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LIETUVOS SKIAUTININKĖS 
• Laiškai 

"T LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 

JAV 
Mieli Jaunųjų atlikėjų festivalio dalyviai, mokytojai, tėveliai bei 

bičiuliai, 
Nuoširdžiai sveikinu jus visus, susirinkusius Jaunimo centre, j jau 

trečiąjį festivalį! 
Treji metai — pati pradžia, ir aš linkiu jums, kad šis festivalis taptų 

tradiciniu. Noriu pasidžiaugti, kad atvykote net iš tolimiausių kraštų — 
Floridos bei Kanados, parodyti savo talentų gausiai susirinkusiems 
žiūrovams. 

Nuostabu, kad ir gyvendami išeivijoje, jūs stengiatės išreikšti save 
per muziką ir meną. ugdote savo talentus, kurių dėka auga meninės 
sielos mažasis Lietuvos ir pasaulio pilietis. 

Dėkoju JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybai bei Meno 
mokyklėlei už nenuilstamą darbą, organizuojant festivalį, rengiant 
dalyvius. 

Su šventiniais linkėjimas — 
Vygaudas Ušackas 

Lietuvos respublikos ambasadorius JAV 

Mieli festivalio dalyviai. 
Apgailestauju, kad dėl anksčiau prisiimtų įsipareigojimų, negaliu daly
vauti III JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų festivalyje. Nuoširdžiai sveikinu 
visus festivalio dalyvius ir jų artimuosius su šiuo reikšmingu įvykiu. 
Džiugina ne tik jaunųjų atlikėjų meniniai gabumai, bet ir jaunųjų talentų 
gausa bei plati jų geografija. Todėl neabejoju, kad jūs visi smagiai 
praleisite laiką. Už tai turėtume būti dėkingi jaunųjų atlikėjų tėveliams 
ir mokytojams, ugdantiems jų meilę menui ir kūrybai. 

Atskirai norėčiau padėkoti festivalio organizatoriams — JAV Lietuvių 
bendruomenės Kultūros tarybai ir Meno mokyklėlei. — kad nepasuko 
lengviausiu keliu ir įgyvendino šią gražią idėją. 

Visiems linkiu gražaus renginio, daugybės įspūdžių ir neblėstančio 
tautinio pasididžiavimo. 

Su gražiausiais linkėjimais — 
Arvydas Daunoravičius 

Generalinis konsulas Čikagoje 

/// JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų festivalio dalyviams, organiza
toriams. 

Štai jau ir trečią kartą susirenka mūsų gabus jaunimas į savo 
šventę — festivalį. Džiaugiamės ir didžiuojamės jumis! 

Mielieji, linkiu, kad jūsų meilė lietuvybei, išreikšta per dainą, muzi
ką , šokį. niekada neišblėstų. Dėkoju, kad vardan savo vaikų — mūsų 
pasididžiavimo — aukojasi tėveliai, mokytojai ir organizatoriai. Toks 
jūsų svarus įnašas į lietuvybės aruodą, tik patvirtina, kad šiame krašte 
lietuvybė neišblės. Ačiū visiems. 

Visiems linkiu gražių ir malonių įspūdžių, pasigerėjimo jaunaisiais 
atlikėjais. 

Su nuoširdžiais linkėjimais, — 
Regina Narušienė 

JAV Lietuvių bendruomenės Krašto Tarybos pirmininkė 

Festivalio uždarymas. Prie mikrofono Audra Sarpytė (Kanada): ,.Neįmanoma išlaikyti lietuvybės, jei nebus tokig rengi
niu. Lietuvybė prasideda nuo jaunos kartos ir, jei mes jq ignoruosime, greitai išnyksime, kaip tauta". 
Nuotr Tado Dunčios 

Sugužėjo, suvažiavo iš visos 
didelės Amenkos žemės po kele
tą mažų žvaigždelių — Greta 
Šmidt iš Floridos, Antonas ir Ste-
fanas Wasowicz, Sandra ir Min
daugas Vigeliai, Austėja Vaškevi-
čiūtė iš Kanados. Aistė Balčiū
naitė. Urtė Jakštaitė iš Minneso-
tos ir visas būrys iš Čikagos kraš
to... Visi ėjo j sceną, grojo, dai
navo, šoko, lenkėsi žiūrovams, 
kurie nė vienam nepagailėjo aD-
lodismentų. Nuostabiausia buvo 
tai, kad visi jaunesni ar 'vyresni 
artistai, kurių jauniausiai, levai 
Garbaiiauskaitei, tik ketveri ir vy
riausiam. Mindaugui Vigeliui — 
23-eji, turėjo galimybę ne tik pa
sirodyti, bet paklausyti kitų ir 
jiems paploti. 

Per generalinę šeštadienio 
repeticiją, kai tik smuikais už
griežė Antonas ir Stefanas, ma
žoji Jadvyga Jonavičiūtė tuoj pa
skambino broliukui Adomui ir 
atsukusi telefono mikrofoną, lie
pė jam pasiklausyti, kaip griežia 
vyresni vaikinukai — juk rytoj 
gneš visi. 

Šeštadienio repeticijoje dar 
trūko to ir ano. Atsakomybės jaus
mas, noras geriau ir gražiau vis
ką atlikti, išties, padarė vos ne 
stebuklą — sekmadienį (lapkričio 
14d.) jaunimėlis taip pasistengė, 
kad žiūrovams beliko tik džiaug
tis. 

Nors dalyvių ir netrūko — jų 

Talentingi broliukai Antonas (13m., 
kairėje) ir Stefanas (17m.) W a s o -
w k z Iš Kanados, stebino žiūrovus 
Įvairiapusiškumu — jie groja keliais 
instrumentais, dainuoja ir kuria dai
nas. Nuotr Tado Dunčios 

Greta Šmidt , 12m., dainavo operų ari'as ..Festivaliu labai patenkinta. Ypač 
susižavėjusi kanadiečiais. Kai kitą kartą rengsite festivalį — būtinai dalyvau
siu". Nuotr Tado Dunčios 

susirinko vos ne penkios dešim
tys, keistoka, kad nesulaukėme 
nė vieno iš tų mokytojų, kurie 
skelbiasi, kad gali mokyti fortepi
jono, smuiko, kanklių ar kito me
no dalykų. Mano giliu įsitikinimu, 
tik tokie ar panašūs renginiai su
teikia vaikui, paaugliui ar vyres
niam džiaugsmo, noro dalintis 
savo sugebėjimais su kitais. Mes 
rengėme festivalį, kurio pagrindi
nis devizas — dalyvaukime! 

Nebijau pasikartoti, kad tik 
sportas ir kultūra, menas padės 
šiame krašte išlaikyti mums vi
siems ilgiau lietuvybę, nei kokios 
paskaitos, susirinkimai, ne visa
da pavykusios parodos ir t.t. 

Kas, jei ne vaikai, apie kūnuos 

visa pasaulio spauda nenustoja 
rašyti, teigti, jog jie yra mūsų 
ateitis, pratęs lietuvišką veiklą 
čia, šioje pusėje Atlanto? Nėra 
jokios paslapties, kad jau dabar 
daugelis vaikų gimtąja kalba 
kalba ne itin gerai. Kaip teigia 
dviejų festivalio dalyvių — Rafae-
lės ir Gabrieliaus Sėdžių mama 
Jurgita — tik dainų žodžiai pratur
tino dukros žodyną — ji norėjo ži
noti, ką reiškia tas ar kitas žo
dis... 

Nėra lengva įvertinti renginj jo 
organizatoriui. Tegul apie tai kal
ba kiti. Dėkoju visiems tėveliams, 
mokytojams, moksleiviams, stu
dentams, atsiliepusiems j mūsų 
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• Kryžiažodis 
D Teatro festivalis 

LIETUVA, TĖVYNE 

Senosios nomenklatūros ir 
oligarchų sąjunga 

Vytautas 
Tikslas - suklaidinti 

visuomenę 
„Neklaidinkit visuo
menės!" „Neklaidinkit 
Lietuvos žmonių!" Kė
dainių valdovas Vikto-
r'as Uspaskich'as vie
šose diskusijose su ki
taminčiais šiuos žo
džius kartoja nuolat. Tai pats sva
riausias jo argumentas. Labai 
ryški ir beveik neslepiama taip 
pat ir neapykanta nepriklausomy-
bininkams, sugriovusiems sant
varką, kuri jį išugdė, iš kurios jis 
atėjo, nors, kaip nuolat pabrėžia, 
niekada nebuvo komjaunuolis, o 
štai Andrius Kubilius — buvo 
(Rasa Juknevičienė už oastaruo-
sius jo žodžius pagrasino teis
mu). 

