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nepaprasta kiaušinių galia. J ų
kuo gausiau stengdavosi valgy
ti ligoniai. Nevaisingos moterys
gydydavosi gerdamos žalius
kiaušinius. Artojėliai užkasda
vo k i a u š i n i u s dirbamoje že
mėje, kad geriau derėtų laukai.
Ar žinome kaip švenčia šv.
Velykos kitos pasaulio šalys?
BULGARIJA
Raudonos spalvos kiaušinis —
viso pasaulio krikščonių senti
kių bažnyčios simbolis. Kiaušiniai
dažniausiai dažomi Didįjį Ket
virtadienį. Labai populiari Ve
lykų duona „kozunak". Vienas
šios duonos kepaliukų „inkrus
tuojamas" nelyginio skaičiaus
raudonais kiaušinėliais. Bažny
čioje pašventinta duona ir kiau
šiniai valgomi Velykų rytą. Ke
letas šventinių kiaušinių užka
sami vynuogynų lauke, kad ap
saugotų augalus nuo krušos ir
atneštų gerą derlių.
MEKSIKA
Šioje šalyje^ šv. Velykos šven
čiamos dvi savaites: nuo Verbų
sekmadienio (Palm Sunday),
ypač - Prisikėlimo sekmadienį
(Pascua) - iki ateinančio savait
galio. Atvelykio. Daugelyje vietų
vyksta teatralizuoti vaidinimai
ir eisenos: „Paskutinė vakarie
nė". ..Išdavimas". „Teismas",
„Nukryžiavimas" ir „Prisikė
limas".
VOKIETIJA
Šv. Velykos — viena svarbiau
sių (išskyrus šv. Kalėdas) šven
čių. Šią dieną visi šalies krikš
čionys švenčia Kristaus prisi
kėlimą. Didįjį Penktadienį ir
Velykų savaitgalį niekas nedir
ba. Tėvai prikrauna į pintinėles

Raminta Vosyliūtė
Saladžiuvienė

Po gilaus žiemos įmigio bun
da žemė - žolė, medis, laukas...
Nuo senų laikų mūsų protė
viams pavasaris - tai šventė,
kupina naujos gyvybės ir
džiaugsmo. Atgyja, vis labiau
skleidžiasi gamta. Pavasarį vai
nikuoja šv. Velykos. Tikintie
siems tai
svarbiausia
krikščioniškojo pasaulio šventė,
siejama su Kristaus prisikėli
mu ir žengimu į dangų. Visų.
didelių ir mažų, taip laukiamos
šv. Velykos švenčiamos pirmąjį
Mėnulio pilnaties sekmadienį,
po pavasario lygiadienio.
Kodėl švenčiame Velykas? Su
kokia nuotaika, kokias mintis
sukelia žodis „Velykos"? - Ve
lykos - tai kiaušiniai, margu
čiai, kiškutis. Velykų pyragas,
margučių ridenimas, — sako
mano dukra Severija (Boca
Raton. FL).
— Kiaušiniai! - Margi, gražus
ir skanūs! Pavasarėjanti, bun
danti gamta, kepamų Velykų
pyragų kvapai, gaminamų pa
tiekalų gardumas, jau sukelia
šventinę nuotaiką. Nuostabu! džiaugiasi Vilma Z. iš Chicago.
II.
— Velykos - tai pavasaris,
sprogstantys medžių pumpu
rai, kiaušinių dažymas drauge

su vaikais, tai nuostabus sek
madienis, praleistas kartu su
šeima, — sako Žana Šiurna
iBrooklyn. NY). — Kiaušiniai,
pavasaris, atgyjančios gamtos
ir dvasios džiaugsmas,— šypso
damasi
kalba
Vilija
A.
(Chicago. II).
— Velykos - tai pava
sarėjantys jausmai šir
dyje, saulės šiluma,
bundanti
gamta,
ypatingai
graži
pavasario šventė,
— užsisvajoja Sa
lomėja V. iš Chi
cago, II.
Vytautui ir Sta
nislovui (Chica
go.II) Velykos gamtos prisikėli
mas,
malonių
jausmų, naujos vil
ties, nuostabus metų
laikas - pavasaris.
Ar kada susimąstėte kodėl dažote kiaušinius, o
ne - kankorėžius ar akme
nėlius? Kas slypi šiame Velykų
margučio simbolyje? - Kiau
šinis pagonių tikėjime simbo
lizuoja gyvybės atsiradimą, vai
singumą. Manyta, kad padau
žius kiaušinį, iš jo išlenda gy
vatės gyvybė (gemalo pavi

dalu). Senoliai tikėjo, kad gy
vatės, požemių gyventojos, glo
boja derlių. Tai jos pavasarį pri
kelia augmeniją, žydėjimą, vai
singumą. Dėl to ir buvo ridinėjami margučiai per Velykas susiliesdami su žeme. jie žadino
požemio gyventojas.
Kiaušinių mar
ginimas, spal
vos,
įvairūs
raštai, turėjo
magišką
reikšmę.
Raudona simbolizavo gy
vybę, juo
da - žemę.
mėlyna dangų, ža
lia - bun
dančius au
galus, geltona
— javų brendi
mą. Tikėta, jog
vašku
margintos
saulutės bundančiai aug
menijai suteikia pakankamai
šilumos ir spindulių; žvaigž
deles
šviesos, naktį deran
tiems laukams: išskiitinėti žal
čiukai ir gyvatėlių raštai buvo
skirti naujai gyvybei.
Anksčiau buvo ypač tikima

d a u g saldumynų, kiaušinių,
nedidelių dovanėlių ir paslepia
namuose. Velykų rytą. po pus
ryčių, vaikai ieško, ko jiems at
nešė kiškutis ar Velykų bobutė.
AUSTRALIJA
Šioje šalyje labai populiarūs
kiaušiniai iš cukraus ir šokola
do.
Šventės
valgiaraštyje:
kepta aviena, jautiena ar
vištiena su daržovėmis. Ypa
tingai gardžiuojamasi saldžio
mis, karštomis, kryželiais puoš
tomis bandelėmis. J a s austra
lai valgo Velykų rytą, prieš ei
dami į bažnyčią.
SUOMIJA
Nors kovas ir balandis čia dar
labai žvarbūs, tačiau tai labai
didelė Kristaus prisikėlimo ir
pavasario atgimimo šventė. Ge
rokai prieš Velykas, mažieji
suomiai pasėja žolės sėklų į
mažyčius vazonėlius. Sužaliavę
žolės stiebeliai - tikras pava
sario atbudimo ženklas, nors jis
dar tik yra ant palangės. \ va
zas merkiami „kačiukai". 86
procentai suomių išpažįsta liu
teronų tikėjimą, bet dauguma
žmonių suguža į bažnyčias - la
biau dėl muzikinių koncertų,
negu vakarinių pamaldų. Kai
kuriems jų - tai tik dar viena
šventė, kai galima su šeima
šauniai praleisti laiką, pavyz
džiui — paslidinėti Laplandijoje.
Taigi, tokios tos šv. Velykos...
Tegul šventą sekmadienio rytą
tekančios saulės spindulys
pažadina
pumpurą,
gėlės
stiebelį pabudina nauja viltį ir
meilę, užmezga naują gyvybę,
atveria
plačiai
vartus į
tikėjimą ir artimųjų širdis.

Sveikiname!

S. m. kovo 14d. Bostono Švento Kry&aaskafedrojv bevo
yta«o
Didžiojo Bojvetsiteto Garbes Daktaro vardo regalijos feaagui WUliam
Woikovtch-Valkavi€iu»Džiaagiamės ir didžiaojamės, kad bičiuliškos trečiosios bangos lietuvių
pastangos. išeivijos vtsuoiaeaeJ pritariant, nenuėjo veltui. Mssų pristatytas
kan. Vincas Valkavioes buvo įvertintas Sveikiname ir linkime geros
sveikatos Jums, kunige. Jūs taip kntopšviai ir nuo&rd?iai raukote lietuvio
išeiviu gyvenimo istoriją Amerikoje, tad Jams ne tik sveikinimai, bctjr^
didžiausia padėka. Jūsų darbas ..Litfiuarjian Rengiuos Life InM
.a -neikainoiams vertybė lietuviškos; Amerikos istorijoje.
N otraakoje 15 kairės : prof. Vytautas Kaminskai VDl- re!
rdas Avižienis. kan. WiliiamAVo!k.Akh-V3lkavjčres. Ba
Krymas katedros rektorius reg.Msgr. f-rederick J.Murphy (
ranka !Š
asmeninio V. Va&avičiaas aitrumo ).

