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SVETIMOJE PADANGĖJE 
NEMALONU, NE... 

Albina Blažytė -Baranauskienė 

Šiais laikais žmonės daug ke
liauja. Vienus vilioja kalnai, kitus 
— jūra, saulė, tretiems rūpi ap
lankyti gimines, draugus ir pa
žįstamus, pamatyti naujus mies

tus, pasivaikščioti po muziejus. 
Žmogui reikia pabėgti nuo kas
dienybės, atitrūkti nuo įprastos 
aplinkos. Tai sveika, malonu, 
naudinga. 

1989 -1991 m. Lietuvoje atsira
do nauja kelionių rūšis — žmo
nės keliavo j Sibiro tolimiausius 
užkampius, artimųjų palaikų par
sivežti... Sibire daug žmonių, ne
išlaikiusių žiaurių tremties gyve
nimo sąlygų, mirė, ten ir liko pa
laidoti. Šios kelionės nebuvo 
mielos, bet labai reikalingos, be
galo varg inančios, skausmin
gos. Tai teko patirti ir mums ke
turiems, vykusiems j Irkutsko sritj, 
Alzamajaus miestelj, kur prieš 
31- erius metus kapinaitėse buvo 
palaidotas mano brolio Boleslovo 
ir jo žmonos Augutės Blažių dvie
jų metukų sūnelis Romukas. Mes 
su vyru Augutei tik padėjome at
likti šią pareigą. Dar norėjome 

pamatyti vietas, kur devynerius 
metus vergavome, stengėmės 
išgyventi. Ketvirtoji moteris, Ve
ronika Vaičaitytė, mūsų bendra
keleivė, vyko j tą pačią pusę (Ve-
siolos gyvenvietė) parsivežti 
tremtinio tėvelio palaikų. Vfsi rū
pinomės, ar pavyks surasti ka
pus, ar laimingai grjšime. 

Keliauti buvo sunku. Traukiniai 
perpildyti. Teko persėsti Maskvos 
Rygos stotyje, vėliau Krasno
jarske. Visur laukėme po 6 -8 va
landas. Teko lakstyti nuo vienos 
kasos prie kitos. Stotyse — žmo
nių grūstis, karšta, tvanku (rug
pjūtis). Alzamajaus stotj pasie
kėme naktį. Viešbutyje vietų ne
gavome. Kiek prisnūdę stoties 
kampe, vos auštant, leidomės 
ieškoti kapinaičių. Augute nepa
jėgė ilgiau laukti — motinos širdis 
skubėjo atrasti sūneiio kapą. Ka
pinėse ašarotos motinos akys 
ieškojo kapo tarp didžiulių me
džių, krūmų, suvirtusių kryžių. 
Aukšta rasota žolė trukdė skaityti 
išblukusius užrašus. Kai kur po 
kojomis mėtėsi metaliniai kapų 

Fremtiniai Kazachstano stepėse. 1991 m. Nuotrauka iš dr.Dalios Kairiūkštienės asmeninio albumo. 

vainikai, keldami nemalonų braš
kėjimą. Augutė buvo nebesukal
bama — taip ji skubėjo, veržėsi j 
kapų gilumą. Tarp šabakštynų 
užtikome įstrigusią ožką. Šeimi
ninkai, ko gero. jos nepasigedo. 
nes gyvulys buvo visai nusika
mavęs. Teko ją išlaisvinti. 

Tik po gerų dviejų valandų, vi

sai peršlapę nuo rasos, pagaliau 
aptikome kapą. Metalinis kryžius, 
nors sukrypęs, dar laikė tentelę su 
užrašu: „Romas Biažys, 1956-
1958". Motinos jausmus sunku 
atpasakoti. Suklupusi, dreban
čiomis rankomis draskė šiurkščią 
žolę, glostė žemę, vaitojo... Lai
kas ne visas žaizdas užgydo.' 

Pagaliau balti smulkūs kauleliai 
sudėti j mūsų atsivežtą cinkuotą 
dėžutę. Aprimo ir mamytė... 
Šventa pareiga atlikta. Mažas 
sūnelis, gyvas būdamas nepa
jėgė paprašyt i jo kaulelius par
vežti j Lietuvą, kurios nematė. 
bet niekas kitaip negalvojo. 

Nukelta į 3 psl. 

Birželio 13-oji — šv. Antanas 
Sveikiname Antanus ir Antaninas! 

Gerumo, Džiaugsmo, Laimės! 

Šventas Antanas Paduvietis 
(1168-1231) gimė Lisabonoje 
(Portugalija). Buvo misionierius, 
pranciškonas. Sicilijoje (Italija) jis 
tęsė šv. Pranciškaus iš Asyžiaus 
darbą. Palaidotas Padujoje. 

Lietuvoje labiausiai garbinamas 
Žemaitijoje. Kretingoje veikia pran
ciškonų vienuolynas. Kretingos 
bažnyčioje yra stebuklingas šv. 
Antano paveikslas. 

Kun. V. Rimšelis, MIC. pasakojo: 
„Šv Antanas buvo giliai tikintis. Jis 
bandė sakyti pamokslus žmo
nėms, bet niekas jo neklausė. 
Kartą nuėjo prie upės ir pradėjo 
sakyti pamokslą, ... žuvims. Tada 

žmonės sukluso, pradėjo klausytis 
ką jis kalba. Šv. Antanas buvo ne
paprasto gerumo. Jis — nuosta
bus šventasis. Kas juo tiki — žino, 
kad padeda žmonėms susitaikyti. 
surasti dingusius daiktus... 

Aštuoniolika metų buvau mari
jonų provincijolu. Man teko daug 
keliauti Lankantis Argentinoje, su
žinojau, kad du broliai, gyvenan
tys vienas šalia kito. dėl kažkokių 
priežasčių susipyko ir visa neben
drauja. Nuvažiavau vizituoti, pa
sikalbėjome. Vieną vakarą, kai jau 
ruošiausi vykti j oro uostą — grįžti j 
Čikagą, prasidėjo labai didele 
liūtis. Tada ir sugalvojau pasikviesti 

pakalbėti vieną iš brolių — tą. kuris 
buvo mažiau tikintis. Mums 
bekalbant, jis pasiskundė, kad din
go jo piniginė su dokumentais, 
pinigais. Tada aš jam sakau: ..Ži
nai, tiki tu ar ne, bet pasimelsk šv 
Antanui..." 

Paprašiau, kad JIS man parašytų, 
kaip klostėsi jvykiai toliau. Po mė
nesio parašė, padėkojo už pata
rimą ir pasidžiaugė, kad kažkas 
atnešė piniginę su pinigais ir doku
mentais. Niekas nepražuvo. įdo
miausia, kad po šio įvykio abu bro
liai susitaikė 

Aš tikiu, jog šv. Antanas jiems 
padėjo." 

LT. 

Šv. Antanas su kūdikiu. XIX a. 
pabaiga. Siuvinėta, aplikuota 
rankomis. Žemaitiia. 

Priesaika - ne tušti žodžiai 
Vytautas 

Psichologiškai motyvuotas 
anekdotas 

Jeigu jūs labai ankš- | 
t a i gyvenate, jeigu 
mažas butas, įsigyki
te... ožką. Gyvenimas, 
be abejo, dar pablo
gės. Tačiau nenusi
minkite: kai tą ožką 
parduosite, pasijusite 
tar tum gyventumėte 
erdviame ištaiginga
me bute. Taip pasielgti vieno 
sovietiniu laikų anekdoto hero
jui patarė sutiktas bičiulis. Sis 
ilgas, psichologiškai motyvuo
tas, anekdotas man vis neišeina 
iš galvos, kai girdžiu, kaip 
Vilniaus prekybos viceprezi
dentas kasdien daug kartų per 
radiją ir televiziją giriasi: esą, 
pasitarę su premjeru Algirdu 
Brazausku, Vilniaus prekybos 
parduotuvėse ir vaistinėse mes 
sumažinome būtiniausių mais
to produktų ir vaistų kainas. 
Žinojo, žalčiai, tą išmintingą 
žydišką anekdotą — ne kitaip. 
Juk gegužės pradžioje, iškart 
po įstojimo į Europos Sąjungą, 
tos kainos buvo taip šoktelėju
sios, kad pakraupome ne tik mes, 
iš pensijų gyvenantys bėdžiai, 
bet ir pats Algirdas Mykolas. — 
O ko jam, ar jis irgi galą su galu 
vos suduria? — paklausite. 
Pinigų niekam nebūna per 
daug. bet šiuo atveju ne pini
guose šuo pakastas. Nesunku 
įsivaizduoti, ką premjeras sakė 
didiesiems prekybininkams, 
kai savo iniciatyva su jais buvo 
susitikęs. Ką jūs, vyrai, darot! 
Juk prieš rinkimus toks žings
nis — peilis po kaklui Kaip mes 
atrodysimel O gal jūs norite. 
kad vėl sugrįžtų V. Landsber
gis? 

Pikti liežuviai kalba, kad kai
nų pakilimas buvo atsakas j 
Seimo draudimą alkoholinius 
gėrimus ir cigaretes parduoti 
nepilnamečiams. Pikti liežuviai 
kalba, kad prekybininkams bu
vo pažadėta liberaliau žiūrėti į 
prekybos alkoholiniais gėri
mais taisyklių pažeidimus. 

Drastišką kainų šuolį gegužės 
pradžioje mes, varškės ir pieno 
vartotojai, jau pamiršome, kaip 
ir visą mėnesį varginusias pa
vasarines šalnas. Geriame „pi
gų" pienelį ir dėkojame Vil
niaus prekybos viceprezidentui 
bei premjerui Algirdui Bra
zauskui, kuris irgi labai džiau
giasi tokiu prekybininkų gera
širdiškumu. 

