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Su artėjančiais 
Naujaisiais 

Esame tradicijas mėgstanti ir 
jas išlaikanti tauta. Išsaugojome 
religinių švenčių tradicijas, kurias 
mušė neišmušė sovietiniai ateis
tai. Kiek tautų šiandien švenčia 
tokias Kūčias, kokias mes šven
čiame Lietuvoje ir tęsiame tradi
ciją toli nuo tėvynės? Šv. Kūčios 
— tik gruodžio 24-ąją ir nieKados 
kitados. Amerikoje susidūrėme 
su kiek kitokiomis tradicijomis, 
prie kurių jau įpratome — Kūčios 
švenčiamos įvairiu laiku su įvai
riais žmonėmis, o šeimoje, jei dar 
švenčiamos, išlieka gruodžio 24-
ąją. Gyvename tof vieni nuo kitų. 
Čia rengiamos daugiau paben
dravimui skirtos Kūčios, su būti
na pasninko tradicija — valgiai 
be mėsos ir riebaių. Visi vyksta
me } Bažnyčią — Šv. Bernelių 
Mišios mums reikalingos, kaip 
oras. 

Šv. Kaiedos praėjo, dovanos iš
dalintos, skaniausi valgiai suval
gyti ir vėl renkamės draugėn, nes 
tuoj tuoj prasidės Senųjų metų 
palydos, Naujųjų sutiktuvės. 

Ligija Tautkuvienė 

Tradiciškai, kaip ir prieš kitas 
šventes, lietuviai stengėsi pa
baigti pradėtus darbus, kad pra
sidedantys prasidėtų su naujais. 
darbais, rūpesčiais. Buvo tikima: 
kaip sutiksi Naujuosius, taip juos 
ir nugyvensi. Sakydavo: „Jei per 
Naujus metus bus linksma, tai ir 
per visus metus bus linksma". 

Naujųjų metų dieną vieni kitus 
sveikindavo, linkėdami sveika
tos, laimės. Tradiciška; spėdavo 
iš oro kokio derliaus galima ti
kėtis, kokie bus orai visus me
tus. Visi žinojo — jei Naujųjų nak
tis šalta ir žvaigždėta, vadinasi, 
vasara bus gera. 

Tradicinė Kalėdų eglute nenuren
giama iki Trijų karalių. Nuo senų 
laikų daugelis tautų išlaikė pa
protį puošti namus, tvartus amži
nai žaliuojančio medžio šakelė
mis. Iki šių laikų tikima, kad 
spygliuočiai yra ne tik amžinai 
žaliuojantys medžiai — jie turi 
apsauginę galią (pvz„ Lietuvoje 
eglišakėmis nubarstomas takelis, 
vedantis į namus, kur pašarvotas 

miręs žmogus). 
Kalėdines ir naujametinės žva

kutės, degančios ant eglutės, 
manoma, atėjo iš pagoniškų Vė
linių papročių, kai lietuviai degin
davo ugnį vėlėms pasišildyti. Be 
abejo, dabartinės „žvakutės-
lemputės" prarado tą paslap
tingą, magišką prasmę — jos 
tėra tik papuošalas, suteikiantis 
namams šventės jaukumo. 

..Metų" žmogus... 
Metams bėgant atsiranda ir ki

tokios, kartais dirbtinos, tradici
jos. Kontroversiją kelia „Metų" 
žmogaus rinkimas. Sutinku, kad 
žmogaus pažymėjimas už jo 
nuopelnus valstybei, tautai, ben
druomenei yra graži ir gai reika
linga tradicija, jei ji nesusijusi su 
pataikavimu ar kokios sau nau-' 
dos ieškojimu. 

Ar išties turime čia iškilių, vertų 
tokio tituio žmonių? Manau, <ad 
tie. kurie aukojasi visuomeniniais 
pagrindais atlikdami tą ar kitą pri
siimtą įsipareigojimą, dirba ne 
dėl įvertinimų ar pan. Nors. tiesą 
sakant, kai sužinai, jog kokiai 
nors premijai žmogus pats sau 
rašo rekomendaciją, tada galvoji. 
gal iš tiesų, jis tą ar kitą darbelį 
atliko tik dėl apdovanojimo. Kiek 
jis tam darbui atidavė širdies? 
Kiek reikia ar kiek reikėjo? 

Žinau daug išeivijos lietuvių, ku
rie pasiaukojamai dirba su jauni
mu — skautais, ateitininkais, lab
daros organizacijose. Nepagal
vočiau, kad dirba dėl to, jog... 
Tuo tarpu, renkami žmonės, kad ge
rai atliko darbą, už kurį gauna at
lyginimą. Nenoriu nieko įžeisti, 
bet ar neatrodo, kad gudri-negu-
dri politika, kai renkamas reika
lingas žmogus, matoma ir plika 
akimi, nesuteikia garbės nei iš
rinktajam, nei jj rinkusiems. 

Stanley Balzekas išlaiko seną 
tradiciją ..Metų" žmogaus rinki
mui. Kaip jis renka — niekas ne
žino. Juk spaudoje nesimato nei 
anketų, nei klausimų. Tas pats ir 

su kitais leidiniais. Taip ir nesu
prantu, kokiu tikslu tai daroma. Ar 
nepakaktų metams baigiantis iš
vardyti labiausiai pasižymėju
sius, papasakoti apie jų gerus 
darbelius, atliktus žmonėms, vi
suomenei ar valstybei? 

Ką galvoja bendradarbiai? 
Dr. Jurgis Savickis. Kai renka 
„Metų" žmogų, pagalvoju, — gal 
kam pelninga? Ką gali padaryti 
vienas žmogus valstybei ar tau
tai? Be komandos, bendradar
bių — vargiai. Mano nuomone, 
tai kažkoks nesusipratimas. Iš 
tiesų, metų pabaigoje suminė
kime visus, kurie nuveikė mūsų 
visuomenei ką nors iškilaus, 
svarbaus ir padėkokime. Ar gali
ma išskirti tik vieną žmogų? Ar 
neįžeidžiame kitų žmonių, ne ką 
mažiau, gal ir daugiau, nuvei
kusių svarbių darbų visuomenei. 
Tik jie nesigiria, neskuba į „ek
raną"... 
Jonas Kuprys („Draugo" spaus
tuvės techninis vadovas). Kaž
kada „Time" žurnalas skelbė rin
kimus „The Man of the Year" , 
kai buvo renkami tik vyrai. Dabar 
jie pakeitė į „Person of the Year" 
— galima rinkti ir moteris. Tai 
„užkrečiama" liga. Visi renka su 
kažkokiu tikslu. St. Balzekas tę
sia šią tradiciją, nes jis buvo pir
mas lietuvių tarpe. Tai gal nėra 
blogai. Manau, kad rinkėjai pa
darė klaidą neišrinkę manęs, — 
visai rimtai teigia Jonas, turintis 
puikų jumoro jausmą. 
Vladas Krivickas, 25 m. („Drau
go" pirmojo puslapio redakto
rius). Gali būti tokie rinkimai. Tik 
reiktų, kad renkamas žmogus 
turėtų praeities nuopelnų visuo
menei (šiuo atveju — lietuviams), 
kad jis būtų prisidėjęs prie jos ge
rinimo ar pan. Svarbu ir tai, kad 
jis būtų atsakingas ateičiai su
teikto vardo pateisinimui. 

Aristotelis yra pasakęs: 
„Ieškokime aukso vidurio"... 

Jubiliejai LIETUVA, TĖVYNE MUŠU 

U3L£i: 
Ligi jos Tautkuvienės 
fotorteportažas 

T r a d i c i j a „ D R A U G E " 

Trečiadienį, gruodžio 22 d., visi 
„Draugo" dienraščio darbuotojai 

tradiciškai susirinko draugėn. Šv. 
Kalėdų proga juos pasveikino 
marijonų vienuolyno provincijolas 
Donald Petratis, MIC. Direktorių 
tarybos pirmininkas Juozas Po-
likaitis. Direktorių valdybos 

Gražina Ma-

Nuar (iš kairės): visus sveikina Mar i j a Remienė, užjos — Vytas Fbškus, Juozas Po-

likaitis, Danutė Bindokienė, ..Draugo" moderalonus kun. Viktoras Rimšelis, MIC Gurski< 

Jiems irgi turime tradicijas.„Bi
čiulystė", pompastiškai nešven-
tusi keturmečio, įžengė į 5-sius 
gyvavimo metus. įvairūs tie ket
veri metai: buvo du puslapiai du 
kartus per mėnesį. Po kiek laiko 
juos „išdalino" po puslapį kas sa
vaitę. Šie metai — keturių puslapių 
priedo metai vieninteliame užsie
nio lietuvių dienraštyje „Draugas", 
(neseniai atšventė tikrą ir gar
bingą 95-rių metų Jubiliejų). 

įdomūs buvo šie metai. įdo
mūs. Susitikome ir pasakojome 
apie menininkus, įsikūrusius 
Amerikoje ar atvykusius gas
trolių, pasakojome apie naujai 
besikuriančius trečiosios bangos 
žmones, gražiai bendravome su 
išeivijos atstovais. Surengėme 
kelias akcijas. Padėjome nelai
mėje Ramintai Pusnikienei (per 
„Bičiulystę" atsiliepė daug geros 
širdies žmonių. Ačiū „Saulutei" 
neatsisakiusiai įsijungti į šią akci
ją). Skelbėme dar dvi akcijas: 
„Kurią pasaką renkiesi" ir para
ma ALTV. 

Surengėme teisinių žinių ir pa
skolų turto įsigijimui seminarus. 
Reklamavome ir atnešėme pini
gus „Draugui". 

Tačiau, kas mes be skaitytojų? 
Skaitytojai atsiliepė, reagavo į 
mūsų publikacijas, siuntė laiš
kus. Jų gausa tik parodo, kad 
užsimezgė geras ryšys. Ačiū, 
kad skaitote, rašote, reaguojate. 