Mus valdžiusiųjų, valdančiųjų 
ir, šiek tiek pastumdžius kėdes, 
valdysiančiųjų politinių jėgų bene 
didžiausias rūpestis ir yra — su
klaidinti visuomenę. Paslėpti tik
ruosius tikslus ir siekius nuo ap
gautų, apmulkintų rinkėjų. Visas 
šitas šiek tiek viešų, o iš esmės 
— slaptų sandorių keliolika dienų 
trukęs laikotarpis ir buvo ciniš
kiausias klaidinimo, mulkinimo, 
akių dūmimo, stumdymosi prie 
naujo pilno lovio, laikotarpis. Ver
tas pasibjaurėtinos rinkiminės 
kampanijos (,,Neseniai praėję 
rinkimai — pakankamai šlykšti 
tema", politologas Liaučius). 

Niekas nesudegė iš gėdos 
Jeigu V.Uspaskich'ą galima pa

vadinti didžiausiu klaidintoju, tai 
A.Brazauską — melagiu („Kairiųjų 
patriarchas įpratęs — ne pirmą 
kartą melavo Lietuvai", R. Valat
ka). Akiplėšiškas, ciniškas melas 
nė nemirksint kiauliškom akelėm 
— jau vos ne privalomas mūsų 
išrinktiesiems. Žurnalistai, polito
logai sugretino tų pačių politikų 
mintis, pasakytas prieš rinkimus 
ir tuoj po jų. Padorus žmogus su
degtų iš gėdos, skradžiai žemę 
prasmegtų, o jie tik šypsosi ir ra
gina neklaidinti žmonių. Dėl vie
tos stokos tų gausių citatų nega
liu paskelbti, tačiau viliuosi, kad 
skaitytojas, kuris domisi porinki-
mtnėmis grumtynėmis prie lovio, 
tokius, švelniai tariant, prieštara
vimus yra pastebėjęs. Visos ži-
niasklaidos priemonės citavo 
garsiąją A. Brazausko frazę, kurtoje 
jis pranašauja, kas atsitiktų, jeigu 
politikai ir per rinkimų karr^ 
ir po jos kalbėtų tą patį. 
blogai būtų. Taip negali^ 
esą. nereikia rašyti tomų. ką kas 
pasakė per nnkimų kampaniją, 
nes tada bus labai sunku sudary-

Visockas 

ti koalicijas. Tokia bu
vusio LKP CK sekreto
riaus, buvusio LDDP 
pirmininko, dabartinio 
Socialdemokratų parti
jos vadovo, Lietuvos 
prezidento, Lietuvos 
Ministro pirmininko 
nuomonė. Kai kas gal 

pasakys, kad nereikia čia vardinti 
visų šio įtakingo politiko pareigų 
bei titulų. Aš tik norėjau tokiai jo 
nuomonei daugiau svorio suteik
ti, nes žiniasklaida jos nepaisė — 
prieštaringus pa-reiškimus citavo 
ir komentavo. Nelabai palankiai 
komentavo. 

Nepaisant pavojų, kad komen
tarais ir citatomis aalima Dakenk-
ti valstybei bei koalicijoms, koali
cija vis dėlto buvo sudaryta, t.y. 
vakarykščiai „priešai" „paspau
dė rankas ir galvoja apie ateitį" 
f'A.Brazauskas). Tarsi pasakoje. 
Dopulistai ir visokie kitokie ,, -is-
tai" tapo valstybininkais. Nors se
nieji ir naujieji valstybininkai už 
mus dabar dieną naktį galvoja 
apie mūsų ateitį, apie valstybę, 
teatleidžia jie mums — mes irgi 
galvojame, vienas kito klausia
me: tai kaip dabar bus9 Kiek gal
vų, tiek nuomonių, ir ne visos jos 
sutampa su senųjų ir naujųjų po
nų nuomone. 

Ne rinkėjai sprendžia 
Kai kas net teigia, kad ne rinkė

jai sprendžia, kas ir kaip valdys 
Lietuvą, esą, tą parodė paskuti
niai rinkimai į Seimą. Viską lemia 
porlnkiminės grumtynės. !š da
lies jos jau įvyko, V Uspaskich'as 
tuo tarpu pasidavė beveik be ko
vos: įvyko ..natūrali ir logiška se
nosios nomenklatūros ir naujo
sios oligarchų kartos sąjunga" (V. 
Bruvens). Šis politologas teigia, 
kad „lemiamos ir tikrosios grum
tynės dėl valdžios kol kas tik ati
dėtos. Ir jos įvyks jau be jokių rin
kimų. O ir kam tie rinkimai — jie 
lyg ir įvyksta, lyg ir ne". Kaip -
"kam"? Pasak VUspaskich'o, 
konservatorių nustekentai liau
džiai gyvenimą pagerinti rinkimai 
reikalingi — kok) nemokamą kon
certą jai surengi, dykai į atlaidus 
pavėžini, už degtinės butelį balsą 
nusiperki. . Jeigu kas. šitokių rin
kimų keliu, gerai pasistengus, gal 
dar galima išsirinkti valdžią, kuri 
pabandytų V. Landsbergio ir G. 
Vagnoriaus sugriautus kolchozus 
atgaivinti, o gai ir kai ką daugiau.. 
Ne, kaip sau norite, rinkimai rei
kalingi. 

Pranašaujama, kad A.Paulaus
kas ir V.Uspaskich'as, iki šiol dėl 
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buvusius. Nuostabūs tie tėvai, 
kurie sugebėjo atvežti savo 

tikus iš toli". 
Nenorėjome rengti niūrioje Jau-

r-;nno centro scenoje. Juk juodas 
tonas ir gražus jaunimėlis nie
kaip nesiderino! Kad scena pra
žydo gėiėmis, nušvito spalvomis 
(apšvietėjas Tadas Dunčia), kad 
atsikvieteme ALTV (Arvydas Re-

•3). kad garso operatorius 
Rimantas Pažemeckas dirbo fes-

*.ad kiekvienam dalyviui ir 
mokytojui buvo įteikta gėlių ir po 
gražų Padėkos raštą (grafika .Ado
mo Tautkaus) ir t.t. — ačiū Lie
tuvių fondui, JAV Uetuvių ben
druomenei, atskiriems rėmė
jams: Nijolei Bogutaitei-Dėdi-

kvietimą — be jūsų nieko nejvyk-
tų-

Esu dėkinga nepavargstančiai 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkei, šio festivalio organiza
cinio komiteto pirmininkei Ma
rijai Remienei, aktyviai palaikiu
siai festivalio surengimo idėją, 
padėjusiai jj rengti. Jau po festi
valio ji sakė: „Nepaprasta pui 
kiai pavyko! Galvojau, kad dau
giau neberengsime — Sek vargo. 
Bet šiandien sakau, kad reikia 
eiti pirmyn, reikia ruošti jau kitą. 
Labai smagu, kad per tokį trum
pą laiką, buvo tiek daug pad 
ta. Šis festivalis visa gaiva, o gal 
ir dviems, yra aukštes^.' 

H3SETO: 

Rafae lė Sedytė, 6m , dainavo, skambino pianinu. Nuotr. Tado Dunčios. 

G a b r i e l i u s Sedys, 
Dunčios. 

grojo saksofonu, skambino pianinu. Nuotr. Tado 

Ju rg i ta Sediene. Nuotr. Ligijos 
Tautkluvienės. 

Aukščiausio lygio festivalis, kokį 
iki šiol esame turėję. Malonu, kad 
tiek daug svečių atvyko. Didelis 
patyrimas mums, tėvams ir jau
nimui. Puiki šventė. Ačiū rengė
jams. 