Beje. ar Amerikoje didžiosiose 
parduotuvėse irgi reikia mokėti 
už pasinaudojimą vežimėliu? 

Visockas 
Pas mus, įstojus į Europos Są
jungą, — reikia. Dabar prira

kintą vežimėlį gausi 
tik įkišęs į spyną vie
no lito monetą. Arba 
tą atpigusi pienelį ne
šiosi krepšyje. Nešio
jame. Už krepšį, ačiū 
dosniesiems prekybi
ninkams, mokėti dar 
nereikia. Nereikia ir 
pensininkams, nu

sprendusiems ištuštinti „Star-
kos" arba „Trejų devynerių" 
buteliuką, kasoje įrodinėti, kad 
tu — jau pilnametis. Neseniai 
— reikėjo, pats esu tą patyręs. 
Viskas žmogui, žmogaus ge
rovei! 

Iki gyvos galvos 
Netrukus turėsime naują pre

zidentą, ir gyvenimas dar pa
gerės. Pavojus, kad gali sugrįžti 
Rolandas Paksas — praėjo. Be 
jokios ironijos rašau — ačiū 
Konstituciniam Teismui. Mano 
giliu įsitikinimu — tai vienin
telis griežtas, bet teisingas 
sprendimas. Iki gyvos galvos R. 
Paksas liks pažeidęs Konsti
tuciją ir sulaužęs priesaiką! 
Gal tai bus įspėjimas ir būsi
miesiems prezidentams, esa
miems ir būsimiems politi
kams, kad priesaika — ne tušti 
žodžiai, o Konstitucija — ne 
koks stulpas, kurį galima apei
ti. Gaila, jog ne Seimas, ne mū
sų išrinktieji buvo tokie princi
pingi ir išmintingi. Užtat labai 
žemas tų mūsų išrinktųjų popu
liarumas. Būtent Seime vos vos 
įvyko iki ausų susikompromita
vusio, apgailėtino politikieriaus 
nušalinimas iš valstybės vado
vo posto. Vos vos! Būtent Seimo 
narys, Seimo pirmininko pava
duotojas, lažinosi su žurnalistu 
iš savo buto, kad R. Paksas ga
lės dalyvauti naujuose prezi
dento rinkimuose. Būtent Sei
mo narė mano, kad Konstitu
cinio Teismo išaiškinimas — 
per griežtas. O kiek ten tokių, 
kurie garsiai nekalba, bet 
anaiptol nesidžiaugia šia tei
singumo pergale! 

Konstitucinis Teismas Sei
mui uždavė galvosūkį: ką dabar 
daryti su neseniai papildytu 
prezidento rinkimų įstatymu, 
kuris turėjo R. Paksui penke
rius metus užkirsti kelią į poli
tiką? Pasirodo, jis prieštarauja 
Konstitucijai! Kai kurie Seimo 
nariai mano, kad tuo klausimu 
teks dar kartą balsuoti: „prieš" 
— balsavusiems „ui". „Logiška 
būtų pabaigti su šios pataisos 

Nukerta i 3 psl. 
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BIRŽELIO 8 tt BIČIULYSTE 

SPORTAS 

KREPŠINIS 

Birželio 13 d., 9:00 vai. ryto, 
prie Pasaulio Lietuvių centro Le-
monte, jyks gatvės krepšinio tur
nyras — trys prieš tris (3X3). 

Turnyro organizatorius — krep
šinio klubas (BC) „Žalgiris". Var
žybos vyks grupėse: „A" — pajė
giausiųjų, „ B " — veteranų ir 
moterų. 

Komandas gali sudaryti 3-5 
krepšininkai. Starto mokestis: vy
rų komandoms — $100, moterų 
— $80. Nugalėtojams įsteigti 
prizai. 

Registracija ir platesnė infor
macija telefonais: 
(708) 243-7547, (708) 539-9239 

ir elektroniniu paštu: 
zalgirisOl ©yahoo.com 

Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti! 

AR ZINAI, 

Nuotr. I e. (iš kaires): Paulius Šimkonis, Marius Gančas, Lukas Sinkevičius, Ge
diminas Grašys, Šarūnas Jurevičius; II e.: Elona Račkutė, Rūta Grabauskaitė, Be
nas Kozminas, Justas Riabkov, Eglė Polikaitytė, Indrė Bergmanaitė; III e. Tomas 
Sutrinaitis, Alvydas Dubinskas, mokytoja Audrone Sidaugiene, Ignas Grabauskas. 
retume dėkoti už tai, kaip gyve- runas , Arvydas, Ju s t a s 

MŪSŲ AKYS 
Specialistai nustatė, kad žmo

nės, dažniau valgantys žuvies 
produktus, jūros gėrybes, žymiai 
geriau mato bei rečiau serga akių 
figomis. Mokslininkų nuomone, 
žuvų mėgėjai (apie trečdalį žmo
nių) mažiau serga aklų tinklainės 
figomis. Tinklainę apsaugo žu
vies produktuose esanti linofeni-
nė rūgštis. Beje, Itnotentnės rūgš
ties turi avokado vaisius. 

PARAGVAJUS -
Paragvajuje gyvena didelė 

kolonija buvusių Rusijos caro 
armijos karininkų, kilmingų žmo
nių (grafų, kunigaikščių) palikuo
nių. |domiai skamba rusiškos pa
vardės ir ispaniški vardai... 

Dalis šių žmonių dar išlaikė 
savo kalbą, tradicijas, tikėjimą. 

Šiandien, kai skelbiama, jog 
Rusijoje atkuriama demokratija, 
Paragvajaus rusai neskuba gr|žti 
arba atsilankyti į jiems jau mažai 
pažįstamą šalį. 

ALTAJUS 
Altajaus raguočiai kenčia nuo 

gylių |gėMmo, kūne sukelia sun
kiai pagydomą odos ligą. Dėl to 
kasmet naminiai gyvuliai žūsta, 
sudarydami didžiulius nuostolius 
jų augintojams. Praeitais metais 
nugaišo net 58,6 proc. visų gyvu
lių, kas sudarė per mSijoną dole
rių. Altajaus krašto mokslininkai 
pasklebė, kad išrasta nauja vak
cina padės apsaugoti gyvulius. 

BIČIULYSTĖS akciją — „Padėkime žmogui!" — tęsiame. 
Gerumo nebus per 

daug 
Miela Raminta, 

Kartais gyvenime būna 
Lyg skausmas, 
Kartais lyg žiedas obels, 
Lyg jaunystė svajinga, 
Lyg senatvė brandi... 
Kartais kraujo lašelis, 
Ašara baisiai sūri. 
Vaivorykštės laukas — 
Kelias į širdį, 
O šiandieną — 
baisiai pavargus, 
Bet laikas vėl kviečia — 
Pavargt negali... 

Ir išties, negalime pavargti, 
negalime nieko kaltinti, o tik į 
priekį eiti — su šypsena širdy... 

Mes, Čikagos Lituanistinės 
mokyklos šeštokai, kai kurie iš 
mūsų čia atvykę prieš keletą 
metų, kai kurie jau čia gimę, 
perskaitę straipsnį apie Jūsų 
gyvenimą, norime Jums pa
rašyti keletą žodžių. 
Marija, atvykusi iš Kauno: 
„Perskaičiau pasakojimą apie 
Jus. Pasidarė labai liūdna. Jus 
labai gerbiu, kad po šitiek ne
laimių, laikotės, esate stipri ir 
optimistiška. Linkiu Jums ir 
Jūsų mielai dukrelei greičiau 
pasveikti ir, kad Jums nusi
šypsotų laimė". 
Paulius iš Kauno: „Labai ap
gailestauju dėl Jūsų vyro, ir 
kad Jums amputavo koją. Jūsų 
istorija yra labai tragiška ir 
Jums tikrai reiktų pinigų. Nors 
dabar išgyvenote baisią netek
tį, tikiuosi, kad laimė Jums 
kada nors pasirodys ir padės. 
Patarimas — loškite teleloto". 
Justas, atvykęs iš Vilniaus: 
„Labai liūdnas jų gyvenimas. Ir 
aš norėčiau joms padėti". 
Lukas, kuris labai myli savo 
mamą ir pastoviai apie ją pa
sakoja, parašė: „Mano gyveni
mas irgi kartais sunkus, kar
tais — lengvas. Aš žinau, ką 
reiškia sunkiai gyventi". 
Gediminas tik pirmi metai Li
tuanistinėje mokykloje: „Miela 
Raminta, aš labai užjaučiu dėl 
to, kas Jums atsitiko. Kai per
skaičiau pasakojimą, man labai 
Jūsų pagailo ir už tai aš jums 
siunčiu 5 dolerius". 
Eglė atvyko iš Palangos: „Kai 
perskaičiau šį straipsnį, mane 
nukrėtė šiurpas. Kartais pagal
voju, kad mano gyvenimas ga
lėtų būti geresnis, bet lyginant 
su šiuo straipsniu, mes visi tu-

LAIŠKAI 

SPALVOTA MUZIKA LR SKAMBANČIOS 
SPALVOS 

Nijole Kavaliauskaitė 

name dabar. Aš norėčiau Jums 
palinkėti laimės, ir kad gyveni
mas Jums būtų lengvesnis". 
Indrė iš Klaipėdos: „Kai mūsų 
klasė perskaitė straipsnį apie 
Jūsų nelaimes, mes pagalvo
jome, kaip Jums turi būti sun
ku gyventi tokį nelaimingą 
gyvenimą. Aš pagalvojau, kad 
Jums yra sunkiausia, nes J ū s 
dar tokia jauna, praradote vy
rą, dukrytės liga, o ir pačios 
avarija". 
Elona, tik pirmus metus gy
venanti JAV, atvyko iš Kauno: 
„Brangi Raminta. Perskaičius 
apie Tave laikraštyje, supra
tau, kad Tavo gyvenimas labai 
sunkus. Aš tikiu, kad vieną die
ną Tau ir Tavo dukrytei Pau
linai gyvenimas dovanos dide
lę laimę, ir Jūs pamiršite- visas 
nelaimes. Aš jums linkiu daug 
laimės, meilės, džiaugsmo, o 
svarbiausia, tiek daug pasie
kus ir toliau laikytis, džiaugtis 
viskuo, ką gyvenimas suteikė. 
Nepalūžkite ir laukite stebuklo". 

