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Svečiuose -„Kariūnas" 
.Blogas kareivis, jei nenori tapti generolu...' 

Svetinguose namuose: vokalinės grupės dalyviai su šeimininkais (viduryje) Jim ir Gražina Liautaud. jų dešinėje — 
Aušrelė Sakalaitė, Marija Remienė ir choro meno vadovas Vytautas Verseckas. Stefos Tamoševičienės nuotrauka. 

Jau praėjo daugiau, kaip mė
nuo nuo generolo J. Žemaičio 
Karo akademijos choro „Ka
riūnas" vokalinės grupės koncer
to (kovo 28d.) Marijos gimnazijos 
salėje, j kurį gausiai susirinko 
lietuvių (deja. trečiabangių jų 
tarpe buvo mažiausiai). Ką 
berašytų ar galvotų muzikos 

žinovai apie choro meninj lygj. 
buvusieji koncerte jaunimėlj 
priėmė labai šiltai. Nepaisant, 
kad koncerto pirmojoje dalyje 
jautėsi, jog choristų balsai 
,,nusėdę" — ne taip paprasta be 
ilgesnio laiko poilsiui, prisitaiky
mo prie naujo dienos režimo ar 
oro, kaip- sakoma „iš laivo — 

tiesiai į pokylių salę", —jaunimas 
pasirodė puikiai. Pagirtina, kad 
visos dainos buvo atliktos minti
nai. Tai nėra toks dažnas reiš
kinys choruose. Susirinkusi pub
lika ilgai Ir šiltai plojo, ne aukštes
niam ar žemesniam kurios nors 
dainos atlikimo lygiui, bet. mano 
įsitikinimu. — džiaugėsi ir Lietu

vos jaunimu, mūsų Tėvynės 
ateitimi. Ir už tai jiems visiems 
nuoširdžiai padėkota. 

Po koncerto jaunimėlis, va
dovai buvo pakviesti j svetingus 
Gražinos ir Jim Liautaud namus. 

Ką ir bekalbėti — namai jaukūs, 
šeimininkai, kaip reta 
tarp turtingų žmonių, 
svetingi ir mieli. Ko gero. 
filantropija jiems — ne 
svetima, bet labai artima 
draugė, kai žinai, kiek 
aukojama laiko, energi
jos, lėšų „Vaikų vilčiai" ir 
pan. Ne apie šeiminin
kus šj kartą, bet apie 
jaunuolius, kuriems teko 
laimė ar nelaimė, gana 
trumpam atvykti Ameri
kon, padainuoti dviejuo
se koncertuose ir bažny
čioje, trumpam „užmesti 
akį" j Čikagą ir Cleve-
lancfą ir „bye bye" — na
mo. Kažin ar gali kaltin
ti organizatorius, nesu
teikusius ilgesnei vieš
nagei laisvų dienų, ži
nant, kaip retėja gretos 

tų globėjų ir rėmėjų, no
rinčių ar galinčių apnakvy-
pamaitinti, pavežioti kon

certuojančiuosius. Mes, trečio
sios bangos žmonės, dar negali
me pasigirti, kad priėmėm, gau
siai jsijungėm j bendrą darbą. 
Dar neturime namų, o jei turime, 
ne visi plačiai gyvename — ne
užtenka vietos, laiko (darbas ati
ma daug), neretai ir noro, kokj 

dinti. 
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Ligija Tautkuvienė 

„Bičiulystės" akciją „Kurią pa
saką renkiesi?" iššaukė internete 
paskelbtas įvykis iš Siaurės Ca-
rolina mokyklos, kai iš jos biblio
tekos šešiametė moksleivė par
sinešė knygą apie karaliaus 
meilę karaliui — „King&King", 
išleistą „The Tricycle Press the 
Childrens Division of Ten speed 
Press of Barkelev", C A (tel.: 510-
559-1600) leidyklos. 

Plačiau galite pasiskaityti „Bi
čiulystės" Nr. 015 fl32), ba
landžio 13d. Gavome daug 
žinučių elektroniniu paštu. Iš 
atsiliepusiųjų net 97 procentai 
buvo „už seną gražią pasaką su 
gerumo, kilnumo mokymo pavyz
džiais mažiems vaikams"; du 
procentai — teigė, jog reikia 
toleruoti, kviesdami paprasčiau 
žvelgti į šj reiškinį, vienas — 
buvo kategoriški, reikalaudami 
tokias knygas sudeginti ir iš
mesti į šiukšlyną. 

Sulaukėme nemažai atsakymų, 
komentarų, laiškų. Kai kuriuos 
jų spausdiname ir spausdinsime. 

Apklausėme ir Čikagos Pedago
ginio lituanistikos instituto I 
kurso studentus. Spausdiname 
jų pamąstymus šia tema. Stu
dentai rašė institute. Ačiū lietu
vių literatūros dėst. Kristinai 
Bareikienei, paaukojusiai bran
gų paskaitos laiką. 

Justina Otruskevičiūtė, 17 m. 
Savo vai

kams aš 
tikriausiai 
Darinkčiau 
vieną iš 
gražių pa
sakų. Ne
m a n a u , 
kad jos 
mažiems vaikams turėtų būti 
rašomos apie žmonių jausmus 
tai pačiai lyčiai. Juk maži vaikai 
yra ypatingai imlūs, o viskas, kas 
rašoma pasakose, rodoma per 
TV. Vaikai labai mėgsta pa
mėgdžioti ir jie gali mėgdžioti tai, 
kas rodoma ar skaitoma. Tikrai 
nenorėčiau, kad mano vaikai 
skaitytų tokias knygas. 

Vytautė Žilinskaitė, 18 m. 
Iš visų pa-

sakų. iš
leistų šia
me pasau
lyje, norė
čiau, kad 
mano vai
kai skaitytų 
senovišką, 
gerą ir 
gražią pasaką. Aš manau, kad 
senosios pasakos yra pačios 
gražiausios ir universaliausios. 
Kai aš pati skaitau senąsias pa
sakas, esu tarsi kitame pasauly
je. Viskas atrodo gražu ir ramu. 
Pasakose yra pilys, princai, prin
cesės, raganos, fėjos ir 1.1. No
rėčiau, kad ir mano vaikai tokias 
pasakas skaitytų. Tai, mano nuo
mone, yra tikros pasakos. 

Pasakos neturi būti iškreiptos. 
Drįsčiau tvirtinti, kad pasaka 
„King&King" yra iškreipta, ne tra
dicinė. Vaikai neturėtų skaityti to
kių pasakų. Juk jie gali patikėti, 
nes dar gerai nesupranta tokių 

dalykų. 
Tad mano nuomone, vaikai turi 

skaityti tik tradicines pasakas. 

Aistė Barkauskaitė, 17 m. 
Modernė-

jant pasau
liui, moder-
nėja ir pa
sakos, nors 
m o d e r n i š 
ki pokyčiai 
ne visuo
met išeina į 
gerą. Toli 
gražu, ne visi suaugusieji tole
rantiškai p r i i m a pasaulio ma
žumas, todėl ir šešerių metų 
vaikas dar nėra pasirengęs tei
singai suvokti pasakas apie 
gėjus. Manau, kad šešiamečio 
galvelė nėra pasirengusi to
kiems sukrėtimams. Tad kam 
be reikalo trikdyti vaiką, kai 
yra nuostabių senų pasakų, ku
pinų aiškiai suprantamos iš
minties, vertinamos jau ne vie-

renginj organizuojant būti kartu. 
Tam reikia laiko — viską suvok
ti, suprasti, reikia laiko ir prasigy
venti. Ne vienas, gyvendamas 
apartamente, varžosi nedidelio 
ploto, nes neretai svečias, atvy
kęs iš Lietuvos, gyvena geriau... 

Puikiuose Liautaud namuose, 
66 aukšte, vyrukų laukė skani va
karienė, šampanas. Gražina Liau
taud kėlė šampano taurę už pui
kius Lietuvos kariūnus, už būsimus 
generolus ir, juokaudama, sakė: 
..Ateis laikas ir aš galėsiu pasakyti, 
kad šitie generolai lankėsi mano 
namuose ir aš juos pažįstu!" 

Jdomu, kad beveik visi jaunieji 
kariūnai, geriau ar blogiau, katėjo 
angliškai. Žinoma, tarimas ameri
kiečiui kartais gali pasirodyti 
prastokas. Tikiu, kad Jrn Uautaud, 
beveik visą vakarą bendravu
siam su jaunimėliu, tai ne naujie
na. Tad pokalbis vyko gyvai ir 
triukšmingai — ne tik dalykiški 
kiausirnai-atsakyrnai, bet ir pajuo
kavimams čia pakako vietos ir 
laiko. O, kai atsisveikinant dos
nusis šeimininkas juokaudamas 
padovanojo kiekvienam savo 
„vizitinę kortelę" — po šimtinę 
ža&ų, vienas vaikinukas, nuošir
džiai nustebo— juk Jim Liau
taud nelabai panašus j bankno
te esantj atspaudą... 

Nesėdėjome be darbo Ir mes 
su Stefa Tamoševičiene — viena 
kalbinome, kita fotografavome. 
Kas išėjo — siūlome Jūsų dė
mesiui. 

Nukelta j 3 psl. 

nos kartos. Man pasakos visuo
met buvo šventas dalykas, 
kiekvieno vakaro mažytis ritu
alas, kurio nekantraudama 
laukdavau visą dieną. Ir dabar, 
prabėgus nemažai metų nuo tos 
„pasakų vaikystės", kartais va
karais šypsodamasi prašau ma
mos pasekti pasakėle prieš 
miegą. Mama nusijuokia, atsi
kvėpusi išpila: „Seku seku pa
saką, vilkas rijo ašaką, beryda
mas užspringo..." „Ne, — sa
kau, — šita „pasaka" pernelyg 
trumpa..." Tuomet abi prisime
name H. K. Anderseno pasaką 
apie Inge, kuri, nenorėdama su
sitepti naujų batelių, metė ba-
lon duonos kepalėlį, neštą ser
gančiai mamai... Aš ir pati 
mėgstu pavartyti išsaugotas 
pasakų knygeles... 

Bandau įsivaizduoti, kokie 
prisiminimai mane lydėtų, jei 
vaikystėje mama būtų sekusi 
pasakas apie Jonuką ir Pet
riuką, o gal apie naują kara-

99 Švietė uždrausta raidė" 
Vytautas Visockas 

Nukelta j 2 psl. 