Mar i j a K rauchun ienė . Nuotr. 
Ligijos Tautkuvienės. 

Buvau sužavėta ir labai paveikta, 
kad tiek daug turime tokio gra
žaus jaunimo. Reikia jį palaikyti, 
duoti pasirinkti kuo geresnį kelią 
ir pasiekti kuo geriausios ateities, 
kuri ir mums nepaprastai brangi. 

D o v i l ė Rusc i t t i , Čikagos lituanisti
nės m-los tėvu komiteto pirmininkė. 
Nuotr. Ligijos Tautkuvienės 

Sūnus Lukas lanko Meno mokyk
lėlės dainavimo ir piešimo klasę. 
— Labai gražus ir smagus rengi
nys. Vyresnysis Paulius sugrįš 
dainuot. Norėtųsi, kad mažesni pa
sirodytų anksčiau. Nepavargtų. 

LAIŠKAI IS UETUV 

Ro landas B a r t a š i u n a s daininin
kės tėveli s. Nuotr. L Tautkuvienės. 

Savanoriškai prisidėjo prie festi
valio geresnės eigos. Dukrelė 
Milda lanko Meno mokyklėlės 
dainavimo klasę. 

— Esu iabai patenkintas. Ir 
Milda taip pat. 

Milda Marganavsč ienė . Jaunime 
centro dartbuofoja.Nuotr. L.Tautku
vienės. 

Labai, labai patiko festivalis. Gai
la, ne viską mačiau. Kavinėje susi-
rinkusiems vyresniems žmonėms sa
kiau — eikite į salę. Kai kurie nu
ėjo, kiti sakė — nenoriu klausyti 
vaikų, aš jų nemėgstu. 

Jo lanta Ban ienė, fortepijono 
mokytoja. Nuotr. L. Tautkuvienės. 

Labai geras jausmas, kaip nieka
da. Dlaugiuosi, kad festivalis 
pavyko. Viskas buvo labai aukš
tame lygyje. Visas jaunimėlis 
buvo puikiai pasiruošęs. Turė
jome daug gerų emocijų. 

LAURYNAI GUCEVIČIUS (1753—1798) 
Pro'-šoriu? Laurynas Guče- Architektūros katedros vedė-

•. BŪ iansias klasicizmo jas. L. Gucevičius suprojektavo 
aikotarpio Lietuvos architek- Vilniaus katedrą, Verkių rū-

tas, viiniaus universiteto mus ir kitus pastatus. Jei 

nienei, Aldonai Jurkutei, P. Pa-
žerūnui, Jonui Rugeliui, Mag
dalenai Stankūnienei, Vytautui 
Vizgirdai, kurie suprato ir parėmė 
mūsų idėją. Ačiū Jūratei Butkus, 
porą valandų kantriai kabėjusiai 
ant klibančių Jaunimo centro ko
pėčių, kai reikėjo padėti dekoruo
ti sceną. Gyčiui Garbaliauskui, 
Algirdui Vitkauskui, Rolandui 
Bartašiūnui, savo kukliu darbu 
prisidėjusiais prie festivalio tvar
kos, tempo. Visų ir neišvardinsiu, 
tik pasidžiaugsiu, kad nebuvo 
abejingų, kur reikėjo pagalbos — 
visur ji buvo. Ačiū visiems, dau
giau ar mažiau prisidėjusiems, 
talkinusiems smulkiuose ir di
desniuose darbeliuose. 

Penktadienio vakarą, kai susi
tikimo vietoje prie Lemonto PLC, 
teko ilgokai palaukti vėluojančių 
kanadiečių, pagalvojau — katu, 
žmogau, galėtum nuveikti, jei ne
būtų tokių, kaip Gražina ir Ro
landas Jonavičiai, Birutė ir Dai
nius Kugaudos, Loreta ir Juozas 
Karsokai, Dana Snieškienė ir Vy
tas Vaisys, kurie ne tik suteikė 
pastogę, bet ir šilumos, jau vės
tant orui, nepagailėjo. Vežiojo 
svečius po Čikagą, vaišino, po
pino. 

Galime tik didžiuotis šauniais 
tėveliais, kurie vežė vaikus iš Ka
nados, Minnesotos ar skraidino 
lėktuvais iš Floridos. Tokie tėvai 
investuoja į savo vaikų ateitį, 
rūpinasi jų užimtumu, kreipia do
ros keliu. 

Festivalis baigėsi. Tai buvo 
šventė, kuri išliks dalyvių, tėvų, 
organizatorių, tikiu, ir žiūrovų at
mintyje ilgam. Šiandien, dabar 
jau tikime, kad rengsime ir ket
virtąjį festivalį. Kito kelio nebėra. 
nes renginys pateisino lūkečius, 

V'inius. Katedra A'ch ' rdeavsko (Uetuva) 

kalbame apie klasicizmo laiko
tarpį Lietuvos mene, kultūroje, 
tai Laurynui Gucevičiui pri
klauso vieta šalia dviejų to lai
kotarpio Lietuvos įžymybių — 
Kristijono Donelaičio ir P. Smug
levičiaus, įkūrusio Vilniaus 
universitete Dailės katedrą. 
Ilgą laiką prie Lauryno Gu
cevičiaus pavardės buvo pri
dedama — Stuoka. istorikai ty
rinėję jo kilme, priėjo išvadą, 
kad architektui, gyvenusiam 18 
a., tik vieną kartą (19 a.) buvo 
prailginta neteisingai — Stuo
ka (lenkiškai Stoka). Tai įvyko 
1823 metais, kai buvo minimos 
architekto mirties 25-osios 
metinės. Pranešimą skaitęs 
Karolis Počačinskis paminėjo, 
kad Laurynas Gucevičius buvo 
vienas iš keturių Stokos sūnų. 
Pats gi architektas pasirašinėjo 
lik — Laurynas Gucevičius. 

Pasak istoriku, „Stuoką" prie 
Gurevičiaus pavardės daugiau 
imta vartoti sovietiniais laikais 
— mat architektą savinosi ir 

lenkai, ir lietuviai, o Stuokos 
pavardė suteikė architektui 
lietuviškumo atspalvį. Išsa 
miausiai architekto pavardes 
istoriją tyrinėjęs istorikas 
Juozas I^ebionka Lietuvos vals
tybiniame archvve (toliau — 

Šeštadienį, lapkričio 13 d. įvyko 
eilinės ČLKL čempionato rungty
nės. „Radviliškio'' komanda susitiko 
su „Stumbru". Pabaigoje rungty
nių iš. maždaug, 15 metrų nuoto
lio, Egidijaus Stanislauskio mes
tas kamuolys taikliai čiukštelėjo 
pro krepšį. Šis tritaškis galėjo pri
lygti penkiataškiui. Tokio įspūdin
go metimo, kurį per paskutinę 
minutę atliko radviliškietis, nete
ko matyti, tikriausiai, ne vienam 
buvusiam sporto salėje. Radviliškie
čiai šventė pergalę 82:55. Alytus 
įveikė „Rambyną" 81:33, Kretin
ga nugalėjo ..Atlantą", „Aukštaiti
ja" — Panevėžį. Veteranų varžy
bose „Aukštaitija" nugalėjo „Lo
kius" 55:37, o „Švyturys" nuga
lėjo Kretingą 44:35. 

Algirdas Vitkauskas 

o gal net juos ir viršijo. 
Atskirai noriu padėkoti Meno 

mokyklėlės dėstytojoms, kurios 
sudarė org. komiteto pagrindą. Jų 
parengti vaikai puikiai papuošė, 
paįvairino festivalio programą. 

Org. komitetą sudarė: — Jolan
ta Banienė, Loreta Karsokienė. 
Birutė Kugaudienė, Dovilei Pa-
reikaitė. Išskirtinė padėka — Au
drai Šarpytei, kamerinio ansamb
lio „Lyra" (Toronto) įkūrėjai, va
dovei, atvežusiai pulką muzi
kantų, papuošusių mūsų festivalį, 
aktorei Urnai Udrėnienei. koncer
tinės programos vedėjai. 

