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KALĖDOS — viena svarbiau
sių krikščionių religijos švenčių. 
Švenčiama beveik visų krikščio
nių gruodžio 25 d., tradiciškai mi
nimos išvakarės šv. Kūčios, do
vanojamos dovanos. 

Krikščionių bažnyčia šią datą 
sieja su Kristaus gimimu. Dau
gelis kalėdinių papročių — ne
krikščioniškos kilmės, perimti iš 
senųjų žiemos saulėgrįžos šven-
čių. 

Šią artima žiemos saulėgrįžai 
datą lėmė daugiausia misio-nie-
rių, vertusių j krikščionybę se
nųjų religijų tikinčiuosius, šventu
sius šventes šiuo žiemos laiko
tarpiu, pageidavimai. 

Daugelis krikščionių stačiatikių 
naudoja senąja kalendorių ir 
švenčia Kalėdas sausio 6-ąją. 

Kalėdos 
Prikrauk dar malkų! 
— Vėjas šiandien šaltas! 
Bet tegu jis švilpia, jeigu nori, 
Mes švęsime Kalėdas 
jaukiai ir linksmai. 
Seras Walter Scott, 1771-1832, 
škotų prozinininkas ir poetas. 
Marmion. 

*** 

Ei, Kalėdos! Šventė ši — 
Nuotaka baltoji! 
Šiandie tu pas mus vieši. 
Su visais kvatoji. 

Platūs vieškeliai — balti. 
Žirgai pusnį spardo. 
Eglių bokštai apsnigti,— 
Tai pilis be vardo. 

Ko šarmoti taip ilgai? 
— Nuotaka važiavo! 
Ko rausvi jaunų veidai? 
— Nuotaka bučiavo! 

Kas už šydo — paslaptis? 
Už to balto šydo 
Saule teka ateitis? 
Ar krauju pražydo? 

Ei. Kalėdos! Laimė mūs — 
Tolima, miglota! 
Kaip varpelis neramus. 
Kaip išbalę plotai. 
1928 m. Salomėja Neris 

Kalėdos. Kalėdos — 
Liūliuoja varpai. 
Kalėdos, Kalėdos! 
dainuoja vaikai. 

Ir žalios eglutės prie 
apsnigto kelio 

WEEBSBBM 
Filmuoja Amerikos lietuvių televizija 

Ligijos Tautkuvienės fotoreportažas 

Pirmieji ALTV vedėjai Kcr ? M a M M i 

Prisipažinsiu, niekada neteko 
būti lietuvių pamėgtame „Bunke
ryje". Žinojau, kad Arvydas Re-
neckis kuria projektą ..Naujųjų 
metų sutikimas", ir, nors specia
laus kvietimo negavau, žurnalis-

••vyclas 

tinio smalsumo pagauta, šešta
dienio vakarą (gruodžio 18 d.) 
ėmiau ir pravėriau „Bunkerio" duris. 
Lauke, už durų, — žiema, prisi
minusi, kad jau reikėtų sniego, 
šiek tiek jo pabarstė, šiek tiek 

METŲ ŽMOGUS 
Tradiciškai 38-ąjj „Metų žmogų" 

išrinko Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus. Juo tapo Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV ir 
Meksikai Vygaudas Ušackas. 

| Willowbrook pokylių salę susi
rinko daug garbių svečių. Tarp jų 
— senatorius Richard Durbin. kon-
gresmenas John Shimkus. Len
kijos respublikos ambasadorius... 

Pokylį pradėjo Sigita Balzekie-
nė. suteikusi žodį ne vienam svei
kintojui. Kalbėjo ir ambasadorius 
Vygaudas Ušackas. 

Pavyko ir man trumpai pakal
binti išrinktąjj. Buvo įdomu — ar 
dar atsimenąs žemaičių tarmę. 
Ambasadorius, nieko nelaukda
mas, tuoj „pradieja rokoutis že-
matiška". — Ar prisidėjo prie Jūsų 
titulo krepšinis?— klausiu amba
sadoriaus. — Be abejonės. Tai, ko 
gero, daugiau, nei kas kitas, iš
skyrus mano tiesioginį darbą. 
Džiaugiuosi, kad Lietuvą po visą 

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Vygaudas Ušackas. 

pasaulį vienija mūsų meilė krep
šiniu. — Kaipšvenčate Kalėdas9 

— Lietuvoje visada su savo šei
ma, o čia — tradiciškai vyksime 
pas dėdę Stanley Ušacką į Flori
dą, kur apsilankys ir Kalėdų sene-

s (praeitais metais ambasadoje 
tokias pareigas ..ėjau" aš pats). — 
Ambasadoriaus,neseniai atžymė
jusio savo 40-metį. garbei, susirin
kusieji sugiedojo ..ilgiausių metų". 

Stefa Tamoševičienė 

Viršūnes j dangų šlamė
damos kelia. 
Kalėdos. Kalėdos! 
jau eina pas mus. 
jau lanko giružę, 
laukus ir namus. 

Jau supa mūs širdį, 
/džiaugsmu ją pripildo 

Ir skambanti ..Glorija" 
/sielą mūs šildo. 

Kalėdos. Kalėdos! — 
varpeliai skambės 
ir gimusiam Kristui 
mūs meilę kalbės. 

O Kūdikio meilė, kaip 
saulė auksinė. 

Per amžius gaivins 
mūsų žemės krūtinę. 

Vytė Nemunėlis 

šaltuko mestelėjo, o viduje buvo 
šilta ir gana jauku. Renginio or
ganizatoriai šurmuliavo, jaudi
nosi — artėjo „lemiamoji" valan
da — filmavimas. 

Publikos susirinko įvairiausio 
amžiaus ir plauko. Šalia trečia-
bangių jaunimėlio, būriavosi kiek 
vyresni ir išeivijos atstovai. 

Ne viename renginyje vis matau 
tuos pačius veidus. Vadinasi, jie 
domisi, stengiasi būti kartu. Vie
ną kitą pakalbinau. 
Arvydas Reneckis. Šitą projek
tą kūrėme kartu su Karile Vaitku
te. Ramune Rakauskaite („Ame
rikos lietuvis", ALTV), Tadu Dun-
čia („Savas radijas", „Margutis Z). 
Jsijungė ir jaunimėlis — Karolina 
Butkutė (16 m.) ir Domas Bartkus 
(18 m.) su įvairiais pasiūlymais. 
Svarbu, kad jaunimas drąsus, 
nepasimeta. 

Gyvenimo vertė (tęsinys) 
Raminta Vosyliūtė 

„Bičiulystės" Nr. 18 (gegužės 
14 d.) rašėme apie 28 m. Ra
mintą Pusnikienę, patyrusią di
delę nelaimę — avarijoje žuvo 
jos vyras, ji pati tik per stebuklą, 
pralaužusi mirties gniaužtus, su
grįžo gyvenimui, deja ... be deši
nės kojos, sužalotu veidu. Ra
mintos dukrelė, šešerių metų 
Paulina nuo gimimo serga cere
braliniu paralyžiumi. Rašėme 
apie Ramintos begalinį norą at
sistoti ant kojų — vienos savo, 
kitai buvo reikalingas protezas, 
kurio niekas nedovanoja, jį reikia 
nusipirkti. Našlės visas gyvenimo 
santaupas prarijo ilgas gydymas. 

Rinksime: Metų žmogų. San
tarvės prizo nugalėtoją. „Muilo 
burbuliukus" — tai tie, kurių pro
jektai neišlaikė nė metų ir su
sprogo, kaip muilo burbuliukai. 
Pretendentai: radijas „Savas", 
muzikinis ansamblis „Cigar 
Band" ir „Bunkeris". — Bet juk 
viskas vyksta dabar „Bunkeryje", 
tai, vadinasi, jis nesužlugo? — 
klausiu. — Sužlugo pats projek
tas „Bunkeris" ir jo bendruo
menė. Dabar jie vadinasi ,,Ran 
Des Wous". Sumanėme daug 
jvairių nominacijų, kaip pavyz
džiui, „Rąstas žiūrovo akyje"— 
daugiausiai pnekaištų susilauku
sios laidos ar reklamos. Preten
dentai — Utenos alaus reklama, 
Donaldą Mieželytė ir ansamblis 
..ŽASai". 

Apie visas nominacijas, kas ką 
laimėjo — sužinosite, pažiūrėję 

operacijos, vaistai... Kreipėmės į 
skaitytojus, tikėdami, jog tik mū
sų atjauta galėtų sumažinti šios 
šeimos tragediją. Ši istorija — 
graudi, jaudinanti, bet tuo pačiu, 
įkvepianti asmenybės optimizmu, 
tikslo siekimu ir begaliniu noru 
gyventi. 

Šią vasarą teko apsilankyti Lie
tuvoje. Po šešerių metų per
traukos gimtasis kraštas atrodė 
išgražėjęs, atjaunėjęs, tik Vil
niaus senamiesčio dvasia išliko 
ta pati — šurmuliuojantys žmo
nių būriai, prekyba gintaro dir
biniais, kavinių gausa ir... išmal
dos prašančiųjų tiesiamos r a n 
kos. 

Vienoje iš kavinių susitikau su 

Nukelta į 3 psi. 

Dainininkė R a s a Z u b r e c k a i r ė 

naujametinę ALTV iaidą Tai bus 
pirmas tokios apimties projek
tas, kurį pabandė įgyvendinti mū
sų kūrybinis kolektyvas. 