LIETUVA, TĖVYNE MUŠU

Lietuva - stipri ir saugi!
Vytautas Visockas
ginklų, kad sunku įsivaizduoti,
jog jų galėtų būti dar daugiau.
„ P e n k t o s i o s k o l o n o s " žygis
\ Lietuvą
Taigi, pavojų Lietuvai kelia
ne rusų MiG-ai, ne surūdiję
povandeniniai laivai, o
Rusijos „penktoji kolo
na", Lietuvoje veikian
ti nuo pat nepriklau
somybės paskelbimo,
bet ypač suaktyvėjusi
po to. kai tapo aišku,
kad Vakarų ketinimai
priimti mus į NATO yra
ne tušti „rinkiminiai
pažadai", kad tai išties
gali tapti realybe. Nuo
šio pavojaus mūsų neapsaugos
nei Šiaurės Atlanto karinis
Aljansas, nei Europos Sąjunga.
Mes vos nesuWuporne, rodos, ly
gioje vietoje. Nes nesugebėjome
pastebėti tos „kolonos" veiklos
pėdsakų, daugelis jų nemato
me iki šiol. nors štai Didžiosios
Britanijos žurnalo „Jane"s Intelligence Digest", glaudžiai su
sijusio su šios šalies ^a^gybos
tarnybomis, redaktorius Alex
Standish puikiai mato, „kad
nors Maskvos tikslas išlikęs tas
pats - kontroliuoti padėtį kai
myninėse valstybėse, dabartinė
Rusijos specialiųjų tarnybų
veikla yra daug rafinuotesnė,
nei buvo SSRS laikais", kad „V.
Putin'as bei jo jėgos struktūros
grupė rekonstravo visą Fede
ralinės
saugumo
tarnybos
fFST) darbo strategiją Baltijos
Oi, kaip Maskvai nepatiko šis
kraštuose", kad prasidėjo ,j<remmūsų džiūgavimas, kai Algir
liaus kontroliuojamų ekonomi
das Brazauskas, tarsi koks Lie
nių struktūrų ekspansija tiek į
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
Lietuvą, tiek į kitas kaimyni
tės valdovas kunigaikštis Algir
nes valstybes", kad iš Maskvos
das, iš Vvashington'o Lietuvai
atkakliai siekiama nuolat kai
parvežė sustiprėjusį pasitikėji
tinti politinę įtampą, skaldyti
mą savimi ir buvusią normalios
visuomenę. Štai britui aišku,
valstybės šlovę! „Dėl NATO
kad Rusijos slaptosios tarnybos
plėtros reikia imtis ryžtingų
palyginti už nedidelius pinigus
priemonių. Taip pat ir dėl Al
nusipirko politinę įtaką Lietu
janso lėktuvų. Pažeidei sieną voje (arba, kitaip sakant, prezi
numušti, tuščiai burnos neau
dentą R. Paksą), kad preziden
šinant", — piktinosi buvęs Ru
tas yra šantažuojamas '„Mes
sijos karinių oro pajėgų ir prieš
tave sukūrėme, mes tave gali
lėktuvinės gynybos vyriausia
me ir sunaikinti"), o mums at
sis vadas, armijos generolas
rodo, kad R Paksas gina vargs
Anatolij'us Kornukov'as Kurgi
tančiųjų interesus, kovoja su
ne: nuo šiol jų MiG - ams teks pa
elitu, užtat yra nepagrįstai
miršti, kad buvo galima ne
„verčiamas".
baudžiamiems demonstratyviai
Ir a k i v a i z d u , ir n e į t i k ė t i n a
perskristi visą Estijos teritori
Po tos garsiosios teniso parti
ją, kaip tai atsitiko pernai. Nuo jos, po to. kai J. Borisov'as net 5
šiol nėra Lietuvos. Latvijos,
vai. 45 minutes visuomeniškai
Estijos gynybinės erdvės, o yra
patarinėjo R. Paksui, rodos, akys
bendra NATO gynybinė erdvė.
turėjo atsiverti mums visiems.
ir to reikia paisyti Žinoma,
Prezidentūra panašėjo į valsty
tokie Rusijos saldofonų purkšbes perversmą prakišusių vadų
tavimai nuo kovo 29-osios
ir vadukų štabą. Vieni iš jo bė
mums kelia tik šypseną. Kiek
ga, kiti kuria įvairias legendas,
rimtesnis Dūmos vicepirminin
kurios, galbūt, pravers išsiver
ko Dmitrij'aus Rogozirio grasini
žus iš apsupties, treti iš nevil
mas gerokai padidinti karines
ties.. Ką žmonės daro iš nevil
pajėgas Karaliaučiuje, paver
ties 0 Aplink Prezidentūrą verda
čiant šį neteisėtai valdomą
gyvenimas, vyksta istoriniai
kraštą iš ypatingos ekonominės
įvykiai, o „žmonių išrinktas"
zonos ypatingąja karine zona.
Bei ir vėl: čia tiek daug rusiškų
nukelta i 3 psl.

Kovo 29-oji
Pagaliau tai įvyko! 2004-ųjų
kovo 29-ąją! Dar viena data,
kurios nepamiršime, kaip Min
daugo karūnavimo datos, kaip
Gedimino laiškų, kaip Vasario
16-osios. Kovo 11osios... Lietuva stai
ga tapo stipri ir sau
gi, kaip Vytauto lai
kais po Žalgirio mū
šio. Tai įvyko, kai
Jungtinėse Amerikos
Valstijose, kur prieš
55 metus buvo įs
teigtas sėkmingiau
sias karinis aljan
sas, Lietuvos prem
jeras Algirdas Brazauskas JAV
valstybės sekretoriui Collin
Powell įteikė dokumentus, paTvįftfcg&Btius Šiaurės Atlanto
sutarrte^af^rffim^-fcfetuvtfje. Jūs ten. ArrTerikoje, visa tai
matėte geriau negu mes Lie
tuvoje. Užtat mes gerai ma
tėme, kaip grakščiai ir veržliai į
Lietuvą atskrido F-16 naikintu
vai. Dabar esame viena iš 26
galingiausių (ir taikingiausių!)
valstybių pasaulyje. Duok. Die
ve, kad bent 55-erius metus
jaustumės ramūs ir saugūs, ir
kad neišsipildytų Rusijos carų
ir diktatorių nenumaldomas
troškimas mus pavergti. Būtų
geriausia, jeigu Rusija artimiausiu
metu taptų ne tik stipri, bet ir
taiki, demokratiška. O kol kas ji tik
stipri (lyginant su Lietuva).
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SALLY
Ligija Tautkuvienė
Susitinka žmonės skirtingai. Su Sally Storrer susitikome veik prieš vienuolika metų, kai
j jos namus atėjo angliškai nekalbanti valyto
ja. Susikalbėti padėjo vokiečių kalba. Apie Lie
tuvą Šalty žinojo, nes jų šeimos draugai kaip tik
tuo metu lietuviams padėjo kurti naują Konstitucįą.
„Hetenas pofeh cleaning service", kuriame
pradėjau darbo karjerą Amerikoje, garsėjo
nesiskaitymu su žmonėmis, jų išnaudojimu. Bai
siausias buvo vairuotojas Mirek'as, kuris sta
čiai terorizuodavo moteris. Nebūtinai lietu
ves. Jo terorizmą pažino visos. Jei namas di
delis ir sunku jį nepatyrusioms valytojoms iš
valyti, jis būtinai atvažiuodavo 5 min. anks
čiau — vėluoti j automobilį neturėjo teises ne
viena (jis turėjo teisę tokią nesuspėjančią pa
likti ir važiuoti toliau. Nesvarbu ar buvo žvarbi
žiemos diena, ar lijo lietus..). Ilga istorija. SaJy
namas be galo didelis — 5 miegamieji ir t.t.
Kai nedrąsiai pravėriau duris ir nustėrau, išvy
dusi didelius plotus, pamaniau — širdis plyš.
Jau besidarbuojant antrame aukšte, moteris
šaukia: ,,Tau lančas ant stalo. Ateik valgyti".
„Ne, ne, negaliu". ,,Eat is eat, work is work",— buvau išmokusi frazę. Ją senokai pamir
šau, o Sally, visada šypsodamasi, atsimena..
Sally Storrer namuose manęs nežemino, pirmą
kartą kalbėjo kaip su žmogumi. Vėliau Sally
pasakys: ,,Jei apsigyvenčiau Lietuvoje, nemo
kėčiau katoos, nevairuočiau mašinos — turėčiau
dirbtitokįpat darbą".
Praėjo dešimtmetis, seniai nebevalau namų.
Taip sakant, „padariau karjerą" — dirbu kito
kius darbus. Su Sally ir Dan Storrer šeima ta
pome draugais. Sally, nors ir sunkiai serga
multiple sclerose, yra retos valios moteris,
nepasiduodanti ligai. Ne kartą apsilankė lie
tuvių menininkų koncertuose. Susižavėjusi
smuikininko Raimundo Katiliaus griežimu,
bandė jo pasirodymą įpiršti Čikagos simfoni
niam orkestrui, mat jo mecenate buvo igus metus.
Nepavykus, su nuostaba sužinojo, kad koncertuo
ja beveik tik vienos tautybės gastroliuojantys
muzikantai, o koncertų planas sudarytas penketui
metų į priekį...
Prieš porą metų išsikabėjome. kad Čikagoje yra
Lietuvos lakūnams — Dariui ir Girėnui pastatytas
paminklas, didvyriškam skrydžiui per Atlantą
atminti. Tada Sally pasigyrė, kad ton pirmojo ame
rikiečių vienmotorio lėktuvo defafę. Klausu kodėl
nepapasakoji žurnalistams? Gal aš galiu tai padary
ti? — Sally paskambino į ..Chicago Tribūne"... Kai

