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Birželio 24-oji — 

ONINĖ 
Sveikiname' j 

Jonus, Janinas, Janes su vardadieniu 
Šv. Jonas Krikštytojas — paskutinis Senojo Testamento pranašas. 

Kristaus pirmtakas. Jonas, kuris buvo kilęs iš kunigų šeimos, kurį 
laiką buvo atsiskyrėliu, pasitraukęs j Judo tyrus, priėmė nazariečio 
įžadus — nekirptis plaukų, negerti vyno ir kitų svaigalų, gyventi 
skaistybėje. Sulaukęs trisdešimties, pasirodė viešumoje, dėvėjo 
kupranugario kailiu, sujuostu odiniu diržu. Maitinosi laukinių bičių 
medumi ir skėriais. Skelbė atgailą būsimam Mesijaus sutikimui. 
Tuos, kurie tikėjo jo žodžiais, krikštijo Jordano upėje. Jonas prisi
pažino nesąs nei Mesijus, nei pranašas Elijas. Jis save vadino 
„tyruose šaukiančiojo balsu', taip nurodydamas į Izajo pranašystę. 

Pirmą kartą Jonas su Jėzumi susitiko, kai Jis atėjo prie Jordano 
upės ir norėjo pasikrikštyti. Jonas atpažino Jėzų ir pasakė savo klausyto
jams: ,,Jis yra tas. apie kurį sakiau". Jėzaus krikšto metu pasigirdo 
Dievo Tėvo balsas, patvirtinantis, kad Jėzus yra jo sūnus.... 

Jono kultas per Bažnyčią plačiai paplito jau nuo IV amžiaus. Dėl 
jo, Krikštytojo misijos, daugybė bažnyčių ir krikšto koplyčių pava
dintos Jono vardu. Visų pasaulio bažnyčių galva ir motina — Late-
rano bazilika Romoje, irgi pašvęsta Jono garbei. 

Jono šventė minima ne jo mirties, kaip kitų šventųjų, bet gimimo 
dieną — birželio 24-ąją. 

Lietuvoje labai mėgiamas kitas — Jonas-Nepomukas (1340-
1393) — čekų šventasis. Neretai jis vadinamas Joneliu, Jonuku. Jo 
įvairiausių, iš medžio išdrožtų, statulėlių buvo ir yra gausu Lie-tuvos 
pakelėse. Nepomuko didesnės skulptūros puošė ir tiltus 
(Anykščiai). Nors kartais Lietuvoje abu Jonai neskiriami ir abu stato
mi prie vandens — Jonas Krikštytojas prie tekančios upės, o 
Nepomukas — prie ežero. Pro abu praeinant buvo kalbama ta pati 
malda. 

Pagal LE, Boston, 1956. IX t. 

Joninės — pati gražiausia Vasaros lygiadienio šventė. Lietuvoje Joninės nuo seno buvo švenčiamos 
išvakarėse. Merginos, moterys, dainuodavo tam tikras dainas, kupoliaudavo — rinkdavo vaistingus augalus, 
kurie vėliau, rudenį ar žiemos metu. praverčia ligos atveju bei gėles ir žoles — vainikams pinti. 
Dainos, rateliai, žaidimai, vainikėlių pynimas ir metimas upėn. Su kieno vainikėliu susilies — už to ištekės. 

Vainikėlius mesdavo į aukštą medį — iš kelinto karto užsikabins už šakos — tiek metų reiks laukti piršlių, o 
jei iškart užkibs — šiemet ištekės. 

Šokinėti per laužą, ieškoti paparčio žiedo, gūžinėti iki paryčių, Saulę pasitikti... Ryto burtai, apsaugojan-
tys nuo raganų ir t.t. O gražiausia būdavo, kai visus Jonus ir Janinas pagerbdavo ąžuolų lapų vainikais ir 
pamėtydavo aukštyn ... Tai apie Lietuvą. 

Jono. Janinos vardai Lietuvoje — vieni populiariausių. 

JAV LIETUVIAI 

Musų Jonas 
O kaip Amerikoje, kur irgi ban

dom švęsti masiškas Jonines? 
Užklausiau Jono Kuprio — 

ilgamečio, vienintelio išeivijos 
dienraščio ,,Draugas" spaustu
vės gamybos vadovo: 
— Kokias Jonines esi šventęs 
čia, Amerikoje? 
— Joninės — daugiau lietuvių 
šventė. Mes, išeiviai tokių Joni
nių nesame šventę, kokias ban
do organizuoti trečiosios bangos 
žmonės. 
— O ką pats žinai apie Jonines9 

— Žinau, kad turi būti laužas, vai
nikai, paparčio žiedo ieškojimas 
ir t..t. Visi man sako — o, jei 
būtum Lietuvoje, tai tokias Joni
nes švęstum, kad visą likusį gy
venimą atsimintum. 
— Ar buvai Lietuvoje per Jo
nines? 
— Ne, buvau kitu metu, tad ne-

Ligija Tautkuvienė 

teko patirti tos šventės jaudulio. 
Su Jonu kalbamės penktadienį, 

birželio 18 d. Rytoj — daugelis 
žmonių rinksis švęsti Joninių, 
kurias rengia susivienijimas „Jo
ninės". Praeitais metais tai buvo 
tik gegužinė, piknikas lauke (ko 
irgi labai reikia), sutraukęs ne
mažą būrį tautiečių. Tikrų, lie
tuviškų Joninių nebuvo. Kaip šie
met, — susitariame, kad Jonui 
paskambinsiu sekmadienį ir jis 
atsakys — buvo Joninės ar ne. 