Pati nuoširdžiausia padėka vi
siems „Bičiulystės" talkininkams 
— korespondentams, dirban
tiems be jokio atlygio. Mes be jū
sų būtume, kaip be rankų. Ypa
tinga padėka tiems žmonėms, 
kuriuos mes kalbinome, rengė
me reportažus — ačiū, kad neat
sisakėte, kad buvote kartu. 

Visiems visiems linkime kuo 
geriausios kloties Naujuose me
tuose. Būkite sveiki ir laimingi! 

Ateina Gaidžio metai su suvi-
rintojais prie valstybės vairo... 
Pagyvensime — pamatysime. 

pirmininkė Marija Remienė. 
Pasivaišinome gardžiu tortu, 
pakėlėme taurę šampano, 
įprastinė loterija ir jos laimikiai 
maloniai nudžiugino Dalią 
Sokienę. Aldoną Gurskienę ir Ali 

Jėzuitų 
koplyčioje 

Sekmadienį, gruodžio 26 d.. 
Jėzuitų koplyčioje buvo neįprasto 
šurmulio — repetavo, prasidai-
navo, tikrino vargonų skambė
jimą būsimo kalėdinio koncerto 
dalyviai. 

Nukelta į 2 psl 

Dvasios pergalės šimtmetis 
Vytautas Visockas 

Nusilenkiame savo 
protėviams 

Jau beveik pasibaigė 
2004-ieji. Daug prira
šyta straipsnių, kad į 
Lietuvos istoriją jie įeis 
kaip įstojimo į Europos 
Sąjungą ir NATO me
tai. Ir tai tiesa. Prabėgę 
metai turi dar ir kitokių vardų — 
tai rinkimų, politinių skandalų 
metai. Žymiai rečiau prisiminda
vome, kad 2004-aisiais gegužės 
7 dieną sukako 100 metų, kai 
atgauta lietuviška spauda loty
niškais rašmenimis. Taigi šie me
tai mums turi ir kitą, ne mažiau 
svarbų pavadinimą — Kalbos ir 
knygos metai. 

„Priešinimasis kalbos ir rašto 
draudimui iš tikrųjų vertintinas 
kaip 1863 m. sukilimo tęsinys, 
kaip dvasios sukilimas, ir šiemet 
mes minime būtent dvasios per
galės šimtmetį. Minime didžiuo
damiesi ir nusilenkdami savo 
protėviams, kurių ne vienas už 
savo drąsą, sąmoningumą, iš
tvermę iškentė kalėjimus, tremtį, 
turto konfiskacijas ir kitokius per
sekiojimus. Stebėtinas savo žy
gio, kurio tie žmonės tikriausiai 
net nelaikė žygiu, supratimas". -
Šitaip viename iš paskutiniųjų 
Kalbos ir knygos metų renginių 
Kėdainių Mikalojaus Daukšos 
viešojoje bibliotekoje kalbėjo 
100-mečio minėjimo komisijos 
narys poetas Justinas Marcinke
vičius. Tame renginyje buvo eks
ponuojami iš nacionalinės Mar
tyno Mažvydo bibliotekos atvežti 
spaudos draudimo laikų doku
mentai ir leidiniai, pristatyta kny
ga „Kėdainių krašto knygiai, 3 
knyga. Laisvės ir žodžio skleidė
jai", dainininkas Danielius Sa
dauskas padainavo anų laikų 
tekstais sukurtų giesmių. 

"...valstybė turi būti, privalo 
būti kalbos sargas" 

Poetui leidus pateiksiu dar vie
ną kitą jo kaibos, pasakytos Mi
kalojaus Daukšos bibliotekoje, 
ištrauką: „Tokiu būdu beveik po 
300 metų pasitvirtino Mikalojaus 
Daukšos „Postilės" prakalbos 
žodžiai, kad kalba yra pilietišku
mo tėvas, valstybės sargas. Būtų 
gerai, būtų labai gerai, kad šian
dien aktyviai kabinančių angliš
kas iškabas prie savo viešbučių, 
parduotuvių, restoranų, kavinių ir 
kitokių viešųjų įstaigų — kad ir jų 
ausyse suskambėtų tie žodžiai 
„kalba yra valstybės sargas". 
įspėjantys žodžiai! Apleista kalba 
— apleista valstybė. Ta 40 metų 
trukusi kova — tai kova ne tik dėl 
raidės, bet ir dėl tautos. Vydū
nas: „Norint gaivinti tautą, pirma 

gaivinama jos silpnė
janti kalba"... Atėjo lai
kas garsiąją Mikalo
jaus Daukšos formulę 
apversti ir ištarti, kad 
šiandien jau ne kalba 
yra valstybės sargas, 
o valstybė turi būti, pri
valo būti kalbos sar

gas. Privalome sustiprinti kalbos 
apsaugą, kalba šaukiasi valsty
bės dėmesio ir globos, o v i 
suomenė reikalauja, kad šalyje 
veiktų valstybinės kalbos įstaty
mas, kad privalomas jis būtų vi
siems". 

Neabejojau, kad Justinas Mar
cinkevičius sielojasi dėl šalyje 
neveikiančio, blogai veikiančio 
valstybinės kalbos įstatymo, to
dėl tikėjausi, kad Kalbos ir kny
gos metų pabaigoje jis, „didžiuo
damasis ir nusilenkdamas savo 
protėviams", pasakys įspėjančių, 
pabrėžtinų žodžių apie kalbą ir 
valstybę: "...valstybė turi būti, pri
valo būti kaibos sargas". „Ap
leista kalba — apleista valstybė". 
„Norint gaivinti tautą, pirma gai
vinama jos silpnėjanti kalba". 

Bibliotekoje poetas kalbėjo 
apie tai, kad „jubiliejus tiesiog 
reikalauja iš mūsų aktualizuoti 
lietuvių kalbą visuomenėje, ypač 
mokykloje. Jis minėjo vertingus, 
reikalingus leidinius, kurie jau 
išleisti, kurie turėtų būti išleisti. 

„Norint gaivint i tautą, pirma 
gaivinama jos si lpnėjant i 

kalba" 
Ne mano jėgoms aprėpti, juo 

labiau įvertinti prabėgusių Kalbos 
ir knygos metų renginius, jau at
liktus darbus, tačiau, pasitelkęs 
kai kuriuos kitus minėtos komisi
jos narius, šiaip kompetentingus, 
suinteresuotus inteligentus, no
rėčiau bent poroje savo rašinių 
kalbėti būtent kalbos, knygos, 
mokyklos, istorinės atminties 
temomis. 

Iš aukštų tribūnų vis dar girdi
mos „rožinės" intonacijos, nors 
„anglėjimo" procesai jau visiems 
akivaizdūs. „Šianden lietuvių kal
ba ne tik studijuojama Europos 
bei kitų žemynų universitetuose; 
ji jau tapo Eurooos politikų kalba. 
Beliko dar visai „nedidelė" už
duotis — įtikinti mūsų smarkiai 
europėjančius ar, erlickiškai ta
riant, „anglėjančius" (gal net 
„suanglėjusius") verslininkus di
džiuotis savo gimtąja kalba ir 
„nesibaiminti" lietuviškų nacio
nalinių Iškabų, gerbti kovojusius 
dėl lietuviško žodžio pirmtakus..." 
(Lituanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo valstybinės komisi
jos pirmininkas, LR Seimo pirmi-
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Cį į^p l imp in ia i metai 
Algirdas Vitkauskas 

Olimpinis gyvenimas tęsiasi, 
nepaisant metų kaitos. 

Šie metai pasaulio ir Lietuvos 
sportiniame gyvenime buvo įvar
dijami „Olimpiniais" — Graikijos 
sostin4je Atėnuose vyko XXVIII 
vasaros olimpinės žaidynės — 
stambiausias sporto ir kultūros 
renginys, rengiamas kas ketveri 
metai. 

Metai buvo įdomūs ir Amerikos 
lietuvių sportininkams. Pasida
linti apie Lietuvos ir išeivijos spor-
tinj gyvenimą, pakviečiau šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos ilgametį pirmi
ninką Rimantą Dirvonį. 
A.V. Kaip vertinate Lietuvos 
sportininkų pasirodymą Atėnų 
Olimpinėse vasaros žaidynėse? 
Rimantas Dirvonis. Manau, kad 
lietuviai Atėnų olimpiadoje pasi-