Mes peržiūrėjome laidas, ra
dome jose daug įdomaus. Tarkim, 
man pačiam ne visada buvo įdo
mus tas ar kitas siužetas, bet jis 
buvo reikalingas žiūrovams. Per 

Nukelta 2 psi 

D KRYŽIAŽODIS 
Z IŠ MŪSŲ ISTORIJOS 

Kantrybės iki Kūčių vakaro! 

Ar verta verstis per 
galvą? 

Kai skaitysite šį „Bi
čiulystės" numerį, Lie
tuvos televizijos žur
nalistas ar diktorius tą 
dieną būtinai primins, 
kad iki šv. Kalėdų liko 
jau tik trys dienos. 0 
brolis pranciškonas 
Astijus su tos pačios televizijos 
žurnaliste būtinai kalbės apie ne
turtinguosius, kurių nevalia pa
miršti, kuriems reikia bent men
kutės dovanėlės, nes visi mes 
laukiame stebuklo. Tačiau šiuos 

Vytautas Visockas 
7T ^ ! ^ : ' : ; ^ y ^ : ^ • • • - ^ ^ ^ • : - ^ ^ 

ir jos bendraminčiai, 
ačiū Dievui, supranta. 
Gal jie sustabdys tą į 
neviltį varantį nesaikin
gumą? Juk į negyve
namą salą tik labai re
tas galime pabėgti, tik 
tie, kurie milijonus 
jiems nešančiuose pre
kybos bei kitokiuose 

„centruose" didžiausią triukšmą 
Ir keiia. 

Po penkiasdešimties metų pri
verstinės tylos ir ramybės ilgiau
sią metų naktį, kai net langus ak
linai užsidangstydavome, kai 

JS žodžius, šį prasmingą apie Kristaus gimimą nei rnokyk-
priminimą stelbia jau daugiau 
kaip mėnesį „trunkanti prievar
tinė euforija ir spaudimas būtinai 
daryti kažką ypatingo, fantas
tiško, šventiško, kalėdiško". Pa
citavau Kristinos Sabaliauskaitės 
žodžius, kuriuos radau laiške iš 
užjūrio (kaip suprantu — iš Lon
dono), išspausdintame ..Lietuvos 
ryto" „Stil iuje". Jauna, graži 
(sprendžiu iš nuotraukos) mergi
na ar moteris klausia — „Kas nori 
iš mūsų pavogti Kalėdas?", ku
rios „tapo per daug prievartau
jamos: prekeivių, kalbininkų, gū
džių balsų iš televizoriaus ir radi
jo, reikalaujančių žūt būt prieš 
Kalėdas atiikti sąžinės reviziją ir 
su visais susitaikyti tarsi artėjant 
paskutinio teismo dienai. Arba 
kitų balsų, isteriškai reikalaujan
čių kuo daugiau pirkti, naudotis 
nuolaidomis, važiuoti į nepamirš
tamas turistines keliones, eiti į 
nepakartojamus koncertus ir bū
tinai būti linksmiems... Jei ne-
sivertl per galvą, neperki viso to 
vienkartinio blizgančio šlamšto, 
centnerių maisto, vakariniu dra
bužių, kuriuos užsivilks* t>k viena 
kartą, ir nedarai • 
nesąmonių. ... galima ne ju 
pasigailėti, kad es 

"TVT 'US" . 

Po penkiasdešimties metų 
priverstinės tylos... 

Kadangi esu žymiai vyresnis už 
Kristiną, tačiau galvoju lygiai taip 
pat. kaip ir ii (tik neturiu priekaištu 
kalbininkams), jos mintimis prisi
dengiu kaip skydu nuo galimų 
priekaištų: senas bambeklis, ką 
jis supranta apie šiuolaikines tra
dicijas ir papročius! Man smagu, 
kai Kristina rašo: ..Esu jsitikinusi. 
kad turiu daug bendraminčių, ku
rie, vos išgirdę visas tas varpe
liais žvangančias kalėdine; 
zikėles. puola j depresiją ar iste
riją ir nori mėnesiui dingti kur 
nors j negyvenamą salą". Aš gal 
ir nesuprantu, kas pastaraisiais 
laikais dedasi krikščioniškajame 
Vakarų pasaulyje, tačiau Kristina 

. toje. nei darbe nė neužsiminda
vome, dabar ir mes, kaip tie Kris
tinos peikiami britai, triukšmau
jame ne tik šv. Kaiėdų naktį, bet 
ir geroka: gerokai anksčiau. Su 
tom šv. Kalėdų dovanom jų dar 
nesame prisiviję, dar, kaip pa
sakytų satyrikas Erlickas, nesa
me visiškai „suanglėję". tačiau 
gal tik dėl to, kad Lietuvoje per
nelyg daug tokių, kuriems ste
buklas įvyksta tada, kai jie iki so
ties prisišveičia košės labdaros 
valgykloje. Didžiosios parduotu
vės neseniai buvo surengusios 
akciją: pirkėjai kruopas, maka
ronus ir kitokius pigesnius maisto 
produktus pirko, bet namo ne
vežė — paliko tiems, kuriems jie 
labai reikalingi. Spaudoje buvo 
rašyta, kad dosniausi aukotojai, 
pasirodo. — pensininkai. Turčiai, 

• e savo žmonoms dovanoja 
brangius automobilius, butus, 
namus ir net sodybas, šioje akci
joje dalyvavo vangiai. Jie tiesiog 
negali įsivaizduoti, kad kažkam ir 
kruopų kilogramas— stebuklinga 
dovana. 

Trapūs vaikystės prisiminimai 
Taigi, gal vienas kitas skaityto

jas is , kaip aš su-
pr- - šv. Kalėdų 

dienoms, leis minti-
' mis suc JS, kai be jokio, 

stebuklingi 

. .Parema! Pareina tėtė per lau
kus nuo Vidzgirio su eglute ant 
peties! Mes, vaikai, lipte prilipę 
prie lango stiklo. Su eglute, ku
riai žaislus sesuo ir aš karpėme, 
lipdėme ilgais rudens vakarais, 
sekmadieniais, kai nereikėdavo 
eiti į mokyklą. Tada ir vyko pačios 
įdomiausios piešimo, meno pa

či pamokos. Iki šiol ant eg
lutės kabinu paties sukurtą pa
jacą, pagamintą iš kiaušinio 
lukšto, prie kurio smaigalio mil
tais prilipinta vatos barzda, o prie 
bukojo galo — iš skaičiavimo są
siuvinio lapo susukta aukšta 

Nukelta i 3 psi 
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JAV LIETUVIAI 

SAULIUS KRIKŠČIŪNAS 

„Aukštaitijos" krepšininkas Sau
lius Krikščiūnas — vienas vyriau
sių ČLKL žaidėjų. Jo, kaip aukš
taūgio krepšininko, biografija tik
rai didelė ir turtinga. Anksti išau
gusį iki dviejų metrų ūgio ir jau 
neblogai pramokusį žaisti krep
šinį Pasvalio vidurinėje mokyklo
je, lyg ir „netikėtai", atvažiavęs į 
mažą miestelį Vilniaus „Staty
bos" vyriausiasis treneris Endri
jaitis, pasirinko, kaip perspektyvų 
jaunuolį ir pakvietė tuo metu j 
sparčiai tvirtėjančią ir siekiančią 
tapti lygiaverte Kauno „Žalgiriui", 
komandą. Daug prakaito teko 
jaunajam krepšininkui išlieti, kad 
taptų pilnaverčiu jaunos ir daug 
siekiančios sostinės komandos 
centru. Sauliaus laimei, jam teko 
viename kambaryje gyventi su 
mūsų tautinio krepšinio žvaigžde 
Šarūnu Marčiul ioniu. Nežinia 
kiek laiko buvo praleista krep
šinio aikštelėje, tačiau bendros 
draugų treniruotės neabejotinai 
davė labai daug naudos abiems: 
Saulius išmoko gintis prieš su
peraktyvų, netradiciškai išradin
gąjį Šarūną, o pastarasis — rasti 
praėjimus pro sparčiai progre
suojantį aukštaūgį Saulių. Kam
bario draugai tapo SSSR jauni
mo čempionais, apdovanotais 
garbingais sidabriniais „TSRS 
sporto meįstro" ženkleliais. Tai 
buvo pirmieji tokio jauno amžiaus 
lietuviai — sporto meistrai visoje 

• Tarybų Sąjungoje. Daug kartų jie 
Lietuvos čempionatų finalinėse 

rungtynėse kovojo prieš stipriau
sią šalies Kauno „Žalgir io" ko
mandą, kurioje žaidė pasaulinio 
lygio žaidėjai, kaip Arvydas Sa
bonis, Sergejus Jovaiša, Rimas 
Kurtinaitis, Valdemaras Chomi
čius ir kt. 

Saulius Krikščiūnas, aktyviai 
sportuodamas ir dalyvaudamas 
varžybose, sugebėjo deramai or
ganizuoti laiką ir nesunkiai baigė 
Vilniaus universitete ekonomi
kos mokslus. 

Jis sėkmingai treniravo Vil
niaus universiteto studentų krep
šių metų paskut in ių varžybų, įvykusių gruodžio 18 d. 
Aukštaiti ja — Švy tu rys 55:42 (veteranai). 

Šiose varžybose už „Aukštaitijos" komandą žaidė LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas. Visai nesvarbu rezultatas, svarbu, kad mūsų 
ambasadorius buvo tarpe mūsų pačių, kad jis ne tik užima aukštą ir 
labai atsakingą mūsų valstybės postą, svarbu, kad jis bendrauja su 
mumis, kaip mūsų draugas ar senas pažįstamas. 

