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Šiame 
numeryje: 
O. Buza i t y t ė s knyga 
„Lie tuv iškos 
Sheboygan š a k n y s : 
1890-1920". „ L a n k o " 
šeimų s tovyk la Sea t t le . 
Rengin ia i C o n n e c t i c u t 
valstijoje. 

2 psl. 

S u t i n k a n t naują ja JAV 
LB K r a š t o va ldybą . 
L i e t u v i n i n k a i p a r e i š k ė 
savo valią. P a t v i r t i n t a 
JAV LB K r a š t o va ldyba . 

3 psl. 

Nuos tab ios S a t u r n o 
n u o t r a u k o s . Kas nau jo 
Gu innes s r e k o r d ų 
knygoje „ Į d o m u ž inot i" 
pus lapyje . 

4 psl. 

„Savas r a d i j a s " ske lb ia 
konkursą . V a k a r o n ė 
Balzeko muzie ju je . 
I Cicero sug r į žo k u n . 
K. T r i m a k a s . Eg lu tė 
Čikagos l i t . mokykloje . 
A te i t in inkų kūčios . 

6 psl. 

Sportas 
* Antrąja pergalę po tri

jų pralaimėjimu iš ei lės FI
BA Europos taurės krepši
nio turnyro Šiaurės konferen
cijos keturių komandų C gru
pės rungtynėse iškovojo Klai
pėdos „Neptūno" klubas. Tre
čiadienį „Neptūno" krepšinin
kai penktojo rato rungtynėse 
namie 97:95 įveikė Jekaterin
burgo „Jevraz" (Rusija) koman
dą ir pateko į kitą varžybų ratą. 

* Š e š i o l i k t ą n e s ė k m ę 
dv ideš imt p i r m o s e JAV 
NBA reguliariojo sezono rung
tynėse patyrė Clevelando „Ca-
valiers" namie 93:100 pralai
mėjęs Toronto „Raptors". „Ca-
valiers" žaidžiantis Žydrūnas 
Ilgauskas pelnė 17 taškų. Tuo 
tarpu 14-tą pergalę devyniolik
tose reguliariojo sezono rungty
nėse iškovojo Sacramento 
„Kings" komanda, kurioje žai
džia su Darius Songaila, per 12 
žaidimo minučių įmetęs 6 taš
kus. 

* JAV NBA D e t r o i t o 
„Pistons" komandai vado
vaujantis Larry Brown pri
pažintas geriausiu 2003 metų 
krepšinio treneriu JAV. J is ta
po pirmuoju treneriu Amerikos 
istorijoje, kur is antrus metus iš 
eilės tapo laureatu. 

Naujausios 
žinios 

* Vidaus re ikalu minist
ro p r a š o m a išsklaidyti gan
dus apie prezidentui gresiantį 
pasikėsinimą. 

* JAV ambasador ius Lie
tuvoje d o m ė j o s i Finansinių 
nusikal t imų tyrimo tarnybos 
veikla. 

V y r i a u s y b ė pritaria in-
d i v i d u a l a u ^ / o m ė s mokes
čio į te is inimui . 

Pradeda veikti didžiau-
sia Lietuvoje duomenų apie 
nepareigingus skolininkus ba
zė. 

Kinkin iu r e z u l t a t a i Ru-
MJ<>H> gali a t s i l iep t i i r Lie
tuva i , teigia juos stebėjęs Sei
mo narys. 

Premjeras neįtikino prezidento 
atsistatydinti 

Vi ln ius , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas teigia prezidentui 
Rolandui Paksui trečiadienį 
pa ta ręs atsistatydinti , tačiau 
leido suprasti , kad jo patarimas 
išgirstas nebuvo. 

„Aš išdėsčiau savo poziciją. 
J is (prezidentas - BNS) turi sa
vo nuomonę ir pasielgs taip. 
kaip j is matys reikalinga", po 
daugiau nei valandą trukusio 
susitikimo su R. Paksu sakė A. 
Brazauskas. 

Premjeras teigė nematąs 
jokių aplinkybių, kurios pa
keistų jo nuostatą del preziden
to atsistatydinimo. „Aš turiu 
savo samprotavimą. Preziden
tas neigia daugelį išvadų, ku
rias padarė Seimo laikinoji ko
misija. Iškyla klausimas, kokiu 
būdu prezidentas, aš bandau 
būti jo vietoje, gali paneigti 
š i tas išvadas. Kokia forma? 
Mano supratimu, tai galima pa
daryti per teismą", sakė A. Bra
zauskas. 

Premjero teigimu, Seimo iš
vadas reikės įrodyti. „Tai kur 
geriau įrodyti — ar apkaltos 

proceso metu, ar tiesiog per 
teismus, įrodant savo teisin
gumą. Nes po apkaltos proceso 
priėmus sprendimą, žinoma, 
procesas iš viso sustoja, toliau 
jau nėra kur eiti", sakė A. 
Brazauskas. 

Paklaus tas , kaip vertina 
tolesnio bendradarbiavimo ga
limybes t a rp vyriausybės ir 
Prezidentūros, ministras pirmi
ninkas teigė, kad vyks toks 
pats bendradarbiavimas kaip ir 
iki šiol. 

Apkaltos projekte prezidentas kaltinamas 
pagal šešis punktus 

V i l n i u s , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Parlament inių frakci
jų suda ry to s darbo grupes 
pa reng tame prezidento apkal
tos projekte valstybės vadovui 
pateikiami kal t inimai pagal še
šis p u n k t u s dėl š i u rk š t aus 
Konstitucijos pažeidimo ir prie
saikos sulaužymo. 

Apkaltos projektas trečia
dienį pa te ik ta s svarstyti frakci
jų a ts tovams. 

Prez identas yra ka l t inamas 

tuo, jog dėl savo veiksmų tapo 
pažeidžiamu ir sudarė grėsmes 
Lietuvos vals tybiniam saugu
mui , neužtikrino valstybes pas
lapties apsaugos, neteisėtai įta
kojo pr ivačių ūkio subjektų 
veiklą, nesuder ino viešųjų ir 
privačių interesų, savo veiks
mais sutr ikdė darnų valstybės 
valdžių funkcionavimą, sudarė 
prielaidas ir nesiėmė veiksmų 
užkirst i savo politinio pasitikė
j imo pa tarė jų p iktnaudžiavi
mui . 

Iš viso apkaltos projekte 22 
puslapiai teksto. Dokumente, be 
kal t inimų, ta ip pat nurodomi 

argumentai , svarbiausi faktai, 
įrodymai ar jų šaltiniai. 

Apkaltos rengėjai remiasi 
praėjusią savaitę Seimo patvir
tintomis parlamentinės laikino
sios tyrimo komisijos išvadomis, 
kurios teigia, jog prezidentas R. 
Paksas „buvo ir yra pažeidžia
mas", ir tai sudaro grėsmes Lie
tuvos valstybiniam saugumui. 

Apkal ta i paskelbti reikia 
surinkti ne mažiau kaip 36 par
lamentarų parašus. Tačiau tiki
masi, jog siūlymą pradėti ap
kaltą pasirašys gerokai daugiau 
Seimo narių. 

Bus siekiama surinkti ne 

mažiau kaip 85 parlamentarų 
parašus — tuo parodant prezi
dentui, jog Seimui pakaks rei
kiamų balsų jį nušalinti nuo 
pareigų. 

Apkaltos projektą parengė 
valdančiųjų Socialdemokratinės 
koalicijos, Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) bei opozici
nių Tėvynės sąjungos-konserva-
torių bei Liberalų ir centro frak
cijų deleguoti atstovai. 

Paskelbus apkaltą, Seime 
turės būti sudaryta speciali par
lamentinė komisija, kuri rengs 
išvadas, ar yra pagrindas prezi
dento apkaltai. 

Partijų n u o m o n ė dėl prezidento apkaltos 
n ė r a vieninga 

Prezidentai Rolandai Paksas Cka smjeras Algirdas Brazauskas. 
Tomo Bauro < ELTA i nuotr. 

V i l n i u s , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Seime ketvirtadienį 
ke t inama pradėti rinkti parla
men ta rų p a r a š u s , remiančius 
siūlymą skelbti apkaltą prezi
dentui Rolandui Paksui , o kitą 
savaitę pateikti sur inktus pa
rašus Seimui ir sudaryti specia
lią apkaltos komisiją. 

Tai po parlamentinių frak
cijų atstovų susitikimo su Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku 
sakė opozicinių Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių bei Liberalų 
ir centro frakcijos seniūnai An
drius Kubilius ir Eligijus Ma
siulis. Abu teigė esą įsitikinę, 
jog apkaltos prezidentui proce

sas tur i prasidėti kuo greičiau, 
nes dėl nesibaigiančio Preziden
tūros skandalo visuomenėje di
dėja įtampa. 

Frakcijoms pateiktą teksto 
projektą, skeptiškai įvertino 
valdančiosios Socialdemokrati
nės koalicijos frakcijos atstovai. 

Nukelta i 5 psl. 

Prezidento turima Seimą ir 
kompromituojanti medžiaga 

vyriausybę 
— šantažas 

Vi ln ius , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frakci
jos Seime seniūnas Andrius Ku
bilius ragina prokuratūrą ne
delsiant ištirti žinias, esą prezi
dentas Rolandas Paksas turi 
aukš tus valstybės pareigūnus 
kompromituojančios informaci
jos. 

Apie prezidento neva turi
mus duomenis antradienį po su

sitikimo su R. Paksu prabilo 
Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas. 

Paklaustas, ar, jo vertini
mu, prezidento tur ima medžia
ga galėtų sukelti panašų skan
dalą vyriausybėje ir Seime į tą, 
kuris dabar krečia Preziden
tūrą, V. Uspaskichas atsakė 
„visko gali būti" bei teigė ragi
nęs prezidentą paskelbti šią 
medžiagą nedelsiant. Jis taip 

pat pažymėjo, jog paskelbęs šią 
medžiagą prezidentas gali tap t i 
„didvyriu prezidentu", o Seimas 
— pakeist i savo nuomonę dėl 
prezidento apkaltos. 

„Jei prezidentas žino slaptą 
informaciją, t a : le i šk ia , k a d 
slepia. Je i V. Uspaskichas suži
nojo, t a i p i rma tur i p raneš t i 
prokura tūra i , o ne savo Darbo 
parti jos kolegoms", sakė A. 
Kubilius. N u k e l t a j 5 ps l . 

Lietuvai perduoti Palestinoje veikusio 
generalinio konsulato dokumentai 

V i l n i u s , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Lietuvai perduota pir
mosios nepriklausomybės me
tais Palestinoje veikusio Lietu
vos generalinio konsulato ar
chyvo dalis. 

Dokumenta i perduot i šią 
savaitę politinėse konsultacijo
se Izraelyje dalyvavusiai Užsie
nio reikalų ministerijos dele
gacijai, vadovaujamai ministe

rijos sekretoriaus Evaldo Igna
tavičiaus. 

Archyvinę medžiagą įteikė 
Lietuvos žydų asociacijos Izrae
lyje pirmininkas Joseph Mela-
med ir asociacijos archyvo vedė
j a Rachelė Levin. Pasak jos, 
šiuos dokumentus archyvui 
prieš 20 metų perdavė buvusio 
Lietuvos generalinio konsulo 
Tel Avive Nachmono Rachmile-

vičiaus vaikaitis. 
Dokumentus sudaro žydų 

tautybės Lietuvos piliečių pa
sai, finansinės apskaitos doku
mentai , konsulato ruoštos eko
nominės Palestinos raidos ap
žvalgos, politiniai pranešimai 
apie padėtį regione, prekybos 
ta rp Lietuvos ir Palestinos duo
menys, tarnybinė koresponden
cija, Nukelta į 5 psl. 

„ G a z p r o m " n o r i 
d i d i n t i d u j ų k a i n ą 

L i e t u v a i 
Viln ius , gruodžio 10 d. 

(BNS) — Vienintelis gamtinių 
dujų Lietuvai tiekėjas Rusijos 
dujų susivienijimas „Gazprom" 
nuo kitų metų nori padidinti 
dujų kainą Lietuvai. 

Tai patvirtinto didžiausios 
dujų importuotojos į Lietuvą 
bendrovės „Dujotekana" vado
vas Raimundas Paliukas, kuris 
Maskvoje derėjosi dėl dujų kai
nos pirmajam kitų metų pus
mečiui. 

„Lietuvos dujų", kurių 34 
proc. akcijų ketina pirkti „Gaz
prom", atstovai sakė dar nieko 
negirdėję Nuke l ta į 5 psl. 

Ignalinos atominė elektrinė bus 
pertvarkyta \ akcinę bendrovę 
Vilnius, gruodžio 10 d. 

(BNS) — Vyriausybė pritarė, 
kad Ignalinos atominė elektrinė 
(IAE) būtų pertvarkyta iš vals
tybės įmonės į uždarąją akcinę 
bendrovę. 

Vienintelis IAE akcininkas, 
kaip ir dabar, bus valstybė. 

Pertvarkius bendrovę, bus 
sudarytos vienodos sąlygos 
elektros energijos gamintojams 
konkuruoti rinkoje, tikimasi, 
jog bus geresnis turto valdy
mas. Be to. jėgainė galės teikti 
paramą socialinių-ekonominių 
regiono problemų sprendimui 

Į strateginę reikšmę valsty

biniam saugumui turinčių įmo
nių sąrašą į t raukta ir apie 80 
proc. Lietuvoje sunaudojamos 
elektros energijos pagaminant i 
IAE per devynis šių metų mėne
sius uždirbo 20.686 mln. litų 
ikimokestinio pelno (37.8 proc. 
mažiau nei pernai tuo p a t 
metu). Pernai jos pelnas siekė 
54.1 mln. litų. 

Per šių metų 11 mėnesių 
jėgainė pagamino 13.85 mlrd. 
kilovatvalandžių (kWh) elekt
ros energijos (12.7 proc. dau
giau nei pernai), o per visus 
metus planuoja pagaminti 14.4 
mlrd. kWh. 
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Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (kairėje) antradienį susitiko 
su Suomijos gynybos ministru Seppo Kaariainen. Suomija aktyviai remia 
Lietuvos kariuomenę. Iš Suomijos gauta šaudmenų, praėjusiais metais 
250 Suomijos karių dalyvavo tarptautinėse pratybose ..Amber Hope 03". 
Nuo 1998 m. Gynybos štabe dirbo suomių karinis patarėjas, o ateityje pla
nuojama surengti Suomijos žinovų konsultacijas jūros sienos ir povande
ninės žemyno dalies apsaugos sistemos rengimo klausimais. 

Sauliaus Venckaus ELTA) nuotr. 

P a b a l t i j o t u r t u o l i ų 
s ą r a š a s s t e b i n a 

L i e t u v o s 
v e r s l i n i n k u s 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Savaitraščio „The 
Baltic Times" sudarytas ir pa
skelbtas turtingiausių Baltijos 
valstybių žmonių penkiasde
š imtukas nustebino Lietuvos 
milijonierius. 

Jų tvirtinimu, sąraše nuro
dyta valdomo turto vertė ge
rokai skiriasi nuo tikrosios, ra
šo dienraštis „Lietuvos rytas". 

„Būtų nieko baisaus, jeigu 
paklaida siektų 10-15 procentų. 
Tačiau jei valdomo turto vertė 
padidinta apie 20 kartų, 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Re^ian&s AFP. Reuters. AP, [nter*ax, ITAR-TASS, BNS 

JAV 
N e w York. JAV nusprendė 

nesudaryti galimybės bendro
vėms iš Rusijos. Prancūzijos ir 
Vokietijos pasirašyti pagrindi
nes sutartis Irako ekonomikos 
atgaivinimo projektams įgyven
dinti. Tai matyti iš tarnybinio 
rašto, kurį parengė JAV gyny
bos sekretoriaus pirmasis pa
vaduotojas Paul Wolfowitz. 
Rašte pažymima, jog „valstybi
nio saugumo interesais" užsa
kymus darbams Irake turi gau
ti bendrovės iš tų valstybių, ku
rios įėjo į koaliciją, remiančią 
operaciją prieš Saddam Hus-
sein režimą. P. Wolfowitz nuo
mone, „konkurso dėl šių sutar
čių apribojimas skatins plėsti 
tarptautinį bendradarbiavimą 
Irake" Pagal Pentagono, kuris 
tebevaidina lemiamą vaidmenį 
rengiant JAV politiką dėl Ira
ko, sumanymą, jų bendrovės 

dabar gali gauti pagrindinius 
užsakymus už 16.8 mlrd. dol. 
Šios lėšos skirtos iš JAV biu
džeto prezidento George W. 
Bush prašymu. 

