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ietuvos baleto žvaigždė
šoka
merikoje
Ligija Tautkuvienė

5 5 Užtruko metus laiko,
kol iš „rusų' šokėjo
tapau ,,Lithuanian
Mindaugas Baužys".

„(...) Baleto vakaras prasidėjo netikėtu Balanchine'o „Allegro Brilliante", kurį choreografas pastatė
1956 metais pagal Trečiąjj Piotr Caikovskij koncertą fortepijonui ir simfoniniam orkestrui. Siame
divertismentiniame balete Mindaugas Baužys šoka nuostabią vyro solo partiją". „Baletas „Karmen
siuita", kurį prieš 40 metų pagal savo vyro Radion'o Ščedrin'o muziką sukūrė garsioji rusų bale
to primadona Maja Pliseckaja (už nuopelnus Lietuvos kultūrai jai suteiktas Lietuvos Garbės
pilietės vardas — L.T.), pilnas netikėtos egzotikos, temperamento, kurį įkūnija tokie garsūs
šokėjai, kaip (...) Mindaugas Baužys", „ (...)Dallas Metropolitan Ballet spektaklyje „Naktis prieš
Kalėdas" Mindaugas Baužys šoko kartu su San Francisko baleto žvaigždėmis Julie Diana ir
Zachary", — taip apie Lietuvos baleto solistą rašė 2003m. Arlington (Texasi spauda.
Amerika puikiai susipažinusi su rusų baletu. Kažkada čia, garsiajame Diagilev'o
balete, savo šlovės kelią nuėjo Ana Pavlovą. Dabar Arlington Ballet šoka
kita Pavlovą, tik vardu Olga — Maskvos klasikinio
baleto žvaigždė. Čia šoko ir Lietuvos baleto
žvaigždė — Mindaugas Baužys. Šoko taip,
kad publika negailėjo ilgai trunkančių
aplodismentų
Mindaugui Baužiui jau 35 — ti. Šiandien jo
nėra Lietuvoje, šiandien jis — garsių baleto kom—
panijų solistas, šoka garsiausių Amerikos teatrų scenose.
Kas domisi teatro menu, žino, kad Lietuvoje aukščiausias
įvertinimas teatro žmogui - apdovanojimas šv. Kristoforo statulėle
( šv. Kristoforas - Vilniaus globėjas). Tokiu apdovanojimu Min—
daugas buvo įvertintas 1996 metais už ne vieną puikiai atliktą
rolę.
Mindaugas Baužys gimė Žemaitijos rajoninio centro
mieste Skuode. Gyveno Naujojoje Akmenėje bei Mažeikiuose.
Mažą berniūkštį mama atvežė į Vilnių, Baleto mokyklą
ir paliko mokytis šokio paslapčių.
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Vilija ir Mindaugas Baužiai S Prokofjevo balete. Romeo ir Džiuljeta"

balete „Pelenė",. Pas de trois
„Gulbių ežere". Daug princiškų
rolių baletuose „Snieguolė ir
septyni nykštukai", „Spragtu—
kas" (V. Brazdylio ir A. Me—
lanjino, pastatyme). Po to —
Romeo Prokofjevo „Romeo ir
Džuljeta", James „Silfidėje",
Mėlynasis paukštis ir Princas
Dezirė „Miegančiojoje gražuo—
lėje". M. Baužys šoko Jurijaus
Smorigino „Pietą" ir „Narcizą",
Anželikos Cholinos „Nuevo
Flamenco" ir t.t.
Pradžioje jo partnere kurį laiką
buvo Ingrida Cvetkovaitė, vė—
liau ilgesnį laiką — Živilė
Baikštytė, o paskutinieji v a i d 
menys sukurti kartu su Rūta
Jezerskvte (ji šiuo metu šoka
Vokietijos teatrų scenose). Ba—
žilio vaidmenį šokėjas parengė
su Lietuvos operos ir baleto

teatro stažuotoja Miki Hama—
naka. Teatro kritikas Helmutas
Šabasevičius teigia, kad „ M
Baužys— ryškiausias savosios kartos
Bazibs:ideali—išvaizda, išryškėję
jo artistiniai sugebėjimai šiame
vaidmenyje surado bendrą
kalbą su vyriška, santūria ir
drauge virtuoziška jo šokio
maniera. Iš karto kreipia dė—
mesį gyvas M. Baužio per
sonažas, kurio šokėjiška ele
gancija tikslingai paryškinama
žanrinėmis
energingo
ir
šmaikštaus barzdaskučio elgse—
nos detalėmis, niekada iki šiol
mūsų scenoje neregėtomis: jo
personažas ir konkretus, ir
abstraktus tuo pačiu metu.
Paskutiniojo veiksmo Pas de
deux variacija ir kodą tvinkčio
jo uždegančia energija bei tobu
lomis plastinėmis formomis."
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Mindaugo
kodėl mama pastūmėjo — gal pati
buvo šokėja? J a m atrodo, kad jis — neišsipildžiusi
mamos svajonė. Kas žino, gal ji svajojo, norėjo būti
baleto šokėja...
1990— aisiais baigęs Baleto mokyklą,
pradėjo dirbti
Lietuvos valstybiniame
operos ir baleto tetarė. Dar besimoky—
damas mokykloje, parengė Princą

Nuotr iš V ir M Baužių asmeninio albumo
'

•

Klaipėdos muzikinio teatro pre
mjeroje — Jurijaus Smorigino
balete ,,Iš artisto gyvenimo"
pagal Hečtoro Berliozo muziką,
M. Baužys šoko kartu su Egle
Špokaite.

AMERIKA
— Kodėl mes Amerikoje? Jau
buvau šokęs, kėlęs meistriškumą
— 1992 metais Bournonvilli,
St. Petersburg, Toronto. Mums
neblogai sekėsi Lietuvoje. Pa—
skambino iš Amerikos, pakvietė
atvažiuoti, pasiūlė kontraktą.
Čia įsikūrusi rusų baleto kom—
panija pasiūlė tokias sąlygas,
kad pagalvojome ir sutikome.
Kai atvykome, buvome vadina—
mi rusais. J i e labai nenorėjo,
kad mes išsiskirtume. Užtruko
metus laiko, kol iš „rusų" š o 
kėjo tapau „Lithuanian Min—

daugas Baužys". Kokią padėtį
užėmėme tarp šokėjų? Ne—
jautėme, kad kaip nors mus
išskirtų iš kitų tarpo. Pasikeitė
direktoriai. Buvęs direktorius
buvo geras šokėjas. Pamatėme
daug juodo pavydo. Kai dviejų
metų kontraktas pasibaigė,
tęsti nebenorėjau, ėmiau dairy
tis kur patraukti geriau
Bostono
baletas yra aukštesnio lygio
Amerikoje yra penkios baleto
komapnijos. Bostono — viena iš
penkių. Kiekvienam šokėjui
norisi, kol gali, pasiekti aukš—
čiausią
tašką.
Nusiunčiau
kasetę. Pakvietė dalyvauti pa—
mokose. Sudarėme kontraktą
šiam sezonui, tiksliau, nuo
puses sezono. Labai svarbu,
kad ši kompanija turi drau—
dimą. Baleto artistams gyventi
be draudimo — kasdieninė ri—

zika. Dar neturiu rolės. Esu
naujas
žmogus.
Turime
prisižiūrėti kam tiksiu.
— Ar yra kas panašu ar taip
pat, kaip Lietuvos balete?
— Trenažas, jei lyginant su
Lietuva, panašus. Kai darbo
sezonas prasideda,
pastoviai
dirbi tik 32 savaites. Lietuvoje
dirbame 36 savaites. Čia ati—
dirbai ir likusį laiką atostogauji.
— Ką jūs veikiate tą likusį
laiką? — Veikti yra ką. Pir—
miausia, daug keliaujame po
Ameriką. Kai grįžtame po
atostogų, gana greitai vėl at—
gauname šokėjo formą. Žinoma,
visą laiką laikaisi kažkokio
režimo. — Ar teko girdėti, kad
buvusi partnerė Egle Špokaite
buvo atvykusi į Čikagos baletą''
— Sužinojome iš laikraščių.

Lietuva. Tėvvne m u s
Tikinčios ir mylinčios
tautos pergalė
Vytautas Visockas
Keturiolika
dūžių

varpo

Tryliktą
kartą
paminėjome
1991ųjų metų sausio 13osios įvykius, dabar
jau vadinamus Lais
vės gynėjų diena.
Esu laimingas, kad
prieš
keturiolika
metų teko būti ten, kur tada
buvo visa Lietuva - prie
Parlamento. Šįmet tomis die
nomis taip pat ten buvau.
Girdėjau įvairių kalbų, sli
džiausi prie laužo; kaip ir tada,
buvau pavaišintas karšta arba
ta. Ant sniego gražiai degė dau
gybė liepsnelių, kiekvienam
žuvusiajam buvo padėkota
varpo dūžiu. Šį kartą tik
didžiuliame ekrane važinėjo
okupantų tankai, jų siluetai
buvo sustingę ant sienų suka—
binėtose nuotraukose.
Gal
kokią valandą stovėjau ilgoje
eilėje su Vytauto Landsbergio
naujausia knyga „Atpirkimas.
Sausio 13— oji dokumentuose":
visi norėjome autoriaus auto
grafo. Ši knyga bus tam tikra
atsvara ką tik šiomis dienomis
perskaitytai šmeižikiškai Vy—
tauto Petkevičiaus knygai.
Tą
sausio
dvyliktosios
vakarą Seimo rūmuose ir prie
jų būriavosi tie patys Par
lamento gynėjai, deja, jau geru
dešimtmečiu vyresni, žilesni.
Nepažįstami, bet jautei, kad tie
patys Parlamento gynėjai, tik
jų žymiai mažiau. Nemažai, bet
mažiau. Iš televizijos ekranų
pažįstamų
„žvaigždžių"
ir
„žvaigždelių", iš spalvotų ponių
ir panelių žurnalų m a t y t ų
veidų... Ką jūs, juokaujate! To
kių nebuvo. Nebuvo ir meno,
mokslo žmonių, nes kai kuriuos
aš taip pat dar pažįstu, kaip
sakoma - iš matymo.
Tikinčios ir mylinčios tau
tos pargalė (taip Sausio 13—-ąją
pavadino kunigas Robertas
Grigas i - j a u istorija. Pasauliui
lietuviai parodė, kad laisvės
siekti galima ne tik sprogdi—
nant bombas, grobiant įkaitus,
yra ir kitas - politines kovos,
masinių pilietinių akcijų kelias. 1991-ųjų sausio 13— ąją
tokiu keliu pasiektą Laisvę
apgynėme. įrodėme, kad esame
jos verti Galėtumėm džiaugtis.