Pagrindinės lygos varžybos: 
Radvil iškis — Panevėžio Kalnapi l is 
Radviliškis užtikrintai pirmauja ir yra turnyrinės lentelės priekyje. 
Džiugu, kad po traumų atsigauna Egidijus Stanislauskis per pasku
tines varžybų sekundes aukštai pašokęs, besisukdamas, gražiai 
„įdėjo" kamuolį iš viršaus. E.Stanislauskis — praeitų metų čempio
nato „Žvaigždžių" turnyre buvo išrinktas „Oro karaliumi". 
Kretinga — Rambynas 71:30: 
Alytus — Stumbras 80: 69. 

Dabar krepšininkams — Kalėdų atostogos, o po jų. jau 2005 metais, 
turnyras tęsis toliau. Palinkėkime visiems gero poilsio, linksmų 
švenčių ir tolimesnių gražių, kovingų varžybų! 

Algirdas Vitkauskas 

Prenumeruokite „Vorutą" — 
Lietuvos istorijos laikraštį! 

šinio rinktinę. Vėliau Saulius 
Krikščiūnas sportavo, kaip Lie
tuvos legionierius Bulgarijoje, 
Lenkijoje, Slovakijoje. 

Ir dabar, žaisdamas ČLKL čem
pionatuose, Saulius Krikščiūnas 
demonstruoja aukštą sportinį 
meistriškumą. Pirmajame ČLKL 
čempionate jis buvo vienas re
zultatyviausių centrų. 

Saulius, žaisdamas Čikagos 
„Žalgirio" komandoje, du kartus 
tapo labai prestižinio turnyro LR 
Ambasadoriaus JAV taurei lai
mėti, čempionu. Praėjusiais me
tais jis, drauge su Čikagos žalgi
riečiais, laimėjo Šiaurės Ameri
kos lietuvių kūno kultūros ir spor
to sąjungos čempionatą. 

Kiekvienose rungtynėse šis 
krepšininkas įmeta ne mažiau 
dviženklio skaičiaus kamuolių, o 
rungtynėse su „Lokių" komanda 
pelnė net 36 taškus. 

Sauliaus Krikščiūno žmona — 
Rita, taip pat diplomuota ekono
mistė, dukra Justė ir sūnus Edvi
nas, vos prieš porą metų atvyko į 
Čikagą. Devyniolikmetis Edvi
nas, kaip ir tėtis, nors dirba ne
lengvai, bet laisvalaikiu drauge 
su juo žaidžia krepšinį „Aukštaiti
jos" komandoje. Tiesa, meistrišku
mu dar tolokai iki tėčio, tačiau jau 
ne kartą demonstravo gražius 
kamuolio „dėjimus" į krepšį iš 
viršaus. 

Darnioje ir labai draugiškoje 
Kriščiūnų šeimoje vyrauja ypatin
ga tvarka. Tai Ritos pasiekimas. 
Skaniausi vaigiai — mamos, 
dukrelės ir tėčio hobi. Jų namai 
atviri ne tik krepšininkams, teisė
jams, bet ir sirgaliams. Justės ir 
Ritos draugės jau spėjo susiburti 
į krepšinio gerbėjų — fanų klubą, 
šokėjų grupę, kuri iškilmių pro
gomis gana gražiai šoka. | Kriš
čiūnų namus prie arbatos ar ka
vos puodelio bei namuose iš
kepto „pagal lietuviškus senuo
sius močiutės receptus" pyrago, 
po rimtesnių rungtynių ar rengi
nių renkasi daugelis lietuviškojo 
krepšinio entuziastų, ČLKL vado
vų aptarti rezultatų. 
— Be krepšinio neįsivaizduoju 
mūsų gyvenimo, — sako smulku
tė, visada linksma Rita Krikščiū
nienė. — Jei nebūtų krepšinio, 
puikių draugų, nežinau, kaip mes 
gyventume. 

rezultatai 

„Voruta" — vienintelis Lietu
vos istorijos laikraštis, kurį ga
lėtų užsisakyti kiekviena litua
nistinė mokykla. „Vorutoje" 
spausdinamais straipsniais do
misi visi, kuriems rūpi Lietuvos 

lĘ-Ęs istorija. Labai prieinama kaina. 
ĘįM Ei. paštas: vorutadis. l t 

Intemeto svetainė: 
htlp:/Awww.isJt/voruta 

Filmuoja... 
Atkelta iš 1 psl. 

daug metų orientuodamasis į žiū
rovų poreikius, kas juos domina, 
dabar atrandu daug ką įdomaus. 
Būna tokių netikėtumų — ima ir 
nušvinta kitaip jau nufilmuota 

medžiaga ar net sudomina. Bū
na reikalingi, „budintys" siužetai. 
Visko neišpasakosiu. Pažiūrėkite. 
Pranė Štutienė. Kodėl esu čia? 
Todėl, kad jau esu susijusi, ben
dradarbiavusi pirmoje lietuvių 
televizijoje. Vedžiau laidas nuo 
1968 iki 1979 metų. Ir man įdo
mu, kaip dabar jas organizuoja, 
veda trečios bangos lietuviai. Pa-

Domas Bartkus ir K a r o l i n a Bu t ku tė 

Nuotr. (iš kairės) sėdi: drv M a r i j a Sereikieru 
kas , Lilia S a k a l a u s k i e n ė , stovi Rima -
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Nuotr. (iš kairės): Dar ius ir Aud r i us Po l i ka ič ia i 

Nuotr. (iš kairės): M a g d a l e n a Stankūnienė, Lilija Jasaitė — JAV 
LB Kultūros tarybos nare, Pranė Slutiene, stovi Vy tau tas Vepštas 

laikau juos. 
Antanas Sereikis („Dainavos" 
choristas). Mes gavome pakvie
timą internetu. Darius Polikaitis 
kvietė įsijungti, jdomu, kaip čia 
viskas vyks. 
Ilona Čiapaitė („Žaltvykslės" 
teatro režisierė). Mūsų teatro 

aktorius pakvietė pauzėms už
pildyti. Viena mano artistė ne
galėjo dalyvauti, tai vietoje jos 
man tenka įsijungti. 

Pakalbinome ir jaunus, sim
patingus, naujus ALTV diktorius. 
Karolina Butkutė. 16m., mokos: 

gimnazijoje, Amerikoje gyvena 
dveji metai. Atvyko iš Panevėžio. 
Jau nuo mažumės linkusi į teat
rą, mat lankė dramos studiją, įsi
kūrusią prie J.Miltinio teatro. 
Domas Butkus, 18 m., dar mo
kosi gimnazijoje, o Amerikoje gy
vena jau ketveri metai. Jis dirbo 
..Savas" radijo laidose (antradie
nio „Ne pavalgyti susirinkome"). 
Jaučiasi gerai ir gali čia nardyti, 
kaip žuvis vandenyje. 
Rasa Zubreckaitė — pop dainų 
atlikėja, jau antri metai gyvena 
Amerikoje, atvyko iš Kauno. Dai
nuoja, dalyvauja tokiame versle 
jau šešiolika metų. Dainuoja sa
vo ir kitų autorių dainas. įvairiuo
se Lietuvos radijo dešimtukuose 
yra užėmusi aukštų vietų ir kartą 
— net pirmąją. Būtent, Rasa ir 

pradėjo naujametinę ALTV pro
gramą. 

M M 

Vieną naujametinę paslaptį iš
duosime: „Santarvės" prizą jsteigusi 
ALTV, jo įteikėju pasirinko „Ame
rikos lietuvio" savininką, vyriau
siąjį redaktorių Bronių Abrutį. — 
Jis atitinka rnūsų principus— spaus
dina įvairių kartų autorius ir jie jį 
remia, — teigia Arvydas Renec-
kis. Kadangi šiai nominacijai kon
kurentų nebuvo, tai prizas buvo 
įteiktas „Dainavos" choro vado
vui Dariui Polikaičiui. 

Visko ir mes nepasakosime. Pa
žiūrėkite laidą gruodžio 30 deną. 
Na, o tie. kurie atsilankė „Bunke
ryje" ir dalyvavo laidos kūrime, 
tikėkimės, paslaptis išlaikys iki 
tikrų Naujųjų... 

Gyvenimo vertė (tęsinys) 
Atkelta iš 1 psl. 

Raminta, kuri, lydima sesers 
šeimos, atvyko į Vilnių nosies 
plastinės operacijos konsultaci
jai. Aš jau žinojau, jog prieš man 
atvykstant, jai buvo atlikta ašarų 
latakų korekcinė operacija. Liko 
toks įspūdis, kad didžiąją laiko 
dalį moteris praleidžia gydytojų 
kabinetuose ir ligoninių palatose, 
tačiau niekur nedingsi, taip jau liki
mo sutvarkyta. Prisipažinkime sau, 
kokiais silpnavaliais pasijuntame 
„užpuolu" slogai, gripui, perša
lus... ir dejuojame, jog „paskuti
nioji" atėjo. Suskaudo pilvą — vėl 
verkiame, jog gyvenimas ne
mielas... Tačiau Ramintos veide 
spinduliuoja nuostabi šypsena, 
balse — tik mažorinės natos. 

