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Žiemų nykiai atrodo pušynuo
se bei ąžuolų paunksmėse
skendinčio Beverly
Shores
miestelio besidriekiantis paplū
dimys. Jei nežinotum, kad čia
Indianos valstija, sumaišytum
su Lietuvos Baltijos pajūriu.
Rūsčiai banguoja Michigan'o
ežeras. Pakrantės smėlyje vien paukščių užšalusių pėde
lių ornamentai. Lig šiolei tikros
žiemos nebuvo... Prie geležin
kelio stoties savo melsvu ne
dideliu „Truck'u" pasitinka čia
jau daugiau kaip du dešimt
mečius gyvenantis dailininkas
Jurgis Daugvila.
MIESTELIS - PARKAS
Pirmiausia užsukame pasiimti
spaudos į stūksantį vienišą pa
statą - paštą, virš kurio plaiks
tosi Amerikos vėliava. - Iš čia
kasdien pasiimu spaudą, laiš
kus. - sako dailininkas. - Mat,
mūsų gyvenvietėje nedaug kas
nori viešai skelbti savo adresų,
tad geriau pasiimame patys. Važiuojame siauru vingiuotu
keliu, kurio abiejose pusėse re
tai išsibarstę namai - nesukišti
kaimynų vienas prie kito. kaip.
pavyzdžiui. Chicagoje. Prie as
faltuoto kelio, palei ežero pa
krantę, dar ne taip seniai stūk
sojo daug namų. Dabar belikę
tik keli. Paežerėje j a u nelei
džiama statytis naujų. Griau
nami seni. kad neužstotų gam
tovaizdžio. Juk pravažiuojantys
gali grožėtis atsiveriančia di
dinga ežero panorama. Tarsi
skaitydamas mano mintis, Jur
gis Daugvila pridūrė, kad šioje
vietoje ežeras klastingas. Jis
pasiglemžė nemažai žmonių.
Dailininkas rodo miestelio įžy
mybes: modernią bažnyčią, ku
rioje vieną kartą per mėnesį
vyksta pamaldos lietuvių kal
ba; privažiuojame savotiškai
įdomų, stilizuotą metalo pa
minklą, stovintį balos viduryje.
Šį skulptoriaus Juozo Bakio
kūrinį buvo sumanyta pastatyti
būtent čia. J u k jame pavaiz
duota sudužusi ..Lituanica". Ir
aplink esantis parkas pavadin
tas Lituanicos vardu. Čia va
sarą vyksta įvairūs renginiai, į
kuriuos renkasi ne tik Beverly
Shores gyvenantys lietuviai.
bet atvyksta nemažai ir svečių
iš Chicago's. Miestelyje, kurį
būtų geriau vadinti parku, se
niau būdavo didele, graži pradi
nė mokykla, vėliau ją nugriovė.

} •> Buvo
l a i k a s , kai
savo d a r b u s
net už dyką
atiduodavau,
bet dabar jau
nenoriu.^ •

Toje vietoje pastatė gyvena
muosius namus. Mažai čia beli
ko jaunų žmonių ir vaikų. Mo
kinukai dabar vežiojami mo
kyklos autobusu į didesnes
žmonių susitelkimo vietas.
Prieš keletą dešimtmečių Be
verly Shores gyvendavo labai
daug lietuvių, bet dabar jų
beliko vos ketvirtadalis. Čia
taip ramu. tik kai kada prašvil
pia vietines policijos automobilis.
UŽ LANGŲ — PAUKŠČIŲ
TURGUS
Dailininko Jurgio Daugvilos
namas gerokai skiriasi nuo
įprastų tokiam gamtovaizdžiui.
Jis gana savotiškos architek
tūros, suprojektuotas paties
šeimininko. Gerdama kavą vir
tuvėje,
negalėjau atitraukti
akių, atsigrožėti per stiklinę
sienos dalį visai nebaugščiais
spalvingais paukščiais. Jurgis
jiems išdrožinėjo labai origi
nalių, meniškų lesyklų, kurios,
rodos, tiktų tik išrankaus sko
mo rojaus paukščiams. Nesun
ku atspėti, stebint sparnuočių
hierarchišką pasiskirstymą, jų
„šnekesius" - kas neabejotinai
prisideda prie dailininko įkve-

pimo. Vos tik spėjo atskristi
gražuolių raudonų kardinolų,
su kuodeliais ant galvų, porelė,
tuoj juos. be jokių skrupulų, nu
vijo įžūlūs, bet labai gražūs mėlynmargiai paukšteliai. Visą
dieną tokie turgūs vyksta po
langais. - O kiek čia ateina stir
nų... Jos gana įkyrios, lenda
vos ne per langus, — pasakoja

Jurgis. — Čia pilna voverių,
meškėnų, barsukų. Yra net vėž
lių. Tokia tyluma aplink, kad
net ausyse spengia. Dailinin
kas gyvena su žmona Aleksan
dra. Trys jų suaugę vaikai su
šeimomis įsikūrę Chicago's
apylinkėse. Atvažiuoja aplan
kyti tėvų per šventes. Daugvi
los irgi pas juos kai kada išsi
ruošia, bet Jurgiui nepatinka
šventadieniais sėdėti už vairo,
kai keliuose baisi automobilių
grūstis. Prisiminė jis namo sta
tybos pradžią. Pasirinkti skly
pą tada nebuvo jokios proble
mos ir tai kainavo nebrangiai.
Dabar Beverly Shores gyveni
mas pabrango. — Kažkada
mokėdavome nedidelius mokes
čius už sklypą - 100 dolerių per
metus, o dabar kasmet už du
tuščius - 800. Čia dabar negali
statytis namo viename sklype,
reikia - trijų, kad liktų erdvės.
O sklypų kainos jau — kosmi
nės. Kai viskas brangsta, rodos
ir pensija mažėja, — mąsto 83
metų dailininkas. — Daugvilų
namai, galima sakyti, įvairių
meno kūrinių muziejus. Čia
tiek daug lietuviškos dvasios.
Visa galerija Jurgio išdrožinėtų
verpsčių, įvairiausių skulptūrė
lių, paveikslų... Matomiausioje
vietoje kabo gražus, išsaugotas
daug metų, gobelenas. Jis ypa
tingas - Jurgio diplominis dar
bas. Visi siūlų atspalviai iš na
tūralių, gamtinių dažų, kuriuos
teko pačiam pasigaminti. Labai
originalus vitražas — paveik
slas, ypatingai „atsiskleidžian
tis" specialiai jį apšvietus. Tai
irgi namų šeimininko kūrinys.

DEL AMERIKOS PAAUKOJO
PARYŽIŲ
Įdomūs prisiminimai lydi
Jurgį visą gyvenimą. - Į Vokie
tiją atvykau dvidešimt vienerių
metų, — pasakoja jis. - Buvo
tada nelengva, reikėjo slapsty
tis nuo kariuomenės. Gerai,
kad patekau į prancūzų įtakos
zoną Tiubingene, kur turėjome
daugiau privilegijų, negu - vo
kiečių, amerikiečių ar anglų.
Čia veikė Čiurlionio ansamblis,
dailininkas Kazimieras Jony
nas įkūrė meno mokyklą, kuriai
pats vadovavo. Joje aš mokiau
si ketverius metus. Buvome ap
rūpinti piešimo įrankiais, gau
davome pašalpas... Iš 150 mo
kinių, apie 100 — buvo lietuvių.
Turėjome užsiėmimą, ne taip,
kaip kituose lageriuose gyvenę
žmonės - be jokios perspekty
vos. Mūsų tikrinti vis atvažiuo
davo sovietai. Turėdavome at
likti prievolę — eiti į visus ru
sų susirinkimus ir klausytis jų
melagingų pažadų. Iš Vokietijos
žmones skirstė į kitas šalis.
Vieni vyko į Australiją, kiti kirsti Kanados miškų, treti —
Belgijon, kasti anglies... Vežė ir
į Angliją, ir — Pietų Ameriką.
Aš laukiau paskutiniojo skirs
tymo. Buvau gavęs stipendiją studijuoti Paryžiuje. Amerika
iki paskutinio momento neįsi
leido Vokietijoje gyvenusių pa
bėgėlių ar čia atvežtųjų. Bet la
bai daug pastangų dėl to dėjo
žydai. Buvo skirta 300 tūkstan
čių vizų, vykstantiems iš Vokie
tijos į Ameriką. Iš jų — 200
tūkstančių teko žydų tautybės
žmonėms, o 100 tūkstančių —
įvairių kitų. Tarp pastarųjų pa
tekau ir aš. Dėl tos priežasties
atsisakiau studijų Paryžiuje.
Tada man buvo 27 metai.
VISAS GYVENIMAS KŪRYBAI
Gausybė Jurgio Daugvilos
drožinių, vitražų puošia Ame
rikos bažnyčias ir privačias so
dybas, namus. Stebėtinai daug
nukelta j 3 psl.

Listuvfii ievyne mugu...
Nedviprasmiški signalai iš Rusijos
Vytautas Visockas
Susigriebė per v ė l a i ?