tačiau
neima.

džiaugsmas

Cementas a r tik
nebus išvogtas
Pasirodo, kad po
tos didžiosios pergalės
statytas valstybės rū
m a s gražiai atrodo,
tačiau kiekvienu mo
mentu gali sugriūti, kaip tie
Elektrėnų bažnyčios bokštai.
Mat plytų rišamoji medžiaga,
cementas ar tik nebus išvog
tas! Sausio 13-osios gynėjų
kloti valstybės pamatai išban
dymą atlaikė, šiandien bando
mas mūsų valstybės pastato
tvirtumas. Iškilmingame Sei
mo posėdyje apie valstybės
rūmą kalbėjęs parlamentaras
Algirdas S a u d a r g a s ragino
tokiu momentu
politikams
nepabūgti
atsakomybės
ir
neišsilakstyti: tiltų konstrukto
riai ir statybininkai stovi po
tiltu, kai bandomas jo tvirtu
mas. Politikams nederėtų spėli
oti ir laukti, kuris valstybės
rūmo bokštas - dešinysis, kair
ysis ar vidurinysis - grius pir
masis: reikia dirbti savo darbą.

Neduokit R.Paksui degtukų
Parlamentaras
Andrius
Kubilius tame pačiame iškil—
mingame posėdyje buvo ne toks
diplomatiškas ir t a i p pat
kalbėjo labai vaizdingai, bet
aiškiai: „Kai kas mūsų šeimoje
šiandien pavojingai žaidžia
degtukais, kaip vis dar ne—
išaugęs iš vaikiško amžiaus.
Ir tuo naudojasi kiti. Iš istorijos
žinome, kad laisve labai leng—
vai sudeginama vaikiškų ambi—
cijų. Todėl vaikus reikia auklėti
kitą sykį griežtai, bet teisingai
baudžiant. Ir tai šiandien,
sausio 13— ąją, mes privalome
pasižadėti padaryti. Tokia yra
Laisves gynėjų valia".
Dar konkretesnis
buvo
kunigas
Robertas
Grigas:
„Seimo inicijuota apkalta yra
tokia pat drąsi ir teisinė rakti—
nių valstybės struktūrų, prezi—
dentūros gynyba nuo vadi—
namosios materščinos dvasios,
pasireiškiančios ne vien lek
sikonu, bet laikysena, poel
giais, žmogaus garbes ir laisvės
nuvertinimu".
nukelta į 3 psl.

nukelta į 3 psl.

foąsajPS
Autoriai apie save
Kai prieš trejetą metų mus pasiekė
„Bičiulystė", pradėjau jai rašyti. Džiugu, kad
ketvirtuosius m e t u s „Bičiulystė" pradeda
padidėjusi ir paplatėjusi. Džiaugiuosi, kad
Ligija, „Bičiulystės" redaktorė, pakvietė mane
bendradarbiauti, patikėjo laikraščio skiltį. Ir
štai aš su Jumis. Kuo galiu Jums pasitarnauti, kuo
galiu būti naudinga? — klausiu ir Jūsų, ir
pačios savęs. Rašysiu, — atsakau, — rašysiu,
kaip moku ir galiu. Dėsiu pastangas, kad mano
vedami puslapiai J u s patrauktų.
Kaip ir d a u g u m a skaitytojų, kuriems
skiriama „Bičiulystė", esu trečiosios bangos
lietuvė. Vilniuje baigusi architektūros studi
jas, dirbau projektuotoja, vėliau — dėstytoja.
Mokslus tęsiau Maskvoje, kur apgyniau di—
sertaciją. Už ją Lietuvos Respublika man
suteikė humanitarinių mokslų daktarės laip
snį, o Jungtinės Valstijos prilygino filosofijos
daktarui (Doctor of Philosophy in Architec—
ture). Mokiausi ir Jungtinėse Valstijose, čia
rašiau ir sėkmingai apgyniau disertaciją, įgi
jau dar vieną — mokslo magistro laipsnį.
Pagal specialybę dirbau trumpai. Šiuo metu
užsiimu kuo kitu. Pavyzdžiui, rašau. Su
plunksna draugauju visą gyvenimą, nors...
išspausdinusi esu nedaug, viso labo tik
pusantro šimto straipsnių; minčių, nuomonių,
atsiliepimų, apžvalgų, interviu. Mano vyras
irgi dirba ne pagal specialybę, sūnus mokosi
pradinėje mokykloje.
Bemąstant apie būsimus puslapius,
mintyse atklydo žodis „Sąsajos". Kodėl
nepavadinti puslapių šiuo vardu? Juk tai apie
kiekvieno mūsų ryšius su viskuo, ryšius tarp
žmonių. „Sąsajose" kalbėsimės apie gyvenimą,
skirtingą ir įvairų, kaip skirtingai ir įvairiai jį
matome. Vienoks jis yra, sunkumus įveikusio
ir gerai Amerikoje „užsikabinusio", „žaliakortininko", kitoks — vargstančio nelegalo, dar
kitoks į Ameriką atitekėjusios lietuvaitės.
Kiekvieno mūsų gyvenimas — neišsemia
mas
temų
aruodas.
Talentingiausias

menininkas ne—
sugalvotų
tiek
siužetų, kiek pa—
teikia
besi—
keičianti gyveni—
mo tėkmė. Tik
tame
skuban—
čiame
triukš—
mingame pašau—
lyje reikia suge
bėti sustoti, pri—
siliesti prie savo
esmės, savojo „aš"
ir paklausti savęs,
apmąstyti — kas įvyko, kaip įvyko, kodėl...
Sustoti sunku, nes n ė r a laiko — veja kasdie—
niniai, niekada n e s i b a i g i a n t y s , rūpesčiai:
reikia dirbti, uždirbti, išgyventi... „Sąsajose"
kalbėsimės apie Lietuvą ir Ameriką, apie
praeitį ir dabartį, apie patirtis ir išgyvenimus.
Išdėstykime savo požiūrius, pasidalinkime
mintimis, o jei kartais nesutinkame, priešta—
raukime kitų išsakytoms mintims. Kalbė—
kimės. Svarbu netylėti.
Gyvenu Filadelfijos apylinkėse, t a d pir—
miausia rašysiu apie Lietuvių bendruomenės
įvykius ir man geriau a r mažiau pažįstamus
bendruomenės žmones. Mielai kalbėsiuosi *ir
su tais, kurių gyvenime nesu sutikusi, nes jie
gyvena toli toli. Šiais laikais a t s t u m a s — ne
kliūtis, kai po r a n k a y r a telefonas, kai veikia
paprastas ir elektroninis paštas. Kiekvieną
antrą
mėnesio a n t r a d i e n į
susitiksime
„Sąsajose" ir — kalbėsimės.

Jūsų
Dalia Kairiūkštienė
Tel. 610-259-6615
sasajos@j uno.com

TRIJŲ KARALIŲ SEKMADIENĮ
Trijų Karalių sekmadienį,
Filadelfijos Šv. Andriejaus
bažnyčioje buvo surengtas,
tradiciniu
tapęs
kalėdinės
bažnytinės muzikos koncertas.
Gera salės akustika garse—
jančioje bažnyčioje lietuviškai
ir angliškai skambėjo pašlo—
vinimo giesmės užgimusiam
Dievo Sūnui. Kalėdines gies—
mes giedojo Šv. Andriejaus
bažnyčios choras, vadovauja
mas Ilonos Babinskienės ir Šv.
Marko bažnyčios
choristai
• vadovas Donald Nally). Taip,
toks koncertas — tai viskas
kartu: ir pasigėrėjimas muzika
ir gimusio Dievo pašlovinimas,
ir susikaupimas po Dievo namų
— bažnyčios — skliautais. Tai
pabuvimas kartu ir su savo
parapijos parapijiečiais, ir su
gausiai atsilankiusiais ame—
rikiečiais, ir puiki dvasinė at—
gaiva po dažnai rūpesčių ir sku
bos kupino švenčių laikotarpio.
Toks koncertas — tai gražus
Kalėdų švenčių užbaigiamasis
akordas. Ačiū klebonui Petrui
Burkauskui už surengtą pras
minga šventę.

Nuotraukos
Dalios
Katriūkšttertės ir Kazio
Razgaičio. Viršuje iš kairės :
Šv. Andriejaus bažnyčia;
dešinėje : klebonas Petras
Burkauskas Piemenėitų Mi—
šiose prie kalėdinės ecMės;
viduryje : šv. Andriejaus ba—
žnyčios choro „Laisvė* cho
ristai; apačioje: šv. Kalėdoms
papuoštas bažnyčios inter
jeras.