Dėkojame visiems tėvams, 
patikėjusiais mumis. 

Ligija Tautkuvienė 

Žaliosios Kortelės Loterija 
Primename, kad paskelbta JAV „Žaliosios" kortelės loterija, pra

sidėjo lapkričio 5d. ir tęsis M 20G5m. sausio 7d. Visos anketos turi 
būti užpildytos tr pasiųstos internetu, adresu; 
wttrw.ciVfottery.state.gov. 

Daugiau informacijos lietuvių kalba rasite LR ambasados JAV 
interneto svetainėje: 
www. usembassy.lt 

Labai plati ir aiški informacija: www.lithuanet.cofn 
Loterijoje ga l žaisti Lietuvos piliečiai. DV -2006 programoje (loterijo
je) negali dalyvauti: Rusijos, Kanados, Kiraįos, Kolumbijos, Domi
nikos respublikos, EI Salvadoro, Haičio, Indijos, Jamaikos, Meksi
kos, Filipinų, Pietų Korėjos, Didžiosios Britanijos (išsk. Šiaurės Ai
riją) ir jai priklausančių teritorijų, Pakistano, Vietnamo piliečiai. Jei 
laimėsite „žalią* kortelę ir paaiškės, kad Jūs gimėte Rusijoje, nors ir 
esate Lietuvos pilietis, be advokato pagalbos neapsieisite. Mat, DV 
- 2006 programoje turi reikšmę kraštas, kuriame gimėte. 

Mūsų laikraštyje reklamuojasi advokatai iš firmos „Btrg&Meftser*, 
nepamirškite telefono Mr. 847-444-9000, jie Jums padės susitvar
kyti dokumentus! 

LVA) surado Palėvenės domi
ninkonų bažnyčios XVIII a. 
krikšto metrikų knygą. Tarp 
jos įrašų yra ir būsimo archi
tekto krikšto liudijimas. Kuni
go teigimu, jis 1753 m. rugpjū
čio 5 d. apkrikštijęs Lauryno 
vardu tėvo Simono Masiulio ir 
motinos Kotrynos Masiulienės 
iš Migonių kaimo, kūdikį. Iš 
kitų šaltinių sužinome, kad 
motinos mergautinė pavardė — 
Žekonytė. To laikmečio bendra-
pavardžiams kaime buvo „pri
lipinamos" pravardės. Matyt, 
kaimynai, norėdami Simoną 
Masiulį išskirti iš kitų bendra-
pavardžių, jį vadino Gucevi
čiumi. Tai sprendžiama iš kitos 
minėtos knygos, metrikų įrašo, 
kai 1769 m. krikštatėviai at
vežė krikštyti Simono ir jo an
trosios žmonos Kotrynos Tamo
šiūnaitės dukterį Teresę. Jos ir 
Lauryno tėvu buvo nurodytas 
Simonas Gucevičius (Šimonis 
Gucevviczas). 

Šiandien galime tik spėlioti, 
kodėl Laurynas pasirinko Gu
cevičiaus pavardę. Prielaidos 
kelios — gal į amžiaus pabaiga 
jo tėvas buvo dažniau vadina
mas Gucevičiumi, o gal įtakojo 
jo krikšto motina (motinos gi
minaitė) — Ona Baltušytė-Gu-

cevičienė. Kas žino, gal buvo 
lengviau mokslų siekti sulen
kinta pavarde, o gal, kai tėvas 
vedė antrąkart, jį augino minė
toji krikšto motina? 

Tyrinėtojas surado dar kelias 
pavardes, kuriomis savo pa
vardę buvo papildęs pats archi
tektas — Montrimas (tai susiję 
su nobilitacija — bajoryste) ir, 
vėliau, 1790 m. birželio 13 d., 
Vilniaus vaivadijos civilinės, 
karo ir tvarkos komisijos 
sprendimu, architektas vadina
mas Montrimu-Gucevičiumi. 
1791 m. Vilniaus universiteto 
topografijos ir architektūros 
profesorius Laurynas Montri-
mas-Gucevičius skiriamas Vil
niaus apygardos rinkimų direk
toriumi. Retsykiais jis pasi
vadindavo ir triguba pavarde. 
1791 m. vasario 19 d. akte jis 
tituluojamas — ,Jo malonybe 
ponu Laurynu Montrimu-
Ž a k o v i č i u m - G u c e v i č i u m " . 
Istorikai negali atsakyti į 
klausimą — iš kur tas trečiasis 
priedas. Gal tai sulenkinta 
motinos mergautinė pavardė, 
juk jos tėvo pavardė buvo Žeko

nis. 
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PASKOLOS 
neki lnojamam turtui 

1011 State Steet. 
Smte 100 
Lemom. IL 60439 

Office 630-257-6676 
Mob 708-717-1926 
Fax: 630-257-6856 

LOAN OFRCER 

JURGITA AMBRi 

3743 Prairie Ave. Brookfield, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 

Fax: 708-485-7273 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com I 24 valandas 
pranešti apie Nelai
mes: 800-374-11111 

ALINA 
I M 5C 1 V 

aukšto lygio aptarnavimas 
patikimas draudimas " * - » ' *-* 

| _ draugiška atmosfera N A M A I 
«•• " ^ • — • VFRSIAS 
AMERICAN FAMILY c J į S į r A • i ' H ' i n . ' H a . sXEv5vop 

Jurgita Travel 
Pats taikąs kefiau 

labai patrauklios kainos 

Lėktuvų bilieti 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-0500 
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Parengė A.T. 

umlyste 
REDAKCIJA 

LIGIJA TAUTKUVIENĖ 
redaktorė 

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 
žurnalistė 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Lietuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ - MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

ALVYDA GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GIEDRIMAS 
www.Lithuanet.com 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

ADOMAS TAUTKUS 
dizaineris 

Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500. 

Skambinti pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. 

Rašyti adresu: 

4545 VV 63Rd Street. 
Chicago, IL, 60629 

arba: P.O.BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas.org 
biciulyste@aol. com 

„Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose, 
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse. 

Prenumerata. priima 
„Draugo" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui (26nr.) — $20 
metams (52 nr.) — $40 
\ Kanada: 
pusmečiui —- $34 
metams — $68 
\ Lietuvą I Europą: 
pusmečiui — $42 
metams — $80. 

http://wttrw.ciVfottery.state.gov
http://usembassy.lt
http://www.lithuanet.cofn
http://fam.com
http://www.Lithuanet.com
http://draugas.org


Senosios ... 

Atkelta iš 1 psl. 

akių važiavę dviem dviračiais, 
netrukus gali persėsti ant tande
mo, šitaip bandydami aplenkti 
pasenusį A.Brazauską ir jo ko
mandą. Darbo partija taps ne
reikalinga: ji bus neutralizuo
ta, sugniuždyta ir asimiliuota taip 
pat, kaip „senieji socialdemo
kratai" (V.Bruveris), o A. Paulaus
kas Socialdemokratų partijoje 
užims A.Brazausko vietą. Pasta
rasis šiomis dienomis pats prabi
lo: „Procesas linksta j tą pusę — 
socialdemokratų ir socialliberalų 
artėjimo procesas. Jis yra aki
vaizdus... Kitas žingsnis — parti
jų jungimasis", — per radiją kal
bėjo A.Brazauskas. A.Paulaus
kas tokias kalbas vadina prielai
domis ir hipotezėmis. Tačiau mes 
jau žinome, ko verti šių veikėjų 
vieši pasisakymai. Kol kas so
cialdemokratai neigia jų partijos 
skilimo galimybę, o štai politolo
gai tuo beveik neabejoja, nes 
toje partijoje yra žmonių, kurie 
„remiasi vertybinėmis nuosta
tomis" (R.Lopata). Lietuvos žmo
nėms, nepraradusiems pilietiš
kumo ir valstybiškumo jausmo, 
šiuo atveju ne taip svarbu, 
kokiose kėdėse sėdės_ tas ar 
kitas senosios nomenklatūros 
bei naujosios kartos oligarchų 
atstovas, svarbiau — kad jie 
paisytų valstybės, tautos intere
sų, į kuriuos daug akivaizdaus 
kėsinimosi iš vidaus ir iš „Rytų 
šalelės". 

