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HJI1 XI m\M 
Kas man 
teatras? 

Baigėsi XI teatro festivalis. Su 
šiuo paskutiniu rašiniu baigiame 
spausdinti įspūdžius, pasikalbėji
mus, nuotraukas. Tik trys teatrai 
dalyvavo festivalyje. 1971 m. da
lyvavo irgi tik trys — Čikagos, 
Los Angeles ir HamHtono teatrai. 
Ar t ik tr i jų teatrų dalyvavimas 
gali apibrėžti festivalio lygį? Ne
manau. Ne kiekis apsprendžia. 
Apie teatro lygį sprendžiama, 
kiek jis priartėjo prie profesinio 
teatro. Juk visi mėgėjai lygiuoja
si, būtent, j profesinį, ne į mėgė
jišką. Iš profesinio mokomasi, se-
miamasi žinių ir t.t. 

Šis festivalis buvo labai netoly
gus nei repertuaru, nei atlikėjais. 
Tik, jei sustatyti juos į eilę pagal 
tam tikrus kriterijus, reikėtų, kaip 
sakė kaunietis akt. Viktoras Vala-
šinas, kad visi statytų tą patį vei
kalą — tada būtų galima objek
tyviau įvertinti. Kaip ten bebūtų, 
festivalis įvyko ir tapo dar vienu 
svarbiu mūsų (ir taip, ne itin tur-
tingo)ku!tūrinio gyvenimo reiš
kiniu. 

Čikagos „Žaltvykslės" teatro režisiere I lona Čiapaitė New Yoric'o „Baitic Theatre" režisierius G in tau tas Jaras . 

Kaip nuostabu, kad yra tokių 
žmonių, kurie aukojasi, aukoja 
savo laiką, save patį kitiems. Juk 
iš lietuvybės dar niekas nepralo-
bo ir neuždirbo. Viskas, kas vyksta 
kultūriniame gyvenime — tik pa
sišventėlių darbo rezultatai, kar
tais paremiami finansiškai — zui
kio ašaromis... 

Labai apgailestauju, kad Los 
Angeles teatras ,,Sezonų pau
zės" nedalyvavo šiame renginy
je. Tai — skirtingo piano teatras, 
galėjęs daugeliui padovanoti ge
rų įspūdžių. 

Ne taip seniai teko girdėti pui
kios rusų kino ir teatro aktorės 
Jelenos Solovej, šiuo metu gyve
nančios New York'e, interviu. 

Žurnalistas iš Maskvos stebėjo
si, kaip tokia garsi aktorė, nusifil
mavusi daugelyje gerų rusų fil
mų, čia New York'e beveik nie
kam nereikalinga. Susikūręs pro
fesionalių aktorių teatras gyvavo 
trumpai — tik dešimčiai soektak-
lių, nepaisant, kad Amerikoje gy
vena 5 milijonai rusakalbių žmo
nių. Aktorė filmuojasi mažučiame 
epizode „The Sopranos", kad tik 
pabūtų dar kartą toje aplinkoje, 
kuri jai, garsiai ir talentingai, to
kia pažįstama ir tokia reikalinga. 
Kode' apie tai rašau? Kad nekur-
tume iliuzijų, kad suprastume — 
jei norime vaidinti, režisuoti, kurti, 
niekada užsieniuose nepragy
vensime ir nieko neužgyvensime 

iš tokio užsiėmimo. Jei norime iš
likti nors kiek tuo, kuo buvome ar 
esame — muzikantais, režisieri
ais, choreografais ir t.t., turime 
aukotis... 

Žinoma, fondams turėtų dau
giau rūpėti kultūros, švietimo tęs
tinumas čia, išeivijoje, dosniau 
paremiant svarbius projektus, 
skirtus vaikams, jaunimui. Bet tai 
jau kita kalba ir ne šio rašinio tiksiąs. 

Festivalio uždangai nusileidus, 
apdovanojimus išdalinus, visada 
norisi prakalbinti tuos. kurie su
telkė aktorius, kūrė, ko! ^gyven-
dino užmanymus ir ... atidavė 
viską žiūrovų teismui. 
Ilona Čiapaitė, Čikagos „Žalt
vykslės" režisierė. Baigė Valsty

binės Konservatorijos Klaipėdos 
fakultetą, įgijo režisierės spe
cialybę. Dirbo Marijampolės teat
re, dėstė Muzikos akademijos 
Kauno filiale... 
I.Č. Kas man teatras? — Žmo
nės. Visada norėjau kalbėti su 
žmonėmis ir žmonėms. Teatras 
— saviraiškos priemonė, žmo
gaus veidrodis. Kiekvienas, kas 
ateina į teatrą, ateina pasižiūrėti, 
paverkti, pasijuokti iš savo gyve
nimo. Scena — tai gyvenimas 
pro padidinamąjį stiklą. Kasdie
nybėje daug ko nepastebime, o 
štai scenoje — pamatome. Teat
ras — mano gyvenimas. 

Nukelta į 3 psl. 

BHBEHBi 
Paskolos nekilnojamam turtui 

Sekmadienį, gruodžio 12 d., 
išeivijos dienraščio „Draugas" 
priedo „Bičiulystė" redakcija su
rengė nekilnojamo turto paskolų 
seminarą, kuq vedė paskolų kom
panijos „Tauras" generalinis me
nedžeris Giedrius Memenąs ir 
kompanijos tarnautojas Aurimas 
Birbilas. Seminaras užsitęsė veik 
tris valandas. Klausimus ir atsa
kymus, spausdinsime vėliau. O 
dabar trumpai susipažinkime su 
jaunais lietuviais, drąsiais besi-
skmančiais kelią į pripažinimą. 

Giedr ius Memenąs, pagal Zo
diaką — Tauras, tad visai su
prantama, kodėl kompanija pa
vadinta Tauro vardu. Jam 30 me
tų. Panevėžietis. Mokėsi Kaune. 
Žemės ūkio universitete, įgijo 
ekonomisto specialybę. Atvyko į 
Ameriką 1998 m. laikinai — užsi
dirbti pinigų. Draugas pasiūlė 
dirbti paskolų kompanijoje. Pasi
mokęs, pradirbęs trejetą metų. 
nutarė atidaryti savo kompaniją. 

Ir štai beveik pusmetis jau sa
varankiškas „Tauras", turintis ne
mažai klientų, įsikūrė Lemonte. 

Giedrius daug ir kantriai dirba, 
tikisi, kad ateis toks laikas, kai 
galės daugiau vadovauti kom
panijai, ne tik pats panirti iki kaklo 
į visus reikalus. Vedęs, žmoną 
Donatą susitiko Amerikoje. Žmo
na į palaiko, supranta ir žino, kad 
atsidarius savo kompaniją laisvo 
laiko daug nebus. 

J klausimą ar žada sugrįžti į Lie
tuvą, nedvejodamas atsako „Taip", 
įsitikinęs, kad jaunai šeimai gali
mybės prasigyventi Amerikoje 
geros. „Nenoriu pasakyti, kad 
Lietuvoje blogas gyvenimas. 
Protingai mąstant, galima visur 
susitvarkyti. Bet dabar, įkūrus 
savo verslą, kuris gerai sekasi, 
nesinorėtų palikti ir grįžti į Lietu
vą. Vėliau — tikrai būtinai 
grįšime". 
Aur imas Birbi las — kiek vyres
nis už Giedrių. Pagal išsilavinimą 

— ekonomistas, 
specia'ybę įgijęs 
Vilniaus universi
tete. Dirbo ban
kuose, turizmo 
srityje. į Ameriką 
atvyko geresnio 
gyvenimo ieškoti. 
— Ten gerai, kur 
mūsų nėra. — sa
ko Aurimas ir pri
duria — žuvis ieš
ko kur giliau, o 
žmogus — kur ge
riau. Ne. su Gied
riumi iki Ameri
kos pažįstam 
nebuvo. Ka;p 
pradėjo bendra
darbiauti? — Aš 
pats buvau jo Nuolr {iš kaires) Giedrius Mtmėnas Aurimas Birbilas 
klientu, ir naudo
jausi paslaugo
mis ne kartą. Bet kuriam kitam 
klientui aš galėčiau jį rekomen
duoti. Dabar vyrai dirba kartu ir 
gerai sutaria. 

Aurimas vedęs. Turi vieną sūnų 
Vilių, 8m. Žmona, Lietuvoje dir
bo pedagoge, o čia dirba firmoje 
ir planuoja keisti darbo profilį. 

J klausimą ar galvoja grįžt Lie

tuvą. Aurimas atsako „Kartais". 
Ačiū vyrams už gerą ir nau

dingą seminarą. 

Ligija Tautkuvienė 

LIETUVA, TIVYNE 

Eiliniai ir neeiliniai triukai 
Vytautas 

Pri truko įrodymų 

Kartais vis dar pasa
koma, kad mūsų žinia-
sklaida labiau linkusi 
ieškoti negatyvių reiš
kinių, į gyvenimą daž
nai žiūrinti tik per tam
sius tamsius akinius, 
viskas jai tik biogai, tik 
negerai.Ypač tokiai žiniasklaidos 
pozicijai, esą, noriai antrina opo
zicijoje atsidūrę politikai. Aš irgi 
buvau tokios nuomonės: gyveni
me gėrio ir grožio nė kiek ne ma
žiau, negu bjaurasties ir blogio, o 
kalbame ir rašome beveik vien 
apie negatyvius, smerktinus po
elgius, įvykius ir reiškinius. Ta
čiau pastaruoju metu mano nuo
monė apie lietuviškąją žinia-
sklaidą gerokai pasikeitė. Ko 
ieškai, tą ir randi. Dabar Lietuvos 
gyvenime aš regiu, kad tiesa, tei
singumas ir gėris pamažu ima 
viršų, ir ta kova labai ryškiai at
sispindi žiniasklaidoje. Pavyz
džių, kaip sakoma, toli ieškoti ne
reikia. 

Štai iš politikos srities. Kad būtų 
saugiau, dėl viso pikto vietomis 
prisidengsiu dviprasmybėmis. 
kad būtų sunkiau apkaltinti at
sakomybės, apie kurią čia už
siminsiu, stoka. Ar maža kas! 

