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Spartas 
* Kauno „Žalgirio" krep

šininkai dešimtąjį kartą ko
mandos istorijoje ir trečią 
kartą iš eilės tapo Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempio
nais. Antradienį sostinės „Sie
mens" arenoje ketvirtosiose fi
nalo rungtynėse „Žalgiris" 
88:71 nugalėjo Vilniaus „Lietu
vos rytą" ir laimėjo seriją iki ke
turių pergalių 4:0. Rezultaty
viausiai nugalėtojų gretose žai
dė Tanoka Beard, pelnęs 20 taš
kų ir atkovojęs 16 kamuolių. 19 
taškų į varžovų krepšį įmetė 
Robert Pack. 15 — Mindaugas 
Timinskas. 

* A n t r a d i e n i pi rmosiose 
L ie tuvos d idž ios ios v y r ų 
r a n k i n i o t a u r ė s t u r n y r o 
k e t v i r t f i n a l i o r u n g t y n ė s e 
šalies vicečempione Panevėžio 
„Viking-Malt" komanda na
muose 28:26 įveikė Vilniaus 
SM „Tauro" komandą. 11 įvar
čių nugalėtojams pelnė Nedas 
Jarašūnas, 6 — Artūras Stru-
pas, 4 — Dalius Rasikevičius. 

* Antrąsias Graikijos vy
rų krepš in io pirmenybių 
ketvirtf inal io serijos iki 
dviejų pergaliu rungtynes Jo
no Kazlausko treniruojama Pi-
rėjo „Olympiakos" komanda 
svečiuose 77:95 pralaimėjo re
guliariojo sezono nugalėtojui 
Atėnų „Panathinaikos" bei pa
sitraukė iš tolesnių varžybų. 

* Trečią pergalę penkto
se JAV NBA pirmenybių Ry
tu konferencijos pusfinalio 
rungtynėse iškovojo lygos nu
galėtojo titulą ginanti Detroit 
„Pistons" komanda. „Pistons" 
86:67 nugalėjo Indiana „Pa-
cers" komandą ir pirmauja seri
joje iki keturių pergalių 3:2. 

Naujausios 
žinios 

S. Mull: LietUVa pasižymėjo kaip Viena Prezidentas kritikuoja Seimo 
• m • m i ' •• . • polinkį sudarinėti laikinąsias 

energingiausių demokratijos gynėjų p komisijas 

* Lietuva i r Rusija to l iau 
ruošiasi s ienos žymėjimui. 

* R. P a k s a s pildo savo 
skundą prieš Lietuvą Stras-
bourg teismui 

Valiutų santykis 

Stephen Mull 
Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr 

Vilnius, gegužes 18 d. 
(BNS) — JAV ambasadoriaus 
Lietuvoje Stephen Mull teigi
mu, Lietuva jau stipriai pasižy
mėjo kaip viena energingiausių 

demokratijos gynėjų — ji nepa-
ilsdama remia demokratijos 
plėtrą Ukrainoje, Užkaukazės 
valstybėse, Afganistane, Irake 
ir Baltarusijoje. 

Tokią nuomonę JAV diplo
matas išsakė dienraščio „Lietu
vos rytas" nuomonių puslapyje 
spausdinamame laiške. 

Jame pažymima, kad „Lie
tuvos užmojis būti aktyvia pa
saulio įvykių dalyve daro mus 
garbingais partneriais, pasauly
je siekiančiais taikos ir pade
dančiais tautoms tapti lais
voms". 

Laiške S. Mull vadina Lie
tuvą viena artimiausių bei pa
tikimiausių JAV sąjungininkių, 
stengiantis kar tu įveikti pra
eities skaudulius ir kurti geres
nę ateitį. 

„Keturių prezidentų susiti
kimas Rygoje dar kartą priminė 
mums, kokiais plačiais ir giliais 
tarpusavio ryšiais gali džiaugtis 
Jungtinės Valstijos ir Baltijos 
šalys", pažymėjo S. Mull. 

Anot ambasadoriaus, vizito 
metu G. W. Bush „pareiškė 
užuojautą mūsų Baltijos sąjun
gininkėms, kurios dėl sovietų 
okupacijos buvo praradusios sa
vo laisvę ir nepriklausomybę, 
taip pat pagyrė jas kaip ryškų 
stiprios ir sėkmingos demokra
tijos pavyzdį Rusijai ir kitoms 
šio regiono valstybėms". 

„Susitikęs su Rusijos part
neriais JAV prezidentas toliau 
aptarinėjo tai , kas rūpi mūsų 
Baltijos sąjungininkėms, ragino 
atnaujinti pastangas siekiant 
susitaikymo bei konstruktyvių 

santykių. J is kalbėjo apie tai, 
kaip svarbu ginti mažumų tei
ses ir įtraukti jas į politinį bei 
kultūrinį valstybės gyvenimą", 
laiške rašo JAV ambasadorius. 

Jo teigimu, per vizitą G. W. 
Bush taip pat pripažino baisią 
klaidą, kurią „Jungtinės Valsti
jos su savo sąjungininkais 1945 
m. padarė Jaltoje — išdavė lais
vės idealus ir pasmerkė mūsų 
draugus priespaudai, trukusiai 
dvi kartas". 

„Tačiau šis vizitas buvo 
daugiau nei atgaila. Preziden
tas G. W. Bush taip pat buvo at
vykęs švęsti demokratijos, lais
vės ir saugumo, kuriuo dabar 
Baltijos šalys džiaugiasi. J is bu
vo atvykęs, kad imtume kartu 
stiprinti ir skleisti mūsų verty
bes", rašo S. Mull. 

Europos 
Komisija: 

nepagrįstai 
skirtos lėšos 

bus išieškotos 
Vilnius, gegužės 18 d. 

(BNS) — Europos Komisija pa
tvirtino, jog šalies valdžios in
stitucijoms nepavykus susigrą
žinti del pažeidimų ar aplaidu
mo prarastas SAPARD para
mos lėšas, jos bus išskaičiuotos 
iš būsimo mokėjimo Lietuvai. 

Tai teigiama Europos Ko
misijos žemės ūkio ir kaimo 
plėtros generalinio direktorato 
pranešime.. 

Dėl to Seimo narius prieš 
savaitę įspėjo Valstybės kontro
lės vadovė Rasa Budbergytė, 
pristatydama SAPARD lėšas 
administruojančios Nacionali
nės mokėjimo agentūros (NMA) 
praėjusių metų veiklos auditą. 

R. Budbergytės teigimu, 
sprendimą dėl lėšų išieškojimo 
turi priimti jas skyrusi NMA. 

Valstybės kontrolė pareiškė 
abejonių dėl 10 mln. litų SA
PARD paramos skyrimo ben
drovei „Kauno grūdai ir part
neriai" bei „Krekenavos agro
firma" ir „Krekenavos mėsa". 

„Krekenavos agrofirmos" 
akcijų turi valdančiosios Darbo 
partijos vadovas ūkio ministras 
Viktoras Uspaskichas bei Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Alfredas Pekeliūnas. 

Europos Komisija savo pra
nešime teigia, jog ją džiugina 
veiksmai, kurių ėmėsi Lietuvos 
valdžios institucijos susidariu
siai padėčiai ištaisyti. 

Valstybės kontrolės teigi
mu, galutinį sprendimą dėl 
SAPARD išlaidų tinkamumo 
priims pati Europos Komisija. 

.-

^ "•- i iM^n-Tiaf*"'-* 

i i 

Kauno Šilainių miegamajame mikrorajone Baltijos prospekto ir Baltų gatvės keturis devynaukščius daugiabu
čius namus sujungė milžiniška skulptūra-provokacija „Tinklas". Stogų aukštyje pakabintas tinklas primena 
kvadratinį voratinklį, nuo jo nuleistos žemės nesiekiančios virvines kopėčios. Šio neįprasto sumanymo autorius 
— 25 metų skulptorius Tadas Vosylius. Originaliu kūriniu jis siekia pagyvinti Kauno miegamųjų rajonų architek
tūra, atkreipti dėmesį į šiuolaikinių žmonių bendravimo problemas. Eltos nuotr 

Nušalintasis prezidentas gali 
siekti mero posto 

Vilnius , gegužės 18 d. 
(BNS) — Per apkaltą preziden
to pareigų netekęs Rolandas 
Paksas pradėjo ruoštis savival
dos rinkimams ir galbūt preten
duos į merus, tik neatskleidžia 
kurio miesto. 

Liberaldemokratų vadovas 
lankėsi Marijampolėje, kur su 
visuomene bendravo per vietos 
radiją ir televiziją. R. Paksas 
neslepia, kad šie vizitai susiję 
su vietos savivaldos rinkimais, 
kurie vyks 2007 m., pranešė 
LNK televizija. 

„Pagrindinis tikslas yra su
sitikti su skyriais, su partie
čiais. Pažiūrėti , kaip sekasi. 

kaip gyvena. Bet, jeigu žiūrėtu
me globaliai, aišku, tai kažkada 
virs į savivaldybių rinkimų 
kampaniją", LNK žinioms sakė 
R. Paksas. 

Jis neneigia ketinimų kan
didatuoti į mero postą, tačiau 
nesako, kokio miesto vadovu no
rėtų tapti. 

Po Konstitucinio Teismo iš
aiškinimo, kad pernai balandį 
už Konstitucijos pažeidimus ir 
priesaikos sulaužymą nuo pa
reigų nuša l inus R. Paksas nie
kada negalės užimti valstybės 
postų, susijusių su priesaikos 
davimu, mero postas yra aukš
čiausias, kurio j is gali siekti. 

Lietuvoje bus gaminamos DVD plokštelės 
Vilnius, gegužės 18 d. 

(ELTA) — Pramoninė kompak
tinių plokštelių gamintoja 
„Baltic Optical Disc" (BOD) ofi
cialiai atidarė DVD plokštelių 
gamybos liniją. į kurią investa
vo 5 mln. litų. 

Naujos linijos gamybos pa
jėgumai — iki 10 mln, vienetų 
diskų. Pirmaisiais veiklos me
tais planuojama išnaudoti apie 
pusę realių pajėgumų, tačiau 
tikimasi, kad ateityje DVD ga
myba nuolat augs. 

„Aptarnausime visų pirma 
Latvijos, Estijos, Rusijos įmo
nes, taip pat aktyviai dalyvau
sime didžiųjų Skandinavijos 
katalogų leidėjų konkursuose", 
sakė „Baltic Optical Disc" di
rektorius Vladas SVKalauskas. 

JUUJUHimį 
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„Baltic Optical Disc" savininkas Vidmantas Janulevičius (k) ir legendinės 
grupės „Antis" vadovas Algirdas Kaušpėdas apžiūri naująją DVD gamy
bos liniją. Vuldo Kopuato (ELTA) nuotr 

jos ir Rusijos leidėjų užsakymu apie 5.5 mln. litų pajamų. Kitą-
yra numačiusi pagaminti iki 3 met bendrovė planuoja iki 10 
mln. DVD plokštelių ir gauti mln. litų pajamų 

Seimo 
pirmininkas 

tiesioginiuose 
merų 

rinkimuose 
įžvelgia pavojų 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas tiesioginių 
merų rinkimų idėjoje įžvelgia 
ne tik privalumų, bet ir pavojų. 

„Visada yra pavojus, kad 
tiesiogiai išrinktas žmogus gali 
būti mažiau kontroliuojamas, 
mažiau atskaitingas", sakė A. 
Paulauskas. 

Tačiau Seimo pirmininkas 
pažymėjo, jog tiesioginiams 
merų rinkimams pritaria dau
guma partijų bei visuomenė, to
dėl iki šių metų pabaigos turėtų 
būti priimtos reikalingos įsta
tymų pataisos. 

Pirmadienį valdančiosios 
koalicijos Politinėje taryboje 
buvo duotas startas tiesioginių 
merų rinkimų idėjos įgyvendi
nimui ir patvirtintas vietos sa
vivaldos modelis. 

Darbo partijos vadovo Vik
toro Uspaskicho teigimu, pagal 
šį modelį tiesiogiai išrinktas 
meras bus ir vykdomosios vie
tos valdžios galva, ir pirminin
kaus savivaldybės tarybos po
sėdžiams. 

Panašus savivaldos modelis 
egzistavo iki 2003 m.. kai Kons
titucinis Teismas konstatavo, 
jog pagal galiojančia Konstitu
ciją meras negali būti ir vykdo
mosios, ir atstovaujamosios 
valdžios galva 

Vi ln ius , gegužės 18 d. 
(BNS) — Prezidento Valdo 
Adamkaus manymu, Seime ku
riamos laikinosios tyrimo komi
sijos paralyžiuoja visos valsty
bės darbą. 

„Pastaruoju metu viena po 
kitos kuriamos komisijos, darbo 
grupės, kurios nagrinėja įvai
rius skandalus, konfliktus, ku
rios, prezidento nuomone, pra
deda paralyžiuoti valstybės dar
bą", po susitikimo su valdančio
sios Naujosios sąjungos frakci
jos Seime nariais sakė prezi
dento atstovė spaudai. 

J i pabrėžė, kad susitikime 
šalies vadovas „apskritai kėlė 
klausimą, a r Seimas dabar gali 
imtis įstatymų leidybos darbo". 

„Apmaudu, kad po penkioli
kos nepr iklausomybės metų 
valdžia pat i r ia tokį moralinį 
nuosmukį ir prezidentas klau
sė, kokių permainų būtina im
tis, kad Seimo veikla atsistotų į 
normalias vėžes", kalbėjo atsto
vė spaudai . 

Vien t ik antradienį Seimas 

sudarė tris laikinąsias komisi
j a s dėl ūkio ministro Viktoro 
Uspaskicho veiklos. 

Be šių komisijų Seime vei
kia bankrutavusio EBSW susi
vienijimo veiklą tirianti laikino
j i komisija, šį ketvirtadienį taip 
pat turėtų būti sudaryta laiki
noji komisija, kuri tirtų antros 
pagal dydį Lietuvos alkoholio 
gamybos bendrovės „Alita" pri
vatizavimo aplinkybes. 

Neseniai darbą baigė slap
tos informacijos nutekinimo ap
linkybes tirianti laikinoji Seimo 
komisija. 

Seimas privalo sudaryti lai
kinąją tyrimo komisiją, jeigu tai 
siūlo ne mažiau kaip 36 Seimo 
nariai. 

Visoms trims naujausioms 
Seimo komisijoms vadovaujan
tis Naujosios sąjungos Seime 
seniūnas Valcovas Karbauskis 
po susi t ikimo su prezidentu 
sakė, kad „skandalai ir komisi
jos neišmuša Seimo narių, ypa
tingai mūsų frakcijos, iš sklan
daus darbo ritmo". 

JAV pare igūnė: e lektroninių 
d o k u m e n t ų išdavimas — 

įspūdinga pažanga 
Washington, DC/Vilnius, 

gegužės 18 d. (BNS) — JAV va
dina „įspūdinga pažanga" tai , 
kad Lietuvoje gegužes pradžioje 
pradėta išduoti modernūs as
mens dokumentai su elektroni
ne laikmena. 

Tai buvo teigta Washington, 
DC, per Lietuvos diplomatų ir 
JAV pareigūnų susitikimus, ku
riuose ap ta r t a Lietuvos pažan
ga įgyvendinant JAV vizų atsi
sakymo programos veiksmų 
planą. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos (URM) Konsulinio 
departamento direktoriaus Vai
doto Verbos vadovaujama dele
gacija antradienį ir trečiadienį 
Vvashington, DC, su JAV Kon
greso ir administracijos parei
gūnais ap ta rė atliktus darbus 
įgyvendinant JAV Vizų atsisa
kymo programos „kelio gairių" 
planą. 

Lietuvos diplomatai supa
žindino JAV pareigūnus su nau
jaisiais lietuviškais diplomati
niais pasais, kuriuose integruo
ta skai tmeninė laikmena, sau
ganti asmens biometrinius duo
menis. 

