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Apie Kalbos ir knygos metų tėkmę 

Stefa Tamoševičienė 
Ligija Tautkuvienė 
Tekstas ir nuotraukos 

Vos prieš kelias dienas įžengė
me j Žaliojo arba — Medinio 
gaidžio metas (pagal rytiečių ka
l e n d o r i ų ) . Ką žada mums šie 
skiauterėtų peštukų metai? — 
Ogi visur akcentuojama, kad 
Gaidžio metais ūgtelsime dva
siškai. 

Tą vakarą įsisiūbavusi Čika
gos Jaunimo centro salė jau 
prieš Naujuosius pradėjo taip 
..tobulėti". Ir tai be jokios ironijos. 
Ogi žinote kodėl9 — Kad čia, 
kaip ir prieš keletą dešimtmečių, į 
gausų būrį susirenka Lietuvių 
operos dainininkai. Jie ne tik pa
tys dvasiškai tobulėja, bet ir mus, 
žiūrovus, savo operose patobuli
na. O jau naujametiniuose pobū
viuose su jais tikrai nenuobodu. 
Linkėjome vieni kitiems ir patys 
sau laimingų, gerų metų, kaip ir 
kasmet. Nueinančių — Beždžio
nės metų negandos, ypač jų pa
baiga, sukrėtė pasaulį gamtos 
stichija Azijos šalyse. Gal likimas 
bus maloningas ir šias metais ne
pakartos tokių baisių katastrofų. 

Naujametinį vakarą Jaunimo 
centre pradėjo operos veteranas 
ir jos pirmininkas Vadovas Mom-
kus. Jis padėkojo organizato
riams už gražiai išouoštą salę. 
šventiškus stalus ir pakvietė 
kunigą Antaną Gražulį, SJ, pa
laiminti , iškilmingą vakarienę. 
Greitai sujudo visos užstales. 
Tradiciškai pirmasis šokis — 

Gimusį Kristų sausio 6d. aplan
ke trys karaliai — Kasparas, Mer
kelis ir Baltazaras. 

Dar XIX a. viduryje, Trijų Kara
lių dieną, Mažojoje Lietuvoje 
vaikščiojo persirengėliai, pasirė
dę meška, gandru, arkliu, žydu. 
Per Tris Karalius žmonės nešas; 
į bažnyčią pašventinti kreidos 
gabalėlį, o parėję namo. ant visų 
durų užrašo K+M+B. 

Lietuvoje ir anksčiau, ir dabar 
visur pamatysi ant durų užrašy
tas tris raides.. 

Nuo Kalėdų iki Trijų Karalių 
diena pailgėja per „gaidžio" 
žingsni. Tamsiosios jėgos pasi
traukia, baigiasi saulės sugrįžimo 
šventė.. 

Skulptorius Vladas Vildžiūnas. Vilnius. 

Šoka Margarita Vaclovas .Momkai 

J Štrauso valsas. Žinoma, mo
terų puošniomis vakarinėmis 
suknelėmis šiek tiek daugiau nei 
vyrų, tad pastarųjų laukė didelis 
pasisekimas. Tango... Kelios so
lidesnio amžiaus ooros taip pui

kiai šoko. kad negalėjai atsižiū
rėti. Jaunimas nevisai jiems ga
lėjo prilygti. Vlknai tarp stalg vin
guriavo puošni energinga mo
teris. Ji, pasirodo, su savo kole
gėmis pasisiūlė padėti išnešioti 

Mušu vaikai 

Rašo. kuria Philadelphia V. Krėvės lituanistinės mokykios moksleiviai 

TĖVIŠKĖLĖ 

Lietuva, mano žeme, gimtoji, 

Lietuva, mano džiaugsmo daina, 

Tavo uoės sidabrinės. 

lavo žvaigždes gintarinės. 

Man giliai giliai krūtinei atminimai 

susipynė. 

Išsvajota, išsapnuoto, teviškeie, tu mana. 

GYTIS AifKPSMJS 

Aš esu lietuvis, bet gyvenu Amenkoje, 

jauauosi lietuku, bet esu amerikietis 

Nėra visuomet lengva gyventi kitame 

krašte, 

kai Kautieji kod gyveni kitur 

Aš esu lietuvis, Amerikos šaMe. 

Su kdba kartais sunku, bet su lietuviais — Lietuva— labai sena. 

ne. Praeitis — Traku pilis. 

Esu laimingas, nes kraštus du turiu, Senos pasakos 

Nes jei problema vienam — galiu eHi kitur, "fenai gyvena, 

DAINIUS VOLERTAS Bočiai ugnį ten kūrena 

MONIKA RUKŠYTt 

L«tuva yra mžas kraštas. 

Be* fcr! daug istorijos. 

MŪSŲ pirmas karalius Mindaugas, 

'valde Lietuva nuo Baltijos iki juodosios 

jūros. 

Šiandien Lietuva auga ir stiprėta. 

Turi daug darbu i vargy. 

Bet geros dienos artėja. 

Kai aš būsiu prezidentu1 

AlfKSANORAS KUČAS 

ant stalų ^patiekalus, c pastai 
smagiai šoko. — Gražina Staus
kas. — pasisakė. — Aš jau dai
nuoju operoje daugiau kaip 27 
metus. Čia gana dažnai sutinku 
Naujuosius. Su malonumu galiu 
padėt pašeimininkauti, juk tai 
smagu. Nešiodama maistą su 
visais pabendrauju. Kalbant apie 
tai. Vaclovas Momkus pasi
džiaugė, kad atsirado penkios 
savanorės operos dainininkės-
pagalbininkės, dirbusios be atly
gio. — Mat 'okiai dienai ne
suradome net norinčių užsidirbti, 
— sakė jis. — Esą, neatsirado 
lietuvaičių ar meksikiečių, ga
linčių padirbėti — Kokie buvo 
Jums nueinantys metai? — klau
siu jo. — Nelabai ypatingi. Bet, 
jei lyginsi su cunamiu, tai tik 
reikia džiaugtis kad esame gyvi, 
sveiki. Džiaugiamės ir tuo, kad 
Lietuvių fondas, kuris, mums 
pasiguodus finansiniais nepritek
liais operoje, aarėmė ate 
čiam sezonui. Žiūrovai išvys jau 
mūsų statomą operą „Cavaieria 
Rusticana", kuri ypač tiks Velykų 

Lietuva — labai graži, 

Kaip saulutė tu šviesi. 

Mes lietuviai jos vaikai, 

Visi žaidžiame linksmai. 

.Nnes į uetuvg keliaujam 

Ir labai gražiai draugaujam. 

Vilnius, Kaunas, Neringa— 

Graži mūšy Lietuve 

MARIJA RUKŠYTŠ 

progai. Jau repetuojame. Joje 
bus gražių giesmių, arijų. No
rėtume, kad mūsų kolektyvo dar
bas būtų įvertintas, suprastas, 
juolab, kad dirbame be pinigų, 
aukojame savo laiką. Norėtume, 
kad Naujaisiais metais mūsų 
opera išsilaikytų ne žemesnia
me lygyje. — Margarita ir Vac
lovas Momkai Jaunimo centre 
Naujuosius metus sutinka jau 
keturiasdešimt šeštąjį kartą. Jie 
sakė, kad seniau čia susirink
davę gausiau žmonių tokiomis 
progomis. Dabar, gi atsirado 
daugiau pramogų, tad Ir pasi
skirstė kas kur. — Skaitau ..Bi
čiulystę" ir palaikau jus, — pa
baigai pridūrė dainininkas. 

Kaimynystėje sėdėjusi pora — 
kauniečiai Genute ir Julius Kon-
drota; jau septyner; metai Čika
goje. Visą vakarą jie smagiai 
šoko, mat— esą šokėjai nuo pat 
vaikystės. Ypač patinka suktis 
šokio sūkury, ka: gera muzika. O 
šį kar+ą. kaip ir pernai, čia grojo 

Nukelta j 2 ps! 

Žalio Lietuva, žaliausia 

Ilgai bus meilė tau. 