Kai kurie žmonės iš opozicijos 
labai norėjo apjuodinti naująjį 
Seimo pirmininko pavaduotoją 
Alfredą Pekeliūną. Neišdegė! 
Valstybės saugumo departamen
tas nerado įrodymų, patvirtinan
čių, kad jis bendradarbiavo su 
KGB. Tiesa, kai kas mano, kad 
VSD tų įrodymų nė neieškojo, 
kad tokie faktai Lietuvoje tiriami 
neatsakingai ir nepakankamai 
atidžiai. „Tyrimas dažnai prasi
deda ir pasibaigia archyve, nors 
yra dar ir liudininkai, yra žmonių, 
kurie turi ką pasakyti", — teigia 
istorikas A. Anusauskas. Jis žino, 
kad žmonių, kurie netiesiogiai 
bendradarbiavo su KGB, Lietu
voje buvo tūkstančiai, tačiau ar
chyve duomenų apie juos neliko. 
KGB dar 1990-aisiais juos su
naikino arba išvežė į Rusiją. Iš
vežė bylas tik potencialių ben
dradarbių, kurie gali praversti 
ateityje, tokių — apie 5 tūkstan
čiai. Kaip tos bylos panaudo
jamos — tuo tarpu mes nežino
me. Istorikas neatmeta galimy
bės, kad praeityje su KGB ben
dradarbiavę piliečiai, o dabar už
imantys aukštas pareigas, gali 
būti suinteresuoti, kad tokios by
los nebūtų tinamos. A. Anusaus
kas pasakojo, kad Latvijoje vis 
daugiau buvusių KGB bendra
darbių veržiasi į politiką, tačiau 
ten sukurta sistema užkerta kelią 

V isockas 
tokiems žmonėms 
siekti valdžios. Tuo 
tarpu Lietuvoje rengia
masi įstatymais apri
boti tyrimus dėl ben
dradarbiavimo su 
KGB. 

„Reikėtų pareikalauti 
atsakomybės" 

Teisybė ir teisingumas trium
fuoja! Malonu dabar A.Pekeliūną 
matyti pažvalėjusį, tarsi dideiės 
kupros atsikračiusį. „Čia eilinis 
triukas tų žmonių, kad būtų kuo 
daugiau triukšmo, o ne darbo", 
— pergalingai džiaugiasi Seimo 
pirmininko pavaduotojas. Žmo
gui, visą gyvenimą dirbusiam 
„KiauiininKystes srityje', piKti 
žmonės norėjo pakišti kiaulę. 
Patys kiaulės vietoje atsidūrė, 
kaip ir šių eilučių autorius, ana
me savo rašinyje suabejojęs 
A.Pekeliūno biografijos tyrumu. 
Daugiau eiliniai triukai nepasikar
tos, bus tik darbas, ir tuo pasi
rūpins ne vien Kazimiera Pruns
kienė, kuri mano, kad „reikėtų 
pareikalauti atsakomybės iš 
asmenų, disponuojančių slaptųjų 
tarnybų dokumentais, kuriuos 
priklausytų saugoti įstatymais 
nustatyta tvarka". Kuo toliau nuo 
žmonių akių tokius dokumentus! 
Nors jie ir taip jau patikimose 
rankose. 

O „eiliniai triukai" kartojasi! įvy
kiai taip greitai keičia vienas kitą, 
kad tiesiog neįmanoma užbaigti 
straipsnio. įsijungiu LRT televiz
iją, iš kurios tarsi perkūnas iš 
giedro dangaus trenkia žinia: va
kar, t.y. gruodžio 7 dieną, prezi
dentas V. Adamkus pasirašė de
kretą dėl Vyriausybės (su „nau
jaisiais" Švietimo ir mokslo, Vi
daus reikalų ministrais) sudary
mo, o šiandien, t.y. gruodžio 8 
dieną. Juozui Antanavičiui jau 
reikia įrodinėti, kad jis ,,ne kup
ranugaris": „Kažkas suintere
suotas man pripaišyti bendradar
biavimą su KGB. Noriu pareikšti, 
kad šitai odlozinei struktūrai nesu 
nieko padėjęs, nė vienam žmo
gui nesu padaręs ką nors bloga. 
Bet jeigu kažkas tai panaudoja 
kaip ginklą prieš mane. tai aš at
siprašau — nereikia. Esu žemai
tis, šiek tiek ambicingas. Aš turiu 
jrodineti, kad nesu kupranugaris. 
Tą galima įrodyti kreipiantis į ati
tinkamas žinybas, bet tam reikia 
laiko". 

Vienas EBSW strategų... 
Tiesiog neįmanomi dalykai de

dasi. Mano galva. Seimas turėtų 
viską mesti ir skubos tvarka pri
imti įstatymą, draudžiantį net 

Nukelta j 3 psl. 
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XI JAV teatro festivalio laureatai 
Tomui Umbrasui — apdovanojimas už geriausią debiutą 

Ligi ja Tautkuvienė 

Tomui Umbrasu i ką tik, t.y. 
gruodžio 3d., suėjo 18 metų. Pa
gal Zodiaką — Šaulys. Roman
tikas? 

Gimė Kaune, muzikantų šeimo
je. Penkeri metai gyvena Ameri
koje. Mokosi paskutinėje gimna
zijos klasėje. Kaip jis pats sako, 
mokosi geriau, nei per vidurj. Turi 
daugiau B , nei C, o matematika, 
kurią labai mėgsta,— tarp A ir B. 
Praeitais metais dar lankė ESL 
(English second language), nuo 
šių moksio metų lanko anglų lite
ratūros klasę. Vaidinti negalvo
jęs, bet pavasariop, jau bai
giantis mokslo metams užsirašė \ 
kino studijų (cinema studies) kla
sę... Dabar peržiūri senus ir nau
jus kino filmus, aptaria su moky
tojais, kaip jie nufilmuoti, kokia 
aktorių vaidyba ir t.t. 

Kaune dainavo berniukų chore 
„Varpelis", atvykęs j Čikagą mo
kėsi šokti sportinių šokių grupėje 
„Svaja". 
L.T. Kas tave atvedė j , .Žaltvykslę"? 
T.U. Aš pats atėjau. Tik negalvo
jau, kad gausiu pagrindinę rolę... 

; L.T. Tavo brolis Linas jau antri 
* metai, kaip įsiliejo j „Žaltvykslę". 

Kai jis vaidino ar tu jam pavydė
jai, ar norėjai būti scenoje kartu? 
T.U. Aš džiaugiausi, kad jam pa
tinka vaidinti ir aš norėjau. Aš jau 
nuo vaikystės vaidindavau visur 

— namuose tėvams, prieš drau
gus... Jokiu būdu nepavydėjau 
— juk jis mano brolis! 
LT. Turiu galvoje gerą pavydą, 
kai žmogus nori būti tokiu pačiu 
ar net geresniu, bet ne tą, žemą, 
piktą pavydą, kuris padaro daug 
blogio kitiems, gal ir pačiam pa
vyduoliui. -• • 
T.U. Tada sutinku, toks pavydas 
gal ir buvo. 
L.T. Pasirengimo laikotarpiu, re
peticijose ar buvo sunku, niekad 
nevaidinusiam scenoje, staiga 
„įstrigti" į pagrindinę rolę — žmo
gaus, įstrigusio lifte? Ar buvai ka
da realiame gyvenime įstrigęs 
lifte? 
T.U. Ne, neteko įstrigti. Na. o 
repeticijose jaučiau didelę kolek
tyvo paramą ir pasitikėjimą. Ir aš 
labai stengiausi, norėjau patei
sinti tą pasitikėjimą, daug dirbau. 
Daug padėjo Linas, o ypač Ilona, 
mūsų režisierė. 
L.T. Ar tau nebuvo sunku vaidinti 
su vyresne mergina jos jaunikį. 
Juolab, tu dar toks jaunutis... 
T.U. Iš pradžių gal ir buvo sunko

ka. Bet aš bandžiau įsivaizduoti 
viską, kaip realiame gyvenime. 
Man labai padėjo pati Dalia Ci-
dzikaitė, profesionali aktorė (Da
lia Cidzikaitė — festivalio laurea
tė, apdovanota už geriausią mo
ters vaidmens atlikimą — L.T.), 
su kuria labai gerai bendravome. 
Pats svarbiausias dalykas, kad 
trupės pasitikėjimas manimi, kėlė 
mano pasitikėjimą savimi. 
L.T. Vienaveiksmė pjesė „Kam
pelis" trunka apie valandą laiko. 
Visą valandą tu neturėjai progos 
atsipūsti, išeiti į užkulisius, visą 
laiką buvai „įstrigęs". Kaip jau
teisi po spektaklio? 
T.U. Kaip jaučiausi? Kai pasigir
do žiūrovų įvertinimo aplodis
mentai, visa įtampa, kažkoks 
nuovargis nuėjo šalin. Tada su
pratau, kad mes padarėme tai, 
ko reikalavo iš mūsų režisierė, ko 
mes patys tikėjomės. Buvau lai
mingas. 

L.T. Be abejo, žiūrėjai visus 
spektaklius. Kaip patiko? Kurio 
vaidmens atlikėjas geriausiai pa
tiko? 
T.U. Visi teatrai buvo skirtingi. 
Patiko Los Angeles, New York'o. 
Ypač patiko Vesta Jansonaitė, 
kuri atliko Kopūstelevičienės rolę 
(New York'o teatras). Ji irgi buvo 
apdovanota už sėkmingiausią 
debiutą. 
L.T. Šiais metais baigsi mokyklą. 
Kas toliau? Rinksies aktoriaus 
karjerą? 
T.U. Aš visą laiką sakiau, kad bū
siu gydytoju-chirurgu. Nuo ma
žens. Kažkiek mano planus gal ir 
sumaišė teatras... Stosiu į Mor-
raine VValiey kolegiją, subręsiu ir 
tada nuspręsiu kur ir ko noriu. 
L.T. Kokios tavo mėgiamos spal
vos? Ar turi draugę? 
T.U. Mano automobilis — raudo
nos spalvos (sugedo), mėgstu 
juodą, baitą. Panelės dar neturiu. 
L.T. Ar tau patinka gyventi Ame
rikoje? 
T.U. Jau apsipratau. Viskas lyg ir 
atsistoja į savo vietas. Tik atvy
kęs — nenorėjau čia gyventi. 
L.T. Sėkmės tau. Lauksime kitų 
spektaklių. 

J mūsų pokalbį įsijungia Tomo 
mama Loreta: „Buvau maloniai 
nustebinta tokiu Tomo darbu. Jis 
man neleido ateiti į repeticijas, 
sakė — pamatysi spektaklyje. 
Gal ir gerai. Pamačiau kitokį sū
nų. Vyresnį ir daugiau subren
dusį. Džiaugiuosi". 