Sveikindami Joną su būsimuoju 
vardadieniu, žodis po žodžio 
išsikalbam ir pasikalbame apie įj 
patį, gyvenimą lietuviškoje Ame
rikoje... 
Jonas — lietuvis, Di-Pi tėvų vai
kelis, gimęs jau Čikagoje. 

jdomus žmogus. Susidomėjęs 
bestuburiais, surinko jų visą ko
lekciją — turi per 400 šimtus, stu

dijavo biologiją UIC (University of 
Illinois), tačiau laborantu, sako, ne
dirbęs, nes nepatiko sėdėti labo
ratorijoje. Joną domino ne tik be
stuburiai, bet ir fotomenas — pir
moji rimtesnė nuotrauka užfik
suota 1973 metais. Neatsitikti
nai, baigęs vienas studijas, pa
suko kiton pusėn ir magistro laips
nio siekė jau fotografijos meno 
srityje (Institute of Design at 
Illinois Institute of Technologie). 
Studijuodamas vis atskubėdavo į 
„Draugą" — padėti maketuoti atei
tininkų žurnalą „Ateitis". Taip. 
žingsnis po žingsnio, pritapo, pri
prato prie spaustuvės, redakci
jos. Kai „Draugo" namų statyto
jas, administratorius, kunigas 
Petras Cinikas pakvietė dirbti, Jo
nas tapo neatsiejama laikraščio 
dalimi — „Mūsų Jonu". 

Nors gerai kalba lietuviškai, bet 
„ne taip gerai, kaip brolis ir se
suo", tikina Jonas Be abejo, tam 
didžiausią įtaką turėjo šeima, o 
daugiausiai — tėvas, kuris, nera
dęs gerų lietuviškų pasakų, pats 

Galvosūkiai i r atsakymai 
i 

Kalendorius, patarimai 

psl. 

A, TĖVYNE MUSŲ.. 

Butų panašu į košmarą 

Jonas Kuprys. Vytauto Butkaus nuotrauk; 

Nukelta į 2 DSI 

Vytautas 
Brol ia i dvyn ia i 

Birželis — ne tik vasa
ros pradžia (kaip ta
me lietuviškame fil
me), bet ir lietuvių tau
tai dviejų baisių 20-
ojo amžiaus įvykių su
sijusių su broliais dvy
niais — komunizmu ir 
fašizmu, — pradžia. Šias 
63-jų metų senumo 
datas prisimenu kasmet. 

„Šiąnakt veš", — parėjęs iš 
miesto dėdė Jonas pagarsina 
girdėtus gandus. Artėjant va
karui uždangstomi langai, ne
degama lempa. Kai kurie būti
niausi daiktai surišti į ryšulius. 
Tėvų veidai liūdni ir susirūpi
nę. Nemiegame visą naktį. Be galo 
neramu ir mums, vaikams. 
Nejaugi išveš? Už ką? Tada aš 
jau mokėjau slapčia deklamuo
jamą eilėraštį: „Tenai rasi brolį, 
sesę. mirusius iš bado..." 

1941-ųjų birželio 14-osios 
aš neprisimenu, buvau per ma
žas, užtat gerai prisimenu po 
karo Alytaus geležinkelio stotin 
liūdnai dardančius vežimus, iki 
šiol girdžiu sielvartingas vaikų 
ir moterų raudas, dėdės -Jono 
balsą „Šiąnakt veš". 

1940 - 1958 metais kas tre
čias Lietuvos gyventojas tapo 
genocido ir teroro auka. O ko
munizmą ir fašizmą broliais 
dvyniais Gedulo ir vilties dieną 
Seime pavadino Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
gos pirmininkas, parlamen
taras Povilas Jakučionis: 
„Nacizmas ir komunizmas — 
tai broliai dvyniai, vienodi 
nusikaltėliai. Tik nacizmas jau 
seniai pasmerktas ir nubaustas 
Niurnberge, o komunistinių 
nusikaltėlių Niurnbergas vis 
dar laukia", — sakė parlamen
taras. 

Kaip koks politinis netaktas 
nuskambėjo ir jo žodžiai apie 
savo valstybės dėmesį bei rū
pestį t remtiniams bei politi
niams kaliniams (,Ji dažnai pa
lieka mus vienišus kovoje dėl duo
nos kąsnio, dėl būsto ar dėl svei
katos, kuri liko Sibire"), apie oku
pacijos padarytą žalą < Vy
riausybė jos iš Rusijos menkai 
tereikalauja"). Nors parlamen
tarą parėmė Gedulo ir vilties 
minėjime kalbėjęs istorikas An
tanas Tyla („Lietuvos valdžia 
neturi svyruoti ir privalo diplo
matijos keliu siekti, kad Rusija 
atlygintų padarytą žalą"), šios 
kadencijos Seimas bei jo Vy
riausybė nė neketina vykdyti 
ankstesnes kadencijos Seimo 
priimto įstatymo, kuriuo Vy
riausybė įpareigojama derėtis 
su Rusija dėl okupacijos žalos, 
įvertintos 20 milijardų JAV 
dolerių, atlyginimo. 