Kalbos ir knygos metai 
Šį kartą norėčiau daugiau dė

mesio skirti labai reikšmingai, 
šimtmečio senumo, Lietuvos is
torijos datai . 1904 metų gegu
žės 7 dieną Rusijos 
imperijos valdžia, ak
tyviausių lietuvių vi
suomenės veikėjų 
spaudžiama, sutiko 
grąžinti l ie tuviams 
keturiasdešimt metų 
draustą teisę turėt i 
spaudą lotyniškais 
rašmenimis. Lietuvos 
Respublikos Seimas 
2004-uosius paskelbė 
Kalbos ir knygos metais. Auto
ritetinga 26 žmonių komisija 
Seimo nu ta r imu parengė minė
jimų programa. „įvertino visuo
meninių organizacijų, moksli
ninkų, politikų, valstybės pa
reigūnų, žiniasklaidos darbuo
tojų regioninio ir nacionalinio 
masto pasiūlymus, kartu turė
dama tikslą paskatinti, inici
juoti, tarpininkauti arba suda
ryti galimybes minėti šią su
kaktį įgyvendinamais sumany
mais sostinėje ir apskrityse, 
taip pat ir užsienyje. UNESCO 
Generalinės konferencijos sesi
joje 2003 metais patvirtintas 
Lietuvos pasiūlymas įtraukti šį 
minėjimą į 2004-2005 kultū
ros įvykių kalendorių" (Artūras 
Paulauskas, Lietuviškos spau
dos lotyniškais rašmenimis at
gavimo 100-mečio minėjimo ko
misijos pirmininkas). 

Prabėgo daugiau kaip keturi 
šių Kalbos ir knygos metų mė
nesiai, kupini, anaiptol, ne kal
bos ir knygos rūpesčių. Todėl 
triukšrningai, su koncertais, pa
rodomis, varžybomis, su magiška 
vandens, ugnies, šviesos ir mu
zikos švente Vilniuje sugrįžę į 
Europą, prisiminkime kelis dvi
dešimtojo amžiaus pradžios nū
nai primirštus Lietuvos istori
jos epizodus. Juo labiau, kad ta 
keturis dešimtmečius trukusi 
unikali kova dėl gimtojo žodžio 
laisvės — labai reikšminga ke
lio į Europą atkarpa. 

Legal io j i kova 
Ne šio straipsnio tikslas pa

sakoti apie knygnešius, slapta 
iš užsienio gabenusius, platinu
sius l ie tuviškus laikraščius, 
knygas, maldaknyges, o paskui 
už tai kentėjusius Sibire arba 
žuvusius nuo žandarų kulkų. 
Ne apie rašiusius, spausdinu
sius tas knygas čia noriu papa
sakoti. Kova dėl lietuviško žo
džio vyko ne tik nelegaliai. Apie 
nelegalią kovą. kurioje nuken
tėjo daugiau kaip 2500 žmonių, 
iš jų apie 2000 buvo ištremti į 
Sibirą, r e t a s kuris nesame 
nieko girdėję. Plačiajai visuo
menei mažiau žinoma legalioji 
lietuvių šviesuolių veikla, tu

rėjusi didelės įtakos lietuvių 
spaudos lotyniškais rašmeni
mis grąžinimui. Turiu galvoje 
Petrą Vileišį, Povilą Višinskį, 
Antaną Macijauską... Jeigu 

apie pirmuosius du šį 
tą žinome, gal net ma
tėme Vileišių rūmus 
Vilniuje, gal net gir
dėjome, kad lietuvių 
literatūros klasikė Že
maitė Povilą Višinskį 
vadino Poviliuku, tai 
Antanas Macijauskas 
būtų „kietas riešutas" 
net filologinio išsila
vinimo intel igentui . 

Prie tokių neišmanėlių priskir
čiau ir save, nes apie Antaną 
Macijauską plačiau sužinojau 
tik praėjusių metų pradžioje iš 
Vilniaus Vytautų klubo nario, 
docento daktaro Vytauto Po
ciaus, klubo laikraštėlyje „Vy
tauta i" paskelbusio straipsnį 
„100 metų istorinėms byloms 
dėl lietuviško rašto draudimo 
teisėtumo", kuriuo čia ir ketinu 
pasiremti. 

Pirmasis l i e tuv iškas 
žemėlapis 

Taigi! O juk Antanas Maci
jauskas yra pirmojo lietuviško 
„Lietuviškai-Latviško krašto" 
žemėlapio, išleisto 1900 m, A Dji-
no kartografijos fabrike Peter
burge 2000 egz. tiražu, sudary
tojas. Iki tol visi Lietuvos žemė
lapiai buvo vokiški, lenkiški, 
rusiški. Atkreipkite dėmesį į iš
leidimo metus: 1900-ieji dar bu
vo lietuviškos spaudos draudi
mo metai! Kaip galėjo Peter
burge viešai pasirodyti ir būti 
platinamas (parduota 814 eg
zempliorių) toks leidinys? Vil
niaus generalgubernatorius V. 
Trockis po aštuonių mėnesių 
tokį akibrokštą pastebėjo ir tų 
pačių metų lapkričio mėn. 17 
dieną kreipėsi į Vidaus reikalų 
ministrą, prašydamas konfis
kuoti A. Macijausko žemėlapį. 
Taip ir buvo pasielgta: visi ne
parduoti žemėlapio egzemplio
riai buvo konfiskuoti A. Maci
jausko bute Peterburge, remiantis 
Vidaus reikalų ministro P. Va-
lujevo aplinkraščiu Nr. 141. 
draudžiančiu spausdinti ir pla
tinti lietuvių kalba leidinius lo
tyniškais rašmenimis, taip pat 
caro Aleksandro II žodiniu nu
rodymu Liaudies švietimo mi
nistrui ir paskelbtu tik cenzū
ros nuostatų rinkinyje 1866 m. 
sausio 30 dieną: „visi valdiški" 
(„kazionyje") spaudiniai lietuvių 
kalba turi būti spausdinami 
rusiškomis raidėmis". 

Laimėta byla 
Tačiau A. Macijauskas nepa

būgo. Byla ats idūrė Senate. 
Ieškovas reikalavo padengti pa-

Nukelta j 3 p s l . 
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BIČIULYSTĖS " AKCIJA: „Kurtą RENGINIAI SĄSAJOS 

Atkelta iš 1 psl. 
liaus suknelę: truputį juokin
ga, tačiau vaiko akimis tai gali 
pasirodyti norma. Manau, dau
guma žmonių žino, jog įvykiai, 
lydintys vaiką pirmaisiais jo 
gyvenimo metais, įtakoja jo vė
lesnį vystymąsi ir pasaulio su
vokimą. Todėl savo vaikams 
rinkčiau senoviškas pamokan
čias pasakas, sudominančias • 
mažuosius ne tik turiniu, bet ir 
turtingomis iliustracijomis. Jas 
vaikai, dar nemokėdami skaity
ti, vedžioja pirštukais, gausiai 
apipildami mamą klausimais. 

Antra vertus, nesu nustebusi, 
jog ši pasaka apie „King and 
King" buvo sukurta Amerikoje, 
šalyje, kur dažniausiai pasau
lyje galima išgirsti, jog mokinys 
nužudė savo mokytoją ar ben
draklasį.. . Rodos, labiausiai 
pribloškiantys pasaulio įvykiai 
vyksta Amerikoje, kuri garsėja 
savo sparčiu modernėjimu, ta
čiau negali pasigirti aukšta 
kultūra. Todėl manau, jog čia 
gyvenantys lietuviai turėtų iš
laikyti dalelę tautiškumo, šį tą 
švento, tuo pačiu ir — pasakas 
vaikams. Vaikystės knygeles 
esu pasiryžusi išsaugoti ir savo 
vaikams, kuriems jos padėtų 
kurti teisingą pasaulėžiūrą, be 
kurios paaugę, nesugebėtų tole
rantiškai priimti juos supančio 
didelio ir spalvoto pasaulio. 

Robertą Vaičiūtė, 17m. 
Pasakos 

būna pa
čios įvai
riausios — 
vienos gra
žios, kitos 
ne. Mano 
n u o m o n e , 
gražiausios \ 
pasakos yra 
senosios, nes anksčiau nesidėjo 

_ tokių baisių dalykų, kaip dabar. 
Pasakų kūrėjai nebuvo susidūrę 
su reiškiniais, kurie įvyksta 
dabartiniame Dasaulvie. Norė

čiau, kad mano vaikai skaitytų 
senąsias pasakas apie gėrj, 
nenorėčiau, kad iš mažų dienų 
jie žinotų apie blog], žiaurumą ar 

istorija (5) 
Jurgis Aleliunas 

Pirmaisiais metais nupjoviau 
135 hektarus javų. Už darbą mo
kėdavo javais ir pinigais — nuo 
nupjautų hektarų ir prikultų javų 
kiekio. Mūsų kolūkis sunkvežimio 
neturėjo. Nuo kombainų grūdus 
veždavo tik arkliukais. Pirmomis 
dienomis daug prastovėdavome 
— nespėdavo surinkti grūdų. 
Paprašėme pirmininko, kad 
leistų iš bunkerio išpilti grūdus 
ant žemės. Tada geriau, išpylus 
vėl galima pjauti toliau. Visą 
žiemą arkliukais vežėme iškultus 
grūdus iš laukų — j džiovyklą. 
Baigus pjovimo sezoną, kombai
nus pastatydavome prie savo 
sody-bų. Išsikuldavome ne tik 
sau, bet padėdavome ir kaimy
nams. Lapkričio mėnesj važiuo
jame j MTS remontuotis. Mano ir 
Antano kombainus j dirbtuves 
nutempia vikšriniai traktoriai. 
Remontuoti kombainų išvykda
vome pirmadieniais, o šeštadie
niais po darbo grįždavome namo. 
Sekmadienis - nedarbo diena. 

Per keletą metų, gyvendami 
tame kolūkyje, susipažinome su 
visais vietiniais gyventojais. 
Tenykštes moterys yra labai 
darbščios. Jos dirba kolūkyje, o 
grįžusios namo. gamina valgj, 
švarina namus. Kiekvieną sa
vaitę JOS plauna grindis, kasmet 
kalkėmis išbalina sienas. Vieti
niai vyrai iažniausiai yra dideli 

dar kokius kitus dalykus, kurių 
maži vaikai dar nepajėgia su
prasti. Juk daugelis mažų vaikų 
yra labai patiklūs. Aš esu už se
nąsias pasakas. 