Ne, mes nemanome... 
Praėjusią savaitę lankiausi pi

liečių judėjimo „Kitas pasirinki
mas" sueigoje ir savo magneto
fono juostoje užfiksavau keletą 
padėties po rinkimų vertinimų. 
Pilnutėlė salė suūžė, nuvilnijo 
susijaudinimo banga, kai vienas 
pilietis sueigos svečio generolo 
majoro Jono Kronkaičio reto
riškai paklausė: „Ar jūs nemano
te, kad, nuolat kalbėdami apie 
Rusijos grėsmes, konservatoriai, 
dešinieji tik pakenkė patys sau, 
savo populiarumui?" Ne, genero
las, kaip ir visi susirinkusieji, taip 
nemano, Rusijos pavojus labai 
realus, Rusijos pinigai plūsta j 
Lietuvą, rusai perka Vilnių ir jo 
apylinkes. Jonas Kronkaitis ypač 
dideles grėsmes mato netolimoje 
ateityje: pinigai iš Europos Są
jungos gali pastebimai pagerinti 
gyvenimą Lietuvoje, ir jeigu eili
niai piliečiai tai susies su V. Us-
paskich'o ir kitų oligarchų atėjimu 
i valdžią, bus blogai, Rusijos 
grėsmė tada dar labiau su
stiprės. Reikia žmonėms at
skleisti tikrąsias gyvenimo gerėji
mo priežastis, visai nesusijusias 
su Darbo partija. 

Apie Rusijos grėsmes kalbėjo 
ir jtakingiausias „Kito pasirinki
mo" politologas Vytautas Radž-
vilas. Jo nuomone, tos grėsmės 
neabejotinos: „Šiandien viena 
didžiausią Lietuvos problemų, 
kurią privalo spręsti mūsų judėji
mas, yra ta, kad šalies gyventojai 
neturi realaus supratimo, kokius 
pavojus kelia Rusija, nes per 14 
metų tie pavojai buvo nušviečia
mi tiesiog apgailėtinai. Buvo 
sukurta psichologinio ir moralinio 
teroro atmosfera, kai kiekvienas, 
kuris tik užsimindavo apie Ru

sijos pavojus, buvo laikomas be
veik nesveiku". 

V. Radžvilas priminė istoriko 
Antano Kulakausko dabartinj 
Lietuvos situacijos apibūdinimą: 
šiuo metu Lietuvą valdo Lukoil'o 
ir Gazprom'o palaikoma politinė 
jėga; jis pažadėjo, kad „Kitas pa
sirinkimas" šiai temai skirs ypa
tingą ir pastovų dėmesj. Be abe
jo, tiesioginės okupacijos grės
mės nėra, — kalbėjo V. Radžvi
las, — tuo niekas neabejoja, ta
čiau naujoji valdančioji dauguma 
per 4 metus turės galimybę j vi
sus svarbiausius postus, taippat 
ir j švietimo ugdymo postus, pa
sodinti žmones, kurie skleis pro
rusiškas nuotaikas, toliau stiprins 
Rusijos ekonominę jtaką. Ir, 
apmaudu, tam pasitarnaus net 
ateinanti Europos Sąjungos pa
rama, nes ji pateks j pavojingas 
rankas. 

jvyko tai, kas įvyko. Lietuvos 
likimas ketveriems metams pa
tikėtas labai ciniškoms, korum-
puotoms, neteisėtai pralobu-
sioms, prorusiškoms (nebijau 
būti apšauktas rusofobu) jė
goms. Tačiau ir tautiškumo, vals
tybingumo idėjos sugrįžta, darosi 
ne keiksmažodis; jau matome, 
kokį kosmopolitišką jaunimą, ku
riam tokie dalykai „vienodai ro
do", per nepriklausomybės laiko
tarpį išsiauginome. Spraga mil
žiniška, juo labiau, kad ją su sa
vo pigiais „universitetais" gvie
šiasi užpildyti toli į priekį žvel
gianti valstybė. 

Gerai bent tai, kad jau ma
tome... 

LIETUVOS SKIAIJTLTNINKES 
Lietuvos skiautininkių aso

ciacija jungia apie 20 skiautinių 
(to qui l t '— dygsniuoti) klubų 
Lietuvoje, tarp jų ir Kauno klubą 
„Skiaučių menas". Šis klubas 
gyvuoja nuo 1995 m. lapkričio 
mėnesio. .Dvidešimt penkias 
kuriančias ir siuvančias, įvairių 
specialybių moteris subūrė di-
zainerės Onutė Kujelienė ir 
Laima Kygaitė. Jos moteris mo

kė derinti spalvas, dėti skiautę 
prie skiautes, naudotis darbo 
jrankiais. Kauno Jėzuitų gim
nazijos klasėje kartą per mė
nesį susirenka moterys. Tai ge
ra proga pasidalinti patirtimi, 
pasidžiaugti sukurtais darbe
liais. Be abejo, jos viena kitai 
savo nuomonę pasako, jei rei
kia — ir pakritikuoja. 

Taip atsiranda poreikis paro

dyti žmonėms, ką galima sukur
ti iš skiautelių. Šiandien norime 
pasidžiaugti, kad klubo moterų 
darbai jau dalyvavo pusšimtyje 
parodų. Atsiliepimai tikrai ma
lonūs širdžiai. 

Sukurti ir keli bendri darbai: 
tai skiautinyš iš 2000 skiautelių 
(sutinkant naująjį tūkstantmetį), 
„Jūratė ir Kastytis" (su lietu
viškais ir angliškais poemos 
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LAIŠKAI 
Gerbiamieji mūsų skaitytojai, 

nuoširdžiai dėkojame Jums už 
laiškus, kurių pastarosiomis die
nomis labai pagausėjo. Laiškai 
aktualūs, įdomūs. Nors esame 
nusprendę laiškus spausdinti 
kartą per mėnesį, tačiau nesi
laikome tradicijos vardan tradici
jos, nes Jūsų žodis mums yra la
bai svarbus. Rašykite, laukiame 
ir mielai dalinamės Jūsų minti
mis su kitais skaitytojais. 

Dėkojame. 
„Bičiulystės" redakcija 

Vilniaus kaina 

Po 65-erių metų, nuo 1939 m. 
spalio 28 d., kai Lietuvos ka
riuomenė įžengė į atgautą Vil
nių, Eugenijus Slavinskas taip 
vaizdžiai aprašė to įvykio įspū
džius ir nuotaikas, rodos, lyg 
tai būtų įvykę vakar („Bičiulys
tė", 2004.10.26). Jo atsiminimuo 
se galime pajusti džiaugsmą, 
kuris buvo apėmęs to įvykio da
lyvius ir visą Lietuvą. Tik jis 
apgailestauja, kad Vilniaus at
gavimo kaina buvo pražūtingų 
sovietų Raudonosios armijos 
bazių įsileidimas į Lietuvą. Bet 
ar t ikrai taip? 

Derybose Maskvoj, 1939 m. 
spalio 9 d., užsienio reikalų mi
nistras Juozas Urbšys pareiš
kė, kad Lietuva atsisako Vil
niaus, bet nenori ir rusų įgulų. 
Josifas Stalin'as atsakė: „Imsit 
ar neimsit Vilnių, bet rusų įgu
los į Lietuvą vis tiek bus įves
tos". Taip rašė tuometinis kraš
to apsaugos ministras, brigados 
generolas Kazys Musteikis 
(Prisiminimų fragmentai. Nida, 
London, 1970, p. 59-60). Apie 
tai, kad jei Lietuva ir nebūtų 
ėmusi Vilniaus, vis tiek sovie
tai būtų reikalavę įgulų, minėjo 
ir buvęs užsienių reikalų minis
terijos politikos departamento 
direktorius Edvardas Turaus
kas savo atsiminimuose (Lietu
vos nepriklausomybės neten
kant — įvykiai. lietuviškos kny
gos klubas. Chicago, metai ne
pažymėti, p. 128). 

