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Ilgai lauktas įvertinimas 
Šeštadienio „Drauge" (kovo 6d.) or Daiva Dap

kute, rašydama, kad Vytauto Didžiojo univer
siteto Senatas kun Vincui Valkaviaui suteikė 
..Garbes daktaro vardą", ne žodetu neužsime
na, jog sos iniciatyvos autoriai gyvena už At
lanto. Tai jie prirašė nemažą krūvą laišku, pra
šymų, straipsnių, surinko mokslo, visuo
menes žmonių parašus (juos spausdiname 
žemiau). įrodinėdami, jog kun. V. Vaikavičius 
vertas Nacionalines premijos, negalint jos 
suteikti — prašoma Garbes daktaro vardo. 

Tik po šių eilučių autores str. ..Vorutoje" (iš
traukas spausdiname), reikalai pajudėjo. 

Šį garbingą apdovanojimą gaietų suteiks JAV re
ziduojantys LR ambasadorius (palaikęs mūsų 
iniciatyvą) ar Generaliniai konsulai. Lietuva 
būtų sutaupiusi taip trūkstamų pinigų. 

Lietuvos Nacionalinės meno 
premijos gali būti suteikiamos 
ir užsienio lietuviams. Lietuvos 
mokslo premijos, ko gero. nepri
einamos užsienio lietuviams..Ko
dėl? Pernelyg daug dirbtinų 
užtvarų pastatyta. Tik saviems, tik 
uždaram ratui. Pirma, užsieny
je nėra tokios institucijos, kuri 
turi teisę pristatyti kandidatą. 
Institucija turi būti pavaldi 
Lietuvai? Ratas užsidaro. Tuo 
tarpu, darbai atlikti užsienyje 
lietuvybei, Lietuvai, gali būti žy
miai vertesni, prasmingesni, nei 
pristatomi Lietuvoje. Bet ne sa
vas, ne iš savo kiemo! Reiktų keis
ti, reiktų įnešti pataisas. Ma
tyt, meno, kultūros žmonės ta 
suprato anksčiau. Galima teigti. 
kad užsieniuose lietuvybė nėra 
tiek vertinga, kiek Lietuvoje, kad 
tik Lietuvoje lietuvis yra lietu
vis. Sutikčiau, jei ne dešimtme
tis užsieniuose. Gyvendama Ame
rikoje, sukdamasi tarp lietu
vių, dirbdama darbą, čia įvar
dijamą „lietuvybės išlaiky
mas", galiu pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti, kad lietuviai nedin
go, nesuamerikonėjo (be abejo, 
ne visi), o kūrė mokyklas, tegu 
ir ne visada tokias, kaip Lietu
voje, kūrė lietuviškus centrus. 

Ligija Tautkuvienė 

0m#>mi. 

Kovo 14d.11 
v. r. Bostono 
arkikatedroje 
bus suteiktas 

Vytauto Didžiojo 
universiteto 

Garbės dak
taro vardas 

kunigui Vincui 
Valkavičiui. 

būrė aplink save lietuvius. Lei
do leidinius, laikraščius, žurna
lus, kaupė archyvus ir 1.1. Gy
venant svetimoje šalyje suburti 
išsibarsčiusius žmones į bendruo
menes, visam, judėjimui laiky
tis „Lietuvių chartos" nuosta
tų — lietuvis tik tada lietuvis, 
jei išlaiko kalbą, papročius, tra
dicijas ir Lt, tai suprasti ir įvertin
ti gali tik savo akimis, ausimis 
ir rankomis, kad ir neapčiuo
piamai, pajutęs. O nuveikta 
daug ir net labai. Darbas dau
giausiai pasiaukojantis, visuomeni
niais pagrindais. Neapmokėtas. 
Matomas. Kai pirmą kartą greit
keliu važiuojant pamatai 
užrašą su nuoroda, kad dabar 
gali pasukti iš kelio ir atsidurti 

..Lithuanian World Center" 
arba „Balzekas Museum of Lithu
anian Cultural". kažkoks gumu
las užspaudžia gerklę, akys pri
tvinksta drėgmės: „Lietuviais 
esame mes gimę!" Tai tik toks 
mažas lyrinis nukrypimas nuo 
pagrindinės temos — Lietuvos 
Nacionalines mokslo premijos -
gali jos būti suteikiamos užsie-
rio lietuviui ar ne? Praeitais m e 
tais visais keliais ir būdais mė
ginome pramušti storą premijų 
komiteto stogą — nepavyko. 
Vienas.kurį rekomendavo užjū
rio Lietuva, o jam palaikyti susi
darė graži, tvirta Amerikos moks
lo, visuomenės veikėjų grupė 
— kunigas V Vaikavičius ir jo 
trijų tomų kūrinys ..Lithuanian Rp-

ligious Life in America''. Edvinas 
Giedrimas, pagrindinis šios 
idėjos — pristatymo premijai au
torius, rašo: ,j3esidomėdami JAV 
lietuvių istorija, atradome, kad 
čia milžinišką darbą atliko kun. 
V. Vaikavičius. Jis daugiau kaip 
dešimt metų dirbo rinkdamas 
medžiagą būsimoms knygoms: 
apvažiavo visas lietuviškų baž
nyčių parapijas, peržiūrėjo.dau-
gybę tų miestų bei bažnyčių 
vyskupijų bei kt. archyvus. 
Visą šią medžiagą jis išspausdi
no trijose knygose, kurios su
daro 1,500 psl." 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas 
vertas tiek, kiek jis nuveikė. 
Kartais vieno žmogaus darbai pri
lygsta — dešimnes žmonių arba ne-
gali būti lyginami nė su kuo.(...) 
Bet ar išties galima įsivaizduoti, 
kokią didelę ir plačią vagą išva
rė kunigas vienui vienas, be pagal
bininkų, asistentų?! Prasmingų 
darbų vertė ne tik Lietuvai ir jos 
žmonėms, vertė ir Amerikai, 
nes tai, ką surado ir aprašė ku
nigas V. Vaikavičius, yra ne tik 
lietuvių Amerikoje, bet ir Ame
rikos gyvenimo dalis. Stambiausias 
veikalas „Lithuanian Religious 
Life in America" tiek forma, 
tiek turiniu prilygsta enciklo
pedijai. Ir tai VIENO žmogaus 
darbas, vieno žmogaus gyveni
me. Gal ne visi žinome, kad di
desnė dalis imigrantų gyveni
mo sukosi aplink bažnyčią. 
Knygose aprašyta kiekviena 
bažnyčia, kas ir kada statė, vie
nuolynai, parapijos, lietuvių 
namai, kapinės, kiekvienas lei
dinys, išspausdintas Amerikoje. 
Šiai knygai medžiagą kunigas 
rinko atostogų metu, už tai 
negaudamas nė dolerio atlygio. 
Rask mokslininką Lietuvoje, 
kuris padarytų tokį milžinišką 
darbą be valstybinės stipendi
jos, atlyginimo ar dar kokių 

priedų. Net ir kunigų tarpe to
kių, drįstu tvirtinti, nėra. Prof. 
Egidijus Aleksandravičius. į ku-rį 
kreipėsi E. Giedrimas, pra
šydamas tarpininkauti V Val-
kavičių pristatyti Nacionalinei 
premijai, rašo: „Valkavičiaus 
darbai yra tikrai įspūdingi. Nau
dojamės ir stebimės". (...) Malonu, 
kad rūpinatės tokių iškilių žmo
nių įvertinimu Lietuvoje", 
(laiško ištrauka, rašyta Ed. 
Giedrimui, 04/08/ 02). 

Sklaidant V. Valkavičiaus dar
bų rodyklę, negali nesistebėti 
temų gausa, kurios susijusios 
su emigrantais iš Lietuvos, jų 
gyvenimu, veikla. Gyvendamas 
šalia kitų tautų, kunigas įdė
miai stebi lenkų ir lietuvių ne
sutarimus, juos studijuoja. Jis 
pirmasis nagrinėja — kodėl 
lietuviai katalikai atsiskyrė 
nuo lenkų katalikų. (...) 

„Mokslo darbai gali būti 
parašyti anglų ar kita kalba, 
bet turi būti reikšmingi 
Lietuvai" — teigia Kęstutis 
Makariūnas, Premijų komiteto 
pirmininkas (iš laiško E. 
Giedrimui, 04 / 08/ 02). Šis 
laiškas akivaizdžiai parodo, kad 
jau balandžio mėn. buvo belsta 
į komiteto duris. 

Ir šioje pusėje Atlanto yra 
daug reikšmingų darbų Lietuvai 
— daugiatomė „Lietuvių enci
klopedija" (autorių kolektyvo iš
leista Bostone, parašyta lietuvių 
kalba), Br. Kviklio „Mano 
Lietuva" ir kt. Be abejo, yra ir 
didelių, kapitalinių darbų, 
kuriuos paliko mums išėjusioji 
lietuvių mokslininkų karta. 
Tačiau tokio pobūdžio darbas, 
ko gero. vienintelis.(...) Šį vei
kalą būtina išversti į lietuvių 
kalbą ir išspausdinti (garbe 
būtų bet kuriam fondui, ga
linčiam finansuoti). Mūsų maža 
tauta gali didžiuotis, turė-

nukelta į 4 psl. 

Pasirašiusieji: 
Kazys Almenas, prof.. dr. (University 

of Maryland. College Park. emeritus. 
Atkuriamojo VDU Senato narys); 
Stasys Bačkaitis. dr (Washr>gton D.C.. 
KTU Garbės daktaras, JAV LB Krašto 
valdytos vicepirminnkas mokslo rei
kalams): Paulius Baltakis, MIC . 
vyskupas (Lietuviu Vyskuoas išeivi
jai); Vytautas Bieliauskas, prof., dr 
(Xavier University, Cincinnati. Ohio. 
emeritus. Atkuriamojo VDU Senato 
narys); Danutė Bindokienė. JAV lie
tuvių dienraščio Draugas" vyr. re
daktorė; Indrė Čuplinskaitė (Univer
sity of St. Michael's College. Toron
to, Canada). Alfonsas Eidintas, dr 
(Lietuvos ambasadorius Izraelyje, bu
vęs Lietuvos ambasadorius JAV); Pra
nas Gaida, dr. prelatas (Kanados Sė
tuvių laikraščio ..Tėviškės žiburiai" 
redaktorius). Algimantas Gečys. JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas; 
Dalia Giedrimiene. prof, dr. (St 

Joseph College. Connecticut); Sta
sys Goštautas, prof., dr (University 
of Texas at Dalias, emeritus): Vytau
tas Kamantas. PLB pirmininkas: Ro
mualdas Kašubą, prof., dr. (dekanas 
College of Engineering & ET. Nort
hern Illinois University. DeKalb, KTU 
Garbės daktaras. Atkuriamojo VDU 
Senato narys. Lietuvos MA užsienio na
rys); Violeta Kelertienė, prof., dr (Uni
versity of Illinois at Chicago.VPU 
Garbės daktarė): Vytautas Klemas, 
prof., dr. (Director Center for Remote 
Sensing. University of Delavvare. At
kuriamojo VDU Senato narys). Anta
nas Klimas, prof (University of Ro-
chester. New York. Atkuriamojo VDU 
Senato narys); Virgilijus Krapauskas. 
prof.. dr (Chair of the Department of the 
Sočiai Sciences. Cnovvan College 
North Carolina); Romualdas Kriau 
čiunas. prof, dr. (Michigan State Uni
versity, emeritus. JAV LB Krašto val
dybos vicepirmininkas org reika
lams), Giedrė M Kumpikas. prof dr 

