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Siamp nnmpryjp! 

-eri! 
„DRAUGUI" J i igija Tautkuvienė 

lesnių prelegentų, menininkų, 
galinčių sudominti ne 

Per ilgus gyvavimo'metus, su
siklostė geros laikraščio rėmimo 
tradicijos. Kasmet trys pa
grindiniai renginiai — kon
certas, gegužinė ir pokylis 
suburia „Draugo" draugus, 
rėmėjus, skaitytojus. Ne tik 
suburia — taip kažkiek pa
pildomas laikraščio išlaiky
mui skirtas fondas. Rodos, dar 
taip nesentai, tik pneš 25-erius 
metus, pakviesta dr. kun. Vik
toro Rimšelio, tuos renginius 

organizuoja, vargsta, nepa- Viršuje: prof. Antano Mockaus autografas 
vargstanti Marija Remiene ,,Bičiulystei". 
{..Draugo" iadėjų valdybos pir- Dešinėje: prof. Antanas Mockus. Nuotr. Ste-
mininkė). Anksčiau turėjusi dau- fos Tamoševičienės 
giau talkininkų, dabar — ratas 
susiaurėjęs, mat išeivijos žrno-nės 
jaučiasi pavargę, nebeturį 
energijos- O neseniai atvykę dar 
neišmoko taip aukotis... 

Eilę metų dalyvaudama ren
giniuose, padėdama, matau ne
paprastą M. Remienės darbštumą. 
Dažnai pagalvoju — niekas kitas 
neskirs nei tiek jėgų. nei laiko. 
kad būtų surengti, jau minėti, 
renginiai. Be jos diriguojančios, 
gal ir ne visiems patinkančios, 
•azdelės. daug kas ne.ivvktg. Ma
rijai rūpestis „Draugu" — dalele gy
venine. Nepakeičiamų žmonių nėra. 
bet taip besiaukojančių, atiduo
dančių save — mažoka, oi kaip 
mažoka. Ne vienas ir ne du daž
nai tt+cv gražiai ,, atstovą u ja", o fi
ziškai — tegul dirba kiti Kažin 
kas dar iš leidėjų metinei „Drau
go" gegužinei superka produk
tus, kepa vištas, organizuoja lote
riją ir t.t.? jvardinkrte, supažindinkite 
— parašysime. Tik vienas dr. kun. 
Viktoras Rimšelis (18-lika metų buvo-
marijonų provincijolu, kelerius metus 
— „Draugo" redaktoriumi), kol turėjo 
svekatetes, organizavo, kvietė, 
ragino ir dirbo kartu. Tai 
JIS statė vienuolyną,. 
„Draugo" pastatus, p 
dėka buvo įsteigtas 
„Draugo" fondas. Tai p 
rankomis maripnų vte- ; 

nuolyno, o kartu ir 
„Draugo", kiemeSyjėpreš 50 
metų buvo pasodintos, 
šiandien jau išlakios gra
žuolės bartegtes, sidabrines Nuotraukose (viršuje): kai medeliai buvo 
eglės, pušys, lapuočiai. Neg maži... Archyvinė nuotrauka, 
pamtršorrte? Dešinėje: dr. kun. Viktoras Rimšelis prie 

Pokyliui, koncertui kas- savo pasodintų eglių 2004 m. spalio 16 d. 
met ieškoma patrauk- Nuotr. Ligijos Tautkuvienės. 

tik išeivijos atstovus, bet ir naujos 
bangos lietuvius. Visada viskas 
prasideda nuo idėjos — kas ką 
įdomesnp pastūio. Šių metų pokylio 
svečio parinkimo idėja kilo admi
nistratoriui Valentinui Krumpliui 
— pakviesti prof. Antaną Mockų. 
Eiga įprastinė — pa-ūp^a-— 
lėktuvui bilietas at\/ykstančiajam. 
agituojami svečiai, užsakomos vie
tos ] pokylį, kviečiamas orkest
ras ir t.t. Lietuviškoji išeivijos 
oubtika. mums kažkaip keistai ir 
neįprastai susirenkanti \ tokius ar 
panašius renginius vos ne valan
da anksčiau, šįkart nelabai ap
sižiūrėjusi, suskato ieškoti vietų į 
pokylį vėlokai ... Kai salė ne itin 
patogi, tai tų vietų lyg ir mažoka, 
arba jos ne tokios geros. Kitiems 
gi. nesuskubusiems, teko pasi
likti ..lauke už durų". 

Pokylį gražiu, sklandžu įžan
giniu žodžiu (spausdiname že
miau), pradėp Dalia Sokenė Lau
kusieji profesonaus — nenusivylė. 
Išgrdome protingo. įdomaus žmo

gaus gražią lietuvišką šneką. 
Profesoriui neprireikė užrašų — 
jis žinop ką ir kam kalba. Pneš po
kylį dar kartą (šį — gyvai) pakal
binusi prof. Antaną Mockų, išgir
dau jo mintis besiliejančias, tarsi 
upelio vandenį. Susidariau vaiz
dą — štai tokio žmogaus, ach, 
kaip reikėtų Lietuvai! — Protingo, 
atsidavusio, idealisto ir labai 
veiklaus, užsipylusiai (gimusieji 
po Avino Zodiako ženklu pasi
žymi tokiomis savybėmis) įgy
vendinančio savo idėjas. Pa
sidomėjau, ar jo veikalai, mintys, 
darbai sudomino ką nors Lietu
voje? — Ne, niekas nepasido-
mėjo. — O gaila. Daugelis jo idė
jų labai pravertų mūsų tėvynėje. 
Pagrindinė mintis — įstatymai tu
ri tarnauti sąžiningiems žmo
nėms, įstatymai, beje, irg turi būti 
parengti sąžiningai. 

Prof. Antanui Mockui — tik 52 
metai. Rinkimai į Kolumbijos pre
zidentus — 2006 metais. Jei ir 
neišrinktų jo, profesorius nenusi
mena — turįs dar laiko. 

Iš mūsų pasikalbėjimo sužino
jusi, kad labiausiai mėgiama pro
fesoriaus daina „Du broliukai ku
nigai", pasiūliau ją padainuoti 
pokylio metu. Energingoji Stasė 
Jagminienė nepatingėjo atsivežti 
akordeoną. Malonus siurprizas 
prelegentui. Puiku. Išvykdamas 
profesorius dėkojo — ir raštu. % 
rankos paspaudimu. Ačiū ir jam. 
taip užimtam, kad nepasidi
džiavo. 

Pokalbį su profesoriumi A. 
Mockumi spausdinsime vėliau. 

Dalia Sokienė 
Pasveikinimas 

< sutrumpina 
'...) Gerbiamieji, savo dalyva

vimu jūs prisidėjote prie vieninte
lio išeivijos dienraščio „Drau
gas" išlaikymo, taip gausiai su
sirinkę į šią puošnią pokylių salę. 

Malonu žvelgti \ jus, tokią 
rudeniška spalvų gama pasi
puošusius, draugiškus ir pilnus 
energijos. Aplinka, kuri mus 
supa — miela ir iškilminga ir, 
turbūt, kiekvienas, čia sėdintis, 
savo kilniose mintyse džiau
giatės, kad mūsų „Draugas" su
laukė garbingos 95 metų su
kakties. 

Galima teigti, kad šiandien 
.Draugo" šventė yra visų mūsų 
bendro darbo apvainikavimas, 
nes „Draugas", vadovaujamas 
vyr. redaktorės Danutės Bin-
dokienės, sugeba mylėti savo 
skaitytoją, tobulėja, įveda nau
jus skyrius. Džiugina „Bičiulys
tės" priedas, kurios redaktore 
— Ligija Tautkuvienė. 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ. 