Lietuva tu esi gražiausia, 

Vsa laika liksi man graži 

Ir kai tave užklups 

Priešai negeri, 

Aš bandysiu visa mano 

Širdį padėti tau. 

Aš mylėsiu tave 

Visą taikų, su tavo gražia gamta. 

Eik į virŠŲ, 

uetuveie, ir neleisk 

Laikui sustabdyt tavęs 

iigai tu busi mano širdyje 

Nuostabi tu Lietuva, 

O šalele, mylima 

ŽILVINAS AVHJJNO 

Kada baigėsi spau
dos draudimas? 
Kada baigėsi spau

dos lotyniškais rašme
nimis draudimas? Ana
me rašinyje teigiau, 
kad — prieš šimtą me
tų. Per šv. Kalėdas 
man paaiškėjo kita tie
sa: jis tcuko gerokai ilgiau, reikėtų 
pridėti dar bent penkis dešimt
mečius. 

„Dabar gražu, šiaurėje kokios 
žavingos baltosios naktys! į sau
lytę mes galime dabar atsižiūrėti 
ir už žtemą, ir už šachtos pože
mius. 

Mano sielos pasaulyje nuolatos 
šviečia džiaugsmo ir ramybės 
saulė. Liūdesio ir skausmo debe
sėliai retai čia praplaukia. Ilgesio 
ir svajonių paukščiai čia retai te-
praskrenda. Kaskart siela tvir
čiau glaudžiasi prie Jo — ir kas
kart siela smagiau svaigsta Jo 
malonių ir meilės tvane." 

Šitaip 1951 metų rugpjūčio 5 
dieną savo laiške iš Intos (Ko
mijos ASSR) rašė ypač pavojin
gas nusikaltėlis, recidyvistas, ta
da mažai kam žinomas kunigas 
Kazimieras Vasiliauskas. Rašė 
lietuviškais žodžiais, bet rusiš
komis raidėmis, kirilica! 

Tad galima tikėtis, kad šio šimt
mečio viduryje Lietuvos Res
publikos Seimas vėl paskelbs 
kokius 2054-uosius metus Kal
bos ir knygos metais, nes tada 
dar kartą bus minimas lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo šimtmetis, bus sudary
ta nauja komisija... 

Rusiškomis raidėmis laiškus iš 
šiaurės rašė ne tik Kazimieras 
Vasiliauskas. 

Švytėjimo knyga 
Per šv. Kalėdas turėjau didžiulj 

malonumą perskaityti ir kitus 
monsinjoro Kazimiero Vasiliaus
ko laiškus, sudėtus į švenčių iš
vakarėse pasirodžiusią knygą 
..Iki švytėjimo". Knygos prista
tyme Kazimiero Vasiliausko ger
bėjams ji buvo vadinama dar ir 
..Švytėjimo knyga" (Valentinas 
Sventickas), ..geriausia metų 
knyga", knyga, „kurioje yra hero
jus. Ne veikėjas, o herojus" (Jus
tinas Marcinkevičius). 

..Pasak Silvestro Gaižiūno, nū
nai, klestint bulvarinei kultūrai ir 
visiškai žmogaus deherojizacijai. 
nelengva propaguoti didžiųjų 
asmenybių idėjas ir darbus. . Bet 
argi buvo lengviau tada, šiurpiai
siais pokario metais, baisioje 
Stalino epochoje? Ir vis tiek kuni
gas Kazimieras rašė: „J viršu
kalnes, kad ir kruvinomis kojo
mis.. ." „Tegu kalnai Jus kasdien 

Vytautas Visockas 
šaukia..." „Nevenkit 
kančios erškėčių..." 
„Mylėkite žvaigždes!" 
O apie jį geriau ir ne
pasakysi, negu yra su
formulavęs pats: VIR
ŠUKALNIŲ MEILE 
DEGTE DEGĘS!" (ci
tata iš knygos sudary

tojos Onės Baiiukonės straipsnio 
„Žmogaus vainiko nenusiė
męs"). 

Su šia knyga apie herojų norė
jau priartėti prie nūdienos, kai 
„nelengva propaguoti didžiųjų 
asmenybių idėjas ir darbus" ir 
pratęsti paskutinę praėjusių metų 
temą, skirtą Kalbos ir knygos 
metams. 

Šimtmečio atspindžiai 
Ilgai kalbėjausi su spaudos lo

tyniškais rašmenimis atgavimo 
100-mečio minėjimo komisijos 
sekretoriumi. Seimo ryšių su vi
suomene skyriaus vedėju Andriu
mi Vaišniu. Apie atliktus ir tęsia
mus darbus, išleistas ir tebelei
džiamas knygas, mokslines kon
ferencijas, plakatus ir atvirukus, 
pašto ženklus, kompaktines 
plokšteles... 

„Bičiulystės" skaitytojams no
rėčiau priminti vertingiausius lei
dinius: 
Spaudos lotyniškais rašmenimis 
draudimo (1863-1904) dokumen
tai (2 tomai); 
Didžiosios knygnešiu bylos: 
Albumas Knygnešių memoria
linės vietos; 
Žinynas apie Lietuvos 
knygnešius ir daraktorius; 
Kontrafakciniu leidinių bibliografi
ja: 
Apie knygnešius (angių kalba); 
Jono Basanavičiaus bibliotekos 
katalogas; 
Vincas Kudirka (literatūros ro
dyklė): 
Petro Vileišio Rinktiniai raštai: 
Motiejaus Valančiaus Raštų 2-as 
tomas; 
Juozo-Tumo Vaižganto Raštu 
15-as tomas; 
Lietuvių kalbos istorija (albumas 
lietuviu ir anglų kalbomis): 
Mokomoji knyga (enciklopedija) 
mokiniams ..Lietuvių kalbos 
istorija" (su CD); 
Faksimiliniai ,,Vilniaus žinių" ir 
,. Tėvynės sargo" leidiniai; 
Tarptautinės mokslinės konfe
rencijos pranešimų ir straipsniu 
rinkinys... 
Pavojai — mumyse 

Ne visi čia paminėti leidimai 
išėjo, tačiau, kaip jau minėta, 
2005-aisiais pradėtus darbus juk 
tęs Lituanistikos tradicijų ir pa
veldo jprasmįnimo komtstja.' Su 
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Algimanto Barniškio vadovauja
mas orkestras. — Besibaigiantys 
metai mums buvo geri, su
laukėme anūkėlės, — džiaugėsi 
Kondrotai. — Kiekvienam iš mū
sų nueinantys metai — praeitis. 
Visiems pasitaikė visko, bet tik
riausiai, kad džiaugsmo buvo 
daugiau, negu liūdesio. 

Jau prieš dvyliktą valandą su
sirinkusieji pradėjo žvalgytis, ar 
tun kokį žalios spalvos akcentėlį 
— juk, sutinkant Gaidžio metus, 
toji spalva pranašauja laimę. 
Visa salė sumirgėjo ryškiomis 
skrybėlaitėmis, karūnomis, užsi
kabino girliandas. Sublyksėjo fo
toaparatai. Skamba „Lietuvos 
himnas", „Ilgiausių metų". Putoja 
šampanas. Sveikinimai, sveikini
mai. Jau visi prisivaišinę dar 
kartą kviečiami prie ilgo, puikių 
šeimininkių skanėstais apkrauto 
naktipiečių stalo. Jis tikriausiai 
simbolizuoja, jog visi Naujieji me
tai — nuo pirmosios dienos, tu
rėtų būti sotūs. Šventė Jaunimo 
centre tęsėsi iki 2 vai. nakties. 

Lietuvoje buvome įpratę šv. 
Kūčias, šv. Kalėdas švęsti tik šei
mos rate, o Naujuosius — išties 
kuo įdomiau ir romantiškiau. Vie
ni šaudydavome iš,.patrankų" 
miškelyje (dar iki Nepriklauso
mybės atkūrimo), kiti lėkdavo į 
kuo geresnį restoraną, kuriame 
galėjo ūžti iki paryčių. Dar kiti ei
davo į operą — ilgus metu buvo 
išlaikyta „Traviatos" tradicija, kiti 
— į Katedrą ar šv. Jonų bažnyčią 
— vargonų, chorinės muzikos 
koncertų klausytis, ar į triukšmin
gus ir įvairiaspalvius (dabar 
pasakytume ;,show") koncertus. 