ATVYKOM Į AMERIKĄ, NESIGAILĖJOM
Mano pašnekovė — Penona Ho—
vvarth, žydų tautybė, vyresnio
amžiaus moteris. Gimusi Ciu—
riche, Šveicarijoje, gyveno Ang—
lijoje. 1955-aisias kartu su vyru
atvyko i Jungtines Valstijas su
laikinosiomis darbo vizomis.
Pasibaigus jų galiojimui, grįžo į
Angliją ir dar po metų imigravo
į Ameriką visam laikui. Dabar
jau per penkiasdešimt metų,
kaip Penona gyvena Jungtinėse
Valstijose. Gyvena su žaliąja kor—
tele, jaučiasi ir laiko save euro—
piete.
Šiandien kalbinu Penona.
— Kaip susiklostė, kad
atvykote į Ameriką?
— Susiklostė, sakyčiau, visai
atsitiktinai. .Mano vyras (abu
su vyru jie — anglų kalbos ir litera—
tūros specialistai, magistrai —
D.K.) profesoriavo universite—
te. Kartą vyras pakvietė į na—
mus pietų amerikietį profe—
šorių, tuo metu dėstytojavusį uni—
versitete. Jis susipažinęs su tuo—
metine Anglija ir pamatęs mūsų
šeimos buitį, pažiūrėjo į mus ir
pasakė: „Jums vertėtų atvykti į
Ameriką, nesigailėtumėte". Tada
rimtai nepriėmėm jo žodžių.
Bet po metų tas pats amerikietis
su žmona jau pasitiko mus su
vyru ir dukrele oro uoste šiame
vandenyno krante. Mano vyras
priėmė pasiūlymą metus dėstyti
anglų literatūrą universitete.
— K o k i e b u v o J ū s ų pirmieji
įspūdžiai apie Ameriką?
— O, automobiliai, spalvos!
Anglijoje buvom įpratę matyti
tik juodos, o čia jų buvo įvairiau—
sių. Ir Amerikos automagistra—
lės— j a u tuomet jos buvo
plačios, puikios, mašinos jomis
skriejo taip greitai! Visa Ame—
rika mums pasirodė labai labai
spalvinga. Po pilkos, apniuku
sios, darganotos Anglijos, kur saulė
beveik nepasirodydavo visus
metus, Amerika mus pasitiko
saulėta, giedra. Skirtumas buvo
didžiulis.
— K o k i a p a l i k o t e Angliją —
kokia
tuo
metu
buvo
žmonių buitis?
— Anglija tuo metu vis dar
sunkiai kėlėsi po karo. Gerai
gyveno ir sočiai valgė tik tur—
tingieji, o visi kiti, taip pat ir
mes su vyru (aš, praėjusi di—
džiulį konkursą, tuo metu dir—
bau BBC, vyras profesoriavo ir
dar buvo Knygų lygos direkto
rium) vertėmės labai kukliai.
Maisto neužteko, jis buvo nor
muojamas. Mano vyras mėgo uo—
gienes, tačiau, nusipirkęs jų, ne—
tekdavo teisės pirkti cukrų... 0
čia dar gimė dukrelė. Net vai—
kams pienas buvo normuotas, o
kiaušinių vaikui „priklausė"
tik... vienas per mėnesį! Neži—
nau, kuo būtume rengę duk—
relę, jei nebūčiau turėjusi drau
gių, kurių vaikų išaugti rūbai
tiko jai.
— K o k i e b u v o J ū s ų pirmieji
„ b u i t i n i a i " į s p ū d ž i a i Ameri
koje?
— Trimetė dukra parbėgo iš
kiemo su negirdėta žinia: ber
niukas, kuriam ji pasiūlė sal
dainį, jo atsisakė ! Anglijoje sal
dumynai, šokoladas buvo griežtai
normuojami. „Saldumynai kenkia
dantims". Kitą kartą, mano duk—
ryte, vitrinoje pamačiusi gražią
suknelę, ištirpo: „Mamyte, jei my—
Ii m a n e , nupirk..." Mes jai
galėjome nupirkti tą suknelę ir
net... fotoaparatą. Maisto buvo
į valias. Po keleto savaičių jau de—
rėjomės dėl padėvėtos mašinos.
Kai po trijų metų grįžome į
Angliją, ji pasirodė tokia pat —
apniukusi, varginga. Apsispren—
dėme imigruoti į Ameriką
visam laikui.
— Kaip įsikūrėte ir gyvenote?
— Iš Anglijos atsivežėm tik rvtie—
tiškus kilimus, mamos palikimą —
šeimos
sidabrą,
porcelianini
servizą. Gyvenome taupiai — iš
vieno a t l y g i n i m o , kitą dejom

į banką Pirkome namą. Nebu—
vom turtingi, bet ir nieko ne—
trūko. Vyras dėstė universitete,
rašė knygas, aš mokytojavau,
dukra augo, mokėsi, studijavo ge—
rame universitete.
— K a s J u m s krito į a k i s
Amerikoje?
— Prisimenu, maloniai nuste
bino, kai, tik atvykusi ir užsu—
kusi į ledainę, pamačiau tele
fonų kompanijos mechaniką ir
generolą su trijomis žvaigždu—
temis, sėdinčius prie gretimų
stalų. Anglijoje generolas neis
valgyti ten, kur valgo mecha—
nikai. Supratau, kad Amerikoje
žmonės neskirstomi pagal sta
tusą. Patinka, kad paprasti
žmonės šioje šalyje gyvena
gana gerai. Krito į akis, jog imi
grantų fermerių šeima, iš kurių
pirkdavome pieną, tikrai turėjo
ką pasidėti ant stalo. Jų kieme
stovėjo penkios masinos — po vie—
ną kiekvienam šeimos nariui.
— Ką p a s a k y t u m ė t e a p i e
amerikiečius?
— Geriausią įspūdį paliko
Montanos valstijos, kur teko gy—
venti, žmonės. Važiavome auto
busu, jis sustojo.— Žiūrėkite,
kur statote koja, nesuklup
kite,—
perspėjo vairuotojas.
Padarė įspūdį graži mon—
taniečių tradicija— subtiliai
prisistatyti naujiems kaimy
nams. Jie įmeta į pašto dėžutę
sveikinimo atviruką, kuriame
užrašo savo telefono numerį ir
pasirašo. Jie parodo, kad nau—
jieji kaimynai yra laukiami.
Montaniečiai atskuba į pagal—
bą, pamatę, jog esi bėdoje.
Pirmąją žiemą, man pradėjus
važinėti ir įvažiavus į pusnį,
pro šalį važiavę žmonės sustojo,
ištraukė mano mašiną iš pus—
nies. Net nespėjau suvokti, kas
čia vyksta, net „ačiū" nespėjau
pasakyti. Montanoje ypač verti—
narnos moterys. Montaniečių
šiltumas, nuoširdumas, paslau
gumas — padarė įspūdį. Didn lies—
čių žmonės kitokie.
— K a i p b e n d r a i apibūdin—
t u m ė t e gyvenimą Ameri—
koje?
— Čia gyvenimas yra sutvarky—
tas. Gyvenau nedideliame, apie
20 tūkstančių gyventojų tu—
rinčiame miestelyje. Nedide—
liame Amerikos mieste galima
gauti visko to, ką siūlo didelis
miestas. Čia naują mašiną gali
išsirinkti vietinėje mašinų
aikštelėje. O geresnių susisie—
kimo kelių kaip Amerikoje, ma—
nau, nėra niekur pasaulyje.
— K a s J u m s nelabai p a t i k o
šitoje šalyje?
— Nustebau, kiek daug žmonių
gėrimų parduotuvėse. Ten di—
deliais kiekiais perka alų, vyną,
viskį. Gatvėse nemažai svyruo
jančių. Nuvažiavusi į Montaną,
pirmiausia išsilaikiau vairavi
mo teises. Važinėja dauguma be
teisių, pažeidinėja įstatymus...
Bet tai buvo seniai. Nustebau,
kad nemažai mokyklinio am—
žiaus vaikų, net dėstytojų ir
profesorių atžalų, blogai skaito.
Kodėl? Gal todėl, kad čia daug
dėmesio skiriama sudaryti
geram vaizdui, pvz., kaip moki—
nys elgiasi viešumoje, bet ne
paties dalyko mokymui... Iš
tiesų as nesigilinau ir nežinau,
bet savo vyrui pasakiau: su
mūsų dukra turi būti kitaip. Ir
buvo.
Kokias
tradicijas
i š l a i k ė t e iš senojo žemyno?
— Per tuos visus metus, pra—
leistus Amerikoje, taip ir ne—
pamėgau amerikietiško maisto.
Gaminau ir gaminu tradiciškai.
Savo šeimai priešpiečiams nie—
kada
nesu įdėjusi
greito
sumuštinio — jie visada valgė
namuose pagamintą maistą.
Namuose išvirtą sriubą, namuo
se paruoštą mėsą, namuose
kepti pyragai ir pudingai,
namuose padaryti šviežus vais-

Tokia stovi kitame
miestelio
pakrašty.
Kiekvienas susiranda
ir nueina, kur j a m
reikia. Čia niekas nie—
kam netrukdo laikytis
kokių tik nori tradicijų
ir papročių. Ta prasme,
pasakyčiau, Amerika
yra net ne šalis, ji —
pasaulio dalis, kurioje
sumišusi visa pasaulio
įvairovė. Mes iš jos pa—
siėmėme, ko reikėjo
mums, kiti gali padary
ti tą patį.
—
Ačiū
Jums,
P e n o n a , u ž pokalbį!
D.K.
Dalios Kainūkštienes nuotraukoje Penona Howar!

