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B H Ligija Tautkuvienė 

I Matas (kairėje) ir Monika 

.nga Slivskytė ir Audrius 
Mikuckas draugavo nuo mokyk
los suolo. Kai abu baigė Karmė
lavos vidurinę mokyklą, draugys
tė nenutrūko. Inga mokėsi Kau
no vadybos ir kalbų kolegijoje, 
kurią baigusi sugrįžo j savąją 
mokyklą ir ten dėstė anglų kal
bą. Audrius užsiėmė bizniu, tuo 
metu labai populiariu Lietuvoje -
automobilių atvarymu iš Vokie
tijos. 

Prieš aštuonerius metus 
Audnus ir Inga sukūrė šeimą. Iš 
pradžių jaunieji jsikūrė erdvioje ir 
svetingoje Ingos tėvų pastogėje. 
Jaunimas norėjo gyventi ir prasi
gyventi savarankiškai. Žinia, Lie
tuvoje nėra lengva jauniems, 
nors ir veržliems, ypač mažes
niame miestelyje, kur darbo pa
siūla nedidelė, turėti pastovią 
darbo vietą, uždirbti, kad galėtum 
laisvai kvėpuoti. 

aibumo. 

Kaip ir daugelis, taip ir Mikuc-
kai, sumanė nuvykti į Ameriką, 
pasižvalgyti, padirbėti pusantrų 
metų (ir nė kiek ne ilgiau!), šiek 
tiek praturtėti ir grįžti namo... 

Bet gyvenimas visada padiktuo
ja savo sąlygas. Taip ir su jaunais 
žmonėmis. Pagyvenę, šiek tiek 
užsidirbę, apkeliavo Ameriką, 
susipažino su šiuo dideliu ir 
jdomiu kraštu. Grįžimo laiką vis 
atidėliojo rytdienai, nes pinigai 
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Padėkite surasti dingusius banko sąskaitų savininkus! 
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Padėkite surasti dingusius banko sąskaitų savininkus! — Kviečia 
illinois valstijos Vyriausiojo iždininko skyrius, skelbdamas net 57 
tūkstančius pavardžių, kurių sąskaitose esantys pinigai kažkam gali 
priklausyti, nes jų savininkai daugelį metų neatsiliepia 

Šiuo metu tiems, 57 milijonams sąskaitų savininkų priklauso net 52 

milijonai dolerių! Du kartus per 
metus Vyriausiojo iždininko sky
riaus darbuotojai skelbia tų pa
vardžių sąrašus, turėdami vilties 
padėti žmonėms, kuriems galėtų 
priklausyti paveldėtojų teisės. 

Vyriausiojo iždininko skyriaus 
darbuotojai kreipiasi j žmones, 
siūlydami tapti Sherlock'ais 
Holm-s'ais arba daktarais 

labai nesitaupė, o grįžti potuščio-
mis kišenėmis jau labai nesino
rėjo... Kaip ir visi atvykusieji, dir
bo tokius pačius ar panašius dar
bus — Inga padėjo auginti ame
rikietei dvynukus, kuriems tada 
buvo tik po 2,5 metų, Audrius, iš
bandęs keletą profesijų, pasiliko 
prie mūrijimo darbų. Beskubant, 
bedirbant, taupant, išleidžiant, 
jau, žiūrėk, ir aštunti metai pra
dėjo skaičiuoti laiką... 

Prieš dvejus su puse metų Mi-
kuckai ėmė ir nusipirko Plainfiel-
d'e namą. Matyt, kad apsispren
dė nutūpti ilgesniam laikui, o tada 
ir gandras pasibeldė į Ingos ir 
Audriaus naujus namus, atneš
damas dovanų ne vieną, bet — 
iškart dvi naujas gyvybes. 

Joliet Slrver Cross ligoninėje 
Inga gimdė ramiai, pasitikėdama 
gydytojais. Vaikščiojo sunkokai— 
dvyniai svoriu nustebino visus 
gydytojus — ligoninės praktikoje 
nėra buvę, kad dvynukai tiek 
svertų. Per abu — 17 svarų (1 
svaras — 454 gr.). Amerika bu
vo dosni Mikuckams — du mėne
sius Inga gavo paramą iš Public 
Aid'o, mažieji aprūpinti nemoka
mu gydymu (dėkui Dievui, jie dar 
nėra sirgę), maistu — košelėmis, 
sultimis, Similac'o mišiniu. 

Jauna šeima Amerikoje jaučiasi 
gerai, nors ir pasiilgsta Lietuvos. 
— Lietuvoje per tokį trumpą, pa
lyginti, laiką, nebūtume nei na
mo, nei automobilių nusipirkę. 
— Bet juk judviejų abiejų tėvai — 
ne „nabagiukar, — įsiterpia į mūsų 
pokalbį Valentina Mikuckienė, 
atvykusi padėti marčiai auginti 
mažuosius. — Mes pastatėme 
Audriui didelį namą Karmėlavo
je, kuriame vietos ir vaikams ir tė
vams pakaktų,— tęsia Valentina. 

Audnus visą dieną praleidžia 
darbe. Sugrįžęs namo, be jokios 
abejonės, padeda, kiek gali. Bet 

Nukelta j 2 psl. 

VVatson'ais, kurie galėtų padėti 
išaiškinti milijonų mįsles. 

Ir Jūs galite prisidėti prie šios 
akcijos — kam priklauso milijo
nai? Jeigu žinote asmenj, kurio 
pavardė yra tokia pati, kaip ir 
skelbiamo sąskaitos savininko, 
praneškite jam apie tai. Vyriau
siasis valstijos iždininkas nori ati
duoti pinigus tiems, kam jie prik
lauso. Kas žino, gal tas nežino
masis ir bus tas vienintelis pavel
dėtojas? 

S Gegužės 30-ąją 

EKMINĖS 
S e k m i n ė s — katal ikų 

šventė, švenčiama 
penkiasdešimtąją dieną po 
Velykų. Per Sekmines minimas 
šv. Dvasios nužengimas pas 
apaštalus, Bažnyčios durų 
atvėrimo viešumai, žmonėms, 
pradžia. Sekminės, po Kalėdų 
ir Velykų — didelė katalikiš
kojo pasaulio šventė, kurios 
apeigos tęsiasi 8 dienas. 

Sekminės — antroji pagal 
reikšmingumą žydų šventė, 
pačioje pradžioje buvusi der
liaus nuėmimo iškilmių švente. 
Sekminės — Šventos Dvasios 
atsiuntimo šventė, kuri buvo 
atsiųsta per žydiškas Sek
mines. 

Sekminės Lietuvoje, ypač jos 
kaime — irgi didelė liaudiška 
šventė. Trobos vidus, vartai, 
durys apkaišomos žaliomis ber
želių šakelėmis. Tai savotiška 
senovinio augalų kulto liekana. 

Seniau Aukštaitijos lietu
viams buvo žinomas „Sekmi
nių medelio" statymo paprotys 
— apie jį susirinkęs jaunimas 
dainuodavo, šokdavo, rinkdavo 
iš savo tarpo „karalienę" ir ,Jcar-
alių", arba Jaunųjų porą" ir 
vaidindavo vestuves. 

Sekminės laikomos ir pieme
nų švente. Išvakarėse arba 
anksti rytą piemenys apkai
šydavo gyvulius žolynais ar 
vainikais. Karvėms, dažniausiai, 
nupindavo vainikus, mat buvo 
manoma, kad tada jos duos 
daugiau pieno. Išlikęs ir posa
kis: „Ko čia išsitaisei (pasipuo
šei), kaip karvė per Sekmines?" 

Sekminių rytą piemenys bū
davo laisvi nuo ganymo, o gy
vulius išgindavo suaugusios 
merginos, vadinamos „rytago
nėmis" (šia tematika Lietuvos 
choreografė Laimutė Kisielienė 
sukūrė liaudišką šokį „Ry
tagonė", kurį bando šokti ir 

Nukelta j 4 psl 

Jei Jūsų pavardė yra šiuose 
sąrašuose — galite tikėtis ma
žiausiai 100 dolerių arba — ver
tybinių popierių (stock). 
Šita akcija vadinasi „The Mys-

tery of the Missing Owner". Ta
čiau ne vien tik tie paskelbti 57 
milijonai pavardžių neišaiškinti. 
Žymiai daugiau. Jei turite vilties. 
kad Jūsų giminės, seneliai, prose
neliai galėjo turėti banke są
skaitų ir jas palikti, ieškokite — 

Nukelta i 5 psl. 

5 
KaSti pinigą 

LIETUVA, TĖVYNE MUŠU. 