Hovvard DuFour ir Saily Storrer prie
VVright'ų

dviračių parduotuvės Dayton'oje. Dabar

įsikūręs muziejus.
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po pusmečio, galų gaie, buvo išspausdintas straipsnis, Saty nustėro: „ Jis
parašė, kad aš nežinau, iš kur mano šeimoje atsirado ta detalė! Bet juk tai
melas! Jis visai neįsiklausė į mano pasakojimą. Juk aš norėjau pagerbti savo
senelius, surasti — kam priklauso toji detale!"
Detalė, kurią Sally padovanojo brolių VVright'ų muziejui— alkūninio
veleno dalis. Veleną atkūrė Hovvard DuFour. Jis atkurtas iš medžio,
nes iki Sally detalės nebuvo žinoma iš kokios medžiagos buvo pada
rytas tas velenas. Nebuvo išlikusi nė viena originali detalė iš pirmųjų
lėktuvų. Tas nedidelis metalo gabalėlis, kurį dabar turi muziejus, at
verčia naują istorijos puslapį ir įrodo, kad jau 1903-06 metais (detalė
yra iš 1906 metų lėktuvo, ne is pirmojo, kaip buvo manyta. .) Ameri
kos metalurgijos pramonė buvo aukštame lygyje.
Gavęs detalę. Hovvarcfas atsargiai, tarsi chirurgas biopsįai, paėmė iš jos
dalelę r nusiuntė tyrimanre į The Srrthsonian Institutionjkurtą 1846m.. VVashingthon, DC. kurio laboratorijose atliekami patys svarbiausi moks
liniai bandymai. Pažintis su Hovvard DuFour atvėrė dar vieną mažai ar
bevek nežinomą istorijos puslapį. Kai broliai VVrighfai nuprende sklandytuvams
įtaisyti motorą jie kreipėsi į GM ( General Motors) inžinierius, tačiau šie
atsisakė. Dviračių faktorijoje dirbo mechanikas Charles Taylor. Jis
pasisiūlė sukurti motorą. Tai buvo fenomenalus darbas. Charles sukutas motoras pakėlė į orą pirmąjį pasaulyje sukurtą lėktuvą. Visi
kalbėjo tik apie brolius VVright'us ir jų sukurtą skraidymo aparatą,
padėjusį pagrindus aviacijai, tačiau visi užmiršo Charles Taylor, be
kurio pagalbos lėktuvas nebūtų pakilęs. Hovvard DuFour didžiausias
nuopelnas, kad jis pakėlė užmaršties užuoiaidą, ištyrinėjo, parašė
knygą ir pristatė pasauliui nepelnytai neminimą, gal ir užmirštą

Taylor, sukūręs pirmąjį variklį brolių VVrighf ų lėktuvui.
genialų mechaniką Charles Taylor.
Rašydama šį straipsnį ieškojau Charles
Taylor pavardės 1992 metų VVebstrers
New VVortd „Encytdopedia". Deja, jos neradau
.Google" yra straipsnis apie „voš nepa
mirštą aeronautikos istorijos dalį". Hovvard
DuFour parašė knygą apie Ch.Taylor. Apie ją
kabėsime kituose ..Bičiulystės" numeriuose.
Sally kartais pasako: „Tik Dievas numato
įvykius, žino kas su kuo turi susipažinti ar
draugauti. Taip turėjo atsitikti, kad ateitum į
mano namus, taptum mūsų drauge. Iš čia
ir mano istorijos — laiminga pabaiga, juk
viskas susiję. Tik Dievo ranka, viskas susi
klostė taip, kaip turėjo būti."

Kai aš buvau maža mergytė.
kiekvieną vasarą lankydavau
savo mylimus senelius— E. M.
Snediker šeimą, gyvenusius
Ohio valstijoje, Fairfiels mies
telyje. Vėliau šis miestelis buvo
pervadintas į Fairborn. Atsime
nu, kad ten pastoviai matyda
vau man daug nepažįstamų ir
nesuprantamų daiktų, sukrau
tų jų garažo kampe. Kartą pa
klausiau — kas tai? Išgirdau, kad
tai— „įvairiausi agregatai", ka
daise
priklausę
broliams
Wright'ams. Mano seneliams
juos atidavė Wilbur šeima. Da
bar aš žinau, kad Wilbur sene
liui atidavė istorijos gabalėlius.
Deja, aš turiu tik vieną...
Mano močiutė kilusi iš David
Beard šeimos. Jie gyveno Huf
fman Prairie fermoje. Žinau,
kad jie matė be galo daug įdo
mių dalykų, kurie vyko prie ke
liuko į skrydžio lauką.
Galinėje verandoje mano se
neliai turėjo sūpuokles. Po pie
tų labai dažnai visi susėsdavome ir kalbėdavomės apie
daugelį dalykų. Močiutė mėg
davo pasakoti istorijas iš savo
jaunystės laikų, ypač — apie du
j a u n u s vyrus lakūnus. J i pasa
kojo, kad kai tik lėktuvas leis
davosi žemyn, mano promočiutė, pasiėmusi pirmosios pagal
bos reikmenis, skubėdavo per
kelią į skrydžio lauką. Mo
čiutės jaunesnysis brolis Torrence Beard dirbo pasiunti
nuku pas brolius Wright'us. Aš
prisimenu, kaip ji pasakojo, jog
skrisdami Wright'ai
eksperi
mentuodavo. Jie tai pridėdavo,
tai nuimdavo svorius lėktuvėly
je. Močiutė pasakojo, kad net
a u k š t o rango prancūzų pa
reigūnas buvo atvykęs į fermą,
klausdamas — ar iš tikrųjų lėktu
vas gali skristi. Mano prosene
lis pasirašė dokumentą, kuria

me patvirtino matęs pirmąjį ir
visus kitus skrydžius virš Huf
fman Prairie fermos.
Mano tėvas buvo kelių mažų
miestelio laikraščio redaktorius
ir leidėjas. 1959 metų rugsėjo
24 d. straipsnyje „Siaurės rytų
dvelksmas", jis pacitavo mano
senelio žodžius: „Aš sėdėjau
kukurūzų lauko pakraštyje, kai
lėktuvas pralėkė penkis kartus
aplink lauką virš mano galvos.
Jie bandė šimtus kartų iššau-
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taškus ant „i . IIK išėmęs de
talę iš dėžutės, jis iškart
suprato, kur ji turi būti. Tai
buvo alkūninio veleno dalis,
naudojama brolių VVright'ų
variklyje. Niekas dar nebuvo
matęs tokio svarbaus įrody
mo, patvirtinančio to meto me
talurgijos pasiekimus.
Mielas žmogus H. DuFour
pakvietė mane su vyru atvyk
ti į Dayton. Ten su juo pralei
dome ilgą savaitgalį. Mes
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kuriuos sukūrė namo šeimininkas. Ant sienos
broliai Wrihgt*ai Ir jų sesuo Katrta.