vandeniai... Amerikiečiai dirsčio—
davo nuo gretimų stalų, ką mūsų
šeima valgo universiteto vai—
gykloje. Visada mūsų maisto
racione būdavo gausu šviežių
vaisių ir daržovių. Ir dabar tą
patį perku ir taip pat gaminu.
Visą gyvenimą buvau ir esu
šviežio, sveiko ir „tikro", bet ne
„greito" maisto šalininkė.
— Amerikoje p r a g y v e n o t e
d a u g metų. J e i
reiktų
g y v e n t i iš naujo, a r p a k a r t o 
t u m ė t e tą patį
žingsnį
Amerikon?
— Mano įsitikinimu, atvykti į
Ameriką buvo pats geriausias
žingnis, kokį mes su vyru tada
galėjome padaryti. Amerika—
gera šalis, galimybių šalis, ir
mes tomis galimybėmis pasinau—
dojome. Čia labai gerai gyveno
me. Ne tik materialine prasme
(nuosavas namas, mašina ir
t.t.). Profesine prasme, mano
vyras turėjo puikias galimybes
dėstyti, augti — jis profesoriavo
keliuose žymiuose Amerikos
universitetuose. Amerikoje jis
galėjo rašyti ir rašė knygas.
Nebūtų galėjęs to padaryti A n g 
lijoje, nors ten ejo svarbias pa—
reigas. Dukra Amerikoje baigė
pasirinktą specialybę. Ar būtų
galėjusi tą padaryti Anglijoje?
Abejoju. Aš mokytojavau, dir—
bau „mažesnį" darbą, negu bu—
vau dirbusi Anglijoje, bet buvau
patenkinta tuo, ką turi mano
šeima. Turėjom platų bendravi
mo ratą. Mes čia buvom laimingi.
O dabar... Mano vyras, deja, se—
niai miręs, prieš keletą metų
teko palaidoti ir dukrą. Likau
viena, tačiau nesigailiu ir never—
kiu prabėgusio gyvenimo, kaip
kitos našlės, bet vertinu tai, kas
praeityje buvo gero, ir džiaugiuosi
tuo, ką turiu šiandien. O turiu
daug. Gyvenu seniai išmokėtame
name gražiame Filadelfijos
priemiestyje, esu apsirūpinusi.
Turiu
puikų
sveikatos
draudimą, galiu pasiekti ge—
riausius miesto gydytojus. Esu
savarankiška. Amerikoje pralei—
dau gyvenimą, turtingą įvai
riausiomis prasmėmis.
— Imigrantai, tokie, kaip
k a d a i s e J ū s , vis d a r atvyks
t a į Ameriką įvairiais ke—
liais— Ką patartumėte jiems?
— Hmm... Geriausia atvykti,
kai tavęs čia jau laukia darbas
(kaip buvo su mano šeima).
Kitaip — labai sunku pradėti,
reikia už viską mokėti nuo p i r 
mos dienos. Reikia atvykti, tu—
rint specialybę, nes pragy—
venti, neturint specialybės, iš
juodo darbo, yra labai sunku
(kiti neatsitiesdami vargsta
visą gyvenimą). Arba reikia
turėti Amerikoje giminaitį ar
draugus, kurie padėtų atsistoti
ant kojų.
— Ar J u m s n e t e k o ilgėtis
kitoje šalyje
pasilikusių
tradicijų, p a p r o č i ų ?
— Kodėl turėčiau ilgėtis?
Amerika yra tokia įvairi, joje
galima surasti visko, ko reikia.
Reikia lenkų bažnyčios? Ji ten,
už kampo. Reikia budistų?
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Lietuva, Tėvyne mūsų...
atkelta iš 1 psi.
„Jis i š d a v ė mūsų vaikus"
Naivu būtų buvę tikėtis,
kad iškilmingose kalbose neatsispindės šių dienų grėsmės
Lietuvai, k u r i a s
ne vienas
kalbėtojas matė sugrįžtančias
dabar j a u ne tankų pavidalu:
protų okupacija gal net pavojimgesnė, negu pastatų ir
žemių okupacija. Reikia pa
sakyti, kad šią „diskusiją"
šventinėse kalbose pradėjo ne
kas kitas, o R. Paksas. Kaip jam
būdinga - nenuoširdžiai, veid
mainiškai. Tačiau jo aš necituo
siu vien todėl, kad jis „išdavė
mūsų vaikus". Taip prie savo
dukters kapo pasakė Laisvės
gynėjos Loretos Asanavičiūtės
motina. Išduoti mus kėsinasi
tie, kurie, istoriko Liudo Trus
kos žodžiais tariant, nesusitepė
Sąjūdžiu, nestovėjo Baltijos
kelyje, nebuvo jų ir tarp Par
lamento, televizijos bokšto
gynėjų; jiems nebaisūs amžini
Rusijos strateginiai tikslai Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
P a n i e k a Seime ir
Prezidentūroj e
R. Paksą remiančioje žiniasklaidoje nemaža pasipiktini
mo: kaip blogai, kaip blogai,
kad konservatoriai ir liberalcentristai, t a i p pat social

Baletas
atkelta iš 2 psl.
Mes su draugais, kolegomis
bendraujame elektroniniu paš—
tu. — J u m s teko susipažinti su
įvairių šalių baletais. Kokiame
lygyje Lietuvos baletas ? —
Manau, pakankamai aukšto.
— 1993 metais teko dalyvauti
tarptautiniame baleto šokėjų
konkurse Niujorke, šokai variaciją
iš G. Balanchine'o „Keturių tem
peramentų". Buvai aukštai
įvertintas — Diplomu. Ar
patinka dalyvauti tokiuose
konkursuose?
— Man ne prie širdies konkur—
sai. Juose reikia demonstruoti
tik techniką. Aš kuriu vaidmenį,
kurį išgyvenu
spektaklyje.
Patiko, kad galėjau pažiūrėti,
praplėsti akiratį apie pasaulio
baletą. — Ar norėtumei, kad
dukra sektų tėvų pėdomis? —
Dukra gal ir bus šokėja.
Duomenų turi, bet tokia sunki
duona... Šitoje šalyje mokyti
vaikus baleto — labai brangu.
— Kuo gera Amerikoje? — Nėra
kasdieninių rūpesčių. Tai labai
daug sutaupo laiko, kurį gali
skirti savo profesijai.
— Ar turi kokį savo baleto
šokėjo idealą, kuris padėjo
suformuoti paties įvaizdį? —
Kaip šokėjas brendau turė
damas idealu Baryšnikov'ą.
Žavi St. Peterburgo Marijos
teatro
žvaigždė
Faruk'as
Ruzimatov'as. Mane žavi visi
garsūs baleto šokėjai, kuriems
žmonės plodavo ir ploja atsis
toję. Norėčiau nors akies kraš—
teliu žvilgterėti kaip jie šoko.
Kai minios stovi ir ploja, šaukia
„bravo", „bis" , vadinasi, vyks
ta kažkas nepaprasta.

VILIJA
Vilijos ir Mindaugo Baužių
šeima Amerikoje — jau treti
metai. Klaipėdietė Vilija, kaip
ir Mindaugas, baigė M. K.
Čiurlionio
meno
mokyklą
Vilniuje. Ji mėgsta šokti cha—
rakterinius šokius. Vilniaus te—
atro scenoje mėgiamiausias

demokratas Aloyzas S a k a l a s
bei Naujosios sąjungos frakcijai
priklausantis Domininkas Ve—
lička, prezidentui R. P a k s u i
pasirodžius tribūnoje, demon—
stratyviai išėjo iš sales! Esą jie
įžeidė ne prezidentą R. Paksą, o
Laisvės Gynėjus, jų artimuo—
sius! Aš irgi laikau save Par—
lamento gynėju, nors nepre—
tenduoju į apdovanojimus, nes
nuo okupantų nenukentėjau.
Ar gynėjai tik tie, kurie žuvo
arba nukentėjo? Ar tie, kurie
trumpam buvo išėję iš salės, ne
Laisvės gynėjai? Taigi nieko
nepaprasto neatsitiko. Po viso
to, ką per pastaruosius kelis
mėnesius prezidentas R. Paksas
„pritapšnojo", toks kai kurių
politikų elgesys visai supranta—
mas. „Jeigu žmogui gresia
apkalta, jo nereikia kviesti į
Seimą. Aš negaliu gerbti
žmonių, kurie laužo įstatymus
ir priesaiką", - sakė A.Sakalas,
aiškindamas išėjimo motyvus.
Priesaiką sulaužiusiam
R. Paksui panieka parodyta ne
tik Seime, bet ir Preziden—
tūroje, kai kaunietis Viktoras
Kaminskas pareiškė negalintis
priimti apdovanojimo iš apsi—
melavusio prezidento rankų,
nes tai būtų žuvusiųjų atmini—
mo įžeidimas. Iš 127 apdovan
otųjų 26 asmenys neatvyko
atsiimti medalių. Argi tai ne
panieka, ne protestas!
baletas — Don Kichotas, o Ame—
rikoje — divertismentinis < be
siužeto) Balanchine*o ..Allegro
Briliante", Pa de de iš Minkaus
baleto „Korsaras".
Reta balerina tampa motina.
Baletas atima moterį iš šeimos, o
patikinimas, gal ir tiesa jog po gim—
dymo pakinta moters anato—
mija ir baleto žvaigžde j a u
nebūti, dažnai atima norą gim—
dyti. Gal tik kelios iš Lietuvos
ryškesnių balerinų, kaip Loreta
Bartusevičiūtė — Noreikiene
ryžosi pasidovanoti vaikelį. Po
gimdymo sugrįžo teatran, iki
paskutinio prakaito lašo iš—
sunkdama iš savęs viską, kas
tik įmanoma, kad vėl šoktų solo...
Baužių dukrai Izabelei — ketveri
su puse. Mama, jaunute dvi—
dešimt šešerių metų Vilija

Psichologo žvilgsniu
Konfliktas labai gilus, sa
kyčiau, antagonistinis, ir vaiz
duoti, jog nieko neatsitiko,
t u r ė t ų b ū t i d a u g užgauliau,
negu rėžti tiesą į akis. Laisvės
Gynėjams reikia siekti, kad ši
dviprasmybė kuo greičiau baig—
tusi, o ne ją vilkinti veidmai
niškais r a n k ų paspaudimais,
kas ir buvo pademonstruota,
kai aukščiausi valstybės vyrai
su savo žmonomis pusvalan—
džiui susėdo prie taurelės
brendžio ir kalbėjo apie orą.
B e g a r b ė s ir be orumo
Pasidarėme labai garbingi ir
orūs, vis kalbame apie pažeistą
mūsų garbę ir orumą. Etikos
komisijos užverstos prašymais,
teismai - skundais. J u o mažiau
garbės ir orumo, tuo įnirtingiau
ją giname. Viską neigiame,
viską a t m e t a m e . Ir pavyzdį
m u m s rodo ne kas kitas, o
prezidentas R. Paksas. Niekas
nieko j a m negali įrodyti.
Netenka kalbėti ir apie prezi—
dento garbę ir orumą. Nega—
Įima pažeisti to, ko neturi.
„ M a t y t , to žmogaus nebuvo
eilėje, kai Dievas žmonėms dal
ijo savigarbos pajautimą", —
sako Lietuvoje žinomas advo
katas K. Lipeika.
Taigi, paliaubų nebuvo net
per vieną didžiausių mūsų
švenčių - Laisves gynėjų dieną,

Putriūte Baužiene. svajoja su—
kurti savąją rolę teatre. — Ar
n e s u n k u auginti vaikelį ir
šokti? — Nėra lengva, kai
dukra visą laiką kartu. Kartais,
kai reikia šokti spektaklyje,
nuvedu pas draugus. Dažniau
siai padeda rusai, nes aplinkui
jų daugiausia. Bendraujame ir
su lietuviais, tačiau čia jų nėra
daug. — Kokio lygio ame—
rikiečių klasikinis baletas?
— M a n a u , kad lygis yra
prastesnis. Neturi geros mo—
kyklos, todėl dažnai gali paste
bėti padriką šokimą. Ameri—
kiečiams kažkaip sudėtingiau
šokti klasikinį baletą. Jei ne
Nevv York'o baletas, kuriame
dirba rusų baleto meistrai, tai
lygio nebūtų. Nepalyginama ru—
sų baleto mokykla, kurios stili-