Pažadų sėja 
Vytautas Visockas 

Prasidėjo t rumpiausia prezi
dentinė rinkimų kampani ja . 
Skaitydamas apie kandidato į 
prezidentus Valdo Adamkaus 
keliones pas skurdžiausius Lie
tuvos žmones, aš prisi- '• 
miniau savo praėju
sių metų išvykas į 
Senuosius Trakus , 
Trakus, Eiš iškes, 
Perloją... Tada į kai
mus , kur l ietuviai 
dažnai jaučiasi tarsi 
gyventų ne savo tėvy
nėje, mes. keli Vil
niaus Vytautų klubo 
nariai, vežėme į Europos Sąjungą 
kviečiančios spaudos, taip pat 
savo supratimą, kaip reikėtų 
elgtis gegužės 10-11 dienomis, 
kas mūsų laukia, jeigu į Eu
ropos Sąjungą įstosime, ir kas 

— jeigu neįstosime. 
— Neramu man, vyrai, — gurkš
nodamas mineralinį, automobi
lyje tada sunkiai atsiduso kom
pozitorius Vytautas Ju rgu t i s , 
— oi, neramu. 
— Matysite, referendumo re
zultatai pranoks pačius opti
mist iškiausius lūkesčius , — 
mano reakcija į šį jo atodūsį. 
Pasakiau, nors pats ta is žo
džiais netikėjau. 
— Duok Dieve, duok Dieve. . . 
Bendravome ne tik su kaimie
čiais, bet ir su jų vaikais moks
leiviais, su mokytojais. Rūpėjo 
betarpiškai patirti , kokios nuo
taikos vyrauja referendumo iš
vakarėse. Optimizmo jos teikė 
nedaug. Kaimuose tamsa , skur
das. Dažno čia, šalia sostinės, 
visai nepasiekia jokia lietuviš
koji žiniasklaida. dažnas nieko 
nenutuokia apie rinkimus, refe
rendumus, gal net nesuvokia, 
ką tai reiškia. Teko girdėti, kad 
prieš neseniai įvykusius Lie
tuvos prezidento rinkimus, kai 
prezidentu buvo išr inktas Ro
landas Paksas. ne vienas kai
mietis kalbėjęs: „O aš tai už 
Putiną balsuosiu". 

Gili t a k o s k y r a 
Ar dabar, po metų. kai jau 

esame Europos Sąjungoje, irgi 
neramu? Valdas Adamkus visai 
teisingai elgiasi, kai susitinka 
su daugiausiai problemų tu
rinčiais provincijos miestelių, 
tokių, kaip Didžiasalis, žmo
nėmis. Nors tai ir labai prime
na R Pakso susit ikimus. Nors 
kai kūne politologai mano. kad 
vargingieji niekada nebalsuos 
už Valdą Adamkų, tam reikalui 
jie turi kairiuosius, tokius, kaip 
Česlovas Juršėnas . Kazimiera 
Prunskiene. ..Griovys ta rp elito 

ir ^runkelių' labai gilus". — vaiz
dingai sako Seimo narys, 
socialdemokratas Justinas Ka
rosas. Vis dėlto rinkimų sėkmę 

runkelių" balsai, nes jų 
Lietuvoje yra dau
giausia, todėl „savų" 
agituoti nereikia, juo 
labiau, kai tokia trum
pa rinkiminė kam
panija; svarbu neper
vertinti savo galimy
bių, kurių būsimasis 
prezidentas turės ma
žiau, negu turėjo jo 
pirmtakai, kai nebu

vome nei NATO, nei Europos 
Sąjungos nariai; svarbu sakyti 
tiesą, galvojant ne tik apie rin
kimus, bet ir apie gyvenimą po jų 

Dar neaišku, kiek kandidatų 
rungsis dėl prezidento posto, 
nors devyni Konstitucinio Teis
mo teisėjai jau rašo Rolandui 
Paksui lemiamas išvadas. Jie jau 
išnagrinėjo 29 parlamentarų 
prašymą ištirti, ar gegužės 4-
ąją Seimo priimtos Prezidento 
rinkimų įstatymo pataisos, 
kuriomis remdamasi Vyriausio
ji rinkimų komisija atsisakė 
kandidatu į prezidentus regis
truoti iš šio posto atstatydintą 
R. Paksą, neprieštarauja Kons
titucijai. Jie turi visą mėnesį 
laiko; jeigu savo išvadas Kons
titucinis Teismas paskelbtų, 
pavyzdžiui, birželio 17 dieną, 
„šaukštai j au būtų po pietų" — 
R. Paksas, blogiausiu atveju, 
galėtų tikėtis kalėjimo, o ne S. 
Daukanto aikštės rūmų. Mat 
generalinė prokuratūra Vil
niaus apygardos teismui jau 
perdavė bylą. kurioje nušalin
tas prezidentas R. Paksas yra 
įtariamas atskleidęs valstybės 
paslaptį: Rusijos piliečiui Ju-
rij'ui Borisov'ui jis leidęs su
prasti, kad dosniausio rinkimi
nės kampanijos rėmėjo pokal
bių telefonu klausosi Valstybės 
saugumo departamento parei
gūnai. Taigi. R Paksui blogiau
siu atveju —jam gresia laisvės 
atėmimas iki trejų metų. Ne, ir 
tai dar ne blogiausias atvejis. 
Generaline prokuratūra ketina 
pateikti įtarimus ir ikiteismi
niame tyrime dėl galimo ne
teisėto kišimosi sprendžiant 
turtinius kelininkų bendroves 
valdymo ginčus. Už tai irgi šis 
tas gresia. Ir už „bendradarbia
vimą" su buvusiu saugumo Aly
taus apygardos skyriaus virši
ninku Alberti: Sereika bei su 
buvusiu prezidento patarėju 
nacionalinio saugumo klausi
mais Romualdu Senovaičiu... 

mailto:biciulyste@Draugas.org
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Vaikų gynimo diena 
Atkelta iš 1 psl. 

BIČIULYSTĖS akciją 
— „Padėkime 
žmogui!" — tęsiame. 

Mikuckų šeimynėlė. Iš kairės: Valentina su Matu, Audrius ir Inga su Monika. Nuotrauka iš šei
mos albumo. 

Inga supranta, kad mūrininko 
darbas nėra lengvas ir todėl ne
reikalauja nejmanomų dalykų. 
Šeima dabar verčiasi tik iš 
Audriaus atlyginimo. 
— Kaip mažieji, ar jau „rodo" 
charakterį, kuo jie skiriasi vienas 
nuo kito?— klausiu ingos. 
— Matas — labai jautrus, drau
giškas vaikas. Kai pamato Mo
niką — jis visas nušvinta, šyp
sosi. Tuo tarpu Monika — lyg ir 
abejingesnė, santūresnė. Matas, 
svetimų pakalbintas, dažnai su
sijaudina ir ašarėlę nuleidžia, o 
Monika bendrauja su visais, tarsi 
su senais pažįstamais. Abu 
mėgsta vienas kitam įsikibti į 
plaukus. Monika ne kartą „pa
čiupinėja" ne visai draugiškai 
Mato veidą, o šis Monikai įsi
kimba į ausytes. Tada paleidžia 
dūdas abu... Bet daugiausiai gra
žiai bendrauja... Dabar jau jie 
pradėjo judėti, šliaužioti, tad 
ramybes valandėlės savotiškai 
baigėsi. Reikės pirkti tvoreles ir 

saugoti, kad ko nepaimtų į bur
nytes. Vaikai valgo labai gerai, 
miega — taip pat. Šiandien Mo
nika sveria 27 svarus. Gydytojai 
sako, jog toks svoris yra — di
delio vaiko svoris. Matas, kaip 
visada, sveria porą svarų 
mažiau. 
— Ar matai savo ateitį 
Amerikoje? — klausiu Ingos. — 
Sunku pasakyti. Du vaikus, ypač, 
kai dabar Audrius dirba vienas, 
nebus lengva išlaikyti. Ateis 
laikas, kai reikės leisti ir į moks
lus. Ar mes pajėgsime? Gal ir su
grįšime į Lietuvą. Kai vaikai pa
augs — jie visada galės apsi
spręsti patys. — Na, o kaip su 
lietuvybe? Ar auginsite vaikus 
amerikoniukais ar lietuviukais, — 
neatlyžtu? Inga sako, kad jau 
dabar turi daug lietuviškų 
vaikiškų dainelių įrašų, lietuviškų 
filmukų vaizdo juostų, knygelių. 

— Ne, ne, mano vaikai — lietu
viai,— sako Inga,— ir jie liks lie
tuviais. Nesvarbu, kur jie gyvens. 

Inga žino, jei namuose tėvai kalbės 
lietuviškai, vaikai — taip pat 

Valentina Mikuckienė labai no
rėtų, kad sūnaus šeima gyventų 
Lietuvoje. Pastatytas namas lau
kia šeimininkų... Tokius mielus 
anūkėlius norisi matyti dažniau, 
padėti juos auginti. Ji mano, kad 
niekur nėra taip gera gyventi, 
kaip savo tėvynėje. O be vargo 
irgi savaime nieko nebūna. 

Kas žino, kaip klostysis jaunos 
šeimos gyvenimas Amerikoje. 
Ko! kas jie čia. Vaikučiai, kuriems 
jau aštuoni mėnesiai, auga apT 
gaubti meilės ir šilumos. Tad ir 
mes palinkėkime ramios ir džiu
gios vaikystės. 

Palinkėkime, kad mūsų padan
gė visada būtų žydra ir rami. 

Visas mamas ir tėčius, jų 
vaikelius, sveikiname su 
Tarptautine vaikų gyn imo 

diena! 

. . . : , : • • : ' • ' . • • • . : • 

Gyvenimo 
istorija (7) 

Jurgis Aleliūnas 

Pradėjau dirbti konservų fabri
ke vagonų palydovu. J Leningra
dą kariniams daliniams būdavo 
vežamos uogienės. Šiame fabri
ke išdirbau apie metus. Paskui pe
rėjau į mėsos kombinatą. Čia dir
bau sausų pašarų skyriuje. Ta
me skyriuje dirbo 30 darbininkų. 
Aš buvau jų brigadininkas, o sky
riaus meistras — baltarusis Va-
silij'us Leskovecas Js buvo baigęs 
neakivaizdžiai vidurinę mokyklą, 
paskui taip pat ir - aukštąjį mokslą, 
vis važinėdavo į Maskvą laikyti 
egzaminų. Kartais, jam išvyks
tant į sesiją, aš pavaduodavau. 