R. Paksa s m o t e r s pav ida lu 
Gal genocido ir teroro aukas 

Visockas 
geriau supras būsi
masis Seimo prem
jeras rusas Viktor'as 
Uspaskich'as, kurio 
motina, kaip jis pats 
pastaruoju metu pa
sakoja, nuo Stalino 
režimo taip pat yra 
nukentėjusi (suplėšė 
komjaunimo bilietą)? 
Gal per Europos parla

mentą net penki mums mažai 
pažįstami jo žmonės privers 
Rusiją bent šiek tiek paisyti 
Lietuvos interesų, ir šauniojo 
Viktor'o autoritetas lietuvių 
akyse pranoks net Algirdo Bra
zausko autoritetą? 

Ką čia pranoks — jis jau pra
noko! Ir gaila ne tiek su žinia-
sklaida vis koketuojančio, juo
kaujančio socialdemokratų ly
derio, o Česlovo Juršėno, atli
kusio apgailėtiną lakmuso po
pierėlio vaidmenį. Tačiau Vik
tor'as Uspaskich'as, šiaip ar 
taip, vis dar ateitis, kad ir neto
lima. Po pirmojo pirmalaikių 
prezidento rinkimų turo vėl ky
la visiems laikams iš politikos 
išvyto Rolando Pakso figūra, 
tik šį kartą jau kitu pavidalu, 
kitoje asmenybėje. Skaitytojas, 
be abejo, žino, kad tai Kazimie
ra Prunskienė, turinti dar ir ki
tokių vardų, pavyzdžiui, Ginta
rinė ledi. Vilniaus apygardos 
teismas panaikino Aukščiausio
jo Teismo sprendimą, kad tuo
metinė Aukščiausiosios Tary
bos deputatė Kazimiera Pruns
kienė bendradarbiavo su sovie
tiniu saugumu. „Nėra įrodymų, 
kad Kazimiera Prunskienė są
moningai bendradarbiavo su 
KGB", — pernai gegužės 15 d. 
paskelbė teismas. Taigi, panai
kino ir pretekstą K. Prunskie
nę vadinti daugiau kaip dešimt
metį linksniuotu gražiu Šatri
jos vardą Šatrijos Ragana! Šat
rija Prunskienė! Beveik kaip 
klasikė. Bent jau politikoje — 
tai tikrai. Tik kam tas teismo 
sprendime žodis „sąmoningai"? 
Argi bendradarbiauti su KGB 
buvo galima ir nesąmoningai? 

Tačiau nekibkime prie žo
džių, ypač prie teismo žodžių. 
Tai gal verta tiesiog prisiminti, 
kaip 1990 m. birželio 29 d. 
Aukščiausioji Taryba paskelbė, 
kad derybų su SSRS laikotar
piu taikomas Kovo 11-osios Ak
to moratoriumas, ir koks visoje 
šioje istorijoje tuometines prem
jerės K. Prunskienės vaidmuo? 
Arba. kaip po 1991 metų sausio 
7 dienos mažmeninių kainų pa
kėlimo komunistinės jėgos mė
gino užimti Parlamento rūmus, 
o K. Prunskienės vyriausybė 
atsistatydino? Kaip paskui už
sieniuose Gintarinė ledi (šio 
vardo teismas neuždraudė) 
talžė „nelankstų" Vytautą 
Landsbergį0 Neverta. Rinkėjai 
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BIRŽE 

„BIČIULYSTĖS" akciją 
— „Padėkime žmogui!" — tęsiame. 

Jono Kuprio nuotraukose: 

..Bičiulystės" Nr. 15 (gegužės 4d.) 
rašėme apie 28-erių 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 į skaitytojus, prašydami 
pagalbos ir j Našlaičių globos organi
zaciją „SAULUTĖ". Jūsų auka bus nura
šoma nuo federaSnių mokesčių. Siųsdami 
čekį. pažymėkite, kad jis skilias Ramintai 
Pusnikienei. Aukotojų pavardes skel
biame laikraštyje. 

JAV LIETUVIAI 

Musų Jonas 
Atkelta iš 1 psl. 

jas kurdavo, iliustruodavo. 
Labiausiai Jonui jsiminė diktantų 
rašymas namuose — tėvas dik
tuodavo — vaikai rašydavo. Jono 
vaikystės, paauglystės laikais, 
parapijinėje Cicero mokykloje, 
lietuviukai kasdien, po pusvalan
dį, turėdavo skirti lietuvių kalbai. 
Kasdien, bet skirtingiems daly
kams - istorijai, geografijai, kal
bai, literatūrai. Aš nežinau ką tuo 
metu darydavo amerikoniukai, 
bet mes turėdavome eiti j klasę, 
kur mokėmės lietuvių kalbos pas 
Kreivėną.... 
Lietuvoje buvai tik kartą...? 