Pergales dieną. Netiesioginis
Seimo ir Prezidentūros štur—
mas tęsiasi. Seimas t a r s i
stipresnis, didesnis, tačiau
nevieningas. Iš vidaus jį silpnina
dvylika parlamentarų, k u r i e
kreipėsi į Etikos ir procedūrų
komisiją, prašydami Įvertinti
kolegų, išėjusių iš iškilmingo
posėdžio, elgesį. Seimo narys
Rolandas Pavilionis siekia tapti
tarpininku tarp Seimo ir
Prezidentūros, R. Pakso šąli—
ninku susibūrimuose apta—
rineti apkaltos Prezidentui
situaciją. Prezidentūra ketina
leisti savo laikraštį, reikalauti
kassavaitinės
Prezidentūros
laidos per LRT. Tai tik švie—
žiausi pastarosios savaitės
įvykiai, anaiptol ne svarbiausi.
Seimas jau imamas šturmuoti
ir tiesiogine prasme. Omenyje
t u r i u penktadienį R. P a k s o
šalininkų surengtą piketą. Prie
Prezidentūros šturmuotojų pri—
skirtinas politikos, kultūros,
žiniasklaidos atstovų būrimasis
po VAdamkaus vėliava. Sausio
15 d. įvyko jų susirinkimas. Vis
dėlto Prezidentūrai lengviau,
nes ji vieninga: jeigu meluoja meluoja visi, jeigu kliedi - klie
di visi.
Anksčiau
ar
vėliau
pamatysime, kiek toli šitaip
nuvažiuosime.

Dr. Kęstutis A. Trimakas
KAI TĖVAI NESUGYVENA...
(2)
Lietuvos j a u n i m a s anksčiau
minėtoje
apklausoje
„Bičiulystė", 01.14), išrinko
šias svarbiausias idealių tėvų
savybes: meilę, rūpinimąsi
vaikais ir jų
supratimą.
Pirmame straipsnyje svars—
tėme apie tėvų vaikais rūpini
mosi svarbą. Šiame — žvel—
giame į kitą idealių tėvų savybę —
meilę.

Tėvų sutarimas yra ne tik saly—
ga, bet ir kelias auklėti vaikus.
Savo sugyvenimu, tarpusavio
meile, tėvai parodo vaikams,
kaip sugyventi su kitais ir
kokie iš to geri vaisiai. Tarp
savęs nesugvenantys tėvai
atskleidžia jiems savo tar—
pusavio meilės trūkumus (čia
kalbame apie tokį nesugyven—
imą, kuris kyla iš abiejų tėvų,
bet ne tokį, kurio priežastis
aiškiai yra vienas iš tėvų). Tai
nebūtinai reiškia, kad tėvai
nemyli savo vaikų. Bet jų tar—
pusavio nesantaika drumsčia
šeimos darną ir namų ramybę
ir taip kliudo išreikšti meilę
savo vaikams ir juos auklėti.

Trumpai svarstysime dviejų
jaunuolių
charakteringus
pasisakymus:
Ofilijos
ir
Vydoto.
Ofilija pasakojo, kad tėvų
nesantaika išryškėjo, kai ji pati
mi šoka ir Lietuvos baletas,
tebuvo šešerių metų (turėjo ir
įdomi yra prancūzų mokykla.
sesutę).
„Reikėjo
iškęsti
Yra ir angliško stiliaus mokyk
matant, kaip tėvai mušasi,
la. Kuo daugiau pamatai pa— verkia, rėkia". Ji pasislėpdavo
šaulio mokyklų, tuo labiau
po siuvimo mašina ir tyliai
atsirenki. — Ar gali atskirti verkdavo. Tapo nervinga, blo
miegodavo,
nesisekė
eilinis žiūrovas tuos stilius? — gai
mokytis. Vėliau ėme maištauti,
Jei jis yra baleto gerbėjas, tik—
viską
priešingai.
riausiai, gali. —- A r nesūlgite daryti
Blaškėsi.
Lietuvos? — Ilgimės savojo bale
to. Lietuvoje Hko daug žmonių, ku— Vydoto tėvų konfliktai buvo ne
mažiau rimti. Jie buvo net du
riuos mylėjome. Gerai, kad yra
kartus išsiskyrę, bet kažkodėl
elektroninis ryšys— susirašinė
vėl sueidavo gyventi kartu. Jis
jame. — Ar matote savo ateitį
nepasakojo jų
nesutarimo
Amerikoje? — Norėtųsi grįžti detalių, bet prisipažino, kad
Lietuvon.
jam buvo labai skaudu į visa
Kaip susiklostys likimas tai žiūrėti — galvojant, kad
taip nesugyvena tie, kurie jį
lietuviams Vilijai ir Mindaugui
myli ir kuriuos jis myli.
Baužiams, parodys laikas. Šian
Pagaliau jis sakė, kad tai jam
dien linkime lengvų kojų ir
tapo
gyvenimo mokykla, ko
grakštaus judesio Amerikos sceno
nedaryti, — kas veda į pyktį ir
je, garsinant lietuvius ir Lietuvą.
nesusivaldymą.
Vydotas teigė, kad buvo
„ramus vaikas": „niekur nei
davau, nelankiau diskotekų,
turėjau nedaug draugų". Jis
įžvelgė, jog „šeimyniniai kon
fliktai ir bendravimo įgūdžių
stoka lėmė tai, kad pradėjau
slopinti j a u s m u s ,
šalintis
žmonių, matydamas savo atsi
likimą nuo bendraklasių ben
dravimo srityje, sakydavau

sau, kad man žmonių nereikia
galiu gyventi ir be jų. nes esu
stiprus. Stengiausi mokytis,
kad kažkuo bučiau geresnis už
kitus — pirmaučiau. Manau,
jog tai buvo mano gynyb.
reakcija, nepasitikėjimo savimi
dangstymas, bėgimas nuo pes
imizmo ir depresijos, nes teko
tai išbandyti ir vos vos
nepalūžau".
Tėvų kivirčai Vydotui tikrai
buvo „mokykla", bet jos
nepakako: jis išmoko ko
nedaryti, bet neišmoko ką
daryti. Užsiėmę kivirčais tėvai
nerodė jam pačiam pakanka
mai dėmesio. Jis liko vienas ir
vienišas. O esant vienam nei
neįmanoma išmokti bendauti
su kitais. Nesugebėdamas ben
drauti jis pasistatė sieną tarp
savęs ir kitų: apsisprendė, kad
j a m kitų nereikia, kad jam
pačiam pakanka jo paties... bet
savęs nepakako..
Visiškai
nepakako... Ir todėl rodė jį sle
gianti depresija, kurios didžiau—
sia priežastis buvo kitų truku—
mas. Tas trūkumas, kurio
neužpildė tėvai; jie ne neparo
dė, kaip tą esminį trūkumą
užpildyti.
Tėvų nesantaikos žala vaikams
Abiejų jaunuolių pasakojimai
atskleidžia tėvų nesugyvenimo
būdingas neigiamas pasekmes
vaikams.
Otiliją apėmė baimė. Ji tapo
nervinga, negalėjo susikaupti,
t a d ėmė blogai mokytis.
Vydotas mini tėvų nesantaikos
j a m e sukeltą skausmą. Tai
daug pasako, bet nepasako
detaliau. Jis daug nutyli, r:
išmoko daug kam „užsimerkti"
ir daug ką neigti — kad ir
neigti, jog jam kitų reikia.
Paauglystėje Ofilija reagavo
atviru veiksmu — maištau—
dama, darydama priešingai,
nei ko tėvai norėjo. O Vydotas
reagavo pasyvumu — jis
nemaištavo, bet užsidarė: pir—
miausia — tėvams, paskui —
visiems kitiems aplinkiniams
O kadangi jis buvo jautrus int—
rovertas ir turėjo gilų vidinį
pasaulį, tas užsidarymas jam
kėlė didelę kančią ir vedė į
depresiją.
Kas gydė padarytą žalą?
Tėvų nesantaikos vaikams
padaryta žala gali juos lydėti
visą jų gyvenimą. Jeigu Ofilija
ir Vydotas nebūtų po to patyrę
tą žalą atsvėrusio gėrio, ko
gero, jų istorija būtų buvusi
liūdnesnė; tikriausiai — jie ir
man būtų buvę nepasiekiami ir
mes čia apie jų išgyvenimus n<>
nesvarstytume. Bet jų istorija
pasuko teigiamesne linkme
Ofilija sakėsi, kad, maištavusi
ir blaškiusi, vėliau ji nurimo:
„pradėjau stipriai tikėti Tuo,
Kuris teikė džiaugsmą iš
Aukščiau". Neigiamą žvilgsni

Nelaisvė Eldorade
Stefa Tamoševičienė

Viršuje kairėje . Vėją. Izabele ir Mindaugas Baužai Didžiajame Kanjone;
apačioje: būsiu balerina; viršuje dešinėj e:,. Don Kichotas", šoka Vilija
Nuotraukos iš asmeninio V.ir M. Baužių albumo

