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Šiame 
numeryje: 
„Žaibo diena — 2004". 
„Lituanicos" komanda 
jau priekyje. Žymenys 
Lietuvos treneriams. 
Krepšinis Lietuvoje. 

2 psl. 

Laisvė gaivina ir 
suteikia jėgų. Moralinė 
revoliucija. Sėkminga 
darbo sritis — 
biotechnologij a. 

3psl. 

Kauno Botanikos sodas 
ieško būdų atsinaujinti. 
Penkiolikta anglų 
kalbos pamoka: apie 
Gavėnią. 

4 psl. 

Atkurta Marąuette 
Parko Lietuvių 
Bendruomenė. 
„Kaimiškos Užgavėnės" 
Jaunimo centre. 
„Draugas" turi naują 
redaktorių. Putname 
ruošiamas koncertas 
„Neringos" 
stovyklai paremti. 

6 psl. 

Sportas 
* Kroatijoje vykstančio 

35-ojo Europos bokso čem
pionato ketvirtf inalyje tre
čiadienį Lietuvos atstovas Ja
roslavo Jakšto (svorio katego
rija per 91 kg) 44:25 įveikė bos
nį Esmirą Kukičių ir užsitikri
no bronzos medalį bei pelnė 
kelialapį į Atėnų olimpines žai
dynes. Penktadienį pusfinalyje 
vilnietis J. Jakš to susitiks su 
nugalėtojo titulą ginančia rusu 
Aleksandr Povetkin. Bronzos 
medalį bei olimpinį kelialapį 
jau užsitikrino ir Rolandas Ja
sevičius (iki 69 kg), ketvirtfina
lyje 57:28 nugalėjęs praėjusio 
čempionato finalininką uk
rainietį Oleksandr Bokal. 

* K a u n e t r e č i a d i e n į 
p a s i b a i g u s i o s e L ie tuvos 
j a u n i m o f e c h t a v i m o čem
p i o n a t o n u g a l ė t o j a i s tapo 
kauniečiai Namida Puikytė ir 
Tomas Krasikovas. Merginų 
varžybų finale Namida įveikė 
Rasą Augustinaitę 15:9. o tre
čiąją vietą pasidalijo Birutė Vil-
kaitytė ir Agnė Ažukaitė. Vai
kinų finalo dvikovoje T. Kra
sikovas įveikė Saulių Rimgailą 
15:11. Treti liko Vaidotas Pet
raitis ir Vytautas Stanislo-
vaitis. Visi čempionato prizi
ninkai yra kauniečiai. 

* Rus i jos sos t inė je 
Maskvoje v y k u s i o tarptauti
n io šachmatu turnyro „Ae-
roflot Open 2004" paskutinia
jame, devintajame, ture trečia
dienį lietuvis Šarūnas Šulskis 
nugalėjo kiną Yue Wang. 31 m. 
Lietuvos šachmatininkas, su
rinkęs 5 taškus iš 9 galimų, 
ta rp 203 dalyvių liko 83-ias. Š. 
Šulskis iškovojo keturias per
gales, patyrė tris pralaimė
j imus ir dvi partijas baigė lygio
siomis. 

Naujausios 

* V a l s t y b ė s s a u g u m o 
d e p a r t a m e n t a s p r a š o Se imo 
pagalbos aiškinantis su Pre
zidentūra „Alitos" privatizavi
mo byloje. 

* Lietuvoje gautą išsi
lavinimą patv irt ins Europa 

Apkaltos prezidentui medžiagą gali papildyti nauji kaltinimai 
V i l n i u s , vasario 26 d. 

(BNS) — Apkaltos prezidentui 
Rolandui Paksui medžiaga gali 
pasipildyti epizodu dėl Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) medžiagos perdavimo 
Prezidentūrai , sako parlamenti
nei apkaltos komisijai vadova
vęs Ju l ius Sabatauskas. 

„Paaiškėjusios aplinkybės, 
kai prezidentas duoda nurody
mą vienam iš VSD pareigūnų 
pateikti medžiagą, gali. paliu
dyti šeštąjį kaltinimą preziden
tui dėl neteisėtų nurodymų da

vimo", sakė J. Sabatauskas. 
Kaltinimų prezidentui pag

rįstumą tyrusi parlamentinė ko
misija šeštuoju kaltinimu kon
statavo, jog prezidentas davė 
neteisėtus pavedimus savo pa
tarėjams ir nesiėmė veiksmų 
užkirsti kelią atskirų patarėjų 
piktnaudžiavimams vykdant sa
vo pareigas. Tuo prezidentas 
„šiurkščiai pažeidė Konstituciją 
ir sulaužė duotą priesaiką". 

J. Sabatauskas pažymėjo, 
jog šie faktai gali būti panaudoti 
kaip argumentai apkaltos pro

ceso metu: diskusijose, gin
čuose, asmens, kuriam taikoma 
apkalta bei liudytojų apklauso
se, tačiau dar negalėjo pasakyti, 
ar šios naujos aplinkybės tikrai 
bus panaudotos apkaltos pro
cese. 

„Kol kas aplinkybes vertinu 
formaliu pažeidimu, o, ar bus 
panaudota, reikia vertinti ir mė
ginti tirti proceso metu", sakė 
jis. 

VSD anksčiau pareiškė, jog 
prezidento pavedimu jo patarė
jas valstybinio saugumo klausi

mais Romualdas Senovaitis pa
ėmė iš VSD padalinio Alytuje 
medžiagą apie bendrovės „Ali-
ta" privatizavimą, pažeisdamas 
įstatymus. 

Šią medžiagą Prezidentūrai 
po asmeninio prezidento skam
bučio perdavęs padalinio vado
vas Albertas Sireika yra nuša
lintas nuo pareigų, dėl įvykio 
pradėtas tarnybinis patikrini
mas. 

VSD teigimu, padalinio va
dovai neturėjo teisės priimti 
sprendimą perduoti tokią me

džiagą. 
J. Sabatauskas sakė, jog 

peržiūrėjęs Konstituciją „nera
do jokių prezidento galių duoti 
nurodymus paimti medžiagą 
tiesiogiai iš konkrečių darbuoto
jų". „Prezidentas oficialiai tu
rėjo paprašyti tos medžiagos ir 
tada paprašyti prokuratūros 
pradėti ikiteisminį tyrimą", sa
kė parlamentaras. 

Seimo Operatyvinės veiklos 
parlamentinės kontrolės komi
sija ketvirtadienį nutarė prašyti 

Nukelta į 5 psl. Julius Sabatauskas 
Sauliaus Venckaus (ELTA naotr 

Atidarytas šiuolaikiškas policijos kriminalistinių tyrimų centras 
V i l n i u s , vasario 26 d. 

(BNS) — Vilniuje, šalia Policijos 
departamento pastato, ketvirta
dienį iškilmingai atidarytas 
Lietuvos policijos kriminalisti
nių tyrimų centras. 

Jį at idarė Seimo nariai Al
vydas Sadeckas ir Aloyzas Sa
kalas, policijos generalinis ko
misaras Vytautas Grigaravi
čius, centro viršininkas Vytau
tas Drobnys. Naujai pastatytas 
pa ta lpas pašventino policijos 
kapelionas Arvydas Paulionis. 

Žinovus pagerbė ir atidary
mo išvakarėse apsilankęs prem
jeras Algirdas Brazauskas. 

Šis centras yra ypatinga po
licijos įstaiga, teikianti šalies 
ikiteisminio tyrimo įstaigų pa
reigūnams visapusišką moksli
nę techninę pagalbą, tiriant nu
sikals tamas veikas bei vykdant 
jų prevenciją. 

Kriminalinių tyrimų centro 
specialistai atlieka įvykio vietų 
tyrimus, suranda, užfiksuoja ir 
paima nusikalstamų veikų žy
mes ir nusikaltėlių paliktus 
pėdsakus bei kitus objektus, 
turinčius reikšmės nusikaltimų 

atskleidimui ir ištyrimui. 
Naudojant mokslinę tyrimo 

įrangą ir šiuolaikinius tyrimo 
metodus atliekami nusikaltimų 
žymių ir kitų objektų laborato
riniai tyrimai, taip pat kaupia
mos ir tvarkomos centrinės kar
totekos bei kolekcijos, jos 
panaudojamos nusikalstamoms 
veikoms tirti. 

Iki tol kriminalistinių tyri
mų žinovai glaudėsi ankštose 
vidaus reikalų ministerijos pa
talpose Šventaragio gatvėj. 

Dabar jie persikėlė į 5,000 
kvadratinių metrų ploto geros 
laboratorinės praktikos reika
lavimus atitinkančias patalpas. 

12.5 mln. litų kainavusią 
pastato statybą finansavo PHA
RE ir Lietuvos Vyriausybė. Pro
jektą koordinavo Didžiosios Bri
tanijos kriminalistinių tyrimų 
tarnyba. 

Europos Sąjunga finansuoja 
mokslinės tiriamosios įrangos 
įsigijimą, Lietuvos žinovų mo
kymą dirbti su ja, kokybės val
dymo sistemos įdiegimą. Tam 
skirtas 1 milijonas litų. 

Nukelta į 5 psl. 
Iš dešinės: Policijos generalinis komisaras V. Grigaravičius, Seimo nacionalinio saugumo ir 
pirmininkas A. Sadeckas bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas A. Sakalas. 

gynybos komiteto 
Eltos nuotr. 

Prezidentas 
kartoja neketinąs 

atsistatydinti 
Vilnius, vasario 26 d — 

(BNS). Pirmųjų inauguracijos 
metinių proga prezidentas Ro
landas Paksas, kuriam Seimas 
ruošiasi pradėti apkaltą, pa
kartojo neketinąs atsistatydin
ti savo noru. 

„Aš nesiruošiu a t s i s ta ty
dinti, kadangi jaučiuosi teisus", 
sakė prezidentas. 

Prezidentas Lietuvos radi
jui ketvirtadienį teigė, jog j a m 
nusibodo politinis skanda las , 
bet jam pabaigti reikia „visų 
pusių sutarimo". 

Tuo tarpu, pats prezidentas 
šią savaitę ėmėsi veiksmų, ku
rie dar labiau padidino į tampą 
šalyje. 

Antradienį jis pasiūlė pra
dėti apkaltą Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui, o trečia
dienį apkaltino Valstybės sau
gumo departamentą (VSD) vyk
dant nusikalstamą veiklą. 

Apkaltos proceso prezidentui 
pradėtas pirmą kartą Lie
tuvos istorijoje. 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija siūlo 
apibrėžti polit inę reklamą TV ir radijo laidose 

Vi ln iu s , vasario 26 d. 
(BNS) — Artėjant Europos 
Par lamento ir Seimo rinki
mams, Lietuvos radijo ir televi
zijos komisija (LRTK siūlo aiš
kiau apibrėžti politinę reklamą 
radijo ir televizijos laidose. 

LRTK pažymi, jog daugelyje 
Europos valstybių mokama poli
tinė reklama radijuje ir televi
zijoje yra draudžiama. 

Tačiau Lietuvai nusprendus 
ją leisti, LRTK nuomone, ji turi 
būti aiškiai apibrėžta. 

Remdamasi Europos tary
bos rekomendacija, komisija 
mano, jog politinė reklama turi 
būti žymima, reklamos laikas, 
kurį gali nusipirkti partija ar 
kandidatas, turi būti apribotas. 

Nemokamą politinę rekla
mą komerciniame radijuje ir 
televizijoje siūloma apskritai 
uždrausti . 

Komisijos nuomone, visoms 
rinkimų kampanijoje dalyvau-

V i e n a knygą per 
mėnesi perskaito 

kas trečias lietuvis 
Vi ln ius , vasario 26 d. 

(BNS) — Mažiau nei pusė Lie
tuvos gyventojų per metus per
ka knygų, kas trečias knygą 
perskaito kartą per metus, kas 
penktas knygų neskaito visai. 

Kaip rodo bendrovės „Spin-
ter" spalio mėnesį atlikta Lie
tuvos gyventojų apklausa, 40.7 
proc. apklaustųjų nusiperka 
kelias knygas per metus, 35.2 
proc. per metus ar kelerius me
tus nusiperka vieną knygą. 

Kelias knygas per mėnesį 
nusiperka 8.3 proc. responden
tų, o vidutiniškai vieną knygą 
per savaitę nusiperka vos 1.5 
proc. apklaustųjų. 8.8 proc. 
žmonių knygų visai neperka. 

jančioms partijoms ir kandida
tams turi būti sudarytos gali
mybės nusipirkti reklamą vie
nodomis sąlygomis, politinė rek
lama gali būti leidžiama tik ofi
cialios rinkimų kampanijos 
metu. 

LRTK siūlo politine rekla
ma laikyti bet kokį viešą prane
šimą, kuris skelbiamas už mo
kestį ar kitokį atlyginimą ir ku
riuo siekiama populiarinti par
tiją ar kandidatą, raginama už 
juos balsuoti arba siekiama ki
tokio politinio poveikio. 

Šiuo metu Seime yra ren
giamas naujas politinių kampa
nijų ir politinių organizacijų 
finansavimą apibrėžiantis įsta
tymo projektas, kurį ketinama 
pateikti kovo 10 dieną pra
sidedančiai Seimo pavasario 
sesijai. 

Pasak Vyriausiosios rinki
mų komisijos pirmininko Ze
nono Vaigausko, įstatyme keti

nama nustatyti politinės rekla
mos apibrėžimą, įpareigoti 
skelbti jos užsakovus. 

Už įstatymo nuostatų nesi
laikymą yra numatoma admi
nistracinė ir baudžiamoji atsa
komybė. 

Kitos, su politine reklama 
susijusios nuostatos. Vyriau
siosios rinkimų komisijos pir
mininko nuomone, galėtų būti 
atspindėtos Visuomenės infor
mavimo įstatyme. 

Per praėjusius prezidento 
rinkimus dabartinis šalies va
dovas Rolandas Paksas oficia
liai deklaravo išleidęs 3.3 mln. 
litų. 

Jo pagrindinis varžovas bu
vęs prezidentas Valdas Adam
kus skelbė išleidęs 3.07 mln. li
tų. 

Tačiau žinovų nuomone, R. 
Pakso agitacijos apimtys ži-
niasklaidoje buvo 2-3 kartus di
desnės nei V. Adamkaus. 

Valdžia raginama duoti atkirtį pažadus 
sulaužiusioms Europos Sąjungos valstybėms 

Vilnius, vasario 26 d. 
(BNS) — Seimo stebėtojų dele
gacijos Europos Par lamente 
(EP) nariai ragina Vyriausybę ir 
Seimą imtis „atsakomųjų 
veiksmų" dėl ES valstybių 
sprendimo apriboti darbo jėgos 
judėjimą iš naujųjų ES narių, 
tarp jų ir Lietuvos. 

Stebėtojų delegacijos EP 
narių socialdemokratės Birutės 
Vėsaitės ir socialliberalo Vytau
to Kvietkausko manymu, poko
munistinio bloko šalių piliečiai 
t ampa antrarūšiais ES pilie
čiais. 

„Išsiplėtusios Europos pilie
čiai suskirstomi į kategorijas. 
Ypatingajai klasei priklauso ES 
senbuvių piliečiai, pirmajai rū

šiai — Kipro ir Maltos gyvento
jai, kuriems draudimai negalio
ja, ir antrarūšiai piliečiai iš 
postkomunistinio bloko", savo 
pareiškime rašo Lietuvos parla
mentarai. 

Jie pažymi, jog prieš Lie
tuvos referendumą dėl stojimo į 
ES penkios valstybės — Švedi
ja, Danija, Didžioji Britanija, 
Airija ir Olandija žadėjo neribo
ti darbo jėgos judėjimo. 

Iki šiol tik Airija neįvedė ko
kiu nors apribojimų. 

„Ačiū mažytei Airijai, kuri 
pažadėjo ir tvirtai laikosi savo 
pažado. Laikas parodys, kad ji 
buvo visiškai teisi", teigiama 
parlamentarų pareiškime. 

Didžioji Britanija neseniai 

nusprendė leisti naujų ES vals
tybių piliečiams atvykti dirbti , 
tačiau teisę gauti socialines pa
šalpas jie įgis tik pradirbę ne 
mažiau kaip 12 mėnesių. 