Jaučiausi, kaip namuose — taip 
viskas buvo sava. Man buvo per 
trisdešimt, o aš jaučiausi labai 
gerai. Labiausiai patiko Kaunas, 
kur dar tebestovi mano mamos 
tėvams priklausęs namas, tačiau 
jau privatizuotas, todėl nesugrą
žintas... 

Buvau Romoje, Toronte,— tęsia 
Jonas, — bet niekur taip jaukiai 
nesijaučiau, kaip Lietuvoje — ten 
taip buvo viskas žinoma ir pa
žįstama iki smulkmenų. Kauno 
senamiestyje atrodė, jog sus
tojęs gyvenimas. Vilnius patiko 
mažiau, gal, kad mažiau turėjau 
laiko — istorikas Bumblauskas 
(gyvenęs pas Kuprius lituanis
tikos kursų metu — L.T), buvo 
pažadėjęs ekskursijas po Vilnių ir 
t.t., atskubėjo paskutinę dieną ir 
labai trumpam laikui. Tad Vilnių 
apžiūrėjau tik paskubomis. Laba pa
tiko universitetas. Pasibaisėjau 
naujais operos rūmais — kaž
kokia dėžė... Apskritai, Lietuvos 
gamta — nuostabiai graži ir jauki. 
Didžiulį įspūdį paliko Kryžių kal
nas. Dabar jis yra pilnas didelių 
kryžių. Tada stebino gausybe mažų 
kryželių, prikaltų, pritvirtintų vie
nas ant kito... 
Koks palikęs įspūdis iš to laiko? 

Knygynuose buvo labai mažai 
informacijos, mažai spaudos iš 
kitų kraštų ir apie tuos kraštus. 
Labai jau buvo Lietuva izoliuota 
nuo pasaulio. 

Kodėl tėvai bėgo iš Lietuvos? 
Matyt, jau matė, kas atsitiko per 
pirmąją rusų okupaciją.Mama 
bėgo kartu su dėdės šeima (kai 
mamai buvo 12-ka, ji neteko 
tėvo), o močiutė, mamos mama, 
liko Kaune, savam name, iš ku
rio, okupacijos metais, kažkoks 

SAULUTE 
419-VVeidner Rd 
Buffalo Grove, IL 
60087 

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

Tiesiai Ramintai auką — 50 do
lerių, nusiuntė Jolita Vlahos iš Fo-
rest Park, IL. 

Ačiū visiems. L.T. 

ne lietuvis valdininkas liepė iš
sikraustyti j bakūžę. Mat senelis 
dirbo Lietuvos valdžiai — buvo 
pasienio veterinorius. 

Mama susitiko su močiute 1976 
metais. Bet močiutė niekada ne
norėjo gyventi niekur kitur, tik 
Lietuvoje. 
Jonai, Tau jau per keturias de
šimtis, gyveni šioje žemėje 
vienišas... Ar žinai tokią lietu
višką dainą: 

,,Oi, tu Joneli, 
Kodėl nesiženiji, 
Ženykis, vaike, 
Gaspadinės reikia..."? 

Gal aš dar nesuradau savo... 
Tavo draugų tarpe yra tokių, 
užkietėjusių senbernių? 

Mano draugų tarpe yra visokių 
— ir vedusių, ir išsiskyrusių. Yra 
nevedusių. Mamos tėvas vedė, 
kai jam buvo 50 metų. 
O kiek vaikų turėjo? 

Vieną — mano mamą. 
Kiek jūsų šeimoje vaikų? 
Brolis Saulius (beje, jo šeimoje 

— šeši vaikai. — L.T), sesuo Vi
da. Gal mūsų šeimoje tokia tradi
cija? 
Tikėkimės, kad kažkas dar turi 
vilties matyti Tave prie altoriaus... 
Kai esi vienas, tai turi daug laisvo 
laiko. Kaip jį leidi? 
Ką veikiu laisvalaikiu? — Aš jo 

neturiu. Kas dvi savaites pjaunu 
žolę prie savo namo. Einu į paro
das, renginius, fotografuoju, fik
suoju lietuvių gyvenimą Ameriko
je. Dalyvauju Cicero parapijos gyve
nime. Beje, mūsų parapija yra la
bai vieninga. Gal net pati vienin
giausia iš visų. 
Ar daug nuotraukų turi sukau
pęs savo archyve? 
Be skaičiaus. 
Tai kada surengsi parodą, kad ir 

kiti galėtų paganyti akis? 
Rengiuosi tai padaryti šį rudenį. 
Sėkmės Tau, o mes lauksime 
parodos. 

Sekmadienis, birželio 20-oji 
Jonai, kaip Joninės? 
Piknikas? Buvo gerai. Visada sma
gu, kai susirenka daug lietuvių kar
tu. Žmonės buvo ramūs, jokių 
muštynių ar triukšmo nebuvo. Jie 
turėjo pasidarę kupole, pagerbė 
Jonus vainikais... Tikrų, lietuviškų 
Joninių gal ir nebus — laužų kū
renti negalima... 

/ JONINĖS \ 
/? ARTĖJA! <f 
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Šventė vyks 

BIRŽELIO 19 d. 
nuo 11 vai. iki 20 vai. 