Estai ir latviai nieko iš sovie
tų negavo, o Raudonosios armi
jos ir laivyno bazes vis tiek tu
rėjo įsileisti. Stalin'as, antraja
me Molotov'o-Ribbentrop'o su
sitarime, 1939 m. rugsėjo 28 d., 
atsisakė Lenkijos žemių tarp 
Vyslos ir Bugo upių, kad už jas 

užrašais) bei „įspūdžiai iš ke
lionių po Europą". 

O kelionių būta nemažai. Kai 
kur keliavo ir klubo moterų su
kurti skiautiniai — tai Baltijos 
šalių tarptautinė paroda Da
nijoje, Odensės mieste 2000 
metais, pakeliui aplankytas 
Berlynas ir Potsdamas, Vokie
ti joje ir Lenkijoje eksponuoti 
darbai 2001 ir 2002 m. 2003 m. 
skiautininkės buvo pakviestos į 
šiaurės šalių skiautinių festivalį 
Norvegijoje ir 2004m. svečia
vosi pasaulinėje skiautinių par
odoje Olandijoje. 

Tik ką baigėsi antroji Lietuvos 
skiautinių paroda Vilniuje. Si
mono Daukanto vidurinėje mo
kykloje nuo spalio 26 d. iki lap-

vokiečiai jam užleistų Lietuvą. 
Tuo laiku Lietuvoj tai nebuvo 
žinoma, bet ar dabar kas nors 
gali tikėti, kad Stalin'as būtų 
nuleidęs rankas ir atsisakęs sa
vo kėslų į Lietuvą, jei tik ji ne
būtų ėmusi Vilniaus? 

Lietuvai, matant, kad vis tiek 
neįmanoma išvengti sovietų ba
zių, tikrai nebuvo prasmės savo 
sostinės atsisakyti. 

Algimantas Gureckas 
Germantown, MD 

Mielas p. Vitkauskai, 
labai gerai parašytas straipsnis 

apie ČLKL, jos lūkesčius ir laimė
jimus. Ne visai vietoje „pyla" vy
resniajai ateivių kartai. 

Kodėl kada nors neparašyti ir 
pakviesti visus tapti PLC, Lietu
vių fondo ar JAV LB Lemonto ar 
kitų apylinkių nariais? Kiekvienas 
balsas svarbus ir svarus. 

Kiekvienas iš mūsų esame su
sirūpinę savo gūžtos išlaikymu, 
vaikų mokslu, pasistūmėti finan
siškai ir taip toliau. Tačiau „nau
joje tėvynėje", kaip pastebėjote, 
nieko nėra už dyką. Ką pasėji — 
tą ir pjauni. Ir aš galiu pamokslauti. 

Kaip gaila, kad pirmoji banga 
naujų emigrantų pridarė tiek 
skandalų ir užtraukė nuodėmę vi
siems kitiems taip, kaip ieva ro
juje. Kai kurie mūsų vyresnieji to 
negali užmiršti ar dovanoti. Bet, 
pamatę, kad naujieji emigrantai 
tikrai rūpinasi lietuvybės išlaiky
mu ir remia kitų pastangas su
daryti tam sąlygas, tai, manau, 
tie „vyresnieji" pakeis savo nuo
monę. 

Rašykime pozityviau. 

Kęstutis Ječius, IL 

„Bičiulystės" anketa 

Nelabai seniai teko skaityti 
„Drauge" trumpą pranešimą, 
kad laikraščio leidėjai planuoja 
posėdį, kuriame bus aptariamos 
laikraščio finansinės problemos 
ir ieškoma sprendimų. Ten taip 
pat buvo paminėta, kad priedas 
„Bičiulystė", ne/a, nepasiteisino, ir 
dar „suvalgo" per daug lėšų, kad 
planuojama to priedo leidybą nu
traukti. Labai abejoju dėl to „su
valgymo" (ar kiti dienraščio prie
dai atneša pelną?!), bet faktas 

yra tas, kad pats laikraštis 
„Draugas" (ar su priedu, ar be 
priedo) iš prenumeratos nebeiš-
silaiko. 

Antras dalykas, kuris paskatino 
rašyti šį komentarą, yra tas, kad 
neseniai gavau Amerikos Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos ži
niaraštį „Mūsų pasaulyje" Nr. 7. 
Jame pateikta informacija taip 
pat sukėlė minčių apie lietuviš
kos spaudos išlikimą Amerikoje. 
Visų pirma, minėtame žiniaraš
tyje pamačiau pavardes žmonių, 
kurias taip pat jau daugiau, kaip 
dešimt metų matau „Draugo" 
laikraštyje (vis tas pačias). Du 
trečdalius žiniaraščio užima in
formacija apie sukaktuvininkus, 
kurių jauniausias amžiumi — 75-
erių metų (yra paminėtų 80-me-
čių, 90-mečių, 95-mečių). Neno
rėčiau, kad kas nors pagalvotų, 
jog turiu kokį nusistatymą dėl 
žmonių amžiaus. Atvirkščiai: 
gerbiu tų žmonių pasiekimus, 
išsilavinimą, nuveiktą darbą, 
įgytą patirtį. Tuo pačiu metu kyla 
štai kokios mintys. Kaip seni 
žmonės mano krašte sakydavo, 
su varnom niekas neišskris ir su 
saule niekas negyvens... Dar gal 
kokie 5 metai, ir dauguma tų 
žmonių nukeliaus į amžinuosius 
namus. Kas juos pakeis? Ar su 
iškeliaujančiais iš šio pasaulio 
žurnalistais „Draugas" po truputį 
mirs natūralia mirtimi? 

Ką čia bendro turi „Bičiulystės" 
egzistavimas su aukščiau pateik
tomis mintimis? Ogi tai, kad, nori 
kai kurie žmonės girdėti ar ne
nori, „Draugui" būtinai reikia pa
mainos. Reikia naujų prenume
ratorių. Prie jau turimų, reikia 
naujų darbuotojų, kurie rašo, 
leidžia, administruoja, siūlo ir 
įgyvendina naudingas verslo ad
ministravimo idėjas tolesniam 
egzistavimui. Kas tą pamainą 
sudarys? Antrosios bangos lietu
vių vaikai? Abejoju. Nors jų dau
guma yra lankę lietuviškas mo
kyklas, šokių kolektyvus, įvairias 
lietuviškas organizacijas, bet 
dauguma, deja, lietuviškai nemo
ka taip gerai, kad galėtų skaityti 
„Draugą". Dauguma antrosios 
bangos palikuonių yra įgiję labai 
šioje šalyje reikalingas profesijas 
— daktarų, advokatų, kompiu
terių specialistų, verslininkų ir dėl 
labai natūralių priežasčių, nors 
kažkiek moka lietuviškai, bet ne
pakankamai. Gal vienas kitas ir 

aukos lietuviškai spaudai, bet iš 
jų prenumeratorių bus mažai. 
Kas lieka? — Nelabai seniai at
vykę į šią šalį lietuviai iš Lietuvos. 
Nors ir kaip būtų kam nors ne
malonu išgirsti, bet reikia į tą dalį 
lietuvių labiausiai kreipti dėmesį. 
Norima to ar nenorima, „Drau
gas" turėtų taikytis prie jų porei
kių. Tuo nenoriu pasakyti, kad 
reikėtų taikytis prie pačių primity
viausių poreikių (spausdinant ko
kių nors nusikaltimų ar iškrypimų 
detalius aprašymus), bet reikėtų 
paieškoti daugiau temų, kurios 
būtų įdomios visų.' kartų žmo
nėms. Skirtumas požiūriuose, 
idealuose, interesuose ir t . t „ tarp 
atvykusiųjų prieš 50 metų ir 
atvykusiųjų neseniai, taip pat eg
zistuoja nebūtinai dėl to, kad tos 
grupės išaugo skirtingose sant
varkose. Egzistuoja ir skirtumas 
tarp kartų. Tad kodėl nepaieškoti 
to, kas būtų įdomu visų kartų 
atstovams? 