Iš kur tiek stiprybės ir jėgų? Iš 
kokio šulinio semiami šie energi
jos kibirai? Nuostabi asmenybė! 
Bendraujant su tokiu žmogumi, 
staiga supranti, jog kiekvienas 
pirmadienis ar pavasario žibuok
lės žiedas, šlapbdriba ar gera 
nuotaika, rūpestis dėl vaikų — 
visa tai turtas, dovanotas mums 
likimo. Žinoma, pesimistas gal
votų — vyras žuvo, moteris — 
suluošinta, dukrelė — neįgali. 
koks čia jau ..turtas"? Bet pati gy
vybė — tai jau turtas, tikslo sieki
mas ir jo įgyvendinimas suteikia 
kiekvienai dienai prasmę, o jei 
diena praėjo prasmingai, tada, 
žmogau, džiaugiesi — džiaugs

mas padaro mus laimingais, o 
laimė — tai jau didelis turtas. 
Taigi... tik mes patys turim pa
sirinkimo teisę — jaustis laimin
gais arba nevykėliais. 

Kas naujo, kas gero Ramintos 
pastogėje? Vilniuje vykusioje pa
rodoje „Baltmedica" jai teko gali
mybė išbandyti naują kelio sąnarį 
C-LEG. Raminta tapo „modeliu" — 
ortopedų konferencijoje demons
travo protezo privalumus. Deja, 
jsigyti protezą išsimokėjimui jai 
taip ir nepavyko, nes ligonių kasa 
negalėjo išskirti taip trūkstamų 
20.000 litų. Raminta turi atvaikš-
čioti su dabartiniu protezu ir tik 
2007 metais galės kreiptis nau
jo — į ligonių kasą. Tačiau mo
teris rankų nenuleido ir nuspren
dė įsigyti automobilį. Buvo rū
pesčių sukeičiant pedalus — 
greičio pedalą reikėjo perkelti į 
kairiąją pusę, nes tai sveikoji Ra
mintos koja. Reikėjo išmokti iš 
naujo vairuoti. Bet tai ne bėda, 
nes dabar Raminta pati gali ve
žioti dukrelę pas kineziterapeu-
tus, logopedus, o dar ir j baseiną 
užsirašė, nes Paulytė labai mėgsta 
maudytis. Žodžiu, gyvenimas te
ka savo vaga ir tiek. 

Šią vasarą Raminta netikėtai 
sulaukė svečių iš našlaičių glo
bos organizacijos „Saulutė". Su
jaudinta begalinio dėmesio, šiltų 
žodžių, rūpesčio, paramos ir pi
niginių aukų, moteris skiria šiuos 
žodžius visiems „Bičiulystės" 
skaitytojams: 

Ramin ta Pusnik ienė ligoninėje po nosies kaulo operacijos. 

Nuotr. (iš kaires): Ramin tos m a m a , Pau ly tė , R a m i n t a Pusni 
k ienė <r Raminta Vosy l iū tė . Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Mielieji, 
Žemėje viskas laikina. Amži
nas, tik žmogiškasis gerumas. 
Gerumas, i kuri mes atsi-
rėmėme netikėtos, skaudžios 
nelaimės metu. Visada liksime 
skolingos jūsų jėgai — atjautai 
ir pagalbai, suteikusioms 

mums rytdienos viltį. 
Pagarbiai, 
Raminta ir Paulytė 

,.Bičiulystes" redakcija dėkoja Ra
mintai Vosyliūtei-Saladžiuvienei 
už pastangas pagelbėti nukentė
jusiajai. 

PASKOLOS 
neki lnojamam turtui 

1011 State Steet. 
Šute 100 
Lemont, IL 60439 

Olhce: 630-257-6676 
Moc: 706-717-1926 
Fax 630-257-6856 

IOAN Of FICER 
JURGITA AMBRI 

! 3743 Praine Ave . Brookf ie ld, IL 60513 
I Of isas: 708 -485 -7212 

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

pranešti apie nelai
mes: 800-374-1111 
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iciulyste 
REDAKCIJA 

LIGIJATAUTKUVIENĖ 
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 
bičiulyste @ draugas. org 
bičiulyste @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 
\ Kanadą: 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
l Lietuvą I Europą: 
pusmečiui — $42 

• metams — $80. 
\ > 

http://vorutadis.lt
http://www.isJt/voruta
http://ifam.com
http://Lithuanet.com


Kantrybės i k i . . . 
Atkelta iš 1 psl. 

aukšta kepurė, paspalvinta rau
donai. Ant mūsų eglučių iki šiol 
kasmet kabinami stebuklingos 
vaikystės žaislai, kurių nemainy
čiau j brangiausius blizgučius, 
šiandien siūlomus „Akropolyje". 
Jie gražūs dvidešimt pirmojo am
žiaus penkerių šešerių metų vai
kui, nes tas vaikas nematė ma
no, dvidešimtojo amžiaus vidurio 
vaiko žaislų. O aš turiu gražių 
žaislų, nieko man nekainavusių, 
tiktai kūrybos džiaugsmą, nes 
esu dvidešimtojo amžiaus vai
kas. Ant mūsų eglučių kasmet 
kabinami ir pirktiniai „smetoniški" 
žaislai. Juos paveldėjo žmona; jos 
tėvai buvo turtingesni. Gaila, 
kasmet tų žaislų vis mažiau, nes 
jie, kaip ir vaikystės prisiminimai, 
trapūs... 

Pirmieji Biblijos tekstai 
Jau neįmanoma prisiminti turi

nio laiškelių, kuriuos mokykloje 
gaudavome su užrašu „Nekišk 
nagų iki Kūčių" arba „Kantrybės 
iki Kūčių vakaro". Labai knietėda-
vo sužinoti, ką parašė j akį kritusi 

mergaitė, suolo, gatvės draugas. 
Tų laiškelių su įvairiausiais palin
kėjimais parašydavome ir gauda
vome dešimtis, juo daugiau, juo 
labiau džiaugdavomės ir didžiuo-
davomės. Esu gavęs gatvės 
draugo laišką, kuris mane tada 
tiesiog nustebino: prisimenu, jis 
rašė apie Jėzaus Kristaus gimi
mą ir išminčius karalius, keliau
jančius j Betliejų Jėzaus Kristaus 
aplankyti, apie žvaigždę, rodžiu
sią jiems kelią. Tas mano drau
gas buvo geras mokinys, mokėsi 
vyresnėje nei aš klasėjo, bet vis 
tiek nustebino: taip gražiai ir tiek 
daug parašyti! Paslaptis paaiš
kėjo po daugelio metų, kai biblio
tekose neliko specialiųjų fondų. 
Vartydamas prieškarinius žurna
lus vaikams radau tą šelmio 
draugo nurašytą ir man giliai at
mintin įstrigusį tekstą — bene pir
mą mano perskaitytą tekstą iš 
Biblijos: „Ir ji pagimdė pirmgimj 
sūnų, suvystė į vystyklais ir pa
guldė ėdžiose..." 

Ačiū tau, Laimi, už kvalifikuotą 
krikščionybės pamoką, neįmano
mą mokyklose, kuriose man teko 
mokytis. Mokytojai nenorom, 

prieš tėvų valią, darė mus be
dieviais. Nors buvo ir tokių moky
tojų komjaunuolių, kurios Kūčių 
naktį slankiodavo po savo auklė
jamosios klasės mokinių langais: 
ar už jų švenčiama? Todėl ir už-
sidangstydavome nepermatomo
mis paklodėmis.Ypač ją (galvoje 
turiu konkrečią mokytoją) domin
davo mokiniai, kurių tėvai buvo 
pabėgę į užsienį arba KGB rū
siuose nukankinti. Turėjau aš to
kių draugų, iš jų ir žinau apie 
komjaunuolišką mokytojos uolu
mą. Teatleidžia jai Dievas. 

„Svarbiausia — žmogaus 
ryšys su žmogumi" 

Ačiū jaunajam Alytaus bažny
čios kunigėliui Šliumpai, kad ka
lėdodamas taip ir nepaprašė su
kalbėti maldelės. Labai bijojome 
iš baimės pamiršti daug kartų 
kartotus, gerai išmoktus maidų 
žodžius. Gal būtų kada papra
šęs, tačiau kunigėlis netikėtai ne
žinia kur dingo. Mūsų gatvelės 
moterys dažnai paaimanuodavo, 
kad toks gražus, toks gražus ku
nigėlis kažkur iš Alytaus išvyko. 
Labai gailėjosi gražaus, paslap-

Gruodžio 21 d. BIČIULYSTE 

tingo kunigėlio, kurį pakeitė kitas, 
triukšmingas ir grubus. Ir vėl man 
po daugelio metų, jau Atgimimo 
laikais, teko gerokai nustebti. Pa
sirodo, ne veltui mes gailėjomės 
jaunojo kunigėlio Šliumpos: už 
ryšius, berods, su partizanu Al
fonsu Ramanausku-Vanagu, 
Konstantinu Bajerčiumi-Garibal-
džiu jis pateko į KGB nagus. Toli
mesnis jo likimas man nežino
mas... 

Visko, visų, kam esi dėkingas 
už mažus ir didesnius stebuklus, 
įvykusius tavo gyvenime šv. Ka
lėdų naktį arba tos nakties 
belaukiant, nesuminėsi. „Bičiu
lystės" skaitytojams, laukian
tiems netrukus ateisiančio šv. 
Kalėdų stebuklo, linkiu visų pir
ma bičiuliškų, broliškų, draugiškų 
ryšių, nes, kaip rašė prancūzų ra
šytojas Antuanas de Sent Egziu
peri, — „svarbiausia — žmogaus 
ryšys su žmogumi". Abejoju, kad 
brangios ir gausios dovanos tą 
ryšį sustiprintų. Nepašykštėkime 
gerumo, nuoširdumo, dėmesio, 
supratimo... Turtingas tik tas, ku
ris duoda. 