Durham, N e w Hampshi-
re. Demokratų kandidatai į 
JAV prezidentus antradienį sa
kė abejoja, ar pirmaujančiam 
kandidatui Howard Dean kitą 
lapkritį pavyktų nugalėti res
publikonų varžovą, nepaisant 
to. kad jo kandidatūrą parėmė 
buvęs viceprezidentas ir de
mokratų kandidatas į preziden
tus Al Gore. Tačiau per ramius 
debatus New Hampshire, kur 
sausio 27 d. vyks pirmieji svar
būs pirminiai rinkimai, del tei
sės r inkimuose mesti iššūkį 
prezidentui George W. Bush 
kovojantys demokratai vengė 
kritikos H. Dean atžvilgiu. Vie
toj to jie stengėsi sureikšminti 
galimybes laimėti bei kritikavo 
G. W. Bush politiką Irake. 

N e w York. P e r v e r t i n t a s 
JAV doleris a t ima iš Amerikos 
pramonininkų konkurencinius 
privalumus kovoje su importuo
tomis prekėmis ir užsienio r in
kose, todėl, žinovų vert inimais , 
šiuo metu stebimas JAV valiu
tos silpimas yra iš esmės pa
rankus valstybei. Per p i rmus 
aš tuon is šių metų mėnes iu s 
JAV pramonė prarado 430,000 
darbo vietų. Iš viso nuo 1998 m. 
sausio p ramonė atleido dau
giau kaip 3 mln. darbuotojų. 
Šiuos neigiamus rezul ta tus ži
novai tiesiogiai sieja su st ipriu 
doleriu ir didžiulėmis socialinė
mis įmonių išlaidomis, kurios 
mažina pramonės konkurencin
gumą importo atžvilgiu. 

V a š i n g t o n a s JAV Federa
linis iždo bankas antradienį ne
pakeitė pagrindinių palūkanų 
normų, kurios šiuo metu siekia 
1 proc., ir pažadėjo ilgam iš
saugoti mažas palūkanų nor
mas, nors nepageidaujamo inf
liacijos augimo sulėtėjimo rizi
ka ir sumažėjusi JAV centrinis 
bankas pareiškė, jog per laiko
tarpį po paskutinio komiteto 

posėdžio ats i rado naujų požy
mių, rodančių, jog pramonės 
gamyba sparčiai auga. o situa
cija darbo rinkoje gerėja. 

r E U R O P A 
B e r l y n a s . Vokietijos vy

riausybei bū tų nepr i imt inas 
JAV sprendimas uždraust i Ira
ko karo priešininkių firmoms 
dalyvauti konkursuose dėl Ira
ko ekonomikos gaivinimo su
tarčių, trečiadienį pareiškė vy
riausybės atstovas spaudai Belą 
Anda. Tačiau j is atsisakė ko
mentuoti, kokių veiksmų, pasi
tvir t inus šiai informacijai, galė
tų imtis minis t rų kabinetas . 
Kiek anksčiau Prancūzijos už
sienio reikalų ministerijos ats
tovas spaudai Herve Ladsous 
pareiškė, kad Paryžius aiškina
si, ar šis JAV7 sprendimas ati
t inka ta rp tau t inę teisę dc! kon
kurencijos Tuo t a rpu Rusija 
nepr i t a r i a JAV sprendimui , 
trečiadienį sakė Užsienio rei
kalų m i n i s t r a s Igor Ivanov. 
„Jei kalbėsime apie Irako at
statymą, tai aš manau , jog tai 
yra bendras noras , ir visi, kurie 

pasirengę jame dalyvauti, turi 
gauti tokią galimybę", sakė 
Rusijos ministras. 

Berlynas . Rusija antradie
nio išpuolio Maskvoje nelaiko 
čečėniškojo terorizmo apraiška, 
trečiadienį sake Rusijos užsie
nio reikalų ministras Igor Iva
nov. „Teroro akto vykdytojų 
t au tybė šiuo atveju netur i 
reikšmės", pabrėžė jis. Minist
ras atkreipė dėmesį, kad pir
masis teroro aktas — elektrinio 
t raukinio susprogdinimas Je-
sentukuose (žuvo 44 ir buvo su
žeista daugiau kaip 170 žmo
nių) — įvyko prieš parlamento 
r ink imus , o sprogimas prie 
Maskvos viešbučio „National" 
ižuvo 6 žmonės) —jau po rin
kimu 

neabejotina proprezidentinė 
dauguma. „Mes negalime pri
pažint i balsavimo rezultatų, 
kurie yra šimtaprocentinė suk
tybe. Reikalaujame perskai
čiuoti biuletenius rankomis", 
sakė RKP vadovas Genadij Ziu-
ganov. Komunistai pasivadino 
„vienintele demokratine opozi
cija" naujojoje Dūmoje, kurią 
kontroliuoja „Vieningoji Ru
sija". 

AFGANISTANAS 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos Federaci

jos komunistų partija, vieninte
le Kremliaus nekontroliuojama 
partija naujojoje Valstybės Dū
moje, suabejojo gruodžio 7 die
nos rinkimų rezultatais, bylo
jančiais, kad žemuosiuose par
lamento rūmuose suformuota 

Kabulas. Per amerikiečių 
antskrydi Afganistano rytuose 
praėjusį penktadienį žuvo 6 
vaikai ir 2 suaugusieji, trečia
dienį pranešė JAV kariškių ats
tovas spaudai, patvirtindamas, 
kad tai buvo jau antrasis JAV 
puolimas per 24 valandas, ku
rio metu žuvo vaikų. Puolimo, 
kuriame dalyvavo lėktuvai ir 
sausumos kariai, metu buvo 
atakuojamas rajonas į rytus 
nuo Paktijos provincijos sosti
nes Gardezo, kur, kaip mano
ma, Talibano kovotojas ir tero
ristu vadas mula Jilam buvo 
įrengęs gmklų sandelį. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ONOS BUZAITYTES KNYGA 

,Lietuviškos Sheboygan šaknys: 1890-1920* 

Seattle LB narė Ona Bu-
zaitytė yra pasakojusi tema 
„Mano kelionė į Lietuvą" kas
metiniame susirinkime, rašiu
si į „Tulpe" bei šokusi „Lietu
tyje". Be to, prieš kiek metų, 
Ona dėstė A.P.P.L.E. kur
suose Mažeikiuose. Ona gyve
na Seattle mieste ir dirba me
dicinos seserimi University of 
Washington. 

Praeitą rugsėjį Ona Bu-
zaitytė skaitė pranešimą JAV 
Valstybinėje archyvų ir met
rikų administracijos saugyk
loje apie pasiruošimą, tyrinė
jimus bei patį savo knygos 
„Lietuviškos Sheboygan šak
nys: 1890-1920" išleidimo pro
cesą. 

Ona nusprendė parašyti 
knygą savo tėvelio Petro, mi
rusio 1978 m„ bei Lietuvoje 
gimusių senelių Onos (Ast-
ramskaitės) ir Dominyko Bu-
zaičių, šviesiam atminimui. 
Ona taip pat pasistengė, kad 
knygos išleidimas sutaptų su 
šimtosiomis Sheboygan Ne
kaltojo Prasidėjimo bažnyčios, 
įkurtos 1903 m. 25 lietuvių 
šeimų, metinėmis. Beje, kny
ga rašyta anglų kalba. Jos pa
vadinimas: „Sheboygan's Lit-
huanian Roots: 1890-1920" 

Pagrindinis dėmesys kny
goje skiriamas lietuvių emig
rantų, atsikėlusių į Sheboy
gan miestą. Vvisconsin valsti
joje, 1890—1920 m. gyvenimo 

keliui. Knyga visų pirma yra 
neįkainojama parama indivi
dams, kilusiems iš Sheboygan 
ir ieškantiems savo šeimos 
šaknų, nes labai mažai žino
ma apie ankstyvąją to miesto 
bendruomenę. 

Apie 150 iš 256 knygos 
psl. skirta pavardžių nuoro
doms pagal 1900,1910 ir 1920 
m. šio regiono gyventojų su
rašymus bei vietos bažnyčių 
metrikus. Jei tik yra duome
nų, nuorodose atsispindi ir pa
vardžių pasikeitimas, šeimos 
nariai surašymo metu bei gi
mimo vieta su atvykimo į 
Ameriką metais. Papildoma
me mažesniame sąraše galima 
rasti Sheboygan lietuvius, su
skirstytus pagal gyvenamą 
vietą ir ten taip pat yra pa
teiktos jų profesijos iš surašy
mo duomenų. Trumpai apra
šyti verslai, kuriais vertėsi 
vietos lietuviai. Ona taip pat 
pateikia savo šeimos detales 
bei svarsto, kokios aplinkybės 
padarė Sheboygan tokį pa
trauklų emigrantams. Knygo
je rasime Sheboygan rajonų 
ir Lietuvos (prieš Pirmąjį pa
saulinį karą ir po 1991 m.) že
mėlapius bei 30 spalvotų ilius
tracijų, kuriose pavaizduotos 
šimtmečio pradžios Sheboy
gan atvirutės ir reklamos. 

Knyga yra pirmasis Baltų 
— slavų sąjungos leidinys. 

Hartford, CT, apylinkes vakaro programos atlikėjai. Iš kairės: Jurgis Petkait is . Danutė Grajauskienė. Alfonsas 
Zdanys. Raminta Nenortienė, Vytautas Zdanys. Alfonso Dz iko nuotr. 

BENDRUOMENIŲ VAKARAI CONNECTICUT 
Jau tapo graži tradicija 

Connecticut apylinkėse, kai 
Lietuvių Bendruomenės kvie
čia apsilankyti į apylinkių ren
giamus vakarus. Rugsėjo pa
baigoje visi skubėjo į Xew Bri-
tain Lietuvių Bendruomenės 
ir dainų vieneto „Sodžius" su
rengtą vakarą, kurio metu 
skambėjo dainų vieneto „So
džius" atliekamos dainos. Šis 
ansamblis per dvejus savo 
gyvavimo metus paruošė dau
gybę kūrinių ir galima pasi
džiaugti, kad kas kartą dainos 
skamba vis geriau. Ansamb
lyje dainuoja jauni, neseniai 
atvykę į šią šalį, žmonės. Juos 
dainuoti moko Raimonda 
Jalinskienė. 

Vakaro metu scenoje pasi
rodė ir visus sužavėjo savo at
liekamomis dainomis seniai 
susidainavęs duetas — Elz

bieta Liudžiuvienė ir Alfonsas 
Zdanys. Vakaro vedėjas, New 
Britan apylinkės pirmininkas, 
Juozas Liudžius ir jam talki
nusi žmona Elzbieta Liudžiu
vienė vakarą vedė labai nuo
taikingai. Valgius į stalus iš
nešiojo žavios „Sodžiaus" dai
nininkės. Vakaro metu veikė 
loterija, šokiams grojo Stasys 
Telšinskas. 

Šaltas lapkričio savaitga
lis pakvietė į valstijos sostinę 
— Hartford. Šv. Trejybės 
bažnyčios salėje lapkričio 8 d. 
vakare visi rinkosi paklausyti 
skambaus vyrų trio dainų. 
Koncerto pranešėja buvo 
Hartford apylinkės valdybos 
narė Raminta Nenortienė. 

Koncertą vyrai pradėjo lie
tuvių liaudies dainomis: „Mes 
padainuosim", „Ariau, ariau". 
Vyrų trio parodė dviejų dalių 

programą, kurioje skambėjo 
dainos: „Sūduva", „Partizanų 
žygio daina", „Senelio armoni
ka". .Pavasarinis tango", „Lauk
siu tavęs ateinant" ir daug 
kitų. Vyrai padainavo net de
šimt dainų. Jurgis Petkaitis, 
ilgametis šios bažnyčios var
gonininkas, kartu su broliais 
Alfonsu ir Vytautu Zdaniais, 
parodė tikrai įdomią pro
gramą. Dainas trims vyrų bal
sams paruošė ir harmonizavo 
Jurgis Petkaitis. Raminta Ne
nortienė gražiai skaitė poeziją. 

Vakaro metu, visi, kas tik 
norėjo, vaišinosi skaniais pa
ruoštais valgiais, galėjo atsi
gaivinti bare. Danutė Grajaus
kienė džiaugiasi savo valdybos 
geranoriškumu, ruošiant šį 
renginį. 

Sigita Š imkuvienė 

Smagiai stovyklavome ..Lanko" šeimų stovykloje, netoli Seattle. Iš kairės: Jadvyga Lukoševičiene, Adris 
J a u t a k a s , Vita Jessen . Taura Vaštakai tė , D a u m a n t a s Vaštakas, Gertrūda Varnaite. Tadas Lukoševičius, David 
Oomeaux. Kipras Mažeika. 

SEATTLE, WA 
L A N K O S E I M Ų 

S T O V Y K L Ą 

Rašo 2003 metų „Lanko" 
stovyklos direktorė Silvija Fa-
bijonaite-Comeaux: „Pasise
kus 2002 m. cepelinų baliui, 
stovyklautojai šiais metais 
mokėjo 20 proc. mažiau nei 
praeitais, nors ir buvo padi
dinta nuoma. Ačiū Seattle 
bendruomenei už palaikymą! 
Tikiuosi, kad ši tradicija tęsis 
ir ateinančių metų stovyk
loms. Ieva Gaurytė. kuri šį 
rudenį jau pradėjo lankyti 
universitetą, sutiko dideliam 
išbandymui — vadovauti 
Lankui 2003. Jos nenuilstama 
energija įkvepe mus visus. Ji 
kek- vaikus rytinei mankštai, 
pravesdavo vėliavos pakė
limą, sudarinėjo dienos tvar
karaštį, mokė klases, sukvies-
i>vf> vaikus užsiėmimams, 
patarinėjo jaunesniems vado
vams, kaip suplanuoti sporto 
;ir vakaro programas". 

STOVYKIJVVOME! 

Ieva G a u r y t ė 

prisimena žodžiais „mankšta" 
ir „vėliava", nes kiekvieną ry
tą vaikščiojau po namelius 
šaukdama šiuos žodžius, ra
gindama keltis ar rikiuotis vė
liavos pakėlimui. Šiais metais 
buvau vyriausia stovyklos 
„Lankas" vadovė. Iš tikrųjų aš 
niekada nepagalvojau, kiek 
daug darbo ir pasiaukojimo 
reikalauja stovykla, bet grei
tai supratau: teko jai vadovau
ti. Savaitės pabaigoje jau ge
riau supratau, kaip reikia 
bendrauti su vaikais ir kaip 
tai yra atsakinga. 

Turėjau nuostabių pagal
bininkų būrį. Tai: Andrvte 
Lukomski. Andrius Činčys. 
Ąžuolas Dunaravich, Lukas 
Paulavičius (naujas stovyk
lautojas), Maura Harrison. 
Vera Rankyte ir Vytas Leona
vičius. Jie daug dirbo su jau
nesniais stovyklautojais. 