Argi ne stebuklas, kad nepa
žįstami vienuolikmečiai ir dvy-
likmečiai labai rimtai apie Jus 
galvoja, supranta Jūsų skaus
mą ir didžiuojasi Jūsų stiprybe, 
užsispyrimu, linki dar daugiau 
stiprybės ir jėgų, optimizmo ir 
„neužpūsti širdy žvaigždės — 
tikėjimo, palaimos ir vilties". O 
mes — „neleisim pykčiui savyje 
keroti, sieloj nešim gerumo 
šventę, ir rodos, viską išdalinę, 
turėsime daugiau nei beturėję". 

Nuoširdžiausi linkėjimai Jūsų 
dukrelei (ji labai graži) ir Jūsų 
dieviškajai Mamai. Būkit lai
mingos, ramybės širdyse ir kuo 
mažiau fizinio skausmo. 
Pasirašo šeštokai: Paulius, Ge

diminas, Lukas, Benas, Elona, 
Eglė, Indrė Marija, Dovilė, Sa-

įr mo
kytoja Audronė Sidaugiene. 
Moksleiviai, kartu su mokytoja, 
paaukojo 45 dolerius. 

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

Kreipėmės j skaitytojus, prašydami 
pagalbos. 

Kreipėmės ir j Našlaičių globos 
organizaciią „SAULUTĖ'. Jūsų auka 
bus nurašoma nuo federaSnių mokesčių. 
Siųsdami čekį, pažymėkite, kad jis skirtas 
Ramintai Pusnikšenet. Aukotojų pavardes 
sketsime laikraštyje 
SAULUTĖ 
419 - VVeidner Rd 
Buffalo Grove. IL 
60087 

Ramintos Pusnikienės asmeninė 
-sąskaita Lietuvoje: 
LT11 7300 0100 8334 9921, 
AB HANSABANKAS. 

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

Aukotojai: atsiprašome už įsivėlu
sią klaidą — praeitame numeryje 
skelbėme: Aldona ir Ainis Girniai. 
Turi būti: Aldona ir Anis Griniai. Jie 
paaukojo $100. Be jau skelbtų. Ra
mintos Pusnikienės šeimai aukojo: 
Vladas Aukštuolis $70. Jadvyga 
Gruodienė $100, P Peleckas $25, 
Augustinas Orentas $10. Teklė Bo-
gušas $100, Margarita Valiukas $230. 
Pranas Šimkus $25, Janina Gaiga
lienė $200, Kristina Masiulis S50, 
Henrikas Stasas $30, Elena Calvano 
$50, Henrikas Pratašąs $10. Ano
nimas $50, Donatas Banaitis $100, 
Bruno Mikėnas $30. Vytautas Tamu
lis S50, Agatka Valiukas $15. Kazi
miera Kubiliene $20, Isabelle Zmui-
dzinienė $50. 

Ačiū visiems. L.T. 

Ar susimąstėme — kada, kiek 
daug bendro yra tarp muzikos 
garsų ir spalvų? Kai kurias są
sajas pasistengsiu trumpai at
skleisti ir taip paraginti kolegas 
muzikos pamokas kurti kito
kias — neįprastas, spalvingas. 
•Gamą sudaro 7 natos, vaivo
rykštę - 7 spalvos. 
• Yra 3 pagrindiniai (pastovūs) 
gamos laipsniai: pirmas, trečias 
ir penktas (do, mi, sol), ir - 3 
pagrindinės spalvos: raudona, 
geltona, mėlyna. Iš patirties ži
nome, kad melodiją, kurioje vy
rauja pastovūs gamos laipsniai, 
lengviau dainuoti. Pasak muzi
kologų, šie gamos laipsniai pa
brėžia vyrišką melodijos pobū
dį, suteikia jai tvirtumo. Grynos 
spalvos yra aktyvios ir ryškios. 
• Kitos 4 spalvos (oranžinė, ža
lia...) yra išvestinės, gaunamos 
maišant pagrindines. Nuo to, ko
kiu santykiu jas sumaišysime, 
priklauso, kokią naują spalvą 
sukurs ime (pvz., maišydami 
mėlyną ir raudoną, galime gauti 
violetinę arba alyvinę ir pan). 

Kiti gamos laipsniai — antras 
(rė), ketvirtas (fa), šeštas (la), 
septintas (si) yra nepastovūs, 
nesavarankiški, netvirti. Jiems 
reikia „atramos": antram laips
niui — pirmo, ketvirtam — tre
čio ir t.t. Melodija, kurioje vy
rauja nepastovūs gamos laips
niai, yra neryžtinga, tarsi mo
teriška abejonė. 

* * * 
R. Makūnas, 1998 m. „Žvirb

lių take" (Nr. 2) pateikė atitin
kamą garsų žymėjimo spalvo
mis pavyzdį: do — raudona, rė 
— oranžinė, mi — geltona, fa — 
žalia, sol — žydra, la — mėly-

garsis išreiškia aukščiausią 
į tampą (kaip besimainantis 
dangus). O trigarsis, sudarytas 
nuo pirmo gamos laipsnio, sklei
džia ramybę (tokią būseną pa
tiriame prisilietę prie žemės). 
Trečias laipsnis mi yra vadina
mas mediante („dalijantis pu
siau"). Jis yra pirmo (do) ir 
penkto (sol) gamos laipsnio 
(arba žemės ir dangaus) jung
tis. Geltonos spalvos simbolis 
yra saulė. Ji gali būti įvairi: šviesi, 
kaitri (aukštas trečias gamos 
laipsnis — mažorinė dermė) ir 
vos regima pro debesis (žemas 
— minorinė). 

Taigi, R. Makūnas natoms pri
skyrė ne atsitiktines spalvas — 
toks susiejimas turi pagrindą. 

Pateiksiu dar kelis garsų ir 
spalvų panašumus. 
• Aukšti garsai, susilieję su že
mais, sudaro kontrastą, t.y. ryškią 
priešybę. Melodijos, kuriose 
gausų šuolių, yra labai išraiš
kingos. 

Spalvos skirstomos į šiltas 
(raudona, oranžinė) ir šaltas 
(mėlyna, violetinė, žydra). Atsi
dūrusios greta viena kitos, jos 
kontrastuoja ir taip sustiprina 
vaizdo įspūdį. Tokiais spalvų 
deriniais nutapyti paveikslai — 
gyvi, nuotaikingi. 
• Kartais šalia atsiduria dvi 
spalvos, kurios „stumia" viena 
kitą, kelia įtampą, nesiderina. 
Taip pat nedarniai (disonan
sas) skamba du gretimi garsai 
— jie sudaro sekundos intervalą. 

* * * 
Amerikiečių psichologo K. Si-

shor'o teigimu, garso aukštu
mas muzikoje ir spalva piešiny-

n a , af — violetinė. Šiuo netra- \ j e atlieka tą pačią — išraiškos 
diciniu būdu galėtume mokyti ' funkciją. Šį panašumą vertė-
vaikus intonuoti garsus. Pa
bandykime pagrįsti tokį spalvų 
parinkimą. 

Pirmas gamos laipsnis do yra 
pastoviausias, tvirčiausias. Kitų 
garsų atžvilgiu jis — kaip že-
m^s trauka. Dailės šaltiniuose 
raudona spalva simbolizuoja 
žemę, pastovumą. Mėlyna (ją 
R. .Makūno sistemoje siūlyčiau 
sukeisti vietomis su žydra) yra 
žemės rutulį gaubiąs dangus. 
Penktas laipsnis sol muzikoje 
yra vadinamas dominante, iš
vertus iš lotynų kalbos, reiškia 
„viešpataująs". Ir iš tiesų jis 
klaviatūroje yra aukščiau už do 
žemės natą ir mi. Pasak muzi
kologų, nuo sol sudarytas tri-

tų išnaudoti per muzikos pamo
ka įvairiai improvizuojant. At
skleiskime vaikams, kad spal
vos gali skambėti, o garsai yra 
ne tik aukšti ar žemi, bet ir spal
voti. Tegu pradinių klasių kla
viatūra būna spalvota — tai pa
įvairins ir palengvins solfedžia-
vimo įgūdžių formavimą (ati
tiks vaikų mąstymo bruožą — 
„gražu tai, kas nuspalvinta ryš
kiai"). 