Biometrinių duomenų buvi-
! mas kelionės dokumentuose yra 
; viena iš saugumo priemonių, 

kurių reikalauja JAV iš tų Eu
ropos Sąjungos (ES) šalių, ku
rios šiuo metu dalyvauja JAV 

Vizų atsisakymo programoje. 
Be Lietuvos, šiuo metu ES pa
sus su biometriniais duomeni
mis išduoda tik Belgija. Tiesa, 
Lietuvoje kol kas šie pasai iš
duodami tik diplomatams. 

JAV pareigūnams taip pat 
pristatyta Lietuvos konsulinėse 
tarnybose diegiama kompiuteri
zuota konsulinių procedūrų val
dymo sistema. J i leis greičiau ir 
kokybiškiau teikti konsulines 
paslaugas Lietuvos ir užsienio 
piliečiams. 

JAV valstybes sekretoriaus 
padėjėja konsuliniams klausi
mams Maura Harty Lietuvos 
pažangą diegiant pasą su bio
metriniais duomenimis apibū
dino kaip įspūdingą. 

Pareigūnė palinkėjo sėkmės 
toliau tęsiant praktinį „kelio 
gairių" plano įgyvendinimą ir 
pažadėjo JAV paramą Lietuvos 
pastangoms įgyvendinti reika
lavimus, keliamus valstybėms, 
norinčioms tapti JAV Vizų atsi
sakymo programos narėmis. 

Taip pat M. Harty atkreipė 
Lietuvos delegacijos dėmesį į 
svarbiaus ias priežastis, dėl 
kurių Lietuva šiuo metu dar ne
gali būti JAV7 Vizų atsisakymo 
programos dalimi. Viena iš jų 
yra per didelis skaičius Lietu
vos piliečių, pažeidžiančių ke
lionės į JAV trukmės reikalavi
mus. 

L. Andrikienę sovietmečiu bandė 
verbuoti specialiosios tarnybos 

Vi ln ius , gegužės 18 d. 
(ELTA) — Buvusios sovietų spe
cialiosios ta rnybos praeityje 
bandė verbuoti dabartinę euro-
par lamentarę Laimą Andrikie
nę, bet nėra jokių duomenų, jog 
ji slapta bendradarbiavo su so
vietiniu saugumu. Tai pranešė 
Liustracijos komisija, išnagri
nėjusi viešumon paskleistą me
džiagą apie tar iamą L. Andri
kienės bendradarbiavimą su 
buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis. 

Prieš kurį laiką tokią me
džiagą savo pašto dėžutėse rado 
kai kurie Seimo nariai. „Re
miantis tur ima ir iš Generali
nes prokuratūros gauta medžia
ga, buvo nus ta ty ta , kad buvu
sios SSRS specialiosios tarny
bos bandė užverbuoti L. Andri

kienę", teigiama komisijos pir
mininkės Dalios Kuodytės pa
sirašytame pareiškime. 

Tačiau, pasak pranešimo, 
nėra duomenų, patvirtinančių, 
jog sovietų spectarnyboms pa
vyko ją užverbuoti. ..Medžiagoje 
nėra jokių duomenų, patvirti
nančių Laimos Andrikienės už
verbavimą ir slaptą bendradar
biavimą su buvusios SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis", tei
giama pranešime. 

Kaip primena L. Andrikie
nė, tokią pat išvadą jau prieš 
septynerius metus padarė Lie
tuvos Valstybės saugumo de
par tamentas . 

Dabar Vilniaus miesto apy
gardos prokuratūra atlieka iki
teisminį tyrimą byloje del L 
Andrikienės šmeižimo 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PALM BEACH, FL 

PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Kovo mėn. 8 d. Piccadilly 
restorane, West Palm Beach, 
įvyko mėnesinis pietų Floridos 
lietuvių pabendravimo pietūs. 
Palm Beach LB apyl. pirm. 
Kęstutis Miklas pristatė tos 
dienos kalbėtoją, svečią iš Lie
tuvos, buvusį Lietuvos Seimo 
narį ir buvusį sveikatos mi
nistrą prof. dr. Juozą Galdiką, 
kuris Elenos ir Prano Krilavičių 
globojamas viešėjo pietų Flo
ridoje. 

Pagrindinis prof. dr. J. Gal
diko kelionės tikslas buvo 
supažindinti pietų Floridos lie
tuvius su dabartiniu Lietuvoje 
gyvenimu ir su dr. Vinco Ku
dirkos paminklo statymo fondo 
veikla. Dr. J . Galdiko nuomone 
valstybė yra pirmoji ir pagrin
dinė garantija, kad tauta išliktų 
ir augtų. Valstybės simboliai, 
vėliava, himnas ir herbas yra 
žinomi. Trispalvė šiandien 
plevėsuoja Gedimino bokšte, 
tačiau herbas ir himnas dau
geliui dar yra svetimos sąvokos. 
Lietuviai dar nekelia tautinės 
vėliavos prie savo namų, ir vals
tybės herbo dar nerasime vals
tybinėse įstaigose. 

Taigi, reikia atkurti tradici
jas, kurios buvo sukurtos Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kais, tačiau prarastos sovietų 
okupacijos metu. Pradžia jau 
yra, Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerija padovanojo visoms 
Lietuvos mokykloms trispalvę, 
ir išleido įstatymą, kad prie 
kiekvienos mokyklos, kai joje 
būna mokiniai, trispalvė turi 
plevėsuoti mokyklos kieme. 

1998 m. sukako 100 metų, 
kai dr. Vincas Kudirka parašė 

Lietuvos himną. Ta sukakt is 
buvo beveik nepastebėta. Prieš 
metus labai tyliai buvo paminė
tas dr. Jono Basanavič iaus 
jubiliejus. Pernai buvo minimas 
lietuviško rašto 100 metų jubi
liejus, ir vėl vyriausybė labai 
šykščiai tai minėjo. 

Prieš 5 metus Vilniaus gy
dytojų iniciatorių grupelė, ku
riai priklauso ir dr. J . Galdikas, 
susirūpino, kad lietuviai būtų 
artimiau supažindinti su val
stybės simboliais, ir kad būtų 
auginamas l ietuvių tau t in i s 
sąmoningumas, norėdami pa
gerbti Lietuvos himno autorių 
dr. Vincą Kudirką, įkūrė dr. 
Vinco Kudirkos paminklui sta
tyti fondą. Jų tikslas, kad prie 
paminklo s t a tymo prisidėtų 
lietuviai gyveną Lietuvoje ir 
užsienyje. 

Vilniaus miesto vadovai po 
ilgų derybų sutiko leisti statyti 
dr. Vincui Kudirkai paminklą, 
tačiau lėšas tur i sutelkti pamin
klo statymo fondas. 

2003 m. buvo paskelbtas 
konkursas dr. Vinco Kudirkos 
paminklui s t a ty t i . 2005 m. 
paaiškėjo konkurso laimėtojai: 
tai skulp. A. Saka lauskas ir 
arch. R. Kris tapavič ius . Dr. 
Vinco Kudirkos paminklo fondo 
nariai tiki, kad šis paminklas, 
pastatytas garbingoje vietoje — 
Gedimino prospekte priešais LR 
vyriausybės rūmus , kiekvienam 
praeiviui p r imins dr. Vincą 
Kudirką, Lietuvos himno auto
rių, ir įdiegs meilę tėvynei. Dr. 
J. Galdikas tiki, jog prie pamin
klo dr. Vincui Kudirkai statymo 
prisidės ir Amerikoje bei kitur 
gyveną l ietuviai . Je igu kas 

L i e t u v o s N e p r i k l a u s o m y b e s š v e n t e s proga P a l m Beach , FL, LR amb. 
V y g a u d a s U š a c k a s p r i s e g ė o rd iną — K a r i n i n k o k ryž ių „ U ž nuopelnus 
L i e t u v a i " LB P a l m B e a c h a p y l i n k e s p i rm. Kęs tuč iu i Miklu i . 

norėtų prisidėti prie dr. Vinco 
Kudirkos paminklo s tatymo 
adresas yra: Lietuvos Nacio
na l in i s muziejus, Vinco Ku
dirkos fondas, Arsenalo g. 3, 
LT-01101 , Vilnius, Lithuania 
(Vinco Kudirkos fondas 
9204061). 

L i e t u v o s N e p r i k l a u s o m y b ė s 
a t g a v i m o m i n ė j i m a s 

Kovo mėn. 12 d. St. Paul of 
the Cross bažnyčios salėje įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo minėjimas, į kurį su
sirinko nepaprastai daug svečių 
iš įvairių pietų Floridos vie
tovių. 

Minėjimą pradėjo Palm 
Beach LB apyl. pirm. Kęstutis 
Miklas, kuris pasveikinęs su
sirinkusius, pakvietė visus tylos 
minu te pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Invokaciją su
kalbėjo prelatas A. Kontautas, 
sus i r inkę sugiedojo JAV ir 
Lietuvių h imnus . Po to K. 
Miklas pakvietė Lietuvos Res
publikos garbės konsulą Palm 
Beach mieste Stanley Balzeką, 
jr., pristatyti pagrindinį kalbė
toją Lietuvos ambasadorių JAV 
ir Meksikai, Vygaudą Ušacką. 
S. Balzekas supažindino su am
basador iaus Vygaudo Ušacko 

veikla Washington, pastebė
damas, kad jis yra labai veiklus, 
turi daug pažinčių ir draugų 
diplomatų ir JAV kongrese. 

Ambasadorius V. Ušackas 
taip pat stengiasi aktyviai daly
vauti " Amerikos lietuvių gyve
nime, dalyvauja įvairiuose ren
giniuose, sporto pasirodymuose. 

Amb. V. Ušackas savo kal
boje susir inkusiems priminė, 
jog štai jau penkiolika metų kai 
Lietuva yra laisva. Aišku, yra 
dar daug problemų. Pačios svar
biausios problemos yra Lietuvos 
ekonominiame gyvenime, nes 
trečdalis tau tos dar gyvena 
beveik ant skurdo ribos, tačiau 
Lietuvos ekonomika Europoje 
yra viena iš greičiausiai 
augančių, tad ateityje tos prob
lemos bus lengviau spren
džiamos. 

Lietuva tapo NATO nare ir 
įsijungė į Europos Sąjungą, tai 
yra didžiausi pasiekimai per 
pastaruosius metus. Lietuvos 
kariai dalyvauja įvairiose kari
nėse misijose Europoje, Irake, 
Afganistane. 

Kai Ukrainoje prasidėjo 
„oranžinė revoliucija", prez. V. 
Adamkus buvo pakviestas pa
dėti spręsti iškilusius konflik
tus. Tauta džiaugiasi Lietuvos 
prezidento Adamkaus spren

dimu nevykti į Maskvą, nes 
kelionė į Maskvą būtų už tau
tos laisvę kovojusių ir žuvusių 
išniekinimas. 

Kalbėdamas apie Amerikos 
lietuvius, ambasadorius Ušac
kas pareiškė, kad išeivija 
Lietuvai dar daug kuo gali 
pasitarnauti. Reikėtų išlaikyti 
lietuviškumą jaunojoje kartoje, 
reikia nuolat priminti ame
rikiečiams apie Lietuvą, raginti 
lankytis Lietuvoje, kad su ja 
susipažinę amerikiečiai kuo 
daugiau investuotų. 

Baigęs kalbą, ambasado
rius V. Ušackas tarė , kad turi 
dar vieną malonią pareigą. Jis 
pakvietė Palm Beach LB pirm. 
Kęstutį Miklą, ir perskaitė 
Lietuvos Respublikos preziden
to dekretą, kuriuo už nuopel
nus Lietuvai (už aktyvią pagal
bą Lietuvai integruojantis į 
transatlantines ir europines 
struktūras), jis yra apdovanoja
mas ordinu — Karininko Kry
žiumi. Susirinkę šį apdovano
jimą sutiko triukšmingais ploji
mais ir Kęstučiui Miklui žmona 
Jūratė įteikė puokštę gėlių. 

Palm Beach LB apyl. valdy
bos iždininkė Romutė Žibienė 
perskaitė rezoliuciją, kuri su
sirinkusių buvo priimta. 

Meninę programą atliko 
„Dainos" choras, vadovaujamas 
muz. Renatos Armalaitės, 
akompanavo muz. Jim Voor-
heis. „Dainos" choras padaina
vo Lietuvos kompozitorių J . 
Naujalio, A. Vanagaičio, J. 
Švedo, L. Abariaus, J. Guda
vičiaus, J. Strolios, M. Noviko, 
S. Šimkaus dainas. Pabaigai 
padainavo K. Vasiliausko visų 
mėgiamas „Brangiausios spal
vos" ir „Žemė Lietuvos" dainas, 
publikai pritariant. 

Minėjimas buvo baigtas R. 
Žibienei paskelbus surinktas 
aukas ir susirinkusiems sudai
navus „Lietuva brangi". 

Po minėjimo vakarienėje 
dalyvavo ir ambasadorius V. 
Ušackas. 

Da l i a 

CLEVELAND, OH 

Šv. K A Z I M I E R O L ITUANIST INĖ MOKYKLA 
AIDA BUBLYTE-O'MEARA 

Šv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklą Cleveland yra įstei
gusi Lietuvių katalikų moterų 
sąjunga 1967 metais, kurios 
pirmininkė tuo metu buvo Ona 
Jokubaitienė. Per eilę metų 
šioje mokykloje mokėsi ne tik 
steigėjų vaikai bei jų vaikaičiai, 
bet ir naujai atvykusių iš 
Lietuvos vaikai. Mokyklos tiks
las buvo ir yra auklėti jaunimą 
lietuviškoj dvasioj, suteikiant 
jiems galimybę gerai išmokti 
savo tėvų kalbą, pažinti tautos 
istoriją, pamilti jos papročius, 
tradicijas ir svetimam krašte 
likti lietuviais, patriotais. Šiuos 
tikslus lituanistinė mokykla 
įgyvendina ne vien mokytojų 
pasišventimu, bet ir tėveliams 
padedant. 

Mokykloje veikia darželis, 
aštuonios klasės ir tėvynės 
pažinimo klasė. Lanko 65 mo
kiniai. Daugumą mokytojų — 
mokinių tėveliai ar kiti sa
vanoriškai pasiaukoję šiam dar
bui. Mokyklos vedėja Aida 
Bublys-O'Meara. Tėvynės paži
nimo klasės mokytoja Laura 
Rukšėnaitė; Danutė Belzins-
kienė — specialiųjų projektų ir 
meno mokytoja; Audronė Majo-
roviene — dainų mokytoja; 
darželio mokytoja — Vaiva 
Bučmytė; pirmos klasės moky
toja — Ina Biliūnienė, antros 
klasės — Rimas Čepulis; tre
čiosios klasės — Virginija Ru-
binski; ketvirtos klasės — Vili
ja Nasvytytė — Klimienė, šeš
tos, septintos ir aštuntos klasės 
mokytojai: Remigijus Belzins-
kas — istorijos, Inga Adoma
vičiūtė — gramatikos, ir Auš
rinė Širvinskienė — litera
tūros. 

Aišku, mokyklos veikla bū

tų ne įmanoma be tėvelių 
paramos. Tėvų komiteto pirm. 
Marius Juodiš ius . Komitetas 
aktyviai dalyvauja mokyklos 
programų ruošime ir visoje 
mokyklos veikloje. Be to, Šv. 
Kazimiero lituanistinę mokyk
lą f inansiškai ir morališkai 
remia LB valdyba. Lietuvių 
fondas ir Švietimo taryba. 

Švietimo darbas neapsiribo
ja vien vadovėliais ir pratimų 
sąsiuviniais. Mokykla daug 
dėmesio skiria tautiniam ugdy
mui. Mokiniai supažindinami 
su lietuviškom tradicijom bei 
papročiais, reng ian t įvarias 
programas. Šiais metais mo
kykla atšventė Vėlines, moki
niai buvo supažindinti su ga
vėnios papročiais, gamino lietu
viškos eglutės papuošalus, — 
šiaudinukus, dažė margučyis, 
gamino verbas. Taip pat pa
minėjo Vasario 16 ir Kovo 11 d. 
šventes. 