Ištrūkę iš sovietų imperijos
beveik visą nepriklausomybės
laikotarpį jautėme
jos teisių parėmėjos
Rusijos kietą spaudi
mą. Daugiausiai eko
nominį. Visokios blo
kados, apribojimai,
draudimai, neratifikavimai, nepripaži
nimai... Gyvenimas ir
taip labai sunkus, juk
įvyko
perversmas,
juk
staiga
a t s i d ū r ė m e laukiniame kapi
talizme, o -čia' dar buvusios
šeimininkės
kieta
ranka:
norėjote
laisvės,
savaran
kiškumo - sekite, džiaukitės.
Naftą, dujas pirksite pasau
linėmis kainomis, guzą, ne mi
l i j a r d u s už p a d a r y t ą žalą
gausite, muito mokesčius mo
kėsite tokius, kad ekonominę
naudą matysite kaip savo au
sis... Ir taip toliau, ir taip toliau.
Tada aš daug kartų ir pa
galvodavau, ir garsiai pasaky
davau: mūsų laimė, kad jie taip
elgiasi, tarsi kokie ne mūsų, o
savo šalies priešai. J u k jeigu
būtų buvę kitaip, jeigu jie su
mumis draugiškai, paslaugiai,
padoriai, kaip Vakarų valsty
bės, kaip Amerika — mes jau
senai būtumėm "sutirpę" iš
laimės. Vargom, skurdom (var
gstam, skurstam!), bet vis tiek
ilgai Rusijos bijojom, kaip blo
gio imperijos, kaip šalies, kuri
kenkia, skriaudžia, todėl nerei
kia su ja susidėti. O jeigu ji
būtų su mumis kaip Vakarai su nuolaidomis, su labdara, še
kit, imkit, pigiau, daugiau...
Skurdžiausi Lietuvos žmones
būtų šluote nušlavę kelią atgal
į ten, kur gyvenome pusę šimt
mečio.
Mūsų laimei, Rusijos politi
kai pasirinko ilgesni, brangesnį
kelią ir mūsų vos neprarado.
Sakau „vos", nes pagaliau jie
susigriebė. Kai mes atsidūrėme
prie pat Europos Sąjungos,
NATO slenksčio. Beveik per vė
lai susigriebė. Mes dar galėtu
me peržengti tą slenkstį, jeigu
sugebėtume pasipriešinti nau
j a u s i e m s dvidešimt pirmojo
amžiaus Rusijos siekiams, pia
nams, ketinimams. \ tai Rusija,
ironiškai šypsodamasi, galėtų
atsakyti
labai
lakoniškai:
..Jeigu..."

Daugybe medžio drožinig žiemoia"
autoriaus Jurgio Daugvilos namuose
.Gyvenimas Beverly Shores • pabrango'. — sako dailininkas J Daugvila
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Lietuva - j posovietinę
erdvę

Pastaruoju metu Lietuvos
ateitį dažnai matome įvairių
Rusijos tarnybų, politikų, poli

tologų akimis. Gruzinės aiškia
regės pranašystes pakeitė žy
miai patikimesnės ir grės
mingesnės Lietuvos (ir ne tik!)
ateities vizijos. Visi j a u
žinome politologo, stra
tego, Kremliaus poli
tinio analitiko S t a 
nislavo
Belkovskij
pavardę, daugelis su
sipažinę su jo vado
vaujamos
Naciona
linės strategijos t a 
rybos parengto doku
mento projektu, kuria
me sakoma, kad Ru
sijos prezidentas V. Putinas j a u
sukūrė valdomąją demokratiją,
kad dabar nėra subjektų Ru
sijoje, kurie galėtų veikti ne
priklausomai nuo prezidento ir jo
administracijos
sprendimų.
Naujojo, antrojo, būsimojo Pu
tino uždavinys - sukurti di
džiąją Rusiją, paversti ją superregionine valstybe. Istorija po
sovietinės erdvės likimą patiki
Rusijai. Sovietų Sąjungos iš
nykimas iš pasaulio žemėlapio
negali nei sunaikinti, nei su
tramdyti šimtmečiais susida
riusių glaudžių ryšių tarp vals
tybių ir tautų, rašoma projekte.
Dabar Rusija, turėdama tą mo
ralinę, istorinę atsakomybę už po
sovietinę erdvę, turi tą posovie
tinę erdvę ir prižiūrėti, ne
vengti nei politinio spaudimo
priemonių, nei bet kokių kito
kių, idant čia būtų ginama
tvarka ir teisingumas. Lietuva,
Latvija ir Estija į šią posovie
tinę erdvę įeina.
Ponas S. Belkovskij įspėja,
kad jis nėra koks Kremliaus
patarėjas, kad visi jo patarimai
paviešinami, jais gali pasinau
doti bet kas. O Lietuvos politi
kos poveikio mechanizmas y r a
absoliučiai demokratiškas. Po
litologas mano, kad šiandien
Pabaltijo šalys yra suinteresuo
tos Rusijos teikiamomis eko
nominėmis galimybėmis. Visų
pirma tai prekių ir kapitalo
tranzitas per Lietuvą, kitas
Baltijos šalis. Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje gimstantis eko
nomikos elitas yra suinteresuo
tas bendradarbiauti su Rusija.
O bendradarbiavimo principas
- politines nuolaidos, už tai
gaunant ekonominių nuolaidų.
Niekas nesikėsins į šių valsty
bių nepriklausomybę, ramina
politologas, tačiau gali būti kei
čiami santykių su jomis pag
rindai. Šitaip reikia atsverti
amerikietiškąjį kolonializmą,
kuris net blogesnis už sovietinį.
Rusija su jai palankiu, pavyzdžiui, lietuviškuoju elitu, gali
atsverti amerikiečių įtaką, danukelta į 3 psl.
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Sportuokime

ra ir profesionaliojo sporto or
ganizuotumu. Pamačiau, kad
j a u nuo mažų dienų šeimose
Algirdas Vitkauskas
įgyjami
pirmieji
sportinių
treniruočių, profesionalaus po
Kūno kultūra ir sportas, kaip
žiūrio į sportą, fizinės kultūros
Lietuvoje, taip ir čia, Ameriko
pagrindai. Mūsų tautiečiams
je — neatskiriama mūsų kultū
reikia skubiai mokytis ir per
ringo gyvenimo dalis. Tik, jei
dar nepasiektos šeimyninės ir
imti bei {gyvendinti šias gra
mūsų mažoje Lietuvoje kiekvie
asmeninės kūno kultūros fan
žias ir labai reikalingas sveiko
nas talentingas sportininkas —
tastikos: čia kiekvienas tėtis —
gyvenimo
būdo
tradicijas.
aukso vertės, ir kiekviename
treneris, moralinis įkvėpėjas ir
Sportuojanti šeima — darnus,
stengiamasi matyti bei daryti
mokytojas, o m a m y t ė — šeimy
sveikas, kultūringas, užsiėmęs
potencialų olimpinį, pasaulio ar
ninės k o m a n d o s vadybininkė
ir mokantis planuoti laiką, ko
senojo Europos žemyno čempio
— ji ir maitintoja, ir tvarkos
lektyvas. Tokių šeimų vaikai
ną: kad būtų garsinamas Lie
palaikytoja, ir, reikalui esant,
labai retai nukrypsta nuo nor
tuvos vardas, kad pasaulis
gydytoja, o svarbiausia — ma
malaus gyvenimo kelio, tokiose
žinotų apie gabią, darbščią ir
mytė. Tokio nuostabiai gražaus
šeimose sukuriamos
gražios
kūrybingą lietuvių tautą; tai
ir įtikinančio sportinio entu
sveiko gyvenimo tradicijos, per
čia — Amerikoje viskas remiasi
ziazmo n e r a s i nė vienoje kitoje
imamos iš kartos į kartą.
šeima, jos ekonomika ir jos vi
pasaulio šalyje. Be viso šito,
dine ir fizine kultūra bei auk
tuo pat m e t u visose universi
Ar t a r p sportuojančio
lėjimu, tik vėlesniuose gyveni
tetinėse sporto bazėse, profesio
jaunimo yra lietuvaičių? —Yra,
mo etapuose atsirenkami talennalaus sporto — aukščiausio
tačiau dažniausiai iš antrabantingiausieji įvairioms rinkti
sportinio meistriškumo sporto
gių kartos, kuri j a u spėjo su
nėms iki nacionalinių — olim
klubuose ir jų
stadionuose,
augti su amerikietiška kultūra
pinių. Kaip būna miela ir gra
pamatyti d a r šimtus tūkstan
ir papročiais.
žu pasidairyti kiekvienų metų
čių ypatingai gerai išvystytų ir
Gaila, kad trečiabangių vaikų
gegužės ar rugsėjo mėnesiais
parengtų pasaulinio lygio spor
tose didžiosiose sporto šventėse
po visas Amerikos sporto bazes,
tininkų. Tai — amerikietiško
dar beveik nesimato. Mat, pa
centrinius ar mokyklų stadio
futbolo profesionalai, futboli
starieji dar labai stokoja laiko
nus, kai į juos ima plūsti tūks
ninkai, beisbolininkai, krepši
ir pinigų savo atžaloms. Tai na
tančiai ar šimtai tūkstančių,
ninkai, ledo ritulininkai, golfit ū r a l u , nes j a u n o s lietuvių
gal net milijonų sportiškų šei
n i n k a i , t e n i s i n i n k a i ir kiti,
šeimos čia dar kuriasi: daug
mų. O jos — su gražiomis ir
pajunti, k a d tik galingiausios
dirba, ,,gamina" pinigus, sku
tvarkingomis sportinėmis uni
ir išvystytos ekonomikos šalyje
biai perka butus ar namus,
formomis aprengtais trime
gali
būti
visuotinis
toks
„mašinas — kojas", kaip būti
čiais - penkiamečiais savo
a u k š t a s s p o r t i n i s lygis. Tai
niausias judėjimo ir gyvenimo
vaikučiais
— būsimaisiais
gerai išsivysčiusi ir parengta
priemones.
Iš paskutiniųjų
futbolininkais, beisbolininkais,
įvairiausiems gyvenimo sunku
stengiasi savo vaikučius kiek
krepšininkais, plaukikais, leng
m a m s nacija.
vieną savaitgalį vežioti į lietu
vaatlečiais, golfininkais, teni
viškas mokyklas, vardan lietu
Per kelis pastaruosius metus
sininkais, ledo ritulininkais,
vybės išsaugojimo. Taip nelieka
aplankiau ne vieną sporto bazę
dailiojo čiuožimo ir daugelio ki
laiko papildomo vaikų ugdymo
Naperville, L e m o n t e , Aurora,
tų sporto šakų atstovais. Tai
bei lavinimo programoms. Gal
Čikagoje ir nuoširdžiai gėrė
kažkas iš mums — lietuviams jausi amerikiečių fizine kultū
ir nieko baisaus, nes tai