Panevėžio mėsos kombinate 
išdirbau 28 metus. Čia buvo gar
bės lenta, kurioje kasmet kabė
davo po 30 išrinktų žmonių portretų. 
Per savo darbo laikotarpį į Gar
bes lentą buvau patekęs tris kartus. 

Mūsų kombinate buvo trylika 
skyrių. Kartą per visus juos ėjo ko
misija: mūsų valdžia ir trys atsto
vai iš Vilniaus, ministerijos. Tuo
met aš dirbau meistru, kai jie už
ėjo į mūsų kontorėlę. Po pusant
ro mėnesio buvau pakviestas į 
kombinato Kadrų skyrių. Ten bu
vo priminta, kad komisija, tikrinu
si dokumentų apskaitą, pripaži
no, kad mano vadovaujamas 
skyrius tvarkėsi geriausiai ir už
ėmė pirmąją vietą. Už tai skiria
ma premija — nemokama kelio
ne į Maskvą, Visasąjunginę paro
dą. Bus apmokėta ir už koman
diruotę Be to - kiek dienų išbū

siu išvykoje, tiek pat — prailgins 
atostogas. Maskvoje apgyvendi
no viešbutyje, už kurį buvo sumokė
ta. Maistas taip pat nekainavo. 

Mėsos kombinate jau buvau iš
dirbęs penkiolika metų, kai paskam
bino kadrų skyriaus viršininkas ir 
pasakė: „Po darbo užeik pas ma
ne". Užeinu, jis man paduoda raštelį 
su adresu - kur turiu kreiptis. Nu
ėjęs nustembu - juk tai saugumo 
įstaiga. Ant durų užrašyta - „Vir
šininkas". Gražiame kabinete sėd 
uniformuotas saugumietis. Pokalbį 
oradėp labai maloniai: „Ar kartais 
darbe jūsų niekas neskriaudžia? 
Dabar dirbate meistro pareigo
se". Atsakau, kad - laikinai. Sau
gumietis tęsia: „Mėsos kombina
to vadovybė bei kadrų skyrius la
bai gerai apie jus atsiliepia... To
dėl prašytumėm, "kad jūs dirbtu
mėte ir mums. Niekas jūsų neįtartų. 
Susitiktume kur nors nuošalioje 
vietoje ir į mūsų įstaigą net ne
reikėtų užeiti. Jūs suteiksite žinių 
apie savo draugus, bendradar
bius". Aš išsisukinėju, jam aiški
nu, kad tokį darbą reikėtų dirbti 
išsilavinusiam žmogui, o aš -
mažamokslis, nesugebėčiau. Sau
gumietis neatstoja: „Juk gavote 
premiją — išvyką į Visasąjunginę 
parodą Maskvoje, mokslo užten
ka. Visos žinios apie jus surink
tos - buvote keletą kartų patal
pintas Garbės lentoje. Saugu
mietis mane išlaikė keturias va
landas. Paskui jis man padavė 
popieriaus lapą ir liepė pasirašyti, 
kad apte šį pokalbj niekam nepa
sakosiu. Liepė po savaitės vėl 
ateiti - gal apsigalvosiu. Nuėjus 
antrąkart, vėl man liepė pasi

rašyti, kad niekam apie tai nepra
sitarsiu. Daugiau nebuvau kvie
čiamas į saugumą. 

Grįžęs iš Sibiro, 1955 m. rugpjūčio 
13 d. vedžiau Stasę Mažeikaitę. 
Tada man buvo 34 metai, Stasei 
- 30. Mano žmona baigusi Ro
kiškio amatų mokyklą. Ji — liau
dies meistrė, audėja, ilgai dirbusi 
Klaipėdos dailės kombinate. Sta
sė žakardinėmis staklėmis aus
davo įvairias staltieses, lovatie
ses.. . Paskui ji perėjo dirbti į Pa
nevėžio suvenyrinių gaminių įmo
nę „Tulpė". 1956 metais gimė sū
nus Vladas, 1960 m.— duktė Ona 
Sūnus baigė Kauno politechni
kos instituto Mašinų gamybos 
specialybę, tapo inžinieriumi. Jis 
dirba uždarojoje akcinėje ben
drovėje „Panevėžio ketus", 
Techninio skyriaus viršininku. 
Vedęs, turi dvi dukras. Duktė Ona 
baigusi Vilniaus medicinos mo
kyklą. Ji dirbo Panevėžio ligoni
nėje med. seserimi. Ištekėjusi, už
augino dukra Eglę, dabar studi
juojančią New York'o kolegijoje ir 

— sūnų Rytį, New York'o mokyk
los vienuoliktoką. 

1989-aisiais gavau laišką iš 
Amerikos ambasados Maskvoje, 
parašytą rusų ir anglų kalbomis. 
Parašiau atsakymą. 1990-aisiais 
vėl gaunu laišką iš ambasados. 
Jame rašoma, kad atvykęs paro
dyčiau šį laišką ambasados ap
saugos darbuotojams. Tų pačių 
metų kovo 22 dieną su dukra 
nuvykstame j Amerikos amba
sadą Maskvoje. Prie jos stovi ru
sų milicininkai ir JAV policininkai. 
Parodome laišką milicininkams. 
Vienoje pusėje — apie 200 žmo-

.. Bičiulystės" Nr. 15 (gegužės 4d.) 
rašėme apie 28-rių metų Ramintą 
Pusnikienę, patyrusią didelę nelai
mę — avarijoje žuvo jos vyras, ji pati 
neteko deginės kojos, sužalotas vei
das. Šeštus metus einanti dukrelė 
Paulina — nuo gimimo serga cere
braliniu paralyžiumi. 

Kreipėmės j skaitytojus, prašydami 
pagalbos. 

Kreipėmės ir j našlaičių globos orga-
nizacįą „SAULUTĖ". Jūsų auka bus 
nurašoma nuo federalinių mokesčių. 
Siųsdami čekį, pažymėkite, kad jis skirtas 
Ramintai Pusnikienei. Aukotojų pavardes 
skebstme laikraštyje. 
SAULUTĖ 
419 - Weidner Rd 
Buffalo Grove, IL 
60087 

Norintiems tiesiogiai paremti 
Ramintą Pusnikienę — jos 
asmeninė sąskaitą Lietuvoje: 
LT11 7300 0100 8334 9921. 
AB HANSABANKAS. 

Jei kas norite pasiųsti Ramintai 
auką tiesiai j rankas, redakcija turi 
namų adresą. 

Aukojo: Bernardas Brizgys $25, 
Nemira Šumskienė $100, Eugenija 
Barškėtienė $30, Zita Dapkienė $20. 
Aldona ir Mindaugas Klygis $200 su 
Matching Gift galimybe. Marija Arš-
tikys $20, Aldona ir Ainis Girnius 
$100, Nijolė Gražulienė $20 

Ačiū visiems. L.T. 

nių eilė, kitoje — apie 100. Mums 
nurodyta stoti j trumpesnę eilę. 
Kol aš laukiu eilėje, dukra vaikš
tinėja. Ji pastebėjus, kad į lauką 
išėjo ambasados darbuotojas, 
pasakė: „Parodyk savo laišką 
tam darbuotojui..." Greitai jam 
ištiesiau laišką. Jis perskaitė ir be 
jokios eilės mus nusivedė į savo 
kabinetą. Maždaug po poros va
landų gavau Amerikos pasą. Am
basadorius paaiškino, kad nuvy
kęs į JAV gausiu pašalpą - 520 
dolerių per mėnesį, paskui būsiu 
aprūpintas gyvenamuoju plotu. 
Sugrįžęs j Panevėžį galvoju, ką 
daryti, kai man jau 70 metų? 

visą laiką mane ragino 
\V, pažiūrėti savo gimto-

; - Pittsburgh'o. Ji irgi 
tį tą šalį. Vieną 

1993 metų Hča&arą ateina mūsų 
^gyvenypis,' geras staty-

S;:|ii o&'pehsiamu vyns-
sitr A<3pfu Kaspa-

a&y . Adolfas D':id<*d^. .G;'r;'r:-
; turite Amerikos oa*a * 

gi tiHfs Jo amėnkietiškam pasui 
jau pustrečių metų. Adolfas — sta
tybos inžinierius, mano kaimyno 

%£& 

LAIŠKAI 

Džiaugiuosi gerais 
atsiliepimais 

Penktadienį, gegužės 7 d. 
gavau laišką iš Joanne Knasas 
su naujais įspūdžiais iš Lietuvos. 
Ji papasakojo štai tokią naujieną. 
Ar ne puiku, kad dėka mūsų ra
šymų, John'ą susirado jo gimi
naičiai Lietuvoje. Nelabai seniai, 
kai jis skaitė paskaitą Vilniaus 
Pedagogikos universitete, prie jo 
priėjo mergina, pavarde „Kna-
šaitė". Ji sakė, kad jos dėdė, ku
ris yra Klaipėdos universiteto 
profesorius, išsiaiškino, jog tos 
merginos prosenelis ir John Kna-
so senelis buvo broliai. Pasirodo, 
tos merginos, pavarde Knašaitė, 
dėdė perskaitė straipsnius „B i 
čiulystėje" apie John ir Joanne, ir 
kažkokiu būdu nustatė giminys
tės faktus. O juk anksčiau John 
nieko nežinojo, ar Lietuvoje yra 
kokių nors giminių, net nežinojo, 
ar jo senelio lietuviška pavardė 
buvo Knašas, ar Knašys! 
Nuostabu! 