Lietuvos laisvės 15 metų 
atkūrimo sukakties proga Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la Lietuvių kultūrinių darželių 
teritorijoje š. m. balandžio 16 
dieną užkasė savo laiko kap
sulę. Tą dieną mokytojai ir 
mokiniai vyko į Lietuvių dar
želius t r u m p a m minėjimui 
Taip pat atliko kapsulės užka
simo apeigas ir turėjo progos 
susipažinti su darželių lietuviš
ka apl inka, istoriniais žymių 
lietuvių biusta is , kaip Basa
navičiaus ir Maironio, bei ten 
sienoje iški lusiais Gedimino 
stulpais. 

Šį minėjimą pradėjome 
himnu ir invokaciją. Mokyklos 
vedėja Aida Bublytė-O'Meara 
pravedė minėjimo programą. 
Trumpu žodžiu pasidalino 
mintimis apie sunkią kovą už 
Lietuvos laisvę ir džiaugsmu ją 

a tgavus 1990 kovo 11 d. Dar
želio, pirmos klasės ir tėvynės 
pažinimo klasės mokiniai su
teikė lietuvišką nuotaiką, laiky
dami 15 trispalvių balionų. Visi 
buvo labai linksmai nusiteikę: 
da inavo ir žaidė ra te l ius . 
Kiekvieną klasė paruošė savo 
kapsulės įrašus. Tėvynės pa
žinimo klasė paruošė plakatą su 
simboliniais piešiniais, rodan

čiais, jog esame Amerikos lietu
viai. Darželio mokiniai nupiešė 
Lietuvos vėliavą, Vytį ir Gedi
mino stulpus. Pirma klasė 
sukūrė pasaką: „Mano kelionė į 
Lietuvą". Kiekvienas mokinys 
papasakojo, kaip jam atrodo 
Lietuva ir ką jis/ji norėtų 
matyti. Antra klasė paruošė 
knygelę, kurioje svarstė, kodėl 
mes lankome Lituanistinę 

mokyklą. Trečia klasė keliavo 
po Cleveland ir nufotografavo 
vietas, kuriose yra bet kokio 
lietuviško elemento. Ketvirta 
klasė surinko medžiagą apie 
leidžiamą lietuvių spaudą. 
Šešta klasė parašė rašinėlius: 
„Kaip mes padėsime Lietuvai 
po 10-ties metų". Septinta klasė 
apibūdino visas lietuviškas 
organizacijas Cleveland. Aš
tunta klasė surinko savo 
mėgstamiausias lietuviškas 
dainas. Jie taip pat nufilmavo 
šeštos, septintos ir aštuntos 
klasių dainavimo pamokas. 
Taip pat į kapsulę buvo sudėtas 
nuotraukų rinkinys, šių metų 
programos, klasių nuotraukos, 
mokinių bei mokytojų sąrašai, 
mokyklos kalendorius ir mo
kyklos nuostatai. Užkasant 
kapsulę kiekvienas mokinys 
galėjo užmesti po saują žemės. 
Jauniausi mokiniai paleido 15 
trispalvių balionų, linkėdami 
Lietuvai amžinos laisvė ir 
džiaugsmo. Šių metų abiturien
tės papuošė darželius pasodin-
damos 15 narcizų. Iš Darželių 
visi mokiniai, mokytojai, bei 
tėveliai išvyko pakilia nuotaika 
ir gerais įspūdžiais... 

Gegužės 21 d. švęsime 
mokslo baigimo metus ir iš
leisime 12 abiturientų: Ernestą 
Bartuškaitę, Ramunė Bartuš-
kaitę, Dainą Chmieliauskaitę, 
Aistę Degesytę, Aliną Čepuly-
tę, Eleną Juodišiūtę, Neris 
Klimaitę, Aleksą Narbutaity-
tę, Elzę Račkaitytę, Aliną 
Raulinaitytę, Katariną Stungy-
tę ir Laurą Tuljak. Linkim 
jiems sėkmės toliau siekiant 
mokslo ir nepamiršti tai , ką 
lituanistinė mokykla į jų širdis 
skiepijo: Išlikti lietuviais —. 
patriotais... 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t į L ie tuva : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n e 

r edakc i j a@draugas .o rg 
Administratorius - Vy ta s P a š k u s 

a d m i n i s t r a c i j a @ d r a u g a s . o r g 
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s R i m š e l i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t i ne@draugas .o rg 

ske lb imai@draugas .o rg 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTU GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGĄS-Š1FOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grcve: 847-718-1212 
www.iiiinoispain.com 

EDMUNDAS VENAS, MD, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sfe. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

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

Lietuviams sutvaricys dantis už poeramą kainą. 
Sustanmui kabeo anęįSka aite SetuvSkai. 

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

Chicago, !L 
Tel. 708422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKILJ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

Birutė Kasparavičienė Lietuviu paviljone demonstravo juostų 
audimą Tarptautiniame festivalyje (SPIFFS) St. Petersburg, FL., 
kuris vyko kovo 15-20 d. Elvyros Vodopaltenės nuotr. 

CLEVELAND, OH 

Originalus koncertas 
Gegužės 7 dienos vakare 

Cleveland Dievo Motinos para
pijos auditorijoje įvyko nepa
prastai žavus koncertas, kurį 
atliko sopranas Nida Grigala
vičiūtė su virtuoziškos pianistės 
Romos Bandzienės fortepijono 
palyda. Koncertą surengė Cle
veland Ateities klubas. Klubo 
vardu susirinkusią publiką pa
sveikino Nijolė Rukšėnienė. 
Pagaliau į sceną žengė solistė 
Nida Grigalavičiūtė ir pianistė 
bei akompaniatorė Roma Ban-
dzienė. 

Pirmoji programos dalis 
pradėta Tallat-Kelpšos trimis 
dainomis. Po to aidėjo Juozo 
Gruodžio, Giedros Gudauskie
nės ir Balio Dvarionio dainos, o 
toliau klausėmės Rossini, 
Puccini, Verdi operų arijų ir 
Algimanto Beržinsko dainos. 

Po ilgokos pertraukos, pub
likai sugrįžus į vietas, progra

ma buvo pradėta Pietro Mas-
cagni operos arija iš populiarios 
operos „Cavalleria Rusticana" 
ir Rirudolfo Frimi daina iš 
operetės ,,Rose Marie" Po to 
pianistė Roma Bandzienė nepa
pras ta i puikiai fortepijonu 
paskambino keturis M. K. 
Čiurlionio preliudus. Vėl skam
bėjo Strauss , Grieg, Rossini ir 
Loewe veikalai, juos užbaigiant 
Loewe sukurta daina iš ope
retės „My Fair Lady". 

Programai pasibaigus, pub
lika sukėlė audringas ovacijas 
ir programos dalyvės buvo 
apdovanotos gėlių puokštėmis. 
Publika dar ilgai neskubėjo iš 
salės, paskui nusileido laiptais 
žemyn į parapijos salę. kurioje 
buvo paruoštos puikios vaišės. 

Koncerto dalyviai yra dė
kingi rengėjams už tokį įspū
dingą ir kultūringą vakarą. 

A u r e l i j a M. Rala.šaitiene 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iiiinoispain.com


NOMINACINES BYLOS SĖKME PRIKLAUSYS 
IR NUO MŪSŲ VALSTYBĖS POZICIJOS 

Ne tik senosios mūsų sos
tinės — Trakų krašto, bet ir vi
sos šalies kultūros, istorinių 
vertybių puoselėtojai nekan
triai laukia, kada UNESCO 
Pasaulio paveldo centre bus 
svarstoma Trakų istorinio na
cionalinio parko įtraukimo į 
Pasaulio paveldo sąrašą, nomi-
nacinė byla. 

Pasaulio paveldo sąraše jau 
yra įrašyti Vilniaus senamiestis 
(1994 m.), Kuršių nerija (2000 
m.) ir Kernavės archeologinė 
vietovė (2004 m.). Trakų isto
rinio nacionalinio parko nomi-
nacinė byla UNESCO buvo pri
statyta pernai sausį. Plačiau 
apie šį svarbų įvykį „Draugo" 
skaitytojams sutiko pakalbėti 
Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos generalinė sekretorė 
Asta Di rmai tė . 

— Ne t a ip seniai sužino
jome, jog UNESCO P a s a u l i o 
pave ldo c e n t r e r e n g i a m a s i 
svars ty t i k laus imą dėl Tra 
kų i s t o r i n i o n a c i o n a l i n i o 
p a r k o į t r auk imą į P a s a u l i o 
pave ldo sąrašą. Mūsų skai
t y to j ams b ū t ų į d o m u pla
č iau sužinot i apie šio p a r k o 
nominac inę bylą. 

— Visų pirma norėčiau 
pasidžiaugti pasiūlymu Trakų 
istorinį nacionalinį parką 
įtraukti į Pasaulio paveldo 
sąrašą. Šis objektas be abejonės 
vertas tapti pasaulio paveldo 
objektu. Pirmąkart Trakų is
torinio nacionalinio parko nomi-
nacinė byla Pasaulio paveldo 
centrui buvo pateikta 2004 m. 
pradžioje, siūlant į Pasaulio 
paveldo sąrašą Trakų istorinį 
nacionalinį parką įtraukti kaip 
kultūros ir gamtos vertybę. 
Susipažinę su pateikta medžia
ga, Pasaulio paveldo centro dar
buotojai atkreipė dėmesį, kad 
nacionalinis parkas nėra pa
saulyje unikali gamtos vertybė, 
todėl susipažinti su 2004 m. 
rugpjūčio 24-27 d. Pasaulio pa
veldo centro prašymu Trakuose 
lankėsi Tarptautinės paminklų 
ir istorinių vietų tarybos <ICO-
MOS) ekspertė Vera Dvorža-
kova. Ekspertė susipažino su 
istorinio nacionalinio parko te
ritorija, jos valdymu ir teisine 
baze, aplankė beveik visas la
biausiai vertingas Trakų isto
rinio nacionalinio parko vertes: 
Salos pilį. Pusiasalio pilį. Trakų 
parapijinę bažnyčią, Senąsias 
karaimų kapines. Karaimų ke-
nesą, Trakų senamiestį. Senųjų 
Trakų kaimą, Serapiniškių kai
mą, Vainikėlių kaimą, Plomėnų 
omitologinį draustinį, Užu
trakio dvaro sodybą, plaukė 
Galvės ir Skaisčio ežerais. 
Atsižvelgiant į šio vizito rezul
tatus, šių metų pradžioje Pa
saulio paveldo centrui buvo 
pateikta atnaujinta ir papildyta 
Trakų istorinio nacionalinio 
parko nominacinė byla, siūlant 
Trakų istorinį nacionalinį par
ką į Pasaulio paveldo sąrašą 
įtraukti kaip kultūrinį krašto
vaizdį. 

Nominacinę bylą ruošė 
Kultūros ministro sudarvta 

darbo grupė, vadovaujama Tra
kų istorinio nacionalinio parko 
direktoriaus Gintaro Abaravi
čiaus. O Pasaulio paveldo ko
mitetui ją pateikė kul tūros mi
nistras Vladimiras Prudniko
vas. 

— Kiek l a i ko n o m i n a c i n ė 
by la bus s v a r s t o m a ? 

— Kada bus pr i imtas spren
dimas dėl Trakų istorinio na
cionalinio parko į t raukimo į 
Pasaulio paveldo sąrašą, sunku 
pasakyti. Vadovaujantis Pasau
lio kultūros ir gamtos paveldo 
globos konvencija ir šios Kon
vencijos įgyvendinimo gairėmis, 
visų pirma nominacinę bylą turi 
įvertinti Pasaulio paveldo cen
tro specialistai, vėliau — siū
lomą objektą aplanko tarptau
tiniai UNESCO deleguoti ICO-
MOS (kultūros paveldo) arba 
IUCN (gamtos paveldo) specia
listai. Jų pastabos ir rekomen
dacijos yra pa te ik iamos Pa
saulio paveldo komitetui, kurio 
sesijos vyksta kar tą per metus. 
Artimiausia, 29-oji, Pasaulio 
paveldo komiteto sesija vyks 
š.m. liepos mėnesį Durban 
mieste Pietų Afrikoje. Nors ir 
labai norėtųsi, kažin, ar Trakų 
istorinio nacional inio parko 
įtraukimo į Pasaul io paveldo 
sąrašą klausimas bus spren
džiamas jau šioje komiteto sesi
joje. Vėlgi, — vadovaujantis Pa
saulio kultūros ir gamtos pavel
do globos konvencijos įgyven
dinimo gairėmis, komiteto sesi
joje gali būti svarstoma tik vie
nas šalies pate iktas prašymas. 
Tuo tarpu Lietuva, ka r tu su ki
tomis devyniomis valstybėmis 
jau anksčiau yra pateikusi 
prašymą į Pasau l io paveldo 
sąrašą įtraukti Struve dienovi
dinio lanko geodezinius punk
tus. Norėčiau pabrėžti , kad nors 
mes mažai žinome apie iškilaus 
mokslininko Fr iedr ich Georg 
VVilhelm Struve (1793—1864) ir 
jo kolegų darbus bandan t ištirti 
ir nustatyti Žemės dydį ir for
mą, 1816—1852 metais sudary
ta trianguliacijos grandinė yra 
vienas iš didžiausių ir įspūdin
giausių mokslinių darbų. Jeigu 
10 valstybių siūlymas bus pri
imtas. F. G. W. St ruve dienovi
dinio lanko geodeziniai punktai 
taptų ilgiausiu paminklu pa
saulyje. 

— K a d a r e a l u t i k ė t i s , 
k a d T r a k a i t a p s P a s a u l i o 
paveldo o b j e k t u ? 

— Greičiausiai tai bus 
2006-aisiais. Beje, tais metais 
30-oji Pasaulio paveldo komite
to sesija gali įvykti... Vilniuje. 
Lietuva yra pateikusi tokį pa
siūlymą, o sprendimas bus pri
imtas Durban vyksiančioje 29-
oje komiteto sesijoje. 

Ar pavyks įgyvendinti šį 
siekį labiausiai priklauso nuo 
mūsų pačių. M u m s pat iems, 
Lietuvos piliečiams, turėtu, būti 
svarbu išsaugoti Traku istorinio 
nacionalinio pa rko vertes ir 
labai atidžiai s tebėt i Trakų 
miesto plėtrą. Valstybė, siūly
dama pasaul in iu mas tu pri
pažinti vieną gražiausių Lie-

Vnt : ' i m r n r t 

tuvos vietovių, visų pirma pati 
privalo rūpint is ir užtikrinti 
nustatytos nominuojamos vie
tovės verčių užtikrinimą, t.y. 
įgyvendinti paveldosauginius ir 
apl inkosauginius planus, iš
saugoti kultūrinio krašto
vaizdžio unikalumą ir nedidinti 
į Pasaulio paveldo sąrašą no
minuojamos teritorijos urbani
zacijos. Prisimenant ICOMOS 
ekspertės žodžius, — ypatingai 
svarbu išsaugoti Karaimų kara
liškųjų laukų, Plomėnų orni-
tologinio draustinio, Užutrakio 
dvaro teritorijas. 

— Ka ip i r paga l kokius 
k r i t e r i j u s į P a s a u l i o paveldo 
są rašą y r a į t r auk i ami tok ie 
a r p a n a š ū s ob jek ta i? 

— Šie kriterijai yra nu
rodyti Pasaulio kultūros ir gam
tos paveldo globos konvencijoje 
ir šios Konvencijos įgyvendini
mo gairėse. 1972 m. priimta 
Konvencija, kurią yra ra t i 
fikavusios 178 valstybės, y ra 
pamatinis pasaulio tautų doku
mentas, apibrėžiantis kas yra 
pasaulinės reikšmės gamtos ir 
kultūros paveldas, kodėl ir kaip 
jį reikia saugoti, kokiomis prie
monėmis yra vertinami kiek
vienoje pasaulio valstybėse 
esantys paveldo objektai ir pan. 