Amerikoje mūsų žmonės, įpratę 
eiti į labai linksmą Naujųjų su
tikimą, skubėdavo tai į Jaunimo 
centrą, tai į Lemonto PLC ir t.t. 

Ir mes skubėjome kartu su jais, 

apsilankyti ir papasakoti — kaip 
naujoji banga, kartu su visais lie
tuviais, sutinka viešose įstaigose 
Naujuosius. 

Gaila, bet Jaunimo centre buvo 
mažoka žmonių. Iki trijų šimtų 
nepritraukė ir Lemontas. Šaulių 
namuose žadėtas smagus ren
ginys neįvyko. Sumažėjo ir ren
gėjų, nuomotojų pajamos. Ir iš
ties gaila, nes jos „nuplaukė" ki
tur. 

Kiek pakalbinome žmonių, visų 
nuomone — norisi ne tik paval
gyti, pašokti, išgerti šampano 
taurę, norisi daugiau išradingu
mo iš rengėjų pusės. Juk nepa
kanka tik, kad kas nors "^valan
dą pasakytų sveikinimo kalbą! 

Lemonto PLC susirinko apie 
260 svečių. Puikiai grojo Virgi
nijus ir Eimantas Švabai. Čia su
sirinko ir tie, kurie žadėjo sutikti 
Naujuosius Šaulių namuose. 

Kaip teatras, taip ir bet koks di
desnis pokylis — nuo rūbinės. Čia 
dirba moteris iš Lietuvos Salo
mėja Kazlauskienė. Ji Amerikoje 
gyvena jau treji metai. Save pris
tato, kaip ekonominę emigrantę. 
Liūdnos moters akys tokį vakarą 
daug ką pasako — ilgisi Lietu
vos, vaikų. Vyrą jau palaidojusi... 
Iš pensijos nepragyvena. Gauna 
mažiau, nei reikia mokėti už 
butą. Todėl dar reikia čia 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Lietuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ - MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

A L V Y D A GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GIEDRIMAS 
www.Lithuanet.com 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

ADOMAS TAUTKUS 
dizaineris 

pagyventi... 
gerų metų. 

Pasidairius po salę, pamatome 
nemaži ir jaunimėlio, atvykusio iš 
Lietuvos. Nejučia pasidžiaugi, 
kad ir jie surado vietą lietuviškoje 
aplinkoje. 

Prenumeruokite „Vorutą" — 
Lietuvos istorijos laikraštį! 

„Vooita" — vienintelis Lietu
vos istonjos laikraštis, kurį ga
lėtų užsisakyti kiekviena litua
nistinė mokykla. „Vorutoje* 
spausdinamais straipsniais do
misi visi. kuriems rūpi Lietuvos 
istorija. Labai prieinama kaina. 
Ei. paštas: voruta@is.it, 
rntemeto svetainė: 
http://www.is.lt/Voruta 

Prie baro dirbo Edita Indriai-
tienė, kuriai be darbo banke, vi
sada malonu pabūti tarp žmonių 
jvairiuose pokyliuose. O Gintau
tas Milančius nuo Kaišiadorių, 
prie baro gurkšnodamas alų, pa-
ponno ne visai linksmas nauja
metines mintis: „Lietuvoje visi 
galvoja, kad Amerika — rojus. 
Koks čia rojus?! Vergystė. Dar
bas, lova, darbas, lova. Važiuo
siu namo kitoms Kalėdoms. Su 
draugu ten atidarysime savo 
firmą. Nusipirksime įrangą. Ji čia 
yra labai gera. Lengva. Dabar 
Lietuvoje statybininkai uždirba iki 
4-5 tūkstančių litų. Uždirbsime ir 
mes. Nors ir čia uždirbu po 
dolerių per valandą. Dabar nie
kas už mažiau iš gerų statybi
ninkų neina dirbti. Bet Lietuva yra 
Lietuva. Ir ten mano namai". 
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Senu draugu kompanija Lemonto PIC (iš kaires) sėdi: Marija Vasiliauskiene, Vida ir Antanas GiKydžiai, stevi Aleksas Lau
raitis, Milita Lauraitiene, Nijole ir Albertas Kurkuliai, Dalia ir Povilaitis, Birutė ir Šarūnas Taurai, Edmundas Vasiliau
skas 

Telefonas pasiteirauti: 
630-620-9904. 

Skambinti pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. 

Rašyti adresu: 

BIČIULYSTĖ 
P.O.BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

elektroninis paštas 
biciulyste@aol. com 

„Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose, lie
tuviškomis prekėmis prekiau
jančiose, parduotuvėse. 

Prenumeratą priima 
„Bičiulystės" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui 
metams 
\Kanadą: 
pusmečiui 
metams 

— $20 
— $40 

- $ 3 4 
- $ 6 8 

\ Lietuva I Europą: 
pusmečiui — 
metams — 

$42 
$80. 2 

http://www.Lithuanet.com
mailto:voruta@is.it
http://www.is.lt/Voruta
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Apie Kalbos i r . . . 
Atkelta iš 1 psl. 

jos sekretoriumi A.Vaišniu kal
bėjome taip pat ir apie naujuo
sius iššūkius lietuvių kalbai, lietu
vių kultūrai, apie „suanglėjimo" 
pavojus. Jis mano, kad tie pavo
jai - mumyse pačiuose. Vakarų 
visuomenės neturi tikslo mus 
„ištirpdinti", kaip kažkada, kaip 
dar visai neseniai siekė Rusijos 
imperija, Maskva.Tokia jau ta mū
sų visuomenės politinė kultūra, 
kad j savo kalbą, papročius, tra
dicijas, kitas pamatines vertybes 
žiūrime pernelyg atsainiai. Reikia 
visuomeninio judėjimo, kuris, at
rodo, prasideda, kurj prade
dame. Jeigu šį judėjimą pavyks 
išplėsti, tos vertybės turėtų su
grįžti, mano A. Vaišnys. Sugrįš į 
mokyklas, j auditorijas, reikia tik 
patraukliai, nenuobodžiai jas pri
statyti. Reikia ne tik mokslinių 
veikalų, intelektualių konferen
cijų, bet ir detektyvinių romanų, 
apysakų apie pavojingus knyg
nešių žygius, reikia meninių fil
mų, pjesių... Jų atsiras: duokit lai
ko, pastangų ir pinigų. 

Šia proga norėčiau paminėti 
mano bičiulių Mildos ir Vygando 
Račkaičių biografinę apybraižą 
„Kaip lašas mariose..." — apie 
pirmąją lietuvių beletriste moterį, 
švietėją, knygnešių globėją Liud
viką Didžiulienę-Žmoną, 1863 
metų sukilimo liudininkę, Motie
jaus Valančiaus, Antano Bara
nausko, Vinco Kudirkos, Jono 
Basanavičiaus, Jono Jablonskio, 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, 
Žemaitės, Juozo Tumo-Vaižgan
to, legendinio knygnešio Jurgio 
Bielinio ir daugelio kitų nūnai ne
gęstančiais švyturiais tapusių 
mūsų tautos šviesuolių am

žininkę, bičiulę, bendradarbę, 
pažjstamą... Prieš šventes šią 
knygą esu gavęs dovanų ir jau 
perskaičiau, tad galiu pasakyti, 
kad ji turėtų būti įdomi ir naudin
ga plačiajai visuomenei, ypač 
jaunimui, nes ir šioje knygoje, 
kaip Kazimiero Vasiliausko laiš
kuose „Iki švytėjimo", yra herojė 
— ne veikėja, o herojė, kėlusi, 
žadinusi Tėvynę, švietusi jos 
sūnus. „Džiaugiuosi, kuomet ga
liu nors vienam žmogui ašaras 
nušluostyt! Tai nedaug, tai kaip 
lašas mariose... Bet jeigu kiek
vienas nušluostytų ašaras nors 
vienam varguoliui — tai jau būtų 
daug lengviau gyventi. ", — rašė 
Liudvika Didžiulienė-Žmona. 