Jam, kaip ir eilinį kartą, bosas
pasiūlė gerą reisą — „Truck'u"
nugabenti krovinį į Indianą.
Marion miestelį, „General Mo—
tors Company", paskui, pasi—
krovus kitą produkciją — vykti
toliau. Kaunietis Rimas, p u —
samžis, tvirtai sudėtas vyras,
džiaugėsi, pagaliau
suradęs
savo nišą. Nusibodo Chicago'je
beveik ketverius metus sunkiai
„arti" statybose, žiūrėti į dangų
— ar bus palankus oras mūryti,
tąsyti cemento skiedinio kibi—
rus, ar krapnojantis lietus ne—
nubaidys nuo pastolių. Išsilaikė
..Truck'ų" vairavimo teises be
didelio vargo, nes, vos ne nuo vai—
kystės, su įvairų rūšių auto—
mobiliais beveik nesiskirdavo.
Neseniai į Ameriką atvykusi
žmona irgi džiaugėsi vyro pa—

sirinkimu. Pagaliau abu galės
daugiau padėti Lietuvėje liku
sioms vaikų šeimoms. Rimas
vienas iš tūkstančių tokio pat
likimo žmonių, Amerikoje likęs
gyventi, pasibaigus jo galio—
jančiai vizai. Rizikavo, ramiai
gyveno, nepažeidė jokių čia prig
imtinu elgesio bei drausmes
taisyklių ir vis vylėsi daugiau
užsidirbęs grįžti į Tėvynę Ar tėjo Kalėdos. Jis dar norėjo
bent porą kartų su kroviniais
nuvykti Į vakarinę Amerikos
dalį ir jau kelias dienas atsi—
pūsti, gyventi švenčių, nuotai
komis.
— J a u penktą ryto išvykau su
kroviniu iš Indianos.
pasako
ja Rimas - Išstudii.iv
lapyje artimiausia kefej
jeliu riedėjau Oklahoma City
link. Labai sėkmingai pavyko jį
palikti reikiamoje vietoje ir vel

pakeitė teigiamas — tai
paruošė ją kitai patirčiai.
Dalyvavo projekte pagelbėti
vaikams iš vaikų namų. Kilo
noras padėti silpnesniems,
patyrė džiaugsmą tai dary—
dama. Žingsnis po žingsnio
Ofilija išmoko tai, ko neišmokė
tarpusavyje nesugyvenantys
tėvai: spinduliuojantis ir pas į
dalomas gėris atneša ramybę ir
džiaugsmą.
O Vydotas papasakojo: „Vieną
dieną tėvelis ir aš (tada šlikmetis! susidūrėme su labai
rimta problema. Patys ne—
galėjome susitvarkyti, negalėjo
padėti nė kiti. Tuomet, jau
beprarandant paskutine viltį,
vienas visiškai nepažįstamas
žmogus padėjo. Aš labai aiškiai
pajutau Dievą. Jo valią. Dėl to
aš pasižadėjau būti „geru
žmogumi", kad atsidėkočiau
Dievui..." To žmogaus pagalba
sugriovė Vydoto įtikėjimą, kad
jam žmonių nereikia. Tas zmo—
gus įrodė gėrio dalinimosi
reikalą tarp žmonių. Todėl taip
spontaniškai Vydotas pajuto
Dievą — Gėrį. Prasidėjo jo giji—
mas iš žaizdų, kurias j a m
padare akivaizdi tėvų nesan—
taika.
įdomu ir verta pašte).
Vydotas patyrė, kad jam reikia
žmonių, o Ofelija — jog kitiems
reikia jos. Jis išmoko, suprasti
kaip iš kitų ateina gėris, o ji —
jog gali teikti gėrį kitiems.
Tapti vispusiškam žmogui
reikia ir vienokios, ir kitokios
patirties, kad išmoktų gėrį ir iš
kitų priimti ir kitiems jį teikti.
Išvados
1. Tėvų meilė, konkrečiai
išreikšta tarpusaviu sugyveni—
mu, apgaubia jų vaikus D
šiluma, kurioje vaikai išmoksta
mylėti ir dalytis gėriu.
2. Kai tėvai nesugyvena, jie ne
tik vaikų neišmoko mylėti, bet
jiems padaro didele ir sunkiai
atitaisomą žalą.
I ik laimingu atveju, sūnus
ir dukra tėvų de! tęva D
taikos padaryta
"aiso.
kai vienaip ar kitaip patyrę
moksta juo

.-auti. Na o dabar — vel j
Chicag'ą... Man pasirodė k
ta, kad prie „Truck'ų" svėrimo
ryklių susidariusi nemaža
eile, ko niekad nebūdavo. Bet
juk nuo to neišsisuksi, nėr.'žiuosi nepasisvėr
p pasivytų policija, užd
dolerių baudą ir grąžintų pasi—
sverti. Kai užvažiavau ant
svarstyklių, persmelkė n> .
nuojauta Kodėl kiekvienas
ruotojas privalo užeiti Į
hese esantį namelį ir ilgokai jame
užtrukti'' Kai mane pakv?
vidų, supratau — tikriausiai
namus pamatysiu negreitai.
Penki vyrai, valstijos policijos pa—
pradėjo „egzamin;rodyk darbo leidimą.
Žalią
r Amerikos pNenustebo, kai pasakiau, kad
pat jie paskambino įmigr.:
tarnybai, patiknno kompiute
rių duomenis. Paskambino ir į
nukeit.i i 4 psl

Buvo gana šalta miegoti, nes
antklodės plonos. Gerai, kad
d a r įsiprašiau trumpai skam—
atkelta iš 3 psl.
btelti telefonu, nes namiškius
j a u buvo apėmęs nerimas.
Skambinant iš kalėjimo, pokal—
Kauną, tikrino, ar tikrai mano
bių sąskaitas turi apmokėti tas,
namai yra nurodytu adresu, ar
kuriam skambinama. Žmona
aš nebuvau teistas. Įkliuvus,
tuoj kreipėsi į advokatą. Pa—
meluoti neverta, nes būsi greitai
skambinau ir savo bosui, pra—
išaiškintas. Dar, matyt, norėjo
nešiau, kas atsitiko. Anksti
rasti techninių nesklandumų,
rytą vėl mums liepė ruoštis
nes pavėžėję į šoną mano
vykti kitur. Automobilyje buvo
„Truck'ą", gana ilgokai junglabai šalta, net suolai įšaię,vistik,
inejo šviesas, pavaras, cy-pino
žiemos metas. O mes — su tais
stabdžius. Bet čia nebuvo prie
plonais kalėjimo drabužiais kai—
ko prikibti. Įsivedė vėl ma-ne į
lenome dantimis. Veža į kitą,
namelį ir liepė išsitraukti iš
imigracijos kalėjimą, labai toli.
kelnių diržą, iškraustė mano
S u mumis - dar viena moteris,
kišenes, paėmė mobilųjį telefo
drebanti nuo šalčio meksikietė.
ną, piniginę, kurioje buvo 247
Čia kameroje jau sėdėjau vie—
doleriai, kitokių smulkmenų ...
nas. Jie sako — „Miegok". Bet
Vietoje diržo apjuosė grandinę,
kaip gali užmigti, kai taip šal—
prie kurios pritvirtinti antran
ta? Paskui atvežė keletą moterų.
kiai. Aš vis dar bandžiau j u o —
Mane perkėlė į kitą kamerą.
kauti, galvojau — kur jie mane
Čia išbuvau kelias dienas. Vėl
dės. vis tiek greitai paleis. Jau
prikelia anksti rytą ir jau mus
atėjo vakaras, kai policijos au—
— tris vyrus ir tris moteris veža
tomobiliu mus kelis nugabeno į
toliau — į Kansas valstiją. Pa—
kalėjimą. Vežė gana ilgai. Nu—
matėme pro langelį daug ži—
vedė išsimaudyti, davė kalėji—
burių. Pasakė mums, kad tai
mo drabužius: kelnes, ploną a p 
Eldorado miestas. Viešpatie, iš
siaustėlį (be apatinių marški—
knygų žinojau, kad Eldoradas nių), gumines šlepetes. Kojinių
svajonių miestas. O dabar,
negavome. Čia mačiau gal 40
prieš pat Kalėdas Eldorade už
žmonių, kameros buvo dviejuose
grotų... Pakeliui dar įsodino
aukštuose. Jose gyvenome po
keletą žmonių. Sustojo prie Mc
du. Mane apgyvendino su jau—
Donald'o. Galvojom — gal pa—
nu ilgaplaukiu meksikiečiu.

Eldorado

AR ZINAI, KAD....
***jei negali ligos pagydyti,
reikia prie jos prisitaikyti.
***sausis jau persirito i antrąją
pusę ir žadėtasis gripas dar
nesiautėja.
Tačiau
niekas
nežino k a s bus po savaitės.
Juolab, kad tradiciškai sausis gripo mėnuo.
Miegamajame
pastatykite indą su vatos
gaiužuliuku. o jį pastoviai
įlašinkite 20 lašų eukalipto
aliejaus. Eukalipto aliejaus
garai stiprina imuninę sistemą.
***tupykloje per savo gyvenimą
žmogus vidutiniškai prasėdi
apie trejus metus?
ŽIEMOS DEPRESIJA
Neretas žmogus rudenio
pabaigoje, žiemos metu, kai
dienos trumpėja, suserga de—
presija. Kaip apsisaugoti nuo
jos? Patariama kasryt pasi—
vaikščioti po pusvalandį, einant
Rytų kryptimi. Saulės spindu—
liai turi gydomosios galios ir
teigiamai veikdami padeda
žmogui išvengti šios ligos.

Kalendorius
S a u s i o 20 -28 d.
Antradienis, sausio 20 d.
Daugvydas, Fabijonas. Giedrius,
Gintvilas, Henrikas, Nomeda,
Sebastijonas
Trečiadienis, sausia 21 d.
Agnietė, Augis, Galgintas,
Garsė
Ketvirtadienis, sausio 22 d.
Anastazas, Audrius, Skaistė,
Vincentas
P e n k t a d i e n i s , sausio 23 d.
Algimantas, Gaiiigedas, Gunda,
Ildefonsas. Raimundas, Ramo—
jus
Šeštadienis, sausio 24 d.
Artūras, Felicija, Gaivilė,
Mažvydas. Šarūnas, Vigaudas
Sekmadienis, sausio 25 d.
Jaunutis, Jomantas, Povilas,
Viltenis, Žiede
Pirmadienis, sauios 26 d.
Dangis, Eigintė, Justas,
Rimantas
Vntradienis, sausio 27 d.
Angelė, Ilona, Jogundas,
Natalis. Vytenis