(Long Island University. New York) 
LB pirmininkė; Arūnas Liulevičus. 
prof. dr (The University of Chicago. 
ementus. Atkuriamojo VDU Senato 
narys); Vėjas LJutevČHjs. prof.. dr. (The 
University of Tennessee, Knoxville): 
Rasa Mažeikaitė dr (Kanados lietuvių 
Muziejaus - archyvo direktorė): Regina 
Narušienė. JAV LB Tarybos prezidiu
mo pirmininkė: Algis Norvilas, prof. dr 
(Saint Xavier University. Chicago. Atku
riamojo VDU Senato narys): FeSksas 
Palubinskas, prof. dr ( Purdue UnK/ersity 
Catumet Harrrnorti Indiana, emeritus). 
KTU Garbės daktaras. .Atkuriamojo. 
VDU Senato narys): Juozas Poiikai-
ts. JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės 
pavaduotojas, išeivijos dienraščio ..Drau
gas" direktorių tarybos narys; Anta
nas Razma MD t Lietuviu fondo pirmi
ninkas Chicago. VDU Garbės dak
taras). Marija Remienė (JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkei: Alfred 
Ench Senn. prof, dr (University of 

Garbės daktaras. Lietuvos MA už
sienio narys): Giedrius Subačius, 
prof.. dr. (University of Illinois at Chi
cago. Lietuvių kalbos instituto direk
torius); Antanas Sužiedėlis, prof., dr. 
(The Catholic University of America) 
ilgametis ..School of Arts and Scien
ces" dekanas Atkuriamojo VDU Se
nato narys). Saulius Sužiedėlis, 
prof., dr (Millersville University. Pen-
nsylvane). Jonas Račkauskas, prof. 
dr (Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tro direktorius. Chicago). VPU Gar
bes daktaras); Juozas Rygelis (Ame
rikos lietuvių kultūros archyvo — 
ALKA direktorius, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos JAV pirminin
kas): Rimvydas Šilbajoris, prof. dr 
(Ohio State University. Columbus. 
Ohio. emeritus), Latvijos Mokslų 
Akademijos Filologijos mokslų Gar
bės daktaras. Atkuriamojo VDU 
Senato narysV Vytautas Šliūpas. P.E. 
( .Aušrininko dr. Jono šliupo archy
vas' prezidentas, CaSfomė) Sigitas 

Tamkevous. SJ. arkivyskupas (Kauno 
metropolijos arkivyskupas): Antanas 
Tyla. prof . dr. (Lietuvos Katalikų 
Mokslo Akademijos viceprezidentas. 
Lietuvos MA narys ekspertas); Ri
mas Vaičaitis, prof. dr. (Columbia 
University in the City of New York, 
katedros vedėjas. KTU Garbės dak
taras. Atkuriamojo VDU Senato na
rys. Lietuvos MA užsienio narys); 
Bronius Vaškelis, prof. dr (VDU. 
buvęs rektorius. VDU garbės profe
sorius); Vaiva Vėbraitė, buvusi Lie 
tuvos Švietimo ir Mokslo vicemi
nistre Aldona Mogenytė - VValker, 
prof. dr. (Loyola University Chcago): Jo
nas Zdanys, prof. dr (Connecticut 
valsti|0S aukštojo mokslo viceminis
tras): Kęstutis Žygas. prof & Arizona 
State University. buvęs VDU Menų ir 
Humanitarinių mokslų dekanas. Lie
tuvos Garbės konsulas JAV Atku-
riamoĮO VDU Senato narys). Rūta 
Žilinskiene. Kanados LB K 
valdybos pirmininke 

Lemtingų įvykių sūkuryje 
Vvtautas Visockas 

Nepaisant „rus iškojo ve iks
n io" 

Daugybė įvykių per savaitę, 
kasdien po kelis. Penktas mė
nuo kapanojamės neišsikapa-
nojame iš balos. į ku
rią įbridome arba bu
vome įstumti. Beveik 
iki nevilties viskas 
įkyrėjo, bet eiti rei
kia, krantas tai juk 
kažkur yra. 

Prasideda apkal
ta. Tik prasideda? O 
Viešpatie! Gerai jums . 
ten. toli. „už balos". • *•* ™& • 
stebėti ir aptarinėti 
mūsų žingsnius, mūsų tampy-
mąsi už skvernų, mūsų įžūlu
mą, abejones, neryžtingumą... 
Nebuvau jūsų kailyje, nežinau, 
tačiau žinau, kad čia mes esa
me reikšmingų, lemtingų įvy
kių dalyviai. Ir tai teikia vilčių 
bei jėgų. 

Vis dėlto, atsistojome an t 
NATO ir Europos Sąjungos 
slenksčio! Kad ir kaip buvo 
trukdoma, kad ir kaip net šian
dien nenorima su tuo susitai
kyti! Tai Maskvai nepatinka, 
kad čia skraido mūsų sąjungi
ninkų lėktuvai, tai ji reikalau
ja, kad Lietuvoje nebūtų NATO 
bazių... Jeigu reikės - bus ir 
bazės, jeigu jų diplomatai šnipi
nės - važiuos namo be jokių 
pardonų! Pagaliau priėjome iš
svajotąjį slenkstį. Nepaisant 
pastarųjų metų „rusiškojo 
veiksnio" didžiulės išorinės ir 
vidinės įtakos, apie kurią šio
mis dienomis pasirodžiusioje 
knygoje ..Prezidento suktukas" 
išsamiai rašo politologas Rai
mundas Lopata ir žurnalistas 
Audrius Matonis. Oficialiai į 
2004-ųjų metų balandžio 2-ąją 
ėjome dešimtmetį, o iš tiesų -
visa nepriklausomybės laiko
tarpį. Tada ši diena tokia toli
ma, tokia nereali atrodė! Gaila, 
dėl niekaip nesibaigiančio pre
zidentinio košmaro negalime 
tinkamai nei švenčių švęsti, nei 
reikšmingų datų paminėti. Štai 
už poros dienų - Kovo 11-oji. o. 
užuot galvoję apie pramogas, 
šventinį stalą, sukame galvas, 
kokią naują „dovanėlę" mums 
pateiks kol kas vis dar -Jo Eks
celencija Rolandas Faksas. 

•Jeigu esu te is ingai infor
muotas 

Vieną jau tarime - operaty
vinę medžiagą apie bendroves 
..Alita" privatizavimą. „Alita" -
nuo žodžio Alytus, o Alytus nuo 
dar senesnio žodžio ..Aliten" -
pilies, kuri viduramžiais 
vėjo ant dešiniajame Nemuno 
krante dunksančio piliakalnio. 
dgfcer aiški™ matomo iš kitos upes 
puses. Tie. kurie grobe šią me
džiagą ir slapta vežė -Jo Eks

celencijai, vargu a r domisi 
Lietuvos istorija. Visiems pir
miausia rūpi „Alitos" privati
zavimo užkulisiai, tuose po
pieriuose t ikėtasi rasti pa

vardžių, kurių turė
tojus labai norėtųsi 
jeigu ne „pasodinti", 
tai bent pas t a ty t i 
prie gėdos s tulpo, 
kaip artėjančių rinki
mų baidyklę. Jeigu aš 
esu teisingai infor
muotas (spaudos kon
ferencijose šiuos žo
džius nuolat kartoja 
prezidentas), ten nė

ra valstybės pirmųjų asmenų 
pavardžių, nėra jų balsų, ko
kių nors jų veiklos pėdsakų. 
Ten yra to. ko Jo Ekscelenci
ja nesitikėjo: ten jis rado sa
vo aplinką ir tos aplinkos riete
nas dėl didesnio kąsnio, štai 
ir viskas. Beveik žodis žodin 
paskutinėje televizijos „Spaudos 
klubo" laidoje taip kalbėjo 
VSD darbuotojas Petronis . * 
J i s teigė, kad dokumentuose 
minimos D. Barakausko, V 
Mazuronio. H. Žukausko -
ištikimų Rolando Pakso ben
dražygių - pavardės. Pagyven
sim — pamatysim, tikėkimės, 
kad šios pavardės iš tos bylos 
neišnyks be pėdsakų. 

K a i p p a s a k y t ų mūsų, 
k l a s i k ė I eva S i m o n a i t y t ė , 

o b u v o t a i p 
Visi dabar žino. kaip atrodo 

Valstybės saugumo departa
mento Alytaus skyrius. Toks 
bal tas nedidelis namelis par
ko pakrašty, šalia Saulių na
mų. Aš ne iš karto jį pažinau, 
nufotografuotą laikraščiuo
se, parodytą televizijų laido
se. O juk tai vaikų darželis, 
kurį „vokiečių laikais" vieną va
sarą lankiau! Tada ten kieme 
stovėjo nedidele medinė be
langė būdelė, kurioje auklėto
jos kelioms valandoms už
darydavo nusižengusius vai
kus. Toje belangėje dabar tu
rėtų sėdėti Alytaus saugumo 
vadovas Albertas Sereika: iš 
čia su jo žinia buvo pagrobta 
minėtoji su .Alitos" privatiza
vimu susijusi medžiaga. Iš
davystė? Išdavyste! Ką pada
rysi, nuo išdavikų neapsau
gota jokia specialioji tarnyba: 
nei CŽV. nei KGB. nei VSD 
Tačiau dvi pirmosios žvalgy
bos su dvigubais agentais pa
prastai elgdavosi griežtai. Ir 
mūs i šk iams reikėjo vagis 
pasitikti su .Aro" automati
ninkais kur nors ties Punia ir 
uždėti antrankius, o bylą. dar 
nenučiupinėtą . pasi imti ir 
padėt i ten. kur jos vieta 
Panaš ia i butų pasielgęs 

nukelta j 3 psl. 
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SPORTAS 

Žydrūnas ligauskas Čikagoje Pasidalinti laime su kitais 

Žydrūnas ligauskas po varžybų, United Center, Čikaga. Nuotr Adomo Tautkaus 

Kovo 1 d. Čikagoje, United Cen
ter salėje įvyko krepšinio varžy
bos t a r p Chicago ..Bulis" ir Cle-
veland „Cava l ie r s" komandų. 
Varžybos baigėsi rezultatu 92 : 81 
Chicago „Bul i s" komandos nau
da i . „ C a v a l i e r s " rezu l ta ty 
viausia i sužaidė Žydrūnas 
ligauskas. J i s per 29 aikštėje 
p r a l e i s t a s m i n u t e s pe lnė 19 
taškų , pa t a ikydamas 6 dvi taš
kius m e t i m u s iš 12 bei 7 — iš 8 
baudų, atkovojo 10. blokavo 3 
kamuolius bei prasižengė 4 kartus. 

Sakoma, kad lietuvis, kaip žvirb
lis, jo v i su r pilna. Jis n e t ik 
v i su r e s a n t i s , bet ir krepšini 
žaidžiantis. Tie. kurie domimės 
krepš in io istorija, žinome, kad 
Amer ikos l ietuviai padėjo Lie
tuvai iškovoti Europos čempi
onų m e d a l i u s . Per visą išeivi
jos istoriją lietuviai intensyviai 
spor tavo , žaidė krepšini. Ir naujo
ji lietuvių banga nesnaudžia. Či
kagoje s u s i k ū r ė ČLKL (Čikagos 
l ie tuvių krepšinio lyga), kurioje 
yra n e t 10 komandų, o š iuo me
tu vvks t a lygos čempionatas. 
Tad m a n o p i rmas k l a u s i m a s 
Žydrūnu i i r buvo: 
Ką ž inote ap ie Amerikos lietu
vių k repš in į , konkrečiau - a r 
žinote, kad Čikagoje s u s i k ū r ė 
Lietuvių krepšinio lyga? 
Ž.I. T i k r a i ne . Nes esu labai 
užs iėmęs — labai in tensyvus 
t ren i ruoč ių ir varžybų graf ikas . 
J T Kovo mėnesi Lietuvos Respub
likos a m b a s a d a rengia t u r n y r ą 
A m b a s a d o r i a u s taurei l a imėt i . 
Bū tų g ražu , jei atvyktu mėtė , 
p a m a t y t u m ė t e kaip taut ieč ia i 
mėgėjai k a u n a s i dėl kamuol io , 
pergal ių. 