„Dauguma mūsų kolegų — 
valstybinių parlamentų stebėto
jai iš stojančių šalių EP neslepia 
savo nusivylimo ir šį žingsnį 
vertina kaip taisyklių keitimą 
viduryje žaidimo, kaip teisėtų 
lūkesčių nesilaikymą", rašo B. 
Vėsaitė ir V. Kvietkauskas, ko
mentuodami ES vals tybių 
sprendimą nesilaikyti savo anks
tesnių pažadų laisvai a tvert i 
savo darbo rinką. 

Kitos ES narės jau paskelbė 
ribosiančios naujų ES piliečių 
galimybes įsidarbinti. 

JAV žmogaus teisiu ataskaitoje — Lietuvos 
Prezidentūros skandalo atgarsiai 

Vilnius, vasario 26 d. 
(BNS) — JAV Valstybės depar
tamento ataskaitoje apie žmo
gaus teisių padėtį 2003 m. 
pasaulyje minimi ir įvykiai susi
ję su Lietuvos Prezidentūros 
skandalu. 

Trečiadienį paskelbtos atas
kaitos dalyje apie teises į priva
tų gyvenimą rašoma, jog prezi
dento Rolando Pakso pokalbius 
įrašinėjo spectarnybos, o Pre
zidentūra neteisėtai rinko infor
maciją apie privačius asmenis. 

Ataskaitoje nurodoma, jog 
Seimo Valstybinio saugumo ir 
gynybos komitetas (iš tiesų 
Operatyvinė veiklos parlamen
tinės kontrolės komisija) nu
sprendė, jog Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) nepažei
dė įstatymų įrašinėdama pokal
bius, kuriuose skamba prezi
dento balsas, nors anksčiau 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas ir generalinis prokuro
ras teigė, jog įstatymai tai drau
džia daryti. 

Ataskaitoje pažymima, jog 
teisme šis klausimas nebuvo 
nagrinėtas. 

„Gruodį par lamentinė ko
misija nusprendė, jog Preziden
tūra ir Vyriausybės ant ikorup
cinė tarnyba pažeidė įs tatymą 
prašydami ir suteikdami infor
maciją apie asmenis, kurie ne
siekė valstybes tarnybos", rašo
ma ataskaitoje. 

Dėl skandalo gruodį prezi
dentas R Paksas turėjo a t šauk
ti planuotą vizitą į Vašingtoną. 

Baltijos šalys ir Lenkija planuoja bendrą prekybą su Rytais 

Trečiadienį su NATO išankstinio įspėjimo ir valdymo iš oro pajėgų lėktu
vu, jo galimybėmis Zoknių oro uoste susipažino Krašto apsaugos minis
terijos ir kariuomenės vadovybė. Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius pabrėžė, kad Lietuvai prisijungiant prie NATO „nepaprastai 
svarbu susipažinti su čia esančia įspėjimo ir kontrolės sistema". Pakilę iš 
Zoknių oro uosto lėktuvu E-3 AVVACS dvi valandas kartu su ministru 
skraidė kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis ir karinių 
oro pajėgų vadas pulkininkas Edvardas M ižeikis. 
Nuotraukoje: Žvalgybos lėktuvas E-3 AVVACS ir jo įgula Šiaulių rajono 
Z o k n i ų o r o u o s t e . Sauliau* Vpnokao«FI,TAn«oT 

Varšuva, vasario 26 d. 
(BNS) — Raitijos šalių, Rusijos 
ir kai kūnų NVS šalių versli
ninkai tariasi, kaip jie prekiaus 
po gegužes 1-osios. kai Baltijos 
valstybės ir Lenkija taps Euro
pos Sąjungos (ES) narėmis. 

Ketvirtadienį Lenkijos 
mieste Mikolaikose prasidėjo 
ekonomikos forumas, kuriame 

dalyvauja Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos. Ukrainos ir 
Baltarusijos verslininkai 

Lenkijos-Lietuvos Rytų rin
ku rūmų Suvalkuose direktore 
Borzena Wroblowska sakė, kad 
Lenkija drauge su Lietuva ir 
Latvija gali nukreipti savo val
stybių prekių srautus Į Rusiją ir 
Ukrainą. 

Daugelį verslininkų nerami
na tarpusavio prekybos padėtis 
kuri susiklostys po gegužės 1-
osios. kadangi Rusija gali pa
naikinti didžiausio pa lankumo 
prekyboje padėtį. 

300 forumo dalyvių per dvi 
dienas aptars naujas muitų pro
cedūrų taisykles, susipažins su 
ES ir s tandar tų normomis . 



DRAUGAS, 2004 m. vasar io 27 d., penktad ien is 

SPORTO 

/ / 

APŽVALGA 

Sportas CLEVEIANOE 

/ / Žaibo diena 2004" 
Tradicinė Clevelando LSK 

„Žaibo diena 2004", metinis 
renginys — pokylis įvyks š.m. 
kovo 6 d., šeštadienį, Slovenian 
Society Home, „Recher Hali", 
20713 Recher Ave., Euclid, 
Ohio. Durys atviros nuo 6:30 
vai. vak. Jūsų lauks kokteiliai, 
skani vakarienė ir „Vakaras 
žirgų lenktynėse" — JEvening 
at the Races" — video impro
vizuotos lenktynės, kur bus pro
ga išbandyti laimę lažybose. 
„Post Time" — 8 vai. vak. Po to 
bus muzika, šokiai. Pelnas ski
riamas LSK „Žaibo" sportinei 
veiklai paremti. Dėl platesnės 
informacijos — teirautis pas 
Vidą Tatarūną, tel. 440-209-
0440. 

Pokylio į LSK „Žaibo" „Hali 
of Fame" (sportui nusipelniusiu 
„Žaibo" narių ratelį) bus įves
dintas naujas narys — Leonar
das Kedys. 

Leonardas Kedys, 58 metų, 
iškilus LSK „Žaibo" krepši
ninkas ir krepšinio treneris il
gus metus. Vėliau labai akty
viai įsijungė ir į tinklinį, kaip 
žaidėjas ir kaip t reneris . 

Reiškėsi ir lengvojoje atletikoje, 
ypač ilgų nuotolių bėgime. Šv. 
Juozapo gimnazijos auklėtinis, 
kur priklausė krepšinio koman
dai, būdamas jos kapitonu. Tai
pogi priklausė Cross-Country 
komandai, pasireiškęs kaip vie
nas geriausių bėgikų. Leonar
das ilgus metus darbavosi „Žai
bo" administracijoje, eidamas 
įvairias pareigas klubo valdybo
je, krepšinio sekcijoje bei tal
kininkaudamas įvairiuose ren
giniuose. Būdamas sporto teore
tikas bei sportiškumo ideologi
jos puoselėtojas, nuolatos pro
pagavo savo auklėtiniams bei 
kolegoms sveiko supratimo apie 
sportą sąvoką. 

„Žaibo" „Hali of Fame" 
įsteigta 2000 metais. Iki šiol 
įvesdinti yra 7 nariai: Algirdas 
Bielskus — 2000 m.; Rytas 
Babickas (miręs 1987 m.), 
Juozas Kijauskas ir Vytenis 
Čiurlionis — 2001 m.; Aušra 
Barzdukaitė-Babickienė — 
2002 m.; Rita Čyvaite-Kliorienė 
— 2003 m. ir Leonardas Kedys 
— 2004 m. 

a m b 

Futbolas ČIKAGOJE 

„Lituanicos" futbolininkai jau priekyje 
Po vasario 22 d. rungtynių 

„Metropolitan" lygos 9—ojo 
rato salės futbolo pirmenybių 
rungtynių „Lituanicos" vyrai 
atsistojo lentelės viršūnėje. 

Lietuviai savo varžovus — 
lenkų „Tarnovia" komandą 
įveikė 4—1, tuo tarpu pirmosios 
vietos savinininkai — „Green 
— White" sukovojo lygiomis (3 
— 3) su „Sparta", taip pralai
mėdami du pirmenybinius taškus. 

„Lituanica" du taškus buvo 
praradusi po trečiojo rato nuli
nių lygiųjų su „Zrinski". Dabar 
šios komandos turi po 22 taš
kus, tačiau lietuvių įvarčių 
santykis yra žymiai geresnis: 
„Lituanicos" įmuštų — gautų 
įvarčių skir tumas yra 42, o 
„Green — White" — 29. 

Šios abi komandos tarpusa
vyje turės susitikti paskutinį 
pirmenybių sekmadienį, vasa
rio 29 d., 3 vai. p. p. Čia bus iš
spręsta, kam teks čempionų 
taurė, nors abi komandos jau 
išsikovojo teisę kitais metais 
grįžti į „major" diviziją. 

Praėjusio sekmadienio su
sitikimas su „Tarnovia" lietu
viams buvo tik formalumo at
likimas, nes jėgos nebuvo vieno
dos. Tačiau lenkai pirmame 
kėlinyje gerai laikėsi ir apie 10 
-tą minutę įstengė įmušti gana 
laimingą įvartį. įdomu, kad 
tokia pasekmė išsilaikė iki 
antrojo kėlinio pradžios, nepai
sant, kad lietuviai turėjo daug 
gražių progų. 

Po pertraukos pirmasis pa-

Darius Songaila žaidė Čikagoje 

Sacramento „Kings" profesionalu krepšinio klubo komanda su 
lietuviu Darium Songaila buvo atvykusi pirmą kartą šį sezoną į 
Čikagą ir čia rungtyniavo su vietos „Bulis" žaidėjais. Sacramento 
komanda, o joje šalia dviejų serbų — Stoįakovič" ir Dtvač žaidžia ir 
mūsiškis — Lietuvos krepšinio rinktinės narys, kuri pernai laimėjo 
Europos krepšinio čempionatą, paskutiniame ketvirtyje gerokai 
atsipalaidavo ir iššvaistė gana stambu taškų kapitalą. 
Paskutinėmis minutėmis svečiai buvo priversti susiimti, norint 
iškovoti pergalę, ji buvo laimėta 91—83. 

Lietuvos ryto' krepšinim? 
iškopė į ketvirtfinali 

sižymėjo Virgis Žuromskas, o 
tada iš eilės sekė trys Rimo 
Jakubausko įvarčiai. Baigminė 
pasekmė 4 —1 buvo užtikrinta. 
Lietuvių įvarčių santykis — 
63—11 yra pats didžiausias šių 
pirmenybių istorijoje. 

Jeigu sekmadienį 3 taškus 
praras tų „Lituanica" arba 
„Green-White" , „Zrinski" su 
viena šių komandų galėtų susi
lyginti taškais, nes, be abejo, ji 
įveiks paskutinėje vietoje sto
vinčią „Dinamo" komandą, ta
čiau dėl blogesnio įvarčių san
tykio vis tiek liktų trečioje vietoje. 

Pagaliau pirmąją pergalę 
sekmadienį įsirašė rusų „Dina
mo" komanda, kuri nugalėjo 
„Highlanders" 6 — 1 . 

P a s k u t i n i s p i rmenyb ių 
s e k m a d i e n i s 

Vasario 28-ją bus žai
džiami paskutiniai pirmeny-
biniai susitikimai. „Lituanicos" 
varžovai — „Green — White" 
komanda po lygiųjų praėjusį 
sekmadienį, turi tiek pat taškų, 
kaip ir lietuviai. Tačiau mūsiš
kių įvarčių santykis žymiai ge
resnis, todėl „Lituanicai" reikia 
tik lygiųjų ir ji išliktų pirmoje 
vieioje ir laimėtų čempionų taurę. 

Būtų gera, kad šį kartą atei
tų kiek galima daugiau lietuvių 
žiūrovų, kurie galėtų paraginti 
saviškius pergalei. Rungtynių 
vieta — ,,Odeum" pastatas, 
1033 Villa Avenue, Villa Park, 
IL (netoli 83-čio kelio ir North 
ave.) E.Š. 

Vilniaus „Lietuvos ryto" krepšininkai 
vasario 17 d. sėkmingai įveikė Europos vyrų 
krepšinio klubų ULEB taurės atkrintamųjų 
varžybų pirmąjį barjerą, atsakomosiose aš-
tuntfinalio rungtynėse namuose sutriuškinę 
Sofijos „Lukoil — Akademik" (Bulgarija) 
komandą 105:78 (27:25, 29:15, 24:13, 25:25). 

Pirmąsias rungtynes svečiuose vilniečiai 
buvo laimėję 80:77, t ad bendra pergalė 
pasiekta įtikinama 30 taškų persvara. 

Ketvirtfinalyje kovo 2 —ąją svečiuose ir 
9 — ąją namuose „Lietuvos rytas" susitiks su 
Jeruzalės „Hapoel Migdai", kuris pašalino 
keturis lietuvius savo gretose turintį Sopoto 
„Prokom Trefl" klubą. 

Po sunkių rungtynių Bulgarijoje atkak
lios kovos laukta ir antrajame susitikime, 
tačiau jis truko tik pirmąjį kėlinį, o paskui 
šeimininkai daugiausia tolimų metimų dėka 
atitrūko. 

Daugiausia taškų „Lietuvos rytui" pelnė 
Ramūnas Šiškauskas — 24, Simas Jasaitis — 
20, Miljan Goljovič —12 ir Mindaugas 
Lukauskis — 10. 

Svečiams 24 taškus pelnė amerikietis 
Bryant Smith, 18 — Todor Stoikov ir 16 — 
Julijan Radionov. 

„Džiugu, kad pavyko gerai nusiteikti ir 
įveikti varžovus", —po rungtynių neslėpė 
džiaugsmo vilniečių treneris Kęstutis 
Kemzūra. — „Labai svarbu, kad pataikėme 
tritaškius". Treneris pažymėjo, kad pavyko 
išspręsti 221 cm ūgio varžovų vadovo Priest 
Lauderdale problemą — šį krepšininką dengė 
beveik visa komanda, ir tai išvedė jį iš pu
siausvyros. 

Klausiamas, su kuo norėtų žaisti ketvirtfi
nalyje, K. Kemzūra teigė, kad teks įveikti bet 
kurį varžovų, o jo pasirinkti nėra galimybių. J 
klausimą, kaip komandą . veikia įsiliepsnojęs 
skandalas tarp „Lietuvos ryto" ir „Žalgirio" 
savininkų, treneris atsakė to nekomentuosiąs, o 
„krepšininkai dirba savo darbą". 

Svečių komandos vadovas pažymėjo, kad vil
niečiai pranoko varžovus komandiniu žaidimu ir 
palinkėjo komandai laimėti ULEB taurės varžybas. 

Pirmuosius 3 taškus rungtynėse pelnė sve
čiai, bet visą pirmąjį kėlinį nė vienai ekipai 
nepavyko įgyti pranašumo — 8:4, 11:8, 13:14. Abi 
komandos rungtyniavo sėkmingai, o vilniečiams 
puikiai sekėsi mesti iš toli. Iš viso jie pataikė net 
16 iš 28 tritaškių. 

Pirmąsias dešimt minučių laimėję tik 27:25, 
„Lietuvos ryto" krepšininkai iškart spurtavo po 
pertraukėlės — 31:25. Bulgarai dar bandė atsi-

„Lietuvos rytas" iškopė į ketvirtfinalį. 
Su kamuoliu — Aaron Lucas. 

laikyti — 34:30, bet po 11 taškų iš eilės skirtumas 
jau buvo solidus — 45:30. Ypač sėkmingai šiuo 
momentu rungtyniavo S. Jasai t is , tapęs rezul
tatyviausiu aikštėje. Panaši persvara išsilaikė ir 
pasibaigus dviems kėliniams — 56:40. Jsižaidus 
R. Šiškauskui. persvara netruko peržengti 20 
taškų — 64:42 (24 min.). 

Rungtynių baigtis jau buvo nulemta, o skir
tumas vis augo ir didžiausias buvo pačioje ketvir
tojo kėlinio pabaigoje — 83:53. 

Likęs laikas j au tebuvo formalumas, nedaug 
pakeitęs galutinį rezultatą. Šimtąjį tašką tri
taškiu pelnė publikos numylėtinis Stepas Bab-
rauskas, o galutinį tašką padėjo P. Čiukinas.— 
105:78. 

K. Kemzūra po rungtynių pažymėjo, kad 
prieš ketvirtfinalių rungtynes reikės t inkamai 
suplanuoti komandos pasirengimą ir bandyti jai 
suteikti „šviežio kraujo", pakeičiant tradicinę 
treniruočių varžybų aplinką. (Elta) 

Konkurso laureatais tapo 16 trenerių 
Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departa

mento pirmąkart surengto geriausių 2003 m. 
šalies trenerių ir sporto mokytojų konkurso 
laureatais tapo 16 sporto specialistų, kurie 
vasario 18 d. gavo laureatų medalius. 