Iš keleto Houston bendruome
nės narių teko išgirsti, jog jų gimi
naitės, gyvenančios Čikagoje, 
kai tik ką suranda apie mūsų 
bendruomenę „Drauge" ar „Bi 
čiulystėje" — tuoj siunčia jiems 
kopijas. Mūsų bendruomenėje 
yra žmonių, kurie dėkoja, kai pa
rašius ir kiti sužino, jog ir Texas 
vyksta, nors ir kukli, bet vis vien 
kažkokia lietuviška veikla. 

Kai girdžiu tokius atsiliepimus, 
tai mane jie veikia geriau, nei 
užmokestis. 

Nelabai seniai „Drauge" kaž
kokia moteriške, atsiliepdama 
apie memuarus, pavadintus 
„Part izano duktė"", išsireiškė, 
kad ., ...nusibodo visokie nepri
klausomi laikraščiai, visokios „bi
čiulystės"... Daugiau tokių straip
snių, kaip ..Partizano duktė"..." 

Apie memuarus „Partizano 

duktė". Neginčijamai matosi, kad 
jo autorė tikrai turi literatūrinių 
gabumų, medžiaga įdomi (gal 
kiek sentimentaloka, na bet čia 
skonio reikalas), bet ką visa tai 
turi bendro su kita „Draugo" ir 
„Bičiulystės" medžiaga? Tokio 
pobūdžio niurgzliams ir bambek
liams taip ir norisi, remiantis savo 
neilga mėgėjiška patirtimi, štai ką 
pasakyti: 
— Logiškai kalbant, nesuprantu, 
kodėl gali žmonėms nepatikti, 
kad išsiplėtė lietuviško laikraščio 
apimtis. Argi negerai, kai atsi
randa daugiau straipsnių įvaires
nėmis temomis, su įvairesniais 
požiūriais? Argi blogai, kad tas 
„Draugo" priedas ne tik infor
muoja, suteikia skaitytojams gali
mybę pasidalinti patirtimi, bet ir 
tarnauja kaip tiltas lietuvių kilmės 
amerikiečiams, norintiems atrasti 
Lietuvoje savo šaknis? Tik pasi
džiaugti reikėtų, kad lietuvių kil
mės žmonės, nekalbantys lietu
viškai arba amerikiečiai, teigia
mai nusiteikę Lietuvos ir lietu
viškumo atžvilgiu, per vertėjus 
turi progą pasisakyti mūsų lietu
viškame laikraštyje! 

Zita Masley. Texas 

PEDAGOGINIS 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTAS 

Sveikinu lituanistinių mokyklų 
abiturientus, sėkmingai užbaigu
sius paskutiniuosius mokslo me
tus. Linkiu neatitrūkti nuo lietuviš
kos veiklos, daugiau ir visapu
siškiau pažinti mūsų Lietuvą. 

Norinčius toliau tęsti lituanis
tinius mokslus, kviečiu mokytis 
Pedagoginiame lituanistikos ins
titute Čikagoje, kuriame galėsite 
pagilinti lietuvių kalbos, 
literatūros, istonjos bei kultūros 

norėjo 

viršininkas, už mane metais vy
resnis. Jis gimęs New York'e. Va
žiuojame abu į Vilnių. Amerikos 
ambasadą. Rodome JAV pasus 
tenykščiam darbuotojui ir prašo
me vizų. Šalia buvęs vertėjas nu
sijuokė: „Kokios jums dar reikia 
vizos? Juk esate Amerikos pilie
čiai, turite pasus. Jei norite, nors 
ir šiandien pirkite bilietus ir skris
kite į Ameriką ar — Prancūziją, 
Vokietiją, Angliją..." Grįžęs na
mo, viską papasakojau saviš
kiams. Dukra tuojau pradėjo 
skambinti į avialinijas. Nuvažiuo
jame abu su Adolfu pirkti bilietų. 
Kasininkė klausia ar gerai moka
me anglų kalbą? Atsakome, kad 
— nė žodžio. Ji tik nusišypso ir 
sako: „Na ir drąsūs jūs, vyrai..." 
Panevėžyje turėjome pažįstamą^ 
mokytoją Eleną Vareikienę, girnusisjp 
C&agoie. Ji irg* tu-ąo Amerikos j 
rasą mokėjo angių kalbą. Pa-

•^ kalbėjau su ja. Ši irg j nusipirko bi* 
S?etą skrist* SJO pactu iėk&jvu. kaic* sr 
mes. i'Elena iš Amerikos buvo 

grįžusi su tėvais, būdama 12 m.). 
Mudu su Adolfu norėjome vykti 
kartu su žmonomis, bet joms am
basadoje nebuvo leista. Ameri
kos ambasadorius Vilniuje pa
sakė: „Dviese už 520 dolerių ten 
nepragyvensite. Geriau Ame
rikoje patys įsikurkite, o paskui 
Dasikviesite ir žmonas". 1993-ųjų 
balandžio 28 dieną mes, trys se
nukai — Elena, Jurgis ir Adolfas 
išskridome iš Vilniaus pro Frank
furtą—į NevvYork'a. New York'o 
oro uoste atėjo 11 valanda vaka
ro. Mūsų niekas nepasitiko. 
Tvarkdariai^ 
dime, es 
talpas, 
pro ša' 

giau. o aš — už klek prikl 
Tunu pažįstamų viežbutyjd, 
lėsitę pigiau pernakvoti". Pas? 
rėme sa bendrakeiejve -Eiee^ 

istorijos žinias. 
Gyvenantiems toliau nuo Čika

gos ar kitose valstijose, veikia 
neakivaizdinis skyrius. 

Rūta Kuncienė 
Čikagos Pedagoginio 

lituanistikos instituto direktorė 

Čikagos Pedagoginio lituanis

tikos instituto rektorių profe

sorių 

dr. Joną Račkauską 
— Šiaulių pedagoginio uni
versiteto Garbės daktaro 
vardo suteikimo proga. 

ČPL instituto dėstytojai 

šm , . -
tašykite mūras 
ktroniniu po^u: 

t>iciuiyslę#draygas.org 

REDAKCIJA 

LIGIJATAUTKUVIENĖ 
redaktorė 

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 
žurnalistė 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Lietuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ — MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

ALVIDA GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GIEDRIMAS 
www.Uthuanet.com 

ADOMAS TAUTKUS 
dizaineris 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500. 

Skambinti pirmadieniais, 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 9 v. r. iki 4 v.p.p. 

Rašyti adresu: 
4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL, 60629 

arba: P.O.BOX4102 
Wheaton, IL. 60189 

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas org 
bičiulyste @aol com 

..Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose, 
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse. 

Prenumeratą priima 
„Draugo" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui (26nr.) — $20 
metams (52 nr. l —$40 
\ Kanada,: 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
I I.ir t u i <ą I Europą: 
pusmečiui — $42 
metams — $80. 

http://www.Uthuanet.com
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„Pažadų... " 
atkelta iš 1 psl. 

Argi viską suminėsi, kai taip 
energingai ir kryptingai eita 
nusižengimų keliu! 

Skyrybos ženklo r e i k šmė 
Tačiau didžiausia grėsmė — 

tik jau ne R. Paksui, — jeigu 
Konstitucinio Teismo išvada 
bus palanki šiam Rusijos įta
kingų turtuolių, tokių kaip Ru
sijos energetikos magnatas, ar
timas Kremliui žmogus, Ana-
tolij'us Čiubais'as, užtariama
jam. Skaitytojas tikriausiai jau 
girdėjo apie A. Čiubais'o R. 
Paksui atsiųstą laišką, kuria
me jis liūdi dėl tokios apkaltos 
baigties. Po teismus ir prokura
tūras tampomą R. Paksą užjau
čia ir buvę Maskvos dūmos de
putatai Genadij'us Barygin'as 
ir Anatolij'us Zeludkov'as: „Ti
kėjomės, kad Lietuvos parla
mentarams užteks politinės 
išminties gerbti tautos valią, 
bet nugalėjo laikini politiniai 
interesai. Procesai, susiję su 
apkalta Lietuvos prezidentui, 
parodė, jog jauna respublikos 
demokratija — dar labai trapus 
instrumentas", — rašoma R. 
Paksui adresuotame laiške. Ka
žin, kokį laišką jie parašė savo 
šalies, neseniai perrinktam, 
prezidentui Vladimifui Putinui? 
Tikriausiai, džiaugiasi, kad Rusi
joje tiek daug demokratijos ir 
teisingumo. Na, o Rusijos poli
tiniai interesai Lietuvos atžvil
giu — niekam ne paslaptis. 