Rimantas Dirvonis 

rod4 labai sėkmingai: mūsų ma
žytės šalelės lengvaatletis Virgi
lijus Alekna laimėjo aukso medalį 
(tai T-^antras ofimpinis aukso me
dalis), septynkovininkė Austrą 
Skujytė — sidabro medalį, šiuo
laikinės penkiakovės atstovas 
Andriejus Zadnieprovskis — taip 
pat sidabro medalį. į geriausiųjų 
pasaulio olimpiečių dešimtukus 
dviračių, baidarių, irklavimo, bok
so, plaukimo, krepšinio, lengvo
sios atletikos, šiuolaikinės pen
kiakovės, sunkumų kilnojimo 
sporto šakose, pateko net tris
dešimt lietuvių. Tokius aukštus 
laimėjimus nepriklausomos Lie
tuvos sportininkai pelnė pirmą 
kartą. Tiesa, negaliu nepaminėti 
ir Klaipėdos universiteto sportinių 
šokių ansamblio „Žuvėdros" ko
lektyvo, kuris pastoviai demons
truoja aukščiausią ir gražiausią 
šokio techniką ir meną kartu. Jie 
laimi Pasaulio ir Europos čem
pionatuose pirmąsias ar prizines 
vietas. Girdėjau, kad šis puikus 
kolektyvas 2005 metų pavasarį 
rengiasi kelionei į Čikagą: būtų 
nuostabiai gera išvysti pasaulio 
čempionų atliekamus šokius. 
Juos būtinai reikėtų parodyti ne 
tik mums, lietuviams, bet ir Čika
gos visuomenei. Taip mes turėtu
me progos parodyti aukštą Lie
tuvos tautinę kultūrą Amerikoje. 
A.V. Lietuvos Tautinio Olimpinio 

komiteto veiklai pasauliniame 
Olimpiniame judėjime pripažinta 
viena aukščiausių — ketvirtoji 
vieta, tarp visų 202 Tautinių olim
pinių komitetų ir buvo apdovano
ta i6skirtiniu TOK'o žymeniu. 
Lietuvių tautos kultūra ir jos su
dėtinė dalis — kūno kultūra ir 
sportas, buvo pripažinti vieni ge
riausių pasaulyje. Ar tai ne 
skambus olimpinių metų fanfarų 
akordas?! 
A.V. Ką galėtumėte papasakoti 
apie Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinį gyvenimą praėjusiais 
olimpiniais metais? 
R.D. Šiais metais įvyko mūsų 
tradicinės ŠALFASS žaidynės. 
Organizavome krepšinio moterų 
ir vyrų turnyrus, teniso, golfo, fut
bolo, stalo teniso, kitų sporto ša
kų varžybas. Džiugu, kad suakty
vėjo krepšinis: trečiabangių tau
tiečių gretose yra gana daug ge
rų krepšininkų. Jų tarpe sutinka
me net LKL žaidėjų iš Alytaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Vilniaus. Iš tų žaidėjų 
susikūrė „Žalgirio" gana pajėgi 
krepšinio komanda, kuri dvejus 
metus paeiliui laimėjo ŠALFASS 
ir Lietuvos ambasados krepšinio 
taurės turnyrus. 
A.V. Ką dar gero nuveikė Jūsų 
vadovaujama ŠALFASS organi
zacija? 
R.D. Kitais metais Lietuvoje vyks 
eilinės Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Teko gana daug pa
dirbėti tariantis su Lietuvos spor
to vadovais dėi žaidynių vietos, 
programos ir dėl geresnių mūsų 
santykių tarp išeivijoje ir gimtinė
je gyvenančių sportininkų. Ne 
paslaptis, kad Lietuvos sportas 
yra kur kas aukštesnio lygio, nei 
išeivijos. Ten daugiau profesio
nalumo ir dėl to aukštesnis meis
triškumas. Tuo "tarpu išeivijos 
sportininkai — absoliutūs mėgė
jai, jiems sportavimas — malonu
mas, sveikatingumo priemonė. 

Organizatoriams iškyla gana 
daug problemų, kuriant sporto 
šakų varžybų programas. Tėvy
nės sportininkams kiekvienos 
varžybos — labai svarbūs atran
kiniai etapai į tautines sporto ša
kų rinktines, Europos ar Pasau
lio čempionatus. Išeivijos sporti
ninkams — malonus sportavi
mas ir bendravimas su tautie
čiais, mielas pasisvečiavimas tė
vynėje. Ieškojome objektyvesnio 
varžybų vertinimo ir mielesnio 
bendravimo. 
A.V . Jūs daug metų vadovavote 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos veik
lai. Dabar, rinkimų keliu, vadova
vimą perėmė Kanados sporto va
dovai. Ką palinkėtumėte jiems? 
R.D. Visų pirma — organizuotu
mo ir draugiškumo. Norėčiau, 
kad būtų išsaugotos mūsų seno
sios tradicijos ir visos tradicinės 
sporto šakos ir vykusieji lietuvių 
mėgstamų sporto šakų varžy-
bos-tumyrai. Antra, būtina at
kreipti ypatingą dėmėsi į mūsų 
naujai atvykstančius tautiečius iš 

Prenumeruokite „Vorutą" — 
Lietuvos istorijos laikraštį! 

Voruta 
— r jmr1 

U m 

„Voruta" — vienintelis Lietu
vos istorijos laikraštis, kurį ga
lėtų užsisakyti kiekviena litua
nistine mokykla. „Vorutoje" 
spausdinamais straipsniais do
misi visi, kuriems rūpi Lietuvos 
istorija. Labai prieinama kaina. 
Ei. paštas: voruta ©is.ft, 
Intemeto svetainė: 

| http://www.ts.rtA/orirta 

Lietuvos. Tarp kelių šimtų tūks
tančių naujųjų emigrantų yra gana 
daug aukštos klasės atstovų 
įvairiose sporto šakose. Juos rei
kia kviesti į išeivijos sporto ren
ginius, o ir tų renginių reikia or
ganizuoti daugiau, įvairesnių 
sporto šakų. Antai, prieš ketvertą 
metų, iš Lietuvos atvykus labai 
galingoms merginoms — pa
saulio rankų lenkimo čempio
nėms, buvo beprasidedąs ir čia, 
išeivijoje šis įdomus sportas. Ta
čiau entuziazmas užgeso, nesu
laukus materialinės ir sporto or
ganizatorių rimtesnės paramos. 
Panašiai buvo ir su imtynininkais, 
kurių beveik nebesigirdi: lyg į 
pogrindį nuėjo... 

Trečia, naujai atvykusieji dėl di
delių pasikeitimų jų ekonominia
me gyvenime, nelabai suvokia, 
kad čia viskas vykdoma savo
mis lėšomis, kad už viską reikia 
mokėti. Gerai, kad tarp krepši
ninkų atsirado Aurimas Matule
vičius, kuris subūrė ir sukūrė Či
kagos lietuvių krepšinio' lygą, 
paremtą smulkaus verslo pagrin
dais. Tačiau krepšinis — išskirti
nė lietuvių sporto šaka (kitose 
sporto šakose tai sunku pakar-
toti).Tuo tarpu kitų spoto šakų 
mėgėjai be pinigų nesugeba or
ganizuoti varžybas, net metinius 
ŠALFASS čempionatus. Todėl 
jos ir merdi. Tokiam tautiniam ju
dėjimui privalėtų daugiau pagel
bėti Lietuvių fondas. 
A.V. Ką palinkėtumėte ilgame- • 
čiams pagalbininkams? 
R.D. Mano kartos sporto entu
ziastai labai daug padarė, kad 
išlaikytume lietuviško sporto tra
dicijas išeivijoje: kūrėme lietuviš
kus sporto klubus, būrėme ko
mandas, kad po Šiaurės Ameriką 
ir Kanadą išsibarstę lietuviai dau
giau bendrautume. Tarpusavyje 
kalbėjome, dainavome, šokome, 
linksminomės lietuviškai ir taip iš
saugojome lietuvybę tikrai ne
lengvomis, amerikietišos kultū
ros, sąlygomis. Stengėmės pa
laikyti tamprius ryšius su Lietu
voje gyvenančiais sportininkais, 
treneriais. Net sunkiausiomis okupa
cinio režimo sąlygomis bandė
me lankytis tėvynėje, bendrauti 
su gminėmis ir artimaisiais. Šian
dien, kai Lietuva atkūrė Nepri
klausomybę, tai, rodos, tapo ne
bereikšminga. Toks tas gyveni
mas: kiekviename laikotarpyje 
skirtingos problemos. Mūsų lai
kotarpis, ko gero. baigia praeiti. 
Laisva tėvynė ir iš jos atvykstan-
tieji tautiečiai — labai skirtingos 
kultūros ir auklėjimo. Mūsų kar
tai pakako mokslo, darbo, šiek 
tiek sporto ir, būtinai, dvasinio 
peno bažnyčiose. Dabartiniams 
išeiviams bažnyčios retai kam 
reikalingos. Sportininko profesija 
tapo viena pelningiausių pa
saulyje ir ne vienas lietuvis ją 
renkasi. Labai gero sportininko 
atlygis išaugo iki aukščiausio 
lygio medikų, teisininkų. Trečia-
bangiai — kibesni ir drąsesni 
naujose emigracijos gyvenimo 
sąlygose. Jie greičiau kuriasi ir 
įsitvirtina. Net iš sporto visuo
meninės veiklos, rodos, švento 
dalyko mums, dabar sugeba iš
spausti pinigų. 

Tikiu, kad nesunyks mūsų darbai, 
lietuvybės išsaugojimo ir puose
lėjimo veikla. Trečios bangos lie
tuviams giliai jaugusios lietuvy
bės šaknys. Jiems dvasinis ir 
tautinis paveldas, tai ne tik lietu
vių pergalė prieš kryžiuočius Žal
girio mūšyje, bet ir prieš visus ki
tataučius, bandžiusius paže
minti mūsų tautą, tėvynę. Tai 
pergales visuose mūšio laukuo
se: ar Lietuvos žaliosiose giriose 
prieš raudonojo slibino siautėji

mą; ar Algirdo Šociko pergalė 
prieš kietakaktį Koroliovą, Kauno 
ir Maskvos bokso ringuose, ar 
Kauno žalgiriečių krepšininkų 
pergalės prieš Maskvos CSKA ir 
Kauno aikštelėse, ar tai skrajūno 
Jurgio Kairio nepakartojamo 
grožio skrydžiai daugelio didžių
jų šalių padangėse, ar tai Klai
pėdos „Žuvėdros" nepralenkia
mo grožio šokiai, ar disko metikų 
Romo Ubarto ir Virgilijaus Alek
nos sviestų diskų aukščiausios ir 
tolimiausios trajektorijos Olimpi
niuose stadionuose, ar greičiausi 
it strėlės praskriejimai dukart 
olimpinio čempiono Romo Uma
ro Barselonos olimpiniame treke 
— visos šios pergalės, žadino 
lietuvių tautiškumą, norą parodyti 
pasauliui, kad „kas buvo — tas 
bus, bet lietuvis pirmas bus". 
Mano ŠALFASS valdybos drau
gai jaučiasi garbingai, atl ikę 
mums patikėtas pareigas. Ir už 
tai dėkoju visiems bendražy
giams, kad buvome drauge ir 
neleidome sunykti lietuvybei, su
nykti ryšiams su tėvyne, kad 
sporto renginiais skatinome tau
tiečius sportuoti, išlikti sportiškai 
gražia lietuvių tauta. 