„Kultūros žmonėms Vasario 16 — osios 
proga kasmet įteikiamos Nacionalinės premi
jos, todėl seniai norėjome ir mes ta proga 
pagerbti geriausius sporto specialistus", — 
sakė departamento generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas Raslanas. 

Pirmieji Lietuvos metų trenerio laureato 
medaliai įteikti penkiems treneriams, ren
giantiems olimpinės rinktinės narius ir kandi
datus, — Jurijui Moskvičiovui (LOSC, šiuolaiki
nė penkiakovė), Mykolui Rudzinskui (LOSC, 
baidarių ir kanojų irklavimas), Petrui Vinciūnui 
(Kauno SM „Gaja", dziudo), Valerijui 
Konovalovui (LOSC, dviračių sportas) ir 
Vasilijui Suchorukovui (Visagino sporto cen
tras, baidarių ir kanojų irklavimas). 

Apdovanojimai įteikti ir penkiems trene
riams, rengiantiems olimpinio rezervo spor
tininkus, — Ruslanui Vartanovui (LOSC, graikų 
— romėnų imtynės), Daivai Šmigelskaitei 
(LOSC, irklavimas), Natalijai 
Tarelkinai (Šiaulių „Delfino" 
plaukimo sporto mokykla), 
Sergejui Kasimovui (Klaipėdos 
sporto centras, laisvosios im
tynės) ir Bronislavui Vyš
niauskui (Klaipėdos sporto cen
tras, sunkioji atletika). 

Šeši treneriai — Algis 
Mečkovskis (Lietuvos Teisės 
universiteto sporto klubas, 
sambo), Eugenijus Kliosovas 
(LOSC, šiuolaikinė penkiakovė, 
biatlas), Aušra Sidaravičienė 
'Kauno SM „Gaja" orientavi
mosi sportas), Edvardas Štelin-
gas (greituminių automobilių 
sportas), Jonas Navickas 
(Marijampolės žaidimų sport) 
mokykla, šaškės) ir A n* a r: a-
Paužas (Alytaus sporto mokyk

la, orientavimosi sportas) — apdovanojimus 
gavo kaip geriausi neolimpinių sporto šakų 
treneriai. 

Geriausi t r ener ia i išr inkti susumavus 
taškus, kurie skirti už jų auklėtinių užimtas 
vietas pasaulio ir Europos čempionatuose (visų 
amžiaus grupių), Europos jaunimo olimpinių 
dienų festivalyje, Baltijos jūros šalių pirmenybių 
varžybose bei Lietuvos čempionatuose. 

Departamente ta ip pat buvo pasveikinti 
t rys jubiliatai. Prof. Povilui Tamašauskui . 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūno 
kultūros katedros vedėjui ir Humanitarinio 
instituto direktoriui, 65 metų sukakties proga 
įteiktas departamento aukso medalis „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui", slidinėjimo trene
riui Vilmantui Gineitui, išugdžiusiam ir olim
pinę čempionę Vidą Vencienę. 50-ojo jubiliejaus 
proga įteiktas Sporto garbė komandoro ženklas, 
o tokios pa t sukak t i e s proga ilgamečiam 
Pasvalio sporto mokyklos direktoriui ir trener
iui Arvydui Daugiui, parengusiam ne vieną 
Lietuvos rankinio r inkt inės narį, įteiktas bron
zos medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui". 

(El ta) 
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EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kaibame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠiFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

j , Kazlauskas 
vyks į Kiniją 

Buvęs Lie
tuvos vyrų na-
c i o n a l i n ė s 
k r e p š i n i o 
rinktinės tre
neris Jonas 
K a z l a u s k a s 
po mėnesio 
išvyks dirbti į 
Kiniją ir taps 
šios šalies rinktinės trenerio 
asistentu. Kartu su NBA klubo 
,,Dalias Mavericks" trenerio 
asistentu Dell Harris jiedu va
dovaus Kinijos komandai Atė
nų olimpinėse žaidynėse. 

Anksčiau Kauno „Žalgi
riui" ir Vilniaus „Lietuvos ry
tui" vadovavęs treneris gavo 
kvietimą į Kiniją iš karto po 
to, kai paliko vilniečių koman
dos trenerio postą. Jis apsi
lankė Kinijoje ir pravedė kelias 
treniruotes, po kurių gavo 
pasiūlymą treniruoti rinktinę. 

Prieš išvykdamas į Kinija, 
J. Kazlauskas porą savaičių 
stažuosis JAV, kur susipažins 
su D. Har r i s ir aptars Ki 
nijos r i n k t i n ė s rengimosi 
ol impinėms žaidynėms p l a 
nus . 

(Elta) 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kamą. 
Susitanmut kabėti ancįskai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

D. Rasimovičiūtė 
Europos 

čempionate 
aštunta 

Baltarusijoje vykstančio 
Europos biatlono čempionato 
jaunimo merginų 10 km per
sekiojimo lenktynėse vasario 19 
d. Lietuvos atstovė Diana 
Rasimovičiūtė tarp 24 dalyvių 
užėmė aštuntąją vietą. 

Aukso medalį iškovojo len
kė Krystyna Paika — 32 min. 
43.67 sek. (3 baudos ratai). D. 
Rasimovičiūtė nuo nugalėtojos 
atsiliko 3 min. 49,1 sek. (6). 
Sport ininkės j s tar tą stojo 
pagal sprinto varžybų rezulta
tus . Mūsiškė startavo keturio
likta, 2 min. 27 sek. vėliau už 
sprinto rungties nugalėtoją 
rusę Ulianą Denisovą. (Elta) 

Lietuvos 
boksininkai 

Europos 
čempionate 

Vasario 20 d. Kroatijoje 
prasidėjusio 35-ojo Europos 
bokso čempionato pirmajame 
etape Lietuvos atstovai vilnie
čiai Ivanas Stapovičius (svorio 
kategorija iki 51 kg) ir 
Miroslavas Krepštulis (iki 81 
kg) iškovojo pergales. 

I. Stapovičius antra jame 
raunde aiškia persvara įveikė 
graiką Thedor Kodozidi, o M. 
Krepštulis trečiajame raunde 
nokautavo velsietį James Whit-
field. 

Vasario 21 d. Marius Nar
kevičius (iki 57 kg) susitiko su 
vengru Robert Laonyi, Darius 
Jasevičius (iki 64 kg) — su mol
davu Roman Hadjilenc, o 
Donatas Jasevičius (iki 75 kg) 
— su Estijos atstovu Aleksandr 

Apdovanot i ge r i aus i 2 0 0 3 m o t ų L i e t u v o s t r e n e r i a i ir s p o r t o mokyto ja i 
- - : • ' ! ! ! :< ! ; • - V c - n f ' k . l l l v K i t a vyru 

luropos pirmenybėse, ku-
baigsis vasario 29 dieną, 
;i']i.'] 292 boksininkai iš 41 

- Lietuvai atstm-aiiia de-
M>< rt ir . inka; <Elta> 
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MORALINE REVOLIUCIJA? 

Jurgis Razma. 

Seimo Specialioji tyrimo 
komisija, tyrusi LR prezidentui 
Rolandui Paksui keliamus 
kaltinimus šiurkščiai pažeidus 
Konstituciją ir sulaužius prie
saiką, vasario 19 d. baigė darbą 
ir Seimui pristatė tyrimo išva
das dėl siūlymo pradėti ap
kaltos procesą. Balsavimu Sei
mas paskelbė apkaltos proceso 
pradžią bei kreipėsi j Kons
titucinį teismą, prašydamas 
išvados dėl komisuos suformu
luotų šešių kaltinimų. 

Kaltinimuose įvardijama, 
kad prezidentas Rolandas Pak-
sas įsipareigojo Jurijui Bori
sovui, buvo jo veikiamas ir vei
kė ne valstybės naudai, kad 
neužtikrino valstybės paslap
ties apsaugos, kad darė netei
sėtą įtaką sprendžiant priva
čius turtinius reikalus, kad ne
suderino privačių ir viešųjų in
teresų, kad diskreditavo val
džios autoritetą ir nesiėmė 
veiksmų užkirsti kelią atskirų 
savo patarėjų neteisėtiems 
veiksmams. Pakomentuoti Spe
cialiosios tyrimų komisijos dar
bą sutiko Seimo komisijos na
rys, deleguotas Tėvynės Sąjun
gos frakcijos. J u r g i s R a z m a 

— Vasario 19-oji buvo įsi
mint ina diena Lietuvai — ji 
kaltino savo prezidentą. Po 7 
valandas be pertraukos vyku
sio Seimo posėdžio tbeje, pir
mas toks posėdis), kurio metu 
perskaityta daugiau kaip 100 
psL išvadų, išėjęs į televizija. 
J ū s ir Jūsų kolegos iš Spe
cialiosios komisijos a t rodėte 
labai pavargę. Atrodo, kad 
sunki buvo ne tik paskutinė 
diena, bet ir visas dviejų mėne-
sių darbas, juk teko patikrinti 
kalną dokumentų ir apklau«t? 
kelias dešimtis liudininkų. 

— Darbas nemažas. Svar
biausia, kad nėra tokio darbo 
precedento — nėra pavyzdžiu. 
kaip tokios komisijos išvados 
turėtų atrodyti. Tai reikalauja 
papildomų pastangų, išsiaiški
nant patiems apkaltos turinio 
esmę. Gal dėl to nuovargio buvo 
šiek tiek daugiau. Žinoma, mes 
turėjome anksčiau veikusios 
Aloyzo Sakalo komisijos tam 
tikrą įdirbį, turėjom baudžia
mųjų bylų medžiagą. (Salima 
pasidžiaugi ir padėkoti, kad 
bylas tiriantys prokurorai 
suvokė apkaltos svarbą ir leido 
naudotis tebetiriamų bylų me
džiaga, ją išslaptino. Jeigu jie 

būtų, sakykim, apsidrausdami 
dėl savo bylų geresnių perspek
tyvų, neleidę mums tų doku
mentų viešinti, tai, aišku, 
apkaltos komisijos darbo rezul
tatai galėjo būti kuklesni. Da
bar, sakyčiau, negalėjom ištirti 
tik poros epizodų, buvusių ap
kaltos iniciatorių teikime, nes 
jie buvo paremti slaptais doku
mentais. Jie taip ir liko slapti. 
Jeigu tokių atvejų būtų likę 
daugiau ir prokuratūros me
džiaga butų likusi slapta, tai 
visuomenei t ikriausiai būtų 
kilęs nusivylimas, — apkaltos 
komisija tyrė, tyrė, dirbo, dirbo 
ir nieko negalėjo pateikti. Na, o 
dabar prie visų formuluojamų 
kaltinimų yra gana plačios ir 
išsamios faktinės aplinkybės, 
kai kur yra pateikiama po ke
lias dešimtis faktų ir tie faktai 
sudėti objektyviai, nepaisant, ar 
jis palankus, a r nepalankus 
prezidentui. Sudėti chronologiš-

. išsamiai, ir jų rezultatas — 
konkretus kaltinimas. 

— J ū s , kaip apkaltos ko
misijos narys, gal taip aštriai 
nepasakytumėte, bet aš, eilinė 
pilietė i r balsuotoja, per televi
ziją klausiusi, pavyzdžiui, kal
tinimo dėl ^Žemaitijos kelių" 
bendrovės akcijų užvaldymo 
prezidento draugų naudai nes
lėpsiu, buvau sukrėsta, kai 
prezidentas, ka ip eilinis Ga
riūnų bern iukas , nusipirkęs 
aukštą postą sprendė savo (ar 
savo draugų) turtines proble
mas. Malonėkite skaitytojams 
apie tai papasakoti smulkiau. 

Jūsų paminėtas epizodas 
iš tiesų sukelia slogias mintis. 
Aš neįsivaizdavau, kad mes ga
lime turėti tokią apgailėtiną 
prezidento instituciją. Nesino
rėtų vartoti kraštutinių apibū
dinimų, bet, atrodo, tai artima 
reketui, kai dalyvaujama spau
džiant privačius akcininkus, 
kad jie atsisakytų turimų akcijų 
ir kad jos atitektų prezidento 
artimiems žmonėms. Mano fan
tazija tiek nesiekė, kad gali 
dėtis tokie dalykai. Sakykim, 
dėl aplaidumo galima nutekinti 
valstybės paslaptį. Gali įsivaiz
duoti, kad pareigūnai kartais 
nesuvokia savo atsakomybės 
ribų. bet neįsivaizdavau, kad 
Prezidento institucija tampa lyg 
kažkokiu priedu prie atskirų 

rq akcinių bendrovių. Man 
trūksta žodžių žmogiškai įver
tinti padėtį, bet tai konkrečiai 
įvertina komisijos išvados, kad 
veikiama ne tautos ir valstybės 
interesais, o privačių interesų 
labui. Tokiu būdu sulaužoma 
priesaika ir šiurkščiai pažei
džiama Konstitucija. Tai, ma
nau, vienas iš tų kaltinimų, ku
riuos žmonės turėtų lengvai su
vokti. Pailiustruosiu pavyzdžiu. 
Štai išvadose skelbiama, kad 
2003 m. nuo gegužės 13 d. iki 
spalio 12 d. buvo užfiksuota 630 
t'itfoninių skambučių tarp A 
Drakšo (buvusios R. Pakso ben
drovės „Restakas" dabartinio 
direktoriaus) ir buvusio R. 

Sėkminga d^rbo sritis 
Biotechnologija, kaip viena 

iš svarbiųjų Lietuvos plėtros 
krypčių, buvo numatyta 2002 
metų didžiausių Lietuvos poli 
tinių partijų ir įtakingiausiu 
visuomeninių organizacijų pasi
rašytame „Nacionaliniame su 
sitarime siekiant ekonomines 
ir socialinės pažangos" Pra
ėjusių metų gruodį Vyriausybe 
patvirtino „Aukštųjų technolo
gijų plėtros programą", kurioje 
konstatuota, kad Lietuvos eko
nomikos augimą gali garantuoti 
tik mokslo tyrimu, žinių vi
suomenės plėtra Šia programa 
Vyriausybė numatė sudaryti 
sąlygas aukštųjų technologijų 

plėtrai, o kaip viena iš keleto 
perspektyviausių šalies ūkio 

i buvo nurodyta biotech
nologija. 

Vėliau A. Brazauskas lan
kosi bendrovėje „Vilniaus Ven
tos puslaidininkiai". Ši įmonė 
įsikūrė 1999 metais, joje dirba 
apie 330 darbuotoju, metinė 
apyvarta siekia apie 35 naihjo-
BH9 litų 80 proc produkcijos 
gaminama eksportui. 

„Vilniaus Ventos puslaidi
ninkiuose" gaminami galingi 
teristoriai ir diodai, kurie nau
dojami elektros tiekimo siste-

bei suvirinimo aparatuo
se, ^ .nuke l ta i 5 psl. 

Pakso vyriausybės susisiekimo 
ministro G. Striauko. Tuo pačiu 
laikotarpiu buvo užfiksuoti 83 
skambučiai tarp A. Drakšo ir 
prezidento R. Pakso. Juose 
sprendžiama, kaip užvaldyti 
„Žemaitijos kelių" bendrovės 
akcijas, kaip priversti tos ben
drovės akcininkus jas parduoti. 
Kaip rašoma išvadose, „Rusijoje 
įmonės laukia milžiniški kon
traktai", „kad Lietuvoje UAB 
'Žemaitijos keliai' bus jėga, su 
kuria visi skaitysis", kad jie „bet 
kokiu atveju perims bendrovę 
'Žemaitijos keliai' " ir kad „akci
jomis yra suinteresuoti pirmieji 
valstybės asmenys". Vienas 
kolega Seimo narys įdomumo 
dėlei patikrino internete skel
biamą prezidento dienotvarkę 
tą dieną, kai užfiksuota ypač 
daug prezidento pasikalbėjimų 
šio „biznio" reikalais. Prezi
dento dienotvarkė buvo visiškai 
tuščia — tą dieną jis nenuveikė 
nieko valstybiško. 

— Girdėti, kad paš iu rpę 
netgi tie Specialiosios komisuos 
nariai, kurie , p radėdami šį 
darbą, prezidento atžvilgiu 
buvo nusiteikę gana palankiai. 
Susipažinę su apkaltos medžia
ga, jie balsavo už išvadas. 