Keliaukime, nesenkime!
Roma Goodwin
Mėgstu keliauti.
Praeitą
vasarą, apsilankiusi Lietuvoje,
su ekskursija vykau po Europą.
Saulėtą vasaros rytą
autobusas „Napoleonas" su 24
turistais iš Panevėžio pajudėjo
Italijos link. Kelionės trukmė
numatyta dešimčiai dienų.
Įpratę taupyti, įpratę prie savo
maisto, lagaminus prisikrovėm
dešrų, kumpių, lašinių, dar
žovių, termosus kavos ir šiaip
kavos, lietuviškos duonos ir t.t.
Po pirmos paros, anksti rytą
mes — Vengrijos sostinėje Bu
dapešte. Gražus ir didingas Du
nojus. Nuostabūs Karalių rū
mai, įdomus ir nepakartojamas
senamiestis. Pasigrožėję Buda
peštu, pasukome Balatono eže
ro link. Ežere nuplovę dienos
nuovargį, keliaujame toliau.
Kalnai, vingiuoti keliai, kalnų
tuneliai... Vykstame Venecijos
pusėn. Venecija - viso pasaulio
turistų labiausiai lankoma
vieta. Kasmet po kelis milijo
nus jų aplanko šį vandens
kanalų, siaurų gatvelių, su
jungtų tiltais, tilteliais, miestą.
Šv. Morkaus aikštėje visada
keletas tūkstančių turistų ir
gal tiek pat balandžių... Ap
silankyti Venecijoje ir nepa
plaukioti gondolomis, neišgirsti
serenadų —• tai tas pats, kaip
nebūti ir nepajausti šio miesto
pulso.
Itališki ledai mums
pažįstami dar iš Lietuvos laikų,
bet Italijoje reikia paragauti
tikrų itališkų ledų. Aišku ir
kaina, ..tikra". —
Lietuvoje
porcija kainuojanti 1— 2 litus,
Italijoje - 8 doleriai (33 litai )...
Vakare, dar kartą pasi
grožėję miesto panorama, pilni
ilgam neišblėstančių įspūdžių,
paliekame Veneciją ir vykstame
toliau. Rytą mes jau maudomės

Apeninų pusiasalio jūroje. Pa
s i s t i p r i n ę lietuvišku m a i s t u ,
paskaninę jį itališkais pomido
rais, k e l i a u j a m e toliau. S a n
Marinas — valstybė valstybėje.
A u t o b u s u neužvažiuosi. Turi
kopti k a l n ų takeliais, keltis lif
tais, kol pasieki San Marino
centrą. Kaip visada, turistui
įdomu įsigyti kokį suvenyrą,
tad p a r d u o t u v i ų a p l a n k y m a s
neišvengiamas. Kokia Italija be
itališko vyno? Įvairiomis kalbomis
išrašyti užrašai kviečia ragauti
vyno. O, kaip įdomu! Lietu
viškas u ž r a š a s skelbia: „Sveiki
atvykę", „ R a g a u k i t e itališką
vyną". Kaipgi n e p a r a g a u s i ,
kaipgi nepirksi?!
P r a v a ž i a v ę Apeninų kal
nus, išsimaudę jūroje, atsidu
r i a m e g a r s i a j a m e Neapolyje.
„Neapoli, t u numylėtas, mies
tas žavingas, miestas saulėtas",
— s k a m b a ausyse dainos žo
džiai. Kopiame Vezuvijaus krate
rio link. J a u s m a s keistas, įdo
mus. Sužinome, kad Vezuvijus
pirmą k a r t ą išsiveržė dar prieš
Kristų, lava užliejęs Pompėją,
kurioje d a r ir dabar vyksta ka
sinėjimo darbai. Turistai gali
pasivaikščioti atkastomis Pompėjos gatvėmis. Tie, kurie ko
piame, t u r i m e po lazdą, kurią
nusipirkome dar prieš pradė
dami kopti. Mūsų gretos pa
laipsniui retėja, kopti darosi vis
sunkiau. S a k a u sau - negali
n e p a m a t y t i to stebuklo. Tad
pirmyn!
Pasigrožėję Neapoliu, su
valgę itališkos picos, vėl ke
lionėn. Taip pasiekiame Romą,
padavimais ir legendomis api
pintą Italijos sostinę. Garsusis
Koliziejus, fontanų gausybe ir
grožybe. Panteonas, Venecijos
aikšte, Mikelangelo laiptai. An
gelų r ū m a i . Visko nesummesi.
D a r viena valstybė valsty-

pakeičiama dviratukais, ried
lentėmis ar kitais žaidimais,
papildan-čiais vaikų
aktyvųjį
gyveni-mą. Be to, kiekvienas
lietuvis tėvas savo namuose
prie ga-ražo įrengia krepšinio
stovą su lanku ir- padovanoja
savo vaikams
krepšinio
kamuolį: kad
augtų saboniukais.
ša-rūniukais ar
žydrūniukais
— mes gi,
krepšininkų tauta.
***
Čikagos lietuvių krepšinio
lygos varžybose, skirtose Vasa
rio 16- ajai, dalyvaus devynios
komandos. Varžybos prasidės
vasario 8 d., o iškilmingas jų
atidarymas, kuriame žada da
lyvauti ir LR ambasadorius
Vygaudas Ušackas, — Vasario 15tąją, Lemonte. miesto sporto cent
ro salėje, - 127 gatvės vakarinėje
dalyje.
„Lituanicos" futbolininkų ats
kirai pristatyti nereikia— ne
tik gyvenantys aplink Čikagą
žino, pažįsta, lankosi varžybo
se. Juos žino visa lietuviškoji
Amerika. ..Dalyvaudami Čika
gos žemės aukščiausios lygos
futbolo žiemos varžybose, lai
mėjome ketverias rungtynes, o
vienerias, pačias geriausias — su
jugoslavais, sužaidėme lygio
siomis ir pirmaujame lygoje" —
praneša treneris Gediminas
Jarmalavičius.
Tačiau ne vien krepšinis ar
futbolas yra mūsų tikėjimas ir
mūsų sportas. Šaškių ir šach
matų entuziastai, prisiminkite
— Tėvvnėįe būdavo gražios

bėje - Vatikanas. Šv. Petro aikštės kolonos lyg rankomis
apkabina tikinčiuosius. Garsioji katedra, kurioje amžinam
miegui atgulę buvusieji popiežiai. Ar gali viską aprašyti,
kai įspūdžių tiek daug, kad nė nežinai nuo kurio pradėti...
Kelionė jau gerokai įpusėjusi, sukame namų link.
Pakeliui Verona - Romeo ir Džiuljetos meilės miestas.
Aplankome Džiuljetos kapą. pastovime po balkonu, iš kurio
ji klausėsi ilgesingų serenadų ...
J a u tiek metų svyrantis Pizos bokštas, kad ir stip
riais lynais sutvirtintas, toliau svyra... Florencija su
didžiausia Italijoje renesanso kolekcija. Kad užkoptume į
šv. Marijos katedros bokštą, nuo kurio atsiveria miesto pa
norama, reikėjo įveikti 463 laiptelius.
Nors ir pavargę, bet kupini įspūdžių leidžiamės na
mo. Kelionės vadovė Roma Žilinskienė, vairuotojas mūsų
kelionę paįvairina linksmais pasakojimais apie keliautojų
nuotykius. Nuo alkio mus gelbėjo lietuviški lašiniai. Ita
lijoje viskas labai brangu. Pvz., slyvų kilogramas kainavo
35 litus...Skaičiuojant lietuviškais pinigais, tai labai ir laPravažiuojame

prfeipe-3rls«Ė9e šviežių gry
bų. Š t a i ir l i e t a v a ,• Vlaį
aoTS ir fiziškai pavargę,
laimingi a p l a n k ę to
kias turtingas ir įdoirtias šalis. Kelionė k f ^ S ,
buvo nepakartojama.

susirašinėjimo arba laikraš
čiuose skelbiamų uždavinių
sprendinio varžybos, {kurkime
pastoviai veikiantį tokį kampe
lį ir mūsų laikraštyje: turėsite
malonaus ir patrauklaus už
siėmimo laisvalaikiu. O šiandie
niniame, kompiuterizuotame,
amžiuje susirašinėjimo var
žybos galėtų aprėpti viso pa
saulio lietuvius, šių sporto šakų
mėgėjus. Taip galėtume iš
aiškinti pajėgiausius. įgvti meist
riškumo vardus. Prie redakci
jos įkurkime šių sporto šakų
sekcijas (gal elektronines —
kompiuterines) ir nedelsiant
pradėkime veikti.
„Bičiulystės" redakcijos Spor
to skyrius drauge su atskirų
sporto šakų entuziastais galė
tų prisidėti organizuojant susi
rašinėjimo -— korespondencines, mažiausiai lėšų ir organi
zacinio laiko reikalaujančias, epaštu susirašinėjimo varžybas.

K O N C E R T Ų

„Už tuos, kurie..."
Stefa Tameševičienė

DĖMESIO! DĖMESIO!
DĖMESIO!

Pasikeitė Algirdo Vitkausko
e-mail adresas :
huozastlmsn.com

Pirmojo Pasaulio lietuvių
išeivijos
krepšinio
baudų
snaiperių čempionato, susirašinejant internetu, elektroni
nio protokolo sukūrimui reika
lingas visuomenininkas, sporto
entuziastas - programuotojas.
Rašykite „Bičiulystės"

IS

Sausio pabaiga turtinga kon
certais lietuvių visuomenei. Kai
vieni skubėjo „Dainavos" an
samblio koncertan, kiti pa
traukė į Willovvbrook. kur žino
mas dainininkas. Lietuvos es
trados vilkas, išauklėtas dar
gerų ..Nerijos" ansamblio tradi
cijų, Edmundas Kučinskas vel ..ant bangos". Jis Čikagos
lietuviams pristatė naują savo
programą ,,Už tuos. kurie..." —
Kad jo jau niekas neaplenks
priešpaskutiniame
atrankos
nukelta į 4 psl.