Išsaugota variklio detalė.

darni iš tripodo (katapultos)".
2002 vasarą išsiunčiau keletą
užklausimų, bandydama išsi
aiškinti, kas per metalo gabalas
yra pas mane. Galų gale su
radau Howard DuFour iš Day
ton. Jis yra brolių VVright'ų
sklandytuvų, lėktuvų variklių
ekspertas. Hovvard DuFour pa
rašė knygą apie Charles Taylor.
kuris talkino broliams Wright'ams, pagarnindarais pirmuosius
variklius. Bešnekant telefonu,
jis susidomėjo tuo metalo gaba
lu, esančiu mano namuose. Paju
tau, kad galiu juo pasitikėti,
tad nedelsdama ir išsiunčiau
jam. Praėjus vos kelioms die
noms, sulaukiau džiaugsmingo
Hovvardo DuFour skambučio.
Pasirodo, kad mano tampomas
„gelžgalis" turėjo tiesioginį ryšį
su broliais VVright'ais. Tai buvo
variklio dalis, kuri sudėjo visus

galėjome apžiūrėti n a t ū r a 
laus dydžio 1903 metų brolių
VVright'ų lėktuvą, kurį Hovvard,
kartu su komanda pagalbi
ninkų sukonstravo ir atgaivi
no. Lėkuvas pakabintas VVright
State university bibliotekos
salėje. H. DuFour taip pat pa
gamino brolių VVright'ų alkū
ninio veleno medinę kopiją
pagal išlikusius brėžinius.
Mano turėta metalinė detalė
vienas prie vieno atitiko į
alkūninį veleną. Tai šimtu
procentu įrodė jos auten
tiškumą.
Si istorinė vertybė mūsų šei
moje laikėsi metų metus. Po senelio
mirties, mano mama
(Beard šeimos narys) pasiėmė
ją su savimi į Pennnsylvania.
Mirus mano tėvui, apžiūrinė
dama senas relikvijas, aš ją
atradau iš naujo. Taip ji pra-

gulėjo 26 metus mano rūsyje
VVheaton, IL. Mano vyras ir
sūnus, pastoviai pasišaipyda
mi, klausdavo, kada gi aš pa
galiau išmesiu tą detalę? Tačiau
aš atsikirsdavau: „Nekiškit ran
kų, tai istorijos gabalėlis".
Hovvard DuFour nuvežė mus
į Carrillion istorijos parką, ku
ris šiandien yra brolių Wright'ų Aviacijos centro dalis.
Būdama ten supratau, kad
čia ir yra vieta šiai neįkainoja
mai vertybei. Aš suvokiau, kad
istorijos pinigais nepamatuosi.
Giliai širdyje jaučiau, kad ma
no kelionė pasiekė finalinį tiks
lą. Jaučiausi pakylėta ir pripildyta
neapsakomo džiaugsmo, kad
..grąžinau" tą metalo gabalo!į į
Dayton'ą — atgal ten. iš kur jis
iškeliavo. Dabar jis „namie".
Taip. močiute, seneli Sne
diker. aš tai padariau!
v r r t ė J u r g a Tamonionr

RADVILIŠKIS
AUKŠTAITIJA

Sekmadienį, balandžio 4d įvyko
penktasis varžybų turas Rezultaty
viausias žaidėjas - E. Jacunskas.
pelnęs savo komandai (STUM3RAS)
27 taškus.

Balandžio 18 dieną
krepšinio
varžybos vyks:
Alytus -Panevėžys 1:00 v.p.p.;
Aukštaitija Atlantas 1:10 v.p.p.
Tauras - Stumbras 3:20 v.p.p.
Radviliškis - Kretinga 4 30 v.p.p.
Lituanica - Vilnius 5:40 v.p.p.

43
36

STUMBRAS

46

VILNIUS

36

ALYTUS

81

TAURAS

30

LITUANICA

60

ATLANTAS

36

KRETINGA

- $#•*•

PANEVĖŽYS

34

Turnyrinėje lentelėje pir
mauja :
I. ALYTUS— 6 pergalės;
II. RADVILIŠKIS — 5 pergalės.
1 pralaimėjimas;
III. STUMBRAS — 4 pergalės. 2
pralaimėjimai.
BIČIULYSTĖS inf

Telefonas pasiteirauti:
773-585-9500.
Skambinti pirmadieniais,
antradieniais ir penktadieniais
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.
Rašyti adresu :
4545 W 63Rd Street
Chicago, IL, 60629
arba: PO.BOX4102
VVheaton, IL, 60189
elektroninis paštas
bičiulyste @ draugas org
bičiulyste @ao! com

..Bičiulyste" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose,
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse.
Prenumeratą
priima
..Draugo" administracija.
JAV ribose:
pusmečiui (26nr.i — $20
metams (52 nr.) —$40
1 Kanadą
pusmečiui — $34
metams — $68
\ Lietuvą/Europą:
pusmečiui — $42
metams — $80

BALANDŽIO

6 d. BIČIULYSTE
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ.

Lietuva stipri ...
atkelta iš 1 psl.
prezidentas ilsisi po pralaimė
tos (laimėtos?) teniso partijos.
Net aršiausi jo priešininkai (A.
Kubilius, R. Valatka) ėmė gai
lėtis: nespardykime gulinčio.
Taikyta žiniasklaidai, kuri žai
biškai apsisuko 180 laipsnių.
Pagailo ir kito pagrindinio
veikėjo - J. Borisov'o. Menki
juokai: žmogus neteko laisvės
(namų areštas), pareigų, posto,
pinigų ir ginkluotos apsaugos.
Tačiau beviltiškumo ir bejė
giškumo būsena Prezidentūroje
truko neilgai. Atkuto ir G. Surkus (iškelta baudžiamoji byla),
ir V. Mazuronis (iškelta bau
džiamoji byla), ir H. Žukaus
kas, R. Pavilionis, ir pats R.
Paksas. Pastarasis panoro nu
vykti į Zoknius ir iš ten pa
skraidyti su Lietuvos karinių
oro pajėgų lengvuoju atakos
lėktuvu „Albatros L-19". Nusi
leidęs ant žemės žurnalistams
gyrėsi, kad neteisėtai net vai
ravęs tą naikintuvą, nors į pa
dangę pakilęs kaip antrasis pi
lotas. Štai koks aš sveikas ir
stiprus! O jūs pliauškiate apie
mano protines galias! Vis dėlto
laimė, kad jam nešovė į galvą
nusitaikyti į Seimo pirmininko
Artūro Paulausko kabinetą ir
šitaip neribotam laikui atidėti
paskutini apkaltos etapą. J u k
visi kalba, kad niekas negali ži
noti, ką R. Paksas sugalvos ry
toj. To skrydžio metu iš aukš
tybių jis matęs Kryžių kalną ir
jame stovintį savo kryžių. Ką
dar per praėjusią
savaitę
nuveikė R. Paksas? Vytauto Di
džiojo ordino Komandoro kry
žiaus neskyrė Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkui Alvydui Sadeckui,
šio komiteto nariams Rasai
Juknevičienei ir Algirdui Gri
ciui, apdovanojimams pristaty
tus Seimo pirmininko Artūro
Paulausko už nuopelnus sie
kiant narystės Siaurės Atlanto
sutarties organizacijoje. Beje,
šiomis dienomis R. Paksas die

vagojasi, kad niekada nesakęs,
jog J. Borisov'as jį šantažavęs.
Žurnalistai gūžčioja pečiais ir
cituoja jo garsiosios atgailos
fragmentą, kur aiškiai pasaky
ta būtent ši mintis. Ir akivaiz
du, ir neįtikėtina! Cinizmas,
nihilizmas, melas.
Tačiau ko čia stebėtis. Ap
kaltos baigtis nei Prezidentū
roje, nei Seime niekam nekelia
abejonių, tad reikia dirbti
ateičiai ir klaidinti būsimus
rinkėjus, ypač tuos, kurie dar
taip neseniai šaukė „Salin
rankas nuo prezidento!", o da
bar sutrikę nebežino nė ką gal
voti. Tokiems reikia viską ap
versti aukštyn kojom. R Paksas
viešai yra pareiškęs, neva tarp
socialliberalų ir J. Borisov'o
egzistuoja kažkokie susitari
mai, dėl kurių pastarasis gali
tapti prezidento
oponentų
įrankiu. Esą dosniausias rin
kimų kampanijos rėmėjas jam
pats yra sakęs, jog sociallibe
ralai žadėję pastarajam iš
spręsti jo problemas. „Pusė Vil
niaus kalba, kad buvo susitiki
mai su socialliberalais, su Ar
tūru Paulausku. Aš nežinau, ar
tai tiesa". - Štai iki kokių kalbų
galima nusiristi iš prezidenti
nių aukštybių! Prezidento pa
tarėja Vitalė Vinickienė irgi
žinanti, kad Artūras Paulaus
kas esą buvo susitikęs su J.
Borisov'u. Jai gali būti iškelta
baudžiamoji byla. Na, dviejų R.
Pakso gerbėjų iš Šiaulių - Jono
Milerio ir Prano Jarašūno - jau
neapgaus jokie melo viražai.
„Gėda prieš pasaulį", — sakė
praėjusią savaitę prie Prezi
dentūros piketavę šiauliečiai.
Per apsaugininkus prezidentui
R. Paksui jie grąžino nuo
rinkimų agitacijos išsaugotą
kepuraitę „R. Paksas", plakatą
„Tvarka bus!", be to, įteikė ir dvi
šluotas apsikuopti.
Eiliniai piliečiai atsikvošėjo,
praregėjo, o štai Ekscelencija
kaip koks nevisprotis sėdi š... ir
tebetapšnoia. „Praradome bet
kokius atramos taškus, diskre
dituota vertybių sistema. Jis
demonstravo cinizmą, nihiliz