Kai tave giria tokie „demo
kratai", kaip A. Čiubais'as ir G. 
Barygin'as — kažkas negerai, 
todėl geriau apsimesti, kad 
apie jokius gynėjus nieko nesi 
girdėjęs: „Daug gaunu laiškų, 
bet kad būčiau gavęs iš Mask
vos — neprisimenu", — susilp
nėjusią atmintimi ne pirmą 

JAV LIETUVIAI 

kartą dangstosi R. Paksas. 
Taigi, po kurio žodžio sakiny

je — „išteisinti negalima nubaus
ti" Konstitucinis Teismas para
šys skyrybos ženklą? Kada pa
rašys? Šiandien? Rytoj, ar, kaip 
minėjau, „po pietų"? Visa kita 
mums, rinkėjams, nėra ypatin
gai svarbu. Visi kiti likę (iškri
tus visokiems parašų padirbi-
nėtojams) kandidatai nekelia 
nei ypatingų problemų, nei tei
kia ypatingų vilčių. Kaip vie
name draugiškame šarže pa
vaizduota: į Lietuvos preziden
tūrą Valdas Adamkus eina su 
JAV vėliava, Petras Auštrevi-
čius — su Europos Sąjungos, 
Kazimiera Prunskienė — su 
Rusijos, Vilija Blinkevičiūtė — 
su SoDros, Česlovas Juršėnas -
su SSRS. Tuo daug kas pasaky
ta. Tame šarže (ne kar ika
tūroje) priekyje pirmieji du, jie 
ir teikia didžiausių vilčių. Gaila 
tik, kad t a r p jų pasiklydę, 
skaudžiai apsijuokė konserva
toriai: „Deklaravę savo paramą 
pirma Valdui Adamkui, paskui 
(įkandin Viktor'ui Uspaski-
ch'ui) ir Petrui Auštrevičiui, 
dar vėliau — jiems abiem, o ga
liausiai — ėmę raginti pirmąjį 
kandidatą atsisakyti dalyvauti 
rinkimuose antrojo naudai, jie 
galutinai susimovė. Tad viešos 
V. Uspaskich'o patyčios iš jų, 
deja, yra visiškai teisingos ir 
pelnytos" (Audrius Bačiulis). 
Taip galima ne tik prajuokinti, 
bet ir pakenkti. Tėvynės sąjun
gos Krikščioniškųjų demokratų 
frakcija, kuriai vadovauja Ire
na Degutienė, atrodo, turi kito
kią nuomonę apie P. Auštrevi-
čių, nei jo bičiulis, Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) vadovas Andrius Kubilius. 
Po to, kai P. Auštrevičius spau
doje „Darbo partiją prilygino 
Tėvynės sąjungai, pavadino jas 
abi vertybinėmis, kurių pagrin

dinis siekis — stiprinti valsty
bingumą, mūsų frakcija labai 
susirūpino. Tai mus šokiravo... 
Mūsų frakcijos nariai klausė, 
kokia iš tikrųjų jo pozicija, ko
kiomis vertybėmis jis pats va
dovaujasi, jei drįsta lyginti Tė
vynės sąjungą su Darbo parti
ja", — sako I. Degutienė. 

Žodžiu, nei velnias, nei gegu
tė... Labai j au norisi, kad para
ma rinkimuose būtų kuo dides
nė. Nesvarbu, kas remia. Tokia, 
deja, visų renkamųjų nuostata. 

Šiek tiek pakeitęs seną sovie
t inių laikų anekdotą, dažnas 
būsimasis rinkėjas dabar sako: 
velniai nematė tuos kandida
tus , t a s partijas, svarbiausia, 
kad nekiltų kainos. Taigi! Par
duotuvėse dauguma maisto pro
duktų — jau brangesni 5-7 pro
centais, nors politikai ir val
dininkai įrodinėjo, kad įstojus į 
ES ta ip neatsitiks, bent jau ne 
ta ip greitai. Atsitiko. Kas dėl to 
ka l t a s? Premjeras Algirdas 
B r a z a u s k a s piktai įrodinėja, 
kad i r gamintojai, ir preky
bininkai prarado sąžinę, kad 
ka inas jie padidino nepagrįstai, 
neadekvačiai . Valdančiosioms 
partijoms kainų kilimas prieš 
rinkimus — peilis po kaklu. Bet 
pjauna jis, visų pirma, eilinius 
maisto, kuro produktų vartoto
ju s , kur ie laukia nesulaukia 
ben t adekvataus atlyginimų, 
pensijų padidinimo. 

Politikai dabar pamišę ne tiek 
dėl prezidento, kiek dėl europarla-
mento rinkimų. Jeigu jau aš atsi
dursiu Briuselio koridoriuose! Na 
ir kas, kad atsidursi? Štai ponas 
Vytautas Kvietkauskas, metus „pa
šlifavęs" Briuselio koridorius, net 
nežino, koks yra Europos Sąjun
gos biudžetas. 

Bet apie grumtynes, žadant Lie
tuvos žmonių gyvenimą gerinti ne iš 
Lietuvos, o iš Europos Sąjungos 
sostinės — kitą kartą. 

Ko trūko sūnui tėvams išsiskyrus 

Susipažinkime: kunigas Eugenius Gerulis 

Popiežius Jonas Paulius II (dešinėje) ir kun. E. Gerulis. 
Nuotrauka iš asmeninio albumo. 

Keletą mėnesių spausdinome 
galvosūkius — žodžių spėlioji
mą, kuriuos mums parengė Flo
ridoje gyvenantis kunigas Euge
nius (taip rašo jis pats) Gerulis. 

Pasinaudodami įvairia litera
tūra, supažindiname ir mūsų 
skaitytojus su turtingos bio
grafijos žmogumi. 

Gerulis Eugenijus (g. 1922m. 
balandžio 28 d. Alytuje), evan
gelikų reformatų kunigas, žur
nalistas, visuomenės veikėjas. 
Teologijos daktaras (1983). 
1941 baigęs Biržų g-ją, dirbo 
amatų ir prekybos mokyklose. 
Vėliau studijavo mediciną 
VDU. 1944 m., pasitraukęs iš 
Lietuvos, med. studijas tęsė Vo
kietijoje, Pabaltijo universitete; 
buvo šio u-to estų, latvių ir lie
tuvių krepšinio rinktinės kapi
tonas. 1949 metais persikėlęs į 
JAV, baigė med. kursus, dirbo 
Čikagos, IL, fabrikuose ir 
braižyklose. 1950 metais įstei
gė liet. evangelikų žrn. „Mūsų 

sparnai", ilgą 
laiką buvo jo 
r e d a k t o r i u s . 
1 9 5 8 — 1 9 8 5 
m.dirbo Či
kagos rotušės 
i n ž i n e r i j o s 
t e c h n i k u . 
D i r b d a m a s 
(1952—1984) 
studijavo: Či
kagos Loyola 
u n i v e r s i t e t e 
žurna l i s t iką , 
Čikagos Loo-
po kolegijoje 
retoriką, Lo-
redo Psicho-
r ien to logi jos 
inst i tute psi

chologiją, Moo-
dy Bible insti
tu te (Čikaga) 

teologinę pedagogiką, Christian 
Internat ional universi te te 

(Phoenbc, AZ), Loyolos institute 
ir Trinity teologijos seminarijo
je Newburge, IN, filosofiją ir 
teologiją. 1978 įšventintas į 
kunigus ir iki 1985 metų — Či
kagos Lietuvių evangelikų re
formatų kunigas. 1980 metais 
Vašingtone, DC, invokacine 
malda pradėjo JAV Kongreso 
atstovų rūmų sesiją. Trinity 
teologijos seminarijoje apgynė 
doktoratą „Maldos esmė". 
Išrinktas evangelikų reformatų 
kurator iumi. Buvo lietuvių 
evangelikų reformatų-presbi-
terionų Bažnyčios sinodo pir
mininku bei sekretoriumi. Vie
nas iš lietuvių evangelikų tary
bos steigėjų, Skautų brolijos 
evangelikų dvasios vadas. Vie
nas iš Čikagos Donelaičio 
m—los steigėjų ir pirmasis tėvų 
k- to pirmininkas. Ilgametis lie
tuvių tautinių kapinių prezi
dentas, ekumeninio būrelio 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 

Palyginę tėvų skyrybas išgy
venusių devynių jaunuolių pa
sakojimus, pastebime skirtumą 
tarp tų, kurie jas išgyveno bū
dami maži ir tarp paauglių ar 
vyresnių jaunuolių. Pastarieji, 
kuo ilgiau patyrė kartu tebegy
venančių tėvų nesantaiką, tuo 
laimingesni buvo, kai tėvai, pa
galiau, išsiskyrė ir į namus atė
jo ramybė (apie jų patirtį jau 
svarstėme). 

Tėvų skyrybos mažiems 
vaikams palieka gilesnes psi
chologines žaizdas. Iš šešių 
pasakojimų dabar panagrinė
sime trijų vaikinų, o kitą kartą 
— trijų merginų pasakojimus ir 
juos palyginsime. 

Truko tėvo... truko motinos 
Vaido patirtis būdinga: „Tė

vai išsiskyrė, kai man buvo 
treji metai. Tėvas gana dažnai 
lankydavosi. Kai būdavau su 
motina, trūkdavo tėvo. Kai bū
davau su tėvu, trūkdavo moti
nos. Tada labai norėjau, kad tė
vai gyventų kartu. Tada norė
jau su abiem tėvais konfliktuo
ti, tikėdamasis, kad tai bus prie
žastis jiems vėl gyventi kartu 
dėl manęs. Bet visi tie nesutari
mai ir ginčai labiau skaudino ma
ne patį, negu juos. Tik, kai pa
augau, supratau, jog neįmano
mą, kad tėvai gyventų kartu. 
Gyvendamas su motina paty
riau jos meilę ir rūpinimąsi... 
todėl jos negalima įskaudinti. 
Visiškai priešingi mano santy
kiai buvo su tėvu. Mūsų ben
dravimas mane sutrikdydavo. 
Jam nepatiko tranki roko muzi
ka, kurios klausiausi, suplėšyti 
džinsai ir išlindę marškiniai, 
kuriuos nešiojau, mano pažiū
ros ir kalba. Gal ir ne viską aš 
teisingai sprendžiau ir dariau, 

įkūrėjas. 
Dainavo Čikagos operos chore. 
1985 persikėlė gyventi į St. 