-,r 5T*AS STEPONAVIČIUS 

Petras Steponavičius — buvęs Pane
vėžio r vaniaus Jaunimo teatro aktorius. 
L. T. Ar kuo nors nustebino šis festi
valis'' Kuo susižavėjai? 
P. S. Tik jaunimu — šitiek daug jaunų 
žmonių prisirinko į Jaunimo centro salę' 
Ir ne tik saiėje. Jo yra tr scenoje! Iš visų 
spektaklių man labiausiai patiko „Žalt
vykslė", įdomus ir Los Angeles spektak

lis. Anatolijų Kairį labai 
sveikinu, kad jis pa
šmaikštavo, nepaisant 
gana garbingo am
žiaus. Mane daugiau do
mina pjesės, nei vaidy
biniai momentai. 
L. T. Kartu su žmona 
Apolonija įkūrėte teatrą 
„Kaukė". Kodėl nematė
me jūsų festivalyje? 
P. S. Mūsų teatras — 
puikus. Kažkiek pasi
keitė mūsų planai, ne
pakako laiko. Bendra
darbiausime su Ameri
kos lietuvių televizija. 
Netrukus pamatysite ir 
įvertinsite. 
L. T. Gaila, kad žiūrovai 
neturėjo progos pama
tyt dar vieno teatro iš 
Čikagos. Tikėkimės, kad 
kitame festivalyje tikrai 
išvysime, todėl ir linkime 
kūrybinės sėkmes. 
P.S. Ačiū. Kaip Dievas 
duos. 

Tomas Umbrasas laisvalaikiu pavaduoja brolį Liną krautuvėlės „Lietu
vėlė" filiale, įsikūrusiame Jaunimo centre. Gruodžio 11 d., kai mes 
fotografavome, Matilda Marcinkienė nusipirko paveikslą. 

Vaidas Sederavičius — geriausias vyro vaidmens atlikėjas 

Vaidui — 30. Jis jau ketveri me
tai gyvena Amerikoje. Baigė Vil
niaus universitetą. Įgijo marke
tingo ir biznio specialybę. New 
York'e dirba pagal specialybę. 
„Su manimi viskas tvarkoje",— 
sako Vaidas apie save. Apie 
save plačiau pasakoti nepanoro, 
o mes ir neklausinėjome. Šiuo 
metu jis yra vienas. Iki Kristaus 
amžiaus — 33-jų (sakoma, kad 
nuo tada vyrams prasideda sen
bernystė ir, kartais, „pradeda va
žiuoti stogas") dar turįs laiko. įdo
mu, kai šiais laikais daug jaunų 
žmonių laisvalaikį leidžia aludė
se, baruose, Vaidas skuba į re
peticijas. Šiame teatre nuo ba
landžio mėnesio. Nors atvyko iš 
Vilniaus, bet kilęs iš Šakių, kur 
„viskas ir prasidėjo". 
L.T. Papasakok, kaip, kokiu keliu 
pasukai į teatrą? 
V.S. Viskas prasidėjo Šakiuose, 
vidurinėje mokykloje. Turėjome 
puikią dramos studijos vadovę 
Viliją Žurauskaitę. 1990-91 me
tais statėme Tomo Arūno Rudoko 
veikalą „Cezario pjūvis". Vilija 

JAV LB Krašto valdyba 
Praėjusį savaitgalį, gruodžio 10-12 

dienomis, Putname, CT įvyko JAV LB 
Krašto vaidybos posėdis (pirm. 
Vaiva Vėbraitė), kuriame dalyva
vo 13 valdybos narių. Posėdyje 
buvo diskutuota apie kitų metų 
renginius Lietuvoje. Birželio 30-
liepos 3 dienomis numatyta su
rengti Pasaulio lietuvių sportines 
žaidynes bei „Pasaulio Lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumą", 
kurį globoja prezidentas Valdas 
Adamkus. Beje, simpoziumai bu
vo pradėti rengti 1969 m. JAV. 
Apie simpoziumą, kurio pagrindi
niai renginiai vyks Vilniuje, o ats
kiri — keliaus į Kauną, Klaipėdą ir 
Šiaulius, kalbėjo dr. Stasys Bač-
kaitis. Pagrindinė simpoziumo te
ma: „Tautos mokslinio-kūrybinio 
potencialo vaidmuo valstybės staty
boje". 

2005m.— Lėtiva po 15 m.atgavus 
Nepriklausomybę. „Nepriklauso
mybės vaikai" — taip įvardijami, 
gimusieji 1990 m. Penkiolikame
čiai bus pakviesti dalyvauti litera
tūriniame konkurse, kurio sąlygos 
bus paskelbtos vėliau. 

Posėdyje buvo perskaitytas Au
driaus Polikaičio pranešimas apie 
2006 m. liepos 2d. rengiamą išei
vijos Dainų šventę. 

Diskutuota apie lietuviškų baž
nyčių išlikimo problemas. 

JAV LB išleido ženkliuką kurį bus 
galima įsigyti Vasario 16-osios 
minėjimų metu. Kiekvienas, pa
aukojęs 100 dolerių, taps ženkliu
ko savininku. 

Svarstytas žurnalo ..Bridges" (lei
džiamas angių k. nekabantiems lietu
viškai arba tiems, kurie domisi 
Lietuva) reikalingumas. Žurnalą pre
numeruoja per 800 skaitytojų, o jį 
redaguoja nauja redaktorė. 

JAV LB KV-bos inf. 

HBfli ^SffiBaaSSS 

Hipižre* 

man davė daugiausiai iš visų ir 
aš jai esu be galo dėkingas. Tai, 
kad aš šiandien galiu žaisti su 
savimi scenoje— esu dėkingas 
tik jai. 
LT. Kaip seniai įsijungei į šį teat
rą? 
V.S. Ne nuo pat įsikūrimo. Atro
do, buvo balandis. 
L T . Ar esi patenkintas šiuo festi
valiu? 
V.S. Labai. Labai šaunus. 
LT. Ar žiūrėjai kitų teatrų spek
taklius? 
V.S. Truputį žiūrėjau, truputį ne. 
L.T. Kaip vertini savo trupės pa
sirodymą? 
V.S. Jeigu būtų dešimtbalė ver
tinimo sistema, tai įvertinčiau 8 
balais. Buvo ir geriau. 
LT. Kokią matai savo teatro atei-

f? 
V.S. Yra komanda, kuriems reikia 
teatro. Manau, kad viskas bus 
gerai, viskas judės tik į priekį. 
LT. Sėkmės tau ir teatrui. Tikė
kimės, kad lietuvių teatras kles
tės, kai yra tiek daug jaunimo. 

Prenumeruokite „Vorutą" — 
Lietuvos istorijos laikraštį! 

Voruta 
a-

—,":Z~ 

i „Voruta" — vienintelis L ietu
vos istori jos laikraštis, kuri 
galėtų užsisakyti kiekviena 
lituanistinėvmokykla. 
„Voruto je" spausdinamais 

] straipsniais domisi v is i , ku -
~Ą riems rūpi Lietuvos istori ja. 
Ą Labai prieinama kaina. 
I EI. paštas: voruta@is.tt, 
1 Interneto svetainė: 

http://www.is.lt/voruta 
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E33 
,,Kalėdų puota 

Nesutrukdė čikagiškiams įkyrus 
lietus gruodžio 10 d., penktadie
nio vakarą gausiai susirinkti į Jau
nimo centro M.K.Čiurlionio galeri
ją. Čia viešnia iš Lietuvos Agnietė 
Sigutė Seievičienė atgabeno nuo
taikingą lėlių parodą, pavadinusi 
ją „Kaiėdų puota". Ji sukūrė apie 
pusantro šimto lėlių kiekvieno 
skonio — nuo istorinių personažų 
Barboros Radvilaitės, Žygimanto 
Augusto, bajorų, miestelėnų, sa
loninių damų, viliokių iki kaimiečių 
porelių, kalėdinių nykštukų, ange
liukų, lino kiauraraščiais išpuoštų 
lietuvaičių, net čigonų... 
Jų visų draugijoje glaustėsi ir gy

vuliukų, paukščių. Antai, viena 
kaimiečių pora. pasibrukusi triušį 
po pažastimi, kita močiutė su kati
nu, tupėjo kelios varnos, gaidžiai. 
Juk gaidys — ateinančių metų 
simbolis. Ekspoziciją papildė ir 
autorės sukurtos, siuvinėtos karo
liukais bei pasiūtos iš kailio ranki
nės. Autorė specialiai šiai parodai 
pasiuvo ir padovanojo galerijai 
lėlę „M.K.Čiurlionis". 

Žiūrovai džiaugėsi gražiais kū
riniais, net surado tarp jų nema
žai pažįstamų veidų — politikai. 

Šeštadienį, gruodžio 11d., Le-
monto PLC įvyko pakartotinis 
balsavimas dėl būsimo Jaunimo 
centro statybos. „Geriečia" nugalė
jo net 800 balsų persvara! Nors ir 
vėl buvo žmonių, bandžiusių su
trukdyti — buvo rasti trys nega
liojantys (be žymens) biulete
niai. Gerai, kad organizatoriai, ti
kėdamiesi panašios provokacijos, 
tam pasirengė iš anksto ir apsi
saugojo. Ta proga noriu antrosios 
kartos lietuviams priminti, kad 
„Sekmadienio pamąstyme" („Bi
čiulystė" Nr.9) rašiau, būtent, 
apie tokius veidmainius, kurie 
įvairių suvažiavimų metu elgias.; 
iššaukiančiai, kitus žeminančiai, 
ne itin dorai, bandydami sutruk
dyti „geriečių" (jų yra žymi dau
guma) planus. Kaip gerai, kad to
kių, ieškančių išskirtinio dėmesio 
sau, nepasitikinčių kitais, tėra tik 
nedidelė saujelė. Juk dauguma 
stengiasi vienyti visus lietuvius 
išeivijoje. 

V a r ž y b ų r e z u l t a t a i 
Gruodžio 11 d. (šeštadenis) 

Alytus — Panevėžys 68:48; 
Stumbras — Atlantas 63:56; 
Radviliškis — Rambynas 100:35; 
Radviliškis išlieka turnyro lyderiu. 
Senjorai: 
Lrtuanica — Kretinga 43:37; 
Moterų komanda „Baltica" 
pralaimėjo svečių komandai — 
Čikagos „Odysey" — 48:68 

Algirdas Vitkauskas 

Algis Petraitis. 

