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n VAIKŲ VILTIS 
NUOMONĖ 

„VAIKŲ VELnES" NAUJI PLANAI 

Ligija Tautkuvienė 
Kai kūdikis išvysta pasaulį ir pir

mą kartą rikteli — motina dar lau
kia gydytojo patvirtinimo: „Tavo 
vaikutis sveikas!" — Juk nieko 
nėra brangesnio ir svarbesnio už 
žinutę — „sveikas..." O jei nesvei
kas? Jei paaiškės vėliau, kad jis 
negalės vaikščioti, o jei kryps stu
buras ir augs kuprelė, o jei, jei... 

Iki Nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos gatvėse, troleibusuose, 
autobusuose beveik nebuvo ma
toma nesveikų vaikų. Sutikęs vaiką 
ar paaugusį su Dauno sindromu, 
neretas net atsigręždamas ap
žiūrinėjo. Jie buvo nelaimės vaikai, 
jie augo spec. internatuose, retas 
kuris namuose. 
Po truputį gatvėse ėmė pasirodyti 

vienas, kitas, trečias nelaimėlis. 
Paaiškėjo, kad jų gana daug, kad 
nesukurta neįgaliųjų vaikų gydymo 
sistemos, kad jie neoperuojami 
arba — operacijos nepatartinos, 
neretai nesėkmingos. Padėtis bu
vo vos ne beviltiška. Šiandien nie
kas nedrįstų pasakyti, kaip būtų 
pasisukę reikalai, jei į pagalbą ne
laimingiesiems Lietuvos vaiku
čiams nebūtų atėjusios išeivijos 
moterys-filantropės, patraukusios 
paskui save ir savo vyrus. 

1991 metais, kai Čikagoje įsi
kūrė „Vaikų viltis", iš Lietuvos bu
vo iškviestas ir Shriner's ligoninėje 
operuotas vienas vaikelis. Tai buvo 
pradžia. Reikėjo sukurti fondą, kad 
būtų galima apmokėti ligoniukų ir 
jų tėvų ar globėjų kelionę, pasirū
pinti, kad „Seklyčioje" jie gautų 
nakvynę, būtų pamaitinti r t t Svar
biausia, reikėjo pinigų, ir tada atsi
vėrė turtingų žmonių — Gražinos ir 
Jim Liautaud svetingos didžiulio 
buto durys. į Delaware gatves dau
giaaukščio namo 66-to aukšto butą 
rinkosi įvairūs žmonės — jei ne to
kie patys filantropai, tai vis tiek pa
našūs į šeimininkus, pasiryžę įsi
klausyti į kvietimą — paremti Lietuvos 
neįgaliųjų vaikų gydymą, padėti 
jiems tapti pilnaverčiais visuome
nės nariais. Tik su tokių žmonių 
pagalba augo fondas. Jo lėšomis 
Shriner's ligoninės chirurgai su ve
dančiuoju dr. John Lubicky. galėjo 
ne kartą ir ne du vykti į Lietuvą, 
operuoti vaikus, mokyti Lietuvos 
chirurgus-ortopedus pačių nau
jausių pasiekimų šioje srityje. Ne 
vienas Lietuvos chirurgas-ortope-
das turėjo galimybę atvykti į Ame
riką mokytis, tobulintis. Pasisėmę 
žinių, sugrįžę, jau savarankiškai 
operavo mažuosius. 

Praeitais metais tie gydytojai, pa
dedant rėmėjams, galėjo Vilniaus 
vaikų ligoninėje gydyti per 1000 
vaikų, koreguodami jų sudėtingas 
ortopedines traumas. 

Šiandien „Vaikų viltis" gali di
džiuotis, kad net 235 Lietuvos vai-
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Jim ir Gražina Liautaud. 

kai, atgabenti į JAV operacijoms, 
namo išvyko arba visai sveiki, ar
ba jiems buvo padėta tiek, kiek 
Įmanoma. 

Trylika kartų Į „Vaikų vilties" pre
zidentės Gražinos ir jos vyro Jim 
Liautaud namus rinkosi dosnūs rė
mėjai. O štai į šį, keturioliktąjį 
(gruodžio 3 d.), šeimininkai-filan-
tropai nutarė pakviesti juos nepra
šydami papildyti fondo sąskaitos. 
Šį kartą jie norėjo tik padėkoti vi
sam būriui draugų, vienminčių ir 
pasidžiaugti artėjančiomis šv. Ka
lėdomis. 

Iškart pasakysiu, kad ir aš toje 
puotoje buvau ir. kaip toje pasa
koje, nors per smakrą niekas ne-

varvėjo, burnoje galėjai turėti ką 
norėjai. Tik ne pavalgyti atėjau... 

Jau tik įėjus visus pasitiko nuo
taikingi, per visas koridoriaus, tarsi 
tunelio, sienas iškabinėti Kalėdų 
eglutės žaislai. O to tunelio gale — 
dainininkų kvartetas! Visa tai nu
teikė žaismingai ir linksmai. Buvo 
įdomu pamatyti per šimtą įvairiau
sių tautybių žmonių būrį, kurie taip 
dosniai ir nuoširdžiai prisidėjo prie 
neįgalių Lietuvos vaikų grąžinimo į 
gyvenimą. Norėjau pakalbinti vi
sus. Bet ar tai įmanoma? 
Gražina Liautaud. Per „Vaikų vil
ties" gyvavimo laikotarpį mes daug 
pasiekėme. Jei anksčiau toje Lie
tuvos ligoninėje, kurią mes globo
jame, būdavo 60 operacijų per 

metus, tai dabar — per tūkstantį. 
Mes labai daug padėjome gydyto
jams, kad jie išmoktų. Mūsų pagal
ba Amerikoje stažavo Dr. Saniu-
kas ir dr. Š. Bernardas (apie jį dr. 
J.Lubicky yra pasakęs, kad turi 
auksines rankas). Mūsų vyr. chi
rurgas dr John Lubicky perėjo dirbti į 
kitą ligoninę, kuri nedaro operacijų 
nemokamai, o jos yra labai bran
gios — kainuoja iki 100 tūkstančių 
dolerių. Kai nebėra dr J.Lubicky, 
tai Shriner's ligoninė nenori tiek 
daug priimti valkų iš Lietuvos. Jie 
nori gydyti vaikus iš viso pasaulio. 
Los Angeles skyrius gydė nudegu
sius vaikus. Jų pagalba Vilniaus 
Santarlškių ligoninėje įrengtas 

Nukelta į 2 psl. 

XI J\V teatro festivalio aidai 
Ligija Tautkuvienė 

Sekmadienį, lapkričio 28 d. pas
kutinieji į Jaunimo centro sceną 
išėjo Los Angeles Dramos Sam
būrio artistai. Sambūrio režisieriui 
Algimantui Žemaitaičiui malo
niai sutikus, pasižvalgiau, ką vei
kia aktoriai, belikus pusvalandžiui 
iki spektaklio. Dalis jau buvo nusi
grimavę, dalis dar laukė savo ei
lės, o režisierius, dar kartą „su
statė" viską į savo vietas, pasakė 
paskutines pastabas. „Labai pra
šau, kiek įmanoma, būkite atstu 
nuo tų priekinių užuolaidų, kur 
sukabinti paveikslai. Jei jos (sie
nos) pradės judėti, žiūrovai pa
galvos, kad jie susirgo jūros liga. . 
Mes neturėjome progos pereiti 
trečio veiksmo — nevaliojau, ne
turėjau laiko... Tik nepamirškite j 

Režisierius Algimantas Žemaitaitis Sigutė Mikutaitytė-MiUer (Elena)grimuojasi. 

ką turite sukaupti dėmesį ir tada 
viskas bus gerai...", — tai tik ke
lios nuotrupos iš režisieriaus pa
stebėjimų artistams. 
Sigutė Mikutaitytė-Miller jau 
daugiau, kaip 20 metų dalyvauja 
Sambūryje. Sugrįžo j kolektyvą po 
septynerių metų pertraukos ir tru
putį jaudinasi — koks artistas, jei 

jis nesijaudina?! 
Ema Dovydaitienė — ilgametė 
Sambunetė — pirmininkė, kostiu
mų sumanytoja, jų gamintoja, or
ganizaciniai reikalai ir t.t. 
„Mūsų Dramos Sambūris šiais 
metais švenčia 50 metų Jubiliejų, 
Net 125 aktoriai dalyvavo Sambū
rio pastatymuose (įskaitant Ir poe

zijos spektaklius, montažus), kū
nų per tuos metus buvo pastatyta 
daugiau nei 55' Susidomėjimas 
teatru nemažėja. Šiuo metu Sam
būryje padaugėjo jaunimo įsiliejo 
naujai atvykusieji, su kuriais pui
kiai sutariame. Mes. vyresnieji, 
jau truputį pavargome, gal pase
nome (juokiasi — L.T.), todei ir 

linkime savo jaunimui, kad kitus 
50 metų jie tęstų mūsų darbą. 

Šitą spektaklį pastatėme tik prieš dvi 
savaites ir atvežėme. Dar ir spau
doje nebuvo parašyta." 
Aušrai Venckutei (Lilė) — šian
dien premjera. Ji pirmą kartą iš
eis į sceną. Aušra — Amerikoje gi-
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Apie tarptautinės ir vietinės reikšmės 
įvykius 

Vytautas Visockas 
Europos Sąjungos 
naujokai šluosto 

nosį 
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus šiuo 
metu skrenda į mitin
guojančią, protestuo
jančią, teisybės ir tei
singumo ieškančią Uk
rainą. Toje šalyje opo
zicija paskelbė pasitraukianti iš 
derybų ir atnaujinanti vyriausy
bės rūmų blokadą. Opozicija 
skelbia visų savo šalininkų mobi
lizaciją, siekianti neeilinės parla
mento sesijos, kur būtų atstaty
dinta vyriausybė. Priešingu atve
ju žadama imtis veiksmų, kurių, 
opozicijos teigimu, reikalauja 
žmonės. Kas Kijeve ir visoje Uk
rainoje dėsis po savaitės, kai 
skaitysite šį rašinį, numatyti neį
manoma. Aišku tik viena — ir šis 
Europos Sąjungos šalių taikdarių 
(taip pat ir V. Adamkaus) vizitas 
toli gražu dar neatneš trokštamo 
teisingumo ir ramybės Ukrainai. 
Padėtis pernelyg rimta ir sudėtin
ga. 

