kurioje būtų laiko
masi įstatymų, gerbiamos žmogaus 

teisės. Tai priklauso ne tik nuo val
džios, bet ir nuo kiekvieno mūsų. 
Kiekvienas, nesvarbu kuriame pa
saulio kampelyje begyventų, gali pri
sidėti prie modernios Lietuvos valsty
bės kūrimo. 

Lietuvos valstybės atkūrimo die
nos proga sveikinu visus tėvynainius 
užsienyje, linkiu žmogiškos laimės ir 
sėkmės. Tegul Vasario 16-osios dva
sia gyvena mūsų širdyse. 

Gediminas Kirkilas 
Ministras pirmininkas 

Vilnius, 2007 metų vasaris 

Archyvinėje nuotraukoje — Lietuvos taryba, 1918 metų vasario 16-ąją Vilniuje pa
skelbusi Lietuvos nepriklausomybės aktą. Eltos nuotr. 

Šiame 
• 

•Sporto apžvalga. 
•Vasario 16-oji ir 
šiandiena. 
• Sveikinimai. 
•VII JBANC konferencija 
akcentavo energetikos 
saugumą. 
•Įvairios sporto žinios. 
• Kamščiai man patinka. 
• Trumpametražinių 
filmu f esti valas Balzeko 
lietuvių Kultūros 
muziejuje. 
•XX a JAV prezidentai ir 
Lietuva. 
•Artėja CLM sukaktis. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.64 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

V. Adamkus palaiko kūrybinį maištą 

LR prezidentas Valdas Adamkus. 

Vilnius, vasario 15 d. (ELTA) — 
Kūrėjo maištas stiprioje, talentingoje 
kūryboje ir sugestyviame kritikos žo
dyje visada nukreiptas ne prieš vals
tybę ar tautą, o prieš rutiną, su
stabarėjimą ir neteisybę, pabrėžė 
prezidentas Valdas Adamkus, Vasario 

Eltos nuotr 

16-osios išvakarėse įteikęs Nacionali
nes kultūros ir meno premijas ir pa
sveikinęs devynis laureatus. 

„Dažnai galima išgirsti žodžius, 
esą menas ir kūryba visada maištau
ja. Manau, kad ši teorija teisinga, bet 
tik iš dalies. N u k e l t a į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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DRAUGAS, 2007 m. vasario 16 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAMS 
VĖL NEPASISEKĖ 

Po gražios pergalės vasario 
mėnesio pirmąjį sekmadienį prieš 
pajėgią „Green-White" komandą (ji 
buvo įveikta 2:0), atrodė, jog vasario 
11 d. rungtynėse prieš vidutiniokus 
— „Galajcy" komandą lietuviai ne
turės daug vargo. Tačiau atsitiko 
priešingai: čia mūsiškiams teko nury
ti karčią pralaimėjimo piliulę. Buvo 
pralaimėta 3:4 rezultatu. 

Nepaisant, kad pi rmo kėlinio 
11-ą minutę Mindaugo Palaimos šū
viu lietuviai pirmavo 1:0, tačiau po 5 
minučių varžovai rezultatą išlygino. 

Pati juodžiausia „Lituanicai" bu
vo antrojo kėlinio pirmoji pusė, kuo
met į jos vartus buvo įmušti net 3 
įvarčiai (I-ją, 7-ją ir 10-ją minutę). To 
priežastis — grubios mūsiškių gyni
mosi klaidos. 

Tada lietuviai vėl atsigavo: Er
nestas Urbonas sušvelnino 2:4 (16 
min.), o Edvinas Tr inkūnas - 3:4 (19 
min.). O išlyginti taip ir nepavyko, 
nors buvo labai stengtasi. 

Šį kartą žaidėjų vėl netrūko: jų 
atėjo 15 ir buvo galimybė juos keisti 
reikalui esant. Rungtynėse prieš „Ga-
laxy" trūko laimės, na ir protinges
nės taktikos, kurios mūsiškiai dau
giausia stokojo. 

Vasario 18 d. 3 vai. p.p. „Litua-
nica" kovos prieš paskutinėje vietoje 

v 

esančią „Kickers" komandą. Siame 
susitikime mūsiškiai turėtų švęsti 
pergalę, ypatingai jeigu atsimins, kad 
reikia ne vien tik stengtis mušti 
įvarčius, bet daryti viską ginant var
tus nuo varžovų įvarčių. 

Atėmė tris taškus 

Praėjusį sekmadienį „Lituani-
cos" vyrai neiškovojo taškų, tačiau 
sužinojo, kad lygos vadovybė iš jų 
atėmė 3 taškus, laimėtus pirmosiose 
šio sezono rungtynėse, kuomet buvo 
įveikta „International" komanda 4:3. 
Tačiau tą kartą „Lituanicos" gretose 
trumpai žaidė vienas futbolininkas, 
dar nespėjęs gauti lygos registracijos 
paso. Nors klubo sekretorius Gedi
minas Bielskus vadovybei pasiųs
tame laiške paaiškino, kad to žaidėjo 
trumpas pasirodymas aikštėje netu
rėjo jokios įtakos rungtynių rezulta
tui, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Po 
daugiau negu mėnesio gautas prane
šimas, kad „Lituanicos" 4:3 pergalė 
prieš „International" panaikinama. 
Vietoje to — užskaitomas 0:3 pra
laimėjimas. 

Be tų trijų taškų „Lituanica" 
dabar nukrito į priešpaskutinę — 9-
ąją vietą. 

99 BRANGIOS" EUROPOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS 

2008-ųjų metų Europos futbolo 
čempionatas — „Euro 2008", kuris 
bus surengtas dviejose valstybėse 
(Šveicarijoje ir Austrijoje) žada būti 
„brangus". Kaip teigia jo organi
zacinio komiteto pirmininkas Martin 
Kallen, jo biudžetas sieks 147 mili
jonus eurų (apie 508 min. litų). Šio 
didžiojo turnyro finalinis susitikimas 
bus žaidžiamas Vienos „Ernst-
Happel" stadione 2008 m. birželio 29 

d. Dėl patekimo į šio Europos pir
menybių baigminę grupę kovoja ir 
Lietuvos valstybinė komanda, nors 
jai ten pakliūti vilčių beveik nėra. 

Bilietai i 2008 m. Europos fut
bolo čempionatą jau bus pradėti pla
tinti kovo mėnesi, kai Į rinką bus 
pateks 290,000 bilietų. Iš viso jų iš
spausdintas vienas milijonas, už ku
riuos tikimasi gauti 138 min. eurų. 

JAV FUTBOLO RINKTINE ĮVEIKĖ 
MEKSIKA 

Kaimyninių valstybių JAV-Mek-
sikos tarpusavio kova ir šį kartą bai
gėsi amerikiečių pergale. 2:0 buvo šio 
susitikimo rezultatas, nors, stebėjus 
rungtynes televizoriaus ekrane, ne
atrodė, kad kaimynai iš pietų buvo 
silpnesni. 

Glendale, AZ, vietinio universite
to stadione susirinkę daugiau negu 
62,000 žiūrovų (visos vietos buvo 
išparduotos) triukšmingai ragino abi 
komandas (kaip atrodė, apie pusė 
buvo iš visos Amerikos susirinkę 
meksikiečiai). 

Po pirmojo kėlinio, pasibaigusio 
be įvarčių, 52 minutę pasižymėjo 
Jimmy Condrod, kuris iš kampinio 
gautą kamuolį galva nukreipė į mek
sikiečių vartus. Pačioje žaidimo pa
baigoje, vienas prieš Meksikos var

tininką atsiradęs Landon Donovan 
rezultatą padidino 2:0. 

Pažymėtina, kad meksikiečiai, 
kurių netenkino tokia pasekmė, 
kadangi futbolas yra jų tautinis 
sportas (panašiai kaip lietuviams 
krepšinis), po rungtynių nesiteikė 
nugalėtojams paspausti rankų. 

Kovo mėnesio pabaigoje JAV fut
bolo rinktinė žais tarpvalstybines 
rungtynes: kovo 25 d. Tampa mieste 
Floridoje žais prieš Ekvadorą, o kovo 
28 d. Frisco, Texas valstijoje išmė
gins Gvatemalos pajėgumą. 

Pažymėtina, kad JAV futbolo 
rinktinė šiemet žaidžia be pralaimėji
mo. Pirmame šių metų susitikime 
amerikiečiai sausio 20 d. Carson, CA 
įveikė Europos atstovus — Daniją 
3:1. 

^xOQ>wcOQ«ou 

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 89 
metų sukaktį Amerikos Lietuvių Taryba 
sveikina ir kviečia visus geros valios lietu
vius jungtis į bendrą darbą stiprinant sun
kiai iškovotą Lietuvos nepriklausomybę, 
tvirtinant vienybės ryšius tarpusavyje bei 
su broliais ir seserimis Lietuvoje, statant 
Tautos valstybingumą ant doros, sąžinin
gumo ir didžiadvasiškos aukos pamatų. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Saulius V. Kuprys 

Pirmininkas 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA-UTHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
6500 SOUTH PULASKIROAEKTHICAGO, ILLINOIS 60629 

ČIKAGOJE 
„ŽVAIGŽDŽIŲ DIENA" 

BUVO SĖKMINGA 
Vasario 11 d. salėje prie PL cen-

tro, Lemonte, įvykusi Čikagos lietu
vių krepšinio lygos (ČLKL) IV 
„Žvaigždžių diena" buvo visais at
žvilgiais sėkminga: žiūrovų susirinko 
gana daug ir jų nuotaika buvo puiki, 
nes programoje matė įvairių daly
kų. 

Pagrindinis šios šventės akcen
tas — dviejų rinktinių — „Rytų" ir 
„Vakarų" susitikimas, kuriame per
galę, tik po pratęsimo, šventė rytie
čiai, įveikę varžovus 101:98 (nor
malus laikas baigėsi po 86). Tačiau 
naudingiausiu žaidėju pripažintas 
„Vakarų" atstovas Derėk Molis, kuris 
pelnė 37 taškus, įmetęs net 11 tri
taškių. 

Buvo daug ir kitokių varžybų: 
,.auksinės rankos" (tritaškių) kon
kurse antrus metus iš eilės pergalę 
pakartojo Rimantas Lukoševičius, 
antruoju palikęs A. Vasiliauską. „Oro 
karaliumi" (kamuolio dėjimas iš vir
šaus! nenugalimas buvo amerikietis 
Jack Lothian, pastoviai žaidžiantis 
ČLKL. 

Čia pasirodė ir „Baltijos" mote
rų komanda, kuri, žaisdama prieš 
ČLKL rėmėjų komandą, jai nusileido 
63:66. Metime i krepšį nuo aikštelės 
vidurio laimėjo Irmantas Žilinskas, 
vienintelis iš 18 entuziastų pasiekęs 
tikslą. 

E. Sulaitis 

( 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 8-9 psf. 

Sportas LIETUVOJE 

Čekijoje vykstančio tarptautinio 
moterų teniso turnyro „ECM Indoor 
Cup", kurio prizų fondą sudaro 25 
tūkst. JAV dolerių, pirmajame rate 
trečiadienį lietuvė Lina Stančiūtė 
1:6, 6:3, 6:7 (6-8) nusileido 553-iajai 
pasaulio raketei 17-metei čekei Ka-
terinai Vankovai. 21-erių metų Lie
tuvos tenisininkė pasaulio reitinge 
užima 260-ąją vietą. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Hol'idays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chkago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, IKI kada 
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JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų S6S.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metarns$135.00 • 1/2 metų $70 00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 rr,ėn.$35 00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metu. $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120,00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
MetamsSI 90.00 •1/2 metųS 100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba Kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

EI-paštas: 
rastine#draugas.org 

skelbimai9clrMigas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
http://skelbimai9clrMigas.org
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LIETUVOS R E S P U B L I K O S AMBASADA JAV 

Mieli Amerikos Lietuviai, 

Nuoširdžiai sveikinu visus su Vasario 16-ąja - Lietuvos Nepriklau
somybės diena. Ši diena turėjo ypatingai didelės įtakos lietuvių tautos 
gyvastingumui. Naujam gyvenimui mūsų valstybę įkvėpė mūsų žmonių 
širdžių ugnis, patriotizmo ir laisvės siekis! 

Pagrindiniai moraliniai kiekvieno lietuvio įsipareigojimai - dirbti 
savo, valstybės bei tautos gerovei. Todėl noriu padėkoti Jums už Jūsų 
darbą, idėjas ir mintis, puoselėjant lietuvybę Amerikoje. Nuoširdžiai 
tikiu, kad kryptingai ir pasiaukojančiai toliau kartu dirbsime, stiprinant 
mūsų bendruomenę, išsaugant mums visiems šventus Lietuviškumo 
simbolius. 

Iškilmingai minėdami Nepriklausomybės metines, susiburkime, kad 
pamastytume apie valstybės ateitį, ir pakartotume pasiryžimą savo 
meile, kūryba ir darbu siekti Lietuvos suklestėjimo. Tegul ši mūsų vals
tybės prisikėlimo diena išlieka švente kiekvieno mūsų širdyje! 

Puoselėkime patriotizmą, pagarbą bei meilę savo kraštui ir 
darykime tai sąžiningai, sąmoningai ir nuoširdžiai. Esame viena politinė 
bendruomenė, viena brandi tauta. Saugią, gerai tvarkomą ir užtikri
nančią savo piliečiams darbą ir gerovę, tokią Lietuvą norime mes visi 
matyti. 

LR Laikinoji reikalų patikėtinė 
Kornelija Jurgaitienė 

L I E T U V O S R E S P U B L I K O S G E N E R A L I N I S KONSULATAS 
ČIKAGOJE 

2007 m. vasario mėn. 
Brangūs lietuviai, 

Nuoširdžiai sveikinu Jus-su visiems mums brangia švente - Lietuvos 
Valstybės atkūrimo diena — Vasario 16-ąja. Jau prabėgo beveik devyni 
dešimtmečiai nuo tos dienos, kai dvidešimt Lietuvos Tarybos narių 1918 
metais pasirašė Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą, kuriuo Lietuva buvo 
grąžinta į pasaulio politinį žemėlapį ir kuriuo buvo sudarytos sąlygos 
pačiai Lietuvai bei jos žmonėms vėl kurt i savo ateitį. Nors istorijos vin
giai ne visada buvo palankūs mūsų Tėvynei, šiandien mes pelnytai di
džiuojamės Nepriklausomos Lietuvos Valstybės pasiekimais ir už tai 
esame dėkingi Vasario 16-osios signatarams. 

Vasario 16-oji - Lietuvos Respublikos — demokratiškos, atviros ir 
modernios valstybės - gimimo diena. Pažymėkime šią datą kaip ir 
pridera pažymėti gražiausiais šventes. Su viltimi žvelkime į Lietuvos 
ateitį ir patys aktyviai prisidėkime prie jos kūrimo. Būkime vieningi, neš 
tik vienybėje pasieksime, kad stiprėtų Lietuvos Valstybė, kad lietuvių 
kalba ir toliau skambėtų mūsų lūpose, o mes visi didžiuotumės būdami 
lietuviais. 

Su Vasario 16-ąja, mielieji! 
Nuoširdžiai Jūsų, 

Arvydas Daunoravičius 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

„Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. 
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo 
sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgin
tu ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę". 

Lietuvių Charta 

Mieli tautiečiai, 

Vasario 16-oji - mūsų tautos valstybingumo diena, kuri metų metais 
gaivino gyvenančių už tėvynės ribų lietuvių meilę Lietuvai, net tada. kai 
jos vieta nepriklausomų šalių gretose tebuvo prisiminimas ir svajonė, 
viltis ir Įsipareigojimas. Visa tauta Įrodė laisvės siekių galią - jokios 
grandinės neatsilaiko prieš tėvynės ir artimo meilės jausmus. 

Lietuvių tauta ne kartą už laisvę yra mokėjusi didelę kainą. Tik ar 
išmokome ją tinkamai branginti9 Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai, susimąstykime, kuo dar galime prisidėti, kad mūsų tauta ir vals
tybė sustiprėtų, o ateities kartoms paliktumėme jas gražesnes ir tvir
tesnes. 