PIRKO, BET NENUPIRKO 
Vytautas V 

Kur dingo tautinis 
orumas? 

jvyko tai. ko visi seniai 
tikėjomės. Ką čia kal
bėti — nemalonu. Ne
malonu Rusijos ir Va
karų Europos žinia-
sklaidoje skaityti, kad į 
Lietuvos premjerus 
veržiasi rusas, kad Lietuva tokiu 
būdu siekia Rusijos rankos: esą. 
ši šalelė susižavėjusi aukštu, 
žaviu, degtinę geriančiu, konser
vuotus agurkus triauškiančiu, ru
siškas dainas dainuojančiu, ba-
janu grojančiu, milijonus žars
tančiu rusu. Esą, šį simpat'šką 
vaikiną ugdyti padėjo ir lietuviška 
žiniasklaida. ypač jumoristinės 
laidos, kurios be jo buvo tiesiog 
neįsivaizduojamos. Jan
gas buvo ir pernelyg lėtas Lie
tuvos artėjimas prie Vaka -J Eu
ropos gyvenimo standartų, dėl ko 
kaltos visos valdžio.f, c , :;os ir 
esamos partijos. Esą. Viktoras 
Uspaskich'as ir jo pa . /lė
niems lietuviams — 
penktoji kolona, 7 
susikrovęs asmens 
su Rusijos feomps 
pačia artimiausia Kre-
tiems — charizmatiškas 
nierius odine striuke. gelbr 

iš skurdo ir neke-
sistemos. Pastarieji turėtų pa
sikasyti pakaušį: o jeigu 
jos arklys? Vakariečia 
tiesiog neįtikėtina, kad Eur 
Sąjungos šaliai gali . 
sas, tačiau š; vers: 
reali. Lenkai Lietuves e 
savęs paklausti, kas nutiko 
vių tautiniam orumui? 

Tačiau yra kaip yra. O kaip yra? 
Pirmoji porinkiminė savaitė tie
siog pritvinkusi bandymų atsakyti 
į šį iš pirmo žvilgsnio nesudėtin
gą klausimą. 

Na. tautinio orumo Lietuvoje 
tikrai nedaug. Dėl to niekas ne
siginčija, bet VUspaskich'o vien 
dėl to, kad jis rusas, tikrai niekas 
nebijo. Beveik pusė Lietuvos gy
ventojų (44,5 proc.) rusus vertina 
palankiai. Žymiai palankiau, ne
gu lietuvius (tik 7.7 proc). Taigi 
bandymai VUspaskich'ui pa
kenkti, apeliuojant į jo rusišką kil
mę, buvo bevaisiai. Ir tai reikėtų 
sieti su silpnu valstybingumo po
reikiu. Ne ruso bijo tie. kūne ape
liavo j VUspaskich'o tautybę, o 
Rusijos pastangų panaikinti sa
varankišką, nepriklausomą Lie-

isockas 
tuvos valstybę, o šio 
apsukraus, talentingo 
mil i jonieriaus slaptų 
ekonominių ir politinių 
ryšių su savo tėvyne, 
su jos slaptosiomis tar
nybomis. Deja, didelės 
l ietuviškosios visuo
menės dalies tokie pa

vojai nė trupučio nejaudina. Tad 
ką jau kalbėti apie rusiškąją Lie
tuvos visuomenės dalį! 

„Nuga lė to j a i " e lg iasi 
pavo j inga i 

Praėjusiame ..Bičiulystės" nu
meryje aš skeptiškai vertinau 
partijų susitarimą dėl pagrindinių 
valstybės užsienio politikos tiksiu 
ir uždavinių iki 2008 metų. Tarsi 
norėdama sustiprinti mano abe
jones. Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos va
dove Kazimiera Prunskienė jau 
kitą dieną po susitarimo pasi
rašymo pagrasino jo nesilaikyti. 
Šia politike bei jos vienminčiais 
stebisi net Seimo Užsienio rei-
Katų komiteto pirmininkas so-

' "as Gediminas Kir-
.išties tai keistai atrodo. 

7*as ilgai, visi ga-
savo idėjas, tai darė 

Bet jei vos pasira
šius oare'škia koreguo-

" as*. ji arba 
3 rba turi ki-

iė l užsienio 
iabai pavo-

Jei partijos turi 
a'stybių 

. a klausimas: kodėl 
ap'e ta: nebuvo kalbama viešai? 
Galbūt jos tur> Mtokių planų, todėl 
nedrįsta jų viešinti? Tai — labai 
pavojinga". 

Darbo partijos kandidato į Sei
mo narius Gintauto Bužinsko. jau 
užsitikrinusio vietą parlamente 
pagal partijų sąrašą, elgesys ne
stebina: greičiausiai jis elgėsi va
dovaudamasis savo partijos pro
grama, kai Baltarusijos agentūrai 
,,Bela PAN" kritikavo Europos 
Sąjungos ir JAV taikomas sank
cijas autoritarinio prezidento 
A leksandro Lukašenko's reži
mui. Nepaisant to. kad Darbo 
partijos bosas, kaip jau esame 
minėję, pasirašė susitarimą, už
tikrinantį Lietuvos politikos tęs
tinumą. ..Ar tai tik atsitiktinumas, 
kad vos patekę j Seimą. Darbo 
partijos atstovai jau pradeda ko-
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SPORTAS AV UETUVIAJ. M E N O 

ČLKL pradeda 2004/ 05 metų sezoną 

Jau šį šeštadienį, spalio 23-
čią dieną, prasideda antrasis 
Čikagos lietuvių krepšinio ly
gos (ČLKL) čempionatas. Malo
nu pastebėti, kad sportininkų 
bei krepšinio sirgalių susido
mėjimas, populiarumas didė
ja. Tai patvirtino p i rmasis 
ČLKL sezonas. Praėjęs čempio
natas, kuriame dalyvavo per 
100 iš įvairių Lietuvos miestų 
ar rajonų kilusių krepšininkų ir 
keliskart daugiau sporto mylė
tojų, tik patvirtino visų kartų 
lietuvių meilę ir ištikimybę 
krepšiniui. 

Šis, antrasis, 2004/2005 metų 
ČLKL sezonas krepšinio ger
bėjus žada nudžiuginti da r di
desnėmis naujovėmis. Viena iš 
jų — Čikagos lietuvių krepši
nio čempionate dalyvaus dau
giau komandų, panorusių išmė
ginti savo jėgas krepšinio aikš
telėje. J au užsiregistravo: Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių, Pane
vėžio, Alytaus, Kretingos, Rad
viliškio miestų atstovai. J ų ko
mandose bus ir iš kitur kilusių 
krepšininkų. 

II ČLKL čempionate rungty
niaus: „Alytaus", „Radviliškio", 
,,Kretingos". .Aukštaitijos", Pa
nevėžio „Kalnapilio", Klaipėdos 
„Atlanto", Kauno „Stumbro", 
Kauno „Rambyno" ir „Šiaulių" 

komandos. 
Pirmąkart rengiamas ir Čika

gos lietuvių senjorų krepšinio 
čempionatas. Susitiks penkios 
komandos: „Kretinga", „Seno
liai", „Aukštaitija", „Švyturys" 
ir „Lituanica". Komandas su
darys ne jaunesni, kaip 35 me
tų amžiaus krepšininkai. 

Yra ir dar viena naujovė —ly
gos organizatoriai leido koman
doms registruoti ir po vieną ne 
lietuvių kilmės krepšininką iš 
JAV ar kitos užsienio šalies. Jau 
šiandien žinome, kad kartu su 
lietuviais krepšinio aikštelėje 
matysime rungtyniaujant ir 
juodaodžius sportininkus. 

ČLKL II čempionato nugalė
tojai be įspūdingos savaitraščio 
„Amerikos lietuvis" taurės, me
dalių, asmeninių prizų, gaus ir 
1000 dolerių vertės čekį, kurį 
čempionams dovanos nekilno
jamo turto paskolų bendrovė 
„Tauras mortgage INC." 

Medaliais ir asmeniniais pri
zais bus apdovanotos antrą ir tre
čią vietą užėmusios komandos, 
specialūs prizai teks naudin
giausiems komandų žaidėjams. 
Nebus pamiršti ir tie, kurie pri
sidėjo organizuojant ČLKL, bu
vo ištikimiausi sirgaliai. 

Krepšininkai ir sirgaliai visas 
naujienas galės sekti atnaujin

tame ČLKL intemetiniame tink-
lalapyje www.clkl.net. 

ČLKL vadovas Aurimas Ma
tulevičius džiaugiasi dėl prisi
jungusių penkių senjorų ko
mandų. „Krepšinio geografija 
išsiplėtė, tuo pačiu padaugėjo ir 
krepšinį mylinčių žmonių skai
čius. Pirmosios varžybos paro
dė, kad lyga pateisino lūkes
čius. Naujame sezone reikia 
dar labiau pasitempti ir ištai
syti buvusias klaidas. Pirmame 
ČLKL čempionate apsi lankė 
bene daugiausiai žiūrovų iš vi
sų Čikagoje vykusių lietuviškų 
renginių. Turime stengtis, kad 
sportui neabejingų žmonių ra
tas dar labiau prasiplėštų. 
Kviesime į mūsų veiklą įsijungti 
ir potencialius rėmėjus, galin
čius dar labiau pakelti lygos 
prestižą". 