Kaip jau minėjau, spren
dimus dėl objektų įtraukimo į 
Pasaulio paveldo sąrašą priima 
Pasaulio paveldo komitetas. Į 
Pasaulio paveldo komitetą 
renkami 21 valstybės atstovai 
šešerių metų laikotarpiui. 
Kiekvienais metais perrenkami 
trečdalis komiteto narių. Šiuo 
metu komiteto nariais y r a 
Argentinos, Benino, Čilės, 
Egipto. Indijos, Japonijos, 
Jungtines Karalystės ir Šiaurės 
Airijos, Kinijos, Kolumbijos, 
Kuveito, Libano, Lietuvos, Ny
derlandų, Naujosios Zelandijos, 
Nigerijos, Norvegijos, Omano. 
Pietų Afrikos, Portugalijos, 
Rusijos Federacijos ir Sent 
Lusija valstybių atstovai. 2003 
metų rudenį į šį prestižinį 
komitetą buvo išrinkta Lietuva, 
komitete atstovaujanti taip pat 
Latviją ir Estiją. Toks pasaulio 
valstybių pasitikėjimas mūsų 
valstybe įpareigoja rūpintis ir 
saugoti ne tik mūsų šalies, bet 
ir viso pasaulio kultūros ir gam
tos paveldą. 

Pasaulio paveldo komitetas 
yra a tsakingas už Pasaulio 
paveldo konvencijos įgyvendi
nimą ir sprendžia dėl objektų 
įtraukimo į Pasaulio paveldo 
sąrašą. Jis tiria į sąrašą įtrauk
tų objektų būklę ir įpareigoja 
dalyvaujančias šalis imtis 
priemonių, jeigu objektai ne
atitinka keliamų reikalavimų. 
Komitetas taip pat yra atsa
kingas už Pasaulio paveldo 
fondo lėšų skyrimą tiems objek
tams, kuriems reikalinga re
konstrukcija ar restauracija, 
objektams, kuriems iškyla pa
vojus, ta ip pa t mokymams, 
šviečiamajai veiklai. 

— Kokie objektai suda ro 
P a s a u l i o p a v e l d o sąrašą? 

— Šiuo metu Pasaulio są
raše yra 788 vietovės. Iš jų 611 
— kultūros paveldo objektai 
(istoriniai miestai ir vietovės, 
kultūrinis kraštovaizdis ir netgi 
industriniai miestai, ir pan.), 
154 gamtos paveldo objektai 
(natūrai heritage sites — fasili-
jų sanklodos, biosferos rezer
vatai, šlapžemės, tropiniai miš
kai ir kt.), taip pat 23 mišrūs 
objektai (mixed sites — vieto
vės, turinčios ir gamtos, ir 
kultūros paveldo bruožų). 

Pasaulio paveldo objektai 
yra 134 valstybėse. J šį gar
bingą sąrašą gali būti įtrauktas 
visas senamiestis (Roma, Flo
rencija, Vilnius, Ryga, Talinas, 
Krokuva ir kt.) arba tik ne
didelis objektas (bažnyčia, vie
nuolynas, pilis, sala ir k t ) . } 
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Pasaulio paveldo sąrašą taip 
pat gali būti įtraukti dviejų ar 
daugiau šalių teritorijoje esan
čios vietovės, dažniausiai tai 
liečia gamtos paveldą (Belovežo 
giria, esanti Baltarusijos ir 
Lenkijos teritorijose). 

Kiekvienai valstybei yra 
didelė garbė savo krašte turėti į 
Pasaulio paveldo sąrašą įtrauk
tas vietoves ar objektus. Es
minis Konvencijos nustatytas 
principas, apibrėžiantis vieto
vės ar objekto galimybę būti 
į trauktai į Pasaulio paveldo 
sąrašą, — išskirtinė pasaulinės 
reikšmės vertė ir autentišku
mas. Tam, kad siūlomas objek
tas Pasaulio paveldo komiteto 
sprendimu būtų į trauktas į 
Pasaulio paveldo sąrašą, turi 
būti praeitas ilgas keleto metų 
kelias, sąžiningai ir profesiona
liai atliktas lyginamasis ates
tavimas, sulaukta tarptautinių 
ekspertų įvertinimo. 

— Teko gi rdėt i i r ap ie 
P a s a u l i o pave ldo pavojuje 
sąrašą , n o r ė t u m e a p i e ta i 
d a u g i a u sužinoti... 

— Pasaulio paveldo pavoju
je sąraše (World Heritage List 
of Danger) šiuo metu yra 35 
pasaulinės vertės objektai, ku
rie dėl gamtos kaprizų arba, 
deja, dėl žmogaus sąmoningų ar 
nesąmoningų klaidų, yra pavo
jingai arti išnykimo ribos arba 
jų unikalumui ir autentiškumui 
gresia pavojus. Tikriausiai ne
labai sunku suprasti, kodėl 
šiame sąraše — net penkios 
Kongo Demokratinėje Respub- j 
likoje arba dvi Afganistane i 
esančios vietovės, kitos silpnos 
ekonomikos, karų ar žemės 
drebėjimų nualintos vietos, 
tačiau šiame sąraše taip pat — 
Everglades nacionalinis parkas 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, Baku senamiestis Azerbai
džane ar Koelno katedra Vo
kietijoje. Daugiau informacijos 
galima rasti Pasaulio paveldo 
centro interneto svetainėje 
www.whc.unesco.org 

— Kokie svarb iaus i argu
m e n t a i T rakų is tor inį na
c ional in į p a r k ą į r a š y t i į 
Pasau l io pave ldo sąrašą? 

— Visų pirma aktualu ir 
svarbu tai, kad parkas buvo 
įsteigtas vaizdingiausiame ir 
turtingiausiame Lietuvoje gam
tos, istorijos bei kultūros verty
bėmis Trakų ežeryno kultūri
niame kraštovaizdyje, ilius
truojančiame žmogaus ir gam
tos darnaus sambūvio tūkstant
metę istoriją bei lietuvių tautos 
ir kitų etninių mažumų ge
bėjimą išmoningai panaudoti 
unikalią gamtinę aplinką vals
tybės kūrimui, savigynai ir 
saviraiškai, nežalojant gamtos 
natūralumo ir grožio. Šios teri
torijos kraštovaizdyje valsty
bingumo pėdsakus paliko viena 
didžiausių viduramžių Europos 
valstybių — Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė. Čia įsirašė 
svarbiausieji Europos istorijos 
įvykiai, pasiliko vertingiausias 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bei 
kitų Rytų Europos tautų dvasi
nis ir medžiaginis paveldas. 

— Kaip p r i e šio s v a r b a u s 
k l aus imo p r i s i d e d a m ū s ų 
ša l ies poli t ikos, verslo, kul
t ū r o s nevyr iausybinių orga
nizacijų atstovai? 

— Trakų istorinio krašto
vaizdžio unikalumo išsaugoji
mas privalo rūpėti ne tik 
atsakingiems pareigūnams, o 
mums visiems. Visiems, ku
riems brangios Lietuvos valsty
bingumo ištakos. Drįstu ma
nyti, kad atsakingas ir profe
sionalus mūsų pačių požiūris į 
Trakų istorinį nacionalinį par
ką yra netgi svarbesnis negu 
tarptautinis pripažinimas. 

Kalbėjosi 
Kęstutis P ranckev ič ius 

DANUTE BINDOKIENE 

Nepasislėpsi net po šluota 

Kai stambieji pramonininkai , visuome
nė a r valdžia nemato akis badančių 
socialinių neteisybių, kenksmingos 

žmonių sveikatai a r žalingos gamta i veiklos, 
kar ta is į tai dėmesį atkreipti priverčia žur
nalistai ir rašytojai. 

Taip praėjusio šimtmečio pradžioje mais
to, ypač mėsos, paruošimo pramonę supur tė 
Upton Sinclair romanas „The Jungle", kuria
me aprašomos baisios darbo sąlygos, sani ta
rinių taisyklių a r net žmoniškumo nesilaiky
mas Čikagos skerdyklose (beje, pagrindiniai 
to romano veikėjai yra lietuviai). 

Taip prieš maždaug pusšimtį me tų Ame
riką nustebino ir papiktino Rachel Carson 
knyga „Silent Spring" apie vandenų ir žemės 
teršimą pačiais pavojingiausiais nuodais , be 
atodairos juos verčiant į upes, ežerus, pilant į 
sąvartynus. Jos surinkti ir paskelbti duome
nys, nors sus i laukė daug kri t ikos ir net 
grasinimų, pr iver tė ne tik JAV valdžią, bet ir 
eilinius gyventojus labiau susirūpint i aplin
kosauga. Nors gamtai padaryta žala dar toli 
gražu nepanaik in ta , bet j au daug pasiekta . 
Svarbiausia — įskiepyta eiliniam gyventojui, 
kad gamtosauga nėra „kažkieno" rūpest is : vi
si esame už savo aplinką atsakingi. 

Šiemet išleista kita, kupina bauginančios 
statistikos ir prielaidų, knyga, kur i galbūt 
atliks tą patį vaidmenį, kaip aukščiau pami
nėtosios. Tai Robert O'Harrovv, J r , , tNo Place 
To Hide" (Free Press; 348 psl.). 

Autor ius i šsamiai p r i s ta to šiuo me tu 
pačią opiausią Amerikos problemą: asmeniš
kų, net slapčiausių, duomenų apie kiekvieną 
šio kraš to gyventoją rinkimą ir sandėliavimą 
kompiuterių bazėse. Tai atlieka kelios milži
niškos bendrovės, pvz.: „LexisNexis", ,„Ac-
xiom", ChoicePoint", „Seisint" ir kt . Autorius 
cituoja „Seisint" įmonės technologinės siste
mos vadovą, teigiantį, kad jie turi žinias apie 
kiekvieną JAV gyventoją... 

Ką šie kompiuteriniai „vorai", apraizgę 
visas informacijos sritis, veikia su tais su
r inkta is duomenimis? Ogi juos parduoda 

įvairioms verslo įmonėms, bendrovėms, fir
moms, kurios visuomet ieško naujų klientų. 
Po 2001 m. rugsėjo 11-osios šių duomenų ba
ze pasinaudoja ir JAV teisėsaugos bei valsty
bės apsaugos įstaigos, ieškodamos nelegalių 
imigrantų, teroristų ir kitokių nusikaltėlių. 

Eiliniam žmogui net į galvą neateina, kad 
jis nuolat sekamas , apie jį renkama informa
cija. Nebėra paslaptis nei jo „Sočiai Security" 
numeris , nei motinos mergaut inė pavardė, 
kuri panaudojama kaip apsauga, at idarant 
banke sąskaitą, išsiimant kredito kortelę ar 
kt. Sakoma, kad apie 30 mln. Amerikos gy
ventojų, norėdami išvengti nepageidaujamų 
telefono skambučių, turi telefono numerį, ne
įrašytą abonentų knygoje. Tačiau ta i menka 
apsauga: ka ska r t , kai paskambiname ne
mokamu 800 tel. numeriu iš savo namų, mū
sų numeris užregistruojamas ir „paslaptis" 
— jau nepaslapt is . Dar patogiau informaciją 
r inkti , kai panaudojamas in terne tas , nes 
žmonės per grei tai pasitiki svetimais ir su
teikia net pačią slapčiausią informaciją apie 
save, savo šeimą, santaupas ir pan. 

Neseniai paaiškėjus, kad „ChoicePoint" 
pardavė daugybę informacijos vienetų gali
miems sukčiams, kilo nemažas subruzdimas. 
Juo labiau, kad pati naujausia žmonių api
plėšimo forma šiuo metu yra tapatybės va
gystė. T u r i n t asmens t apa tybės įrodymo 
duomenis, bet kas gali pasinaudoti jo kredito 
kortele, iššluoti banko sąskaitą ir padaryti 
kitų nuostolių. 

Kur pasislėpti nuo visamatančių akių, 
visagirdinčių ausų? Knygos „No Place To 
Hide" autor ius patarimo neduoda. Kol kas, 
atrodo, nei j is , nei kas kitas to negali pasa
kyti. Po įvykusių apgavysčių, duomenų kau
pimo bendrovės prižada būti atsargesnės, 
bet, deja, neprižada atsisakyti šnipinėjimo. 
Visgi ši knyga labai akivaizdžiai parodo kom
piuterinės eros pavojus ir priverčia kiek
vieną susimąstyt i : jei niekas manęs neapsau
gos, ką galiu padaryti pats , kad netapčiau 
tapatybės vagystės auka? 

KURI KELIONE [DOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 
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Neperšlampamose kuprinėse tūnojo atsarginės 
kojinės, fotoaparatai ir dideli galingi žiūronai. 
Akis nuo saulės ir vėjo saugojo tamsūs, panašūs į 
slidininkų, apsauginiai akiniai. Tikrai atrodėme, 
kaip Antrojo pasaulinio karo desantininkai. 

Pasileidome į ilgą, bet įdomų, nors ir su sun
kiais batais klampojimą per pakrantės sniegus. 
Kaip ir kituose išsilaipinimuose, mus lydėjo pa
tyrę vadovai. J a u pirmą dieną mums pasisekė 
pamatyti net keturias pingvinų rūšis, įskaitant ir 
būdingą baltai-jūodą Adelės pingviną. Koks tai 
nepaprastas ir neužmirštamas j ausmas , kai 
prieini prie kolonijos, kur gyvena, miega, ilsisi, ar 
svajoja(?) gal šimtai tūkstančių pingvinų! Zoolo
gišku požiūriu, jie yra paukščiai, nors ir neskrai
do. Jų tikras gyvenimas ir maitinimasis yra van
denyje, nors praleidžia daug laiko ir sausumoje — 
ant smėlio, uolų ar sniego. Girdėjosi kai kurių 
mažų. tik ką išperėtų, pingviniukų klykavimai. 
Matėme, kai vienas (Skua) paukštis nusinešė 
beklykiantį mažutėlį pingviną. Praėjome pro vie
ną didelį negyvą dramblinį ruonį, ant kurio dar
bavosi ruja didelių paukščių (petrel), kartais va
dinamų jūros maitvanagiais. 

Po pietų — dar vienas išsilaipinimas Decep-
tion saloje ir žygis į apleistą, jau nebenaudojamą, 
banginių medžiotojų stotį. Visa ši sala yra dar 
veikiančio (paskutinis išsiveržimas — 1971) 
ugnikalnio iš vandens išsikišusių keterų žiedas. 
Pasirodo todėl čia esama ir karšto vandens šal
tinių, nešančių savo karštą vandenį į antarkt inę 
jūrą. Mokslininkai tvirtina, kad čia, giliai po šal
tu vandeniu, yra vis dar ištirpusi vulkaninė mag
ma. Drąsuoliai 'kvailiai0) įšoko net pasimaudyti, 
o žmona tik fotografavo. Palikdami šią salą, kil-
vateryje pastebėjome du išnėrusius banginius. 

Maudynėj! virš ugnika ^cpption saloje. 

mums lyg norinčius „sudie" pasakyti. Po vaka
rienės laivo patarnautojai mus grąžino į kalėdine 
nuotaiką, surengdami trumpą filipinietišką prog
ramą, ją pavadinę „Celebration of Joy". 

Per keletą vėlesnių dienų mes panašiai išsi
laipindavome kitose salose, ir tik du kartus teko 
laimė išlipti ne salose, bet pačiame Antarktikos 
žemyne. Paradise įlankoje netikėtai pamatėme 
keletą Weddell ruonių, patogiai įsitaisiusių ant 
pro šalį plaukiančios ledo lyties. Jų patelės yra 
didesnės negu patinai, išauga iki per 1,000 svarų 
ir iki 10 pėdų ilgumo! Ten teko apžiūrėti ir dar 
veikiančią Čili valstybės mokslinę tyrinėjimų 
stotį. 

Labai įdomus fenomenas Antarktikoje, gal 
kiek primenantis mums geriau žinomą vaivo
rykštę, yra vadinamoji aureolė (halo), kai saulės 
arba ir mėnulio šviesos spinduliai taip atsimuša 
ir lūžta nuo debesyse ir rūke esančių ledo 
kristalų, kad stebėtojas mano 15-20 laipsnių virš 
horizonte matąs tris saules ar tris mėnulius. Ir 
tik ta vidurinioji yra tikra. 