Mano nuomone, „Bičiulystė" ir 
yra ta pereinamoji grandis, kurio
je atsispindi ir temos, kurios gali 
būti įdomios visoms kartoms, ir 
tuo pačiu, paliečia tai, kas aktua
lu būtent nelabai seniai atvyku
siems. „Bičiulystėje" rašo nela
bai seniai atvykusieji, tobulinda
mi savo rašymo įgūdžius, ieško 
naujų temų, naujų idėjų, galbūt 
tuo pačiu ir išlaiko savo gimtosios 
kalbos įgūdžius. Visi straipsniai yra 
originalūs, neperspausdinti iš jo
kios kitos lietuviškos spaudos. 
Gal kai kam iš senosios kartos 
skaitytojų kai kurie straipsniai ir 
temos kelia juoką, bet ar blogai 
kartais pasijuokti? 

Mielieji leidėjai, gerai pagalvo
kim, prieš kirsdami šaką, ant 
kurios sėdime. Juk uždarius prie
dą „Bičiulystė", laikraščio „Drau
gas" prenumeratorių tikrai nepa
daugės, o greičiau, įvyks atvirkš
čiai. Išklausykime rašančiųjų, 
skaitančiųjų nuomones. Negriauki
me to, kas jau per kelis metus 
pastatyta, turi pagrindą. Ieškoki
me išeities, būkime atviri nau
joms idėjoms, netgi pripažin
kime, kad ir nemalonius ausiai 
faktus. To nepadanus, gali būti 
jau per vėlu atgaivinti „Draugą", 
mirusį natūralia mirtimi. 

Zita Lenkaite-Masley 
Temple, TX 

Kalėdos. Autorė R. Bagdonienė. Saulė. Autorė O. Mockienė. 

Nostalgija (žirgai lankoje). Autorė 
L.Kudžmienė. 

kričio 7 d buvo pristatyta ir sep
tyniolika Kauno skiautininkių 
darbų. Paroda išsiskyrė netra
dicinėmis idėjomis bei sprendi
mais. 

Vitalija Krivickienė 
Kaunas. Lietuva 

BIRG & MELTSER & Vizos Bavarijos 
A T T O R N E Y S 

www. bmlaw. com 
darbo vizos 5T; D.'J.I 

ADVOKATAS ir visi ̂  'migracijos 
,-, . u , k lausimai. 
12 metų imigracijos biznyje! 
570 LAKE COOK ROAD. SUITE 318, DEERFIELD, IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 
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* * * * * TflUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI M 
MORTGAGE, INC • Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
1011 State Street, Suite 100 TEL.: (630) 257-6676 
Lemont, IL 60439 FAX.: (630) 257-6856 

-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 
-Neturite pinigų pradiniam jnašui? 
-Silpna kredito istorija? 

Skambinkite 
jau dabar! 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 
SHinots Resdental Mongagc Licensee 

PRO AUTO 
M»DWAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups" 

Variklių pakeitimas Stabdžiai 

Transmisijos ir sankabos 

Elektros ir virinimo darbai 

Brakes Į Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | Wlding 

773-582-4197 
Savininkas 

MHKEAPKE (APKAUSKAS) 

3&fe 
rea l estate 
4851 VV.Oakton, 
Skokie.iL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I U I E 

I Netotnojamo turto pirkimas, pardavimas 
i Nemokama konsultacija 

Pagalba finansuojant M < * . 773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 

Faksas 847 673 9501 

BurrRidge, 
Clarendon Hifc 
Darien, Hinsdale, 
LaGrange, Oak Brook. 
Mestmort, 
Western Springs, 
Woodridge, 
Wiilowbrook. 

Jūratė Zubinas 
konsul tantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Drtaa vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale, IL 60521 mm 
(630)915-2900 

;www Cok3weliBankeronline com/JurateZuomas 

55S t yOKsĮyį 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - S20, metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 
laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

1. Rašykite čekį: ..Draugas" 
2. Pažymėkite „Bičiulystė" 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų įdo
miu laikraščiui 

Kalendorius 
Vardadieniai 

lapkričio 16 d. - 2 3 d. 

Antradienis , lapkričio 16 d. 
Edmundas, Gerdvilė, Gertrū
da, Margari ta, Vaišvydas. 

iapkriSo 17 d 
Benita Getaotas , Gilvilė, Mar
gari ta , Nemira , Vikidriįja. 

Ketvirtadienis, lapkričio 18 d. 
Ginvydas, Otonas, Romanas, 
Salomėja. 

Penktad ien i s , lapkričio 19 d. 
Dainotas, Matilda, Rimgaude. 

Š e š t a d i e n i s . Tapkrifio 20 d. 
Jovydas, Feliksas, Vaidvilė. 

Sekmadienis, lapkričio 21 d. 
Albertas. Eibatė, (Jomantas, 
Honorijos. 

Pirmadienis , lapkričio 22 d. 
Cecilija (Čilė), Dargintė, Stei-
kintas. 

Antradienis , lapkričio 2 3 d. 
Adelė, Dov3tas, Klemensas, Liu
bartas. 

Kalendorius 

RENGINIAI 
XI Teatro festivalis vyks 

š.m. lapkričio mėn. 26-28 dieno
mis Čikagos Jaunimo centre 
(5620 S. Ctaremont St., Chicago, 
IL 60629, tel.:773-778-7500), 
rengia JAV LB Kultūros Taryba 

Lapkričio 26 d., penktadienį, 6:00 
v.v., Baltic Theatre" Inc. (New 
York), pagal Kazio Sajos pjesę 
„Savaitgalio romanas arba 
Palangos Liūtas" — miuziklas. 

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 3:00 
v.p.p. „Žaltvykslės* teatras (Či
kaga). Ūglis Seglis, vienaveiks
mė pjesė „Kampelis". 

Lapkričio 28 d., sekmadienį, 3:00 
v.p.p. Los Angeles Dramos sam
būris. Komedija, pagal Anato
lijaus Kairio pjesę „Pilietybės 
godos". 

Lapkričio 28 d., sekmadienį, 6:00 
v.v. Jaunimo centro kavinėje — 
Festivalio uždarymas. Žymenų 
įteikimas. 
Vakaro vedėjas aktorius Viktoras 
Valašinas (Kauno Dramos teat
ras). 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininke 

Venta 
Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
dardus karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamta. 
Priimami užsakymai įvairioms progoms. 
Lemonto Darbo laikas: 
mieste -v 

10vr 
VI- 10v.r.-5v.p.p.. 

-7v.v. VI1-1 Ov r -3VPD 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

KALNŲ 
KALNĄ 

CANAIST. 630 257 6020 

PARDUODAMA. Alytaus mieste parduodamos 70 kvadratinių 
metrų patalpos, tinkančios komercijai, pačiame miesto centre, Vilniaus' 
gatvėje. 

Automobilį Mazda Protege (su greičių dėžės defektu), 1993m. 
Skambinti tel.:708-955-8568. 

J _ Čia ealėio būti usif 
rek lama, 

skelbimas 
773-585-9500 

Galiu saugoti Jūsų vai
kus savo namuose Vilią 
Park miestelyje (tarp Kinge-
ry Rd ir Roosevelt Rd). 
Tel.: 630-516-9072 

DATOS 

Lapkr ič io mėnuo 
17-oji — Tarptautinė stu

dentų diena. 
18-oj i — La tv i jos N e p r i 

k l ausomybės d i e n a . 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

Lapkritis nuo seno vadinamas 
žiemos vartais 

Jei vorai šiaurinėje kambario pusė
je ima megzti voratinklius, atšals. 

Lapkričio mėnesio naktys, kol ne
iškrenta sniegas yra pačios tamsiau
sios. 

Jei katė godžiai laka vandenį — 
bus giedra, jei sėdėdama ant pa
langės žiūri pro langą — laukite at
šilimo. 

Ne tjk lapkričio sniegas, bet ir lietus 
pranašauja artėjančią žiemą. 

VEIKATA. PATARIMAI 

Jei miegate tvankiame kam
baryje, Jums pasireikš neurozė, 
atsiras ankstyvos raukšlės veide. 

Kad nesutriktų virškinimas, 
nevalgykite pernelyg karšto 
maisto bei negerkite šaltų gė
rimų. 