Kalendorius

vaišins, juk buvome nevalgę.
Ne. Čia tik persodino į kitą
automobilį. Kalėjimas ant ply—
no lauko, gal 30 kilometrų už
Eldorado. Gavome vakarienės,
kurios duodavo penktą valandą
vakaro. Bet kol eidavome mie—
goti, vėl išsukdavome. Teko pri—
prasti. Sunkiausiai buvo ne—
gauti cigarečių. Teko ir prie to
priprasti. (Tas Rimui išėjo į
naudą, nes dabar jau gali apseiti ir be rūkymo. — S.T.)
Leisdavo pažiūrėti ir televizo—
rių bendroje patalpoje. Maistas
buvo neblogas. Paskui jau mus
sukraustė į didžiulį, vos ne
sporto salės kambarį, kuriame
miegojome net 48 žmonės. Gai—la
buvo dviejų jaunų vaikinų iš
Lenkijos, studentų, magis—
trantų, kurie po savaitės jau
rengėsi grįžti į Krokuvą. Jie,
laukdami deportacijos teismo,
čia turėjo praleisti 120 parų,
nes neturėjo iš ko susimokėti
užstato. Likus dienai iki lais—
vės, mane iškėlė vėl į vienvietę
kamerą. Čia jau leisdavo išeiti į
lauką, kur buvo krepšinio aikš—
telė. Tačiau aš ja nepasinau—
dojau, nes slogavau, turėjau
temperatūros. Liūdniausia buvo,
kad labai sudėtingas ryšys te—
lefonu. Nors prie policininko
kabėjo trys telefonai automa—
tai, bet visuomet jie atsakyda—
vo, kad - užimta ir reikia

RAŠOME „BičruLYSTEr
Mielieji skaitytojai,
Dėkojame už jūsų atsiųstus laiškus su sveikinimais ir gražiais
palinkėjimasi mūsų padidėjusiam leidiniui. Malonu skaityti gerus
ir įvertinančius mūsų darbą žodžius. Tačiau būsime kuklūs ir nes
pausdinsime Jūsų pagyrimų mums. L.T.
Mintys iš laiškų :
(...) maloniai nustebinta tokiu neįprastu „Draugui" jūsų
„Bičiulystės" pirmu puslapiu. Puiku, kad keičiatės. Duok Dieve, į
gerąją pusę. Malonu matyti Jūsų sūnų talkinantį lietuvybės ba—
ruose. Abu numeriai šviežiai ir įdomiai įsirašo istorijon. Nė
neabejoju, kad kiti laikraščiai irgi sukrus. Paimi į rankas ir pajau
ti erdvę. Puiku. Būkite ir toliau tokie įdomūs ir nelaukti.
J ū r a t ė Stankevičienė, Čikaga

skambinti vėliau. Tas „vėliau",
k a r t a i s užsitęsdavo net po
keturias ar daugiau valandų.
Be to, susidarydavo eilutės
kalbėtojų.
Rimo žmonai teko išgyventi
sunkias dienas. Susirado ji ad—
vokatą Aurelių Butvilą, kuris
jau ne vieną yra gelbėjęs nuo
panašaus likimo kirčio. Užs—
t a t a s iki Rimo teismo - 7 tūks-

Patariu
visiems,
ypač
nelegaliems,
dirbantiems panašų darbą, įsisiūti kokį
šimtą dolerių į drabužių klostę, kad
atsidūrus panašioje situacijoje, turėtumėte
pinigų padėti sau : paskambinti telefonu,
pavalgyti, nusipirkti bilietą ir...
tančiai dolerių. Per dieną žmona
paskolino iš draugų trūkstamą
sunią, juk čia neteko pri—
sitaupyti .juodai dienai", vis
siųsdavo į Lietuvą, be to ir su
darbais nelabai sekėsi...
Liūdnos buvo Rimui Kūčios ir
Kalėdos Eldorado kalėjime. J u k
tomis dienomis nedirbo reika—
lingi asmenys, kurie paleidžia
laisvėn įkalintuosius. Rimas
sake, kad Kūčių vakarą kali—
niams davė „pagerintą" vaka—
rienę. Prie kasdieninio valgio
dar lėkštėse išvydo po apelsiną,

nųjų pinigų negrąžino, tik iš—
davė čekį, kuriame jau - 12 doerių mažiau, negu buvo iš ma—
nęs paimta. Vairuotojo teisių
neatidavė, tik pareiškė, kad ne
jie jas paeme, tegul gražina kitos
valstijos policija. Dar davė kelis
jų išrašytus dokumentus, pagal
kuriuos daugiau manęs nega—
Įima areštuoti.
Jau buvo visai tamsu. Čia ir
pajutau didelės, vadinančios
save demokratijos valstybe, tei—
sėsaugos pasityčiojimą ir žmo—
gaus pažeminimą.
Atidarė

Renginiai

LOS ANGELES

CLEVELANDIEČIAI ŠVĘS
VASARIO 16-ĄJĄ

Cleveland lietuviai Lietuvos
Nepriklausomybės šventę švęs
sekmadienį, vasario 15 d.
Rengėjai nori suburti visų
kartų, visų „bangų" lietuvius
drauge atšvęsti šią mums
visiems reikšmingą šventę.
Meninėje programos dalyje
matysite daug jaunų veidų,
tarp jų ir vietinių Amerikos
lietuvių, ir neseniai atvykusių
(...) Sveikinu, sveikinu, sveikinu. Ar negalėtumėte susitarti su
iš Lietuvos. Jdomią liaudies
„Lithuanian Plaza" parduotuvės savininkais, kad atėję šešta—
dainų, žodžio ir muzikos pro—
dieniais nusipirkti produktų, galėtume nusipirkti ir „Bičiulystę'.
gramą iš Vvashington, D.C.
Jonas Zabieliaukas, Čikaga
atveš folkloro ansamblis „Jorė".
Gyvuojant nuo 1995 m., ši
(...) Tie prenumeratos mokesčiai yra tikrai menki, palyginus,
grupe
pasižymi savo išplėtota
kiek naujumo duos „Bičiulystė". Todėl skaitykime ir remkime ją, o
instrumentuote
— kanklėmis,
tuo pačiu paremsime ir „Draugą', kad kartu su juo švęstume 100
lumzdeliais,
skudučiais,
būg—
metų Jubiliejų.
nais, armonika, žvangučiais bei
Vytautas Šeštokas, Los Angeles
lietuviško tipo dūdmaišiu.
„Jorė"
dažnai pasirodo folkloro
Dėkoju už tokius puikius straipsnius. Kitaip, nei čia įprasta,
festivaliuose,
Lietuvos Res—
puikiai rašo žurnalistas iš Lietuvos. Skaitau ir gėriuosi.
publikos
Ambasadoje
bei ki—
e—paštu L. V., Čikaga
tuose miestuose. Jie patys rengia
kalendorinių švenčių pasiro—
Antrajojo „Bičiulystės" numerio, pirmajame puslapyje
dymus. Clevelande mes su jais
atspausdintame tekste iš Vyt. Petkevičiaus knygos „Durnių"
atšventėme „Jorės" pavasario
laivas", trūksta aiškumo. Mums, ten Lietuvoje buvusiems, viskas
šventę 2002 m. „Jorė" — tai
aišku apie ką kalba V.P. Bet mano giminės nesuprato. Reikia pa—
žodis reiškiantis pavasario
cituoti visą pastraipą ir tada bus aišku.
Perkūną, taip pat vadinasi ir
Rima Vasylienė, Darien
pavasario žalumos
šventė
„Ant Landsbergio ir A.Butkevičiaus sąžinės guli sausio trylikto
balandžio mėnesį. Scenoje irgi
sios aukos, nes vienam sumanius, o kitam įsakius kelios dešimtys
matysime Clevelando mo—
pasieniečių buvo perrengti ir įleisti į televizijos bokštą. Tai jie
ksleivių tautinių šokių grupę
šaudė į minią iš viršaus žemyn. Kokia nesąmonė po to tvirtinti,
„Švyturys", kuri ruošiasi liepos
mėnesį dalyvauti Čikagoje ren—
kad šturmuotojai, šaudę iš apačios į aukštai pasislėpusius gynėjus
giamoje XII tautinių šokių
tuščiais šoviniais, galėjo bokšto papėdėje sužeisti susirinkusius
šventėje.
žmones. Aš pats savo akimis mačiau, kai nuo asfalto atšokusios
Nepriklausomybės šventę pra—
kulkos rekošetavo pro mano kojas. Apie tai man pasakojo ir spau
dėsime 9:45 v.r. vėliavų
doje teisybės ieškojo keli nukentėję pasieniečiai ir nieko negalėjo
pakėlimu prie Dievo Motinos
įrodyti, nes buvo išbraukti iš gynėjų sąrašų. Viskas vyko lyg lapių
Nuolatinės Pagalbos šventovės
medžioklėje - vienas įpykdė, kitas įvykdė ir dabar yra kam gėles
(18022 Neff Rd.). Mišios Dievo
Motinos šventovėje 10 v.r.
padėti."( Vyt. Petkevičius Durnių laivas. Vilnius, 2003m., p. 78)
(giedos „Exultate" choras) ir Šv.
Jurgio bažnyčioje 10:30 v.r. Pa—
grindinė minėjimo dalis —
meninė pmgrama bei prelegento,
Šiems galvosūkiams reikia
Kun. Eugenijus Gerulis atsiun—
International Services Center
jm
te įvairių žodžių ieškojimui, arba, susirasti degtukų.
direktoriaus Algio Rukšėno
Ant stalo guli trys degta&2& Ne
kaip jis pats vaizdingai rašo —
kalba — įvyks 1 vai. p.p.
darbo „smegenų veiklai" — 31—ną vieno degtuko nepigfdeslami,
Lietuvių namų salėje, 877 E.
galvosūkį. Tad mums nieko kito padarykite iš t n j ų f ^ l p p r i s .
185 St.
Laužyti degtukų negalima**
nebeliko, kaip pratęsti šį
Minėjimo rengėjai — JAV LB
galvosūkių — žaidimų kon—
Clevelando apylinkes valdyba
Pasiūlykite
savo draugi;;
kursą,
kuris
susidės
iš
ir ALT Clevelando skyrius —
pokštą : padėkite ant stalo t n s
dešimties užduočių.
maloniai kviečia visus dalyvauti.
degtukus, paprašykite prlttėti
Šeštoji užduotis: sugalvoti
dar du taip. kad gautų ašfctfnžo—džius,
kurie
baigiasi
Vaiva Bučmytė
nis. Laužyti degtukų nffį»lltria
galūne — pa, — žė, ir — ža.