* * * 

Čikagos lietuvių krepšinio lygos 
(ČLKL) pirmininkas-savininkas 
Aur imas Matulevič ius. 
A.V. Kaip vertinate Lietuvos 
krepšininkų pasiekimus tarp
tautinėje arenoje? 
A.M. Lietuvos krepšininkai — tai 
mūsų tautos skambiausioji re
klaminė styga. Tėvynėje gal tik 
įžymioji dainininkė Violeta Urma-
navičiūtė-Urmana, mūsų lazeri-
nėes — kvantinės fizikos moksli
ninkai, širdies operacijų mikro-
chirurgai, kompiuterininkai taip 
pat sėkmingai ir raiškiai atsto
vauja mūsų tautą pasaulyje. 
Šiandien ne tik džiaugiamės, bet 
ir didžiuojamės tokiais gražiais 
mūsų tautos laimėjimais. Po lie
tuvių pergalės olimpiniame tur
nyre prieš Amerikos žvaigždžių 
krepšinio komandą, viso pa
saulio sportinė visuomenė, vals
tybių įžymieji politikos veikėjai 
žino ir mena įspūdingą lietuvių 
pergalę Atėnų ol impiadoje. 

Ilgauskas, Darius Songaila. Net 
Kinijoje žino apie Lietuvos krep
šinio mokyklą, nes ten olimpie
čius treniravo mūsų geriausias 
krepšinio treneris Jonas Kaz
lauskas. Tad šie metai Lietuvos 
krepšininkams ir bendrai Lietu
vos sportui buvo labai sėkmingi. 
A.V. Kokie reikalai lietuvių išeivi
jos sporte? 
A.M. Išeivijos sportas, lyginant 
su Lietuvos sportu, gerokai ski
riasi, nes čia tarp tautiečių vien 
tik mėgėjiškas sportas. Čia visi 
atvykusieji visais laikais labai 
sunkiu darbu daro ir tebedaro pi
nigus. Laiko j iems lieka tik mė
gėjiškam sportui. Negalima net 
galvoti apie labai aukštus spor
tinius rezultatus, profesionalias 
komandas ar pavienių sporti
ninkų profesionalią veiką. To
kiame mėgėjiškame lygmenyje, 
tikriausiai, nedaug ką ir galima 
padaryti. 
A.V. Ką pasakytumte apie 
ŠALFASS veiklą? 
A.M. Esamomis sąlygomis ši 
organizacija, neturinti jokio f i
nansavimo, galima teigti, kad 
padarė gana daug organizuo
dama kasmetines pagrindinių 
sporto šakų pirmenybes, išaiš
kindama geriausias komandas 
krepšinyje, tinklinyje, tenise, sta
lo tenise, golfe ir kitose sporto 
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Kunigo A. Gražulio, SJ, dviejų 
pagalbininkių Jurgitos Šedienės 
ir Jolantos Banienės buvo su
manytas pokalėdinis koncertas. 
Po šv. Mišių kun. A. Gražulis, SJ, 
pakvietė neišsiskirstyti, pasilikti ir 
paklausyti gana netrumpo kon
certo. Dalyvavo Dalios Gedvi
lienės ansambliukas „Lakštu
tės", Meno mokyklėlės dainorė-
liai (dėst. Loreta Karsokienė), 
Jolantos Banienės ir Rolando 
Bartasevičiaus pianistai, sakso
fonu griežė Gabrielius Šedys 
(dėst. Mindaugas Matkus). 

J programą įsijungė ir Algirdas 
Petraitis, padainavęs keletą savo 
kūrybos dainų, akompanavęs 
gitara. 

Malonu, kai mūsų talentingam 
jaunimėliui sudaromos progos 
pasirodyti platesniam publikos 
ratui. Šio kalėdinio koncerto 
dainorėliai, muzikantai, dalyvavo 

šakose. 
Esame dėkingi Rimantui Dirvo-

niui, dr. Donatui Siliūnui ir ki
tiems sportinio judėjimo entuzia-
tams už jų entuziazmą ir pagalbą 
mums, naujai atvykusiems ir 
žengiantiems pirmuosius žings
nius šioje mums naujoje ir sun
kiai perprantamoje šalyje. 
A.V. Jūsų nuomonė — ką reikia 
daryti, kad išeivijos sportinis 
gyvenimas taptų įdomesniu, 
patrauklesniu? 
A.M. Organizacinis darbas neturi 
ribų. Jame visuomet galima rasti 
geresnių, įdomesnių, patrauk
lesnių būdų ir pnemonių naujų 
narių pritraukimui. Tačiau tam 
reikia ir laiko, ir nemažai pinigų. 
Čia niekas pinigų nedalina. At
vykę čia, mes bandome perkelti 
Nepriklausomos Lietuvos krepši
nio organizacines priemones Či
kagos apylinkėse. Net keturiolika 
komandų susibūrė į pirmąją 
išeivijoje Čikagos lietuvių krepši
nio lygą. Varžybos vyksta dvie
jose amžiaus grupėse: jaunimo ir 
senjorų. ČLK lyga jau antrą kar
tą organizuoja labai įdomų dau
giapakopių varžybų krepšininin-
kų turnyrą, trunkantį net kelis mė
nesius. Tai labai pagyvino Čika
gos ir jos apylinkėse gyvenančių 
tautiečių sportinį gyvenimą. Ge-
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III JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų 
festivalyje (lapkričio 14d.). 

Kaip malonu, kai rengėjai pa
rūpino Kalėdų seniui pilną maišą 
dovanų. Kai matai, kaip nušvinta 
vaiko akys gavus kalėdinę do
vanėlę, nė kiek nesuabejoji dėi jų 
reikalingumo (juk daugelis mūsų 
vaikų jau gavo dovanų ir tada 
pagalvojame — ar reikia dar?). 
Dovanėlių visiems pakako. 

Visi programėlės dalyviai buvo 
pakviesti pasivaišinti — vištos 
kulšelėmis su garnyru, pyragu, 
gaivinančiais gėrimais. Vaišino 
koplyčios rėmėjai — Jurgita ir 
Juozas Sėdžiai (Juozas pats ir 
pagamino visas vaišes). 

Turbūt nedažnai būna tokia 
atjaunėjusi ir pilna žmonių Jė
zuitų koplyčia (prie Jaunimo cen
tro). Visi ne tik dalyvavo tokiame 
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Lietuva — krepši-nio šalis, o jos 
sportininkai — trijų olimpiadų 
sidabriniai medalinin-kai. Manau, 
kad didžiulėje pa-saulinėje 
prekybos rinkoje mažai kas žino 
apie Lietuvoje pagaminamus 
puikius dviračius, kom-piuterius. 
šaldytuvus, televizonus, o apie 
Lietuvos aukščiausios vertės 
krepšininkus žino ir Izraelyje, kur 
žaidžia lietuvis—geriausias 2004 
metų Europos žaidėjas — 
Šarūnas Jacikevi-čius, ir 
Ispanijoje, kur ilgus metus žaidė 
Europos geriausias cent-ras — 
Arvydas Sabonis, ir Ame-rikoje, 
kur žaidė mūsų krepšinio 
žvaigždės Šarūnas Marčiulionis, 
Arvydas Sabonis, dabar žaidžia 
talentingi krepšininkai Žydrūnas 

..Lakštutės". Nuotr.( iš kairės): sėdi Viltė Baliutavičiūtė, Rūta Survilaitė; II e. 
Mante Baliutavičiūtė, vadovė Dalia Gedvilienė, Lina Survilaitė, Vaiva 
lagunavičiūtė, Gabrielė Trainytė. 
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Mob: 708-717-1926 
Fax: 630-257-6856 
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JURGITA AMBRi 

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

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

fam.com I 24 valandas 
pranešti apie nelai
mes: 800-374-1111 
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Jurgita Travef 
Pats laikas keliat 

labai patrauklios kainos 

Lėktuvų bilieti 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-0500 
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Meno mokyklėlė Nuotr.(iš kairės): dėst. Loreta Karsokienė, Julija Dunajeva, 
Akvilė Puraitė. Gabrielė Pareikaitė, Aurimas Gudeliauskas. Gabija Staninaitė. 
Mantas Kugauda. Gerda Kugaudaitė. Julija Lukoševičiūtė, Rafaelė Šedytė, 
Miida Bartašiūnaitė. Eva Adomaitytė 
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Dvasios pergalės... 
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ninko pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas). 

Na, Europos universitetuose 
lietuvių kalba buvo studijuojama 
ir anksčiau, spaudos draudimo 
laikais, deja, kaip mirštanti kalba; 
tiesa, Europos politikų kalba ji 
niekada nebuvo, tad šiuo faktu, 
žinoma, gal ima pasidžiaugti. 
Bėda ta, kad, šiek tiek sutirštinus 
spalvas, galima pasakyti, jog Lie
tuvos universitetuose, Lietuvos 
mokyklose ji nestudijuojama, jos 
nesimokoma. Jeigu pasakiau la
bai „tirštai", galiu pasitaisyti — ji 
studijuojama, jos mokomasi ne
pakankamai. Taip sako universi
tetų, vidurinių ir kitokių mokyklų 
mokytojai bei dėstytojai. 

L i tuanist ikos tradicijų ir pavel
do jprasminimas. 