Aname rašinyje pergyvenau, 
kad Lietuvos Seimas į Ukrainos 
įvykius reaguoja keistai, o pre
zidentas niekaip nereaguoja. 
Džiugu, kad V.Adamkus „išgirdo" 
mano susirūpinimą ir maloniai 
nustebino visą Vakarų Europą 
bei Ameriką. Europos Sąjungos 
naujokai (omenyje turiu ir Len
kiją) nušluostė nosį net šios Są
jungos senbuvėms. „Neramu, 
kad nepavyksta senbuvių dėme
sio patraukti šia kryptimi. Dėl to, 
įvykus Ukrainos krizei, ir kilo tam 
tikra sumaištis" (politologas R. Lo
pata). Prezidento V Adamkaus 
asmenyje Lietuva vienu žingsniu 
net lenkia Europos Sąjungos 
senbuves, ir tai yra reikšminga. 
Lietuvos žlniasklaidoje plačiai 
nuskambėjo Vienos laikraščio 
„Kurjer' komentaras apie A. 
Kvasnevski'o ir V. Adamkaus tar
pininkavimą: esą, jei tokios šalys 
kaip Lenkija ir Lietuva gali prisi
dėti prie Ukrainos krizės sprendi
mo, tai naujųjų narių priėmimas į 
Europos Sąjungą jau atsipirko su 
kaupu. Šiandien V. Adamkaus 
dėka Lietuva yra pripažįstama 
kaip gera Ukrainos reikalų eks
pertė. Po atstatydinto prezidento 
R. Pakso tarptautinės izoliacijos 
— tai ypač svarbus sugrįžimas j 
regiono lyderės vaidmenj, kurio 
Lietuva ketina imtis. 

Po Ukrainos — Moldova? 
Tendencijos, pastaruoju metu 

pastebimos Rytų ir Vidurio Euro
poje, — bauginančios. Baltarusi
joje įvykęs referendumas ir prezi
dento rinkimai buvo tas baugi
nantis signalas. Signalas visai 
Europai. Baltarusijos „nnkimai" 
— tarsi kokia repeticija prieš 

Ukrainos įvykius. „V i 
sos tarptautinės orga
nizacijos, kurios per il
gą savo istoriją stebėjo 
demokratinius rinki
mus visose šaiyse, ne 
tik posovietinėje erd
vėje, tokių rinkimų, ko
kie vyko Ukrainoje, ne
buvo mačiusios. Tokių 

baisių klastočių. Net sovietinių 
reliktų pasitaikydavo, kai balsavo 
daugiau kaip šimtas nuošimčių 
rinkėjų" (politologas Vladas Si-
rutavičius). Rusija šiuos rinkimus 
bandė įtakoti valstybiniu lygiu. 
Vakarų pasaulio įtakai, pasireiš
kusiai legaliomis, demokratiško
mis priemonėmis, Rusija prieš
pastatė vulgarią, kietą, dažnai 
primityvią valstybinę politiką. Va
karai nuo tokios veiklos susilaikė, 
jiems rūpėjo, kad rinkimai vyktų 
demokratiškai, kad pati ukrainie
čių tauta pasakytų, ko ji siekia. 
Tuo tarpu jai to padaryti nebuvo 
leista. 

Artėja nnkimai Moldovoje, kitų 
metų kovo mėnesį. Ten jie bus 
dar „pažangesni"? Priklausys 
nuo to, kaip pasibaigs Ukrainos 
„byla", taip pat nuo to, kokias iš
vadas padarysime mes visi, ku
riems rūpi Rytų Europos ateitis. 
Ar leisime Rusijai ir toliau elgtis 
vulgariai ir įžūliai? Neseniai įvyko 
rinkimai į Seimą Lietuvoje. Poli
tologai neretai juos vadino šlykš
čiais, nerimą keliančiais. Nema
nau, kad būtų galima juos lyginti 
su rinkimais Baltarusijoje ir Uk
rainoje, taip toli dar nenuėjome, 
tačiau iš tiesų buvo šlykštu ma
tyti papirkinėjimus už butelį deg
tinės, už nemokamą koncertą ar
ba dešimtį litų. Aiškiai persisten
gė, per daug išlaidavo kai kurios 
partijos, jeigu net šimtatūkstanti
nės skolos iki šiol dar jas slegia. 
Tačiau neišmatuojamai labiau įsi
skolinta už grašius nupirktiems 
rinkėjams, kurie jau ima suprasti 
nepagrjstai nusipiginę. 

„Kur jūs matot, kad aš 
netinku?" 

Iš tiesų. Išsirinkome būsimą 
(greičiausiai) švietimo ir mokslo 
ministrą, jtariamą dokumentų 
klastojimu. Išsirinkome būsimą 
(greičiausiai) vidaus reikalų mi
nistrą, kurio kandidatūra nelaba: 
patinka net naujajam senajam 
premjerui Algirdui Brazauskui. 
Išsirinkome jau išrinktąjj Seimo 
pirmininko pavaduotoją, kurio 
netolima sovietinė praeitis labai 
įspūdinga. Pagal Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos sąrašą j Seimą išrink
tas A. Pekeliūnas sovietmečiu 
mokėsi Valdymo mokykloje Bu
dapešte, lanke anglų kalbos kur
sus D.Britanijoje, 1989-aisiais 
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„VAIKŲ VILTIS"... 
Atkelta iš 1 psl. 

puikus nudegusių vaikų skyrių. 
Artimiausi mūsų planai — įsteigti 

Lietuvoje protezų gaminimo skyrių, 
nes jų labai trūksta mūsų ope
ruotiems vaikams. Vaikai auga, o 
protezai neauga. Nors Lietuvoje 
gamina, bet jie nėra tiek geri, kurie 
atitiktų mūsų poreikius. 
L.T. Ką gydytojai tuo klausimu? 
G.L. Gydytojai, kaip man nebūtų 
keista, j tuos dalykus nesikiša ir, 
gal net, nesirūpina. Jie išoperuoja 

L a u r a L i a u t a d su vyru Robert 
Berry. „Labai didžiuojuosi ir pa
laikau mamą. Lietuvoje buvau tris kar
tus", — sako Laura Liautad-Beerry. 

ir... viskas. 
L.T. Vadinasi, nėra tokios grandi
nės ar ryšio po operacijos. 
G.L. Ne nėra. Dar labai trūksta te
rapijos po operacijų. Taigi, mūsų 
tikslai būtų du — pagerinti protezų 
gamybą ir organizuoti pooperacinę 
terapiją. Yra toks reabilitacijos būs
tas Ukmergėje, bet mums reikia, 
kad būtų ligoninėje. 

Aišku ir vėl reikia fondų. Čia šian
dien susirinko per 115 žmonių ir 
visi, arba beveik visi, jie yra mūsų 
organizacijos rėmėjai. Dar yra 
daug žmonių, kurie neatėjo, bet jie 
remia mus. 
L.T. Jūs atlikote labai svarbų, gal 
net šventą darbą. Kokia „Vaikų vil
ties" ateitis? 
G.L. Žinote, kai pamatai ketverių 
metų vaikutj, negalint] judėti ir, kai 
žinai, kad jis Lietuvoje išlips pats iš 
lėktuvo — ar bereikia žodžių? 
Ateitis? Mūsų visi rėmėjai jau pa
gyvenę žmonės. Mes daug pada
rėme. Lietuva daug pažengė ir ei
na pirmyn. Manau, kad didžiausia 
parama, kurios dar reikia Lietuvai 
— finansinė. 
L.T. Ačiū Jums ir jūsų vyrui, kuris 
visada rėmė ir remia tokius svar
bius projektus. Padėka visiems. 
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!š kairės: Marijc Krauchunienė, Leonas Maskoliūnas, Irena Kerelienė, Rima SelJ — „Vaiky vilti* 

balsu tvirtino, kad „Vaiky viltis" atliko pati prasmingiausią darbq iš visy šelpimo organizacijy. 

Marija Krauchunienė Nuo pat it - ' '*%% ; 
pradžios įsijungusi j „Vaikų vilties" 
veiklą. Daugiausiai praleido ligo
ninėje — vertė, psichologiškai 
parengdavo pacientus ir jų artimu
osius. „Puikūs mūsų vaikučiai, 
jiems jduria adatą, o jie pasako 
„ačiū". Palyginti su kitais vaikais — 
mes didžiuojamės lietuviais. 

rėmėjai. Visi 

— Marija Remienė, Marija Ambrozaitienė, dr. Kazys Ar ;s labai seniai bendraujame, 
remiame. Karią, kai vykome slidinėti, jim ir Gražina dar nebuvo vedę, tai jim išrinkome Lietuvos Garbes piliečiu. Daug kredity at i 
duodu Gražinai, kad ji paveikė j im ir jis, būdamas toli nuo KSfciu dalyky, pradėjo remti „Vaiky viltį' — sukūrė fondą ir 
oavede jai tvarkyti. Būty didelė tragedija, jei ta organizacija nebūty susikūrusi. Manau, kad nebus pakaitalo tokia! 
organizacijai", — sako dr. Kazys Ambrozaitis. 