mų, melą. Toks veikimas gali būti
pateisinamas nebent tuo, kad
Lietuvą 400 dienų valdė nevis
protis" (Vytautas Bogušis).
Prezidentas - įtakos
agentas?
Gal ir t a i p , tačiau visą arba
dalį proto šiam nelaimingam
žmogui a t ė m ė anaiptol ne kvai
liai. Čia vėl norėčiau sugrįžti
prie Didžiosios Britanijos žur
nalo „ J a n e ' s Intelligence Digest", kurį skaito Vakarų Eu
ropos, JAV žvalgybų darbuoto
jai, redaktoriaus interviu „Lie
tuvos r y t o " k o r e s p o n d e n t u i
Vytui Rudavičiui: „Kremliaus
pastangos infiltruotis ir šnipi
nėti tokiose šalyse kaip Lietuva
smarkiai suaktyvėjo... Tikrieji
Maskvos tikslai neturi nieko
bendra su demokratija. Finansuodamos r i n k i m u s , formuo
damos rinkėjų nuomonę per
u ž s a k y t a s televizijos progra
mas ir spaudos leidinius, Ru
sijos slaptosios tarnybos apnuo
dija tos šalies politinę sistemą".
Laimei, iki beprotybės jiems
pavyko apnuodyti tik per rin
kimus „nusipirktą" prezidento
instituciją. Ketvirtadienį Vaido
to Žuko radijo laidoje kalbėjo
Nepriklausomybės akto signa
t a r a s A l g i r d a s P a t a c k a s . Be
kita ko štai ką jis pasakė: „įta
kos a g e n t a s p a p r a s t a i būna ži
nomas į t a k i n g a s žmogus. Tam
tikru laiku, t a m tikroje vietoje,
t a m tikru b ū d u k a r t a i s j a m lie
piama pasakyti t a m tikrą teks
tą arba atlikti t a m tikrus veiks
mus, kurie formuoja visuome
nės nuomonę. Įtakos agentus
s u n k i a u s i a identifikuoti, ka
dangi nėra už ko užsikabinti.
Jie išryškėja tik krizių laikotar
piu. D a r y k i m e i š v a d a s ! E s u
rašęs, kad P r e z i d e n t ū r a kuo to
liau, tuo labiau darosi panaši į
rezidentūrą, o prezidentas - į
įtakos agentą".
Paskutinį kartą prašau:
Rolandėli, atsistatydink!
Nustebino iš Amerikos grįžu
sio premjero Algirdo Brazaus
ko r a g i n i m a s prezidentą R.

DUKROS APIE GERĄ TĖVĄ

Paksą atsistatydinti. Tuoj pat
arba prieš pat apkaltą Seime.
Esą, jis žmogus jaunas, be abe
jo, d a r norės dalyvauti politiko
je, būtent todėl j a m reikėtų sa
vo noru dabar pasitraukti. Po
apkaltos, esą, kaip po apkal
tos, biografija j a u bus sutepta.
Šias premjero mintis perteikiau
savais žodžiais ir noriu nusiste
bėti: nejaugi po viso to, ką pri
dirbo R. Paksas, dar galima
j a m teikti vilčių turėti galimybę
dalyvauti politikoje? Taip, gali
m a s daiktas, jis ir toliau „poli
tikuos", t.y. mulkins lengvati
kius žmones, ciniškai meluos,
kenks valstybei, bet kam dar tokiu
a u k š t u lygiu gaivinti politinį
lavoną?! J u k ne vienas net poli
tikas mano, kad atsistatydini
mo laikas j a u praėjęs. Ne politi
ko akimis — atsistatydinimas
prieš pat balsavimą būtų dar
vienas pasityčiojimas ir iš Sei
mo, ir iš jį rinkusių ir jo nerinku
sių žmonių, nors viskas vyktų
pagal netobulą Seimo statutą.
Argi ne pasityčiojimas, kai šio
mis dienomis, prieš pat neabe
jotiną atstatydinimą
(arba
atsistatydinimą), į prezidento
rezidenciją skubiai gabenami
baldai? Prisimenate. Jo Eksce
lencijos žmona, pradėjusi vilos
rekonstrukciją, žurnalistams
aiškino: krioksiu, bet kraustysiuosi.

Dr. Kęstutis A. Trimakas
Tėvas dukrai yra svarbiau
sias vyras jos gyvenimo pradžioje,
pateikiantis pirminį jo įvaizdį —
paveikslą, kas yra vyras. Bū
tent, kad vyras yra racionalio
sios, veiklumo, daugiau į daly
kus, daiktus ir jų tvarkymą pa
linkusios, žmogiškosios prigim
ties pusės atstovas, daugiau
veikiąs už namų ribų. Šeimoje
tėvas yra racionalumo, išmin
ties, teisingumo ir pastovumo pa
matas; todėl laikomas jos galva
ar protu. Dėl šių nuostatų, tė
vas negali būti bet koks, tik
protingas, pastovus, teisingas,
rūpestingas, saugojantis.
Duktė, kaip fiziškai silpnes
nė, tėve randa saugumą, pagrindą
pasitikėti kitais, savimi ir „pa
sauliu". Kreipdamas dėmesį ir
vertindamas ją, gerbdamas ir
pasigėrėdamas, jis iššaukia ir
paremia tai, kas jai sava, tei
giama, gera — jos asmeninę
tapatybę ir moteriškumą.
Lietuvos akademinio jaunimo
pasakojimų rinkinyje yra 33
dukrų tėvo aprašymai. Tarp jų
— keturi gero tėvo aprašymai.
Kiekvienas jų atskleidžia įvai
riopai teigiamą tėvo įtaką
dukrai, atitinkančią josios
brendimo poreikius.
Išmintingas tėvas
Agnė taip pradeda aprašyti
savo gyvenimo kelią ir tėvo
vietą jame: „Manam kely Dievop ypatingą reikšmę turėjo
žmonės, kuriuos mylėjau. Ta
čiau man, kaip merginai ypač
svarbūs buvo vyriškos lyties as
menys, kurie mano širdį paža
dino meilei, kreipusiai savęs ir
Dievo pažinimo link (...) Mano
tėtis dar sovietiniais laikais,
būdamas aktyvus komjaunimo
veikėjas, vis dėlto buvo linkęs
pasvajoti ir pafilosofuoti, ypač
per šeimyninius pietus savait
galiais. Jis svaičiodavo apie
„kažką aukštesnio", „aukštesnę
mus valdančia jėgą", kuria, kaip
pats sakydavo, žmonės vadina
Dievu. Žinoma, jo filosofija bu
vo praskiesta įvairiomis NSO,
vėliau — ekstrasensorikos ir
įvairių paranormalių įvykių
priemaišomis, bet jis visą laiką
turėjo antgamties nuovoką ir
nė karto neiškėlė jokios ateis
tinės hipotezės. Man, vaikui, tėtį
laikiusiam aukščiausiu auto
ritetu (jis, žinoma, buvo pats
protingiausias žmogus Žemėje),
tai buvo sėkla, kritusi širdin ir
jau nuo mažens formavusi
transcendentinę pasaulėžiū
rą". Agnė tėvu žavėjosi, jį my
lėjo ir persiėmė jo skelbiama
pasaulėžiūra.
Saugumą teikiantis tėvas
Anilei ypač reikėjo saugumo,
kurį patyrė iš savo tėvo. Savo
patirtį ji aprašė: „Kas įvyko, kai
man buvo penkeri metai, aš
stengiuosi ištrinti iš atminties
(...) Nuo tos vasaros aš

Prezidento R. Pakso „byloje"
Konstitucinis Teismas jau tarė
savo žodį, balandžio 8 dieną ši
„byla" perkeliama į Seimą. Kai
skaitysite šį „Bičiulystės" pus
lapį, gal jau bus tartas paskuti
nis lemiamas žodis. Visi R. Pak
so partijos (nors prezidentas
t u r ė t ų būti nepartinis) veikėjai
kiekviena proga Lietuvos žmo
n e s kviečia tomis dienomis
ateiti prie Seimo. Mes negalime
u ž d r a u s t i žmonėms paremti
nekaltai „verčiamą" preziden
tą. Ne ne, jokių riaušių nerei
kia, gink, Dieve! Bet mes neat
sakome. Ką žinai, visokių chuli
ganų gali pasitaikyti, tačiau tik
ne mūsų pusėje.
Pagyvensim - pamatysim.