Adresas: 

5900 W. 147tJi Street 

Oak Forest. IL 

XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI 
ARTĖJANT 

Pavergtu tautu demostracija Čikagoje. Buvo rengiama kasmet. 1973 m. 

„rreedom for Ben 5cott — demonstracija - eisena į Aušros varty bažnyčią, kurioje DUVO pc 

krikštytas Vytautas Skuodis. 1981 m. rugpjūčio 18d. 

Marauette Park'o teritorijoje buvo įsikūrusi naciu organizacija. LietuviŲ studenty sąjunga orga
nizavo demonstraciją, reikalaudami, kad naciai išsikraustytu iš parko teritorijos. 1978m. 

II y 1 "' "4įį|Į mSAtii&?le'~* *"' 

Dr. Jono Adomavičiaus „Sodybos" kasmetiniu tradiciniu piety metu. Nuotraukoje sėdi (iš kai

rės): mok. Leokadija Zemgulienė ir dukra Ritutė, stovi p.Kleizienė 

Joninių plakato nuotraukoje, fotografuotoje Jono Kuprio. Meno mo
kyklėlės moksleivės (iš kairės): Greta Kugaudaitė ir Ieva Vizgirdaitė 

i 

i 

Viršuje: Arvydas Tamulis. 
Dešinėje: XII lietuvių tautinių šo
kių šventės knygos viršelis. Au
torius — Viktoras Paulauskas. 

ŠVENTĖ 
FESTIVAL 

•^*P«*20 

Kuo arčiau šventė, tuo daugiau rūpečių jų organizatoriams. Kai kuriuos matome, 
girdime, kai kurių — gal ir nepastebime. Visi, kurie įsipareigojo dirbti šokių šventėje, 
tempia gana nelengvą vežimą. Tačiau, kai tas vežimas susijęs su lietuvybe, su 
tautiškumu — ir našta nėra tokia sunki — juk viskas sau, savo vaikams ar anūkams, 
savo tautai. 

Kai į spaustuvę užsuko būsimo šventės leidinio sudarytojas, redaktorius, maketuo
tojas, Arvydas Tamulis, pasinaudojau proga ir trumpai pakalbinau. 
Kokie vėjai atpūtė Jus į spaustuvę? 
Atvežiau leidinio antrą dalį ir, tikiuosi, kad viskas bus jau užbaigta. Truputį vėluojame, 
nes laukiame iš prez.G. Bush sveikinimo. Gavome ir iš senatoriaus J. Kerry sveikini
mą, kuriame jis net K. Donelaičio ,,Metų" ištrauką apie šokius pacitavo... 
Vadinasi, geras lietuvis jam talkina. Kelias į Šokių šventę jau visai sutrumpėjo. Ar gau
nate paramą iš miesto? 
Paramą gavome iš miesto Art Council — 3,500 
dolerių. Iš kitur — negavome. Daug kainavo S v 
Daley Ptaza — apie 15 tūkstančių dolerių! Už pakylą, 
mikrofonus, elektrą, palapines...(Miestas parei
kalavo apie 5 milijonų dolerių apdraudos. Ga
lima ir nedrausti, bet, jei kas atsitiktų, kas tada 
mokėtų?!) Juk norime pristatyti tautą įvairiomis 
formomis, ne tik koncertu. Veiks muge, žmonės 
galės įsigyti suvenyrų. Tikimės, kad šitaip išėję į 
amerikiečius (pirmą kartą), gal kokius kelis šim
tus jų pritrauksime ir į pačią šokių šventę. 
Ar dar daug darbų liko. ar daug talklininkų turite? 
Ar padeda trečiosios bangos žmonės9 

Darbų kiek sumažėjo, bet jų vis netrūksta. Tu
rime apie 30 savanorių talkininkų, kurie ir pade
da viską organizuoti. Iš trečiosios bangos talkino 
Audre Savickaitė (redagavo leidinį). Rengimo 
komitete yra Ramūnas Astrauskas. 
Gal reikėjo pakviesti daugiau iš trečiosios bangos 
žmonių, kad jie įsijungtų, susipažintų su organizaciniu 
darbu, su tuo. kas ir kaip atliekama čia? Gal ko
kių ir savo pasiūlymų turėtų. Juk ir mūsų tarpe 
yra ne vienas, ne du specialistai, entuziastai, ku
rie ir be užmokesčio, kaip ir jūsų žmonės, sutiktų 
padirbėti lietuvybei. Jei norime tęsti tradicijas, 
ilgiau jas išlaikyti, reikia ne tik žodžiais, bet ir 
veiksmais bičiuliautis... 