Ieškokime išeities 
Sunerimau dėl ..Bičiulystės" 

anketos. Ta proga norėčiau pasi
dalinti mintimis ir pateikti savo 
nuomonę apie ..Draugo" laikraštį 
apskritai. 

Su vyru prenumeravome 
..Draugą" eilę metų, pradžioje 
skaitydami, vėliau jau tik parem
dami. Įsigijus kompiuterį, pagrin
dines lietuviškas žinias gauda
vome jo pagalba. Kol „Draugas" 
buvo vienintelis lietuviškas laik
raštis Čikagoje, laikėme savo pa
reiga jį paremti. Bet gyvenimas 
nestovi vietoje, atsirado naujų 
lietuviškų leidinių, ir „Draugo" 
nenoras keistis ir žengti kartu su 
gyvenimu, padėjo apsispręsti — 
ar verta remti leidinį, kuris nerodo 
jokio noro pasidaryti geresniu ir 
jdomesniu? Kol „Draugas" netu
rėjo konkurentų, galėjo gyvuoti 
daug nesikeisdamas, bet, atsi
radus konkurentams, tokiu likti 
nebegali. Jis turi ieškoti naujų 
idėjų, kurios pritrauktų naujų 
skaitytojų, kaip tai daro nauji lie
tuviški savaitiniai laikraščiai — 
mokami ir nemokami. Beje, net ir 
tie nemokami, pilni neoriginalių 
straipsnelių ir skelbimų, laikraš
tėliai, pamažu keičiasi. 

Nusivylę „Draugu", mes nu
traukėme jo prenumeratą ir šie
met teužsisakom „Bičiulystę", 
tuo išreikšdami jai paramą už pa
stangas pakeisti „Draugo" veidą. 
„Bičiulystė" patraukia tuo, kad ji 
įdomi, turi profesionalių žurnalis
tų, puikiai iliustruota, neperkrauta 
skelbimais Ji rašo apie renginius 
Čikagoje ir — rašo laiku, nes j tuos 

renginius eina jų darbuotojos, 
žengia koja kojon su gyvenimu. 
(Tuo tarpu. „Draugas", karaliaus 
Mindaugo karūnavimui paminėti 
skirto jaunųjų istorikų konkurso 
nugalėtojo straipsnį išspausdino 
tiktai po pusmečio... Nesakau, 
kad „Bičiulystė" gali išgelbėti 
„Draugą" iš sustingimo, bet tai 
yra naujas, įdomus priedas, tikrai 
pagyvinantis laikraštį, ir be jos 
..Draugas" taps dar nuobodesnis 
:r neįdomesnis. Ir naujų skaity
tojų tikrai neprivilios. 

Ar siekiant uždaryti „Bičiulystę" 
yra keliamos naujos idėjos ir min
tys, kaip pagerinti laikraštį, ar tai 
daroma vadovaujantis tiktai siau
romis ambicijomis ir užsispyri
mu9 Gal bijant — kad priedas ne
nukonkuruotų paties laikraščio7 

Gal — norint susidoroti su nuo
monę turinčia priedo redaktore 
Ligija Tautkuviene? 

Laikraštyje yra kitų puslapių, 
kurių egzistavimas kelia abejo
nių. Kad ir „Draugo lietuviukai". 
Kam reikalingas puslapis, kuria
me nėra beveik nieko origina
laus? Ar tikslinga nurašinėti iš 
knygų ištisas pastraipas, net ne
nurodant, iš kur jos paimtos, nes 
tai yra citatos. Paprastai, cituo
jant tekstą, yra būtina nurodyti 
šaltinį. Aš pati turiu tą Lietuvoje 
išleistą mokykloms skirtą istorijos 
vadovėlį, kuris yra dažnai cituoja
mas, ir, manau, kad jį turi ne vie
na mokytoja ir mama. Todėl tokio 
neoriginalaus puslapio laikraštyje 
buvimas kelia jo būtinumo pras
mę. Kas jį skaito? Klek teko 
klausinėti savo pažįstamų tarpe 
— niekas juo nesidomi, ir vai

kams jo neskaito. Ir, būkim atviri, 
kažin ar patys vaikai skaito. Šiais 
kompiuterių laikais net ir vaikai 
dažniau žiūri į kompiuterio ek
raną, nei į laikraštį, ypač skirtą jų 
senelių kartai. Dėl to vieno pus
lapio „Draugo" savo vaikams ar 
anūkams tikrai niekas neprenu
meruoja. Tuo tarpu. „Bičiulystę" 
skaito ir jos šalininkai, ir jos prie
šininkai. Tai rodo, kad ji jau yra 
reiškinys, ne tik vietą laikraštyje 
užimantis puslapis. 

Kuo remiamasi, siekiant užda
ryti „Bičiulystę"? Ar buvo daro
mos kokios nuomonių apklau
sos, kurių rezultatus galima būtų 
pa-skelbti? Ar apskritai išsiaiš
kinta — kas skaito laikrašti, ko pa
geidauja skaitytojai? Kodėl kiti jo 
neperka ir neužsiprenumeruoja? 
Beje, ne paslaptis ir tai, kad visi 
skaitytojai, prenumeruojantys 
„Draugą", gauna ..Bičiulystę" veltui. 
Mano mama. užsiprenumeravusi 
„Draugą" pirmus metus, net pati 
nustebo, sužinojusi, kad už 
„Draugo" prenumeratos kainą 
gaus ir priedą— „Bičiulystę". Už 
ją mokesčio laikraščio adminis
tracija nepridėjo. Manau, kad tai 
ne vienas toks atvejis. Kaip tada 
yra paskaičiuojamas „Bičiulys
tės" prenumeratorių skaičius ir 
mokesčiai už jos prenumeratas? 

Šiandien yra akivaizdu, kad 
„Draugas" naujai atvykusiųjų 
žmonių tarpe nėra populiarus. 
Dauguma perka ar prenumeruo
ja „Amerikos lietuvį". Ir vis tik, 
kaip bežiūrėtum, laikraščio atei
ties skaitytojai — būtent tos nau
jos bangos atstovai ir jų vaikai. 
Tai jie ateity skaitys „Draugą". Arba 

Iš kairės: rėmėjai — S t a n l e y B a l z e k a s I I I , Rūta Staniulienė, Aras 
Staniulis. „Tokią organizaciją remti yra mūšy pas id idž iav imas ir garbė. 
Gražina padarė labai didelį darbą". — Rūta Staniulienė. 

Iš kairės: dr M a r y K a y More l l , dr Peter Smittt ir Dana Kaunienė 
„Buvau keletą karty Lietuvoje. Esu susižavėjęs lietuvly dvasia j ie neturėjo šilu
mos, vandens, bet jy dvasingumas buvo nuostabus. Dabar Shriner's ligoninė 
persitvarko ir tikimės vėl priimti vaikus iš Lietuvos", — dr. P.Smith. 

— neskaitys. Ir, jei šiandien ne
galvosime, kaip ir kuo juos pa
traukti, laikraščio nebeturėsime, 
nes nebus kas jį skaito. Galvoti 
reikia apie ateitį, jei norime laik
raštį išlaikyti ilgiau nei iki 100-ojo 
jubiliejaus. 

Susidaro toks įspūdis (o tai ke
lia susirūpinimą), kad „Draugo" 
redakcija, globėjai,- kaip tik ir nori 
sulaukti to laikraščio jubiliejaus. 
O po to, kaip sakoma: „ P o 
manęs — nors ir tvanas". Bet 
toks nieko neveikimas, tik lau
kiant garbingo jubiliejaus, yra to
lygus „Draugo" pasmerkimui lė
tinei mirčiai. Po kelių metų šian
dieninių prenumeratorių dar 
sumažės, o naujų tikrai nebeat-
siras. nes naujai atvykusiems 
žmonėms jau yra iš ko rinktis, lei
dinių gaii dar padaugėti ir leidėjai 
žinos, kuo patraukti naują skaity
toją, nes jų redaktoriai — tos 
naujos kartos atstovai. 

Manau, kad „Draugui" reikėtų 
ieškoti išeities, kaip atsinaujinti. 
Reikia ieškoti naujų, energingų 
žmonių, profesionalių žurnalistų, 
kurie norėtų ir galėtų laikraštį pa
keisti, atgaivinti ir neleistų jam 
pamažu užgesti, pritraukus iki 
šimtmečio... Norint išgelbėti laik
raštį, reikia ne uždaryti jo priedą, 
kuris jau turi savo skaitytoją, bet 
— keistis pačiai laikraščio redak
cijai ir administracijai. Tai jiems 
pirmiausiai turėtų rūpėti, kaip pa
keisti ir pagennti laikraštį (turinį), 
kad jis turėtų ateitį. 

Rūta Kuncienė 
Pedagoginio lituanistikos 

instituto direktorė, istorikė 

ĮDOMU ŽINOTI 
Kai Lietuvoje buvo draudžiama 

spauda lietuviškais rašmenimis, 
Amerikoje buvo leidžiamos įvai
rios knygos lietuvių kalba. į mano 
rankas pateko Comte C. Saint -
Germain'o „Naujas pilkas ora
kulas. Praktiška delnažinystė 
arba Knyga burtu, monu ir 
visokiu paslapcziu" , išspaus
dinta prieš 100 metų „Aušros" 
knygyno (3210 S.Halsted Str., 
Chicago). 

Šioje knygoje visko, ko tik nori 
gali surasti. Štai kas rašoma apie 
Zodiako ženklą Šaulį (kalba 
netaisyta — L.T.). 

„Saulė įeina į ženklą Šaulio (10 
dieną, 1 vai. 7m. ryte. 