Galima pasidžiaugti, galima 
nuoširdžiai pasidžiaugti storomis 
enciklopedinio pobūdžio knygo

mis, vienaip ar kitaip „menan
čiomis" spaudos draudimo lai
kus, tačiau kas tas knygas skai
to? Kas domisi, kam jų reikia, tas 
skaito — girdėjau ir tokią nuo
monę, kuri man visai nepriimtina. 
Kaip be prievartos „priversti" 
jaunąją kartą domėtis lietuvių 
kalba, jos istorija, Lietuvos istori
ja apskritai? Justino Marcinkevi
čiaus žodžiais tariant, „leidiniai ir 
renginiai reikalingi ne spaudos 
draudimo laikų žmonėms, jie jau 
visi mirę, ne knygnešiams, ne to 
meto spaustuvininkams — jie rei
kalingi mums, kad pakeltų lietu
viškumo ir lietuvių kalbos pres
tižą". 
Gal iš tiesų, kai atlikti neatidėlio
tini didieji politiniai darbai, susiję 
su Europos Sąjunga ir NATO, 
valstybė pagaliau imsis sergėti 
lietuvių kalbą, lietuvių kultūrą. 
Tokios vilties teikia LR Seimo 
nutarimas, „atsižvelgiant j būti
nybę toliau plėtoti lituanistikos 
vertybių puoselėjimą, derinti 

tradicijų, nacionalinių sukakčių 
bei paveldo įprasminimą taikant 
informacines technologijas", tęsti 
šiais metais pradėtą darbą. Ne
žymiai pakeista Lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100-mečio minėjimo 
komisija nežada išsiskirstyti, tik 
dabar ji vadinsis Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo jprasminimo 
komisija. 

Kitame rašinyje cituosiu kitus 
šios komisijos narius, su kuriasis 
teko kalbėti poeto Justino Mar
cinkevičiaus čia paliestais opiais 
klausimais. 

Laimingų Naujųjų metų visiems 
Lietuvos žmonėms, visiems lietu
viams Lietuvoje ir visame pa
saulyje! 

Laimingų Naujųjų metų jų kal
bai, jų raštui, atlaikiusiam germa
nizacijos, rusifikacijos, poloni
zacijos puolimus! 

SPORTAS 

Olimpiniai metai 
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riausieji mūsų lygos krepšininkai, 
atstovaudami Čikagai, dalyvavo 
keliuose labai atsakinguose tur
nyruose, ir, noriu pasidžiaugti, 
mūsų „Žalgirio" komandos laimė
jimais: dvejus metus paeiliui lai
mėjo labai įdomius ir sunkius Lie
tuvos ambasados ir ŠALFASS 
organizuotus krepšinio turnyrus. 
Džiaugiuosi, kad mano įkurtoji 
ČLKL gyvuoja Ji ne tik gyvuoja, bet 
ir auga: jei praeitais metais pir
majame ČLKL čempionate daly
vavo devynios komandos, tai jau 
šiemet - keturiolika. Turime ir dvi 
moterų komandas. 
A.V. Kokios Jūsų Lygos perspek
tyvos? 
A.M. Aš nenoriu tenkintis ČLKL: 
svajoju ir planuoju ateityje jkurti 
Tarptautinę Amerikos išeivių 
krepšinio lygą, kurioje, mūsų pa
vyzdžiu, šalia Lietuvos žaistų 
Latvijos, Ukrainos. Rusijos. Esti
jos, Lenkijos, Čekijos, Slovė
nijos, Slovakijos, Serbijos, Bul
garijos ir kitų postsovietinių 
šalių išeivių krepšininkų koman
dos. Tai gali tapti lyg priešpasta
tymas Amerikos profesionalų 
krepšinio lygai — NBA. Ir jei tai 
pasisektų,— būčiau laimingiau
siu žmogumi pasaulyje. 
A.V. Jūsų treniruojami lietuvių 
vaikai gerai pasirodo Čikagos 
„BulPs" krepšinio akademijos 
organizuojamuose turnyruose. 
A.M. Mes su kolega Stepu Žiliu 

JAUNOS ŠEIMOS 

Sveiki 
atvykę! 
Jie ką tik atvyko. Bulskių šeima 

iš Telšių, laimėjusi „žalią" kortelę 
spalio 17-tą dieną išlipo išsvajo
toje žemėje. Kol kas jsikūrė Jo-
liet. Mama Danutė neturi darbo. 
Galėtų prižiūrėti vaikus, sene
lius, valyti. Kaip sako Danutė, ka
žin ar būtų vykę j Ameriką, jei bū
tų žinoję... — Kodėl niekas nepa
sako, kad čia nėra taip lengva?— 
garsiai mąsto moteris. — Bet jei ir 
pasako — žmonės nepatiki. Gal
voja sau — aha, mane atkalbi-
nėji... Sakoma, vargo nematęs 
— ponu nebūsi. Visi praeiname 
tą vargo kelią. Anglų kalba, 
vairavimas ir t.t. Na, o vaikai — 
optimistą. Sūnus Manus, 11 m., kuria 
eilėraščius. Lietuvoje mokėsi 

treniruojame lietuvių vaikus, ku
rie labai sėkmingai pasirodo 
mergaičių ir berniukų krepšinio 
turnyruose: beveik visose am
žiaus grupėse lietuvaičiai pir
mauja. Auga labai pajėgi ir per
spektyvi jaunųjų krepšininkų pa
maina mūsų veteranams. 

A.V. Kuo dar norėtumėte pa
sidžiaugti baigiantis olimpiniams 
metams? 
Rimantas Dirvonis. Suvažiavi
me buvo priimtas nepakarto
jamos svarbos ir reikšmės nutari
mas dėl Jaunimo centro statybos 
prie Pasaulio lietuvių centro. Tai 
bene svarbiausias ir reikšmin
giausias sprendimas lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. Čikagoje ir 
jos apylinkėse jsikūrė ir vis kuria
si daug naujųjų tautiečių. Auga 
daug lietuviukų, žymiai anksčiau 
atvykusiose šeimose. Tad šiuo 
sprendimu buvo padarytas labai 
svarus žingsnis PLC išlikimui ir 
tautiečių pritraukimui j juos. Te 
nepergyvena išeivija dėl PLC iš
silaikymo: naujieji ateiviai, kaip ir 
mes — anksčiau atvykusieji, su
glaudę pečius išlaikys mūsų visų 
lietuvybės namus, o su jais ir 
lietuvybę. 

Visiems išeivijos lietuviams — 
sporto gerbėjams ir mėgėjams 
— sėkmingų ir sveikų Naujųjų! 
A.V. Kaip vertinate PLC narių 
sprendimą dėl Jaunimo rūmų 
statybos? 
A.M. Mes sveikiname šį nepa-
pras-tai svarbų projekto patvir
tinimą. Tikimės būtinai paremti jį 

savo darbu ir, pagal galimybes, 
pinigais. Dr. Donato Siliūno — 
krepšinio entuziasto iniciatyva 
statyti Jaunimo centrą, kuriame 
turės galimybę treniruotis dau
guma ČLKL komandų, vaikai ir 
jaunimas, daugelis kultūros ir 
meno kolektyvų — toli įžvel
giantis lietuvybės puoselėjimo 
projektas. 

Olimpiniai metai baigiasi, tačiau 
amžinos olimpinės idėjos gyvos 
tautoje: sveikas lietuvis — sveika 
lietuvių tauta. Sveika tauta — 
graži ateitis. Būtų puiku, jei viso
se išeivijos kolonijose susiburtų 
krepšinio komandos, treniruotųsi 
vaikai, ir kad visa Amerika suži
notų, kad ne tik Lietuvoje gerai 
žaidžia šį nuostabų žaidimą, bet 
kad ir Amerikoje auginame pui
kius krepšininkus — kandidatus į 
JAV olimpinę rinktinę.— tokiais 
optimizmo kupinais žodžiais 
prieššventinį pokalbį užbaigė 
Aurimas Matulevičius. 
— Su Naujaisiais Metais, Su 
nauja laime, mielieji išeivijos 
lietuviai. Te kūno kultūros ir spor
to pratybos bei varžybos padeda 
gerinti sveikatą, nuotaiką, ir svar
biausia - lietuvybę! - taip vien
balsiai sveikina visus „Bič iu lys
tės" skaitytojus šventinio pokal
bio dalyviai Rimantas Dirvonis 
— ŠALFASS ilgametis pirminin
kas, Aurimas Matulevičius — 
ČLKL jkūrėjas, nepavargstantis 
krepšinio organizatorius, ir A l 
girdas Vitkauskas — „Bičiu
lystės" korespondentas. 

uodžio 28 d. BIČIULYSTE 

NAUJIEJI METAI ir slypintys pavojai 
Jau rašėme apie pavojus, slypinčius tokių metinių švenčių proga — 

aiškinomės, kad tėvai b ūna užsiėmę, o nuobodžiaujantiems vaikams 
trūksta tėvų priežiūros. Nors ir labai užsiėmę, turime skirti vaikams 
dėmesio. 

Naujųjų metų vakarą deginame bengališkas ugneles (šaltoji ugnis). 
Neretai vaikai, baigę deginti tokias ugneles, numeta įkaitusį laikikij ant 
stato, popieriaus ar kur kitur ir čia tuoj pat išdegina skyles. Ne
pamirškime, kad uždegtą bengaiišką ugnelę reikia laikyti tik išt iesto
je rankoje 

Kasmet JAV apie dvylika tūkstančių žmonių nukenčia nuo įvairiau
sių fejerverkų. Daugiausiai, gal apie pusę sužeistųjų, sudaro vaikai. 
Didžioji daiis fejerverkų traumų yra nudegimai.Dažnai apdega rankos, 
pirštai, akys, veidas. Fejerverko metu vaikams neleidžiama sprogdin
ti. Bet, vaikai, kaip ir fejerverkai, juda greitai, jvykus klaidai, nelaimes, 
kaip ir traumų išvengti beveik neįmanoma, nes viskas vyksta labai 

Nukelta į 4 psl. 

Šv. Kalėdos Čikagoje 
Atkelta iš 2 psl. jaukiame renginyje, bet savotiš

kai ir parėmė koplyčią. 