TV veikėjai ir t.t. 
Jau ir taip gerą nuotaiką pagyvi

no Algis Petraitis, uždainavęs lėlių 
autorei apie jos sukurtas pieme
naites, lovelasus... 
— Esu patenkinta ir laiminga,— 

sakė lėlių autorė. — išsipildė ma
no svajonės; atvykti į Ameriką, su
rengti parodą ir susitikti su arti
maisiais. Norėčiau atvykti dar kar
tą ir atvežti „Raganų puotą". Mat 
žiūrovai priekaištavo, kad raganų 
ji prisiuvusi per mažai. 

Nemažai atsilankiusiųjų jau 
spėjo nusipirkti eksponuojamų 
lėlių — puikių kalėdinių dovanų. 

Stefa Tamoševičienė 

IKmot* n—ictfitial Uoftgaga L«o«v 

PASKOLOS 
nekilnojamam turtui 

1011 State Steet, 
Surte 100 
Lemont. i L 60439 

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

LOAN Of FICM 

JURGITA AMBRl 

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- į 
mes: 800-374-1111 

ALINA 
I @ B i M K I ?i . =,• . « 

aukšto lyg>o aptarnavimas .. )T(—. 
patikimas draudimas ™J' ^ 
draugiška atmosfera NAMAI 

VERSLAS 
AMERICAN FAMILY SVEIKATA - n n . n . t T -

aii your proteciion unoęr pne rpot O I V ' D L . 

Jurgita Travei 
Pats laikas kelia; 

labai patrauklios kainos 

Lėktuvų biliet 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-I 

Nuotr. (iš kairės) Agnietė Sigita Seievičienė su dukra G i e d r e 

mčiulyste 
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 W 63Rd Street. 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

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

mailto:voruta@is.tt
http://www.is.lt/voruta
http://fam.com
http://www.Lithuanet.com
mailto:biciulyste@draugas.org
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Apie tarptautinės... 
Atkelta iš 1 psl. 

užsiminti apie kažkada egzista
vusią, dabar visai nepavojingą 
organizaciją, kuri, nors senokai 
išnykusi, tačiau iki šiol akivaiz
džiai trukdo dirbti Lietuvos Sei
mui ir Vyriausybei. O kažkokie 
abstraktūs politiniai kaliniai ir 
tremtiniai pagaliau turėtų su
prasti, kad valdžioje ,,ne kupra
nugarių" tiesiog beveik neliko. 
„Buvusieji — LKP-KGB funkcio
nierių valdžia — grįžo į Lietuvą", 
— rašo pilietinio judėjimo „Kitas 
pasirinkimas" laikraštis „Baltijos 
kelias". 

Tačiau, kalbant apie naujosios 
vyriausybės gimdymo skausmus, 
ne A. Antanavičius kelia didžiau
sią rūpestį (įsidėmėkime: „...nė 
vienam žmogui nesu padaręs ką 
nors bloga"), o Gintaras Furma
navičius. Tuo tarpu man, kaip sa
koma, nekyla ranka jį vadinti Vi
daus reikalų ministru, nes ma
nau, kad, jeigu taip vis dėlto atsi
tiktų, tikrai būtų didžiausias nesu
sipratimas. Jį galima vadinti geru 
administratoriumi, ketverius me
tus iki 2004-ųjų vadovavusiu 
„Lietuvos telekomo" Ryšių su vi
suomene departamentui, buvu
siu vienu iš susivienijimo EBSW 
įmonių vadovu ir Gintaro Petriko 
verslo partneriu („Aš jį laikyčiau 
vienu EBSW strategų", — sakė 
konservatorius J. Razma), tik ne 

JAV LIETUVIAI 

Kas man teatras? 
Atkelta iš 1 psl. 

L.T. Kaip atėjai į „Žaltvykslę"? 
I.Č. Kartą VVisconsin'o LB reikėjo 
režisuoti Vasario 16-osios minė
jimą. Mane pakvietė, jau a.a. Vy
tautas Janušonis, kuris ir pasiū
lė M. Remienei. 
L.T. Lengva ar sunku dirbti? 
I.Č. Man niekada nebuvo leng
va. Esu labai dėkinga kolektyvui, 
lenkiu prieš juos galvą, sakau 
dėkui, nes padarėme viską, ką 
galėjome. 
L.T. Renkantis veikalą, kas yra 
svarbiausia? 
I.Č. Svarbiausia — tema — apie 
ką mes kalbėsime žiūrovui. Man 
visai nesvarbu autorius, jo tauty
bė. Svarbu, kad mes kalbame su 
žiūrovais lietuvių kalba ir jie mus 
supranta. 
L.T. Žinia, po premjerinio spek
taklio, gal tik 3 ar 4, o gal ir 5 kar
tą rodomas spektaklis „suskam
ba". Ar ne gaila įdėto triūso tik 
vienam kartui? Ar vyktumėte kur 
kitur, jei kas kviestų? 
I.Č. Galima sakyti, kad tai vos ne 
tragedija, kai suvaidinama tik vie
ną kartą. Nėra augimo. Mielai va
žiuotume, jei kas pakviestų , juk 
vaidina tik 8 žmonės! 
L.T. Kuo geriausios kloties visiems! 
Gintautas Jaras, New York'o 
„Baltic theatre" įkūrėjas, režisie
rius, Amerikoje gyvena tik nuo 
praeitų metų birželio. Kodėl at
vyko — laimėjo „žalią" kortelę ir 
reikėjo rinktis. Nesigaili. Ar leng
viau kvėpuoja? — Čia visai kitas 
oras. Ypač gyvenant New York'e 
— teatrų Mekoje. — Kodėl „Bai-
tic Theatre"? — Tai ir baltai ir mes 
nuo Baltijos. Viskas kartu. Pra
gyvenimui — vairuoja limuziną, o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
dirba su mėgėjiško teatro akto
riais — stato spektaklius ir tikisi 
išauginti aukšto lygio teatrą. Gal 
ir tokį, koks buvo prieš 30, dau
giau ar mažiau metų, kai jame va
dino atvykę iš nepriklausomos 
Lietuvos profesionalūs aktoriai. 
Yra dar vienas senukas, buvęs to 
teatro aktorius, kuris aplanko 
naujuosius artistus. Kitais me
tais, kai minės savo teatro vie
nerių metų sukaktį, tikisi su-

Vidaus reikalų ministru. Vis dar 
tikiuosi, kad ir valdančioji koalici
ja, ir prezidentas atsikvošės. į to
kį atsakingą postą G. Furmanavi
čius skiriamas tuo metu, kai spren
džiamas žlugusio susivienijimo 
EBSW prezidento, kuris slapstė
si JAV, perdavimo Lietuvos tei
sėsaugai, klausimas, kai opozici
ja sako sieksianti atnaujinti parla
mentinės komisijos, tyrusios 
EBSW veiklą, darbą ir bandy
sianti išsiaiškinti, kokį vaidmenį 
bankrutavusiose įmonėse atliko 
G. Furmanavičius. Teisininkai pa
žymi, kad, skiriant G.Furmanavi-
čių VR ministru, nesulaukus spe
cialiųjų tarnybų pažymos apie jo 
veiklą, buvo pažeistas korupcijos 
prevencijos įstatymas, kitaip ta
riant — pirma paskiriame, o tik pas
kui žiūrime — ką paskyrėme. Pa
galiau pats G. Furmanavičius pri
sipažįsta, kad apie darbą, į kurį 
stumiamas, neturi jokio suprati
mo, jis net nežino, kad Lietuva iki 
2008 metų ketina pnsijungti prie 
Šengeno erdvės, pasak LRT žur
nalistės. Kaune „Furmos" pravar
de vadinamas G. Petriko bendra
žygis — Vfdaus reikalų minis
tras?! Tada aš atsiprašau! 

Provokacija, prieštaringas 
poelgis ar simbolinės 

reikšmės aktas? 
Kandidatai į minėtų ministerijų 

vadovus keičiasi vos ne kasdien, 
aiškinamasi, su kuo jie susiję, ko

kia jų praeitis, o kaip jie įgy
vendins, pavyzdžiui, švietimo ir 
mokslo politiką — nei koalicijai, 
nei Prezidentui, atrodo, nerūpi, 
bent jau tokio susirūpinimo vi
suomenė nepajuto. Mums, pa
prastiems žmonėms, ne tiek 
svarbu — Petras ar Antanas bus 
tas paskirtasis, mums svarbiau, 
kokia ir kaip bus įgyvendinama 
švietimo ir mokslo programa. 
„Nei man, nei daugumai žmonių 
nėra aišku, kuo p. R. Vaitkaus 
požiūris į švietimo politiką skiriasi 
nuo p. A. Antanavičiaus. Šiuo at
veju nuo ministrų daug kas pri
klauso", — stebisi politologas V. 
Laučius. 

Politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
pasišovę suteršti tyrą A. Peke
liūno vardą, gaus dar vieną 
antausį, žymiai stipresnį, nes jį 
smogs ne bet kas, o Mokslų aka
demijos profesoriai, greičiausiai 
dar šį mėnesį įvyksiančioje moks
linėje konferencijoje „Lietuva ta
rybiniais metais: pasiekimai ir 
praradimai", kurioje ketinama iš
aukštinti Sovietų Lietuvos laimė
jimus, jos pagrindu išleisti 750 
puslapių monografiją. 

„Prieš penkioiika metų tokio po
būdžio mokslinės konferencijos 
organizavimas būtų tiesiog neįsi
vaizduojamas, prieš dešimtmetį 
— provokacija, prieš penkmetį — 
prieštaringas poelgis, o dabar, 

rengti buvusio New York'o lietu
vių teatro foto parodą, gražiai 
atšvęsti. 
G.J. Aš esu teatralas — teatro 
žmogus. Režisierius. Dirbau Klai
pėdos dramos teatre. Mokiausi 
Klaipėdos fakultetuose, Muzikos 
akademijoje, dirbau pas rež. P 
Gaidį (ten apsigyniau magis-
trantūrą). Paskutinis spektaklis, 
kurį pastačiau Klaipėdos teatre 
— „Pasmerktieįi". 
L.T. Kokie planai? 
G.J. Noriu padaryti šitą teatrą to
kį, kad jis turėtų savo sezoną Man-
hattan'e, kad galėtų rodyti ne vie
ną spektaklį, kad jis būtų geriau
sias teatras, kaip ir priklauso bū
nant New York'e. Mes niekada 
nesilygiuosime į kažkokį žiūrovą. 
Mes stengsime išaugti iki Man-
hattan'o lygio. Ir aš manau, kad 
mūsų aktoriai įrodė, ką gali pa
daryti, nes jie puikiai šoka ir dai
nuoja. Norisi, kad New York'e lie
tuviai turėtų savo teatrą. Juk turi 
rusai, lenkai, žydai, o lietuviai — 
nieko. 