Petersburgą, FL. Įsteigė ir glo
boja liet. evangelikų parapiją. 
1987m. Vatikane atstovavo pa
saulio liet. evangel ikams. 
1991—1992 metais studijavo 
tapybą St. Petersburgo dailės 
m-loje , il iustravo žurna lus . 
1993m. įteikė Popiežiui Jonui 
Pauliui II savo paties nutapytą 
Popiežiaus motinos portretą. 
Bendradarbiauja liet. spaudoje, 
rašo straipsnius teologijos, dai
lės, teatro, literatūros temomis. 
Dalyvavo „Amerikos balso" lai
dose. Apdovanotas Liet. protes
tantų s-gos Kristaus kryžiumi 
(1982), skautų ordinu. 

(Jungtinių Amerikos Valstybių lietu
viai . Biografijų žinynas, I t. A-M. 
Mokslo ir Enciklopedijų Leidybos Ins
t i tu tas . Vilnius 1998 298 psl.) 

Kai kalbinau kun. Eugenių 
Gerulį, su jo biografija nebuvau 
susipažinusi. Tad kalbėtis ir 
užduoti klausimus (raštu) buvo 
nesudėtinga. 

Gerbiamas kunige, kaip Jums 
kilo mintis — skelbti žodžių 
ieškojimo užduotis? 
E.G. Tam buvo dvi priežastys. 
Viena, kad mūsų poilsiaujan
čios smegenys neapsamanotų. 
Žodžių ieškojimas — tai mank
šta mūsų smegenims! Antra — 
trokštu , kad mūsų j aun imas 
praplės tų savo lietuvišką 
žodyną. 
Gal ne visi žino, kad Jūs esate 

nutapęs popiežiaus Jono Pau
liaus II motinos portretą. Pa
pasakokite plačiau. 
E.G. Dauguma žmonių nežino, 
kad Popiežiaus motina buvo lie
tuvė. Norėdamas šią „tylą" pra
laužti , sumaniau nutapyti alie
jiniais dažais Popiežiaus moti
nos portretą ir jį padovanoti 
pačiam Popiežiui. 

Kaip sužinojote, kad Popie-

bet niekinti, ignoruoti ir nepri
imti to buvo blogai: tai gniuždė 
paauglį, sunkino jo ieškojimus. 
Tėvas visada pabrėždavo mano 
trūkumus, visiškai nepastebė
damas teigiamų savybių. Mes 
esame svetimi. Manyje liks 
spraga, kurios niekas negalės 
užpildyti". 

Kai sūnui vos treji, o tėvai 
išsiskyrė, vaikas pasigedo tai 
vieno, tai kito. Vaikas, ypač 
berniukas, neretai protestuoja 
prieš išsiskyrusius tėvus, rei
kalauja jų dėmesio. 

Paauglystėje artimesnė tapo 
motina, kuri priėmė (turbūt, 
pataikaudama) jo paaugliškus, 
paviršutiniškus, savęs „pabrė
žimus", o kritikuojančio tėvo jis 
daugiau „nepasigedo". 

Nebuvo, kas išklauso 
Tito patirtis kitokia: „Šeimo

je augau vienas ir atrodė, kad 
visas gyvenimas eina savo 
vėžėmis. Bet visa, kas buvo 
gražu, greitai baigėsi. Šeimoje 
prasidėjo nesutarimai. Motina 
kažkur dingdavo. Kai ji grįž
davo, tėvas jos „laukdavo", kad 
galėtų primušti. Aišku, kliūda
vo ir man... Buvau mažas ir at
viras. Reikėjo, kad kas nors su 
manimi kalbėtųsi. Iš tėvų 
sulaukdavau ne išklausymo, 
bet diržo. J kailį gaudavau vos 
ne kiekvieną dieną už men
kiausią pražangą. Taip daryda
mi tėvai nutraukė tą ryšį, ku
ris buvo tarp jų ir manęs. Pasi
dariau užsidaręs, nervingas. 
Užmigdavau su klausimu: „Už 
ką rytoj mane muš?" Su tokiu 
pačiu klausimu ir atsikelda-
vau(...) Mano tėvai išsiskyrė. 
Tikrai nežinau dėl ko, nes tai 
įvyko gana seniai, aš to nepri
simenu, su tėvu apie tai mažai 
kalbamės. Gal mažai kalbame 

dėl to, kad mano motina mirė. 
Mirė, kai man buvo penkiolika 
metų. Mažai lankydavosi na
muose. Likome dviese su tėvu. 
Tarp mūsų santykiai pradėjo 
po truputį normaleti". 

Šis atvejis — daug retesnis. 
nes tėvų išsiskyrimo priežastis 
— ne tėvas, bet motina. Titas 
patyrė abiejų tėvų dėmesio sto
ką dar iki skyrybų. Skyrybų 
neigiami padariniai lydėjo jį 
ilgai. Jis trumpai pamini, kad 
pats pradėjo ieškoti savęs, bai
gęs vidurinę mokyklą. 

Buvau vadinamas našlaičiu 
Su Gyčiu mes esame gerai su

sipažinę — svarstėme jo santy
kius tiek su motina, tiek su 
tėvu. Dabar tenka pasvarstyti, 
kaip jis buvo paveiktas tėvų 
skyrybų. Pasakojimo pradžioje 
jis rašė, jog „tai mano skau
dūs išgyvenimai". O faktai to
kie: „Kai man buvo dveji metai, 
tėvai išsiskyrė. Mama pasiliko 
mano sesutę, o tėtė — mane. 16 
metų aš gyvenau kartu su tėte 
ir jo tėveliais, o 8 metus ne
pažinau tikros savo mamos ir 
sesutės. Man mama buvo mo
čiutė. Atsimenu, dar būdamas 
10 metų, mokykloje buvau vadi
namas našlaičiu". Gyčiui dėl to 
buvo labai skaudu. Tad apsi
sprendė susirasti mamą. Susi
tikimas abiems pažadino daug 
jausmų. Ryšį palaikė ir toliau 
telefoniniais pokalbiais bei 
susitikimais. Su laiku apsipra
to, o vėliau, iškilus pasaulė
žiūriniams skirtumams, ryšys 
susilpnėjo. Tėtė sūnumi nesi
domėjo, bet Gyčiui vis svarbes
nis darėsi ryšys su naujai 
atrastu Dievu. 

Išvados 
Šie trys atvejai iliustruoja ke

letą svarbių, sūnų patirtų, trū
kumų dėl tėvų skyrybų. 
1. Sūnūs nesitenkina vienu 

gimdytoju. Išsiskyrus tėvams, 
kiekvienas vaikas norėtų turėti 
juos abu. Vaidas buvo aiškiau
sias: savo elgesiu tiesiai pro
testavo prieš tėvų skyrybas. 
Titas jautė žalą dar tebegyven
damas su besikivirčijančiais tė
vais; po skyrybų jau buvo susi
taikęs su faktu, kad neturės ar
timo ryšio su jais. Tik Gytis ne
jautė mamos stokos, nes turėjo 
gerą pakaitalą — močiutę, bet 
nejautė jos trūkumo tik iki tol, 
kol vaikai nepravardžiavo jo 
„našlaičiu". 
2. Gyčio atvejis parodo vaiko 
ilgesį tam gimdytojui, kurio po 
skyrybų ilgą laiką nėra kartu. 
Kai tas ilgesys yra patenkina
mas, jis gali atslūgti, ypač kai 
realus (ir kartais — nuvilian
tis) pasigendamojo vaizdas pa
šalina įsivaizduotą romantiš
kumą. 
3. Tėvų kivirčų ir skyrybų 
trūkumai palieka žymes, ku
rios nelengvai atitaisomos. Vie
ni vaikai (Titas) suranda ben
draamžių draugų, kiti ( Gytis) 
— gaivinantį šaltinį ryšyje su 
Dievu. 

žiaus motina buvo lietuvė? 
E.G. Iš Albinos Balienės buvau 
pasiskolinęs gausiai iliustruotą 
didelę knygą anglų kalba, 
skirtą dabartinio Popiežiaus 
biografijai. Ten ir rašoma, kad Po
piežiaus motina buvo lietuvė. 

Apie jos lietuvybę pasakojo 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
kuriam apie Popiežiaus tėvų 
vestuves, įvykusias Vilniuje, 
papasakojo EMILIJOS KAČE-
RAUSKAITĖS giminaičiai. Iš
girdus šią svarbią naujieną, 
man kilo graži mintis, kad toje 
vietoje, kur įvyko Popiežiaus 
tėvų santuoka, galėtų būti at
minimo lenta! Laišku aš atsi
klausiau Popiežiaus, ar palai
mintų tą lentą? J i s atsiliepė, 
kad kol gyvas, tos garbės ne
siekia. Man atrodo, kad atmini
mo lentos idėją galėsime rea
lizuoti gal po kokių 10 metų. Tą 
lentą matyti Vilniaus Kate
droje turistams bus labai 
įdomu! Popiežiaus tėvas Vai-
tyla buvo sulenkėjęs rytprū
sietis. 

Vatikane ekumeniniam po
kalbiui esu su Popiežiumi susi
tikęs du kartus. Tada Jam 
įteikiau dovaną — kunigo dr. 
Algirdo Jurėno lietuvišką Šv. 
Rašto vertimą. 