Dainius Kunchas, 16 m. 

Aš ma
nau, kad 
v a i k a m s 
reikia duo
ti laiko su-
p r a s t i , 
prieš aiš
kinant kokj 
dalyką ar 
temas. Ir, ypač, ankstyvame am
žiuje reikia pasakoti pasakas be 
melagių ir be skriaudų, ir be 
keiksmažodžių, be jokio brudo. 
Pamažu, kai vaikas auga, galima 
paaiškinti, kodėl kas nors yra 
blogas ir paaiškinti, ką daryti ir ko 
nedaryti. Kada jauno amžiaus 
vaikai pradeda domėtis ko
kiomis nors temomis, tada ir yra 
laikas paaiškinti jiems teisingai, 
kitaip jie eis ieškoti atsakymų 
kitur, kartais neteisingų. 

Reikia, kad vaikai nuo anksty
vo amžiaus būtų mokomi kaip 
elgtis, kaip atskirti gera nuo 
blogo. 

Eilutės iš laiškų 

(...) Man patinka gyventi Ameri
koje — matau daug teigiamybių. 
Nepatinka žiaurumu persisunkę 
filmai. Retai kuriame nepamatysi 
šaudymo, muštynių ir nurengi-
nėjimo, bučiavimosi per visą ek
raną su pasilaižymu. Prižiūriu 
amerikiečių vaikus. Vyresniajam 
— aštuoneri, todėl leidžiama sa
varankiškai žiūrėti filmus. Ir žiūri 
visokius. Neretai pasiima auto
matą, atsuka j mane ir sako: ,,Aš 
esu ninzė ir tave nudėsiu. Tu 
man nusibodai". Sakau jam, kad 
negalima šaudyti j žmones, tai jis 
dar smagiau tratina tą automatą, 
nukreipęs j mane. Tėvai visiškai 

nereaguoja j mano pastabas, sa
ko, dabar 21-as amžius, laikai 
keičiasi. Suprask, kad tu čia jau 
esi persenusi. Man tik 50 metų. 

Supratau, kad jei dar pasakysiu 
kitą kartą, jie susiras kitą auklę... 

Knygutėse — pasakose irgi 
daug visokių ninzių, pabaisų. 
Mano vaikų pasakose to nebuvo, 
o jei ir būdavo, tai jas nugalėda
vo gėris. 

Vaidevutė Morkūnienė, IN 

(...)Labai jdomią temą palietėte. 
Niekada nebūčiau patikėjęs, kad 
ir tokią knygelę galėtų mano 
mažoji parsinešti. Man labai ne
patinka tas amerikietiškas ben
dravimo būdas, kai einama nak
voti pas kitus vaikus. Vaikams 
leidžiama užsirakinti savo kam
baryje ir ten, ką gali žinoti, kas 
vyksta. Uždraudžiau. Iš pradžių 
buvo daug protesto, dabar apsi
ramino ir nebėra namuose to er
zelio, kai ateidavo amerikietės 
draugės. Vaikai nemokomi kal
bėti, bendrauti, knygeles per
skaityti. Tik spiegia, rėkia, supasi 
ant lovų, rūbus išmėto, landžioja 
po spintas, šaldytuvą ir t.t. Kol 
mes perpratome tą laukini ben
dravimo būdą, reikėjo laiko. 

Labai svarbi ši tema, bet 
Amerikos nesustabdysime. Tik, 
mums atvykusiems ne taip seniai 
j šj kraštą, tai geras signalas būti 
atidesniems. 

Petras Kulikauskas, Čikaga 

Maldos ir dainos - Mamoms KELIAI. ŽMONĖS. POLICIJA 

tinginiai. Jie mėgsta pamedžioti 
ar šiaip patinginiauti. Vienas 
tremtinys nuo Biržų, Striška, mo
kėjo pagaminti gerą miežinj alų, 
kurio niekad nepristigdavo. Se
nukas Grigaliūnas buvo geras 
stalius. Jis Striškai padarė reika
lingus alaus gamybai kubiliukus. 
Pas Strišką jprato dažnai užsukti 
pirmininkas, jodinėdavęs juodu 
arkliuku. Kiekvienai kolūkiečių šei
mai kartą per metus būdavo lei
džiama nuvažiuoti j miesto turgų. 
Mums artimiausias miestas buvo 
už 100 kilometrų — Nižnyj 
Udinskyj. Po kelerių metų ir 
mūsų kolūkyje žmonės pradėjo 
gauti šiek tiek daugiau grūdų už 
darbadienius, galėjo susimalti, 
išsikepti duonos. Jau ir mes, 
lietuviai, buvome arčiau kolūkio 
valdžios. Aš ir Antanas - kom
bainininkai. Rutkauskas - kalvis, 
Striška - arklininkas ir geras alu
daris, Bujokas - lauko brigadi
ninkas, Grigaliūnas - geras sta
lius. Ne visiems kolūkiečiams pa
tiko, kad dažnokai pirmininko 
arkliukas būdavo pririštas prie 
Striškos sodybos tvoros. Polian-
kov'as buvo jau daug metų dir
bęs mūsų kolūkio pirmininku. Ke
letas kolūkiečių apskundė įį ra
jono valdžiai, kad šis susidėjo su 
lietuviais tremtiniais-banditais. 
Buvo nutarta jj pakeisti. Atva
žiavo rajono valdžia, sušaukė ko
lūkiečių susirinkimą. Buvo at
vežtas iš gretimo kolūkio kandi
datas - „frontovikas", partietis, bai
gęs du pradinės mokyklos sky-

Ste fa Tamoševič ienė 

Gegužės 9-ąją (sekmadienį) 
Amerikos mamoms saulė žeme 
ritinėjosi (Lietuvos mamos jau 
buvo pasveikintos praeita sekma
dienį). Tačiau, čia atvykę lietu
viai nesijautė per dažnai įteikę gė
lių, pasakę šiltą žodį savo bran
giausiam žmogui ir antrąkart . 
Čikagoje, Švenčiausios Merge
lės Marijos Gimimo parapijos baž
nyčia buvo pilnutėlaitė. Ryto 
mišiose skambėjo „Ave Maria" 
mūsų mamoms, žilagalvėms 
močiutėms, besilaukiančioms 
mamoms... Plazdėjo uždegtos 
liepsnelės už amžinybėn išlydė
tas mamas, susikaupimo valan
dą ne vienas pergalvojome — 
gal kada įskaudinome ir nespė
jome jų atsiprašyti , gal t ik 
dabar, po daugel metų pripa
žinome, kad ji buvo teisi, o mes 
to neįvertinome. — Kas suskai-

Aktorė O LITĄ 
DAUTARTAITĖ 

rius. Mes, lietuviai, sukvietėm vi
sas bobutes, senelius, kad tik bū
tų daugiau balsų. Darbštesni 
rusai balsavo už Poliankov'ą 
(balsavome rankų pakėlimu). Už 
naująjj kandidatą - dešimt balsų 
persvara. Praėjus trims dienoms 
po naujojo pirmininko rinkimų, iš 
miesto atvažiavo moteris, iš ku
rios pirkome namą. Atėjo ji pas 
mus ir pasiūlė: ,,Pirkite iš manęs 
klėtelę už 250 rublių. Jeigu ne-
pirksite, tai parduosiu kolūkiui. (J 
ją buvo pilami kolūkio grūdai)". 
Mes sutikome ją nusipirkti. 
Kolūkyje buvo tokia tvarka: pirki
mo-pardavimo sutartis būdavo 
rašoma namuose, o abiejų pusių 
parašus tvirtindavo kolūkio pir
mininkas - savo parašu ir ant
spaudu. Paskui toji sutartis 
nešama j apylinkės raštinę, kur 
išduodamas dokumentas, kad 
esi teisėtas pastato savininkas. 
Aš priėjau prie pirmininko ir pa
sakiau: „Šiandieną pirkau klė
telę. Reikia jūsų parašo ir 
antspaudo". Naujasis pirminin
kas pagarbiai išsiėmė iš kišenės 
antspaudą, papūtė jj ir patvirtino 
savo parašą. Pirmininkui dar pri
dūriau, kad reikėtų tą dokumentą 
„aplaistyti", nes be to klėtelė gali 
greitai supūti. Užsukome pas 
mus. Pirmininkas pasikuklino: 
„Dirbu tik trečia diena, tad ne
patogu užeiti". Iš kontoros eina
me keletas vyrų - rusų ir lietuvių. 
Sukdamas j savo sodybą, atsi
sveikinu su visais. Nuo būrelio 
atsiskiria pirmininkas ir klausia: 

čiuos bemieges naktis, mamos 
ašaras? Motina išdalina save ir 
džiaugsme, ir varge, mums, vai
kams. Jai liekame vis vaikais ir 
neretai sulaukiame jos pamo
kymų, pabarimų net tada, kai 
mūsų plaukai jau pasipuošia si
dabro šarma. —Apglėbkite ma
mas savo šiluma ir meile, — 
kalbėjo kunigas Rimvydas Ado
mavičius. — Džiaukimės, kol 
jas dar turime, įvertinkime jų 
gerumą, pasimelskime už patį 
brangiausią pasaulyje žmogų 
— Mamą. — Kunigas palinkėjo 
ir gyvenančioms Amerikoje, ir 
likusioms Tėvynėje, Lietuvoje, 
mamoms būti stiprioms, ištver
mingoms, likti ilgai su savo 
vaikais. Palaimino jis visas 
motinas, teisingai supran
tančias atsakomybę už savo 
vaikus ir tas, deja, kurios to 
nejaučia, bet gali ateiti į doros 

Nukelta į 4 ps!. 

Kun. Rimvydą Adomavičių sveikina su gimtadieniu parapijietės 
Roma ir Ligita. Sveikiname ir mes — BIČIULYSTĖS redakcija. Nuotr. 
StefosTamoševičienės 

Gegužės 15d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje monospektaklis I.Berg
mano „INTYMI IŠPAŽINTIS". 
Nuotr. akt. Olita Dautartaitė su 
poetu Jonu Strielkūnu. 