L.T. Gal nesakykime „šoka pui
kiai" — esu choreografė ir apie 
jūsų teatro artistų kūno judesį šiai 
dienai reiktų kalbėti atsargiau... 
G.J. Reikia dar padirbėti, bet pa
tikėkite, jei palyginsite su visais 
kitais, pamatysite, kad mūsiškiai 
— geriausi. 
L.T. Kuria kalba vaidinsite? 
G.J. Jokios kalbos problemos nėra. 
Aš galiu surinkti grupę, kuri vai
dins anglų kalba. Gavau tokį pa
siūlymą pastatyti anglų drama
turgo spektaklį arba šitą miuziklą 
išversti ir pastatyti. Amerikoje aš 
esu nežinomas, bet gal tai ir įdo
mu niujorkiečiams. 
L.T. Sutinku, bet turi būti lygis. 
G.J. Taip. Turiu sumanymą pa
daryti tikrai fantastinį miuziklą, 
nes turiu fantastinę medžiagą, turiu 
porą kompozitorių ir aš tikiuosi, 
kad mes šitai padarysime. 
L.T. Ar patenkinti festivaliu? 
G.J. Labai. Mus fantastiškai pri
ėmė. Esame labai dėkingi Marijai 
Remienei. Jei ne ji, mes nebūtu
me atvykę. Čia pajutome šilumą 
tokiame vėjuotame ir šaltame 
mieste, kaip Čikaga. 
L.T. Ačiū už pokalbį, linkiu sėk
mės įgyvendinat svajones. 

Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą, tokio turinio mokslinė kon
ferencija turėtų tapti nepaprastu 
simbolinės reikšmės aktu", — raš
te, adresuotame premjerui Algirdui 
Brazauskui, rašo Liudas Truska 
ir Henrikas Šadžius. Kodėl A. 
Brazauskui? Todėl, kad reabili
tuoti sovietmečio Lietuvą — sena 
senojo naujojo premjero svajonė. 
Maždaug prieš metus toje pačio
je Mokslų akademijoje buvo 
triukšmingai pašlovintas ilgame
tis LKP CK pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus jo 100-ųjų gi
mimo metinių proga — sovieti
nės gerovės ir išminties simbolis; 
dabar užsimota žymiai plačiau: 
bus įvertinti ne tik ekonomikos 
pasiekimai, bet ir jėgos, A. Snieč
kaus akimis žiūrint, trukdžiusios 
pasiekti dar didesnių laimėjimų, 
t.y. pasipriešinimo sąjūdis, disi
dentų veikla. Nesunku įsivaiz
duoti, kokiomis akimis į tą praeitį 
pažiūrės LTruskos tipo istorikai. 
Tikrai nepaprastos reikšmės ak

tas, brandintas visą nepriklauso
mybės laikotarpį. Drebėkit parti
zanai, politiniai kaliniai ir tremti-

Gruodis— stresų mėnuo 

švenčių. Ne paslaptis, kad šven
čių metu persivakjome, kai kas per-
sigeria. Tokia švenčių gausa silp
nina centrinę nervų sistemą, o ją 
būtina stiprinti. Viena iš liaudies 
medicinos priemonių — maudy
tis nervus raminančiose vaistinių, 
augaių antpilų ir karšto vandens 
voniose. 

Seni žmonės sakydavo, kad 
karštas vanduo ir kaitinimasrs 
pirtyje turi privalumus: proto 
a iškumą, žvalumą, atjaunė-
jimą, grožį, sveikatą, jėgą, gai
vumą, malonią odos spalvą, 
gražių moterų dėmesį. 

Žiemos mėnesiais ir ligos kim
ba greitai. Ypač greitoji sloga, ku
ri nesigydant praeina per septynias 
cienas, o gydantis — per savaitę... 
Išvengti slogos sunku, bet ap
sisaugoti galima, jei: 
1. nesinervinsite, vengsite įtam
pos, nes nuo jos sumažėja imu-
nogfobulinas A, kuris organizmui 
padeda apsisaugoti nuo virusų. 
Nepamirškite, kad tiek sioga, tiek 
gripas (infiuenza) — virusiniai 
susirgimai; 
2. dažnai plausite rankas, ypač 
prieš valgį. Virusai laikosi ant 
įvairių paviršių, kaip durų ranke
nos, parduotuvės vežimėliai ir t t . 
Kai tuos paviršius paliečia ser
gantis žmogus, virusai pasilieka 
iki trijų valandų; 
3. gersite daug skysčių, kurie 
drėkina gerkię. Skysčiai — ne 
tik vanduo, tai ir sultys, sriubos 
arbatos, kava. Ypač patartina 
gerti apelsinų sulčių, kuriose 
gausu vitamino C. Skysčiai pa
deda virškinimo organams, šlapi
mo apytakai; 
4. vartosite popierines nosinaites 
ir jas išmesite į specialų plastikinį 
maišelį, o čiaudant ar kosint už
sidengsite burną nosinaite. Ser
gant patariama turėti daugiau 
vienkartinių indų, kuriuos pavar
tojus galima iš karto išmesti. Jei 
namuose serga tik vienas žmo
gus, jo indus laikykite atskirai, 
plaukite su antibakteriniais skys
čiais; 
5. vėdinsite kambarius, taip pa
dėdami išsklaidyti virusus. 

Vartokite vitamino C (iki 2,000 
mg per cleną). Nevartokite pieno Ir jo 
produktų, nes juose esantys che-
mBolai skatina histaminų gamybą, 
nuo kurių varva arba užsikemša 
nosis. 

Nukelta i 4 psl 

SPALVŲ TIPAI (1) 

Artėja metų šventės, per kurias 
kiekviena moteris nori gražiai 
atrodyti. Šventėms reikia ruoštis 
iš anksto. Iš anksto užsisakyti 
pedikiūrą, manikiūrą, plaukų su
šukavimą ir t.t. Tik ne pasku
tiniu momentu! 

Daug ką galime ir pačios sau 
padėti. Visų pirma, nusistatykime 
kuriam spalvų tipui priklausome. 
Kai kalbame apie aprangą ir ma-
kiažą, turime žinoti, kad kiekvie
nam žmogui ne visos spalvos tin
ka. Visas menas yra jas tinkamai 
atrinkti ir suderinti. 

Visų pirma, spalvos turi derėti 
prie akių. odos, ir plaukų spalvos. 
Spalvos derinamos ir prie apran
gos. Gamtoje visos spalvos har
moningai dera. Moteris turi atsi
rinkti, išsiaiškinti, kokios spalvos 
yra „jos". Tokių spalvų tipų yra 
keturi, kaip ir keturi metų laikai. 

Pavasario tipas. Jam būdinga 
natūrali ir rausva odos spalva. 
Tokia oda būna labai šviesi ar 
persiko atspalvio. Akys — žyd
ros, žydrai žalios, šviesiai žalios, 
turkio ar alyvuogių spalvos. Plau
kų spalva — nuo blondinės, auk
so, medaus iki brunetės. 

Vasaros tipui — šviesi ar blyš
ki, kiek rausvo atspalvio oda. 
Netinka ryškios spalvos. Prie to
kios odos puikiai dera šalti ir ne
ryškūs tonai. Akys dažniausiai 
žalios, pilkai žalios, rudos arba 
mėlynos. Plaukai — šviesiai rudi, 
tamsūs, šviesūs ar tamsaus 
auksinio atspalvio (pelenų spal
vos blizgesys). 

(B.d.) 

Parengė J.T. 

ATSILIEPIMAI 
Gavome keletą laiškų — atsiliepimų į lapkričio 2d. publikaciją „Pa
sitikėjimas". -Šis laiškas atkeliavo iš Phenix, nors pasirašyta —Frank 
iš Chicago... Kalbos netaisėme. 

Perskaitėm „Draugą", tada perskaitėm „Bičiulyste" lapkričio 2d. 
2004. Perskaitėm (Pasitikėjimas). Nustebom, kad lietuviai tokiais 
klastotais keliais, taip braunasi į Ameriką. Cituoju: paskutines ei
lutes. „Ar jie ką nors apgavo, nuskriaudė? Ne, tikrai, ne". 

Taip, tikrai taip, jie daug ką apgavo, nuskriaudė... 
1. Apgavo Amerikos įstatinius. Žiauriai pažeidė Amerikos Kons

tituciją. Nuskriaudė, apgavo, padarė didelį nusikaltimą ir kitiems 
emigrantams, kurie norės atvykti teisingu keliu 

Apgavo Ameriką imdami priesaiką pilietybėje — melavo —sulau
žė visus Amerikos įstatus. Sužeidė melavo apgavo visus Amerikos 
teismus ir taip pat Lietuvos. 

Nuskriaudė, apgavo savo vedybinę priesaiką. Amerika yra visiems 
gera. Reikia nemeluoti ar apgauti, dar duoda kitiems tokį šunišką 
patarimą, kad jie labai gerai gudriai padarė. Gėda net skaityti. 
Cituoju: „Jie iš tų žmonių, kurie nekeikia Amerikos ant kiekvieno 
kampo." 

Gaila, kad jie iš tokių žmonių, laužo Amerikos įstatus ir Ameriką 
nori paklubdyti, tokiais žiauriais apgaulingais savo darbeliais. (...) 
P.S. Aš ir daug kitų Amerikos lietuvių, mylime ir daug jau padėjome, 
kurie atvyksta teisingu keliu. Perspėkite Dariu ir Danute, kad ne-
siskelptų per laikraščius kad jie taip apgavo tą Ameriką. Gėda baisu 
taip daryti! 

Atiduodu visą teisę, galite spausdinti kas Jums geriau patinka į 
savo „Bičiulystę". Atleiskite, kad nepasirašau, tik duodu savo vardą, 
o „Draugą" mano kaimynas dalinasi su manimi ir kitais. 

Sėkmės Jūsų „Bičiulystei". Ji yra reikalinga. 
Frank, 

Chicago 

Prašau žodžio 

Perskaičiau „Pasitikėjimą" ir tas straipsnelis vis nedavė man ramy
bės. Kai perskaičiau „Lietuvio iš Arizonos, Richardo" atsiliepimą, nu
tariau parašyti. 

Kai karui baigiantis, mano tėvas palikęs mūsų šeimą (du vaikai ir aš, 
dar negimęs), pasitraukė į Vakarus, ilgai nieko apie jį nežinojome. 
Dabar visi supranta, kad, kai sovietai nuleido „geležinę uždangą", tai 
užsidarė sienos ir buvo nukirstas kelias šeimų susijungimui. Nepasa
kosiu, kokį vargą patyrė mano brangi mamytė, jau atgulusi amžinajam 
miegui — daugelis apie tai daugiau ar mažiau žino. Neišvežė mūsų į 
Sibirą, mokėmės, baigėme aukštuosius mokslus. Pildant dokumentus, 
skiltyje „Žinios apie tėvą", rašydavome: „Dingęs be žinios." 