Šv. Kūčios Pedagoginiame lituanistikos institute 

Gruodžio 18 d., tradiciniam šv. 
Kūčių pabendravimui į Čikagos 
Pedagoginį lituanistikos institu-tą 
susirinko studentų tėvai, bu-vę 
lektoriai, svečiai. Taip jau įprasta, 
kad vaišes ruošia visi, tačiau 
negali nepastebėti, kad 
didžiausią („liūto") dalį, kaip vi
sada, paruošė gegografi jos 
dėstytoja Hedvina Dainienė. 
Instituto rektorius prof. dr. Jo-nas 
Račkauskas, pasižymintis puiki
ais kulinariniais sugebėjimasis, 
savo pagamintomis miš
rainėmis, grybukais, nenusileido 
išradingoms šeimininkėms. 
Visos dėstytojos, studentų ma
mos pasistengė, kad stalas būtų 
gausus. 

Po įžanginių instituto rektoriaus 
ir direktorės Rūtos Kuncienės 
sveikinimų, buvo laužomi kalė
daičiai, vaišinamasi tradiciniais 

Ligijos Tautkuvienės 
fotoreportažas 

Malonu instituto rektoriui prof. dr. 
Jonui Račkauskui ir direktorei Rūtai 
Kuncienei (nuotr. kairėje) pabendrauti 
su ilgamete instituto direktore Stase 
Petersoniene (nuotr. dešinėje). 
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Kūčių valgiais. 
Studentai parengė trumpą ka

lėdinę meninę programėlę. Tu
rėjome progos pasigėrėti ir pa
sidžiaugti mūsų talentingu jau
nimu. Aistė Barkauskaitė, tik 
šiais metais atvyko iš Kauno, pati 
susirado institutą ir noriai lanko 
paskaitas. Ji dainavo Kauno sak-

Nuotr. viršuje (iš kairės): sėdi Lina Barkauskienė. Dalia Barkauskienė. Jonas 
Barkauskas; stovi Sigitas Vaitkevičius ir Aistė Barkauskaitė. 
Nuotr. kairėje: dėst. Hedvina Dainienė. 

ralinės muzikos chore „Pašto- vavę vaikinukai Mindaugas ir 
ralė". Aušra Bužėnaitė — kankliuo
ja daugiau, nei septyneri metai 
(pirmoji mokytoja — Daiva Kim-
tytė). Justina Ostruškevičiūtė, 
atvyko iš Jonavos, dainuoja, šo
ka, kuria eiles. Programoje daly-

Dainius — išeivijos atstovai. Visi 
studentai kalėdinę programą 
parengė sutartinai ir labai 
kūrybiškai. 

Pabendravimas vyko labai 
šiltoje ir draugiškoje aplinkoje. 

MOTERIMS 

SPALVŲ TIPAI (2) 

Rudens tipas. Jam budinga 
labai šviesi arba bronzinio at
spalvio odos spalva. Veido odai 
būdingas vos matomas gelsvas 
tonas. Kaitinarrtis saulėje tokia 
oda linkusi parausti. Akys — šil
tų žalių arba rusvų atspalvių. 
Raukai — nuo tamsesnio at
spalvio šviesių, rusvų ar tamsių 
iki rausvo ar net raudonos 
spalvos. 

Žiemos tipas. Jam būdinga 
šviesi ar net blyški odos spalva. 
Tokia oda saulėje kaitinantis 
paruduoja labai nedaug. Arba 
ruduoja greitai ir stipriai. Akys — 
žalios, pilkai mėlynos, tamstai 
mėlynos, rudos ir juodos spal
vos. Plaukų spalva — nuo tam
siai rudos iki juodos. 

Meninę programq parengę studentai. Nuošukoje (iš kaires): sėdi Aiste Barkauskaitė ir Aušra Bužėnaitė; 
stovi Mindaugas Bielskus, Dainius Žemaitaitis ir Justina Ostruškevičiūtė 

APRANGA. PAPUOŠALĄ! 

Pavasario tipo moteris — tai 
švytintis, linksmas žmogus. Jai 
tinka ryškesnės, šiltos spalvos: 
neryški kreminė, smėlio, kiauši
nio lukšto, švelnūs rusvi (šokola
do, karamelės) tonai, gelsva, 
šviesiai rožinė, oranžinė (visų 
atspalvių), raudona koralų, rau
donai gelsva, violetinė (švelni ir 
šviesi), mėlyna, žydra, žalia nuo 
šviesiai žalios iki žolės žalumo. 

Makiažas 

Makiažo pagrindui labiausia tinka 
natūralios, nuo odos mažai be-
siskirinčios spalvos. Geriausia 
naudoti šviesius ir vidutinius at
spalvius. Blakstienoms bet kuria 
proga tinka tamsiai rudas tušas. 
Akis gražiai paryškina žydros, 
švelniai žalios ar rudos spalvos 
pieštukas. Lūpoms — šveinių, 
šviesių spalvų dažai. Nagams 
lakas — rusvas, rožinis, rausvas, 
oranžinis, mėlynas, žalias. 

Vasaros tipas. Jam būdingas 
moteriškumas ir kuklumas. Jai 
tinka melsvi, matiniai tonai. Tinka 
neryški vilnos baltumo, geltona _ 
švelni citrinų spalvos, rožinė — 
neryškių tonų, raudona — mels
vo atspalvio, tamsių tonų, mėly
na — švelniai žalia, pilkai mels
va, vynuogių mėlynumas, žalia 

Nukelta Į 4 ps! 

Šv. Kalėdos ir 
slypintys pavojai 
Su šv. Kalėdomis atkeliauja ne 

tik linksmybės, bet ir nenuma
tomos nelaimės, bėdos. Pagal 
medikų statistiką, iki Kalėdų likus 
porai savaičių, vaikų iki dviejų 
metų apsilankymų traumatologi
jos skyriuose padaugėja dau
giau nei du kartus. Šešiamečiai 
septynmečiai vaikai mažai atsi
lieka. Tokiu metu net suaugusieji 
linkę dažniau apsilankyti, nei 
paprastai. Atrodo, kad labiausiai 
dėl to kaltas stresas, nepakanka
mas dėmesys vaikų saugumui. 

Dalis vaikų susižeidžia žaisda
mi su žaislais. Dažniausiai dėl to, 

Nukelta į 4 psl. 

Sveikiname šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 

Metų proga! 
„BIČIULYSTEI" 

Tegul Naujieji pasibeldžia su 
viltimi, idėjomis, tampančiomis 
realybe, plačių užmojų prasmin
gais darbais, atneša ko nors ne
įtikėtinai žavaus, šilumos ir geru
mo, tikėjimo ateitimi. 

Kantrybės nebaigtiems dar
bams užbaigti, kūrybinės kloties 
naujiems pradėti. 

Jums ir Jūsų kolektyvui. 
Lietuvos istorijos laikraščio 

„Voruta" ir Trakų rajono laik
raščio „Trakų žemė" darbuo
tojai: Rūta Antulytė, Asta Berže-
lionytė, Violanta Bružaitė, Anta
nas Dovydaitis Janina Stadal-
nykienė, Juozas Vercinkevičius. 

ZODIAKAS 

O Ž I A R A G I S 

„Bičiulystės" anketa 

Gruodžio 21 d.- sausio 19 d. 
10-sis Zodiako ženklas, atitin
ka ptrmąjj žiemos mėnesį. 
Marsas Ožiaragyje yra paki
lęs, čia yra Saturno namai; 
Jupiteris, Marsas ir Saulė 
(Uranus) jau nuo helenistinės 
astrologijos laikų yra jam pri
skirti globėjai. Saturnas, Ve
nera ir Merkurijus — jų atitik
menys indų astrologijoje. 
Ožiaragis yra Žemės ženklas, 
moteriškas, pasyvus, ir kardi
nalus. Ožiaragio žvaigždynas 
identifikuojamas su jau babi
loniečių šaltiniuose minimu 
mišriu gyvūnu ožiaragtu-ož-
kažuve. 

Ožiaragio ženkle gimusieji 
dažnai yra alergiški, jautrūs. 
Kartais užsidarę, nepasitikin
tys. Linksmi, linkę greitai jsi-
myfėti. Charakteriu panašūs j 
Mergelę. Turi truputj ožiško 
užsispyrimo (dažniausia pir
moje gyvenimo pusėje), o an
troje gyvenimo pusėje gali likti 
raguotu arba kam nors ragus 
padovanoti... 

Parengė J.T. 

Mielieji vienintelio užsienio lietuvių dienraščio „Draugas" priedo 
„Bičiulystė", skaitytojai! 

Nuoširdžiai dėkojame jums visiems, atsiliepusiems j mūsų anketą. Atke
liavę paštu ir mternetino ryšiais per 250 laiškų, maloniai mus nuteikė. Gavo
me ir 12 laiškų iš žmonių, nenorinčių mūsų nei skaityti, nei matyti. Keletą ta 
pačia ranka rašytų laiškų gavome pakartotinai. Kai turinys kartojasi — ne
spausdiname. 

Kaip toliau klostysis mūsų reikalai — nežinome, tačiau žinome, kad turime 
mūsų laukiantj skaitytoją. Jei negalėsime keliauti pas jus, kaip pneaas. jei pagei
dausite, atvyksime ir atskirai. Mūsų adresą jūs jau žinote. Dar kartą tariame 
nuoširdų ačiū visiems ir linkime ramių, gerų šv. Kūčių, linksmų šv. Kalėdų. 