Visiems po platųjį pasauli išsisklaidžiusiems tautiečiams linkime 
nenuilstamai ir prasmingai darbuotis, kad niekados neprarastume artu
mo ir ryšio su tėvyne. Džiaukimės Lietuvos nepriklausomybe, atnaujin
dami savo meilę vieni kitiems, mūsų ir protėvių brangiems namams, Lie
tuvai. 

Regina Narušienė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkė 
2007 m. vasario 16 d. 

Mieli tautiečiai, 
Sveikiname Jus Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo die

nos proga. Si data visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip 
vienas ryškiausių Tėvynės meilės pavyzdžių ir laisvės simbolių. Švie
siausi Lietuvos protai, nepabūgę tebevykusio karo, represijų visam pa
sauliui paskelbė carinės priespaudos metais brandintą tautos norą at
kurti savąją valstybę. 

Sovietinės okupacijos dešimtmečiais Vasario 16-oji mums švietė 
tarsi Biliūno laimės žiburys, kvietęs lietuvius tikėti savo valstybe, tauta, 
nepamiršti savo šaknų ir nuleisti rankų. Si data priminė, kad jokia jėga, 
jokios tremtys, negali sunaikinti nepriklausomybės idėjos ir tautos savi
monės. 

Apsisukęs istorijos ratas ir viso pasaulio lietuvių valia vėl suteikė 
mums galimybę kurti savos valstybės ateitį. Tai sunki užduotis, kurią 
lydi nuolatinė kova su iššūkiais, ir kuriai įgyvendinti reikia visų lietuvių, 
nesvarbu, kur jie gyventų ir dirbtų, pastangų ir vienybės. Teįkvepia mus 
visus Vasario 16-osios pavyzdys. 

Antanas Petrauskas 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 

Vilnius, 2007 m. vasario 16 d. 

Vasario 16-oji ir šiandiena 
POVILAS JAKUČIONIS 

Apžvelgiamo Lietuvos tūkstant
mečio istorija, tai nesiliaujanti kova 
dėl laisvės ir išlikimo. Dievas paskyrė 
mums žemę tarp gausių slavų ir ger
manų genčių. Besikuriant Lietuvos 
valstybei, lietuviai daugiausia ben
dravo ir kariavo su slavais. Ir tik 
prieš 750 metų karalius Mindaugas 
pasuko mus link krikščioniškosios 
civilizacijos. 600 metų tauta turėjo 
savo valstybę - LDK ir gyveno be sve
timųjų jungo. Nedaug kitų tautų gali 
didžiuotis tokiu ilgu valstybingumo 
laikotarpiu. Buvo sunku, buvo daug 
žūtbūtinių kautynių ir ilgamečių ka
rų, bet išlikimą lėmė meilė laisvei, 
tėvynei, gimtajai kalbai ir tėvų pa
pročiams. Neveltui dar 1216 metais 
Kryžiuočių ordino metraštininkas ra
šė: „Ordinas pradėjo karą su ta kie
tasprande ir kariauti pratusia tauta". 
Dabar šį kronikos Įrašą galime 
suprasti, kaip pagiriamąjį žodį lietu
vių tautai. Iš Kryžiaus žygių Pales
tinoje tuomet sugrįžęs Kryžiuočių 
ordinas buvo stipriausia karinė jėga 
krikščioniškoje Europoje. Bet lietu
vių neparklupdė. 

Į prievartą lietuvis visada atsakė 
ginklu ir niekada nesusitaikė su ne
laisve. Per daugiau nei 120 metų tru
kusią Rusijos carų priespaudą kilo ke
turi sukilimai, maždaug kas 30 metų. 
Kiekviena nauja tautos karta sudėda
vo savo auką ant laisvės aukuro. 

1918 m. Vasario 16-osios Valsty
bės atstatymo Aktas vėl prikėlė tautą 
laisvam gyvenimui. Buvo sunku. 
Sunkiau nei po Kovo 11-osios. Karas 
trijuose frontuose. Kaimynų išdavys
tės ir sutarčių laužymas. Tauta vėl 
parodė kietą charakteri. Apsigynė ir 
22 metus kūrė savo laisvą gyvenimą. 
Prie valstybės vairo stojo išsimoksli
nusi valstietiškos kilmės tautinė in
teligentija. Kraštas I-ojo pasaulinio 
karo buvo siaubingai nualintas. Val
dininkai pradžioje dirbo negaudami 
algų. Valstiečiai skurdo, dvarų žemė 
dirvonavo. Mykolas Krupavičius per 
4 metus suplanavo ir Įvykdė Žemės 
reformą. (Dabar per 17 m. ji dar ne
baigta. Ir nuosavybė dar nebaigta 
grąžinti). Sparčiai kūrėsi kooperaty
vai „Lietūkis", „Pieno centras", 
„Maistas", „Sodyba" ir kaimas paki
lo. (Dabar į kooperatyvus niekas ne
nori. Visi rankas ištiesę prašo valsty
bės paramos). 

1923 m. atsiimtas Klaipėdos kraš
tas - vartai į jūrą ir pasaulį. Kuria

mas Lietuvos laivynas (dabar laivy
ną sunaikinome patys). Tuščioje vie
toje sukurta valstybės finansų siste
ma su patikima valiuta - litu. Litas 
ilgainiui tapo viena stabiliausių va
liutų Europoje. 

Vykdoma švietimo reforma. Įves
tas privalomas pradinis mokymas. 
Panaikintas neraštingumas. Kuria
mosios aukštosios (Vytauto Didžiojo 
universitetas) ir aukštesniosios mo
kyklos. Lietuvių kalba sunorminta ir 
apvalyta nuo svetimybių, įtvirtinta 
visose valstybės ir visuomenės veik
los srityse. Miestai pradėjo kalbėti 
lietuviškai. (Dabar švietimo reforma 
vis dar nebaigta). 

Sukur ta drausminga, profesio
nali, tautiškai orientuota, techniškai 
gerai aprūpinta kariuomenė. (Ir ne 
jos kaltė, kad sovietiniams okupan
tams nepasipriešino. Šią valstybės 
vadovų klaidą teko taisyti 1941 m. 
birželio sukilėliams ir pokario Lie
tuvos partizanams). 

Ir visa tai sugriovė, sunaikino so
vietų ir nacių okupacijos. Po Kovo 11-
osios vėl viską tenka kurti iš naujo. 
Sunkiai ir kankinančiai ilgai. Kodėl? 
Gal dėl to, kad po Vasario 16-osios 
valstybės valdžioje buvo daugiau vie
ningos politinės valios, mažiau sava
naudiškumo, aiškesni svarbiausi tik
slai. Kad žmonės labiau pasitikėjo 
savo lietuviška valdžia. Ir patys su 
užsidegimu kūrė savo gyvenimą, ne
laukdami pagalbos ar malonės. 

Daugumos (deja. ne visų) tarpu
kario Lietuvos vadovu profesinis meist
riškumas, pilietinis principingumas 
ir moralinis dorovingumas buvo pa
vyzdys tautiečiams. Gimę ir išaugę 
Šiaudinėse Pastogėse, ugdyti „Vargo 
mokyklose", stiprios valios ir atkak
laus darbo dėka jie buvo iškilę iki dva
sios aristokratų lygio. Jie tarnavo sa
vo tautai ir rūpinosi visų žmonių ge
rove. Jiems buvo svetimos protekcijos 
ir privilegijos. Daugumą jų bolševikai 
nukankino Sibire, nes jie netiko bol
ševikiniam ..perauklėjimui". 

Visada su pagarba turime minėti 
Vasario 16-osios signatarų vardus. 
Pasak Vytauto Landsbergio, tų 20 vy
rų, kurie prieš 89 metus nesidalijo 
ministerijų, nesiginčijo, kas skirstys 
valstybės pinigus. Jų tikslas buvo -
Lietuvos nepriklausomybė ir visos 
tautos gerovė. 

Sveikinu visus su Vasario 16-osios 
švente, iškiliausia Tautos švente. 
Linkiu gražiai, iškilmingai šią šventę 
paminėti prasmingais renginiais. 
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Septintoji JBANC konferencija akcentavo 
energetikos saugumą 

DALIA CIDZIKAITE 

Vasario 9 - 1 0 dienomis Washing-
ton, DC, įvyko septintoji Joint Baltic 
American National Committee, Inc. 
(JBANC) konferencija pavadinimu 
„Oil and Blood: Baltic Energy and 
the Legacy of Communism". Konfe
rencijos tema, su tuo sutiko visi kon
ferencijoje kalbėję prelegentai bei jos 
dalyviai, yra aktuali ir savalaikė. 
Antrą konferencijos dieną dalyvavęs 
JAV senatorius Richard Lugar pri
pažino, jog ir šį kartą Baltijos kraštai 
drauge su JBANC stovi priešakyje, 
energetikos saugumo problemą pasi
rinkę vienu svarbiausiu šių dienų pri
oritetų. Konferencija Vašingtone pa
siūlė ne tik koncentruotą ir detalų 
žvilgsni į paskutiniu metu vis rimtes
nius iššūkius Baltijos kraštams, ir ne 
tik jiems, keliantj energetikos sau
gumo klausimą, bet ir susitikimą su 
JAV valstybės departamento darbuo
tojais, LR prezidentu Valdu Adam
kumi, JAV senatoriumi Richard Lu
gar, Baltijos šalių vyriausybių ir 
Europos Sąjungos atstovais, aukštais 
JAV pareigūnais, diplomatais, taip 
pat ir energetikos specialistais. Ne ką 
mažesnio dėmesio susilaukė ir antro
ji konferencijos tema — komunizmo 

ninkas, trumpai pristatė konferenci
jos temas ir diskutuotinas problemas. 
Pasak pirmininko, nuo tada, kai Bal
tijos kraštai atgavo nepriklausomybę, 
JBANC pagrindinis rūpestis buvo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos saugu
mas. Todėl JBANC metai iš metų 
ieškojo kelių, rėmė ir kitais būdais 
siekė, kad trys Baltijos kraštai būtų 
priimti į NATO ir Europos Sąjungą. 
Net penkios praėjusios konferencijos 
buvo skirtos šiam tikslui pasiekti. Ne 
išimtis ir šioji, septintoji, JBANC 
konferencija, tik ši kartą, pastebėjo P 
Blumbergs, ji koncentruosis ties kiek 
kitu Baltijos kraštų saugumo aspektu 
— energetikos saugumu. JBANC 
pirmininkas teigė, jog neseni Įvykiai, 
kai Rusija nei iš šio, nei iš to ėmė ir 
nutraukė naftos ir dujų tiekimą Bal
tijos kraštams ir Baltarusijai, rodo, 
jog energetikos saugumas tampa jau 
ne tik ekonomine, bet ir politine 
problema. Todėl JBANC sieks, kad 
toks Rusijos savivaliavimas būtų su
stabdytas, naudojant politinį spau
dimą Rusijai. P Blumbergs priminė, 
jog nebus pamiršta ir kita, jau tradi
cija tapusi JBANC konferencijos te
ma, skirta istorinei atminčiai — ko
munizmo nusikaltimų ir jo aukų 
dokumentavimas. 

Energetikos saugumas tampa 
jau ne tik ekonomine, 
bet ir politine problema. 

palikimas Baltijos kraštuose. Šiai 
temai buvo skirta antroji pirmosios 
dienos dalis, kurios metu buvo rodo
mi keturi dokumentiniai filmai, pris
tatyti filmų kūrėjai. Apie komunizmo 
palikimą diskutuota ir vasario 10 d., 
ketvirtoje sekcijoje buvo pristatyti 
penki projektai, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu aptarė įvairias komu
nizmo palikimo formas. Dviejų dienų 
programa buvo intensyvi, įvairi. Ji 
įvardijo su energetika susijusius iš
šūkius bei nurodė bent keletą galimų 
sprendimų, kaip Baltijos kraštams 
tapti kuo daugiau nepriklausomiems 
nuo Rusijos energetikos tiekėjų už
gaidų. 

Dominavo dvi temos 

Konferenciją atidaręs Peteris 
Blumbergs, šių metų JBANC pirmi-

Kitos JBANC remiamos 
iniciatyvos 

Žodis buvo suteiktas Henry W. 
Johnson II, ,,Poglyad", Washington, 
DC įsikūrusios pilietinės iniciatyvos, 
remiančios demokratiją Baltarusijoje, 
įkūrėjui ir pagrindiniam jos koordi
natoriui, kovos už Baltarusijos de
mokratiją aktyvistui, kuris trumpai 
supažindino su paskutiniais įvykiais 
Baltarusijoje, ypatingą dėmesį at
kreipdamas į Baltijos kraštų pagalbą, 
Baltarusijai siekiant tapti demokra
tine valstybe. Vienu iš svarbesnių pa
galbos būdų H. W. Johnson nurodė 
Baltijos karštų sudarytą galimybę 
Baltarusijos studentams studijuoti 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pasak 
„Poglyad" koordinatoriaus, Baltijos 
šalys dosniai teikia Baltarusijos jau
nimui studentiškas vizas, taip leisda-

Konferenciją atidarė šių metų JBANC pirmininkas Peteris Blumbergs. 
Nuotr. Jono Kuprio. 

'-•jsirinkusiuju klausimus atsakinėjo Virtoria Middleton ir David Lippeatt. 
Nuotrauka Ingos Lukavičiūtės. 

mi jam nenutolti nuo savo tėvynės ir 
tuo pat metu semtis patyrimo ir žinių 
iš demokratinių kaimyninių valsty
bių. 

V Paulauskis pristatė dar vieną 
JBANC remiamą Baltijos šalių am
basadų iniciatyvą — JAV vizų režimo 
Baltijos kraštams panaikinimą. Pa
sak V Paulauskis, paskutinio savo ap
silankymo metu Baltijos šalyse, Es
tijoje, JAV prezidentas George W. 
Bush teigė, jog jis pritaria galimam 
beviziam Baltijos kraš tų režimui. 
Pasak pranešėjo, toks problemos for
mulavimas mūsų, t.y. trijų Baltijos 
kraštų, netenkina, todėl JBANC ir 
toliau spaus JAV pareigūnus ir kitus 
oficialius asmenis, kad „Visa Waiver" 
programa kuo greičiau būtų pradėta 
taikyti ir Baltijos šalims. Užbaig
damas, V Paulauskis pabrėžė, jog 
bevizės programos taikymas Baltijos 
šalims leistų Lietuvą, Latviją ir Estiją 
matyti kaip pilnateises Europos 
Sąjungos ir NATO nares bei vylėsi, 
jog galbūt beviziu režimu lietuviai, 
latviai ir estai galės pasinaudoti 2008 
arba 2009 metais. Šiuo metu be vizų į 
JAV gali keliauti 27 šalių piliečiai. 
Visai neseniai bevizis režimas pradė
tas taikyti estams, keliaujantiems į 
Kanadą. 

Diskusija su JAV valstybės 
departamento pareigūnais 

Po įžanginės atidarymo dalies 
konferencijos dalyviai važiavo į 
Woodrow Wilson centrą susitikti su 
JAV valstybės departamento atsto
vais: Victoria Middleton, JAV valsty
bės departamento „Nordic and Baltic 
Affairs" skyriaus direktore; David 
Lippeatt, JAV valstybės departamen
to Europos ir Eurazijos reikalų; 
Europos Sąjungos ir regioninių rei
kalų biuro tarptautiniu ekonomistu; 
Adam Sterling, JAV Baltųjų rūmų 
Centrinės ir Rytų Europos reikalų, 
Nacionalinio saugumo tarybos direk
toriumi. Diskusiją moderavusi V 
Middleton prisiminė praėjusį rudenį, 
lapkričio pabaigoje, įvykusį JAV 
prezidento George W. Bush vizitą į 
Taliną. Pasak V Middleton, šio vizito 
nekantriai laukė ne tik Baltijos kraš
tų žmonės, bet ir JAV valstybės pa
reigūnai, vienaip ar kitaip susiję su 
Baltijos šalimis. Ji taip pat paminėjo 
Baltijos kraštų indėlį į šiud metu 
sprendžiamas tarptautinės politikos 
problemas: A. Lukašenko autorita
rinį režimą kaimyninėje Baltarusi

joje, Afganistaną, Balkanus. V Midd
leton pabrėžė, jog JAV į Baltijos kraš
tus žiūri ne tik kaip į partnerius, bet 
ir kaip į gerus ir patikimus draugus. 