Lykius 20 ar 2 1 . Kas gema terp 
12 lapkričio ir 12 gruodžio, tas 
turi būdą Šaulio. Jis būna 
augštas Ir patogus, umo budo; 
užsidegantis, aržus, bet geras ir 
nemyli pikto. Už jo teisingumą jį 
myli ir guogoja. Jis yra gabus ant 
visko, bet ypatingai ant pra
mones. Turi užvyduolius, bet jis 
jų nebijo. Apsives du kartu. 
Pavojingi: birželis ir spalinis; ypa
tingai laimingi: rugpiutis ir rugsė
jis. Pas jį bus daugelis ligų. 

Moteris užsimislijusi, užtaušusi, 
pikta, per ką ir sunaikins savo 
sveikatą." 

Žmonių įtikėjimai. 
1. Jei sergantis gula ant šono į 
sieną, mirs. 
2. Jai sergantis klejoja kelionę — 
mirs. 
3. Dešinį antakį niežti ant pasi
matymo su draugu. 
4. Kairįjį niežti — matysiesi su 
veidmainiu. 
5. Rasti špilką gulinčią galva į 
save ženklina, kad minavoja 
draugas, o smaigaliu — pinkles 
ant tavęs taiso pnešas. Neimk 

Gruodžio 11 d. (šeštadienis) 
I. 4:00 - 5:00v.v. „Lituanica" -
„Kretinga" (senjorai); 
II. 5:10 - 6.10 v.v. „Stumbras" -
„Atlantas"; 
III. 620 - 720 v.v. „Kalnapilis" -
„Alytus"; 
IV. 7:30 - 8:30 v.v. „Šiauliai" -
„Aukštaitija"; 
V. 8:40 - 9:40 v.v. „Radviliškis" -
„Rambynas". 
Gruodžio 18 d (šeštadienis) 
I. 4:00 - 5:00 vai. „Švyturys" -
„Aukštaitija" (senjorai); 
II. 5:10 - 6:10 v.v. „Radviliškis" -
„Kalnapilis"; 
III. 620 - 7:20 v.v. „Kretinga" -
„Rambynas"; 
IV. 7:30 - 8:30 v.v „Aukštaitija" -
„Atlantas"; 
V. 8:40 - 9:40 v.v. „Alytus" -
„Stumbras". 

Algirdas Vitkauskas 

Dana Kaunienė. Kaip įsijungiau į 
šitą organizaciją? Dieve bran
gus, tai pats nuostabiausias dar
bas, kurį gali padaryti moteris, 
motina, žmona, žmogus. Jei pa
matai gražų vaikutį ir tokį neįgalų, 
keliais gali nušliaužti aplink pa
saulį, kad tik padėtum. Mūsų pa
siekti tokie dideli rezultatai, kad 
aš nė neįsivaizduoju, kas gali bū
ti svarbiau gyvenime.Lietuvos 
vaikai turi tokią viltį, kad jei ir tru
putį pataisysi — viskas bus gerai. 
Tada galvoji, kad jei gali padėti 
— verta gyventi. 

Mano vyras labai palaiko šioje 
veikloje. Turiu du sūnus ir pen
kias anūkes. Dėkoju Dievui, visi 
sveiki. 

L.T. Pasakykite paslaptį, kodėl 
įsijungėte į šį darbą? 
Jim Liautad. Pirma — labai my
liu savo žmoną, antra — ką ji da
ro, daro teisingai ir trečia — aš 
myliu visus lietuvius. Nuostabu, 
kad lietuviai atlieka tokius dar
bus. Juk kuo daugiau duodame, 
tuo daugiau sugrįžta atgal. 
L.T. Ačiū jums visiems. 

Nuotr. L.Tautkuvienės 

špilkos, gulinčios į tave smailuma. 
(Kalba netaisyta). 
6. Nedovanok špilkos — bus 
vaidas; jei padovanosi, paimk 
mainan pinigą. 
7. Jei perbėgs tau kelią ar atbėgs 
tau priešai voveris — bus ant 
blogo. 
8. Susitikti ant kelio su tuščiais 
viedrais — ant blogo. 
9. Jei užeisi ant tos vietos, kur 
neseniai stovėjo viedras, tai kūną 
išbers dedervinėmis. 
10. Staugimas šunes, snukį lai
kant žemyn — reiškia mirtį; snu
kis pakeltas augštyn — gaisrą. 
11. Jei vilkai ieško maisto arti kai
mų, ar miestų, tai paseka brang-
metis ar badas. 
12. Jei vilkai kaukia po gyveni
mu, tai reiškia šaltį ar karę. 
13. Vilką susitikti — ne ant gero. 
14. Varnas krankia ant blogo, bet 
ne ant gero ir genys dudena sto
gą namų: bus nelaimė, atsiduoda 
numirėliu. Sukranks blogo prane
šėjas, juodasis paukštis-varnas 
viršuj namo, kur guli ligonis, krank-
tels tris kartus, išgirs jį seni žmo
nės, na, ir šneka: paukštis mirtį 
lemia ligoniui; o sukranks 
kranklys bažnytkiemyj ant 
bažnyčios, tai numirėlis turi būti. 

KLAIDŲ IŠTAISYMAS 
..Bičiulystės" Nr.048 
(gruodžio 3d.) Str.„XI JAV 
teatro festivalis" įsivėlė klai
da. Pokalbyje su Anatolijum 
Kairiu vietoje „Mutatus 
mutandi" turi būti „Muta'tis 
muta'ndis'* (lotyniškai — pa
keitus tai, ką reikia pakeisti; 
su atitinkamais pakeitimais). 
Žr. Tarptautinių žodžių žody
nas. Vilnius, 1969, p. 522. 

fl.K.UT.TUlCa 
iUinott RMtdenBai Mortgag* Uo*rta«e 

PASKOLOS 
neki lnojamam turtui 

1011 State Steet, 
Suite 100 
Lemont, IL 60439 

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

LOAN Of HCE1 

JURGITA AMBR1 

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

Fax: 708-485-7273 
'•• e-mail: agrinkev@am-
ifam.com I 24 valandas 

pranešti apie nelai
mes: SOO-374-1111 

ALINA 
aukšto lygio aptarnavimas , | | T n 

patikimas draudimas A U ' ^ 
. draugiška atmosfera NAMAI 

AMERICAN FAMILY CJ^SZTI 
• I H ' I M J a j i . XvV/vDį 

įalt your protection under one roof C J Y V Y D C 

Jurgita Travei 
Pats laikas kefiat 

i tabai patrauklios kainos 

Lėktuvų bilieti 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-0500 

IMoa* 

uiulyste 
REDAKCIJA 

LIGIJA TAUTKUVIENE 
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 W 63Rd Street. 
Chicago, IL. 60629 

arba: PO.BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

elektroninis paštas 
biciulyste@draugas.org 
bičiulyste @aol com 

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

Prenumera tą priima 
„Draugo" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui (26nr.) — $20 
metams (52 nr.) — $40 
\ Kanada: 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
\ Lietuvą Į Europą: 
pusmečiui — $42 

. metams — $80. 

http://ifam.com
http://www.Lithuanet.com
mailto:biciulyste@draugas.org


Apie tarptautinės... 
Atkelta iš 1 psl. 

baigė Leningrado aukštąją par
tinę mokyklą. Kai kurie šaltiniai 
teigia, esą A. Pekeliūnas 1987-
aisiais dalyvavo KGB surengtuo
se mokymuose; 1990-ųjų rugsėjį 
jis buvo įtrauktas j vienos KGB 
komandos sąrašus. Tie žmonės, 
esą, paskelbus karinę parengtj, 
turėję dirbti KGB Panevėžio 
skyriuje... 

Skaitytojas veikiausiai jau yra 
girdėjęs apie šį parlamentarą, 
Lietuvos Seimo pirmininko pava
duotoją, kuris, prasidėjus Ukrai
nos krizei, iš Seimo tribūnos yra 
pasakęs: „Abi pusės laukia (mū
sų paramos). Kas gali pasakyti, 
kad Janukovlč'iaus pusė bloga? 
Jeigu opozicija — tai gera?!" j 
žurnalistės klausimą, ar j Seimo 
Europos reikalų komiteto pirmi
ninko pareigas jis yra tinkamas, 
parlamentaras tada atsakė: „Ko
dėl gi ne! Kur jūs matot, kad aš 
netinku?" 

Nematom ir nematysim. Argi 
gali ką nors negero matyti Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos lyderė Kazimie
ra Prunskienė, dažnai pravar
džiuojama Šatrijos vardu? Savo 
partietj ji gina labai argumentuo
tai: „Kai tik žmogus eina j politiką 
ar daro karjerą, oponentai pasi
rūpina kokiu nors rašteliu ir pasi-

RENGINIAI 

naudoja proga užsipulti". Viskas 
išlaužta iš piršto, — taip Seimo 
pirmininkui, greičiausiai, atsakys 
ir Valstybės saugumo departa
mentas, nes jo vadovas irgi juk 
nuo panašių bėdų tik neseniai 
sėkmingai išsisuko. O ir pats Sei
mo pirmininkas: argi jis būtų dėi 
tokių niekų gaišinęs Valstybės 
saugumo departamentą, jeigu ne 
Seimo narys konservatorius An
tanas Stasiškis su savo informa
cija, gauta iš Panevėžio rinkėjų ir 
politinių kalinių ir tremtinių, iš ku
rios galima jtarti, jog A. Pekeliū
nas galėjo turėti tam tikrų sąsajų 
su KGB struktūromis. A.ią nūnai 
jau tolimą sausj, kai Vilniuje prie 
Parlamento degė Lietuvos gynė
jų laužai, ar galėjome įsivaiz
duoti, kad po keliolikos metų vie
nas iš šių rūmų šeimininkų bus 
tokios spalvingos biografijos 
žmogus?! 