Keletas pavyzdžių, kaip kon
krečiai panaudoti muzikos gar
sų sąsajas su spalvomis. 
• Vaikai gali solfedžiuoti ne vien iš 
penklinės ar klaviatūros, bet ir 
iš vaivorykštės. 
• Vaikai klausosi muzikos ir spal-

MENO MOKYKLĖLĖJE 
Ketvirtadienj. gegužės 27 d., Lemonte, PLC jvyko Meno mokyklėlės šeštųjų 

mokslo metų uždarymas. Buvo surengta dailės skyriaus moksleivių darbų paro
da, muzikos ir choreografijos skyriaus moksleivių koncertas. 

Šiuo metu choreografijos skyriaus moksleiviai ruošiasi dalyvauti išeivijos tautinių 
šokių šventėje. Vasarą, tie, kurie neišvyks Lietuvon, dar dalyvaus keliuose lietuvių 
bendruomenės renginiuose. 

Dainorėliai. Nuotr. dešinėje: I e. (iš kairės) Viktorija Kulbokaitė, Juozukas 
Gurevičius, Austė Asadauskaitė, Silvija Kulbokaitė, Karolina Usavičiūtė, Mantvydas 
Demikis. Jorūnė Gurevičiūtė, Milda Pronskutė, Aurimas Gudeliauskas, dėst. Loreta 
Umbrasienė. II e.: Monika Diskaitė, Eimante Šuopytė, Gerda Subačiutė, Eglė 
Daukšaitė, Berta Marčinskaitė, Monika Bačkutė, Gytė Ramonaitė, Ieva Butkutė, 
Maitana Žagaitė ir Gerda Kugaudaitė. 

vomis apibūdina jos nuotaiką. 
• Iš spalvotų kortelių mokiniai 
dėlioja išmoktą ar girdėtą into
naciją, kuria savo muziką. 
• Vaikai spalvotai (mažais potė
piais) piešia garsų judėjimo 
kryptį. Tai muzikinė atkarpa, 
kurią pedagogas neskubėda
mas groja ar dainuoja. Iš pra
džių jis atlieka vienakryptę 
melodiją (kylančią ar besilei
džiančią). Tik po to galima 
klausytis sudėtingesnės atkar
pos ir piešti jau garsų kreivę. 
• Klausome muzikos. Prašome 
apibūdinti, kokių garsų (spalvos) 
šioje melodijoje yra daugiausia. 
Skatiname vaikų dėmesingu
mą — spalvotas korteles, ant ku
rių gali būti užrašytas garso skie
muo, gretiname, siekdami įtvir
tinti atitinkamą intonaciją. 
• Išklausius ilgesnę melodinę at
karpą, rekomenduotina spalvo
tai nupiešti išgyventą vaizdinį 
(apie ką? kokia nuotaika?). Taip 
skatinsime suvokti muzikos tu
rinį, formuosimą požiūrį, jog 
muzikos kūrinys — kaip ir kny
ga, paveikslas — yra tekstas. 

Redakcijos prierašas: mokslo me
tai tiiuanistinėse mokyklose baigėsi, 
netrukus jie pasibaigs ir amertkietis-
kose. Nežinia (dek jose dirba muzi
kos mokytojais treaabangsų. 

Spausdindami š| mokyme 
metodikos str.: vSiamės.. kad jis bus 
naudingas. Kokia Jūsų nuomonė? 

Meno mokyklėtės dėstytojos Nuotraukoje iš kaires Birute Kugaudiene (baletas). Jūratė Grabliauskienė (dainavimas), Ligija Tautkuviene įsport.. tautiniai 
šokiai), direktorė, Birute Matukoniene (baletas), JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, Loreta Umbrasienė (dainavimas), Austėja Kubiliene 
(daile) Nuotraukoje trūksta dailės skyriaus dėstytojų — Visatos Rupeikienės ir Adomo Tautkaus, sportinių šokių — Jurgos Tamonienės 

Dainorėliai Nuotraukoje iš kaires: Rokas Pūras. Akvilė Puraitė ir Eva 
Adomaitytė Šie moksleiviai lankė dainavimo ir dailės pamokas. 

Tekstas ir nuotraukos LigiĮos Tautkuvienes 

įoulyste 
REDAKCIJA 

LIGIJA TAUTKUVIENE 
redaktorė 

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 
žurnalistė 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Lietuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIR1ŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ — MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

ALVIDA GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GIEDRIMAS 
www.Lithuanet.com 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

ADOMAS T A U m i S 
dizaineris 

Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500. 

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

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

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

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas org 
bičiulyste ©aol. com 

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

Prenumeratą priima 
..Draugo" administracija. 
JAV ribose: 
pusmečiui (26nr.) — $20 
metams (52 nr.) — $40 
l Kanadą: 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
l Lietuvą I Europą: 
pusmečiui — $42 
metams — $80. 

http://www.Lithuanet.com
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ... 

Priesaika... 
atkelta iš 1 psl. 

priėmimu, kad ji neliktų regi
struota sekretoriate. Supranta
ma, nei aš, nei visi, kurie gerbia 
Konstituciją ir patys save, ku
rie yra davę priesaiką, „už" šią 
pataisą, dabar pasisakyti nega
lėtume" (Seimo narys R. Šu
kys). Laikinasis Seimo pirmi
ninkas tariasi su teisininkais, 
„kaip rasti subtilų šio klausimo 
sprendimą". Balsavimas grei
čiausiai įvyks antroje vasaros 
pusėje, iki naujų Seimo rinki
mų, nes ką žinai, kaip balsuotų 
Seimas po rugsėjo 19-osios. 

Kandidatai nauji, pažadai -
t ie patys 

Ar daug politikų pasimokys iš 
R. Pakso klaidų? Deja, iš sveti
mų klaidų retas mokosi, tik iš
mintingiausieji. Stebint tebe-
vykstančią dvigubą rinkimine 
kampaniją, galima teigti, kad 
kai kurios R. Pakso klaidos ne
laikomos klaidomis. Pavyz
džiui, nušalintasis prezidentas 
į Daukanto aikštės rūmus atėjo 
žadėdamas nerealių, nuo prezi
dento beveik nepriklausančių, gė
rybių. Ir štai šita, sėkmingai iš
bandyta lengvatikių mulkinimo 
priemonė, kaip sakoma, ir vėl te
bėra rinkiminėje darbotvarkė
je. Jos nesibodi nei kandidatai į 
prezidento postą, nei į Europar
lamentą. Ypač, man regis, ja 
piktnaudžiauja Socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. J i nesiliauja tvir
tinusi, kad puikiausiai žino 

neturtingųjų, nelaimingųjų, pen
sininkų reikmes ir, tapusi pre
zidente, geriau už bet kurį kitą 
kandidatą galėtų jas tenkinti. 
Net primygtinai klausinėjama 
apie prezidentui artimiausią 
veiklos sritį — užsienio politiką, 
— ji kalba tarsi Socialinės apsau
gos ir darbo ministrė. Nes prezi
dento darbas jai tiek pat žino
mas, kiek ir, ko gero, astronauto. 

Už ką balsuoti? 
Taigi, paksizmo, populizmo 

pavojus išlieka. Kol kas neaiš
ku, kiek per prabėgusį pusmetį 
iš savo klaidų pasimokė būsi
mieji rinkėjai. Garbingo am
žiaus sulaukusi mano žmonos 
motina skambina iš Šiaulių ir 
klausia: pasakykit, vaikai, už 
ką man birželio 13-ąją balsuoti? 
Ne tik jai aktualus šis klausi
mas. Konservatorių netikėtas 
deklaravimas pradžioje remti 
tarsi du kandidatus, galiausiai 
pirmenybę teikti Petrui Auštre-
vičiui, eiliniam valstybiškai mąs
tančiam piliečiui apsispręsti 
nepadeda. Tarkime, kad prezi
dentu tampa jaunas politikas. O 
kas atsidurs šalia jo? Kokie bus 
jo patarėjai? Kiek įtakos jam 
turės lietuvius paniekinęs ru
sas iš Archangelsko? Šia pras
me Valdas Adamkus abejonių 
nekelia. Tačiau kiek konserva
toriams ir Valdui Adamkui pa
kenks jiems nepalankios „Ma
žeikių naftos" privatizavimą ty
rusios komisijos išvados, kiek 
socialdemokratams (Česlovui 
Juršėnui) — padės? O čia dar 
paksininko Valentino Mazuro-

nio raginimas gadinti biulete
nius, užbraukiant visus kandi
datus ir įrašant R. Pakso pa
vardę. O čia dar ilgai lauktos 
prasidėjusios vasaros sekmadie
nis, kai miestai ištuštėja, kai 
taip nesinori galvoti apie bū
simojo prezidento privalumus 
ir trūkumus. 

Apklausų duomenimis, prezi
dento rinkimuose dauguma gy
ventojų ketina balsuoti už Val
dą Adamkų. Į antrą rinkimų tu
rą turėtų patekti Vilija Blin
kevičiūtė. Trečioje vietoje liktų 
Petras Auštrevičius (nejaugi 
tiesa, kad, ką remia konserva
toriai, tas pralaimi?!), ketvirto
je — Kazimiera Prunskienė, 
penktoje — Česlovas Juršėnas 
(nejaugi jam nepadės „ožkos 
pardavimas"?). 

Rinkimuose į Europarlamen
tą daugiausiai balsų gali tikėtis 
darbo partija ir socialdemokra
tai, paskui — liberaldemokra-
tai, valstiečių ir naujosios de
mokratijos sąjunga, liberalcen-
tristai ir konservatoriai. 

Taip kandidatus į prezidento 
postą, partijas — į Europarla
mentą išrikiavo ne tiek būsi
mieji rinkėjai, kiek jų įvaizdžio 
kūrėjai „Rinkimų šou" rengi
niuose. Kol kas rinkėjams sun
ku suprasti, kur baigiasi tikro
vė, o kur prasideda įvaizdis. 