A. Sterling užtikrino susirinku
sius, jog JAV prezidentas puikiai žino 
Baltijos kraštų norą prisijungti prie 
bevizio režimo programos. Tačiau, jo 
teigimu, egzistuoja du su šia proble
ma susiję aspektai: tai saugumas ir 
„Visa Waiver" programos išplėtimas. 
Pasak A. Sterling, viena suintere
suotųjų pusė nori padidinti saugumą, 
taigi, neplėsti programos, kitą pusė, 
atvirkščiai, siekia programos išplėti
mo. Kol kas ši problema yra įstrigusi 
Kongreso koridoriuose, egzistuoja 
net keletas galimų bevizio režimo 
pasiūlymų Baltijos kraštams ir ke
lioms kitoms Centrinės ir Rytų Euro
pos šalims. 

D. Lippeatt, pusantrų metų dir
bantis energetikos saugumo srityje, 
užtikrino, jog JAV jau kuris laikas 
bando nauju žvilgsniu pažiūrėti į 
energetikos saugumą pasaulyje, taigi 
ir Baltijos bei Rytų Europos regione. 
Kalbėdamas konkrečiai apie ener
getiką Baltijos kraštuose, jis akcen
tavo Europos Sąjungos vaidmenį, 
sprendžiant energetikos tieimo už
tikrinimą trijose šalyse. Anot D. Lip
peatt, kalbant apie energetikos sau
gumo užtikrinimą, svarbus yra geo
politinis aspektas. Ne paslaptis, jog 
Europos Sąjunga energetikos srityje 
yra labai pažeidžiama, jau dabar apie 
60 proc. naftos į Europą atkeliauja iš 
Rusijos. Specialis-tų paskaičiavimais, 
iki 2028 metų apie 70 proc. energijos 
Europa turės iš kažkur importuoti. 
Todėl JAV skatina Europos Sąjungą į 
energetikos problemą prabilti vienu, 
o ne atskirų valstybių balsu. Būtent 
Europos Sąjunga — pabrėžė JAV val
stybės departamento specialistas 
energetikos klausimams — turi pri
imti bendrų veiksmų planą, kuris 
užtikrintų kiekvienos, taigi ir Bal
tijos, valstybių energetinį saugumą 
regione. JAV; savo ruožtu, remia ir 
rems tuos veiksmus,' kurie padės 
sustiprinti energetikos saugumą bei 
bus nukreipti į įvairių ir alternatyvių 
energetikos šaltinių paieškas, už
tikrins atvirą ir konkurencinį ener
getikos panaudojimą. 

Prisimenant komunizmo 
aukas 

Antroje pirmosios dienos pro
gramos dalyje vyko baltiškų doku-
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Mūsų mielą 
poetą Kazį Bradūną 

širdingai sveikiname su garbingu 
gimtadieniu ir linkime dar 

daug kūrybingų metų. 
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Lietuvių rašytojų draugija 
Čikaga, 2007 m. vasaris 

mentinių filmų peržiūra. Estų kino 
režisierės Imbi Pajų dokument in iame 
filme „ M e m o r i e s d e n i e d " (Torju-
tud malestused) į Stalino represijų 
laikus pažiūrėta pačios filmo au to rės 
akimis. Filmas pasakoja I. Pajų moti
nos ir jos dvynės sesers istoriją. 
Suimtos dėl ta r iamo bendradarbiavi
mo su Estijos part izanais , filmo hero
jės, tada dar j aunos mergai tės , iš 
pradžių buvo pasodintos j kalėjimą, o 
vėliau ištremtos į koncentracijos sto
vyklą. Istorija sujaudina žiūrovą ne 
tik tuo, kad ji simbolizuoja bendrai 
Estijos, o drauge ir Baltijos kraš tų , 
likimą sovietiniais metais, be t ir tuo, 
kad filmo herojės ilgą laiką, j au sug
rįžusios iš kalėjimo Sibire, negalėjo 

Filmą „The Singing Revoliution" 
pristatė autorius James Tušty. 

Nuotrauka Ingos Lukavičiūtės. 

ne tik kitiems, bet ir sau prisipažinti , 
ką jos buvo patyrusios. Fi lmas, pa
remtas gausia archyvine medžiaga, 
fotografijomis ir piešiniais, analizuoja 
psichologines t r e m t i e s p a s e k m e s : 
neigimą, užsidarymą savyje, ba imę 

toliau gyventi. 
Latvės Dzin t ra Geka filmas „On-

ce T h e r e Was S i b e r i a " y ra di
desnio projekto apie Sibiro vaikus da
lis. Konferencijos metu parodyta fil
mo iš t rauka pasakojo apie Latvijos 
vaikų, deportuotų į Sibirą 1941 m. 
birželio 14 d., likimą. Tą naktį 15,000 
sovietinės santvarkos „priešų" buvo 
išsiųsti į Sibirą, t a rp jų beveik 4,000 
buvo vaikai iki 16 metų. Fi lmas yra 
interviu su tais vaikais, kurie t remt i 
Sibire išgyveno. Jo premjera jvyko 
2005 m. birželio 14 d. 64-osioms pir
mųjų deportacijų met inėms Latvijoje 
paminėti . 

Dokument inių filmų peržiūroje 
lietuviškajam balsui apie komunizmo 
palikimą Lietuvoje atstovavo Rima 
Kuprytė, šiuo metu studijuojanti Ins
t i tute of Design Illinois Ins t i tu te of 
Technology. Jos (drauge su R. Ka
minsku, G. Adomaityte, M. Ceponu, 
D. Žygeliu ir P Rutkausku) sukur t a s 
filmas „ B i r ž e l i o l e d a s " ( June Ice) 
taip pat, kaip ir latvės D. Geka filmas, 
pasakoja 1941 m. birželio 14 d. i 
Sibirą deportuotų žmonių istorijas. 
Skirtingai nuo kitų peržiūroje rodytų 
filmų, lietuviškas filmas išsiskyrė ly
riškumu, poetiniu kalbėjimu, perpin
tu dainomis ir piešiniais. 

Dar vienas, šįkart jau amerikie
čių nufilmuotas filmas, „ T h e S in
g i n g R e v o l u t i o n " (rež. J a m e s Tuš
ty ir Maureen Castle-Tusty) pasakoja 
apie Estijos taikų kelią į laisvę. Kitaip 
nei Latvijoje ir Lietuvoje, 1991 me
tais Estijoje nebuvo pralietas kraujas. 
Filmo režisierių teigimu, ketverius 
metus filmuotame filme nėra vieno 
herojaus. Tai istorija apie paprastų 
žmonių tautą, kuri per visus 50 so
vietinės okupacijos metų neprarado 
vilties būti laisva, kuri sugebėjo, lai
kui atėjus, išsivaduoti iš okupanto 
gniaužtų. 

B u s d a u g i a u . 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

Dokumentinių filmų peržiūra moderavusi Nida Gelazis kalbina Rimą Kupry
tę. Nuotrauka Ingos Lukavičiūtės. 

JAV Lietuvių Bendruomenė sveikina visus tau
tiečius, pasklidusius po platųjį pasaulį Vasario 16-
tosios dienos proga. Vasario 16-toji - brangiausia 
šventė lietuviams. Lietuvos laisvė 1918 metais buvo 
iškovota mūsų senelių ir prosenelių - savanorių gy
vybių kaina. Dėkojame jiems, padovanojusiems 
mums Nepriklausomą Lietuvą. Kiekvienas iš mūsų 
vertinkime tautos istoriją. Mes nešame atsakomybę 
ne tik už dabartį, bet ir už tautos ateitį. 

Vytautas Maciūnas, pirmininkas; dr. Stasys Bačkaitis, VP - mokslo reika
lams; ses. Margarita Bareikaitė, Religinių reikalų tarybos pirmininkė; Rimas Ge-
deika, VP - specialiesiems projektams; Dalė Lukienė, Kultūros tarybos pirmi
ninkė; Eugenija Misevičienė, sekretorė; Laurynas Misevičius, VP - sporto reika
lams; Gediminas Naujokaitis, iždininkas; Daiva Navickienė, Švietimo tarybos pir
mininkė; Juozas Polikaitis, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas; Ramutis Pliū-
ra, VP - finansiniams reikalams; Kazys Razgaitis, VP - technologijų pritaikymo 
reikalams; Marija Reinienė, VP - informacijos reikalams; Sigita Simkuvienė-Ro-
sen, VP - Bendruomenės plėtrai; kun. Antanas Saulaitis, SJ, VP -jaunimo reika
lams; Stefa Alsenaitė-Urban, Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė; dr. Elona 
Vaišnienė, VP - tinklalapio vedėja; dr. Rimantas Vaitkus, VP - organizaciniams 
reikalams 

Apygardų ir apylinkių pirmininkai: Gintaras Čepas — LB apygardos pir
mininkas, Boston, MA; Daiva Navickienė — LB apylinkės pirm. Boston, MA; 
Arūnas Žukauskas — LB apylinkės pirm., Brockton, MA; Algirdas Dapkus — LB 
apylinkės pirmininkas Cape Cod, MA; Aldona Kairienė, LB apylinkės pirmininkė 
Providence, RI; Romas Jakubauskas, LB apylinkės pirmininkas Worcester, MA; 
Edvinas Giednmas, LB apygardos pirmininkas Connecticut valstija; Sigita Šim-
kuviene-Rosen, LB apylinkės pirmininkė New Haven, CT; Viktoras Kogelis, LB 
apylinkės pirmininkas Hartford, CT; Irena Leiberytė Belanger, LB apylinkės pir
mininkė New Britain, CT; Albertas Melninkas, LB apylinkės pirmininkas Water-
bury, CT; Vytautas Alksninis, LB apygardos pirmininkas Rytinė (Eastern) CT; 
Laurynas Misevičius, LB apylinkės pirmininkas Bridgeport, CT; Kęstutis Miklas, 
LB apygardos pirmininkas Floridos valstijoje; Audrius Abrutis, LB apylinkes 
pirmininkas Atlanta, GA; Danutė Liutermozienė, LB Auksinio Kranto apylinkės 
pirmininkė; Danutė Balčiūnienė, LB apylinkės pirmininkė Floridos Pietvakarių; 
Birutė Kožicienė, LB apylinkės pirmininkė Daytona Beach, FL; Enrikas Vai-
norius, M.D. LB apylinkės pirmininkas North Carolina valstijoje; Kęstutis Mik
las, LB apylinkės pirmininkas Palm Beach, FL; Vida Meiluvienė, LB apylinkės 
pirmininkė St. Petersburg, FL; Jurgis Savaitis, LB apylinkės pirmininkas Sunny 
Hills, FL; Roma Ramūnienė LB KV įgaliotinė Miami, FL, apylinkei; Liuda Ru-
gienienė, LB apygardos pirmininkė Michigan valstijoje; Algis Rugienius, LB 
apylinkės pirmininkas Detroit, MI; Sigilė Conway, LB apylinkės pirmininkė 
Grand Rapids, MI; Saulius Anužis, LB apylinkės pirmininkas Lansing, MI; 
Ramutė Žukaitė, LB apygardos pirmininkė New York valstijai; Andrius Guobys, 
LB apylinkės pirmininkas Long Island, NY; Laima Sileikytė- Hood, LB apylinkės 
pirmininkė Manhattan, NY; Vida Jankauskienė, LB apylinkės pirmininkė 
Queens, NY; Birutė Litvinas, apylinkės pirmininkė Rochester, NY; Nomeda 
Vučianienė, LB apygardos pirmininkė Ohio valstijai; Rimas Musteikis LB apy
linkės įgaliotinis Buffalo, NY; Darius Sabaliūnas, LB apylinkės pirmininkas Cin-
cinnati, OH; Algis Gudėnas, LB apylinkės pirmininkas Clevaland , OH; Judy 
Petrokas LB KV įgaliotinė Daytona, FL apylinkei; Dalia Yucius, LB įgaliotinė 
Pittsburgh, PA apylinkei; Rūta Skučienė, LB apygardos pirmininkė Pietryčių 
regionui; Kęstas Chesonis, LB apylinkės pirmininkas Baltimore, MD, Teresė 
Gečienė, LB apylinkės pirmininkė Philadelphia, PA; Linas Orentas, LB apy
linkės pirmininkas Washington, DC; Julius Veblaitis, LB apylinkės pirmininkas 
Elizabeth, NJ; Vladas Audėnas, LB apylinkės pirmininkas Nevvark, NJ; Regina 
Petrauskienė, LB apylinkės pirmininkė Scranton, PA; Antanas Polikaitis, LB 
apygardos pirmininkas Vakarų regionui; Mindaugas Kuzminskas, LB apylinkės 
pirmininkas Aliaskoje; Algis M. Karsas, LB apylinkės pirmininkas Arizona vals
tijoje; Elena Aglinskienė, LB apylinkės pirmininkė Havvaii valstijai; Darius Udrys 
LB apylinkės pirmininkas Los Angeles, CA; Giedrė Milašienė LB apylinkės pir
mininkė San Diego, CA; Marytė Currier, LB apylinkės kopirmininkė San Fran-
cisco, CA; Dalia Lee, LB kopirmininkė; Algis Ratnikas, LB kopirmininkas; Vilius 
Zalpys, LB apylinkės pirmininkas Portland, OR; Rimas Mikšys, LB apylinkės 
pirmininkas VVashington valstijai; Aušrelė Sakalaitė, LB apygardos pirmininkė 
Vidurio Vakarų regionui: Salomėja Daulienė, LB apylinkės pirmininkė Bnghton 
Park (Chicago IL); Rita Šakėnienė, LB apylinkės pirmininkė Marąuette Park 
(Chicago, IL); Mindaugas Baukus, LB apylinkės pirmininkas Cicero, IL; Birutė 
Vilutienė, LB apylinkės pirmininkė East Chicago, IN; Danutė Žabaitė-Lasky, LB 
apylinkės pirmininkė Greater St. Louis; Irena Vilimienė, LB apylinkės pirmi
ninkė Lemont, IL; Dainius Sknpkauskas, LB apylinkės pirmininkas VVaukegan, 
IL; Jonas Beleckas, LB pirmininkas pirmininkas Indianapolis. IN; Tomas Urbo
nas, LB apylinkės pirmininkas Minnesota (Twin Cities); Rėdą Pliūrien, LB apy
linkės pirmininkė Wisconsin, WI; Nijolė Semėnaitė Etzwiler. LB apylinkės įga
liotinė Madison, WI; Romas Burba, LB apylinkės pirmininkas Lake Ozark, MO: 
Jūratė Liutkienė, LB apylinkės pirmininkė Naperville, IL; Kate Porterfield. LB 
Amerikos Kryžkelės apygardos pirmininkas; Arvydas Jarašius, LB apylinkes 
pirmininkas Denver, CO; Liuda Česnaitė Flores, LB apylinkės pirmininkė Hous-
ton, TX; Venice Grantham, LB apylinkės pirmininkė San Antonio, TX; Kate 
Porterfield, LB apylinkės pirmininkė Kansas City, KS; Kristina Jonykaite, LB 
apylinkės pirmininkė Omaha, NE; Sandra Aleknaitė-Stahle LB apylinkes Įga
liotinė; Danguolė Chnstopherson LB apylinkės įgaliotinė Sioux City, IA. 
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Orai sutrumpino premjero vizitą Rusija neišduos V. Uspaskicho 

Naujasis Lietuvos ambasados pastatas Taline. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 15 d. (ELTA) — 
Dėl blogų oro sąlygų atšaukta prem
jero Gedimino Kirkilo oficialaus vizi
to Estijoje programa. Į Tartu skridu
siam premjero lėktuvui nepavyko nu
sileisti oro uoste ir Vyriausybės va
dovas G. Kirkilas grįžta į Vilnių. 

Prieš išskrisdamas į Tartu, mi
nistras pirmininkas Taline dalyvavo 
darbo pusryčiuose su Estijos ekono
mikos ir ryšių ministru Edgaru Savi-
saaru. Daugiausia dėmesio pokalbyje 
skirta naujos branduolinės jėgainės 

statybai. 
„Dalyvavimas naujos atominės 

Ignalinos elektrinės projekte Estijai 
yra strateginis iššūkis", — sakė E. 
Savisaaras. 

Be to, premjeras apsilankė nese
niai įsigytame Lietuvos ambasados 
Estijoje pastate. 