„Bičiulystės" redakcija 

„Bičiulystė" — būtinas priedas ir man labai patinka jį skaityti. Jokiu būdu 
negalima panaikinti „Bičiulystės". Tai „Draugo" tiltas su naujai atvykusiais. 
„Draugas" nukentėtų. 

Teresė Gečienė, PA 

Ačiū Danutei Bindokienei, kad ji įjungė „Bičiulystę" į „Draugo" puslapius. 
Žinoma, ne viskas yra šimtu procentu, bet raskite idealų žurnalą, savaitraštį ar 
kokį laikraštį, kad vis kas nors neužkliūtų, nepatiktų... 

O dabar apie charakterius. Visi žinome, kad daugelio žymių žmonių charak
teriai nėra lengvi. Kritikuojantys „Bičiulystės" redaktorę, turėtų suprasti, kad kri
tikuoti yra daug lengviau, negu dirbti sunkų ir atsakingą darbą. 

Julija Gylienė 
Lemont, IL 

„Bičiulystė" — reikalingas priedas, man patinka skaityti „Bičiulystę". 
Kazys Baronas, Čikaga; Ema Gizevienė, Čikaga, Lilija Jasaitė — JAV LB 
Kultūros tarybos narė, Janina Kurienė, Indiana, Rita Rimkevičiūtė, High-
land Park, IL , Rimvydas Sidrys MD., Streator, IL ir dar daugelis kitų. 

,,Bičiulystė"— rekaKngas „Draugo" priedas, nes parodo ir kitą gyvenimo pusę. 
Pranė Šlutienė 

Čikaga 
„Bičiulystės" visada labai laukiu. Tą dieną, kai atneša „Bičiulystę", kol 

neperskaitau — neatsiliepinėju į jokius telefono skambučius. Taip skaitau ir 
šeštadienio priedą. 

Dail. Magdalena Stankūnienė 
Čikaga 

(...) įdomus gyvenimas dabars su tais „abiems" — nori turėti „Bičiulystę", 
bet nenori mokėt, gyvuoja ant „Draugo" nugaros, jei tokie „kytrūs", tai tegul 
jie patys spausdina, mokės už „profesionalius žurnalistus", algas, patalpas, 
draudimus, elektrą, ir t.t. Siunčiu tau anketą dėl „Bičiulystės" kadangi žinau 
kad mano anketą Tautkuvienė išmes, nepriskaitys. 

Taip pat man labai patiko tavo „atvaizdis" laikraštyje — pagauta tavo „sense 
of humor". 

Atleisk už klaidas, bet nesu „profesionalė žurnalistė". Norėjau laišką rašyti 
„Draugo" laiškų skyriuje, bet bijojau užpulimų, koliojimų nuo „gudrių' žmonių 
kurie skaito bet nesupranta kas parašyta. 

Rasutė Stropienė 
(Kalba netaisyta) 

MM 

Gavome ir „Zakarauskienės" stiliumi parašytą antrą laišką, pasirašytą „Al
fonsas Rupeika". Atsirado kai kurios „naujas" mintys: (...) „Tarybiniais laikais 
Ligija kurį laiką dirbo „Pionierių rūmuose" — todėl jos vaikai atostogaudavo 
Rusijos ir Lietuvos geriausiose stovyklose. Pati Ligija dažnai važinėdavo j 
Maskvą su žiniom iš Lietuvos". 
Atsakau. įdomi naujiena, kad mano vaikai „atostogaudavo geriausiose Rusijos ir 
Lietuvos stovyklose". Aš ir nežinojau, kad Krekenava (vyro tėviškė), kur atos
togaudavo sūnus, vadinosi Rusija., (gal dabar, kai Uspaskich'as užvaldė Kre
kenavos kiaulių kompleksą, ji priklausys). Kačerginės pionierių stovykloje 
vienintelį kartą per visą gyvenimą atostogavo dukra. 

Aš dirbau tik Elektrėnų kultūros namuose choreografe, meno vadove ir iš ten 
buvau pakviesta dirbti į Lietuvos liaudies kultūros centrą, vadovauti pramogi
nių (dabar — sportinių) šokių judėjimui — rengti seminarus, konkursus ir t.t. 
Kas domisi, žino, jog pradžioje visi iš SSSR lėkė į Kauną, Vilnių mokytis pra
moginių šokių pas lietuvius. Atėjo laikas, kai Maskva perėmė (kaip ir viską) ir 
tada jau mes turėjome važinėti į Maskvą. Manau, kad protingi žmonės išnau
dodavo tokias keliones pasauliui pažinti. Galiu tik pasididžiuodama pasakyti, 
jog laisvu laiku nuo įvairiausių užsiėmimų, pavyko keletą kartų patekti į Mas
kvos Didįjį teatrą — mačiau operų, baletų su pasaulinio lygio dainininkais, 
šokėjais, aplankiau parodas Tretjakovski'o galerijoje ir t.t. Keliauti visais 
laikais lietuviai mėgo ir naudojosi bet kuria proga. Ir čia, Amerikoje, trečios 
bangos lietuviai jau aplakstė Niagaros krioklius, aplankė geltonus ir kitokius 
kalnus, Didįjį kanjoną. Texas misijas ir t.t. Ar ne įdomu, kai tokias „žinias 
atveža" ir dar laikraštyje parašo, papasakoja kitiems? Jdomu, ką atsakytų į tokį 
kvailą argumentą tie. kurie iš JAV i Lietuvą vykdavo tik per Maskvą Gal ir jie 
..vežė žinias"? 

Atrodo, kad užrašai iš purvo skrynelės atkeliauja iš žmonių, kurie tuo purvu 
patys išsitepę, kurių gyvenimo būdas — šmeižti, meluoti, išgalvoti visokias ne
būtas istorijas, kitam žmogui apjuodinti. Įdomu, kai buvusi kultūros namų 
direktorė, (ja tapo tik todėl, kad buvo partijos nare), nors profesija — rusų kal
bos mokytoja, dabar pasakoja gerokai pagyvenusiems išeivijos lietuviams sa
vo istoriją * prikiįuoįa ją kitam. Tarsi ne ji, o kita buvo arši komuniste Tuo tarpu. 
Elektrėnų kultūros namų direktorium galėjo tapti tik komunistų partijos narys, 
nes Elektrėnai buvo sukarinta įmonė Beje, seniai pastebėjau, kad buvę aršūs 
komunistai čia, Amerikoje, neprarado savo veržlumo. Jei anksčiau partijos 
bilietas jiems padėjo siekti karjeros, tai dabar, paploninę liežuvius, gatavi 
susiriesti trilinki, stengiasi įtikti išeivijai. 

Beje. ..Bičiulystės" redakcija atnešė „Draugui" apie 8 tūkstančius dolerių 
pelno (reklamos, prenumerata), o redaktorės atlyginimas mažesnis, nei 
„Draugo" spausdintojos... 

I 
Pigiai, greitai, gerai, < 

savo ir kliento namuose darau: 
antakių ir 
blakstienų 
dažymą. 

W ^įįįĖjmmm)^^ 

IRENA 

mm.' ^ 

korekciją, 
pedikiūrą, 
manikiūrą, 
moki/ozą 

773-376-0395 

BIRG & MELTSER Si Vizos Bavarijos 
3 darbo vizos £ D.U.I A T T O R N E Y S 

www.bmlaw.com 

ADVOKATAS i rv i s ia*™^ 
,~ . . ...... . . klausimai. 
12 metų imigracijos biznyje! 
570 LAKE COOK ROAD, SUITE 318, DEERFIELD. IL 60015 

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

« » 

http://www.bmlaw.com
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TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM 

MORTGAGE, 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 

>)AMAM TURTUI I I 

gil^JI.IIUI.IW.II.l.U!i.lJ,I.AI,.'.l«l 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 
-Neturite pinigų pradiniam įnašui? 
-Silpna kredito istorija? 

Skambink i t e 
jau dabar! 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont IL 60439 

TEL: 
FAX 

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

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 

IS MŪSŲ ISTORIJOS 

„Sentėvių atmintis ir kerštas 
užsidega manyje..." (5) 

Janina KubMiūtė, Ju l i us Pastarnokas 
„ V E R S M Ė S ' 

PRO AUTO 
MIDWAY 4823 WEST 63rd STREET 

inc« 

Padangos „Tune Lips" 

Variklių pakeitimas. Stabdžiai 

Transmisijos ir sankabos 

Elektros ir virinimo darbai 

•S ^S cB 8^ 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Eiectrical Work | VVIding 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

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

Vytautas Sruoga 
' S A L E S » S S O C I » T E " 

NekUnojamo turto pirkimas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant Mofe. 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 
faksas 847 673 9501 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardus karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamtą. 
Priimami užsakymai įvairioms progoms. 
Lemonlo _ Darbo laikas: 
mieste 

J12,: 
CANAMT. 

I-V VI- 10v.r.-5v.p.p. 
10v.r-7w VII-10v.r.-3v.D.D. 

630 257 6020 

pusei'rf*etų 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20. metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 
laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

1. Rašykite čekį:,, D raugas"' 
2. Pažymėkite „Bičiulyste' 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago. IL, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų įdo
miu laikraščiu! 

Kalendorius 
Vardadieniai 

gruodžio 21 d. — 2 8 d. 

Antradienis, gruodžio 21 d. 
Girenė, Honoratas, Norgaudas, 
Tomas. 

Trečiadienis, gruodžio 22 & 
Dobile, Gedvydas, Juta, Ksave
ra, Rimbertas. 