Galvosūkiai

obuolį. Tą vakarą jis bent min—
timis prabudėjo su namiškiais.
Gruodžio 30-ąją mane pasi—
kvietė į atskirą kalėjimo admi—
nistracijos kambarį ir pranešė,
kad ruoščiausi namo. Grąžino
drabužius. Žiūriu, kad mano
kepurės dirželis perpjautas,
matyt, kažkam nagai paniežtė—
jo. Mobilusis telefonas, aišku,
jau buvo išsikrovęs. Mano gry—

Los Angeles lietuvių telkinys
Naujuosius
metus
pradėjo
šauniais Naujųjų metų rengi—
niais.
Trečiosios bangos lietuviai
susijungė su antrąja , surengę
2004 -ųjų metų sutikimą pa—
rapijos salėje.
Taip puikiai išdekoruota salė
buvo visiems maloni staigme—
na. Puikus maistas, įdomi
vakaro
programa
nuteikė
žmones linksmintis iki „ryto
gaidžiai " sugiedojo. Vyresnieji
antrabangiai, taip vadinami ,
.senior citizens", negalėję daly—
vauti Naujųjų sutikime, nutarė
surengti simbolinį jų sutikimą
sausio 4d. dienos metu , daly—
vaujant nemažam būriui tre—
čiosios bangos lietuvių. Šios
šventės programą įdomiai vedė
Šiaulių dramos teatro aktorė
Olita Dautartaitė. Visus svei—
kino Lietuvos
respublikos
Garbės konsulas Los Angeles,
Vytautas Čekanauskas. Svečių
tarpe — kun. A.Saulaitis,
sukalbėjęs maldą.
Buvo nepamiršti ir visi Vy—
tautai ir Genovaitės bei sausio
mėnesį gimusieji. Visi apdova—
noti gėlytėmis, šventės meninę
programą atliko jaunieji baleto
šokėjai. Naujai susiorganiza—
vusi kaimo kapela ir moterų—
mergaičių
vokalinė
grupė
linksmino visus dalyvius. Šo—
kėjai nepavargo ir ilgai dar
miklino kojas. Iki vėlyvo po—
piečio
tęsėsi
ši
neeilinė
švntė.Niekas neskubėjo skirs—
tytis, nes buvo smagu ir malo—
nu dalyvauti tokioje kultu—
ringoje aplinkoje.
Vytautas Šeštokas

Zodiakas
Vandenis
Sausio 20 - vasario 18 d.
Nuo metų pradžios iki spalio
mėnesio nebus labai opti
mistiškas laikas. Pakaks ne tik
objektyvių problemų - teks su
kuo nors atsisveikinti, išsiskirti, gal
per neatsargumą prarasti ilgai
kauptus pinigus. Didžiausia
problema gali būti jūsų požiūris
į viską, kas vyks. Iki rugpjūčio
sėkmė dažniau
nusišypsos
tiems, kurie dirba sistemingai,
pagal planą, kurie yra tvarkingi,
sąžiningi, kruopštūs bei darbš—

sunkias, metalu
kaustytas
duris ir pasakė — „You free".
Nespėjau atsigrįžti, kai durys
jau buvc užsivėrusios. Pasi—
jutau lyg benamis šuo. Nei ko
paklausti plyname lauke naktį
— kurioje pusėje miestas, k u r
autobusų ar geležinkelio stotis.
Tolumoje įsižiųrėjęs pamačiau
judančius žiburėlius ir pa—
traukiau ton pusėn. Bandžiau
stabdyti kokį automobilį — vel—
tui. Nė vienas nestojo. Nuėjęs
apie 15 kilometrų, apsidžiau—
giau - degalinė...Radau kiše—
nėję porą dolerių, k a n k i n o
troškulys. Nusipirkau plasti—
kinį „Sprite" butelį. Degalinės
darbuotojas pasakė, k a d iki
artimiausio miesto ne mažiau,
kaip 15 mylių. Jis užtikrino,
kad ten aš galėsiąs ,,Wal
Mart'e" išsikeisti savo čekį į
grynuosius pinigus. O dar geriau,
kad t a s prekybos centras dirba
per naktį. Kai pagaliau nuk—
lampojau tą tolybę, sužinojau,
kad čią negalėsiu čekio išsi—
gryninti. Laimė, kad turėjau kre—
ditinę kortelę. Norėjau išsiimti
400 dolerių, bet nedavė. Pa—
siėmiau leidžiamą sumą, o Ii—
kusią galėjau gauti tik po 12
valandos nakties. J u k reikėjo ir
bilietą nusipirkti į Chicago'ą.
Lėktuvu negalėjau skristi, nes
neturėjau jokio tinkamo doku—
mento. Man čia leido pasikrauti

mobilųjį telefoną. Nusipirkau
šį tą užkąsti, bloknotėlį, pieš—
tukų, žemėlapį. Pagal žeme—
lapį supratau, kad buvau a p 
vaikščiojęs nemažiau 50 kilo
metrų. Buvau taip sušalęs, kad
n e t nusipirkau trikotažines
kelnes ir tuoj pat apsivilkau ant
viršaus. Taksi važiavau toliausiai
iki autobusų stoties. Naujieji
metai mus pasitiko Missouri
valstijoje, San Louis mieste. Pa—
spaudėme ranką su maloniu
juodaodžiu, vykusiu tuo pačiu
autobusu Paryčiui išlipau bun—
dančioje Chicago'je.
Kai susitikau su žmogumi, ku
ris parvairavo mano „Truck'ą",
vėl netekau žado. Jis papasakojo,
k a d automobilio durys buvo
išlaužytos, viskas viduje bar—
bariškai išdraskyta - jokių są—
skaitų, mano 1200 dolerių če—
kio, kurį buvau gavęs už anks—
tesnius reisus, jokių vairavimo
teisių, žemėlapių, kelionės la—
pų, sąskaitų... ir nė vieno dėl to
kalto.
Nuoširdžiai dėkoju advokatui
Aureliui Butvilui už dideles
pastangas bei jo sekretorei Mo
nikai, kurie man padėjo vėl
pasijusti žmogumi. Dabar — ii—
gas laukimas, teismo...
Patariu visiems, ypač nele
galiems, dirbantiems panašų
darbą, įsisiūti kokį šimtą
dolerių į drabužių klostę...

Įspūdinga viešnagė
Praeitą vasarą
man teko didelė
laimė
viešėti
Čikagoje. Tariu
„ačiū"
mano
m i e l i e m s
d r a u g a m s
Aldutei ir An—
tanui
Sūnai—
čiams, kurie pa—
kvietė ir pado—
vanojo šią kelio—
nę. Mums, gyve—
n a n t i e m s Lie— p l i P
tuvoje ir išken—
tusiems 50 metų
priespaudą,
A m e r i k a visą l a i —
k ą a t r o d ė SVaio

Aldona tr Antanas Sūnaičiai su Terese Černeckiene (destneje) čika—
^ e 2003 metais prie Bukingham fontano

nių šalimi — žmonės laimingi,
sotūs, džiaugiasi gyvenimu.
Skrendu į tą laimingąją šalį, o
širdy — virpulys, nors puikiai
žinau, kad pateksiu į draugišką
ir šiltą mano mielų d r a u g ų
glėbį. Mano gyvenime tai tokia
pirma didelė ir, gražiom sva
jonėm apipinta, kelionė. Tiesa,
buvo dar viena kelionė, kai a š
buvau maža mergaitė, mudvi
su Mamyte gyvuliniais vago
nais dardėjom į šalto Sibiro
platybes. Liko išdraskyta tė—
viškė, išdraskyta šeima... Nu—
purto šaltas šiurpas, pro lėktu
vo langą matau debesų patalus
— dėkoju Dievui už šitą kelionę,
tai man didelis atpildas už
vaikystės ir jaunystės skriau—
das.
Koks šiltas susitikimas — a š
laukiama ir mylima. Įžengiu į
gražius ir jaukius Aldutės ir
Antano n a m u s . Prieš mano
akis kitoks žmonių gyvenimas.
Džiaugiuosi už savo draugus, jų
artimuosius.
Didelė ir graži Čikaga — daug
važinėjom, daug p a m a č i a u .
Atšventėm Antano gimtadienį,
pabuvojom įvairiuose rengi—
niuose lietuvių Centre. Gi
žėjausi miestu ir jo apylinkėmis.

Teko didelė garbė susitikti su
Lietuvos kudirkaičių organi
zacijos rėmėjais ir globėjais T.
J. Kučiais ir A. A. Griniais.
Ačiū jiems už malonią viešnagę
jų namuose, ačiū už domėjimąsi
ir rūpestį Lietuvos kudirkai—
čiais, ačiū už norą, kad Lietuvos
vaikai eitų doros ir tiesos keliais,
kad V. Kudirkos idėjos juos
skatintų siekti idealo, tik doro
ir aukšto.
Tai jūsų, Aldute ir Antanai,
dėka aš galėjau susitikti ir
p a b e n d r a u t i su šiais, visoje
Lietuvoje labai gerbiamais,
žmonėmis.
Taip greitai slenka dienos, tai
pačios šviesiausios ir laimin
giausios mano dienos. Manęs
laukė Lietuva, mano mokiniai,
mano kudirkaičiai.
Sudiev, didingoji Amerika, su
ašarom ir dėkingumu apkabinu
savo brangiuosius ir geruosius
draugus. Tegul Dievas laimina
J ū s ų n a m u s , šeimas, tegul
J ū s ų pastogėje visuomet būna
gera ir ramu.
Širdingiausias ačiū. Lauksiu
J ū s ų Lietuvoj.
T. Černeckienė
Marijampolė

tūs, saugo sveikatą. Sudėtin—
gas bus sausis, vasaris, kovas.
Kovo pabaigoje atsigausite, pa—
judėsite iš mirties taško.
Puiki bus balandžio pradžia.
Turėsite galimybių pataisyti
pašlijusius reikalus ir sveikatą.
Gegužę galima įtampa šeimoje
Šie metai bet kokiu atveju pa—
tikrins jūsų santuokos tvir

tumą Krizė, kai būsite nepa—
tenkinti viskuo, kai teks keisti
sprendimus, net gyvenimo sie—
kius, tęsis ilgai. Vis dėlto ji baig—
sis ir spalį aiškiai pajusite, kad
viskas eina geryn. Staiga vis—
kas pasikeis į gera. J ū s ų lauks
didele sėkmė kylant karjeros
laiptais. Tik būkite k a n t r ū s ,
mokėkite išlaukti.