Tad, nepaisant prasidėjusios 
vasaros ir didelės t raukos į 
gamtą — visi į rinkimus! Kad 
suprastumėme. 

PSICHOLOGO ŽVILGSNIU {20} 

TĖVŲ SKYRYBŲ SMŪGIS DUKRAI 
' • . ' . . - . - . • : - . • . 

SVETIMOJE PADANGĖJE... 

Atkelta iš 1 psl. 

Dabar jis ilsisi šeimos kape Šiau
lių Ginkūnų kapinėse. 

Mūsų bendrakeleivei Verutei 
sekėsi sunkiau. Vesiolos gyven
vietė buvo apie 10 kilometrų nuo 
Alzamajaus. Tik j ten jokių kelių ir 
takų neliko. Gyvenvietė dabar 
tuščia, užžėlusi krūmais ir dilgė
lėmis. Verutei teko samdyti moto
ciklą, kad prasibrautų iki kapinių, 
kuriose pamatė kraupų vaizdą: 
daug atkastų duobių, išmėtyti 
karstai, apipuvę kryžiai... Tėvelio 
kapą šiaip taip surado pagal me
talinį kryžių. Pati jj buvo įkasusi. 
Sunku po tiek metų suklupti prie 
išniekinto tėvo kapo... Jame ne
bebuvo tėvo kaukolės. Ten nebu
vau, tad nežinau, kaip dukra jau
tėsi, išvydusi tokį vaizdą. Pati 
smulkiai nepasakojo. Tik paminė
jo, kad jos samdyti kasėjai piktai 
rusiškai nusikeikė. Jie prisiminė, 
kad prieš kokj penkiolika metų 
šiose kapinėse darbavosi kažko
kia ekspedicija, kasinėjo kapus. 

Kituose kapuose gal irgi kokio 
kaulo trūko. Kas dabar žino... 
Siaubinga, kai miręs žmogus ap
vagiamas, išniekinamas. Kaip ra
mu, kad Lietuvoje jiems bus pa
sodintos gėlės, per Vėlines degs 
žvakutės... Reiktų visus, miru
sius tremtyje, namo parsivežti. 

Atlikus pagrindinį darbą — su
radus savųjų palaikus, pasižvalgė
me, kaip atrodo tremties vietos 
po 40 metų. 1949 metų pavasarį 
iš vagonų buvome suvaryti į Al
zamajaus aikštę. Čia laukėme 
„piridių", kurie rinkosi jaunesnius, 
darbingesnius tremtinius, ypač. 

tuos, kurie 
turėjo daugiau 
ryšulių... Dabar 
aikštėje stovi 
kariška skulptūra 
n u - d a u ž y t a i s 
k a m p a i s . 
Vietinių pak
lausus, kam 
skirtas paminkias. 
išgirdome:, A So l | 
jego znajef — 
velniai juos žino... 

Miestelis lyg 
ūgtelėjęs. Per 
geležinkelį pa
statytas pėsčių
jų tiltas, jau spė
jęs pasenti, nu
sidėvėti. Grindų 
lentos skylėtos, 
nuo atramų 
kyšo atplyšu
sios skardos, 
atrodo, tik lau
kiančios savo aukos. Gatvės 
negrįstos, purvinos. Aplink — vien 
šiukšlės, betvarke. Mekas j tai dėme
sio nekrei-pia. Pripratę — gerai ir 
taip. 

Pažįstamų nebesutikome. Vieni 
jau išmirę, kiti — išvykę kitur 
laimės ieškoti. Vietiniai atrodė 
malonūs žmonės. Keletas prisi
minė čia gyvenusius lietuvius, geru 
žodžiu juos paminėjo... 

Aplankėme Algašo kaimelį, kur 
praėjo pirmieji tremties metai. Su
tikome tik vieną pažįstamą senelį 
čiuvašą. Prakalbintas nudžiugo. 
Kai kurių lietuvių pavardes dar 
prisiminė. Su ašaromis akyse pa
sakė: „Jei atvažiuotų nors penki 
lietuviai, atstatytume Algašą." 

Ne. ne, savo noru į tokią dykvie-

Albina Blažyte-Baranauskienė tremtyje. Nuotrauka 
asmeninio albumo, fotografuota prieš 50 metų. 

tę iš Lietuvos niekas neatklys. 
Pastatai sugriuvę, gatvelė ne
praeinama, laukai — vienos pikt
žolės ir krūmai... 

Grįžtant kelionė nebuvo leng
vesnė. Tik likusi lietuviška dešra 
ir „Rūtos" saldainiai „paskanino" 
ją. Grįžimu tyliai džiaugėmės. 
Kokia brangi atrodė mūsų Lietu
vėlė, palyginus su matytais vaiz
dais tiek Sibire, tiek pakelės 
miestuose. 

Tikėjome, kad ir mūsų artimieji, 
kurių palaikus sudėjome į cin
kuotas dėžutes, jautėsi laimingi... 

Dėkojame dr Daliai Kairiūkštie-
nei, atsiuntusiai redakcijai šj tetos 
pasakojimą. 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Pateikiame dukrų pasakoji

mus — kokią joms žalą padarė 
tėvų skyrybos. Išvadose pažvelg
sime kaip dukros ir sūnūs reaguoja 
į skyrybas. 

Smūgis, kuris sukrėtė visus 
Karolina pasakojo: „Mano tė

vai išsiskyrė, kai man buvo vos 
šešeri. Tai buvo didelis smūgis, 
kuris gerokai sukrėtė visus. Ma
ma nebeištvėrė nuolatinių tėvo gir
tavimų, išdavysčių ir muštynių, 
kurias j is sukeldavo vos tik grį
žęs į namus (...) Tėvas išsikėlė 
gyventi a t sk i ra i ir ne t rukus 
sukūrė naują šeimą. Neken
čiau jo „naujosios" žmonos — 
vis dėlto ji išsivedė mano tėvelį. 
Mes likome tr ise — mama, jau
nėlė sesuo ir aš (...) Gerai ne
prisimenu, gal kokioje šeštoje 
ar septintoje klasėje, mama iš
sikėlė gyventi į kaimą pas savo 
mamą, kuri sunkiai sirgo ir nebe
galėjo pasirūpinti savimi. Kartu 
išsivežė ir sesute, tad likau gy
venti visiškai viena. Tiesą sakant, 
ji kiekvieną dieną užsukdavo 
pažiūrėti, kaip laikausi, bet tik 
valandėlei, kitai. Puikiai prisi
menu tuos ilgus ir nuobodžius va
karus , tamsias , kupinas bai
mės, bemieges naktis. Taip, 
kupinas baimės. Labai bijojau 
likti viena namuose — vis atro
dydavo, kad kažkas tuoj Įlips 
per langą, pagrobs ir išsineš ma
ne. Dabar rašau ir galvoju, iš kur 
tokia baimė? Gal todėl, kad nuo 
pat vaikystės nebuvo šalia tėvo, 
kuris uždėjęs savo tvirtą ran
ką man an t vaikiško peties, nu
ramintų ir paguostų? Smūgis... 
taip ir nutrūko mūsų santykiai". 

Karigailė, papasakojusi apie 
mamos sėkmingas pastangas 
savo vyrą (tikrą kaimo berną) 
leisti į mokslus, kad galėtų gauti 
gerai atlyginamą darbą, ėmė 
pasakoti apie skaudesnius įvy
kius: „Tėtis, kažkodėl, buvo vis 
labiau nepatenkintas , irzlus, 

užsipuldavo mamą įžeidžian
čiais priekaištais: „Tu tapai 
man svetima, gal esi nesveika 
— reikia gydytis". Vėliau ap
linkiniai pastebėjo, kad jis 
vaikšto su kitomis moterimis. 
Savo nuolatiniais priekaištais 
jis, tarsi, provokavo skyrybas. 
Žinoma, taip ir atsitiko (...) Be 
galo nusiminiau, nes tėtį mylė
j au labiau už viską pasaulyje. 
Nors jis mus skaudindavo — 
atleisdavau, o kai jis mus pali
ko, aš jo labai ilgėjausi (...) Ne
t rukus tėvas sukūrė kitą šei
mą su viena iš anksčiau pažįs
tamų moterų, kuri turėjo ma
no amžiaus dukrą Rūtą. Tėvas 
po skyrybų manęs nepamiršo 
ir, nors neprisiteisėme jokių 
alimentų, padėjo mums finan
siškai, kar ta is aplankydavo. 
Kai buvome dviese, viskas bu
vo puiku, bet jei tik mūsų susi
tikime dalyvaudavo Rūta, ji atim
davo visą mylimo tėvo dėme
sį. Man dėl to buvo labai skau
du. Nors mamai buvo sunku iš
gyventi tėvo išdavystę, ji visa
da man sakydavo, kad negali
ma tėvo smerkti, jis geras žmo
gus. Naujoji tėčio žmona elg
davosi atvirkščiai. Man užėjus 
su reikalu į jų naujuosius namus, 
ta moteris, pakvietusi mane į vi
dų neišleido tol, kol neišliejo sa
vo tulžies ir pykčio: mano ma
ma yra tokia ir tokia, mes abi 
tėvą išnaudojame, jis tik dėl 
mūsų neriasi iš kailio... Argi aš 
galėjau vis tą melą ramiai klau
syti. Kažką atsakiau... ir, pro 
ašaras kelio nematydama, grį
žau namo. Netrukus buvo ma
no gimtadienis. Gavau tėčio do
vaną paštu. Paskambinau jam 
padėkoti. Tuomet tėtis pasakė, 
kad daugiau nebenori manęs 
nei matyti, nei girdėti, nes aš 
labai įskaudinau jo žmoną. 
Man tai buvo didelis smūgis... 
Taip ir nutrūko mūsų santy
kiai. Jau šešeri metai, kaip mes 
nebedraugaujame". 