Gegužės 16d., sekmadienį, 3:00 
v.p.p. Jaunimo centre koncertas -
minėjimas „Lietuviškos spaudos 
atgavimo 100 - mečiui" pažymėti. 
Dalyvaus akt. Egidijus Stanci
kas ir dainininkas Mindaugas 
Jankauskas (Kaunas). -m— 

„Ar užeiti, ar ką pas tamstą". 
Sakau: „Prašom, prašom". Mano 
motina paruošė geros užkandos, 
aš pastačiau puslitrį. Apsime
čiau, kad man truputį sušlubavo 
skrandis, negaliu gerti. Pirminin
kas pasakė, kad ir jam kartais 
taip pasitaiko. Aš sau įsipilu ma
žą taurelę į stiklinę, o pirmininkui 
- pilną stiklinę. Išgeriame, pasi
šnekučiuojame ir vėl pakarto
jame. Svečias pradeda iatviškai 
dainuoti, mat per karą buvęs 
Latvijoje, tad šiek tiek pramokęs 
tos kalbos. Tą puslitrį jis beveik 
vienas ir išgėrė. - Matai, — sako 
pirmininkas, — kaip atsitiko, kad 
Poliankov'as tiek daug metų 
išbuvęs pirmininku, turėjo palikti 
šį postą... Vien dėl to, kad labai 
susidėjo su lietuviais. Aš tai 
neskirstysiu - ar lietuvis, ar ru
sas, man bus visi vienodi. 

Gerai išaušus, svečias išsvir
duliavo namo. Striškos sodyba 
buvo kitapus gatvės. Kadangi iš 
kontoros ėjome kartu, jis matė, 
kad pirmininkas užsuko pas mus. 
Striška pasidomėjo - kaip pasi
rodė naujasis pirmininkas. Kai aš 
jam viską papasakojau, kaimy
nas sako: „Šiandieną reikia pa
merkti miežių, sudaiginti ir pada
ryti gero salyklo - padaryti alaus. 
Tada galėsime pasikviesti pirmi
ninką ir pasišnekėti. Maždaug po 
pusantro mėnesio žiūrime, kad 
tas naujojo pirmininko juodas 
arkliukas vis dažniau ir ilgiau bū
na pririštas prie Striškos tvoros. 

Mūsų kolūkio buhalteris buvo 

Stepan'as Avsijievič'ius. Jis -
puikus žmogus. Lietuviai su juo 
sugyveno. Kaime buvo ir pracinės 
mokyklos mokytojas, aršus ko
munistas, kolūkio partinės orga
nizacijos sekretorius. Žiemą mes 
su Antanu sekmadieniais nedirb
davome. Alfonsas Bujokas - lau
ko brigadininkas, sekmadieniais 
taip pat buvo laisvesnis. Taigi, 
mes kas kelintą sekmadienį va
žiuodavome į Katarbiejų - didelį 
kolūkį. Čia gyvendavo daug lietu
vių, daug lietuvaičių mergaičių. 
Ten mes smagiai praleisdavome 
laiką. Mūsų kolūkis turėjo du gra
žius, gerai šeriamus eržilus, tad 
su jais greitai pasiekdavome 9 
kilometrų atstumą. Vieną sekma
dienį mes, trys vaikinai, buvome 
užėję pas Strišką, kur užsuko ir 
pirmininkas. Alutis geras. Pirmi
ninkas papasakojo, kad buvo už
daras partinis susirinkimas, ku
riame jį žiauriai barė partinės or
ganizacijos sekretorius - kodėl 
šis taip dažnai duoda eržilus 
važinėti į Katarbiejų lietuviams. 
Esą, vietiniai kolūkiečiai net mal
koms parsivežti neturi arklio. Su
žinojome, kad po poros savaičių 
bus metinis kolūkiečių ataskaiti
nis susirinkimas.) jį visada atva
žiuodavo valdžios atstovai iš ra
jono. 

Spaudai parengė 
Stefa Tamoševičienė 

Dr. Dalia Kairiukštienė 

Artėja vasara — išvykų ir ke
lionių metas. Už vairo, kelyje, pra
leisime daugiau laiko, negu žie
mą ar pavasarį. 

Jūsų dėmesiui — keletas pa
prastų, kasdienių nutikimų ke
lyje, kurių gali nutikti kiekvienam 
iš mūsų. Tiek Lietuvoje, tiek Ame
rikoje. 

Tikiu, kad ir jums, skaitytojau, 
kelyje pasitaikė visko. Pasidalin
kime — gal galėsime būti naudin
gi vieni kitiems?! 

Gero vasaros kelio! 

Pasakoja Valteris (iš kelionės 
j Lietuvą). 

Pasodink jį prie vairo 

Geresnių vairuotojų, kaip lietu
viai, man rodos, niekur nerasi. Iš
manevruoja mašina iš bet kokios 
spūsties, iš anksčiausios mašinų 
stovėjimo aikštelės. Gerai 
vairuoja. Bet... Lietuvis, kai kalbi 
su juo, yra normalus žmogus. 
Tik pasodink jį už vairo, tuoj 
žvėrim pavirsta — lekia, kaip akis 
išdegęs, lenkia ten, kur negali
ma. Tai labai pavojinga. Kelio 
ruože, kur stovi ženklas, nuro
dantis važiuoti 70 km per valan
dą greičiu, aš tuo greičiu ir 
važiuoju. Tik atsiranda toks, kurio 
mašina man ant sprando lipa — 
jis nervuojasi, pypina. Aš neimu į 
galvą. Tu ten pypink, draskykis, o 
aš važiuoju, kaip man reikia. 

Kelių saugumo polici ja, arba 
— autoinspektoriai. 

Pėstieji Lietuvoje turi daug tei
sių. Gatvėse yra pažymėta, kur 
jie gali eiti. Jei pėstysis atsistoja 
ant važiuojamosios dalies, vai
ruotojas turi sustoti. Per pėsčiuo
sius man teko susitikti su Lietu
vos kelių policininkais (autoins
pektoriais — D.K.). Važiavom iš 
Kauno į Vilnių. Gatvė — keturių 
eilių. Mačiau pėstįjį, kuris buvo 
dar kitoje gatvės pusėje. Būčiau 
sustojęs, bet per veidrodėlį ma
čiau, kad kitas vairuotojas savo 
mašina man ant sprando lipa. Jei 
būčiau sustojęs, jis būtų man į 
užpakalį įvairavęs. Na ir prava
žiavau. Tuoj stabdo policininkas. 
Klausiu, kas yra. Jis prašo išlipti 
ir eiti į jų mašiną. Aš neinu. Na, 
kaip taip. Amerikoje taip niekas 
nedaro — draudžiama?! Jis vėl 
iiepia eiti. Aš vėl neinu. Tada ma
no bendrakeleivė, lietuvė, sako: 

— Eik. — Na, nuėjau aš į tą poli
cijos mašiną. Ten sėdi dar du. 
Tas policininkas, kuris mane su
stabdė, man pamokslą rėžia, aiš
kina, kas galėjo atsitikti, nepralei-
dus pėsčiojo. Aš jam sakau, — 
pėstieji irgi turi žinoti, kada į 
gatvę išeiti. Na, sako man, — tau 
keturi baudos taškai ir trys šimtai 
litų iš tavęs. — Parodyk teises. 
Padaviau. Pažiūrėjo: „O , arneri-
konas, kaip gerai lietuviškai dar 
kalbi!". Klausia, ar turiu šimtą litų. 

— Aš — kvailys, reikėjo sakyti, 
kad neturiu tiek, turiu septynias
dešimt. Būčiau davęs dvidešimt 
dolerių, ir tuo viskas būtų pasi
baigę. Bet nežinojau, pasakiau 
— turiu. Duodu jam tą šimtą litų, 
o jis man sako: „Nekelk taip 
aukštai, laikyk žemai". — įsi
vaizduoji, kad kas iš lauko nepa
matytų, jog pinigus jam duodu. 
Aš maniau, kad jis juokauja. Vi
sai ne. Po to žiūri man į akis ir 
sako: „Būkim vyrai, kai grįši į 

Ameriką, juk nesakysi, kad mes 
esam vagys?" Man taip ir pa
sakė, garbės žodis. Aš jam tiesiai į 
akis, beveik nosis į nosį, ir sakau: 
,,Ką tu nori, kad aš sakyčiau, 
grįžęs į Ameriką? Kad jūs tokie 
šaunūs policininkai, saugumu 
keliuose rūpinatės? Tu nori, kad 
aš taip sakyčiau?" Nieko jis man 
neatsakė. Kiti du — taip pat. 

Pasikalbėjome su žmonėmis. 
Visi, su kuriais kalbėjau, tą patį 
sakė: „Policininkai yra vagys". Iš 
manęs paėmė šimtą litų, pasida
lino trise po trisdešimt. Pagauna 
kokius tris-keturis „pažeidėjus" 
— jau nemaži pinigai. Gerai užsi
dirba „iš šono". Jei legaliai sąs
kaitą išrašytų, tai bauda vairuoto
jui būtų didelė. Duoti į „kišenę" yra 
pigiau. Po to sužinojau, kad už tokį 
„pažeidimą", kurį padariau, dau
giau kaip šimto ir negalėjo reika
lauti. Reikalavo trijų šimtų. Va
gys. Ne tik vagys, bet ir melagiai. 
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LIETUVA, TIVYNS 

„Švietė uždrausta..." 
atkelta iš 1 psl. 
tirtus nuostolius - 1,200 rublių. 
A. Macijausko advokatas, be ki
ta ko, įrodinėjo, kad aplinkraš
tis Nr. 141 neturi juridinės galios, 
nes jis buvo slaptas, oficialiai 
niekur nepaskelbtas, o 1866 m. 
sausio 30 dienos caro Aleksand
ro II nurodymas liečia tik val
džios finansuojamus lietuviš
kus leidinius. 

Vyriausybės Senato sprendi
mas daugeliui buvo netikėtas: 
ieškovui palikta teisė išieškoti 
iš Vyriausiosios spaudos reika
lų valdybos viršininko kuni
gaikščio N. V. Šachovskoj'aus 
ne daugiau kaip 1,200 rublių. 
Pastarasis labai pasipiktino ir 
reikalavo apeliacijos. Įdomu 
tai, kad Vidaus reikalų minis
t ras V. Plėvė paaiškino, jog 
slaptieji aplinkraščiai, kaip ir 
visų žiniai nepaskelbta caro 
nuomonė, negali būti preteks
tas ką nors bausti. 