— Beveik dėl visų kaltinimų 
balsuota bendru sutarimu. Gal 
dėl vieno kito epizodo balsuo
jant vienas-du žmonės susilai
kydavo — tai į vieną, tai į kitą 
pusę. Reikia pasakyti, kad kai 
kurie balsavimai dėl a tskirų 
epizodų yra išteisinamojo pobū
džio. Tarkim, dėl ryšio su viena 
partija — liberaldemokratais. 
Mūsų išvadose sakoma, kad tai 
pagrįsta ir faktai t ikrai ta i 
įrodo. Nors ir konstatavusi, kad 
tai neleistina, komisija buvo 
geranoriška ir neįvardijo to kaip 
šiurkštaus Konstitucijos pažei
dimo bei priesaikos sulaužymo. 
Porai komisijos narių atrodė, 
kad ir šiuo atveju yra rimtas 
kaltinimas, ir jie balsavo prieš 
tokią formuluotę. Nedidelių 
nuomonių išsiskyrimo būta. Bet 
pabrėžiama, kad nė vieno atvejo 
nebuvo, kad bent iš dalies iš
siskirtų ten dalyvavusių 6 poli
tikų ir 6 teisininkų nuomonės. 
Tiek aš, tiek ir kiti ten dalyvavę 
politikai, ne teisininkai pagal 
išsilavinimą, diskusijose labai 
atidžiai įsiklausydavome į tei
sininkų argumentus. Mes visa
da atiduodavom pirmenybę tei
sininkų argumentams, būtent 
kaip jie trakduodavo vieną ar 
kitą faktą ar aplinkybę. Toks 
požiūris nulėmė komisijos darbo 
darną ir galutinį rezultatą. 
Manau, kad visuomenei labai 
svarbu, kad balsavimas dėl kal
tinimų buvo vieningas, kad 
buvo sutarimas. Niekas nega
lėtų įtarti, kad atsitiktinai pa
siūlyti teisininkai, paskui iš jų 
tarpo dar burtų keliu atrinkti 
konkretūs asmenys, galėjo būti 
angažuoti į tą ar kitą pusę. Aš 
manau, kad tokios procedūros 
leidžia iš tikrųjų pasiekti objek
tyvų rezultatą. Liūdina tik tai, 

kad liberalai demokratai Seime 
vis vien laikėsi absoliutaus nei
gimo pozicijos. Man atrodo, kad 
Seimas turėjo vieningai balsuoti 
už apkaltos proceso pradžią, nes 
teisiškai išsiaiškinti t iesą kitos 
galimybės nėra. Bet liberalai 
demokratai reiškė priekaištus, 
ginčijosi dėl kaltinimų turinio ir 
t.t. Balsavimas prieš apkaltos 
pradžios paskelbimą, man atro
do, sveiku protu nesuvokiamas, 
bet keliolika Seimo narių, taip 
balsavusių, vis dėl to radosi . 
Išeitų, kad jie nesuinteresuoti , 
jog būtų nustatyta t iesa. J ie bijo 
tiesos. Tai palieka t a m tikrų 
nuosėdų, kad Seimo plenarinia
me posėdyje gali nevyraut i teis
inė logika, kokia vyravo mūsų 
komisijoje. Duok Dieve, kad 
viskas pasikeistų, kol sulauk
sime Konstitucinio teismo 
išvadų, kol prasidės procesas 
Seime. Norisi tikėtis, kad pa
k a n k a m a i daug Seimo narių 
suvoks save kaip prisiekusiųjų 
teismo narius ir supras, kad jie, 
įsigilinę į reikalą, galiausiai turi 
balsuoti pagal sąžinę, kaip 
pasakyta Konstitucijoje. 

— Kol J ū s dirbote, vokiečių 
spaudoje nuskambėjo mint is , 
k a d Lietuvoje vyksta mora l inė 
revoliucija. Kaip J ū s many
t u m ė t e , kokios b u s išvados, 
pasekmės , kokie b u s viso to 
vyksmo rezultatai visuomenei? 

— Nedrįsčiau įvardinti taip 
plačiai — kaip moralinę revoliu
ciją, nes nesu tikras, a r t ie po
kyčiai bus tokie platūs. Kai kal
bame apie revoliuciją, tur ime 
galvoje visaapimantį procesą, 
paliečiantį mases. Būtų gerai, 
jeigu ji paliestų plačiąją visuo
menę, kad į gerąją pusę pasi
keis tų suvokimas: a t s i r a s tų 
reiklumo ir nepakantumo ko
rupcijos re iškiniams, drąsos 
pasisakyti, matant vykstančias 
blogybes. Bet centriniame poli
tikos lygmenyje, manau vyks ir 
j au vyks ta svarbūs pokyčiai. 
Tikiuosi, kad mūsų demokratija 
padarys t am tikrą kokybinį 
šuolį, kad politikai pereis prie 
aukš tesn ių veiklos ir elgesio 
s tandar tų . Na, pavyzdžiui, kad 
ir savo pasisakymais nediskre
dituodami Konstitucinio teismo 
ar kitų teismų, ko pas mus kar
tais dar pasitaiko. O čia kaip tik 
vienas iš kaltinimų yra su tuo 
susijęs. Aš jau nekalbu, kad ti
kiuosi, jog bus sustabdyti tie 
korupcijos atvejai, kurie, kaip 
mes matom siekia aukščiausius 
pareigūnus. Gal mums pavyks 
nuk i r s t i vieno „aštuonkojo" 
čiulptuvus, ir tikiuosi, kad neat
siras kiti „aštuonkojai". daly
vaujant j au kitiems politikams, 
kitoms smailytėms ir kitiems 
šešėlinio verslo atstovams. Bet 
kuriuo atveju bus nauda valsty
bei, aš taip tikiuosi, nepriklau
somai net nuo to, koks galiau
siai bus lemiamo balsavimo re
zul tatas . Nors, aišku, moraline 
prasme jis yra be galo svarbus. 

Kalbėjosi 
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

...Ii . . 

• 

DANUTE BINDOKIENE 

Laisvė gaivina ir suteikia jėgų 

Ž
urnalis tas VVilliam Safire yra nuolatinis 
„The New York Times" bendradarbis. Jo 
įžvalgūs straipsniai įvairiomis, dažniau

siai politinėmis, temomis spausdinami kelis
kart per savaitę ir visuomet verti dėmesio, ne
paisant, ar su jo svarstymais sutinkame, ar ne. 
Retkarčiais straipsnių tema nukrypsta ir į 
mums visuomet rūpimus klausimus: Baltijos 
valstybes. Vienas toks „kryptelėjimas" buvo 
š.m. vasario 25 d. laidoje, kur W. Safire rašo 
apie pasikeitimus, įvykusius po nepriklau
somybės atkūrimo Latvijoje. 

Kadangi tie pasikeitiniai būdingi (ir iš dalies 
tolygūs) ne tik mūsų broliams latviams, bet ir 
Lietuvai, ir kitoms, iš sovietų imperijos gniauž
tų ištrukusioms. Rytų bei Vidurio Europos vals
tybėms, verta stabtelėti, pasvarstyti ir palyginti. 

Žurnal is tas rašo, kad jis Latvijoje (šiuo 
atveju Rygoje) pirmą kartą apsilankė prieš 
penkiolika metų, kai ši valstybė tebebuvo sovie
tų okupuota. Nepaisant, kad jau tuomet stip
riai veikė „pogrindinis laisvės judėjimas", su 
kurio nariais Safire buvo supažindintas, išvir
šinių laisvėjimo ženklų daug nebuvo matyti. 

Labiausiai į akį krinta jo pastebėjimai, kad 
net Rygos miesto namai atrodė pilki, be gyvy
bės, o žmonių, sutiktų gatvėse, laikysena ir 
apskritai nuotaikos atspindėjo niūrų miesto 
vaizdą: „Kai jie pakeldavo akis, jų veidai buvo 
be išraiškos. ... Amerikiečiai, kuriems niekuo
met neteko lankytis Sovietų Sąjungoje ar jos 
užgrobtose šalyse, negali įsivaizduoti visur 
jaučiamą, tiesiog apčiuopiamą, priespaudą". 

VVilliam Safire teigia, kad Baltijos valsty
bės, kur ių okupacijos Amerika niekuomet 
nepripažino, buvo „sovietų imperijos suirimo 
raktas: kai Lietuva, Latvija ir Estija išsilaisvi
no, jomis pasekė Ukraina ir komunistų kortų 
namelis sugriuvo". 

Tai nereiškia, kad su laisve bei nepriklau
somybe Latvijoje pasibaigė visos bėdos ir gyve
nimas rieda lygiu, plačiu keliu. Kaip ir Lie
tuvoje, ir kitose neseniai nepriklausomybę at
kūrusiose valstybėse, Latvijos valdžios viršū
nėse vyksta nuolatiniai persigrupavimai, nesu
tarimai: partijos jungiasi, skaidosi, kuriasi nau
jos. Nors rinktieji (ir kiti) pareigūnai kaltinami 

korupcija, kyšininkavimu, savo pareigų ap
laidumu, tačiau Latvija iš akių nei karto 
nepaleido pagrindinių tikslų: narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO. 

Vis dėlto, net pastoviai besiverždama į 
Europos tautų šeimą, Latvija (kaip ir Lietuva) 
nepamiršta, kad Amerika yra pati tvirčiausia ir 
tikriausia jos rėmėja, šalininkė — pagrindinis 
laisvo rytojaus laidas. O tai amerikiečiui žur
nalistui teikia ypatingą pasitenkinimą. Jo 
nuomone, reikia savo akimis pamatyti pasi
keitimus, kuriuos atnešė laisvė, kad galėtum 
įsitikinti jų nepaprastumu. Žurnalistas tiki. 
kad visi nesklandumai, kurie daugeliui 
Latvijoje drumsčia ramybę ir sukelia ateities 
baimę, ilgainiui pranyks, nes žmonių pasiryži
mas ir įsipareigojimas gyventi laisvoje, neprik
lausomoje savo valstybėje yra stipresnis už lai
kinus nepasitenkinimus. 

Tą pat galime sakyti ir apie Lietuvą. Nors 
šiuo metu atrodo daug kas ne taip, kaip turėtų 
būti, bet ar iš tikrųjų reikalai tokie beviltiški? 
Ar ne per jautriai reaguojame į dabartinę 
vidaus politikos sumaištį? Lietuvoje visgi vyks
ta daug teigiamų reiškinių. Ir jie vyks toliau, 
nepaisant, kaip baigsis prezidento apkalta, kas 
bus išrinktas į Seimą būsimuosiuose rinki
muose. Tauta jau yra pabudusi, paragavusi 
laisvės. Svarbiausia auga susipratusi Lietuvos 
jaunimo karta. Kurie 1990 m. kovo H-ąją dar 
buvo vaikai, dabar jaunuoliai, studentai, kiti 
jau ir mokslus baigę. Ne visi ieško progų 
pabėgti iš savo gimtosios žemės. Deja, apie tuos, 
kurie pasilieka Lietuvoje, jungiasi į kultūrinę, 
švietėjišką, politinę veiklą, mes mažiau 
girdime. Lietuvos žiniasklaidai pozityvūs reiš
kiniai nelabai įdomūs. Turime tikėti, kad lietu
vių tauta lengvai svetimųjų įtakai nepasiduos 
(nebent būtų jėga užgrobta, bet tas vargiai 
įvyks). Tiesa, vienas „svetimasis" prezidentą 
buvo prisiviliojęs, bet neilgam. Juk dabartinės 
problemos iškilo iš dalies ir dėl to, kad prez. 
Paksas jo rinkimų rėmėjo Jurijaus Borisovo 
padiktuotų sąlygų neišpildė. Tad galime, kartu 
su „NTY" žurnalistu, visų pirma matyti pozi
tyvius reiškinius, o tik tada pirštu bakstelėti į 
neigiamuosius. 
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PARTIZANO DUKTĖ 
TERESĖ TUMĖNAITĖ-PABERALIENĖ 

Pirmoji dalis 

puslaidininkiu" '«* ypatingas režimas — 
\ i.idimiro Gulevičiaus 

švara ir ste-
(Elta) nuotr. 

Nežemiška šviesa švyti senų portretų veidai 
ant sienų: jie, lyg gyvi, žvelgia \ mane, liūliuo
jamą Bramso lopšinės, svaiginamą iš lauko srū
vančių gėlių ir džiūstančio šieno kvapų. Palengva 
klausausi: kambarys ir jame esantys daiktai ir 
štai, palaimingo sapno nunešta jau bėgioju po 
pienėmis geltonuojančią pievą Marijampolėje už 
kareivinių tvoros... Su drauge Danute skiname 
pienes ir piname vainikus. Pienių tiek daug, kad 
nuo jų geltona atrodo saulė ir oras. o mums su 
Danute be galo linksma ir gera! Koks šviesus be 
debesėlio dangus, koks džiaugsmingas nuostabu
sis pasaulis! Deja, jis toks būna tik vieną vienin
telį kartą žmogaus gyvenime! Nerūpestingame 
vaikystės Rojuje. Ūmai keičiasi sapno vaizdai, ir 
aš jau Kaune, Panemunės miške vaikštinėju su 
aukle mamyte slidžiais, apledėjusiais takeliais. 
Parpuolu, susitrenkiu galvą, imu klykti ir šaukiu 
mamą. 

— Kas tau , mano mažyte? 
Švelni, vėsi ranka glosto mano šaltu prakaitu 

išpiltą kaktą, nuo ašarų pradrekusius skruos-
tukus. Priglundu prie tos švelnios, mielos rankos 
ir nepajuntu, kaip vėl paskęstu nuostabiame 
pasakų ir vizijų pasaulyje. 

Pro miegus dar girdžiu, kaip mama nuleidžia 
pianino dangtelį, kaip tylutėliai išeina ir uždaro 
kambario duris. Tylą trukdo tik švelnus balsų 
šiurenimas virtuvėje, plaunamų indų skambėji
mas. Už praviro lango nenuilstantis žiogas vis 
groja ir groja Mėnesienos sonatą, o mano mažame 
pasaulėlyje dar nėra liūdesio ir skausmo. Aš visų 
mylima ir lepinama mažoji Titelė. tėvų vien-
turtėle, dar visai neseniai pasveikusi po neišgy
domos tuo metu ligos — meningosepsio, ir turinti 
žemėje viską, ko širdelė trokšta. Man dar nemo
tais, kad kažkur toli jau kaupiasi juodi karo 
debesys, kad gyvename jau ne Kaune, 
Panemunėje, o Pavirinčiuose, pas mamos tėvelius 
Sabaliauskus, kad tėvelis parvažiuoja pas mus 
tik savaitgaliui. Senelių sodyba skęsta liepų ir 
beržų pavėsyje, senas sodas šalia teikia jaukų 
pavėsį ir ramybę. Tamsi giria, apjuosusi kaimą iš 
trijų pusių, saugo jį nuo šaltų vėjų. o Šiaurėje 
vingiuoja srauni Virinta, šalta ir šaltiniuota. 

gaivinanti orą šiltais vasaros vakarais nusi
driekusia rūko skraiste. Begalybė paukščių čia 
skardena vasarą nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvos 
nakties, o rudenį medžių tankmė pražysta gelto
nu auksu. Tiesa, speiguotos žiemos neretai trati
na tvoras ir groja pūgos simfonijomis, bet jos taip 
greit praeina, o pavasariai, nualmantys upeliais, 
kvepiantys bundančia žeme, vėl prabunda Pri
sikėlimo džiaugsmu. 

Gal kaip tik todėl ir čia gyvenantys žmonės 
tokie nuostabūs savo sielos grožiu, kaip kad mano 
seneliai ir kaimynai, kuriuos jau pažįstu. Esu 
laiminga, kad man čia lemta gyventi ir bėgioti, 
dar nepažinus kančių ir karčios našlaitės dalies, 
būti visų mylimai, lepinamai ir saugomai nuo 
pasaulio blogio. 