Skyrybos — didžiulė žaizda 
Teresė aprašė dviejų skyrybų 

padarinius suardytai šeimai: 
mamai, vyresniajam broliui ir 
jai pačiai. Brolis gimė pirmoje san
tuokoje, o Teresė— antroje. Skau
džiausia buvo mamai: „Mama 
du kartus išduota Negalinti pa
kęsti neištikimybės, ji nuolat 
save kaltino, kad nemokėjo gyventi. 
Ypač dabar, kai tokio amžiaus 
žmogui norisi turėti kažką artimo 
ir nieko nėra šalia... Jos viltis 
— brolis ir aš. Brolis kuria savo 
gyvenimą, tad lieku aš. Sudėtos į 
tave viltys taip dažnai prislegia, 
jog nebeturi jėgų būti „idealu". 

Ką išgyvena mano brolis? 
(Mes niekad apie tai nekalba
me). Juk jis neteko dviejų tėvų. Sa
vojo tėvo net nepažino. Kartą, dar 
būdamas mažas, pamatęs ma
mos pažįstamą vyriškį, paklausė: 
„Ar būsi mano tėvelis?' Po šio 
klausimo aš turėjau tėtį, mamą 
ir brolį: šeimą, kuri davė pakan
kamai šilumos, deja, ne amži
nai... Šios dvi netektys paženk
lino ir brolio gyvenimą. Jis bijo 
prisiimti atsakomybę už savą
ją šeimą ir gyvena susidėjęs". 

Apie savo nuotaiką bei jaus
mus Teresė taip papasakoja: 
„Nuėjusi prie šaltinio radau 
rankinėje tėvelio nuotrauką. 
Pažvelgusi į ją supratau, kaip 
man jo reikia, o jam — manęs. 
J u k aš vienintelė jo dukra, ku
ri taip retai jį aplanko: „Netu
riu laiko". Netiesa, laiko visada 
atrasčiau, tačiau ar pajėgčiau 
atlaikyti tą skausmą, kuris iš
silietų iš tėvo lūpų, o vėliau iš 
mamos? Ar pajėgčiau būti šalia 
tų, kurie pakeitė mūsų vietą?" 

Teresės išvada: „Skyrybos — 
didžiulė žaizda mano, mamos, 
brolio, taip pat ir tėčio gyveni
me. Šeimos viduje sunku ieškoti 
išeities. Je i ne tikėjimas! Die
vas pažįsta mano skausmą, gydo 
žaizdas... Ačiū Dievui, kad jis 
pasibeldė ir į mamos širdį..." 

Išvados 
1. Kaip tėvų skyrybos pažei

džia dukrą? 
Aukščiau pateikti pasakoji

mai iliustruoja vaikams įpras
t u s neigiamus padarinius — 
nepasitikėjimas, baimė (Karo
lina), ir žaizdos, kylančios dėl 
sudarytų naujų „šeimų": konku
rencija, pavydas, neapykanta 
(Karigailė, Teresė). 
2. Ar skiriasi dukrų ir sūnų re
agavimas į tėvų skyrybas? J tai 
tenka atsakyti, jog iš dalies 
skiriasi, iš dalies — ne. Kai ku
rie neigiami požymiai nesiski
ria — būtent, tie, kurie atsiranda 
dėl panašaus asmeninio reaga
vimo, patyrus tėvų (kurie tu
rėtų būti šeimos stabilumo pa
grindas) nesutarimą ir skyry
bas. Tie požymiai: baimė, nepa
sitikėjimas, uždarumas (plg-
Agnė, Titas). Taip pat nesiski
ria ir pasigedus gimdytojo (-s), 
kurio (-s) nebėra šalia (plg. Jo-
rindos ilgesį tėvui ir Gyčio norą 
surasti mamą). Kai kas skiria
si. Skirtumo pagrindas — 
jaut rumas, prieraišumas ir dėl 
to — pažeidžiamumas. Bendrai 
paėmus, mergaitės yra jautres
nės, labiau prisiriša prie žmo
nių, dėl to labiau pažeidžiamos 
'pvz. Karigailė, Teresėj, o ber
niukai daugiau dalykiški (Vai
das, Titas), nors yra jautrių ir 
dėl to labiau pažeidžiamų (in-
trovertas Vydotas). 

JAV LlETUVIAI į^^:į^J^'^įį;:'y^:į 

Kaip marti atrado Lietuvą 
Zita Lenkai tė Masley 

Su Gloria mane supažindino 
moteris, pavarde... Julia Roberts. 
Ne, tai nebuvo ta garsioji kino 
žvaigždė, o lietuvių-anglų kilmės 
amerikietė iš Ohio valstijos, su 
kuria susipažinau, kai mokiausi 
Temple College (norėjau įsigyti 
kokį nors teksasietišką išsilavini
mą, nes su manuoju — užsienie
tišku, niekaip negalėjau susirasti 
darbo). Kiekvieną laisvą nuo pa
skaitų minutę praleisdavau kom
piuterių laboratorijoje arba meno 
skyriuje. Kartą, benaršant po in-
temetą, pamačiau skelbimą, ku
riame viena moteris kvietė at
siliepti ką nors, kas kilęs iš tų vie
tovių Lietuvoje, iš kur 1916 me
tais jos seneliai emigravo į Ang
liją. Mano tėvo šeima buvo kilu
si iš to paties rajono! Taip pra
dėjome susirašinėti su Julia. 
Praėjus keletui metų, kai mes abi 
jau nebeturėjom laiko taip inten
syviai susirašinėti, Julia manęs 
užklausė — ar nenorėčiau susi
pažinti, susidraugauti Lietuva su
sidomėjusiais žmonėmis iš Texas 
valstijos? Žinoma, norėjau. Taip 
prasidėjo mūsų pažintis ir drau
gystė su Gloria. 

Gloria Baikauskas — airių kil
mės amerikietė, ištekėjusi už lie
tuvių kilmės asmens. Abu augo 
Čikagos apylinkėse. Buvojdomu 
patirti, kad ji apie Lietuvą ir savo 
vyro lietuviškas šaknis žino dau
giau, net pats David Baikauskas. 

Z M. Esi minėjusi, kad susido
mėjimą savo vyro lietuviška kil
me sužadino pažintis su jo tėvu. 
Gal galėtum papasakoti, kaip 
susipažinai su David Baikaus-

Nuotr. (iš kairės): Zita Masley, Gloria ir David Baikauskais Texas. 

kas ir jo tėvu, kurio malonus cha
rakteris paskatino domėtis šei
mos lietuviška kilme. 
G.B. Mano vyro vyresnysis bro

lis grojo roko grupėje, kuri tuo 
metu buvo labai populiari Čika
gos apylinkėse ir vadinosi „The 
Rovin' Kind". Kai mokiausi pas
kutinėje klasėje, turėjau mokyk
los laikraštėliui parengti interviu 
su tos grupės nanais — mat jie 
buvo kviesti groti mūsų mokyk
los šokiams, todėl juos reikėjo 
pnstatyti iš anksto. Per tuos šo
kius susipažinau su David broliu. 
kuris vėliau mane pakvietė ateiti į 
šokius kitoje mokykloje, kur ta 
grupė irgi turėjo groti. Ten ir su
sipažinau su David, kuns buvo 
gnžęs Padėkos dienos atostogų 
iš University of lowa. Taip prasi
dėjo mūsų pažintis, kuri tęsėsi 

visą laiką, kol jis tarnavo armijoje 
(60-ojo dešimtmečio pabaigoje). 
Kai jis grįždavo atostogų, mes 
susitikdavome. 

Norėdama padaryti didesnį 
įspūdį jo tėvui, iš lietuvės mergi
nos, su kuna kartu lankėm pas
kaitas verslo kolegijoje, jsikūru-
sioje Čikagos centre, išmokau 
lietuviškai skaičiuoti iki 10-ies. Ji 
gyveno Cicero. Pagrindinj išsila
vinimą jgijo lietuviškose mokyk
lose. Iš jos sužinojau daugiau 
apie lietuvišką kultūrą. Iki to laiko 
aš nieko apie tą šalį ir jos kultūrą 
nebuvau girdėjusi. Iš jos taip pat 
išmokau keletą lietuviškų frazių. 
Kai jas pasakiau David tėvui, jis 
man mielai nusišypsojo . Pats 
David. deja, net nenutuokė, ką 
aš pasakiau. Jo motinos itališka kil
mė dominavo šeimoje... 

Po to. kai mes susituokėme, aš 
jo tėvą nudžiugindavau tokiomis 
smulkmenomis, kaip ranka užra
šytais pasveikinimais ant savo 
darbo dovanėlių. Pavyzdžiui, 
..Linksmų Kalėdų" ar panašiai. 
Man atrodė, kad jj tai labai džiu
gindavo. Vėliau rHjsprendžiau. kad 
tokiam mielam žmogui turiu su
rasti kaip galima daugiau infor
macijos apie jo šeimą. Jo tėvai, 
atvykę iš Lietuvos — Jurgis Bai
kauskas ir Petronella (gal Petro
nėlė?—Z.M.) Tverkute. Deja, man 
jau jų sutikti neteko... 
Z.M. Kada pradėjai domėtis lietuviš
ka genedogija'' Žinau, kad per ke
letą paskutiniųjų metų suradai ne 
vieną Baikauskų šeimą net ke
liuose pasaulio žemynuose. 
G.B. Iš karto nelabai žinojau. 