Ž.I Kovo mėnesį dar vyksta 
sezoninės rungtynės, todėl tik
rai n e g a l ė č i a u atvykt i . Na , 
n e b e n t la isvadienis i š p u l t ų 
(juokiasi) — per mėnesį gau
n a m e t ik 2 - 3 laisvas d i enas , o 
ke l iau jam labai daug. 
J T K l a u s i m a s , kuris neduoda 
r a m y b ė s vis iems ir kur i s , tik
riausiai, pačiam jau % įgrisęs: 
..Ar ža is i te už Lietuvos krepši
nio rinktinę Atėnų Olimpinėse 
ža idynėse?" 
Z.I. Oi . ne t nežinau ką naujo 
pasakyt i . Kalbėjau su Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės vadovu 
Algimantą Paviloniu, sus i t a 
rėme, jog duos man laiko pagal
voti. Esu ..apdaužytas", sens tu . 
K a r t a i s s u n k u ir iš lovos atsi
kelti (šypsosi) — turi k a s nors 
išspirti. Apsispręsti bus nelengva. 

J . T . Kai žaidžiat , a r pas teb i t e 
salėje Trispalvę vėliavą, a r malonu, 
kai girdi lietuvišką palaikymą? 
Ž . I . Š iand ien irgi t r i s p a l v i ų 
buvo? Nemačiau. Cleveland 'e 
ke le tą kartų mačiau t r ibūnose 
t r i spalves . Kažka ip k e i s t a , a t
rodo juk ne Lietuvoj e s u , o vis 
v i en k repš in io f a n a i lie
t u v i š k o m vėl iavom s v e i k i n a . 
Niujorke irgi girdėjau lietuviškai 
šaukiant. Ž inoma, malonu. Čika
goje nesimatė, t i k r i aus i a i , žmo
nėms sunku bilietus gauti... (Žy
drūnas „įmetė akmenuką" į mūsų 
daržą. Hm... a t rodo Čikagoje 
p a t i d idž iaus ia l ie tuvių ben
druomenė , o pala ikyt i savo žai
dėjo lyg ir nesugebėjome. . . Gal 
ki tą kartą b ū s i m e gausesn i? — 
J . T ) . 

J . T . Kur p l a n u o j a t e tol iau 
žaist i? 
Ž . I . Liko me ta i žaisti su Cle-
veland 'o „Cavaliers". K a s toli
a u bus — nežinau . „Sens tu" , 
rei-kės an t krosnies neužilgo 
lipti (juokiasi)... 
J . T . O kur p lanuoja te gyventi 
- JAV ar Lietuvoje ? 
Ž.I . Nežinau, j au aštuoneri metai 
praleisti čia. D a u g d r a u g ų tur iu 
Lietuvoje, d a u g — JAV. Lietu
voje likusi mano šeima —mama, 
tėvas ir sesė. Matyt, re ikės pirmyn 
ir a tga l važinėti... 
J . T . Ar palaikote ryšį su 
Cleveland'o Lie tuvių bendruo
mene , ar sus i t inka te su naujosios 
bangos lietuviais? 
Ž.I. Porą k a r t ų b u v a u apsi
l ankęs Cleveland'o l ie tuvių ren
giniuose. 

J . T . Kokius l i e tuv i škus laik
r a šč iu s sKaitote? Ar ska i to te 
išeivijos l ietuvių spaudą ? 
Ž.I . „Lietuvos rytą" — inter
ne te . 
J . T . Smal suo l ių k l a u s i m a s : 
„Kelintą b a t ų dydį nešiojate ?" 
Ž.I. Septynioliktą. Europie t i ško 
dydžio jau n e b e a t s i m e n u , gal 
koks 51 -as . 
J T Ačiū už skirtą laiką, sėk
mės varžybose! 

Palinkėjome Žydrūnui geros 
sveikatos, žinia, j a m jos pri
re iks , ypač jei n u s p r ę s žaisti 
Olimpinėse žaidynėse. 

Kalbėjosi J u r g a T a u t k u t ė 

Redakcijos p r ie rašas : kad nors 
retsykiais pava r ty tų užsienyje 
gyvenanč ių l ie tuvių spaudą . 
„Bičiulystės" redakcija dovano
j a Žydrūnui I lgausku i pusės 
metų prenumera tą . 

Dr. Dalia Kairiukštienė 
Vienoje mugėje, rengtoje Lietu

vių namuose, pastebėjau nema
žai žmonių, dėvinčių gražias trijų 
spalvų kepures . Prie vieno stalo 
jas pardavinėjo Filadelfijoje (ir 
plačiai už jos ribų) gerai žinomų 
Onilės ir Kęstučio Šeštokų atža
los — Rima ir Laura B mergaičių su-
žinojau, kokiu tikslu jos prekiau
ja tomis kepurėmis . 

Praeitą vasarą visa Šeštokų šeima 
lankėsi Lietuvoje. Mat jų vyriau
sioji dukra Lina šoko Bostono šo
kių grupėje Dainų šventėje. Ta proga, 
šeima apsilankė ir seselių vienuo
lių ūkyje, kur iame gyvena jų globo
jami našlaičiai. Pabendravusi su 
vaikais, šeima nutarė padėti na
šlaičiams. 

Svetinguose Onilės ir Kęstučio 
namuose ir pris imename praėju
sią vasarą Lietuvoje. 
Vasara, JJetuva... Koks buvo pagrin
dinis kelionės i Lietuvą tikslas? 
Oni l ė . Iš tiesų, turėjome keletą 
tikslų vykti Lietuvon. Ne tik dai
nų ir šokių šventė. Vyko ateiti
ninkų kongresas, kuriame daly
vavome. Norėjome pabendrauti 
su giminėmis. Mes seniai turė
jom norą užmegzti ryšį su našlai
čiais. Tiesiog... mes gyvename Ame
rikoje. Kaip šeima, visi penki jau
čiamės laimingi. Kodėl tuo, ką turi, 
savo laime, nepasidalinti su kitais? 

Kaip gimė mintis nuvažiuoti, 
būtent, į tą kaimą? 
R i m a . Mūsų močiutės sesuo, se
selė Paulė , gyvena Putname. Ji 
pažįsta k i tas seseles Lietuvoje 
(Marijos Neka l to • Prasidėjimo 
vienuolijos vargdienių seseris), 
ta ip pat ir t a s , kurios savo ūkiuo
se priglaudžia našlaičius vaikus. 
J i mums papasakojo apie vieną 
tokių ūkių - Rumbonių kaime, 
netoli Alytaus. 1 jį ir nuvažiavome. 
Onilė.Visa šeima esam buvę Lie
tuvos kaime ir žinom, kaip jis 
atrodo. Žinom, kad kaime žmo
nės gana vargingai gyvena: kai 
kur vandenį reikia semti iš šu
linio, kai kur elektros nėra... Žinome, 
kad reikia sunkiai dirbti, bulves 
pa t iems kas t i , kad gyvuliai 
šalia... Tikėjomės pamatyti var
go. Seselė Paulė mums pasakojo, 
kad jos priima į savo namus vai
kus iš in ternato ir gražiai juos 
auklėja . Žinojom, kad užaugę 
vaikai tuose namuose ir pasi
lieka. Todėl buvo aišku, kad tie 
namai yra geri, kad ten rasime 
meilės. 

L a u r a . Žinodama, kad Rumbony
se auga penkiolika vaikų (jauniau
siajai mergaitei - treji metukai, 
vyriausiems - per 20, kelios mer
gaitės - šešiolikos, kaip mes su 
seseria dvyne), širdyje nerima
vau — kokia bus pažintis su jais, 
kaip jie mus priims, ar jie mus 
pamėgs... 
R ima . Man buvo labai smalsu, kaip 
tie vaikai gyvena, ką jaučia, ką gal
voja, nors ne t ik rumo turėjau. 
Kokie pirmieji įspūdžiai, pirmo
ji pažintis? 
Oni lė . Iš pradžių vaikai buvo ne
drąsūs, tik žiūrėjo į mus... Tačiau 
tas t ruko neilgai. Taip atsitiko, 
kad atvykom tuoj po to. kai apsi
veršiavo jų karvė. Veršiukas ne
išgyveno, ir visuose namuose 
buvo toks „šurum burum". Ūk
vedys ir vienas j aunas vyras kasė 
duobę veršiukui, o stebėję vaikai 
mums ėmė aiškinti , kas atsitiko. 
Taip natūraliai ir užsimezgė kalba 
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R i m a . Vėliau mes visi - ir našlai
čiai, ir gretimo kaimo vaikai, ir 
viet inia i a te i t in inkai susėdom 
ratel iu, kiekvienas pasakė savo 
vardą, amžių... Susipažinom. Kal
bėjom apie tai, kas kokių sva
jonių turL Nustebau, sužinojusi, 
jog Lietuvos vaikai labiausiai no
rėtų pakeliauti po pasaulį, ap-
skristi tolimas šalis, pažiūrėti , 
kaip žmonės gyvena. Norėčiau, kad 
jie tu rė tų tą galimybę. 
L a u r a . Vykdami mes turėjom su
sidarę planą t r ims dienoms. Vai
kai susiskirstė į tr is grupeles pa
gal amžių. Pirmoje — rašė mal
das , rišo savo maldaknyges . 
Antroje — Rima pasakojo Ameri
kos geografiją, trečiojoje — kal
bėjom apie penkis a te i t in inkų 
gyvenimo principus (pakaitomis 
vaikai darė viską;. Po to visi žai
dėme — jie mokė mus jų žaidi
mų, mes mokėme juos — savo. 
Žaidėme „pik - paf, „trečias bėga" ir 
ki tokius. Gaminom kost iumus, 
vaidinom. Kartu dainavom, kar
tu juokėmės. 

Spėju, kad vaikų namų aplinka 
buvo visiškai kitokia, negu ta, 
kurioje Jūs gyvenate. 
L a u r a . Iš tikrųjų, ta kaimo aplin
ka man priminė jaunučių stovyk
lą Dainavoje. Ir ten degė laužas, 
ir visi dainavome, buvo labai ma
lonu. Tvyrojo panaši dvasia. 
K ę s t u t i s . Prie Nemuno graži 
gamta. 
On i l ė . Gamta graži ir nesvetima. 
Žmones labai mieli ir draugiški. 
Pastebėjau, kad vaikams viskas, 
ką jie darė, buvo labai įdomu 
(amerikiečiams vaikams nebūti
nai v iskas įdomu...). Mėgsta
miaus ia vaikų daina buvo — 
„Vai, kur buvai, dieduk mano". 
Reikėjo sugalvoti naujus posmus. 
Mergaitės varžėsi su berniukais , 
kas ką nurungs. Buvo smagu. 
O kaip dėl to netikrumo — ar 
susidraugausite, ar Jus priims. 
pamėgs?.. 

R i m a . Trys dienos buvo labai 
trumpas laikas... Stengėmės kaip 
galima daugiau laiko praleisti su 
bendraamžiais . J r mažesnieji bu
vo šalia, laikė mus apsikabinę, ran
kutėmis įsikibę mums į rankas . 
Laura . J ie su mūsų plaukais žai
dė, a n t kelių sėdėjo. Ir vis pasa
kojo mums apie savo gyvenimą. 
Mes kar tu su jais , ir mažais, ir 
dideliais, valgėm, kartu laužėm 
duoną. \ mus vaikai žiūrėjo kaip 
į drauges. Kas. kad mes kiek kito
kios, iš Amerikos, bet mes paro
dėm j iems dėmesio, meilės, pa
siūlėm savo draugystę, ir j ie mus 
priėmė į savo būrį 
Ar tos trys dienos paveikė (jei 
paveikė) jūsų gyvenimą? 
L a u r a . Supra tau , kad galiu ras t i 
mylinčių draugiškų žmonių pa
prastose vietose. Tai man buvo 
a t rad imas . 