Virtuvėje balsai tampa garsesni, į tylų jų šiu
renimą įsilieja tėvelio baritonas. Pusiaumiegyje 
stebiu, kaip prasiveria miegamojo durys ir 
tylutėliai ant pirštų galų įeina tėvelis, per pečius 
ranka apkabinęs mamą. Jie šypsodamiesi lenkia
si prie mano lovytės. Užuot pašokusi džiaugs 
mingai sveikintis ir bučiuoti tėvelį, pro sumerk
tas blakstienas stebiu jo dailų aukštą stotą, 
aptemptą karininko uniforma, ir apsimetu mie
ganti. Ką ir besakyti, tėvelis atrodo labai šauniai 
šalia lieknos šviesiaplaukes mamos, prigludusios 
priėjo peties! Man patinka apsimesti miegančia: 
taip daug patogiau stebėti tėvelius, klausytis jų 
pokalbio' Tik, matyt, tėveliai viską supranta iš 
mano virpančių blakstienų, todėl abu šypsosi ir 
paeiliui bučiuoja mane į kaktą Tėvelis ant 
pagalvės deda kažką labai minkštą ir švelnų, ir 
aš suprantu, kad tai pliušinis meškiukas — se
niai žadėtos lauktuvės iš Kauno! 

Durys į virtuvę tyliai užsidaro, prarydamos 
ant grindų nutysusį šviesos spindulių pluoštą, ir 
aš ve! lieku viena tamsoje. Apkabinu meškiuką, 
paglostau jo švelnų snukutį ir užčiuopiu akis. 
taip primenančias vyšnios kauliukus Palengva 
grįžta saldus vaikystes sapnas, ir vėl pasūpuo
damas pasakų sūpuoklėse neša mane j palai 
minga šalį, kur nėra skausmo, tik daug Šviesos ir 
Grožio.. 

Bus d a u g i a u 



D R A U G A S , 2004 m. v a s a r i o 27 d., penktadienis 

Apie Kauno Botanikos sodą 
Su Kauno Botanikos sodo direktorium Remigijum Daubaru kalbasi Eimantas Pūras 

S o d a s — g ra fo d v a r o p a r k e 
Kauno Botanikos sodas 

buvo įkurtas 1923 metais prie 
tuometinio Lietuvos universite
to. Įkūrimo iniciatoriai — profe
soriai Tadas Ivanauskas ir 
Konstantinas Regelis — sodą 
kūrė , ka ip visos Lietuvos 
botanikos mokslų centrą. Taigi 
2003 m. Botanikos sodas iš
kilmingai minėjo savo 80-ties 
metų jubiliejų. 

Kauno Botanikos sodas įsi
kūręs grafo Juzefo Godlevskio 
buvusio Fredos dvaro ir parko 
teritorijoje. Gerai išlikusiuose 
rūmuose' dabar yra Botanikos 
sodo administracija ir kiti sky
riai. 

J Fredą grafas atsikėlė 1797 
metais ir čia išgyveno iki pat 
mirties. Fredos dvaro rūmų ir 
parko ansamblis buvo pastaty
tas po Napoleono žygio į Rusiją, 
kai Užnemunė tapo Rusijos 
imperijos dalimi. „Nuostabioji 
Freda", kaip ją vadino pirmosios 

tųjų mokyklų ir kolegijų studen
tams. Sode praktikų metu lan
kosi ne tik VDU, bet ir LŽŪU, 
KMA, VPI, Miškų ir aplinkos 
inžinerijos bei Kauno kolegijų 
studentai. 

Botanikos sodas šiandien 
užima 62,5 ha plotą, jame dirba 
66 infrastruktūros darbuotojai 
(darbininkai, pagalbinis perso
nalas , aptarnaujantis perso
nalas) ir 12 mokslo darbuotojų. 

1,2 ha užima trys tvenki
niai, kurie buvo iškasti „J", „G" 
ir taško formų, taip simbolizuo
jantys grafo J. Godlevskio ini
cialus, tačiau per prabėgusius 
metus jų forma kiek pasikeitė. 
880 kv.m užima oranžerijos, 
kuriose auga apie 1,000 rūšių 
egzotinių augalų, iš kurių se
niaus ias — cikinių šeimos 
augalas dionas, kuriam dabar 
yra daugiau kaip 120 metų. 

Iš viso Botanikos sode šian
dien per 6.000 veislių, rūšių 
augalų. 

visuomenę. 
— Prieš keletą metų 

sukūrėme švietėjišką programą 
suaugusiems ir vaikams. Tai 
yra naujas dalykas, kuris buvo 
sukurtas „plikoje" vietoje, nes 
nebuvo nei praktikos, nei teori
jos, kaip tą padaryti. Pasaulyje 
akcentuojama, kad Botanikos 
sodas turi būti kar tu ir švietimo 
centras. Kol k a s programos 
finansavimo apimtys mažos, bet 
svarbiausia, kad programa jau 
sukurta ir vykdoma, — džiau
gėsi naujove Kauno Botanikos 
sodo direktorius R. Daubaras ir 
toliau vardijo sodo ryšio su 
visuomene pavyzdžius — orga
nizuojame renginius visuome
nei, tokius, kaip „Policijos ir 
visuomenės diena", „Poezijos 
pavasaris", „Vaikų diena", 
„Vaistažolių diena" ir pan. To
kiems renginiams mes nepra
šome pinigų, net investuojame 
savo lėšas. Tomis dienomis par
ko lankymas nemokamas, taip 

Kauno Botanikos sodo fragmentas. 

nepriklausomybės laiku kau
niečiai, yra vienas didžiausių 
grafo nuopelnų. 

Kai caro valdžia 1883 m. 
dvarą nusavino, jame įsikūrė 
pirmasis Kauno tvirtovės ko
mendantas. 1915—1919 m. čia 
gerai šeimininkavo vokiečiai. 
L920 m. dvare buvo įkurta so-
dininkystės-daržininkystės mo
kykla su 200 ha žemės plotu. 
1923 m. iš tos žemės 40 ha buvo 

kirta k u r i a m a m Kauno 
- sodui. 

Nuo 1945 metu Botanikos 
- perėjo Lietuvos mokslų 

akademijos 'LMA) žinion. Poka
rio metais Kauno Botanikos 
sodas tapo pagrindiniu Lietuvos 
dekoratyvinių, vaisinių ir vais-

tugalų kaupimo ir mok
slinių tyrimų centru. Nuo 1946-
jjų iki 1959-ųjų metų jis pri-

i.MA Biologijos institu-
ui. nuo 1959-ųjų iki 1992-ųjų 

LMA Botanika^ institutui. 
1992 m Kauno Botanikos 

"ias buvo įjungtas į atkurtą 
tto Didžiojo universitetą. 
•r būdamas universiteto 

iHrnu, jis yra mokymo bazė 
Kauno (ir ne tik) aukš-

Botanikos sode veikia dvi 
mokslo laboratorijos ir vienas 
skyrius. Vaistinių ir uoginių 
augalų laboratorijoje — 405 
vaistiniai prieskoniniai takso
nai bei 375 uoginių augalų tak
sonų. Introdukuotų augalų la
boratorijoje yra augalų patologi
jos ir dendrologijos grupės. 
Dekoratyvinių augalų ekspozi
cijų ir kolekcijų skyriuje — apie 
4.000 pavyzdžių. Iš jų didelė 
kolekcija vilkdalgių f415 pa
vyzdžių), rožių (350), lelijų 
(300), jurginų (204). Botanikos 
sode taip pat yra ir biblioteka, 
kaupianti literatūrą sode vyk
domų darbų tematika, bei ga
mybinis komercinis medelynas, 
kurio funkcija — dekoratyvinių 
sumedėjusių ir žolinių augalų 
dauginimas ir realizacija bei 
konsultavimas želdinimo klau
simais. 

B o t a n i k o s sodas — 
v i s u o m e n ė s dalis 

Botanikos sodas — tai ne 
tik mokslo centras ir lankyto
jams skirtų ekspozicijų paroda. 
Šiandien taip pat plėtojama 
daugybė veiklų, orientuotų į 

pat stengiamės pasikviesti teat
ro aktorių grupę, kuri rengia 
spektaklius vaikams. Buvo pas 
mus ir Pažaislio festivalio kon
certas, tikimės ateityje vėl su
laukti panašių koncertų. Neno
rime būti tik uždaras mokslo 
centras, siekiame tapti Kauno 
visuomenės dalimi, norime, kad 
ypač vaikai pajaustų trauką 
gamtai, ją mylėtų, — sakė sodo 
direktorius. 

Botanikos sodo veikla neap
siriboja vien šiomis programo
mis. Vyksta daug seminarų 
augalų augintojams, ūkinin
kams, mėgėjams. Rengiamos ir 
atskirų žydinčių augalų sa
vaitės (lelijų savaitė, jurginų sa
vaitė ir 1.1.), apie kurias skelbia
ma spaudoje ir kurių metų spe
cialistai budi prie savo kolekcijų 
bei konsultuoja žmones jiems 
rūpimais klausimais. 

Botanikos sode dirbantys 
mokslininkai ir specialistai, 
kuruojantys atskiras kolekcijas, 
rašo straipsnius, populiarinda
mi tiek naujus augalus, tiek 
esamų augalų naujas veisles ir 
pan. 

Kauno Botanikos sodas iš 

tikrųjų turi kuo didžiuotis — 
čia yra unikal i ekspozicija 
akliesiems ir silpnaregiams. 
„Tai t ikra i vienintelė tokia 
vieta Pabaltijo regione. Gal 
kažkas panašaus yra kurioje 
nors Europos šalyje, bet apie 
kitą tokią vietą botanikos sodų 
teritorijose dar neteko girdėti, 
— teigė R. Daubaras. — 
Ekspozicija, skirta akliesiems 
ir s i lpnaregiams, — tai 200 
metrų i lgio. takas, pagal kurį 
susodinti augalai taip, kad juos 
galima būtų liesti ir uostyti, o 
informacija apie juos surašyta 
lentelėse Brailio raštu". 

O p i a u s i a p r o b l e m a — 
f i n a n s a v i m a s 

Nors Kauno Botanikos sode 
ekspozicijų bei vykdomų pro
gramų nemažėja, sodo finansa
vimas kiekvienais metais kar
pomas katastrofiškais tempais. 
„Finansavimas — skaudžiausia 
tema mums", — guodėsi sodo 
direktorius, paprašytas išvar
dinti pagr indines šių dienų 
sodą krečiančias problemas. 

Per pastaruosius aštuone
rius metus Botanikos sodo fi
nansavimas sumažėjo beveik 4 
kartus. 1997-aisiais jis iš val
stybės biudžeto gavo 1,747 
tūkst. litų, o 2003-aisiais buvo 
finansuojamas jau tik 650,000 
litų. 2004 metais numatyta 
skirti vos 450,000 litų... 

„Mažėjant finansavimui, 
mūsų teritorija juk nemažėp. 
Pastatai seni ir toliau sensta, 
technikos priemonės senos, jau 
tenka mažint i ir darbuotojų 
skaičių. Tai mums kelia didelį 
nerimą dėl ateinančių metų. 
Jeigu ir toliau bus tokios pačios 
finansavimo tendencijos, sode 
reikės imtis drastiškų priemo
nių, kurios bus nepopuliarios 
tiek visuomenės, tiek mūsų 
darbuotojų akyse, — liūdnai 
prognozavo R. Daubaras. — 
Dabar galime tik išlaikyti patį 
sodo vardą. Toks Botanikos so
das, koks yra dabar, negali iš
likti, esant tokiam finansavimui". 

B e n d r a d a r b i a v i m a s su 
u ž s i e n i u 

Paskutiniaisiais metais 
Kauno Botanikos sode ypač 
daug dirbama su vaistiniais ir 
naujais uoginiais augalais. 
Nors Sodo tyrimų prietaisų 
būklė jau visiškai prasta, moks
lininkai vykdo šių augalų ty
r imus molekuliniame lygyje. 
„Mūsų techninė bazė daug 
metų nebuvo atnaujinta, nes į 
ją investuoti esant tokiam fi
nansavimui nėra jokių galimy
bių. Tenka ieškoti būdų. kaip 
išsisukti iš bėdos, todėl ben
dradarbiaujame su daugeliu 
Lietuvos universitetų, Lietuvos 
miškų institutu, Lietuvos so
dininkystės — daržininkystės 
institutu ir kitais, kurie turi 
modernią mokslinių tyrimų 

Kauno Botanikos sodas. 

aparatūros techninę bazę", — 
pasakojo Botanikos sodo direk
torius R. Daubaras. 

Tradicinė Botanikos sodo 
veiklos sritis yra sėklų mainai. 
Botanikos sodas vykdo sėklų 
mainus su 321 pasaulio bota
nikos sodu. 

Pasak R. Daubaro, tarptau
tinis bendravimas Kauno Bo
tanikos sodui ypač svarbus: 
„Dalyvaujame tarptautiniuose 
moksliniuose renginiuose, se
minaruose, konferencijose. Pa
vyzdžiui. 2003 m. lapkričio 28 
d. sode vyko tarptautinis semi
naras „Augalų introdukcija, jų 
įvairovės gausinimas bei ap
sauga" ir Pabaltijo botanikos 
sodų asociacijos pasi tar imas, 
kur iame aptarėme veiklos per
spektyvas, finansavimo gali
mybes. Pasaulyje suprantama, 
jog botanikos sodas be moks
lininko yra daržas arba. geriausiu 
atveju. — parkas, todėl.- kaip 
pavyzdžiui galime priminti Ta
lino Botanikos sodą, kurio moks
lininkų etatams skiriamas fi
nansavimas netgi iš savivaldy
bės biudžeto. Mokslinių kon
taktų su užsienio botanikos so
dais ir moksliniais institutais 
bei individualiais fermeriais 
ne t rūks ta , kar tu dirbame 
įvairiomis kryptimis. Norinčių 
bendradarbiauti yra daug, bet 
dažnai trūksta lėšų nuvykti į 
užsienyje organizuojamus ren
ginius". Daug Lietuvos ir tarp
tautinio lygio mokslinių ren
ginių organizuojame patys. Štai 
2002 m. Botanikos sodas orga
nizavo tarptautinę konferenciją 
„Retieji vaisiniai augalai gam
toje ir kultūroje", du tarptauti
nius seminarus, kuriuose pra
nešimus skaitė kolegos iš Šve
dijos ir Kanados. Labai tamp
rūs yra mūsų ryšiai su kole
gomis iš Lenkijos, su kuriais 
dažnai apsikeičiame delegaci
jomis. Šiuo metu Botanikos 
sodas mokslinę veiklą vysto 
t r imis pagrindinėmis krypti
mis: „Augaliniai maisto papil
dai. Vaistinių ir uoginių augalų 
introdukcijos technologijos"; 
„Lietuvos naudojamųjų augalu 
genetinių išteklių kaupimas , 
tyr imas , įvertinimas ir per
spektyvių rūšių ir veislių 
a tranka" bei „Aplinkos veiks
nių įtaka augalų introdukcijos 
technologijoms". Be mokslinio 

U 
MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

Fi f teen th l e s son . 'Fiftynth leson) — 
olikta pamoka 

What a r o y o u g i v i n g u p for L e n t ? 
1 ar ju giving up for Lent) — Ko tu 

dėsi Gavėniai? 
t i s t h o t i m e of re f lec t ion , w h a t 

do you d o for I^ent? (Lent iz tha taim 
m, ual du ju du for lent) — 

nia yra susikaupimo laikas, ką tu 
Gavėnios metu 0 

My famtiy usunlry gives xrp <«omething 
< v Hk<- for Ix»nt how about yours? 

(Mai femily jūžualy givs ap samthing 
they laik for Lent, hou abaut jūrs) — 
Mano šeima paprastai Gavėnios metu 
išsižada ko nors, kas jiems patinka, o 
tavo0 

Some members of my family d o , 
some don ' t . (Sam members af mai 
femily dū, sam dont) — Kai kurie mano 
šeimos nariai taip daro, kai kurie — ne. 
Are you p lanning t o give something 
up for Lent? (Ar jū plening tū giv 
samthing up for Lent) — Ar tu planuoji 
ko nors išsižadėti Gavėnioje? 