Kas, Jūsų nuomone, BIČIU
LYSTĖJE yra tinkama ir ne
tinkama? 
E.G. Broliškai sveikinu BIČIU
LYSTĘ už modernėjančias žur-
nalizmo pastangas. Linkiu 
Jums neskelbti astrologijos ir 
jos Zodiako ženklų. Stebiuosi, 
kad iki šiol dėl šio gėdingo 
reikalo mūsų hierarchija vis 
dar tyli... 
(Žiūr LIET ENC 1:324-325 ir 35 108-109). 

Ačiū Jums už pokalbį ir 
galvosūkius. L.T. 

Kaip jau minėjau, mūsų 
pokalbis vyko susirašinėjant. j iš
sakytus kunigo priekaištus dėl 
spausdinamo Zodiako, atsakau: 

„Astrologijos mokslas egzista
vo anksčiau, nei astronomija. Kai 
viduramžiais Vatikane nebuvo 
astronomo, ant laužo buvo degi
nami ir apšaukiami eretikais visi 
mokslininkai, kurie teigė, kad Že
mė, mūsų planeta, apvali, kad ji 
sukasi ratu... 

Kryžiuočiai ėjo j Lietuvą, žudy
dami ir degindami, siekdami ją 
užkariauti su Popiežiaus palai
minimu... 

Šiais, modernėjančiais laikais, 
kai skraidome lėktuvais, kalba
mės bevieliu telefonu, žiūrime 
televizijos laidas iš viso pasaulio, 
kai mokslininkai tyrinėja plane
tas, esančias taip toli, jog atstu
mas iki jų matuojamas šviesmečiais, 
kas gali pasakyti, kad senasis ki
niečių ar japonų mokslas, parem
tas astrologija, yra melas, prieš
taraujantis kam?! 

Mes tikime j Viešpaties Dievo 
buvimą, tačiau kiek tikėjimų jj iš
pažįsta skirtingai? Argi pasaulyje 
egzistuoja tik vienas tikėjimas? 
Šiandien krikščionimis save pri-
pažjsta ne tik katalikai, bet ir pro
testantai, liuteroną, ortodoksai... Ar 
jie yra kitokie žmonės? 

Dovanokite, Jūsų noras, reikala
vimas uždrausti, neskelbti Zodiakų, 
man primena sovietų sistemą, kun 
vadovavosi pnevartos metodais. 

Manyčiau, kad yra daug dides
nių problemų katalikų pasaulyje, 
apie kurias, deja, mažiausiai kal
ba hierarchija... 

Zodiakas tėra tik pramoga, kuri 
patinka daugeliui skaitytojų. Jei 
mes siekiame išplėsti jų ratą, tu
rime atsižvelgti ir j jų pageida
vimus. 

Pagarbiai. 

Ligija Tautkuvienė 

GYVENIMO ISTORIJA 
Atkelta iš 2 psl. 

važiuojame. Prie viešbučio taksis
tas paprašė sumokėti 99.50 do
lerius. Vėliau sužinojome, kad iš 
oro uosto iki to viešbučio, kur jsikū-
rėme, kelionė taksi kainuoja 32 
dolerius. Taksistas š mūsų paėmė tris
kart brangiau. Apsigyvenome kam
baryje, kur buvo dvi lovos. Aš su 
Adolfu miegojome vienoje lovoje, o 
Elena — kitoje. Mokestis už parą 
buvo 60 dolerių. Gyvendami vieš
butyje, atsitiktinai suradome anglų-
lietuvių kalbos vertėją. Susikro
vėme į taksi savo lagaminus ir nu
važiavome j Imigracijos tarnybą. 
Ten didžiules eiles. Mūsų vertėjas 
irgi nežinojo, kur turėjome kreiptis. 
Jstaigos tarnautojas paaiškino, kad 
važiuotume į Valterį. Kai ten nuvy
kome, buvo jau pusė penkių po 
pietų, o čia dirbama iki penktos 
valandos. Per vertėją viršninkui 
aiškiname, kad atsidursime gatvė
je, neturime kur dėtis Viršininkas 
paliko po darbo tris tarnautojus Jie 
mums užpildė daug dokumentų. 
Kiekvienam iš mūsų buvo duotas 
čekis po 255 dolerius ir po 17 do
lerių — grynais. Paaiškino, kad sa
vaitei skirtas viešbutis. Vėl krauna-
mės lagaminus į taksi Vakarop at
vykstame j „Allerton" viešbutj. Su
mokame išduotais čekiais. 1993-
ųjų gegužes antroji buvo sekma
dienis. Nuėjome j Katalikų baž
nyčią, kurioje pamaldos buvo lai
komos anglų kaiba Čia sužinojo
me, kur yra Lietuvių Aušros vartų 
bažnyaa. J — Manheten'e. Nuvyks
tame tenai. Po pamaldų susipaži
nome su netoliese gyvenusiais lie
tuviais Toji bažnyčia nuo mūsų 
viešbučio buvo maždaug už 4 kilo
metrų. Iš jos parėjome pešti per 40 
minučių. Kol gyvenome viešbutyje, 
į ją sekmadieniais eidavome pešti. 
Gegužes trečiąą socialiniame sky
riuje nusifotografavome ir mums 
buvo išduotos !D kortelės Po ketu
rių dienų vel atėjome čia Kiekvie
nas gavome čekius — po 255 do
lerius, sumokėti už viešbuti ir mais
tui — po 24.50 dolerius Dar po 

trijų dienų užpildėme blankus pa
šalpoms. Be kitų dokumentų rei
kėjo turėti ir originalų gimimo liudi
jimą. Aš neturėjau tokio dokumen
to originalo. Mano brolis gyvena 
Pittsburgh'e. PA. Jam paskambi
nau ir paprašiau, kad paimtų met
rikus iš tos bažnyčios, kurioje bu
vau krikštytas. Socialiniame skyriuje 
buvo užpildyti dokumentai dėl pa
šalpos. Paskui čia kiekvienas ga
vome talonus maistui už 111 do
lerių. Tame viešbutyje gyvenome 
du mėnesius. Vėliau mums buvo 
skirtas trijų kambarių ir virtuvės bu
tas, už kurį reikėjo mokėti 650 do
lerių per mėn. Dar 4 mėnesius už 
butą mokėjo Velferis (VVelfare). 
Nuo mūsų atvykimo. įskaitant Ir vieš
butį, šešis mėn. mokėjo valstybė, 
paskui jau — patys. Maždaug po 
dviejų mėnesių pradėjome gauti 
pašalpas — po 520 dolerių per 
mėnesį. Po poros metų gavome 
butus: aš — Kvince, o Adolfas ir 
Elena — Bronxe Mano butas la
bai geras — du dideli kambariai ir 
virtuvė 11 aukštų name. kur gyve
na 240 šeimų. Čia ištisą parą bud 
sargyba Nuomos mokesčiai per 
mėn — 241 doleris. Iki artmtausios 
geležinkelio stotelės nueiti — tik 10 
minučių. 1995 m. gegužės 19 d 
sulaukėme savo žmonelių — Sta
sytės ir Valytės. Atvyko ir Elenos 
dukra su anūku. 

Dabar abu su žmona gauname 
pašatoas. esame patenkint gyvenimu 
Amerikoje. Gydymas nekainuoja, 
nes už jj moka draudimas 

Dažnai prisimenu mokytojo Bro
niaus Antanaičio, su kuriuo 5 sa
vaites praleidome vienoje kame
roje, kaip politiniai kalimai, žo
džius: ..Nenusiminkime. Jurgiau, 
nes Dievulis padalijo — vieniems 
nueidamas, kitiems — pareida
mas". Dabar aš jaučiu, kad man 
Dievulis padalijo pareidamas — 
senatvėje aprūpino geru gyve
nimu. 

Pabaiga 

Spaudai parengė 
Stefa Tamoševičiene 



SEKMINES 
Atkelta į 1 psl. 

išeivijos tautinių šokių grupės). 
Suvalkijoje ir Dzūkijoje 

kiekvienas piemuo stengėsi kuo 
anksčiau išginti savo bandą ir 
užgriežti „Sekminių rageliu". 
Ir čia — kas pirmutinis už-
grieš, to karvės duos daugiau 
pieno. Ryte karves paplakdavo 
beržine rykštele, buvo tikima, 
kad tada jos negulinės, geriau 
ganysis ir duos daugiau pieno. 
Tokie būrimai rodo lietuvių ti
kėjimą magiška žaliosios ša
kelės jėga. 

Sekminės — ne tik piemenų 
šventė. Suaugę samdiniai pasi
darydavo alaus, kuriuo vaišin
davo savo šeimininkus. Ir šei
mininkai stengdavosi Sekmi
nių rytą samdinius gerai ir ska
niai pamaitinti . Dažniausias 
valgis — virtiniai, pyragėliai su 
lašinukais, varškėčiai, kiti re
tesni valgiai. Už nupintus vai
nikus karvėms, papuoštus ža
lumynais vartus, duris, šeimi
ninkai duodavo samdiniams pi
nigų — sekminpinigių. 

Susitikimai 

Aukštaitijoje šei
mininkai po pietų ei
davo „rugelių lan
kytų", dainuodavo 
„paraginęs dainas", 
vaišindavosi ir šok
davo parugėse, tikė
damiesi geresnio 
derliaus. 

Per Sekmines bu
vo toks paprotys — 
suptis sūpuoklėse, o 
apie Kupiškį sureng
davo jaučių badyti-
nes. Stipriausias ir 
visus nugalėjęs jau
tis buvo vadinamas 
„viršininku", an t ras 
savo s t iprumu — 
„antraviršiu", o tre
čias — „trečiavir-
šiu". 