Neko Harbor įlankoje aplankėme keletą 
šimtų Gentoo rūšies pingvinų, tingiai besiilsinčių 
ant stataus kranto kopų. Jie, kaip ir beveik visi 
pingvinai, turi juodą nugarą ir baltą priekį, bet 
priedo dar puikuojasi oranžiniu snapu. Prisi
miniau seniai matytą paveiksliuką, kur vienas 
pingvinas skundžiasi kitam: „Tas begėdis, pa
vogęs mano žmoną, vilkėjo juodu švarku ir baltais 
marškiniais". Taip, jie visi labai vienodai atrodo, 
taip, kaip ir mes. išsibarstę po sniegynus, visi su 
raudonomis striukėmis. Kopdami į tą aukštą 
pingvinų peryklą, rungtyniavome su kylančiais ir 
nusileidžiančiais pingvinais ir pavydėjome jiems 
jų pusiausvyros išlaikymo gabumų. Niekaip 
nesupratome, ko jie ten taip skubėjo, ar ko ieško
jo. Stovėjome ilgai, ir negalėjome atsistebėti tuo 
dviejų krypčių pingvinų „vieškeliu". 

Žygiuojant palei krantą, buvo matyti didingi. 
melsvai tamsūs ledynai. Ar tas neapsakomai 
didingas grožis tikrai gali būti mūsų Žemė? Kur 
ne kur pasirodydavo mažesni plyšiai ar net di
džiulės prarajos. Labai džiaugėmės, sustoję Neko 
Harbor, nes dabar galėjome girtis buvę visuose 
septyniuose pasaulio žemynuose Antarktikoje 
žemynas turi 18,500 myliu ilgumo kranto liniją, 
daugiausia apsuptą sunkiai prieinamais ledy
nais. Bus daugiau . 

http://www.whc.unesco.org
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IŠTEKĖTI UZ ARABO 
NE TAIP LENGVA 

ANATOLI1US LAPINSKAS 

Europa raukosi, kai į ją le
galiai ir nelegaliai plūste plūsta 
kitų rasių žmonės, tačiau, pa
sirodo, lygiai taip pat nepatenk
intos ir turtingos arabų šalys, 
kai į jas keliasi gyventi kitos ra
sės užsieniečiai nemusulmonai. 

Jungtiniai Arabų Emyratai 
savo turtais (BVP - 66.3 mlrd. 
JAV dolerių, gyventojų - 2,5 
mln. Lietuvos BVP - 12,2 mlrd. 
dol., gyventojų - 3,5 mln.) vilio
ja ten apsigyventi ne vieną 
europietį, tarp jų galbūt ir lietu
vį. Tačiau ši šalis stengiasi 
apsaugoti savo tautinį, rasinį ir 
religinį identitetą, todėl užsie
niečiams ir ypač užsienietėms 
ten pakliūti ne taip lengva. 

Jungtiniai Arabų Emyratai 
nenori, kad jų piliečiai tuoktųsi 

su užsieniečiais. Vyriausybės 
finansuojama institucija - JAE 
Santuokų fondas (UAE Marria-
g.e Fund) teigia, kad mišrios 
santuokos, ypač su nemusul-
monais gresia socialiniam pas
tovumui. 

Fondo teigimu, 28 proc. iš 
2,5 mln. šalies gyventojų yra 
susituokę su užsieniečiais, o 79 
proc. vyrų, išsiskyrusių su savo 
arabėmis žmonomis, ketina 
vesti užsienietę. Matyt, jau vien 
dėl šios priežasties, ateityje 
užsienietėms moterims iki 40 
metų amžiaus ketinama neiš
duoti įvažiavimo vizų, nors jos 
ir keliautų su vyru, kaip to rei
kalauja musulmonų papročiai. 

Santuokų fondo vadovas 
Jamal Al Bah įrodinėja, kad 
šalies vyriausybė turėtų įvesti 
taisykles sumažinti ar net už-

Gražiomis arabėmis susižavi ir 
europiečiai, nors į mišrias vedybas 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose 
žiūrima neigiamai. 

drausti mišrias santuokas, kaip 
kad padaryta gretimoje arabų 
šalyje - Omane. Tokios san
tuokos, anot fondo vadovo, ska
tina narkotikų vartojimą, didi
na skyrybų skaičių, naikina 
šalies arabišką ir musulmo-

Padėka tautiečiams iš Kalifornijos 
Kazio Karužos vardas įam

žintas Vilkaviškio miesto istori
joje, Krašto muziejuje, Vilka
viškio rajono Žaliosios Vinco 
Žemaičio pagrindinėje mokyklo
je, P. Karužos šaulių kuopoje, 
minimas Šaulių sąjungoje, bet, 
sakyčiau, svarbiausia jis likęs 
jaunų žmonių širdyse. 

J a u 10 metų praėjo, kai 
LŠSI garbės šaulys, Vilkaviškio 
miesto garbės pilietis, LŠSI J. 
Daumanto šaulių kuopos vadas 
Kazys Karuža pirmą kartą 
suteikė finansinę paramą Žalio
sios V. Žemaičio pagrindinės 
mokyklos jauniesiems šau
liams. Tada šauliukai pasipuo
šė naujomis uniformomis, jų 
gretos padidėjo, patys jaunieji 
šauliai tapo savotiškais jau
naisiais Tėvynės gynėjais. Nuo 
to karto su K. Karuža ryšiai 
augo, sustiprėjo. Jo finansinės 
paramos dėka vyksta visi 
svarbesni P. Karužos šaulių 
kuopos renginiai, į kuriuos 
pakviečiami Pilviškių, Kybartų, 
Kudirkos Naumiesčio kuopų 
šauliai. 

Praeitų metų rugsėjo 18 d. 
Žaliosios V. Žemaičio pagrin
dinėje mokykloje vyko jaunųjų 
šaulių padėkos LŠSI J. Dau
manto kuopos vadui Kaziui 
Karužai už paramą įsigyti uni
formų komplektus popietė. Už 
1.000 dolerių 25 jaunieji šau
liai pasipuošė uniformomis. Tą 
dieną padėkos žodžius K. Ka
ružai tarė ne tik šauliukai, bet 
ir mokvklos vadovvbė. mokyto

jai. I šventę buvo pakviesti 
Kudirkos Naumiesčio jaunieji 
šauliai su kuopos vadu Antanu 
Varankovu. 

Eilę metų Kalėdų proga 
K. Karuža paruošia vaišes jau
niesiems šauliams. Šiais me
tais mūsų geradaris norėjo 
visus jaunuosius šaulius su
burti po vienu stogu prie kalė
dinio vaišių stalo, bet to padary
ti negalėjo, nes dėl finansinių 
sunkumų atskiroms mokykloms 
atvykti į Vilkaviškį nepavyko, 
todėl krepšiai saldainių buvo 
padalinti naujųjų šaulių bū
riams. K. Karužai padėkos žo
džius taria Pilviškių kuopos 
jaunieji šauliai ir jų vadovė 
Vilma Staugaitienė; Alvito ir 
Kybartų pagrindinių mokyklų, 
Kybartų Kristijono Donelaičio 
gimnazijos jaunieji šauliai ir jų 
vadovė Dalė Uldinskienė, Pa
jevonio vidurinės mokyklos jau
nieji šauliai ir jų vadovas 
Audrius Buraga, Vištyčio Petro 
Kriaučiūno vidurinės mokyklos 
jaunieji šauliai ir jų vadovas 
Vitalijus Gaidys, Kudirkos 
Naumiesčio kuopos jaunieji 
šauliai ir kuopos vadas An
tanas Varankovas, Žaliosios 
Vinco Žemaičio pagrindinės 
mokyklos jaunieji šauliai ir 
mokyklos direktorė Daiva Pač-
kauskienė, Sūduvos vidurinės, 
Vilkaviškio pagrindinės mokyk
los, S. Nėries vidurinės moky-
los, „Aušros'" vidurinės mokyk
los jaunieji šauliai ir P. Karužos 
kuopos vadas. 

Negalima nepaminėti kito 
mūsų kraštiečio, gyvenančio 
Kalifornijos valstijoje, Alfonso 
Tamošaičio (Alfonse Tumas) su 
a.a. jo žmona Inga ir sūnumi 
Jurgiu (George Tumas), kurie 
suprasdami padėtį Lietuvoje, 
nepagailėjo savo santaupų ir, 
per Tautos fondą parėmė Žalio
sios V. Žemaičio pagrindinę mo
kyklą. Už jų paaukotus pinigus 
mokykla nupirko 5 kompiute
rius ir štai jau 4 metai moki
niai mokomi ja is naudotis ne 
tik per informatikos pamokas, 
bet ir puikiai pritaikomi ma
tematikos pamokose atliekant 
matematikos užduotis. Drįstu 
pastebėti, kad ta i iki šiol vie
ninteliai mokykloje kompiute
riai, kuriais naudojasi moks
leiviai. Valstybė šiam tikslui 
kol kas nenupirko nė vieno ir, 
jei jei ne tautiečių parama, 
nežinau, kaip mūsų mokyklos 
mokiniai išmoktų dirbti su 
kompiuteriu. Už visa tai Tumas 
nepaprastai dėkingi mokyklos 
moksleiviai, mokytojai ir as
meniškai mokyklos direktorė 
Daiva Pačkauskienė. 

Šių brangių tautiečių: Ka
zio Karužos, Alfonse ir Inga 
Tumas, George ir Victoria Tu
mas vardai įrašyti į Vilkaviš
kio rajono Žaliosios Vinco Že
maičio pagrindinės mokyklos 
istoriją. 

Romualdas Ramanauskas 
Vilkaviškio P. Karužos 

šaulių kuopos vadas 

nišką paveldą. Galų gale tai 
didina vietos netekėjusių mo
terų skaičių. 

Kadangi Persų įlankos ša
lyse senmerge laikoma jau 30 
metų moteris, fondas neseniai 
įsteigė 20 tūkst. dirhamų (5,5 
tūkst . dolerių) premijas savo 
šalies piliečiams, kurie susi
tuoks su vyresnėmis - per 30 
metų - moterimis. Šie pinigai 
skiriami prie įprastos 70 tūkst. 
d i rhamų (19 tūkst . dolerių) 
sumos, skiriamos jaunosios 
kraičiui ir vestuvių išlaidoms 
padengti , žinoma, jei besi
tuokiantieji yra šalies piliečiai. 

Prieš 10 metų vykę tyrimai 
parodė, kad dauguma Emyratų 
vyrų -neketina tuoktis. Todėl 
1992 m. kaip tik ir buvo įkurtas 
Santuokų fondas, veiklos pra
džiai gavęs mūsų akimis, fan
tastišką šalies prezidento šei
cho Zayed bin Sultan al-Na-
hayan „Dovanėlę" - 440 mln. 
dolerių (netoli pusantro milijar
do litų). 

Taupydamas šiuos pinigus, 
fondas organizuoja masines 
vedybas daugybei iš visos šalies 

Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindines mokyklos S klases mokiniai matematikos-informatikos kabinete. Šiam 
kabinetui kompiuteriai nupirkti už Alfonse. Inga. George ir Victoria Tumas paaukotus pinigus. 

surinktų porų. Fondas taip pat 
skiria pinigines premijas vy
rams, vedantiems našles ir iš
siskyrusias moteris. 

Pačios skyrybos JAE visuo
menėje sukelia daugybę prieš
taravimų. Statistika rodo, kad 
tik 4 proc. išsiskyrusių JAE 
moterų turi vidurinį išsilavi
nimą, tik 1 proc. yra baigę 
aukštąjį mokslą. JAE remia 
švietimą ir vis daugiau moterų 
įstoja į kolegijas ir universite
tus, taigi tikėtina, kad ateityje 
ten skyrybų mažės. Tačiau 
vietos papročiai reikalauja, kad 
merginos tekėtų jaunos, beje, 
dažniausiai už pusbrolio. Emy
ratai vienu metu nori, kad mer
gaitės sektų tėvų tradicijomis, o 
iš kitos pusės skatina švietimą 
ir tikisi turėti naudos iš išsila
vinusių moterų. 

Taigi Emyratų mergai tės 
atsiduria prieš nelengvą pasi
rinkimą: jaunai ištekėti ir to
liau nesilavinti, siekti mokslo ir 
galbūt likti netekėjėle, dar vie
nas atvejis - galima skyrybų 
byla, suprantama, irgi negali 
kelti jokio patrauklumo. 
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įvyks vaikų rašytojo, teatro ir kino 
režisieriaus, dainų kūrėjo ir atlikėjo 

% 

V Landsbergio 
L kūrybos 

vakaras 
Programoje; 

ištraukos iš kino filmų, 
poezija, dainos ir,., 
Rengia JAV LB Kultūros Taryba 
ir Amerikos Lietuvių Televizija 

BUKTOS 
ŽUVINTO PAL 

Baigiantis karui 1945 m. 
balandžio 23 d. (per Jurgines) 
sovietų okupacinė kariuomenė 
pradėjo masinį Buktos miško ir 
greta esančių Žuvinto palių 
„šukavimą". 

Partizanai dar tik kūrė savo 
ginkluotus būrius. Kariai buvo 
nepatyrę, kai kurie prastai gin
kluoti. Susiformavo trys vie
tos laisvės kovotojų būriai: 
Daukšių (vadas — puskarinin
kis Juozas Kasparavičius), Var-
nupių (vadas — puskarininkis 
Albinas Liudžius), Žuvinto 
Ąžuolo (vadas — ltn. Pranas 
Menčinskas). Visiems būriams 
vadovavo majoras Sergijus Sta-
niškis (vėliau tapęs Pietų srities 
vadu, turėjęs slapyvardžius Li
tas, Viltis. Antanaitis, Tėvukas). 

Okupantai ir jų parankiniai 
lig šiol vengdavo miško. O čia — 
netikėtas „šukavimas" dalyvau
jan t šimtams kareivių. Kelis 
vietos tautiečius privertė būti 
vedliais. „Šukavimas" prasidėjo 
nuo Buktos girios, toliau „šuka
vo" pales link Žuvinto ežero. 
Girios pakrašty žuvo Alfonsas 
Kirtiklis iš Geležinių kaimo, 
Juozas Kuolys iš Gudupio, 
Vaclovas Vyšniauskas iš Nau-
javalakių, Teofilis Liutkevičius 
iš Padovinio sužeistas susis-

GIRIOS, 
IŲ KAUTYNĖS 
progdino. Jonas Prūsaitis buvo 
nušautas gimtojo Varnupių kai
mo laukuose. Kautynių metu 
partizanams ats išaudant , su
žeistas Varnupių būrio vadas 
Albinas Liudžius susisprogdino. 

Išvakarėse į Daukšių būrį 
atėjęs jaunuolis Juozas Lau
kaitis, nespėtas išnešti iš mūšio 
lauko, buvo rusų kareivių su
badytas durtuvais. Neaiškiomis 
aplinkybėmis žuvo Juozas Bur
bulis. Grupės partizanų (tarp jų 
buvo ir S. Staniškis), užsimas
kavusių paliose, priešas nepas
tebėjo. Daukšių ir Žuvinto bū
riai atsišaudydami pasitraukė 
valtimis į Žuvinto ežero plau
kiojančias salas, vadinamas ki-
nemis. 

Tuo laiku dar nebuvo sa
votiško įpročio guldyti žuvu
siųjų kūnus išniekinimui ant 
grindinio. Tad minėti žuvę 
kovotojai buvo slapta naktimis 
partizanų ir jų artimųjų pa
laidoti Daukšių, Kumečių, Var
nupių, Gudupių kapinėse. Vac
lovo Vyšniausko palaikai pra
sidėjus Atgimimui buvo palai
doti Simno kapinėse kartu su 
Kalniškės mūšio dalyvių palai
kais. Juozo Burbulio užkasimo 
vieta nežinoma. 

Algimantas Leleš ius 

Žemaičio pagrindines mokyklos jaunieji šauliai, K. Naumiesčio kuopos jaunųjų šaulių atstovai ir 
' Karužos kuopos valdybos nariai bei kuopos vadovybė, susirinkę padėkoti įASI J Daumanto kuo-

K.i/nu Karužai už finansine parama Žaliosios mokyklos šauliukams 

Remki te i r p l a t i nk i t e katal ik išką spauda 

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

^ k m Paruošia Aušrelė Sakalaitė 
A ^ 

S e v e n t i e t h l e s son . I Seven-
tieth leson) — Septyniasdešim
t a pamoka. 