R i m a . Patyriau, kad, norint susi
draugaut i , reikia skirti žmonėms 
dėmesio ir juos mylėti. Kaimo vai
kams skyriau dėmesio ir meilės, 
ir jie man atsake tuo pačiu. 
Ar Amerikoje dažnai prisimenate 
Rumbonis? 
O n i l ė . Taip, mūsų naujųjų drau
gų nuotraukos kabo mūsų virtu
vėje ir kambariuose. 
K ę s t u t i s . Dabar mes palaikom 
ryšį paprastu paštu (elektroninio 
ūkis neturi). Rašom laiškus asme-
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Susipažinkime 

niškai kiekvienam vaikui, pasiun-
čiam dovanėlių... Ten pabuvoję 
žinom, kokie tai žmonės, matom, 
kad jų gyvenimas nėra lengvas, 
ypač palyginus su mūsų. Jiems 
reikia kai kurių materialių da
lykų. Stengiamės padėti. Ir tos 
pagalbos aš nevadinu labdara. J i 
kyla iš mūsų tarpusavio santy
kių. Aiškiai matom, kad padėti 
reikia, ir padėti yra ir lengva, ir 
smagu. Tas mūsų bendravimas 
yra tikrai į naudą. 

Siuvate ir pardavinėjate kepu
res, o pelną skiriate Rumbonių sese
lių ūkyje augantiems vaikams. 
Ar. važiuodami į Lietuvą, pa
galvojote, kad griže imsitės siūti 
kepures? 
R i m a . Tikrai ne. O kai susipaži
nom, susidraugavom, kai atsira
do tas asmeninis ryšys, tapo aiš
ku, kad mes tu r ime jiems padėti. 
Kokia Rumbonių našlaičių 
buitis? 
Oni l ė . Maisto j ie turi pakanka
mai: bulvių, pieno iš savo ūkio ir 
kito ūkiško lietuviško maisto, 
Pas seseles visi sočiai pavalgo 
(vaikai pasakojo, kad maisto trū
ko internate: vyresni vaikai gau
davo lygiai tokias pat mažas por
cijas, kaip ir mažiukai). Aišku, 
an t jų stalo nebūna maisto iš par
duotuvių, nes j is labai brangus. 
Namuose — gera tvarka. Vienuo
liktą vakaro, kai laikas miegoti 

visi, ta ip pat ir dvidešimtmeči
ai, paklūsta. Visi keliasi penktą 
ryto. Vyresnieji vaikai eina kar
vių melžti, o suaugę — išvažiuo
ja į miestą dirbti. 
Ko labiausiai reikia, ko trūksta, 
kaip paremti Rumbonių vaikus? 
Oni lė . Ko tikrai reikia — tai 
pini-gų sveikatos reikmėms. Ir 
dantis reikia kiekvienam taisyti, 
ir a t -s i t inkn. kad susižeidžia. 
užs igauna , prireikia tvarsčių. 
vaistų Sesele Danutė, paklaus
ta, ko la-biausiai reikėtų, atsake, 
k;id j ie tiesiog., negali daug 

Onilė - kepurių ..fabrikėlyje". 
Nuotr Galios Kainukštienes 

davinėti kepures ten, kur jie gyve
na. Kepures perka ir lietuviai, ir 
amerikiečiai. 
Kokie ateities planai? . 
L a u r a . Geras jausmas padėti žmo
nėms. Aš žinau, kad tikrai dar ne 
kartą grįšiu į Rumbonis. Man rūpi 
ue vaikai. Matau, kad jie yra normalus 
jaun imas , visai tokie, kaip mes. Jie 
daro tuos pačius dalykus, kaip ir mes čia: 
eina į šokius, leidžia laiką su draugais, 
laiko vairavimo egzaminus... 
Kęs tu t i s . Visus norinčius įsigyti 
tokią trispalve lietuvišką kepurę ir 
paremt i Rumbonių seselių ūkyje 
augančias vaikus, prašome kreiptis į 
Onilę, Kęstutį, Laura ar Rimą 
Šeštokus. Tel.: 610 565 5498 
(15 Christine Lane, Media 19063) 
arba e-mail plunksna@aol.com 

rn veudyste 
~ \ . 

Nuotr iš Šeštokų asmeninio albumo 

norėti. Bet mes ir patys matėm: 
jiems reikia paklodžių, pagalvių, 
rankšluosčių. Vyresniesiems bū tų 
gerai turėt i naudotų dviračių — 
važinėti į darbą. Sese lės 
Ramutės svajonė — t u r ė t i 
didesnį automobilį, kad vienu 
ka r tu galėtų nuvežti daug iau 
vaikų. Dabar , kad visus su-
vežiotų, zuja pirmyn atgal kelis 
kartus. Rūbus visi skalbia ranko
mis. Vaikai daug dirba, juos t a ip 
auklėja, tačiau skalbimo mašina 
ūkyje labai praverstų. 
Mergaites, jūs turbūt, nepagalvojo
te, kad rūbus skalbia rankomis? 
R i m a . Ne. tikrai ne. Grįžusi iš 
Rumbonių į namus , įvertinau, ką 
turiu. Turiu šiltus namus , šiltą 
vandenį, rūbus skalbia ir džiovi
na mašinos... 

Kaip gimė mintis siūti kepures ir 
kodėl būtent kepures? 
L a u r a . Prieš dešimt metų mama 
mums pasiuvo trispalves kepu
res eiti į lietuvių sporto rung
tynes. Jos visiems labai patiko. 
Tad dabar mamai ir kilo mintis 
prisiūti daugiau trispalvių ke
purių ir j as parduoti , o pelną 
skirti Rumbonių ūkyje augan
tiems našlaičiams. 
Ar pirko kepures? 
K ę s t u t i s . Taip, labai. Žinau, kad 
dauguma nepirko, tik kad nusi
pirktų ir turė tų tą kepurę, bet 
aukojo geram tikslui — r ė m ė 
vaikus. Tos kepures ryškios, iš 
tolo pa t r auk i a žvilgsnį, o kai 
žmogus prieina, galima pradėti 
su juo kalbėtis, paaiškinti j a m . 
kas ir kaip. . . Kepure l ieka 
žmogui, kaip jo aukos, gero darbo 
prisiminimas. 

Tai jūs visa šeima sedot prie siu
vimo mašinos? 
K ę s t u t i s . Ne. ne. daugiausia ma
ma Ne visi vienodai nagingi. 
Bet kiekvienas prisidedam Lina. 
mūsų vyriausioji dukra , d a b a r 
studijuojanti Bostone, su savo 
draugais atei t ininkais emesi par-
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EDVINAS GIEDRIMAS 
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ADOMAS TAUTKUS 
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JONAS KUPRYS 
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Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500. 

Skambinti pirmadieniais, antra-
tradieniais ir penktadieniais nuo 
9 v.r. iki 4 v.p.p 
Rašyti adresu : 

4545 W 63rd Street 
Chicago. IL 60629 
arba POBOX4102 

VVheaton, IL, 60189 
elektroninis paštas: 
bičiulyste @ draugas, org 
bičiulyste @aol com 

„Bičiulys tę" Čikagos apylin
kes*' galite įsigyti visose, lietu
viškomis prekėmis prekiau
jančiose, parduotuvėse 

Prenumera ta priima 
. .Draugo" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui (26nr.) — $20 
metams (92 nr.) — $40 
( Kanadą : 
pusmečiui — $:i4 
metams — $<>s 
l l.ie!:ira/K:iroįHi 
pusmečiui — $12 
metams — $80 
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Buvusio... 
atkelta iš 1 psl. 

Seimo narys Nikolajus 
Medvedevas, jeigu j is vado
vautų Valstybės saugumo depar
tamentui. Už tokį elgesį Alytaus 
saugumo vadovas nusipelnė ne 
vaikiškos, o tikros Lukiškių 
„belangės". Jeigu aš esu teisin
gai informuotas. Jo Ekscelen
cija už šią avantiūrą Albertui 
Sereikai žada gerą darbą! Tik 
ar ištesės? Ar pačiam nereikės 
vykti į Chanty Mansijską, kur 
prasidėjo jo. „Restako" prezi
dento, ūkinė veikla Rusijoje? 
Juk nušalintam nuo pareigų val
stybės vadovui ketinama atimti ir 
socialines garantijas, ir teisę 
pasilikti prezidento titulą. 
,Asmuo, netekęs prezidento pa
reigų apkaltos proceso tvarka, 
negali būti vadinamas respub
likos prezidento vardu ir jam 
negali būti taikomos su jo 
buvusiomis pareigomis susiju
sios garantijos", — teigiama 
Seime užregistruoto įstatymo 
projekto aiškinamajame rašte. 
Kaip, nei Turniškių, nei apsau
gos, nei automobilio, nei paminklo 
Kauno Prezidentūros sodelyje?'. 
Taip, nei automobilio... Na, pa
minklas gal ir bus pastatytas ... 
Chanty Mansijske. ką gali žinoti. 

Iki pasku t in io l iberal-
d e m o k r a t o 

O kaip bus. jeigu kol kas vis 
dar Jo Ekscelencija pats atsista
tydins? Šiandien popiet arba 
rytoj priešpiet, arba dieną X. 
kai tautos išrinktieji rinksis į 
Seimą atstatydinti arba neat
statydinti Konstituciją pažei
dusi, priesaiką sulaužiusį Lie
tuvos Respublikos prezidentą 
Rolandą Paksą? Visos ketiniu. 
penkių ar šešių mėnesių dviejų 
komisijų. Seimo, Konstitucinio 
Teismo pastangos - velniop' 
Panašu, kad taip! Tada dar ma

žiausiai ketverius metus gerb-
sini kaip ir dabar gerbiam tau
tos išrinktąjį. O paskui dar pen
kerius, nes taip prisakė Lena 
Lolišvili, kuri. jeigu aš esu tei
singai informuotas, šiomis die
nomis slaptai yra atvykusi į 
Lietuvą. 

Šiaip ar taip, Jo Ekscelen
cija tokią galimybę atmeta ir 
kalba apie kažkokį atsarginį 
variantą. Kausis jis iki paskuti
nio liberaldemokrato, kol iki 
gyvos galvos ..pasodins" aršiau
sią savo priešiningą Artūrą 
Paulauską. Šiomis dienomis R. 
Paksas desperatiškai bandė 
spausti generalinį prokurorą An
taną Klimavičių, kad šis pra
dėtų ikiteisminį tyrimą pagal 
baudžiamojo kodekso 114 str. -
valstybės perversmą. Jeigu jau 
..sodinti" Seimo pirmininką ir 
kitus „valstybės perversmo" orga
nizatorius, tai dvidešimčiai me
tų arba iki gyvos galvos! A. Kli
mavičius beveik atvirai palaiko 
į skandalą pakliuvusio prezi
dento Rolando Pakso poziciją ir 
teisina jo veiksmus, tačiau 
šįkart prokuroras pasiprieši
no. Gal išsigando Seimo Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto pir
mininko Aloyzo Sakalo pagra
sinimo, kad jei generalinis pro
kuroras ir ..toliau bus šališkas 
bei nepasitaisys", Seimas gali 
svarstyti nepasitikėjimo proku
ratūros vadovu klausimą. ..Aš 
prezidentui pasakiau, kad tokio 
prašymo negaliu įvykdyti, nes 
kaip prokuroras nematau nusi
kaltimo subjekto". - žurnalis
tams gyrėsi A. Klimavičius. 