Nukelta j 4 psl. 



BIČIULYSTE 

Kaip marti surado... 
Atkelta iš 3 psl. 

ka ip s a v o pa ieškas pradėt i ir v is 
tok ius p lanus a t i dėdavau iki to l , 
ko l a t radau internetą. T u o metu 
m a n o vy ro tėvas J e r o n i m a s Bai-
k a u s k a s j au buvo tu rė jęs keletą 
š i rd ies in farktu. N o r ė j a u atl ikti sa
v o geneo log ines pa ieškas ir pa
teikt i j a m rezul ta tus, kol j is dar 
b u v o gyvas . . . Todėl re ikė jo sku
bėt i ir dirbt i pašė lus iu greič iu. 
Dauge l i s m a n o paž įs tamų patar
d a v o ieškot i in ternete — susiras
ti geneo log i jos pus lap ius ir jves-
tj j naršyk lę nor imą še imos pa
va rdę . Deja , m a n o paž įs tami ne
b u v o sus idūrę su l ietuvių geneo-
log ine pa ieška. . . Taig i , pati susi
dar iau sau planą ir p radė jau veik
t i . N e i e š k o d a m a geneo log i j os 
puslapių, į vedž iau tą pavardę j 
paprastą, ei l inę naršyk lę . Tokiu 
b ū d u kompiu ter is a tsk le idė infor
mac i ją ap ie žmogų tok ia pavarde 
iš L ie tuvos, Šiaul ių mies to , kuris 
tu rė jo skai tyt i p raneš imą Čeki joje 
s e m i n a r e v a n d e n t i e k i o k laus i 
ma i s . Ten buvo ir j o e-pašto adre
sas . Paraš iau ž inu tę tuo adresu 
net než inodama , a r A lg i rdas Bai-
kauskas sup ran ta ang l iška i . Lai
m ė , j is tą kalbą mokė jo . Mano 
p i rmas is kontak tas su juo labai 
nus teb ino vy ro tėvą ir v isą liku
s ią jų še imą. Supra tau , kad toles
n is t y r imas bus labai sunkus. 

MOTERIMS 

Algi rdas beve ik nieko nežinojo iš 
savo še imos istorijos. Tik man 
papraš ius, j is pradėjo klausinėti 
g iminių, kok ie buvo jo tėvo brolių 
varda i . Iki to l manė, kad jis pats 
b u v o v ien inte l is išlikęs savo tėvo 
še imoje . J is galvojo, kad visi jo 
t ėvo bro l ia i m i rę , nesusi laukę 
vaikų. Vė l iau paaiškėjo, kad jis 
k lydo. Alg i rdą nustebino kontak
tas su m a n i m i , iš karto j is ne
galė jo numaty t i , kad aš padėsiu 
j a m surast i g imines, apie kurių 
egz is tav imą jis nė nenutuokė. 

Kartą, kai pasidalinau savo min
t imis su genedog i j a besidomin
čiais ž m o n ė m i s iš Pietų Ame
rikos ir Austra l i jos, jie ten paieš
kojo žmonių, pavarde Baikauskas. 
Taip m a n o tyr imas pasistūmėjo 
j aukštesnį lygį. 

Pa raš i au la iškus žmonėms 
tok ia pavarde . Vienam į Austra
liją, k i tam — į Argentiną. Argen
t inoje gyvenant i moteris, pavarde 
Ba ikauskas , mano laiško nega
vo , bet j os brol io sūnus atsitikti
nai su rado m a n o žinutes kompiu
teryje ir m a n parašė Jo vardas 
— Luis Baikauskas. Mes iki šiol 
b e n d r a u j a m e . Su juo nuspren
d ė m e atsidaryt i Baikauskų inter-
netinį puslapį , kuris buvo dalis 
MyFami l y . com sistemos pusla
pių, į tą puslapį įvedėm turimas 
šeimų dabar t ines ir protėvių nuo
t raukas , be t kokią informaciją, 
kuri padėtų užpildyti spragas Bai-

Oda, saulė ir kosmetika 

„Žmoguje v iskas tur i būti 
gražu...", — kažkada rašė žinomas 

rašytojas, pabrėždamas vidinio 
grožio reikšme. Šiais laikais žmo
nės, neatmesdami vidinio, daug dė
mesio skiria išoriniam grožiui. Apie 
jį ir pasikalbėkime, ypač dabar, kai 
vasara plačiau atvėrė vartus. 

Kiekviena mūsų, kasdien žvilgte
lėjusi veidrodin, surandame dėl ko 
sau papriekaištauti ir neretai pa

sižadame, kad jau ,jiuo rytojaus, 
tai pradėsiu...". Pasižadame ir spor
tuoti, ir maisto produktus suderinti 
(neseniai apie tai buvo spausdina
ma „Bičiulystėje"), ir pas kosmeto
loge nueiti ir t.t. Beje, esu tokia, 
kaip ir visos — taip pat be galo daug 
sau pasižadu...). Kažkur giliai tū
nantis tinginiukas vis liepia atidėti 
viską iki rytojaus. Taip su juo pasto
viai ir kovoju — nieko nepadarysi, 
juk taip norisi pasilepinti ir pail
sėti po įtemptos dienos darbų. 
Sekmadienio ryta leidžiu jam ma
ne nugalėti — su pasimėgavimu 
gurkšnodama „dinamitinę" ryto 
kavą, pasineriu į mėgiamus žurna
lus ar laikraščius. Ypač mėgstu 
perskaityti visas grožio naujienas. 
Kur koks naujas kremukas rekla-

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i b i r ž e l i o 8 d . 

— b i r ž e l i o 1 5 d . 

A n t r a d i e n i s , b i rže l io 8 d. 
Eigintė, Medardas, Merūnas, 
Vilius. 

T r e č i a d i e n i s ^ b i rže l io 9 d. 
Gintas, Gintė, FeKeįjas, Ita
lija. 

K e t v i r t a d i e n i s , birželio 10 d 
Diana, Galindas, Margarita, Pela-
gėja, Vingailė, Žybartas. 

P e n k t a d i e n i s , b iže i io I I d. 
Aluona, Bernabas, Flnra. Ramin

t a s , R a m i n t a , T v i r m a n t a s . 

Š e š t a d i e n i s , b i ržel io 12 d. 

A n u p r a s , K r i s t i j o n a s , Dovė, 

R a m ū n a s , Vilma. 

w-f • k m. A d i f n i s , b i rže l io 1 3 d. 
AkvOina, Arminas, Dainius, Ku-
notas, Skalvė. 

P i r m a d i e n i s , b i ržel io 14 d. 
A lmina , Bazi l i jus , Digna , Gil-
m a n t a s , L a b v a r d a s . Valerijus. 

A n t r a d i e n i s , b i rže l io 1 5 d . 
Ba rg*3e , J o l a n t a , Kreseeneija. 
Ta rv i l a s , Vidas , V i t a s . 

Kalendorius 

kauskų še imoms. 
Kai mano laiškas pasiekė mote

rį tokia pavarde Austral i joje, ji 
buvo išvykus atostogų. Atsa
kymą gavau po poros mėnesių, 
o prieš tai j i m a n paskambino iš 
Melboume miesto. Ji mane sujungė 
su teta, su kur ia mes t a p o m labai 
geros draugės. Diana suteikė in
formaciją apie savo šeimą. Jos 
tėvas buvo Lietuvos Neprik lau
somybės kovų savanoris. Jis net 
yra stovėjęs ant pakylos, greta 
stalo, ant kur io, tuo me tu , buvo 
pasirašytas Lietuvos Neprik lau
somybės Aktas 1918 meteis. Ji at
siuntė savo tėvo, L ietuvos kario 
uniforma, nuotraukų kopi jas. 

Mane t ies iog užva ldė tokia 
įdomi ir garbinga Lietuvos isto
rija, įdomūs lietuvių charakter iai . 
Negaliu nesižavėti pasiaukoj i 
m u , drąsa. įvairias istori jas per
skaičiau ir sužinojau ne iš knygų, 
bet iš žmonių laiškų, žinučių. 
Diana man padėjo dar ir tuo, kad 
paskambino telefonu kiekvienai 
Baikauskų šeimai Lietuvoje, susi
radus tas pavardes telefonų kny
goje ir su visais pakalbėjo lietu
viškai. Deja, mus labai nul iūdino, 
kad labai daugel is pašnekovų 
net nežinojo, kokios buvo jų 
močiučių mergaut inės pavardės, 
nes sovietiniais metais dėl viso
kių draudimų ir suvaržymų žmo
nėms buvo nepalanku domėtis 
savo šeimos praeit imi. 

Bus daugiau 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

KALNAI 
J ū r a t ė Zub inas 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale, IL 60521 

(630)915-2900 
wwwCo4dwell8ankeronhne.com/JurateZjbinasl 

BurrRidge, 
Clarendon KSfe 
Darien Hinsdale. 
UGrange,OakBrook, 
'Afetmont, 
Western Springs, 
VVoodridge, 
Wi!lowbrook. 