Šiais metais mus lepino 
tikrai geras oras. Kelemes su 
saule ir jau buvome garantuo
ti, kad eisime į baseiną. Ryte. 
8:25 vai., mes jau mankštino-
mes pagal lietuvišką ,.pop" 
muziką. Mums grojo ..Mango" 
ir ..Delfinai". Reikėjo gerai iš-

pilna užsiėmimų. 
Pirmą dieną per vėliavos 

pakėlimą, man buvo labai ma
lonu matyti naujus stovyklau
tojus: Simoną Raišytę. Luką 
Paulavičių. Julių Urbonavičių 
ir John Peller. Po vėliavos 
pakėlimo mes jau išsirikiuoda
vome prie valgyklos pusry
čiams. Su nekantrumu laukė
me, koki naują skanumyną 
mums pateiks Angelo Come-
aux, Sr.. arba dar kitaip malo
niai vadinamas ..Sausainiu", 

Skaniai pavalgę vaikai iš
skubėdavo į dainavimo pamo
ką, kurią pravesdavo No
meda Lukoševičiene. 10 vai. 
prasidėdavo rankdarbių už
siėmimai, kurių metu daug 
padėdavo jaunesnieji vadovai. 
Šio užsiėmimo metu mes taip 
pat dažėme savo marškinė
lius. Po to polkos žingsniu 
pas Violeta Kuprenaitę ir 
Aušra Vaštakienę mokytis 
tautinių šokių. Šiais metais 
turėjome 16 paauglių ir jie 
netgi išmoko du šokius. 

Po pietu vadovai praleis
davo laika su jiems paskir
tomis vaikų grupėmis, padėjo 
jiems išrinkti būrio vadą. 

jaus dieną stovykla buvo 
pilna „Auksinių drakonų", 
„Šaulių", „Muzikantų", buvo 
ir ..Miškas" su „Palanga". 

Budėjimas prie baseino 
daugeliui vadovų buvo malo
niausias užsiėmimas. 

O kaipgi „Lankas" be 
pamokų. Andrius Činčys mo
kė lietuvių kalbos, o aš 
supažindinau vaikus su Vil
niaus istorija, miesto įžymy
bėmis. Taip pat pasakojau 
apie lietuviui brangius daly
kus: vėliavą, gintarą, medžio 
drožinius, liną, lietuviškus 
medžius ir augalus. Maura ir 
aš pasakojome apie lietuviško 
jaunimo gyvenimą. Mes netgi 
parodėme lietuviškos muzi
kos vaizdo juostelę ir lietu
višką laidą „Kas nori būti 
milijonieriumi". 

Daugumai vaikų labai 
patiko virimo pamokos. Jie 
gamino grybukus, žagarelius. 
varškėčius. Na, o Zita Žvirz-
dienė. Birutė Gylienė, ir 
Antanas Minelga visus vaiši
no nuostabiu kugeliu. 

Po pietų sudeginti kalori
jas padėjo sporto užsiėmimai. 
Juos pravedė Vytas. Andrius 
ir Ąžuolas. Žaidėme krepšinį, 
vėliavos pagrobimą, orien
tacinį sportą. 

Daina, šokis ir juokas 
vienijo visus stovyklautojus. 
Pagaliau visų lauktas mo
mentas — kambarių puošimo 
įvertinimas! Tai buvo nuos
tabu! Juose skambėjo muzika, 
tekėjo upės, kabėjo lapai, su
tikome netgi drakonus. O kur 
dar šviesų iliuminacija! Oi. 
kaip bus sunku nuspręsti, 
kam teks koks prizas! 

Šeštadienio rytą prabusti 
buvo sunku — nesinorėjo iš
važiuoti. Tiek įspūdžių, nau
jų draugysčių... Jau atėjo 
vasaros pabaiga! Stovyklos 
uždarymo metu buvo pa
skelbti nugalėtojai' Pirma 
vieta teko „Miškui" (Taura 
Vaštakaitė, Lina ir Vita Jes
sen), antra vieta ..Auksiniai 
drakonai" (Daumantas Vašta
kas. Andrius Lengertas. Man
tas Mažeika, David Comeaux 
ir Tadas Lukoševičius), trečia 
vieta „Šauliai" (Paulius Len-

ir Darius Činčys). 
Spalio 11 d. Virgio ir 

Vilmos Ginčių namuose įvyko 
cepelinų balius. Surinkti pini
gai pervesti „Lanko" stovyk-j 
lai. 

Turime šią stovyklą dide
lio pasiaukojimo tėvų, sa
vanorių, vadovų ir ypač sto
vyklos direktorės Silvijos 
Fabijonaitės-Comeaux dėka. 

Matydama aplink tiek 
daug vaikų, supratau, kaip 
yra svarbu jiems perduoti 
tautos palikimą. Tikiu, kad 
„Lankas" ir toliau klestės. 
Žinau, kad visi nekantriai 
laukiame kitų metų. Iki pasi
matymo! 

Vertė Inga Gaur ienė 

T R U M P A I 

Penk io l ikme t i s Ąžuo
las Dunaravich iš Anacortes 
miesto pasirinko mokymo 
programą, kuri suteikia jam 
galimybę pradėti studijuoti. 
Šiemet Ąžuolas lanko Skagit 
Community College ir planuo
ja kitais metais jau pradėti 
mokytis University of Wa-
shington. Jis jau turi 15 kre
ditų ir rengiasi įgyti dar 20 šį 
rudenį. 

Pianistai Dainius ir Asta 
Vaičekoniai tapo žvaigž
dėmis Lietuvoje. Paskutiniojo 
apsilankymo Lietuvoje metu 
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juos kalbino laikraščio „Lie
tuvos žinios" žurnalistė. 
Straipsnis apie tai pasirodė 
2003 m. rugsėjo 6 d. 

Sveikiname Evą Strick-
land , gavus stipendiją ir 
tapus Illinois — Champaign 
universiteto pirmakurse. 

Sveika sugrįžusi, Ieva 
Butkute . Ieva grįžo iš Lie
tuvos su Fulbright stipendija 
mokytis University of Wa-
shington, siekiant įgyti ma
gistrą Rytų Europos studi
jose. 

Aušrelė i r Ričardas Ra
manauska i didžiuojasi su
laukė ketvirtojo vaiko Ehp-
raim Joseph, gimusio rugpjū
čio 14 dieną jų dukters Sau
lutės ir jos vyro Matthew 
Wright šeimoje. Ehpraim yra 
Wrightų antrasis vaikas. 
Sveikinimai tėveliams, sene
liams ir proseneliams Čes
lovui ir Ernai Ramanaus
kams ir Ignui v'aičeliūnui. 
gyvenantiems Kirkland. 

Profesorius Guntis Smid-

c h e n s ir jo žmona Zinta 
pranešė, kad jų sūnus Alnis 
turi broliuką Imants Ojars, 
kuris gimė Seattle rugsėjo 2 
dieną. 

Mažoji Anna Maria Lu
komski, Adomo ir Renee Lu
komski dukrelė ir Marytės Pa-
reigytės-Lukomski anūkėlė 
rugsėjo 27 dieną buvo pakrikš
tyta Sacred Heart Church 
(Šventosios Širdies bažnyčio
je) Olympijoje. (Jdomus suta
pimas, kad ši bažnyčia prieš 
35 metus buvo suprojektuota 
dabartinio Lietuvos garbės 
konsulo Washington valstijoje 
Vytauto Lapatinsko). 

I lgiausių metų I g n u i 
Vaieeliūnui, rugsėjo 27 dieną 
atšventusiam garbingą 85-ąjį 
gimtadienį. 

Sveikiname Lindą Bus-
hnel l ir Gandį Mažeiką, 
kurie spalio 16 dieną šventė 
savo 10-ąsias vestuvių 
metines. Ta proga jie buvo 
išvykę į San Francisko, kur jie 
susituokė. 

Vertė 
Virgis ir Vilma Činčiai 

Vaikai mane geriausiai siįudinti, nes lauke diena, puošti kambarius. Jau ryto- gertas. Marius Lukoševičius Prie e£ertKo .Lanko" šeimų stovykloje, netoli Seattle, WA 
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NAUJOJI JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
JAV Lietuvių Bendruome

nės Taryba (pirm. Regina Na-
rušienė) patvirtino, naujosios 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkės Vaivos Vėbraitės pa
teiktą valdybos sąrašą. Trejų 
metų kadencijai patvirtinti šie 
asmenys: 

Alfonsas Dzikas — vykdo
masis vicepirmininkas; 

Indrė Biskytė — Ekono
minių reikalų tarybos pirm.; 

Marija Remienė — Kul
tūros tarybos pirmininkė; 

Ses. Margarita Bareikaitė 
— Religinių reikalų tarybos 
pirmininkė; 

Juozas Polikaitis — Socia
linių reikalų tarybos pirm. 

Dalilė Polikaitiene — 
Švietimo tarybos pirmininkė; 

Asta Banionytė — Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 

dr. Stasys Bačkaitis — 

vicepirm. mokslo reikalams; 
dr. Elona Vaišnienė — vi

cepirm. LB plėtrai; 
dr. Laima Karosienė — 

vicepirm. finansų reikalams; 
Sigita Šimkuvienė — vi

cepirm. jaunimo reikalams 
Ramutis Pliūra — iždi

ninkas; 
Giedrė Stankūnienė — 

sekretorė; 
Regina Stankaitytė — rei

kalų vedėja; 
Laurynas Misevičius — 

vicepirm. sporto reikalams ir 
Sporto sąjungos atstovas; 

Aras N. Mattas — JAV LB 
Jaunimo sąjungos atstovas. 

Naujoji JAV LB Krašto 
valdyba pareigas pradės eiti 
š.m. gruodžio mėnesį. 

Regina Narušienė 
JAV LB Tarybos pirmininkė 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 11d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

2003 m. gruodžio 6 d. kadenciją baigusios ir naujosios, šį mėnesį pareigas pradėsiančios eiti. JAV LB Krašto 
valdybos nariai (dalies t rūksta) . Sėdi iš kaires: ses. Margarita Bareikaitė, Marija Remiene, naujoji LB Krašto 
valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė, Brigdeport, CT, Šv. Jurgio parapijos klebonas (šios parapijos patalpose vyko 
posėdžiai); stovi: Alfonsas Dzikas. Gintarė Ivaškienė, Birutė Bernotienė, dr. Laima Karosienė, Giedre 
Stankūniene, dr. Stasys Bačkaitis, dr. Elona Vaišnienė, Asta Banionyte, Laurynas Misevičius. 

LIETUVININKŲ VALIOS AKTAS 

Iškilmingiausias 2003 me
tų Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos renginys buvo Vilniuje 
surengtas atmintinos Mažo
sios Lietuvos prisijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos dienos iš
vakarėse istorinio Tilžės Akto 
85-ųjų metinių minėjimas. 
1918 metų lapkričio 30 d. Til
žės aktu Mažosios Lietuvos 
tautinė taryba patvirtino am
žinąjį lietuvininkų troškimą ir 
siekį gyventi vieningoje ne
priklausomoje Lietuvos valsty
bėje. Tilžės akto veikimas su
darė prielaidas Nemuno žemu
piui, Kuršių nerijai bei Klaipė
dos uostui tapti neatskiriama 
Lietuvos valstybes dalimi. 

Tilžė akto 85-ųjų metinių 
minėjimą Mažosios Lietuvos 
dainomis pradėjo nuostabus 
Vilniaus mokytojų namų liau
diškos muzikos ansamblis 
„Kankleliai". Šis, Daivos Či-
činskienės vadovaujamas, tarp
tautinį pripažinimą pelnęs, 
kolektyvas jau ne kartą yra 
talkinęs Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos renginiams. 
Minėjimą puikiai vedė ir Kazio 
Bradūno eilėraščius Mažosios 
Lietuvos tematika skaitė 
Mažosios Lietuvos atsakingoji 
sekretorė Birutė Kurgonienė. 
Nuoširdžių plojimų susilaukė 
ką tik gautas Mažosios Lietu
vos rezistencinio sąjūdžio, tę
siančio tilžiškės Mažosios Lietu
vos tautinės tarybos darbą, pir
mininko Algio Regio sveikinimas: 

„Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis, gaubiantis 
tėviškės netekusius po pasaulį 
išsiblaškiusius tėvynainius, 
sveikina Tilžės akto testamen
to 85 metų sukaktyje savo 
istorijai atgimstančią tautą. 

Mažoji Lietuva, nors ir 
naikinta imperialistinių kai
mynų, tačiau nėra žuvusi. Nie
kas negali nužudyti gilių am
žių tauios istorijos, jos kovoto

jų kapų per šimtmečius įsi
siurbusių į tą žemė, jos gyve
nimo lietuviškų vardų, kuriais 
ji byloja į tautą ir pasaulį. 
Pražūties galią turi tik pačios 
tautos asmenys pasimetę igno-
rantiškumo tamsoje. 

Nesugriaunamas Mažosios 
Lietuvos žmonių Tilžės akto 
testamentas išraiškiu 'kaip 
ąžuois drūts' ryžtu pasilieka 
kelrodžiu tautai žvelgiančiai į 
ateitį. Kviečiame į ją jungtis 
kiekvieną lietuvį, nepaisant 
kur jis begyventų". 

Įžanginį pranešimą „Yra 
tik viena Lietuva" perskaitė 
Mažosios Lietuvos reikalų ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Šilas. Jis priminė, kad 1918 m. 
lapkričio 30 d. Mažosios Lietu
vos tautinės tarybos prezidiu
mo sukviesti 24 Tarybos na
riai pasirašė pareiškimą apie 
mažlietuvių ryžtą būti vienoje 
atkuriamoje valstybėje su did
lietuviais. Literato ir teosofo 
Adomo Jakšto žodžiais .Die
vas, sukurdamas Lietuvą į da
lis jos nedalino" (Lietuvą į 
Didžiąją ir Mažąją padalino ir 
po to ją draskė svetimieji — 
lenkai, rusai, vokiečiai). Tilžės 
aktas — tai teisinis dokumen
tas grindžiamas vietos gyven
tojų (ne atėjūnų) teise spręsti 
savo tėvų žemės likimą. 

Daugelio Mažosios Lietu
vos tarybos narių likimas buvo 
nepavydėtinas. Antai. E. Si
monaitis už lietuvišką veiklą 
buvo kalinamas Mathauzeno 
ir Dachau konclageriuose. Na
ciai buvo suėmę 80-ąjį dešimt
metį pradėjusį J. Lėbartą, 
tačiau kaip repatriantą į sovie
tų valdomą Lietuvą, paleido. 
Lietuvos vyriausybės komisa
ras Klaipėdoje V. Gailius 1941 
m. repatriavo į Vokietiją ir ten 
gyveno nuolatinėje Gestapo 
priežiūroje, o jo brolis Albinas 
Gailius žuvo Dachau konc-

VYTAUTAS MIKLAŠEVIČIUS 

lageryje. Suimtas K. Paura 
neišlaikė nacių kankinimų ir 
nusižudė. Suimtas J. Margis 
1942 m. mirė nacių kalėjime 
Klaipėdoje. 78-ių metų sulau
kęs J. Vanagaitis mirė Ka-
selio-Martenburgo pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje. Kažku
riame nacių konclageryje ka
lėjo gydytojas signataras Val
teris Didžys ir lietuvininkas 
Frydrichas Subaitis — ar tik 
ne Tilžės akto signataras. Jau 
senelis M. Jankus iš pradžių 
buvo priverstas iš gimtųjų Bi
tėnų nuo nacių keltis į Kauną, 
o paskui nuo bolševikų trauk
tis į vakarus I mirė Flensburge, 
1946 m. sulaukęs 88-iųj. E. 
Jagomastą jau 1941 metais 
gestapininkai sušaudė (kartu 
su šeima1 Aukštuosiuose Pa
neriuose prie Vilniaus. Tokia 
buvo Tilžės akte išreikšto pasi
žadėjimo „visi savo parašu šitą 
pareiškimą priimantieji pasi
žada visas savo jėgas už įvyk-
dinimą minėtojo siekio pa
švęsti " kaina. 