Maždaug tuo pat metu cariz
mo tarnų nemalonėn buvo pa
tekęs ir žinomas lietuvių kultū
ros veikėjas, Žemaitės bičiulis 
Poviias Višinskis: už 1900 m. 
liepos 10 d. Joniškyje platintas 
lietuviškas afišas lotyniškais 
rašmenimis apie lietuvių ar
tistų vaidinimus Mintaujoje 
(dabar Jelgava, Latvijoje) Šiau
lių teisme jam buvo priteista 3 
rublių bauda, vėliau padidinta 
iki 16 rublių (arba keturių 
dienų areštu). 

Užkreč iamas pavyzdys 
A. Macijausko pavyzdžiu pa

sekė ir jo studijų laikų draugas 
P. Višinskis: trijų metų senumo 
byla Vyriausybės Senate buvo 
nagrinėjama 1903 m. gegužės 

LIETUVOS JAUNIMAS 

Svečiuose „Kariūnas" 
Atkelta iš 1 psl. 

Sužinojome, kad Generolo J. 
Žemaičio Karo akademijos auk
lėtiniai gyvena kareivinėse ir tik 
savaitgaliui turi teisę išeiti iš jų. 
Kas vyksta namo, kas — j dis
koteką ar kokj klubą. Būsimuo
sius karininkus išlaiko valstybė 
— visi jie gauna stipendiją, ku
rios dydis priklauso tik nuo stu-
dento-kursanto pažangumo. Taip 
pat — nemokamą uniformą — 
kasdieninę ir išeiginę. 

Karo akademijoje vaikinai turi 
puikiausias sąlygas sportuoti, 
dalyvauti meno saviveikloje. Be
veik visi choristai yra baigę mu
zikos mokyklas, groję vienu ar 
kitu instrumentu. 

Visų jaunuolių klausėme: ..Ko
dėl stojai j Karo akademiją?" ir — 
„Ar būsi generolu?" 

Audrius Sebeckis 

PSICHOLOGO SNIU{17) 

13 d. Šį kartą viskas vyko da r 
paprasčiau. Buvo konstatuota, 
kad nėra juridinio pre teks to 
bausti už lietuvių rašybą loty
niškais rašmenimis. 

Šios sėkmingos bylos, taip pa t 
įtakingojo Petro Vileišio, ki tų 
Lietuvos patriotų veikla, o svar
biausia, nepaisant jokių repre
sijų, iš užsienio nelegaliai plin
tanti necenzūruojama lietuviš
ka spauda — visa ta i vedė prie 
lietuviškos spaudos draudimo, 
kurio šimtmetį šįmet minime, 
pabaigos — 1904 m. balandžio 
24-osios (naujuoju stil iumi -
1904 m. gegužės 7-osios). 
Iš kur atsirado tas įžūlus lietuvis, 

į vietą pastatęs net Vyriausio
sios spaudos reikalų valdybos 
viršininką, kunigaikštį N. V. 
Šachovskoj'ų? A. Macijauskas 
buvo ne tik diplomuotas inži
nierius (baigė Peterburgo Tech
nologijos institutą, dirbo Peter-
burgo-Maskvos ruožo geležin
kelyje), bet ir aktyvus lietuvių 
kultūrininkas, 1905 m. Didžiojo 
Vilniaus Seimo delegatas, „Lie
tuvių mokslo draugijos" narys , 
pirmasis Lietuvos geležinkelių 
vadovas, o vėliau — Krašto at
statymo komisaras, įvairių drau
gijų, lietuviškų laikraščių, kny
gynų Rygoje ir Kaune steigėjas, 
vertėjas, rašytojas, publicistas 
(išleido apie 30 knygų). 

A Macijausko (1874-1950) gim
tajame Pasvaliečių kaime, Bir
žų rajone, prieš pusantrų metų 
pastatytas koplytstulpis, o Pa
biržėje, kur jis palaidotas, — 
biustas. Paminklų organizato
riai ir fundatoriai — giminait is 
Juozas Mickevičius ir sūnūs — 
Danielius bei Kęstutis, ta ip pat 
Pabiržės klebonas A n t a n a s 
Balaišis. 

Atvyko j Vilnių iš Kretingos. 
— Kodėl dainuoju? Patinka, mo
kykloje dainavau. — Ar sieksi, kad 
Lietuvoje sumažėtų kriminalinių 
nusikaltimų?,— klausiu. — Čia 
ne kariuomenės reikalas. — Bet 
jei pasitaikys tokia situacija — 
nusikaltėlis šalia, ką darysi? — 
Stab-dysiu nusikaltimą. 
— Generolu? Ateitis parodys. 
Didelis konkursas. Karjeros laip
tais kilti sunku. — Ar akademijo
je daug kursantų? — Taip. La
bai. — Ar ne per daug? Ar visi 

E s a m e l a i m i n g e s n i 
Įvairaus likimo susilaukė tie, 

kuriems visą gyvenimą „švietė 
uždrausta raidė". Vieni, kaip 
Vincas Kudirka, j aun i užgeso 
pačioje Atgimimo aušroje, kiti, 
kaip Jonas Basanavičius, Mai
ronis, Vaižgantas, tą lietuviš
kos raidės spindesį skleidė ir 
laisvoje Lietuvoje, treti , kaip 
Antanas Macijauskas, „sulau
kė" net naujos tamsos gadynės 
ir tyliai mirė amerikose, Sibiro 
lageriuose arba pavergtoje tė
vynėje — paniekinti ir užmiršti. 

„Visi mes, pergyvenę anų lai
kų romantinį mūsų Tėvynės at
gimimo periodą, esame laimin
gesni už tuos, kurie jo nepa
žino. Nes mūsų sielose užsiliko 
toji skaisti idealo skraistė, po 
kuria nė vienas mūsų nematė 
spekuliacinės naudos iš meilės 
Tėvynei. Ne dėl algų, ne dėl 
garbės bei ordinų ar portfelių 
mylėjome Lietuvą, bet iš grynos 
širdies, tyriausių jausmų (Ona 
Pieirytė-Puidienė, „Krivūlė", 
1924, Nr.4). 

Paradoksalu, tačiau ir „visi 
mes, pergyvenę anų laikų ro
mantinį mūsų Tėvynės atgimi
mo periodą", norime pasakyti, 
kad „esame laimingesni už 
tuos, kurie jo nepažino". Lai
mingesni už tuos, kurie, tiesio
gine ir netiesiogine prasme 
verždamiesi į Europą, patiria 
dar vieną, tiesa, savotišką, lie
tuviško žodžio draudimą. Vėl, 
kaip Vinco Kudirkos laikais, 
l ietuviškas žodis vis labiau 
tampa prasčiokų kalba, nema
dinga tr iukšmingose scenose, 
gatvėse, net mokyklose... 

Po šimto metų nuo spaudos 
draudimo panaikinimo. 

Tėvo smurtas prieš dukrą 

turės vietų kur įsidarbini*? — 
Žinoma, kad neturės. — Bet juk 
kursantų išlaikymas kainuoja 
daug valstybei. — Toks planavi
mas. — jsitikinai. kaip gerai 
mokėti anglų kalbą? — Taip. ši 
kalba labai reikalinga. 

Povilas Naktinskas. 20 m. 

Kilęs iš Marijampolės, mama — 
suvalkietė, tėtis — žemaitis. J 
Karo akademiją stojo, nes labai 
norėjo. — Ateitis? Šviesi ir gra
ži. Busiu Lietuvos karininkas. Stojau j 
karo akademiją, nes mėgstu 
tvarką, kultūrinę veiklą, nemėgs
tu stovėti vietoje. Sportuoju. 
Trikovėje užėmiau antrąją vietą 
akademijoje. Baigiau Marijampo
lės muzikos mokyklą. Pirmoji 
specialybė — trimitas, antra — 
fortepijonas. Kokią muziką mėgstu? 
Klasiką. Listas, Šubertas. Gene
rolu noriu būti! 

Mindamas GvHtivs 

rite laiko kada pasišnekėti? Ar 
merginos yra lygiavertės? — 
Pasišnekėti lyg ir nėra kada. 
Kartais atrodo kažkas neįprasto, 
kai viename būryje 17 vaikinų ir 
viena mergina. — O jei mergina 
graži, tai kaip tada? — Kaip? 
Akademija yra akademija. Visi 
mes esame kariai. — Ar jos nori 
išskirtinio dėmesio? — Nepasa
kyčiau. Jos genausiai mokosi, ge
riausios studentės-kariūnės. — 
Ką pamatei Amerikoje, ar viskas 
patiko? — Viskas patiko. Štai 
šiuose namuose gyvenimas, 
kaip iš filmo. — Esu iš Kauno, 
baigiau „Aušros" gimnaziją. — 
Kaip mokeisi gimnazijoje? — 
Mokiausi neblogai, bet nebuvau 
tarp geriausių. — O dabar? — Da
bar mokausi gerai. Generolu? 
Koks karininkas, jei nenori būti ge
nerolu?! Būsiu generolu. Būtinai. 

Artūras Milkintis, 21 m. 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Pati skaudžiausia dukrų pa

pasakota patirtis buvo tėvo 
smurtas prieš jas. Tokių atvejų 
mūsų jaunimo pasakojimų rin
kinyje buvo keturi. Juos patei
kiame viešumui, nes tokie 
įvykiai dar ne retai pasitaiko. 
Pasakojimai atskleidžia, kokią 
didelę žalą toks smurtas pada
rė dukrai ir kas jai padėjo 
nepalūžti, bet labiau subręsti. 