Aš nemanau, kad buvo pakvietimo klausimas 
sprendžiamas. Žmones surasti labai sunku. 
Mes. vieni kitus pažindami, vieni kitus rekomen
duojame, nes žinome, kur. kas Ir ką gali nuveikti. Mano 
žmona Audronė yra rengimo komiteto pirmininkė. 
Sūnus talkina salės dekoravime. Visi darome ką 
galime. Veltui. Net į banketą, kurį patys orga
nizuojame, bilietus nusipirkome. 
Sėkmės visiems talkininkams. Kad šventė vyktų 
sklandžiai — Jūsų darbas labai reikalingas ir 
svarbus. 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ. mg 

Butų panašu... 
Atkelta iš 1 psl. 

jau ne kartą įrodė, kad kelių 
dešimčių arba keliolikos metų 
senienos jiems nedaro jokio įs
pūdžio. O gaila. Be to, K Pruns
kienė jau žino, ką kas prieš ją 
„išmes", artėjant antrajam tu
rui: ,,Iš konfidencialių šaltinių 
girdėjau, kokios bus kertinės 
temos, kuriomis mane „muš". 
Žinoma, pirmiausia tai nuvary
ti arkliukai, bet gal dar ką nors 
sugalvos, ko aš nežinau. Gali 
būti visokiausių šiandien sun
kiai suvokiamų dalykų, nes, 
kaip suprantu, ta pusė bet ko
kia kaina nori laimėti". 

Ar aš nesakiau! „Nuvaryti 
arkliukai" — tai R. Pakso gink
lanešio Gedimino Šurkaus re
torika, niekinanti Vakarų ke
liu, į dešinę sukančią Lietuvą. 
Gintarinė ledi puikia supranta, 
kad „nuvarytų arkliukų" jos 
elektoratas iš Visagino ir Šal
čininkų bei Vilniaus, Trakų ra
jonų nebijo, kad ją remia „nu
skriaustasis" R. Paksas, kuriam 
prieš r inkimus j i pažadėjo 
stengtis, kad Seimas priimtų 
Konstitucijos pataisą, tik 5 me
tus neleidžiančią apkaltos būdu 
nušalintam prezidentui baloti
ruotis. Po Konstitucinio teismo 
išaiškinimo K. Prunskienė aiš
kiai pasakė, kad toks sprendi
mas — per rūstus. Taigi, ir an
trajame ture paksininkai bus 
jos kišenėje. 

Valdančioj i d a u g u m a 
s l a p u k a u j a 

O socialdemokratai? Spren
džiant iš balsų, pasigirdusių 
laidojant Č. Juršėno preziden
tines viltis, jie irgi gailisi buvę 

per griežti R. Paksui. K. Pruns
kienė apdairesnė, anot Algirdo 
Brazausko, „storojosi moteriš
kė, labai daug dirbo, labai sten
gėsi. Turi didelės patirties. Tiek 
metų buvo politiniame Lietuvos 
sūkuryje. Moteriškė užsitarna
vo..." Su kuo dabar eiti, ką rem
ti: „užsitarnavusią moteriškę", 
kuri, kaip ir R. Paksas, gali pri
skaldyti malkų, ar patikimą, 
bet R. Pakso ir K. Prunskienės 
rėmėjų nemėgstamą Valdą 
Adamkų? „Sakiau ir kartoju: 
prezidento rinkimai — tai as
menybės, personalijos rinki
mai. Žmogui vieni patinka, kiti 
ne. Tai nėra partiniai, ideologi
jų, tarkim, socialdemokratų ar 
konservatorių, rinkimai. Čia 
kaip su grožio karaliene — iš
renka vieną, kitos neišrenka, 
nors labai graži". Štai taip pas
taruoju metu nuolat juokaujan
tis premjeras žarsto aforizmus, 
o iš tiesų mulkina lengvatikius 
rinkėjus, šitaip pridengdamas 
pastangas laimėti bet kuriuo at
veju. Juk nuo prezidento dide
le dalimi priklauso ir premjero 
likimas. Naudingiausia aiškiai 
nedeklaruoti paramos nė vie
nam pretendentui į prezidentus. 
Kas kam panorės, tam ir atiduos 
savo balsą, — gudrauja socialde
mokratai. Tačiau ne visada toks 
gudravimas išeina į naudą. 

O juk mažai kas tikėjosi to
kio K. Prunskienės šuolio. Taip 
mažai kainavo geraširdės varg
šų užtarėjos įvaizdis, ir tai nu
pirktas beveik vien tik už savo 
pinigus (ar jūs tuo tikite?), 2002 
m. Prezidento rinkimuose gavo 
vos 5 proc. balsų - ir štai šian
dien Lietuva atsidūrė situacijo
je, panašioje į R. Pakso ir V. 
Adamkaus situaciją po pirmojo 

turo. Tada V. Adamkus R. Pak
są lenkė didesniu skirtumu, ne
gu dabar K. Prunskienę — ir 
pralaimėjo. Visi suprantame, 
kad Geležinė ledi nepalygina
mai daugiau patyrusi, gudres
nė, todėl pavojingesnė už J. Bo
risovo bičiulį. Jos ryšiai su 
Maskvos galingaisiais žymiai 
tvirtesni ir pavojingesni. Ne
tenka abejoti, kad Rusija ir šį 
kartą renkasi, kuris Lietuvos 
prezidentas jai būtų priimti
nesnis. Ne veltui laikinasis pre
zidentas Artūras Paulauskas, 
skirtingai negu premjeras Al
girdas Brazauskas, yra pasa
kęs, jog antrajame prezidento 
rinkimų ture Lietuvos žmo
nėms teks rinktis tarp Rytų ir 
Vakarų. Ką tai galėtų reikšti? 