Tilžės aktu, kaip ir Va
sario 16 d. aktu, lietuviai, 
skirtingai nuo savo slaviškųjų 
kaimynų deklaravo tautinės 
valstybės, kuriamos savo isto
rinėse etninėse žemėse prin
cipą. Tilžės aktas paliudijo, jog 
vokiečių valdžioje beveik 600 
metų išbuvusios lietuvių tau
tos dalies atstovai. Mažosios 
Lietuvos tarybos pasirašytu 
Tilžės aktu deklaravo, kad ne 
„piktoji pamote" Vokietija, o 
Lietuvos valstybė yra maž
lietuvių Tėvynė, kad visi lietu
viai turi tik vieną Lietuvą. 

Filosofas ir politikas Ro
mualdas Ozolas, kalbėjęs apie 
moraline ir geopolitinę Tilžės 
akto reikšmę, pabrėžė, kad 
Tilžės aktas, netgi tapęs isto
riniu dokumentu, išlieka juri
diškai visavertis. išlaiko 
pagrįstą imperatyvumą ir liu

dija apie laiku neįvykdytą lie
tuvininkų valią. Kaimynų plė
šyta, bet atsilaikiusi tauta turi 
teisę gyventi integralioje tau
tinėje valstybėje. Deja, JAV 
prezidento T. V. Vilsono tezės 
apie tautų teisę pačioms spręs
ti savo likimą nebuvo įformin
tos kokioje nors Jungtinių 
Tautų deklaracijoje ir yra nu
stelbtos visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos. Tilžės ak
tas primena, kad ir tautos yra 
demokratijos subjektas. Jis 
pradėjo praktinio istorinio tei
singumo atkūrimo procesą, ta
po genocidinės lietuvių tautos 
priespaudos likvidavimo pra
džia. Dabar svarbiausia Lietu
vos problema — esantis jos 
politinio elito anemiškumas ir 
valios stoka siekti visiško 
Tilžės akto įgyvendinimo. 

Lietuvininkų bendrijos 
„Mažoji Lietuva" atstovas Vy
tautas Gocentas nušvietė Til
žės akto priešistoriją — lietu
vininkų pastangas išlaikyti 
lietuviškumą XLX a. pabaigoje 
sustiprėjus germanizacijos 
procesui. 1874 m. kulto ir švie
timo ministerija išleido paaiš
kinimą, kad bažnytinės bendruo
menės nebegali būti skirsto
mos tautiniu principu — į lie
tuviškas bei vokiškas ir ėmėsi 
šalinti lietuvių kalbą iš pra
dinių mokyklų. 1875 m. įsiga
liojo civilinių aktų rašymo 
įstatymas, leidęs valstybinio 
aparato valdininkams vokie
tinti Mažosios Lietuvos vieto
vardžius, lietuviškas pavar
des. 1876 m. priimtas įstaty
mas dėl vienintelės valsty
binės vokiečių kalbos įvedimo 
visose valstybinėse įstaigose. 
Rytprūsių lietuviai nuo 1879 
m. ėmė rašyti peticijas (pir
mąją pasirašė 17.000 žmonių) 
Prūsijos landtagui, kulto ir 
švietimo ministerijai, kaize
riui. Be žymesnio poveikio. 

Savišvietos, lietuviškumo iš
laikymui pasitarnavo įkurtos 
lietuviškos draugijos. Tilžės 
akto istorinė vertė — kad tai 
buvo pasisakymas už lietuvy
bės išlaikymą ir nedalomą 
etninę Lietuvą. 

Mokslo ir enciklopedijų 
instituto mokslinis redakto
rius dr. Algirdas Matulevičius 
apie mažlietuvių ir didlietuvių 
etnokultūrinį bendrumą. Lie
tuvininkų etninė gyventojų 
bendruomenė Mažojoje Lietu
voje susidarė vakarų lietuvių 
skalvių ir nadruvių, sulietu-
vėjusių kuršių, sembų, šiau
rinių prūsų bartų, notangų, 
galbūt ir varmių bendravimo 
sąveikoje. Reformacija, kaip 
tautinis religinis sąjūdis stip
rino jų lietuvybę. Daugėjant 
lietuviškų mokyklų ir valdžiai 
toleruojant (iki 1872 m.) gim
tąją lietuvių kalbą, Mažojoje 
Lietuvoje daugėjo apsišvie
tusių lietuvių. Tai jiems leido 
pajusti savo emokultūrinį bend
rumą su didlietuviais. Etnolo
gų tyrimai patvirtina, kad 
Mažojoje Lietuvoje susiforma
vo europinės reikšmės baltų 
civilizacijos kultūra. Tilžės 
aktas įpareigoja galinčius ką 
nors daryti Mažosios Lietuvos 
labui — tą ir daryti. 

Vilniaus universiteto ko
munikacijos fakulteto dekanas 
prof. dr. Domas Kaunas pa
brėžė ne vien iš Tilžės akto ky
lantį įpareigojimą rūpintis Ma
žosios Lietuvos kultūros pavel
do išsaugojimu. Paveldas — 
tai didžiulis tautos turtas, 
viena iš svarbiausių dvasinių 
ir materialinių vertybių. Tai 
civilizacijos pažangos sąlyga. 
Reikėtų konferencijos ta tema. 
Paveldo išaiškinimas, inven
torinimas, apsauga leistų pla
čiau atskleisti savitą Mažosios 
Lietuvos istorijos puslapį. 

Nukelta į 5 psl. 

Pasikeitimai JAV LB 
Krašto valdyboje 

Kai prieš akis tuščias la
pas, visuomet įdomu, 
kas ir ką jame įrašys... 

Nuo praėjusio savaitgalio tokį 
tuščią veiklos lapą atvertė 
JAV LB Krašto valdyba suva
žiavime, vykusiame gruodžio 
7-8 d. Bridgeport, Connec-
ticut. Dabar jau turime naują 
JAV LB Krašto valdybą, ku
riai pirmininkauja Vaiva Vėb
raitė. 

Pasikeitė ne tik pirminin
kai, įvyko ir kitų pasikeitimų, 
įsijungė naujų žmonių. Dėl to 
tegalima džiaugtis ir visiems 
linkėti sėkmės. Tačiau tiek 
pat džiugu, kad kai kurioms 
taryboms tebevadovaus buvu
sieji pirmininkai. Nors sako
ma, kad „nauja šluota gerai 
šluoja", bet patyrimas, ilgų 
metų darbas ir — svarbiausia 
— to darbo rezultatai, kuriuos 
esame akivaizdžiai matę, 
užtikrina, kad šių tarybų veik
la ir toliau bus sėkminga. 

Kaip galėtume nesidžiaug
ti, pavyzdžiui, Švietimo tary
bos pirmininkės Dalilės Poli-
kaitienės darbu, Kultūros ta
rybos pirm. Marijos Remienės 
sumanumu bei darbštumu, 
ses. Margaritos Bareikaitės 
uolumu, vykdant Religinių 
reikalų tarybos pirmininkės 
pareigas, Ramučio Pliūros — 
Krašto valdybos iždininko, 
sąžiningai atliekamu, tikrai 
nelengvu, darbu ir 1.1. 

Ilgą laiką turėjome pasi
tenkinti tik užuominomis, kas 
perims a"i"a Birutės Jasai
tienės pareigas. Visi sutiko, 
kad jos pėdomis eiti nebus 
lengva, galbūt net vienas as
muo neįstengs aprėpti darbų 
bei reikalų, kuriems visas 
jėgas, iki paskutinio gyvybės 
lašelio, atidavė B. Jasaitienė. 
Socialinių reikalų tarybos me
dis buvo išauginęs tiek daug 
šakų bei šakelių, jog tikrai 
reikėjo milžiniškų pastangų, 
kad jos žaliuotų ir klestėtų. 
Nesunku tikėti, kad Juozas 
Polikaitis, visgi nepabūgęs 
ant pečių užsikrauti šią naštą, 
ją sėkmingai neš ir Socialinių 
reikalų tarybos veikla klestės, 
kaip iki šiol klestėjo. B. Jasai
tienė buvo susirinkusi gausų 
būrį talkininkų kone kiekvie
name lietuviškame telkinyje. 
Tikimės, kad jie ir toliau neat
sisakys su Socialinių reikalų 
taryba dirbti, naujajam jos 
pirmininkui padėti. 

Kad Asta Banionytė suti
ko būti Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininke, tai jau 
nemažas šios Krašto valdybos 
laimėjimas. Astos veikla yra 
plačiašakė ir labai veiksmin
ga. Ji turi daug pažinčių Ame-

j rikos sostinėje, gerai supranta 

Vašingtono bei užsienio poli
tikos „plonybes", žino net jos 
užkulisius, tad šias pareigas 
galės ir sėkmingai, ir suma
niai atlikti. 

Jokiu būdu čia nesiruo
šiame aptarti kiekvieną 
dabartinį JAV LB Krašto 
valdybos pareigūną — juk tai 
nemažas būrys. Po trejų metų, 
kai jų kadencija pasibaigs, 
galėsime vertinti atliktus dar
bus ar nueitą kelią. Tereikia 
linkėti visiems sėkmės, ištver
mės ir kantrybės. O pastaro
sios galbūt labiausiai reikia. 
Ne dėl to, kad darbas neleng
vas (tą kiekvienas, įsijungian
tis į visuomeninę veiklą, gerai 
žino), bet dėl mūsų visuo
menėje nuolat pasireiškian
čių nesutarimų, priekaištų ir 
kritikos. Ne veltai patarlė sa
ko: „Tas neklysta, kas nedir
ba, o kas dirba, tą sudirba..." Į 
visuomenininkų klaidas pirš
tu bakstelėti ir nesunku, ir net 
smagu. Dėl to dirbantieji ne
turėtų raukytis, o galbūt net į 
savo darbą kartais pažvelgti 
kritiškesniu žvilgsniu: ne 
kiekvienas priekaištas iš ša
lies jau būtinai tik piktos 
valios apraiška... 

Tačiau patį nuoširdžiausią 
linkėjimą visgi skiriame įvai
rių Krašto valdybos tarybų 
pirmininkams, kurie papras
tai susidaro savo talkininkų 
būrį, savo valdybas. Nors žmo
nės sutinka į vieną ar kitą val
dybą įsijungti ir pirmininkų 
pateiktuose sąrašuose (arba 
nuotraukose) pamatome gra
žų pulkelį darbuotojų, neretai 
jie tik ir lieka tuose sąrašuose 
ar nuotraukose. Kai reikia 
atlikti konkretų darbą, didžio
ji dalis atranda svarbesnių 
reikalų ir pasiteisinimų, del 
ko negali padėti. Taip ir kyla 
klausimas: kodėl žmogus pasi
žada, jeigu nemano ištesėti? 

Praėjęs savaitgalis atnešė 
dar vieną viltingą įvykį, kuris, 
tikime, palengvins naujosios 
Krašto valdybos, pradėsian
čios eiti šį mėnesį pareigas, 
veiklą. Jau pranešta, kad 
buvęs JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Algimantas 
Gečys atšaukė savo Garbės 
teismui pateiktą skundą apie 
tariamai LB veiklą ardantį 
buvusio PLB pirm. Vytauto 
Kamanto elgesį. Tai graži ka
lėdinė dovana mums visiems, 
kuriuos šie nesutarimai labai 
skaudžiai paveikė. 

O kokia nuostabi kalėdinė 
dovana būtų visai lietuvių 
tautai, jeigu Lietuvoje liepsna 
po kunkuliuojančiais politinių 
nesutarimų katilais, staiga 
užgestų... 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr.22 
Dabar grįšime pavakary 

vėl prie įgulos bažnyčios ir 
vykusio koncerto. Koncertas 
praėjo pakiliai — bažnyčioje 
nepaprastai puiki akustika. 
Klausytojų prisirinko pilna 
bažnyčia, gal dėl to. kad kon
certas buvo nemokamas. Ne 
tik visos sėdimos vietos buvo 
užimtos, bet ir šoninės navos 
buvo pilnos stovinčių. Bet štai 
ir vėl — pastebėjau ir čia vie
ną Krišnos pasekėjų, vaikščio
jančią per programą iš vienos 
navos į kitą, kai tuo tarpu 
klausytojai susikaupę gėrėjosi 
muzika. 

Vakare su artimaisiais bu
vome nuvažiavę į Bajorkiemį, 
prie Kauno marių pavaka
rieniauti „Bernelių užeigoje". 
Gražus kampelis. Jei važiuo
site kada iš Kauno į Vilnių ar 
atgal — stabtelkite čia bent 

kavos puoduką išgerti ir pasi
grožėti žavia Kauno marių pa
norama. Nesigailėsite. Resto
ranas įsikūręs labai gražiame 
gamtos kampelyje, pušynėlyje 
ant pat marių kranto. Gar-J' 

„Bernelių užeiga" prie Kauno marių 

džiavomės puikiais patieka
lais, bet kainos buvo visai 
prieinamos. Maloniai pasisve
čiavome, išsikalbėjome apie 
viską, kas kam gulėjo ant šir
dies, o su vyrais truputį ir pa
politikavome. Ak, tie praėju
sieji prezidentiniai rinkimai, 
aistros iki šiol dar vis neatslū-
gusios! 

Kitą dieną kone visi va
karykščiai bendravusieji „Ber
nelių užeigoje" suvažiavo į 
Vilniaus oro uostą išleisti mus 
namolei. Malonu buvo juos 
matyti ir liūdna, kad dar va
landėle, ir teks su jais atsi
sveikinti. Gėlės, šampanas — 
ištįsusios laukimo minutės. 
Gerai, kad nuotaiką dar pra
skaidrindavo gerai nusiteikęs 
Giedrės pusbrolis Stasys, at
siradęs mūsų tarpe su žmona 
Virginija. Stasys Kavaliaus
kas yra Vilniaus Etninės veik
los centro vyriausias koordi
natorius, be to. dar veda sa
vaitinę TV programą „Duokim 
garo" žmogus prie humoro. 

suėjus į būrį. žodžio nestokoja. 
Laukiamajame, dėl formos 

bufete bandau užsakyti susi
rinkusiems kavos, bet ką da
ryti, kai prie baro tik viena 
patarnautoja: sukaitusi bėgio
ja iš vieno galo į kitą ir bando 
patenkinti pageidavimus apy
pilnio laukiamojo išvykstan
čių keleivių. Pakol kantrybės 
nepritrūko, stovėk eilėje ir 
lauk. klausydamas merginos 
paburnojimų; ji pyksta ir 
skundžiasi savo nedalia. Ka
vos galop sulaukėme, jauni
mas prišokęs, guviai išnešiojo 
ant baro padėtus garuojančius 
gundančius kavos kvapais 
puodukus, kėdėse laukian
tiems mūsų svečiams. 

Tikėkime, kad. laikui bė
gant, išsispręs šios bėdos, o 
patarnautoją, dar vieną prie 
bufeto botų galima ir tuoj pat 
pasamdyti, kad kavos puo
duką su šypsniu ir maloniu 
žodžiu lėktuvo laukiančiajam 
atneštų — keleiviai gražiai 
padėkotų ir arbatpinigių ne-

Muzikantai ir Šokėjai ..duoda garo* Dasnų ir šokių šventėje Vilniuje. 

pagailėtų. Bet tiek to. Viskas 
bus gerai. Tik kantrybe ' 

Atsisveikiname su arti
maisiais. Jautriai atsiglebes-
ciuojame ir. prieš durims užsi
darant, išeidami iš laukimo 
salės. mojuojame pasilie

kantiems, su mumis ben
dravusiems, kelionėje mus 
globojusiems artimiesiems — 
vaišinusiems taip. kaip tik 
lietuvis temoka. 

Isvvkdami iš Lietuvos, 
išsivežėme daug gražių šios 

vasaros keliones įspūdžių. Jie 
neišnyko, išlipus O'Haro oro 
uoste iš lėktuvo, bet liko su 
mumis mielais, gaivinančiais 
prisiminimais ilgam laikui. 

Paba iga 
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ĮDOMU ŽINOTI 
Į Žemę krenta sproginėjančios juodosios skylės 

Fizikų tvirtinimu, tikėtina, 
kad Žemės atmosferoje susidaro 
ir susprogsta miniatiūrinės juo
dosios skylės. 