1 h a d n ' t t h o u g h t a b o u t i t , b u t i t 
s o u n d s l ikę it m i g h t b e a good idea. 
(Ai hednt thot ebaut it, ba t it saunds 
laik it mait by a gud aidija) — Aš apie 
tai nepagalvojau, bet atrodo, kad tai gali 
būti geras sumanymas (gera mintis; 
gera idėja). 
I r ea l ly Hke swee t s , so I will give 
t h e m u p for Len t . (Ai ryly laik suyts, 
šou ai uil giv them ap for Lent) — Aš 
mėgstu saldumynus, todėl aš jų 
išsižadėsiu Gavėnios metu 
W h a t a good idea! You c a n lose 
w e i g h t at the š a m e t i m e . (Uat a gud 
aidija! Jū ken lūz neit et tha seim tfBSB 

K;;k;a UITA m i n t i s ' Tuo pačiu metu 
galima numesti ir svnrio 
I work long hours, take care of my fami

ly, I can't th ing of anything to give up . 
(Ai uork long aurs , teik kėr af may femi
ly, ai kent think af enything tū giv ap) •— 
Aš dirbu ilgas valandas, rūpinuosi savo 
šeima; aš negaliu sugalvoti, ko 
išsižadėti. 
Why don ' t you give u p s m o k i n g for 
Len t? (Uai dont jū giv ap smouking for 
Lent) — Kodėl neišsižadi rūkymo 
Gavėnios metu? 
I t h i n k I wi l l . T h a t way l wil l n o t 
only i m p r o v e my h e a l t h , b u t s a v e 
money a t t h e š ame t ime . (Ai think ai 
uil. Thet way ai uil nat only imprūv mai 
helth, bat seiv sam many et tha seim 
taim) — Aš manau taip padarysiu. Taip 
K tik pagerinsiu savo sveikatą, bet tuo 
pačiu sutaupysiu pinigų. 

pobūdžio renginių, organizuo
jame ir įvairius seminare 
dininkams mėgėjams bei ūki
ninkams, kuriuose supažindi
nama su naujai introdukuotais 
augalais (dekoratyviaisiais, lin
giniais, vaistiniais >, konsultuo
jama jų auginimo ir priežiūros 
klausimais. 

Ryšys su K a u n o miestu 
ir VDU 

Botanikos sode šiandien ne 
tik pinigų stygiaus problema: 
„Turime didžiulę teritoriją, ku
rios nesugebame įvaldyti, dalis 
jos tuščia ir. mano nuomone, 
mes galėtume jos atsisakyti 
miesto labui, jei miestas turėtų 
galimybę kaip nors ženkliai 
sodui už tai padėti, bet ta labai 
riboja įstatymu kliūtys Taip 
pat turime per daug pastatų, 
kuriuos reikia prižiūrėti, o 
susiklosčius dabartinei situaci
jai sodas yra fiziškai nepajėgus 
to padaryti. Dalis mūsų turto 
mums jau paprasčiausiai tampa 
našta", — teigė R. Daubaras. 

Paklaustas, kokios pagalbos 
norėtų sulaukti iš mi 
valdžios. Botanikos sodo direk
torius sakė, kad tikisi sulaukti 
kitokio požiūrio į Botanikos 
soda: „Miestas galėtų traktuoti 
mus kaip vieną iš miesto atrak
cijų, traukos centrų. Jei skiria
mas dėmesys Ąžuolyno ar Vy
tauto parko, kitų parkų priežiū
rai, tai , kodėl nesirūpinama 
Kent i£ji] BotpniR^'- SOQ<I onr^o 

tvarkymu? Juk ir tokie darbai, 
kaip medžių genėjimas, šienavi
mas, tvorų tvarkymas, m u m s 
taip pat butų labai didžiulė 
pagalba". 

Pokalbio pabaigoje Kauno 
Botanikos sodo direktorius R. 
Daubaras teigė, kad y r a 
patenkintas VDU teikiama pa
rama. „Jeigu universitetas ir 
ateityje padėtų taip, kaip tai da
ro dabar, būtų labai džiugu. 
Pernai smagiai nustebino ir 
VDU Studentų atstovybė. Su
pratusi, kad mums t rūksta dar
bo rankų, ji savo iniciatyva 
suorganizavo talką". 

Geri mūsų santykiai ir su 
Gamtos mokslų fakultetu, nors 
ir dar daugiau studentų galėtų 
ateiti atlikti praktiką, o dau
giau mūsų mokslininkų galėtų 
ten dėstyti. 

..Puikiai suprasdami esamą 
situaciją, kai univers i te tu i 
t rūksta lėšų savo tiesioginei 
funkcijai vykdyti, o jas dar rei
kia visiems padalint i , kad 
neliktų nuskriaustųjų, negali
me kiekvieną kartą verkšlenti, 
kad esame labiausiai skriau
džiami ir reikalauti kažko dar 
daugiau, savo jėgomis stengia
mės uždirbti lėšų Sodo išlaiky
mui — įgyvendiname sodmenis, 
teikiame paslaugas, ieškome 
sponsorių", — sakė VDU Bota
nikos sodo direktorius R. Dau
baras. 

UVM, 2003 m. g r u o d i s 

IŠNUOMOJA 

CAREGTVER VVANTKJ) 
to take care of a handicapped cr-
Wisconsm Mušt have \\ork I'ermit. 
Good Kn^iish. SS#. ()rher jobs also 

a\-tilable. Call 262-657-84*7. 

( P \ CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
•odos priežiūros spetialistavesietikas 

Tel. 708-945-8051. ( onie. 

• • • ; . ; : : ; • : : , . : - • ' ; - - • 

„Draugo" skelb imu 

skyrius 

Te l . 1-773 585 9500 

VVoodridge išnuomojami 
!-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600 - $640; 

2 mieg. — $680 - S720. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas Oak 
I.aun su šiluma. Naujas remontas, 
gražn vaizdas, balkonas. I aukštas, 

baseinas, teniso aikštelė. 
Kreiptis First Rate Real F.state. 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

Darien išnuomojamas 
1 mieg. butas. Kaina S725. 

šiluma ir vanduo įskaitytas. 
Tel. 630-789-6559. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
AmOMOBUJUNUn .SATOKAKN 

m(AVVl*M*t \ l l ) l \LV\ 
Acentas l-rank Zapolis ir Ot't Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOIJS 

3208 1/2 VVest 951 h Streit 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

GREIT PARDUODA 

— 4« Šildymas 
A \ g j ^ Šaldymas 

6556 S. Kedae Chicago, IL 60629 
PfBfc^a. rsteiavimas, aptemavrnas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773 7784007 
773 531 1833 

a - • -

Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje m priemiesčiuose 
• (rtvu.ts ir sąžiningas patansrv imas 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Tarpininkaujame raunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361 -0800 
VnoeMafc 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

F-mail: 
d.i.ma>er<" worldnet.att.net 

DANA ŠČFRBAITĖ M A Y F R 
Jei nnnte parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavvhui įkainavimas veltui. 

file:////ork
http://worldnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS. Buvusi britų kabi
neto ministrė Clare Short ket
virtadienį pareiškė, kad prieš 
karą I rake Britanija vykdė 
Jungtinių Tautų (JT) genera
linio sekretoriaus Kofi Annan 
sekimo operacijas. Šis kaltini
mas nuskambėjo praėjus dienai 
po to, kai ministro pirmininko 
Tony Blair vyriausybė atsisakė 
kaltinimų vertėjai paviešinus 
ypač slaptą JAV memorandu
mą, kuriame prieš karą Irake 
buvo prašoma Londono pagal
bos šnipinėjant JT nares. Pa
klausta, ar britų agentams bu
vo duotas nurodymas imtis 
operacijų Jungtinių Tautų vi
duje, C. Short atsakė: „Taip, be 
jokios abejonės". Trečiadienį 
vyriausybės kaltintojai pareiš
kė neturį pakankamai įkalčių 
įrodyti, kad 29-erių metų vertė
ja Katharin Gun pažeidė vals
tybės paslapčių apsaugos įsta
tymą, nors ji pati prisipažino 
paviešinusi slaptą dokumentą, 
kuris, pasak moters, atskleidė 
JAV sąmokslą šnipinėti J T 
misijas. Premjero T. Blairo po
litiniai oponentai sakė manan
tys, kad generalinis prokuro
ras , vyriausybės aukščiausio 
rango teisininkas, nusprendė 
nutraukti šią bylą būgštaujant, 
kad nekiltų naujų nemalonių 
klausimų apie Irako karo teisė
tumą. 

SANKT PETERBURGAS. Daugiau 
kaip 2,000 kalinių Sankt Pe
terburgo izoliatoriuose ir Sankt 
Peterburgo srities kolonijose 
atsisakė maisto, protestuodami 
prieš žiaurų šių įstaigų darbuo
tojų elgesį su jais. Pasak spau
dos tarnybos darbuotojos, masi
nė kalinių protesto akcija 
surengta „nesutinkant su lai
kymo tvarka ir žiauriu izolia
torių ir kolonijų darbuotojų 
elgesiu". Maisto atsisako ir ži
nomiausio Sankt Peterburge 
tardymo izoliatoriaus „Kry
žiai", esančio miesto centre, ka

liniai. Tai ne bado streikas. Tai 
atsisakymas maisto — valgyti 
pirmąjį ir antrąjį patiekalus. 
Akcija jau trunka maždaug 
parą. Bet jie valgo duoną, cuk
rų, geria arbatą, gauna siunti
nius. Kaip pareiškė tinklalapio 
„Kalinys" savininkas Oleg Tru
nov, akcijos priežastis buvo pa
reiškimai apie 4-osios pataisos 
darbų kolonijos administracijos 
neteisėtus veiksmus prieš nu
teistuosius. Pasak O. Trunov, 
„atvežti į ketvirtąją zoną be
veik visi kaliniai mušami — jie 
mušami per pėdas ir kulnis, 
reikalaujama pasirašyti tam 
tikrus administracijos pateik
tus dokumentus, jiems daro 
spaudimą kaliniai, esantys 
administracijos pusėje". 

Į JAV ] 
VAŠINGTONAS. JAV preziden
tas George W. Bush trečiadienį 
paragino Rusiją iškeldinti savo 
karines bazes iš Gruzijos. Tai 
jis pareiškė per susitikimą su 
nauju Gruzijos prezidentu Mi-
chail Saakašvili, kuris vieši 
Vašingtone su pirmuoju oficia
liu vizitu. JAV vadovas sakė, 
kad Rusija turi įvykdyti pažadą 
likviduoti bazes, duotą per 
tarptautinį Stambulo susitiki
mą 1999 m. Rusija, siekianti 
išsaugoti įtaką Kaukaze, kur 
didėja JAV aktyvumas, sako. 
jog dviejų likusių Gruzijoje 
bazių iškeldinimas užtruks ne 
mažiau kaip 10 m., ir Tbilisis 
turi padėti tai finansuoti. Per 
susitikimą su M. Saakašvili G. 
W. Bush taip pat pranešė žur
nalistams ketinąs padėti sure
guliuoti Gruzijos ir Rusijos tar- > 
pusavio santykius. 

ARTIMIEJI RYTAI 
DOHA. Kataras apkaltino du 
Rusijos piliečius prisidėjus prie 
buvusio Čečėnijos vadovo Ze-
limchan Jandarbijev nužudy
mo, o dar vieną Rusijos pilietį, 
turintį diplomatinį pasą, palei
do. Trečiąjį sulaikytąjį. kurio 

pavardė nenurodoma, buvo nu
tar ta paleisti po antradienį įvy
kusio Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovų susitikimo 
su Kataro užsienio reikalų minist
ru šeichu Hamad bin Jassim 
bin Jabru al-Thani. Anksčiau 
ketvirtadienį Kataro vidaus 
reikalų ministerijos atstovas 
spaudai pranešė, kad dviem 
vyrams, įtariamiems prisidėjus 
prie buvusio čečėnų prezidento 
nužudymo, pateikti kaltinimai 
dėl žmogžudystės. Daugiau de
talių jis nepateikė. 51 m. Z. 
Jandarbijev, kurį Maskva kal
tino palaikius ryšius su Osama 
bin Laden teroristine grupuote 
„ai Qaeda", Kataro sostinėje 
Dohoje žuvo vasario 13 d., kai 
visureigyje, kuriuo j i s važia
vo namo po penk tad ien io 
pamaldų mečetėje , sprogo 
bomba. 

Sėkminga darbo sritis 
DRAUGAS, 2004 m. vasar io 27 d., p e n k t a d i e n i s 

IRAKAS 

Apkaltos prezidentui medžiagą gali papildyti nauji kaltinimai 
kainą pasiūliusiam investuoto
jui. 

Šių metų pradžioje už 58.05 
min. litų 83.77 proc. „Alitos" ak
cijų įsigijo įmonės vadovų susi
vienijimas, pernai surengtame 
konkurse pagal pasiūlytą kainą 
užėmęs ketvirtąją vietą. 

Seimas praėjusią savaite 
nusprendė R. Paksui pradėti 
apkaltos procesą. 

Apkaltos proceso pabaigoje 
prezidentas bus nušalintas nuo 
pareigų, jeigu už tai balsuos ne 
mažiau kaip 85 Seimo nariai. 
Šiuo metu Seime vra 137 nariai. 

Atkelta iš 1 psl . 
Generalinės prokuratūros pra
dėti ikiteisminį tyrimą dėl Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) slaptos medžiagos apie 
bendrovės 'Alita : privatizavimą 
perdavimo Prezidentūrai". 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasai t is 
Lietuvos radijui trečiadienį pa
tvirtino, jog parlamentinės ko
misijos kreipimasis būtų pakan
kamas pagrindas pradėti iki
teisminį tyrimą. 

Prezidentas trečiadienį pa
reiškė, jog taip pasielgti jį pas

katino „informacija apie galimą 
paties VSD nusikalstamą veiklą 
šiame procese". Ketvirtadienį 
interviu Lietuvos radijui prezi
dentas pareiškė, jog yra įta
rimų, kad VSD galėjo falsifikuo
ti dokumentus. 

VSD atmetė prezidento įta
rimus dėl neteisėtos veiklos. 

Šiuo metu Konkurencijos 
taryba tiria, ar ..Alitos" privati
zavimo konkurse antrą bei tre
čią vietas užėmę dalyviai nebu
vo susitarę pasitraukti iš kon
kurso, siekdami sudaryti sąly
gas bendrovę įsigyti mažiausią 

Atidarytas šiuolaikiškas policijos kriminalistinių tyrimų centras 
Atkelta iš 1 ps l . 

Per pastaruosius penkerius 
metus Centro laboratorijos įsi
gijo šiuolaikinių mokslinio tyri
mo prietaisų ir įrengimų, įsisa
vinti iki tol mažai žinoti serolo
giniai ir DNR tyrimai bei sprog
stamųjų medžiagų ekspertizės, 
įrengta šiuolaikinė narkotikų 
tyrimų laboratorija, sukurta 
daktiloskopinio atpažinimo sis
tema, kuri savo veiksmingumu 
prilygsta užsienio valstybių ži
novų turimai sistemai. 

Dauguma Lietuvos policijos 
kriminalistikos žinovų turi di
delę darbo patirtį. Šioje srityje 

dirba chemikai, biologai, fizikai. 
teisininkai, iš jų du mokslų dak
tarai. Šios srities žinovai tobuli
nosi Anglijoje. Kanadoje. Slova
kijoje, Švedijoje, JAV, Rusijoje 
bei kitose valstybėse. 

„Per 14 mūsų valstybės 
nepriklausomybės metų polici
jos kriminalistinių tyrimų cen
t ras , sulaukęs tiek valstybės 
valdžios, tiek Europos Sąjungos 
valstybių, pirmiausia Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Suomijos, 
Vokietijos giminingų institucijų 
paramos, tapo viena pažangiau
sių ir moderniausių įstaigų ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame Bal-

Užsienib atsargos pernai išaugo daugiausiai nuo 1992 metų 

tijos regione", sveikinime centro 
darbuotojams sako policijos ge
neralinis komisaras V. Griga
ravičius. 

Lietuvoje moksliniai meto
dai ir techninės priemonės pra
dėtos naudoti išaiškinant nusi
kaltimus kriminalinėje policijo
je, kurios sudėtyje kūrėsi ir vys
tėsi kriminalistinių tyrimų pa
daliniai. 

Teisminė fotografija, kuri 
yra kriminalistinės technikos 
dalis, pradėjo funkcionuoti dar 
1919 m. 1922 m. buvo sukurti 
pirmieji įrenginiai nusikaltė
liams atpažinti ir registruoti. 

V i l n i u s , vasario 26 d. 
(ELTA) — Ketvirtadienį Lie
tuvos banko valdyba išklausė 
užsienio atsargų investavimo 
2003 m. ataskaitą ir pažymėjo, 
kad jų augimas pernai — tai di
džiausias oficialiųjų užsienio at
sargų pokytis per laikotarpi nuo 
1992 m. 