At the book store. (Ęt tha 
buk stor) — Knygų parduotu
vėje (knygyne). 

I w e n t to the book store 
today, t h e y had so many 
n e w books . I bought seve-
ral. (Ai uent tū tha buk stor 
tūdei, thei hed sou meni njū 
buks, ai both several) — Aš 
šiandien užėjau į knygyną — 
jie turėjo tiek daug naujų 
knygų, kad kelias nusipirkau. 

What k i n d of books did y o u 
buy? (Uat kaind af buks didž 
jū bai) — Kokias knygas 

; pirkai? 

They h a d a good gardening 
book a n d a book on the la-
test d i e t . (Thei hed a gud 

j gardning buk, ęnd e buk an tha 
i leitest dajet) — Jie turėjo gerą 
knygą apie daržininkavimą ir 
knygą apie naujausią dietą. 

Did t h e y h a v e any good 
books about the changes in 
emigra t ion rules? (Did thei 

| hev eni gud buks ebaut the 
čendžes in emigreišian rūls) — 
Ar jie turėjo kokių gerų knygų 
apie imigracijos taisyklių pasi
keitimus? 

I don't know, but I usually 
look t h o s e up on the inter
net . (Ai dont nou, bat ai jū-
žualy luk thouz ap an tha in
ternet) — Nežinau, bet aš pa
prastai tai surandu internete. 

That's difficult for me be-
cause I don't have a Com
puter . (Thęts difikalt for my, 
bikoz ai dont hev e kampjūter) 
— Man tai nelengva, nes 
neturiu kompiuterio. 

You can use mine or they 
h a v e computers avai lable 
at every library. (Jū ken jūz 
main, or thei hev kampjūters 
aveilabl ęt evry laibreri) — Tu 
gali pasinaudoti manuoju, arba 
kompiuteriais, kuriuos galima 
rasti kiekvienoje bibliotekoje. 

I would likę to have a book 
at home so I can study all 
the rules. (Ai uod laik tū hev e 
buk ęt hom sou ai ken stady oi 
tha rūls) —- Aš norėčiau turėt i 
knygą namie, kad galėčiau iš
studijuoti visas taisykles. 

Then you have to go to the 
government section of the 
book store and see w h a t 
they have. (Then jū hev tū gou 
tū t ha gavernment sekšian af 
the buk stor ęnd sy uat they 
hev) — Tuomet knygyne turė
tum nueiti į vyriausybės iš
leistų knygų skyrių ir pasi
žiūrėti, ką jie ten turi. 

Thank you very much, I 
w a n t to get my US cit izen-
ship and need a book w i t h 
all the rules. (Thenk jū veri 
mač, ai uant tū get mai JŪ ES 
sitizenšip ęnd nyd e buk uith oi 
t ha rūls) — Labai ačiū, aš 
noriu gauti JAV pilietybę, tad 
man reikia knygos su visomis 
taisyklėmis. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel . 630-910-0644. Janą . 

I šnuomojamas g r a ž u s 

2 mieg. butas 
Kedzie Ave./66 PI. 
Tel. 708-656-6599 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASISTURTAS 

Šildymas 
Saldymas 

S556 S. Kedzie Cricagc, L 60629 
pfakyba. rstašavirrsas. aptarnavimas 

Ucensed — Bonded— insursd 

V I D A M . Ž> 
HtOKI i*A'.f" SAKEVICIUS '"" 
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708-889-2148 
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773-778-4007 
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N A M U , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas rrank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St , 

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

Seklyčioje r e i ka l i ngos 
virtuvės darbininkes 5 d. per savaite (47 vai.) 

anglg k nereikalinga; irtdų plovėja/as 7 d. 
per savaite - (38 vaT) anglu k nereikalinga; 

padavėja rytais S d. per savaite (30 vai.;, 
reikalinga anglu kalba. 

Kreiptis i Rasa 773-476-2655, 
arba ateiti i Seklyčia 2711 VV 71 St. 

R e i k a l i n g i d a i l i d ė s , 
turintys patirties, 
dirbti Čikagoje. 

Atlyginimas S20/h ir daugiau. 
Tel. 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 
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s Pasaulio naujienos 
(RemtantiS AFP, fieutefs, AP Wterl3x, ITAR-TASS. BNS 

iinių agersteų pranešimais) 

EUROPA 

TBILISI 
Tbilisi netoli tos vietos, kur 

praėjusią savaitę susirinkusiai 
miniai kalbą sakė JAV prezi
dentas George W. Bush, rasta 
granata buvo su sprogiąja me
džiaga ir kėlė pavojų jo gyvybei, 
sakė vienas FTB agentas. Tai 
prieštarauja ankstesniems pra
nešimams, kad granata buvo 
nepavojinga. 

r RUSIJA 

MASKVA 
Rusija ir Estija trečiadienį, 

po beveik dešimtmetį trukusių 
atidėliojimų nus ta ty t i tarpu
savio valstybinę sieną, galiau
siai pasirašė oficialias sienos 
sutartis. Tokiu būdu buvo for
maliai nustatyta Europos Są
jungos ir NATO rytinės sienos 
su Rusija dalis. Rusijos ir Esti
jos valstybinės sienos sutartį ir 
jūros erdvės atribojimo Narvos 
ir Suomijos į lankose sutartį 
Maskvoje po susitikimo pasira
šė Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Sergej Lavrov ir Estijos 
diplomatijos vadovas Urm Paet. 
Remiantis pasirašytais doku
mentais, Rusijos ir Estijos vals
tybinė siena nustatoma jos da
bartinėmis ribomis ir sutampa 
su buvusia administracine 
RSFSR ir Estijos SSR siena. 

Maskvos teisme, kuriame 
trečiadienį buvo toliau skaito
mas nuosprendis „Jukos" įkūrė
jo Michail Chodorkovskij byloje 
dėl vengimo mokėti mokesčius 
ir sukčiavimo, paskelbta per

trauka iki ketvirtadienio. Šiuo 
metu teismas jau nustatė M. 
Chodorkovskij ir kartu teisiamo 
jo bendražygio Platon Lebedev 
kaltę dėl visų jiems priskiriamų 
nusikalt imų pagal septynis 
Baudžiamojo kodekso straips
nius. Net M. Chodorkovskij ad
vokatai neabejoja, kad 41 metų 
milijardierius, kuris kažkada 
buvo turtingiausias žmogus Ru
sijoje, bus pripažintas kaltas dėl 
sukčiavimo, vengimo mokėti 
mokesčius ir kitų kaltinimų. 
Vienintelis dar nežinomas daly
kas yra tai, kiek metų jam teks 
praleisti už grotų. 

JAV | 

LOS ANGELES 
Antonio Villaraigosa paskel

bė laimėjęs Los Angeles mero 
rinkimus, kuriuose jis įveikė 
smarkiai kritikuojamą dabarti
nį miesto vadovą. Iškovojęs šią 
svarbią pergalę, meksikiečių 
imigrantų šeimoje gimęs 52 me
tų A Villaraigosa taps pirmuoju 
per daugiau nei amžių antrojo 
pagal dydį JAV miesto meru iš 
ispaniškai kalbančių amerikie
čių bendruomenės. Būsimasis 
meras gavo apie 59 proc. balsų 
ir įveikė 41 proc. balsų surin
kusį 54 metų James Hahn, poli
tikos veteraną, kuris per 2001 
m. įtemptus rinkimus įveikė la
biau charizmatišką A. Villarai
gosa. 

MIAMI 
JAV pareigūnai suėmė išei

vį iš Kubos, kuris į šalį pateko 
kovo mėnesį ir kurio ieško Vene
suela, kaltinanti jį dėl 73 žmo
nių, kurie žuvo prieš tris de
šimtmečius susprogdinus ku-

TEISES ISTORIKĄ 
VYTAUTĄ RAU D E LIŪNĄ 

PRISIMENANT 

D R A U G A S , 2 0 0 5 m. gegužes 19 d., ketvi r tadienis 

biečių lėktuvą, mirties. 77 metų 
Luis Posada Carriles, buvęs 
CŽV bendradarbis ir antikomu
nistinės kampanijos aktyvistas, 
kuris JAV prašė politinio prie
globsčio, buvo suimtas netrukus 
po to, kai pasirodė viešai ir davė 
interviu žiniasklaidos priemo
nėms. 

AZIJA ] 

ANDIŽAN 
Trisdešimt šeši užsienio dip

lomatai iš įvairių šalių, tarp jų 
— JAV, Prancūzijos ir Rusijos, 
atvyko į Uzbekistano rytuose 
esantį Andižan miestą, kur pra
ėjusią savaitę vyko kruvini pro
testuotojų ir saugumo pajėgų 
susirėmimai, tačiau pačių žudy
nių vietos nepamatė. Prezidento 
Islam Karimov vyriausybė, kuri 
organizavo šią kelionę, sulaukė 
griežtos užsienio valstybių kriti
kos dėl praėjusį penktadienį 
įvykdyto susidorojimo su de
monstrantais Andižan. Nepri
klausomi liudininkai nurodo, 
kad buvo nužudyti mažiausiai 
745 žmonės. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Pastarojo meto sprogdinimų I 

kampanija, Irake nusinešusi j 
šimtų žmonių gyvybes, vykdo- j 
ma Abu Musab al-Zarqawi nu
rodymu, pranešė aukštas JAV 
kariuomenės pareigūnas. Pasak 
jo, praėjusį mėnesį Sirijoje įvy- I 
ko sukilėlių vadovybės susitiki- ; 
mas. kuriame dalyvavo su A. M. 
al-Zarqawi grupe susiję vado
vai, tačiau neaišku, ar ten buvo 
pats A. M. al-Zarqawi. 

Seimo vadovas: J. Ramoną apsaugodami nuo teismo 
parlamentarai ėmėsi teisėjo vaidmens 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(ELTA) — Seimas, neleisdamas 
patraukti baudžiamojon atsako
mybėn riaušių organizavimu 
kaltinamo parlamentaro Jono 
Ramono, ėmėsi teismo funkcijų, 
teigia Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas. 

,,Kai kurie Seimo nariai 
imasi teisėjų ir teismo funkcijų. 
Esu giliai įsitikinęs, kad teisin
gumą pas mus turi vykdyti tik 
teismas, ir visokie samprotavi
mai Seimo salėje — 'kaltas, ne
kaltas' neturėtų vykti", teigė 
parlamento vadovas. „Jei ma
tome, kad yra suformuluoti kal
tinimai, tai yra teismo ir proku
ratūros reikalas ištirti ir įver
tinti", pažymėjo A. Paulauskas. 

Pasak jo. Seimo nariams 
reikėjo įsitikinti, ar generalinio 
prokuroro Antano Klimavičiaus 
prašymas leisti patraukti J. Ra
moną teisinėn atsakomybėn nė

ra perseKiOjimas už politinius 
įsitikinimus arba žmogaus tei
sių pažeidimas, ir patenkinti to
kį prašymą. 

Parlamento vadovo teigimu, 
argumentų, esą Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos frakci
jos narys gali būti persekioja
mas už politinius įsitikinimus, 
nepateikta. 

Kartu Seimo pirmininkas 
pabrėžė, jog reaguodami į jų ne
pasitenkinimą sukėlusius Vy
riausybės veiksmus. J. Ramono 
vadovaujami žemdirbiai turėjo 
vadovautis įstatymais: „Yra tei
sinės priemonės kiekvienam 
protestui, yra įstatymai, kurie 
reglamentuoja streikus, pike
tus, įvairias kitas akcijas. Rei
kia jais naudotis, ir žmogus nie
kada nebus apkaltintas". 

Anot A. Paulausko, tokį Sei
mo sprendimą lėmė kai kurių 
parlamentarų įsitikinimas, esą 

„Seimo narys gali viską — ir 
įstatymus priimti, ir teisingumą 
vykdyti", bei asmeninės „vals
tiečių" atstovo sąsajos su kai 
kuriais parlamentarais. 

Antradienį Seimas pritarė 
laikinosios tyrimo komisijos siū
lymui neleisti patraukti bau
džiamojon atsakomybėn J. Ra
mono. Išvadoje teigiama, jog nė
ra pagrindo spręsti, kad parla
mentaro veiksmai „galėjo pada
ryti didelės žalos visuomenės ir 
valstybės interesams". 

Generalinis prokuroras pa
prašė Seimo leisti patraukti J. 
Ramoną, kuris dar prieš tapda
mas Seimo nariu kartu su kitais 
žemdirbiais buvo apkaltintas 
riaušių organizavimu per kelių 
blokadas, baudžiamojon atsako
mybėn. Kauno miesto apylinkės 
teismas negalėjo nagrinėti bau
džiamosios bylos, nes J. Ramo
nas turi neliečiamumo statusą. 

R. Šukys: Europos žmogaus teisių teismo reforma nenaudinga 
Lietuvos gyventojams 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(ELTA) — Europos žmogaus tei
sių teismo (EŽTT) reforma, po 
kurios turėtų būti supaprastin
ta piliečių kreipimosi ir bylų na
grinėjimo procedūra, o žmogaus 
teisių apsauga taptų efektyves
nė, yra abejotina ir gali būti ne
naudinga Lietuvos gyvento
jams. 

Taip pareiškė opozicinės Li
beralų ir centro frakcijos narys 
Raimondas Šukys, Seime svars
tant įstatymo „Dėl Žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių apsau
gos konvencijos protokolo Nr. 
14, pakeisiančio Konvencijos 

kontrolės sistemą, ratifikavimo" 
projektą. 

Šiuo protokolu siekiama re
formuoti EŽTT. nustatyti nau
jus pareiškimų priimtinumo 
kriterijus ir supaprastinti krei
pimosi bei bylų nagrinėjimo pro
cedūrą. Protokole įvedami nauji 
peticijų priimtinumo kriterijai, 
kurie leidžia EŽTT susitelkti 
ties esminėmis bylomis. Kartu 
neleidžiama atmesti bylų, jei jos 
turi būti nagrinėjamos iš esmės, 
arba jei jos nebuvo iki galo iš
nagrinėtos vidaus teismuose. 

Seimo Užsienio reikalų. Tei
sės ir teisėtvarkos bei Žmogaus 

teisių komitetai protokolui pri
tarė. Tačiau Teisės ir teisėt
varkos komiteto narys R. Šu
kys suabejojo, ar tikrai šis pro
tokolas pagreitins bylų nagrinė
jimą. 

J is sukritikavo siūlomą vie
no teisėjo kompetenciją, kuri 
reiškia, kad vienas teisėjas, 
kuriam pranešimą parengs kan
celiarijos darbuotojas, galės pa
skelbti, kad pateikta peticija pa
gal ati t inkamą Konvencijos 
straipsnį nepriimtina. Anot R. 
Šukio, vienas teisėjas gali leng
va ranka atmesti skundą ir taip 
nulemti žmogaus likimą. 

V. Čepas Seimo restorane gaivinosi degtine 

Vilnius, gegužės 18 d. 
(BNS) — Per pertrauką tarp 
plenarinių posėdžių žurnalistai 
pastebėjo porą parlamentarų, 
darbo metu besimėgaujančių al
koholiniais gėrimais, rašoma 
dienraštyje „Respublika". 

Prieš vakarinį posėdį Seimo 
restorane liberalcentristas Vy

tautas Čepas užsigerdamas vy
nu ragavo degtinę. Jo frakcijos 
kolega Vytautas Bogušis iš ran
kų nepaleido butelio alaus, ra
šoma „Respublikoje". 

Po poros valandų telefonu 
„Respublikos" kalbintas V. Če
pas atrodė įkaušęs. „Degtinės 
išgeriu. Na, išgėriau, aišku, tru

putį. Aš negirtauju, tik išgeriu 
truputį, šimtą gramų, be jokio 
streso, kas čia yra blogo? Tik ne
reikia piknaudžiauti", „Res
publikai" dėstė parlamentaras 
ir pridūrė, kad „dirbant gerti 
yra būtina". 

Jo kolega V Bogušis tikino 
gėręs nealkoholinį alų. 

Sunku patikėti, kaip greitai 
bėga laikas. Regis, dar vakar 
susitikdavome kolegą V. Rau-
deliūną bibliotekoje, o šiandien 
jau priartėjo netikėtos trečio
sios jo išėjimo Amžinybėn meti
nės (gegužės 4 d.)... 