Ne — tai ne. O gal buvęs VSD 
vadovas, vakarykštis premjero 
patarėjas, o dabar Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos vadas 
generolas Jurgis Jurgelis, daug 
visokių paslapčių žinantis žmo
gus, padės demaskuoti ..valsty
bės perversmo" organizatorius? 
Apie jo ir prezidento R. Pakso 

Mes gyvename Texas... (3) 
Zita Masley 

Na štai, pagaliau žmones 
renkasi pažiūrėti rodeo varžy
bų. Rodeo žiūrovai nesiskiria 
nuo dalyvių. Dauguma jų apsi
rengę teksasiečių. kaip kad aš 
vadinu „tautiniais rūbais" — džin
sinio stiliaus marškiniai, kai 
kurie — ir indėniškų spalvų, ar in
dėniškais raštais priekyje, ap
tempti džinsai, daugumos — 
„VVrangler" firmos (ar atsime
nat tuos laikus, kai Lietuvoje už 
„VVrangler" firmos džinsus rei
kėdavo pakloti 200 rublių — vi
sai neblogą, tais laikais atlygini
mą? _Wrangler" reiškia tą pati. ką 
ir „covvboy"), kaubojiški aulinu
kai kyšo iš po džinsų, o džinsai 
suveržti plačiu diržu, kurį puo
šia didžiulė sagtis. Sagtis išlie
ta iš kažkokio metalo, ir ant jos 
pavaizduotas kas nors susiję su 
arkliu, pasaga, arba — su Tex;»s 
valstijos forma. Merginos vilki 
labai atviromis palaidi 
nukėmis, o jų džinsai be 
kišenių, kad labiau pabrėžtu 
atitinkamas linijas. Kai kurie 
vyrukai juokauja, kad jos taip 
nori atkreipti kaubojų dėmesį, 
nes ta labai pabrėžta kūno da
lis labai jaum-jmena tam tikra 

arklio kūno dalį... Beje. bet ko
kio amžiaus provincijoje gyve
nančius teksasiečius vyrus, ap
sirengusius minėtais ..tautiniais 
rūbais", pamatysi bet kada ir 
bet kur. ne tik rodeo varžybose. 
Ypač daug pamatysi sekmadie
nio popietę, kai bažnyčiose 
pasibaigia pamaldos. Net ligo
ninėje, kur aš dirbu, kai kurie 
chirurgą; internai avi tuos 
kaubojiškus aulinius prie savo 
operacinės uniformos. Tai dau
giausiai turtingų rančų savi
ninkų sūneliai, ir avėti klum
paitėmis jiems tikriausiai labai 
nevyriška. Miisų skyriaus di
rektorius, nors ir turi magistro 
laipsnį, tarnaudamas kariuo
menėje, pabuvojęs Vokietijoje. 
Italijoje ir kitose Kuropos šaly
se, pats vedęs lenkę, negali at 
sisakyti tų „tautinių rūbų"... 

Po varžybų pranešėjo įžangos. 
JAV himno (kuris giedamas vos 
ne kiekviename sporto renginy
je, nors varžosi vien tik tos 
pačios šalies atstovai1 ir mal
dos, prasideda varžybos. Arena 
— smėlis Abiejuose jos galuo
se — aptvarai dalyvaujan
tiems gyvuliams, o arenos 

patarėjo Gintaro Surkaus susi
tikimą vienoje Vilniaus kavinė
je pranešė Lietuvos radijas. Ką 
kas besakytų, netikiu, kad po
kalbis buvo „konstruktyvus". 

Tona kal tės! 
Prezidento aplinka ir pats 

prezidentas karštligiškai ieško 
įrodymų, kad jo duobkasiai — irgi 
ne be nuodėmės. Vienam žmogui 
tonos našta išties labai sunki. 
„Su tokiu prezidentu, žinoma, nei 
Lietuvoje apsikęsi, nei į NATO. 
nei į Europos Sąjungą nueisi. 
Šiaip ar taip, tona kaltės!"— Pa
galiau pats Rolandas Pavilionis 
parašė teisybę („Respublika", 
2004 m. kovo 2d.). Ir NATO, ir 
ES jau aiškiai suprato, kad 
„tokį prezidentą" paliekame 
anapus durų. nusipurtome kaip 
vis dar nesibaigiančios žiemos 
sniegą nuo batų, todėl ir priima 
— apsivaliusius, nusipurčiusius. 
Per visus šiuos keturis mėnesius 
„toks prezidentas" niekaip negalėjo 
susitaikyti su mintimi, kad tik jis 
vienas su savo komanda turi 
atsakyti už savo kaltes. 

O dėl kitų. tai juk niekas ne
abejoja, kad per keturiolika me
tų buvo visko. Tačiau tokių pre
zidentūros aplinkos ryšių su Ru
sijos nusikalstamomis struktū
romis, ko gero. nebuvo. Nebuvo 
tokios reikšmingos Rusijos poli
tinių technologijų firmos „Nik-
kolo M" specialistų įtakos ir pen
kių milijonų rusiškų dolerių. Ne
buvo ir kitos Rusijos konsulta
cines firmos - „Almax". palai
kančios glaudžius ryšius su R. Pak
so finansiniu rėmėju J. Boriso
vu, grasinusiu mūsų prezidentą 
paversti politiniu lavonu. Daug 
ko buvo. o kas buvo. viskas sutilpo 
toje prezidentą slegiančioje tonoje 
kaltės, kurią, deja. prezidentas ir jo 
aplinka žūtbūt stengiasi papildyti 
neteisėtomis vagystėmis ir nepa
grįstais kaltinimais, ne tik ju
ristams keliančiais šypseną. Metas 
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viduryje — ryškių spalvų stati
nė be viršaus ir dugno ir vienas 
arba du rodeo klounai. Klounai 
apsirengę kaip ir pridera jiems, 
bet nuo kitų renginių klounų skiri
asi tuo. kad avi normalius, 
patogius batus. Kodėl? Klouno 
vaidmuo yra nuvilioti bulių nuo 
besivaržančio kaubojaus, jei jis 
parpuola kur nors buliaus regė
jimo lauke. Tada klounas kaip 
žaibas prilekia buliui prieš akis 
ir ima mostaguoti rankomis, 
kad atkreiptų buliaus dėmesį. 
Bulius ima vytis klouną kuris jsku-
ta" kiek turi galios iki peršoka 
per arenos tvorą, patenka į žiū
rovų užimtą dalį. Bulius, aišku. 
nesutvertas šokinėti per tvoras, 
todėl sustoja, pasidairo ir pas
kui lėtai nubiznoja į atidarytą 
aptvarą. 

Pirmoji rungtis būna Bull Ri-
ding — jodinėjimas ant buliaus. 
Iš karto labai siaurame aptva
re, vadinamame chute, buliui 
po priekinėmis kojomis pariša-

-ma virvė taip, kad jos galiukas 
pasiliktų ant buliaus nugaros. 
Tą virvės galiuką kaubojus turi 
sau apsivynioti aplink ranką, 
nes tik viena ranka, paties pa
sirinkimu —^Jniria, jis turi 

pagaliau susitaikyti kad nei A. 
Paulausko, nei A. Brazausko, 
nei V Uspaskicho kaltės R. Pakso 
kalčių nesumažina. 

G r ė s m ė n a c i o n a l i n i a m 
s a u g u m u i 

Pastaruoju metu prezidento 
komanda bando sumenkinti 
abiejų komisijų, taip pat Kons
titucinio Teismo išvadas. Esą 
jose grėsmių Lietuvos nacio
naliniam saugumui tai juk ne
liko. Na nusikeikė prezidentas, 
na bendravo su R. Smailyte, na 
buvo savo draugo J. Borisovo 
sūnaus vestuvėse, bet kur čia 
grėsmės nacionaliniam Lietu
vos saugumui? Klastojantis, sle
piantis „Alitos" privatizavimo doku
mentus Valstybės saugumo depar
tamentas - štai kur grėsmė! Arba 
to paties departamento (VSD) pa
teiktos pažymos paskelbimas, ne
suderinus jos su prezidentu! 
Štai Gintaro Surkaus atskleis
tas „sąmokslas", apie kurį pre
zidento patarėjas papasakojo 
Lietuvos televizijos laidoje „Sa
vaitė" - vertas išskirtinio dėme
sio! Beje. uolusis oreivis tokio dėme
sio pagaliau susilaukė: jam iškel
ta baudžiamoji byla dėl šmeižto. 

Šiuo metu teisinis nihilizmas 
tiesiog liete liejasi per kraštus, 
kaip koks potvynis Nemuno že
mupyje. Konstitucijos garantas 
(juo turėtų būti Lietuvos Respub
likos prezidentas) pats nepaiso 
Konstitucijos, nesilaiko įstaty
mų ir todėl kelia grėsmes Lietuvos 
nacionaliniam saugumui. Jeigu 
Konstitucinis Teismas patvir
tins bent dalį kaltinimų, kad 
vieni arba kiti prezidento veiks
mai prieštaravo Konstitucijai, 
visi jie ir bus grėsmė naciona
liniam saugumui, nes tas grės
mes kelia valstvbės vadovas. 

KODĖL NESUGYVENAME? KAIP GALIME SUGYVENTI? 

laikytis už buliaus, kai ant jo 
joja. Kita virvė parišama buliui 
po užpakalinėmis kojomis ir 
ant tokios užveržtos dar dažnai 
pakabinamas skambalas, kad 
bulių labiau nervintų. Arenoje 
laukia du teisėjai, kurių vienas 
skaičiuoja t a škus žmogui, o 
kitas — gyvuliui. Idealus rezul
tatas — po 50 taškų kiekvie
nam, kas paskui sudedama. 
Taip pat skaičiuojamas jojimo 
laikas. Kaubojus ant buliaus užsė
da būdamas tame aptvare. Iš 
viršaus, jis apsivynioja ranką 
(beje, turi išmokti apsivynioti 
taip, kad krenta nuo buliaus, 
virvė greitai atsirištų. Kitaip 
galima susilaužyti visą ranką 
ar plaštaką). Atsidaro vartai ir 
bulius išlekia į areną. Jis spar
dosi priekinėmis bei užpaka
linėmis kojomis kaip pašėlęs, 
sukasi aplink kaip žaislinis 
vilkelis. Kaubojus, laikyda
masis viena ranka už virvės, 
turi išsilaikyti nenukritęs bent 
8 sekundes. Baudos taškai jam 
skaičiuojami, jei netyčia laisvą
ja ranka paliečia bulių, arba — 
jei jojant kojos neiškyla virš 
buliaus pečių. 