K O N C E R T Ų

S A L I Ų

Išties, choro vadovas Darius
Polikaitis ir dainininkai šau
niai padirbėjo, parengdami
tokia saKvciau. ne einne gal

Edmundas Kučinskas koncertuoja
Willowbrook salėje, sausio 31d
Stefos Tamoševičienes nuotrauka

REDAKCIJA
LIGIJATAUTKUVIENĖ
redaktore
STEFA TAMOŠEVIČiENĖ
žurnalistė
VYTAUTAS VISOCKAS
žurnalistas (Lietuva)

,,Sutarsim"
Šeštadienį, sausio 31 dieną,
Moraine Valley
Community
CoBcge koncertų salėje įvyko
lietuvių meno ansamblio „Dai
nava" ir liaudies dainų at
likėjos iš Lietuvos Veronikos
Povilionienės koncertas ..Su
tarsim".
Ne itin didele salė nesu
talpino visų žiūrovų, panorusių
dalyvauti koncerte. O gaila,
ypač, kai pajauti savo kailiu,
ką reiškia likti „lauke už du
rų". Šiaip ne taip įtikinusi aky
lai duris saugojusius sava
norius budėtojus. įsmukau sal<n ir išklausiau didesnę pusę
pirmosios dalies (ilgiau pasilik
ti neleido aktyvi budėtoja gaisro atveju ji labai nuken
tėtų...). Kiti ..likusieji už durų"
apgailestaudami kalbėjo, kad
Jaunimo centre būtų tilpę visi.
Taigi, kas būtų. jei būtų... O
buvo, kaip buvo.

S A L I Ų

dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS
psichologas

kiek ir netikėtą.
programą.
Jauno dirigento ieškojimai —
visa paletė įvairiausios muzi
kos, palydimos mušamaisiais,
lumzdeliais, skudučiais, akus
tine gitara, sukelia keistą, gal
kiek neįprastą jausmą chorines
muzikos gerbėjams. Tačiau, ko
dėl ne?! Niekas nestovi vieto
je, viskas kinta. Net ir grynai
akademinio dainavimo chorai,
kamerinės muzikos orkestrai
šiandien nustebina ne vieną sa
vo naujomis formomis, naujais
ieškojimais. Kodėl neieškoti,
ypač čia, kitokiame, nei Lietu
va, krašte, kodėl neišmėginti?'
Malonu pasidžiaugti choro
atjaunėjimu — daug jaunų
balsų, jaunų veidų — puiki
..Dainavos" ateitis. Galėtų dau
giau baisingų jaunų žmonių ir
iš trečiosios bangos žmonių
įsijungti. Juk vos ne kiekvienas
esame dainavę chore, ansam
blyje. Argi mes ne iš dainų
krašto?!

LT.

dr.DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ.
korespondentė
ZITA LENKAITE — MASLE'Y
korespondentė
ALGIRDAS VITKAUSKAS
korespondentas
RAMINTA VOSYLIŪTĖ
korespondente
ALVIDAGUDĖNIENĖ
kosmetologe
EDVINAS GIEDRIMAS
www.Lithuanet.com
ADOMAS TAUTKUS
grafika
JONAS KUPRYS
techn. pagalba

Telefonas pasiteirauti:
773-585-9500
Skambinti pirmadieniais,
antradieniais ir penktadieniais
nuo 9 v. r iki 4 v.p.p
Rašyti adresu :
4545 63th Street
Chicago. IL
arba
PCBOX4102
VVheaton. IL.
60189
elektroninis paštas
bičiulyste @aol com

..Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose.
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančios*', parduotuvėse.
Prenumeratą priima ..Drau
go" administracija
•JAV ribose:
pusmečiui (26nr.) — $20
metams (52 nr.) — $40
[ Kanada :
pusmečiui
$34
metams —
$68
[ Lietuva - Europa :
pusmečiui — $12
metams $80.
Svyrantis Pizos bokštas

ET

Lietuva, Tėvyne mūsų...
atkelta iš 1 psl.
romą per blogąjį lietuviškąjį
elitą. Viskas priklauso nuo to,
kuri elito dalis Lietuvoje lai
mės. Jeigu laimės tos politinės
jėgos, kurios siekia išsaugoti
nacionalinės politikos nepriklau
somybę, jos bus labiau linkusios
bendradarbiauti su Rusija, nes
kita elito dalis siekia visiškos
priklausomybės nuo JAV arba,
kitaip tariant, visiško neprik
lausomybės praradimo. Lietu
vos nepriklausomybei grėsmę
kelia būtent JAV, o ne Rusija.
Todėl, jeigu Lietuva bus suinte
resuota nepriklausomybės iš
saugojimu, tai jos užsienio poli
tika turės būti keičiama, atsi
žvelgiant ne tik į teigiamus, bet
ir į neigiamus stojimo į Europos
Sąjungą padarinius. O tokių
bus nemažai. Atsiras įvairių
barjerų t a r p Rusijos ir Lie
tuvos. Politinio elito dalis, kuri
suinteresuota ilgalaike politine
ir ekonomine Lietuvos nepri
klausomybe, jau šiandien sie
kia bendradarbiauti su Rusija.
Štai tikrieji Lietuvos patriotai:
kurie su Rusija, kurie ne su Va
karais, tokie, kaip, pavyzdžiui,
Jurij'us Borisov'as, Rolandas
Paksas! Pagal Belkovskij - tik
lojalumas Rusijai gali išsaugoti
Lietuvos nepriklausomybę. To
kie nedviprasmiški, nevieninteliai signalai iš rinkimų kampa
nijos farsą pradedančios Rusi
jos, šalies, kurioje niekas ne
abejoja, kas taps prezidentu,
kuri taip ir nepasuko Vakarų
Europoje pramintu keliu, kuri
nesusitaike su XX amžiaus de
šimtojo dešimtmečio praradimais.
N e t u r ė k i m e iliuzijų?

S. Belkovskij's
pasako
daug, bet ne viską. Negaliu su
silaikyti nepacitavęs buvusio
Rusijos Federalinės saugumo
tarnybos papulkininkio Alek
s a n d r o Litvinenko's. kuris „ne
priklausomą" politologą papil
do: „Vien faktas, kad Lietuva ir
kitos Baltijos valstybės yra
Rusijos, kuri pastaruoju metu
ritasi link atviro fašizmo, kai

mynės, negali nekelti nerimo...
Tačiau reikia suprasti, kad net
įstojimas į NATO ir Europos
Sąjungą negarantuoja šimta
procentines apsaugos nuo agre
sijos ir kišimosi į vidaus reika
lus iš Rusijos pusės, jeigu pačio
je Rusijoje situacija plėtojasi
pagal blogiausią scenarijų...
J u m s , lietuviams, žmones iš
Rusijos valstybės saugumo pa
siūlys barterinius mainus: lais
vę—į energetikos resursus. J ū s
turėsite pasirinkimą: arba šilta
kalėjimo k a m e r a Sibire, arba
šalti n a m a i Vilniuje. Kito pa
siūlymo iš jų j ū s nesulauksite.
Tai t i k ė t i n i a u s i ą strateginė
spaudimo Lietuvai kryptis iš
Rusijos specialiųjų tarnybų, o
formos gali būti įvairios, šie
žmonės nesibodi niekuo. Jie
gali imtis bet ko, pradedant
aukštųjų šalies pareigūnų ver
bavimu, juos šantažuojant, pa
perkant, b a u g i n a n t , baigiant
provokacijomis pasienyje bei
tiesiogine agresija. O tikslas
tas pats - visiška Lietuvos vals
tybės kontrole. Būtina suprasti,
kad Vakarų politikai - pragma
tikai, ir aš j u m s garantuoju,
kad dėl Lietuvos jie su Rusija,
turinčia atominį ir bakteriolo
ginį ginklą, nekariaus. Būtent
todėl visų pirma reikia pasikliauti
savomis jėgomis ir neturėti iliu
zijų - ,mūsų tai nepalies' arba
,Vakarai m u m s padės'. Vakarai
j u m s nepadės.'"
P r a s i d e d a „šaltasis
karas"?

Lietuvoje plačiai aptarinė
jamos ir Strateginių tyrimų or
ganizacijos STRATFOR prog
nozės, ypač susijusios su Eu
ropos Sąjungos ir Rusijos atei
timi. Tarptautiniuose klausi
muose Rusija veikiausiai įžū
liai naudosis vis labiau braš
kančia E S , bandydama suartėti
su Prancūzija ir Vokietija, kad
bent šiek tiek atsvertų Vašing
tono įtaką. STRATFOR anali
zėje minima ir Lietuva. Rusija,
pasak STRATFOR, mėgins at
keršyti Vašingtonui už sėk

mingą ėjimą į buvusias sovie
tines respublikas. Vienintelis
Maskvos būdas atsikirsti - pa
remti vadinamuosius rusofilus
Baltijos šalyse bei Nepriklau
somų Valstybių Sandraugoje.
Suradusi užtektinai savo rė
mėjų, Maskva gali pridaryti daug
bėdų proamerikietiškai nusitei
kusioms jėgoms Baltijos šalyse
ir tuo pačiu atnešti didelį gal
vos skausmą pačiai Amerikai.
Beda ta, kad visos šalys, atsi
dūrusios šiame stūmtraukyje,
jau dabar turi milžiniškų vi
daus sunkumų. Baltarusija
kenčia dėl Lukašenkos siautė
jimo, Moldova - dėl Vcraiino, Turk
mėnija - dėl Nijazovo, Ukraina
- dėl Kučmos, o Lietuva - dėl
Pakso. Įdomu tai, kad STRATFOR
nemini Estijos ir Latvijos. Tai
gali reikšti, kad šių valstybių
pažanga priklauso nuo Lietu
vos. Jeigu Vilnius pasuks Maskvos
link. neabejotinai Rusijos link
pakryps Estija ir Latvija.
Rusijos žiniasklaidos įtaka