Iškilmingas II ČLKL sezono 
atidarymas įvyks 5:00 v.v. „Park 
District" sporto salėje Lemonte 
(16028, 127 st.).- Šventės pro
gramoje dalyvaus Meno mokyk
lėlės šokėjai ir dainorėliai bei 
„Lituanica" krepšinio klubo 
jaunieji krepšininkai. ČLKL 
atidarymo iškilmėse dalyvaus 
garbingi svečiai, vyks šventinis 
visų ČLKL komandų paradas 
bei kiti siurprizai. 

Iki čempionato iškilmingo 
atidarymo, nuo 15 vai., varžy
sis „Aukštaitija"— „Švyturys" 
(senjorai) ir „Šiauliai" — „Ram-
bynas". Po atidarymo iškilmių 
vyks dar trejos varžybos, po jų 
— šventė-diskoteka tęsis klube 
,JRendez'-vous" (buv. „Bunkeris"). 

ČLKL informaciją atsiuntė 
Da in ius Ružev ič ius 

Apmąstymai po spektaklio ... 
Aleksas Mickų: 

Po spektaklio „Gailesčio sėkla" Čikagos Jaunimo centro scenoje, 2004 m. rugsėjo 18 d. Nuotr. (iš 
kairės): Stasys Maksvytis, Inesa Kručkauskienė, Remigijus Bobina, Ieva Išganaitytė, Jurgis Kajota, 
Kristina Vyštartaitė, Aurelijus Vijūnas, Viltė Šulcaitė, Saulius Šumanas, ir režisierius, pagrindinio vaid
mens — Žano Valžano atlikėjas, Aleksas Mickus. Nuotr. Ligijos Tautkuvienės 

DAINOS, POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS 
Spalio 9d., šeštadienį, šviesa Jaunimo centro languose negeso iki 

2 vai. ryto. Kas vyko centro kavinėje — žodžiais nenusakysi. Reikia 
pamatyti, pabūti, išgirsti. Naujai susibūrusi grupė „Art Express" pa
kvietė poezijos, dainos mylėtojus \ vakarėlį. Dainavo Audronė Si-
manonytė (šio renginio sumanytoja). Eglė. gitara grojo Rimantas Pa-
žemeckas. eiles skaitė Inga Stundžytė, Arūnas Šatkus. Nelija. 

Šio vakaro kaltininkai — Audronė Simanonytė ir Algimantas Kezys. 
Audronė pasinaudojo Algimanto Kezio rengtu vakarėlių idėja ir jo var
du, tikėdamasi taip pritraukti daugiau dalyvių. Ir neapsiriko. Žmonės 
dainavo kartu, šoko, linksminosi. Skirstėsi nenoriai. 

Po guličiu akmeniu vanduo nepateka. Dalyvaukime ir kitame to
kiame renginyje — neapsiriksime ir savaitgalis taps maloniu poilsiu. 

Tekstas ir nuotrauka Alberto Valukonio 

— įvykdę šį didžiulį projektą — 
atvežę spektaklį „Gailesčio sėk
la" Čikagos lietuviams, atlikome 
nepaprastai didelį fizinį ir organi
zacinį darbą. Tie, kurie yra dirbę 
prie tokio didelės apimties kūri
nio, supranta, ką tai reiškia (ypa
tingai teatre, iš kurio žmonės 
duonos nevalgo). Čia — prakti
nė prakaite pusė. — sako reži
sierius. 
— Kokia buvo mūsų meno do

vana? — Istorijos kuriasi šalia 
mūsų ir ten, tose dimensijose, kur 
nėra ribos. Katinėlis bežaisda
mas užkliudoa vazoną... O jeigu 
tai buvo brangiausia Birutės do
vana? — Tai šeimos istorija. — 
Levo Tolstojaus .Karas ir taika" 
arba Victor'c Hugo „Vargdieniai" 
yra epai. Tai žmonijos istorijos. 
Panašiai, kaip Saules ar kitos si
stemos yra Visatos istorijos. 

Čia nėra pramoginio, standartinio 
laiko. Čia nėra ramybės. Čia yrr 
įvykiai, kuriuos padiktuoja gamta. 
Prisitaikyti tūlam žmogui čia nėra 

Nuotr.(iš kairės): Audronė S'manonytė ir Rimantas Pažemeckas. 

Laiškai iš Lietuvos 

TĖVYNĖS ILGESYS (1) 
J. Aldonytė-Kalniūnienė 

Gimtinė — gyvas žodis, jaus
mas Tavo, išvykusio iš Tėvy
nės, krūtinėje sukeliantis svai
gią ilgesio bangą, prisimini
mus. Tam jausmui nėra abe
jingumo seklumos. Šalia jo vi
sada prigludusi nostalgija, 
šviesi, tarsi, sniegu žibanti že
mė. Gimtojo krašto t rauka į 
gimtinę, nors svajonėse, šau
kia, laukia, sugrąžina ne vieną 
išeivijos lietuvį \ Tėvynę, gim
tuosius namus, mokslo šven
tovę, pas artimuosius, draugus. 
Kartu su draugais: O. Alkė-
naite, R. Vinciūnu, J. Šikšnelių, 
Z. Gimžauskaite, V. Petkclyte, 
B. Bruzgeleviciūte ir kt. my
nėme Vilniaus Vytauto Didžio
jo gimnazijos slenkstį. Čia dir
bo pasišventę lietuvių patrio
tai — pedagogai: B. Untulis, A. 

Krutulys, V. Matinkėnas, A. 
Mačionis, Žižmaras, J . Kaz
lauskaitė. Tijūnelytė, Taškū-
naitė. M. Lemešytė, Kudaba, 
Horodničius ir daugelis kitų. 
Matematiką, fiziką, chemiją 
dėstė įdomus žydų tautybės 
pedagogas Abraomas Reinhar-
cas, atvykęs iš Lenkijos. Jis čia 
išmoko gerai, taisyklingai lie
tuviškai kalbėti ir rašyti, buvo 
reiklus mokiniams, neatleisda-
vo net grubių lietuvių kalbos 
klaidų. Jo dėstymas, spren
džiant kietesnius matematikos 
„riešutėlius", buvo persunktas 
jumoro gyslele ir tas labai pa
dėdavo geriau įsisavinti mate
matikos žinias. Jis man, peda
gogės darbe, buvo sektinas pa
vyzdys, kaip gerbti mokinį, jį 
suprasti ir būti reikliam! (Neiš
blėsta juokingo nuotykio klasė
je prisiminimas. Susipykusi Ja

nuškevičiūtė su Gyliu norėjo 
jam atkeršyti. Tai buvo prieš 
matematikos pamoką. Su pilnu 
kibiru vandens pasislėpusi už 
durų ji laukė Gylio. Kai tik 
prasivėrė durys ji vienu ypu iš
pylė kibirą vandens, tik deja, 
ne ant draugo, o ant mokytojo 
Reinharco. Mes nuščiuvome ir 
prapliupome juoktis, o mokyto
jas, gavęs šaltą dušą, heįsižeidė. 
juokėsi kartu su mumis, bar 
damas Gylį už jo „galantišką" 
mandagumą — praleisti jį 
pirmą žengti į klasę. Mūsų nuo
stabai, jis suprato mūsų jau
nystę, pateisino mūsų išdaigas 
ir poreikį išsijuokti. Nesupyko, 
ir už tai mes jį mylėjome. Dau
gelis jo mokinių, gavę brandos 
atestatą, noriai rinkdavosi 
studijuoti matematika univer
sitete). 