ČIKAGOJE...

SVARBUS POSĖDIS JAUNIMO CENTRE
Ligija Tautkuvienė

Šeštadienį, balandžio 3 d.. Jaunimo
centre rinkosi Lituanistinių tyrimų
ir studijų centro (toliau - LTSC) Ta
rybos. Valdybos nariai sukvietę visą
būrį žmonių svarbiam klausimui
spęsti — pasilikti Jaunimo centre, ar
išsikraustyti kitur, nes pakelti nuomos
mokesčiai LTSC yra nebeįkandami.
Pagrindinį pranešimą skaitė LTSC
archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė. Pranešėja supažindino susi
rinkusiuosius su nuveiktais n- planuo
jamais darbais. Apibūdino LTSC vie
tą ir svarbą išeivijos gyvenime.
Kas atsitiko, kad LTSC, tiek metų
ramiai išgyvenęs Jaunimo centre, da
bar kamuojamas tokių rūpesčių?
Kalbinu Skirmantę MigKnienę:
— Vienuolynas, kuris sunkiai išsilai Ligijos Tautkuvienės nuc
ko pats, kelia mums nuomos mokestį, Vytautas Beliauskas.
krausto mūsų archyvus iš pusrūsio į
trečią aukštą, skirdamas devynis kam
barius, prašo už kiekvieną jų nuomos
mokesčio po 200dolerių Karna LTSC yra
neįmanoma. Tai viena Antra, apačio
je yra įrengtos specialios lentynos ardryvams. Kai jas pajudinsime — dau
gelis sulūš, reikės vėl pirkti, užsakyti
naujas. Beto,toslentynos pritaikytos
kitokioms patalpoms. Kodėl reikia
mus išjudinti7 Lituanistinei mokyk
lai trūksta patalpų. Šiais metais mo
kykla naudojosi tomis klasėmis, kurios
dabar siūlomos mums. Sakoma, kad
vaikams pirmenybė. Bet, vaikų šian
dien daugiau, rytoj jų gali būti mažiau, o
LTSC gyvuoja ne pirmą dešimtį...
Sprendimo nėra. Sudaryta komisi
ja K LTSC, Jėzuitų viernioryno. Jaunimo
centro ir lituanistinės mokyklos po du
atstovus, dirbs visą balandį. Tada ir
sužinosime sprendimą. Padėtį pa
lengvintų didesne Lietuvių fondo
Ligijos Tautkuvienės nuotraukoje Skirmante Migliniene skaito pagnndmj
parama.
pranešimą

Paroda M. K.
Ciurlonio
galerijoje
Penktadenį, balandžio 2 d., trys
moterys, trys skirtingo

meninio

pasirengimo dailininkės, pateikė
žiūrovams nemažai

skirtinga

technika atliktų darbų. Rūtos Ostrovskajos ir Angelės Jonelienės
darbai — daugiau profesionalūs,
išmąstyti, išieškoti. Albinos Pau
liukevičienės

— dailininkės -

mėgėjos, akvarelės, piešiniai..
Paroda veiks dvi savaites.
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Adomo Tautkaus nuotraukose (viršuje): parodos atidarymas. Kalba
Algimantas Kezys, šalia — Angelė Jonelienė. Dešinėje: Rūta Ostrovskaja, toliau. Albina Pauliukevičienė.

pasikeičiau — taip sako mano
tėvas, senelė. Iki to laiko
buvau tikrai išdykęs vaikas.
Vėliau pradėjau nepasitikėti
žmonėmis (...) Taigi tada vienas
žmogus labai stipriai įskaudino
mane. Tas įskaudinimas man
sukėlė kaltės, baimės, nepasi
tikėjimo ir niekinimo (ar pa
niekos) jausmą, nusivylimą ir,
turbūt, apatiją. Vaikystėje buvo
daug skaudžių sukrėtimų. Štai
dar vienas iš jų. Mokantis tre
čioje klasėje, einant į mokyklą,
sustojo geltonas taksi ir vairuo
tojas siūlėsi pavėžėti. Aš pro
testavau. Pradėjau bėgti ir au
tomobilis nuvažiavo. Taip nuo
latos pamažu buvo griaunamas
mano pasitikėjimas žmonėmis,
ypač vyrais (...) Apskritai nega
lėjau pakęsti, kad kas nors,
ypač iš vyriškos lyties atstovų,
rodytų man dėmesį, išskyrus
mano šeimą. Tuo gyvenimo lai
kotarpiu mačiau du skirtingus
vyrų tipus: 1) mylintį, bet griež
tą tėtę ir 2) lipšnų, bet niekšą
kitą. Jutau savo dvilypumą: meilę
rūpestingam tėčiui ir neapy
kantą kitam. Tas tėviškas mei
lės jausmas ir meilė jam neleido
pasišlykštėjimui ir neapykantai
visiškai užgožti mano sąmonės.
Turbūt, tai ir padėjo man tą
skausmą numalšinti — šaukiu,
rėkiu, o kartasi verkiu".
Skaudi patirtis vaikystėje
Anilei sukėlė baimingą nepasi
tikėjimą vyrais ir tik tėvas jai
teikė saugų vyrišką prieglobstį.
Griežtai saugojantis tėvas
Martyna prisipažino, kad kai
ji buvo keturiolikmetė, jai „no
rėjosi imti iš gyvenimo viską...
Laimei, mano tėvas visada man
buvo labai griežtas. Kai mano
bendraamžės galėjo eiti į šokius,
galėjo dažytis ir laisvai rengtis,
man visa tai buvo griežtai
draudžiama (_) Įsimylėjau ket
veriais metais už save vyresnį
vaikiną. Kaip vėliau supratau,
jam reikėjo manęs tik kaip
vienkartinio daikto. Laimei, mane
visur saugojo griežta tėvo ran
ka. Neįvyko nieko tokio, dėl ko
reikėtų smarkiai gailėtis. Tasai
mano mylimasis, supratęs, kad
mano tėvas yra didžiausia kliū
tis mūsų 'meilei' ir kad manęs
taip lengvai nepasieks, mane pa
liko. Man tai buvo labai skau
dus smūgis, nes maniau, kad jį
myliu beprotiškai. Žemė tarsi
slydo iš po kojų. Atrodė, kad tai
blogiausia tragedija. Nekenčiau vi
su, ypač tėvo. Nenorėjau moky
tis. Mintys sukosi vien tik apie
pabėgimą iš namų. Dabar, kai
apie tai pagalvoju ir prisimenu,
koks menkas buvo mano pro
telis, suprantu, kad tik Dievo
įsikišimas apsaugojo mane nuo
tokio žingsnio. Tokiam slidžiam
žingsniui buvo labai palankios
sąlygos, nes toji mano 'didžioji'
meilė gyveno vienas, ir mano
tėvai nežinojo kur..."
Martynos tėvui rūpėjo apsau
goti dukrą nuo slidaus, ją pačią
pažeidžiantto, žingsnio. Pradžioje
nesuprato, vėliau suvokė griež
tai ją saugojusio tėvo gerą norą.
Pasitraukęs ir
vėl priartėjęs tėvas
Yra tėvų, kurie kartais „pasi
meta". Toks buvo Gailės tėvas.
Ji pasakojo: „Aš visada savo tė
vui buvau maža mergaitė. Vai
kystėje ta meilė pasireikšdavo
lepinimu (...) Metams bėgant,
keitėsi tarpusavio santykiai. Žino
jau, kad jam rūpiu, tačiau jis nie
kada neklausdavo ką jaučiu, ką