Praėjusių metų paskutinę 
dieną Lietuvos banko adminis
truojamos oficialiosios užsienio 
atsargos sudarė 2 mlrd. 759.6 

mln. eurų. 
Per 2003-iuosius jos padi

dėjo 445.6 mln. eurų, arba 19.3 
proc 

Didžiausią įtaką užsienio 
atsargų pokyčiui turėjo Lietu
vos banko indėlininkų, kurių di
džiausias yra Finansų ministe
rija, operacijos. 

Jvertinus valiutos keitimą, 
indėlininkų operacijos užsienio 
atsargas padidino 228.3 mln. 
eurų. 

ô a t k e l t a iš 3 psl . 

įmonės gaminami greita-
veikiai diodai, pritaikomi elek
trinėse energijos taupymo sis
temose, gaminami ir rentgeno 
spindulių jutikliai, naudojami 
bagažo tikrinimo aparatuose 
oro uostuose. 

Bendrovė taip pat gamina 
mikroshemas pramoninei apa
ratūrai ir fotoaparatams. Gami
nami ir fotojutikliai bei saulės 
elementai, naudojami automo
bilių komforto sistemoms, jie 
tiekiami ir Švedijos „Volvo" bei 
SAAB automobilių gamykloms. 

Aukštųjų technologijų plėt
ros programoje teigiama, kad 

NEDŽEFAS. Musulmonų šiitų 
vadovas Ali al-Sistani ketvirta
dienį pareiškė norįs tarptauti
nės bendruomenės užtikrinimo, 
kad visuotiniai rinkimai Irake 
būtų surengti iki šių metų lap
kričio 15 d. Raštiškame prane
šime A. al-Sistani teigia, kad 
tiesiogiai neišrinktai Irako vy
riausybei, kuri Irako valdžią 
turėtų perimti po birželio 30 d., 
kai baigsis JAV vadovaujama 
okupacija, turėtų būtų suteik
tos labai ribotos galios, ir kad i 
visą dėmesį reikia skirti 
būsimiems rinkimams orga- j 
nizuoti. Šis aukščiausiojo šiitų i 
dvasininko pareiškimas rodo. j 
kad A. al-Sistani, kuris iš 
pradžių reikalavo tiesioginius ; 

Irako vyriausybės rinkimus j 
surengti iki birželio 30 d., yra 
linkęs susitarti. Anksčiau šį 
mėnesį Irake lankėsi Jungtinių 
Tautų delegacija, kuri turėjo 
įvertinti sąlygas surengti rin
kimus. Ji padarė išvadą, kad 
rinkimams pasiruošti šiai Azi
jos šaliai prireiks mažiausiai 
aštuonių mėnesių. 

Dėl padidėjusios litų pak
lausos praėjusiais metais Lietu
vos bankas iš komercinių bankų 
nupirko užsienio valiutos 187.3 
mln. eurų daugiau nei pardavė. 
Investuojant užsienio atsargas 
uždirbta 62.8 mln. eurų. 

2003 m. pradžioje anksčiau 
termino Tarptautiniam valiutos 
fondui buvo grąžinta likusi šio 
fondo paskolos Lietuvos bankui 
dalis, todėl užsienio atsargos 
sumažėjo 51.1 mln. eurų. 

šiuo metu mokslo tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros rezul
t a t ams imlios gamybos dalis 
bendrajame vidaus produkte 
nesudaro 5 procentų ir yra dau
giau kaip du kartus mažesnė 
nei Europos sąjungoje. 

Per programą ke t inama 
įveikti mokslo izoliaciją nuo 
gamybos, didinti įmonių kon
kurencingumą ir sukuriant darbo 
vietas aukščiausios kvalifika
cijos specialistams, sustabdyti 
„protų nutekėjimą". 

Spėliojama, jog, šią prog
ramą įgyvendinus, aukštųjų 
technologijų dalis Lietuvos eko
nomikoje išaugs nuo 5 iki 20 
procentų. (Elta) 

Mielam draugui ir kolegai 

Af A 
dr. ROMUALDUI GINEIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo dukterims 
ROMAI, DANAI, VIDAI ir jų šeimoms bei kar tu 
liūdime. 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 

A f A 
Muzikui PRANUI SLIŽIUI 

Lietuvoje mirus, brolį STASĮ užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Šv. Antano Lietuvių parapijos choras 
Detroite 

Lie tuvos D u k t e r ų d r a u g i j o s aukos mirus ių 
a t m i n i m u i : 

a.a. dr . Mari jos R ing i enės a t m i n i m u i : $300 Lidija ir 
Julius Ringai, $200 Stasys Tiškevičius, $100 Alė ir Jurgis 
Daugvila su šeima. $150 Palos Patholagie Associates, $50, 
John Juršėnas, Doreen ir Juozas Juršėnai, Indrė Lukaitė, 
Marytė ir Vidas Nemickai; $40 Sue Heter, $25 Birutė ir Juo-< 
zas Briedžiai, dr. Janina Jakševičienė, Jerome Gaižutis, Da
na ir Linas Gyliai, $20 Gražina ir Leonas Traškos; 

a.a. Genova i tės V i s k a n t i e n ė s a tmin imui : $50 Zuzana 
Stančikienė, J . ir J. Foehrkolb, $25 Danguolė Griganavičie-
nė; 

a.a. S tasės J a k u b o n i e n ė s a t m i n i m u i : $30 Halina Bag
donienė. $25 Nijolė Raišytė-Zdanienė, $10 Marija Barienė; 

a.a. B i ru t ė s Lesev ič iū tės a t m i n i m u i : $30 Halina Bag
donienė; 

a.a. Vy tau to Kru tu l io a t m i n i m u i : $25 Irena Rimavičius 
a.a. J a d v y g o s J e l m o k i e n ė s a tmin imu i : $200 Raišių 

šeima, $50 Zita Žvirgždys. 
Lietuvos Dukterys nuoširdžiausiai užjaučia mirusių arti

muosius ir yra labai dėkingos už aukas jų atminimui. 

* 

C C^'3ŠČ» DAUGAS" nataiDose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624; 773-585-0944 

Siaurinėje dalyje — 699 Livtey Btvd. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL 1-80C-262-3797; 847-952-8100 

BALTIA EXPRESS 
..Draugo skelbimu skyrius 

Te! 1 77 5 585 9500 

A f A 
IGNAS VAIČELIUNAS 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
2004 m. vasario 25 d., j amžinąjį gyvenimą iškeliavo mūsų 
brangus tėvelis, senelis bei prosenelis, sulaukęs 85 m. 
amžiaus. 

Giliam nuliūdime liko: dukros Aušrelė Ramanauskie
nė ir vyras Ričardo, Danutė Vaičeliūnaitė, J ū r a t ė Mit-
chell ir vyras Philip; anūkė Saulutė Ramanauskai tė su 
vyru Matthew Wright ir vaikais Gavin ir Ephraim; anūkė 
Skaidrė Ramanauskaitė su vyru Jody Brown ir vaikais 
Eion ir Grace; anūkas Gregory Dainius Mitchell. Lietu
voje liko seserys Julija Vaičeliūnaitė ir Kazimiera Dik-
čienė su šeima bei brolio, a.a. Mykolo sūnūs Ignas ir Algis 
su šeimomis. 

Velionis buvo vyras a.a. Elenos ir brolis a.a. kunigo 
Juozo Vaičeliūno. 

A.a. Ignas gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Bardiškių 
km. 1944 m. artinantis raudonajam terorui, pasi traukė į 
Vokietiją, kur gyveno Ansbach stovykloje ir sukūrė šeimą 
su Elena Tubelyte. 1950 m. Vaičeliūnų šeima atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Bridgeporto apylinkėje. 
2003 m. Ignas persikėlė nuolatiniam gyvenimui dukros 
Aušrelės šeimoje, Seattle. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, kovo 1 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 8 vai. vak. Petkaus laidojimo namuose, 2929 West 
87th Street, Evergreen Park, IL. Maldos bus kalbamos 7 
v.v. 

Laidotuvės vyks antradienį, kovo 2 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto a.a. Ignas bus atlydėtas į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. įvyks šv. 
Mišios. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. Šeima siūlo vietoje gėlių aukoti Lietuvos 
Dukterų draugijai. 

Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse ir prisiminti a.a. Igną savo maldose. 

N u l i ū d u s i še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

...užgeso akys, nutilo lūpos 
Raminusios ir guodusios uisus ir visada, 
nustojo plakusi širdis... 
Tu atėjai su gražiausiais gegužės žiedais, 
užleidęs vietą Gintaro dukrytei, 
Tu išėjai į šalnos sukaustytą žemę, 
apklotą sidabriniais ašarų lašais. 

PADĖKA 
Po sunkių ligų, savo namuose, 2004 m. sausio 30 d. 

sulaukęs 74 metų, užgeso mūsų vyras, tėvelis ir senelis 

A f A 
ROMUALDAS RAČIŪNAS 
Mes nerandame žodžių išreikšti padėkai visiems, vi

siems. Didelė padėka tenka kun. A. Paliokui, už maldas 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame Elenai Blandytei ir Onai Jameikienei už 
tokį nuostabų giedojimą. 

Ačiū visiems už gėles, už buvimą su mumis, už užuo
jautas žodžiu, raštu ir spaudoje. 

Ačiū už šv. Mišių aukas, kurios bus aukojamos kas 
mėnesį per ištisus metus. Ačiū už nenutrūkstamas šv. 
Mišių grandines. 

Labai ačiū už aukas Skautų fondui ir asmeniškai. 
Didžiausia padėka tenka Skautams Vyčiams: K. Je-

čiui, R. Fabijonui, S. Miknaičiui, G. Deveikiui ir R. Povi
laičiui, budėjusiems prie a.a. Romualdo karsto, nes skau-
tybė jam buvo pirmoje vietoje. 

Ypatingai dėkojame Romui Povilaičiui už tokį gražų 
atsisveikinimą. Mūsų žentui už giesmę koplyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams, nunešusiems mūsų Tėvelį 
į Amžinuosius Namus. Labai ačiū a.a. Romualdo sesutei 
Danutei už rūpestį ligos metu. 

Didelė padėka tenka laidotuvių direktoriui D. Petkui 
ir jo štabui, už labai malonų ir gražų patarnavimą. 

Dar kartą dėkojame visiems, bandžiusiems nušluos
tyti, mūsų skausmo ašaras. 

Dide l iame n u l i ū d i m e l ieka: žmona Vida, v a i k a i 
E d m u n d a s , Vilija, G i n t a r a s su še imomis i r t a v o 
anūkė l i a i Te ju tė i r D a s t u k a s , k u r i u o s t u t a i p 
mylėjai . 

Ačiū, ač iū , ač iū . 

Neseniai atvykote, ieškote 
darbo ar buto. tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kaktnofa? 
Ne bėda. MAUCAS \Snm skei-
tvinte HspMisdins ActnofiMnAi. 
Tereikia paskambinti tel. 773-
585 9500 m užsufcti i DRAUGO 
administracija adresą 4545 W. 

63 St, Chkago, 1.60629. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
AND LOAN ASSOCIATION O f C H I C A G O 

22 3 2 West Ccrmak Road, Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas. PreCidsmt 
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DRAUGAS, 2004 m. vasa r io 27 d., penk tad ien i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i Atkurta Marquette Parko 
Lietuvių Bendruomenė 

Jaunimo centre 

„DRAUGAS" PRANEŠA malo
niems skaitytojams, kad dien
raščio gretos pasipildė jaunomis 
pajėgomis. Nuo šios savaitės 
pradžios pirmąjį puslapį reda
guoja Vladas Krivickas, kuris 
taip pat yra University of Illi
nois studentas. Sveikiname 1 
psl. redaktorių įsiliejus į dien
raščio kolektyvą ir linkime jam 
sėkmės darbe. 

DĖMESIO LEMONTO IR apylin
kių taut iečiams! Bilietus į 
„Draugo" rengiamą „Kariūno" 
koncertą galima įsigyti kiek
vieną sekmadienį PLC nuo 9 
v.r. Kitomis dienomis skambin
ti Irenai Kriaučeliūnienei, tel. 
630-734-9626. Čikagoje bilietai 
gaunami „Seklyčioje" 2711 W. 
71st St., tel . 773-476-2655, 
darbo dienomis nuo 9 v.r. iki 4 
v.p.p. ir „Draugo" administra
cijoje. Koncertas įvyks kovo 28 d. 

PUTNAME, CT, KOVO 28 D., 
sekmadienį, 2 v.p.p. MVS -
Marijos Vargdienių Seserų 
vienuolyno auditorijoje įvyks 
koncertas-vajus seserų globoja
mai „Neringos" stovyklai pagel
bėti. Koncerto programą atliks 
Aidas ir Dainius Puodžiukai. 
„Neringai" šie metai labai sun
kūs. Stovyklautojų visada daug, 
puikūs vadovai, programa reli
giniu ir tautiniu atžvilgiu be 
priekaištų. Tačiau pastatai sens
ta. Pavasarį reikia dengti sto
vyklautojų namelių stogus ir 
įvesti naują kanalizaciją. Tai 
kapitalinės išlaidos! Prieš porą 
savaičių rengėjai - MVS Rė
mėjų valdyba išsiuntė kvieti
mus atvykti į koncertą ir pra
šymą, kad tie, kurie negalės 
jame dalyvauti, atsiųstų dosnią 
auką pridėtame vokelyje. 
Rėmėjai - MVS Rėmėjų valdyba 
jau iš anksto nuoširdžiai dėko
ja, kad ir už nedidelę auką. 

„LIETUVIŲ VERSLO DRAUGIJA" 
(Lithuanian Business Council -
LBC) rengia penkmečio vaka
rienę, kurioje galėsite ne tik pa
vakarieniauti, bet ir išklausyti 
vertingų, aktualių pranešimų 
bei dalyvauti pokalbiuose. Dan
gira West, neseniai į Čikagą 
atvykusi LR konsule ekono
mikos reikalams, apžvelgs 
Lietuvos žinias. Advokatas Ri
mas Domanskis prisimins LBC 
kūrimosi pradžią. Verslininkė 
Angelė Kavakienė pasidalins 
patirtimi importuojant ir plati
nant l ietuviškus produktus. 
Ekonomistas Jonas Pabedins
kas, remdamasis specifiniais 
pavyzdžiais, kalbės apie tarp
tautinio verslo atstovų veiklą 
JAV. Visa tai patirsite dalyvau
dami LBC vakarienėje trečia
dienį, kovo 3 d'., 6:30 v.v. 

Willowbrook Ballroom, 8900 
South Archer Av., Willow 
Springs. Dėl informacijos skam
binti Indrei tel. 312-337-6293, 
e-paštu: 
indrele@voyager .net . 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti į Ga
vėnios susikaupimą šeštadienį, 
kovo 6 d. Pradžia 8:30 v.r. Su
sikaupimą praves tėvas An
tanas Gražulis, S.J. Bus klauso
ma išpažinčių. Susikaupimas 
baigsis šv. Mišiomis, kurios bus 
4 v.p.p. Prašome iš anksto 
užsiregistruoti pas Ireną Po-
likaitienę, tel. 630-257-2022. 

KINO FILMO „PAŽAISLIO vie
nuolyno idilės" premjera bus 
rodoma vasario 29 d., po 10:30 
v.r. Mišių, Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Čia galėsite plačiau sužinoti 
apie Pažaislio vienuolyno istori
ją, pamatysite nuostabaus me
no freskas ir viso in ter j e r 0 har
moniją, garsiųjų Italijos meni
ninkų architektūrą, išgirsite 
ses. Editos, ses. Jolitos ir ses. 
Lidijos pasakojimus apie vie
nuolyną. Tikimės jūsų gausaus 
dalyvavimo. 

AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS 
rūmai kviečia į tradicinį metinį 
pokylį vasario 29 d., sekma
dienį, 2:30 v.p.p. Willowbrook 
Ballroom pokylių salėje (8900 S. 
Archer Ave., Willow Springs, 
IL.) Daugiau informacijos su
teiks Ruth Katkauskas, tel. 
773-737-8085. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
narės ir viešnios yra kviečiamos 
į Visuotinį metinį narių susi
rinkimą, kuris įvyks vasario 29 
d., 12 v.p.p. Balzeko lietuvių 
muziejaus patalpose, 6500 S. 
Pulaski Rd. Labai prašome daly
vauti, bus kavutė ir užkandžiai. 