Estijos ekonomikos ir ryšių mi
nistras taip pat domėjosi sandorio su 
„PKN Orlen" baigtimi, buvo aptarti 
kiti regioninio infrastruktūrinio ben
dradarbiavimo klausimai. 

Lietuvos pilietis Los Angeles 
nuteistas mirt ies bausme 

Vilnius, vasario 15 d. (BNS) — 
Lietuvos pilietis Jurijus Kadamovas 
tapo pirmuoju naujosios išeivių iš 
Lietuvos bangos atstovu, kuriam JAV 
teismas paskelbė mirties nuosprendį. 

Neseniai Los Angeles prisieku
siųjų teismas 41 metų vilnietį J. Ka-
damovą ir bendrininką iš Rusijos Ju
rijų Michaelį pripažino kaltais subū
rus gaują, kuri grobė ir žudė turtin
gus žmones bei reikalavo išpirkos, ra
šo dienraštis „Lietuvos rytas". 

Pagal Los Angeles įstatymus, 41 
metų J. Kadamovui mirties bausmė 
turėtų būti įvykdyta į veną švirkštu 
suleidžiant nuodų. Bet šis nuospren
dis bus įvykdytas negreit — dar gali
ma skųstis aukštesnėms teismo ins
tancijoms ir laukti valstijos guberna
toriaus malonės. 

Pareigūnai nustatė, kad gauja 
nužudė penkis žmones, o iš pagrob
tųjų artimųjų iš viso išreikalavo apie 
milijono trijų šimtų tūkstančių JAV 
dolerių išpirką. 

Nesvarbu, ar pavykdavo gauti iš
pirką, aukos būdavo nužudomos. Nu
žudę verslininką, nusikaltėliai iš jo 

artimųjų vis dar reikalaudavo pinigų. 
Visų nužudytųjų kūnai buvo 

įmesti į tą patį vandens telkinį. Kol 
teismas dar nepradėjo bylos nagrinė
ti iš esmės, prisiekusiesiems buvo pa
rodyta vaizdo juosta - California val
stijoje iš šalia nacionalinio parko 
esančios vandens saugyklos vienas po 
kito buvo traukiami lavonai. Dau
geliui jų buvo surištos rankos ir ko
jos. 

J. Kadamovas iš Lietuvos į JAV 
išvyko apie 2000 metus. Iki tol jis į 
policijos akiratį nebuvo patekęs. Vil
niuje šis vyras išmėgino įvairius vers
lus, tačiau niekas jam nesisekė. 

Vos tik nuvažiavęs į JAV J. Ka
damovas susipažino su kelias užsie
nio kalbas mokančiu pasiturinčiu fi
nansininku, migrantu iš Rusijos J. 
Michael. 

Jiems ir kilo mintis suburti gau
ją, kuri grobtų žmones ir reikalautų 
išpirkos. Vėliau i gaują buvo priimtas 
iš Latvijos atvykęs vietos nusikaltėlių 
vadeiva Ainaras Altmanis, buvęs vil
nietis Piotras Krylovas bei migrantas 
iš Rusijos Aleksejus Markovskis. 

* NBA pirmenybių regulia
riojo s ezono rungtynes Cleve-
land ,,Cavaliers" komanda, žai
dusi be Zydūno Ilgausko, trečia
dienį svečiuose 98:99 pralaimėjo 
Utah „Jazz" krepšininkams. Lietuvis 
dėl tragedijos šeimoje su komanda 
nevyko į Salt Lake City — Ž. Ilgausko 
žmona Jennifer dėl nėštumo kompli
kacijų pateko į reanimaciją bei prara
do dvynukus. 

* NBA pirmenybių* Pietryčių 
pogrupyje pirmaujanti Dariaus 
Songai los Washington ,,Wizards" 
komanda trečiadienį išvykoje 92:85 
nugalėjo Philadelphia ,,76ers" krep
šininkus. Lietuvis nugalėtojams pel

nė 12 taškų, po krepšiu gynyboje at
kovojo 4 kamuolius, kartą suklydo 
bei dukart prasižengė. Per daugiau 
nei 14 žaidimo minučių D. Songaila 
pataikė 3 dvitaškius iš 5 bei realizavo 
6 baudų metimus iš 7. 

* NBA pirmenybių regulia
riojo sezono rungtynėse Šarūno 
Jas ikev ič iaus „Golden State 
Warriors" komanda namuose 
120:101 įveikė New York „Kmcks" 
krepšininkus. Lietuvis į varžovų 
krepšį įmetė 7 taškus, po kartą sukly
do bei prasižengė. Per nepilnas 6 su 
puse minutės S. Jasikevičius pataikė 
1 tritaškį iš 2, 1 dvitaškį iš 3 bei reali
zavo abu baudų metimus. 

Vilnius, vasario 15 d. (BNS) — 
Rusija oficialiu raštu patvirtino Lie
tuvos generalinei prokuratūrai, kad 
neišduos buvusio Darbo partijos 
vadovo Viktoro Uspaskicho, kuris ieš
komas Lietuvoje dėl įtarimų finan
sinėmis machinacijomis. 

„Jūsų prašymas išduoti išnagri
nėtas pagal 1957 m. Konvencijos dėl 
ekstradicijos 3 straipsnį, patenkinti 
šio prašymo neįmanoma", — praėju
sią savaitę gautą oficialų Rusijos at
sakymą citavo prokurorė Lietuvos ge
neralinės prokuratūros Tarptautinių 
ryšių ir teisinės pagalbos skyriaus vy
riausioji prokurorė Laima Cekelienė. 

Pasak jos, ekstradicijos proce
dūros — kaip buvo nagrinėjamas Lie
tuvos teisinės pagalbos prašymas ir 
kas jį nagrinėjo, Rusija savo atsaky
me išsamiau neaprašė. 

Lietuva šią savaitę išsiuntė pra
šymą Rusijai patikslinti atsakymą į 
teisinės pagalbos prašymą. 

„Kadangi mums iš tikrųjų nebu
vo aišku, kokiais motyvais jie vado

vavosi, pasiteiravome, kuriuo 3 
straipsnio punktu jie vadovavosi, ka
dangi 3 straipsnyje yra numatyti du 
pagrindai, kada dėl politinių prie
žasčių galima atsisakyti išduoti. Tai 
neprivalomas pagrindas, tačiau gali
mybė", — sakė prokurorė L. Cekelie
nė. 

Lietuvos prokurorai klausia Ru
sijos kolegų, ar jie ekonominę veiką, 
kurios padarymu įtariamas V Uspas-
kichas ir dėl kurios prašoma jį išduo
ti, vertina kaip politinę, o gal Lietu
vos prašymą dėl ekstradicijos vertina 
kaip paslėptą siekį persekioti ji dėl 
politinių priežasčių. 

Kol kas atsakymo į šį paklausimą 
Lietuvos prokurorai negavo. 

Kėdainių verslininką 47 metų V 
Uspaskichą, anksčiau dėl skandalų 
netekusį ūkio ministro ir Seimo nario 
postų, Lietuvos teisėsauga įtaria ap
gaulingų duomenų apie jo vadovautos 
partijos pajamas ir jų naudojimą pa
teikimu Valstybinei mokesčių ins
pekcijai ir VRK. 

S.Gedai — sunkesni į tarimai 
Vilnius, vasario 15 d. (BNS) — 

Vilniaus miesto vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) Smurtinių nusi
kaltimų tyrimo skyriaus tyrėjai ket
virtadienį dar kartą apklausė dukters 
sužalojimu įtariamą žinomą poetą Si
gitą Gedą. 

63 metų literatui pateikti sun
kesni įtarimai, nei buvo prieš tai. Me
dicinos ekspertams nustačius, kad 
Uršulei Gedaitei per konfliktą buvo 
sunkiai sutrikdyta sveikata, jos tėvui 
įtarimai dėl savo vaiko nesunkaus 
sveikatos sutrikdymo perkvalifikuoti 
į sunkų sveikatos sutrikdymą. 

Bylą kontroliuojančios Vilniaus 
apygardos prokuratūros atstovas 
spaudai Aleksandras Juozapaitis sa
kė, kad S. Gedai skirta kardomoji 
priemonė — rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti be bylos tyrėjo žinios. 

Už sunkų savo vaiko sveikatos 
sutrikdymą Baudžiamasis kodeksas 

numato laisvės atėmimą nuo dvejų 
iki dvylikos metų. Šiuo nusikaltimu 
įtariamam asmeniui nenumatyta ga
limybė išvengti teismo susitaikius su 
nukentėjusiuoju. 

26 metų U. Gedaitė į ligoninę pa
teko sausio 19-ąją, merginai nustaty
tos durtinės žaizdos krūtinėje. 

Įtariama, kad mergina sužeista 
per konfliktą su savo tėvu S. Geda. 
Jis po incidento buvo sulaikytas, ta
čiau poetui pasidarė bloga, jam buvo 
iškviesta greitoji pagalba, pareigūnai 
nusprendė įtariamąjį paleisti. Mano
ma, kad jis tuo metu galėjo būti ap
svaigęs nuo alkoholio. Tačiau parei
gūnai sako S. Gedos blaivumo netyrę. 

Antakalnio rajone, K. Jauniaus 
gatvėje, dviese su dukra gyvenantis 
poetas anksčiau į policijos akiratį 
nebuvo pakliuvęs, tačiau pažįstamų 
jis yra charakterizuojamas kaip labai 
ūmaus būdo. 

V. Adamkus palaiko kūrybinį maištą 
Atkelta iš 1 psl. 
Taip, tikrame mene visada yra maiš
to ir pasipriešinimo. Tačiau tas maiš
tas stiprioje, talentingoje kūryboje ir 
sugestyviame kritikos žodyje visada 
nukreiptas ne prieš valstybę ar tautą, 
o prieš rutiną, sustabarėjimą ir ne
teisybę. Tai — maištas, kuriuo kūrė
jas vaduojasi iš melo bei stereotipų 
pats ir kartu vaduoja visą bendruo
menę", — sakė prezidentas V Adam
kus. 

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad 
Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
išvakarėse pagerbiami asmenys, ku
rie savo tautą ir valstybę praturtina 
didžiausiu turtu — kūriniais ir dar
bais, išreiškiančiais dvasinio gyveni
mo pilnatvę. 

„Kažkada kalbėjau, kad, vaduo-
damiesi iš sovietinės okupacijos, sie
kėme laisvės nuo priespaudos. Tačiau 
tapę laisvi, turime siekti ne 'laisvės 
nuo ko', o 'laisvės kam' — laisvės są
žiningam gyvenimui, laisvės drąsiai 
kūrybai, laisvės atviram kartų bei as
menybių dialogui", — sakė Lietuvos 
valstybės vadovas. 

V Adamkus pažymėjo, kad lais
vai gyvenanti tauta — tai ne tik ir ne 
tiek politikų bei valstybės tarnautojų 
uždavinys, bet bendras meno kūrėjų 

, ir kritikų, kultūros istorikų ir sklei

dėjų darbas, nešant žmonėms laisvę 
pačia plačiausia ir turtingiausia šio 
žodžio prasme. 

„Talentingas eilėraštis, paveiks
las ar fotografija, meniškas muzikos 
kūrinio atlikimas, kūrybingai ir kri
tiškai parašytas menotyros ar meno 
istorijos darbas žmogui visada sutei
kia laisvės impulsų. Todėl noriu pa
kartoti tai, ko ne kartą esu prašęs: 
būkite tautoje ne tik savo kūryba, bet 
ir gyvu žodžiu, aktyviu dalyvavimu 
sprendžiant visuomenei aktualius 
klausimus. Neškite žmonėms, ypač 
jaunuomenei, tikrąsias kultūros ir 
meno vertybes, padėkite piliečiams 
nepasimesti nei kultūriniame ar me
niniame, nei visuomeniniame ar poli
tiniame populizme". — ragino prezi
dentas V Adamkus. 

2006 metų Nacionalinės premi
jos už reikšmingiausius pastarųjų 
penkerių metų kūrinius Prezidento 
rūmuose įteiktos fotomenininkui Vy
tautui Balčyčiui, muzikologui Jonui 
Bruveriui, architektui Sauliui Juš-
kiui. dailininkui Rimvydui Kepežins-
kui, menotyrininkei Nijolei Lukšio-
nytei—Tolvaišienei, rašytojui Kęstu
čiui Navakui, pianistei Mūzai Rubac-
kytei, dailininkui Rimantui Saka
lauskui ir fleitininkui Algirdui Viz
girdai. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Baltarusija įveda interneto kontrolę 

Interneto kavinių lankytojai bus sekami. 

Minskas , vasario 15 d. (BNS) — 
Baltarusijos vyriausybė griežtina 
naudojimosi internetu taisykles. 

Visi interneto kavinių Baltarusi
joje lankytojai, pagal vyriausybės pa
tvir t intus tokių įstaigų darbo tvarkos 
nuostatus, dabar privalo registruotis, 
rašoma naujienų svetainėje „NEWS-
ru.com". 

Interneto kavinės savininkas ar
ba jo įgaliotas asmuo privalo vesti 
svetainių adresų, kuriose vartotojas 
lankosi, elektroninį žurnalą. 

Elektroninis žurnalas turi būti 
saugomas ne mažiau kaip metus. 
Tam tikrais įstatymais nustatytais 

Ali Khalid nuotr. 

atvejais su šio žurnalo turiniu gali su
sipažinti valstybės saugumo, teisė
saugos institucijų ir valstybės kon
trolės institucijų darbuotojai. 

Kompiuterininkų klubuose ir in
terneto kavinėse draudžiama naudo
tis programomis, propaguojančiomis 
smurto ir žiaurumo kultą, pornogra
fiją-

Taip pat, sakoma vyriausybės 
nutarime, negalima platinti Įstaty
mais uždraustą informaciją. Be to, 
neteisėtu laikomas be leidimo naudo
jimasis bendrojo naudojimo elektro
ninio ryšio tinklo informacijos siste
momis. 

Prasideda naujo pilietybės testo bandymai 
Washington, DC, vasario 15 d. 

(AP/„Draugo" info.) — Ketvirtadieni 
dviejuose JAV miestuose — San An-
tonio ir EI Paso — pradėti naujojo pi
lietybės testo bandymai. Savanoriš
kai sutikę dalyvauti projekte JAV pi
lietybės siekiantys asmenys galės vie
toje įprastinio testo išmėginti naująjį. 

Naujasis Pilietybės ir imigracijos 
tarnybos parengtas testas tikrins ne 
tiek faktų, bet JAV valstybinės sant
varkos priežasčių išmanymą. 

Jei anksčiau tradiciniai piliety
bės egzamino klausimai klausdavo, 

,,kas", tai bandomajame teste su
sitelkiama į „kaip". Tad testo daly
viai neturėtų nustebti egzamine ne
radę tokių klausimų kaip „kas šiuo 
metu yra JAV prezidentas?" Daug di
desnė tikimybė susidurti su klausi
mais, panašiais į šį: „Kodėl JAV Įsta
tymuose yra atskirtos trys valstybės 
valdymo šakos?" 

Kadangi testas bandomasis, ne
išlaikiusieji galės mėginti laimę 
tradiciniame pilietybės egzamine. 
Norint gauti teigiamą balą, reikia tei
singai atsakyti į 6 klausimus iš 10. 

F. Leverett: C. Rice suklaidino Kongresą 
Washington, DC, vasario 15 d. 

(,,Reuters"/BNS) — JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice bandė su
klaidinti Kongresą, kai praėjusią sa
vaitę sakė nemačiusi 2003 metais Ira
no pateikto pasiūlymo vesti derybas, 
trečiadienį nurodė buvęs aukšto ran
go vyriausybės pareigūnas. 

Flynt Leverett, dirbęs Nacionali
nio saugumo taryboje, kai jai vadova
vo C. Rice, palygino šį Irano pasiūly
mą su 1972 metų JAV politikos pa
sikeitimu Kinijos atžvilgiu, kai tuo
metinis prezidentas Richard Nixon 
nuvyko istorinio vizito į komunistinį 
Beijing. 

Pasak F. Leverett, jis yra įsitiki
nęs, kad C. Rice ir tuometinis valsty
bės sekretorius Colin Povvell tikrai 
matė Irano pasiūlymą, tačiau „admi
nistracija atmetė šią iniciatyvą". 