Dabar jau visiškai aišku,
kad Prezidentūros skandalas ne koks netikėtas nesusiprati
mas, ir jo ištakos - ne Lietu
voje. Geopolitikos atžvilgiu, Ru
sija turi imperinių planų, ir to
jau neslepia nei Rusijos polito
logai, nei politikai. S.Belkovs
kij tiesiai sako: lojali, ištikima
Lietuvos valdžia ne Lietuvos
tautai, ne Lietuvos valstybei, o
Maskvai. Sis politologas Rusi
jos politikus mokė nežiopsoti
jau 2002 metų rudenį, prieš pre
zidento rinkimus, kai patarė
nepagailėti kelių dešimčių mili
jonų dolerių, kad turėtų sau lo
jalią valdžią. Lietuvoje į tokius
pareiškimus nebuvo atkreiptas
reikiamas dėmesys, ir dabar tu
rime tai. ką turime. R. Paksui į
valdžią ateiti padėjo labai ga
linga finansine parama. Savo
darbą atliko ir Rusijos spauda,
kurios bendra tendencija - ci
nizmas, lietuvių, Lietuvos pilie
tinės visuomenės, demokratijos
Lietuvoje menkinimas. Tą ne
sunku pastebėti net Lietuvoje

leidžiamuose rusiškuose leidi
niuose. Lietuviškoji žiniasklaida, savo ruožtu, taip pat ne vie
nerius metus šaipėsi iš tų, ku
rie išdrįsdavo užsiminti apie
Rusijos keliamus pavojus. „Sis
arkliukas pastipęs", - džiaugėsi
ištikimasis R. Pakso patarėjas
G. Šurkus. O iš tiesų tas „ark
liukas" sparčiai mus nešė atgal
į posovietinę, pokomunistinę
erdvę, artyn prie Baltarusijos,
Moldovos, Ukrainos, Gruzijos...
Artyn Rusijos, įžengusios į
naują laikotarpį. Kai kurie poli
tologai vadina ją „liberalia im
perija, bet imperija", su labai
vieninga Dūma, labai stipria
prezidento valdžia. Rusiškojo
verslo ekspansija į buvusias po
sovietines respublikas jau atli
ko reikšmingą vaidmenį. Rusija
skelbia naujos politikos erą, kai
ir dešinieji, ir komunistai, ir po
pulistai pučia į tą pačią dūdą,
visiems jiems artima, priimtina
stipri imperija su labai aiš
kiomis jos interesų ribomis. Ru
sijos demokratų balsai mūsų vi
sai nepasiekia. Gal jų jau nebe
liko? O kai kurie mūsų intelek
tualai į juos dėjo tiek vilčių!
Mes esame labai stipriai
veikiami Rusijos informacinės
erdvės. Rusijos politologai, ana
litikai labai gerai žino, supran
ta, kas vyksta Lietuvoje, išsa
miai tuos procesus aprašo, la
bai jais domisi, labiau, negu
analitikai pačioje Lietuvoje.
Teko pavartyti kai kurių Lie
tuvos rajonų, apskričių laik
raščius — dažnai vienintelį in
formacijos šaltini miestelio,
kaimo žmogaus namuose. Nė
žodžio apie Lietuvoje liepsno
jantį konfliktą! Ką jau kalbėti
apie Rusijoje vykstančius poli
tinius procesus! Sunku pati
kėti, tačiau tai - faktas! Laikas
bėga. o mažesnio išsilavinimo
Lietuvos piliečiai taip ir nesu
laukia nei politologų, nei politi
kų aiškinamosios paramos. J i
tarsi ir teikiama, bet beveik ne
girdima, nepasiekia tų, ku
riems labiausiai reikalinga. O
atkaklusis atsakinėtojas
į
klausimus keliauja per Lietuvą.

Taupyk sau!

atkelta iš 1 psl.

Kreditinės kortos, kurias la
bai reklamuoja visos prekybos
įstaigos, bankai ir kt. kompani
jos, dažniausiai tampa pražū
tingu gyvenimo būdu — pirkti
skolon ir klimpti į skolas. Ne
vienas finansininkas garsiai ir
drąsiai pataria lengvatikiams
- neimkite kreditinių kortų.
Jūsų kreditinei istorijai pakan
ka vienos ar dviejų. Ne dau
giau. Tuo tarpu, statistika tei
gia, kad vidutinis amerikietis
turi vidutiniškai 14 kreditinių
kortų...
Kitas dalykas — ar mokame
taupyti?
Pamėginkime suskaičiuoti
dienos, savaitės ir mėnesio
išlaidas.
Pusryčiai darbo dienomis. Jei
valgote ne namuose, bet už
sukate kavos ir kokio pyra
gėlio — iškart išleidžiate 4 — 5
dolerius. Padauginkite iš 5 die
nu, gausite 25 dolerius per
savaitę. Mėnuo atims iš biudže
to apie 120 dolerių. Per metus
52 savaitės — apie tūkstantį
tris šimtus dolerių. Tuo tarpu
kavos ar arbatos puodelis
namuose kainuotų apie 10 —
15 centų, geras sumuštinis - 1
dolerį- Apie 7 dolerius — per
penkias darbo dienas ir apie 30
dolerių per mėnesį. Per metus
- trys šimtai šešiasdešimt. Na,
pridekite dar 40 dolerių vai
siams.
Jei gaminate namuose valgį,
galite išgyventi su 60 — 70
dolerių per savaitę- Keturios
savaitės - 240 dolerių ir 1.1.
Cigarečių pakelis dabar
kainuoja ne mažiau 4 — 5 do
lerių. Jei surukai pakelį per

Dailininkas Jurgis Daugvila savo dirbtuvėje

kokią parodą? - klausiu. - Bu
vo jų nemažai, pavargau. Kar
tais n u g a r a paskauda, — sako
dailininkas. — Per savo gyve
nimą s u k ū r i a u labai daug
gražių dalykų. - Kai kurie
Chicago's gyventojai net neįta
ria, kad Marųuette Parko Sv.
Mergelės Marijos gimimo para
pijos bažnyčios kieme stovintis
gražus kryžius — Jurgio kūri
nys. - Dabar nelengva parduo
ti savo darbus, — tęsia dai
lininkas, — juk žmones negali
mokėti tiek pinigų, kiek jie ver
ti. Buvo laikas, kai savo darbus
net už dyką atiduodavau, bet
dabar jau nenoriu. — Nors jau
nystėje studijavusiam dailinin
kui buvo skiepijamos klasiki
nes kūrybos tradicijos, tačiau
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Psichologo žvilgsniu (4)

Rūpintojėliai
šis žmogus sukūrė per savo gy
venimą. Aktyviai drožinėti jis
pradėjo išėjęs į pensiją, apsigy
venęs Beverly Shores. Tiesa, jis
dar penkerius metus iš čia
važinėdavo traukiniu į Chicago'ą dirbti. Siame mieste šeima
gyveno daug metų. Daugvilos
buvo dailininko Adomo Varno
kaimynai. Jurgio bendradarbis
ir geras draugas buvo daili
ninkas Kazys Varnelis, dabar
Lietuvoje atidaręs savo kūrinių
muziejų. - Nemažai mano
draugų jau ilsisi Chicago's Kazimierinėse kapinėse, — atsi
dūsta dailininkas. - Pagrin
diniai Jurgio darbai būdavo
bažnyčių vitražai, spalvingi
stiklo langai, durys namuose,
įstaigose. Daug metų jis dirbo
architektūros srityje. Kaip uni
versalus menininkas, audė ir
kilimus, gobelenus. Nagingam
žmogui būdavo per t r u m p o s
dienos. Daugiausiai jis dirbda
vo komercinėse patalpose - api
pavidalindavo parduotuvių vit
rinas, dideliame tarptautinia
me banke kūrė interjerus. La
bai daug jo dekoracijų puošė
spektaklių scenas, mat Chicago'je gana aktyviai reiškėsi lie
tuviai. Jų teatrams bei operoms
reikėdavo sukurti daug lietu
viškų vaizdų. Medžio drožiniai,
anot dailininko, kaip tik išsi
vystė iš dekoracijų. Visas pir
masis Daugvilų namo aukštas
prikrautas gražiausių drožinių.
Vos įėjus pro duris, pakvimpa
mediena. Daugiausiai jo sukur
tų darbų yra religine tematika
- šventųjų, angelų. Rūpinto
jėlių... — Ar nevertėtų surengti
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jis religinio, mitologinio turinio
skulptūrėlėms, koplytstulpiams.
Rūpintojėliams sąmoningai su
teikia liaudiško primityvizmo.
Autoriaus medinukuose yra
nemažai pagoniškų simbolių.
Ypač jo kūriniai pavirsta jau
kiais ir šiltais, kai greitai
„pasensta". Tokią gudrybę
daili-ninkas
sugalvojo
nudažydamas drožinius švelni
ais
atspalviais
bei juos
aptrindamas. Taip su-teikiamas „nusidėvėjimo" efektas.
Menininkas, beje, savo stu-dijas
pradėjo Kauno Taikomo-sios
Dailės institute, o baigė j a s
Freiburge, Vokietijoje. Prieš
ketvertą metų JAV Lietuvių
Bendruomenes Kultūros taryba
Jurgio Daugvilos kūrybą įverti-

nukelta į 4 psl.