Nuotr. (kairėje): Juozas Šedys, 
apačioje: akompanuoja Mindau
gas Matkus, kuris jau keleri me
tai moko Gabrielių Šedį (nuotr. 
dešinėje) groti saksofonu. Pats 
mokytojas mokėsi Vilniaus M.K. 
Čiurlionio menų gimnazijoje, 
J.Tallat-Kelpšos konservatorijoje 
ir Valstybinės konservatorijos 
(dabar — Muzikos Akademija) 
Klaipėdos fakultetuose. Džiazo 
muzikos paslapčių mokėsi pas 
dėst. Narušį. Amerikoje, palygi
nus su kitais, — senbuvis — 15 
metų. Dirba žymiame orkestre 
„Good Times Band". Gyvenimu 
nesiskundžia. 

GAIDŽIO 
METAI 

Gimusieji : 
1909,1921,1933, 
1945, 1957,1969, 
1981,1993,2005 

metais. 
Gaidžio metais gimė 

daug žymių žmonių ir, kar
tais, tie metai vadinami 
„Mąstytojų" metais. Gai
džio metais gimė: H. 
Heine. Sokratas, Rišelje, V. 
Folkneris, V. Dali, F. Kup-
wer, A. Navoji, caraitės — 
Sofija, Anna. Ekaterina, 
Aleksandras ir kt. 

Dauguma Gaidžio metais 
gimusių žmonių — labai 
atsidavę darbui, stengiasi 
atlikti ir nejveikiamas už
duotis, visada įsitikinę savo 
teisumu. Dažnai vieniši ir 
užsidarę. Gyvenime bū
dinga sėkmių ir nesėkmių 
kaita. 

Nuotr. (iš kairės): tėtis Dcmkijus. Marius. Arturas, mama Danutė RuLskiai iš Telšių. Nuotr. LTaiitkuvicnės 

groti akordeonu. Čia lanko, kaip 
ir penkiametis Artūras, mokyklą. 
Marius dalyvavo Jėzuitų koply
čioje surengtame kalėdiniame 
koncerte ir padeklamavo savo 
kūrybos eilėraštį ,,Žiema". 

Sėkmės Naujoje žemėje1 

.Žiema' 
Žiema žiemužė, 
Balta žiemužė. 
Ji aplanko mus visus 
Ir paukštelius ir žvėrelius. 

Žiema žiemužė, 
Ji užsaldo ežerėlius. 
O vaikučiai tie maži. 
Čiuožinėja sau linksmi. 

Pigiai greitai, gerai, 
savo ir kliento namuose darau: | 
antakių ir 
blakstienų 
dažymą, 

/ iSpH 
IRENA 

... 

.::.»*-• 0 
W'i{fBĮM.r;.; rss&įįšSJM-

korekciją, 
pedikiūrą, 
manikiūrą, 
mekijažą 

773-376-0395 
Bnghton Park 

LAIŠKAI 
Gerb. Skaitytojai, 

nors ir nutraukėme anketos spausdinimą, bet laiškai, komentarai ta 
tema, vis dar atkeliauja. Praeitą savaitę redakcija gavo 13 laiškų. Iš jų 
tik vienas (ir tas iš Čikagos), pasisako prieš „Bičiulystę". Ačiū visiems 
atsiuntusiems atsakymus. 

VISAM „BIČIULYSTĖS" KOLEKTYVUI 

Metams — gražiausios prasmės, 
Darbams — negęstančios ugnies, 
Kūrybai — neblėstančios minties, 

Keliui — atviro žingsnio, 
Širdžiai — žmogiškos šilumos. 

Gerojo Angelo palaimos Jums ir Jūsų šeimoms. 
„Bičiulystė" labai reikalinga. 

Marija Aksenavičienė, NJ 

Negaliu jsivaizduoti „Draugo" be „Bičiulystės" ir ypač be Vytauto 
Visocko straipsnių. 

• „Bičiulystė" būtinai reikalinga. Nors esu „dypukų" kartos, mielai 
skaitau „Bičiulystę" —jdomu pasimokyti iš „trečiabangių" nuomonių. 

Anoniminis autorius iš 
Wichita, KS 

„Bičiulystė" labai ir dar labai reikalingas priedas! 
Dalia Jakienė, 
Blue Bell, PA 

„Bičiulystė" labai reikalingas priedas, ypač Vytauto Visocko straips
nius man patinka skaityti. 

Vanda Mickus, 
St. Pete Beach, FL 

Atrodo, kad problemų iškėlimas labai nepatinka A.Paužuoliui. 
Reik4tų galvoti, kaip padėti pasikeisti, ką daryti, kad gautumėte dau
giau prenumeratorių. 

K.B.,iš Čikagos 

Man patinka, kad redaktorė išspausdina visus laiškus. Vadinasi, 
necenzūruoja ir nebijo apsinuoginti. O mums proga pamatyti tą visuo
menę, kuri susirinko j Ameriką. Laikraštyje labai rūksta informacijos iš 
gyvenimo aplink mus. Juk kritikuojant ir nieko nesiūlant arba atsi-
mušinėjant — stovima vietoje. Kaip stalo tenise — kamuoliukas 
pirmys ir atgal... 

Mano šeimininkė — antros bangos lietuvė, kuri, nors ir prenu
meruoja „Draugą", jo neskaito! Paskutinis puslapis ir priešpaskutinis. 
Viskas. Supratote, kur žiūri mano šeimininkė? Kas mirė, kam užuojau
tos, kas kur vyksta. Jos sūnus, kuris užsako laikraštj ir aplanko kartą 
savaitėje, nė nepas^žiūri. Jam visai nejdomu. Sako, kad užsako man, 
kad galėčiau sužinoti daugiau apie Amerikos lietuvių gyvenimą. 
Sužinau daugiau apie Lietuvos gyvenimą. Pavėluotai. Gyvenant Čika
goje, klausomės visų radijo stočių. Kai gauname laikraštj — jau viską 
žinome. Gal, kurie gyvena toliau, gal jiems aktualu. 

Kuo jdomi „Bičiulystė"? Čia daugiau tiesios Ir atviros minties. 
Neveidmainiaujama. Man patinka, kad spausdinami laiškai, nors ir 
nemandagūs, nekultūringi, redaktorės adresu. Bet tai tik parodo, koks 
pavydas vyrauja šitoje j Ameriką susikrausčiusioje mūsų visuomenė
je. Kažin kas daugiau iš neseniai atvykusiųjų nuveikė, jei ne redaktorė 
Tautkuvienė. Buvau Vienos valso pokyliuose. Dabar rašo apie Val
dovų rūmų paramą Br. Juodelis. Ir net net per daug. O pokylj paruošė 
ne kas kitas, kaip Tautkuvienė ir ji rašė labai daug. Net istoriją atsi
menu apie tuos pokylius. 

Birutė Žalagienė 
iš Kauno, dabar iš Oak Lawn, IL 

Pamąstymui 
Gabrielis Garsia Markesas 

13 frazių apie gyvenimą „Visa, kas įvyksta, turi priežastį" 
1. Aš myliu tave ne už ta. koks tu , o už tai. koks aš, kai būnu su tavimi. 
2. Nei vienas žmogus nevertas tavo ašarų, o tie, kurie jų neverti, ta
vęs nepravirkdys. 
3. Vien tik todėl, kad kažkas nemyli taip, kaip tau norisi, dar nereiškia, 
kad jis nemyli tavęs iš visos širdies. 
4. Tikras draugas tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdj. 
5. Blogiausias būdas ilgėtis žmogaus — tai būti kartu su juo ir su
prasti, kad jis niekada nebus tavo. 
6. Niekada nenustok šypsotis, net kai tau liūdna: kas nors gali jsimylėti 
tavo šypseną. 
7. Gali būti, kad šiame pasaulyje tu tik žmogus, bet kam nors tu — vi
sas pasaulis. 
8. Neeivok laiko žmogui, kuris netrokšta praleisti jo su tavimi. 
9. Gali būti, jog Dievas nori, jog mes sutiktume netinkamus žmones 
iki tol, kol sutiksime tą vienintelj, kad kai tai atsitiks, mes būtume už tai 
dėkingi. 
10. Neverk, kad kas nors baigėsi. Nusišypsok, kad tai apskritai buvo. 
11. Visada atsiras žmonių, kurie suteiks tau skausmą. Reikia ir toliau 
tikėti žmonėmis, tik būti truputį atsargesniais. 
12. Tapk geresniu ir pats suprask, kas esi prieš sutikdamas naują 
žmogų ir tikėdamasis, kad jis tave supras. 
13. Nedėk šitiek pastangų. Patys geriausi dalykai atsitinka netikėtai. 

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

www bmlaw.com 

ADVOKATAS 
darbo v izos; D. U.i 

ir visi 5J imigracijos 

klausimai. 12 metų imigracijos biznyje! 