Daug vandens nutekėjo, kai pirmą kartą atsiliepė tėvas, pasirašęs 
ne savo vardu. Tik iš vieno žodžio, tesuprantamo mamai, ji nutarė, jog 
rašo tėvas. Tikiu, kad nuo tada ji gyveno viltimi vėl turėti šeimą. Pra
dėjome gauti siuntinius. Tai, žinoma, padėjo mums pasijausti tvirtes
niais, materialiai ne taip sunkiai besiverčiančiais. Po kiek laiko tėvo 
brolis mums pranešė, kad laiškus ir siuntinius siunčia tikras mūsų 
tėvas, kuris, jei tik galės, atvyks pasimatyti ir pasiimti mūsų į Ameriką. 
Tik jis neatvyko. Kaip supratome, bijojo. Aštuntame dešimtmetyje pra
sidėjo pavienių žmonių kelionės į JAV. 

Nežinia, kokias viltis turėjo mūsų mama, tik ji niekada daugiau 
netekėjo. Gal ilgėjosi ir laukė mūsų tėvo, gal tikėjosi stebuklo— ims ir 
sugrįš. Pirmasis į Ameriką išskrido dėdė. Grįžęs jis atsargiai pranešė 
mamai, kad tėvas gyvena su moterimi. Sako, kad vilties nebeliko nei 
mūsų išsikviesti, nei Lietuvą išvaduoti, o gyvenimas tekėjo sava vaga. 

Keturiasdešimtmečio proga tėvas pasirūpino mano iškvietimu į JAV. 
Sunkus buvo tas atvykimo ir susitikimo kelias. Galu gale, ilgai vargin
tas ir lauktas, susitikimas įvyko. Kas buvo keisčiausia, kad tėvas, pa
sitikęs mane oro uoste, pažino iškart — buvome panašūs. Tik, pake
liui, buvau supažindintas su jo istorija. Jis jau seniai buvo vedęs ir tu
rėjo kitą šeimą. Turėjo du sūnus, t.y. mano brolius. Perspėjo, kad jo 
šeima laukia ne brolio, bet pusbrolio, t.y. tėvo brolio sūnaus. Aš buvau 
tokiame šoke, kad norėjau išlipti iš automobilio ir tuojau pat sugrįžti 
namo, į Lietuvą. 

Mano tėvas verkė. Mes ilgai šnekėjomės — jis man aiškino ir aiš
kino, kad nebūtų galėjęs atvykti į JAV, jei būtų pasisakęs tai merginai, 
vėliau — būsimai žmonai (ji turėjo giminių Amerikoje, o tie galėjo juos 
iškviesti iš lagerio Vokietijoje ir laiduoti), jog vedęs, turi vaikų... į Lie
tuvą grįžti bijojo, nes žinojo draugų likimą — juos išvežė j Sibirą — 
1941 metais... Jo žmonos giminės ir artimieji nežinojo apie mus. Ves
tuvės, jungtuvės bažnyčioje, vaikų krikštynos... Pasiturintis žmogus 
(buvo baigęs VDU), prasigyvenęs JAV, siųsdavo, pasislėpęs nuo savo 
antrosios šeimos, pirmajai šeimai siuntinukus. Lyg bandydamas taip 
išpirkti kaltę. Kai tėvas mirė, pamotė atrado kažkur pašieptus mūsų 
laiškus. Nuo to laiko ji sužinojo kitą tiesą. Bet tik broliai apsilankė Lie
tuvoje, susipažino su mūsų šeima. Pamotė apie tai nesužinojo — jau 
vyresnio amžiaus, buvo bijomasi dėl jos sveikatos... 

Iki šios dienos, nors tėvas jau ir miręs, taip ir nusinešęs „paslaptį" j 
kapus, mano pamotė nenori pripažinti, jog mes esame, jog ir mums 
priklauso dalis tėvo palikimo... Nesibylinėjame. paliekame Dievo valiai. 

Taip, mano tėvas apgavo JAV įstatymus. Sukūręs antrąją šeimą gy
veno gerai. Ką jis jautė viduje — sunku pasakyti, matyt, išgyveno. No
rėjo mus visus aplankyti arba pamatyti. Tik baimė jį kaustė, kad išaiš
kės ilgus metus slėptas melas. 
Ar turiu teisę smerkti, pykti? Kaltas ne jis, kaltas laikmetis, karas. Gal 

ir mes būtume gyvenę geriau. Nebuvo lemta. Mano išvada — nesku
bėkime smerkti dėl vieno ar kito susirasto išeities kelio. Lietuvoje gy
venti sunku. Ir prošvaisčių nesimato. 

Jonas, šiuo metu gyvenantis kažkur Amerikoje. 
(Redakcija, autoriaus prašymu, pavardes neskelbia.) 

i 
Pigiai', greitai, gerai, 

savo ir kliento "amuose da^au: 
antakių ir 
blakstienų 
dažymą. 

\IRENA 

,įf 

korekciją, 
pedikiūrą, 
manikiūrą, 
makiiažą. 

773-376-0395 
Sfigtrton Park 
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ADVOKATAS irvisia*™^ 
,- •• u- • , klausimai. 
12 metų imigracijos biznyje! 
570 LAKE COOK ROAD. SUITE 318. DEERFIELD, IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 

-m 
„Bičiulystės" anketa 

Skaičiau „Bičiulystėje" Vytau
to Visocko reportažus, sprendžiau 
Algimanto Šaduikio kryžiažodžius 
lietuviška tematika, neleidžian
čius užmiršti Lietuvos istorijos ir 
geografijos, nepriduodama tam 
per didelės reikšmės, priimdama 
viską, kaip čia sakoma ,,for gran-
ted"... O praėjusį antradienį ne
radau jos antradeniniame „Drau
go" laikraštyje. Negi jau jos nebe
bus? Būtų labai gaila. Tikriausiai 
ne aš viena išsigandau, nes dau
guma spėjome prie „Bičiulys
tės" priprasti. Apsidžiaugiau, ra
dusi pranešimą, kad ji pasirodys 
penktadienį. Be jos „Draugas" 
būtų nuobodesnis. 

Aureli ja Dobrovoiskienė 
Čikaga 

„Vaiduokliai" 

Netikėjau, kad net po „vaiduok
lių nakties" jų vis dar atsiranda — 
Elenos Zakarauskienės asmeny
je, kuri labai netaktiškai atsiliepia 
apie red. Ligiją Tautkuvienę bei 
jos žurnalistinį stilių, ir redaguoja
mą „Bičiulystę". Atrodo, jog čia 
yra vidaus žinovo darbas. Taip, 
LigijaTautkuvienė pasižymi sa
vais griežtais ir tiesioginiais, į 
vilną nevyniojamais, klausimais, 
ir savais griežtais komentarais. 
Dėl tokių jos savybių, niekas ne
turi teisės jos veiksmus vadinti 
nachališkais ir abejoti jos žurna
listiniu mokslu. Jos mokslų žiny
nas priklauso jai, ir ji neprivalo 
duoti niekam jokios atskaitomy
bės. Patarčiau „vaiduoklei" nusi
imti fanatiškumo akinius, nusi
mesti tą voratinklių skydą, pa
žvelgti tiesai į akis neslapukau
jant. Kas liečia kitus lietuviškus 
„laikraštukus", reikia neužmiršti, 
jog jie čia jau yra ir jie bus. 

Kas dėl „Draugo" ir „Bičiulys
tės", tai, atrodo, jog jie vienas ki
tam reikalingi. 

Albinas Hoffman, 
Čikaga 

Manau, kad „Bičiulystė" yra jau pa
siteisinęs ir būtinas „Draugo" prie
das. 

Marija Remienė 

„Bičiulystę" skaitome ir džiau
giamės. 

Rūta Staniulienė 
Čikaga 

Kai dar buvau „Draugo" direk
torių taryboje — balsavau „už" 
..Bičiulystę". 

Dr. Kazys Ambrozait is 

Visa mūsų šeima mėgsta skai
tyti šį priedą. Pageidautumėme 
daugiau straipsnių apie mitybą, 
produktų derinimą. Labai mėgstu 
dr. Felicijos Jančiukienės šiais 
klausimais rašytus straipsnius. 

Irena Miagkova, 
Čikaga 

„Bičiulystė" yra būtina. Gal rei
kėtų apklausas surengti rengi
niuose tiesiogiai — taip būtų 
išvengta „dvikojų triušių" ano
nimų. Jiems būtu nuostolis, o 
Jums rezultatai užtikrinti. 

Gal nereikėtų kreipti dėmesio į 
kokio profesoriaus nuomones... 

Skaitytoja iš Čikagos 
pietinių priemiesčių. 

Kad „Bičiulystė" reikalingas ir 
net būtinas priedas — tvirtina 
skaitytojai iš VVausau, Wi, 

..Bičiulystė" — reikalingas prie
das. Linksmų Jums šv. Kalėdų ir 
laimingų 2005 metų, leidžiant 
„Bičiulystę". 

Julija Kontautienė 
Centerville. MA 
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uodžio 14 d. BIČIULYSTE 

TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

MORTGAGE. INC Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

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

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 
-Neturite pinigų pradiniam įnašui? 
-Silpna kredito istorija? 

Skambinkite 
jau dabar! 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, IL 60439 

T E L : 
FAX. 

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

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 
liinois ResiCentiai Mo^gagę .jcensee 

IS MŪSŲ ISTORIJOS 

„Sentėvių atmintis ir kerštas 
užsidega manyje..." (4) 

PRO AUTO 
MIDVVAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups " 

Varikl ių pakei t imas. Stabdžiai 

T ransmis i j os ir sankabos 

E lek t ros ir v i r in imo darba i 

^Sr^Si TB BE1 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission Į Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | VVIding 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton, 
Skotoe, IL 60077 

Pats laikas 
užs ip renumeruo t 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, 50629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų įdo
miu laikraščiu! 

- ^ k m Ą d i e m s , gruodžio 19 d. 
Dari jus. Gerdvilas, Nemezijus, 
Rimantė . 

P i r m a d i e n i s , gruodžio 20 d 
Daugardas , Gražvilė, Teofilis. 