Neatidėl iot ini darbai 
Apie Kalbos ir knygos metais 

atliktus ir neatliktus darbus, apie 
pavojus mūsų kalbai ir kultūrai 
prieš šventes man kalbėjo ir mi
nėtos komisijos pirmininko pa
vaduotoja, Seimo Švietimo, mok
slo ir kultūros komiteto narė Da
lia Teišerskytė. Kaip vieną iš ne
atidėliotinų uždavinių ji įvardijo 
lietuviškų užrašų prie viešbučių, 
parduotuvių, restoranų, kavinių ir 
kitokių viešųjų įstaigų „sugrą
žinimą". „Eini per Vilnių, eini per 
Kauną, o atrodo, kad esi kokia
me Londono priemiestyje". Apie 
tai kalbame seniai, tačiau niekas 
nesikeičia, mūsų verslininkai tų 
kalbų nepaiso. Ar manote, kad 
pavyks juos įveikti? — kiaušiu. 
„Aš ne manau, aš tikiu, kad įve
sime tvarką. Kitaip mes būsime 
neverti Seimo nario vardo". Būtų, 
žinoma, puiku. Šiuos Seimo na
rės žodžius prisiminsime 2005-
ųjų pabaigoje. 

D.Teišerskytė daug priekaištų 
turi ir Lietuvos televizijai. „Gau

dama 38 milijonus litų iš biudžeto 
ir turėdama po nosimi įstatymą, 
įpareigojantį vykdyti kultūrinę, 
šviečiamąją misiją, ji to įstatymo 
nevykdo. Štai į vieną iš paskuti
nių mūsų Komisijos posėdžių 
atėjo vaikinai iš visuomeninės te
levizijos ir paprašė 50 000 litų: 
esą, jeigu norime, kad jie parody
tų, kaip mes dirbame, mokėkite. 
Prie 38 milijonų — dar 50 000, 
tarsi be tų papildomų tūkstančių 
jie neprivalėtų to daryti. Arba štai 
Operos ir baleto teatre gruodžio 
6 dieną vyksta iškilmingas vaka
ras, skirtas lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis atgavimo 
šimtmečiui, o visuomeninė tele
vizija, išlaikoma iš visų mokesčių 
mokėtojų pinigų, tuo metu trans
liuoja kažkokį, švelniai tariant, 
niekalą. Tiesiog nusikalstamas 
abejingumas lietuvių kalbai, lietu
vių kultūrai, lietuvių tautai. Aš 
manau, kad naujasis Seimo švie
timo, mokslo ir kultūros komite
tas, Švietimo ir mokslo, Kultūros 
ministerijos pirmiausia Lietuvos 
visuomeninei televizijai turi 
įskiepyti meilę Lietuvos kultūrai", 
— kalbėjo D.Teišerskytė. 

Kalti esame visi 
Prieš šventes vienoje televizi

jos diskusijų laidoje įsidėmėjau 
dvi frazes: „Jeigu švietimas ir to
liau degraduos... Lietuvos uni
versitetinis mokslas smunka tie
siog akyse..." Ką reiškia šie ne
gatyvūs žodžiai? Ar jie pagrįsti? 
Mokyklose ir šalia mokyklų mu
šami, spardomi bendraklasiai. 
Mušami ir filmuojami. Gatvėse 
panašiai žeminamos moterys, 
senyvo amžiaus žmonės. Uni
versiteto studentas nesugeba 
paaiškinti, kodėl Žemėje būna 
diena ir naktis. D.Teišerskytė 
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mano, kad dėl to visi mes esame 
kalti, visi didieji mano kartos lite
ratai, kalbininkai, kiti moks
lininkai, nes mokykloms neįskie
pijome dvasingumo, pamynėme 
tautines vertybes, neteikėme dė
mesio kultūrai. Turime pripažinti, 
kad mūsų Pedagoginis univer
sitetas beveik neskiria dėmesio 
dvasiniams dalykams, menų 
pažinimui, filosofijai. Kai tokią 
aukštąją mokyklą baigęs peda
gogas ateina į vidurinę mokyklą, 
ką jis gali pasakyti mokiniams? 
— retoriškai klausia mano pa
šnekovė. Turime kultūrinę duo
bę, kurią užlyginti privalome visi, 
kurie suvokiame, ką tai reiškia. 
Ypač profesinėms mokykloms 
stinga dvasinės, kultūrinės para
mos. 

Parlamentarę iabai vfltingai nu
teikė naujasis Švietimo minis
tras. „Jis pritarė mano matymui, 
kad mokyklos neturi užsidaryti iki 
pat vakaro. Neformaliam ugdy
mui, sportui, menams, kultūrai 
turi būti skiriami ypatingai dideli 
pinigai. Nusikalsta vaikai, kurie 
tušti, kurių širdelės tuščios", — 
sako D.Teišerskytė. 

Šį rašinį norėčiau užbaigti ke
liais sakiniais iš profesoriaus Do
mo Kauno kalbos, pasakytos pa
lydint Kalbos ir knygos metus: 
„Kalbos ir knygos metų tėkmė 
suteikė dėkingą progą praeities 
apmąstymams, paskatino atsi
gręžti į laiko prislopintas dvasi
nes vertybes, susivokti ir imtis 
neatidėliotinų darbų... Sukaktis 
sujungė Tėvynės ir išeivijos kūry
bines jėgas, paakino svarstymus 
ir sprendimus dėl šiuolaikinės 
knygos ir žiniasklaidos vaidmens 
palaikant lietuvybės gyvybin
gumą ir tautiečių ryšius su gimto
siomis šaknimis". 

GAIDŽIO 
METAI 

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

2005 metais. 
Gaidys — ryto, saulės prana

šas. Daugelyje tautų (Sirijoje, 
Graikijoje, Egipte) dėl skaisčių 
p lunksnų bei ugnies spalvos 
skiauterės laikomas saulės ir 
ugnies simboliu. 

Japonijoje tikėta jog, tik gaidžiui 
pragydus saulės deivė išeina iš 
savo olos. Gaidys artimiausiai 
susijęs su brėkštančia diena, to
dėl yra šviesos pergalės prieš 
tamsą simbolis, taip pat budrumo 
įvaizdis. Liaudies prietaruose 
gaidžio giedojimui dažnai teikia
ma apotropinė reikšmė — jis nu
vaikąs nakties demonus. Prisi
minkime senąsias pasakas: 
„Gaidys užgiedojo ir visi velniai 
pradingo..." 

Ugniai artimas ir kartu budrus 
gaidys turįs gelbėti ir nuo ugnies, 
(vadinama „raudonuqu gaidžiu"), 
kuri esanti jo priešininkė. Dėl 
stipraus dauginimosi instinkto 
gaidys tapęs vaisingumo sim
boliu. Krikščionybėje — dienos 
skelbėjas — prisikėlimo simbolis. 

Su Naujaisiais Metais! 
Atkelta iš 2 psl. 

Kaip visada, svečius gerai links
mino broliai Virginijus ir Eimantas 

JWabai. Jų atliekama muzika tin
ka ir vyresniems, ir jaunesniems. 
Pokylis baigėsi apie 2 vai. nak
ties. 

Gal linksmiausiai buvo Loretos 
Karsokienės sumanytame Nau
jųjų sutikime. Išties, be puikaus 
„Kauko" orkestro (Rimantas ir 
Jūratė Grabiiauskai, Kęstutis 
Sidabras), grojusio visą vakarą, 
susirinkusiems svečiams buvo 
pasiūlyta ir įvairiaspalvė progra
ma. Dainavo moterų trio:Loreta 
Karsokienė, Jolanta Banienė ir 
Jūratė Grabl iauskienė. Visuo
menei jau pažįstamos, balsingos 
moterys, maloniai nuteikė visus. 
Programą vedė Jolanta Banienė, 
pačioje pradžioje supažindinusi 
su Gaidžio metams privalomo
mis spalvomis... 