Juokai juokais, tačiau iš tiesų 
juk ne tai svarbiausia. Jeigu kas 
nors ir buvo, bet seniai nutrūko 
— tai viena. Visai kas kita, jeigu, 
tarkime, tos buvusios sąsajos 
nenutrūko iki šiol, tik pasireiškia 
kitu pavidaiu. Bet tokia galimybė, 
atrodo, nedomina nei vienų, nei 
kitų. Svarbiausia — ar nuslėpė? 
Žinoma, A.Pekeliūnas sako ir sa
kys, kad jis nieko nežinojęs apie 
tas sąsajas, ir vargu ar kas norės 
Įrodinėti, kad buvo kitaip. Nes net 

pats Rinkimų komisijos pir
mininkas Zenonas Vaigauskas 
neslepia, jog yra buvę atvejų, kai 
teismas ar kitos instancijos Įro-
dydavo, kad Seimo narys yra 
bendradarbiavęs su KGB, tačiau 
nė vienam iš jų mandatas nebu
vo atimtas. 

Taigi be reikalo buvęs ilgametis 
Krekenavos agrofirmos generali
nis direktorius, buvęs Panevėžio 
rajono meras nervingai blaškosi 
po savo kabinetą Seime ir vis 
kartoja: „Esu priblokštas... Vos 
ne saugumo agentas..." 

Paiaiminimo belaukiant 
Be penkių minučių švietimo ir 

mokslo ministrui Rimantui Vaitkui 
dar paprasčiau: niekas jo buvu
siais ryšiais su KGB struktūromis 
nekaltina. Tik tuo, kad nelegalios 
Rusijos švietimo įstaigos kelia 
rimtą pavojų mūsų šalies saugu
mui ir kad buvęs švietimo ir mokslo 
viceministras prie to pavojaus 
yra šiek tiek prisidėjęs. Apie tai ir 
mes esame rašę, rėmęsi profe
soriaus Vytauto Daujočio infor
macija ir samprotavimais, o da
bar galime pasidžiaugti, kad, 
prieš eidamas palaiminimo pas 
prezidentą V. Adamkų, kandida
tas j ministrus tuos Rusijos ban
dymus Įsiskverbti Į Lietuvos 
aukštojo mokslo rinką tarsi jau 
mato kaip grėsmes. Prieš lemia-
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mą pokalbį su prezidentu V. 
Adamkumi praregėjo. Pažadėjai 
— patiešinai, neištesėjai — ne-
sugriešinai, — pusiau lietuviškai, 
pusiau rusiškai sakydavo mūsų 
senoliai. 

O, kad taip grįžęs iš sėkmingos 
kelionės į Ukrainą prezidentas V. 
Adamkus be penkių minučių 
švietimo ir mokslo ministrui R. 
Vaitkui pasakytų: pirmiausia neu
tralizuok premjero Algirdo Bra
zausko 2003 metų rugsėjo 12 d. 
nutarimą išduoti leidimą vykdyti 
studijas pagal Baltijos rusų insti
tuto studijų programas, pasira
šytą viena diena anksčiau, nei 
įsigaliojo jo paties pasirašytas 
nutarimas, patvirtinantis tvarką, 
pagal kurią yra išduodami leidi
mai vykdyti studijas. Tik tada kal
bėsime apie švietimo ir.mokslo 
ministro postą. Tačiau iš sunkios 
kelionės pavargęs prezidentas 
vargu ar bus toks reiklus, juo la
biau, kad Ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas nusiteikęs 
ryžtingai. 

Ministras pirmin ;r!kas pastaro
siomis dienomis tebejuokina vi
suomenę savo išvedžiojimais 
apie tai, kad jis neprivalo prisiimti 
asmeninės atsakomybės už gali
mas finansines būsimo ūkio ir ki
tų ministrų išdaigas. Nenori prem
jeras už juos sėdėti, nors tu ką! 

XI JAV teatro festivalio aidai (1) 
Atkelta iš 1 psl. 

muši lietuvaitė, UC LA studentė, studijuoja 
International Deveiopement Studies. puikiai 
kalba lietuviškai. „Vaidinu Aro žmoną, tru
putį jaudinuosi." 
Raiša Urbanienė, scenos ..vilkė", jau se
niai dalyvauja Sambūryje. „Truputį jaudi
nuosi. Tai gerai, nes tada atsiranda daugiau 
energijos." 
Loreta Šimanskienė gal vienintelė, kuri ne
sijaudina ir ramiai grimuoja artistus. Nors 
nuo jos priklauso irgi nemažai — padės iš
ryškinti personažą ar ne. 
Jolanta Jonutytė-Pagužinskienė (Laima), 
atvyko iš Žemaitijos, Los Angeles — šešeri 
metai. Į Sambūrį įsijungė neseniai, nes 
Šiaulių universitete įgyta specialybė susijusi 
su teatru — pradinių klasių mokytoja su me
niniu lavinimu (teatras, muzika, šokis).. 
Daina Žemaitaitytė (Asta), režisieriaus 
dukra, jau nusigrimavusi ir ramiai nusiteikusi 
laukia spektaklio pradžios. 

ĮtMIlttdlA 
Gavome keletą laiškų — atsiliepimų j lapkričio 2d. publikaciją „Pa
sitikėjimas". Spausdiname vieną, kiek sutrumpinę. Kalbos 
netaisėme. 

2004 metais lapkričo 2 dieną buvo aprašymas apie pasitikėjimą. 
Perskaičius šį straipsnį, tiesiog teko nusipurtyti, kad mūsų naujieji 
ateiviai lietuviai tokiais šlykščiais darbais užsiminėją. 

Taip vadinamas slapyvardis Darius atvažiavęs į Ameriką pa
dirbėti, pagyvenęs tam tikrą laiką sugalvojo kaip čia jam reikėtų 
savo žmoną su vaikučiais atsikviesti. Darius parašė Danutei, tai yra 
savo žmonai, kad jis surado amerikietį, kuris už pinigus nuvažiuos į 
Lietuvą ir ją apsives, bet ji pirma turi paimti išsiskyrimą nuo Da
riaus. Danutė Dariaus norus išpildė ir atvažiavo į Ameriką su vai
kais ir nauju vyru. 

Jeigu emigracijos skyrius sužinotų, kad šie asmenys apgavo 
Amerikos įstatymus, tai tas amerikietis sėdėtų už grotų, o Darius ir 
Danutė taip pat būtų nubausti. Atimtos pilietybės ir gražinti atgal. 
„Bičiulystė" nežino kokie žmonės skaito „Draugo" dienraštį, būkite 
atsargūs tokias istorijas rašydami. 

Dar noriu jūsų paklausti, kur jūsų moralė? Kur jūsų priesaikos? 
Kur paliko Dievas? Atrodo jų jau nebeturite. Didelis gobšumas, di
delis materializmas visiems. 

Mums buvo geriau juodos duonos plutą griaužti, nors ir tos plutos 
nevisada buvo. Bet tokiu šlykščių darbų mes neišdrįsome padaryti. 
Linkime Dariui ir Danutei daug laimės ir džiaugsmo, bet nevedžio

kite Amerikos už nosies, šis kraštas yra dosnus, galima pirkti na
mus, brangias mašinas, sunkvežimius viską ko tik širdelė trokšta. 
Prašau visų kitų nepažeisti Amerikos įstatymų, eikite tiesos keliu, 
neskubėkite. Užteks laiko, važiuokite žaliom kortelėm ar kitokiu le
galiu būdu, bet nelaužykite šios šalies įstatymų. Nemokykite kitų su 
tokiais patarimais ir nesididžiuokite, kad čia padarėte kažką garbingo. 

Jūs rašote, kad nekeikiate Amerikos. Už ką jūs turite ją keikti, kad 
sulaužėte šio krašto įstatymus ir atvažiavote su apgavystėmis. Ne
dėkite tokių bjaurių istorijų į mūsų laikraštį JDraugą". Jūs naujieji 
lietuviai tą laikraštį mažai remiate, o gal ir visai neremiate. Mes, 
Amerikos lietuviai, skaitome savo numylėtą dienraštį ir kartu kiek 
galime jį remiame. Dar kartą prašau, nedarykite gėdos lietuviams 
su tokiais atvažiavimais. Mes Ameriką gerbiame, vykdome jos įsta
tymus, eikite tiesos keliu tik tada turėsite laimę. 

Reikia perspėti kitus, kad tokie atvykimai į Ameriką yra labai 
pavojingi, gali pakenkti ateities imigrantams, kurie norėtų atvykti 
teisingu keliu. 

Amerikos lietuvis Richardas 
Sun City, Az 85351 

IŠĖJO ALGS (Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos) ŽURNALAS 

„MEDICINA'Nr.l (98) 

Nuotr. (iš kairės): grimuotoja Loreta Šimanskienė ..gražina'" Raišą Urbanienę (Stefa). Jau po 
spektakli . už šios rolės atlikimą, ji bus įvertinta diplomu „Už geriausią antraeilį vaidmenį". 

Nuotr. (iš kairės v Ema Dovydaitienė — valdybos 
pirmininkė. Aušra Venckutė (Lilė), Rolan
das Žukauskas (Aras). Rolandas neseniai 
atvykos iš Kėdainių, kur dirioo policijoje. 
Atvyko į Ameriką, nes .. jaučiuosi svajotoju, 
o Amerika — svajonių žemė. Kol kas nenu
sivyliau, net j teatrą įsijungiau.". 

TUL 

Naujas žurnaias, dar kve
piantis spaustuvės dažais, 
jau puikuojasi Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centre. 
Dabar belieka jį išsiuntinėti 
prenumeratoriams. Nuotr.: 
(iš kairės) adresus tikslina 
žurnalo redkolegijos narė 
dr. Rasa Kazlauskaitė 
(endokrinologė, dirba 
Cook County ligoninėje) 
ir dr. Lina Banevičiūtė 
(vidaus ligos). 