Kerštas veržiasi per pasąmonę 
Ieva pasakoja: ,31ogiausias ma

no gyvenimo laikotarpis buvo, 
kai tėvai gyveno kartu. Kai iš
siskyrė, palengvėjo. Pasilikau 
gyventi su mama, tėvas į mane 
jokių pretenzijų net nereiškė. 
Ne, jis savo dukters nepamiršo 
visiškai: retsykiais apsilanky
davo su dovanomis. Ypač daž
nai dovanojo lėles. Su lėlėmis 
nežaisdavau, tik su dideliu ma
lonumu jas laužiau, laužiau, 
laužiau... Tai buvo mažo vaiko 
kerštas už patirtą smurtą, nuo
latinę baimės būseną. Nesiimu 
smulkiai pasakoti, ką teko pa
tirti kūdikystėje ir vaikystėje. 
Ką mačiau — buvo labai baisu 
mano vaikiškoms akutėms (...) 
Santykiuose su vyrais reiškia
si nesąmoningas kerštas tėvui. 
Kodėl aš taip gerai jaučiuosi at
stūmusi vyrą, supratau labai 
neseniai. Per kito vyro asmenį 
nesąmoningai keršiju savo 
tėvui už patirtą blogį, už tai, 
kad jis mane paliko, atstūmė. 
Antras blogio patirties padari
nys — baimė, vidinis nerimas. 
Kūdikiška mažo vaiko baimė 
dabar transformavosi į baimę 
prarasti artimą žmogų, mylėti 
ir būti mylimai... Jaučiuosi , 
tarsi gyvenčiau ant parako sta
tinės, kuri kiekvieną sekundę 
gali sprogti (...) Gal ir pajėgiau 
atleisti tėvui, bet ne visa savo 
esybe, mano kerštas vis tiek 
veržiasi per pasąmonę". 

Tėčio sunki ranka parodė, 
kieno valia 

Gyvenime Aušrinę ilgai lydėjo 

kieta tėvo (vėliau — patėvio) 
ranka: „Bėgiodama takeliais 
tarp darželių dar nesupratau, 
kad pasaulyje yra daug blogio 
ir ne viskas yra gražu. Kaip 
dabar girdžiu pasakytus žo
džius: „Uždek degtuką ir ciga
retę". Jis man šią frazę kartojo 
keletą kartų. Aš tada svars
čiau: „Jei neuždegsiu — rėks, 
bet aš bijau degti. Jei uždegsiu 
— galėsiu eiti sau". Bet, deja, buvo 
kitaip. Kai uždegiau cigaretę, 
jis man nudegino visus pirštu
kus. (Tada supratau, kad pra
sideda mano auklėjimas...). 
Kiekvieną dieną man priekaiš
taudavo: ne taip sėdžiu, ne taip 
valgau, ne taip šluoju, ne taip 
kalbu. Taip bėgo metai". 

Toliau Aušrinė pasakojo, kad 
močiute išmokė ją melstis ir 
maldoje ji rado stiprybės. Norė
jo tik užaugti ir kuo greičiau iš
eiti iš namų. Tėtis susirgo ir 
mirė. Bet nebuvo geriau. „Šei
moje atsirado patėvis, kuris 
manęs nekentė, ne kartą bandė 
užmušti su kėde ir šiaip bandy
davo kaip nors pakenkti. Namo 
bijodavau pareiti..." Vis tik iš
kentėjo ir atlaikė. Štai kas pa
dėjo atlaikyti: „Patirdama sun
kų kelią, nelengvą vaikystę, 
priartėjau prie Dievo..." 

... ne tėvas, bet 
sadistas 

Aštuoniolikmetė Dalija taip 
apibūdino savo patirtį: „Mūsų 
šeimoje tėvas atliko ne tėvo 
vaidmenį, bet — sadisto, kan
kintojo ir žemintojo. Jau nuo 
Pat mažumės versdavo mus 
dirbti sunkiausius darbus, 
mušdavo ir tyčiodavosi iš vaikų 
ir mamos. Štai vienas iš dau
gybės pavyzdžių. Kadangi gy
venome kaime, auginome ja
vus. Vieną dieną tėvas liepė 
važiuoti į laukus ravėti kviečių. 
Ravėjome visą dieną. Vakare ir 
brolis, ir sesuo, ir aš jau buvo
me pavargę. Nusprendėme, kad 
aš eisiu paklausti tėvo, kuris 
tuomet melžė karves, ar jau ga
lime važiuoti namo. Atsakymas 

buvo antausis ir virtinė keiks
mažodžių. Man, 12 metų vai
kui, tai buvo didžiulė psicholo
ginė trauma. Kai vakare grįžo
me, mano akys buvo užtinusios. 
Mamytė pradėjo klausinėti, kas 
atsitiko. Kai viską papasako
jau, ji nuėjo pasikalbėti su tė
vu... Tėvas išvadino mane 
bjauriausiais žodžiais ir mušė 
diržu už tai , kad pasiskundžiau 
mamai (...) Visus tuos aštuonio
lika metų buvo be galo sunku. 
Išsigelbėjimą radau tikėjime. 
Įstojau į ateitininkų organiza
cija... Tik šiai organizacijai pri
klausantys žmonės padėjo suar
tėti su Dievu. Atsirado troški
mas gyventi, troškimas būti..." 

Tėvas įsiuto, spardė... 
netekau sąmonės 

Sabina pasakojo: „Nors mano 
mama buvo tikinti, bet tėvas 
neleisdavo jai eiti į bažnyčią. 
Sovietų valdžia jam buvo Die
vas. Jis pasirinko mane kaip 
savo „vaiką" — auklėti pagal 
savo idėjas; nebuvau nė krikš
tyta. Vieną vakarą užlipau ant 
aukšto, nes norėjau nuo visko 
pabėgti (tėvas buvo pradėjęs 
gerti, grįžęs mušdavo mamą ir 
vaikus). Įsikniaubusi į kampą 
pradėjau verkti... ir užmigau. 
Manęs ieškojo, šaukė, bet aš 
negirdėjau. Rytą pabudusi pa
stebėjau seną skrynią. Viduje 
buvo mirusios močiutės mezgi
niai. Skrynios dugne radau 
maldaknygę. Ėmiau skaityti. 
Susidomėjau: kas tas Dievas, 
Marija? Apie juos nebuvau nie
ko girdėjusi. Nulipus nuo 
ankšto, pasitiko tėvas... puolė 
mane, keikė ir mušė. Taip tren
kė į veidą, kad pargriuvau... 
Tada jis ėmė mane spardyti. Iš 
pradžių jutau nežmonišką 
skausmą. Paskui netekau są
monės (...) Mama mane rado 
gulinčią be sąmonės kraujo kla
ne. Tėvas neleido kviesti 
medikų pagalbos: sakė, kad jei 
bandys kviesti, užmuš mus abi 
(...) Pasveikau. Tėvui išėjus į 
darbą, visada lipdavau į pa
lėpę ir ten skaitydavau mal
daknygę. Išmokau melstis, pa
dėkoti Dievui, kad esu, kad 

kenčiu, kad turiu nuostabią 
mamą. Kartą, niekam nesakiu
si, tiesiai iš mokyklos nuėjau 
pas parapijos kleboną ir pa
prašiau, kad būčiau pakrikšty
ta. Mano krikštas įvyko Moti
nos dieną. Jaučiausi stipri. 
Nublanko visi mano pat ir t i 
sunkumai ir skausmas. Šian
dien aš atleidau savo tėvui". 

Išvados 
1. Kokie tėvo smurto padariniai 
dukroms? Pirmiausia, neigiami 
jausmai: baimė, neapykanta, 
kerštas. Vėliau, psichologinė ža
la, kylanti iš smurtaujančio tėvo 
pateikto vyro įvaizdžio, kuri la
biausiai pasireiškė Ievoje — 
priešiška laikysena ir atsikeršiji-
mas kitiems vyrams. Dar plačiau, 
kliūtys geriems tarpasmeniniams 
santykiams, kaip nepasitikėji
mas kitais ir baimė mylėti ir būti 
mylimai. Daugiausiai šių psi
chologinių žaizdų įgijo toji, kuri 
turėjo mažiausiai atramos (Ieva). 
2. Ar tėvo skriaudžiamai dukrai 
padėjo motina? Kadangi tėvas 
piktnaudžiavo fizine jėga (dažnai 
ir prieš ją pačią), motina mažai 
ir, dažniausiai, tik slapčia galėjo 
dukrai padėti. 
3. Kur dukros rado atramą? 
Trys iš keturių ją rado sąmonin
goje religijoje — ne tik iškentėti 
pasyviai, bet atleisti tėvui, taip 
pat semtis gyvenimo prasmės- bei 
stiprybės ir taip bręsti (Sabina, 
Aušrinė. Dalija). 

nauju Lietuvai. — Na, gerai, jei 
bus karas su rusais, ar Tu šau
dysi į rusų armiją? — O ką dary
ti? Ateis, užgrobs. Mano charak
teris susiformavo Lietuvoje. Ma
nyčiau, kad esu susiformavęs lie
tuvis. Visas vasaras būname pas 
močiutę Kuršėnuose. Kita močiu
tė — Rusijoje. Devynias klases 
baigiau Rusijoje, o likusias — 
Lietuvoje. Akademijoje mokausi 
pakankamai gerai. Mano tėvai 
gyvena Rusijoje. 

Antanas Survilas 

Jonas Viselga, 21 m V:;:;:.; §1111 : 
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— Ar yra merginų akademijoje? 
— Merginų yra apne 10 procentų. 
— Na. o apie meilę ir madas tu-

Gimė St. Peterburge, Rusijoje. 
— Generolu gal ne, bet krašto 
apsaugos ministru — būtinai. 
Mano tėvas — lietuvis, mama— 
rusė. Lietuvoje gyvenu nuo 14 
metų. Mokiausi Lietuvių namų 
mokykloje. Čia mokėsi mano 
brolis, o dabar — ir sesuo. 
Gražina Liautaud. Lankiau tą 
mokyklą. Labai gražiai tvarkosi. 
L.T. — Tu gerai kalbi lietuviškai. 

A.M. — Aš esu lietuvis. Iki 1997 
gyvenau St. Peterburge. — Ar esi 
Lietuvos patriotas? — Taip. Tar-

Atvyko mokytis iš Tauragės. 
— j akademiją paskatino stoti 
mano tėtis Edmundas Survilas 
— Lietuvos kanninkas-savano-
ris. Jis tarnavo rusų armijoje, bet 
atkūrus nepriklausomybę, tapo 
vienas pirmųjų savanorių. Jis turi 
savanorio medalj. — A r nori būti 
geresnis už tėvą? — Nebūsiu 
geresnis už jį, nes aš orientuo-
juosi ir seku juo, seku jo pė
domis, siekiu būti tokiu, kaip jis. 
Žinoma, gal bus galimybė pra
lenkti, įrodyti, kad galiu būti ne 
blogesnis, gal tapti dar geresniu. 