išgyvenu. Šiuo atveju tarp mū
sų buvo siena. Aš negalėjau prie
jo prieiti ir apsikabinti, kai to la
biausiai reikėjo — tai buvo ne
įprasta. Na, o su mama santy
kiai niekada nebuvo geri. Jai la
biau rūpėjo, kaip aš atrodau,
bet ne ką jaučiu. Aš niekada ne
supratau, kodėl ji moka mane
tik bausti, bet ne išklausyti. Tė
tis matė šią 'ribą' tarp manęs ir
mamos, bet kaip ir visada tylėjo
(...) Vieną dieną aš susipykau
su mama ir savo kambaryje už
sidariusi verkiau, nenorėdama
žinoti nieko. Net nežinau kaip
į mano kambarį atėjo tėtis. Jis
pradėjo mane guosti, klausti,
kas yra, kodėl aš verkiu. Toks
jo dėmesys mane dar labiau su
jaudino ir dabar norėjosi išlieti
viską, kas buvo susikaupę šir
dyje. Nežinau kodėl, bet man no
rėjosi ir jį kaltinti už mano kančią.
Man išsakius viską, ką jaučiu,
jis pradėjo kalbėti apie savo
jausmus man, kaip įsivaizduoja
mane ateityje. Tik šį kartą ver
kiau ne aš viena, verkėme abu.
Ir staiga, visiškam mano nuste
bimui, jis mane apkabino ir pa
bučiavo... Per septyniolika me
tų tėvas pirmą kartą apkabino
dukrą bandydamas ją išklau
syti ir paguosti!"
Gailė pripažino, kad tuo mo
mentu ji atrado tėtį „kaip visiš
kai naują žmogų" — tikrą tėtį,
kurio buvo pasigedusi dacrgel
metų. Tėvas jai — tai „saugu
mas, supratimas, meilė".
***
Siūlau skaitytojams, atidžiau
susipažinus su tėvo vaidmeniu
ir užduotimi dukros atžvilgiu
(žr. šio straipsnio įvadą ir
išvadas), patiems plačiau išsi
aiškinti, kaip kiekvienas tėvas
savo dukrai: 1) padėjo sudaryti
tapatybę (ypač Agnei, Marty
nai), 2) patvirtino jos moteriš
kumą (ypač Anilei ir Gailei), 3)
ugdė pasitikėjimą (ypač Anilei
ir Gailei), 4) kėlė saugumo jaus
mą (ypač Anilei) ir 5) rodė
teigiamą vyro įvaizdį (visoms
keturioms).
Ar pastebime, kad tėviškas
tėvas buvo ypač reikalingas
pažeistai Anilei ir ilgesnį laiką
tėvo pasigedusiai Gailei?
Išvados
1. Tikras (ne vien biologinis)
tėvas dukrai parodo teigiamą
vyro įvaizdį, ugdo saugumo ir
pasitikėjimo jausmus, padeda
susidaryti tapatybę (pasaulė
vaizdį, savimone, gyvenimo kryp
tį) ir patvirtina jos moteriškumą.
2. Nuo pat mažens, vaikystėje ir
jaunystėje dukrai yra reikalingas
toks tėvas, kuris paremia jos pa
stangas bręsti ir pergalėti sunku
mus, o ypač — skaudžias patir
tis.
3. Tėvui, nei psichologiškai, nei
fiziškai, nesant šalia, duktė tėvo
pasigenda, o jo ilgesnis trūkumas
gali atnešti neigiamą poveikį,
ypač jei joks kitas asmuo neuži
ma tėvo vietos.

BALANDŽIO 6 <L BV

MŪSŲ VAIKAI

MALONI ZINiA IS
LIETUVOS

įuotraukoje: po koncerto.

Šiltą ir saulėtą paskutinį kovo sekmadienį, visus, dalyva
vusius šv. Mišių aukoje Čikagos Jaunimo centro Jėzuitų koplyčio
je, į nuotaikingą koncertą pakvietė jaunieji muzikos mylėtojai.
Muzikantų ir dainorėlių atliekami kūriniai pavasariniais upeliais
susiliejo į žaismingą muzikinę upę
Darniai skambėjo jaunųjų dainorėlių Rafaelės Šedytės ir
Meno mokyklėlės moksleivės Gerdos Subačiūtės (mokytoja Lore
ta Umbrasienė) bei 4-metės Gabijos Gorytės (mokytoja Dalia Ged
vilienė) atliekamos dainelės, instrumentiniai kūriniai. Koncerte
pianinu skambino Milda Bartašiūnaitė, Jadvyga Jonavičiūtė,
Gabrielius Šedys (mokyt. Kristina Smirnovą), taip pat Indrė
Genevičiūtė, Martynas Einikis (keyboard'as*. Emilija Rasinskaitė
ir Berta Brazdeikytė (mokyt. Jolanta Banienė). Išgirdome įvairių
žanrų ir kompozitorių muziką
Originaliai nuskambėjo smuikininkų Jadvygos ir Adomo Joną-

Sekmadienį, balandžio 4 d. Lietuvos
Muzikos akademijos didžiojoje salėje
buvo surengtas išeivijos kompozitorės,
fortepijono specialistės, Nijolės Bogutaitės - Dėoinienės kūrinių koncertas.
Koncertą vedė fakulteto dekanė, et Ra
munė Kryžauskienė. „Net 25 pianistą bu
vo pasiruošę ir skambino po vieną ar dvi
autorės pjeses. Trys vokaliniai ansamb
l i dainavo kompozitores harmonizuotas
liaudies dainas. Kai kurias daras šradėigi
pedagogai parengė su vokafu, kanklė
mis, dūdele ar paprasčiausiu mu
šamųjų pritarimu. Tai iabai paįvairino
koncertėlį, padėjo išlaikyti dėmesį net k pa
čių mažiausių klausytojų, j koncertą su~
ssinko daug klausytojų, tėvų, pedagogų.
Dr, Jūrate Trfcpaffienė suruošė vases!',rašo dr. Ramunė Kryžauskienė.
Sveikiname Nijoię BogutartęDedi.tie ne su tokiu gražiu jos
- kūrybos įvertinimu!

LIAUDIES IŠMINTIS
balandžio

Vardadieniai
balandžio 6 d . — 13 d.
A n t r a d i e n i s , balandžio 6 d.

DanginTtis, Cefestinas. Genardas.
Sikstas, Vilimas. Žilvine,
Žintautas.
T r e č i a d i e n i s , balandžio 7 d.
Donata, Hermanas, Kantaute,
Minvydas. Rūtenis.
K e t v i r t a d i e n i s , b a l a n d ž i o 8 d.
Aistis, Dionyzas. Gintautas.
Julija. Skirgaile. Valteris.
P e n k t a d i e n i s , balandžio 9 d
Aurimas, Dalia, Kleopas, Paladijus. Rasa.
Šeštadienis.balandžio 10 d
Agna, Apolonijus. Karijotiis. Mar
garita, Matilda. Mintautas.
S e k m a d i e n i s . b a l a n d ž i o l l d.
Dangailė,
Leonas.
Liūtas,
I jutauras, Vykintas.
Pirmadienis, balandžio 12 d.
Damijonas. G e l m a n t a s , Ju
lius, J ū r a t e . Zenonas.
A n t r a d i e n i s , balandžio 13 d
Aldonas. Al gaudė, Galvydas.
Ida, Martynas, Mingaudas.

Kalendorius

mėnesiui

Senoliai sakydavo, kad nereikia
bijoti užsitęsusios žiemos, reikia
bijoti staigių atšilimų.
Jei balandžio naktys žvaigždė
tos, laukiama gero derliaus.
Jei anksti pavasarj varnos mau
dosi balose — atšils.
Jei balandžiai burkuoja, tikrai
greitai atšils.
Jei naktj matomas blyškus Mė
nulis - netrukus lis.
Pastebėta, k a d rytų vėjas lie
taus neatpučia.

Kad geriau augtų plaukai, galvos
odą įtrinkite kopūstų sultimis.
Vitaminas C organizme kovoja su
..laisvaisiais radikalais", kurie sendi
na organizmą
Jei skauda galvą, prie smilkinių
pridėkite atskiesto acto kompresą
Tai sumažins migrenos skausmus
Galva ima svaigti tada. kai krauju
nėra vienodai aprūpintos visos gal
vos smegenų dalys Svaigimą gali su
kelti juros liga. apsinuodijimas alko
holiu. skrandžio užteršimas, protinis
pervargimas, padidėjęs kraujospū
dis, netinkamas skrandžio sulčių
rūgštingumas osteochondrozė, gal
vos smegenų sutrenkimas, hiper
tenzija
Dažnai galva svaigsta sergant neu
roze

Visur ieškokite tik Kalnapilio!

vičių šeimyninis duetas (akomp. Kristina Smirnovą), keletą kūri
nių saksofonu — pagrojo Gediminas Grašys (mokytojas Mindaugas
Matkus). Koncerto pabaigoje išgirdome įspūdingas saksofonisto
Gabrieliaus Sedžio ir Mindaugo Matkaus džiazo improvizacijas,
kurias palydėjo nuoširdūs klausytojų plojimai.
Dalyvių vardu dėkojame visiems, padėjusiems surengti šią
gražią muzikos šventę: koncerto sumanytojai Jurgitai Sedienei.
kun. Antanui Gražuliui SJ, Jaunimo centro valdybos pirmininkei
Mildai Šatienei, Mildai ir Juozui Margunavičiams, Ritai ir Juozui
Sakeniams, mieliems koncerto klausytojams už šiltus aplodis
mentus ir visiems, visiems, svetingai atvėrusiems Jaunimo cent
ro duris muzikos mylėtojų atžalynui
Jolanta Banienė

m , INC.