Nuotr. Ligijos Tautku-
vienės 

Nuotr. (iš kairės): Jolanta Jonutytė-Pagužinskienė (Laima) 
Žemaitaitytė (Asta). 

Daina 

Juozas Pupius, apdovanotas diplomu ..Už geriausią antraeilį vyro vaid
menį. ..Daugiau, nei 50 metų scenoje. Vaidinau Brooklyr'e, New York'e, 
dainavau Čikagos operoje (..Aida"). Eidamas į sceną — visai nesijaud
inu. Suprantate, mano tokia rolė — ..senstelėjęs jaunikis", — šelmiškai 
šypsosi scenos veteranas. 
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„Bičiulystės" anketa 
Jeigu turime sporto, skautų, so

cialinį, pensininkų ir visokių ki
tokių skyrių, kodėl neturėti trečia-
bangiams „Bičiulystės"? Juk 
mums reikia pritraukti kuo dau
giau naujų skaitytojų. Jei jiems • 
Įdomu, kodėl nutraukti „Bičiu
lystę"? Juk tai tiltas naujiems 
ateiviams Į „Draugo" skaitytojų 
eiles. 

Julija Dantienė 
Philadelphia, PA 

Jeigu „Draugas", turėdamas mi
lijoninį fondą, nesugeba išlaikyti 
nediduko priedo „Bičiulystės", tai 
ne čia šuo pakastas. Šitas prie
das visada gyvas ir Įdomus, ir ži
nau, kad jį skaito ne tik trečiabangiai. 
Mano teta, kai tik gauna, pirmiau
siai atsiverčia „Bičiulystę". 

Gyvename netoli Lemonto, kur 
nuomonių knibždėlynas. Po baž
nyčios, kai susirenka žmonės pa
sėdėti prie kavutės puodelio, sa
vo ausimis girdėjau, kaip viena mū
sų bangos „veikėja" kalė Į galvą 
vyresniam žmogui, jog „Bičiulys
tė" visai nereikalinga, nes yra kiti 
lietuviški laikraščiai. Tikrai ji ma
ne nustebino tokia neapykanta, o 
gal pavydu „Bičiulystei" (kitą kar
tą parašysiu ir jos pavardę). 

Mes skaitome ir kitus, lietuvių 
leidžiamus, laikraščius. Tik galiu 
pasakyti, jog „Bičiulystė" skiriasi 
nuo jų. Žymiai intelektualesnė, ele
gantiškesnė, neperkrauta rekla
momis. Net nežinau, kaip čia iš
sireikšti — malonesnė ir tiek. 

Labai patinka dalykiški ir kon
kretūs redaktorės straipsniai ar 
pasikalbėjimai. Juk beveik visi ki
ti iš čia rašantys, tik aprašinėja, 
daro suvestines ar ataskaitas. 
Jokios analizės, kritikos, savo 
nuomonės pareiškimo. Blankūs 
rašiniai. O ko verti Vytauto Visoc
ko, tvirtos moralės žmogaus, ra
šiniai? Suburtas geras žurnalistų 
kolektyvas, be abejo, redaktorės 
nuopelnas. Tokį priedą negėda ir 
Lietuvoje turėti ar skaityti. 

Mano nuomone, jei klausiama 
ar reikalinga „Bičiulystė", tai jau 
Įrodo, kad ji yra neeilinis reiški
nys, kad ji jau turi savo vieta, ir, 
kuriai kažkas labai pavydi. 
„Draugas" gali tik didžiuotis, pa
sirinkęs tokį partnerį — priedą, 
kuris gali pratęsti laikraščio gy
vavimą. 

Janina Beinoravičienė. 
Darien 

Kalbėjau telefonu su drauge, 
gyvenančia New York'e, kuriai la
bai patinka „Bičiulystė", bet ji ne
gali užpildyti anketą, nes... 
„Draugą", kaip visuomet, davė 
kam kitam skaityti. Pažadėjo pa
sistengti atgauti lapkričio 2 d. 
2004 m. „Bičiulystę", kad tai pa
daryti. Panaši padėtis gali būti ir 
su kitais New York'lečiais! 

Aš labai susirūpinau, kad 
nebus įmanoma gauti tikslų 
skaičių žmonių, kuriems labai (ir 
gal net labai!) patinka „Bičiu
lystė"! Prisiminiau, kad būdama 
Floridoje girdėjau, kad mažai kas 
prenumeruoja „Draugą", nes 
gauna ji - „veltui" iš kitų! Kitaip 
sakant, „Draugas" keliauja ... 
„per rankas"! Ir, gal, net mažai 
kas pastebėjo anketą, nes tame 
puslapyje gana daug reklamų, be 
to, ją iškirpus pasigadina lapas 
kitoje pusėje ir straipsnis „Ispanų 
misijos"! Dėl to tą daryti gali ne
norėti ir paskui ... užmiršti, kad 
buvo tokia anketa ir dėl to jos ne
užpildyti! Žodžiu, didelė proble
ma įrodyti „Bičiulystės" reika
lingumą! 

Aš, tai kai gaunam „Draugą" -
pirmas dalykas žiūriu... ar jau 
atėjo „Bičiulystė"? Ir, pirmiausiai. 
„Bičiulystę" perskaitau, nes man 
ji įdomiausia! 

Užvakar, šeštadienį, vos gavu
si laikraštj. perskaičiusi nuo pra
džios iki galo „Bičiulystę"- užpil
džiau anketą ir, nelaukus, pirma
dienio, sekmadienį, tuoj po Mišių, 
važiavome pro paštą, kad jmesti 
laiškus „Bičiulystei"! 

Atrodo, kad „Bičiulystei"... 
išlikti gyvai - reikia stebuklo, ko ir 
prašykime! 

Su pagarba ir malda — 

Jadvyga A. Shapras 
VVilbraham, MA 

http://www.bmlaw
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VI**. TAiiMS 
MORTGAGE, INC 

PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

Geriausios Finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

G i e d r i u s M e m e n ą s 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ 3ROKERIS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 

-Neturite pinigų pradiniam jnašui? 

-Si lpna kredito istorija? 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, iL 60439 

TEL: 
FAX. 

(630) 257-6676 
(630) 257-6856 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 

Skambinkite 
jau dabar! 

»Įt,'-, » ^ o 

IS MŪSŲ ISTORIJOS 

,, Kudirka pasistatė sau ir mylimai 
Tėvynei paminklą.'' (3) 

Pastar-

PRO AUTO 
MIDWAY 4823 WEST 63rd STREET 

P a d a n g o s „ T u n e U p s " 

V a r i k l i ų p a k e i t i m a s S t a b d ž i a i 

T r a n s m i s i j o s ir s a n k a b o s 

E l e k t r o s ir v i r i n i m o d a r b a i 

^£^S Ŝ BP 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | VVIciing 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

Drtilyu^ 
r e a l e s t a t e 
4851 W. OaktDn, 
Skokie, IL 60077 

Vytautas Sruoga 
* S A L E S A S S Ū C I A I E " 

i Nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas 
Nemokama konsultacija P a n a l h a 

rf£ 
# * * * 
***' 

iiuiystt 

pusei-Mietų 

Pats laikas 
užs iprenumeruot i 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20, 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 laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i 

g r u o d ž i o 7 d. — 1 4 d . 

Antradienis , gruodžio 7 d. 
Ambraziejus, Daugarda, Taute. 

Trečiadienis, gruodžio 8 d. 
Gedrnintė, Guntilda, 
Vaidginas, Zenonas. 

Ketvirtadienis, gruodžio 9 d. 
Gedenė, Leokadija, Valerija, 
Vakaris. 

Penktadienis , gruodžio 10 d. 
Eidintas, Eularya, flma, Lore
ta. 

Š e š t a d i e n i s , gruodžio 11 d. 
Aistis, Dovydas, Tautvaldė. 

Sekmadienis , gruodžio 12 d. 
Dagmara, Gihnintas, Vaigedė. 

P i r m a d i e n i s , gruodžio 13 d 
Eiviltė, Kastautas (Kastytis), 
Liucija, Otilija. 

Antradienis , gruodžio 14 d. 
Alfredas, Augenis, Fortūnatas , 
Kintvilė, Tarvainas. 

Kalendorius 

RENGINIAI 
M e n o mokyklėlė maloniai kvie

čia v isuomenę atsilankyti į šv. Ka
lėdoms skirtą koncertą — gruo
džio 16 d. 6:30 v.v. Lemonte, PLC 
didžiojoje salėje. 

Koncer to programoje dalyvaus 
ne tik mokyklėlės moksleiviai, bet 
ir III JAV jaunųjų atlikėjų festivalio 
dalyviai . Atvyks šv. Kalėdų sene
lis. Po koncerto — bendros vai
šės, kurias susinėsime patys. 
M e n o mokyk lė l ė skelbia priėmi

mą 2004/05 m.m. II pusmečiui j 
baleto, dainavimo ir dailės klases 
Lemonte ir Čikagoje. 

Smulkesne informacija tel.: 
630-620-9904. 

Ofisas 847 673 9500 
Faksas 847 673 3501 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardus kurštr ir šalti patiekalai. 
Ypoi>>:. ma/sas pe&Sa issinevniui i gamta. 
Priimami užsakymai įvairioms pn>%oms. 

Lemonto Darbo laikas: 
mieste i 3 r 

v ; ' • : • ' 

i-V Vi- 10v.r 
10vr-7v» VIMOv.r 

-5v.p.p. 
-3v.rj.rj. 

ML±\ CANALST. 630 257 6020 

IEŠKO DARBO 

Valau greitai ir gerai gyvenamuosius 
namus, condo, ofisus. Gyvenu 
VVoodridge. Tel.: 630-379-1193, 
J ū r a t ė . 