Ketvirtadienis, gruodžio 23 d. 
Mina, Veliuona, Viktorija, Vil-
butas. 

Penk tad ien i s , gruodžio 24 d. 
Adomas, Girstautas, Ieva, Min
vyde. 

Šeštadienis , gruodžio 25 d. 
Eugenija (Genė), Gintaute, 
Gražvydas, Sanrinė. 

įadienis, gruodžio 26 d. 
Gaudilas, Ginvilė, Steponas. 

P i rmadienis , gruodžio 27 d. 
Dautartas, Eglė, Fabijolė, Ged-
vinė 

Antradienis, gruodžio 28 d. 
Daumantė, Ema, Kamilė, Vai
dilutė. 

Šv.Kaičdos ir Slypintys pavojai -.<-<; iš 3 psi.) 
t ' :.•;....' " , . _ J 
kad tėvai užsiėmę, o nuobodžiaujantiems vaikams trūksta tėvų prie
žiūros. Nors ir iabai užsiėmę, turime skirti vaikams dėmesio. Kartais 
reikia viską rnetus, išvesti juos j parką ar kur kitur pažaisti. Tokia 
mažutė pramoga padės atsipalaiduoti ir tėvams. 

Namuose mažyliams mirksinčios lemputės, ko gero, primena sal
dainius, todėl neretas kišasi jas bumon, kramto, praryja šukeles, su-
sipjausto lūpas ar burną. Norint, kad vaikams būtų saugu, patartina 
eglutę pirkti mažesnę, pastatomą ant stalo, o dūžtančius žaisliukus 
sukabinkite aukštai arba apsieikite be jų. Jei namus pasipuošėte ir gy
vomis gėlėmis, nepamirškite, kad puansetijos yra nuodingos. Kas
met JAV traumatologijos centrai sulaukia per 22 tūkstančius skam
bučių, kuriais pranešama apie vaikų iki šešerių metų apsinuodijimą 
augalais. Saugokite vaikus nuo juvelyrinių papuošalų, kuriuos vaikai 
praryja, susikiša į nosį ar ausis. Viską pasidėkite j vaikams nepri
einamą vietą. 

Parengė J.T. 

SPALVŲ TIPAI (2) 
Atkelta iš 3 psl. 

IEŠKO DARBO 
'Valau greitai ir gerai gyvenamuosius namus, condo, ofisus. Gyvenu 

VVoodridge. Te!.. 630-379-1193, Jūratė. 
Galiu pakeisti savaitgaliais ir pirmadieniais Evanston'e ir apylinkėse. 

Vairuoju automobilį, turiu patirtį. Tel 847-328-2752, Ingrida. 
"Galiu prižiūrėti Jūsų vaikus savo namuose Villa Park miestelyje (tarp Kingery 
Rd ir Roosevelt Rd). Te l . : 630-516-9072, Dalia. 
**60 metų vyriškis gali prižiūrėti žmones. Susikalba lietuviškai, 
rusiškai. Tel.: 708-369-2696. Virginija. 

S m e g e n ų g i m n a s t i k a i 
Rev. dr. E Gerufis. 
Sugalvokite ir parašykite 80 žo
džių, kurie baigiasi galūne - d a Kryžiažodis 17 

•i 

Mindaugas ir Lietuva 

— mėtų ir jūros vandens ža
lumo, violetinė — nuo šviesių 
iki tamsių tonų, pilkai alyvinė, 
ruda, piika, sidabrinė (visi 
atspalviai). 

MAKIAŽAS 

Makiažo pagrindui tinka švie
sios ar vidutinės smėlio, ro
žinės spalvos. Jei veidas bliz
ga, galima vartoti švelnių 
rausvų ar smėlio atspalvių 
kreminę pudrą. Šio tipo mote
rims reikia vengti rėksmingų 
spalvų. Blakstienoms — juo
dos spalvos tušas daro akis 
spindinčias. Švelni ar vidutinė 
tamsi mėlyna spalva gerai iš
ryškina akis. Raudoniui la
biausiai tinka šiltoki, pasteli
niai rausvi, rausvi smėliniai. 
Jei veido oda rausva, geriau 
naudoti gelsvai rausvą raudo-
nj. Lūpų dažai ir kontūriniai 
pieštukai beveik idealiai'tinka 
šaltos rausvos arba tamses
nės spalvos. 

Parengė J.T. 

Dvidešimt trejus metus An
drius Vištelis kankinsis beprotna
myje. 

Paliktas žmonos. Pamirštas 
tautiečių. Apleistas. Paniekintas. 

„Vienodos, nuobodžios dienos 
slinks palengva, pripidydamos 
poeto sielą rezignacijos ir kar
tėlio". 

Kas kartą vis labiau ir labiau 
trupins vilt], jog dar pavyks išeiti j 
laisvę. 

Ištisus metus jo niekas nelan
kys. Niekas nepratars šilto žo
džio. Nuo 1863-ųjų negirdės gy
vosios lietuvių kalbos. 

Tačiau ši kalba — kaip jaunys
tės dienų didžiausiųjų idealų 
šviesa, kaip verdenė, plazdanti 
sieloje, teiks jėgų žengti j nebū
ties sutemas..." (V. Kuzmickas). 

Dvidešimtojo amžiaus pradžia. 
Jungtinių Amerikos Valstijų „lie
tuvių laikraščiai dar masina mies
čioni skaitytoją Andriaus Vištelio 
„laiškais" iš beprotnamio: 
— Vištelis netiki, jog Žemė su
kasi, 
— Vištelis prakeikė Koperniką, 
— Vištelis neteisingai tvirtina, jog 
rojuje kalbėta lietuviškai, 
— Vištelis blogai išvertė Kraševskio 
poemą, 
— Vištelis... 

Nors jo širdis dar — sklidina 
šviesos, ant senojo aušrininko 
tako jau leidžiasi gūdžios nebū
ties sutemos... 

Ir jam jau viskas — vis vien... 
Taip užges vienas originaliau

sių lietuvių tautos žmonių, kurio 
bijojo pačios galingiausios pa
saulio imperijos — Vokietija, Aus
trija-Vengrija, Rusija, pragyvenu-

Kalendorius 

Gruodžio mėnuo 
21-o j i d. — Ž i e m o s So ls 

t i c i j a . 
2 2 - o j i — t r u m p i a u s i a 

d i e n a ir i l g i a u s i a n a k t i s . 
2 4 - o j i — šv . K ū č i o s . 
2 5 - o j i — šv . K a l ė d o s — 

K r i s t a u s G i m i m a s . 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

Jei gruodį krenta žvaigždės — 
snigs, o pa žvaigždes krenta vasarą 
— fe. 

Teigiama, kad šv. Kalėdas sutikt; 
naujoje vietoje — blogas ženklas — 
metai bus nederlingi. 

Je Kūčių dieną bus saulėta ir giedra. 
Naujųjų Metų naktis bus giedra ir 
šalta. 

IKATA. PATARIMAI 

Kad pagerėtų klausa, pagyvenu
siems žmonėms patariama kas
dien suvalgyti po ketvirtadalį citri
nos su žieve. 

Sergantiems kolitu (vidurių už
kietėjimu), negalima valgyti daug 
baltyminio maisto. 

Nudegusias odos vietas pataria
ma patepti šaltalankių aliejumi. 

Karšto vandens vonios su čiob
relių antpilais jaunina bei stiprina 
odą. 

PASTEBĖJIMAI 
Nuo seno sakoma, jog prieš 

Kalėdas žmonės į namus egles 

neša, o jos pūgas dovanoja. 

Sudarytojas Algimantas 
Šaduikis (Vilnius). 
VERTIKALIAI: 
1. Pirmoji Lietuvos kunigaikš
čių sostine. 2 LDK miškų ir me
džioklės pareigūnas (prižiūrėjo 
girias, saugojo jas nuo 
savavališko naudojimo ir ne
teisėtos medžioklės). 3. Lietu
vių ir prūsų kilmingasis, vadas 

4. Turtingiausi ir politiškai įtakingiausi LDK žemvaldžiai, 
sudarę viršutinį feodalų klasės siuoksnį. 7. Viduramžiais 
— bajoraitis, patarnaujantis didikui ar karaliui. 8. Vals
tybių arba bažnyčių susivienijimas, sąjunga. 11. Veržlus 
priešo pozicijų puolimas. 12. Didefe. svarbus istonjos laiko
tarpis 13 Kalnu vadinama Kuršių Nerijos kopa. ant kurios 
„kepures" patupdytas jūros švyturys. 17. Nuosėdų uolienos, 
tunnčios daug kalkių. 18. Ramus, grybingų šilų apsuptas 
bažnytkaimis netoli Varėnos. 23. įtakingas, gerą vietą 
užimantis žmogus. 24. Žmogus, kaip atskiras individas. 
27. Feodaiineje Europoje — asmuo, priklausantis kariniam ba
jorų luomui 28. kariuomenės, laivyno ar kita ko judėjimas šš 
vienos vietos į kitą. 29 Kalbos dalelyte vartojama 
pabrėžiant asmens ar daikto gerą (ar prastą) ypatybę. 30 
Dideli Anai paprastai, dvaro. 31. Padargas žemei purenti 
(pradėtas naudoti dar lydybines žemdirbystes laikais) . 
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35. Su kuo nors susijusios medžiagos ar dokumentų 
rinkinys (aplankalas su šia medžiaga). 36. Fronto 
ruožas, plotas. 