Žymus Lietuvos teisės isto
rikas Vytautas Raudeliūnas 
gimė 1930 m. vasario 2 d. 
Padalių kaime Žaslių valsčiuje 
(Kaišiadorių apskr.), ūkininko 
šeimoje. Taigi, šią žiemą būtu
me minėję jo 75-etį. 

Kaip ir daug Lietuvos gy
ventojų, Raudeliūnai neišvengė 
stalinistinės epochos žiaurumų. 
1948 m. visa gausi šeima (7 
vaikai) buvo ištremta į Kras
nojarsko kraštą vien todėl , kad 
tėvas turėjo 45 ha žemės (iš jų -
30 ha miško). Tremtyje praėjo 
gražiausi V. Raudeliūno jaunys
tės metai. Į Lietuvą V. Rau
deliūnas sugrįžo tik 1958 m.; 
1958-1964 m. studijavo Vil
niaus universiteto teisės fakul
tete, o jį baigęs, pradėjo savo 
mokslininko kelią. Iš pradžių V. 
Raudeliūnas dirbo Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Eko
nomikos instituto teisės sekto
riuje, o 1965-1967 m. vyres
niuoju laborantu Vilniaus uni
versiteto Baudžiamosios teisės 
katedroje. Ilgiausiai V. Raude
liūnas dirbo ir daugiausia jėgų 
atidavė Lietuvos filosofijos, so
ciologijos ir teisės institutui, 
kuriame jis darbavosi nuo 1973 
m. Nuo 1990 m. jis dar dėstė ir 
Vilniaus pedagoginiame univer
sitete. 

Nuo pirmųjų mokslinių 
straipsnių ir recenzijų pasirody
mo iki pat paskutiniųjų dienų 
išspausdinta per 300 mokslinių 
V. Raudeliūno pozicijų kelių 
šalių moksliniuose leidiniuose. 
Simboliška, kad dalis darbų 
pragyveno patį savo autorių — 
daug jų pasirodė Visuotinėje 
lietuvių enciklopedijoje ir Ma
žosios Lietuvos enciklopedijoje 
jau po autoriaus mirties. Bene 
didžiausias dėmesys buvo skir
tas Lietuvos Statutų tyrimams, 
spaudai rengtas mokslinis 
Antrojo Lietuvos statuto leidi
mas, ieškota naujų to Statuto 
nuorašų. Didžiausią susido
mėjimą ir teigiamo visų regiono 
teisininkų įvertinimo susilaukė 
V. Raudeliūno darbai, susiję su 
Lietuvos teisės šaltinių spaus
dinimu. Lietuvos filosofijos soci
ologijos ir teisės instituto leista 
serija „Lietuvos teisės pamin
klai", beveik neatsiejama nuo V. 
Raudeliūno pavardės. Ben
dradarbiaujant su kolegomis A. 
Baliuliu ir R. Firkovičiumi 
spaudai parengta Biržų dvaro 
teismo knyga (1982), Lietuvos 
Vyriausiojo Tribunolo spren
dimų leidinys f 1988). Paskutinę 
šios serijos Žagarės dvaro teis
mo knygą minėti kolegos pa
baigė ruošti jau po V. Rau
deliūno mirties ir išleido pirmo
sioms jo mirties metinėms 
atminti 2003 m. pavasarį. 

V. Raudeliūnas dalyvavo ir 
visuomeninėje veikloje, buvo 
vienas Lietuvos tautininkų są
jungos atkūrėjų. Paskutiniai
siais savo gyvenimo metais jis 
aktyviai dalyvavo tremtinių 
sąjungos veikloje, ypač daug 
energijos ir laiko atidavė Tarp
tautiniam komunizmo nusikal
timų visuomeniniam tribunolui, 
buvo šio Tribunolo teisėju. 
Tribunolui pasibaigus, teko 
rengti ir jo dokumentus bei 
Tribunolo veiklą nušviečiančius 
leidinius („Tarptautinio Vil
niaus visuomeninio Tribunolo 
nuosprendis" (2000), „Antiko
munistinis kongresas ir Tarp
tautinio Vilniaus visuomeninio 
Tribunolo procesas: Komu
nizmo nusikaltimų įvertinimas" 
(2002). Nesuklysime pasakę, 
kad tas didžiulis darbas, ren
giant Antikomunistinio kongre
so ir Tarptautinio Vilniaus 

Vytautas Raudeliūnas. 
visuomeninio Tribunolo doku
mentus , palaužė V. Raudeliūno 
sveikatą ir neleido jam užbaigti 
daugelį kitų suplanuotų moks
linių darbų, jų t a rpe ir II 
Lietuvos Statuto. 

V. Raudel iūnas buvo ir ais
t r ingas knygos mylėtojas, ko
lekcionierius. Vien jo asmeninė 
moksl inė biblioteka suda rė 
maždaug 11 tūks t . spaudos vie
netų, dauguma kurių Lietuvoje 
buvo t ikra retenybė. Didžiulis 
buvo ir asmeninis mokslininko 
archyvas. Tiesiog stebėtina, kad 
šiuo un ika l iu bibliografiniu-
r ank ra š t i n iu pal ikimu r imtai 
nesusidomėjo nei viena Lietu
vos biblioteka a r archyvas. 

Todėl belieka džiaugtis, kad 
savo dėka kolegos V. Rau
deliūno biblioteką ir archyvą 
įsigijo šių eilučių bendraauto
rius, jo senas bičiulis iš „XXVII 
knygos mėgėjų" draugijos adv. 
Z. Keru t i s . Šių eilučių auto
r i ams teko garbė t r u m p a i 
peržvelgti kolegos rankraščių ir 
mikrofilmų rinkinius. 

V. Raudel iūno archyvo 
apimtis t ikrai įspūdinga. Dau
giau nei 40 didelių dėžių su
k a u p t a keliolika tūks tanč ių 
rankraščių ir senųjų dokumen
tų fotokopijų bei kserokopijų. 
Daugel is jų r ankrašč ių nė ra 
spausdinti , nėra jų ir Lietuvos 
archyvuose. Šalia šios archyvo 
dalies paminėti apie 70 didelio 
formato mikrofilmų dėžių, 
kiekvienoje iš jų yra nuo kelių 
iki keliolikos mikrofilmų riti
nėlių su vert inga, o kar ta is ir 
unikalia archyvine medžiaga iš 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, 
Bal tarusi jos ir Ukra inos ar
chyvų bei bibliotekų. Visa tai 
sudaro didžiulį neįkainojamos 
mokslinės vertės lobį. 

Tač iau svarb iaus iu klau
simu išlieka Antrasis Lietuvos 
S ta tu tas . Kiek rodo dokumentai 
iš V. Raudeliūno archyvo, šio 
europinės re ikšmės te is inės 
minties paminklui jis paskyrė 
visą gyvenimą. Išliko susira
šinėjimas su įvairių instancijų 
valdžia, iš kurios matosi, kad II 
Lietuvos S ta tu tą V. Raudeliū
nas pradėjo ruošti spaudai dar 
septintojo praeito dešimtmečio 
pradžioje. Maždaug nuo 1966 
m., daugiau nei 30 m. buvo ban
doma „pramušti" šio juridinio-
istorinio šaltinio publikavimą. 
Dokumentai rodo, kad net kelis 
kar tus sudarytos redkolegijos, 
kurios II Lietuvos Statuto pub
likaciją planavo XX a. aštuntojo 
dešimtmečio pabaigoje, po to 
devintajame dešimtmetyje. Pa
galiau paskut inis tokio turinio 
raš tas rodo, kad lėšų šiai pub
likacijai V. Raudeliūnas prašė 
jau pačioje XX a. pabaigoje. 
Beje, išlikęs mašinrašt inis pub
likacijos mokslinis įvadas da
tuotas 1969 m 

Žinoma, iki galo V. Raude-
l iūnui nepavyko paruošt i šio 
milžiniško leidinio. Tačiau di
džioji darbo dalis jau padaryta . 
V. Raude l iūnas įvairių šalių 
archyvuose surado ir aprašė per 
40 r a n k r a š t i n i ų (jis nebuvo 
spausdintas) II Lietuvos Satuto 
nuorašų, atliko Statuto teksto 
vertimą į lietuvių kalbą, su
rinko II Lietuvos Statutą regla
mentuojančių privilegijų kopijų 
rinkinį, sudarė Statuto terminų 
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Mirė 2005 m. gegužės 16 d. 
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veteranas, priklausė Vyčių 112 kuopai, buvo Dariaus ir 
Girėno American Legion Post #271 komendantas, pri
klausė Knights of Columbus bei kitoms organizacijoms. 

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 19 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Andrew J. McGann & Son laidojimo na
muose, 10727 S. Pulaski Rd., Chicago. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 20 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, 6812 S. Washtenaw, Chi
cago, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę artimieji 

Laidot. direkt. Andrew J. McGann. Tel. 773-783-7700, 
www.suntimes.com 

Draugo fondo garbės nariui 

A f A 
VYTAUTUI KUTKUI 

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai JULIJAI, sūnums VYTAUTUI ir MIN
DAUGUI su šeimomis, dukrai BIRUTEI su 
šeima, broliui LEONARDUI su šeima, kitiems 
giminėms bei draugams ir visai JAV Lietuvių 
Bendruomenei, kuriai velionis nuoširdžiai dirbo 
daugelį metų. 

Draugo fondas 

Buvusiam Lietuvių fondo įgaliotiniui Detroite, il-
gamečiui LF tarybos nariui ir LF tarybos Emeri
tus nariui 

A t A 
inž. VYTAUTUI KUTKUI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir 
gilią užuojautą jo sūnums VYTAUTUI ir MIN
DAUGUI, dukteriai BIRUTEI, broliui LEONAR
DUI su šeimomis bei visiems artimiesiems. 

Lietuvių fondo taryba ir valdyba 

A t A 
ANTANINAI STRAVINSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu vyrą KLEMENSĄ, 
dukras, jų šeimas ir kitus gimines. 

Stefanija Šidlauskienė 

žodynėlį. Jo archyve taip pat 
pavyko suras t i šio Lietuvos 
Statuto ir kitų keliolikos rank
raščių fotokopijas bei mikrofil
mus. Išlikęs leidybinis projek
tas rodo, kad tai turėjo būti 
įspūdingo dydžio ir vertės lei
dinys. 

Lietuvos ir išeivijos spaudo
je II Lietuvos Statuto išleidimo 
klaus imas j au buvo keltas 
(„Draugas" - 2003.07.12. p. 7; 
„Draugas" - 2003.07.24, p. 4; 
„Literatūra ir menas" -
2003.08.08, p. 23; „Mokslo 
Lietuva" - 2004.09.23/10.06, p. 
19). Todėl tikimės rasti rėmėjų 
II Lietuvos Statuto išleidimui. 
Kartu kviečiame prisidėti prie 
II Lietuvos Statuto išleidimo. 
Išleisti V. Raudeliūno paruoštą 
II Lietuvos Statutą būtų giliai 
prasminga ir labai svarbu mūsų 
mokslui. Neužmirškime, kad tai 
yra vienintelis iš trijų Lietuvos 
Statutų, kūno moksline pub
likacija dar nėra paruošta. Jei 
Pirmąjį Lietuvos Statutą jau 

kruopščiai daugelį metų tyrinė
ja Vilniaus universiteto istorikų 
grupė (išėjo keli didžiuliai tomai 
faksimilių ir tyrinėjimų tekstų >, 
Trečiąjį Lietuvos Statutą dar 
prieškaryje Kaune „įveikė" žy
musis prof. Ivanas Lappo (trys 
tomai), tai II Lietuvos Statutas 
dar laukia savo tyrinėtojų ir 
publikatorių. XIX a. viduryje 
pasirodė jo teksto publikacija 
rusų kalba (vieno nuorašo pag
rindu), 1900 m. tokią publikaci
ją paruošė lenkai. Vienok iki 
mokslinio tyrimo neprieita. 
Paskutiniaisiais metais senąją 
carinę publikaciją su visomis jos 
klaidomis pakartojo baltarusiai 
ir ukrainiečiai. 

Ar išleisime II Lietuvos 
Statutą? Tam mus įpareigoja 
per anksti išėjusio kolegos 
atminimas ir Lietuvos valstybės 
mokslo prestižas. 

Darius Vilimas, hum.m.dr. 
dariusvilimas<2hotmail com 

Z e n o n a s Kerutis, advokatas 
kerutis<3>mail. tele2.lt 

I 

http://www.suntimes.com
http://tele2.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
LFB TARYBOS INFORMACIJA M . K. ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS 

LSS „TĖVIŠKES" IR „ŠATRIJOS" 
vietininkų Hartford, CT, skau
tai ir skautės, per vietininką s. 
Steponą Zabulį Valdovų rūmų 
atstatymui paaukojo 1,000 dol . 
Tai labai gražus pavyzdys 
visoms mūsų organizacijoms 
įsijungti į Lietuvos valstybingu
mo simbolio atstatymą, kuris 
liudys Lietuvos valstybės tūks
tantmečio istoriją. Naujais Val
dovų rūmų statytojais tapo: 
Albinas ir Dalia Kurkuliai 
(1,000 dol.) ir Vladas Gilys (380 
dol.). Čekius Valdovų rūmų 
atstatymui rašyti: Lith. Amer. 
Comm. Valdovų rūmai ir siųsti: 
Valdovų rūmai, 5600 So. Cla-
remont Ave. Chicago, IL 60636. 

2005 M. SAUSIO 28 D. AMŽINAI 
atsisveikinome su Ateitininkų 
namų rėmėju ir draugu a.a. 
Vitu K a z l a u s k u . Pagerbdami 
jo atminimą, artimieji ir drau
gai savo aukas paskyrė Ateiti
ninkų namams, kurias įteikė 
velionio žmona Regina Kaz
lauskienė (815 dol.). Ateitinin
kų namų valdyba dėkinga 
Reginai Kazlauskienei ir vi
siems aukotojams už aukas . 
Aukotojai: Eugenija Baršketienė, 
Michael ir Sylvia Egan, Jero
nimas Gaižutis, Ona ir Albinas 
Garimai, Palmira Janušonienė, 
Juozas ir Giedrė Končiai, Ja 
nina Lieponienė, Alfonsas ir 
Vlada Pargauskai, Juozas Pas
kųs, Thomas ir Dainė Quinn, 
Vacys ir Maria Salikliai, Irena 
ir Romas Senkevičiai, Ju l i a 
Smilgienė, Aldona Šmulkštienė, 
Leonas Stonikas, Aldona Unde-
rienė, Dalia Vakselienė, Dalia ir 
Casimir Woss. 

KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
t rumpai kalbės prelato Igno 
Urbono „70 metų Dievo tarnys
tėje" šventės metu, kuri vyks 
gegužės 29 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont. Vietas rezer
vuoti galima skambinant Van
dai Gvildienei, tel. 630-271-
9136. 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIU KAPU 
sklypų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 22 d., po 
šv. Mišių, 12:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centro Posėdžių kam
baryje. Dalyvaus draugijos na
riai ir norintys jais tapti, kad 
galima būtų tęsti darbą ir pri
imti svarbius nu ta r imus dėl 
kapinių išsaugojimo ir lietu
viško vardo įamžinimo. Drau
gija buvo įkurta 1967 m. be 
narių teisės uždaryt ją, nes tau
tiečių Čikagoje ir jos apylinkėse 
vis daugėja, ir kapinės - mūsų 
amžinojo poilsio vieta - kasmet 
didėja, tad būtina pagarbi jų 
priežiūra savomis jėgomis. 
Valdyba tikisi Jūsų pareigingu
mo ir aktyvaus dalyvavimo su
sirinkime. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
tizano paminklo misijos sodely
je, o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus, bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
soliste Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovaitė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino juos
tas iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis neuž
t enka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungt inį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti r a š a n t savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
s iųst i : L i t huan i an American 
Council Foundat ion , 6500 S. 
Pulaski Road, Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. ALTo 
2005 m. Darbo konferencijos 
proga aukojo 40 dol. Pilypas Na
rutis , 10 dol. Viktoras Motušis. 