Motina sūnaus gyvenime
Dr. Kęstutis A. Trimakas
S a v o pagimdyto s ū n a u s
gyvenimo pradžioje motina
yra artimiausia, tad ir svar
biausia moteris, pateikianti
j a m pirminį įvaizdį, paveiks
lą, k a s yra moteris. J i papras
tai atskleidžia jausminę, intui
tyvią, emocinę žmogiškosios
p r i g i m t i e s pusę, moterišką
rūpinimąsi kitais, dėmesį ki
tiems kaip asmenims.
Knygoje Jaunimas apie tėvą ir
motiną penki vaikinai iš aštuo
niolikos (taigi, kas trečias ar
ketvirtas) r a š ė apie savo moti
ną. Iš jų trys buvo be tėvo:
Svajūno tėvas mirė anksti,
Dagilio tėvas šeimą paliko, o
Paulius tėvo nemini, lyg jis
neegzistuotų. Kastantas turėjo
tėvą, bet jis buvo pasidavęs
didžiulei alkoholio silpnybei, o
Mečio tėvas gyveno kartu, bet
nesirūpino juo tiek, kiek mama,
kuri jį ypač globojo kaip per
anksti gimusį. Taigi šie vaiki
nai r a š ė apie savo motiną, nes
jiems ji buvo ypač svarbi.
Teigiama prasme motina
buvo s ū n u m s įtakinga 1) kaip
jų gyvenimo kelrodė ir 2) kaip
jų jaukintoja.
S ū n a u s gyvenimo kelrodė
Teigiamą santykį su m a m a
patyrusieji sūnūs a t k r e i p ė
dėmesį į mamos žodžius.
Svajūnas
pabrėžė: „įtakin
giausias... mamos žodis". O
Paulius mamos įtaką nurodė
t a i p : „Su meile jos i š t a r t i
žodžiai".
Pauliui mamos žodžiai buvo
tiesiog lemiami dviem atve
jais: 1) kai, mamos įspėtas,
paauglystėje nustojo domėtis
vyno gamyba ir, remdamasis
jos žodžiais, nusprendė ieš
koti gyvenimo prasmės; 2) kai
mamai p a t a r u s „stoti prieš
Dievą" su klausimu „ką daryti"
gyvenime, jis atrado gyvenimo
p r a s m ę mylinčio Dievo švieso
jeSvajūno gyvenimas ne-buvo
toks audringas. Nuo-latinėje
m a m o s artumoje namuose jis
a t r a d o šeimą kaip didžią ver
tybe ir apsisprendė atsiduoti
šeimyniniam gyvenimui (ką
retai vyrai padaro).
Mečio gyvenimas pasikeitė
motinos
akivaizdoje.
Jis
panoro jai jėga įrodyti, kad jis
yra teisus, tad uždavė jai per
ranką, bet tuoj pajuto pažei
dęs ne tik santykį su ja, bet ir
su moralės Autoriumi — Dievu.
Nebuvo lengva, bet motinos
atsiprašė ir nutarė eiti moralės
keliu.
Kastantas kasdien stebėjo
mamos dideles pastangas išgel
bėti silpnavalį tėvą iš alkoholio
piktnaudžiavimo. Tuo pačiu ji
buvo ištverminga
šeimos
išlaikytoja.
Pagaliau
jai
pasisekė: tėvas nustojo gerti.
Kastantui
ji p a d a r ė didelę
įtaką: vengti alkoholio ir ver
tinti pastovumą ir ištikimybę.
Tik Dagilis
nepatyrė
teigiamos
mamos
įtakos.
Priešingai, su ja jam buvo labai
sunku sugyventi (žr. toliau).
Taigi, keturiems s ū n u m s
motina buvo įtakinga — ji
padėjo jiems rasti gyvenimo

kryptį: vieniems — aiškiau
(Pauliui ir Svajūnui), kitiems
— n e taip aiškiai (Mečiui ir
Kastantui). Taip motina daug
lėmė s ū n u m s formuojant savo
tapatybę, ypač gyvenimo siekį.
Sūnaus jaukintoja
iTiek sūnų, tiek d u k r ą nuo
pat mažens turi auklėti abu
tėvai — ir motina, ir tėvas,
k a c subręstų, o d u k r a t a p t ų
moterimi, o sūnus — vyru. Tų
sūnų, kurių artumoje nebuvo
tėvo, m o t i n a turėjo ypač
pasistengti, kad užimtų ir jo
tuščią vietą. Iš p e n k i ų čia
s v a r s t o m ų atvejų, k e t u r i o s
motinos daugiau ar m a ž i a u
tai sugebėjo, o penktoji —
visiškai n e . Keturios buvo
savo sūnų jaukintojos;
penk
toji — tik sūnaus dresiruoto
je
A u g d a m i vaikai, ypač
b e r n i u k a i , p a s i e l g d a m i ne
taip, kaip iš jų galima tikėtis,
parodo d a u g i a u ar m a ž i a u
„laukiniškumo". Į tai tinka
mai reaguodama motina juos
pataiso — j u o s jaukina.
Vaikystėje
„laukinukui"
Svajūnui
jaukinti
užteko
mamos žodžių: „mamos t a r t a s
žodis, su s k a u s m u širdyje ir
klausimu, kodėl taip pasiel giau,
būdavo
skaudžiausia
rykštė". To pakako nuklydu
s i a m „vyrui" grįžti į tiesų
kelią. Dar daugiau. Motinos
pavyzdys j a m . p a r o d ė šeimos
vertę ir jis apsisprendė tapti
geru šeimos tėvu (tai reikalin
gas, bet retas apsisprendimas
vyrui).
įrodyti savo teisumui Mečys
griebėsi jėgos — sudavė ma
mai per r a n k a s . Piktnau
džiauti jėga — tai vyriška
klaida. Motinos akivaizdoje
jis pasijuto klaidingai pasiel
gęs: s u n k u buvo, bet jis (šiuo
atveju tikrai) v y r i š k a i pri
sivertė jos a t s i p r a š y t i . Si
patirtis padėjo j a m suprasti,
kad savitvarda, susivaldymas
yra vyriška savybė. J o sąžinei
pabusti pakako motinos artu
mo: fizinio, jausminio, dvasi
nio. Gera motina (moteris)
įkvepia sūnų (vyrą) savo artu
mu ir pavyzdžiu.
Paulius pasidavė (bet yra
labai nevyriška t a i p pasi
duoti) kiemo paauglių bruka
m a m „vyriškumui" — links
mintis ir svaigintis alkoholiu.
Tai pastebėjusi motina patarė
j a m baigti tokią „draugystę".
Paulius
stovėjo kryžkelėje:
susivaldyti ir apsispręsti iš
mintingai (tad vyriškai) ar ir
toliau vaidinti „vyrą", bet iš
tikro būti liurbių kompanijo
je. J i s apsisprendė racionaliai
(tad ir vyriškai) ieškoti gyveni
mo prasmės. Daug kur ieško
jo. Kuo toliau, tuo labiau ėmė
skirti, kur nėra tiesos. Mama
j a m p a t a r ė pasiruošti su
s i k a u p i m u bei m a l d a ir
klausti Dievo, ką daryti. Jis
taip
ir padarė. Atsakymas
buvo aiškesnis, negu jis ti
kėjosi: konkretus, racionalus,
bet ir papildytas intuicija. To
liau nebesiblaškė, b e t ėmė
pagal tą atsakymą kurti savo
gyvenimą k a r t u s i e k d a m a s

gėrio k i t i e m s . Sūnui besi
blaškant motina čia lėmė daug,
jaukindama
jį patį protingai
ir pastoviai — tad ir vyriškai
— apsispręsti.
Motina Kastantą
paveikė
netiesiogiai: ne jį patį, bet
jaukino jo tėvą, kuris, pasi
duodamas alkoholiui, visiškai
nebevaldė savęs. Visa tai iš
arti stebėdamas sūnus apsi
sprendė valdytis ir gyvenimą
kreipti pastoviai šviesiu protu
ir tvirta ranka.
Tik vieno sūnaus, būtent —
Dagilio, motina nejaukino, bet
dresiravo. Kas tai? Ir kodėl?
Pilno atsakymo neturime (nes
Dagilis
praeities
faktų
nepasakojo), bet priežastis
glūdi k a ž k u r šiuose dvejuose
faktuose: 1) jo motina buvo
kitokia ir 2) tėvas buvo pasi
t r a u k ę s . Tos dvi priežastys
turėjo k a ž k ą bendro: tėvo
p a s i t r a u k i m a s , atrodo, siejasi
su motinos buvimu tokia, t.y.
sunkaus
charakterio.
Tą
motinos sunkų charakterį
sūnus patyrė a n t savo kailio:
motina jį tyčia pykino, erzino,
vedė iš kantrybės. Jis neretai
jos nebeklausydavo, pamaišt a u d a v o . Tik močiutė, jo
mamos m a m a , visa tai maty
dama, padėdavo jam valdytis,
nurimt ir žiūrėti į gyvenimą
šviesesnėm akim. Tad mo
čiutė, jį jaukindama,
užėmė
motinos vietą.

Išvados

1. Motina, kartu su t ė v u ,
gali rir privalo) būti įta
k i n g a s ū n u i , kad jis t a p t ų
ir v y r i š k u , ir v i s p u s i š k a i
žmogišku.
2. M o t i n o s s v a r b a s ū n u i
y p a č p a d i d ė j a , jei t ė v a s ,
n e g y v e n d a m a s kartu, ne
turi t e i g i a m o s į t a k o s s a v o
sūnui.
3. Gera m o t i n a yra ta, kuri
s u g e b a , pagal reikalą, sū
n ų jaukinti,
t.y. taip auk
lėti,
kad
vietoj
jo
..laukiniškumo" apraiškų
j i s į g y t u tikro v y r i š k u m o
savybių. Laimė sūnums, kad
t o k i ų m o t i n ų yra. Gaila,
kad p a s i t a i k o ir tokiu mo
t i n ų , k u r i o s to n e s u g e b a ;
kai kurios, būdamos s u n k a u s
charakterio, užuot sūnų
jaukinusios,
jį
dresiruoja.

Rašykite mums
elektroniniu paštu:
biciuiyste@aoi.com
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Renginiai
III JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ
ATLIKĖJŲ FESTIVALIS
Balandžio 18 dieną Čikagos
J a u n i m o centre rengiame III
JAV lietuvių Jaunųjų atlikėjų
festivalį. Kaip ir praėjusiuose festi
valiuose, taip ir šiame, kviečia
me kuo gausiau dalyvauti grojantį,
šokantį, dainuojantį jaunimą nuo
4 iki 28 metų amžiaus. Da
lyvauti gali pavieniai atlikėjai,
ansambliai.
Festivalis ne už kalnų, jau
čia pat. Jį rengia JAV LB Kultūros
taryba ( pirm. Marija Remienė) ir
Meno mokyklėlė (dir. Ligija
Tautkuvienė). Organizaciniame
komitete •— Loreta Umbrasiene,
J o l a n t a Banienė, Jūratė Grabliauskienė, Birutė Kugaudienė. Pagrindinis festivalio reika
lavimas labai paprastas - lietu
viškumas. Rengiame festivalį,
ne konkursą, ne varžybas. Ren
giame festivalį susipažinimui,
draugystei, bendravimui.
Festivalio surengimo kaštams
n e g a u t a tikėtosios paramos.
Nesurengus, jau tampančiu
tradiciniu, šio renginio, nu
t r a u k t u m e taip nelengvai pra
dėtą, bet labai svarbų, lietuvy
bės ugdymo darbą. Kreipėmės
ir kreipiamės į visuomenę, orga
nizacijas paramas. Dalyvių registra
cija baigsis likus savaitei iki

LIAUDIES IŠMINTIS
v a s a r i o mėnesiui
J e i kambariniai paukščiai
tyli, šalčiai dar ilgai laikysis.
J e i apie Mėnulį matosi žiedai,
galimi stiprūs šalčiai.
J e i dangumi debesys plaukia
žemai, reikia tikėtis sulaukti
pūgos.
Jei norite būti sveiki, žiemą
kasdien suvalgykite po 1 ar 2
obuolius.
Per pirmąsias dešimt vasario
dienų, jei ryškiai šildo saulė,
galima sulaukti ankstyvo
pavasario.
Sakoma, kaip vasaris pa
š a u k s , taip ruduo atsilieps.