Kalbėdamas per konferenciją Ka
pitolijuje, F. Leverett sakė, kad „tai 
buvo r imtas pasiūlymas, rimtas Irano 
mėginimas" susitarti dėl visapusiš
kos JAV ir Irano draugiškų santykių 

atkūrimo darbotvarkės. 
„G. W. Bush administracija, 

įskaitant sekretorę C. Rice, klaidina 
Kongresą ir Amerikos visuomenę dėl 
Irano pasiūlymo", — sakė jis. 

Praėjusią savaitę Atstovų rūmų 
užsienio reikalų komitete C. Rice, pa
prašyta Įstatymų leidėjų pakomen
tuoti ankstesnius F. Leverett viešai 
išsakytus ir spaudoje pasirodžiusius 
komentarus dėl Irano pasiūlymo, at
sakė: „Nežinau, apie ką kalba Flynt 
Leverett". 

Valstybės sekretorė apkaltino F. 
Leverett, kad jis jai nepasakė: „Mes 
gavome Irano pasiūlymą ir tikrai tu
rėtume ji priimti". 

Valstybės departamento atstovas 
spaudai Sean McCormack sakė: „C. 
Rice tik pasakė, jog nepamena, kad 
būtų pasiūlymą mačiusi. Ji kelis kar
tus tai pakartojo". 

Pasak S. McCormack, F. Leverett 
kaltinimai, kad C. Rice klaidino 
Kongresą, „yra 100 proc. melagingi". 

EUROPA 

MANHEIMAS 
Vokietijos teismas ketvirtadienį 

penkerius metus kalėti nuteisė Ka
nados išduotą garsų Holokausto nei
gėją — už rasinės neapykantos kurs
tymą ir neigimą, kad naciai išžudė 
šešis milijonus žydų. Ernst Zuendel. 
kuris yra išleidęs tokius darbus kaip 
„Ar šeši milijonai tikrai mirė?", buvo 
skirta didžiausia bausmė, numatyta 
Vokietijos Įstatymuose už Holokaus
to neigimą. 67 metų E. Zuendel 2005 
metų kovą buvo deportuotas iš Ka
nados ir laikomas Vokietijoje. Teis
mas nepaleido jo už užstatą, nes buvo 
manoma, kad jis gali pabėgti. 

KOPENHAGA 
Pirmajame Danijos teisme, kuris 

vyko pagal šalies kovos su terorizmu 
įstatymus, ketvirtadienį prisiekusieji 
keturis danų musulmonus pripažino 
kaltais planavus Europoje surengti 
vieną ataką. 17 metų Abdul Basit 
Abu-Lifa, 18 metų Elias Ibn Hsain, 
20 metų Imad Ali Jaloud ir 21 metų 
Adnan Avdich gali būti nuteisti kalė
jimu iki gyvos galvos — bausme, kuri 
Danijoje skiriama itin retai. Šie vyrai 
buvo sulaikyti 2005 metų spalį netoli 
Kopenhagos ir apkaltinti mėginimais 
gauti ginklų bei sprogmenų, su tikslu 
panaudoti juos atakai Europoje. 

ANKARA 
Turkijos premjeras Recep Tayyip 

Erdogan ketvirtadienį sakė, kad jo 
šalis nusiųs į Jeruzalę ekspertų gru
pę, kuri patikrins, kaip vykdomi pro
testus musulmoniškajame pasaulyje 
išprovokavę archeologiniai darbai ne
toli ai Aksos mečetės. Izraelio prem
jeras Ehud Olmert, kuris lankosi An
karoje, per tą pačią spaudos konfe
renciją sakė, kad sveikina šį sprendi
mą, ir pridūrė: „Neturime ko slėpti". 
Sekuliari Turkija, kurios gyventojų 
daugumą sudaro musulmonai ir ku
rioje religija yra atskirta nuo valsty
bės, yra viena iš nedaugelio šalių re
gione, palaikančių gerus santykius ir 
su Izraeliu, ir su palestiniečiais, taip 
pat — su Izraelio priešininkais Iranu 
ir Sirija. 

1 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. Bush 

trečiadienį kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje Baltuosiuose rūmuose, 
pripažino, kad Washington ir Mask
vos tarpusavio santykiai „sudėtingi". 
Tačiau, pasak Baltųjų rūmų vadovo, 
nors „tai santykiai, kuriuose yra ne
sutarimų", JAV ir Rusija gali surasti 
„bendrų požiūrių Į problemų spren
dimą". Pasak G. W. Bush, būtent taip 
jis ketina toliau dirbti su Vladimiru 
Putinu, kurį jis apibūdino kaip „tą 
patį valingą žmogų", su kuriuo pirmą 
kartą susitiko ir iš karto pasiekė sa
vitarpio supratimą 2001 metais Liub-
lianoje. „Tai žmogus, su kuriuo turė
davau nesutarimų ir su kuriuo sutik
davau per savo ir jo prezidentavimą", 
— pažymėjo jis. 

George W. Bush trečiadieni pa
skelbė prezidento Įsaką, leidžiantį 
pradėti teisminius veiksmus prieš 
JAV bazėje Guantanamo įlankoje lai
komus kalinius ir nagrinėti jų bylas 
kariniuose tribunoluose, pranešė 
Baltieji rūmai. Šio įsako, sankcionuo
jančio karinių komisijų steigimą, pa
skelbimas buvo techninis žingsnis, 
reikalingas įgyvendinti 2006 metų 
Aktą dėl karinių komisijų, kurį G. W. 
Bush pasirašė praėjusių metų spalį. 
Kariniai kaltintojai pareiškė kalti
nimus australui, jemeniečiui ir kana
diečiui, kurie drauge su kitais tero
ristine veikla įtariamais užsieniečiais 
laikomi Guantanamo bazėje Kuboje. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūmos Tarp

tautinių reikalų komiteto vadovas 
Konstantinas Kosačiovas mano, kad 
jeigu ketvirtadienį Estijos parlamen
to priimtą Įstatymą „dėl uždraustų 
statinių nugriovimo" pasirašys prezi
dentas ir jis Įsigalios, tai turės labai 
rimtų padarinių pačiai Estijai. Jis pa
vadino priimtą įstatymą „keistu" ir 
priminė, kad taip pat parlamentas 
priėmė ne mažiau keistą sprendimą 
patvirtinti įstatymo „Dėl švenčių ir 
įžymių datų" pataisas, kuriomis re
miantis Talino išvadavimo iš fašizmo 
diena skelbiama gedulo diena. 

Krovimu gabenimas 
i <w laivu i visas oasauiio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. r*r \ 

Air Freight 
Automobili pirkimas be 
siuntimas i visas pasauhošais 

Krovimu pervežimas 
visoje Ame'ikoįe. 

Trucking 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje latvi,oje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeviev/, IL 60455 UL 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://ru.com
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Čikagoje mirė krepšininkas 
Harry S. Petraitis 

Senosios lietuvių išeivių kartos 
atžala Harry S. Petraitis, Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės kapi
tonas, kuris žaidė I Lietuvos tautinė
je olimpiadoje 1938-siais Kaune, mirė 
2007 m. sausio 21 d. Čikagoje. Jis iš
keliavo amžinybėn sulaukęs garbin
go amžiaus — 91 metų. Buvo palai
dotas Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, Čikagoje, mieste, kuriame jis pra
leido didžiausią savo gyvenimo dalį. 

Petraitis vadovavo 8 krepšininkų 
JAV lietuvių rinktinei, kuri, laimėjusi 
visus 5 susitikimus, susisėmė aukso 
medalius, nepaisant to, kad kai ku
riose kitose komandose žaidė vienas 
kitas krepšininkas iš Amerikos. Pus
finalyje tada Amerikos lietuviai įvei
kė „Grandį" 27:15, o baigiamosiose 
varžybose — stiprią LFLS komandą 
27:21. 

Apie tuos susitikimus Lietuvoje 
Petraitis mėgdavo pasakoti: 

„Mes buvome nenugalimi", — 
kalbėjo šis krepšinio veteranas, pa
laikęs ryšius su savo tautiečiais, at
vykusiais iš Vokietijos stovyklų 1949-
siais ar vėliau. Kartais jis ateidavo 
žiūrėti, taip vadinamų „dypukų" 
krepšininkų rungtynių, duodavo 
jiems patarimų. 

Taip pat dalyvavo ir lietuviškoje 
veikloje: buvo Lietuvos „Vyčių" orga
nizacijos veikėjas, priklausė karo ve

teranų organizacijoms. Mėgdavo kal
bėti ir apie savo išgyvenimus karuo
se, jam yra tekę aktyviai dalyvauti II 
pasauliniame ir Korėjos karuose. 

H. Petraitis II pas. karo metu 
priklausė 87-jai Pėstininkų divizijai, 
kuriai vadovavo žinomas generolas 
Patton. Įvairiuose mūšiuose lietuvis 
buvo tarp pasižymėjusiųjų: jis gavo 
vieną iš aukštesnių apdovanojimų — 
„Purple Heart", dvi bronzos žvaigž
des ir keletą kitų medalių. 

Kai prasidėjo Korėjos karas, H. 
Petraitis grįžo į kariuomenę ir tarna
vo žvalgybos srityje. 

Velionis paliko žmoną, sūnų, 
anūkų ir būrį proanūkių. Jiems vi
siems mūsų užuojauta. 

H. Petraitis gerai pažinojo kitus 
Amerikos lietuvius krepšininkus, ku
rie 1937-siais ir 1939-siais žaidė Lie
tuvos rinktinėje ir Lietuvai padėjo 
tapti Europos krepšinio čempione, 
nors jam pačiam aplinkybės neleido 
vykti į tėvų kraštą ir prisidėti prie tų 
pergalių pasiekimo. Tačiau jis visą 
laiką didžiavosi būdamas lietuviu, 
džiaugėsi, kad turėjo progą var-žytis 
savo tėvų gimtinėje vykusioje Lietu
vos olimpiadoje ir ten laimėti aukso 
medalį. Jo nuopelnai Lietuvos krep
šinio istorijoje nebus pamiršti! 

Edvardas Sulaitis 

New York Neringos ir Tauro tuntai kviečia visus 
i lietuvių skautų Kaziuko mugę, 

kuri įvyks sekmadienį, kovo 4 d., 
Viešpaties Atsimainymo bažnyčios salėje. 

Atidarymas po 11:30 ryto šv. Mišių. 

Ruošiame žaidimus, loteriją, lietuviškų prekių, vaišes ir kavinę. 
Kviečiame visus dalyvauti ir pasivaišinti! 

Įvairios sporto žinios iš Lietuvos 

Naujas , ,Olimpinės panoramos" numeris 
Vilniuje leidžiamo „Olimpinės 

panoramos" žurnalo naujo numerio 
(2006 m. Nr. 4) viršelį puošia du gerai 
pažįstami veidai. Čia matomi pasižy
mėję Lietuvos krepšininkai: Stanis
lovas Stonkus ir Kazys Petkevičius, 
kurie prieš 50 metų Tarybų Sąjun
gos krepšinio rinktinės sudėtyje lai
mėjo olimpinius sidabro medalius 
Melbourne, Australijoje. 

Apie šią olimpiadą (XVI iš eilės) 
kaip tik rašoma „Olimpinės pano
ramos" numeryje, taip pat yra anks
čiau minėtų olimpiečių pasakojimas 
apie vizitą tame mieste po 50 metų. 
Jie čia primena, jog toje olimpiadoje 
dalyvavo septyni lietuviai: trys krep
šininkai (be šių dviejų, dar Algirdas 
Lauritėnas). Be trijų krepšininkų ta
da sidabrinį apdovanojimą iškovojo ir 
ėjikas Antanas Mikėnas, o bronzą ga
vo boksininkas — Romualdas Mu
rauskas. Tačiau jų visų jau nėra gy
vųjų tarpe. 

Melbourno miestas 1956-jų metų 
Olimpinių žaidynių paminėjimo pro
ga pakvietė visus tų žaidynių olim
piečius iš viso pasaulio (o jų tada 
buvo apie 3,000). Šią istorinę išvyką 
buvusiems olimpiečiams finansavo 
Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas. S. Stankus dabar prisimena: 
„Prieš penkiasdešimt metų į ilgą ir 
sunkią trijų savaičių kelionę laivu lei
domės kankinami nerimo. Dabar 
kitas dėmesys ir kita nuotaika. Veža-
mės Lietuvos vėliavą. Gaila, kad 
daugelio draugų nebėra..." 

Prie LTOK esančioje kavinėje 
buvo atidaryta Vytauto Gudelio pa
rengta paroda — „Kai olimpinė ugnis 
liepsnoja Melbourne". Buvo išstaty
tos istorinės nuotraukos, straipsniai 
iš laikraščių, kiti eksponatai. 

Įžanginiai žodžiai 

Kaip jau įprasta, „OP" pirmame 

puslapyje išspausdintos LTOK prezi
dento A. Poviliūno ir vyr. redakto
riaus Br. Čekanausko įžangos. 

A. Poviliūnas bent trumpai ap
žvelgia didesnius 2006 m. sportinius 
įvykius ir dėkoja visai olimpinei 
šeimai už nuveiktus darbus Lietu
vai. 

Br. Čekanauskas savo pastabose 
rašo, kad sudužo Švedijoje Virgilijaus 
Aleknos iškovotas Europos čempiono 
medalis, kuris nukrito ant grindų ir 
subyrėjo, nes buvo ne auksinis. „Bet 
nėra blogo, kas neišeitų į gera. Juk 
šukės laimę neša! Bet tikrai yra pag
rindo tikėti, kas ir 2007-aisiais lie
tuviai pasaulio ir Europos čempio
natuose laimės medalių" — rašo 
redaktorius ir prideda, kad čempio
nato organizatoriai, vietoje sudužu
sio, Aleknai atsiuntė kitą čempiono 
medalį. 

62-juose šio numerio puslapiuoe 
skelbiama daug įdomių straipsnių, 
statistinių duomenų, nemažai nuo
traukų iš Lietuvos ir kitų valstybių, 
kur buvo nuvykę lietuviai. 

Gana įdomus yra net 6 puslapius 
užimantis skyrius — LTOK Kronika, 
kur trumpai nupasakojami Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto darbai, 
žymenys, apibūdinami svečiai ir pan. 

Žurnalo pabaigoje randame straips
nį, pavadintą „Virtuvė sporte ir 
sportininkas virtuvėje", kuriame ra
šoma: „Liaudies išmintis byloja, kad 
tiesiausias kelias į vyro širdį yra 
skrandis. Gydytojas Raimundas Grei
čius sako, kad per skrandį eina ir ke
lias į sportinę sėkmę. Ar jis skanus?" 

„Olimpinės ponoramos" adresas: 
Olimpiečių g. 15, 09200 Vilnius, Lit-
huania. Norint jį užsiprenumeruoti, 
reikia kreiptis į Lietuvos tautinį 
olimpinį komitetą, šio žurnalo lei
dėjus Vilniuje. Sporto mėgėjams šis 
leidinys turėtų patikti. 

Edvardas Sulaitis 

Kamščiai man patinka. Garbės žodis! 

PAULIUS SAUDARGAS 

Yra tokia minutė, kai, prieš įvyk
stant kažkam svarbaus, laikas trum
pam stabteli. Taip stabteli gamta 
prieš prapliumpant vasaros audrai. 
Taip stabteli studento širdis prieš 
ištraukiant egzamino klausimą. Taip 
stabteli miestas prieš visuotinį jo pa
ralyžių gausiausio eismo metu... 

O tada sinchronizuotai pasukami 
užvedimo rakteliai ir aplink suskam
ba mielas technokratams gaudesys. 
Miesto arterijas ištinka anafilaktinis 

šokas perdozavus lėtai skubančiųjų 
namo. Per keliolika minučių į eismo 
plokštumą susiprojektuoja milžiniš
kas, dūzgiantis bičių avilys. Atskiri 
dūzgesio gabalėliai plečiasi, jungiasi, 
konvulsiškai pulsuoja ir, susitaikę su 
likimu, vėžlio greičiu slenka miega
mųjų rajonų link. Lyg cikados čirpia 
generatorių dirželiai, duslūs bosai 
išduoda „dyzelius", „bumčiku" apie 
save praneša „tiuninguoti bemsai ir 
golfukai". Lyg vėlės dangun, pro cin
kuotus vamzdžius lekia mūsų pini
gai, nuodydami erdves naftos pro
duktų aerozoliais. 