Daug reikšmes per Sekmines 
buvo ski r iama vandeniu i : 
švęstu — šlakstydavo laukus , 
kad nebūtų kenksmingų 
vabalų, o upes ir tvenkinius — 
kad žmonės neskęstų. Buvo ti
kima, kad iki Sekminių, kol 
nebus pašvent in tas vanduo , 
maudytis negalima. Tada jokios 

UlclUVdiLCb. 

ligos ir piktos dvasios neprisi
kabins. 

Svarbiausias Sekminių val
gis buvo kiaušinienė. 

Parengė 
Ligija Taukuvienė 

f Pagal LE, Boston, 1968) 

Po koncerto-minėjimo svetinguose Marijos Remienės namuose. Nuotraukoje: (iš kairės) Mindaugas Jankauskas. Biru-
žtė Zalatorienė, Virginija Žukauskienė. Jonė Bobinienė. Rūta Kuncienė. Mėta Gabalienė. II e.:Vytenis Kunca ir Egidijus 
Stancikas 

Kalendorius 
Vardadieniai gegužės 

2 5 d . — birželio 1d. 

Antradienis, gegužės 25 d. 
Alvyra, Almantas, Danutė, Dan
gira, Dangiras, Grigalius, Ur
bonas. 

Trečiadienis, gegužės 26 d. 
Algimantas, Eduardas, Milvy
de, Nerimantas, Vilhelmina. 

Ketvirtadienis, gegužės 27 d. 
Augustinas, Brunonas, Elina, Ge
nadijus, Leonora. Virgaudas, Žy
mante. 

Penktadienis, gegužės 28 d. 
Jogirdas, Jus tas , Kaunas, Ri
ma. 
Šeš tadienis , gegužės 29 d. 
Algedas. Erdvile. Magdalena, 
Mažrimas, Teodozija. 

Sekmadienis, gegužės 30 d. 
Ferdinandas, Joana (Žana), Jomi-
lė, Normantas, VyBaudas. 

Pirmadienis, gegužės 31 d 
Angelė (Anelė), Gintautas , 
Petronėlė. Rimvilė. 

Antradienis, birželio ld. 
Galinde, Jogaila. Just inas. 
Juvenmoijus, Konradas. 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 
G e g u ž ė s , b i r ž e l i o 

m ė n e s i a m s 
Gegužės 30 dieną -

SEKMINĖS 

Eglė prieš lietų pakelia sakas. 
Jei vakare atšilo - bus lietaus. 
Je giedrą dieną miške matyti mažai 

skruzdėlių, oras netrukus pabjurs. 
Jei po lietaus grdisi duslus aidas, 

blog orai greitai nesibaigs. 
Jei maži paukšteliai slepiasi lizduos, 

netrukus lis. 
Jei oro temperatūra nekinta visą 

cleną. pabjurę orai laikysis dar keletą 
darai 

Nuo seno pastebėta - jei pirmąsias 
dvi birželio dienas lyja. tai visas 
mėnuo bus sausas 

Obuoliai ir raudonieji burokėliai 
padeda iš organizmo pašalinti 
sunkiuosius metalus. 

Sergantiems dezinterija, pata
riama gerti gervuogių šakelių nuo
viro. 

Sergant>ems cukriniu diabetu, pa
tariama reguliariai gerti rūgštynių 
šaknų nuoviro. 

Sergantiems osteochondroze, 
patariama dažniau gerti bruknių 
lapų arbatos 

Raudonųjų burokėlių sulčių pa
tariama gerti sergantiems hiper
tenzija bei besiskundžiantiems vi
durių užkietėjimu 

Vynuogių sultys mažina choles
terolio kiekj kraujyje, todėl jų pata
riama gerti sergantiems širdies ir 
kraujagyslių ligomis 

MŪSŲ AKYS 

Pasak kinų liaudie* medicinos 
žmovų, jei norite gerai matyti, 
valgykite arachiso riešutų. 
Juose gausu vitamino B. 
reikalingo akies nervo darbui. 

Akių regėjimą patariama ge
rinti dar vienu, kiek neįprastu 
būdu: kartą per dieną po lie
žuviu {lašinkite 5 lašus česna
ko sulčių. 

MŪSŲ PLAUKAI 
Kad plaukai greitai augtų ir 
butų vestus, Juos prieš plo
vimą ištrinkite deguto ir aiyvų 
aliejaus (lygiomis dalimis) mi
šiniu. 

| suplaktą žalią kiaušinį įla
šinkite 2-3 lašus vitamino A, 
Įpilkite 2 valgomuosius šaukš
tus acto bei suberkite 50 g. su
tarkuoto vaikiško muilo. Visus 
komponentus kruopščiai su
maišykite ir šiuo mišiniu iš
plaukite galvą. 

Jei galvos oda riebi, ją ir 
plaukų šaknis {trinkite 10 dalių 
spiritiniu medetkų antpilu ir 1 
dalies ricinos aliejaus mišiniu. 
Jei galvos oda sausa, ricinos 
aliejų su spiritiniu vaistinių 
medetkų antpilu sumaišykite 
lygiomis dalimis ir {trinkite 
šaknis. 



GEGUŽĖS 25 d. BlČtULYSTE 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 
VISŲ 

KALN, 
Zodiakas 
Dvyniai 

gegužės 21 - birželio 21 
' ^ f * - * • *••• 

Importers & Di5tri)utorsclRneliqiioiS2tfti Imported Beers 
(773) 278-4848 

Dvynių ženklas vaizduojamas 
jvairiais pavidalais: dažniausiai 
vienodo stoto ir tos pačios spal
vos, arba vienas šviesus, kitas 
tamsus, vienas raudonas, kitas 
mėlynas, vienas galva j dangų, 
kitas galva žemyn ir t.t. 

Dualumas, žmogaus vidinis 
prieštaravimas, iš vieno taško 
jžvelgiamos dienos ir nakties vie
novės, šviesos ir tamsos vieno
vės, simbdis. Svarbiausia — har
monijos, pusiausvyros simbolis. 

Dvynių ženklas yra oro ženk
las, teigiamas (vyriškas) ir pa

slankus. 
Dvynių ženklas prasideda pa

vasariui baigiantis, vasaros pra
džioje. Tai labai romantiškas lai
kotarpis. Dvynių ženkle gimu
siems žadama naujų pažinčių, 
širdies virptelėjimų... 

Vedusieji gali nesutarti iki bir
želio pabaigos, bet vasarai jpu-
sejus viskas susiklostys palan
kiai ir diskusijos, nesutarimai pa
sibaigs gana taikiai. 

Rašykite mum'. 
ehkircmmm ptišM. 

PRIIMAME REKLAMĄ. 
Galime sukurti reklaminį 

skelbimą, logo. Asmeni
niai skelbimai priimami 
nemokamai. 

^™»>5CIK«KK«:- :4»C 

P^žįlčių KLUBAS 
Z O D I A K A S 

ŽODŽIŲ SPĖLIOJIMAS 
Nugalėtojas — Kazys Skaisgirys 

,.Dėka kun. E.Gerulio keletą mė
nesių sukome galvas, spėliojome 
žodžius. Pailsėjome ir vėl galėtu
me tęsti „smegenų darbą", — rašo 
Elena Kairienė ir New York'o. 

Praeitame konkurse-žaidime ak
tyviausiai dalyvavo, daugiausiai 
užduočių išsprendė, čikagietis Ka
zys Skaisgirys. kuriam ir atiteko 
pagrindinis ..Bičiulystės" prizas. 
Sveikiname nugalėtoją! 

Kitame numeryje, kuris išeis tik 
birželio 8 d., paskelbsime prizi
ninkus. O dabar, tęsdami konkur
są, siūlome naują užduotj. 

Parašykite 50 žodžių, kurie 
baigiasi galūne — vė ir 60 
žodžių su galūne — ra. 

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

42. Moteris, išsiskyrusi, 55 m., 
išsilavinimas spec. vidurinis, neap
sirūpinusi gyvenamuoju plotu, dvi 
savarankiškos dukros. 

Mėgsta gamtą, šeiminin
kauti. Norėtų susitikti nuoširdų. 

paprastą, vyresnio amžiaus vy-
riškj rimtai draugystei. 

..Myliu žmones, myliu gamtą. 
Gera gyventi šiame pasaulyje, 
bet dviese būtų dar geriau. Lau
kiu skambučio arba laiško." 

Rašyti : Liudgarda B. 
4332 Woodview Ln. 
Racine, Wl 53404 
Skambinkite tel.: 262-639-

4372, kviesti Lu. 
Redakcijos prierašas: ne

saugojame ir neperduodame pasi
skelbusiųjų telefonų ar adresų Skel
biame tokj tekstą, kokj atsiunčiate. 

Galvosūkis 
Iš šešiolikos degtukų (žr piešini) 

padaryta strėlė 
a) Perdekite degtukus taip. kad gau
tumėte 8 lygius trikampms. 
b) Perdekite 7 degtukus taip, kad 
gautumėte 5 lygius keturkampius-. : 

< 

/ / / / / 

\ \ \ \ 

Atsakymas 

Aštuonis degtukus sudėkite taip. 
kad susidarytų viena% ašUtoma 
kampis. du kvadratai fr aštuoni tri
kampiai — visi vienoje $Jųro|Qį 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

Iškirpk ir išs iųsk 
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai 

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

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

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

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

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

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr.^ 

9. Skelbimo tekstas 

Jūsų vardas, telefono Nr . adresas, kurį norite paskelbti 