Daug gerų, pagarbių žodžių 
norėčiau išreikšti ir visiems to 
meto Vytauto Didžiojo gimna
zijos pedagogams už jų pastan

gas išmokyti ir išauklėti mus 
dorais lietuvaičiais, mylinčiais 
Tėvynę, tėvų žemę, išlikti di
deliais patriotais, kokiais bu
vome pavergtame Vilniuje ir vi
same Vilniaus kraš te . J ie diegė 
mūsų širdyse meile Lietuvai, 
jos žemei, daugel kar tų drasky
tai pasaulio žemėlapiuose, že
mei, kuri ieškojo savųjų kelių. 
Žemei daugel kar tų dalytai sa
vų kunigaikščių, vienos gimi
nės. Mes dar jauni supratome, 
kad į laisvės aukurą krito 
„kardai" ir nekaltų žmonių 
kraujas, kad daugel metų Lie
tuva buvo laužta, palaužta, bet 
neišrauta. Kiek daug aukų su
krauta , kovojant už laisvę. 
Knygnešių gadynė, uždraustos 
spaudos platinimas, vargo mo
kykla prie besisukančio mo
tulės ratelio, Vilnijoje kova už 
lietuvybę, brolelių skrydis per 
Atlantą ir daugel kitų... 

Bus daugiau 

lengva. Sąmonė neaprėpia iš 
karto. Supratimas ateina vėliau. 

Viktor'o Hugo „Vargdienių" ins
cenizaciją rašiau trijų kampų for
mate: 1. Pasakotojas. 2. Dievas. 
Gailestis. 3. Veikiantys persona
žai. Tai yra geometrines figūros 
(istorijos) stebėjimas iš trijų pu
sių. Pagrindinis tikslas buvo: 
maksimaliai suspausti istoriją te
atro scenoje, išlaikant pagrindi
nę V. Hugo mintį, kūną ir pavadi
nau „Gailesčio sėkla". 

Jeigu supratimo Dievai — Her
mis ar Merkurijus atsiųstų man 
laišką, žinau, kad jų neapvyliau. 
O laiškas, vis dėlto, atėjo. Lietu
vos Rašytojų sąjungos vyriausio
jo redaktoriaus nuomone. ..Gai
lesčio sėkla" yra vykusiai sukom
ponuota. 

Tekant siužeto srovei, žiūro
vas nejučia įtraukiamas į XX am
žiaus jvykius Prancūzijoje: pas
merktojo giljotina, vyskupo Mine
lio, paprasto žmogaus, pergyve
nimai ir jo atleidimas žmonijos 

atstumtam katorgininkui Žanui 
Valžanui, apvogusiam patį vys
kupą. Šis vyskupo gailestis, kaip 
sėkla, pasėtas katorgininko sąži
nėje, pakeičia patį katorgininką ir, 
kaip estafetė, perduodamas vi
siems: morališkai nupuolusiai 
moteriškei Fantinai. jos vaikui — 
mažajai Kozetei. valdžios simbo-
iui — policininkui Žaverui, skurs
tančiam smuklininkui — plėšikui 
Tenardje, maištaujantiems stu
dentams. 

V. Hugo „Vargdieniai" yra isto
rija be vilties tik tam. kuris skaito 
šią knygą ar stebi ..Gailesčio 
sėklą" žvilgčiodamas j laikrodį... 

Kaip sakiau, sąmonė ateina vė
liau. Ir tada žmogus pamatai, 
kaip tarp eilučių išplaukia vaistai, 
kurie gydo žmonijos ir Visatos 
žaizdas. Tai Gailestis. Tai Atleidi
mas. Tai — mūsų ateitis. Tai — 
rytojaus amžius, į kurį žmonija 
eina iš lėto ir skausmingai. 

Patiksl inimas. „Grįžę namo. viską subalansavę, pamatėme, kad 
teatras nuostolių nepatyrė. Dalį kelionės išlaidų padėjo padengti Los 
Angeles teatro mylėtojai. Didžiausią dalį tų Išlaidų padengė Albinas 
Markevičius ir teatro vadovas, režisierius Aleksas Mickus. 

— Norime per „Bičiulystę" padėkoti visiems teatro entu
ziastams, taip gražiai ir su meile mums padėjusiems, — 
rašo rež. Aleksas Mickus. 

WWW.UTHUANET.COM 
Naujausios žinios iš JAV, Lietuvos ir viso 

pasaul io. Informacija apie JAV Lietuvių ben
druomenes — apylinkių adresai, telefonai. Ren
giniai, susi ję su lietuvybe, sport inės varžybos ir t.t. 
Tai — savotiškas žinynas, kuriame rasite daug 
daug naudingos informacijos. 

,,Bičiulystės" redakcija dėkoja visiems — skaitytojams ir naujie
siems prenumeratoriams už laiškus, pilnus gerų žodžių, už palai
kymą Arizonos valstijoje įvykusiame JAV LB XVIII Tarybos 
suvažiavime „Bičiulystę" skaito (nuotr. iš kairės): Zenonas Misius 
(Arizona) Sigita Šimkuvienė (Connecticut) ir A Vosylius, Mine-
sota). 

V K 

įgEEngHaca 
IltoKMS Rmxtentwi Mongag* iKMfl. 

PASKOLOS 
neki lno jamam turtui 

1011 State Steet, 
Suite 100 
Lemom. IL 60439 

OHice 630-257-6676 
Mob. 708-717-1926 
fax 630-257-6856 

LOAN OFRCER 
JURGITA AMBRI 

3743 Prairie Ave. Brook f ię ld , IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 

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

fam.com I 24 valandas 
pranešti apie nelai
mes: 800-374-1111 

ALINA 
aukšto lygio aptarnavimas .. | T _ 

patikimas draudimas " U I v_> 
. draugiška atmosfera N A M A I 

AMERICAN FAMILY o ^ ^ f 
• l ' M I I I I ' M J I X w V D Ė 

Jurgita Travei 
Pats laikas ketiat, 

labai patrauklios kainos 

Lėktuvų bilieti 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-0500 

įMuiulyste 
R E D A K C I J A 

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: PO.BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas org 
bičiulyste @aol. com 

,.Bičiulyste" 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 
\ Lietuvą f Europą: 
pusmečiui — $42 
metams — $80. 

http://www.clkl.net
http://WWW.UTHUANET.COM
http://fam.com
http://Lithuanet.com
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Pirko, bet... 
Atkelta iš 1 psl. 

mentuoti tokius dalykus, kurių 
prasmės gal net nesuvokia?" — 
retoriškai klausia Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto direktorius 
Raimundas Lopata. Vilniaus uni
versiteto Teisės fakulteto prode-
kanas, docentas — ir nesuvokia! 

Kiek kainavo balsas? 
Tačiau Valstiečių ir Naujosios 

demokratijos partijos rinkimus, 
galima sakyti, pralaimėjo. O V. 
Uspaskich'o populistinė Darbo 
partija laimėjo nepakankamai, 
kad galėtų elgtis kaip tinkama. 
Šioje vietoje galima pateikti dar 
vieną G.Kirkilo citatą: „Rusija 
prieš Lietuvą naudoja ne tiktai pi
nigus, bet ir didžiulj intelektualinį 
potencialą". Šį kartą ji didžiau
sias viitis siejo būtent su Darbo 
partija ir jos lyderiu. Rinkimų 
kampanijai išleisti dideli pinigai 
(Rolandas Paksas sako - apie 
30 milijonų), tačiau, ačiū Dievui, 
už juos Lietuvos piliečių nupirko 
mažiau, negu tikėjosi. O piliečiai 
iš tiesų buvo perkami tiesiogine 
šio žodžio prasme. Ir pirko arba 
bandė nupirkti ne tik turtingiausia 
Darbo partija... Vienam butelį, ki
tam sumuštinį, kelionę į atlaidus 
arba rinkiminę apylinkę, trečiam 
darbines pirštines... Man, gal 
kaip buvusiam knygų leidėjui, 
vienas padorus Seimo narys 
apie save priminė j namus per 
nepažįstamą merginą padova

nojęs savo knygą. Deja, j Seimą 
jis nepateko. Ateityje, ko gero, 
dovanų vis daugės, nes tik už 
penkis, dešimt, dvidešimt litų 
vargšui apsimoka dalyvauti vals
tybės valdyme. Už dyką juk net 
arklys arklio nekaso! Norite pel
ningos vietelės Seime, norite pa
gausinti savo milijonus (čia apie 
V.Uspaskich'o partijos milijonie
rius) — mokėkite konvertuojama 
valiuta arba natūra. Ne, dvi
dešimties tūkstančių, kaip koks 
Martišauskas, mes neprašome. 

Apie politinių jėgų 
persigrupavimą ir labai 

svarbius postus 
Tie, kurie savo balsą parduoda 

už litus arba pirštines, vargu ar 
gali jsivaizduoti, kas slypi už rin
kiminių pažadų ir šypsenų, ko
kios grumtynės valdžios viršū
nėse vyko ir vyksta nuolat, taip 
pat ir dabar, po pirmojo rinkimų 
turo. Šiek tiek uždangą pra
skleisti bando politikos apžvalgi
ninkas Vytautas Rubavičius. Jis 
teigia, kad rinkimų rezultatai di
dele dalimi patvirtino, kaip ir ko
kia linkme persigrupuoja politi
nės jėgos po Rolando Pakso ap
kaltos. Jis teigia, kad Jurij'aus 
Borisov'o ir Rolando Pakso porą 
keičia Viktor'o Uspaskich'o ir Ar
tūro Paulausko pora. Cituoju: 
„Seimo pirmininkas laikėsi tar
tum šešėlyje (kaip ir jo pilkieji pa
dėjėjai, tarp kurių bene svarbiau
sias buvo Alvydas Sadeckas), ta
čiau puikiu politiniu žaidimu su
gebėjo taip įaudrinti visuomenę, 

kad didžioji jos dalis, trokšdama 
bent kiek atkeršyti politiniam eli
tui, neišvengiamai plaukė j V. 
Uspaskich'o tinklą... Rinkimai ro
do, kad R. Paksas išliko ganėti
nai gyvybingas, o visišką pergalę 
švenčia naujoji valdytojų pora, 
kurią savo autoritetu kurį laiką 
galės pridengti Algirdas Bra
zauskas". 

Teisuolio, nepailstančio korup
cijos priešo aureolė virš A. Pau
lausko galvos gali išnykti, nors, 
sprendžiant pagal rinkimų pirmo
jo turo rezultatus, V. Rubavičiaus 
versija plačiajai visuomenei dar 
nežinoma arba nepriimtina: koa
licijos sąraše rinkėjai jį iš antro
sios vietos sąraše perkėlė į pir
mąją. R. Paksas numeris antras? 
Kas žino, kas žino... Štai praėjus] 
antradienį niūrų šešėlį ant A. 
Paulausko galvos metė būsima
sis jo varžovas vienmandatėje apy
gardoje liberalcentristaš Rai
mondas Šukys, teisėsaugos pa
reigūnų savivalę tyrusios Seimo 
komisijos pirmininkas. Jis teigia, 
jog A. Paulauskas siekia trukdyti, 
kad būtų sutramdyti politikuojan
tys teisėsaugos pareigūnai. „Sei
mo vadovas atliko daug neteisin
gų veiksmų — pradedant tuo, kad 
vilkino Operatyvinės veiklos par
lamentinės kontrolės komisijos 
sudarymą, baigiant tuo, jog Ge
neralinės prokuratūros jam pa
teiktą medžiagą apie kyšininkavi
mu įtariamus Seimo narius nu
metė Antikorupcijos komisijai, o 
pats nesiėmė atsakomybės ir 
nebandė siūlyti pradėti apkaltos 

JAV LIETUVIAI. MES IS TEXAS 

Jstrtigusi Houston'e 
Apie lietuvių, atvykusių j JAV 

skirtingu istoriniu laikotarpiu, 
santykius, tikriausiai, bus prira
šyta tiek, kad sutilptų ne ant vie
nos jaučio odos. Kai Houston'o 
Lietuvių bendruomenės anglų 
kalba leidžiamame laikraštėlyje 
„Labas" (2004 m. rugpjūtis-rug-
sėjis) perskaičiau Audronės Matu
tis straipsnj, nutariau, kad su juo 
reiktų supažindinti platesnę, lie
tuviškai skaitančią visuomenę. 
Kaip būtų smagu, kad jvairių 
emigracijos bangų santykiuose 
vyrautų panaši dvasia. 

Z.L.-M. 
„įstrigusi" Houston'e 

Audronė Matutis 
Audronė Matutis — antrosios lietu

vių emigracijos bangos palikuonė. 
Jos tėvai atvyko j JAV po An-trojo 
pasaulinio karo. 

Su džinsais, sportiniais marš
kinėliais ir neužsegta pašiltinta 
raudona striuke su gobtuvu, Lina 
buvo labai panaši į pasakos he
roję Raudonkepuraitę. Tik sėdė
jo ji ne senelės namuose, bet — 
Houston'o tarptautinio oro uosto 
viešbučio Merriott vestibiulyje. 
Vietoj krepšelio su skanėstais 
senelei, ji turėjo du didžiulius la
gaminus ir nemažą kuprinę, pri
krautą įvairaus turto. Jai pagel
bėti atskubėjo ne medžiotojas, 
bet dvi Houston'o lietuvių ben
druomenės narės... 

Lina Mogenytė, Kauno Tech
nologijos Universiteto studentė, 
buvo „įstrigusi" Houston'e. Pas
kutiniuosius pusantrų metų ji stu
dijavo University of Utah, Salt La
ke City mieste (Utah valstijoje), 
kur, pabaigus studijas, jgijo poli
tinių mokslų ir istorijos bakalauro 
laipsnį. Norėdamos /domiau at
švęsti studijų pabaigą, dvi tarp
tautinių pasikeitimų studentės iš 
University of Monterey Meksiko
je, pakvietė Liną atvykti į Meksi-

Nuotr. (iš kairės): Lina Mogenytė ir Jurga Miakonkich Houston'e 

ką ir paviešėti jų namuose. Lina 
mieiai sutiko. Iš Meksikos kon
sulato Salt Lake City mieste ji ga
vo vizą, nusipirko bilietus kelionei 
j Meksiką, o iš ten — į Kauną. 
Birželio 16d.. pasibaigus univer
siteto užbaigimo iškilmėms, pra
sidėjo Linos nuotykiai... 

Houston'e Linai neleido įsėsti į 
lėktuvą, skrendantį į Meksiką. 
Paaiškėjo, kad Salt Lake City 
konsulatas išdavė ne tos rūšies 
vizą. Kreiptis į Meksikos konsu
latą Houston'o mieste nebuvo 
prasmės, nes būtų reikėję dvi 
savaites laukti. Ir dar: jos bilie
tai taip pat turėjo apribojimų. 
Galiojimo datos nebuvo galima 
pakeisti — jei dėl kokios nors 
priežasties žmogus ir negali iš
vykti nustatytą dieną, tas bilietas 
vis tiek negrąžinamas. Jei ji pirk
tų kitą bilietą j Kauną, tada iš
leistų paskutinius pinigus... j 
Kauną buvo galima gauti naują 
bilietą tik... liepos 3 d. Taigi, ji 
„įstrigo" Houston'e dvi su puse 
savaites. 

Kai viską išsiaiškino, Linai top
telėjo mintis — gal Houston'e 

yra kokių nors lietuvių. Jei yra, 
tai kaip juos surasti? Suradus, ar 
jie galėtų, ar sutiktų padėti? Be
vaikščiojant po oro uosto teritori
ją ir besukant galvą, kaip surasti 
išeitį, Lina pamatė Marriott vieš
butį. Nuėjo, pasikalbėjo su tar
nautojais, įtikino juos savo padė
ties rimtumu. Jai leido pasinau
doti vieno tarnautojo kompiu
teriu, internetu, telefonu. 

Kaip ir daugelis patyrusių inter-
neto naršyklių vartotojų, ji pir-* 
miausiai įvedė ieškomą informa
ciją į www.goog!e com naršyklę. 
Ieškojo informacijos apte „Lithua-
nians in Houston". Pirmasis gau
tas šaltinis nebuvo vertingas, na 
o antrasis davė visai neblogų re
zultatų. Tai buvo intemetinis pus
lapis iš tų laikų, kai Houston'e 
viešėjo Vilniaus teatras „Lėlė", o 
Houston'o LB informavo visuo
menę apie spektaklius, kvietė, kas 
gali, apsilankyti. (Tiems, kam įdo
mu, puslapio adresas — 
www.javlb.org/culture/lele.html). 
Puslapio apačioje buvo bendruo
menės nanų, koordinavusių tą 

procesų", — sako R. Šukys. 
Tarp tų „pradedant" ir „bai

giant" R.Šukys mini keistą jo va
dovaujamos komisijos narių iš 
Naujosios Sąjungos partijos Algi
manto Indriūno bei Rimo Valčiu-
ko elgesį: pirmasis, nieko nepa
aiškinęs, pasitraukė iš komisijos 
jos darbo viduryje, antrasis ap
skritai ignoravo jos veiklą. O poli
cijos vadovo pareiškimai, išėjus 
iš Seimo pirmininko kabineto?! 
Beje, Generalinis policijos komi
saras Vytautas Grigaravičius po 
pirmojo turo mus nuramino: nė 
vienas nusikalstamojo pasaulio 
statytinis į Seimą nepateko. 

Praėjusį antradienį į Seimo po
sėdį buvo pakviestas kandidatas 
į STT vadovo postą Povilas Ma
lakauskas. Greičiausiai jo kandi
datūrai bus pritarta, neatsižvel
giant į kai kurias kritines pasta
bas Vaidoto Žuko radijo laidoje, 
internetinėje svetainėje Bernar
dinai.lt. Praėjusiame straipsnyje 
esu užsiminęs apie abejotiną jo 
„konservatoriškumą", nekonser-
vatorišką pataikavimą KAM mi
nistrui L. Linkevičiui ir tylų prie
šiškumą buvusiam kariuomenės 
vadui generolui mjr. Jonui 
Kronkaičiui, apie miglotą P. Ma
lakausko praeitį. Kai fotografai ir 
televizijų operatoriai filmavo ir 
fotografavo iš Seimo išeinantį 
būsimąjį STT vadovą, karinius 
reikalus gerai išmanančio Seimo 
nario paklausiau: kodėl būtent 
P.Malakauskas? Nejaugi jis 
nekelia jokių abejonių? Nejaugi 
visiška: neįdomi Jono Kronkaičio 

projektą, pavardės. Tada Lina. pasi
naudodama www.google.com, 
įvedė pirmą surastą pavardę — 
Algis Piiodzinskas. Atsakymas 
parodė internetinį puslapį, darbo 
telefoną. Deja. tas darbo telefo
nas buvo pasikeitęs, o kitas nu
meris išjungtas. Tada ji įvedė j nar
šyklę John Knasas pavardę. Ga
vo jo darbovietės — University of 
Saint Thomas — elektroninio 
pašto adresą. Ji iš karto parašė 
žinutę, prašydama pagalbos. 
Bet Lina nežinojo, kad John Kna
sas kaip tik tuo metu dirbo Lietu
voje. (J. Knasas su žmona Joan-
ne tą žinutę perskaitė tik po dviejų 
dienų, kai JAV centre pasitikrino 
savo elektroninį paštą John Linos 
žinutę persiuntė AJgiui Krygeriui. LB 
pirmininkui. Kai ji pasiekė adre
satą, Lina jau buvo gerose ran
kose). Trečiasis telefono nume
ris (kaip ir pridera visose pasa
kose! — Z.M.) buvo Audronės 
Matutis — jis veikė ir buvo. kas 
juo atsako... 

Vertė Zita Lenkaitė-Masley 
Bus daugiau 

Jūrų skautas Algis Kazlauskas po 
nepavykusio pasigalinėįimo su me
džiu... Kaip sako tėtis: ..medis laimėjo 
Kad ir su ramentais. Algis lanko Či-
kagos lituanistinę mokyklą skautu 
sueigas Nuotr Ligijos Tautkuvienes 

nuomone, kai jis kalba apie 
prorusišką politikavimą Krašto 
apsaugos ministerijoje? 

Seimo narys, kurio pavardės 
pažadėjau neskelbti, man pami
nėjo Seimo pirmininko A. Pau
lausko pavardę. Esą, P. Mala
kauskas — mažesnė blogybė nei 
ta, kurią į STT vadovo kėdę no
rėtų pasodinti A. Paulauskas. Ne. 
mano pašnekovas tos „blogy
bės" pavardes niekaip negalėtų 
pasakyt. P. Malakauskas — prem
jero Algirdo Brazausko žmogus 
(konservatorius — socialdemo
krato žmogus?). Visos blogybės 
čia, — seimo narys pirštu paro
dė j Seimo posėdžių salę. Kaip 
įveikti iš čia kylantį pasiprieši
nimą? 

Štai kokios svarbios Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos, Gene
ralinio prokuroro, Valstybės kon
trolieriaus vadovų kėdės! Mums, 
rinkėjams, svarbu, kad šie 
vadovai ir jų pavaldiniai būtų 
vienodai reiklūs visiems, nepoli-
tikuotų, paisytų tiktai visos valsty
bės interesų. Tačiau taip nei bu
vo, nei bus, bent jau artimiausio
je ateityje. „Buvo aiškiai matyti, 
kad teisėsaugos struktūros iškart 
sudaro bendrą frontą, kai pra
dedama jas kritikuoti arba ban
doma tirti jų veiklą", — sako R. 
Šukys. Ir dar jis sako, kad „Sei
mo pirmininkas, peržengdamas 
Konstitucijos rėmus, įgijo per di
delę įtaką teisėsaugai". 

Anksčiau ar vėliau yia išlys iš 
maišo. 

OBUOLIAI — 
RUDENS GĖRYBĖS! 

„Draugui" — 95-eri! 

Dar nepakąsti šalnų, dar labai 
skanūs obuoliai, kurių prisiskinti, 
pnsirinkti kas rudenį, pas sodi
ninkus vyksta daugybė žmonių. 
Iš Čikagos žmonės važiuoja į In
diana ar Michigan'o valstiją. Tiek 
uogų. tiek obudių. Pigiau, patikimiau, 
ilgiau žiemai išsilaikys pačių nuskinti 
ir sudėti į dėžes obuoliai. Ne
snauskite. Štai vienas adresas: 
Radke's Orchard 
8999 W. 200 N.(Snyder Rd) 
Michigan Sity, IN, 46360 
Tel.: 219-872-3140 

Važiuojant pakeliui j Indianos 
kopas, pamatysite daugybę rek
laminiu lentelių — atvykite pas mus 
skinti obuolių! įvairiarūšiai — rau-
donšoniai, žalsvi ir dryžuoti obuoliai 
— inkstų ir širdies draugai. So
duose galite nusipirkti ne tik 
obuolių, bet ir įvairiausių rudens 
gėrybių. 

A.T 

Atkelta iš 1 psl. 

(...) Nė vienas lietuviškas dien
raštis nei Lietuvoje, nei išeivi
joje, tokio ilgo amžiaus nesu
laukė. Malonu pranešti, kad Lie
tuvos rekordų knygos naujau
sioje laidoje, kuri pasirodė 2003 
metais Vilniuje, skyriuje „Raš
tija ir kartografija", paskelbta, 
jog „Draugas", einantis nuo 
1909 metų, yra seniausiai lei
džiamas lietuviškas laikraštis. 

N'i-ra nieko svarbesnio už 
lietuvių gimtosios kalbos išlai
kymą, jos gyvybingumą. Kol 
pasaulio lietuviai kalbės tėvų 
kalba, iol gyvuos Lietuva ir 
lietuvių tauta. 

„Draugas" švenčia 95 metų 
gimimo sukaktį. Nors ir daug 
iškentėjo per ilgą savo gyveni
mo kelią, bet šiandien kupinas 
gyvybinių jėgų, kūrybinių min
čių, džiaugiasi, kad galėjo su
laukti gilios senatvės ir, bū
damas solidaus amžiaus, kas
dien jaunėja savo bičiulių skai
tytojų apsuptyje. 

Senolis, suprasdamas, kad 
metų naštą vienam nešti bus 
per sunku, prieš vienuolika me
tų užsiaugino jaunėlį — „Drau
go" fondą, kurį, neskaičiuoda
mas darbo valandų, su didžiu
liu atsidavimu augina Bronius 
Juodelis. Be fondo finansinės 
paramos mūsų senučiukui būtų 
liūdnos dienos. 

(...) Sulaukus garbingo jubi
liejaus sukakties, yra dar viena 
proga su dėkingumu prisiminti 
tuos, kurie spausdintam žo
džiui aukojo visą savo gyveni
mą. 