Vėl pas i r ink imas - Ry ta i a r 
Vakarai 

Bent vieną kartą pasiklau
sius, kaip įnirtingai K. Pruns
kienės komanda gina R. Paksą 
ir jo „vertybes", darosi taip pat 
nejauku, kaip ir tomis dieno
mis, kai mitinguose, televizijų 
ekranuose, per radiją siautėjo 
G. Šurkus, V. Mazuronis, R. Pa
vilionis, A. Terleckas ir kt. Kaip 
ir R. Paksui, jo antrininkei ne
egzistuoja nei garbė, nei oru
mas, nei elementariausias pa
dorumas. Kas už K. Prunskie
nę, tas už girtą gatvėse šlitinė
jantį V. Šustauską, už ciniką J. 
Veselką, už „keturis komuna-
rus", už tuos, kurie Seime slap
tai balsuodami ženklino R. 
Paksui palankius biuletenius... 
Jeigu naudinga — net su pačiu 
velniu eičiau obuoliauti, ne tik 
su J. Primakov'u, su G.Volskij'u 
giėbesčiavausi ir giėbesčiuosiuo-si. 
Jeigu man bus naudinga — 

kiekvieną išduosiu, kiekvieną 
parduosiu — su dantis gelian
čia geležine šypsena veide. Toks 
susidaro įspūdis, kai klausaisi 
R. Pakso ir K Prunskienės gynėjų, 
jos įvaizdžio kūrėjų, ypač Gin
taro Didžioko, kur iam reikia at
sidėkoti už netikėtai atsiradu
sią galimybę vietoje K. Pruns
kienės 5 metus Europos Parla
mente pasipinigauti („Respub
lika" skelbia, kad iš viso vienam 
europar lamentarui per mėnesį 
skiriama 74 748 Lt). 

Štai tokios tokelės: tarp Ry
tų ir Vakarų. Dar kartą klau
siu: ką ta i galėtų reikšti? Seimo 
narys Nikolaj'us Medvedev'as 
mano, k a d tai reiškia pasirin
kimą t a r p prognozuojamos sta
bilios politikos, stabilios orien
tacijos ir sumaišties, nepama
tuotų, neparengtų ir todėl labai 
pavojingų reformų: „O kas dėl 
reformų, ta i aš niekad neužmir
šiu. K. Prunskienės 1991 metų 
reformos ir kas iš to išėjo, koks 
sukrėt imas įvyko", — sako jis. 

Rytai — taį be abejo, visų pir
ma Rusija. Koks K. Prunskie
nės santykis su Rusija? Istori
jos dak ta rė I rena Vaišvilaitė 
mano, kad „tas santykis nėra iki 
galo a iškus , j is nėra skaidrus". 
Nikolaj'us Medvedev'as irgi ne
žino, kaip K. Prunskienė susi
jusi su Rusija: „Nežinau... Rei
kėtų žinoti pr ieš rinkimus, 
bet... aš kol kas patylėsiu". 

Gali ats i t ikt i taip, kaip blo
giau ir būt i negali: prezidentė -
K. Prunskienė, o premjeras - V. 
Uspaskich'as. Ne vien Andriui 
Kubiliui atrodo, kad toks vaiz
delis būtų panašus į košmarą. 

PSICHOLOGO ŽVILGSNIU {21} 

SĄMONINGOS RELIGIJOS VAISIAI JAUNIMUI 

JAV LIETUVIAI 

Kaip marti atrado Lietuvą(3) 
Pabaiga (Pradžia Nr. 22) 

Z.M. Žinau, kad esi aktyviai 
dalyvavusi interneto pokalbių 
svetainėje, kurios dalyviai la
bai susidomėję Lietuva. Ta 
žmonių grupė vadinosi Lith-
RatPack (išvertus — reikštų 
kažkas panašaus, kaip „Lietu
vos mylėtojų šutvė" — Z.M.) Ką 
daugiau galėtum papasakoti 
apie tą grupe? Apie ką buvo 
diskutuojama pokalbiuose? Ar 
ir dabar toji grupė veikia? 
G. B. Prisijungiau prie Lith-
RatPack tuoj pat po jos įsikūri
mo. Tą grupę sukūrė Rimgau
das Vidžiūnas, gimęs Vokieti
joje, Di-Pi stovykloje. Iš pra
džių tai buvo labai maža gru
pelė. Kai kurie jos nariai, taip 
pat buvę Di-Pi, į JAV atvykę po 
Antrojo pasaulinio karo, taip 
pat keletas iš kitų šalių (ne 
JAV). Toje svetainėje galima 
buvo diskutuoti įvairiais kausi
mais, bet paprastai mes kalbė
davomės apie tai — kas tuomet 
vyko Lietuvoje. Tai buvo keleri 
metai prieš Lietuvai atgau
nant Nepriklausomybę. Kaip 
teko patirti, lietuviai gali labai 
karštai ginčytis, jei kalbama 
apie jų šalį, bet, neatsižvel
giant į pažiūrų skirtumą, jie 
gali išlikti draugais. Tai pat 
diskutuodavom apie papročius, 
maistą, muziką ir kitus lietu
viškos kultūros aspektus. Vie
nas dalykas, kurį nuspren
dėme, buvo — kaip rasti būdų 
padėti neturtingiems žmonėms 
Lietuvoje. Rim (taip savo vardą 
trumpindavo Vidžiūnas), pa
vyzdžiui, pradėjo pirkti pigiai 
išparduodamus žieminius pal
tus suaugusiems ir vaikams. 
Tuo metu vienas jos narys, 
amerikietis Bart Eller, apsigy
veno Lietuvoje, Ukmergėje. Jis 
mums davė Lietuvos žmonių 
adresus, kur iems reikalinga 
materiali pagalba arba — kurie 
ieško jos, kaip susirasti kokį 
nors pragyvenimo šaltinį. Kai 
kurie grupės nariai duotais 
adresais siuntė siuvimo maši
nas, skirtas moteriai, kuri vie
na augino sūnų ir norėjo pra
dėti savo verslą. Pagaliau 