GYVENIMO ŠEŠĖLIAI {•
NELEISKIME SAVĘS IŠNAUDOTI

Kalendorius

Gardžiausias alus iš Lietuvos.

Labai gerai, kad laikraščiuo
se iškeliami žmonės - apga
vikai, kurių paslaugomis pasi
tikima ir skaudžiai nukenčiama. Nereikia nutylėti, turėtų kuo
daugiau
žmonių pasidalinti
savo patirtimi, nebūtinai — tik
apie blogus atvejus. Yra ir
padorių
žmonių,
kurie
tvarkingai, gerai aptarnauja
savo klientus. Taip mes dau
giau padėsime vieni kitiems.
Noriu patarti, ką pirmiausiai
žmonės turėtų žinoti. 1. Jei
agentas neduoda pasirašyti
jokių sutarčių-kontraktų, jo
kių legalių popierių, tai jis pats
nėra legalus ir jokiu būdu
tokiu pasitikėti
negalima.
Žydų tautybės šeimos samdo
žmones, bet j ų atlyginimai
būna maži — daugiausia moka
į mėnesį po 1,000 dol. arba —
1.100 dol. Tokios šeimos neieš
ko žmonių per agentūras, nes
joms nenori mokėti už paslau
gas. Nepamirškite, kad —jei
agentas
reikalauja iš jūsų
pinigų —tai nėra legalu. 2.
Nereikėtų pirkti, kaip sakoma,
katės maiše. J u m s agentas ar
agentūra pasiūlo kažkur dar
bą, apibūdina jį labai gražiai ir
liepia greičiau jiems sumokėti
pinigus. Po to duoda adresą ir
liepia patiems važiuoti ir pra
dėti dirbti. Niekada nereiktų
sutikti su tokiais pasiūlymais.

Niekad nežinai, ką ten rasi
nuvažiavęs ir dažniausiai tokie
darbai būna tik savaitei ar
kelioms. Niekas nemokės dide
lio atlyginimo slaugei, jei sene
lis a r senelė, kaip agentūros
sako, visiškai sveiki, vaikščio
jantys. Tokie ilaugiu. šeimi
ninkių, namų rdoŠos darbai yra
legalūs ir niekas negali jūsų
gąsdinti, kad praneš apie jus
imigracinei tarnybai, to nerei
kia bijoti. Kiekvienas, ieškantis
panašaus darbo, nesvarbu, ar
jis šiame krašte legalus, ar ne,
turi žinoti Labor Department
telefono numerį ir pasakyti
apie tai agentūrai, jog apgaulės
atveju, jis nebijos paskambinti.
Labor Department adresas
State of Illinois Building, 160
North La Salle — Suite 1300,
Chicago, IL 60631-3150.
TeL: 312-793-2800 arba
312-1793-1817.
Pranešus apie nesąžiningą
agentą arba agentūrą, jie bus
dėkingi, nes visus sukontro
liuoti y r a labai sunku. Toks
agentas turi daugiau bijoti už
jus, nes jis ne tik jus apgauna,
bet ir pats eina prieš Amerikos
įstatymus. Nereikia bijoti nei
policijos, nes ir ji nieko bendro
neturi su emigracija, tik neper
ženkite įstatymų, nepadary
kite nusikaltimų.

importers & DisfributDrsdf RneUflucisancI Imported Beers
(773)278-4848

*** Per trylika pastarųjų metų vaikų
skaičius Lietuvoje sumažėjo dau
giau kaip 194 tūkstančiais, arba 20
proc. Ypač sumažėjo ikimokyklinio
amžiaus vaikų — net 38 proc., o
vyresnių (15-17 metų) vaikų
skatčtus dėl ankstesniais metais
buvusio palyginti didelio gimsta
mumo, kol kas dar gausėja. Nuo
2000 metų vaikų kasmet su
mažėja vidutiniškai po 25 tūks
tančius. 2003 m. pradžioje Lie
tuvoje gyveno 802 tūkst. vaikų iki
18 m. Tai sudarė 23 proc. visų gy
ventojų Trečdalis vaikų — iki
mokyklinio amžiaus. 2001 metų
visuotinio surašymo duomenimis,
87,5 procento vatkų buvo lietuvių
tautybės (86 proc. mieste ir 90,3
proc. kaime), beveik 6 proc. —
lenkų. 4 proc — rusų, 1,2pioc—kitų
tautytaų

Z
Norėdami padėti vienišiems,
atnaujiname pažinčių klubą. Ta
darome nesavanaudiškai, be už
mokesčio. Mūsų laikraštis skaito
mas visur, kur tik gyvena lietuviai.
Tad naudokitės proga, skelbkitės.
gal kur. kokiame kitame pasaulio
krašte, o gal čia pat, laukia žmo
gus, ieškantis panašaus j Jus.
31. Našlė, 59 m., 162cm, šsilav.
aukštasis, vaikai sukūrę šeimas,
gyvenamuoju plotu neapsirūpinusi,
mėgstanti gaminti valgį, auginti gėtes.
norėtų sutikti paprastą, malonų lietuvį.
Vanda Medziukartė
21423 VVLarchCt.
Plainfiekį, II60544-6344
Tel.: 224-628-1557
32. Moteris. 39 m., malonios iš-

PAŽINČIŲ

Nijolė Nausėdienė

Nori verk, nori juokis
Ar žinai, kad...

KLUBA6

'"Pacientas; ..Daktare, prieš šešetą metų aš prarijau sidabrinę monetą..."
Daktaras: ..Kodėl tik dabar kreipiesi j gydytoją?" —Tada man nereikėjo pinigų..
*** Šešerių metu berniukas: .. Aš tave myliu Tu esi vienintelė, kurią aš mylė
jau". Šešerių metų mergaitė: ..Nustok. Tu esi per jaunas!"
*** Ant baro sienos kabo užrašas: ..Jei tu geri iki užsimiršimo, tai prašau
sumokėti prieš pradedant gerti".

Galvosūkis— pokštas
Netoli nuo kranto stovi laivas su nuleistomis j vandenį (šalia borto) virvi
nėmis kopėčiomis Jos turi 10 pakopų Atstumas tarp pakopų 30 cro. Žemiau
sioji pakopa liečia vandens paviršių Šiandien vandenynas labai samus bet
prasideda potvynis, kurto metu vanduo pakyla po 15 cm.
Po kiek laiko vanduo apsems virvinių kopėčių trečiąją pakopą?

Atsakymas
Mama mėgsta apkepinti duonos nekutes mažoie keptuveleie Apkepusi vieną riekutės
šoną. apverčia ir apkepa kitą Kiekvienas riekutes šonas apkepa per 30 sekundžių, o
keptuveie telpa tik dvi nekutes Sugalvokite kaip Gintaro mama sugeba apkepti abu
trijų riekučių šonus tik per 1 mm ir 30 Sek . o ne per — 2 mm Jūs gausite vakanenei 3
skanias apkeptas riekutes
Atsakymas, jgudusi kulinarė deda dvi riekutes j keptuvę, per 30 sek apkepa
vieną šoną Po to pirmąją riekutę apverčia, antrąją — išima J jos vietą deda
trečiąją Taigi po antros pusės minutės, pirmoji riekutė bus visiškai apkepta,
o trečiO|i — pusiau Dabar ji turi 2 riekutes (antrąją ir trečiąją), kurių kiekviena
— pusiau apkepta Jos apkeps per kitą pusę minutės Bendras laikas — 1min
30 sek . o ne — 2min.

ODIAKAS

vaizdos. išsilavinusi, elegantiška, te
gali Amerikoje, norėtų sutikti inte
ligentišką, vyresnio amžiaus gy
venimo draugą.

Tel.: 708-955-3690
32. Našle. 65m.,161 c m , išsJav.
aukštasis, apsirūpinusiu gyv. plotu,
du savarankiški sūnūs^ norėtų
sutikti nerūkantį, negeriantį, ma
lonų lietuvį rimtai draugystei. „ T i 
kiuosi sutikti tokį, kuris norėtų
gyventi Lietuvoje".
Ada. Tel.: 773-931-2170
Redakcijos prierašas, mes
nesaugojame ir neperduodame
pasiskelbusiųjų
telefonų
ar
adresų. Skelbiame tokį tekstą,
kokį atsiunčiate.

KLUBAS

ZODIAKAS

ANKETA
Iškirpk ir i š s i ų s k
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai
darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu.
kitos savybės
1. Amžius
ūgis
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi)
Nevedęs
netekėjusi
našlys (-ė)
Vaikai
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi)
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu
4.
5.
6.
7.

Išsilavinimas
Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera)
Pomėgiai
Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra
vimui
8. Jūsų adresas ir tel. Nr.

9. Skelbimo tekstas.

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