Antrad ien i s , gruodžio 21 d. 
Girenė. Honoratas , Norgaudas. 
Tomas. 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S Ū C I A I E " Nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas 

Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant 

Mob. 773383 4544 
Ofisas 847 673 9500 
aksas 847 673 9501 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 

; Gandu.'; kariti ir Salti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išstriešimut į gumtų. 
Priimami užsakymai įvairioms progoms. 
Lemonto , Darbo laikas: mieste Į§ 

K'MK ST ? 
i i 3131* 

CANAmr.z 

I-V VI- 10v.r.-5v.p.p. 
I0vr-7w Vll-10v.r.-3v.p.p. 

630 257 6020] 

Kalendorius 
Vardad ien io ! 

g r u o d ž i o 1 4 d . — 2 1 d . 

Antradienis, gruodžio 14 d. 
Alfredas, Augenis, For tūnatas , 
Kintvilė, Tarvainas. 

Trečiadienis, gruodžio 15 d 
G a u d e n i s , J t i s t a s , Kr i s t i j o 
nas . 

Ketvirtadienis, gruodžio 16 d. 
Adas, Alina, Albina, Audronė, 
Vygandas. 

P e n k t a d i e n i s , gruodžio 17 d. 
Drovydė, Jo lanta , Mantgailas, 
Nemira , Olimpija. 

Š e š t a d i e n i s , gruodžio 18 d. 
Eivilė, Girdvilas, Gracijus, Vy-
kan tas . 

RENGINIAI 
Meno mokyklėlė maloniai kvie

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

Koncerto 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. 

Lemonto PLC gruodžio 19 d. 
12:30 v.p.p. didžiojoje salėje — 
kalėdinis pabendravimas. Staius 
užsisakyti pas Aldoną Palekienę, 
tel.: 708-448-7436. 

IEŠKO DARBO 
"Valau greitai ir gerai gyvenamuo
sius namus, condo, ofisus. Gyvenu 
VVoodridge. Tel.: 630-379-1193, 
Jūratė. 
"Galiu pakeisti savaitgaliais ir pir
madieniais Evanston'e ir apylinkė
se. Vairuoju automobilį, turiu patirtį. 
Tel: 847-328-2752, Ingrida. 
"Galiu prižiūrėti Jūsų vaikus savo 
namuose Vilta Park miestelyje (tarp 
K'mgery Rd ir Roosevelt Rd). Te l . : 
630-516-9072, Dalia. 
" 6 0 metų vyriškis gali prižiūrėti 
žmones. Susikalba lietuviškai, 
rusiškai. Tel.: 708-369-2696, 
Virgini ja. 

VITAMINAS E 400 — grožio ir sveikatos vitaminas 

Vitaminas E 400 arba Tocoferoli acetati, yra vienas iš organizmo iąs-
telių membranas saugančių komponentų. Vitamino E trūkumas daž
niausiai paveikta reprodukcinę raumenų bei širdies kraujagyslių sis
temą. Šį vitaminą labiausiai patartina vartoti vyrams, patinantiems stre
są, daug dirbantiems kompiuteriu ar užkietėjusiems rūkaliams. 

Vitaminas E 400: lėtina senėjimą, gerina potenciją, apsaugo vy
riškas iąsteies nuo pažeidimo laisvaisiais radikalais, prostatoje ne
leidžia atsirasti piktybiniams pokyčiams. 
Pastaba: per didelis vitaminų kiekis gali padidinti kraujo spaudimą. 
;;:::;:;:::::::::.:; • ' : • : 

Smegenų gimnastikai 
Rev. dr. E. Gerulis. 
Sugalvokite ir parašykite 50 žo
džių, kurie baigiasi galūne -na 

Kryžiažodis | 6 
Lietuva, didvyrių žeme! 

Gruodis— stresu mėnuo 

Atkelta iš 3 psl. 

Labai svarbu sveikai maitintis. 
Nuo seno žinoma, kad peršalimo 
iigas padeda įveikti geras vištie
nos sultinys. Reikia pirkti tokių 
vištų {pvz., Perdue) mėsą, kurios 
buvo auginamos organiniais pa
šarais. 

Tik pajutę prasidedančią slogą, 
tuoj pat užsikabinkite puodelį pie
no, įmeskite 4-5 skilteles smul
kinto česnako, užvirkite, nukoš-
kite, išspauskite česnako gaba
liukus ir, įdėję šaukštą medaus, 
gerai išmaišykite, išgerkite, atsi
gulkite. Pasiruoškite keletą marš
kinėlių pakaitai, jei prakaituosite. 
Šį receptą galite vartoti, jei ne
sate alergiškas česnakui. 

Taip pat gerai padeda echina-
cea augalo šaknų arbata. Tose 
šaknyse yra virusus naikinančių 
medžiagų. Echinacea ekstrakto 
galite nusipirk! „VVhoole Food" 
arba „Health Food" parduotuvė
se. 1 arb. šaukštelį ekstrakto 
puodeliui karšto vandens. Gerki
te 4 kartus per dieną. 

Parengė J.T. 

Janina Kubiliutė, Julius Pastar
nokas „VERSMĖS" 

Tautos ekonominio ir dvasinio 
gyvenimo eigą formuoja kūrė
jai, laiku paskleisdami naujas 
idėjas, kurios ne tik generuoja 
savąją epochą, bet palieka ir 
neišdildomas žymes ateinan
čioms kartoms. 

.Aušros" laikraščio (1883. III. 
-1886.VI. išėjo keturiasdešimt 
sąsiuvinių, sujungtų į dvide
šimt devynerius sąsiuvinius) 
laikmečio šviesuoliai atliko 
taurią, kilnią, netgi neperverti
namą, o gal net... iki šios dienos 
deramai neįvertintą, istorinę, 
kultūrinę, švietėjišką misiją, 
skatinančią tautinį atgimimą. 

Šio rašinio veikėjas — „Auš
ros" gadynės kertinė asmenybė 
Andrius Vištelis. 

Nūdienos literatūros tyrinė
tojas Jonas Trinkūnas sampro
tauja: 
— jis — vienas iš lietuvių at
gimimo pradininkų — kūrėjų, 
— sudėtinga ryški asmenybė, 
simbolizuojanti dramatišką 
Lietuvos prisikėlimo laikotarpį, 
— daugiausia padarė, kad at
sirastų „Aušra". 

Aušrininkas Vištelis nėra tik 
istorinė asmenybė, kuri pasiro
do lemtingais istorijos laikotar
piais. Tokie žmonės paprastai 
būna naujos epochos skelbėjai 
ir jos kūrėjai. 

Tautos dvasia — „tas jaus
mas, ta galybė, staiga prabilo 
per išrinktuosius" (Sofija Ky-
mantaitė-Čiurlionienė, 1886-
1958). (...) 

Pradininkų energija — vers
me — naudosis ne tik amžinin
kai, bet ir ainiai. 

Tad kodėl apie Vištylį iki šiol 
mažai žinoma? 

Kodėl nesulaukia žymusis 
aušrininkas tinkamo įvertini
mo ir pagyrimo? 

Andrius troško turėti bičiulių, 
bendraminčių. Deja, draugai 
ateina ir nueina, o priešų dau-

•ąm DATOS 

Kalendorius 

Gruodžio mėnuo 
21-o j i d . — Ž iemos So ls

t i c i j a . 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

Jei šiomis dienomis gausia pa
snigs, vadinasi, 'aukite 2tšSna 

Gruodžio mėnesio dienomis iškritęs 
sniegas dažnai ištirpsta, c jei naktį iš
kritęs sniegas pasilieka ant medžių 
šakų, tai jis išliks ir ant žemės. 

Muses gruodį prabunda ir skraido 
po kambarius prieš atšilimą 

Jei sniegas savo svoriu lenkia 
medžių šakas, kitais metais bitės pn-
neš daug medaus, o metai bus der
lingi. 

VEIKATA- PATARIMAI 

Ruošdamiesi j medžioklę, pasižiū
rėkite j šunis. Jei šunys voliojasi snie
ge, verčiau neikite į mišką, nes ten jus 
užklups didele pūga. 

Persisaldžius— būtinai gerkite liep
žiedžių arbatos. 

Grikių košė kraujyje sumažina cho-
iesterolio kiekj. 

Sergantiems reumatu patariama 
maudytis karšto vandens vonioje, j 
kūną reikia jptlti baltegiių aliejaus. 

PASTEBĖJIMAI 
Bet kuriuo metu laiku sveika mie

goti prie atviro lango. 

Šviečia saulė ir gruodį, tik ma-

Sudarytojas Algimantas 
Šaduikis (Vilnius). 
VERTIKALIAI: 
1. jrašykite praleistą žodį seno
vinėje patarlėje apie meilę: 
..Širdžiai tinka, — ir... limpa." 2. 
Sidabrinis LDK pinigas, turėjęs 
lazdelės ar laivelio pavidalą 
(apyvartoje buvo XIII-XV am
žiuje). 3. Vieno iš lietuvių rašti

jos pradininkų J. Bretkūno reikšmingiausias darbas (ori
ginalių ir kompiliacinių pamokslų rinkinys). 4. Senovės 
lietuvių ir prūsų tautinis gėrimas. 5. Pastatas linams džio
vinti ir minti. 6. Rašytojas, romano „Vilniaus džiazas' au
torius. 8. Kieto vaisiaus ar daržovės nugraužtas likutis. 
10. Lašo sinonimas. 11. Rajono centras „patubdytas" upių 
slėnių išraižytoje Aukštaičių aukštumoje. 15 Žurnalistas 
parašęs apie menininkus ir muziką (..Karaliai be karūnos'. 
..Kabantis sfinksas", monografijų apie Beatričę Grincevičiutę. 
Juozą Miltini' ir kt). 16 Kino režisierius, kinotyrininkas. pastatęs 
filmus „Žydrasis horizontas'', „Kalakutai" ir kt. 20. Vienas mar
giausių ir gražiausių Lietuvos mažųjų paukštelių. 21 
Žinomas birbynininkas, ilgametis Lietuvos ansamblio 
artistas ir meno vadovas. 25. Žemaitiškai — iiga virvė, 
nusagstyta meškerėmis, leidžiama j jūrą menkėms arba 
plekšnėms gaudyti. 26. Prielinksnis, vartojamas žymint 
vietos ar laiko ribą. 29. Šakotas vaistinis pievų ir krūmų 
augaias smulkiais lapeliais ir geltonais žiedeliais. 33. Kurpių 
dirbėjas, batsiuvys. 34. Personažas iš V.Krėvės kūrinėlio 
„Bobulės vargai". 35. Žčkų sūnus, minimas T Tilvyčo sa
tyrinėje poemoje ,,Usnyne". 36. Trumpas, paprastai pa
stovus sakinys ar žodžių junginys, frazė. 40 Respub
likos dainininkas, operos veteranas. 41. Gydytojas, fizio
logas MA akademikas, kurio iniciatyva Kaune pastatyta 

za< šildo 

Akių, ausų, nosies ir gerklės ligų Universiteto klinikų 
rūmai. 45. Istorinė baltų žemė tarp Nemunėlio, Lėvens, 
Šventosios aukštupių ir Dauguvos. 46. Trakų miesto 
pakraštyje tyvuliuojantis ežeras. 