Sostinės transporto spūsčių dile
ma eskalavimu jau prilygsta VSD 
skandalams ir savanorių maišto de
tektyvui, tačiau užteks kentėti! Pa
ieškokime pozityvo. Sakoma, kad 
žmogaus prigimtis - prisitaikyti. Gal 
ir transporto spūstis galima pamėgti? 
Sakoma, kad „kamščiuose" praran
dami milijardai litų, tačiau pamiršta
ma daug gerų dalykų. Visų pirma, 
transporto spūstys yra nenuginčija
mas pasiteisinimas, kur nors pavėla
vus. Visi tik sąmoksliškai palinguos 
galvomis ir iš karto atleis: „savas". 
Visų antra, tai laikas kontempliacijai, 
atsipalaidavimui ir radijo klausymui. 
Patekus į spūstį (jei sugebi išlaikyti 
rimtį), likimas tau padovanoja pusę 
valandos ar net valandą papildomo 

gyvenimo laiko. Laiko tik sau. Laiko 
ramiai paklausyti mėgstamos muzi
kos ar žinių, laiko pašnekėti su drau
gais mobiliuoju telefonu (pateisinti 
pinigus, išleistus laisvų rankų įran
gai), laiko pasidairyti po savo mylimą 
miestą. Žmona nesibars, viršininkas 
supras, dėstytojas irgi šalia „kamšty
je" įstrigęs... Absoliutus bendrumo 
jausmas. Galima nusišypsoti prasi
lenkiančio automobilio vairuotojui, 
pamojuoti galinėje sėdynėje nuobo
džiaujančiam vaikui, pravėrus langą 
aptarti nūdienos aktualijas su pažįs
tamu ar nepažįstamu. Galima tiesiog 
legaliai „varnas gaudyti". 

Jei įstrigai Konstitucijos pros
pekte, akis galėsi paganyti į savi
valdybės dangoraižius, pasigėrėti val
džios ir verslo bendrasavivaliavimo 
paminklais. Neseniai Vilniaus meras 
mus dar labiau pradžiugino: jau gali
ma gėrėtis moderniojo tramvajaus 
maketu, kuris, lyg sąžinės priekaiš
tas, stovi vairuotojų akiratyje. Jis 
kviečia atsibusti ir praregėti: nejau 
mes tokie kvaili ir nesuvokiame, kad 
miesto meras tik siekia mums pa
dovanoti dar daugiau nuostabių aki
mirkų spūstyse? Akimirkų tiesiog su 
savimi. Tam, kad būtume geresni, 
ramesni, sveikesni. Juk , tiesiant 
tramvajaus linijas, kelerius metus 
neabejotinai galėsime mėgautis dar 

didesniais „kamščiais". Pro automo
bilio langą smalsauti į triūsiančius 
kelininkus - tikra atgaiva po sunkios 
darbo dienos. Gal ir per „Discovery" 
kanalą parodys: „Beprasmiškiausia 
dešimtmečio statyba. Kaip prancūzai 
lietuviams tramvajų Įdiegė". 

„Kamščių" mėgėjai galės leng
viau atsikvėpti ir darbams pasibai
gus, mat, tramvajui užgrobus eismo 
juostas iš kitų transporto priemonių, 
spūstys dar labiau padidės. Padidės ir 
įgaus naują atspalvį. Spūsčių sim
fonijoje suskambės patoso motyvas: 
mes kartu nuveikėme kažką didinga! 
Kažkur Kalvarijų gatve dabar rieda 
modernusis tramvajus, o juk mes visi 
už jį sąžiningai sumokėjome. 

Taigi visiškai suprantama yra 
miesto valdžios alergija bet kokiems 
siūlymams svarstyti alternatyvius 
kovos su transporto spūstimis projek
tus. Alergija - siūlymams diskutuoti 
bei atsiklausti miestiečių nuomonės. 
Juk mes dar nepraregėjome, dar 
nepasiekėme nušvitimo būsenos, kai 
„kamščiai" priimami kaip vertybė, o 
ne problema. Alternatyvų neišven
giamybė (pavyzdžiui metro) beato
dairiškai neigiama naiviai tikintis, 
kad Vilnius taip ir netaps milijoniniu 
miestu ir vėjais leidžiami milijardai 
litų bei dešimtmečiai mūsų laiko liks 
nepastebėti. 
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Įvairios sporto žinios iš Iietuvos 

„Lietuvos rytas" nutraukė sutartį 
Vilniaus „Lietuvos ryto" krep

šininkai prasiskynė kelią i ULEB 
taurės ketvirtfinalį, tačiau ten jau 
kausis vedami naujo trenerio - antra
dieni nutraukta sutartis su Zmagu 

„Lietuvos rytas" nutraukė sutartį 
su treneriu Z. Sagadinu. 

Ged im ino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Sagadinu. 
Sostinės klubo valdyba iš kar to 

po antradienio rungtynių pareiškė 
savo nepasitenkinimą dėl užsitęsu
sios krizės komandoje ir nerimą dėl 
ateities rezultatų. Kontraktas su 
strategu iš Slovėnijos, turėjęs galioti 
iki sezono pabaigos, buvo nutrauktas 
abipusiu susitarimu. Į Z. Sagadino 
vietą stos buvęs jo asistentas Alek
sandras Trifunovičius. Serbui talkins 
Arvydas Gronskis, o šį trenerių štabą 
konsultuos Rūtenis Paulauskas, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Pasak „Lietuvos ryto" klubo di
rektoriaus Jono Vainausko, „mes dė
kingi treneriui, padėjusiam stabi
lizuoti komandos žaidimą, užkamšyti 
buvusias fizinio ir taktinio pasirengi
mo spragas, tačiau mums atrodo, kad 
tai yra viskas, ką Z. Sagadinas gali 
nuveikti". Klubo direktoriaus teigi
mu, „Z. Sagadino efektas buvo t rum
palaikis, o ekipa pernelyg pajėgi, kad 
priklausytų nuo ja netikinčio trene
rio ambicijų". 

ELTA 

,,Siemens" arena sulaukė milijonojo lankytojo 
Milijonuoju Vilniaus „Siemens" 

arenos lankytoju tapo 27-erių metų 
vilnietis, nepanorėjęs skelbti savo 
pavardės. Laimingasis buvo apdova
notas per antradienį arenoje vykusių 
vyrų krepšinio klubų ULEB taurės 
varžybų aštuntfinalio atsakomųjų 
rungtynių tarp Vilniaus „Lietuvos 
ryto" ir Udinės „Snaidero" (Italija) 
pertrauką. 

Teisininku dirbantis vilnietis sa
kė, jog prieš varžybas turėjęs ypatin
gą nuojautą, kad jam gali pasisekti. 

„Milijonajam arenos lankytojui 
„Siemens" arenos operatorės „Rubi-
con eventus" generalinis direktorius 
Vitalijus Vasiliauskas įteikė dviejų 
asmenų narystę išskirtiniame arenos 
BMW klube simbolizuojančią milži
nišką klubo nario kortelę. Laimin
gasis galės nemokamai lankytis vi
suose „Siemens" arenoje vyksiančiuo
se renginiuose iki 2008 metų spalio 1 
dienos, turės savo kėdes arenos BMW 
klube bei galės naudotis BMW klubo 

nariui teikiamomis privilegijomis: 
atskiru įėjimu, barais, rūbine. 

Pranešime spaudai teigiama, kad 
milijonąjį arenos lankytoją užfiksavo 
elektroninės prekybos bendrovės 
„Tikėta" sistema. Milijonuoju tapo 
su internetu įsigytu bilietu į areną 
atvykęs lankytojas. 

„Siemens" arena pradėjo veikti 
2004 metų spalio 30 dieną. 

ELTA 

„Siemens" arena sulaukė mi l i jono
jo lankytojo. ELTA nuotr. 

PASLAUGOS 

"Jif 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 24 /7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

PARDUODA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Parduodamas mūrinis, 3 mieg. 
1,5 vonios namas Burbank, IL. 

Yra garažas. 
Tel. 3 1 2 - 2 9 6 - 6 3 0 1 

Dana Petkūnas , A m e r i c a n Invsco 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D 

M A U N A K V. RAIMA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry : 815 -363 -9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave. , H i cko ry Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavvr. IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Po atkaklios kovos iškopė į ULEB taurės 
ketvirtfinalį 

Europos vyrų krepšinio klubų 
ULEB taurės varžybų aštuntfinalio 
atsakomosiose rungtynėse antradienį 
Lietuvos čempionas Vilniaus „Lietu
vos rytas" namuose po dramatiškos 
kovos 65:60 (16:7, 14:17, 14:18, 
21:18) įveikė Udinės „Snaidero" 
(Italija) komandą ir pateko į ketvirt
finalį. 

Vilniaus komandai Kareem Rush 
pelnė 19 taškų, Joao Paolo Batistą 
surinko 11 taškų, Janis Blūmas įme
tė 10 taškų, Matthevv Nielsen pridėjo 
8 taškus ir 12 atkovotų kamuolių. 

„Snaidero" komandoje nesu
laikomas buvo Jerome Allen, pelnęs 
24 taškus. 

Pirmosiose rungtynėse svečiuose 
„Lietuvos rytas" turėjo pripažinti 
Italijos klubo pranašumą 72:75, todėl 
vilniečiams buvo reikalinga pergalė 
bent keturių taškų skirtumu. Susi
tikimo pradžioje Lietuvos čempionai 
be didesnio vargo įgijo septynių taškų 
persvarą 11:4, o pirmąjį kėlinį lai
mėjo 16:7. 

Antrojo ketvirčio aikštės šeimi
ninkai pratęsė sėkmingą pasirodymą 
ir, likus 4 min. 30 sek. iki ilgosios per
traukos, įgijo didžiausią persvarą 
26:11. Tačiau tuomet Udinės ekipos 
snaiperiams „atsirišo" krepšys. Sve
čiai laimėjo atkarpą 8:0 ir sumažino 
atsilikimą 19:26, o po dviejų kėlinių 
vilniečiai pirmavo tik 30:24. 

Po ilgosios pertraukos „Snaide
ro" krepšininkai įnirtingai puolė į 
kovą. Pasinaudodami aikštės šeimi
ninkų klaidomis, jie pasivijo visą lai
ką pirmavusius varžovus ir netrukus 
išsiveržė į priekį 34:32. Tačiau „Lie
tuvos rytui" trečiojo kėlinio pabaigo
je pavyko susigrąžinti minimalų pra

našumą 44:42. 
Paskutines 10 min. vilniečiai pra

dėjo spurtu ir po J. Blūmo tritaškio 
vėl nutolo 51:45, tačiau „Snaidero" 
ekipa nenuleido rankų ir, likus šiek 
tiek daugiau nei 4 min., J. Allen taik
liu metimu sumažino skirtumą 
51:53. 

Likus 2 min. iki rungtynių pabai
gos, vilniečiai pirmavo 61:53 ir ne
trukus gavo puikią progą įtvirtinti 
pergalingą pranašumą. Teisėjai skyrė 
nesportinę pražangą po savo krepšiu 
dėl kamuolio kovojusiam Udinės 
ekipos puolėjui Damon Williams, 
tačiau „Lietuvos ryto" gynėjas J. 
Blūmas pataikė tik vieną baudos me
timą, o kamuolį perėmę svečiai pa
taikė tritaški ir sumažino atsilikimą 
56:62. 

Kitos atakos metu rezultatyviau
siai Vilniaus komandoje žaidęs K. 
Rush pataikė svarbius du taškus 
(64:57), palikdamas svečiams tik 15 
sek. „Snaidero" žaidėjui Mike Pen-
berthy užteko 5 sek., kad pelnytų tris 
taškus ir sugrąžintų svečiams viltį. 
Taupydami laiką, Udinės krepšinin
kai prasižengė, bet J. Blūmas pataikė 
tik vieną baudos metimą (65:60). 

ELTA 

Vilniaus „Lietuvos ry to" komandos 
aistruoliai. ELTA nuotr 

GREIT PARDUODA 
i B - - ^ i F ' r s t Lar tdmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

N a m a m s P a s k o l o s , Apdraudos Sąskai tos 

LENDER 

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M Oksas, President 
* * • ' • « 

'<! 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.illinoispain.com
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TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ FESTIVALIS 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE 

Trijų dienų k ino programa 
„Dvi šalys — v i e n a s pasaulis. 
Lietuvių ir amerikiečiu trumpa-
metražiai filmai" vyks Balzeko 
l i e t u v i ų ku l tūros muziejuje. 
Programa skirta Kovo 11-ąjai. 

Šių metų kovo mėn. 9 - 1 1 die
nomis Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje vyks trumpametražių filmų 
festivalis, skirtas Kovo 11-ajai - Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai pažymėti. Festivalis supažin
dins žiūrovus su pastarųjų metų jau
nosios kartos lietuvių režisierių vai
dybiniais trumpo metražo filmais. Be 
to, į festivalį iš Atlanta miesto (Geor-
gia) atvyks ir savo filmus pristatys 
lietuvių kilmės amerikiečių kino re
žisierius Riek Edward Pūkis. Festi
valyje dalyvaus ir Čikagoje gyvenanti 
kino režisierė bei žurnalistė Ramunė 
Rakauskaitė. 

Penktadienį, kovo 9 d., 7 vai. v. 
žiūrovų laukia kino programa - siur
prizas. 

Šeštadienį, kovo 10 d., 6 vai. v. 
įvyks susitikimas su Riek Edward Pū
kis. Pusantros valandos trukmės pro
gramoje matysite septynis, apdovano
j imus pelniusius, šio režisieriaus 
trumpo metražo įvairaus žanro bei 
tematikos filmus. Vienas jų — „Iki ki
to karto, Lithuania" (2006 m., 30 
min.) — dokumentinė juosta, pasako
janti apie pirmą režisieriaus apsi
lankymą protėvių žemėje. Lietuvos 
istorija filme persipina su filmo auto
riaus šeimos likimu. Keliaudamas po 
Lietuvą. Riek E. Pūkis siekia suvokti 
šalies gyvenimo ritmą, mentalitetą, 
papročius bei kultūrą. 

Nuo 2001 m. Riek Edward Pūkis 
dėsto televizijos ir kino meną Augus-
tos valstybiniame universitete (Geor-
gia). Pradėjęs kurti filmus 1980 m. 
kaip nepriklausomas režisierius ir 
prodiuseris. Pūkis sukūrė daugiau 
nei 30 trumpametražių filmų, dalyva
vo ir pelnė prizus kino festivaliuose 
JAV bei Europoje. Savo filmuose jis 
naudoja įvairias šiuolaikines kino 
technikas, formos eksperimentus, 
rimtai ir su jumoru kalba apie ak
tualias socialines bei ekologines prob-

, lemas. 
Sekmadienį, kovo 11 d, 2 vai. 

p.p. festivalio programoje jaunosios 

kartos lietuvių kino režisierių 
trumpo metražo vaidybiniai filmai. 
Ramūno Greičiaus erotinė drama -
komedija „Baltos dėmės mėlyname" 
(2004 m., 20 min.), dalyvavo daugely
je Europos kino festivalių. Clermont-
Ferrand trumpametražių filmų festi
valyje Prancūzijoje Ši kino juosta 
pelnė 3,500 eurų prizą už geriausią 
garso takelį. Konkursinėje festivalio 
programoje dalyvavo 80 filmų iš 50 

Vienas festivalio dalyvių — režisierius Ramūnas Greičius 

šalių. Filmas intriguoja jau vien keis
tu, mįslingu pavadinimu, kurio pras
mę viename interviu aiškina pats 
režisierius: .Atsakymo galima būtų 
ieškoti geografijos terminų konteks
te. Sakoma 'balta dėmė — čia kažkas 
neištirto...'. Taigi filmo pavadinimas 
apie baltas neaiškumo dėmes mūsų 
žydrame gyvenime". R. Greičius api
būdina filmą kaip „emocinį",,,muzik
inį". Apie erotiką filme jis sako: „Ir 
kai jau ryžtiesi apnuoginti žmogų, 
man įdomu, kaip neperžengti tos ri
bos, kad rodoma erotika turėtų mintį 
ir kad ji netaptų ta blogąja porno
grafija. Siame filme man buvo įdomu 
patyrinėti, kiek toli galiu eiti, kad ne
perlenkčiau lazdos, norėjau pavaikš
čioti ant briaunos". 