Gimė ir užaugo Kaune. J aka
demiją stoti paskatino tėvai. Mo
tyvas: visada turėsi valstybinį 
darbą, nebūsi bedarbiu. Baigė 
muzikos mokyklą, birbynės spe
cialybę, aštuonerius metus dai
navo mokyklos chore 
— Chore dainuoju nuo darželio 
laikų. Man asmeniškai didelis malo
numas dainuoti chore. 
— Generolu tapti nesvajoju. — 
Kodėl? — Aš niekad apie tai ne
galvojau. Gal todėl, kad visi tei
gia, jog neįmanoma juo būti. o 
antra, mano vadovavimo stilius 
šiek tiek kitoks. Aš esu demokra
tinių pažiūrų ir savo karius mo
tyvuočiau. Mūsų armijoje daug 
autokratinio valdymo, nėra de
mokratijos. — Ar dėsto iš užsie
nio kas nors akademijoje? — Ne, 
beveik nėra ir stažuočių. Asme
niškai man teko dalyvauti su 
danais 10 dienų stažuotėje, tai 
tas pakėlė motyvaciją — tikrai 
žinai, kad reikia kelti savo anglų 
kalbos žinojimo žinias. 

— Jei būtų daugiau stažuočių, 
manau, kad kalboms mokytis dar 
labiau pakiltų poreikis. 

Donatas Zakarka ir Egidijus Raštikis 

Donatas Zakarka. 20 m. 
— Iš Utenos. J akademiją stojau 
daugiau idėjiniu pagrindu, dėl 
šeimos — mano tėvas buvo ka
rininku. Tarnavo kariuomenėje, 
nors ir rusų. Niekur nestojau, tik 
į akademiją Mokausi gera. Muzi
kos mokykloje baigiau solinį dai
navimą. Nežadėjau susieti gy
venimo su muzika. Dainuoju, nuo 
kada save atsimenu. Patenkin
tas, kad dainuoju. Amerikos gerai 
nepažinau, bet įspūdis geras. 
Generolu būsiu, būtinai. 

Egidijus Raštikis iš Telšių. 
— Gal generolas Raštikis buvo 
giminė? — Tėtis sakė, kad pro
senelis ir gen. Raštikis buvo pus
broliai. ) Karo akademiją stojau 
be jokios abejones Niekur kitur ir 
nerašiau prašymo. Dainuoju cho
re, nes dainuoju jau seniai. Bū
damas gal 5 metų, darželyje dai
navau solo. 
— Mano tėvai — gryni žemaičiai. 
— Sakyk, ar kovosi, kad Žemai
tija atsiskirtų nuo Lietuvos7 Jei 

atsiskirs, kurioje pusėje būsi? — 
— Nemanau, kad nuo manęs kas 
nors priklausys. Tas atsiskyri
mas gal tik idėjinis. Na, nebent 
būtų daug svarių faktų ir tie faktai 
būtų istoriškai paremti atsiskyri
mui, tada aš būčiau ,,už". — 
Aha, valgai Lietuvos duoną, mo
kaisi Lietuvos sostinėje, o esi už 
atsiskyrimą?! — Čia daugiau tik 
idėja identifikuoti save žemai
čiais (juokiasi Egidijus). 

Atsisveikinant, atsidėkodami 
už tokį puikų ir nuoširdų priėmi
mą, vyrukai padainavo keletą 
lietuvių liaudies dainų, jas skirda
mi Jim ir Gražinai Lautaud. 

Vytautas Verseckas, choro 
meno vadovas: ..Buvo labai 
smagu, kad turėjome galimybę 
pamatyti Čikagą ir iš taip aukštai. 
Sutikome puikius žmones Ačiū 
visiems. 

Ligijos Tautkuvienės tekstas, 
Stefos Tamoševičienės nuo
traukos 
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SVEIKATA 

Žmogaus organizmo ciklai per parą 
Gyd. Felicija Jančiukienė 

Tai svarbu žinoti ir laikytis jų 
tiems, kurie turi tikslą - sveikai, 
suderintai maitintis, ypač - turin
tiems viršsvorio. Norint mesti 
svorj, svarbu nesutrukdyti šalini
mo ciklo. Nuo jo ir pradėkime. 
I ciklas - šalinimas 
(Nuo 4 vai. ryto - iki vidudienio) 

Įprastam maistui virškinti reikia 
daugiau energijos, negu kitiems or
ganizmo procesams. Vaisiams 
suvirškinti išeikvojama mažiau
siai energijos. Tad, jeigu išalks-
tate, naudingiausia šalinimo cik
lo metu maitintis tik vaisiais arba 
vaisių sultimis. Kitas maistas 
stabdo šalinimo procesą, nes jo 
atliekos, kurios turėtų būti paša
lintos - tik prisideda prie toksinio 
krūvio ir nepageidaujamų kilo
gramų. Štai kodėl šios progra
mos sėkmę (ir metant svorj) le
mia vien vaisių valgymas iki vidu
dienio. Sėkmingas svorio meti
mas priklauso nuo šalinimo ciklo 
veiksmingumo. Net, jeigu sunku 
atsisakyti kavos ir dirbtinių vita
minų, nevartokite jų iki pietų. 
II ciklas - sotinimasis 
(Nuo vidudienio — iki 8 v. v.) 

Po 12 vai. denos prasideda kas
dienis maitinimosi laikas. Jeigu 
esate alkani, dabar metas val
gyti. Tik laikykitės kelių svarbių 
taisyklių. Atminkite, jog virškini
mas išeikvoja daugiau energijos, 
negu bet kokia kita jūsų veikla. 
Vartokite tokj maistą, kuriam 
virškinti organizmas nors ir išeik
vos šiek tiek energijos, bet - neiš
sems visų jėgų. Laikykitės tinka
mo maisto derinimo principų, kad 
būtų minimaliai sunaudojama 
energijos tam maistui suvirškinti. 
Įsidėmėkite: 

— vanduo, sultys - 15 -20 min. 
prieš valgį, 
— vaisiai - 20-30 min. prieš 
valgį, 
— pirmasis patiekalas - salotos, 

antrasis pa
tiekalas -
ang l iavan
deniai arjf 
baltymai (tikj 
vieni iš jų), 
— paros ra
cione — dau
giau nevirto maisto, daržovių sul
tys, 
— racioną papildykite daigintais 
grūdais, mirkytomis kruopomis, 
mirkytais riešutais, žalumynais, 
vaisiais, 
— pietums - suitys, mažai troš
kintos daržovės, košės, 
— vakarienei — daržovių salo
tos, derinamos su baltymais: 
riešutais, žuvimi, mėsa, kiauši
niais. (Mėsa, žuvis, pieno pro
duktai, kiaušiniai — tik maistui 
paskaninti). 
III ciklas - įs isavin imas 
(Nuo 8 vai. v. - iki 4 vai. ryto) 

Pats metas suteikti organizmui 
galimybę įsisavinti, absorbuoti ir 
panaudoti maistingas medžia
gas. Maistas pradedamas įsisavinti 
tik tada, kai patenka į žarnyną. 
Gerai suderintas maistas maž
daug po trijų valandų pasišalina 
iš skrandžio (angliavandeniai -
po 3 vai., baltymai - po 4 vai.) ir 
jau būna paruoštas įsisavinti bei 
absorbuotis. Blogai suderintas 
maistas skrandyje gali išbūti nuo 
aštuonių iki dvylikos valandų ir 
net ilgiau. Nesuvėlinkite valgyti, 
kad einant miegoti, skrandyje 
maisto neliktų. 

Jau žinome, kad virškinimui iš
eikvojama darĄ energijos. Mūsų 
įprasti pusryčiai — kiaušiniai su 
skrudintu pyragu, dribsniai su 
pienu, mėsa su bulvėmis, yra 
nesuderinami ir verčia organiz
mą ištisas valandas eikvoti ener
giją. Gerai suderintas maistas 
skrandyje išbūna tris-keturias va
landas. Energija pradeda rastis 
tik tada, kai maistas įsisavina-

Kalendorius 
Vardadieniai 

gegužės 11 d . — 18d . 

Antradienis, gegužės 11 d. 
Dalius, Mamertas, Miglė, Pily
pas, Skirgaudas. 

Trečiadienis, gegužėsl2 d. 
Nerijas (Nerijus), Vaidutis, Vil-
gailė. 

Ketvirtadienis, gegužės 13 d. 
Alvyde, Girdutis, Imelda, Milda, 
Servacijus, Tautmilas. 

Penktadienis, gegužės 14 d. 
Bonifacas, Gintaras, Gintarė, 
Motiejus, Teisutis. 

Šeštadienis, gegužės 15 d. 
Algedas, Jaunutė, Izidorius, 
Sofija. 

Sekmadienis, gegužės 16 d. 
Bitė, Dobilas, Ubakias, Vaidman-
tas. 

Pirmadienis, gegužės 17 d. 
Bazilė, Gailė. Paskalis, Virkan-
tas. 

Antradienis, gegužės 18 d 
Erdvilas, Erikas, Julita, Ryte, 
Venantas (Venancijus). 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 

Gegužės mėnesiui 
Gegužės 12-oji — 

Tarptautinė s laugytojų diena. 
Gegužės 15-oji —Tarptaut inė 

šeimos diena. 
Seru žmonės sakydavo, kad sėti 

reikia per darganą, o derlių rinkti — 
giedromis ofenomis. 

Jei šiomis dienomis šilti vakarai ir 
žvaigždėtos naktys — laukite gražios ir 
šiltos vasaros, o je vakarai šalti, bus 
prasta ir vasara 

Jei gegužes mėnesj laukuose daug 
vabalų, ta vasarą gali būti sausra, o jei 
daug uodų — bus geras uogų derlius.. 

Jei pirmasis griaustinis duslus, vasara 
bus derlinga ir lietinga. 

SVEIKATA 
Sergantiems ateroskleroze, pa

tartina dažniau valgyti aronijos uo
gų su cukrumi. Tik nepamirškime, 
kad aronijos tirština kraują. 
Jei dažnai būnate sudirgę, gerkite 
B gr. vitaminų be magnio preparatų. 

Dažniau valgykite rupaus malimo 
duonos, kuri padeda iš organizmo 
išvalyti šlakus. 