HORIZONTALIAI: 
7 Žemaitės apsakymas. 9. Vilniaus lengvaatletis, Toki
jo olimpinių žaidynių dalyvis. 12. Rašytojos Gabrielės 
Petkevičaitės slapyvardis. 13. Istorinė, geografinė ir et
nografinė Lietuvos dais. 14. Poetas, kartu su A Zebriūnu 
parašęs scenarijų kino filmui „Velnio nuotaka" (pagal K. 
Borutos „Baltaragio malūną"). 17. Senovės lietuvių 
šventove (paprastai medžiais apaugęs piliakalnis su 
šventu aukuru). 18. J. Karnavioaus opera 19. Lietuvių ir prū
sų kilmingasis, vadas. 22. Istorikas, veikalo „Didysis prū
sų sukilimas" ir kolektyvinio darbo „Lietuvių karas su 
kryžiuočiais autorius. 23. Apinkybinis žodefe, rodantis ko 
nors atlikimą ar rvykrną. 24. Kino režisierius, sukūręs moks-
>o popuharin'rno filmus ..Skriskite baltosios gulbės", 
Tėvų kalbą pamilęs, save pamiršau", „Nuo asilo iki 
mąstytojo, arba ,,Šis tas apie informaciją'" 27. Dailinin
kas, grafikas, sukūręs estampus „Šeima', „Darbas", 
„Pavasarėja". „Vilniaus legendos". 28. V. Krėvės istori
nė drama 30. Dygi piktžoiė. 31. Prabangus pramoginis 
renginys, kuriame dalyvauja garsenybės. 32. Ežeras 
Anykščių rajone, dar žinomas ir Jurgėliškio ežerėlio 
vardu. 37. Dailininkas, skulptorius, poetės S. Nėries vy
ras. 39 Vienas iš nusigyvenusių gaspadorių Pečiūrų 
A.Vienuolio kūrinėlyje „Pavainikė". 39. jminkite senovi
nę lietuvių liaudies minklę: „Kokios žąsys eina j vande
nį?". 42. Lėvens kairysis intakas. 43. Pagrindinė mintis, 
dažnai kartojama ir pabrėžiama. 44. Graži, gražesnė už 
visas kaimo merginas, samdinė auklė A.Vienuolio ap
sakyme „Gediminaitė ir mužikas". 47. Kuršių nerijos 
žvejų (kopininkų) burinė valtis. 48. Nusipelnęs mokyto
jas, vaikų pamėgtas poetas („Genių kalvė", „Vyturių 
vainikas", „Drevinukas", „Milžinų šaukštas"). 

gėja... 
J i s priklausė tokiai padermei 

laisvaminčių lietuvių, kurie 
nuolat kliūva galingiesiems. 

Apie tokius veikėjus nutyli
ma. J ie ignoruojami arba nieki
nami. Gal todėl Vištelis nesu
laukia įamžinimo? 

Op!Op! Kas ten?Nemunėli, 
Ar tu mane šauki? 
Ar tik tykų vandenėlį 
Pliuškendamas sau plauki? 
Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą 
Ir jauti, kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj man skauda 
Iš didžiausio nuliūdimo 
Ir kančių daugybės 
Dėl tėviškės sunykimo 
Garbės ir didybės?.. 

Populiari ši daina — Lietu
voje devynioliktojo ir dvidešim
tojo šimtmečių sankryžoje. Dai
navo žmonės apie laisvės ilgesį, 
karčią nedalią, carinę priespau
dą. Dainavo, bet nežinojo, kas 
šių eilučių autorius. 

Žinojo tik retas inteligentas, 
nes perskaitė 1883 metais 
„Aušros" antrajame numeryje 
eilėraštį „Regėjimas". Parašas 
— J. A. V. L (Muziką sukurs Jo
niškio bažnyčios vargoninin
kas J . Dryja-Visockis. Vėliau 
patobulins komp. J. Naujalis) 

Prof. Vincas Mykolaitis-Pu
t inas (1893-1967), kalbėdamas 
apie pirmąsias „Regėjimo" stro
fas, pripažins: „... Šie posmai 
yra vieni iš geriausių visoj 
„Aušros" poezijoj." 

(...) „Aušroje" inicialai slėpė 
pavardę Vištelio, kuris save 
vardino Višteliausku bei Vište-
levskiu. Literatūrinius kūri
nius pasirašinėjo Lietuvio sla
pyvardžiu. Pasižymėjo kaip ro
mantinių tendencijų poetas. 

Pasak literatūros istoriko Vinco 
Kuzmicko (1936-1982), reto ku
rio lietuvių rašytojo gyvenime 
būta tiek nutrūktgalviškų nuo
tykių, tiek klajonių, kovų, skur
do, kančių, nelaimių, kiek jų te
ko Vištelio — vieno žymiausių 
„Aušros" poetų — daliai. 

Nė vieno iš jo bendražygių 
vardas neapgaubtas tokia tirš
ta legendų ir prasimanymų 
skraiste. (...) 

Argentina. Buenos Aires. Be
protnamis CHospital Marcedes) 
Kale Kaseros gatvėje. 

Vištelis nesilaužė į šito namo 
duris. Nesiveržė pro šiuos lan
gus. Gyvenimas atsisuko į jį 
siaubinga veido puse... 

Atrodo vyresnis, negi iš tik
rųjų yra. Niūri išvaizda. Gilios 
raukšlės kaktoje. Suraukti an
takiai. Akys žvelgia rūsčiai ir 

Atsakymai 
(15) 

Lietuvos 
senovė". 

Vertikaliai: 
1. Ganiklis. 
2. Rikis. 
3. Obelėlė. 
5. Nida. 
8. Lobis. 
9. Kielė. 
12. Periius. 
13. Bėralas. 
14. Skiedra. 
15. Piršlys. 
22. Danga. 
23. Tarmė. 
27. Indeksas. 
28. Ozas. 
30. Ežia. 
31 . Akmuo. 
32. Šėkas. 

Horizontaliai: 
4. „Vienybė". 
7. Piliakalnis. 
10. Kopa. 
11. Akis. 
13. Brisius. 
16. Ietis. 
17. Ilgis. 
18. „Ula". 
19. Ona. 
20. Ema. 
21.Uša. 
24. Žukas. 
25. Kazys. 
26. Sapiega. 
28. AGRO. 
30. Elmė. 
33. Lauknešėlis 
34. Purslai. 

klausiančiai. Dešimtmečiaj pra
slinko po jaunystės kovų. Žaiz
dos sugijo. Kaulai suaugo. Ta
čiau vis vien nepaliaujamai 
varsto diegliai randuotą kūną. 
Primena ir primena — niekaip 
neleidžia pamiršti — mūšių. 

Tačiau dar skaudesnės — dva
sinės traumos. Nuo tokių su
krėtimų — sielos skausmų — 
neįmanoma pasveikti... 

Nepraeina, nenuslūgsta įky
rus galvos svaigulys, su kuriuo 
— lyg su šešėliu — priverstas 
susitaikyti. Šitiek metų praėjo, . 
o j is vis sirguliuoja. Dvasi-, 
niame, kūrybiniame žmogaus 
gyvenime esti daug kas neaiš
ku, nepažįstama. Daug kas ne
telpa į žinojimo dėsnius. Jo vi
diniame pasaulyje vyksta kaž
kas nepaprasta ir paslaptinga 
— nesuprantama medikams ir 
prižiūrėtojams. 

Nejau netikėtas, nelauktas, 
staigus posūkis Gyvenimo kely
je — į beprotnamį — ištrins jo 
vardą iš tėvynainių atminties?.. 

Tačiau vis dar nesilpsta Viš^.< 
telio dvasia, nors pažymėta b e 
protnamio tamsos ženklu. 

Yra tokių senolių — užsispy
rėlių, kurie įsitikinę savąja tie
sa, nepaisant, kaip klostosi da
bartis. Tiki ateitimi ir šviesa! 

Tokios yra Andriaus nekin
tančios lingvistinės fantazijos, 
apie lietuvišką rojų, apie tai, 
kad Adomas ir Ieva kalbėjo lie
tuviškai. 

Tačiau visa tai teturi vieną 
tikslą — iškelti, išgražinti, įpras
minti lietuvybės idėją. Bet poe
tas nėra apkvaitęs šovinistas. 
Vis dėlto jis — Europos pilietis, 
kovojęs Garibaldžio pulkuose. 

Vištelis net apie ,,Europos uni
ją" galvoja: „... Aš nuo unijos 
nesibaidau, ale tą uniją turime 
pirma sutverti ar tai su Lenki
ja, ar su Maskolija (Rusija — 
J.P.) ar su Vokietija, ar su viso
mis žemėmis ir gentimis (tau
tomis — J.P.) krūvoje, bile tik 
kiekviena gentė ant savo žemės 
būtų pati savo ponia ir valdon-
ka" (Argi tai ne projekcija į 
tautų vienybės modelį — da
bartinę Europos sąjungą?) 

1903 metai. Rašo: 
„Brolužiai. Sentėviai. Nepa

mirškite mano silpnų žodelių... 
Kada mūsų garbingoji ir my

limiausioji gimtinė bunda ir ke
liasi iš miego, reikia mums iš visų 
sylų (suprask — jėgų — L.T.), 
kiek kas pajėgia, gelbėt— ju
dint visus sąnarėlius, įkvepiant 
į juos purų oro kvapą, nes ne-
preiteliai mūsų visokiu būdu 
stengiasi nuslopinti ir užtroš-
kinti mūsų darbus. 

Taikykitės, brolužiai, kaip ga
lėdami, nesiriekit ir nesipykit, 
nes neprieteliai mūsų iš to džiau
giasi ir naudojasi" („Vienybė 
lietuvninku", Nr.39). 

Protingi žodžiai iš... beprot- . 
namio. 

JŪSŲ NUOMONE 

„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.BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

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

Visiems iš anksto dėkojame. 
„Bič iu lystės" redakcija 