Jų manymu, tik taip galima 
paaiškinti keistus per pastaruo
sius 30 metų viršukalnėse vyk
dytų eksperimentų rezultatus. 

Papras ta i juodosios skylės 
susiformuoja sprogus žvaigždei 
jos gyvenimo ciklo pabaigoje. 

S u n k u s žvaigždės bran
duolys sukrenta į itin tankų 
„tašką", kurio skleidžiama t rau
ka yra tokia stipri, jog visiškai 

niekas - net ir šviesa - negali 
pabėgti, jei peržengia tam tikrą 
nuotolio ribą. 

Jei kai kurių fizikų skel
biamos teorijos yra teisingos, 
tuomet visai tikėtina, jog aukš
tos energijos kosminiai spindu
liai, susidūrę su molekulėmis 
Žemės atmosferoje, taip pat 
sukuria juodąsias skyles. Šios 
juodosios skylės būtų labai ma
žos, svertų apie 10 mikrogramų. 
Jos būtų tokios nepastovios, 
kad per 10-27 sekundės dalį 
skiltų į dalelių ..kokteilį". 

Guinness'o rekordų knygoje — 2004 metų 
keistenybės ir stebuklai 

Žaibo nutviekstos didžiosios- juodosios skvles 

Žemę pasiekė nuostabios Saturno nuotraukos 

Sa tu rnas 

Pakeliui link Saturno „Cas-
sini" kosminis aparatas „paga
vo" eilinį žieduotosios planetos 
— Saturno — vaizdą, ryškesnį 
už ankstesniuosius. 

S a t u r n a s buvo nufotogra
fuotas lapkričio 9 dieną, kuo
met „Cassini" nuo planetos bu
vo 111 mln. kilometru ats tumu. 

Nuotraukoje galima pama
tyti planetos atmosferos ir žie
dų detales, kurios nebuvo įžiūri
mos paskutinėje aparato nuo
traukoje, nufotografuotoje prieš 
metus. 

Taip pa t buvo nufotogra
fuoti ir penki šalti Saturno mė
nuliai. 

„Po daugiau nei dešimtme
čio pasiruošimo ir laukimo labai 
malonu pamatyti šias Saturno 
menulių nuotraukas", sakė dak
taras Gerhard Neukum iš Ber
lyno laisvojo universiteto (Vo
kietija). 

, ,Greitai galėsime stebėti 
Saturną iš jo orbitos, tuomet 

atsivers galimybė išsamiau iš
tirti šiuos pasaulius bei pagal 
detalias nuotraukas išsiaiškinti 
jų geologine istoriją", teigė jis. 

NASA darbuotojas daktaras 
Anthony DelGenio sakė: „Iš šio 
nuotolio matosi tik ruožuota Sa
turno struktūra, tačiau žinome, 
kad priartėjus šie ruožai išsi-
skaidys į smulkesnius objektus 
- dėmes, audras , banguotus 
paviršius - kuriuos galėsime 
stebėti dešimteriopai detalesnė
se nuotraukose, nei bet kada 
anksčiau. Negaliu sulaukti nuo
traukų, kurios turėtų atkeliauti 
per kelis art imiausius mėne
sius. Visiems žmonėms, kurie 

t ies šiuo projektu dirbo dau
giau, nei dešimtmetį, Saturno 
didėjimas Gassini ' kamerų aki
ratyje sukelia panašius jaus
mus , kurie užplūsta vaikus kai 
šie Kalėdų rytą leidžiasi pa
žvelgti į dovanas po eglute". 

„Cassini" 4 metų t rukmės 
misiją Saturno orbitoje pradės 
2004 metų liepos 1 dieną. 

Apara tas po maždaug 6 mė
nesių nuo sukimosi orbitoje pra
džios į Saturno palydovo Titano 
pavirš ių per t ank ius debesis 
paleis viduje skraidintą „Huy-
gens" zondą, kuris, kaip ma
noma, gali nukristi j skysto me
tano jurą. 

Palėpėje rastas paveikslas 
parduotas už 1 mln. dolerių 

Vieno namo palėpėje dau
giau negu 60 metų dulkėjęs 
XIX amžiaus romantizmo dai
lės ats tovo Mart in Johnson 
Heade paveikslas sekmadienį 
varžytinėse buvo parduotas už 
kiek daugiau negu 1 mln. dole
rių. Meno istorikai net nežino
jo, kad šis 30 cm pločio ir 66 cm 
ilgio tapinys, vaizduojantis upę. 
iš viso egzistuoja. Vienuose ne
toli Bostono esančiuose namuo
se šį M. J. Heade kurinį aptiko 
ant ikvar inių daiktų žinovai 
Leigh ir Leslie Keno. kurie fil
mavo medžiagą televizijos PBS 
laidai „Find!". 

Drovumas ir baimė 
trumpina gyvenimą 

Drovumas gali prisidėti 
prie žmonių gyvenimo t rukmės 
mažinimo, tvirt inama naujo ty
rimo, atlikto su gyvūnais, išva
dose. Mokslininkai išsiaiškino, 
kad žiurkės, bijančios bet kokių 
naujovių, nuo vėžio mirš ta 
anksčiau nei drąsesnės jų gimi
naites Tikimybė mirti bet ku
riuo laiko momentu „neofobiš-
komis" pavadintoms žiurkėms 
buvo 60 proc didesne Jos taip 
pat gamindavo daugiau streso 
hormonų, jei tekdavo apsilan
kyti „naujovių vietoje"', kur bū
davo daug nepažįstamų objek
tų Mokslininkų teigimu, be
veik tokia pati hormonine reak
cija pastebėta ir nedrąsių, dro
vių vaikų organizmuose. Toks 
elgesys yra charak te r ingas 
..neofobiškiems" vaikams. Neo-
fobija gali būti pastebėta nuo 
14-to gyvenimo mėnesio 

Kalakutas vyriškį palaikė 
savo patele 

I Australijos krūmynuose 
gyvenančio kalakuto poravi-
muisi išraustą duobę netyčia 
įkrito gamta grožėjęsis vyriš
kis, kurį kalakutas-patinas už
kasė žemėmis iki pat smakro. 
Manoma, kad paukštis, kuriam 
atėjo metas poruotis, šiuo ri
tualu vidutinio amžiaus vyrą 
mėgino ..paslėpti". Po kurio lai
ko duobėje įstrigusį vyrą paste
bėjęs praeivis iškvietė gelbėji
mo tarnybas. J įvykio vietą at
vykusios kelios ugniagesių ko
mandos, vaduodamos nelaimėlį 
iš duobės, vos tramdė juoką. 

Berniuko nosyje — sudygusi 
pupelė 

Rumunijos kalnų kaimelyje 
gyvenantis berniukas jokių 
skundų dėl nosyje prasikalu
sios pupos neturėjo ir pas chi
rurgą užsuko tik pasitikrinti. 
Fokšanio apskrit ies ligoninės 
gydytojas Nicolae Moise laik
raščiui „Evenimentul Žilei" sa
kė: ..Kadangi berniukas never
kė ir nieko nesakė mamai, pu
pelė ėmė dygti, ir, kai ją ra
dome, jau buvo su mažais ža
liais lapeliais". Pasak gydytojų. 
iš vaikų nosių ir ausų jiems yra 
tekę iš t raukt i daugybę įvai
riausių daiktų, bet žaliuojančio 
augalo dar nebuvo pasitaikę 

Geriausias Europos filmas — 
,,Viso gero, Leninai!" 
Vokiečių režisieriaus Vvolf-

gang Becker juostą ,,Good Bve. 
I>enin'~ Europos festivaliu aso
ciacija Berlyne apdovanojo Ge
riausio 2003 metu filmo premi
ja. 1988 metais įsteigtą presti
žini apdovanojimą vokiečių 
režisierių sukur tas filmas 

laimėjo pirmąsyk. Šioje dra
minėje komedijoje pasakojama 
apie vieną vokiečių jaunuolį 
Alex, kurio aršių socialistinių 
pažiūrų motiną Christiane iš
tinka koma, o nubudusi po ko
mos ji nė nenutuokia, kad griu
vo socializmas ir ... Berlyno 
siena. Gydytojai perspėja sūnų, 
jog, sužinojus apie tokius aud
ringus istorinius įvykius, moti
ną gali ištikti priepuolis, ji gali 
net mirti, todėl vaikinas savo 
bute atkuria autentišką Rytų 
Vokietijos atmosferą, kad tik 
motina nesužinotų apie „šaltojo 
karo" pabaigą. Tačiau kuo to
liau, tuo jam vis sunkiau sekasi 
šią užduot} įgyvendinti... 

Futbolininkas Rivaldo — 
„Auks inės šiukšliadėžės" 

riteris 
Brazilijos futbolininkas Ri

valdo, neseniai atleistas iš ,.AC 
Milan" komandos, pripažintas 
blogiausiu šių metų Italijos fut
bolininku ir gavo ..Auksinės 
šiukšliadėžės" prizą. Italijos ra
dijo RAI klausytojų apklausoje 
brazilas gavo 28 proc. balsų ir 
aplenkė ..Perugia" futbolininką 
Al-Saadi Gaddafi. Milaną pa
likęs Rivaldo grįžo į Braziliją, 
kur kartu su sūnumis užsidarė 
mažame miestelyje Mogi Miri
mo ir mano. kuri klubą pasi
rinkti pratęsti karjerą. J is turi 
pasiūlymų iš Anglijos, tačiau 
dar neatmeta galimybės likti 
gimtinėje. 

Jeigu galite per 4.4 sekun
dės nupešti viščiuką arba per 
pusę minutės praryti 95 sliekus, 
būsite pašlovintas įspūdingiau
sius pasaulio rekordus regist
ruojančioje knygoje. 

Sulaukę 101 metų nepaliau
kite skambint i varpeliu arba 
per minutę viena ranka atsekite 
17 liemenėlių, ir vieta Guin-
ness pasaulio rekordų knygoje 
jums garantuota. 

Arba kodėl nepabandžius ko 
nors visiškai nauja? Pavyzdžiui, 
pasikvieskite 982 artimiausius 
draugus ir vienu metu susodin
kite juos ant pagalvėlių — štai 
jums dar vienas pasaulio rekor
das. 

„ I š tikrųjų žmonės daro 
pačius keisčiausius dalykus", 
sakė Guinness knygos redakto
rė Claire Folkard, kalbėdama 
apie knygą, kuri per metus su
laukia 60,000 pranešimų apie 
rekordus. 

Guinness rekordų knyga, 
kurios iki šių metų pabaigos 
veikiausiai bus parduota 100 
mln. egzempliorių, jau laikoma 
pasaulyje sėkmingiausiai per
kama knyga. Ją pranoksta tik 
Biblija ir Koranas. 

Kvapą gniaužiančių ir keis
tų rekordų gausa naujajame 
knygos leidime įvairuoja nuo 
amerikietės, kuri giriasi turinti 
stambiausias krūtis pasaulyje, 
iki šuns ilgiausiomis šioje žemė
je ausimis. 

Knyga buvo pradėta leisti 
1954 metais Hugh Beaver, 
„Guinness" alaus daryklos vyk
domojo direktoriaus, sumany
mu. Kartą nuvykęs pamedžioti į 
Airiją, j is susiginčijo, kuris 
paukštis — dirvinis sėjikas ar 
jerubė — yra greičiausias Euro
poje. 

Jsitikinęs, kad dėl rekordų 
ginčijamasi viso pasaulio aludė
se ir baruose, jis nusprendė, jog 

atėjo laikas išleisti knygą, ku
rioje būtų surašyti duomenys 
apie ypatingiausius viso pasau
lio laimėjimus. 

Taigi dabar, beveik po pus
šimčio metų, skaitytojas gali 
drąsiai atsistoti a laus bare ir 
paskelbti, jog nedaug žmonių 
žino, kad: šveicaras Jean Fran-
cois Vernetti turi surinkęs di
džiausią viešbutyje naudojamų 
ženklų „Netrukdyti" (Do Not 
Disturb) kolekciją; didžiausia 
Kalėdų senelių minia susirinko 
Švedijoje, Bralandos miestelyje 
Kai pagrindine jo gatve pa
traukė 2,685 Senelių eisena, 
čionykščiai vaikai liko suglumę 
visiems laikams; viena rusė pa
gimdė 69 vaikus; amerikietis 
Bernie Barker tvirtina esąs vy
riausias striptizo šokėjas pa
saulyje. Scenoje jis pirmą kartą 
apsinuogino būdamas 60 metų, 
kai pasveikęs nuo prostatos vė
žio atgavo „formą". 

Būkime sveiki! 

„Mis Pasaulis 2003" karūna 
— airei 

Pirmą kartą Kinijos istori
joje surengtame tarptaut inia
me grožio konkurse įveikusi 
105 varžoves, gražiausios pa
saulio merginos karūną užsidė
jo garsiojo dainininko Chris de 
Burgh duktė, 19-metė airė Ro-
sanna Davison. Šį kartą kon
kurso baigtimi visi buvo paten
kinti , nors kita renginio numy
lėtinė, finale 5-tąją vietą užė
musi „Mis Indija" Ami Vashi 
neslėpė smarkaus nusivylimo. 
Per pastaruosius 8 metus „Mis 
Pasaul is" karūną keturis kar
t u s laimėjo Indijos atstovės. 

Kinija šiemet oficialiai at
šaukė 54 metus grožio konkur
s a m s taikytą draudimą, kurį 
kadaise jvedė valdančioji Ko
munistų partija. 

Nelaimingi vyrai nori imtis 
namų ūkio 

Vyrai labiau nepatenkinti 
gyvenimu negu moterys dėl to, 
kad neturi galimybes laikinai 
mesti savo darbą ir atsidėti šei
mai. Tyrėjai išsiaiškino, jog mo
terys , kurį laiką nebedirbusios 
savo darbe, kitaip ima žiūrėti į 
jį. kai vėl sugrįžta dirbti, todėl 
tu r i mažiau nusivylimų dėl 
darbinės veiklos. Vyrai, prie
šingai, jaučiasi esą „darbo kon
vejerio" nelaisvėje ir su pavydu 
žiūri į moteris, kurios įsigudri
n a harmoningai suderinti na
mus ir darbą. Dabar vyrai ver
t ina savo darbą mažiau, nei ka
da nors anksčiau, bet negali su
rast i būdų. kaip nuo jo pabėgti. 

Tik vienas iš keturių vyrų 
nepakenčia dirbti namie. Vedę, 
vyresni nei 55 metų vyrai lai
kosi tradicinio požiūrio j savo 
vaidmenį namie, ir tai nestebi
na Jie labiausiai nepakantus 
netvarkai namie, bet palyginti 
mažai ką nors patys daro šva
rai palaikyti. J iems taip pat 
mažiausiai už visus patinka ga
minti valgį. 

Vieną dieną buvęs astronautas 
Duane Graveline grįžo namo 

iš pasivaikščiojimo ir neatpažino 
savo žmonos. Jis manė. kad del šio 
užmaršumo priepuolio kalti kelias 
savaites jo naudojami vaistai „Lipi-
dor". Gydytojai išsklaidė jo baimes, 
tačiau p° 6 savaičių vel pradėjus 
vartoti šį vaistą, priepuolis pasi
kartojo. D. Graveline — vienas iš 
daugelio žmonių, kurie, vartodami 
statinus. patyrė amnezijos prie
puolius ar kitus nervų sistemos su
trikimus. Statinai — cholesterolio 
kiekį kraujyje mažinantys vaistai, 
išrašomi milijonams širdies ligo
mis galinčių susirgti žmonių. 

Ž
monėms, kasdien suvalgan-
tiems po apelsiną, gresia ma

žesnis pavojus susirgti tam tikrų 
rūšių vėžiu, nustatė Australijos 
mokslininkai. Citrusiniai vaisiai 
iki 50 proc. sumažina tikimybę su
sirgti burnos, gerklų ir skrandžio 
vėžiu. Be to. kasdien papildomai 
prie rekomenduojamos vaisių ir 
daržovių dozės suvalgant po citru
sinį vaisių iki 19 proc. sumažėja in
sulto pavojus. 