Dažniau valgykite jūros žuvies, 
kuri neleidžia susidaryti trombams, 
organizmui suteikia žvaumo. 

Sergantiems skrandžio ligomis 
negalima tuo pat metu valgyti 
saldžių ir rūgščių obuolių 

Menopauzės metu moterys rizikuo
ja susirgti osteoporoze Nauji vaistai 
Actionel padeda stuburui Bet tik 
ribotą laikotarpj Del jų vartojimo 
tarkitės su gydytoju 

mas iš žarnyno. 
Rytą, bent iki vidudienio, valgy

kite tik šviežius vaisius, gerkite 
tik vaisių sultis, daugiau nieko. 
Valgykite ir gerkite j valias, bet 
įsiklausykite į savo organizmą ir 
nepersivalgykite. Jeigu daugiau 
nieko nevalgysite, tik vaisius ir 
gersite sultis, ne išeikvosite, o 
sukaupsite visai dienai energi
jos. Vaisiai patenka j žarnyną ne 
per valandas, o per minutes. Vi
sos naudingos medžiagos tuoj 
pat absorbuojamos ir organizmo 
panaudojamos. Lengvi pusryčiai 
- lengva diena. Valgykite neribo
dami vaisių rytą, tik iki kitokio 
valgio turi praeiti 20-30 minučių. 
Pavalgius kitokio maisto, vaisius 
reikia valgyti, praėjus bent trims 
valandoms. 

Kai kurie mano, jog dideli kie
kiai vaisių ar vaisių sulčių skatina 
tukimą. Nuo vaisių gali būti kokių 
neigiamų pasekmių, jeigu jie ap
doroti karštyje arba neteisingai 
derinami, t.y. valgomi su kitu 
maistu, arba — tuoj po jo. Vai
siai, kol valgomi esant tuščiam 
skrandžiui, veikia tik teigiamai, 
skatina svorio kritimą. Aukštos 
kokybės kalorijos, randamos 
vandeningame maiste, svorio 
nepridės, bet — suteiks energi
jos jam numesti. 

Parengta pagal amerikietį, mity
bos žinovą, H. Dajamond. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
LYGA KVIEČIA Į 2004 METŲ 

..ŽVAIGŽDŽIU DIENĄ" 
Šeštadieni, gegužės 15d.. 5:30 v.v. 

ČLKL rengia krepšinio šventę. Jos atida-
daryme sveikinimo žodį tars Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV 

Vygaudas Ušackas. 
Programoje: Jaunųjų „Lituanicos" 
klubo krepšininkų pasirodymas. 

Tritaškių mėtymo konkursas 

3ĘĘĘĮĮM 

" 1 9 5 0 Europos sąjungą sudarė 
6 valstybės. Šiuo metu f jungia 25 
valstybes. 10 naujai priimtų j Eu
ropos sąjungą šalių: Čekija. Es
tija, Retų Kipras. Latvija, Lenkija, 
Lietuva, Malta, Slovakija, Slovė
nija. Vengrija, kurtose gyvena 
74,916 000 gyventojų. 2002 m. 
ES apėmė 15 šalių su 376.503 
000 gyventojų, o dabar iš viso 
ES turės 451,419 000 gyventojų. 
**Jungtinės Tautos pripažino da
liai Patestincs žemių Izraelio oku
paciją nuo 1967m. 140 šalių bal
savo už, 6 — prieš, 11 — susilaikė. 
"Paskaičiuota, kad JAV automo
bilių vairuotojai, dėl susidariusių 
kamščių kelyje, vidutiniškai su
gaišta 51 vai. per metus. Ypač 
daug laiko sugaišta Los Angeles 
gyventojai — net 91 valandą. 
' 'Vokietijoje visi sunkesni daiktai, 
esantys automobilyje, turi būti 
prisegti saugos diržais. Neseniai 
buvo nubaustas šuo arba jo sa
vininkas, kad važiavo automobi
lyje be saugos diržų... 
" E s t ų kilmės Hitlerio orkestro 
dainininkė Magda Malle, dau
giausia dainavusi ir šokusi kaba
rete, kuriame lankėsi Bormanas, 
Himleris, mirė sulaukusi 102 
metų. Ji buvo 8 kartus ištekėjusi. 
Paskutinysis vyras Saša, New 
York'o gyventojas, buvo jaunes
nis už Magdą 44 metais. Tarpais 
užmiršdama savo vardą, nieka
da nepamiršdavo makiažo vei
dui. Šimtametė nešiojo batelius 
aukšta pakulne. 

Jūra tė Zubinas 
realtor 

Dirbavakariniuose __ 
priemiesčiuose Q 

BurrRidge, o 
Clarendon Hite, < 
CBriea Hinsdale. Sš 
la&ange. Oak Brook. į—! 
WeSmont 
Western Springs. 
Woodridge. 
Wiilowbrook. 

8 E. Hinsdale Ave 
- nsdate. IL 60521 

— 

m 

(630)915-2900 
^oldwei!Bankeronline com/JurateZubmas. 

„Taiklioji ranka" 
ČLKL ,,Oro karaliaus" — dėjimo" 
į krepšį iš viršaus konkursas 

Pramoginių ir tautinių šokių kolek
tyvų pasirodymai. 

Šventės kulminacija — 
„Žvaigždžių rungtynės", kuriose 

susitiks ČLKL rinktinė ir stipriausia 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio 
komanda — Čikagos „Žalgiris". 

Šventė rengiama: Lemont'o Park 
District Sporto komplekse, adresu: 
16028 127 street. Lemont. IL 

Platesnė informacija 
tel: 708 2437547 arba 
www.clkl.emigrantas.com 

Sekmadieni, gegues 9d. jvyko atrankinės 

varžybos t Žvaigždžių' turnyrą Atrinktos 4 

Maldos... 
atkelta iš 2 psl. 

kelią, palinkėjo, kad visoms 
palengvėtų sunki kasdienybės 
našta. Pabaigoje buvo padėko
ta, kunigo žodžiais — lakštin
galai, labai gražiai atlikusiai 
„Ave Maria", Margaritai Mom-
kienei. viešniai Jurgai Cipku-
tei, bažnyčios choristams už 
nuostabią šventę, kuri po Mišių 
persikėlė į parapijos salę. Visos 
čia dalyvavusios mamos, būsi
mos mamos, močiutės, krikšto 
mamos buvo pagerbtos rožių 
žiedais. Įsilingavo salė nuo 
linksmų populiarių prieškario 
dainų iš Dolskio repertuaro, 
šmaikščių anekdotų ir žinoma 
— nuotaikingų mėgiamų ope
rečių, atliekamų svečio — Kau
no muzikinio tea t ro solisto, 
Juozo Janušaičio. Ne viena 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 

a#&f 
"* Ifl^ INC. 
Importers & Distributors df Rne Uquors and Imported Beers 

(773) 278-4848 

Komandos, šiose varžybose nugalėjusios 

varžoves AUKŠTAITIJA, ALYTUS, 
KRETINGA, LITUANICA. 

SĖKMĖS ŽVAIGŽDŽIŲ TURE! 

AUKŠTAITIJA 3 9 

STUMBRAS 37 

Rosykite rnums 
elektroniniu paštu: 
bk&:Svsie#drsuf8S.©r§ 
teMyste^aotorii 

PRIIMAME REKLAMĄ. 
Galime sukurti reklaminį 

skelbimą, logo. Asmeni
niai skelbimai priimami 
nemokamai. 

ALYTUS 

PANEVĖŽYS 

90 
38 

VILNIUS 33 
Palčių KLUBAI 

JANICA 

RADVILIŠKIS 

6 9 

47 

Z O D I A K A S 

mama nubraukė ašarą, jam 
uždainavus mamoms skirta 
škotų liaudies dainą „Dengia 
smilkinius šalna"... — 
Nereikėjo raginti susirinkusių
jų — valso r i tmu jau sukosi po
ros, plojimais į taktą pritarė vi
sos užstalės. Susirinkusiems 
gražių dainų padainavo ištiki
mas parapijiečių draugas 
Algimantas Barniškis. 

Daug kam buvo netikėta 
šventės pabaiga — prieš išvyk
stančiam trumpalaikių atosto
gų į Lietuvą, kunigui Rimvydui 
Adomavičiui teikiamos gėlių 
puokštės ir sugiedota „Ilgiau
sių metų" — gimimo dienos 
proga. 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai 
darome nesavanaudiškai, be už
mokesčio. Mūsų laikraštis skaito
mas visur, kur tik gyvena lietuviai. 
Tad naudokitės proga, skefokitės. 
gal kur, kokiame kitame pasaulio 
krašte, o gal čia pat, laukia žmo
gus, ieškantis panašaus į Jus. 

40. Našlė. 63 m., išsilavinimas 
spec. vidurinis, apsirūpinusi gyvena
muoju plotu Lietuvoje. Du 
savarankiški vaikai. Mėgstanti 
knygas, sodo darbus, gėlynus. 

jaukius namus, legaliai gyvenan
ti JAV. norėtų susitikti vyriškj be 
žalingų jpročių rimtai draugystei. 

„Pavargau nuo vienatvės". 
Rašyti: P.O.BOX2134 
7400 W 100 m PI 
Bridgevievv, II 60455 
Tel.: 708-415-5352 

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

Galvosūkis 
Kai dviratininkas pravažiavo pusę kelio, sprogo dviračio padanga Likusią 

kelio dalį eidamas pėsčias, jis sugaišo dukart daugiau laiko. r>e£u ̂ aiSiūo-
damas dviračiu ;s;;s 

Kiek kartų dviratininkas greičiau važiavo, negu ėjo? 

Atsakymas 

Arklys pusę kelio ėjo be krovinio, 12 km per valandą greičiu. Likusį 
kelią jis traukė krovinį, eidamas 4 km per valandą. 

Koks vidutinis greitis, t.y. kokiu nesikeičiančiu greičiu retfcėjo judėti 
arkliui, kad visam keliui būtų sugaišta tiek pat laiko? 
ATSAKYMAS. Nepagalvojus galima atsakyti 8 km/val., tačiau viduti

nis greitis — 6 km/ vai. 
Sveikiname Kazį Skaisgirį ir vėl atsiuntusiam teisingą atsakymą' 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

Iškirpk ir i š s i ų sk 
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 (-usii 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 

http://www.clkl.emigrantas.com