Galiu pakeisti savaitgaliais ir pirma
dieniais Evanstonė ir apylinkėse. 
Vairuoju automobilį, turiu patirtį. 
Te l : 847-328-2752, I ng r ida 

Gal iu prižiūrėti Jūsų vaikus savo 
namuose Vilią Park miestelyje 
(tarp Kingery Rd ir Roosevelt Rd). 
T e l . : 630-516-9072, Dal ia . 

Pigiai, greitai, gerai, 
savo ir kliento namuose da rau : 

r pedikiūrą, 
manikiūrą, 
antakių ir 
blakstienų 
dažymą, 
korekciją, 
makijažą. 

Lli 773-376-0395 

AR ZINAI GEOGRAFIJĄ? 
Rev. dr . E. GeruHs. 
1 . K a s yra arčiau š iaurės ašigal io — Vilnius. Kopenhaga ar Maskva? 
2 . K a s yra arčiau pusiaujo (creator) — Addis Ababa, Bogota, Mani la ar 
S i n g a p ū r a s ? " 
3. Kas y ra arčiau Pietų ašigal io — Naujoj i Zelandi ja, Argent ina ar 
Či tė? h 
Af. Kur i šalis yra arčiau šiaurinio ašigal io — Kanada, Rusija ar danų 
Gren land i ja? 

A tsakyma i 

. t * 

š iame puslapyje! 

Seminaras! Seminaras! 
Norite pirkti namą, butą? 

Reikia paskolos? 
Gruodžio mėn. 12 d. (sekmadienį). 3:00 
v.p.p. rengiame seminarą: ..Kaip gauti 
paskolą (Mortgage) nekUnojamam tur
tui įsigyti?" Aiškins, atsakys į klausi
mus, patars ..TAURAS" Mortg.. Inc. pa
skolų brokeris Giedrius Memenąs 
Seminaras nemokamas! Mes nori
me padėti Jums. 
Seminaras vyks vienintelio išeivijos dien

raščio ..Draugas" redakcijos patalpose 
(4545 West S3th Str. Chicago. 60629). 

Vietų skaičius ribotas, registruokitės 
iš anksto tel.. 773-585-9500 

BIČIULYSTĖS redakcija 

DATOS Kryžiažodis 
Lietuvos senovė 

15 !M')HflH'HII.,HI 

Janina Kubi l iūtė, Ju l ius 
nokas „VERSMĖS" 

Po tam ar į pusmetį gavau Nr. 1 
„Aušros". Žiūriu, ant pirmutinio 
puslapio stovi Basanavičius. „Pra
našas"! — pamislijau tada apie Ba
sanavičių jau lietuviškai. Ėmiau 
skubiai vartyti „Aušrą" ir... ne
prisimenu jau visko, kas su manim 
paskui darėsi... Tik pamenu, kad 
atsistojau, nuleidau galvą, nedrįs
damas pakelti akių ant sienų mano 
kambarėlio... Rodos, girdėjau Lie
tuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sy
kiu ir atleidžiantį: o tu, paklydėli, 
kur iki šiol buvai? Paskui pasidarė 
man taip graudu, kad, apsikniau
bęs ant stalo, apsiverkiau. Gaila 
man buvo tų valandų, kurios nesu
grįžtamai išbrauktos tapo iš mano 
gyvenimo kaipo lietuvio, ir gėda, 
kad taip ilgai buvau apgailėtinu 
paklydėliu... Po tam pripildė mano 
krutinę rami, smagi šiluma ir, ro
dos, naujos pajėgos pradėjo rastis... 
Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė 
jau man — per ankšta... Pajutau 
save didžiu, galingu: pasijutau lie
tuviu esąs..." 

Sūnus paklydėlis karštai griebia
si skleisti lietuvybę. Smerkia ca
rinius valdininkus. Piktinasi ru
sinimu ir lenkinimu. Apgailauja 
knygnešių persekiojimą, kalinimą, 
trėmimą. 

„Stebuklas įvyksta: Vincas Ku
dirka atsiverčia į lietuvybę" (J. Gir
dzijauskas). Tai — ne tik V. Ku
dirkos biografijos faktas. Tai — vi
sos mūsų inteligentijos istorijos 
ypatingas reiškinys. 

Stebuklas duos impulsą istorijai. 
Lems tolesnę jos kryptį. 

Vincas, praregėjęs ir apsispren
dęs, visą save atiduoda Lietuvai. Ne 
vienai partijai, ne vienai klasei, ne 
vienai krypčiai, o visai Lietuvai! — 
visas jos sąnarių sveikatai, nes jei
gu serga vienas sąnarys, tai nega
luoja ir visas kūnas. Todėl — Var
dan tos Lietuvos vienybė težydi. 

J is su bendraminčiais sutaria dėl 
būsimo žurnalo programos: 
— kaip ir „Aušra" — žadina tė-

Gruodž io mėnuo 
8 d . — Š v č . M e r g e l ė s 

M a r i j o s n e k a l t a s p r a s i d ė 

j i m a s . 

1 0 - o j i — T a r p t a u t i n ė 

ž m o n i ų t e i s i ų d i e n a . 

IJAUDIES 
IŠMINTIS 

Jei didelis šerkšnas bus visą žiemą, 

tai pakenks daugelio žmonių svei

katai. 

Snieguota žiema žada vešlią ž d e 

Jei gruodj danguje ryškiai spindi 

žvaigždės— šals. 

j e i gruodžic mėnesį giliai po sniegu 

į šą la dirva — kiti metai bus derlingi. 

Vaivorykštė gruodj žada šaltį arba 

sntegą. 

VEIKATA. PATARIMAI 
Jei gripo epidemijos metu kas

dien \ nosj (lašinsite po 2 ar 3 lašus 
šviežių česnako sulčių, šios ligos 
išvengsite. 

išsekusiems ir po sunkių ligų 
žmonėms patariama valgyti žuvie
nės, kurioje gausu vitaminų. 

Pelynų ir baziliko kvapas malšina 
galvos skausmus. 

Eukalipto aliejaus kvapas kraujy
je mažina cukraus lygj. 

PASTEBĖJIMAI 
Jei valgant ant žemės nukris 

Sudarytojas A l g i m a n t a s 
Šadu ik i s (Vilnius). 
VERTIKAL IA I : 
1. Senovės lietuvių piemenų 
dievas (gyvulių išgynimo dieną 
jam aukodavo enukus. veršiu
kus ir kitus gyvulėlius). 2. Lie
tuvių ir prūsų kilmingasis, va
das. 3. Radviliškio ir Pakruojo 
rajonų kloniais tekanti upė 5 

Meškutė, režisieriaus P. Abukevičiaus sukurto filmo apie 
gamta, garsioji ..artistė" 6. Poetas, redagavęs ..Vaivo
rykštę" — pirmąjį lietuvių literatūras žurnalą, ėjusį 1913-
1914 metais Vilniuje. 8. Užkasti pinigai, paskandintas ar 
paslėptas turtas. 9 Neddelis. ploni: "~tašui snapefa ir 
ilgoka uodegėle, žvirblimų būrio paukštelis, daug begic-

- .- njoaikštįc Daoal fter* • " •'-•-.^ <v»w 
vėje valdęs Perloją 13 I . grūdai. 14 <entelė 
stogui dengti 15 Pagrindinis lietuvių liaudies vestuvių veikėjas 

•ys ir pre ' . .s. 22. 
Pieninės migles veislė. 23. Teritorine kalbos atšaka. 27. 
Rody- s pabaigoje) 29 > -r saj 

duonos krioukšlele 

laukite svečiu 

ar sau kštas, 

žvyro, žvirgždo, riedulių) sudarytas ilgas ir siauras kal
nagūbris 30 Žemės rėžio ar iauko rfca 31. Svorio masės 
matavimo vienetas. Lietuvoje žinomas nuo XIII a. (jais 
skaičiuodavo vašką, rugius, pakulas, apynius, mėsą, 
sviestą ir k t ) . 32. Žalia, šviežia žolė. 

HORIZONTALIAI: 
4. Lietuvos kultūros draugija, veikusi 1907-1914 me
tais Suvalkuose. 7. Senovės gyventojų gynybinis įtvirti
nimas, išlikęs iki pat mūsų dienų. 10. Reljefo forma, su
sidariusi dėl vėjo akumuliacijos smėlėtose jūrų ar eže
rų pakrantėse. 11 Akyto daikto tuštumėlė. 13. Senas 
šuo (bejėgis ir nereikalingas), aprašytas J. Biliūno ap
sakyme. 16. Svaidomasis arba duriamasis ginklas (Lie
tuvoje vartotas nuo akmens amžiaus iki XVII a. pra
džios) 17 Ežeras Lazdijų rajone, netoi Kapčiamiesčio, dar 
vadinamas Linmarka 18 Druskininkų meno gamriių įmo
nės iki 1986 metų. pavadinimas 19. Graži šviesiaplau
ke samane ". Tilvyčio satyrinėje pciernoje „Usnyne". 20. 
Juodaakė mergaitė J. Piryponio romane ..Kelionė aplink Lie
tuvą per 80 dienų". 2 1 . Mūsų upių tėvužio kairysis in
takas, prasidedantis Baltarusijoje. 24. Dailininkas, grafi
kas, vienas iš satyros ir humoro žurnalo „Šluota" re
daktorių (sukūręs daugiausiai kankatūrų). 25 Nebylio 
Jono jaunystės dienų draugas Vaižganto apysakoje 
„Nebylys". 26. LDK valstybinis ir karinis veikėjas 1582-
1703 ir 1707-1720 metų Vilniaus vaivada. 28. Sudur
tinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su žemės ūkiu, žem
dirbyste ar žeme. 30. Šventosios kairysis intakas. 33. 
Lietuvos valstiečių naudotas uždengiamas indas (pa
prastai medinis) nešti valgiui dirbantiems laukuose. 34. 
Smulkūs vandens lašeliai, putos. 