Ramūnas Greičius studijavo tele
vizijos meną ir aktoriaus meistriš

kumą Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijoje, magistro studijas baigė Pra
hos meno akademijoje operatoriaus 
bei dokumentikos režisūros katedro
se. 

Simono Aškelavičiaus diplominis 
darbas „Lietuviškos grožybės" (2005 
m., 28 min.) pasakoja apie tris stu
dentus, svajojančius išvykti į Jung
tines Amerikos Valstijas — rojų že
mėje. Filmo autorius 2005 m. baigė 

Lietuvos muzikos 
ir teatro akademi
ją, režisierės Jani
nos Lapinskaitės 
vadovaujamą tele
vizijos ir kino re
žisūros kursą. 1997 
m. jis sukūrė trum-
pametražį filmą 
„Lašas", kuris lai
mėjo pagrindinį 
prizą Lietuvos res
publikiniame jau
nimo ir moksleivių 
filmų konkurse. 

Cikagietė Ra
munė Rakauskai
tė TV ir kino reži
sūrą studijavo Lie
tuvos muzikos ir 
teatro akademijo
je, kur įgijo ma
gistro laipsnį. Jos 
filmas , j ū r i n i n 
kas" (2006 m., 10 
min.) dalyvavo jau 

kelintus metus Lietuvoje vykstan
čiame naujos kartos režisierių filmų 
festivalyje - konkurse AXX ir pateko 
į geriausių filmų penketuką. Šio filmo 
dailininkė Ieva Juodelytė buvo pri
pažinta geriausia festivalio daili
ninke. Ramunei, kaip ir kitiems festi
valio nugalėtojams, suteikta galimy
bė kurti ilgesnius, dvidešimties minu
čių filmus. Savo naują dvidešimties 
minučių filmą ,,Mimoza" Ramunė 
šiuo metu kuria Čikagoje. Jai talkina 
visas būrys Amerikos lietuvių meni
ninkų. Laukiame Ramunės Rakaus
kaitės dalyvavimo sekmadienio pro
gramoje. 

Jauno režisieriaus Kęstučio Gu
davičiaus vaidybinius filmus „Pers
pektyvi pora" (10 min.) ir „Normali 
pora" (20 min.) sėkmė lydėjo 2005 m. 
lietuviško komercinio kino festivalyje 

- konkurse AXX. Abu jie — žiūroviš-
kiausi, linksmiausi, daugiausia žiū
rovų emocijų sukėlę festivalio I ir II 
etapo filmai. Kino kritikų atsiliepi
mai taip pat buvo palankūs. Simonas 
Bartkus: „Kaip trumpametražiam 
kinui, 'Perspektyvioje poroje' gana 
neblogai 'išdirbti' tipažai, o kiekvie
nas epizodas pagardintas taikliais 
juokeliais. Lietuviškame kine tai 
nematyta jau kokį dešimtmetį, o šab
loniškas TV humoras jau gerokai 
įgrisęs". Živilė Pipinytė: „Nepreten
zingame Kęstučio Gudavičiaus filme 
'Normali pora' konfliktas užčiuoptas 
labai tiksliai. Jis išjuokia lengvai sal
daus gyvenimo vizijai pasiduodančius 
lietuvaičius, jų norą viską rinktis pa
gal kažkokius keistus, greičiausiai tik 
Lietuvoje egzistuojančius prabangos 
standartus, pritrenkti kitus savo tur
tais ir galimybėmis". 

Kęstutis Gudavičius 2001 m. bai
gė Lietuvos muzikos ir teatro akade
miją, televizijos ir kino režisūros kur
są. Nuo 2000 m. jis dirbo įvairiose te
levizijose laidų ir projektų režisieriu
mi, vėliau reklamos gamyboje. 1998 
m. pradėjo kurti trumpo metro vaidy
binius, dokumentinius, reklaminius 
filmus. 

Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus kviečia visus paminėti Kovo 11-ą 
— Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo dieną - rimtai ir smagiai žiūrint 
lietuvių bei amerikiečių trumpus fil
mus! Jūsų laukia ne tik įdomi kino 
programa, bet ir susitikimas su filmų 
kūrėjais! 

Vietų skaičius ribotas. Prašome 
registruotis iš anksto kiekvienai festi
valio dienai tel. 773-582-6500. Įėji
mas nemokamas. 

Muziejaus adresas: 6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago IL 60629. 

This program is made possible in 
part by a grant f rom the Illinois Hu-
manities Council, the National En-
dovv-menf for the Humanities, and the 
Illinois General Assembly. 

Dr. Undinė U o g i n t a i t ė 
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus 
Humanitarinio skyriaus 

vadovė 

Balzeko l ietuviu ku l tūros muziejuje vyksta daug renginių: paskaitos, parodos, kino peržiūros, festivaliai, vakaronės. Muziejuje apsilanko ne tik l ietuviai , ne re t i 
svečiai čia ir amer ik ieč ia i . Veikiančios parodų salės pr i t raukia daug lankytojų, norinčių susipažinti su Lietuvos praei t imi ir dabart imi. Lituanistinių mokyklų 
mokiniams čia vedamos istorijos pamokos. Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai, kuriems buvo leista užsidėti senovės r i ter ių šalmus, muziejuje jaučiasi tikri 
Lietuvos karžygiai. Audronės Sidougienės nuotraukos 
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XX A. JAV PREZIDENTAI IR LIETUVA 
ZENONAS PRŪSAS 

Dabartiniam Amerikos preziden
tui labai nesiseka Irake. Žmonės jam 
pradeda duoti įvairių epitetų. Pavyz
džiui, girdėjau viena lietuvį sakant, 
kad jis yra kvailas. Sis žodis buvo iš
tartas tų pačių lūpų, kurios labai gyrė 
prez. Bush, kad prieš porą metų ne
pabijojo Rusijos prez. Putin, kai šis 
labai griežtai pasisakė prieš Baltijos 
kraštų priėmimą į Europos Sąjungą 
ir ypač į NATO. Ne taip, kaip jo tėvas, 
kuris, būdamas JAV prezidentu, ilgai 
nenorėjo pripažinti Lietuvos nepri
klausomybės, nes galvojo, kad tai gali 
pakenkti Gorbačiovo karjerai. Pripa
žino tik po to, kai su tuo sutiko ir pats 
Gorbačiovas. 

Man, kaip lietuviui, kartais gaila 
prez. Bush, matant ant jo pilamas pa
mazgas, ypač tų, kurie anksčiau bal
savo už karo su Saddam Hussein pra
dėjimą. Kaip toje pasakėčioje, kur asi
las giriasi; liūtas dabar yra bejėgis, 
„todėl ir aš įspyriau nabagui, tegu ir 
jis pažįsta asilo nagą!" Kai George W. 
Bush dar buvo Texas gubernatoriu
mi, jis man atrodė protingu žmogumi. 
Todėl sunku suprasti, kaip jis galėjo 
patikėti vadinamųjų Artimųjų Rytų 
„ekspertų" patarimais, kai jie net 
nežinojo, kiek daug neapykantos per 
Saddam Hussein valdymą buvo susi
kaupę ne tik tarp Irako musulmonų 
kurdų ir arabų, bet ir tarp pačių ara
bų šiitų ir sunitų sektų. 

Suklysti yra žmoniška, net ir 
Amerikos prezidentams. Juk suklydo 
ir genijumi laikytas Napoleonas, 
įklimpdamas į Rusijos sniegynus. Iš 
Napoleono nepasimokė ir Hitlerio ge
nerolai 1941 m., kurių vasariškomis 
uniformomis apsirengusius karius 
irgi užklupo ypatingai šalta Rusijos 
žiema. Atsimenu, tais metais net Lie
tuvoje temperatūra buvo nukritusi 
iki — 35°C šalčio. Taigi, atrodo, net 
gamta buvo Stalino pusėje. Jo rau
donarmiečiams tereikėjo tik surinkti 
sušalusių vokiečių kareivių lavonus, 
kad atšilus nekiltų epidemijos. 

Atrodo, kad prez. Bush veltui 
laukia stebuklo, jog staiga irakiečiai 
taps demokratais. Vakaru pasauliui 
nepavyko įpiršti demokratijos pus
laukinėms Afrikoms tautelėms. Jos 
nepavyko įvesti ir Rusijos Jelcinui, 
nes Rusijos žmonės yra įpratę, kad 
jiems kas nors įsakytų. Jie patys 
nesugeba galvoti ir daryti sprendimų. 
Po 50 metų rusiškos tvarkos net ir 
Lietuvoje sunkiai kuriasi demokrati
ja. Taigi, demokratija yra tinkama 
valdymosi forma tik jai pasipuošu
siems žmonėms. Bent man kyla 
klausimas, ar nėra per anksti piršti 
demokratiją musulmonų tautoms, gal 
prez. Bush truputį pasiskubino. 

Kaip ateities istorikai įvertins 
George W Bush? Jis yra pirmasis XXI 
a. JAV prezidentas. Kaip jis dabar 
atrodo, lyginant su praėjusio šimt
mečio prezidentais? Kaip jis atrodo 
mums, žiūrint grynai iš lietuviškos 
perspektyvos, lyginant su kitais JAV 
prezidentais, turėjusiais reikalų su 
lietuviškomis problemomis? 

Norint padaryti tą apžvalgą, teko 
susipažinti su visų XX a. JAV prezi
dentų biografijomis, aprašytomis 
„World book" enciklopedijose. Bandy
siu kai kuria informacija pasidalinti 
su „Draugo" skaitytojais, ypač su 
tais, kurie priklauso mano kartai. 

XX a., pradedant 1901 m., Ame
rika turėjo 17 prezidentų. Perskai
čiau visas jų biografijas. Bandžiau jas 
palyginti su XXI a. prezidentu Geor
ge W Bush, ypač tuose dalykuose, 
kurie susieti su Lietuva. Skaitant 
prezidentų biografijas, į akis krenta 
vienas bendras bruožas: labai didelis 
jų . smenybių įvairumas, skirtingi 
p r c . ientavimo būdai. Visgi tarp jų 

galima atskirti tris metodus. Dauge
lis jų buvo „status quo" prezidentai. 
Kiek galėjo, stengėsi išlaikyti esamą 
padėtį, tik darant mažas, neesmines 
reformas. Buvo ir tokių, kurie norėjo 
ką nors iš pagrindų pakeisti, ką nors 
pagerinti, kad ateinančioms kartoms 
per tai paliktų savo pėdsakus, o sau 
gautų geresnį istorikų pripažinimą. 
Tai prezidentai-revoliucionieriai. Jie 
stengėsi daug ką pagerinti ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pasaulyje, 
nes juk Amerika pasaulyje yra laiko
ma „pirmąja tarp lygiųjų". 

Trečioji grupė buvo tie preziden
tai, kurie daugiausia rūpinosi Ame
rika, o į kitų valstybių reikalus kišosi 
tik jei būdavo išprovokuojami. Pri
dedamoje lentelėje yra duodami svar
besnieji duomenys visiems XX a. pre
zidentams. Jie yra sugrupuoti pagal 
jau minėtas tris kategorijas. Sugru
pavimas padarytas šio straipsnio au
toriaus, ne kokio nors eksperto, o tik 
paprasto istorijos mėgėjo, todėl gal 
kas nors nesutiks su tais sugrupavi
mais. Pirmosios — „status quo" gru
pės atstovai pažymėti raide „S", an
trosios grupės raide „R", o trečiosios 
raide „V". Per daug neišplečiant šio 
straipsnio, aprašomi tik įdomesni šių 
grupių atstovai. 

„S" grupei daugiausia priklauso 
„ramių vandenų" kapitonai, tik ban
dą esančią Amerikos gerovę pratęsti 
dar 4 ar 8 metus, iki jų kadencijos pa
baigos. Šios grupės geriausias pavyz
dys yra trisdešimtasis Amerikos pre
zidentas Calvin Coolidge. Nekalbus, 
bet kandus respublikonas Coolidge 
buvo mėgstamas JAV žmonių. Jam 
esant prez. Harding administracijos 
viceprezidentu, prez. Warren C. Har
ding staiga mirė 1923 m. ir Coolidge 
tapo prezidentu. Coolidge žmona 
buvo jo priešingybė; labai kalbi, links
ma, kompanijos moteris. Buvusiai 
pradžios mokyklos mokytojai labai 
patiko būti prezidento žmona, labiau 
negu jos vyrui būti prezidentu. Vi
daus politikoje Coolidge mažai ką 
pakeitė. Užsienio politikoje pagerino 
santykius su Meksika. Nebuvo dides
nių bėdų, Amerikos žmonės juo buvo 
patenkinti, todėl Coolidge 1924 m. di
dele balsų persvara buvo perrinktas 
prezidentu, bet 1928 m. griežtai atsi
sakė būti kandidatu dar vienam ter
minui. Jam atsisakius, Respublikonų 
partija kandidatu parinko pasižymė
jusį inžinierių Herbert C. Hoover 
(1929—1933 m.), kuris iš Coolidge pa
veldėjo geraje būklėje esančią Ame
riką. Bet 1929 m. spalio mėn., kaip iš 
giedro dangaus, trenkė didelė eko
nominė krizė. Vertybių biržoje akcijų 
vertė nukrito 40 milijardų dolerių, kas 
dabartiniais pinigais būtų neįsivaiz
duojamai didelė dolerių suma. Mili
jonai žmonių prarado darbą. Hoover 
bandė gelbėti padėti, sukurdamas iš 
Amerikos iždo apmokamus darbus, 
bandydamas pravesti įstatymus, ku
rių daugelį Kongresas atmetė. Todėl 
nenuostabu, kad 1932 metų rinkimus 
lengvai laimėjo demokratas Franklin 
D. Roosevelt (FDR), užbaigdamas 
Respublikonų valdymo laikotarpį, 
prasidėjusį 1921 m. su Warren Har
ding, kuris laimėjo prieš lyg ir susi
kompromitavusį Woodrow VVilson. 
Prieš Wilson prezidentu dar buvo res
publikonas William H. Taft. Jis irgi 
nenorėjo būti prezidentu, nes jo sva
jonė buvo Aukščiausio Teismo pirmi
ninko kėdė, kurią gavo vėliau, jau 
baigęs prezidento kadenciją. 

Tarp „V" (vidurinio) tipo prezi
dentų, kuriuos daugiau domino vi
daus politika, o užsienio politika su
sidomėdavo tik aplinkybių priversti, 
tipiškas atstovas yra Lyndon B. John
son (LBJ) (1963—1969). Jam esant 
viceprezidentu, buvo nušautas prezi
dentas John F. Kennedy. Tada LBJ 

automatiškai tapo prezidentu. Būda
mas viceprezidentu, jis daugiau do
mėjosi „Great Society" ir „War on 
Poverty" programomis, atseit, pa
naikinimu neturtingųjų luomo, ypač 
tarp juodųjų JAV piliečių. Bet jo 
planus sumaišė Vietnamo karas, kurį 
jis paveldėjo iš Kennedy. Didžiąją 
savo politinės veiklos dalį praleidęs 
kaip Kongreso narys, senatorius ir 
vėliau Senato daugumos vadas, už
augęs Texas valstijoje, apie užsienio 
politiką mažai ką išmanė, kaip ir 
prezidentu pasidaręs Texas guberna
torius George W. Bush. Pagrindinis 
dėmesys turėjo būt i nukreiptas į 
sunkiai vykstantį Vietnamo karą, 
kuriame žuvusiųjų Amerikos karių 
skaičius išaugo iki 56,800, arba apie 
18 kartų daugiau, negu dabartiniame 
Irako kare. Vietnamo karas pasidarė 
LBJ karu, nors to karo jis ir ne
pradėjo. Todėl Johnson 1968 m. nu
tarė nebekandidatuoti. 