» -. 

muojamas, kokius naujausius pra- -

timus pilvukui mažinti rekomenduo
ja profesionalai, koks maistas man 
tinka pagal kraujo grupe ir taip-
toliau. Vis ieškau, gal kas išrado 
unikalią ir visą galinčią piliulę — 
išgėrei ir... viskas akimirksniu at
sistojo į tas proporcijas, kurių pati 
nori! Svajoti neuždrausta! Na, bet 
kaip ten bebūtų su tais stebuklais, 
skaitinėdama randu dar kažkokių 
naujų kūno priežiūros būdų bei 
priemonių ir, turėdama laisvą mi
nute, juos išbandau. Tikiuosi, kad 
ir Jūs ką nors naujo radę, prisitai
kote sau. 

Trumpai pakalbėkime apie ODĄ 
— mūsų organizmo vizitinę korte
lę. Nuovargis, pergyvenimai, už
terštas oras, saulės spindulių ir vi
taminų stoka mūsų odoje matosi 
kaip ant delno. Patyrusi kosme

tologe kaip mat pasakys kuo jūs 
Jrvėpuojat". 

Apie saulės spindulių trūkumą ir 
jo poveikį sveikatai žinoma daug. 
Medikų teigimu, saulės badas pa
sireiškia tam tikrais požymiais — 
oda atrodo glebi ir pablyškusi, pa
blogėja atmintis ir sutrinka mie
gas, kamuoja nesibaigianti sloga, 
ilgai gyja žaizdos, žmogus tampa 
labai dirglus arba atvirkščiai — 
vangus, lėtas. Galbūt, tai žinoda
mi, žmonės stengiasi būti gryname 
ore ir mėgautis saule — jie pasi
junta sveikesni, žvalesni ir kupini jė
gų. Teigiama, kad šiek tiek pasikai
tinti saulėje naudinga. Tik nepikt
naudžiauti! Medikai jau seniai 
skelbia pavojų ir ragina „rudintis" 
savaiminio įdegimo kremais. Bet, 
jei negalite ištverti be soliarumo. 

tmporters & Disiribii iOistffine^ lmported Beeis 
(773) 278-4848 

nepamirškime specialaus apsaugi
nio kremo (galima nusipirkti kiek
viename soliarumų centre). J is ne
leis odai prarasti drėgmės. Pasi
rinkite kaip ir bet kurį kitą kremą — 
pagal odos tipą. Oda skirstoma į ner-
mfl>i»Į riebią, sausą ir miftrnį Plačiau 
apie tai — kitą kartą. 

P A T A R I M A S . Jei rankų oda pa
tamsėjo, sutrūkinėjo ar tapo grubes
nė, gali padėti bulvės: dvi virtas bul
ves sutrinkite šiltame piene. Rankas 
ištrinkite aliejumi ir jas pamerkite į 
sutrintų bulvių košę. Po 15 min. ran
kas nuplaukite šiltu ir perskalaukite 
šaltu vandeniu. 

Parengė Jurga Tamonienė 

Rašykite mums 
elektroniniu poš'-
b i d u ^ s l e ^ d - r a u g a s .©r 

bkrfuiyste@aoleom 

PRIIMAME REKLAMĄ. 
Galime sukurti reklaminį 

skelbimą, logo. Asmeni
niai skelbimai priimami 
nemokamai. 

Pažtčių KLUBAS 
Z O D I A K A S 

LIAUDIES IŠMINTIS 
B i r ž e l i o m ė n e s i u i 

Biržel io 10 dieną — 

DEVINTINĖS; 

birželio 13 d. — ANTANINĖS 

Senoliai sakydavo, koks oras biržei] 
— toks bus ir gruodį. 

Jei biržefe lietingas ir vėjuotas, tai 
žiemą siautės pūgos. 

Jei 'vasara lietinga tai žiema šalta ir 
snieguota. 

Jei vasaros naktimis neiškrenta 
rasa, o5eną laukite lietaus. 

Pirmas vasaros rūkas ragina eiti 
grybauti. 

Jei musės-prabudo anksti ir garsiai 
zyzia laukite gero oro bei šilumos. 

Jei bitės aviuose yra nerarnios. 
greitai atšils. 

Jei birželio mėnesio naktys šiltos, 
galima laukti gausaus vaisių derliaus. 

SVEIKATA. PATARIMAI 

Jei slenka plaukai, 2 ar 3 kartus 
per savaitę galvą plaukite medet
kų žiedų antpilu. 

Pirties garai gydo raumenų pa
tempimus, sąnarių ir radikulito 
skausmus. 

Jei norite greitai užmigti, atsigulę 
j lovą, ant kaktos dėkite krapų 
sėklų kompresą. 

Krapuose, rozmarine bei svo
gūnuose rasta medžiagų, apsau
gančių moteris nuo krūties vėžio. 

Jei dažna i skauda galvą, 
pasitiknnkite ar tinkamai parinkti 
akiniai 

INTERNATIONAL 
TRAVEL AND CRU1SE CONSuITANTS 

Pranešame savo kl ientams ir draugams kad mūsų agentūra 
persikėlė j naujas, savas patalpas. Prašome atkreipt i dėmes j 
j naujus telefono numerius. 

P . O . B o x 2 7 7 
P a l o s P a r f c , IL 6 0 4 6 4 
P h o n e : ( 7 0 8 ) 3 6 1 - 5 4 0 0 

( 8 0 0 ) 4 6 2 - 2 5 8 4 
F a x : ( 7 0 8 ) 3 6 1 - 5 4 1 0 
E - m a i l : 
g t i c h i c a g o @ y a h o o . c o m 

G.T. kolektyvas ir tol iau pasiruošęs Jus profesonal ia i ir maloniai aptarnaut i v i suose kelionių reikaluose. 
Lėktuvų bilietai j Lietuvą, iš Lietuvos ir v isur pasaulyje 
Turistinės kel ionės po Lietuvą 
Lietuvoje butų nuoma, v iešbučiai , t ransporto nuoma 
Atostogos Amer ikos žemyne 
Mūsų specialybe - Karibų salos, kruizinės kel ionės ir Meks ika 

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

43. Moteris, našlė, 30 m., 
išsilavinimas aukštasis, turi butą 
Lietuvoje. Du sūnus. D i rba valsty
binėje įstaigoje. 

Ieško draugo še imyn in iam 
gyvenimui. Nesvarbu nei išsilavi

nimas, nei išvaizda, nei meta i , 
..Kad tik turėtų gerą, myl inč ią 
vaikus, širdį". 

Tel . : (818)248-8247 
2711 Mounta in Pine Dr, 
La Crescenta , C A 9 1 2 1 4 
KORA222@one. l t 

Redakci jos pr ierašas: ne
saugojame ir neperduodame pasi
skelbusiųjų telefonų ar adresų. Skel
biame tokį tekstą, kokį atsiunčiate. 

RENGINIAI 

KAS? 

Galvosūkis — 

pokštas 
Kiekvieno degtuko ilgis — 4,5 

c m . Kaip iš 2C 

sudedamas metras? 

deg tukų 

ADA? 

RAV1NIA-. 100 metui 
1904 metais Ravinia atvėrė var

tus muzikos mylėtojams, psfl<vtes-
dama juos ] vasaros koncertus. 

Š i as metais sis, nuostabiame 
gamtos kampelyje įsikūręs kultūri
nis kompleksas, dėJ galimybės 
kjausyfis koncer t j po atv in i dangu
mi , kažkuo primenantis mums Pa-
.-irgos <onc©rtų 0€t-actą a: Kauno 
Dainy slėnj, Vilniaus Kalnų parVa. 
*vieč»a operos mylėtojus į A W 
Mozarl operą ..Le no/ze di cigare 
'^Kjaro vedybos) Čikagos simfo
niniam Ofkesmji dinguos Damei 
Barenbotm Puikūs solistai Bir-elic 
19d. 8 OOv.v. Bilietų kanos : 20-40 
-rJo'eių paviljone. lauke, pievoje 
' O dolerių Smulkesnė informacija 
f ei. 947-266-5100 

ŽODŽIŲ SPĖLIOJIMAS 

1 . Parašyki te 50 žodžių, kurie 

baigiasi galūne — das ir 

6 0 žodžių su galūne — žas. 

Tarptautinių žodžių nerašyti! 

Atsakymas 

Iš šešiolikos degtukų (žr piešinį) padaryta strėlė 

/ / / / / ^W 

b) Perdekite 7 
gautumėte 5 lygius 

ZS7 
rrn 
\ \ \ \ 

degtukus taip. k a d K ' | \ \ \ \ 
us keturkampius - * l̂  * _ _ V 

a) Perdekite degtukus taip. kad gau- *^ 
tumėte 8 lygius trikampius 

P A Ž I N Č I Ų K L U B A S Z O D I A K A S 

A N K E T A 

I š k i r p k i r i š s i ų s k 
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai 

darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anke tą ir 
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paš tu . 

1. Amžius ūgis kitos savybės 
2. Socialinis s t a tusas : išs iskyręs (-usi) 

Nevedęs netekėjusi naš lys (-ė) 
Vaikai , 

3. Socialinė padėtis: aps i rūp inęs (-usi) 
neaps i rūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išs i lavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, a p t a r n a v i m o sfera) 
6. Pomėgiai _ _ ^ _ _ _ _ 
7. Tikslai - r imtai draugys te i , la isvalaikiui pra le i s t i , b e n d r a 

vimui 
8. Jū sų adresas ir tel . Nr._ 

9. Skelbimo teks tas 

Jū sų vardas , telefono Nr., ad resas , kurį nor i te paske lb t i 

http://MyFamily.com
http://wwwCo4dwell8ankeronhne.com/JurateZjbinasl
mailto:gtichicago@yahoo.com
mailto:KORA222@one.lt