Jei skundžiatės celiulitu, pata
riama kūną reguliariai trinti jūros 
druska. 

PASTEBĖJIMAI 
Magnetinės audros sukelia šir

dies ir kraujagyslių ligų paūmė-

jimq. 

Kairę akį niežti prieš ašaras, o 

dešinę — prieš pasimatymą su 

mylimu žmogumi. 

12 Šalis ta — Lietuva vadinas 
Sudarytojas Algimantas 

Šaduikis (Vilnius). 
VERTIKALIAI : 
1. Lietuvių istorinė žemė tarp 
Nemuno ir Šešuvies upių * 
XIV-XVI amžių LDK didikų gi
minė (viena galingiausių ša
lia Radvilų). 2. Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės vals
čiaus vaidytojas — kjrtgakšao 

vietininkas * Svetimos teritorijos užėmimas 3. Lietuvos 
telegramų agentūra * Lietuvių mitologinė būtybė — dir
bamų laukų ir gyvulių globėjas (jam žmonės melsda-
vęsi, ruošdamiesi arti arba sėti) * A. Vienuolio apsaky
mas 4 Palikuonių (naujos kartos asmenų, kilusių iš 
tos pačios giminės) sinonimas * Skrynios ar stalčiaus 
rankena * Mokslas, tiriantis žmonijos, tautų, valstybių, 
organizacijų praeitį). 5. Respublikos rajono centras abipus 
Sšesarties* Smulkus pinigas (Lietuvoje vartotas XV-XVII 
amžiuje) * Muzikos garsas (ketvirtasis diatonalinėje ga
moje). 6 Kalbos dalelytė, vartojama neigiant žodžio 
reikšmę * Trumpai ,,bligste!ėįęs" televizijos žaidimo 
..Taip. Ne" laikraštis * Gal. maždaug, bene * Ukmergės 
rajone tyvuliuojantis ežeras (dažnai vadinamas Nepri
klausomos Lietuvos pirmojo prezidento vardo ežeru) 
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7. Organas, gaminantis reikalingas medžiagas arba šali
nantis žalingas * Mūsų upių tėvužio kairysis intakas * Su
verstų daiktų užtvara gatvių kautynėse. 8. Lūžtančių 
bangų eilė * Lietuvos kariuomenės pulkininkas, atsimini
mų knygos apie Červenės tragediją „Kaip jie mus su
šaudė" autorius * Reljefu dekoruotas nedidelis brangak
menis. 9 Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antro
sios žmonos Julijonos vyriausiasis sūnus * Laukų drėki
nimas. 10. Kieta oda, luobas ar popierius, dedamas į ba
tų užkulnį * Vienas iš tėviškės sūnų. tragiškai žuvusių 
1991 metų liepos 31 d. Medininkų pasienio poste. 
HORIZONTALIAI: 
A. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) vyrų komanda * Daik
tų, reiškinių ar sąvokų panašumas kuriuo nors atžvilgiu. 
B. Karininkas, atliekantis tarnybinius vado pavedimus * 
Narsus, dideliais žygiais pasižymėjęs karys, didvyris C. 
Didelio skerspjūvio neizoliuotas elektros laidininkas * 
Šaudmenų judėjimo dėsniai (jų tiriamasis mokslas) * Ne
ringos miesto dalis Kuršių nerijoje. D. Kortų kombinacija, 
lošiant preferansą ar bostoną * LDK XV-XVIII amžiaus 
teismo tarnautojas (ar kitas asmuo), vykdęs teismo pa
vedimus 'Dešimties dienų laiko tarpas, dešimtadienis. E. 
1990 metais „Vagos" leidykloje išleistų danų mkrnio vienas 
iš sudarytojų ir parengėjų * Senovės lietuvių karių ap
sauginės ginkluotės dalis, kurią turėjo tik ypatingos pa

skirties kariai, vyčiais vadrami. F. 1990 metų 
Kovo 11-osbs signataras * Jaunuolo vardas, 
įeinantis į ežeringosios Aukštaitijos miesto 
pavadinimą * Viena gražiausių Žemaitijos 
upių. G. Garsus .anų laikų" lietuvių gene
rolas, rekrūtų į sovietinę armiją gaudytojas, 
vienas iš aktyviausių iš prosovietinės 
Maskvos šaukSų * Tėviškės poetas ir skulp
torius, sukūręs antkapinį paminklą Dariui ir 
Girėnui Kauno karių kapinėse H. Krosnies 
sinonimas * Lietuvių liaudies ratelis (šok
dami apdainuoja dobilų augimą ir šienavi
mą, vaizduoja jų sėjimą, dygimą, augimą, 
žydėjimą ir pjovimą) * Sidabrinis LDK pini
gas, turėjęs lazdelės ar laivelio pavidalą. I. 
Žinių interesų, veiklos apimtis, platumas * 
Raitoji kariuomenė. J. Išvaizda, forma * 
Laikinas medicininis pastatėlis. 

^ STANIO S f l ^ ^ INC. 
Importers & DtSuitoJtorsc&Frê  Beers 

(773)278-4848 

Pažinčių klubas 
Z O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujinome pažinčių klubą. Ta da
rėme nesavanaudiškai, be mokes
čio. Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės proga, sketokitės, gal kur, 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 

gal čia pat, laukia žrrtpgsiirieškan-
tis panašaus į Jus. 

37 m. moteris nori susipažinti 
su JAV piliečiu rimtai draugystei, 
vedyboms. Tel.: 

773-221 -3708, Jolanta. 

ATSAKYMAI m „Vytautas Didysis 
— Lietuvos 
dovas" 

1. Kretinga 
2. Valakas. 
3. Kronika. 
5. Sofija. 
11. Teroras. 
13 Kudirka. 
15. Skara. 
16 Gudai. 
20. Kuršas. 
22 Gotika. 
24. Liškiava. 
25. Smetona 

vat 

Horizontaliai 
4. Katedra. 
7. Uoka. 
8. Nota 
9. KJka 
10. „Karys". 
12. Skala 
14. Šernas. 
16GaJkus. 
18. Dvyniai. 
19. Šapoka 
2l.lgarka. 
23Gaas. 
26. Būrai. 
27. Mitas. 
28.Labė. 
29. Tiko. 
30. Galaunė. 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA ( i šk i rpk i r i šs iųsk) 
ūgis kitos savybės 1. Amžius 

2. Socialinis statusas: išsiskyręs f-usi) 
Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) 
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai 
7. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr.. 

9. Skelbimo tekstas 

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti 

JŪSŲ N U O M O N E 

„BIČIULYSTĖS" ANKETA 
Gerbiamieji mūsų skaitytojai! 

Š.m. rugsėjo mėn. ,.AKIRAČIAI" (Nr. 8) išspausdino redak
toriaus prof. Zenono Rekašiaus str. „Truputį kitokios bendruo
menės ilgesys", kuriame, be kita ko, jis rašo: „...spaudos pa
dėtis jau yra beveik katastrofiška — jei nebūtų Lietuvoje gyve
nančių autorių straipsnių ar tiesiog persispausdinimų iš 
Lietuvos laikraščių, tai JAV beturėtume tik vieną laikraštį — 
trečiabangių leidžiamą ..Amerikos lietuvį" 

Vienintelio išeivijos dienraščio „Draugas" priedas „Bičiu
lystė", gyvuojantis jau beveik ketveri metai, kviečia pareikšti 
savo nuomonę: 
a. „Bičiulystė" — reikalingas priedas 
b. „Bičiulystė" — nereikalingas priedas 
c. Man patinka skaityti ..Bičiulystę" 
d. Baikite žaidimus — „Bičiulystę" meskite lauk 

Jei Jums rūpi „Bičiulystės" išlikimas — iškirpkite, užpildykite 

ir siųskite šias anketas t i k Š i u o adresu: 
P.O.BOX 4102 
VVheaton, IL, 60189 

P.S. Anketa — anoniminė. Jei norite komentuoti plačiau 
— rašykite ant atskiro lapo. Jei norite — pasirašykite. 

Visiems iš anksto dėkojame. 
„Bičiulystės" redakcija 