570 LAKE COOK ROAD. SUITE 318. DEERFIELD, IL 60015 

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

http://bmlaw.com
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BICIULYSi 

TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TŪRIUI 

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

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

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

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, IL 60439 

TEL: (630) 257-6676 
FAX i630) 257-6856 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 

Skambinkite 
jau dabar! 
^UMS 
mfczsEzssm 

IS MŪSŲ ISTORIJOS 

„Sentėvių atmintis ir kerštas 
užsidega manyje..." (6) 

Janina Kubi l iūtė, Jul ius Pastarnokas 
, .VERSMĖS" 

nois Res Mntial Mortgace L.censee j 

PRO AUTO 
4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups" 

Variklių pakeit imas. Stabdžiai 

Transmis i jos ir sankabos 

Elektros ir v i r in imo darbai 

Brakes j Tune Ups | Tires 
Engine Replacemer>t 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Eiectnca: \Notk J VVIdinę 

773-582-4197 

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

MIKE APKE (APKAUSKA 

V t? itas Sruoga 
* S A L E S A S S O C I A T E ' * ' 

Nekilnojamo turte pirkimas pardavimas 
Kama Konsultacija 

Pagalba finansuojant 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 

Ofisas 847 673 9500 
>••"" ••:--W?™^'V'-

Canlū-' karšti 'r šidii patiekak • 
rma : gantią. \ 

Priimami užsakymai pairiems fmvgoim. 
Lemonto Darbo laikas: 
mieste i 3 
IMMST į 

I 313 g 
CANAt ST. ~ 

i-V VI- 10v.r.-5v.p.p. I 
!0vr-7w Vii-10v.r-3V/.D P 

630 257 6020 

p u s e i m e t ų 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20, melams - S40 

Užsiprenumeruodami mūsų 
laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

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

4545 W 63Rd Street. 
Chicago. IL, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų įdo
miu laikraščiu! 

NAUJIEJI METAI ir slypintys pavojai 
Atkelta iš 3 psl. 

greitai. Tobėi net vaikas, kuris 
stebi fejerverką, jūsų manymu, iš 
iabai saugaus atstumo, gali atsi
durti nelaimės centre, ir jūs, net 
labiausiai te norėdami, nesuspė
site jo išgelbėti. 

Pagal pastarųjų metų statisti
nius duomenis didžiausią procentą 
akų traumų patyrė žiūrovai ir S< 35 
procentus fejerverkų vykdytojai. 

Dešimties JAV valstijų įstatymai 
visiškai uždraudė naudoti fejer
verkus. Kitose (per trisdešim), vals
tijų, leidžiamos tik kai kurios fe
jerverkų rūšys. 6 valstijos leidžia 
naudoti žėručius, piiauškučius ir 

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

g ruodž io 2 8 d . — 
sausio 4 d . d . 

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

Trečiadienis, gruodžio 29 d. 
Gaja, Gentvaims. Teofile 

Ketvirtadienis, gruodžio 30 d. 
Dovydas, Gedrime, Gražvilas, 
Irmina, Sabinas. 

P e n k t a d i e n i s , gruodžio 31 d. 
Gedgantas, Melanija, Mingaiiė, 
Silvestras, Vaidote. 

Še š t ad i en i s , sausio 1 d. 
Alminas, Arvaidas, Arvaidė, 
Eufrozina, Mečislovas (Mečys). 

S e k m a d i e n i s , sausio 2 d. 
Fulgentas, Vaidilutė, Izidorius, 
Mažvydas, Stefanija, 

P i r m a d i e n i s , sausio 3 d. 
Genovaitė, Gaudrimas, Gordi-
jus, Vida, Vidas, Viltautas. 

Ant r ū d i m i s , >«ni?io 4 d 
Arimantas. Benedikta, Malvi
na, Milius, Rykis, Titas. 

Kalendorius 

kitokias naujausias fejerverkų rū
šis. Daugiausiai pirotechnikos, įvai
rių fejerverkų pagaminama Ki
nijoje. Beje, Kinijoje fejerverkai, 
įvairūs spragtukai, pliauškuciai 
žtnomi ir gaminami jau daugiau, 
kaip trys tūkstančiai metų. 

Negalvokite, kad pirkdami jūsų 
valstijoje neuždraustus fejerver
kus, jūs išvengsite pavojų. Kaip 
pavyzdj galima nurodyti žėrutį, 
pavadintą ,,saugiu ir išmintingu". 
Tokie žėručiai prieš keletą metų, 
pardavinėjami per trisdešimtyje 
valstijų, tapo 900 sunkių traumų, 
kurias teko gydyti traumatologi
jos centruose, priežastimi. Tarp* 

sužeistųjų 'buvo per 300 vaikų 
Ketverių metų ir jaunesnio 
amžiaus. 

Tik ketvirtadalį visų užregis
truotų nelaimingų atvejų sukėlė 
nelegaliai gaminami fejerverkų 
sprogmenys, o beveik du treč
daliai žmonių sužeista naudojant 
neuždraustus fejerverkus. 

Didžiosios fejerverkų bombos 
sukelia dar didesnes traumas. 
Jos, beje, galima visam gyveni
mui pažeisti vaikų klausą. Šiek 
tiek pavojingumu joms nusfeidžša 
„romėniškos žvakės" ir žėručiai. 

Naujieji metai jau ant slenksčio. 
Saugokite ne tik vaikus. Saugo
kite save ir namus. 

Parengė J.T. 

IEŠKO DARBO 
"Valau greitai ir gerai gyvenamuosius namus, condo, ofisus. Gyvenu VVoodridge. Tet €30-379-1193, Jūratė. 
"Galiu pakeisti savaitgaliais ir pirmadieniais Evanston'e ir apylinkėse Vairuoju automobili, turiu patirtį. Tel.: 847-328-
2752, ingrida. 
"Galiu prižiūrėti Jūsų vaikus savo namuose Villa Park miestelyje ftarp Kingery Rd ir Roosevelt Rd). Tel.: 630-516-
9072. Dalia. 
" 6 0 metų vyriškTš" gal; prižiūrėti žmones. Susikalba lietuviškai, rusiškai. Te!.: 708-369-2696. Virginija. 
" Jauna moteris ieško bet kokio darbo. Angių kalba silpna. Gyvena Joliet. Tel.:8l5-606-3975, Danutė. 

S m e g e n ų g i m n a s t i k a i 
Rev. dr. E Gerulis 
Sugalvokite ir parašykite 50 žo
džių kurie bedvasi galūne gas. 

DATOS 

Kryžiažodis 
Vienybė težydi 

Sukilimas bus demokratiškes
ne ir radikalesnis už visus anks
tesniuosius. 

Vasario mėnesį prasidės ko
vos. Pirmasis rusus nugalės bū
rys, vadovaujamas istoriko T. 
Narbuto sūnaus bajoro karininko 
Liudviko. Jis žus narsuolio mirti
mi ties Dubičiais. 

Siaubas apima šalį, kai caras 
Aleksandras II 1863 gegužes try
liktąją Vilniaus generalguberna
toriumi paskiria šešiasdešimt 
septynerių metų infanterijos ge
nerolą Mikalojų Muravjovą, turintį 
patyrimą — žiauriai slopinusį 
1830-1831 metų sukilimą Lietu
voje ir Gudijoje. 

Plečiama kariuomenė Lietu
voje. 

Karo ministerijos 1865 sausio 
13 dienos ataskaitoje carui kons
tatuojama tokia padėtis: 
— iki 1863 sausio 22 d. Vilniaus 
karinėje apygardoje buvo 66.482 
rikiuotės kareiviai, 120 patrankų, 
12 kazokų šimtinių, 
— tų pačių sausio 22 d. — 
123.495 rikiuotės kareiviai, 122 
patrankos, 52 kazokų šimtinės, 
— nuo 1863 rugsėjo iki 1864 
sausio 13 dienos: 144.786 rikiuo
tės kareiviai, 146 patrankos, 60 
kazokų šimtinių. 

Sukilėliai negali net svajot apie 
tokią kariuomenę. 

M.Muravjovas teigs: imperijos 
Rūmai bijo sukilėlių. Puola netgi 
neviltin, kad sukilimas neplyks
telėtų ir centrinėje Rusijoje. 

Užtat taip didinama ir ginkluo
jama kariuomenė Lietuvoje. 

Muravjovas sukilimą laiko ka
ru, o sukilėlius — rimtais ir pavo-
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S a u s i o m ė n u o 
1-oji d . — Lietuves vėlia

vos d iena . 
4 - o j i — Ž e m ė pe r i he l y -

j e ( a r č i a u s i a i Sau lės) . 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

Jei gruodžio 28-ąja bus gedra — 
krtais metais bus geras derlius. 

Gruodžio mėr >3ūna iabai 
nepastovus — tai atšyla, tai alšąia. 

Jei paskutinėmis gnjocSo dienomis 
atšals, tai stiprūs šalčiai gali išsilaikyti 
iki sausio vidurio 

Nuo seno sakoma, kaip praeis 
sausio 1-oji, taip prabėgs ir visi metai. 

Sudarytojas Algimantas 
$adu;kis (Viri 
VERTIKALIAI: 
1. Vienos valstybės vyriausy
bės diplomatini;, kreipimasis 'į 
kitos valstybės vyriausybe 2. 
Gerc.f-r pasi-v' įauga
mo būsena. 3. Tauta (lietuvių 

.nė), kalbant' viena rytų 
siavų kaibų. Daiiarusiai. 5. Se
novinis rankinis ginklas strė-

iems svaidyti. 6. Diplomatine specialios paskirties ae.s-
gadįa 9 Narsas, dideliais žygiais pasižymėjęs karys. 
10. JAV didmiestis, laikomas išeivijos lietuvių sostine. 11. 
Jubiejinio albumo .Darius ir Girėnas (1933-1993) parengėjas. 
14. Lėvens dešinysis intakas 15 Induizme — piemenų die
vas 16. Monarcho valdžios simbolis. 17. Lietuvos metali
nes Dsnkjas, XV-XVii amžiuje kaldintas Vilniaus pinigų ka-

e, 20 Arjeįingumo jausmas. 22. Garbinama dievybės 
••ks įos atvaizdas). 26. Istoriškai susidariusi botognė 

j grupė, turim; ber*irų Išorinių pavetfi-^u 

TA. PATARIMAI 

Greipfrutai sustiprina insulino 
poveikį, todėl patariama jų valgyti 
sergantiems cukriniu diabetu. 

Prieš valgj patariama valgyti vai
sių, daržovių, nes jie išvalo žarny
ną. Neretai galime išgirsti, kad 
morkos yra pilvo „šluotos" Jei vi
duriai užkietėję, pamėginkite ryte. 
prieš valgį išgerti stiklinę kambario 
temperatūros virinto vandens ir 
sugraužti morką. 