Kalbant apie Bare Brone 
Riding, negalima neprisiminti 
Moriso — Mustangų Gaudytojo 
iš „Raitelio be galvos", nes ta 
rungtis ir kilo iš tų laikų, kai 
arklį dažnai reikėdavo įsigyti jį 
pasigaunant prerijose ir paskui 
išjodinėti. Dabartiniais laikais 
tuos neišjodinėtus arklius, taip 
pat bulius ir veršiukus, skirtus 
varžyboms, augina savo ran
čose specialus rodeo kontrakto-
riai — žmonės, su kuriais rodeo 
asociacijos sudaro sutartis. Šio
je rungtyje, kaip ir jodinėjime 
ant buliaus, kaubojus turi. ark
liui esant tame siaurame ap
tvare, po priekinėmis kojomis 
parišti virvę, padarytą iš supin 
tos jaučio odos. Kaubojus ant to 
arklio irgi užsėda, prieš tai 
užsilipęs ant aptvaro tvoros, ir. 
nuaidėjus signalui, arklys išle
kia i areną. Kaubojus turi 
laikytis tik vi< na. pasirinkta 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Lina B. „Bičiulystėje" (2004.03.02) 
straipsniu Ji.odėl nesugyvename''' 
iškėlė svarbią temą apie „antra-
bangių" ir „trečiabangių" santy
kius. Atsiliepdamas šiuo klausimu, 
laikinai pertraukiu temą apie jau
nuolių santykius su tėvais. 
Taip vadinami „antrabangiai" ir 

„trečiabangiai" lietuviai čia, Ame
rikoje, esame tos pačios kilmės — 
lietuvių tautos, bet skirtingos pa
tirties. O skirtinga patirtis, be 
abejo, skirtingai „lamdo" ir skir
tingai „lipdo". Į ją ir mes skirtin
gai reagavome, gerokai skirtin
gas vertybes pasirinkome,, skirtin
gai apsisprendėme, skirtingai te-
beapsisprendžiame. Tačiau skirtin
ga patirtis parodo tik, kad skiria
mės, bet neparodo, kodėl nesugy
vename. Juk ir labai skirtingi žmo
nės (net ir „antrabangiai" su „tre-
čiabangiais") kartais sugyvena. 'At
sakymo, kodėl nesugyvename 
kaip dvi grupės, galime ieškoti 
įvairiose plotmėse. Viena tokių 
— psichologinė. 

Nepalanki nuomonė 
vienų apie kitus 

Vienas žymiausių amerikiečių 
psichologų yra Gordon AUport. Jo 
klasikine studija The Nature of 
Prejudice svarsto, kaip susidaro 
ir kaip pasireiškia vienoje grupė
je nepagrįsta ir nepalanki nuomonė 
(ir laikysena) kitos grupės atžvil
giu. Tarp daugelio kitų.jis nurodo 
kelias svarbias priežastis. 

Žvelgiant į priežastis, siūlau jų 
ieškoti savyje ir savo, o ne prie
šingoje, grupėje. 

Priežastys 
Nepagrįstai nepalanki nuomo

nė apie kitą grupę atsiranda tik 
nepakankamai žinant apie ją ir. 
paprastai, nenorint apie ją dau
giau ir tiksliau sužinoti. 
1. Vienas kelias nepalankiai ir nepa
grįstai nuomonei susidaryti yra, 
kai vienas, antras ar keli neigia
mi pavienių individų atvejais su-
\isuotinami. t.y., taikomi visai gru
pei: „Visi taip daro". Net jei pastebi
mi teigiami pavienių individų 
atvejai, jie laikomi tik ..išimti
mis". Taip viena grupė priešingai 
nusiteikia prieš kitą grupę. 
2. Nepalankumas didėja, kai tarp 
dviejų grupių susidaro „siena": in
dividai nebendrauja arba tik la
bai mažai. Todėl vieni kitų iš tik
ro nepažįsta. Tada neigiami atve
jai dar labiau išpučiami". Dėl to sta
toma dar aukštesnė siena ir dar 

PATARIA K 

SUSTIPRINKITE 
Alvyda Gudėnienė 

Be daugelio kosmetinių pro
duktų, naudojamų veido odai 
prižiūrėti, būtinas veido masa
žas. Jis atpalaiduoja, harmoni
zuoja, jaunina ne tik veidą, bet ir 
visą organizmą. Malonūs jaus
mai, užpildantys visą kūną. 
suteikia naujos energijos, stimu
liuoja, mažina raukšles, padeda 
kovoti su pykčiu. įveikti stresą. 
Daugelio veido masažo judesių 
tikslas - veikti limfos srautus. 
Masažas šalina medžiagų 
apykaitos šlakus bei padeda 

ranka, už tos virvės galo ir joti 
taip. kad arkliui judant, kojos 
iškiltų virš arklio nugaros. 
Taškai skaičiuojami panašiai, 
kaip ir rungtyje su buliumi, t.y. 
tiek gyvuliui, tiek žmogui. 

Su Saddle Brone riding yra 
irgi panašiai, tik ant neišjodi-
nėto arklio aptvare uždedamas 
balnas. Pajoti reikia, sėdint 
balne, laikantis už jo tik viena 
ranka. Be to. taip pat skaičiuo
jami taškai atsižvelgiant į tai. 
kaip kaubojus naudojasi ant 
aulinukų uždėtais pentinais. 
Tiesa, prieš varžybas teisėjai, 
patikrina visą kaubojaus inven
torių ir užtikrina, kad pentinai 
nebūtų per aštrūs ir nesužeistų 
gyvulio Tiesa, kalbant apk' kiek
vienai rungčiai skirtą gyvuli, 
prieš varžybas teisėjai traukia 
burtus. I viena knuhųiišką skrytu
le sumetami popieriaus gabalė
liai su kaubojų pavardėmis, o i kita 
— gyvulių numeriai. 

Tesmys kitame numeryje, i 

kategoriškiau apie aną grupę 
sprendžiama Jutoje sienos pusėje". 

Polinkis sudaryti ir išlaikyti nepa
grįstą nepalankią nuomonę apie 
kitos grupės žmones atsiranda: 
3) dėl noro pakelti ar pabrėžti sa
vo -Statusą" kitų nenaudai, t.y.. 
save aukštinti, kitus žeminant. 
4) bijant prarasti turimą poziciją 
ar „teritoriją" kitų (į kitos grupes žmo
nes žiūrima kaip keliančius gresi i 
5) pavydint kitiems to. ką jie jau 
turi ar gali įsigyti. 
Tolerantiškas ir netolerantiškas 

asmuo 
Prof. G. Allport skirsto asmenis 

į daugiau ar mažiau tolerantiš
kus ir netolerantiškus. 

Tolerantiškas asmuo, dažnai jau 
nuo mažens, sugeba matyti pasaulį 
ir spręsti apie žmones sudėtingai: 
ne tik juoda - balta, bet įvairiais 
pilkos spalvos atspalviais. Jis išvys
to empatiją. gebėjimą įsijausti į 
kitą, taip pat — įžvalgą objek
tyviau pažinti save. — su pilkos 
spalvos atspalviais, taigi ir su 
trūkumais. Visos tos savybės pade
da tolerantiškam asmeniui ma
tyti kitus, taip pat kitos grupės 
asmenis sudėtingiau bei įsijau-

•čianėiai į jų padėtį. Tad jis nėra 
linkęs priimti nepagrįstų nuomo
nių apie kitos grupės žmones, 
kad ir iš savo grupės aplinkinių 
žmonių. Priešingai, jis yra linkęs nu
rodyti tokias nuomones esant be 
pagrindo. 

Netolerantiškas asmuo, dažnai 
nuo mažens, susidaro gan primi
tyvų juoda - balta žvilgsnį į pa
saulį ir kitus žmones. Todėl jis 
yra labiau linkęs pats galvoti apie ki
tus, ypač apie kitos grupės žmo
nes, juoda - balta spalvomis — 
spręsti nepagrįstai ir nepalankiai 
apie kitus ir tai skleisti savo gru
pės žmonėms. Jis stokoja įžval
gos į save. save laiko tobulesniu 
(be trūkumų) ar išmintingesnių, 
negu iš tikro yra; o be empatijos 
nesugeba įsijausti j kitų padėtį, 
tad jo sprendimai apie kitus daž
nai yra paviršutiniški ir neigiami. 
Be to. jis yra daugiau linkęs j savigyną, 
—jausti grėsmę iš kitų, dėl to — bai
mę, pavydą bei norą save aukštinti 
žeminant kitus. Netolerantiškas 
asmuo klesti grupėje, kuri nepagris
tai ir nepalankiai nusistačiusi prieš 
kitą grupę. 

Tolerantiškumo bruožai 
Skaitant Linos B. straipsnį, ga

lima pastebėti ne vieną toleranci
jos bruožą: 1) ne paviršutiniška, 
bet pilkų niuansų sudėtingą žvilgs-

VEIDO RAUMENIS 

maistinėms medžiagoms patekti 
į ląsteles. Tiksliai atliekami 
masažo judesiai veikia odos ir 
viso organizmo energiją. 

Atsirandančios veido raukšlės 
bei įvairūs odos pakitimai, sig
nalas — nuoroda į jūsų kūno dis
harmoniją. Raukšlės, nešvari oda. 
supūliavę spuogai, maišeliai po 
akimis, pajuodę paakiai, pabur
kęs veidas — tai nemalonumai 
ir, galbūt, pati didžiausia išvaiz
dos problema, dėl kurios jūs labai 
išgyvenate. Reikėtų gerai pa
galvoti, kaip bėgant laikui jūs 
galėtumėt atstatyti savo energijos 
trūkumą. Mokėti atstatyti energi
ją, užkirsti kelią energetinėms blo
kadoms arba jas likviduoti - geriau
sias kelias ilgiau trunkančiam 
jaunatviškumui ir kartu spinduliuo
jančiam grožini išlaikyti. Išorinis gro
žis, atsispindintis veide, daug ką 
pasako apie kūno vidaus harmoniją. 

Stebėkite save veidrodyje 
Kairioji veido puse atspindi 

jūsų jausmų stipruma Esant 
išreikštiems jausmams, veido mi
mika labiau išsivysčiusi Ir norė
dami nesugebate gerai kontroliuo
ti kairiosios veido pu >•-. Oda 
gležnesne, raumenys ir kontūrai M * 
nesni. antakiai ir burnos kampai 

atsipalaidavę 
Dešinioji veido pašė valia, 

stiprybe Jei turite stiprią valia, 
kontūrai bus daugiau išreikšti, 
raumenys stipriau suspausti, 
antaki- gali būti . lek tiek -
i i :nksCiaii ir. žinoma, jei norite 

kažkam ..mirktelti*, dešine akis 
tai padarys greičiau ir gudriau. 

Stebėkite kiekviena veido pusę 
atskirai. Kainoų pusė pa pi 

nį tiek į „antrabangių"! tiek j ..tri-
čiabangių" padėtį Tr laikyseną. 2) 
gebėjimą įsijausti < empatiją) į abi 
puses, 3) įžvalgą — gebėjimą iš
aiškinti kai kurių laikysenų prie
žastis, 41 tačiau — visur be jokio 
priekaišto, tik su apgailestavi
mu, kad kliūčių (neigiamų daly
kų i abejose pusėse yra. Toks tole
rantiškumas yra tilto statymas. 

Išvados 
1. Jeigu mūsų grupėje yra žmo
nių, kurie pažeminančiai pravar
džiuoja kitos grupės žmones vi
sokiais vardais, supraskime, jog 
šie netolerantiški asmenys patys 
yra su problemomis. Neužsikrės
tume jų skleidžiamais virusais. 
bet plėskime savo ir. jei įmano
ma, jų žvilgsnį realesne ir kitai 
grupei palankesne linkme. 
2. Psichologiškai brandesni žmo
nės sugeba realiau suvokti pa
saulį, kitus ir save: svarbiausia 
— gilesne įžvalga jie supranta ir 
nuolankiai pripažįsta savo trūku
mus (toks realesnis savęs paži
nimas apsaugo nuo ..išpusto" sa
vęs pervertinimo, kurį reikia 
nuolat „ginti" kitus žeminant, bi
joti kitu „grėsmės*' ar kitiems pa
vydėti '. taip pat jie turi empatijos 
įsijausti į kitos grupės padetj bei 
jausmus. Tokių asmenų įtaka 
yra lemiama tarp grupių statyti 
tiltą, ne siena: jie sugebat bend
rauti ir bendradarbiauti. 
3. Taip, bendrauti ir bendradar
biauti gali tik gerokai subrendę' 
asmenys, atitinkamai tolerantiš
ki kitiems, kurie sugeba vertinti 
ne tik savo. bet ir kitu idėjas, pro
jektus, pastangas ar jau įvykdy
tus darbus. Jie sugeba, reikalui 
esant, dei bendros geroves daryti 
atitinkamus kompromisus. 