Medikai padarė išvadą, kad 
raumenis galima sustiprinti 

ne tik didinant fizini krūvį. JAV 
specialistų nuomone, netgi mintys 
apie fizinį krūvį juos stiprina. 
Anksčiau atlikti tyrimai parode, 
kad vienos kūno pusės treniruotės 
atsiliepia ir kitai, netreniruojamai 
pusei. Tuomet sustiprėja signalai, 
kuriuos jai perduoda smegenys. 

Nustatytas aiškus ryšys tarp 
pasyvaus rūkymo ir bakteri

nių infekcijų paplitimo tarp vaikų 
ir suaugusiųjų. Del pasyvaus rūky
mo žmonės dažniau serga bakte
riniu meningitu, pneumokokme 
bei rinosincitine virusine infekcija. 
Nekelia abejonių pasyvaus rūkymo 
tiesioginis ryšys SŪ bronchų ast
mos priepuolių dažnumu ir sunku
mo laipsniu. Vaikų, gyvenančių rū
kančiųjų aplinkoje, sergamumas 
kvėpavimo takų ligomis padidėja 
1.5-2 kartus. 

Amerikos mokslininkai nustatė, 
kad viagra tam tikram laikui 

sutrikdo dėmesio koncentraciją, 
spalvų jutimą bei akies lęšiuko 
darbą. Šie nemalonūs šalutiniai 
efektai išlieka organizme apie 6 va
landas Todėl gydytojai rekomen
duoja žmonėms, kurių profesija 
reikalauja didelės dėmesio koncen
tracijos, tikslumo (vairuotojams, 
lakūnams, chirurgams, policinin
kams), po vaistų vartojimo gerai iš
simiegoti 

Anglijos mokslininkai išaiškino, 
kad šiuolaikinis gyvenimo bū

das dėsningai veikia žmogaus figū
rą. Tyrinėtojai padarė išvadą, kad 
per pastaruosius keletą metų sėdi

mas darbas ir netaisyklinga mity
ba pakeitė anglų išvaizdą. Moksli
ninkų nuomone, anglų krūtinė šiuo 
metu yra 10 cm aukščiau, o šlau
nys — 15 cm žemiau, nei būdavo 
anksčiau. Sakoma, kad žmogaus 
kūnas palengva įgauna cilindro 
formą. 

JAV 20 milijonų gyventojų serga 
bronchų astma, iš jų 6.3 mln. — 

vaikai. Dėl astmos praleidžiama 14 
mln. pamokų. Svarbiausios astmos 
išsivystymo priežastys —. pasyvus 
rūkymas, naminiai gyvūnai, dul
kių erkutės bei tarakonai, taip pat 
pelėsiai. Pelėsiais užterštos senų 
bei naujų mokyklų patalpos, vado
vėliai. Vaikams, turintiems alergi
ją pelėsiams, mokyklų lankymas 
tampa vis problemiškesnis. Dau
giau nei 20 proc. JAV mokyklų 
oras užterštas pelėsiais. Jie tampa 
ne tik astmos, bet ir nuovargio, 
karščiavimo ir bėrimo priežastimi. 

Naujo tyrimo duomenimis, inte
lektuali veikla laisvalaikio 

metu, tokia kaip skaitymas ar va
karinių kursų lankymas, pagerina 
protinius sugebėjimus sulaukus vi
dutinio amžiaus. Didžiosios Brita
nijos tyrinėtojai atrado, kad vidu
tinio amžiaus žmonių, aktyviai da
lyvaujančių visuomeninėje veiklo
je, protiniai sugebėjimai geresni 
nei tų. kurie turi pomėgį dirbti vie
ni, sakysim, sode ar namų ūkyje. 
P l a s t i k o s chirurgai tikisi atradę 

geresnį būdą nugalėti vieną iš 
ankstyvo senėjimo požymių — nu
karusias kaklo raukšles. JAV gy
dytojai sukūrė plastikinį „raištį", 
kuris Įsiuvamas po kaklo oda, kad 
pakeltų po smaKru esančius au
dinius. Šis „implantas" jau panau
dotas 88 moterims ir 12 vyrų. 90 
proc pacientų buvo labai patenkin

ti rezultatais. 

Š
iuolaikinių 20-mečių vaikinų 
spermos kokybė yra blogesne 

už 60 metų sulaukusių vyriškių, 
rodo vienas Danijos tyrimas. Profe
sorius Jens Bonde iš Orhuso uni
versiteto mano, kad taip atsitiko 
dėl to. kad vis daugiau būsimų mo
tinų nėštumo metu nesugeba mesti 
rūkyti. Ištyręs 1.000 įvairaus am
žiaus vyrų, profesorius nustatė, 
kad jaunų vyrų sekios kokybė yra 
prastesnė. Vidutinio 20-mečio sėk
lidėse pagaminama tik puse sper
mos kiekio, kuris susidaro pas vi
dutinišką 60-metį. J. Bonde pridū
rė, kad nemažai daliai šiuolaiki
nių vaikinų gresia nevaisingumas. 
"TT'anados mokslininkai sugalvo-
J L \ J O būdą. kaip milijonams įstai
gų tarnautojų pagerinti-oro kokybę 
ir sumažinti kvėpavimo takų susir
gimų skaičių. Geriausias būdas — 
ultravioletiniais spinduliais sunai
kinti bakterijas ir pelėsius ventilia
cijos sistemose. Nustatyta, kad švi
tinimas ultravioletiniais spindu
liais sumažino visus simptomus 20 
procentų, kvėpavimo takų negala
vimus — 40 proc.. o gleivinės simp
tomus — 30 proc Daugiausia lai
mėjo jautrūs alergenams ir nieka
da gyvenime nerūkę asmenys. 

Paštu importuojami vaistai yra 
pavojingi. JAV Maisto ir vaistų 

administracija pranešė, kad apie 
90 proc. importuojamų paštu siun
čiamų vaistų buvo pavojingi, ir vy
riausybė ėmėsi griežtų priemonių, 
kad sustabdytų siuntų pervežimą 
per sieną. Iš 1,153 importuojamų 
vaistų, 1,019 buvo nelegalūs. Tarp 
jų buvo vaistai, nebesantys JAV 
rinkoje, vaistai, skirti gyvūnams, ir 
niekada nevartoti žmonėms gydyti, 
vaistai, pasižymintys pavojinga 
tarpusavio sąveika ar pavojingu 
šalutiniu poveikiu, taip pat narko
tikai. 

Nagai gali atskleisti jūsų sveikatos būklę 
Tęsinys iš Nr. 12 (2003.12.04) 

Baltos dėmės: Tai dėl gau
saus cukraus, gaunamo iš alkoho-
Ho. vaisių ir šokolado, vartojimo. Be 
to, rodo cinko trūkumą, o jis reika
lingas mineralų skaidymui virški
nimo procese. Gydytojo Cornel Van 
Dalen teigimu, būtina valgyti cinko 
turtinga maistą - grūdines kultū
ras, vištieną Be to. patariama var
toti cinko papildus. 

Nagu tekstūra: Ji gali at
skleisti fizinę ir protinę būseną. Dr. 
C. van Dalen pataria atsisakyti 
cukraus ir miltų, o valgyti grūdi
nes, ankštines kultūras ir gausybę 
šviežių daržovių. 

Lūžinėjantys nagai: Rodo ke
penų apkrovimą del daržovių, 
ankštinių kultūrų bei žuvies trūku
mo 

Sluoksniuoti nagai: Tai dėl 

pernelyg didelio cukraus bei vaistų 
vartojimo. 

Horizontalūs išvagojimai 
Rodo padidėjusi stresą. 

Vertikalūs išvagojimai: Gali 
reikšti padidėjusi kepenų, inkstų 
apkrovimą, sutrikusią virškinimo 
sistemą ir kepenų sutrikimus. 

Nagu forma: Tradicinė kinų 
medicina teigia, jog nagų forma ta
riamai atskleidžia žmogaus vidinę 
būseną 

Stačiakampiai: Harmoningos 
ir subalansuotos asmenybes bruo
žas. 

Kvadratiniai Paprasta ir iš
laikanti pusiausvyrą, tačiau nepa
lenkiama asmenybe. 

Ilgi: Artistiška ir kūrybinga 
asmenybe, tačiau trūksta fizines 
stiprybės. 

Ovalūs Jautri asmenybe, silp
na virškinimo sistema. 



Partijų nuomonė dėl prezidento apkaltos nėra vieninga 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Po susitikimo su Seimo pir
mininku frakcijos seniūnė Irena 

' Šiaulienė teigė, jog socialde
mokratai nėra apsisprendę, ar 
pasirašys po parengtu apkaltos 
tekstu, ar siūlys palaukti Kons
titucinio Teismo išvadų dėl da
bar svarstomos pilietybės prezi
dento rėmėjui Jurijui Borisovui 
suteikimo bylos. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų (VNDP) bei 
proprezidentinės Liberaldemok-
ratų frakcijos atstovai siūlo ap
kaltos au to r i ams palaukti 
Konstitucinio Teismo išvadų 
minėtoje byloje. 

Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) frakcijos Seime na
riai dėl pasirašymo po apkaltos 
tekstu ketina apsispręsti ketvir
tadienį ryte. 

Partijos „Lietuvos krikščio
nys demokratai" (LKD) valdyba 
priėmė pareiškimą, kur iame 
teigia, jog prezidentas padarė 
„rimtų klaidų" ne tik organizuo
jant savo rinkimų kampaniją ir 
formuojant patarėjų komandą, 
bet ir reaguojant į įsiplieskusi 
skandalą. 

Savo ruožtu, partijos vado
vybė paragino R. Pakso prieši
ninkus nežeminti prezidento 
institucijos bei ieškoti kompro
miso. 

„Šiuo Advento — susikaupi
mo, susitaikymo, santarvės ir 
vilties metu, Lietuvos krikščio
nys demokratai ragina visas po
litines jėgas ieškoti politine iš
mintimi pagrįsto kompromiso 
— iškilusias sudėtingas valsty
bės gyvenimo problemas spręsti 
tarpusavio pakantos ir gerano

riškumo dvasia", rašoma LKD 
valdybos pareiškime. 

Valdybos pirmininkas Pet
ras Gražulis teigė: „Man atrodo, 
kad elgsimės gana skirtingai, 
mes neturime bendros pozicijos 
ir kaip kuriam sąžinė lieps, taip 
ir pasielgsime. Asmeniškai aš 
tikrai nepasirašysiu po apkal
ta". 

BNS žiniomis, krikščionių 
demokratų gretose auga nepa
sitenkinimas vienašališkais P. 
Gražulio veiksmais ginant R. 
Paksą. 

Seime yra trys LKD atsto
vai — P. Gražul is , Algirdas 
Saudargas bei LKD 
pirmininkas Kazya Bobeiis. 

Pastarasis j a u keli mėnesiai 
yra išvykęs į JAV. kur jam buvo 
atlikta kaklo slankstelių opera-

Prezidento tur ima Seimą ir vyriausybę 
kompromituojanti medžiaga — šantažas 

Atke l t a iš 1 ps l . 
„Jei prezidentas neturi, ta

čiau gąsdino Seimo pirmininką, 
Seimo narius, premjerą, tuomet 
tai galima vadinti šantažu, re
ketu, siekiant paveikti valsty
bės pareigūnus. Už tai prezi
dentas turi būti baudžiamas 
Prokura tū ra nedelsiant turi 
imtis tyrimo", pažymėjo jis. 

Pasak konservatoriaus, 
„prezidento veiksmai darosi ne
prognozuojami ir kelia grėsmę 
valstybei". 

Opozicinės Liberalų ir cent
ro frakcijos vicepirmininkas Eu
genijus Gentvilas pareiškė, jog 
„prezidento sprendimas savo 
gynybą paversti politinių opo
nentų šantažu dar labiau didins 

pilietinę nesantaiką ir sumaištį 
valdžios institucijose" ir jis bu? 
asmeniškai atsakingas už arti
miausiu metu galinčią prasidėti 
„sumaištį". 

„Neradus kitos išeities kaip 
pradėti apkaltos procesą, kad 
būtų išsiaiškinta visa tiesa apie 
R. Pakso veiklą, prezidentas 
tampa asmeniškai atsakingas 
už tai kas artimiausiu metu 
vyks Lietuvoje ir su Lietuva", 
įsitikinęs E. Gentvilas. 

J o nuomone, tokiais savo 
veiksmais prezidentas „gali tuoj 
peržengti ribą, kuri vadinasi 
Tėvynės išdavimu". 

Tačiau pats prezidentas jau 
antradienį vakare paneigė turįs 
kokios nors skandalingos me

džiagos. 
Atsakydamas į BNS klau

simą, prezidentas „interpretaci
ja" pavadino V Uspaskicho kal
bas apie neva turimą skanda
lingą medžiagą. 

Pasak R. Pakso, viskas, ką 
jis turi . yra jo. kaip buvusio Vil
niaus mero, buvusio premjero, o 
dabar prezidento. . .supratimas, 
kas darosi Lietuvoje ir kas stovi 
už kai kurių figūrų". 

..Apie tai ir kalbėjau su V. 
Uspaskichu. Kalbėjau apie gilu
mines priežastis, apie ta i . kodėl 
reikalingas skanda la s , kodėl 
reikia pašalinti tą Paksą", pa
žymėjo prezidentas ir pa ts at
sake į šį klausimą: „Todėl, kad 
jis trukdo tvarkytis". 

Lietuvai perduoti Palestinoje veikusio 
generalinio konsulato dokumentai 

Atke l t a iš 1 ps l . 
kiti daugiausia 1936-1937 metų 
dokumentai. 

Lietuvos ambasadorius Iz
raelyje Alfonsas Eidintas buvo 
pradėjęs generalinio konsulato 
archyvo paieškas ir išsiuntęs 
prašymus įvairioms Izraelio 
institucijoms bei visuomeni
nėms organizacijoms padėti jį 
surasti. 

Kitų konsulato archyvo da
lių paieškos tęsiamos. 

Sudėt inga Lietuvos tarp
tautinė, ekonominė padėtis, sio
nistų siekis sukurti Palestinoje 
žydų valstybę, skatino Lietuvos 
žydų emigraciją. Iš viso tarp 
dviejų pasaulinių karų iš Lie

tuvos emigravo maždaug 30,000 
žydų. Lietuvos statistika skel
bia, kad 1920-1940 metų pirmo
je pusėje vien į Palestiną emig
ravo 5,008, į Pietų Afriką -
7,215 žydų tautybės Lietuvos 
piliečių. 

Siekdama ginti savo piliečių 
interesus, teikti jiems konsuli
nes paslaugas ir plėsdama savo 
diplomatinį atstovavimą, 20 
amžiaus ketvirtame dešimtme
tyje Lietuva atidarė du naujus 
generalinius konsulatus — 
Pietų Afrikos Sąjungoj% ir 
Palestinoje, Tel Avivo mieste. 

1935 metų vasario 28 dieną 
Didžiosios Britanijos karalius 
Jurgis patvirtino Lietuvos vy

riausybės paskirtą Lietuvos ge
neralinį konsulą Tel Avive N. 
Rachmilevičių, su t e ikdamas 
jam visas priklausiančias privi
legijas, imunitetus ir galimybes 
konsulinei veiklai. 

Konsulatas tęsė savo veiklą 
ir Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą bei 1941 metais mirus 
N. Rachmilevičiui. 

Jo pareigas ėjo konsulato 
sekretorius Geršonas Valkaus
kas. Tačiau 1947 metų vasario 5 
dieną G. Valkauskas pranešė 
Lietuvos diplomatinei tarnybai 
užsienyje, kad Lietuvos genera
linis konsulatas nebepripažįsta-
mas, todėl jo veikla nutraukia
ma. 