PASTEBĖJIMAI 
Žiemę reiktu valgyti mažiau sū

raus, daugiau kartaus maisto, nes 

tai naudinga širdžiai 

požymių. 27. istorikas, veikalo „Lietuva ir Livonija XVI 
a pabaigoje — XV!! a. pradžioje" autorius. 28. Laivų 
junginys. 29. Status krantas. 30. Praeities antonimas. 
31. Vienas iš lietuviu tautos sūnų, 1991 metų liepos 
men. 31 d. tragiška: žuvusių Medininkų pasienio pos
te. 36 Pirmasis lietuvis, dalyvavęs Baltojoje (žiemos) 
\" • * r . * -.. - " s î e* • as į kibirą, is Kur te-
višken nebegrįžo. 37. Tikslus kalendorinis laikas. 38. 

m [ užsienį — pase žymimas leidimas įvažiuoti, 
išvažiuoti ar apsigyventi 39. Naktigonių atributas. 42. 
Spėjamas baltų kulto centras (ir to paties pavadinimo 
lietuvių inteligentų klubas, veikęs 1935-1940 m. Vil
niuje). 43 Negausi tiurkų etninė grupė, gyvenanti ir 
Lietuvoje. 45 Europos šalių žemės ploto matavimo 
vienetas, LDK vartotas per Valakų reformą (XVI a.). 
46 Žiaurus susidorojimas be teismo. 47. Smulkus pi
nigas. 48 Mokestis natūra (vėliau pinigais). 52. Vyk
dantis kieno valią žmogus 55. Nepriklausomos Lietu
vos užsienio reikalų ministras. Sibiro tremtinys. 56 
Lietuvių, latvių, prūsų ir jiems artimų genčių bendras 
pavadinimas. 60. Gynimosi tvirtovė. 61. įtakingas, ge
rą vietą užimantis žmogus 64 Mandagumo žodis, ta
riamas reiškiant padėką. 

HORIZONTALIAI: 
4. JAV lietuvių lakūnas, 1935 m. perskridęs Atlantą. 7. 
Pavojaus bijojimo jausmas. 8. Spaiva simbolizuojanti gy
vybę ir vilti. 12 Santarvės sinonimas 13. Vienos iš Balti
jos šalių piniginis vienetas. 15. Laivo virėjas. 18. Kareivių 
žumaias. įsteigtas Lietuvoje 1919 — NeprMausomybės kovų 
—metais (1991 m. vėl atgimęs). 19. Mažosios Lietuvos vals
tietis 21. XiV-XVI a. LDK didikų giminė (viena galin
giausių šalia Radvilų). 23 Kariuomenės vienetas, esantis 
kito sudėtyje 24. Dengtas, arklių traukiamas vežimas su lin
gėmis. 25. Draugams būdingas bendravimas. 32. Tė
viškės skulptorius Trijų Kryžių paminklo Viriiuje projekto 
autorius. 33. Baltų gentis, gyvenusi Dauguvos deši
niajame krante (laikoma latvių tautos pamatu). 34. Is
torikas, knygų „Lietuvos karas su kryžiuočiais", „Lie
tuvos pilys" vienas autorių. 35. Kariška vasarinė ke-

urė. 40. Lietuvos dalis Nemuno kairiajame krante. 
41. Pirmosios vardo ir pavardės raidės. 44. Praeities 
kultūros liekana. 49. LDK (ir kai kurių kitų šaSų) kariuome
nės vadas 50. Vaikas ar jaunuolis, įsijungęs į organi
zuotą pavyzdingo piliečio auklėjimo sistemą, išplitusią 
daugelyje šalių. 51. 42 kilometrų ir 195 metrų nuoto
lio bėgimas 53. Avantiūristinis sąmokslininkų mėgini
mas padaryti valstybės perversmą 54. Autoriteto po
veikis 57. Žmogaus, kaip kolektyvo narys, jo auklėtinis. 58. 
Visuomenės pripažįstama pagarba už nuopelnus. 59. 
Senovės lietuvių šventovė (medžiais apaugęs kal
nelis), kur būdavo deginamos aukos. 62. Kelio ilgio 
matas — maždaug 7 varstai. 63. Kaimo tipo gyven
vietė Vidurinėje Azijoje 65 Baltų genčių etnonimas. 

Vertikaliai: 1 Kernavė.2. Sakas.3. Rikis. 4.Didikai. 7. 
Atsakymai (17) ,,Min- Pažas 8 Unija.11 Ataka 12. Era. 13. Urbas. 17. Klintys. 18 
dangas ir Lietuva!" Perloja 23Tūzas 24 Asmuo 27 Riteris. 28. Žygis. 29 

Per 30 Pilis 31 Akėčios 35 Dosjė. 36 Baras. 

jingais priešais, su kuriais gali 
tekti iigai ir sunkiai kovoti. 

Taip, tai — karas. 
Karas — tragiškai sunkus ne tik 

sukilėliams, bet ir caro kariaunai 
— daug kartų gausesniai ir žy
miai geriau ginkluotai. 

Muravjovas niekuomet nepa
mirš sau priskirti karo Lietuvoje 
nugalėtojo vaidmens. 

Kare vyko du šimtai keturias
dešimt septyni mūšiai. 

Organizuotas sukilimas baigsis 
1864 vasario dešimtąją, kai su
ims Laikinosios tautinės vyriau
sybės komisarą K.Kalinauską. 
Pakars kovo dešimtąją Vilniuje 
— Lukiškių aikštėje. 

Paskutiniosios kautynės vyks 
Panevėžio apylinkėse spalio 
dvyliktąją. 

Muravjovą pramins Koriku. Bus 
už ką: 
— pakeis visus vietinius valsty
binius tarnautojus, mokytojus, 
taikos tarpininkus — katalikus — 
stačiatikiais, 
— panaikins bajorų savivaldos 
iikučius, 
— sukilimą slopins negailestingu 
teroru, 
— sušaudys šimtą, pakars aš
tuoniasdešimt penkis sukilėlius. 
Šie skaičiai pateikti 1865 metais 
dokumente, kuris vadinsis „Vil
niaus, Kauno, Gardino, Minsko, 
Vitebsko, Mogiliovo ir Augustavo 
gubernijų politinių nusikaltėlių, 
nuteistų mirti nuo sukilimo Lie
tuvoje pradžios, sąrašas". 

1863-1864 metų sukilimo da
lyvių ištrėmimas — didelė lietu
vių, gudų, lenkų tautų netektis. 

Represuotųjų: dvylika tūkstan
čių keturi šimtai aštuoniasde
šimt trys sukilėliai! 

Už skerdynes Lietuvoje Murav-
ovui suteiks grafo titulą. Vilniuje 

pastatys paminklą. Žemaiti jos 
miestelį Mažeikius pavadins Mu
ravjovu. 

- -A 

Pasak prof. dr. Vandos Dau-
girdaitės-Sruogienės, vienas is
torikas taikliai apibendrins sukili
mo esmę: 

„Sukilėliai pralaimėjo karą, bet 
nepralaimėjo kovos už nepriklau
somybę idėjos. 

Todėl 1863 metų kruvinieji lapai 
visiems laikams liks kilnūs ir gar- , 
bingi!" ™v. 

Zigmas Sierakauskas buvo 
asmeniškai pažįstamas su D. 
Garibaldžiu. 

Sukilimo pradžioje garibaldie-. 
čių būrys, vadovaujamas Fran- -
česko Nulo atvyko į Lenkiją. 

1863 gegužės penktąją prie -
Kžižovkos kaimo garibaldiečius ' 
netikėtai užklupo ir sutriuškino. 

Keletas pateko į nelaisvę. 
Veikiai Kauno karo lauko teis

mo sprendimu išsiųsti katorgos... 
darbams į Užbaikalės rūdynus. -*.-

Vėliau perkels į Kadainsko rū
dyną. • " 

Andriaus Vištelio gyvenimo ir 
literatūrinio darbo sąlygos — bai
sios. 

Lietuvoje galvos: jis — miręs... 
Sužinojus apie poeto likimą, 

nusiųs pašalpą. * * į 
Nupirks popieriaus. 
Vėl rašys... 

„Gailestis didis pereina širdj,"'" 
prisimenant paskutiniuosius gy - „ , 
venimo metus šito nelaimingo 
vyro, kursai nemenkai yra triūso 
pridėjęs prie pabudimo lietuvių..." 
(J. Basanavičius). 

„Vargingas buvo gyvenimas ir_„ 
verksmingas galas Vištelio... ^ 
Kankinys — per visą amžių, ligo
nis — pabaigoje...", — liūdnai 
atsidus lietuvių literatūros kla
sikas Juozas Tumas-Vaižgantas 
(1869-1931). 

Tačiau, pasak vokiečių žodžio 
menininko J. V. Gėtės (1749-
1832), kuo gūdžiau ant jo gyveni
mo tako telkiasi nakties šešėliai, 
tuo krūtinėje — daugiau švie
sos... 

O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujinome pažinčių klubą Ta da
rėme nesavanaudiškai, be mokes
čio. Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 

naudokitės proga, sketokrtės, gal kur. 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat. laukia žmogus, ieškan
tis panašaus į Jus. 

Siųskite mūsų adresu. 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA (iškirpk i r išsiųsk) 

1. Amžius ūgis kitos savybės 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi) 

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

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

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

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr._ 

9. S k e l b i m o t e k s t a s , k u r j norite paske lb t i 

Horizontaliai: 5 Devizas.6. Tininis.9. Jasas. 10. Ančia. l4.Svta 
15. Šatrija. 16. Aidas. 19. Skylė 20 Meras. 21. Ona 22. Ūta. 25. Būrys. 26. 
Pjesė 32 Vizas. 33 Vytenis. 34 Kuoka 37. Lobis 38. Dimas. 39. 
Gildija 40. Paravos. 
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