Masažo seansas 
parodo sąžiningesni veidų, k 
nemoka apgaudinėti. Tik d< 
pusė įgyvendins jūsų norus ir valią. 
suformuos ..veidą" pagal jūsų 
pageidavimus Tik d. akis 
gali meluoti, kairioji visada 
kys tiesą. Tikruosius jausmus 
skaitykite iš kairiosios veido pu-

n nemeluoja i irdi - negali 
meluoti. Taigi, nebijok •• 

l tikruoju . V 
grįžtančiomis neigiamomis nuo
taikom!?, analizuokite 
kitę sau k.i jūs, suraskite vi
daus ir išorės harmoniją ir. '-. 
atlyginimas už didžiulį darbą 
jūsų vi • 
grožio i nepripa: 
nei laiko, nei amži 

alv\dute"\ahoo < 
te! 708-717-1066 

file:///isuotinami


Pirmą karta ČIKAGOJE iur 

KOfPl 
(N Y j pristato shovv - konkursą 

Sukčių grobis - naujokai 
Stefa Tamoševičienė 

Tik dabar vilnietė Rūta gali šiek 
tiek atsikvėpti, kai po didelių 
apgaulių atėjo ramybė. Dirba ji 
Indianoje, prižiūri Alzheimeno liga 
sergančią senutę. Baigusi Vilniaus 
universitetą, mergina dirbo anglų 
kalbos vertėja, tad Amerikoje 
susikalbėti nesunku. Floridoje, po 
trijų savaičių intensyvių paieškų ir 
budėjimo prie telefono, jai pagaliau 
pasiūlė darbą. Agentui ji sumokėjo 
vieną tūkstantį dolerių - už dvi 
darbo savaites. Džiaugėsi, kad čia. 
ne kaip Čikagoje, kur dauguma 
agentų reikalauja duoklės iš 
anksto, kol dar nesi įžengęs į darb
davio namus. Už darbo suradimą ji 
užmokėjo sutartą sumą čekiu, kai 
uždirbo. Rūta prižiūrėjo ketverių 
metų berniuką. Jo mama Carol 
buvo išsiskyrusi su vyru. Moteris 
vertėsi veislinių žirgų auginimu. 
Galima buvo nujausti, kad tai pel
ningas amatas, nes gyveno gana 
pasiturimai. Savo rančoje ji gyven
davo nuo lapkričio iki baiandžio 
mėnesio, vėliau su žirgais krausty
davosi j Delevvare valstiją. Kartu 
turėdavo vykti ir vaiko tarnaitė. 
Rūtai buvo pažadėta atsiskaityti už 
darbą po kiekvienos atidirbtos 
savaitės. Bet tik pirmąsias tris 
savaites šeimininkė atsiskaitė 
laiku. Melengva buvo pas ją tar
nauti, ne tik, kad reikėdavo Rūtai 
prižiūrėti vaiką, bet dar tvarkyti 
visus ūkinius reikalus, net 
asmeniškai poniai patarnauti, būti 
žaibolaidžiu jos dažnai kin
tančioms nuotaikoms. Čia maisto 
būdavo mažai paliekama, dažnai 
Rūta jo nusipirkdavo papildomai, 
net vaišindavo savo globotinį. Ne 
kartą teko merginai paraginti 
šeimininkę, kad parašytų čekį, bet 
visuomet tai išgirdusi, ji apsiniauk
davo. Kai net po keturių darbo 
savaičių nebuvo sumokėta, Rūta 
gražiai priminė. Šeimininkė užsi
plieskė: .,Aš dabar neturiu pinigų1 

Niekur nedings, sumokėsiu!" 
Išleido kartą merginą porai 
valandų pasivaikščioti po miestelį, 
ji pasijuto labai nekaip, turėdama 
vos penkis dolerius kišenėje. Mat 
nesitikėjo, kad taip ilga nesumokės ir 
turėtus pinigus išsiuntė mamai j 
Lietuvą. Susikaupė per du tūks
tančius neužmokėtų dolerių. 

Pagaliau nepatenkinta šeimininkė 
parašė čekį - tik 1,800 dolerių. Per 
du šimtus - liko skolinga. Bet kur su 
tuo čekiu dėsiesi. kai bankas toliau
siai, o niekas iki jo nepaveža? -

Sulauksiu laisvadienio, - manė 
Rūta, — ir viską susitvarkysiu. -
Nepatiko merginai ir šeimininkės 
..originalumas" - jos vaiko kamba
ryje stovėjo dujinė viryklė Šalia -
prikrauta mažiausiai 100 minkštų 
žaislų. Nelaimės reikėjo tikėtis bet 
kada. Vieną vakarą ji tikrai atsėli
no. Vaikas bėgiojo tai į savo kam
barį, tai į lauką. Besimaudydama 
duše, Rūta išgirdo šuns inkštimą ir 
durų draskymą. Kai pravėrė jas, 
pajuto iš vaiko kambario, kuriame 
ir pati miegodavo, sklindantį svi
lėsių kvapą. Tuoj pradėjo veržtis ir 
dūmai. Dusdama nuo jų, apgrai
bomis ji pačiupo kompiuterį ir dė
žutę su dokumentais. Iki sienoje 
esančios rūbinės jau negalėjo pri
siartinti, dūmai graužė akis. įsi
plieskė liepsna. Gaisrininkai pribu
vo greitai. Tačiau visas kambarys ir 
jo prieigos supleškėjo. Aišku, nors 
ir išgelbėti dokumentai - pasas, 
įvairūs pažymėjimai, išrašytas če
kis - nuo dūmų spėjo aprūkti. Šei
mininkė paprašė jai grąžinti tą 
čekį. Rūta pamanė: ..Gerai, per
rašys naują, nes bankas apsvilusio 
gali nepriimti". Bet Carol tuoj pat 
čekį supurškino į smulkius sku
telius ir pasakė: ,,Aš tau parašysiu 
kitą, vėliau, tik - mažiau pinigų. 
Matai, kad ir mano namuose įvyko 
nelaimė..." Nuvežė ji Rūtą, davusi 
50 dolerių, į miestelio parduotuvę ir 
pasakė, kad nusipirktų būtiniausių 
prekių - dantų šepetuką, keletą 
apatinių drabužių (juk viskas buvo 
sudegę). Po ilgų prašymų, paga
liau sumažintas čekis buvo 
parašytas - 1500 dolerių. Bet juk 
skolos dar buvo likę iš anksčiau! 
Išėjo tarnaitė iš tų namų ir pa
sisiūlė pakeisti pažįstamą vienai 
savaitei - prižiūrėti ligonę. Vis tik 
šiek tiek uždirbs. Paskui ji paskam
bino mamos draugei į Čikagą. Ji 
pasikvietė Rūtą — pabus kol gaus 
darbo. Jau kitą dieną mergina atsi
darė sąskaitą banke ir atidavė taip 
sunkiai išsireikalautą čekį. Kai po 
kelių dienų ji norėjo paimti šiek tiek 
pinigų, ją ištiko smūgis - čekis 
negalioja! Jis tik - oro burbulas. 
Jau kelios savaitės Rūta skam-
bineja čekio autorei, niekas neat
sako. Net. jei skambina iš kito tele
fono - tyla. 

Redakcijos prierašas: tokios skriaudos 
mums ne naujiena. Kad kitiems 
būtų lengviau, pasidalinkime savo 
nuoskaudomis. 

MOD 
•anc 

Skubėkite užsisakyti 
vietas prie stabuku i 
Smulkesnė informacija 

. tei. 847 .392 .7500 
.tei: 631.897. 0475 

Mažos istorijos apie 
didelius žmones 

Senovės Graikijos filosofas 
Demokritas (gyvenęs V - IV a. 
prieš Kristų), buvo labai aukšto 
ūgio. o jo žmona - labai žemo. Iš 
tokios, šiek tiek komiškai atro
dančios, poros žmonės nusiste
bėdavo ir mėgdavo pasišaipy
ti. Kartą į tokį nusistebėjimą, 
l inksmasis ir sąmojingas filo
sofas atsikirto : 
- Ko jūs norite? Kaip išmintin
gas vyras, aš pasirinkau pačią 
mažiausią blogybę... 

DRAMOS SAMBŪRIO 
JUBILIEJUS 

Los Angeles Dramos Sambūrio 
pirmininkė Ema Dovydaitienė pra
neša — šiais metais Sambūris 
švenčia 50 metų Jubiliejų! 

Per visą gyvavimo laiką Sambūris 
puoselėp lietuvių kultūrą, gražią mūsų 
tėvų ir protėvių kalbą. Šio gražaus ir 
prasmingo Jubiliejaus proga, Sam
būris planuoja nemažai renginių, 
kurių pirmasis - balandžio 17 d. 

Šiais metais sukanka 200 metų 
nuo Emilijos Pliaterytės gimimo. J. 
Vaičiūnaitė parašė pjesę „Emilija 
Pliaterytė", kurią ta proga stato 
Sambūrio kolektyvas. Šia pjese ir 
bus atidarytas metų sezonas 

Kita premjera (numatyta spalio 
mėnesį) — premijuoto veikalo iš 
Lietuvos partizanų kovų laikotar
pio. Algirdo Landsbergio trijų veiks
mų lyrinė drama ..Penki stulpai tur
gaus aikštėje". Beje, su šia pjese 
bus supažindinti ir Čikagos žiū
rovai Padėkos dienos savaitgali 
JAV LB Kultūros tarybos rengia
mame XI teatrų festivalyje. 

Jubiliejui skirta ir šauni puota, 
rengiama lapkričio mėn. Ta proga visi 
teatro mėgėjai, rėmėjai, žiūrovai 
bus pakviesti kartu pasidžiaugti 
Sambūrio veikla. Numatyta išieisti 
ir specialų leidinį. Šiam tikslui įgy
vendinti E. Dovydaitiene kviečia vi
sus Los Angeles lietuvius ateiti j 
pagalbą ir paremti būsimąjį leidinj. 
Visi aukotojai ir sveikintojai bus 
pažymėti ir pagerbti Jubiliejiniame 
leidinyje. 

Vytautas Šeštokas, LA 

Nijolė Kavaliauskaitė 
Apie autorę 

Gimusi Lie
tuvoje, Šiaulių 
krašte. įgijusi 
muzikos peda
goges bei chor
vedės kvalifi
kaciją, pradėjo 
dirbti Šiaulių 
pedagoginiame universitete. Taip pat 
dirbo 1 - oje Šiaulių muzikos mokyklo
je (beje, joje mokėsi ir S.Sondeckis), 
valkų darželyje, t.y. ikimokyklinėje 
jstaigcje bei dirbo su vaikų choru 
..Dagilėlis". Šiuo metu autore gyvena 
Amerikoje. 

Turėdama jvairios pedagogines patir
ties, N Kavaliauskaitė išleido muzi
kinio ugdomojo pobūdžio leidinėlių, 
parašė straipsnių vaikų muzikinio 
ugdymo klausimais, skaitė pranešimus 
konferencijose bei vedė seminarus. 
N.Kavaliauskaitė rašo vaikams eiles ir 

joms kuria muziką. Vieną iš jos kū
rybos eilėraščių pristatome jūsų dėme-

SALCIO PADĖJĖJAS 
Skiriamas visiems vaikučiams, ku

riems patinka vėjas ir vėjuotos dienos. 

Vėjas - šalčio padėjėjas 
Tarsi beisbolo žaidėjas. 
Stvėręs lapą nuo medelio 
Jj nešioja po šalelę. 

Krenta lapas, krenta kitas. 
Verkia medis nuraškytas. 
Tarsi uoga lietuje 
Kantriai pūpso merkiama. 

Vėjas ašarų nešluosto, 
Tik prisiglaudžia prie skruosto. 
Susimąsto, atsiprašo 
Ir toliau medelį lanksto. 

Nelauktai išvydo žvirblį 
Nutarė trumpam pravirkdyti 
Uodegėlę papešioti 
Ir ant rankų panešioti. 

Bet akimirkai sustingo. 
Nes pamate jis žavingą 
Gėlę tarsi spindulėlį 
Maudžia širdį smarkuolėliui 

Sunerimo šaltis šaltas. 
Vėjas tapo lyg nekaltas. 
Nesiblaško. nedejuoja 
Tik lopšinę vis dainuoja. 

Reiks ieškoti padėjėjo! 
Gal nueiti pas teisėją? 
Jis patartų, pagalvotų 
Ir sprendimą padiktuotų. 

SKAITYTOJŲ 
ANKETA 

Kalendorius LIAUDIES IŠMINTIS Galvosūkiai 

Vardadieniai kovo 9 d .— 

kovo 16 d. 

Ant rad ien is , kovo 9 d. 
Dangyra, Dominykas (Domas), 
Pranciška (Pranė), Visgailė. Žygin
tas. 

Trečiadienis , kovo 10 d. 
Butgailė. Emilis, Geraldas, 
Naubartas, Virmantas. 

Ketv i r tad ienis , kovo 11d. 
Gedimtas, Konstantinas (Kos
tas), Vijolė. 

Penk tad ien i s , kovo 12 d. 
Darmantė, Galvirdas, Griga
lius, Teofanas... 

Šeštadienis , kovo 13 d 
Kristina. Liutauras, Paulina. 
Rimgaudas. Teodora, Vaidilė. 

Sekmadien is , kovo 14 d. 
Darmantas, KarigaiJė. Konra
das, Mante, Matilda. 

P i rmadien is , kovo 15 d. 
Klemensas, Lionginas. Tau
tas, Tautgine. 

Ant rad ien is , kovo 16 d. 
Henrikas, -Julijonas, Norvile, 
Vaidotas. 

Kalendorius 

k o v o m ė n e s i u i 
Jei kovo 9d. pasnigs - Velykos 

gali būti šaltos. 
Jei vakar, šiandien ir rytoj 

lietinga, vasara turėtų būti 
šilta, o — žiemą nepri trūks 
sniego. 

Jei kovo mėnesį atsiranda 
daug pelių, tai ženklas, kad gali 
būti alkani metai. 

Jei pamatysi balta zuikį — 
dar gali pasnigti. 

Jei kovo 14-tą pasnigs, metai 
gali būti derlingi. 

Jei 16-ta kovo bus graži diena 
— tokia bus ir vasara. 

PATARIMAI 

Jau rašėme —jei nori numes
ti svor.o, skirk penkias dienas 
savaitėje kopūstų dietai. 

Vienai parai pakaks vitamino 
C, jei kasdien suvalgysite 5 
obuolius arba 500 g raugintų 
kopūstų, arba — išgersite 2 
stiklines pomidorų sulčių, arba 
— suvalgysite lOOg trintų su 
cukrumi juodinu serbentų, arba 
išgersite 1 ar 2 citrinų sulčių. 

Raugintų kopūstų sultys 
padės nuo nemigos ir padidėju
sio kraujospūdžio Stiklinėje 
sulčių ištirpinkite šaukštą 
medaus. 

STADIONE 
Salia bėgimo ta k* susi 

tyta viena nuo kitos? vienodais 
t a rpa i s dvylika Venąj|§fių. 
S t a r t a s prie pirn«Ssios%f!li-
vėlės. Prie aštuntosios — spor
t in inkas buvo po 8 sekundžių 
nuo bėgimo pradžios. Po kiek 
sekundžių, bėgdamas vienodu 
greičiu, j is atsiras prie dvylik
tosios vėliavėlės? 

Neapsirikite! 

ATSAKYMAS 

Jonas iš Čikagos keliavo namo. 
Pirmąją kelio puse «fccifio iektuvu 
15 kartų greičiau, nelšbūtu. ?8ižia-
vęs t raukiniu. Tačiauijhtrąja|lfcelio 
pusę j am teko keliauti mašina — 
du kar tus lėčiau, nei būtų važia
vęs t raukiniu. Ar Jonas būtų kiek 
laimėjęs laiko, jei būtų važiavęs 
t raukiniu? 

Jonas laiko nelaimėjo, bet prara
do. Antrai kelio pusei j is sugaišo 
tiek laiko, kiek butų trukusi visa 
jo kelionė traukiniu. J i s prarado 
tiek laiko, kiek keliavo lėktuvu— 
prarado 1/15 to laiko, kuris butų 
reikalingas pusei kelio važ.iuoti 
t raukiniu, arba — 1/30 to laiko, 
kuris jam butų reikalingas visam 
kelmi nuvykti traukiniu. 

RENGI 
BICIULYSTES redakcija, 

METINĖ VAKARIENĖ siekdama sužinoti skaity-
PUTNAMO SESELĖMS tojų nuomonę, prašo daiy-

PAREMTI vauti apklausoje ir atsakyti j 
klausimus: 

Kovo mėn. 21d. Jaunimo cent- -Į Kurios t emos Jums la-
re šią vakarienę rengia Nekal- b j a u s j a i t j n k a ? p a b r a u k i . 
tai Pradėtosios Marijos seserų , „ , » . »i n o ^ i , « , r^^r^ 

... A., ,. te: LIKIMAI, PSICHOLOGO 
vienuolijos Čikagos ir apvhn-
kių rėmėjos. Užklausiau "šios Ž V I L G S N I U , LIETUVA, T E -
organizacijos sekretorę Vale- V Y N E M Ū S Ų , S P O R T A S , 
riją Čepaitienę: ..Kur i r kam I Š M Ū S Ų I S T O R I J O S , 
keliauja parama?" J A U N O S Š E I M O S K U R I A -
- Putnamo seselės Lietuvoje S | A M E R I K O J E , M Ū S Ų 
yra įkūrusios vienuolyną ku- J A U N | M A S S Ą S A J O S , 
n a m vadovauja sesele Igne. ' _ 
Vienuolės globoja L.euivosnaš- JAV LIETUVIAI, GALVO-
laičius. Kaune, netoli vienuoly- ŠUKIAI 
no, yra seselių globojama vai-
gykla neturtėliams. Jos taip 
pat turi nedidelį namelį alko- 2.Kokių t e m ų p a s i g e n d a -
holikų globai. Buvusieji alkoho- t ^ 
likai ateina ir savanoriškai pa
deda kitiems išbristi iš alkoho
lio liūno, kad visuomene taptų 
nors kiek geresnė. 
- Vakarienės metu gros ir dai-
nuos Povilas Strolia, — tęsia 3 j ū s ų pasiūlymai 
Valerija Čepaitienė. — Būtų 
labai miela ir malonu išvysti ir • 
iš trečiosios bangos jaunesnių. 
gailestingos širdies lietuvių, 
kuriuos mielai kviečiame I Š K I R P K I T E IR I Š S I Ų S K I -
įsi jungti į organizacijos darbą. T ^ B I Č I U L Y S T Ė S A D -

L T R E S A I S . LAUKIAME JŪ
S Ų A T S A K Y M Ų . 

Įvertinimas... 
atkelta iš 1 psl. 

dama savo tarpe tokį žmogų, 
kaip kun. V. Valkavičius. Ed. 
Giedrimas rašo: ..Sužavėti kun. V 
Valkavičiaus darbu ėmėmės 
pastangų, kad jis būtų įvertin
tas specialistų ir visuomenės 
Lietuvoje: bandome pasiekti, 
kad darbas būtų pristatytas 
Nacionalinei premijai. Tačiau 
čia susidūrėme su keista situa
cija: iš pradžių Lietuvos katali
kų mokslo akademija (prez. 
vysk. J. Boruta), žadėjusi tai 
padaryti, vėliau pradėjo ieškoti 
įvairių formalių kliūčių. Nors 
premijų nuostatai ir jo komite
to raštiški paaiškinimai panei
gia jų vardijamas kliūtis, ta
čiau daugiau nieko nedaro. O 
juk kun. V. Valkavičius yra šios 
akademijos narys... 

Į VDU keliauja ir didžiulis jo 
surinktas archyvas (per šešias
dešimt dėžių!). Tačiau ir VDU 
ieškojo įvairių pasiaiškinimų, 
kad nereikėtų daryti šio pris-
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tatymo, nors iš kitos pusės 
Atlanto buvo dedamos visos 
pastangos, kad VDU prista
tytų šį darbą Nacionalinei 
premijai. Lietuvių tautos prak
tikoje dar nejaučiama, jog 
mūsų yra mažai ir todėl svar
bus yra kiekvienas lietuvis". 

Parengėme ir pristatėme 
Lietuvos Nacionalinių premijų 
komitetui JAV ir Kanados moks
lo, visuomenės veikėjų kreipi
mąsi (surinkome per tris 
dešimtis parašų). Visas kreipi
masis buvo paskelbtas spaudo
je (...) Kun. V. Valkavičius yra 
vertas ne tik Nacionalinės pre
mijos. Kiekvienam universite
tui būtų didelė garbė suteikti 
Garbės daktaro vardą šiam 
kukliam, atsidavusiam lietu
vybei, kunigui VVilliam Vol-
kovich -Valkavičiui.(...) 
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Posėdžiauja tautinių šokių institutas. L.Tautkuvienės mote iš kaires: 
Aldona Zandem. Rasa Paskoamienė. Nijolė Pupienė. Reda Pliūrienė. Lialė 
Viskontienė 

P&žkfčiu KLUBAS 
Norėdami padėti vieni

šiems, 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
kiame kitame pasaulio krašte, 
o gal čia pat, laukia žmogus, 
ieškantis panašaus į Jus . 

19. Našlė, 62 m. 164 era išsi-
lav. spec. vid.. du suaugę, savaran
kiški vaikai, viskuo apsirūpinusi 
Lietuvoje, čia — legali, susipažintų 
bendravimui su padoriu vyriškiu 
nuo 65m., kuris padėtų įveikti vie
natvę. Sk.tel. Tinai. Tel.: 

262-654-9401 
20. Netekėjusi, 33 m.,178cm 

liekna blondinė, išsilav. aukštes-

Z O D I A K A S 

nysis. gyvena tėvų bute Vilniuje, 
norėtų susipažinti su negeriančiu, 
apsirūpinusiu vyriškiu iki 50m. 
rimtai draugystei, vedyboms. 

Te!.: 5406161, rašyti: S 
Vaiva Večerskytė, 
Bitėnų 11-5. 
Vilnius 2001, Lietuva. 
21 . Išsiskyrusi. 54m., ūgis 5' 

7", išsilav. aukštasis, savarankiš
ki vaikai, apsirūpinusi. Lietuvoje 
— inžinierė. Amerikoje — masa
žistė, norėtų susipažinti su vy
riškiu nuo 50 iki 75 metų rimtai 
draugystei, galbūt, vedyboms. 
Pomėgiai: jaukūs šilti namai, val
gio gaminimas, sodo darbai, 
gamta, muzika, knygos. 

Skambinti Birutei tel.: 
708-289-9467 

PAŽINČIŲ KLUBAS „ZODIAKAS" 

ANKETA 

I šk i rpk i r i š s iųsk 
Norėdami padėti vienišiems, 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 
ravimui 

rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bend 

8. Jūsų adresas ir telefono Nr. 

9. Skelbimo tekstas 

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