HORIZONTALIAI: 
5. Trumpas idėjos ar veikimo nusakomasis posakis 
ar šūkis. 6. Istorikas, knygos ..Sovietinė Lietuva ir jos 
veikėja" autorius. 9. Veikalo „Didysis prūsų sukilimas" au
torius ir kolektyvinio darbo „Lietuvių karas su kryžiuo
čiais" bendraautorius. 10. Ežeras Lazdijų rajone, prie 
Veisėjų, kurio vakariniame krante dunkso piliakalnis. 
14 Garbingo asmens palydovai. 15. Piliakalnis Telšių ra
jone — respublikinės reikšmės archeologijos pamink
las 16 Jaujos kartis, ant kurios džiaunami inai ar javai. 19. 
Vieta pasislėpti prisiglausti ar iš bėdos gyventi. 20. Miesto 
savivaldybės vadovas. 21. Lietuvos dkSojo kunigaikšco 
Vytauto pirmoji žmona (Jogailos suimtam Vytautui padėjusi 
pabėgti iš Krėvos pieš). 22. Merkio kairysis intakas. 25. 
Kareivių kuopos padalinys 26. Rimto (bet ne tragiš
ko) konflikto dramos kūrinys. 32. LDK XV-XVIII am
žiaus teismo tarnautojas ar kitas asmuo, vykdęs teis
mo pavedimus (darydavo kratą, sekdavo nusikaltėlius 
ir pan). 33. Lietuvos didysis kunigaikštis, titulavęsis 
Lietuvos ir Žiemgalos karaliumi. 34. Lazda storu ga
lu, vėzdas. 37 Užkasti pinigai, paskandintas ar pa
slėptas turtas. 38. Sudėtingu keturnyčio ar daugia-
nyčio pynimu austas audinys 39. Viduramžiais — 
pirklių ir amatininkų sąjunga, ginanti savo narių intere
sus. 40. Smulkesni nenurauti linai, likę linienoje. 

Atsakymai (16) „ L i e t u v a , d i d 

vyrių žeme!" 
Vertikaliai: 
1. Akys. 
2. Kapa. 
3. „Postilė". 
4. Midus. 
5. Jauja. 
6. Gave l is . 
8. Graužtas. 
10. Ašara. 
11. Utena. 
15. Sakalauskas. 
16. Mkalauskas. 
20. Dagilis. 
21. Budrius. 
25. Ūda. 
26. Iki. 
29. Jonažolė. 
33. Kurpius. 
34. Onutė. 
35. Vacys. 
36. Posakis. 
40.Česas. 
41. Lašas. 
45. Šėla. 
46. Luką. 

Hor izontal ia i : 
7. „Topylis". 
9. Vaupšas. 
12. Bitė. 
13. Aukštaitija. 
14. Geda. 
17. Alkas. 
18. „Gražina". 
19. Rikis. 
22.Jasas. 
23. Jau. 
24. Tumas. 
27. Tarabilda. 
28. „Skirgaila". 
30. Usnis. 
3 1 . šou . 
32. Suosa. 
37. Bučas. 
38. Antanas. 
39. Basos. 
42. Kūpa. 
43. Leitmotyvas. 
44. Kasė 
47. Kūrenas. 
48. Matutis. 

šios jį vos keleriais metais" (V. 
Kuzmickas). 

1912 rugpjūčio antrosios nak
tis. Karštoje, tvankioje tamsioje 
naktyje verpetuoja prabėgusio 
gyvenimo banga po bangos — 
kaip vandenyje Nemune... 

Praeities bangų mūša — skam
bi, aidi — atsimuša j smegenis... 

Nuo atsiminimų griūties galva 
plyšte plyšta iš skausmo... 

Blėsta sąmonė — pakol visai 
išnyksta — Nebūtin nuslenka gy
venimas... 

Rytmetį prižiūrėtojas atrakina 
Andriaus Vištelio palatos duris. 
Ligonis — lovoje — nė krust. 

Žvilgsnyje sustingusi kančia: 
— amžinai lieka svetimoje šalyje, 
nepamatęs žaviųjų Užnemunės 
skardžių, tėvų lūšnelės, 
— visuomet sielvartavęs dėl men
ko tautiečių išprusimo, 
— dainavęs apie „miegančią Mo-
tiną-Tėvynę", 
— alegoriniais kreipiniais kvietęs 
priešintis carizmui — „idant kož-
nas tironas dobilo nemintų..." 

Poetas seniai seniai baigė gy
venimo kelią, pažymėtą tragišku
mo varsomis... 

Išnyko ir kapas kažkur Pietų 
Amerikoje. 

Niekas neužbėrė tėviškės 
žemės iš skardinės dėžutės. 

Tačiau liko dainiaus ir laisvės 
kovų kario poetinė vizija: 

Opi Op'. Kas ten, Nemunėli, 
Ar tu mane girdi?.. 

Liko straipsniai, laiškai, eiles, 
atspindinčios išsivadavimo iš ca
rinės priespaudos laikus, žadinu
sios patriotizmą, budinusios tau
tinius jausmus. 

Liko romantiko ir publicisto pro
to bei širdies sopulingas balsas, 
kurį girdime ir dabar... 

Apie Vištelio dalyvavimą 1863 
m. sukilime žinių — nedaug. 

Net ir po daugelio metų, gyven
damas emigracijoje, ir, matyt, gal
vodamas, kad nors jo vaikams 
kada tai bus lemta sugrįžti į tėvų 
žemę, poetas apdairiai slėps sa
vo kovingą praeitį. 

Ir vis tik iš tų neskaitlingų užuo
minų laiškuose I.Kraševskiui, ku
riuose mini savo buvusių vadų 
pavardes, galima spręsti, kad 
1863 metų audra užklupo Nemu
no pakrantėse. 

Po 1831-ųjų sukilimo užaugs 
nauja karta. Nebegalės pakęsti 
represijų. Bus bajorijos sąžinė. 
Miestuose vyks manifestacijos. 
Bažnyčiose giedos patriotines 
giesmes. 

Kai 1863 metais sukilimas 
prasidės Lenkijoje, sujudės ir 
Lietuva. 

Ginklą paims bajorai, amatinin
kai, valstiečiai. Pastarųjų kovon 
stos daugiau, negu Lenkijoje. 
Medžiokliniais šautuvais, kar
dais, dalgiais apsirūpinę vyrai, 
rinksis miškuose. 

Apmokys kanninkai. Jaunimas 
„degs" entuziazmu. Žuvusiųjų 
vieton stos kiti. Žymiausieji suki
limo vadai — grafas Zigmantas 
Sierakauskas (1826-1863), kurio 

tėvas žuvo 1831 m. sukilimo kau
tynėse; kunigas Antanas Mac
kevičius, bajoras Kostas Kali
nauskas (1838-1864). 

Juos pakars. 

Po šimtmečio odę „Paskut in is 
Mackeviaus pamokslas" sukurs 
Vidas Marcinkevičius (1945-
1978): 

Vardan Aukščiausiojo, 
Vardan Šventos Teisybės 
Nuo vygės iki iškastos duobės — 
Per visą ilgą žemišką kelionę 
jūsų veidus 
Be perstojo vagoja skriaudos 
raukšlėmis, 
Sudarko lažas delnus 
O tijūno keiksmas, 
Lazdų ir rykščių kruvinas, pra
keiktas šokis 
Ant nugarų nuogų, 
Sukaustytas rekrūtas. 
Dvare išniekinta sesulė — 
Sunkiai slegia 
Jums krūtines ir širdis, 
Kad alsuoti pritrūksta kvapo. 
Akis užtemdo aklas ir teisingas 
pyktis. 
Ir siekia rankos akmenio ar kokio 
daikto — 
Parblokšti žemėn ir įniršus su
daužyti 
Tą juodą priespaudą, 
Tą vargą šimtametį 
Sutrypti kojomis tarytumei gyvatę!.. 
Bet pergalėja amžinasai nuolanku
mas. 
Nurimsta rankos, imdamos vėl 
žagrės, dalgio, 
Ir tk ilgai ilgai dar sausina akis 
Teisybės šventas, 
Keršto piktas troškulys... 
O neteisybė dėvi geležinį rūbą. 
Kazokų mikliomis nagaikomis pri
puola 
Prie nugarų, kad ššą prakaitą pa
keistų 
Teškantis sūrus rausvas kraujas... 
Kaladėn kojas surakina, į rekrūtus 
Išvaro Jus, kad galvas ten padėtumėt 
Už savo ciesorių spietimuose 
kraštuose. 
Ir paskutinį mirksnį, kai gyvybė laša. 
Kruopelėm kraujo žemėn, jums pasi
vaidena 
Pastogė tėviškės 
Ir takas pro beržyną. 
Pakvipę lankos šienapjūtėj ir daina. 
Atėjus vakarui viršum miglotų klonių. 
Tėvynės balsas—ligi graudulio bran
gus. 
Net ir numirt neduoda tėviškės 

Bet ašaros ir kraujas — 
lašas po lašo — 
pripildo didelę kantrybes mūsų taurę. 
Ftaudona ji ir sklidina Ugi kraštų, 
dar vienas lašas, dar— 
Ir išsilies ugnim. 
Nušvis raudonas pykčio gaisras vei
duose. 
Už laisvę, žemę 
Eisime su šakėm, dalgiais. 
Su šautuvais, 
Su tūžmastim aitria širdy! 

Už Lietuvą už laisvę ir už savo žemę. 
Iras numesiu rūbą, kliudanti ir juodą 
Ir kaip karys 
Likimą savo pasitiksiu 
Drauge su jūsų gretomis. 
per amžius amen. 
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