Kalendorius
Vardadieniai vasario 3 - 10 d.

A n t r a d i e n i s , vasario 3d.
Asta, Blažiejus, Blažys, Oska
ras, Radvilas, Radvile
Trečiadienis, vasario 4 d.
Arvilė, Andriejus 'Andrius),
Gilbertas, Gustas, Joana,
U t r ė , Vydmantas
K e t v i r t a d i e n i s , vasario 5 d.
Agota, Birutė, Gaudvinas,
Ilona
Penktadienis, vasario 6 d.
Alkis, Darata, Dautartas,
Nikas, Titas, Vaidotas, Živilė
Š e š t a d i e n i s , vasario 7 d.
Augutis, Jomante, Ričardas,
Romualdas, Vilgaudas
Sekmadienis, vasario 8d.
Daugviiė. Dromantas, Honorata, Saliamonas (Salys)
P i r m a d i e n i s , vasario 9 d.
Alge, Apolonija.
Erikas.
Joviltas, Marijus, Odeta
Antradienis, vasario 10 d.
Ada, Aušra, Aušvyde, Elvyra,
Evelina, Gabrielius, Girvydas, Skolastikas, Vydgaidė

Kalendorius

renginio. Smulkesnė informaci
ja: tel. (630) 620-9904, skam
binti vakarais ir Jolantai Ba
nienei — tel . (708) 691-9114
(penktadieniais ir šeštadie
niais).
Norintiems dalyvauti informa
ciją išsiųsime paštu. Mūsų ad
resas :
P.O.BOX4102
Wheaton, IL, 60189
Ligija Tautkuvienė

Dirigentė Dalia Gedvilienė

Čikagos Jaunimo centre jau
septinti metai veikia vaikų
choras „Lakštutė", įkurtas
choro dirigentės Dalios Ged
vilienės. Šiuo metu chorą
lanko per trisdešimt mok
sleivių.
III JAV lietuvių jaunųjų
atlikėjų festivalyje išgirsime ir
„Lakštutės" dainorėlius.

Nemiga
Ką daryti, jei kankina nemi
ga? Žinovai pataria atsigręžti į
liaudies mediciną.
Gera priemonė nemigai pa
šalinti - krapų sėklų antpilas.
Vieną valgomąjį šaukštą kra
pų sėklų užplikykite puse litro
verdančio vandens. Palaikykite,
kol nusistovės ir sėklos nugrims
apačion, perkoškite. Jei kankina
nervinio pobūdžio nemiga, ger
kite šio antpilo po trečdalį stik
linės 2 —3 kartus per dieną.
Atsiminkite, kuo daugiau mie
gate, tuo geresnė atmintis.

Galvosūkiai
Žodžių ieškotojų būrys gau
sėja. Felicija Jančiukienė, at
siuntusi daugybę žodžių, siūlo
sumažinti užduotis, o Janina
Mikutaitienė iš Čikagos tiesiai
klausia: „Kaip ilgai šis žaidimas
tęsis?Tikrai jau pavargau, bet
negaliu sustoti. Adikcija?!"
Gavome laišką iš Kalifornijoje
gyvenančios močiutės, kuri kartu
su anūkėle Vilte Bačinskaite
sugalvojo net 76 žodžius šeš
tajai užduočiai. Ji, be kita ko,
rašo: „Labai mėgstu patarles.
Parašysiu keletą".
Pranešame visiems, kad už
duočių kun. dr. Eugenius Gerulis
prigalvojo daug. Spausdinsime
tik dešimt, poto— pertrauka, kad
truputi pailsėtumėtume ir pasiilgtumėte. Atsiprašome už pra
eitame Nr. įsivėlusią klaidą.

•

Septintoji užduotis

Žodžiai su galūne — Ža, — šas.

Berniukas turi tiek pat sese
rų, kiek ir brolių, o jo sesuo turi
seserų du kartus mažis_ kaip
brolių.
Kiek toje šeimoje yra b|$1ių
ir seserų?

Estrados
daininkas
Edmundas Kučinskas koncer
tuos vasario 7 d. New York'e, o
8 d.— Connecticut valst.
^

LOS ANGELES
Sv. Kazimiero parapijos salė
je 3885 Evans Str., LA vyks :
vasario 14 d. 8:00 v.v. Širde
lių šveitė—cepelinaį vaSdnai, šokiai;
vasario 21 d tautinių šokių kolek
tyvas „Spindulys" rengia tra
dicinį blynų balių, šį kartą pa
vadintą ,, Kepurių balius". Ke
pures ar skrybėles galite nusi
pirkti arba išsinuomoti jau at
vykę pokylin. Dalyvaudami —pa remsite tautinių šokių kolektyvą,
kuris liepos mėnesį atvyksta į
Čikagoje rengiamą XII išei
vijos t a u t i n i ų šokių šventę.
Skambinti Danguolei Var
nienei 818 - 249 - 7574;
vasario 22 d. Vasario 16- osios
minėjimas, kurį rengia Los
Angeles lietuvių bendruo
menė. Dalyvaus JAV LB Kraš
to valdybos pirmininke Vaiva
Vėbraitė. Rengiami pietūs, vie
t a s galite užsisakyti pasiskam
binę Plukienei tel. 310-4531504.
Huston, Texas, vasario 22 d.
Holy Cross Lutheran Church
(Wirt ir Westview gatvių san
kryžos pietrytiniame kampe)
įvyks Texas Lietuvių ben
druomenės rengiamas Vasario
16-osios minėjimas. Visi lietu
viai ir jų artimieji kviečiami
dalyvauti.

Laiškai
OPTIMISTAS
Sekdamas Lietuvos ir išeivijos
spaudą, kurioje yra daug įdo
mių pasisakymų, jais noriu pa
sidalinti
su
„Bičiulystės"
skaitytojais.
Pirmoji optimistė yra aiš
kiaregė Lena Lolišvili, kuri
buvo prez. R. Pakso patarėja
Prezidentūros struktūros ir
kadrų formavimui. Paskutinis
jos pasisakymas — ji kalbėjosi
su Dievu, kuris jai pasakė, kad
R. Paksas bus Lietuvos prezi
dentu devynerius metus.
Antroji optimistė yra Pre
zidento žmona Laima Paksienė,
kuri valstybės vadovo reziden
cijoje numato gyventi devyne
rius metus.
Šią rezidenciją remontuoja
Panevėžio
statybos trestas.
Remontui iš biudžeto lėšų rei
kės sumokėti 196,000 litų.
L. Paksienės žodžiai: „Juk
įsikuriam čia devyneriems me
tams".
Žurnalistų paklausta, iš kur
taip įsitikinusi, nes jos vyrui
virš galvos jau pakibusi apkal
ta, priversianti palikti prezidento
pareigas po trijų mėnesių,
Laima Paksienė atsakė, kad ji
tikinti savo intuicija, jog jos
vyras, nepaisant jam pateiktų
kaltinimų, pasieks pergalę.
Baigiant verta pažymėti, kad
optimizmas yra gera dorybė,
tačiau ji ne visuomet pasiekia
ma.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles

(„Bičiulystė", Nr.4)
6. Paimti vieną iš kraštinių
degtukų ir perkelti į kitą pusę.

...Ispanų rašytojas, parašęs
knygą - patarimus, kaip mušti
žmoną, kad neliktų žymių,
šiomis dienomis nuteistas ir
pasodintas į kalėjimą metams
ir trims mėnesiams už agresi
jos platinimą.

...Didžiosios Britanijos rašytoja
N. Grinvvich išspausdino pa
tarimų knygą moterims, ku
rioms
per
keturiasdešimt
„Kaip susirasti vyrą". Ketu
riasdešimtmetė knygos autorė,
turėjo daug išsiskyrusių drau
gių, matė jų pastangas susiras
ti vyrą. Išvados ir patarimai iš
praktiškosios gyvenimo pusės,
kurioje autorė, nors ir nedaly
vavo tiesiogiai, tačiau naudo
josi
draugių išgyvenimais,
pasakojimais. Ji pataria :
1. Nenusiminti ir
ryžtingai
kurti savo įvaizdį, palygin
dama jį su parduotuvės preke jei mums patinka prekė— mes
ją perkame.
2. Prekinė žymė sukuriama,
kai bent 20 procentų savo
biudžeto ryžtingai skiriama
sau: privalu atsisakyti senų

„Už tuos, kurie..."
atkelta iš 2 psl.
ture - visiškai aišku, bet viską
parodys finalas, kuris vyks šių
metų vasario 14 dieną Kaune, tokia įžanga, pristatydamas
dainininką, pradėjo pranešė
jas. (Turėtas mintyje atrankos
turnyras į Eurovizijos dainų
konkursą, vyksiantį Turkijoje).
Iš tiesų, E. Kučinskas vos ne
trigubai aplenkė savo varžovus
iš Lietuvos priešpaskutiniame
jo turnyre. Liko patenkinti ir
praėjusį šeštadienio vakarą
gausiai susirinkę klausytojai,
išgirdę tą nuotaikingą dainą,
parengtą minėtam tarptauti
niam konkursui. VVillovvbrook
scenoje buvo priminta, jog
Edmundas - labai rimtas artis
tas, surengęs apie 200 koncertų
per metus. Ir dar - jis sumušė
Lietuvos rekordą. Kur tai gir
dėta, kad publika po jo atliktos
dainos plojo daugiau nei 8 mi
nutes! Pasiilgo Amerikos lietu
viai rimtų, lyriškų, jausmingų
dainų. Pabodo repai ir ,,bumčikai". Antrą kartą apsilankęs
Amerikoje, dainininkas liko
ištikimas savo retro stiliui kitaip jau jo ir neįsivaizduo
jame, kaip — su skrybėle ir gė
lės žiedu atlape. Toks įvaizdis

liemenėlių, reikia n u s i p i r k t i
naujų, k a d pakeltų k r ū t i n ę ,
nusipirkti gražius ir ryškius
rūbus, susitvarkyti p l a u k u s ,
nagus, prisitaikyti makiažą.
Nepamirškite, kad ilgi plaukai
ir trumpi sijonai labai atkrei
pia dėmesį.
3. Kiekvieną dieną į darbą eiti
kaip į šventę.
4. Savaitgaliais lankytis piceri
jose ar kitose įstaigose, k u r
vieniši vyrai, negaminantys na
muose valgio, ateina papildyti
savo skrandžio.
5. Atsiminti, kad 28 milijonams
išsiskyrusių vyrų tenka 18 mi
lijonų išsiskyrusių moterų.