Susirinkę per šešiasdešimt 
svečių į Dotoners Grove vieno 
kvartaliuko gyvenamųjų namų 
svečių salę, jautėmės jaukiai, 
beveik, kaip namuose. Ką reiškia 
neperdidelė kompanija, kurioje 
beveik visi vieni kitus pažįsta! 
Maistas puikus, aplinka — taip 
pat. Loretai talkino jos draugai, 
kurie bendromis jėgomis puošė 
salę (Laima Viršinskienė), rū
pinosi stalais, apšvietimu — 
Artūras Viršinskas, Vytas Vit
kauskas ir t.t. Nebuvo pamiršti ir 
vaikai — atvyko linksmas ir sma
gus Kalėdų-Naujųjų metų Se
nelis su SnieguoSu. Taip taip — 
Snieguolių, nes šią rolę tjesiog ne-

- įtikėtinai šmaikščiai ir inksmai atliko 
jaunas vyrukas Danus Šerkšnas. 

Visi išsijudno b šoko drauge. Ėjo 
ratelius, darė vartelius... 

Vaikai, kad gautų dovanėlę, tu
rėjo ką nors padaryti — ar eilė
raštį padeklamuoti, ar dainelę 

i s -padainuoti, ar pašokti. Čia ir 
ryškėjo, kad jų „repertuaras" la
bai mažutis — tą patį eilėraštį sa
kė net keli vaikai. Buvo vaikų, 
kurie kalbėjo sunkokai lietuviš
kai... Tikimės, kad sugėdinti Se
nelio (jj išradingai vaidino Daiva 
Švabienė), kitais metais išgirsi
me ką nors tikai gražaus lietuvių 
kalba. 

Pakalbinome maistą gaminusią 
Loretą Vaitiekienę. Ji atvyko iš 
Kauno. Ten su drauge (Violeta) 
turėjo nuosavą kavinę Laisvės 
alėjoje. Draugės ir savo vardus 
sudėjusios, kavinę pavadino 
„Lovileta" (ar čia nebus, kaip 
tame posakyje: „kad ir nežmo
niškai, kad tik kitoniškai"...) 
Sekėsi gerai. Be* vyras išvadino į 
Ameriką, svajonių šalį. — Ar 
patinka jai čia? — Kaip čia pa
sakius — lazda visada turi du ga
lus. Juk čia nėra arti mamos, se
sers. Du vaikai paaugliai (16 ir 18 
metų) — Darius ir Tomas lanko 
gimnaziją. Vyras Zigmas vairuoja 
krovininį sunkvežimį. Loreta gili
na anglų kalbos žinias kolegijoje 
ir svajoja čia atsidaryti kažką pa
našaus į Lietuvoje turėtą kavinę. 
„Nenoriu, kad ji būtų tokia, kaip 
čia jau veikiančios kitų lietuvių 
atidarytosios. Noriu, kad mano 
kavinėje porcijos būtų nedidelės, 
gražiai papuoštos, kad skonis 
būtų geras*. Norinti, kad toje ka
vinėje ir amerikiečiai ir lietuviai 
galėtų vaišintis skaniu ir j iems 
pa-tinkamu maistu. O, svarbiau
sia, kad ji virsianti tikrą euro
pietiška kavą. Palinkime moteriai 
sėkmės ir, kad jos svajonės išsi
pildytų Naujuose metuose! 

G e r ų , p r a s m i n g ų , s v e i k ų 
N a u j ų j ų r n e t ų . s a n t a r v ė s 
š e i m o s e . J u m s . m i e l i e j i 
s k a i t y t o j a i ! 

i c ĮRUt te: ! jotarnG juniene 

^S f̂M 
Salomėja Kazlauskienė. Edita Indriaifiene ir Gintautas Milančius. 

Gerb. skaitytojai, 
nors ir nutraukėme anketos spausdinimą, bet laiškai, komentarai ta 

tema. vis dar atkeliauja. Praeitą savaitę redakcija gavo vėl daugybę laiš
kų. Visi — už „Bičiulystę"... 

„BIČIULYSTĖ" — reikalingas „Draugo" priedas, — Vaclovas Momkus, 
ilgametis „Draugo" Direktorių tarybos narys. 

Tarp mūsų. dypukų, vyrauja labai įvairi nuomonė. Vieni pasiduoda 
kažkieno įtakai, kitiems — tas pats. Pasakysiu, kad a.a. Birutės Jasai
tienės laikais „Seklyčioje" susirinkę mūsų seniai, antradienio laikraštyje 
pirmučiausiai griebdavo „Bičiulystę". Mums visiems buvo įdomu — o ką 
dar rašo? 

Neturi išmesti „Bičiulystės" — ]ap pripratome, apsipratome ir su Zo
diaku. Juk visas pasaulis domisi, tai kodėl mums nesužinoti daugiau? 
Aš nei nežinojau, kad esu Žuvis, o mano vyras — Jautis. Dabar, kai jis 
užpyksta, pradeda baubti ir sako — tylėk, kaip žuvis. Taigi ir nutylu. Dėl 
to tik geriau mūsų senatvėje. 

Jei norime, kad trečiabangiai tęstų „Draugo" gyvenimą, dabar jau 
pats laikas su jais susidraugauti. „Bičiulystėje" man labai daug kas pa
tinka. Smegenų gimnastikos tik ir laukiu. Kryžiažodžiai man parodė, kad 
iabai daug apie Lietuvą aš jau nežinau. Jie tinka trečiabangiams. Labai 
patinka visų numerių išvaizda arba grafika. Negali pasakyti, kad nebūtų 
ko papriekaištauti. Bet ir kituose laikraščiuose visko pilna. „Bičiulystė", 
vis tik — kultūringas „Draugo" priedas. 

Atleiskite, negaliu pasirašyti, nes mane užgrauž tie, kurie nori uždary
ti tą priedą. Nors jų ir nėra daug. Bet jie pikti. 

M.S., Čikaga 

„BIČIULYSTĖ" dėkoja visiems mus skaičiusiems, patarusiems 
ir parėmusiems, nepalikusiems be dėmesio. 

Draugystė 
Tekeikia prakeiksmu pasaulį 
Išsekę lūpos pranašų! — 
Draugystę mano tau — kaip 

saulę, 
Kaip šviesų ilgesį nešu, 

Ak, ilgos naktys, juodos 
delčios, — 

Padangės pilnos debesų. 
O vis dėlto — sakyk, kodėl čia, 
Kodėl taip žemėje šviesu? 

Jei tu manai, kad saulė, — 
klysti! 

Ne saulė teka mums kasryt, — 
Tai mūsų didelė draugystė. 
Mūs kraujo muzika skaidri! 

Dėl jos ir žemėje gyvenam, 
Dainuojame dainas dėl jos, — 
Dėl jos ir nemunai sruvena. 
Ir ošia grios žaliosios. 

Salomėja Neris 

..Mėginu atsiliepti j pasiūlymą — turėti 
Puslapį, skirtą mums, neseniai atvy
kusiems. Nesvarbu kada atvyko-me 
— prieš mėnesį ar prieš dešimtį metų... 

Atvirai pasakius, reikėjo laiko, kad 
priprastume prie ,,Draugo" stiliaus — 
lėto ir ramiai sau plaukiančio Metai 
bėgo. šis tas keitėsi laikraštyje, kei-
tėmės ir mes. tačiau, mums. atvyku
siems iš Lietuvos, jis vis tiek yra ki
toks. Nenorėdama skaidytis, organi
zuoti dar vieną laikraštį, mėginu su
kurti žadėtąjį puslapį (...) 

,,Bičiulystėje" turėtų būti visko po 
truputį. Norėtųsi, jog stilius nebūtų 
sausas, kad būtų vietos šmaikštes
nėm žodžiui, kad nebūtų vengiama 
ir aštresnio kampo, tuo pačiu išlai
kant paprastą ir visiems suprantamą 
kalbą Gal ne visada tai pavyks. Gal 
atsitiks, kad koks aštresnis žodelis ir 
suerzins skaitytoją. Tačiau būkime 

atlaidūs ir tolerantiški" („Bičiulystė" 
Nr.1, 2002m. gruodžio 22d.) 

Lygiai po ketverių metų ir 8 dienų 
gavau „Draugo" Direktorių tarybos 
posėdžio. įvykusio 2004 spalio 13d., 
nutarimą... Posėdžio, kuris neįvyko. 
Jis įvyko vėliau, spalio 27 d. Labai 
paslaptingas ar net įslaptintas, pri
menantis KGB trijules (kai du žydai ir 
vienas rusas nuteisdavo lietuvį). Ke
l i s valandas trukęs posėdis 
grinėjo — „Bičiulystės" uždarymo ir 

..Draugo" kainos pakėlimo klausi
mus. Kainą pakėlė, o „Bičiulystę" atėmė. 

Kas sudaro Tarybą — ar žmonės iš tos 
pačios mūsų visuomenės ar kažkieno 
paskirti? Per 250 laiškų parašė skaityto
jai, palaikydami „Boutystę" Ar Tarybos 
narai pasidomėto įais? Ne. Nes kai kurie 
iš jų nė neskaito laikraščio (pvz., vienas 
Tarybos narys prie „Bičiutystės" redakci
jos durų aiškino, kaip jis nežinojęs, kad 
„Draugo" pokytyje dalyvaus A Mockus iš 
Kolumbijos...) 

Nežinau ar turi gaiios toks suklas
totas nutarimas, kai nėra protokolo, 
tik — įrašas. O nutarimą juk pasira
šė tik vienas pirmininkas Juozas Po-
likaitis... Kai jis atėjo su manimi pa
sikalbėti (12/3G04), norėjau tą pokatoį 
įrašyti į diktofoną. Paprieštaravo — 
esą, „visada būna įvairių interpre
tacijų". Taigi, neapsaugotas ir posė
džio įrašas nuo interpetacijų... 

Džiaugiamės, kad Tarybos senbu
viai: dr. Petras Kisiekis, Marija Remiene. 
Vaclovas Momkus ir kun. VMoras Rim
šelis turi tvirtą nuomonę — „Bičiulys
tė" reikalinga .Draugui" „Bičiulys
tės" redakcija sako — iki pasimaty
mo. Sausio 18 d. gyvenimą pradeda 
..Bičiulystė-1". Ačiū „Draugui" už 
skaitytojus, ačiū, kad skaitėte. 

Ligija Tautkuvienė 
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TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 
IS MŪSŲ ISTORIJOS 

•)•> 
.MORTGAGE, INC "Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Norėčiau ir numiręs būti 
naudingas..." (7) 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
1011 State Street, Suite 100 TEL.: (630) 257-6676 
Lemont, i L 60439 FAX.: (630) 257-6856 

-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 
-Neturite pinigų pradiniam įnašui? 
-Silpna kredito istorija? 

Skambinkite 
jau dabar! 

MUMS NIEKO NĖRA NEJMANOMO! 
llinots fesiocntai Mcrtgase _:censee 

Janina Kubiliūtė, Jul ius Pastarnokas. 
,, VERSMĖS' 

PRO AUTO 
MIDVVAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups" 

Varikl ių pakeitimas. Stabdžiai 

Transmis i jos ir sankabos 

Elektros ir virinimo darbai 

C Ŝ ̂ 19^ 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Repiacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | VVkjing 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

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

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S Ū C I A T E " 

Nekilnojamo turto pirkmas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant Mob. 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 
Faksas 847 673 9501 

Lietuviškos ir europietLškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardus karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į garnių. 
Priimami užsakymai įvairioms progoms. 
Lemonto _ Darbo laikas: 
mieste 
' • •A iNST £ 

i 37315 
CANAjįST. -

I-V 
10vr 

10v.r.-5v.p.p. 
-10v.r.-3v.o.D. 

630 257 6020 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
p 

pusei metų 
iau grybų! 

S20, metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 
1. Rašykite čekį: „Bičiulystė" 
2. Siųskite adresu: 

P.O.BOX 4102 
VVHEATON, ILS0189 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų įdo
miu laikraščiu! 

Kalendorius 
Vardadieniai 

sausio 4 d . d. — 
sausio 1 1 d . 

Antrad ien i s , sausio 4 d. 
Arimantas, Benedikta, Malvi
na, Milius. Rykis, Švitrė, Titas. 

sausk)5d. 
Bytautas, Edvardas, Simonas, Te
lesforas, Vytautė, Vytautas. 

Ketvirtadienis, sausio 6 d. 
Andrius, Arūnas, Arūnė, Balta-
zaras, Kasparas, Merkelis. 

P e n k t a d i e n i s , sausio 7 d. 
Ju l iu s , Liucijos, Raimundas, 
Raudvilė, Rūtenis, Vaientouts. 

-
Š e š t a d i e n i s , sausio 8 d. 
Apalinaras. Gintė, Severinas, 
Teofilius. Vilintas. 

S e k m a d i e n i s , sausio 9 d. 
Ai gis. Bažilė, Gabija, Julijo
nas. Mareijona, VaigaKs. 

P i r m a d i e n i s sausio 10 d 
*.«_'» "oria s. F.lma. Gm'viias. Jo-
rigis, Palemonas.Vilhelmas. 

A n t r a d i e n i s , sausio 11 d. 
Audrius, Marcijonas, Stefani-
įa, Vilhelma, Vilnė. 

Kalendorius 

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

dažymą, 

jįį**Ę 

\IRENA 

\W^ 
H£i 

korekciją, 
pedikiūrą, 

makijažą. 

773-376-0395 
3righton Park 

B I R G & M E L T S E R S Vizos S avarijos 
A T T O R N E Y S 

www.bmlaw.com 

ADVOKATAS 
2 darbo vizos 50 D.U.I 

ir visi ES imigracijos 

klausimai. 12 metų imigracijos biznyje! 

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

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

"Valau greitai ir gerai gyvenamuosius namus, condo. ofisus. Gyvenu VVoodridge 
Tel.: 630-379-1193, Jūratė. 
"Galiu pakeisti savaitgaliais ir pirmadieniais Evanston'e ir apylinkėse. Vairuoju automobilį, turiu patirtį. 
Tel.: 847-328-2752, Ingrida. 
"Galiu prižiūrėti Jūsų vaikus savo namuose Vilią Park miestelyje (tarp Kingery Rd ir Rocsevelt Rd). 
Tel.: 630-516-9072, Dalia. 
" 60 metų vyriškis gali prižiūrėti žmones. Susikalba lietuviškai, rusiškai. 
Tel.: 708-369-2696, Virginija. 
" Jauna moteris ieško bet kokio darbo. Anglų kalba silpna. Gyvena Joliet. Tel.: 815-606-3975, Danutė. 

SIŪLO DARBĄ 

Smegenų g imnast ika i 
Rev. dr. E Gerufis. 
Sugalvokite ir parašykite 50 žo
džių, kurie baigiasi galūne - ras. 

Reikia auklės su gyvenimu. 4 vaikai (12, 10, 8 ir 5 m. amž. 
5 d. per savaitę. 
Reikia valytojos. Skambinti tel.: 630-257-0881, Dianai. 

Šis pasakojimas apie knygnešystės 
pradininką, knygų leidybos iniciatorių ir 
organizatorių kunigą Martyną 
Sederavičių. 

Ar kas uždegs vaškinę žvakę, 
Kai smėlio kauburį supils? 
Už sunkų kelią, baugią naktį. 
Ar kas mus, knygnešius, atmins?.. 

iš knygnešių dainos 
Knygnešystės istorijoje Sederavi

čius, regis, antras asmuo po vyskupo 
Motiejaus Valančiaus. 

... tėviškė — Zanavykijos viduryje 
—į pietryčius nuo Lukšių, pušų gojais 
apsuptas nedidelis Plėgų kaimas. 

Rrmutinis ūkis nuo Lukšių pusės— 
Jurgio Sederavičiaus. Žemės turi 
daug, bet kas iš to? Nederlinga, 
smėlėta, o dirbamos — visai mažai, 
daugausia—pievos ir pušynėliai. (...) 

... Pasaulį išvysta 1829 lapkričio 
vienuoliktąją — švento Martyno die
ną. Todėl naujagimiui ir parenka Mar
tyno vardą. 

Skaityt ir rašyti Martynuką išmoko 
tėtis. 

Baisus sielvartas suspaudžia 
mažylio širdelę: miršta tėtis. 

Ūkyje šeimininkauja vyriausias bro
lis Juozas. 

Mažius privalo užsidirbti duonos 
kąsnį — gano gyvulus. Nepaprastai 
nori mokytis. Ganydarnas nešiojasi 
knygelę ir pieštuką su popieriumi. 
Martynas prašo brolienę, kad jam 
įdėtų ne virtų, o žalių kiaušinių. Keis 
surinkęs parduoda žydui. Perka 
knygelę ir popieriaus. Gano pusalka
nis... 

Lukšiuose vikarauja dkteBs žmonių 
švietėjas Antanas Tatarė (tikroj 
pavardė—Totoraitis (1805 -1889) — 
vienas lietuvių beletristikos pra
dininkų, kuris parašys „Pamokslus iš 
atminties ir teisybės", „Pamokslus 

Kryžiažodis "fO 
Menu aš tėviškę 

Saus io m ė n u o 
4 - o j i — Ž e m ė p e r i h e -

i y j e ( a r č i a u s i a i S a u l ė s ) . 
6 - o j i — T r y s k a r a l i a i . 

IŠMINTIS 
Jei Naujųjų Metų naktį ir prrnųų 

sausio naktų dangus žvaigždėtas — 
bus derlingi metai. 

Jei žiema ne kokia, tai ir vasara bus 
nekokia. 

Jei medžius padengė šerkšnas — 
atšals, o jei tvyro tirštas rūkas — 
atšils. 

Jei sausis šaltas, tai liepa karšta ir 
sausa todėl grybų nėra ko tikėtis iki 
pat rudens. 

VEIKATA. PATARIMAI 
SNIEGO VONIOS 

Žiemos šalčiai neigiamai veikia 
mūsų odą. Šaltas oras nugairina 
ją, todėi anksčiau laiko atsiranda 
raukšlės. Kad odos nepažeistų 
žiemos šalčiai, patariama skruos
tus trinti ištirpinto sniego vandeniu 
Odą jaunina ir smego kompresai. 
Šiek tiek sniego susukite j lininę 
servetėlę, ir pridekite ją prie veido 
bei kaklo, palaikykite tol, kol pasi
darys šalta. 

PASTEBĖJIMAI 
Jei esate sveiki, geriausiai mie

gokite ant nugaros ar pilvo. Tada 
gaivos smegenų, tuo pačiu ir viso 

Įant reguliuos pats organizmas. 

Sudarytojas Algimantas 
Šaduikis (Vilnius). 
VERTIKALIAI: 
1. Ilgoka uodega pamiškių ir 
parkų paukštelis giesmininkas, 
lizdelį sukantis neaukštai me
džiuose. 2. Lėvens kairysis in
takas. 3. Švelnūs ir mieli kark
lo pumpurai 5. Nykstantis vais
tinis medingas augalas (šaknia
stiebiai ir žiedai vartojami šir

dies, nervų ligoms, žaizdoms gydyti), augantis sausuose 
pušynuose ir miškapievėse. 6. Žuvininkystės ūkio centri
ne gyvenvietė prie Kuršių marių. 10 Arimo padargas (tė
viškėje pradėjęs plisti XVIII amžiaus pabaigoje, daugiau
sia dvaruose). 11. įdegintas ženklas ar įdeginta žymė (arklio 
ar kitų gyvuftj odoje). 12. Geležėlė, ant kurios plakamas dalgis. 
15. Daiktų, reiškinių ar sąvokų panašumas kuriuo nors 
atžvilgiu. 16. XIV-XVI amžiaus didikų giminė (viena galin
giausių šalia Radvilų). 17. Margai rusvas slapus paukštis, 
lizdą kraunantis duobutėje (tarp želių), išklotoje žolėmis. 

18 Senosios kartos tapytojas, sukūręs gamtą, 
architektūros paminklus, miestelius vaizduojančius 
peizažus (..Potvynis ties Kaunu", „Ruduo Žaliakalny
je", ..Aukštadvario ežeras"). 19. Storas meefe išpuvusiu 
viduriu. 20. Kariuomenės rikiuotės sparnas. 28. Prade
damoji kūrinio, veikalo, kalbos ir pan. dalis. 29. Sam
dinė iš J. Baltušio novelių romano „Parduotosios vasaros". 
30. J. Janonio eilėraštis, laikomas revciiiciniu. 36. Rašyto
jas, žinomas Iš apsakymų ir apysakų rinkinių — 
..Paukščių lesinlrno šventė". „Atostogos po Aukštaiti
jos pilnatimi". ..Gintė ir jos žmogus". 31. Laukinis (ir 
kultūrinis) maistinis ir vaistinis augalas. 38. Litera
tūrologas Ir poetas (akademikas) ikisovietiniais me
tais — vienas žymiausių plunksnos darbuotojų, kū
rybos kritikų. 39 Ant ianko aptemptas tinklas žuvims 
gaudyti 42. Dailininkas grafikas, iliustravęs Žemaitės 
..Marčią" ir ..Petrą Kurmelį", V. Krėvės-Mickevičiaus 
.Bobules vargus'. V Mykolaičio-Putino „Altorių še
šėly" ir kt. knygas. 
HORIZONTALIAI: 
4 Nedidelis dailės kūrinys iš natūros. 7. Žaibo suke
liamas garsas. 8. Tam tikras gluosnis. 9. Botanikoje — 
panašus į skėtį žiedynas. 13. Miestelis Plungės rajone 
pne Varduvos intako 14. Kūgiška laja, ruda arba rusva 
iabai vagota žieve parkų ir sodybų spygliuotis. 16. 
Susietu javų pėdų krūva 21 Daininkas, apipavidainęs kny
gas:. M. Mažvydo ..Pirmoji lietuviška knyga", A. Juš
kos Lietuviu dainos" ir ..Lietuviškos svotbinės dainos". 
22. L D K moneta, kaita 1547-1591 (su pertraukomis) 
ir 1666 metais Vilniaus monetų kafyktoje.23ŽerriaBjos 
miestas Lokystos kairiajame krante. 24. Upė, sruvenanti 
Raseinių ir Jurbarko rajonų teritorijomis. 25. Pinigai, skirti 
ar renkami tam tikslui. 26. Krikščionių vienuolių (vyrų 
ir moterų) drabužis, vilkimas jau nuo III-IV amžiaus. 
27. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pirmoji 
žmona (1382 metais padėjusi Jogailos suimtam 
Vytautui pabėgti iš Krėvos pilies). 31. Viena iš euro
piečių tautų grupių. 32 Kiparisinių šeimos visžalių 
krūmų ir medžių gentis, respublikoje savaime augan
ti miškuose, daugiausia pušynuose. 33. Pakilesnės 
vietos (ne pelkių) šienas. 34. Prie sraunių upių, vers
mėtų ežerų (su aukštais, medžių šaknų išraizgytais 
krantais), gyvenantis žinduolis. 35. Erškėtinių šeimos 
pavėsingas vietas mėgstantis medis, žydintis baltais, 
kvapiais žiedais 36. Tėviškėje dažnas „aksominiais" 
kailiniais graužikas (panašus į pelę), skleidžiantis ne
malonų kvapą. 40. GvazoKonių šeimos drėgmę mėgstan
tis augalas, gulsčiu silpnu ir trapu stiebu (įkyri pMžoiė). 41. 
Žolinis augalas, kurio stiebai eina tiesiog iš šaknų. 
43 Lietuvoje labai retas nykstantis genys, gyvenantis 
drėgnuose miškuose (kur yra aptrūnijusių beržų). 44. 
Vienas iš ūkininkų Gaškų vaikų A. Vienuolio pjesėje 
..Prieblandoje". 

Atsakymai (18) „Vienybė težydi" 

gražių žmonių", „Šventą ir pagirtą 
rodą"). 

Lukšiuose kunigas A. Tatarė moko 
vaikus skaityti ir rašyti, skaičiuot, būti 
gerais katalikais ir pasišvęsti 
Netuvtškierns varguoliams. 

Jonas Bartkauskas iš Zyplių — vie
nas iš tų retų oVarininkų, kurie rūpinasi 
valstiečių švietimu, Lukšiuose pastato 
mūrinę mokyklą, rengiančią vaikus į 
pirmąją gimnazijos klasę. 

Tačiau dauguma parapijiečių leidžia 
vaikus pas Tatarę — pas jį daugiau 
lietuvybės dvasios. Tad ir Martynas 
žiemomis mokosi klebonijoje. 

Nori tapt kunigu. 
Baigęs mokyklą, išvažiuoja į Nau

miestį. Tarnauja liokajumi pas kanau
ninką Kutoavciauską, su kuriuo ne
ligai trukus smarkiai susikivirčija 

Grjžtaį Regus. Griebiasi ūkio darbų. 
Jaučiams traukiant arklą, svajoja apie 
kunigystę. Baigęs vagą, atsisuka į 
areną, iškelia rankas aukštyn ir gieda 
„Dominus vobiscum". 

Kaip tą kunigystę pasiekti? Šeima 
nėra turtinga O dar šalia jo broliai — 
Juozas, Petras, seserys — Katrė, 
Agota Marija Juos į žmones irgi rei
kia išleisti. 

Martynas daug ir karštai meldžiasi. 
Pasižada nevalgysiu mėsos, 
nerūkysiu, negersiu, kad tapčiau 
kunigu. 

Pagalbos ranką ištiesia ATatarė. 
Priprašo Marijampolės vienuolius 
marijonus, kad globotų Martyna „įs
tato" į keturklasės mokyklos trečiąją 
klasę. 

Martynas labai pasiilgsta namiškių. 
Tad dažną vasaros sekmarienio po
pietę i Marijampolės basomis pa-
sfeidzia į Ptegus — penkiasdešimt 
kilometrų! Prieš saulėlydį — jau 
nariuose. Saviškiai ir kaimynai neat
sistebi — šitoks kojų stjprumėfe! 

... Martyno pusbrolis Mardnskis 
(Martynaitis) — barono Keidelio girių 
sargo sūnus — baigė gimnaziją, Var-
šuvos kunigų seminariją ir Peterburgo 
dvasinę akademiją. J] materialiai rė
mė ir Martyno tėvas. Mardnskis, jau 
kunigas, nori atsidėkot už paramą, 
gautą iš Seoteravcių. Padeda Marty
nui siekti mokslo. 

Dvidešimtmetis Martynas nuvyksta 
pas Mardnskį į Bietską Varšuvos 
vyskupijoje. 

Pusbrois moko metus. Dar metus 
pasimoko Studzianoje (Sandorniro 

vyskupystėje) pas vienuolius. 
Pagaliau 1885 -aisiais jstoja į Senų 

kunigų seminariją. Po keienų metų 
pasirodo Reguose. Mot-ną broliai, 
seserys nesitveria džiaugsmu, maty
dami Martyną, apsitaisiusį klieriko 
sutana. 

Kunigo įšverrbnimarns vyksta pas 
vyskupą Motęjų Valandų į Varmus. 
įšventina Sederavičių j kunigus lap
kričio 27 dieną. Valančius kalbina 
Martyną likt Varniuose — padėti vys
kupui, šviečiant ir blaivinant tautiečius. 

Sederavičius nesutinka. Nori gyven
ti ir dirbti Suvalkijoje. 

Pasiunčia į didelę Alvito parapiją 
kurioje — trisdešimt vienas dvaras, 
vaidomas Gauronskio. Kunigas su 
dvarininku gerai sutaria net sūnaus 
krikštatėviu pakviečiamas. Martynas 
moko vaikus Gauronskio išlaikomoje 
pnegiaudoje. Sodiečiai ir jų vaikai myli 
bei gerbia kunigą K u n s jiems — itin 
švelnus. 

... Sederavičiui didžiulė parapija — 
per maža Dažnai nukanka į kaimy
ninę Vilkaviškio. Tai — ne taip papras
ta Kunigams, norintiems iš vienos 
parapijos nuvažiuoti į kitą būtna 
kiekvieną kartą gauti leidimą, kurį 
cariniai valdininkai nenoriai išduoda 
Už išvykimą be lėkimo skaudžiai 
baudžia. 

Martynas nevagina savęs, pra 
šinėdamas leidimų. Vienąsyk žanda
rams praneša: Sederavičius Vilkaviš
kio klebonijoje. Jie puda ten. 

Martynas išgirsta: apie jį žandaras 
klausinėja virtuvėje. Per kitas duris 
puda laukan. 

Žandaras pastebi. Seka. 
Kunigas pasuka AJvrto link. Staiga 

šmurkšteiėja į ūkininko kiemą, aptver
tą aukšta tvora. Pats į spąstus paten
ka— neperšoksi per tvorą. Apsidairo. 
Nėra jokio užkaborio, kad galėtų pa
sislėpti. Tik — vežimas. 

Žandaras — taip pat į kiemą. Kuni
go niekur nėra. Atskuba daugiau 
žandarų. Iškrečia stubą Neranda. 
Tarsi kunigas skradžiai žemę būtų 
prasmegęs. Žandarai, palikę sargy
binį, išsiskirsto. 

Kunigas kybo po vežimu, rankomis 
ir kojomis apsikabinęs pertraukij. Taip 
pratūno iki nakties. 

Sargybinis retkarčiais išeina į gatvę. 
Martynas, nutaikęs tokį momentą. 

užšoka ant vežimo, nuo jo — per tvo
rą ir ramiausiai pareina j Alvitą 

... Dažnai nuvyksta į Prūsijos pa
sienio miestelį Eitkūnus. Susipažįsta 
su tenykščiais ūkininkais. Ateityje pa
žintys pravers. 

B.d. 

Pažinčh 
Z O D I A K A S 

hiha& 
Norėdami padėti vienišiems, 

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

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

Siųskite mūsų adresu. 

Vertikaliai: i Nota 2Lame 3 Gudai. 5. Lankas. 6Misija 
Karžygys 10 Čikaga 11. Jasūnas. 14. Svafa. 15. Krišna. 16. 
Sostas 17. GrašK 20 Šafts 22 Stabas. 26. Rasė. 27. Tyla 
28 Flotilė 29 Skardis 30 Ateitis. 31. JanonB. 36 Butoh. 37 
Data 38 Viza 39 Laužas 42. Romuva. 43. Karaimai. 45. Mar
gas 46 Unčas 47 Skatikas. 48. Duoklė. 52. Tarnas. 55 
Urbšys 56 Baitai 60 Pilis 61 Tūzas. 64. Ačiū 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA ( iški rpk ir išsiųsk) 

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

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) 
neapsirupinęs (-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 į norite paske lb t i 

Horizontal ia i : 4 vaikus 7 Baimė. 8 Žalia. 12. Taika 13. Litas 15 Kokas 18 
J<arys".19.Būras21.Gos1autai23Daftriys24Karefe Vvutekis 33 
Latgaliai. 34. Batūra. 35 Pilotė 40 Suvalkija 41. inicialai 44 Paminklas 
49. Etmonas. 50. Skautas. 51 Maratonas 53 Pučas 54 įtaka 57. Sū
nus 58 Garbė 49 Alkas 62 Mylia 63 Aulas 65 Aisčiai 
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