Vienintelis išeivijoje dienraš
tis „Draugas" tepasilieka ta 
žvaigždele, kuri visam pasau
liui kalbėtų, kad mes. lietuviai, 
esame gyvi, sąmoningi ir pasi
ryžę visada tokiais išlikti. Kol 
bus lietuviams reikalingas lie
tuviškas spausdintas žodis, tol 
dienrašt is ..Draugas" kalbės 
jums. :•. 

Marijos Remienės 
padėkos žodis 

(sutrumpintai) 
„Mūsų laikais labiau reikalingi 

tiesos gynėjai su plunksna, nei 
jos skelbėjai sakykloje." Pijus X. 

Ši Šv.Tėvo Pijaus X mintis tin
ka ir mūsų laikams. 95-eri metai 
atneša daug pasikeitimų ne vien 
žmogaus gyvenime. Be jokios abe
jones, dienraščio nueitas kelias 
— garbingas, našus, nepakarto
jamos reikšmės, kelias išsitęsęs 
per keturias išeivijos kartas. 

Visais laikais „Draugas" buvo ir 
yra lietuvybės šaukliu. Sunkiais 
tautai ir Lietuvos valstybei mo
mentais, jis rasdavo kelią į tautie
čių protus ir širdis visame pasau
lyje. Didelių tautos tragedijų aki
vaizdoje spausdintas žodis buvo 
skleidžiarhas, kaip tiesos ir 
laisvės viltis. 

Dėkoju gerb. prof. Antanui Moc
kui, garbiesiems svečiams, dien
raščio skaitytojams ir rėmėjams. 
Dėkoju vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienei, jos štabui, adminis
tracijos ir spaustuvės darbuoto
jams. — Kol „Draugas" pasiekia 
jūsų namus, jį paliečia daug ran
kų. Nuoširdžiai dėkoju antradie
nio priedo „Bičiulystė" redaktorei 
Ligijai Tautkuvienei ir jos subur
tam žurnalistų kolektyvui. „Bi
čiulystė" mus pasiekia estetiška 
ir patraukli. Džiaugiuosi, kad ji 
jau turi savo skaitytoją. 

(...)„Draugo" dėka išeivijoje klesti 
kultūra, visuomenine veikla, lituanis
tinis švietimas. Jo spausdinto žo
džio dėka išaugo fondai, organi
zacijos, draugijos. ..Draugo" vaid
muo mūsų gyvenime buvo ir yra 
gyvybiškai svarbus. Tad pateškė
kime subrendusiam dienraščiui 
„Draugas" dar ilgų ligų metų. 

Nuotr.: ištikima „Drauge" rėmėja dail. Magdalena Stankūnienė ir Vy
tautas Jarnolavičius. neseniai parėmęs „Draugo" „Bičiulystę" 100 dole
rių auka, „Draugo" pokylyje nesnaudė, kai smagi muzika kvietė šokiui. 
Nuotr. M. Rermenes. 

http://www.goog!e
http://www.javlb.org/culture/lele.html
http://www.google.com
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'TgUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

Giedr ius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesč ių? 

-Neturite pinigų pradin iam įnašui? 

-Silpna kredito istori ja? 

Skambinkite 
jau dabar! 

. 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, IL 60439 

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

MUMS N I E K O NĖRA N E Į M A N O M O ! 
Oential Mortflage ucensee 

PRO AUTO 
MIDWAY 4823 WEST 63rd STREET 

inc. 

Padangos „Tune Ups" 
Variklių pakeitimas Stabdžiai 
Transmisijos ir sankabos 
Elektros ir virinimo darbai 

Brakes Į Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Ciutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | Wldmg 

773-582-4197 
Savin,n kas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

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

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I A T E * * 

NekBno)amo turto pirkimas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant Stob. 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 
faksas 847 673 9501 

3i;fT ",;0Cc 
Clarendon hiHs. 
Darien. Hinsdaie, 
LaGrange, Oak Brook. 
'/Jestmont. 
Western Springs, 
Vvoodridge. 
Wi!lowbrook. 

J ū r a t ė Z u b i n a s 
konsultantė, realtor ' 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirbavakarlniuose -

pnemiesčAjose. 
B E. Hinsdaie Ave. ; 

Hinsdaie, IL 60521 I 

lOLDVVELL 
1ANKER 

(630 )915-2900 
'www Coiclwei!BanKęroriiine com/JurąteZubinas: 

> > , • 

Pats laikas 
u ž s i p r e n u m e r u o t i 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - S20 melams - $40 
Užsiprenumeruodami mūsų 

laikrašti — 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 
nuostabiu laikraščiu! 

iv;;::; v; 

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

spalio 19 d . — 
spalio 26 d. 

Antradienis , spalio 19 d. 
Akvilinas, Geisvinas, Geisvilas, 
Izaokas, Kantr imė (Kantrė, Ka
rina, Kleopatra, Laura. 
Trečiadienis, spalio 20 d. 
Adetoa, Adelė, Gedas, Gektana, 
Irena, Saulė, VandeHnas. 

. • . • - . - . . • • • • • • • • • ' • • • . • . • . • : • • • • . . • • 

Ketvirtadienis, spalio 21 d. 
Gilanda, Hiliaras, Raitvilas, 
Uršulė, Vilma. 

Penktadienis , spalio 22 d. 
Aliodija, Donatas, Mingedė, Se
veras, Vfltaras. 

Šeš t ad ien i s , spalio 23 d. 
Lolita, Malvina. Odilija, Ram-
vydė, Sanginas. 

Sekmadienis , spalio 24 d. 
Daugailas, Gilbertas, Rapolas, 
Švitrigailė. 

Pirmadienis, spalio 25 d. 
Darija, Inga, Krizantas, Švitrigai
la, Vaigedė. 

Antradienis, spalio 26 d. 
Evanstas , Liaudginas, Mingin-
tė, Vita. 

Kalendorius 

IK JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
ĮVYKS RUDENJ— LAPKRIČIO 14 d. ČIKAGOJE, 

JAUNIMO CENTRE 
Festivali rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką jaunimėli nuo 3,5 m. iki 30 m. am- i 
žiaus. Smulkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE" ir j 
kt. liet. laikraščiuose. 

Festivalyje žada dalyvauti Jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir Kanados. 
Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus tapti šio 
festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami festivali, Jus paremiate 
lietuvybės ateitj išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo mokesčių. Če-: 
kius rašyti: American-Lithuanian Community. Siųsti: P.O.BOX 4102: 

Wheaton, IL, 60189. 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
(jardus karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui ( garnių. 
Pritinami užsakymai įvairi/mis prry/nms. 

Lemonto 
mieste i g h 

•"*^Sįį?»' j)&> 

i Darbo 
j laikas: 

savait -
9v ' -8vv 

galiais 
8v- -5vv 

313\: 
CAN/mST.- 630 257 6020 

Čia galėjo būti y _ cia į 

reklama 
ske lb imas 

P A R D U O D A M A . Alytaus mies te parduodamos 70 m kvadra

tinių metrų patalos, tinkančios komerci ja i . Pačiame miesto cent re , 

Vilniaus gatvėje. Skambinti te!.-.708-955-8568. 

Kryžiažodis 
LIAUDIES 
IŠMINTIS 

S p a l i o m ė n u o 

2 4 - o j i — T a r p t a u t i n ė 

J u n g t i n i ų T a u t ų o r g a n i 

z a c i j o s d i e n a . 

2 5 - o j i — L i e t u v o s R e s 

p u b l i k o s K o s t i t u c i j o s 

d i e n a . 

Jei saulei leidžiantis dangus žals

vas, galite suiaukti lietaus b e vėjo. 

Jei spalio mėnesio apsiniaukusią 

deną pučia silpnas bei tdygus vėjas 

— šalnų nėra ko bijoti. 

Jei saulė pakyla iš tamsaus debe

sies — dieną gaii kilti vėtra. 

Jei šiomis naktimis Mėnulio ..ragai" 

atsukti j šiaurę, netrūkius sulauksite 

prasidedančios žiemos. 0 jei „ragai"' 

atsukti j pietus, bus daug purvo, o 

žiema ateis dar negreit 

Jei patekėjusi saulė pasislepia už 

debesų — lis. 