Tarp „V" grupės atstovų gal įdo
miausias yra Franklin D. Roosevelt. 
Dėl polijo ligos jis buvo fizinis invali
das, bet tai jam netrukdė būti veikliu 
politiku. Buvo New York gubernato
riumi, vėliau net 12 metų (1933— 
1945 m.) Amerikos prezidentu. Pra
džioje jo dėmesys buvo vidaus politi
ka, nes Amerikoje siautė ekonominė 
depresija. Vėliau, Japonijai užpuolus 
Pearl Harbor laivyno bazę Hawajų 
salose, turėjo įsitraukti ir į užsienio 
politiką. O dėl Lietuvos, jis buvo poli
tikas blogąja prasme. Apsilankius 
Amerikos Lietuvių tarybos delegaci
jai, jis užtikrino, kad Lietuva nepra
rado nepriklausomybės, tik laikinai 
jos nustojo, o pagal W. Averell Har-
riman, FDR patarėjo atsiminimus, 
per Jaltos konferenciją Stalinas FDR 
paklausęs, ką darysim su Baltijos 
kraštais? FDR tik nusišypsojęs ir te
pasakęs: dėl Baltijos kraštų karo tik
rai nekelsim. Stalinui to užteko. Toje 
pačioje konferencijoje buvo išspręstas 
ir prievartinis žmonių grąžinimas į 
Sovietų Sąjungą. Ne geresnė buvo ir 
FDR žmona Eleanora. Karui pasibai
gus, ji kaip prezidento Truman ats
tovė apsilankė Vakarų Vokietijoje, 
įtikinti Rytų Europos pabėgėlius, kad 
greičiau grįžtų į savo kraštus. Asme
niškai negirdėjau tų kalbų, bet apie 
jas rašė amerikiečiams kariams ski
riamas „Stars and Stripes" laikraštis 
ir vėliau lietuvių spauda Vokietijoje. 
Tų kalbų pagrindinė mintis buvo: 
„Juo greičiau grįžkite namo. Jei ne
sate nusikaltę, nėra ko bijoti. O jei 
esate nusikaltę, Stalinas yra geros 
širdies žmogus, neleis jūsų nubausti. 
Atlikę savo bausmę, vėl būsite visa
teisiai piliečiai. Kitos išeities nėra. 
Amerikoje jūs nesate reikalingi, jei 
esate nusikaltėliai". 

Man lengviau suprasti Eleanor 
Roosevelt. Juk ji visą laiką buvo ap
supta žmonių, kuriems ruda spalva 
atrodė juoda, o raudona-balta, ku
riems vokiškas nacionalsocializmas 

buvo labai blogas, o rusiškas — visai 
tvarkoje. Bet sunkiau suprasti prezi
dentą FDR, daug daugiau pasaulio 
mačiusį vyrą. Neabejoju jo amerikie
tiškų patriotizmu, bet kodėl jis labiau 
rūpinosi Rusija, o ne Amerika? Juk 
JAV užpuolė ne Hitlerio Vokietija, o 
Japonija, subombarduodama jos lai
vyną Hawajų salose? 

Ne per geriausiai FDR sekėsi ir 
vidaus politikoje. Tiesa, 1932 metais 
Amerikos ekonomika buvo labai blo
goje padėtyje. Bet FDR padarius dau
gelį reformų ir padidinus joje valsty
bės dalyvavimą, po 10 metų ji dar 
tebešlubavo. Visiškai atsigavo tik po 
II pasaulinio karo, kai buvo grįžta 
prie senos tvarkos. Palyginimui pri
simintinas kitas atvejis. Kiek mažes
nė ekonominė depresija įvyko per 
prezidento James C. Carter preziden
tavimą (1977-1981 m.). Tada Ameri
koje infliacija padidėjo iki 13 proc, 
nedarbas iki 12 proc. Tai vadino 
stagfliacija. Biržoje labai nukri to 
akcijų kainos, labai pakilo aukso kai
nos, nes žmonės pradėjo keisti dole
rius į auksą, bijodami didelio dolerių 
vertės nukritimo. Carter nežinojo, ką 
reikia daryti, tik kaltino žmones dėl 
„malaise" (ligotas jausmas prieš rim
čiau susergant). 1980 m. Carter pra
laimėjo rinkimus respublikonui Ro-
nald Reagan ir sumažinus pajamų 
mokesčius, ekonomika atsigavo per 
dvejus metus. Reagan buvo Amerikos 
prezidentas, kuris parodė daug pa
lankumo Lietuvai. 

Skaitant dvidešimtojo šimtmečio 
Amerikos prezidentų biografijas, ga
lima pastebėti ir vieną įdomų faktą: 
didžioji prezidentų dalis buvo kilę iš 
„liaudies". Atseit, daugumos tėvai 
buvo darbininkai, amatininkai, todėl 
jiems teko studijuojant užsidirbti 
pragyvenimui. Tik trijų prezidentų 
tėvai buvo milijonieriai. 

Tik vienas XX a. prezidentas 
buvo pagerbtas kaip ypatingai pa
sižymėjęs. Tai 26-asis prez. Theodore 
Roosevelt dėl labai sėkmingos vidaus 
bei veiksmingos užsienio politikos. 
Jis buvo pagerbtas Mount Rushmore 
National Memorial granitiniu pamin
klu South Dakota valstijoje. Kiti trys, 
kartu pagerbti, yra George VVashing-
ton, Thomas Jefferson ir Abraham 
Lincoln. Šių prezidentų biustai dide
lėje granito uoloje buvo pradėti kalti 
1927 m. ir užtruko daugiau kaip 14 
m. Todėl vėlesni prezidentai ten ne
galėjo patekti, jei ir būtų buvę verti 
šio pagerbimo. 

Perskaičius visų 17 XX a. preziden
tų biografijas, atrodo, kad be dabar
tinio, jau XXI a., prezidento George 
W. Bush, tik vienas praėjusio šimtme
čio JAV prezidentas, Ronald W. Rea
gan, yra vertas Lietuvos draugo var
do, dėl veiksmingo prisidėjimo prie 
sovietines Rusijos imperijos sugriovi
mo, leidusio Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. 

Dvidešimtojo šimtmečio Amerikos prezidentų charakteristikos 
Prez. N r. Vardas ir pavardė Partija. Trukmė. Religija. Profesija. Prez. stilius 
26. Theodore Roosevelt — R* — 1901 — 19C9 — olandu ref. rašytojas R 
27. VVilliam H. Taft — R — 1900—1913 — unitaru advokatas S 
28. Wood row VVilson — D* — 1913—1921 — presbiteriį. profesorius R 
29. VVarren C. Harding — R— 1921 — 1923 — baptistas, žurnalistas S 
30. Calvin Coolidge — R — 1923 —1929 — kongreg. advokatas S 
3 1 . Herbert C. Hoover — R — 1929—1933 — kveikeris inžinerius S 
32. Franklin D. Roosevelt — 1933—1945 — episkopalas advokatas V 
33. Harry S. Truman — 1945—1953 — baptistas prekybininkas S 
34. Dwight D. Eisenhover— R— 1953—1961 — presbit. karininkas S 
35. John F. Kennedy — D — 1961—1963 — R. katalikas rašytojas V 
36. Lyndon B. Johnson — D — 1963—1969 — Kr. mokinys mokytojas V 
37. Richard M. Nixon — R — 1969—1974 — kveikeris advokatas V 
38. Gerald R. Ford — R — 1974—1977 — episkopalas advokatas S 
39. James C. Carter, jr. — D — 1977—1981 — baptistas prekybininkas S 
40. Ronald W Reagan — R — 1977—1981 — protest. aktorius R 
4 1 . George H. Bush — R — 1989 —1993 — protest. verslininkas S 
42. VVilliam Clinton — D — 1993 — 2001 — protest. verslininkas S 

*R = respublikonas "D = demokratas 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Vasar io 17 d., šeš tadienį , 6 vai. 
v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127th Street, Lemont, Lietu
vos vaikų globos būrelis „Saulutė" 
organizuoja pianistės iš Vokietijos, 
tarptautinių konkursų laureatės 
Gabrielės Gylytės labdaros koncertą. 
Visus muzikos mylėtojus maloniai 
kviečiame apsilankyti koncerte. 

•Vasar io 17 d., šeš tadienį , 8 vai. 
v. Willowbrook Grand Hali (8900 S. 
Archer Road, Willow Springs, IL) 
įvyks Irenos Starošaitės ir Žilvino 
Žvagulio koncertas. Bilietus galima 
įsigyti: „Lietuvėlėje", „Atlantic Ex-
press Corp.", kavinėje „Bravo". Tel. 
informacijai: 630-464-5000 arba 
www.scentras.com. 

. •Vasar io 18 d. Brighton Park 
apylinkė minės Lietuvos Nepriklau
somybės 89-ąsias metines. 10 vai. r. 
šv. Mišios Svč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. Po Mi
šių Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield 
Ave., vyks akademinė valanda ir me
ninė dalis. Pagrindinę kalbą sakys 
adv. Povilas Žumbakis. Koncertuos dai
nininkas Algirdas Motuzą. Bus gali
ma paskanauti lietuviškų vėdarų. 
Rengia Brighton Park apylinkės 
valdyba. 

•Vasar io 24 d. Ate i t in inku na
muose, Lemont, Įvyks Gavėnios susi
kaupimo diena. Ją ves Vargdienių se
serų vienuolijos Putname kapelionas 
kun. Kęstutis Kevalas. Registruotis 
pas Ireną Polikaitienę 630-257-2022 
arba ei. paštu: jpolikaitis@aol.com. 

•Vasar io 24 d. Mayfield Banąue t 
Hali, 6072 S. Archer Ave., Lietuvos 
Vyčiai ruošia pobūvį, kuriame dauge
lio lietuviškų organizacijų nariui bei 
vadovui Sauliui Kupriui bus įteiktas 
pasižymėjusio asmens žymuo. Muzi
kinę programą atliks Katherine Ja-
giella (sopranas) ir Faustas Strolia. 
Kokteiliai — 5-6 vai. v., vakarienė — 6 
vai. v. Tel. pasiteiravimui: 773-376-
4779 (Diann Martin). 

•Vasario 25 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, 14911 127th Street, Lemont, 
Vytauto Maželio knygos „Portretai" 
sutiktuvės. Knygą pristatys Stasys 
Goštautas. 

•Lietuvos Dukterų visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m. vasario 25 d. 2 
vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago. Prašome nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

• L ie tuvos g e n e r a l i n i s konsu
latas Čikagoje kartu su Amerikos 
Lietuvių meno draugija (pirmininkė 
Nora Aušrienė) ir muzikinės renginio 
dalies režisieriumi, kompozitoriumi 
bei atlikėju Kęstučiu Stančiausku 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, II 60439) rengia 
šventinį vakarą. Vakaro programoje: 
6 vai. v. jungtinės dailininkų darbų 
parodos Lietuvių dailės muziejuje ati
darymas. 7:30 vai. v. Lietuvių fondo 
salėje džiazo - lietuvių liaudies ir kla
sikinės muzikos - šokio koncertas. 
Koncerto rėmėjai: „Atlantic Express", 
„Tauras Mortgage". 

• J a u n i m o centro p a v a s a r i n ė 
mugė vyks kovo 3 (šeštadienį) ir ko
vo 4 (sekmadienį) dienomis nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p. p. didžiojoje salėje. 
Galėsite įsigyti įvairiausių papuošalų, 
knygų, meno dirbinių, saldumynų, 
margučių, verbų ir t.t. Vaikams juok
darys dovanos balionus, surengs žai
dimus suaugusiems — loteriją. Sek
madienį 10:30 vai. r. tėvų jėzuitų kop
lyčioje šv. Mišios. 1 vai. p.p. vyks kon
certas, kuriame dalyvaus jaunieji ta
lentai, vadovaujami mokytojos Jo
lantos Banienės ir vokalinė instru
mentinė humoristinė trupė „Padai
nuokim ten, kur stovim". Kavinėje 
pasivaišinsite lietuvišku maistu. Sta
lus galite užsisakyti tel. 708-447-4501 
(Milda Šatienė) arba 708-636-6834 
(Anelė Pocienė). 

• K o v o 4 d. po 11 vai. r. šv. M i š i ų 
vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos narių visuotinis metinis susi
rinkimas. 

• V i e n i n t e l ė l i e tuv i ška M o n t e -
ssori mokyklėlė JAV yra „Žiburėlis". 
Ji veikia savaitės dienomis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Priešmo
kyklinio amžiaus vaikų tėveliai gali 
sužinoti apie „Žiburėlį" ir Montessori 
auklėjimo metodą atvykę į mokyklėlę 
per Atvirų durų dieną šeštadienį, ko
vo 10 d. 9 vai. r. Tel. pasiteiravimui: 
630-257-8891. 

• K o v o 10 d. 7 vai. v. L i e tuv ių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas , 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė lie
tuviška poezija. Kviečiame pabūti ka
merinėje aplinkoje, pasiklausyti dai
nuojamosios poezijos ir pabendraut i 
su aktoriais. 

•Čikagos l ie tuvių skautai k o v o 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę PLC naujuosiuose Jauni
mo rūmuose (Lemont). Norintys pre
kiauti mugėje gali kreiptis į Dainių 
Brazaitį tel. 708-525-2846 arba para
šyti ei. laišką adresu: boozaitis@hot-
mail.com 

•Kvieč iame vaikus ir t ė v e l i u s į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatr iukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Režisierius, dailininkas, kompozito
rius Žilvinas Ramanauskas. Vaidina 
aktoriai: Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas 
Ramanauskas, Artūras Varnas. Prieš 
ir po spektaklio veiks kavinė. Bilieto 
kaina - 12 dol. Bilietus galima įsigyti 
„Lietuvėlėje", „Bravo", „Smilgoje". 
Teirautis tel. 708-681-8094. 

• J a u n i m o (14-21 m e t ų ) G a v ė 
nios rekolekcijos Dainavoje vyks kovo 
16 - 18 dienomis. Rekolekcijas praves 
prel. Edis Putrimas ir Birutė Bub
lienė. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025 arba tinklalapyje: 
jaunimo-rekolekcijos® comcast. net 

Gerais darbais garsėja organizacija „Vaiko vartai i mokslą". Šios organi
zacijos veiklos dėka daugybė Lietuvos vaikučių ne tik sočiai pavalgo, bet yra 
ir nuoširdžiai globojami. 

Vytauto Jasinevičiaus nuotraukoje iš kairės - „Varto vaikai i mokslą" 
aktyvios narės: Nijolė Nausėdienė, Danutė Dirvonienė, Lydija Vaitkienė ir Da
na Šlenienė. 

Čikagos lituanistinė mokykla 
balandžio 21d . švęs savo 

15 METŲ SUKAKTĮ 
Ta proga Jaunimo centro didžiojoje salėje 6 vai. v. vyks 

mokyklos pokylis. 
Mokykla išleis metraštį, skirta šiai datai. 

Norintys įdėti pasveikinimą į ruošiamą mokyklos metraštį ar daly
vauti pokylyje, prašome skambinti tel. 630-832-6331 (Jūratė 
Dovilienė); 708-349-4768 (Laima Apanavičienė) arba rašyti: 

juratel 24@yahoo.com; laimaa@hotmail.com 

Jaunieji sportininkai prašo pagalbos 
Kovo 28 d. \ Čikagą atvyksta Vilniaus moksleivių (13-14 metų) beisbolo 

komanda, {š čia jie vyks rungtyniauti i St. Louis, kur žais su tokio pat amžiaus 
vaikais. Praėjusiais metais komanda viešėjo California, kur iš žaistų 14 rung
tynių laimėjo 9. Šios komandos treneris Virmidas Neverauskas prašo čika-
giečių pagalbos. Gal atsirastų, kas galėtų padėti komandai nusigauti iš oro 
uosto I autobusų stoti, o balandžio 8 d., po viešnagės St. Louis, galėtų vaikus 
priimti 2 naktims nakvynei ir parodyti Čikagą. 

1990 m. treneris, dar pats būdamas žaidėju, po tokių pat varžybų viešėjo 
Lemont. Jiems tada padėjo dabartinis Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus 
ir kiti geradariai. „Mums jokių ypatingų sąlygų nereikia, mes būtume dėkingi 
už bet kokią pagalbą", — rašo treneris. 

Norintys padėti galite parašyti V. Neverauskui: 
Uetuvo5.belsbolas@mail.it 
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Vlelcones 

Vilniečių komanda pernai viešėjo California. 

SKiELBOMKU SKYRilAtUIS TTIEi. 773-5&S-«>$<B© 

Tai Jūsų laikraštis! 
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