...Australijos
aktorė
Nicol
Kidman išrinkta 2003-ųjų me
tų elegantiškiausia moterimi.
Šiaip jau labai priekabi Pran
cūzijos Shanel kompanija šį
kartą n e p r i e š t a r a v o t o k i a m
pasirinkimui. E l e g a n t i š k i a u 
siomis moterimis buvo išrink
tos: amerikiečių aktorė Audrey
Hepburn, italų kino žvaigždė
Sofi Loren, Hollyvvood'o aktorė
Elizabeth Taylor, o neskoningu
mo įsikūnijimu— 22- ejų metų
turtuolė Paris Hilton.
Parengė L.T

dar labiau pabrėžė jį, kaip in
teligentišką dainų atlikėją. Kai
kurios jo atliekamos dainos
ypač tiko
toli nuo Tėvynės
esantiems t a u t i e č i a m s . Be
tarpiškas dainininko ryšys su
publika, jo
sveikas humoro
jausmas, išjudino susirinkusius
klausytojus taip, jog net atsira
do nemažai „padėjėjų" dainuo
ti, ypač moterų, vikriai užšo
kusių ant pakylos. Ypač — kai
skambėjo t a r p naujos pro
gramos k ū r i n i ų ir „desertui
įmestų" senesnio r e p e r t u a r o
populiarių dainų, kaip - „Mei
lės laiptai" ar dar ankstesnė ..Marina, Marina..."
Naujos dainininko programos
pavadinimas, be abejonės, su
sijęs su pačios dainos eilutėmis:
"Už tuos, kurie laimingi buvo,
kaip vaikai,/ Už tuos, kurių
savam kely n e s u t i k a i / ... Už
tuos, kurie į meilę iškeitė drau
g u s / Už tuos, kurių daugiau
jau niekad nebebus..."
Koncertas buvo puikus ir
dainininkas susilaukė aud
ringų ovacijų. E. Kučinsko d a r
ilgai nepaleido ilga išsivingiavusi eilė jo talento gerbėjų,
laukusių
autografų
bei
norėjusių k a r t u nusifotogra
fuoti atminčiai...

Trys k a r t o s

dieną, tai padaugink iš 365
dienų ir gausi pasibaisėtiną
sumą - 1825 doleriai. Jei tik
pusę pakelio - per 900 dolerių.
Gerai pagalvok, kiek prarandi
sveikatos ir kitų
gėrybių,
paleisdamas dūmais tiek pini
gų. Tad ne veltui sakoma: tau
pyk pinigus sau.
Padaryk tai automatiškai tuos penkis dolerius, kuriuos
gausi atsisakęs rūkymo, pasi dėk į taupyklę.
Pasidaryk pensijos planą ir
k a s mėnesį taupyk sau.
Nusipirk namą ir išsimokėk
per 30 metų. Namas per tą lai
ką pabrangs, pinigai sugrįš.
Pagalvok, ar tikrai reikalin
gas mobilus telefonas ir telefo
n a s namie? Ar tikrai reikia tiek
daug kabelinės TV programų
(ar turi laiko jas visas žiūrėti?),
a r reikia kasdien lakstyti į
sporto sales, kai gali savaran
kiškai pasivaikščioti ir pajudėti
šalia namų esančiame parkely
je.
Manikiūrai, masažai, kirpyk
los, vakarienės restoranuose
„suvalgo" jūsų pinigus. Štai

Taigi, jei nori būti milijonie
riumi - taupyk sau.

inčių KLU5A6
Z OD IAKAS
Norėdami padėti vieni
š i a m s , atnaujiname pažinčių
klubą. Tai darome nesavanaudiš
kai, be užmokesčio. Mūsų laik
raštis skaitomas visur, kur tik
gyvena lietuviai. Tad naudoki
tės proga, skelbkitės, gal kur, ko
k i a m e kitame pasaulio krašte,
o gal čia pat, laukia žmogus,
ieškantis panašaus į J u s .
1. Nevedęs vyras, gyv.Vokietijoje, 42m„ ūgis — 180cm,
ieško moters vedyboms: 25 —
65 metų amžiaus, gali būti
našlė, išsiskyrusi arba netekė
jusi. S k a m b i n t i tel.:
011-49-16092543955 arba
011-370-65118018
e-mail: Woollebabyl@ aol.com
Gintaras
2-Našlė, 64m„ 162cm., išsi
lavinimas aukštasis, ieško vyro
bendravimui,
kuris
moka
anglų kalbą. Pomėgis — žvejy
ba.
Ona, tel. 847-697-5589
3. Išsiskyrusi moteris, 49
m., 164 cm, išsilavinimas aukš
tesnysis, ieško kalbančio lietuviš
kai vyro, be žalingų įpročių, rimtai
draugystei. Pomėgiai — j u d r u s
sportinis gyvenimas, turizmas,
kalnai.
Nijolė, tel. 317-566-1247
4. „Tikiu, laukiu ir viliuosi.

kad sutiksiu šiame gyvenimo
kelyje tikintį, padorų, inteli
gentišką, optimistišką, impul
syvų, vaikus mylintį vyrą, drau
gą— sunkumuose ir džiaugs
me. Esu 35-rių metų, išsisky
rusi, turiu 8- nerių metų mielą
dukrelę. Profesija — biblio
tekininkė, išsilavinimas aukš
tasis. Dirbu Vokietijos ke
lionių biure. Mano anglų kai- ,,
ba — tik patenkinama.
Irma
Postfach 1155
96251 Untersiemau, Germany
tel. 00491744001218
e-mail: rugile@web.ole
5. Našlė, 67m., 159 cm, išsila
vinimas aukštasis, materialiai
apsirūpinusi, turi butą ir sodo
namą Lietuvoje. Susipažintų
su padoriu, per 60 metų am
žiaus vyriškiu, turinčiu pasto
vaus gyvenimo statusą JAV.
Pomėgiai — virtuvė, gėlynas,
kultūros sfera.
Danute, tel. 773-767-5235
6. Niekada nevedęs. 52m,
179 cm vyriškis, turintis „vietos
dar viskam", neturi žalingų po
mėgių. „Noriu išsiaiškinti kinietiškai su mergina— ar mūsų
pomėgiai ir poreikiai sutam
pa".
Big-Al-Pong 773-960-1426

I š k i r p k i r išsiųsk.
Norėdami padėti vienišiams, atnaujiname pažinčių klubą. Tai
darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu.
1. Amžius
ūgis
kitos savybės
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi)
nevedęs .
netekėjusi
našlys (-ė)
vaikai
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) _
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu
4. Išsilavinimas
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera)
6. Pomėgiai
7.Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti,
bendravimui
__

Sotus alkano neužjaučia.

Nei pats ėda, nei kitam duoda

atkelta iš 3 psl.

jauna moteris, jau šešti metai
gaunanti gerą metinį atlygin
imą - 68 tūkstančius, šiandien
tau-pomajame
banke teturi
tik... šešis tūkstančius dolerių.
Ji gy-vena viena ir neturi
šeimos. Vi-si jos pinigai —
„Enjoy your Life" — masažai,
restoranai, atostogos, geri
viešbučiai. Ji n e t u r i namo,
neturi nuosavo buto, nes nuo
moja ir keliauja kas keli metai,
vis keisdama juos. Bet važinėja
geru automobiliu. Apie ateitį
negalvoja, nors jai j a u 33 - eji
metai.
Kiek kitaip gyvena dalis imi
grantų. J i e iš nedidelio atlygi
nimo sugeba susitaupyti na
mui, mašinai ir dar turėti ban
ke , juodai dienai". Taip gyvena
vyresnio ar vidutinio amžiaus
imigrantai. Imigrantų jauni
mas, pagyvenęs JAV dešimt ir
daugiau metų, stengiasi suamerikonėti, priimdamas mies
čioniško gyvenimo būdą —
šiandien gyventi, o mirti rytoj,
ką uždirbai, tą išleidi, tarpu
savyje lenktyniaudami, kas
daugiau susirinks kreditinių
kortų...

ANKETA

Atsiuntė Viltės Bačinskaitės
močiutė iš Califomia valstijos:

Žvėriškas dėsnis veikia iki šiol:
žmogui suėsti dantų nereikia.

Taupyk sau!

P A Ž I N Č I Ų K L U B A S „ZODIAKAS"

Patarlės

Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa.

Atsakymas

Ar žinai, kad.

8. J ū s ų adresas ir telefono Nr

Praeitu metu pabaigoje Kariuomenės
dienos
šventėje, surengtoje Šauliu namuose,
susitiko
trijų kartu lietuvės, gyvenančios Amerikoje: Jū
rate Variahniiene. Ona Gradinskienė ir mažoji
E m U i ja ])a u n oro i • tetutė.

9. Skelbimo tekstas:

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti

