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urgis 
Jurginės — pavasario pradžios, 
augmenijos pažadinimo, gyvulių 

apsaugos, lauko derlingumo 
šventė. 

Jurgis — vienas seniausių Sėtuvių 
krikštavardžkį, ketvirtas po Jono, Sta
nislovo, Mykolo ir Mikalojaus. Šv. 

Jurgis jau VII a. buvo labiausiai 
garbinamas šventasis Lietuvoje Jur

gio vardas plito dar prieš krikštą iš 
rytų slavų Viduramžių legenda pa

skelbė jį riteriu. Nuo tada jį įvardija 
ne tik riterių, bet ir raitelių, 

keleivių, šaulių, ginklų karvių, net 
ūkininkų, o Lietuvoje — visų 

gyvulių, globėju. 
Nukelta į 4 psl. 

Sveikiname 

Jurgius 

ir Jurgas. 

Saulėto, 
linksmo 

ir derlingo 
pavasario! 

Medžio raižinys ..Šv.Jurgis". Keturių lentų atspaudas Akmenės raj. Daubiškių km., apie 1710m. 

LAIŠKAI iš LJETUVOS 

Lietuva amerikietės akimis (2) 
Joanne Knasas 

Nuo sausio 27 - osios, kai atvy
kome į Vilnių, laikas praėjo taip 
greitai. Jau beveik vasario pabai
ga. Dar šalta ir snieguota. Miestą 
vis labiau pažjstu. Ir laikinas bu
tas man tampa savu lizdu. Vieną 
sekmadienį traukiniu vykome j 
Kauną. Vilniaus geležinkelio sto
tis švari, joje yra maža kavinė. Bi
lietai j Kauną nebrangūs - tik po 
9 litus. Kelionė tęsėsi pusantros 
valandos. Važiuodama gėrėjausi 
apsnigtu Lietuvos kraštovaiz
džiu. Kaune susitikome su JAV 
lietuviais, mūsų draugais, kurie, 
išėję j pensiją, iš Connecticut'o 
valstijos persikėlė gyventi j 
Kauną. Mano pirmasis įspūdis 

apie Kauną buvo toks - jis ma
žesnis ir ramesnis, lyginant su 
Vilniumi. Draugų butas visai prie 
pat Laisvės alėjos. Ta pastatą su
projektavo Vytauto Landsbergio 
tėvas, architektas Landsbergis-
Žemkalnis apie 1930-uosius me
tus. Pietaujame lietuviškų patie
kalų restorane, kur vaišinamės 
cepelinais ir burokėlių sriuba. 

Vasario 26-oji. Jau visas mė
nuo, kai mes atvykę. Dienos pa
stebimai ilgėja: saulė teka 7 vai. 
ryto, leidžiasi 5.30 — vakare. Imu 
laukti pavasario ir kartu — ilges
nių dienų. Visur dar pilna sniego, 
bet temperatūra dienomis jau 
beveik visada laikosi aukščiau 
nulio. Daugumos šaligatvių jau 
nedengia sniegas, bet antroje 

dienos pusėje, krentant tempera
tūrai, kai kur jie vėl apledėja. 
Mano lietuvių kalbos žinios po 
truputėlį gerėja. Tiesa, dar gana 
dažnai tenka ištarti — ,,aš ne
kalbu lietuviškai". Šį mėnesį ap
lankiau tris ..supermarketus". Tai 
didžiuliai kompleksai, kuriuose 
galima įsigyti visko, pradedant — 
drabužiais ir avalyne. įvairiais 
reikmenimis, įrengimais, baigiant 
- maisto produktais. Mano prob
lema - tik nepamiršti ir neprisi-
pirkti vienu kartu per daug, nes 
visus pirkinius teks susikrauti į 
krepšius, juos tempti iki stotelės 
ir parvykti namo troleibusu. 

Teko pabuvoti Nepriklausomy
bės dienos Katedros aikštėje ir 
Užgavėnių šventėse prie miesto 

savivaldybės. Negalėjau atsi
stebėti didžiule susirinkusių 
jaunų ir senų žmonių minia 
švęsti Nepriklausomybės šven
tės. Vienoje Katedros aikštės 
pusėje buvo įrengta didžiulė 
scena. Šventinį koncertą tran
sliavo TV. Programa prasidė
jo 7:30 v.v. vaikų choru, po to 
- dainavo operos solistas, 
įvairios Lietuvos TV žvaigž
dės, roko grupės. Net rep"o 
muzika buvo atliekama lietu
viškai! Nors ir šalta - žemiau 
nulio, bet žiūrovams tai nesu
darė jokių kliūčių. Čia pat bu
vo prekiaujama karšta kava ir 
arbata. Renginys baigėsi ugnies 
salvėmis (fejerverku) nuo Gedi
mino kalno. Sunku net pati
kėti, kad čia dalyvavome. 

Nukelta j 3 psl . 

JAV LIETUVIAI 

Gyvenimo 
istorija 

Jurgis Alel iūnas 

Prisimenu, gretimos kameros ka
linį, jo pavardė buvo Synius. Per la
bai žiaurius kankinimus prisipažino 
dėl visai nepadaryto nusikaltimo -
kad tik išvengtų kankinimų. Jo mė
giamiausia daina buvo — „Neišeik, 
neišeik, tu iš sodžiaus". Po keturių 
savaičių pašaukė mane tardyti die
nos metu. Kaip taisyklė, aš laikiau 
rankas už nugaros. Tardytojas sako: 
„Nelaikyk rankų už nugaros, mes 
tave šiandieną paleisime". 

Prasideda tardymas: „Kai dabar 
tave paleisime, kur eisi?" - Atsakau: 
„Pas dėdę Roką. Gal koks nors pa
žįstamas bus iš mūsų kaimo, mane 
parveš". - Išklausinėjo - koks dėdės 
adresas. Tardytojas pareiškė, kad 
po poros valandų jis ateisiąs pas 
mano dėdę Roką. 

„Svečiai" — vagys 
Tikrai tą dieną buvau paleistas, 

įspėjau dėdę, kad žadėjo ateiti pas jį 
mano tardytojas. Pasiskolinau iš dė
dės pinigų ir nupirkau pusę litro deg
tinės. Laukiu „svečio". Tikrai jis pa
sirodė, kaip buvo žadėjęs. Dėdienė 
paruošė pietus. Visi trys: aš. dėdė ir 
tardytojas - rusas, pietaujame, iš
geriame po stikliuką Tardytojas klausia: 
„Ar tave Raguvoje per tardymus 
mušė?" Aš susimėčiau, nežinau, ką 
ir besakyti. Jis man: „Sakyk, juk tu 
jau laisvas". Aš sakau, kad mušė. 
Tardytojas tada man: „O aš nemu
šiau!" (tariamai - geras)... Po poros 
dienų vėl pas dėdę atėjo tas pats 
tardytojas, atsivedė dar savo drau
gą. Dėdienės nebuvo namuose. Jie 
davė dėdei pinigų ir liepė mums at
nešti pusę litro degtinės. Dėdė nu
ėjo į parduotuvę, nupirko degtinės. 
Jie negėrė, išėjo. Sugrįžo dėdienė. 
Pasakėme, kas čia lankėsi. Ji atida
rė spintą ir žiūri, kad nėra dėdės 
auksinio kišeninio laikroduko, kele-
tos aukso žiedų. Po poros ofenų atėjo 
vėl tie patys ir klausia: „Ar jūsų nie
kas neskriaudžia? Ar nepasitaikė 
kokių vagysčių?" Dėdienė gerai mo
kėjo rusų kalbą. Ji, žiūrėdama į juos. 
sako: „Niekas iš mūsų nieko nepa
vagia, niekas mūsų neskriaudžia", 
įdomu, kuo būtų baigęsi, jeigu juos 
būtų pavadinusi vagimis, žulikais? 

Maskva 

Kaip buvau anksčiau minėjęs, kai 
pakvietė į Vilnių pas saugumo virši
ninką, jis parodė amerikietišką pasą 
ir pasakė: „Turėk tokį pasą. tuomet 
ir būsi Amerikos pilietis!" Aš visą lai-

Nukelta j 2 ps l . 

LIETUVA, TĖVYNE MUŠU 

"Partijų susitarimas... nerealus'' 
Vytautas Visockas 

Žibučių žydėjimas 
Graži, saulėta pirmoji savaitė 

po šv. Velykų. Mano nuostabia
jame Vidzgiryje (ąžuolynas, 
skroblynas prie Nemuno, ties 
Alytumi) - pats žibu
čių žydėjimas. Čia 
vaikystės ir jaunystės 
užžėlusiais takais 
vaikštinėjau beveik 
visą šventinį sekma
dienį. O varnėnų čiul
bėjimas, o švilpavi
mas! Važiuojant į 
dzūkų sostinę, pake
lėse, gandralizdžiuose, 
jau kuitėsi gandrai. Pirmosios 
savaitės gimtinėje jiems nėra 
labai malonios, nes naktimis 
stiprokai pašąla. Užtat aš bu
vau maloniai nustebintas, kad 
niekur nesimatė nei degina
mos, nei išdegintos žolės. O ap
link Vilnių tik rūksta, tik spra
ga pušų jaunuolynai. Išdegin
tos žemės taktika, ne kitaip. 
Gal vietiniai gyventojai šitaip 
plečia dirbamų laukų plotus, 
kaip kokiose Brazilijos džiung
lėse? Bet kad ir taip ta žemė čia 
daug kur usnyne pavirtusi. 
Kažkoks košmaras tie pavasa
riniai gaisrai! Žmonės bau
džiami, jų prašoma, tiesiog mal
daujama nedeginti pernykštės 
žolės - niekas negelbsti. Statis
tikos duomenimis, pernai ypač 
įnirtingai žolė buvo deginama 
Šiaulių apskrityje (penki tūks
tančiai hektarų, apie pustrečio 
šimto gaisrų), Radviliškio, Ak
menės, Kelmės rajonuose. Pas
tarojo rajono valdžia ketina net 
siekti, kad už išdegintų plotų 
žemę žemdirbys negalėtų gauti 
jokių išmokų. Ko gero tai būtų 
veiksminga priemonė. 

Bėgimas nuo savęs 
Gal ne taip sparčiai, kaip ug

nis pernykščia žole, tačiau ne 
mažiau ryžtingai į Lietuvą sku
ba pavasaris. Po penkis mėne
sius trukusios bjaurasties šva-
rinamės, gražinamės. Štai An
takalnyje, prie Rolando Pakso 
namo Šilo gatvėje, pašalintos 
vaizdo stebėjimo kameros, iš
montuota nereikalinga sargy
binė būdelė. Tik kaip su tais 
baldais Turniškėse, kuriuos 
Paksienė „kriokdama" skubiai 
ten susivežė, ir kurie mums, 
mokesčių mokėtojams, kainavo 
200 000 litų. 
Paksas dabar „serga". Santa-

riškių daktarai ..prirašė" jam 
daug sportuoti, plaukioti Pa
langos sveikatingumo baseine 
ir vaikštinėti pajūriu. Tik va 

paparaciai, žurnalistai neduo
da ramybės, bėgioja iš paskos ir 
vis klausinėja: tai kaip su tuo 
nedarbingumo pažymėjimu? Ar 
tiesą sako jūsų advokatas, kad 

esate nedarbingas? 
Kodėl kviečiamas ne-
atvykstate į proku
ratūrą? Ekscelencija 
dievagojasi, kad j i s 

i sveikas ir į prokura
tūrą atvyks, t ik 

l nežino kada. Proku
rorui Dūdai dabar bus 
lengviau: Rolandas 
Paksas tai ne koks 

prezidentas Rolandas Paksas -
jam galima ir baudą paskirti, jį 
galima ir atvesdinti, jeigu spy
riosis kaip koks ožys. 
R. Paksas galėtų pasimokyti iš 

buvusio savo pavaldinio Gin
taro Šurkaus, kuriam praėjusią 
savaitę teko pasėdėti teisia
mųjų suole. Tiesa, neilgai: Vil
niaus miesto 3-iosios apylinkės 
teismas trečiadienį atidėjo po
sėdį, kuriame turėjo būti nag
rinėjama šmeižtu kalt inamo 
buvusio R Pakso patarėjo G. Šur
kaus baudžiamoji byla. Teisia
masis vienoje televizijos laidoje 
yra tvirtinęs, kad tuometis Sei
mo pirmininkas iš anksto pla
navo nuversti R. Paksą: buvo 
sudaręs štabą, rinko lėšas per
versmui organizuoti ir žinia-
sklaidai papirkti. G. Šurkaus 
advokatas Kęstutis Stungys iš
kart prabilo apie susitaikymą, 
nes už tokį apšmeižimą jo gina
masis gali būti nubaustas bau
da arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki dvejų metų. Ga
lima neabejoti, kad oreiviui iš 
Nemunaičio kaimo teks pri
pažinti „pasikarščiavus", atsi
prašyti, o laikinasis preziden
tas A, Paulauskas gegužės 5-
ąją numatytame teismo posėdy
je kilniaširdiškai jam atleis. 

Atostogos Kanarų salose 
Vienas prezidentas vaikštinė

ja Palangos kurorto paplūdi
miu, maudosi baseine, o kitas... Ki
tas toli toli, egzotiškosiose Ka
narų salose, kur ošia ne pušys, 
o palmės, kur šiltos Atlanto 
bangos skalauja Tenerifės a r 
kitos kokios salos paplūdimius. 
Tiksliai nežinau, kur poilsiauja 
premjeras Algirdas Brazauskas 
ir jo Kristina. Tik žinau, kad jis 
irgi slapstosi nuo įkyrių žurna
listų, politologų, kurie neabe
jotinai klausinėtų, kodėl so
cialdemokratai taip skubiai nu
sprendė, kad nuo jų partijos į 
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ALASDZIO 20 d. BIČIULYSTE 

JAV LIETUVIAI 

Gyvenimo istorija (2) 

Atkelta iš 1 psl. 

ką palaikiau ryšius su Amerikos 
ambasada Maskvoje. 1947 m. ga
vau iš Amerikos ambasados 
laišką - atvykti. Vykstu j Maskvą. 
1947 metų vasario mėn. gaunu 
Amerikos pasą. Kartu su manimi 
buvo atvykusi ir panevėžietė 
Pocienė. Jos vyras buvo gimęs 
Amerikoje. Moteris irgi tvarkėsi 
dokumentus dėl JAV pilietybės. 
Aš nesitikėjau, kad man teks 
Maskvoje gyventi vieną savaitę. 
Trūko šiek tiek pinigų. Tą dieną, 
kai gavau pasą, toji Pocienė man 
ir sako: „Užeinam j restoraną". 
Aš jai pasakiau, kad neturiu pini
gų. Tik - bilietams j namus. Ji 
man: „Tu nesirūpink". Užeinami 
pirmos klasės restoraną. Mūsų 
nenori jleisti: „Čia restoranas 
svetimtaučiams, viskas brangu. 
Eikite toliau!" Tada Pocienė pa
tarė, kad durininkui parodyčiau 
pasą. Jis pažiūrėjęs mosteli ran
ka: „Prašau, prašau!" Nusiren
gėme. Tarnautojai tuoj prišoko 
mus valyti visokiais šepetukais. 
Restorane pabuvome apie porą 
valandų. Pocienė išdidžiai padė
jo 100 rublių. Sąskaitoje buvo pa
rašyta - 92. Einame toliau. Žiū
rime, didžiausia žmonių eilė prie 
parduotuvės. Stovi du milicinin
kai ir žiūri, kad žmonės neitų be 
eilės. Pocienė vėl sako: „Rodyk 
savo pasą". Kai parodau, parei
gūnas net pagarbą atiduoda, jlei-
džia be eilės. Pocienė prisipirko 
šokoladukų, dar šio to. Ji man ir 
sako: „Man tos 15 minučių į 
kišenę atnešė 300 rublių!" - Mat 
toji moteris Panevėžyje turėjo 
kioskeli, kuriame prekiavo. 

Traukiniu j Vilnių važiavau ku
pė 4 žmonėms. Rusų kalbą mo
kėjau silpnai. Kai manęs paklau
sė - ar patalynės reikia, nesu
prasdamas atsakiau, kad nerei
kia. Traukinio palydovas pasa
kė: „Jums bus be mokesčio". 
Žiūriu, kitiems atnešė ne naują, 
bet švarią patalynę maišeliuose. 
O man - ištraukė naujutėlaitę, 
prieš akis nuėmė etiketes ir gra
žiai paklojo. Vilniuje reikėjo gauti 
saugumo viršininko vizą j Ameri
ką. Nuvažiuoju. Saugumo virši
ninkas paima mano pasą ir sa
ko: „Tau pasą Amerika išdavė 
per klaidą". Mano didžiausiam 

• i'% • ' ?::,;;:: 

Jurgis Aieliūnas jaunystėje. 

nustebimui - atėmė į. Po mėne
sio gaunu iš Maskvos, Amerikos 
ambasados laišką, kur rašoma: 
„Jūsų pasas grąžintas. Jis bus 
saugomas ambasadoje. Mes iš 
savo puses viską padarėme. Pa
laukite šiek tiek laiko". 

Tremtis 
1949 -ųjų kovo 25 d., auštant, 
mūsų sodybą apsupo iš visų 
pusių stribai ir rusų kareiviai. Jie 
pranešė, kad būsime tremiami j 
Sibirą. Kilo mintis - už ką? - Už 
tą, kad mano tėvas sunkiai dirbo, 
liejo sūrų prakaitą. Tą dieną buvo 
ištremta ne tik mūsų šeima, bet 
tūkstančiai lietuvių šeimų. Pane
vėžio geležinkelio stotyje, kol pri
grūdo pilną ešeloną žmonių, pra
ėjo trys dienos. Kovo 28 dieną 
traukinys pajudėjo j Rytus. Pre
kiniai vagonai buvo sausakimši 
žmonių. Maždaug po mėnesio 
atsidūrėme 7000 kilometrų nuo 
Lietuvos. Visus tremtinius nuvarė 
j pirtį. Ten jau ir pamatėme rusų 
„kultūrą". Išsipėrę buvome labai 
patenkinti, nes visą mėnesj tru
kusioje kelionėje buvo užpuolę 
gyviai. Jie tiesiog kankindavo. 
Kai karštose krosnyse iškaitina
mi drabužiai, tai kartu sunaikina
mi ir parazitai. 

Kolūkyje 
Vienuolika šeimų nuvežė j labai 
prastą kolūkį. Čia jau gyveno 45 
vietinės šeimos. Kiekviename 
name apgyvendino po dvi šei
mas. Per 3 dienas liepė susitvar
kyti, o paskui vežė į darbą. 
Prisimenu, kai pirmąją naktį 

n a k v o j o m e , 
neužsidarė lauko 
durys. Aš sura
dau prie namo 
baslį ir, nusijuo
sęs diržą, užrišau 
duris, nes naktį 
nejauku miegoti 
prie atlapų durų. 
Vidurnaktį išgirs
tame duslų bel
dimą į langą. Žiū
rim, kad pas mus 
atėjo kaimynė ru
sė. Ji sako: „Žmo
nės, jūs išvargę, 
atnešiau pieno". 
Moteris ištiesė 
puodynėlę pieno. 
Mano motina, jai 
a t s i dėkodama , 
įpylė maišiuką 

valcuotų miltų. 

Šeimoje buvome trise - motina, 
tėvas ir aš. Pirmasis darbas 
kolūkyje buvo - kirsti medžius, 
kapoti malkas. Dirbome pjūklais. 
Buvome suskirstyti - vienas 
lietuvis vyras ir kitos - moteris ir 
mergaitė - rusės. Dirbdami 
išsikalbėjome. Moterys klausia: 
„Dėl ko jus čia atvežė?" Kai 
papasakojome teisybę, jos neat
sistebėjo. Sakė, kad prieš mus 
atvežant, rajono valdžia su
šaukė susirinkimą ir pranešė: 
„Pas jus atvesime miške sugau
dytų banditų. Jie - labai žiaurūs. 
Kur bebūtų apgyvendinti, neban
dykite pas juos užeiti. Jei sužino
sime, kad buvote pas juos užėję, 
skirsime dideles baudas". 

Kitas darbas kolūkyje buvo -
kelių taisymas. Visą tų darbinin
kų brigadą sudarė lietuviai: aš, 
mokytojas Imbrasas ir dvi sese
rys - Jane ir Valė nuo Biržų. Mums 
buvo skirtas arkliukas, vežimas, 
kastuvai. Netoli buvo smėlio kar
jeras. Žvyro nebuvo. Kelias tęsė
si 9 kilometrus per mišką. Prika-
pojam, būdavo, medžių šakų, 
priklojam į duobutes ir užpilam 
ant viršaus smėlio. Padirbėję 4 
valandas, pietaujame. Po pietų 
dar pusvalandį pažaidžiame „ba
landas". Anicetas Imbrasas buvo 
labai darbštus ir mėgo sportą. 
Nuo mūsų kolūkio, už 9 kilomet
rų, buvo MTS, iš kur kiekvieną 
dieną traktoriumi buvo vežioja
mas žibalas. Traktorininkas mus 
pamatė per pietų pertrauką žai
džiančius ir pranešė kolūkio pir-

JAUNIMAS 

Pedagoginiame lituanistikos institute, įsikūrusiame Čikagos Jaunimo centre, pirmą kursą netrukus baigs stu
dentės (iš kairės): Justina Ostruškevičiūtė. Vytautė Žukauskaitė. Nijolė Petrauskaitė: stovi dėstytoja Kristina 
Bareikienė, instituto studentams dėstanti lietuvių literatūrą. 

mininkui - esą, mes ne kelią tai
some, o „balandą" žaidžiame. Tą 
dieną mes jau buvome pataisę 
vieną kilometrą kelio. Rytojaus 
dieną mums buvo pristatytas pri
žiūrėtojas Pavel'as Pochomen-
ko'as - rusas. Ką jis nurodydavo, 
tą ir darydavome. Nuvežėm du 
veži-mėlius smėlio, užlyginom 
keletą duobučių, jis ir sako: 
„Dabar pailsėkite", nors buvome 
dar padirbę tik pusvalandį. Sė
dim visi valandą, dvi. Vėl padir
bami pusvalandį. Vėl komandą -
pailsėti. O dabar pietūs! Sėdė
jome kokias 3 valandas. Anicetas 
rado miške vytelių, sulenkė iš jų 
lankelius ir pradėjo pinti krepšį -
bulvėms kasti. Mes su tuo prižiū
rėtoju važinėjom dvi savaites. 
Buvome per pirmąją darbo dieną 
daugiau padarę, negu su pri
žiūrėtoju per - 14. Tame kolūkyje 
buvo maža plytinė. Jos pri
žiūrėtojas buvo rusas, perkopęs 
80 metų senukas. Mūsų brigada 
buvo iš 5 žmonių. Su Anicetu tą 
senuką vadindavome „plytinės 
direktoriumi", o mes abu buvome 
plytų formuotojai. Dvi lietuvės, 
seserys - Valė ir Jane, mums pa
duodavo ant stalo molio ir smėlio 
mišinį. Gal 1 2 - 1 3 metų rusas 
paauglys varinėdavo arklį. Buvo 
įtaisyta tokia statinė, kurioje 
sumeistruoti sparnai. Arklys eina 
ratu ir suka tuos sparnus. Pa
šiūrė buvo apie 60 metrų ilgio. J 
formą be dugno tilpdavo dvi ply
tos. Pirmomis dienomis nelabai 
sekėsi, bet, kai įpratom, tai per 
dieną pagamindavome po 500 
plytų. Už 100 plytų buvo užra
šomas vienas darbadienis. Mudu 
su Anicetu, sunkiai dirbdami, už
dirbdavome po du su puse dar
badienio. Senukas prižiūrėtojas 
mus labai girdavo: „Nors dir-bu ir 
daug metų, bet dar tokių 
darbininkų nesu turėjęs..." 

Spaudai parengė 
Stefa Tamoševičienė 

Sekmadienį, balandžio 18 d. Le-
monte tęsėsi eilinis Lygos turas. 
Galima sakyti, kad viskas vyko tar
si pagal iš anksto žinomą scenarijų: 
stipresnės komandos „skriaudė" silp
nesnes, pasiimdamos oianuotuos taš
kus. Tačiau vienerios rungtynės buvo 
gražios: „Lrtuanicos" komanda, ku
rioje žaidė net trys broliai Bendo-
ravičiai, komandos draugų pade
dami, po labai permainingos ko
vos, laimėjo prieš nelygiai žaidu
sią Vilniaus komandą Ir kas žino, 
kaip pasibartų rungtynės, jei vilniečiai 
būtų turėję gerą trenerį- vadovą: mat, 
kai atsirasdavo geresnis patarėjas, 
jų žaidimas suaktyvėdavo, ir vilnie
čiai sparčiai priartėdavo, prie visą 
laiką, pirmaujančiųjų čikagiečių. 
Paskutines tris minutes rezultatas 
susilygino ir išbuvo lygiu iki pat pa
skutinių sekundžių, tačiau persver
ti jo vilniečiams taip ir nepavyko. Gra
žios rungtynės baigėsi ..Lrtuancos" ko
mandos pergale 52 : 46. Lygoje ir 
toliau pirmauja Alytaus komanda 
Sekantis turas — balandžio 25 d. 

Algirdas Vitkauskas 
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M A N O 

Dr.Oalia Kairiūkštienė 
Rašau apie „prezidentini skandalą". 

Kodėl? Kol tas skandalas vyko ne
turėjau minties ta tema ką nors ra
šyti. Politika — ne mano sritis, ne 
mano „arkliukas". Ir be manęs yra 
žmonių, kurie politika domisi, gili
nasi, ja gyvena. Žmonių, kurie poli
tiką išmano, žino visus jos vingius 
ir yra gerai „pasikaustę". Tokie ga
li rašyti ir rašo straipsnius — iš
dėsto spaudoje savo svarias ir di
džiai pagrįstas nuomones. Aš — ne. 
Neseku, giliai nesidomiu ir, žinoma, 
ne tur iu svarių ir pagristų nuo
monių. Ir vis tik. Prezidentini 
skandalą, kol jis vyko, stebėjau 
kaip pilietė. Ir... kaip paprasta pi
lietė susidariau savo įspūdi. ,.Bi
čiulystės" puslapiuose viso skan
dalo metu buvo spausdinami vie
nos pakraipos — prieš prezidentą — 
straipsniai Nebandydama užginčyti ar 
paneigti kas buvo išspausdinta pro
fesionalaus politikos apžvalgininko, 
noriu, kad skaitytojams būtų pa
teiktos ir... kitokios mintys. 

Ar t e i s y b ė t r iumfuo ja? 
Rolandas Paksas.. . J au nuėjęs į 

praeitį (gal dar ateisiantis?) vals
tybės vyras. Visiems žinomo skandalo 
metu apie ji tiek daug rašė laik
raščiai. Vanojo, kas netingėjo. Pir
miausia „Lietuvos rytas" su Rimvydu 
Valatka priešakyje. Negailėjo pre
zidento ir kiti Lietuvos laikraščiai, 
Lietuvos TV programos. Negyrė jo 
ir išeivijos laikraščiai: griežtai 
prieš R. Paksą pasisakė „Akiračių" 
autoriai, kritikos negailėjo ir b i 
čiulystės" žurnal i s tas . Iš žinia-
sklaidos šaltinių pilantis purvui, 
tik atskiri .Amerikos lietuvio" au
toriai bandė abejoti apkaltos, da
bar jau buvusiam, prezidentui pa
grįstumu ir jo kaltumu. Ir štai, R. 
Paksas nuverstas. Teisybė nugalė
jo, valio! Prezidentas — mulkis, 
melagis, išdavikas, neišmanėlis, rusų 
šnipas ir visoks kitoks (tokių ir pa
našių epitetų jam negailėjo ji kritika
vusi spauda) — nuverstas, ir tai jau 
įvykęs faktas. Bet ar teisybė trium
fuoja — klausimas sudėtingesnis. 
Jei sekti visą skandalo vyksmą, į akis 
kr inta štai kas: buvo daug jausmų. 
J ie stačiai liejosi per kraštus: kas 
palaikė prezidentą, kas nepalaikė, 
kas Paksą mėgo, kas nemėgo, kas 
juo šlykštėjosi... Buvo daug purvo. 
Bjaurūs, purvini epitetai skrido 
prezidento ir jo aplinkos adresu. 
Daugybė komentarų kaip preziden
t a s atrodo, kaip jis kalba, elgiasi, ir 
įvairiausių spekuliacijų apie tai , ką 
j is daro ar ketina daryti, kokiais 
„slaptais" ryšiais jis susijęs su to
mis ar kitomis šalimis ar grupuo
tėmis, kam jis „iš tiesų" atstovauja 
a r neatstovauja, tarnauja. Spauda 

— įtakingiausi Lietuvos laikraščiai 
— nesidrovėjo savo puslapiuose va
dinti prezidento nevykėliu, įtari
nėti, esą, j is sergąs psichine liga ar 
paveiktas hipnozės. Daug prikalbė
ta apie grėsmes iš Rytų, apie prezi
dento ryšius su rusų slaptosiomis 
tarnybomis, mafija ir nusikalsta
momis grupuotėmis, apie R. Pakso 
pažeidžiamumą ir iš to kylančius 
pavojus Lietuvos valstybingumui. 

Keista. Labai keista, nes visa tai, 
kas buvo laikraščių puslapiuose ir 
TV ekranuose, buvo ne kas kita, 
kaip jausmais paremtos nuomonės 
ir spekuliacijos. Gi atstumas nuo 
jausmų ir spekuliacijų iki faktų, 
kaip žinia, gali būti matuojamas 
visu šviesmečiu. Ir dar. Jei jaus
mingus straipsnius rašytų ir laidas 
rengtų koks mažas bulvarinis laik
raš tukas a r mažumoms transliuo
janti televizija, tai dar būtų su
prantama, bet dabar... Tai darė įta
kingiausias Lietuvos dienraštis ir 
valstybinė televizija — institucijos, 
kurių pirmoji pareiga — kalbėti 
faktų kalba. 

Kokie faktai? Prezidentui buvo 
pateikti šeši kaltinimai. Sunkiausias 
iš jų — ryšiai su slaptomis užsienio 

žvalgybomis. 
Tas, dėl ku
rio, atrody
tų, ir kilo 
, . g r ė s m ė 
v a l s t y b ė s 
saugumui" , 
n e p a -
sitvirtino. „Nubyrėjo" ir kiti du. Iš 
šešių kaltinimų liko trys, iš kurių 
du, teatleis man skaitytojas, išties 
nereikšmingi (dėl neteisėto piliety
bės suteikimo rusui V. Borisovui, ir 
dėl „valstybinės paslapties pavie
šinimo" — to paties Borisov'o per
spėjimo, kad judviejų pokalbių 
klausomasi), o trečiasis (dėl ki
šimosi į „Žemaitijos kelių" veiklą) 
— abejotinas. Prezidentas, kal
bėdamas prieš balsavimą dėl 
apkaltos, pabrėžė, kad nė vienas jo 
„pažeidimų" nepadarė žalos vals
tybei Kokia ji, toji ,„žala", kaip ji 
konkrečiai pasireiškė, neįvardino ir 
Konstitucinis Teismas (čia nereikėtų 
maišyti žalos, kurią Lietuvai pa
darė skandalą išeskalavusi Lie
tuvos žiniasklaida). Kaltinimai 
prezidentui iš rimtų tapo nerimtais, 
tačiau didelei daliai skandalo iš
vargintų ir jausmais persiėmusių 
tautiečių, atrodė, tas buvo ne
besvarbu. Jų akyse prezidentas 
taip ir liko „apsitapšnojęs", ir žmo
nės nekantriai laukė, „kad viskas 
greičiau pasibaigtų" (vėl jausmai). 
Seimūnai, nuo kurių balsavimo 
priklausė apkaltos rezultatai, bal
savo pagal partinį principą, t.y. 
taip, kaip „liepė jų partija" (social
demokratai — „prieš"; liberalai de
mokratai atsisakė balsuoti, protes
tuodami prieš, jų manymu, netei
sėtą apkaltą), bet ne pagal sąžinę 
(kodėl ne pagal ją? ar partiniai in
teresai yra aukščiau už sąžinę?). Ir 
štai rezultatas — prezidentas nu
šalintas. Kas džiaugiasi, švenčia 
pergalę, o kas liūdi. Ir vėl: džiaugs
mas, liūdesys — jausmai, o kaip 
su teisybe? Kaip su ja? Klausimas 
taip ir lieka neatsakytas. 

* " K i t a n u o m o n ė arba atsiliepi
mai (šališkai parinkti) iš intemeto. 
***Nebalsavau už Paksą, bet... 
Prezidento „nusižengimai" tokie iš 
piršto laužti, kad gėda klausytis. 
***Prezidentas neturėtų atsistatydin
ti, nes nėra dėl ko. Jokių kaltės įro
dymų, tautos saugumas taip pat 
nepažeistas Dar tokio viešo susidoroji
mo ir niekšybės Lietuvoje nebuvo. 
*** Atsibodo. Kiek galima pulti kaip šu
nims, jokio žmogiškumo. Man gėda 
už lietuvių tautą. Matyt, ji akla, nema
to, kad čia politinis žaidimas vyksta. 
Gėda už žurnalistus, gėda už sei-
mūnus, gėda prieš visą pasaulį. 
"*Neteisinu R Pakso. Nematau už ką 
galima apkaitinti. Dėl paskelbtų 
faktų? Tai politinis žaidimas — pa
žiūrėkit, kokios jėgos susivienijo. 
***Manau, kad iš visų stovinčių 
prie valdžios lovio Paksas — pado
riausias. 
***Kodėl Paksas? Kiti dar daugiau 
takių pat jiisikaltimų" pridarė, pri
sivogė turto. Teisia tą, kuris prisivogti 
nesuspėjo. Gal jis vogti nenori, už 
tai ir teisia. 
" * R e m i u Rolandą. Matau, jog 
bandoma kažką įrodyti be įrodymų. 
***Žiniasklaida — tarnaitė tų, ku
rie daugiau moka. Ir nereikia pud-
rinti smegenų. 
***Matau, kaip kiekvienas Pak-
siaus žingsnis, žodis, veiksmas, jude
sys piešiamas kuo bjauriausiom 
spalvomis. Daug bjaurasties reikia su
kaupti , kad galėtum kitus teplioti. 
***Man asmeniškai gėda, kad esu pi
lietis valstybės, kurioje žiniasklai
da „spjaudo" į savo prezidentą ir tuo 
labai didžiuojasi. Nepateisinčiau, 
net jei spjaudytų į paprastą žmogų. 
***Aš žaviuosi JE pezidentu R. 
Paksu. Tbks totalus puolimas piršte 
perša išvadą, jog prezidentas kaž
kam neparankus. 
" •Anksčiau buvau prieš Paksą, o 
dabar — už,— akivaizdu, jog kaž
kas nenori, kad jis būtų preziden
tu. Negaliu ramiai žiūrėti, kaip ne
aiškių 3ėbrų būrys nori palaužti 

teisėtai išrinktą LR prezidentą. 
* " Kodėl Paksą šalin — niekas ne
žino. Jis kažkam nepatinka, ir tie, 
kam jis nepatinka, rimtų priežasčių 
nušalinimui net neieško. 
* "Nesupratau, už kokį Konstitucijos 
pažeidimą atstatydino. Tik nesakykit: 
suteikė pilietybę. Juokinga. 
""Niekaip nesuprantu, kodėl Bra
zauskui ir Adamkui buvo galima, o 
Paksui už tą patį - bausmė. Nesu
prantu, kam reikalingas puolimo 
cunamis, tonos prirašytų popierių, 
niekingų KT posėdžių ir žemi
nančios apkaltos. Kodėl ir po ap
kaltos Paksas puolamas, kodėl jam 
grasinama teismais ir t.t.? 
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„Partijų susitarimas..." 
atkelta iš 1 psl. 

prezidentus taikys ne populia
rusis Algirdas Brazauskas, o 
Česlovas Juršėnas, kuris nepa
lyginamai mažiau populiarus, 
nors ir yra patyręs politikas. 
Nejaugi tik dėl to, kad „trečias 
kartas nemeluoja"? Mat pas
tarasis du kartus atsiėmė savo 
kandidatūrą kitų naudai. Ta
čiau ne tai svarbiausia. Kodėl 
taip greitai nuspręsta, kodėl 
nepasikonsultuota bent jau su 
koalicijos partneriais sociallibe
ralais? Juk, kai Rolandas Pak-
sas buvo reali sunkiai progno
zuojama jėga, tiek daug kalbėta 
apie partijų konsultavimąsi, 
apie bendrą kandidatą, sie
kiant įveikti po Lietuvą vis dar 
klaidžiojančią Rolando Pakso 
šmėklą! Nejaugi politikai, nepa
simokę nei iš savų, nei iš sveti
mų klaidų, vėl „užlips ant grėb
lio"? Skaudės tai juk mums, 
rinkėjams! Apie tai plačiau. 

Trumparegė polit ika 
Socialdemokratams metamus 

kalt inimus praėjusią savaitę 
teko „praryti" vienam šios par
tijos lyderių — Vyteniui An
driukaičiui, kuris tik banaliai 
teisinosi, kad Lietuvos žmonės 
turi teisę rinktis, o partijos - tei
sę kelti kandidatus. Turi tai tu
ri, tačiau ar ne laikas partijoms 
pradėti galvoti apie valstybės 

interesą; o tas interesas, visų 
pirma, — suvienyti žmones, at
kurti pašlijusi šalies įvaizdį pa
saulyje. Neįtikėtinai greitai pa
miršti dar vakar buvę tokie rea
lūs pavojai, kurie kol kas nie
kur neišnyko, jie tik šiek tiek 
pastumti į šalį. Artimiausiuose 
rinkimuose vyks kova ne tarp 
pagrindinių partijų, o „ tarp 
sveiko proto, europinių verty
bių ir proto užtemimo ir rytie
tiškų vertybių" (R. Valatka). Ir 
nė viena politinė jėga atskirai 
pastarųjų neįveiks. „Neužten
ka Vyriausybės lyderio pasi
tenkinimo savo populiarumu. 
Populiarumas yra malonus da
lykas, tačiau vien populiarumu 
darbų nepadarysi. Deja, šiandie
ninis vaizdas - jokių naujų idė
jų, naujų iniciatyvų, jokios į il
galaikę ateitį nukreiptos poli
tikos" (A. Kubilius). Tai kaip tu 
po tokios slogios žiemos prikal
binsi į prezidento rinkimus atei
ti kokius 70 proc. rinkėjų! Nes 
tik tokiu atveju r inkimus la imė
tų nepakastai, ir tai — jeigu jie 
balsuotų iš esmės už vieną kan
didatą. Kaip rodo „Vilmorus" at-
liktos apklausos, R. Paksas vėl 
gali tikėtis surinkti tiek pat bal
sų, kiek jų surinko 2002-aisiais. 

Nepaisant to, išvykdamas į šil
tuosius kraštus, Algirdas Bra
zauskas kategoriškai pareiškė: 
„Partijų susitarimas dėl bendro 
kandidato į prezidentus nerea
lus". Socialdemokratai nebijo. 

LAIŠKAI iš LIETUVOS (2) 

Lietuva amerikietės... 
atkelta iš 1 psl. 

Užgavėnių šventė buvo įdomi. Ei
dami pasivaikščioti, užsukome j 
Halės turgų. Jo dideliame, darso-
vietmečio statinyje, išrikiuota daug 
stalų, ant kurių sukrauta parda
vimui mėsa, daugiausiai - kiau
liena. Buvo ir vištienos. Mėsos 
produktai gulėjo niekuo neap
dengti, kai aplink stumdėsi tiek 
daug žmonių, daugiausiai - mo
terų. Matėm šviežius kiaušinius, 
sudėtus specialiuose padėkliu
kuose, sukrautuose j aukštas 
stirtas, kad galėjai tik stebėtis, 
kaip jie neužkrenta ant minios. 
Pardavėjai garsiai siūlė pirkti jų 
pagamintų uogienių, konservuo
tų prieskonių. Man krito į akis 
maisto sanitarinė būklė... 

Kavinėje, prie Čiurlionio namų, 
suvalgėme skanių blynų su mė
sa, o desertui - su obuoliais. Po 
to patraukėme link Savivaldybės 
aikštės. Staiga viena „ragana" pa
griebė John'o ranką ir ėmė temp

ti j kitą gatvės pusę, toliau nuo 
manęs! Kita „ragana" pačiupo mano 
ranką ir prakalbo kažkokiais lietu
viškais ,,užkeikimais"! Nieko ge
rai nesupratau, kas čia vyksta bet 
nujaučiau, kad tai yra dalis šven
tės linksmybių. Jau pradėjau jai. 
aiškinti, kad „aš nekalbu lietuvis- ' 
žkai, bet ..ragana" man pasakė -
„money"! Tada supratau, jog ma
no vyras buvo „pagrobtas" ir aš tu
rėjau jai sumokėti „išpirką". Taigi, 
iškračiau visus smulkius, turėtus ki
šenėse, ir mano vyras buvo pa
leistas. Buvo labai linksma stebėti 
šokančius bei grojančius jvairiais 
instrumentais žmones. Išdykavo 
daug vaikų su kaukėmis. Kitas 
pastebėjimas - nors koks bebū
tų šaltas oras. jis nestabdo norin
čiųjų pasilinksminti. 

Pasninkas prasideda Pelenų 
diena, trečiadienį. John'as stebi
si, vykdamas j darbą ir atgal -
kaip tokiame krašte, kur daugu
ma gyventojų yra katalikai, nesi
mato jokio žmogaus su pelenų 
Tumo ant kaktom I ši klausima 

nesibodi R. Pakso, todėl ir nerea
lus. „Juk per penkis mėnesius 
mes iš pirmojo valstybėje žmo
gaus bei jo atstovų... girdėjome 
melą... Bet Socialdemokratų 
partijai ir ypač šios partijos va
dovui, tokia situacija atrodė vi
siškai normali - girdi, tai tik 
tam tikros procedūros. Melagis 
ir avantiūristas buvo įvardytas 
kaip jaunas politikas... Mano 
supratimu, socialdemokratai ir 
toliau nori išlaikyti tą pačią ba
lansavimo poziciją, nes tai už
tikrina socialdemokratų išli
kimą valdžioje" (Česlovas Lau
rinavičius). 

Didžiausia tikimybė, kad R. 
Paksas vėl kels savo kandida
tūrą, juo labiau, kad pats ar
šiausias jo priešininkas, laiki
nasis prezidentas Artūras Pau
lauskas netiesiogiai jį skatina 
žengti tokį žingsnį, vetavęs Sei
mo priimtas Prezidento rin
kimų įstatymo pataisas, kurios, 
jo nuomone, prieštarauja teisi
nės valstybės principui ir Kons
titucijai. A Paulauskas suabe
jojo pataisa, įpareigojančia Vy
riausiąją rinkimų komisiją re
komenduoti nesiekti šalies pre
zidento posto asmeniui, kurį 
Konstitucinis Teismas yra pri
pažinęs šiurkščiai pažeidus 
Konstituciją ir sulaužius duotą 
priesaiką. 

TĖVAS NENORI DUKTERS 

• 
buvo atsakyta apsilankius Pele
nų dienos mišiose, Katedroje, 5 
v.v. Čia buvo pilna žmonių, dau
giausia - pagyvenusių moterų. Dar 
tebėra šalta, visi apsirengę šiltais 
paltais, užsidėję žieminius gal
vos apcangalus.Atėius laikui būti 
paženklintais pelenais. Katedroje 
prasideda „didysis judėjimas" 
link centrinio tako. Jokių eilių. Tik, 
artinantis prie kunigo, kūnas stu
mia kūną. Jau pradedu apsiprasti 
su tais „stumdymosi nuotykiais". 
Mano amenkietiškas mandagu
mas dar vis nugali, ypač, pama
čius šalia senesnį už mane žmo
gų. Tada užleidžiu jam kelią. Bet 
iš kitos pusės, imu suprasti - jei 
pati nedalyvausiu šioje ..stūmimo 
akcijoje", norimo tikslo nepasiek
siu! Kai tik priartėjame prie kuni
go, matau, kaip jis, vietoj to, kad 
kaktas paženklintų pelenais, pa-
barsto jais žmonių galvas. Man 
tai naujiena, bet tuo pačiu, atsa
koma ir į John'o klausimą - kodėi 
tą dieną nieko nematėme su 
pelenų žyme ant kaktos. 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Šiame straipsnyje svarstome 

dukrų pat i r t ies pasakoj imus 
apie tai, kad tėvas jų nenorėjo. 
Toks tėvo nenoras nė ra nuo 
dukros slepiamas. Anksčiau a r 
vėliau ji ta i supranta ir y ra 
skaudžiai paveikiama. J a i 
padaroma skaudi ir sunkiai 
pagydoma žaizda. 

Su atjautimu s tebime šių 
dukrų pat i r t ies pasakoj imus 
žvelgdami: 1. kaip t a s tėvo 
nenoras jas paveikė, 2. kaip jos 
įstengė skaudulį at laikyti , 3 . 
kaip galėjo žaizdą gydyti ir 4. 
kur šiais atvejais buvo motina. 

Tėvas nerodė man jokio 
dėmesio 

Eila pasakojo: „Tėtės visiškai 
nenoriu vadinti tėčiu. J i s nuo 
pat mano kūdikystės neparodė 
man nė mažiausio dėmesio 
(mat, kodėl gimė ne berniu
kas!). Kai sunkiai s i rgau ir 
kovojau su mirtimi, j is skun
dėsi, kad jam... sloga. Sava
naudis, alkoholikas ir kar ta i s 
mušdavo mamą. 

Netiesa, kai žmonės sako, kad 
mergaitei labiau reikia ma
mos, o berniukui — tėvo. Man 
vienodai reikėjo abiejų, tačiau 
tėvo neturėjau. 

Neįstengiau pritapti prie ben
draamžių. Visada j auč iaus i 
esanti niekas ir manydavau , 
jog teisingai jie elgiasi nenorė
dami su manim bendraut i . Bu
vau per daug užsisklendusi sa
vyje, visko bijojau, ne t ben
draamžių, buvau labai pažei
džiama. 

Pamenu, kaip vieną kartą, 
būdama vienuolikos metų, sė
dėdama sūpynėse pagalvojau: 
„O kas, jei aš, — tai ne aš , jei 
esu kažkas kitas"... Net pati iš
sigandau. Stengiausi nuvyti t a s 
mintis šalin. Nubėgau pas 
mamą, kad jos manęs nekan
kintų". 

Šaltu lediniu žvilgsniu 
vydavo šalin 

Skirta u tė taip pasidalino savo 
„pirmuoju ir skaudžiausiu iš
gyvenimu". Pats baisiausias su
krėtimas buvo suprat imas, jog 
artimas žmogus jaučia t au ne
apykantą. Nuo tada ir griuvo 

mano rožinių svajonių pasaulis. 
Šis j ausmas niekad nebuvo 
išsakytas žodžiais, bet nuolat 
tvyrojo ore. Aš stengiausi būti 
gera, nekelti rūpesčių, sumaiš
ties ir tuo pelnyti jo meilę, bet 
visos pastangos atsimušdavo į 
abejingumo sieną (...) Niekas 
negalėjo įsivaizduoti, ka ip 
troškau išgirsti žodžius: „Duk
ra mano, tu esi dalelė manęs, 
a š myliu tave tokią, kokia esi". 
Tačiau vietoj to aš girdėdavau: 
„Tas padarė tą, ki tas aną... o 
tu? Nieko gero nebus iš tavęs". 
J i s niekuomet nesidomėjo ma
nimi (...) tik savo šaltu lediniu 
žvilgsniu vydavo šalin (...) Mū
sų visas bendravimas tilpo į du 
žodžius: „labas rytas" ir 
„labanakt". 

Atrodydavo, kad jis ne mano 
tėvas 

Eigustė nerado jokio pagrindo 
pasakyti ką nors teigiamo apie 
savo tėvą: „Tėvas manęs ne
mylėjo. Tai pajutau jau vai
kystėje. Labai ryškiai prisime
nu vieną įvykį. Buvau gal kokių 
penkerių metų. Iš darželio daž
niausiai pasiimdavo tėtis. Buvo 
žiema ir labai slidu. Jis kaip 
visada nežmoniškai skubėjo 
namo, o aš, kaip pakvaišusi turėjau 
bėgti iš paskos. Pargriuvau ir 
susitrenkiau galvą. Tėtis pra
dėjo rėkti ant manęs, kad aš 
žiopla. Be to, sudavė man. Ban
džiau atsistoti, o jis juokėsi iš 
manęs. Priėjusi kažkokia mo
teris pakėlė mane. Šis žiaurus 
elgesys lydėjo mane visą laiką. 
J is niekada nėra pasakęs man 
ko nors gražaus. Aš buvau tik 
kvaila, žiopla, tinginė, niekam 
tikusi. Visada stengdavosi ma
ne pažeminti. Bandydavau pel
nyti jo palankumą, bet nieko iš 
to neišeidavo. Skaudžiausia , 
kad rėkdavo dėl kiekvienos 
smulkmenos: kad neuždariau 
durų iki galo, kad ne ten padė
jau knygas ir pan. Po visų jo už
gauliojimų užsidarydavau 
kambaryje ir verkdavau. Tada 
iškildavo tiek daug klausimų: 
kodėl neapykanta savo tikram 
vaikui yra tokia didelė, ką aš 
jam padariau? Gal mano gimi
mas ir yra t a priežastis? 

Kartais net atrodydavo, kad jis 
ne mano tėvas". 

Dar dvi „nelaukiamos" 
Prie Eilos, Skirtautės ir Ei-
gustės prisijungia da r dvi. 
Dainė rašė: „Šeimoje buvau 
nelaukiamas vaikas. Visada 
jutau tėvo atšiaurumą. Jį jau
čiu ir dabar (...). Tėtis alkoho
likas ir tuo viskas pasakyta". 
O Gidą taip pasakojo: „Tuo me
tu, kai mama laukėsi manęs, 
tėtis nenorėjo trečio vaiko, o ir 
giminės nepritarė mano gimi
mui, bet mano mama visais 
būdais saugojo mane, nors savo 
širdyje abejojo tokio savo elge
sio teisingumu. Aš gimiau pa
čiu „netinkamiausių" metu — 
per Naujuosius metus: kam 
tada rūpės mažas kūdikėlis. 
Tėtis buvo nepatenkintas i r 
netgi neatėjo pažiūrėti nei ma
mos, nei savo dukrelės. Su
pratau, kodėl buvau tokia už
dara intraverte; tarsi saugo-
jausi kitų, tarsi jie mane norėtų 
pulti (...) Vis dažniau ir dažni
au jausdavausi nereikalinga ir 
netgi svetima savo tėvams". 

Išvados 
1. Kodėl tėvas nenorėjo duk
ters? Tėvas nenorėjo dukters 
skirtingais sumetimais: Eilos 
tėvas norėjo berniuko, o ne 
mergaitės. Gidos tėvas neno
rėjo trečio vaiko: jis net reikala
vo, kad abortu trečias vaikas 
būtų pašalintas. Dainė žinojo, 
kad ji buvo tėvo „nelaukiama" 
(težinoma, kad jis buvo alkoho
likas ir triukšmadarys). Skir-
tautė ir Eigustė nežinojo, kodėl 
tėvas jų neapkentė. Kiekvienu 
atveju tėvas buvo savanaudis, 
psichologiškai nesubrendęs, 
morališkai iškrypęs, dvasiškai 
skurdus. 
2. Kaip tėvas savo priešiškumą 
dukrai išreikšdavo? Skirtingai. 
Tėvas Eilą ir Gidą visiškai 
ignoruodavo. Dainė užsiminė 
apie tėvo „atšiaurumą". Skir-
tautė ir Eigustė tėvo neapy
kantą patirdavo pažeminimais, 
užgauliojimais, o kai kada — 
ir žiauriu elgesiu. 
3. Kaip toks tėvo priešišku
mas dukrą paveikė? Kiekvie
nai dukrai tai buvo skaudu, bet 
ypač toms, kurios ne tik igno

ruojamos, bet ir neapkenčia
mos. Žeminamos jos j a u t ė 
menkavertiškumą, savimi ne
pasitikėjo, savyje užsidarė, 
turėjo sunkumų bendrauti su 
kitais, ypač su vyrais, į viską 
žvelgė pesimistiškai ir bent 
viena (Skirtautė) ir pat i 
pradėjo jausti neapykantą 
tėvui, kuris nekentė jos. 
4. Ar motina tėvo nenorimai 
dukrai sugebėjo padėti? Ego
istiškas vyras — tėvas šeimoje 
dominavo. Nuo jo priklausanti 
žmona — motina su tuo skai
tėsi: nei viena jam atvirai ne
pasipriešino. Tik viena tyliai, 
vyrui nežinant, guodė ir pa
laikė dukrą. Kitos nieko ne
darė. Tebuvo viena išimtis. Tai 
Gidos mama; pradžioje ji pasi
priešino vyro norui, reikalavu
siam net aborto, pagimdė duk
rą, bet paskui „suabejojo", jam 
pasidavė ir paliko dukrą vienų 
vieną taip, kad ši namuose pa
sijuto „nereikalinga ir netgi 
svetima savo tėvams". 
5. Kaip dukros tėvo prie
šiškumą atlaikė? Visos šiaip 
taip atlaikė su tam tikrom pa
silikusiom žaizdom. Sunkiau
siai sekėsi Eilai, nes ji ypač gi
liai buvo paveikta. Skirtautė ir 
Eigustė kurį laiką bandė tėvui 
būti ypač geros, bet jų pastan
gos nieko nelaimėjo: tad nebe
sistengė ir gyveno kaip ir be tė
vo; Eigustė dar buvo tyliai re
miama savo motinos. Dainė ir 
Gidą papasakojo apie ypatingą 
religinį išgyvenimą, kuriuo 
pajuto Antgamčio artumą, iš 
kurio sėmėsi optimizmo, gyve-
ni-mo prasmės ir ryžto ateičiai. 

Štai tokia mano ataskaita apie 
visą pragyventą mėnesį Vilniuje. 
Cia aš jaučiuosi patogiai, laukiu 
kiekvienos naujos dienos, kad 
patirčiau dar ką nors naujo. Ledo 
lytys Neries upėje jau po truputėlį 
nyksta. Atrodo, kad greitai ateis 
tikras pavasaris. Nuo pat atvyki
mo į Lietuvą, avėjau tik šiltus 
aulinius. įdomu, kada galėsiu 
avėti lengvus batus? 

MŪSŲ JAUNIMAS 

LIETUVIAI — ETNINIŲ MAŽUMŲ ŠVENTĖJE 

Amerika —įvairių tautų šalis Kiekviena, didesne ar mažesne, tauta stengiasi, šiame di-
džiuiame tautų katile, išlaikyti kuo ilgiau savo etninį savitumą. Toks graži ir prasminga šventė, moks
leivių iniciatyva, buvo surengta balandžio 16d.. Hinsdale Central gimnazijoje, kuri vadinosi ..Etnic 
Fair" Kiekviena tauta save pristatė tautiniais šokiais, tautiniais rūbais, valgiais Lietuvių 
programoje moksleiviai ir jų draugai šoko. kankliavo, vaišino lietuviškais patiekalais Dalios 8a-
darienės nuotraukoje (iš kairės): Aušra Bužėnaitė. Kristina Badaraitė, Giedrė Elekšytė, 
Gediminas Gudzinskas. Živilė Gedrimaitė. Živilė Badaraitė ir Lauryną Kulasauskaitė 

Dalios Badarienės nuotr.: Kristina Badaraitė —pas
kutiniųjų metų gimnazjos moksleivė (abiturientė), šiai 
šventei parengė specialų stendą — Lietuva, kuris įvairia
pusiškai supažindino su mūsų Tėvyne. Stendo nuot
raukose atsispindėjo viskas — kraštovaizdis, pramo
nė, prekyba, gintaras. Kristina vedė programą, pri
statė jos dalyvius ir kartu su Gediminu Gudzinsku 
demonstravo lietuviškus tautinius rūbus. 

Kviečiame diskusijai 
..Bičiulystė" gavo įdomų skaitytojų 
laišką, jį persiuntė iš: www.emigran-
tas.com, siūlydami ir mums iš
spausdinti. Susisiekę su autoriumi 
Tomu Daunoru, gavę jo sutikimą, 
spausdiname. Kviečiame skaitytojus 
pareikšti savo nuomonę. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
Tomas Daunoras 

Perskaičius šios dienos straips
nį apie Lietuvos ambasadoje 
Washington D.C. įvykusį susiti
kimą ministro pirmininko A. 
Brazausko susitikimą su Ame
rikos lietuvių verslo plėtros 
patarėjų tarybos nariais, kilo 
žmogiškas pasipiktinimas. LR 
ambasada eilinį kartą ignoravo 
trečiabangininkų prašymą 
pakviesti į panašų susitikimą. 

Istorijos pražia 
2000 metų pradžioje buvo įs

teigta kompanija (New Jersey). 
dirbanti kompiuterinių techno
logijų srityje. Idėjos sumanyto
jai ir įgyvendintojai (realizatoriai) 
— trečiosios bangos atvykėliai. 
Po to prasidėjo sunkus judėji
mas į priekį. JAV - tai asmeni
nių pažinčių šalis. Kiekvienas 
užsakymas buvo pasiekiamas pro 
„galines duris", radus pažįs
tamo pažįstamą. 

Ilgainiui darbo patirtis paro
dė, kad didelis užsakymų po
tencialas slypi tarp ankstesnės 
kartos išeivių. Viskas atrodytų 
papras ta , ne paslaptis , kad 
skirtingų kar tų išeiviai turi 

skirtingą požiūrį vieni į kitus. 
Asmeniškai esu susidūręs su 
garbiais išeiviais, kurie grubia 
forma siūlydavo mesti viską ir 
eiti dirbti į fabriką... 

Idėja 
Atrodytų, kad situacija bevil

tiška, jei skęsti— gelbėkis pats. 
Nauja viltis sužibo, spaudoje 
perskaičius apie LR ambasados 
iniciatyva organizuojamus su
sitikimus su garbiais JAV lietu
vių verslininkais. Apie taip, 
kaip jie neabejingi Lietuvai, 
apie jų norą plėsti verslo ryšius. 
Kilo idėja, kad LR ambasada — 
pradinis taškas, kuris išjudins 
skirtingas išeivijų bangas. 

Viskas labai paprasta, bet tai 
— tik žiūrint iš šalies. Po kele
to pokalbių su LR ambasada 
supratau, kad ten laukiami tik 
garbūs lietuviai, kurie jau vis
ką pasiekę. Jie leidžiami tik 
prie didžiųjų Lietuvos įmonių 
i apie 10). Niekas dėl to nepyktų, jei 
nors iš dalies būtų bandoma 
padėti pradedančioms (JAV įsi
kūrusioms) lietuviškoms fir
moms. Nejaugi mes tokie „atsi
likę", kad atėję į priėmimą pra
dėsime šokinėti ant stalų ar dar 
kaip nors išreikšti savo „lau
kinę" prigimtį? 

Kyla klausimas — kokia LR 
abasados paskirtis Lietuvos pi
liečių, gyvenančių JAV. atžvil
giu? įvairūs išvedžiojimai ir iš
sisukinėjimai neatsako į užduo
tą klausimą. Mano manymu, 
tai ekonominis ir politinis 

trumparegiškumas, kaip ir 
daugelis procesų Lietuvoje. 

Galiu drąsiai teigti, kad tre
čioji išeivijos banga taps ta jė
ga, kuri stiprins JAV ir Lietu
vos ekonominius ryšius. Šios 
dvi šalys per daug toli viena nuo 
kitos, kad būtų paprasta ben
dradarbiauti. Tik čia gyvenan
tys lietuviai (JAV) gali atvesti 
lietuvišką importą ar kitaip 
plėsti bendradarbiavimą. 

Tas pats pasakytina apie Lie
tuvos didžiąsias įmones. Kaip 
pavyzdį paminėsiu „Švyturio" 
alaus istoriją. 

Šio alaus importo teisės buvo 
suteiktos ne lietuviškai kompa
nijai. Kai, tuo tarpu, iniciaty
vūs lietuviai, atidirbę keletą 
metų prie šios idėjos, liko at
stumti. Matyt rusai, žydai ge
riau supranta lietuvių mentali
tetą, šventes ir poreikius. 

Paba iga i 
Praeis keletas metų ir LR am

basada prisimins trečios ban
gos išeivius, nes jie įgaus politi
nę ir finansinę įtaką. Tik klau
simas, ar kviečiami į priėmi
mus jie atvyks? Medaliais ne
suviliosi, nes dirba jie ne dėl jų. 
Labai norėčiau, kad LT am
basada Washington D.C. pra
dėtų žiūrėti į ateitį... 

Tomas D a u n o r a s 
Specialiai Emigrantas.com 
atomas@optonline.net 

http://www.emigran-
http://tas.com
http://Emigrantas.com
mailto:atomas@optonline.net


f APSILANKYKITE FIRST PERSONAL BANKO NAUJAJAME 
SKYRIUJE LEMONTE! 

BANKO VADOVYBĖ IR LEMONTO SKYRIAUS TARNAUTOJAI SUTEIKS 
JUMS SĄŽININGA IR MALONŲ APTARNAVIMĄ! 

— Pfercondl 
' NB«nk 

\ 

Dovana priklauso nuo indėlio sumos. 

First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai. 

•prct — Personai Bank 
/ \ 

IHJ 
LENOCR 

Lemont 
12261 Archer Ave. 
Lemont tL 60439 
630-257-1400 

oriand Park 
15014 S. LaCrange Rd. 
orland Park, i i 60462 
708-226-2727 

cąrflęlti RIdgę 
6162 S. Archer Ave. 
Chlcago.lL 60638 
773-767-5188 

\ 

L^uda Stevvart, banko viceprezidente Danute Babarskienė, Ramutė Lukošiūtė, vyr. viceprezidentė janine Masny, banko direktorius Ray 
M c C o u g h , banko prezidentas Randy Schvvartz, Neringa Noreiktenė, vyr. viceprezidentė ir banko direktorė Rūta Staniuliene. Bnan 
Masny, Beverly Ruda, banko direktorius Larry Svabek, vyr. viceprezidentas ir banko direktorius George Cvack, Mike Doyle. 
Nuotraukoje trūksta Žilvinės Petruševičienės, Alicijos Romanovskaitės, Danutės Gal ir Alex Pupucovski. 

ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ, GAUSITE 1, 2, 3 AR NET DAUGIAU DOVANŲ!' 
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JURGINES 
Atkelta iš 1 psl. 

Seni žmonės sako, kad balan
džio 23 -čią dieną gimęs ar 
Jurgio vardu pakrikštytas, bus 
palaimą teikiantis žmogus. 

Lietuvoje buvo gana ilgai 
praktikuojama sena juodo gai
džio aukojimo tradicija — pa
pjauto gaidžio krauju aptaš
kydavo tvarte visus gyvulius, 

arklių lovius ir ėdžias, mat tai 
turėję apsaugoti nuo ligų, bur
tų ir visokių nelaimių. 

Sakoma, kad iki Jurginių ne
galima maudytis upėse, ežeruo
se, jūroje, nes gali užpulti ligos. 
Šv. Jurgis padarąs vandenis 
nepavojingais. 

Iki Jurginių negalima sulos 
leisti, nes Jurginių naktį raga
nos suloje prausiasi. 
Jurginės buvo ūkininkų nau

jųjų metų pradžia, mat tuo lai
ku samdiniai keitė šeiminin
kus. 
Jurginių naktį merginos buria: 
po pagalve paberia aguonų — ką 
susapnuosi, tas ir bos išrinkta
sis. Bernai tą naktį merginėja... 

Jurg inės — pavasario 
pradžios šventė, augmenijos 
pažadinimo, gyvulių apsaugos, 
lauko derlingumo šventė. 

(Pagal LE, BOSTON, 1968m.) 

Kalendorius 
Vardadieniai 
balandžio 2 0 d. — 27d. 

Antradienis , balandžio 20 d. 
Agnė, Eisvydė, Gailutis, Goš
tau tas , Marcijonas, Traidenis. 

Trečiadienis , balandžio 21d. 
Akvilė, Amalija, Anzelmas, Kon
radas, Milgedas. Skalvė. 

Ketvirtadienis, balandžio 22 d 
Danu tė . Leonidas (Leonas), 
Norvaidė, Vlsgailė. 

Penktad ien i s , balandžio 23d. 
Adalbertas, Daugaudas , Jur 
gis, Jurga, Vygailė. 

Seš tad ienis .ba landžio 24 d. 
Evina, Fidelis, Gražvyda, Kontri
mas. 

Sekmadien is .ba landž io 25d. 
Morkus, Tolmantas, Vygandas, 
Žadmantė 

Pirmadienis , balandžio 26 d. 
Dargailė, Gailenis, Gintvilas, 
Klaudijus, Marcelina, Selma. 

Antradienis , balandžio 27 d. 
Aušra, Anastazas, Gotautas, 
Zita, Žydrė. 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 

b a l a n d ž i o m ė n e s i u i 

BALANDŽIO 23 - 30 dienos 
— MIŠKO DIENOS. 

Jei anksčiausiai apsipūkuoja 
beržai, reikia tikėtis sausos va
saros, o jei pirma apsipūkuoja 
alksniai ir klevai — vasara bus 
lietinga. 

Jei balandžio mėnesj matyti 
daug voratinklių — vasara bus 
karšta. 

Sakoma, kad balandžio mėne
sj šiaurės vėjas lietų išvaiko. 

Jei pavasarj j laukus anksti iš
skrenda bitės, vasara bus graži. 

SVEIKATA 
Jei kasdien surūkote po vieną pa

kelį cigarečių, Jūsų organizmui rei
kia dvigubai daugiau vitamino C 
(120 mg, vietoje 60mg). 

Sakoma, jog badavimas — didysis 
organizmo valytojas, bet ne gydyto
jas 

Jei geriate daug kavos, galbūt, or
ganizme trūksta kalio ir kalcio. 

Jei kankina reumatiniai skausmai, 
patariama gerti morkų ir agurkų 
sulčių mišinio. 
Besiskundžiantiems ataugome, ar

tritu, podagra, sąnarių reumatu, kū
no galūnių patinimais, cistitu ir inks
tų uždegimu, patariama gerti bruk
nių lapų nuoviro 
Vaiksčiojirnas basorrxs — puk proSak-

tinė priemonė nuo skrandžio, žarny
no, širdies bei kraujagyslių ligų 

PRANEŠKITE APIE NESĄŽI
NINGUS DARBDAVIUS VALS
T I J O S DARBO DEPARTA
MENTUI! 
State of Illinois Buildmg, 160 
North La SaDe — Saite 1300, 
Chkago, LL 60631 - 3150. 
TėL: 312 - 793 - 2800 arba 

312 - 793 -1817. 
Nesąžiningas agentas ne tik 

apgauna jus, bet jis apgauna ir 
JAV jstatymus. Darbo departa
mentas vienodai gina visus — 
legalius ir nelegalius dirbančiuo
sius. 

Kaip kovo© miMtmim pakan
kinant savaa tpectatfomtiJsaiNmeat 
dietomis? Madfltai «iOk> labai priei
namą »r paj>r»*tą vartinlą; kaadten 
vatttMfcf. PMMimim '(000' tfrig*-
ttių. 2000 ŽlngarUų ~~ « 8 blokai 
arba viarta m/i*. 5kidao*rt««a 100 
kalorijų. 10tyWc^:^:yimm.akiiir' 
diftėateu* At«lf«JrvW»JWk)arturtta 
virSsvona 

Suvatgyttito kiliais sauktais 
mažiau giiatinaa. HmoMte gerti kavą 
bacukiaua. 

MaUtkymt' apaM^ų gartnų au 
kî Ė̂Hl̂ &lA jilhA^i|aiMaaifr> 
jvBviaia manvaaaMk 

* 

http://Anr.ua


HMASDZtO 20 iL BIČIULYSTE 

SVEIKINAME! 
Gardžiausias aius iš Lietuvos. 

Visur ieškokite lik Kalnapilio! 

SVEIKINAME SU 
VARDADIENIU DR. JURGj 
SAVICKĮ — „DRAUGO" 
SPAUSTUVĖS DARBUOT O J Ą. 

vO*f' 

. BEŽDŽIONĖS METAI 
(1932, 1944, 1956,1968, 

1980, 1992, 2004) 

KALNŲ 

Šiais, beždžionės metais, pata
riama stiprinti meilės energiją 
įvairiais beždžionės atvaizdais. 
Gerai paveikia paveikslas, kur 
beždžionė su persikais arba ba
nanais. Pasikabinti į prieš akis 
arba padovanoti žmogui, kuri, 
tikite, kad mylite... 

Importers & Distribuiors df Rne Liqoors and Imported Beers 
(773) 278-4848 

PRIIMAME REKLAMĄ. 
Galime sukurti reklaminį 

skelbimą, logo. Asmeni
niai skelbimai priimami 
nemokamai. 

ZODIAKAS JAUTIS 
balandžio 22d.— 

gegužės 20 d. 
Po šiuo ženkkj gimę žmonės 

pasižymi dorumu, pareigingumu, 
darbštumu, geraširdiška kantry
be. 

Jaučiui priskirti globėjai — 
Venera. Merkurijus ir Saturnas. 
Jautis — žemės ženklas, mo
teriškas ir tvirtas. Jautis, kaip 
žvaigždyno pavadinimas, žino
mas iš babiloniečių šaltinių. 

MINTYS 
***Tiesą pasiekiame uoliai atmeti-
nėdami tai, kas neteisinga (Arthuro 
Conan Doyle). 
*** Esu tvirtai įsitikinęs, kad jeigu yra 
Dievas, kaip esame įpratę jį vaizduo
tis, tai jam turime būti dėkingi už sa
vo smalsumą ir protą. Neįvertintume 
šių Dievo dovanų, jeigu slopintume 
savo aistrą tirti Visatą ir save (Clark 
Sagan). 
'"Suprantama, kad imdamasis 
spręsti kokią nors problemą, negali 
būti visiškai nešališkas (Simone de 
Beauvoir). 

Galvosūkiai 
Miegant is kele iv is . Kai keleivis nuvažiavo pusę viso keMo^s 

migo ir miegojo tol. kol liko važiuoti pusę to kelio, kurį jis nuvažt^a mįjęgo-
damas. Kokią dalį kelio jis nuvažiavo miegodamas? 

vienodais skaitmenimis. Naudodamiesi tik sudėties veiksmųį?Baira89kite 
skaičių 28, panaudodami penkias dvejukes, o skaičių 1000 - palydindami 
aštuonias aštuoniukes. 

Atsakymas 
Ir šiais laikais pasitaiko, kad žmogus neturi rankinio ar kišeninio laikrodžio. Jonas 

turi tik sieninį laikrodj, o jis ėmė ir sustojo. Nuėjo Jonas pas Petrą, kurio laikrodžiai 
rodo teisingą laiką, neilgam užsibūna ir grįžęs namo tiksliai nustato savo sieninį 
laikrodį. Kaip Jonui pavyko tai padaryti, jei iš anksto nebuvo žinoma, kiek laiko 
reikės užtrukti keryje9 

įdomų ir bičiulišką atsakymą mums atsiuntė Kazys Skaisgirys: ..Jono sieninis 
laikrodis sustojo lygiai 9 vai. Tą pačią minutę Jonas eina pas Petrą. Kelio — 1 km. 
Tą nuotolį Jonas nueina per 15 mm. Jis būna pas Petrą 9:15 vai. Jonas .pas.JPetrą 
išbūna 30 min. Aptaria naujausius pasaulio jvykius. Lygiai 9:45 vai. Jiįįnįs |Mna 
namo. Žygiuoja tuo pačiu tempu, kuriuo atėjo. Užtrunka kelyje 153»n.s;Gltžęs 
namo tuoj pat nustato laikrodį — 10:00val 

Atrodo, kad Jonas — senovės žmogus. Jis neturi radijo, televizoriaus, neturi 
automobilio, net telefono. Vienintele išeitis sužinoti tikrą laiką — jo bičiulis Petras 
Tiesa, kieme jis turi Saulės laikrodį, bet tą dieną buvo labai ūkanota, ir jis negalėjo 
juo pasinaudoti..." 

Pazpčių KLUBA& 
Z O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai 
darome nesavanauciškai, 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 ] Jus. 

36. Našlė, 65m., vidutinio ūgio, 
vidutinio sudėjimo, išsilav. aukštasis 
— gydytoja - neurologe (pensininkė). 
apsirūpinusi gyv. plotu Kaune, 
miesto centre, 3 kmb. butas. Sū
nus suaugęs, savarankiškas, gy
vena JAV. Mėgstu knygas, gam
tą, keliones. Norėčiau sutikti vy
riškį rimtai draugystei. 

„Man širdy dar ne ruduo". 
Chadauskienė Albina 
Putvinskio g-vė Nr.7 bt.4, 

Kaunas, Lietuva 
Tel.: 22-30-28 
37. Moteris 55m., 170 cm, iš

siskyrusi, išsilav. spec. vidurinis, vakai 
savarankiški. Mėgsta jaukius namus, 
auginti gėles. Norėtų sulikti vyriškį — 
stiprų dvasia ir gražų vidumi. 

„Mano užgyventas turtas ir sva
jonės liko Lietuvoje". 

Tel.: 708-9454331 
38. Moteris, 51 m., legaliai 

gyvenanti JAV, nori susirasti draugą. 
Tel.: 773-396-1078 

Redakcijos prierašas: mes 
nesaugojame ir neperduodame pasi
skelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokį at-
siunčiate. 

uz-

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

Iškirpk ir i šs iųsk 
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių Įduba. Tai 

darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir 
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu. 

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

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) 
neapsirūpinęs.(-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai 
7. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr., 

9. Skelbimo tekstas 

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