„Gazprom" nori didinti duju kainą Lietuvai 
Atke l t a iš 1 ps l . 
apie tokius ketinimus. Jie dar 
nesiderėjo su ..Gazprom" dėl 
naujos ilgalaikės dujų tiekimo 
sutarties ir dujų kainų kitiems 
metams. 

Lietuvos dujininkai jau 
anksčiau girdėjo apie „Gaz
prom" ketinimus didinti kainą 
— susivienijimas esą tai mo

tyvuoja brangstančiais naftos 
produktais, nuo kurių kainos 
priklauso Lietuvos įmonių per
kamų dujų kaina. 

Nuo šių metų liepos 1-osios 
„Lietuvos dujos" moka 84 do
lerius, o Dujotekana" — 82 do
lerius už 1.000 kubinių metrų. 

Prieš pas i rašant susi
tarimus dėl kainos antrajam šių 

metų pusmečiui „Gazprom" taip 
pat norėjo abiem įmonėms pa
branginti dujas at i t inkamai iki 
84 ir 92 dolerių. 

Kitų metų sausio-birželio 
mėnesiais perkam;: duju kaina 
priklausys nuo vidutinės mazu
to kainos, pasaulio biržos? bu
vusios nuo šių metų, liepos 'ša 
lapkričio. 

Pabaltijo turtuolių sąrašas stebina Lietuvos 
verslininkus 

Atke l t a iš 1 ps l . 
pagal kokius kriterijus buvo su
darinėjamas sąrašas — sunku 
įsivaizduoti", piktinosi prekybos 
tinklo „VP Market" generalinis 
direktorius Ignas Staškevičius. 

Būtent „VP Market" savi
ninkai įvardyti kaip turtingiau
si Lietuvos žmonės: Juliaus, Ne
rijaus ir Vlado Numavičių tur
tas įvertintas 200 mln. eurų 
(690.5 mln. litų), tiek pat — ir 
brolių Gintaro. Mindaugo ir Žil
vino Marcinkevičių 

Šios šeimos Baltijos valsty

bių turtuolių sąraše dalijasi 4-5 
vietas. 

Vienuoliktoje vietoje — I. 
Staškevičius su 80 mln. eurų 
(276.2 mln. litų). 

Bendrovės „Stella Vitae" 
vadovas Antanas Bosas irgi ste
bėjosi Baltijos turtuolių sąrašu. 
Jame A. Bosui paskirta 22-oji 
vieta. „Kai aš deklaravau turtą, 
jo vertė buvo 20 mln. litų. Kaip 
galėjo atsirasti 40 mln. eurų. 
tikrai nežinau. Gal sudarytojai 
indeksavo akcijų vertę, tačiau 
kad būtų toks skir tumas — 

tikrai keista", samprotavo A. 
Bosas. 

Iš viso penkiasdeš imtuke 
Lietuvos versl ininkams skirta 
17 vietų. 

Lietuvos versl ininkams la
binusiai užkliuvo ver t in imo 
svertai, pagal kuriuos savait
raščio sudaryta 15 žinovų ko
misija apskaičiavo jų turtą. 

Latvijoje leidžiamas leidi 
nys pripažino, kad nurodoma 
suma. kuria asmuo gautu par
davęs turtą strateginiam inves
tuotojui ar dar kam nors. 

LIETUVININKŲ VALIOS AKTAS 
A t k e l t a i š 3 ps l . 
Lietuvos Mokslų akademi

ja turė tų apjungti visas Mažo
sios Lietuvos paveldo klausi
mu kompeten t ingas jėgas ir 
2005 meta i s surengti konfe
renciją minė tu klausimu, nes 
jo sp rend imas yra Lietuvos, o 

ne kieno nors kito rankose. 
Mažosios Lietuvos reikalų 

tarybos surengtą Tilžės ak to 
85-ųjų metinių minėjimą už
baigė Tau tos dainų klubo 
„Raskila" nariai , išdalinę susi
rinkusiems L. Rėzos dainų pluoš-
tą ir pakvietę visus jas sudai

nuoti ka r tu . Pr iminčiau , kad 
raskiliečiai, vadovaujami da
bar jau nobojsiloidžiamo j Ru
sijos valdomą Kara l i auč i aus 
sritį. Mažosios Lietuvos reika
lų tarybos nario Rimanto Ma
tulio, yra padėję įsisteigti Tep
liuvos apylinkės lietuvių kultu-

A f A 
ONA MINIATIENĖ 

MIČIULYTĖ 
Mirė 2003 m. gruodžio 8 d., su laukusi 98 metų. 
Gyveno St. Pe te r sburg FL, anksčiau Čikagoje. 
G i m ė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Ožkabalių 

k a i m e . 
D a u g metų mokytojavo Eržvilko pradžios mokyk

loje. 
Nu l iūdę liko: sūnūs — J o n a s su žmona Loreta, Juo

zas su žmona Sara; duk t e rys Elena Jasait ienė, Birutė 
Kasperavič ienė su vyru Juozu , Onutė su vyru Alfonsu 
Alkai ; anūka i Mark, Ann, Mithele, Kristina, Romanas 
su še imomis ; 8 proanūkai ; mirusių brolių vaikai Aldona 
J a s i n s k i e n ė su vyru Kaziu; Bronius ir Gražvydas 
Mičiul iai bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Felikso. 
A.a. Ona -pašarvota trečiadienį, gruodžio 10 d. St. 

Pe te Beach, FL, o ta ip pa t penktadienį , gruodžio 12 d. 
nuo 9 v.v. iki 10 v.r. Brady-Gill laidojimo namuose, 
2929 W. 87 St„ Evergreen Park , IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį , gruodžio 12 d. Iš lai
dojimo namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. 
Merge lės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. 
ry to b u s aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžia i kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvaut i šiose laidotuvėse a r prisiminti mūsų 
a.a. m a m y t ę savo maldose. 

N u l i ū d ę v a i k a i , a n ū k a i , p r o a n ū k a i 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 11 d., ke tv i r tad ien is 

SIŪLO DARBĄ 

Caregivers needed for Christmas 
time to work in W isconsin. 
English. sočiai security. some 

experience necessary. 
C a l l H o m e Care 262-657-8044. 

DĖMESIO? DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 

ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 
brangiai kainuoja? Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą išspaus
dins nemokamai. Tereflua paskam
binti tel. 773-585-9500 ar užsukti i 

DRAUGO administracija adresu 
4S4S VV. 63 SU Cbkago, tt. 60629. 

Re Royal Homecare Agency, Ine 
We provide The Babysitter. 
Elderly Care,, Housekeepers 

With No Agency Fee 
Tel. English and Polish 847-208-1472 

Tei. I.ithuanian. Polish. Russian 
708-430-3983: 630-670-8336. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 
Medžio darbai, elektra. 

santechnika, grindys, dažymas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
Ž ILVINAS • » • • 
VENCIUS Z | I B 
contractor CONSTRUCT lON 

312-388-8088; 
773-581-5920 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS 
H. DEC KYS 

TEL. 773-585-6624. 

- A Šildymas 
**&& Šaldymas 

6556 S. Kedae Chicago, L 60629 
Prekyba, nstafeMmas, aptemavmas 

— Licensed 

W 7 dienos 
% per savaite J 

— Bonded—tnsured 

773 778-4007 1 
773-531-1833 J 

STATE FARM INSURANCE 
AITOMOBU XX NAML. SVEKATOS 

IR (GYVYBĖS DRALDIV1AS 
Acentas Frank Zapoiis ir Off. Mer. 

Auksė S. Kane kaiba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIŲ VAKARAS 

ŠOKIl j DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSIGIJO TEISĘ IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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ros d r a u g i j a i ir ja iki šiol 
r emia ir globoja. 

Kitą dieną Vilniaus evan
ge l ikų l iu t e ronų bažnyčioje. 
pr ie išskleis tos Mažosios Lie
tuvos vėl iavos. Mišiomis buvo 
pagerbtas dvidešimt keturių 
Tilžės a k t o s ignatarų a tmin i 
m a s . Šios bažnyčios kunigas 
M i n d a u g a s Sabut i s dalį sek

madienio pamokslo paskyrė 
Tilžės aktui , kaip lietuvininkų 
valios išraiškai, o signatarų 
garbei pakvietė susirinkusius 
sugiedoti giesme: „O, Dievo. 
sergėk tėvu žeme. Tegul jinai 
žydės ir bus tvir ta. ...Palai
mink, Dieve, mūsų šalį. Tiesk 
ja i vienybės, ' Sandoros ke
lius". • 

A f A 
VAIKE KLEVIENĖ-HOLM 
Mirė 2003 m. gruodžio 5 d., sulaukusi 77 metų. 
Gimė Estijoje, Gyveno Čikagoje, West Lawn apy

linkėje. 
Nuliūdę liko: krikšto duktė Sophia Daukus. 
A.a. Vaike buvo žmona a.a. Jono Klevio. 
Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 13 d. 

nuo 9 v.r. iki 11 v.r. Brady Gili laidojimo namuose, 
2929 W. 87th St., Evergreen Park . Religinės apeigos 
vyks 11 vai. ryto Brady Gili laidojimo namuose. Po reli
ginių apeigų a.a. Vaike bus palaidota Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot. direkt. Donald M. Pe tkus , tel. 800-994-7600, 
www .petkusfuneralhomes. com 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
JUOZAS 

VAIŠNYS, SJ 

Valandų pėdomis nubėgę dienos primena: 2001-jų 
pabaigoje Jo Didenybė Laikas, nežemiškos šviesos nu
tviekstu taku, Amžinybėn palydėjo žurnalistą, redakto
rių, kunigą Juozą Vaišnį, tikėjusį ir tikinusį, jog, gim
tąja ka lba pasiguodus, nusivylimas nyksta, skausmas . 
negalia a r ilgesys — mažėja, t ikėj imas ir viltis tvirtėja, 
gėrio daugėja. Tik teisingai ir taisyklingai kalbant, 
meilė ar t imui būna t ikra , o draugystė , švaria ir gražia 
kalba sutvir t inta — amžina. 

Minint tėvo Juozo Vaišnio, SJ , dvejų metų mirties 
sukaktį , šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos š.m. gruo
džio 14 d. 10 vai. ryto tėvų jėzui tų koplyčioje, 5620 S. 
Claremont Avenue, Chicago, IL. 

Už pusę amžiaus kasdien rašytus laiškus lietu
viams, prasmingus pamokslus ir ištikimybę lietu
viškam žodžiui, su dėkingumu ir pagarbiai prisimin
kime Juozą Vaišnį mintyse ir maldoje. 

Aštuonerius metus 
laiškus kunigui rašyti padėjusi 
A l d o n a J u r k u t ė - K r i š t o l a i t i s 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Neliūdėkite manęs, Aš nepalikau Jus vienus, 
Aš savo maldose Jus visus į. Viešpaties rankas sudėjau.'. 

A t A 
Vienuolės 
MARIJOS 

ANTANINOS 
LAZAUSKAITĖS 

4-jų metų mirties a tminimui šv. Mišios bus aukoja
mos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje gruodžio 
14-tą d., 10:30 vai. ryto, ta ip pat šv Mišios bus ir Put-
namo Seselių vienuolyne. 

Vienuolė Marija Antanina , buvo Pal. Jurgio Matu
laičio a r t ima giminaitė. 

Už A "i" A Pijų Stončių 44 mirt ies metų atminimui 
šv. Mišios bus aukojamas gruodžio 2 1 d . 10:30 vai. ryto 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje. 

Brangius gimines ir P u t n a m o vienuolyno seseles, 
prašom prisiminti maldoje. 

D ė k o j a Izabe lė S t o n č i e n ė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Penktadieni, gruodžio 12 
d. 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus 
kalėdiniame susitikime po po
litologo prof. Juliaus Šmulkš
čio paskaitos „Politinė krizė 
Lietuvoje" bus rodomas filmas 
apie istorines krikščionybės 
vietas. Filmą iš kelionės po Iz
raelį atvežė Teodoras Rudaitis. 

Po trijų mėnesių Vytauto 
Didžiojo universitete darbo, 
kun. Kęstutis Trimakas jau 
sugrįžo pas savo parapijiečius. 
Cicero Šv. Antano bažnyčios 
lietuviai parapijiečiai širdin
gai dėkoja kun. Jauniui Kelp
šai už didelį pasišventimą -
aptarnavus net dviejų parapi
jų lietuvius. Taip pat dėkoja 
kun. Vytautui Memėnui ir 
kun. Rimvydui Adomavičiui, 
kurie tris sekmadienius galėjo 
pavaduoti kun. Jaunių. 

Lilijana Kopūstaitė Pau-
letti giedos solo ir su choru ka
lėdinio koncerto metu, kurį 
rengia Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choras gruodžio 14 d. 
1:30 v.p.p. misijos bažnyčioje. 
12 v. pietūs PLC didžiojoje 
salėje, o po pietų koncertas. 
Bilietus galite įsigyti baž
nyčios vestibiulyje sekmadienį 
nuo 10 v.r., arba rezervuoti 
telef. 815-836-1845. Visų ma
loniai laukiame. 

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, Jaunimo centre, 
gruodžio 20 d., 9 v.r. ruošiama 
Kalėdų Eglutės šventinė pro
grama. Programos ruošiamos 
šia tvarka: Kiškių darželis, 
Vaikų ratelis ir Darželis - 9-
11 v.r., kavinėje; 1,2,3 skyrių 
vaikai - 9-11 v.r., didžiojoje 
salėje; 4,5,6 skyrių mokiniai -
11-1 v.p.p., kavinėje. Aukš
tesniosios mokyklos 7-10 kla
sės mokiniai švęs nuo 11-1 
v.p.p. didžiojoje salėje. Kvie
čiami vaikų tėveliai ir draugai 
linksmai praleisti Kalėdų 
Eglutės šventę. 

Liutauras Serapinas, nau
jai išrinktas Ateitininkų 
Federacijos pirmininkas, yra 
atvykęs iš Vilniaus susipažin
ti ir pabendrauti ne tik su 
Amerikos ateitininkais ir jų 
veikla, bet ir su Amerikos lie
tuvių visuomene, lietuviš
komis institucijomis bei jų 
darbais. Čikagos ateitininkų 
ir Čikagos bei apylinkių lietu
vių visuomenės susitikimas su 
Liutauru Serapinu įvyks š.m. 
gruodžio 14 d. Ateitininkų na
muose (12690 Archer Ave., 
Lemont, IL), 10 v.r., po 9 v.r. 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje. Visi ateitininkai ir 
lietuviškoji visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti. Po susiti
kimo, tą pačią dieną, Liutau
ras Serapinas grįžta į Vilnių. 

JAV LB Švietimo tarybai 
pageidaujant, išeivijos jauni
mo lietuviškos patriotinės 
poezijos konkurso terminas 
pratęsiamas iki 2004 m. sau
sio 10 d. Slapyvardžiu pasi
rašytus eilėraščius siųsti ver
tinimo komisijos pirmininkei 
dr. Jolitai Kavaliūnaitei. 3332 
Boyne Rd.. Barborton, Ohio 
44203. 

Kazys ir Teresė Kazlaus
kai, gyv. Gurnee, IL, Draugo 
fondo garbės nariai rudens 
vajui atsiuntė 100 dol., pasiek
dami 1,600 dol. įnašų sumą. 
Dėkojame už gausią paramą 
Draugo fondui. 

2003 m. gruodžio 12 d., 
penktadienį 7:30 v.v. M. K. 
Čiurlionio galerijoje, JC ati
daroma fotomenininkų Ro
mualdo Požerskio (Lietuva) ir 
Eugenijaus Butėno (JAV) pa
roda „Rytoj nebus vakar". Pa
rodą rengia Amerikos lietuvių 
meno draugija. Visi mielai 
kviečiami apsilankyti. 

Prof. dr. Arimantas Dum
čius, Kauno medicinos univer
siteto širdies chirurgas, Lietuvių 
fondo paskirtos dr. A. Razmos 
premijos laureatas, buvo 
atvykęs į Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrą. Jis aplankė 
Medicinos muziejų. Dr. A. 
Dumčius yra buvęs jame 1989 
m. ir teigia, kad jaučiamas 
progresas, daug naujų medici
nos istorijos knygų - tai didelis 
dr. M. Budrienės nuopelnas. 