8 l au^Bi ru te 
i a r yo ias A l g i m a n t a s 

Š a d u i k i s (Vilnius). 
1 . Sniego kristaline masė, su
sidaranti iš ore esančių van
dens garų ir plonu sluoksneliu 
aptraukianti sušalusius daik
tus. 2. Vienas iš Trijų karalių, 
atkeliaviusių pasveikinti gimu
sio kūdikėlio Jėzaus. 3. Žve
jas, kurj paviliojo jūros deivė 

Jūrate. 4. Greitoko tempo lietuvių liaudies ratelis. 5. Ka
talikų vakarinės pamaldos šventadieniais ir didžiųjų švenčių 
išvakarėse. 6. Miestelis Šilutės rajone, kunc pakraščiu teka Šy-
šale. 7 Vario lydinys, kurio svarbiausias legiruojantis 
elementas yra cinkas. 8. Medžio ar krūrno stiebo dalis iki 
šaknų. 9. Lietuvos Didysis kunigaikštis, jauniausias Ge
dimino sūnus. 10. LDK sidabrinė (XVI a.) ir varinė (XVII 
a.) moneta, kaldinta Vilniaus monetų kalykloje. 11. Res
publikos istorikas, publicistas knygos apie prezidentą. 
Antaną Smetoną autorius. 12. LDK XVi-XVii amžiaus 
teritorinis administracinis vienetas (apskritis). 13. Lietuvių 
kompozitorius, sukūręs opera Trys tafismanaT. 14. An

tikiniai brangūs, tamsiai raudoni dažai. 15. Apkepas iš 
miltų arba ryžių, pieno, varškės, kiaušinių, džiovintų vy
nuogių. 16 Merginų šventinis galvos papuošalas (dėvė
tas iki XIX amžiaus vidurio). 17. Varpinis kerotas pašari
nis augalas— sunkiai išnaikinama piktžolė. 18. Žaltys, 
gyvenęs senovės lietuvių namuose ir laikytas namų die
vu. 19. Skėtinių šeimos prieskoninė daržovė mėsingu 
šakniavaisiu 20 Senovinis daugelio porų šokis su įvai
riomis figūromis 2 1 . Vilniaus miesto dalis kairiajame 
Vilnios krante. 22. Kunigas iš A. Vienuolio apsakymo 
..Užžėlusiu taku". 23. Lūpažiedžių šeimos kvapus prie
skoninis ir vaistinis augalas. 24. Rūpestis, sąžinės grau
žimas 25 Erškėtinių šeimos šiltųjų kraštų vaiskrūmis, 
vedantis pūkuotus, sausus vaisius. 26.Pirmasis pasi
rodymas kurioje nors veiklos srityje. 27. Tiltais augan
tis valgomas rudas grybas 28 Senovinės lietuvių miti
nė būtybė — miško dvasia 29 Rašytojas dramos ..Ka
rusele", pjesės ..Žuvėdros palydi ' autorius. 30. Pusiau
žiemio šventė, pagal mūsų liaudies kalendorių, šven
čiama sausio 25 dieną. 3 1 . Mažosios Lietuvos antkapi
nis paminklas 32. Augalų žiedų sultys. 

Importers & Distributocs ot Fine Lkjuors and Imported Beers 
(773) 278-4848 

Zodiakas. Sk^JK rpionas 
Zodiako ženklai ir 
jiems priskiriamos 

planetos 
Pavasario ženklai 

Avinas — Marsas 
Jautis — Venera 
Dvyniai — Merkurijus 

Vasaros ženklai 
Vėžys — Mėnulis 
Liūtas — Saulė 
Mergelė — Merkurijus 

Rudens ženklai 
Svarstyklės — Venera 
Skorpionas — Marsas 
Šaulys — Jupiteris 

Žiemos ženklai 
Ožiaragis — Saturnas 
Vandenis — Saturnas 
Uranas 
Žuvys — Jupiteris arba 

arba 

Nep
tūnas 

Skorp ionas . Saulė š 
ženklą pereina spalio 23 — lap
kričio 21. 

Skorpionas arba Scorpius, yra 
8-sis Zodiako ženklas, atitin
kantis vidurinį rudens mėnesį. 
Tai — vandens ženklas, mote
r iškas , ne ig i amas (pasyvus). 
Žvaigždyno pavadinimas žino
mas jau iš babiloniečių.šaltinių. 
Po šiuo ženklu gimę žmonės pa
sižymi gera sveikata, neretai 
tvirtu kūno sudėjimu. Tikslui, 
pasiekti — gali daug ką paau
koti. Net ir j a m brangių žmonių 
meilę. Pa tekęs į nelaisvę —ko
voja. 

Egipte — baisus ir pavojin
gas, k a r t u ir šventas gyvis, 
kuriam buvo rodoma dievška 
pagarba. 

i i i 

Jei sutriko virškinimas, išgerkite 
mineralinio vandens su citrinų sul
timis. 

Jei skauda skrandj. pykina ar 
graužia rėmuo — neskubėdami 
suvalgykite (laižykite, čiulpkite) 
medaus Padės. 

Tuo pačiu metu nevalgykite 
cukraus bei krakmolo turinčių pro
duktų 

Visi šalti gėnmai, ypač pienas, 
kefyras, jogurtai. duonos g i ra ir val
gomieji ledai apsaugoja nuo 
vidurių užkietėjimo. 

PASTEBĖJIMAI 
Medy organizmas genau įsisa

vina su košėmis vaisiais ar arba

ta 

Jei pe lena i krosnyje gre i ta i 

užgęsta — laukite atšilimo 

Nori — verk. Nori — juokis 

Petriukas vasarą pievelėje gaido drugel ius. Ke le tą pagavęs, parė jo 

namo ir sako tėveliui: ,.Dar vakar mačiau gražią porą drugelių, o š ian

dien jų jau nerandu. Kas atsitiko, kur jie d i n g o 0 " — Drugel ia i gyvena tik 

vieną dieną. Jiems viena diena, kaip mums — 100 metų. Jie skra ido, 

kad susipažintų, susiporuotų ir paliktų pal ikuonio. Po to — miršta, — pa

aiškina tėvelis — Tu. tėveli, daug žinai. Dabar ir aš ž inos iu , kad pama

čius drugelius, reikia tą pačią dieną juos gaudyt i . 

Kitą dieną Petriukas parneša namo drugel j p laukuo tomis ko jomis. 

Klausia: ..Teveli, koks čia drugelis9 Aš gaudau j j v isą savai tę, o jis vis 

nemiršta9 — Sūnau, aš pats dar ne viską ž inau , bet galvo ju, kad šitas 

drugelis — amžinas, kaip mūsų visų Dievas. — kiek pagalvo jęs atsakė 

tėvelis. — O man atrodo, kad čia — Kazanova , kur is t rukdo tok ioms 

porelėms poruotis. — neatstojo sūnus... 

A l b e r t a s Va lukon is , I L . 

Pažinčių 
Z O D I A K A S 

ATSAKYMAI (7): 
..Prie žinių v e r s m ė s ' . 
i Papacha 2 Ediktas. 3. Aksesuaras 4. Disonansas. 5 Alne 6 Kasė 7. Herms. 8 Amarai. 9 Mašukas S I M a 
i i Makaonas 12. Vakara". 13. Picunda 14. Samurajai. 15Laureros. 16 Mgrena 17. Janas. 1a Varna 19. Ode 20. Ona 21. 
Lazunte22Lfaerates. 23.Puste. 24.Šuo. 25.Kupiūra 26.Komanda 27 Eos. 28.Rezus. 29 Šumanas. SOBurdukas 3l.VagBjus. 
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Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Ta da
rome nesavanaudskai, be mokes
čio Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės proga, skefokrtes. gal kur, 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat, laukia žmogus, ieškan
tis panašaus j Jus 

61. Vyriškis. 43m, I83cm, išsisky
ręs, du suaugę ir savarankiški vaikai, 
materialiai apsirūpinės, norėtų susi
pažinti su jaunesne mergma ar moten-

mi pabendravimui, romantiškai drau
gystei Mėgsta fotografuoti, domisi 
menais, sportu — plaukimas, 
šachmatą stalo tenisas, cviradai. 

„Esu pakankamai apsirūpinės, 
lyg ir vrsko pakaktų, bet mano namuo
se trūksta šilumos...". 

Rašyti 
saultus paukste@yahoo.com 

R e d a k c i j o s p r ie rašas ne
saugo jame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų 
Skelb iame tokj tekstą, kokj at-
siunčiate 

mailto:paukste@yahoo.com