ALDONA AISTIENĖ ATVYKSTA Į 
Čikagą ir dalyvaus Jono Aisčio 
knygos „Raštų III tomo" sutik
tuvėse bei pasidalins prisimini
mais apie jį. Knygos pristaty
mas vyks gegužės 22 d., sekma
dienį, 12:30 v.p.p. PLC, Lemon-
te , lietuvių dailės muziejuje. 
Sutiktuves rengia JAV LB Kul
tūros taryba ir kviečia visuo
menę apsi lankyt i ir pagerbti 
iškilų rašytoją ir poetą. 

GEGUŽĖS 21 D., ŠEŠTADIENĮ, 
6 v.v. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapi jos salėje, 
Brighton Pa rk vyks šventė, 
sk i r ta Lietuvos penkiolikos 
metų nepriklausomybės jubilie
jui , vienerių metų įstojimo į 
NATO ir Europos Sąjungą su
kakčiai. Šventėje dalyvaus Lie
tuvos ambasadorius Vygaudas 
Ušackas. 6 v.v. - kokteiliai, 6:30 
v.v. - vakarienė, 7:30 v.v. - pro
grama, kurią atliks Algimantas 
Barniškis, veiks baras, šokiai. 
Parapijos adresas: 2745 West 
44 gatvė. Čikaga. Šventę rengia 
JAV LB Brighton Park apy
linkės valdyba ir Lietuvos vyčių 
36-oji kuopa. Bilietai parduoti. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
t ada kviesime apsi lankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
tu r t in s „Sodžiaus" kapela. 
Bilietus galima įsigyti iš 
anksto , skambinan t Onutei 
Smilgienei, tel. 708-226-9482. 

Skelbimas 
N a m a m s p i rk t i pa sko lo s 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual FederaI S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747 

Skelbimas 
• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniaus ia i ta i 
pras tas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkas i ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM: 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems kl ientams' 

Lietuvių Fronto bičiulių rin
kimų komisija, susidedanti iš 
dr. Petro Rasučio, Julijos Smil-
gienės ir Aldonos Šmulkštienės, 
2005 metais sėkmingai pravedė 
naujos LFB tarybos ir Kontrolės 
komisijos rinkimus. Į LFB tary
bą buvo išrinkti šie bičiuliai: 
Juozas Ardys, Juozas Baužys, 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas, 
adv. Žibutė Brinkienė, Vytas 
Petrulis, Algis Raulinaitis, prof. 
dr. Kęstutis Skrupskelis, Jonas 
Urbonas ir Vytautas Volertas. Į 
LFB Kontrolės komisiją buvo 
išrinkti: Nijolė Dumbrytė, Jo
nas Rugelis ir dr. Vaclovas 
Šaulys. 

Nauja taryba pareigas pe
rims iš išs ir inks prezidiumą 
šiais metais vyksiančiame vi
suotiniame LF Bičiulių suva
žiavime. Visuotinio suvažiavi
mo programai, tarybos ir LFB 

vidiniams reikalams yra ski
riamos rugpjūčio .22 ir 23 Stu
dijų ir poilsio savaitės dienos. 
Taip pat bus svarstomas LFB 
statuto keitimo klausimas. Sta
tu to keitimo pasiūlymus ir 
pageidavimus prašom siųsti 
LFB tarybos sekretoriui Jonui 
Urbonui, 1418 W. Elmvvood 
Ave., Clavvson, MI 48071. 

Studijų ir poilsio savaitė 
vyks rugpjūčio mėn. 21-28 d. 
Dainavos jaunimo stovykloje, 
Manchester MI. Dalyviai prašo
mi registruotis pas Joną Urbo
ną tel. 248-435-0209 arba ei. 
paštu: 

j onasu rbonas@comcas t . ne t 
LFB taryba yra labai dė

kinga Rinkiminei komisijai ir 
Čikagos LFB Sambūrio pirmi
ninkui dr. Petrui Kisieliui už 
pastangas pravedant rinkimus. 

LFB T a r y b a 

MOKINIŲ PARODA 

LIETUVIŠKŲ FILMŲ 
FESTIVALIO 

ČIKAGOJE PROGRAMA 
Š.m. gegužės 20-26 die

n o m i s „ F a c e t s " k ino teatre 
Čikagoje ( ad re sa s : 1517 West 
F u l l e r t o n Ave. , telefonas: 
773-281-4114) vyks tanč io lie
t u v i š k ų f i lmu festivalio „Lie
t u v i ų k i n e m a t o g r a f i j a — 
t r a d i c i j o s i r t ransformaci
j o s " p r o g r a m a : 

„Velnio nuotaka" (rez. Arū
nas Žebriūnas) penktadienis, 
gegužės 20 d. 7 v.v. 

„Nuomos sutart is" (rež. 
Kristijos Vidžiūnas) penktadie
nis, gegužės 20 d. 9 v.v. ir sek
madienis, gegužės 22 d. 7 v.v. 

„Moteris ir keturi jos vyrai" 
(rež. Algimantas Puipa) šešta
dienis, gegužės 21 d. 5 v.v. ir 
antradienis, gegužės 24 d. 7 v.v. 

„Vienui vieni" (rež. Jonas 
Vaitkus) šeštadienis, gegužės 
21 d. 7 v.v. ir ketvirtadienis, 
gegužės 26 d. 9 v.v. 

„Gražuolė" (rež. Arūnas 
Žebriūnas) sekmadienis, gegu
žės 22 d. 3 v. v. ir pirmadienis, 
gegužės 23 d. 6:30 v.v. 

„Trys dienos" (rež. Šarūnas 
Bartas) sekmadienis, gegužės 
22 d. 5 v.v. ir trečiadienis, ge
gužės 25 d. 9:15 v.v. 

„Vienos dienos kronika" 
(rež. Vytautas Žalakevičius) 
antradienis, gegužės 24 d. 9 v.v. 

„Vilius Orvidas" (rež. 
Vytautas V. Landsbergis) ket
virtadienis, gegužės 26 d. 7 v.v. 

T r u m p a m e t r a ž i ų filmų 
p r o g r a m a : 

„Egzistencija" (rež. Giedrė 
Beinoriūtė) 

„Baltos dėmės mėlyname" 
(rež. Ramūnas Greičius) 

„Sekmadienis toks, koks 
yra" (rež. Ignas Jonynas) 

„Lengvai ir saldžiai" (rež. 
Ignas Miškinis) 

„Paskutinis vagonas" (rež. 
Audrius Stonys) 

šeštadienis, gegužės 21 d. 9 
v.v. 

Vakaras, skirtas Jonui 
Mekui. Dalyvauja rež. Vytautas 
V. Landsbergis! 

„Jono Meko antologija" (rež. 
Vytautas V. Landsbergis) 

„Niujorkas — mano šuo" 
(rež, Vytautas V. Landsbergis) 

trečiadienis, gegužės 25 d. 7 

D o k u m e n t i n i ų fi lmų pro
g r a m a : 

„Senis ir žemė" (rež Rober
tas Verba) 

„Kelionė ūkų lankomis" 
(rež. Henrikas Šablevičius) 

„Iliuzijos" (rež. Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai) 

„Pavasaris" (rež. Valdas 
Navasaitis) 

„Šičionykštė" (rež. Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai) 

„Aš radau... arba palakioji-
mai" (rež. Algimantas Maceina) 

pirmadienis, gegužės 23 d. 
7:45 v.v. 

Platesnę informaciją apie 
festivalį ir jame demonstruoja
mus filmus galima rasti kino 
centro internetiniame puslapyje 
www.face ts .org 

Festivalį organizja Lietuvos 
generalinis konsulatas Čika
goje. „Facets" kino centras, Lie
tuvos institutas ir Amerikos lie
tuvių televizija. Festivalį remia 
Lietuvos kultūros ministerija. 

Nėra dažna galimybė ap
lankyti parodą pavadintą „Mo
kinių darbai", tačiau surinktą 
iš brandžių, profesionalių dar
bų. Dažnas, nežinodamas, kas 
sukūrė meno darbus, pagal
votų, kad tai rinktinė meni
ninkų paroda. 

Kodėl dailininkai ir jų kū
riniai tokie ypatingi? 

Reikėtų grįžti prie pačios 
mokyklos istorijos ir filosofijos. 
Paminėsiu dailės skyrių, nors 
tai liečia visą meno mokyklą. 
Dailės skyrius priima menui 
gabius vaikus nuo 5 klasės. 
Čiurlioniukas nuo pat pradžios 
pakliūna į skirtingą aplinką, 
nei sakysim, vidurinių mokyk
lų ar gimnazijų mokiniai. Tai 
žymiai ilgesnės mokymosi va
landos, kasdien kelios pamokos 
yra skir iamos menui. Šalia 
vaikai yra gerai išmokomi 
akademinių dalykų, t.y. realis
tiškai piešti, lipdyti ar tapyti, 
nepaprastai skatinamas vaikų 
kūrybingumas. Vaikams sutei
kiama daug kūrybinės erdvės 
fantazuoti ir realizuoti savo 
mintis. Giliais sovietiniais lai
kais mokyklos mokytojai atliko 
ypatingą misiją. Dauguma me
nininkų, kurie dėstė vaikams 
mokykloje, savotiškai neigė 
„sovietinę sistemą" — skatinda
mi vaikų kūrybingumą, nesu-
verždami į „socialistinio realiz
mo" rėmus. Dauguma dailės 
mokytojų buvo pasitraukę į 
savotišką pogrindį (turiu min
tyse priklausomybės Sovietų 
Sąjungai laikus), produktyviai 
kūrė, tačiau negalėjo ar jiems 
nebuvo leidžiama viešai rodyti 
savo meno kūrinius. Drįsčiau 
sakyti, kad mokytojai ne tik 
mokė meno kūrimo ir pažinimo, 
tačiau tas mokymas buvo 
persmelktas stiprios tautišku
mo dvasios. Šiandien laikai 
skiriasi, nereikia kalbėti užuo
minomis ar t a rp eilučių, bet 
žiūrint į atvežtą mokinių paro
dą galima pasakyti, kad moky
tojai nėra vien žinių šaltinis iš 
kurio vaikai mokosi kaip tai
syklingai laikyti pieštuką ar 
maišyti dažus, mokytojai eina 
toliau ir giliau, skatindami ir 
įkvėpdami, kad prasiveržtų 
vaiko drąsa save išreikšti ir 

Lietuvos konsulatas 
Čikagoje rengė 

ES šventę 
Lietuvos ir kitų Europos 

Sąjungos šalių konsulatai Či
kagoje gegužės 9 dieną šventė 
Europos Sąjungos šventę Čika
gos kultūros centre, kuriame 
dalyvavo Čikagos miesto ir 
Illinois valstijos politikai, vers
lininkai, visuomenės atstovai. 

Lietuvos konsulatas, kaip 
ir kitos Europos Sąjungos šalių 
narių diplomatinės arba preky
bos atstovybės Čikagoje, suren
gė nacionalinį stendą. 

Lietuvos stendas supažin
dino renginio dalyvius apie šalį, 
buvo platinami informaciniai 
leidiniai, konsulato darbuotojai 
konsultavo besidominčius apie 
Lietuvą, jos istoriją, politinę ir 
ekonominę raidą, kultūrą. Prie 
Lietuvos stendo svečiai galėjo 
paragauti lietuviško alaus. 

Kon«ulato 
p raneš imas 
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brangiai tutmnfa? 
Ne Mda. 

DRAUGAS ĮOtti dufcfcna 
Hspmutdkts namokamai. 
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Vienas iš čiurlioniukų darbų. 

kalbėti — piešiniais, skulp
tūromis ar paveikslais. 

Ypatingai brandi yra gra
fikos darbų kolekcija. Greičiau
siai t a i nulemia technika ir 
turinys. Galime pamatyti dar
bus, at l iktus oforto, akvatintos, 
„sausos adatos", lino raižinių 
technikomis. Kiekvienas iš šių 
darbų reikalauja daug valandų 
kantrybės išraižyti ir išpiešti, 
vėliau — atspausti. Visi spau
diniai — tai unikalios kompozi
cijos. Neaprašinėsiu kiekvieno 
meno kūrinio, tačiau noriu 
pabrėžti, kad dailininkai rink
damiesi realistinius motyvus, 
juos perpina detalėmis, sukur
dami originalią kompoziciją. 
Taip miesto peizažas pavirsta 
istorija, ar paprastas natiur
mortas sukuria ypatingą nuo
taiką. 

Paroda sudaryta taip, kad 
atspindėtų visą mokymosi pro
cesą. Neatsitiktinai gali matyti 
keletą akademinių piešinių 

atliktų pieštuku ar anglimi. Tai 
ilgo mokymosi rezultatai — 
nupiešti objektą iš natūros pro
porcingai ir realistiškai. 

Visa eilė darbų yra atlikta 
guašo, akvarelės ir pastelės 
technikomis. Tai natiurmortai, 
realistiški ar sudekoratyvinti; 
kompozicijos — pačio dailininko 
kūryba ir fantazija. įdomu 
pastebėti, kad be išimties visų 
jaunųjų dailininkų darbai yra 
labai akademiškai stiprūs ir tuo 
pačiu nestokojantys kūrybišku-
rao. Vis pabrėžiu akademinį 
piešimą, tačiau jis yra pag
rindas, kad lengva ranka, vėles
niame kūrybiniame gyvenime, 
paprastai sakant, galėtum pieš
ti ką tik nori. Tai tarsi gama 
muzikui ar klasikinis šokio 
žingsnis šokėjui. Šie jaunieji 
dailininkai yra labai netolima 
lietuviško, ir ne tik, meno 
pasaulio ateitis. Ateikime, pasi
grožėkime ir pasidžiaukime. 

Nora Aušr ienė 

ALRKF Jaunimo stovyklos 
„Dainava" 

2005-ųjų metų vasaros sezono 
kalendorius 

Birželio 18 d. - birželio 25 d. - Detroit ir Cleveland skautai. 
Birželio 29 d. - liepos 4 d. - Ateitininkų jubiliejinė stovykla. 
Liepos 4 d. - liepos 13 d. - Moksleiviai ateitininkai. 
Liepos 14 d. - liepos 24 d. - Jaunučiai ateitininkai. 
Liepos 24 d. - liepos 31 d. - Sendraugiai ateitininkai. 
Liepos 31 d. - rugpjūčio 7 d. - „Heritage" stovykla. 
Rugpjūčio 7 d. - rugpjūčio 14 d. - Mokytojų savaitė. 
Rugpjūčio 14 d. - rugpjūčio 17 d. - Tautinių šokių mokytojai. 
Rugpjūčio 18 d. - rugpjūčio 21 d. - Dainų šventės pasiruošimas. 
Rugpjūčio 21 d. - rugpjūčio 28 d. - Lietuvių fronto bičiuliai. 

Liepos 31 d. - „Dainavos" metinė šventė ir rėmėjų suvažiavimas. 

4S45W.63St, 
Chicago, L 60629. 

Gegužės 22 d., 10:30 v.r. šv. Mišių auka kun. Rimvydas 
Adomavičius švęs savo 10 metų kunigystės jubiliejų. 
Visus kviečiame bendrai maldai, prašant Dievo palaimos 
mūsų mylimam kunigui. 

Kun. Rimvydas yra gerai žinomas Čikagos ir apylinkių 
lietuviams. Per keletą metų dirbdamas pastoracinį darbą Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje suaugo su šia parapija ir jos para
pijiečiais. Jo jautri paguoda ir pardąsinimo žodis ne vieną stipri
no išlydint savo artimus į Amžinybę. Kunigo nuoširdumą ir 
tėvišką meilę galėjome pajusti dalyvaudami Mišių aukoje, 
atnešdami krikštyti vaikus, ar ateidami santuokos sakramen
tui. 

Šia, kunigystės 10-ečio jubiliejaus, proga kviečiame parapi
jiečius ir draugus pagerbti kunigą ir atvykti į šventinius pietus, 
kurie vyks gegužės 22 d., 5 v.v pokylių salėje. Vietas rezervuoti 
prašom iš anksto, skambinant tel: 708-403-5717, 708-^03-7334, 
708-532-6553. 
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