Giedrė Kvieskienė, Vil
niaus pedagoginio universite
to socialinės pedagogikos ka
tedros vedėja ir Lietuvos de
mokratiškumo ugdymo kolegi
jos direktorė, bei Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir moks
lo ministerijos socialinės poli
tikos departamento direkto
rius Rolandas Zuoza lankėsi 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre, susipažino su centro 
darbais ir veikla. Jie palinkėjo 
sėkmės, įprasminant ir 
išsaugant tautos istoriją. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė kviečia į lietuviškas 
tradicines Kūčias gruodžio 14 
d. 1 v.p.p. Šaulių namuose, 
(2417 W. 43rd Street, Chi-
cago). Bus lietuviškas Kūčių 
maistas, kalėdinės giesmės. 
Vietas galite užsisakyti pa
skambinę tel.: 773-434-3713, 
arba 773-582-1076. 

Kun. Alfonso Lipniūno -
prez. Stulginskio kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 4:30 v.p.p. 
Renkamės PLC, kur prasidės 
linksmos giesmės, vėliau per-
sikelsime į Ateitininkų na
mus, kur ruošimės Kūčių 
šventei. Kviečiame visus daly
vauti. Dėl informacijos kreip
tis į mūsų globėją Marių Po-
likaitį, tel.: 630-257-2022. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių Bend
ruomenės istorijos knygos 
sutiktuvėse kalbės JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė. Tai knyga 
apie LB kūrimąsi nuo 1951 
m., istorinį 50 metų kelią, at
vedusį iki šių dienų ir padėjusį 
jai išlikti gyvybingai, darbšči
ai, atsidavusiai Lietuvai ir 
lietuvybės išlaikymui išeivijo
je. Maloniai kviečiami visi 
tautiečiai - vyresni ir naujai 
atvykusieji į šį kraštą daly
vauti ir susipažinti su išeivijos 
istorija. Knygos sutiktuvės 
vyks 2004 m. sausio 18 d., 
sekmadienį, 3 v.p.p.. Jaunimo 
centro kavinėje. Bus meninė 
programa ir vaišės. 

Dariaus Polikaičio veda
mas vaikų „Vyturio" choras 
dalyvaus Pal. Jurgio Matu
laičio misijos kalėdiniame 
koncerte gruodžio 14 d. 1:30 
v.p.p. Lemonte. Bilietus gali
ma užsisakyti tel.: 815-836-
1845 pas choro pirm. R. Stro
pų, arba nusipirkti bažnyčios 
prieangyje nuo 10 v.r. sekma
dieniais. Svečių patogumui 
tuojau po pamaldų bus pietūs, 
šeimininkė Aldona Šoliū-
nienė, o po pietų koncertas. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma dalyvauti. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į Kalėdų 
renginį vaikams, kuris įvyks 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Teat
ras „Kaukė" parodys vaidini
mą Biblijiniais motyvais. 
Jūsų laukia daugybė malonių 
netikėtumų. Pradžia 2 v.p.p. 

Ziono lietuvių liuteronų 
bažnyčia, ketvirtą Advento 
sekmadienį, gruodžio 21 d., 10 
v.r. kviečia į bendras pamal
das vokiečių, anglų bei lietu
vių kalbomis. Po pamaldų 
Sekmadieninės mokyklėlės 
vaikų „Kalėdinė eglutė" ir 
pietūs parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Adresas: 
9000 S. Menard Ave., Oak 
Lown, IL 60453. Tel: 708-422-
1433, e-paštas: 

zionlithlutheran@aol.com. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choras ruošia 
tradicinį kalėdinių giesmių 
koncertą gruodžio 14 d., sek
madienį, 1:30 v.p.p. Tuojau po 
pamaldų - 12 vai. - bus Al
donos Šoliūnienės rengiami 
pietūs, po to koncertas. Bi
lietus pietums galima įsigyti 
sekmadieniais nuo 10 v.r. baž
nyčios prieangyje, arba tel.: 
815-836-1845. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Ateitininkų Kūčių šventė 
įvyks sekmadienį, gruodžio 21 
d. 1 v.p.p. Jaunimo centre. 
Registruotis pas Oną Daugir
dienę tel: 630-325-3277. 
Kūčių šventės auka: 15 dol. 
suaugusiems, 10 dol. studen
tams, moksleiviams ir jaunu
čiams, vaikams iki 8 metų 
- nemokamai. Laukiame 
visų! 

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos vy
rų choras „Kariūnas" atvyks
ta į Čikagą ir koncertuos 
„Draugo" dienraščio 95-erių 
metų jubiliejaus proga. 
Koncertas įvyks 2004 m. kovo 
28 d., sekmadienį, Maria 
aukštesniosios mokyklos au
ditorijoje. Choro vadovas mu
zikas Vytautas Verseckas, 
koncertmeisteris muzikas Vy
tautas Abaris. Prašome orga
nizacijas tą dieną skirti 
„Draugo" ypatingam koncer
tui ir susilaikyti nuo kitų 
renginių. 

Cicero apylinkės LB val
dyba rengia prieškalėdinį 
pabendravimą gruodžio 14 d., 
sekmadienį, tuoj po 9 vai. šv. 
Mišių parapijos salėje. Kun. 
Kęstutis Trimakas, tris mėne
sius praleidęs Lietuvoje, pasi
dalins įspūdžiais. Parapijos 
choras giedos kalėdines gies
mes, bus skanios vaišės. 
Nuoširdžiai kviečiami ne 
tik Cicero lietuviai, bet ir 
tolimesnių apylinkių sve
čiai. 

ŠIRDĮ GLOSTANČIOS DAINOS 

Kompozitorius ir dain
ininkas Algirdas Motu
zą gerai pažįstamas Či

kagos visuomenei. Jau keletą 
kartų čia lankęsis, anksčiau 
savo kūrybos dainas atliko 
Brighton Park. Marąuette 
Park parapijų salėse, giedojo 
bažnyčiose Mišių metu, kon
certavo Šaulių namuose, Le
monte. 

Pagaliau atėjo eilė pama
tyti šį malonų žmogų, dainuo
jantį širdį glostančias dainas, 
„Seklyčios" trečiadienio popie
čių lankytojams. Kad ir ne
daug susirinko klausytojų, ta
čiau dainininkui dėmesio ne
trūko. Kiekviena jo atlikta 
daina buvo nuoširdžiai priim
ta ir palydėta plojimais. 

A. Motuzą, gimęs Akme
nės rajone, anksti neteko 
motinos, kuri mirė, būdama 
20 metų. Jos neatsimena, tik 
širdy jaučia begalinį ilgesį 
motinai. Visada svajojo sukur
ti dainą mamai, ką ir padarė, 
pagal poeto J. Jakšto eiles 
„Mama, o mama". 

Gal ir pastovumo gyveni
me kartais pritrūksta, ypač 
renkantis moterį — gyvenimo 
draugę. Juk vyrui, užaugasiam 
be motinos, sunku rasti mo-

Jau tris mėnesius veikiantis 
„Savas Radijas" Čikagoje 

tapo daugelio lietuvių gyveni
mo dalimi. Ir ne tik todėl, kad 
kiekvieną darbo dieną galima 
klausytis autorinių laidų, 
naujausių žinių ir lietuviškos 
muzikos. „Savas Radijas" su
teikia galimybę įdomiau ir 
turiningiau gyventi, orga
nizuoja šventes, o dabar skel
bia įdomią akciją - mums 
visiems kartu išrinkti visų 
laikų geriausią lietuvišką 
dainą. 

Šios akcijos idėjos auto
riui, radijo laidų vedėjui Da
riui Baltūsiui jau senokai 
rūpėjo suorganizuoti panašų 
konkursą. Ypatingai čia, Ame
rikoje, kur lietuviai yra ma
žiau veikiami pačios naujau
sios lietuviškos muzikos, ir 
yra šiek tiek atitolę nuo muzi
kinio pramoginio Lietuvos 
gyvenimo. 

Daug kas klauso seniai 
pamėgtų ir dažnai net nebe
muzikuojančių atlikėjų dainų. 
Todėl geriausios visų laikų 
dainos rinkimai čia turėtų 
tapti tradiciniai, paremti emo
cijomis, prisiminimais bei nos
talgija. 

terš idealą, kuris atitiktų 
brangiausią žmogų — motiną. 
Kai kuriuos savo gyvenimo 
momentus A. Motuzą apdai
nuoja savo dainose. Pvz., „Sal
di nuodėmė" — daina apie 
meilę, suklupimą ir atsikė
limą, ir apie tai, kad žmogus 
negali nemylėti. 

Visų. mėgstamos Algirdo 
Motuzo dainos apie Lietuvą 
— „širdies dalelę, kurią iš
saugoti turi". 

Ypač malonius prisimini
mus kai kuriems klausyto
jams sukėlė daina „Palai
minki, Dieve mus", kuri buvo 
dainuojama Lietuvoje, ką tik 
atkūrus nepriklausomybę. Ji 
ištisus metus buvo populia
riausia daina, už ką autorius 
buvo apdovanotas. 

„Seklyčios" lankytojus Al
girdas Motuzą pamalonino, 
pabaigai atlikta daina „Puše
lė", kuri čia ypač mėgstama ir 
dainuojama per muzikos po
pietes. 

Visos geriausios žmogiško
sios savybės išreikštos A. Mo-
tuzos dainose. Pagal savo ro
mantišką prigimtį, pasirenka 
Lietuvoje ir JAV žinomų poetų 
posmus ir sukuria labai malo
nias ausiai ir širdžiai melodi-

..Seklyčios" trečiadienių popiečių vadovė Elena Sirutienė ir dainininkas 
Algirdas Motuzą. 

jas. Dainos, einančios iš šir
dies į širdį ilgai išlieka, dažnai 
tapdamos lyg liaudies dainomis. 

Šia popiete patenkinti liko 
ne tik klausytojai, bet ir pats 
dainininkas, pažadėjęs dar 
apsilankyti „Seklyčioje". Juk 

paprastai žmogų traukia ten, 
kur jis patiria malonius iš
gyvenimus. 

Ačiū renginių vadovei Ele
nai Sirutienei. Algirdui Mo
tuzai ir iki naujų susitikimų. 

Liucija Einikienė 

SAVAS RADIJAS" SKELBIA KONKURSĄ! 
Ne taip paprasta išrinkti 

vieną vienintelę dainą. Tačiau 
tokios rinkimo taisyklės -
kiekvienas žmogus gali bal
suoti tik už vieną dainą. 
Balsuoti galima iki Kalėdų, 
paštu - išsikirpus anketą iš 
„Draugo" dienraščio, ar tie
siog ant popieriaus lapelio 
parašius atlikėją, dainos pa
vadinimą ir savo vardą, pa
vardę bei adresą, siųsti: Savas 
Radijas. P.O. Box 404, 
Hinsdale. IL 60521; arba elek
troniniu paštu: daina@savas-
radijas.net 

Kiekvieną penktadienį, 
laidos „Muzika su penktadie
niu" metu bus apdovanojamas 
vienas iš balsavusiųjų. Tad 
paskubėkite, kuo anksčiau 
balsuosite, tuo daugiau gali
mybių laimėti prizus. O be to, 
argi jums nesvarbu, kad šiuo
se rinkimuose būtų ir jūsų balsas? 

Jūsų išrinktos geriausios 
lietuviškos dainos bus viešai 
pristatytos specialiame ..Savo 
Radijo" renginyje gruodžio 27 
d., ir, galbūt, bus išleistos 
atskiru kompaktiniu disku. 

„Savo Radijo" 
organizacinis komitetas 

1450AM darbo dienomis nuo 7 v.v. 

Geriausios visų laikų lietuviškos 
DAINOS RINKIMAI 

Užpildytą anketą siųskite adresu: Savas Radijas, P.O. Box 404, 
Hinsdale, iL 60521. Taip pat galite balsuoti elektroniniu paštu, 

adresu, qaina@savasradiias.net 

Atlikėjas, dainos pavadinimas 

Vardas, pavarde. 
Adresas 
Telefonas 
Elektroninio pašto adresas 

Balsavimas vyks iki gruodžio 24 dienos. 
Laimėk lietuvišką CD iš „Lietuvėlės", klausyk „Muzika su penktadieniu" 

1450AM penktadieniais nuo 7 v.v. 

IEŠKO GIMINIŲ 

55 
SIUNTINIUS 

LĖKTUVU IR LAIVU 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-80O-772-7624 
šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

Emilija Palubinskienė (bu
vusi TCarpavičiūtė) ieško savo 
dviejų dėdžių - Felikso ir 
Edvardo Karpavičių, ir 
tetos Zofijos Karpavičiūtės-
Juknevič. išvykusių prieš II 
Pasaulinį karą iš Lietuvos į 
JAV gyventi. Nuo to laiko jie 
nei karto nebuvo grįžę į Lie
tuvą. Pradžioje dar rašė laiš
kus, bet susirašinėjimas nu
trūko. Jei jų nėra gyvųjų 
tarpe, tai turėtų būti jų vaikai 
(Emilijos pusbroliai ir puss
eserės). 

Zofija Karpavičiūtė-
Juknevič , Adomo gimusi 
apie 1880 m. Lietuvoje. 

Fel iksar Karpavičius 
(vėliau pasirašęs Karpaitis), 
Adomo gimė apie 1882 m. 
Lietuvoje. 

Edvardas Karpavičius 
(Karpaitis) gimė apie 1896 m. 
Lietuvoje. 

Jų tėvai: 
Motina - Juzefą Sviders-

kaitė ir tėvas - Adomas 
Karpavičius. 

Lietuvoje liko gyventi dar 
dujų broliai: 

Vincas Karpavičius, Ado
mo gimęs 1898 m. 

Antanas Karpavičius, 
Adomo gimęs 1901 m. 

Abu jau mirę. 

Nuotraukoje: 

VAKARONE BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE 

SKELBIMAI 

Nuotraukoje vakarone? dalyviai Balzeko lietuviu kultūros muziejuje. 

Liaudies dainos, šokiai, 
žaidimai yra didžiausia kultū
rinio paveldo dalis perduo
dama ir tobulinama iš kartos į 
kartą. Kai kurios liaudies 
dainos, dainuojamos šimtus, o 
gal net tūkstančius metų. 
išreiškia giliausius žmonių 
jausmus - meilę, liūdesį, ner
imą ir džiaugsmą. Nuo seno 
lietuviai dainuodavo, žaisdavo 
žaidimus ilgais ir tamsiais 
rudens bei žiemos vakarais. 
Šimtametės tradicijos tęsiasi 

Folkloro grupė „Kūmužėliai", 
pasikvietusi į talką kaimo ka
pelą „Sodžius", ansamblį ..Ga
bija'" ir kitus muzikantus, lap
kričio 15 d. suruošė liaudišką 
vakaronę Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Vakaro
nės dalyviai šoko ir dainavo, 
žaidė liaudiškus žaidimus. Ypa
tingai aktyvus buvo mažiau
sieji vakaronės dalyviai. Tikė
tina, kad tokios vakaronės Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje taps gražia tradicija. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žinia^klaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I jetuva bei visu pasauliu! 

Iš kairės į dešinę pirmu 
numeriu pažymėta sėdi 
Emilijos Palubinskienės tėvo 
sesuo Zofija Karpavičiūtė-
Juknevič, antru numeriu pa
žymėtas stovi jos dėdė Felik
sas Karpavičius-Karpaitis, 
trečiu - stovi dėdė Edvardas 
Karpavičius-Karpaitis. 

Emilija Palubinskienė 
(buvusi Karpavičiūtė), gimė 
1953 m. Kėdainių raj. Čerelių 
kaime. Lietuvoje. Dabar gyve
na adresu: Pakraščio g. 
2-13, Kaunas, Lietuva. 
Tel.:+370 652 12991. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 
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