DĖMESIO VISIEMS, KURIE yra 
atostogavę Union Pier, MI, 
vasarvietėje „Rambynas" 1960 
metais. Union Pier lietuvių 
draugija ieško žmonių, kurie tu
ri nuotraukų (ar nuotraukų ko
pijas) bei kitų faktinų įrodymų 
iš „Rambyno" vasarvietės. 
Draugija mėgina padėti dabar
t iniams pastato savininkams 
gauti istorinės vietovės pažy
mėjimą (historical landmark 
status), kartu įtraukiant lietu
vius į pastato archyvus. Jei 
galite padėti, prašau kreiptis į 
draugijos pirmininkę Viktoriją 
Juodgutienę, tel. 269-469-4826, 
e-paštu: vgndas@aol .com, 
adresas: 16374 Raz Rd., Union 
Pier, Michigan 49129. 

„Pensininkas" pradėjo 
XX leidybos metus 

Minintis XX leidybos metus, žur
nalas „Pensininkas" šiemet išleido pir
mąjį numerį. 

Žurnalas, kaip rašo redakcinė 
kolegija - ne medicininis, ir visai 
nesiekia tokiu būti. Jame spausdinami 
straipsniai yra rimtų šaltinių, rašiniuose 
nurodytų. „Pensininko" tikslas yra 
informuoti, bet ne gydyti. 

Gal ir tiesa, tačiau žurnalas dažnam 
pensiįinio amžiaus lietuviui tarsi atgaiva. Daug informacijos suteikia 
dr. jonas Adomavičius. Jo praktiniai patarimai naudingi įvairiausio, 
ne tik vyresnio, amžiaus žmonėms. Naudingus patarimus gauna 
skaitantys patarimų skyrelį, kur galima sužinoti: kaip saugiai praleisti 
žiemą, kaip išlaikyti šilumą namuose, kaip sumažinti apšildymo 
mokesčius ir t.t. 

Kun. Rimvydo Adomavičiaus „Dvasinės atgaivos kertelė" 
prasideda amžinąja tiesa - „Laimingi yra tie, kurių namuose gyvena 
- malda ir tiesa". Žurnale taip pat rasite sumanios virėjos patarimų, 
receptu ir daug nuotraukų iš „Seklyčioje" vykstančių popiečių ir 
renginių. Beje, galėsite susipažinti su naujuoju JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininku Juozu Polikaičiu. Prenumeruokite ir 
skaitykite „Pensininką", taip paremdami lietuvius, reikalingus socia
linės paramos. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

Lietuvių Bendruomenės 

Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, 
talkinant kun. Rimvydui Ado
mavičiui, sukvietė parapijos 
lankytojos į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salę pasitari
mui dėl bendruomeninės veik
los atgaivinimo. J šį pasitarimą 
atvyko visa Vidurio rajono val
dyba. Pasitarimas įvyko vasario 
8 dieną, tuojau po šv. Mišių. 

Valdybos pirmininkė Auš
relė Sakalaitė pasveikinusi 
gausiai susirinkusius taut ie
čius, pakvietė Ritą Šakėnienę 
pravesti šį susirinkimą, o j i 
pakvietė Liuciją Einikienę 
sekretorės pareigoms. Rita Ša
kėnienę savo pranešime iškėlė 
reikalą bendrai veikti, o tą gali
ma padaryti per Lietuvių 
Bendruomenę. Lietuvis turi 
burtis prie lietuvio bendrai 
veiklai, tuomi bus lengviau ap
sisaugoti nuo nutautimo ir iš
saugoti ryšį su tėvyne Lietuva. 
Šio susirinkimo t ikslas rasti 
kandidatų valdybai ir kontrolės 
komisijai. 

Esant nemažam skaičiui 
susipratusių tautiečių, nebuvo 
sunku rasti asmenų numaty
toms valdyboms. Pasiūlyti bu
vo: Liucija Einikienė, Edvardas 
Pocius, Rita ir Antanas Rašy
mai, Bronė Barakauskienė, 
Genovaitė Jucienė. Į Kontrolės 
komisiją pasiūlyti: Teodoras 
Mitkus, Ona Anglickienė ir 

R imantas Grabliauskas. Viešu 
ba l sav imu visi šie a smenys 
buvo i š r ink t i būt i Marąue t te 
Parko apylinkės vadovais. Rei
kia pasidžiaugti , kad į valdybą 
įėjo ir naujai atvykę mūsų tau
tiečiai. 

Savai tės bėgyje išrinktieji 
asmenys vėl susirinko į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salę. 
Taip pa t į šį susirinkimą atvyko 
kun . Rimvydas Adomavičius, 
j ud rus ir gražiabalsis kunigas , 
einąs adminis t ra tor iaus pava
duotojo pareigas ir yra parapi
jiečių myl imas dėl savo gražių 
pamokslų i r sugyvenamo būdo. 

Išrinktieji asmenys į Lie
tuvių Bendruomenės valdybą 
pasiskirs tė pareigomis ta ip: pir
min inkas — Antanas Rašymas, 
jo pavaduoto ja Bronė Bara 
kauskienė , sekretorės pareigas 
paėmė Liucija Einikienė, kasi
ninko pareigas paėmė Edvardas 
Pocius. Patar iamais ia is nar ia is 
liko Genovaitė Jucienė ir Rita 
Rašymienė. 

Kontrolės komisijoje dirbs 
R imantas Grabliauskas, Teodo
ras Mitkus ir Ona Anglickienė. 

Išrinktieji valdybos nar ia i 
sus i r inkime nu ta rė šią Lietuvių 
Bendruomenę pavadint i Mar
ąuet te Parko ir artimųjų apy
linkių LB. 

Linkėtina šiai Lietuvių Bend
ruomene i sėkmės ir pas iek t i 
veiklos lygį, kuris buvo praeityje. 

A. P a u ž u o l i s 

m 
m m 

Baizekas Museum Lithuanian Culture 
6500 S. Pulaski Rd., CMcago, IL 60629 Tel 773-582-6500; 
Fax 773-582-5133; E-mali: server@litr»uar»ianmuseum.org 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kovo 2 d. 5:30 v.v. 
kviečia į susitikimą-diskusiją 
su „Open World Leadership" 
programos dalyviais iš Lie
tuvos. 

Tarptaut inis svečių cen
tras Čikagoje (International 
Visitors Center of Chicago) pri
ims „Open World Leadership" 
programos dalyvius. Kongreso 
biblioteka organizuoja dele
gatų dalyvavimą profesinėje ir 
kultūrinėje mainų veikloje ir 
įvairių pilietinės visuomenės 
aspektų tyrimų programoje. 
Delegacijos nariai susitiks su 
vyriausybės ir verslo atstovais, 
diskutuos, kaip piliečiai gali 
sustiprinti valstybę. 

„Open World L e a d e r s h i p " 
p rog ramos da lyv ia i : 

Justina Barsytė, projektų 
direktorė, UAB Neomedijas 
visuomenės ryšių firma. 

Violeta Kavaliauskienė, 
teisininkė, Kauno technologi

jos universiteto dėstytoja. 
Kęs tu t i s Kupšys, vyriau

sias redaktor ius , Lietuvos nau
jienų agentūra . 

Vilimą Meškauskienė, re
daktore, laikraštis „Telšių žinios". 

Gyt is Oganauskas , nau
jienų redaktor ius , UAB „Del-
fi". 

Rita Ščiglinskienė, kultū
ros darbuotoja, Kelmės kultū
ros cent ras . 

R imantas Šimkus, direkto
rius, Baltijos naujienų agen
tūra . 

Vytautas Tavoras, vyriausias 
redaktor ius , laikraštis „Pane
vėžio balsas". 

Jo l an ta Vaičiūnienė, pro
gramų direktorė, Savivaldybės 
mokymo centras , Kauno tech
nologijos universi tetas. 

Vladas Vertelis, direktorius, 
la ikrašt is „Šiaulių kraštas". 

Maloniai kviečiame visus 
da lyvau t i . įė j imas nemoka
mas. Daugiau informacijos tel. 
773-582-6500. 

IEŠKO GIMINIŲ 
; _ 

Ieškau poeto Jul iaus 
Janonio 1998 m. mirusios se
sers Emilijos Railienės sūnaus 
Martyno Railos arba jos dukters 
Emilijos Railytės (jei ištekėjusi 
- pavardės nežinau). Emilija 
Railyte ir Martynas Raila gyve
na Baltimorėje, JAV, bet jų tiks
laus adreso nežinau. 

Mano tėvas Juozas Janonis 
ir poetas Julius Janonis buvo 
tikri pusbroliai. 

Man , Marijai Janony te i -
Čepienei ieškomi asmenys Mar
tynas Raila ir Emilija Railytė 
yra II eilės pusbrolis ir pus
seserė. J ų amžius turė tų būti 
maždaug 60-70 metų. 

M a n o a d r e s a s L i e t u v o j e : 
M a r i j a J a n o n y t ė - Č e p i e n ė 
K a u n o r a j o n a s , 
R a u d o n d v a r i s , I n s t i t u t o 9-5. 

SKELBIMAI 
• Amer ikos l i e tuv iu r ad i 

j a s , vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, OiicagD, EL 60632. 

Kaimiškos Užgavėnės 
Vasario mėnuo pasižymi 

ne vien taut inių švenčių 
iškilmingais minėjimais, 

taip pat apstu ir smagių poky
lių, ypač artėjant Užgavėnėms. 
Visas pokalėdinis laikotarpis 
labai smagiai praeidavo prieš
kario laikais Lietuvoje, o prieš 
Užgavėnes užsidarydavo mo
kyklos, suteikdamos mokiniams 
trijų dienų atostogas. 

Amerikoje Užgavėnių lai
kotarpis , bendra i paėmus, 
nesukūrė savų išskirtinesnių 
tradicijų. Gal t ik viena kita 
taut inė bendruomenė, pripuo
lamai dar bando palaikyti at
sivežtus gimtojo krašto pap
ročius bei tradicijas. Ne kitaip 
viskas vyko ir lietuvių išeivijos 
gyvenime — papročiams, kokie 
buvo pr i s imenami Lietuvos 
kaime, čia nebuvo bei laiko, nei 
progos atsidėti. Buvo pasiten
k inama pap ra s tu Užgavėnių 
pasiskanėstavimu bei vienu ki
tu platesnio masto subuvimu ar 
pasigrožėjimu pasaulyje vyks
tančiais Užgavėnių karna
valais, „Mardi Gras", televizi
jos programose. Didesnius Už
gavėnių pasi l inksminimus su 
programomis, gal ir ne visada 
puoselėjančius lietuviškas tra
dicijas, kurį laiką dar surengda
vo po Antrojo pasaulinio karo 
suvažiavę ateiviai Jaunimo cen
tre, bet laikui bėgant, ir rengė
j ams p r i t rūkus energijos bei 
entuziazmo, šie išnyko. 

Per paskutinius keletą me
tų Amerikoje atsiradus su nau
ja imigracijos banga nemažam 
skaičiui j aunų šeimų bei pa
vienių lietuvaičių, ėmė vėl at
gyti jų Lietuvoje puoselėti ir 
atsivežti seni kaimo papročiai. 
Štai, kad ir Lietuvių operos gre
tose, įsijungus daugiau jaunų ir 

Jolanta Banienė, o įėjus, visos 
sustojo salės vidury ir tęsė savo 
dainas. Būta tarmiškų dainų — 

pora arabų, buvo būrys čigonių, 
baltu chalatu vilkinti gydytoja 
Gražina su buteliuku lašelių, 
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energingų narių, antri metai 
kai imtasi atgaivinti kaimo tra
dicijas, su ruoš ian t Jaunimo 
centre Užgavėnių pasilinksmi
nimą su lietuviškais papročiais, 
ir kas be ko, su lietuviškais 
tradiciniais valgiais. 

Šeštadienį vakare, vasario 
21 d.. J aun imo centro didžiojoje 
salėje šposaudami persirengė-
liai, o taip pa t ir įvairaus am
žiaus vaikai, išmargintais vei
deliais, krykštaudami, šūkau
dami, užkariavo ne tik didžiąja 
salę, bet ir visus koridorius. Ta
čiau atvykę svečiai dėl to ne
pyko, juk tai Užgavėnės — visos 
šeimos šventė . įėjus į salę 
skubėjo fotografuotis prie Morės 
stovinčios prieš sceną. 

Vaikų šurmulį laikinai su
t rukdė organizuotų persiren-
gėlių būrys, kuris buvo sudary
tas iš Operos moterų choro; jos 
smagiai įžygiavo į salę su muzi
ka, da inuodamos liaudies 
dainas Traukdama akordeonu, 
pers i rengėl ius į salę įvedė 

vieną dzūkišką solo padainavo 
Irena Kuscha, šįmet įstojusi į 
operos choro eiles. Buvo viena 
šauni ir žemaitiška daina — 
,.Žeima. žeima aik iš keima". Į 
atmintį dar įstrigo „Tek sau
lelė", „Ožys ant tilto stovėjo". 
„Pjoviau šieną" ir kt. Kas ten 
galėjo visas jas ir atsiminti. 
Dainininkams vadovavo Jū
ra tė Grabliauskienė ir, kaip 
minėta, akordeonu daininikams 
melodiją vedė Jolanta Banie
nė. Ant scenos dar pritarė „So
džiaus" kapelos muzikantai, o 

jų ten buvo ne
mažas būrys. Ne 
tiek į dainas, 
kiek i ratelius 
įsiterpė paaug
liai ir mamyčių 
sukami, padažy-
tom nosytėm ir 
skruostais ma
žyliai bei įman
triai persirengę 
suaugusieji. Tai
gi šoko, dainavo 
maži ir dideli. 
Buvo prisiminti 
Užgavėnių pap
ročiai ir patar
lės; čia guviai 
reiškėsi Daina 
Sabaliauskienė, 
jos mama Graži
na, Elena Ablin-
gytė ir kitos. 

Po salę tuo 
pat metu šurmu
liavo persiren-
gėliai. rodydami 
savo išmonę, 

t r iukus bei sugebėjimus. Ir 
kokių čia nebūta — velnias, juo
das s tambus ir baisus su ragais, 
šokdamas vaipėsi su persikrei
pusia ragana, sukinėjosi aplink 

gydė liga užkluptus ligonius. Na 
ir, kas be ko, Lašininis kovėsi 
su Kanapiniu: po ilgos kovos, 
Kanapinis laimėjo nugalėdamas 
Lašininį ir iš „keima" išvarė 
žiemą. 

Linksmybės tęsėsi visą va
karą, o kadangi šis vakaras vy
ko pagal kaimo tradicijas, „So
džiaus" muzikantai, vadovauja
mi Arvydo Pilibaičio, nepagai
lėjo smagių polkų ir nuotai
kingų dainų. Ypač ant scenos 
skambiom nuotaikingom dai
nom reiškėsi nusigrimavęs — 
raudonai čigone persirengęs, 
nevengdamas ir savo juodom 
ilgom garbanom pakoketuoti, 
Gintaras Juknys. 

Užgavėnių blynais, šiupiniu 
bei saldumynais svečius vaišino 
šeimininkės iš „Antano kampo". 
Vyko gausiai suaukota loterija, 
kurią ilgėliau prižiūrėjo ir 
tvarkė sunkiai atpažįstama Da
lia Stankaitienė. Nuo šokio ir 
žaidimų įkaitę sveteliai gaivi
nosi šaltais gėrimais, jais vaiši
no Jurgis Vidžiūnas ir Rudis 
Valdukaitis. Prie įėjimo svečius 
pasitiko ir bilietais aprūpino 
Danguolė ir Rimantas Macke-
vičiai. 

Užgavėnių pokylį surengė 
Lietuvių operos choras. Pelnas, 
kiek jo ten gavosi, yra skirtas 
„Trubadūros" operos spektaklio 
išlaidoms padengti; juk paju
sime, kad jis jau ir čia. Trankios 
smagios „Sodžiaus" vakaruškos 
dainos ir šokiai ilgai tęsėsi. Per 
gavėnią gi teks nuo linksmybių 
susilaikyti, o laiko nedaug be
likę — tą nujausdami, linksmi
nosi maži, šoko dideli, kad net 
grindys lingavo. 

J . Končius 

Juozo Končiaus nuotr.iukoso — Užgavėnių ^rsirongeliai . 
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