ATSAKYMAI (14): 
„ T ė v i š k ė s p a d a n g ė j e " 
Pagal laikrodžio rodyklę 

1. Veja. 
4. J ū r a . 
6. Jarą. 
7. Rūta. 
8. K o j a . 
9. R a s a . 
10. Tuja. 
15. Joną. 
16. Para. 

P r ieš l a i k r o d ž i o r o d y k l ę : 
2. „ Jū ra" . 
3. „Veja" . 
5. „Rū ta " . 
11. Kasa. 
12. Saja. 
13. Kūpa. 
14. Rasa. 
17. Rina. 

Ar žinai geografija? 
Atsakymai: 
1. Maskva. 
2. Singapūras. 
3. Argentina. 
4 Grenlandija. 

vynės meilę, primins lietuviams jų 
garsią praeitį; 
— kovos prieš lenkinimą; 
— aštriai reikalaus spaudos sugrą
žinimo, lietuviškų mokyklų, pride
ramos lietuvių kalbai vietos Lie
tuvoje; 
— šauks lietuvius suprasti savo 
teises, savo reikalus ir dėl jų ko
voti, nepasitikint valdžios malone; 
— programuos nacionalinės pra
monės ir prekybos idėjas; 
— parodys daugybę visokių blo
gumų, kuriuos darė ir daro Lietu
vai rusų valdžia, įsigalėję lenkai, 
svetimtaučiai pirkliai, įvairaus 
plauko svieto perėjūnai; 
— smerks politinių ir religinių tei
sių varžymą, dvarininkų ir dva
sininkų nutautėjimą; 
— ragins šviesti liaudį. 
Programa — milžiniška. Organi
zatoriai supranta, kad bus baisiai 
sunku: 
— žurnalą spausdins Tilžėje ir Ra
gainėje, o tekstus ruoš, rašinius re
daguos Lietuvoje; 
— reikės visa tai persiųsti į Prūsi
ją, o žurnalą atsigabenti į Lietuvą. 
Kas persiųs, perveš, perneš? Pa
siaukojantys knygnešiai. 
Iš kur gaus lėšų? Tikisi: susipra-
tėliai, pasišventėliai aukos, dova
nos? Kas redaguos? Vincas! 

Ir Kudirka (Vincas Kapsas) — 
poetas, publicistas, vertėjas, litera
tūros kritikas, visuomenės veikė
jas — dešimtį metų diena iš dienos 
neš kryžių — darbuosis „tėvynės 
dirvonuose". 

Vincas gyvena toje — idealo — 
šviesoje. Kiekvienu eilėraščiu ir 
straipsniu, kiekvieno žurnalo ir laik
raščio numeriu tartum atkovoja iš 
tamsos didesnį ar mažesnį tikro
vės gabalą, praplečia šviesos ratą, 
stumteli jos ribas žmogaus sieloje... 

Kitas suvalkietis — V. Mykolai
tis-Putinas — pasakys: 
„V. Kudirka — gal vienintelis — 
taip tikėjo lietuvių tautos išsivada
vimu iš carinės priespaudos. Ir ta
po tautinio sąjūdžio lyderiu". 

Vincas netausos sveikatos. Užtat 
baisiai įsiligos — karščiu tvieks. 
Jam nepavyks peržengti dvide
šimtojo amžiaus slenksčio — mirs, 
pakirstas džiovos, pačiame gražu
me, eidamas keturiasdešimt pir
muosius metus, kai iki dvidešimto
jo amžiaus teliks pusantro mėnesio. 

„Mūsų kultūros istoriją visada 
lydėjo jos kūrėjų ankstyvos mirtys, 
kalėjimai, tremtys, persekiojimai. 
Taip ir norisi sušukti: Viešpatie, už 
ką!?" (Just. Marcinkevičius). 

1989 metų sausyje sugaudžia 
„Varpas". Vedamasis — antrajame 
puslapyje — V. Kapso eilėraštis 
„Varpas": 
Kas rytą saulė spinduliu 
pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo. 
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu — 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo: 

': JŪSŲ NUOMONĖ 

Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite... (...) 

Tuojau atsiliepia Jonas Basana
vičius: „Jūsų malonybe, sujaudino 
mane stiprus lietuviško, atgims
tančio žodžio garsas. Tegul j i s 
skamba per amžius Lietuvai — 
mūsų Tėvynei!" 

Pasiskubina ir Žemaitė tarti žodį: 
„Mane apgaubė šiluma ir įkvėpi
mas sušukti „Varpo" garsu!" 

Jonas Jablonskis puolasi rūpintis 
literatūrinės kalbos norminimu lei
dinyje. (...) 

Ir susiburs žymiausi poetai, ra
šytojai, publicistai, kurie ne tik vel
tui tekstus teiks, bet ir medžiagi
niai „Varpo" leidybą rems. Ir prie 
mėnraščio leidimo prisidės ne t ik 
Lietuvoje, Lenkijoje, bet ir Rusijoje 
gyvenantys lietuviai. 

Ir skambės „Varpas" iki 1905 me
tų. Ir gaudimas jo išilgai skersai per 
Lietuvą eis! Ir budins, šauks lietu
vius! Ir tas šaukimas nenueis 
perniek! 

Ir J. Girdzijauskas pasakys: Vin
co Kudirkos Lietuva yra budrios 
daktaro akies sergstima Lietuva. 
Tai — serganti ir gydoma Lietuva. 

Jai tiksliai išaiškinami mirtini 
pavojai bei sunkūs negalavimai. 
Keliama jos dvasia. Rodomas tie
sos kelias. Kudirkos Lietuva nėra 
vizija. Tai — realybė: tikroji šian
diena, besiveržianti į ateitį. Žanda
rai siuste pasiunta. Sudaužę varpą 
vienur, jau girdi gaudžiantį kitur... 

O redaktorius didžiuojasi: 
— Kas parašyta — išlieka! Lietuva 

, - o . » 

atgims! Nusimes vergo pančius! 
Ir šiandien suvokiame: jeigu 

nebūtų skambėjęs Kudirkos VAR
PAS, — galėjo užgesti ir Basanavi
čiaus AUŠRA... Ir nebūtume sulaukę, 
kad ir trumpos savo darbų dienos... 

• 

(...) Kudirka yra pats šiuolaikiš
kiausias rašytojas. J i s sukūrė 
mums TAUTIŠKĄ GIESMĘ, kuri 
yra Jabai himniškas kūrinys. Tau
rios, humaniškos jos teksto idėjos. 
Mobilizuojanti, uždeganti jo muzi
ka. O svarbiausia — tai populiari, visos 
tautos giedama giesmė. Giedama 
su ašaromis akyse. Kur dar pasau
lyje su tokiu dvasiniu pakilimu gie
damas himnas?" (Jus t . Marcin
kevičius). 

Kudirka — šiuolaikiškas rašyto
jas — dėl to, kad ragina jaunimą 
stvertis darbo, siekti doro ir aukšto 
idealo, kurio iki šiol jam taip labai 
trūko: „Kol jaunas, o broli, sėk ... 
pasėlio grūdą / Ir dirvos neapleis- ••-
ki..." (...) J is skatina nenusileisti ti
ronams, despotams, žudikams. J is 
ragina mus ugdyti savyje art imo 
meilę, pasiaukojimą, žmonių bro
lystę, kovoti už minties laisvę, 
išdrįsti apginti savo nuomonę, vie
šai į akis pasakyti teisybę. 

Kudirka — tai sveikoji sija, svei- . 
kasis ramstis, kuris atlaikė Lie
tuvos tiltą, kad mes vėl savo pačių 
rankomis galėtume jį sutaisyti. 

Ar Vincas Kudirka nėra šių dienų 
rašytojas? (...) Kartu vis aiškiau 
girdime Vinco Kudirkos VARPĄ. 

B.d. : - ' 

„BIČIULYSTES" ANKETA 
Gerbiamieji mūsų skaitytojai! 

Š.m. rugsėjo mėn . „AKIRAČIAI" (Nr. 8) išspausdino redak

toriaus prof. Zenono Rekašiaus str. „Truput į ki tokios bendruo

menės i lgesys", kur iame, be kita ko, j is rašo: „ . . . spaudos pa

dėtis jau yra beveik katastrof iška — jei nebūtų Lietuvoje gyve

nančių autorių straipsnių ar t iesiog pers ispausd in imų iš 

Lietuvos laikraščių, tai JAV beturėtume tik v ieną laikraštį — 

trečiabangių leidžiamą ,Amer ikos lietuvį." 

Vienintel io išeivijos dienraščio „ D r a u g a s " pr iedas „B i č i u 

lystė", gyvuojant is jau beveik ketveri meta i , kviečia pareikšt i 

savo nuomonę: 

a. „Bič iu lystė" — reikal ingas priedas 

b. „Bič iu lystė" — nereikal ingas pr iedas 

c. Man pat inka skaityti „Bič iu lystę" 

d . Baikite ža id imus — „Bič iu lystę" meski te lauk 

Jei Jums rūpi „Bič iu lystės" išl ikimas — iškirpkite, užpi ldyki te 

ir siųskite šias anketas t i k Š IUO adresu: 

P.O.BOX 4102 

VVheaton, IL, 60189 
P.S. Anketa — a n o n i m i n ė . Je i no r i te k o m e n t u o t i p l ač i au 

— rašyk i te an t a t sk i ro lapo. Je i n o r i t e — p a s i r a š y k i t e . 
V is iems iš a n k s t o dėko jame. 

„ B i č i u l y s t ė s " redakc i j a 

http://-3v.rj.rj