mums kilo mintis gaminti 
marškinėlius su LithRatPack 
užrašu su vieno iš narių sukur
ta emblema ir paskui pardavi
nėti. Daug grupės narių pirko 
tuos marškinėlius, aš — taip 
pat. Mano sūnus juos nešiojo 
pasididžiuodamas. Tie marški
nėliai buvo ryškiai geltoni su 
žalia ir raudona LithRatPack 
emblema. Penki doleriai nuo 
kiekvienų marškinėliai buvo siun
čiami Bart Eller, kad jis per
duotų juos vaikų globos na
mams. Jis užtikrindavo, kad pi
nigai nueitų kam skirti. Sma
gu jausti, kad mūsų p a g a l b a 
reikalinga. Ta grupė veikia ir 
dabar, kuriai tebevadovauja 
Rimgaudas. Šiuo metu pokal
biuose vyrauja paskutinės nau
jienos iš Lietuvos politinio gy
venimo, taip pat — velykiniai 
papročiai, kaip jų laikomasi gru
pės narių šeimose. Lietuviškų 
religinių švenčių metu pateikia
mas maistas, ir, kaip bebūtų 
gaila, senesnių grupės narių ar 
jų šeimų narių ligos, mirtys... 
Z.M. Neseniai sužinojau, kad 
pradėjai rašyti grožinės lite
ratūros kūrinius, t. y. apsaky
mus apie lietuvių kilmės žmo
nes. Gal galėtum daugiau pa
pasakoti apie tai skaitytojams? 
Ar bent vienas tų atsakymų 
buvo kur nors išspausdintas? 
G. B. Rašau apysaką apie iš
galvotą čikagiečių šeimą. Šiuo 
metu viską, ką esu parašiusi 
toje apysakoje, perredaguoju ir 
perrašau. Vieną apysakos sky
rių esu, kaip pavyzdį, nusiun
tusi vienam leidėjui. Kol kas 
negavau joko atsakymo. 

Apysakos herojus — Henry, 
dokumentuose užrašytas, kaip 
Jeronimas Tverkus, gimęs Či
kagoje 1910 m. Jis myli ir ger
bia savo tėvus, bet augdamas 
šioje šalyje, daugiau domisi, 
kaip gyvenime tapti tikru ame
rikiečiu, negu kuo nors kitu. 
J is lanko bažnyčią Šv. Jurgio 
parapijoje ir, pagaliau, tampa 
„Chicago Tribūne" laikraščio 
jaunesniuoju reporteriu. Vyras 
veda ir savo medaus mėnesį 
praleidžia New York'e. Kartą 

jis vežasi savo jaunąją žmoną 
pasivažinėti karieta po Central 
Parką. Jo žmona pastebi, kad 
karietos vežėjas kalba neįpras
tu akcentu. Ji paklausia — kuo 
jis vardu. Kai vežėjas atsako, 
esąs — Stanislovas Tverkus, 
viskas Henry gyvenime apsi
verčia aukštyn kojom. Jis su
vokia, kad užaugo taip mažai 
sužinojęs apie savo tėvų gi
mines Lietuvoje. Apie tokius da
lykus šeimoje beveik nebūda
vo kalbama. To vežėjo vardas jį 
taip sudomina, kad jis užklau
sia tėvo, ar jo šeimoje yra buvęs 
žmogus tokiu vardu. Iš tėvo at
sakymo supranta, kad tas vežė
jas yra jo dėdė, t.y. — tėvo bro
lis. Kaip vėliau paaiškėja, tas 
dėdė jau keletas metų ieško 
savo tėvo, kuris turėtų būti 
atvykęs į Ameriką kartu su vie
nu iš savo sūnų. Kai Henry 
sugrįžta į Illinois valstiją, jo 
parvežtos žinios labai nustebi
na tėvą. Henry persikelia į Chi
cago Heights, kur gauna naują 
baldų gamyklos pamainos 
meistro darbą. Jo tėvas Jonas 

padeda Stanislovui iš Lietuvos 
atsivežti ten likusią žmoną su 
vaikais į Nevv York'ą, ir, paga
liau, padeda broliui persikelti į 
Steger, Illinois valstijoje, kur 
jis įsikuria ūkyje. Tada Henry 
ima daugiau domėtis savo gim
tinės istorija, Lietuvos kultūra. 
Taip pa t jis išmoksta labiau 
gerbti ir vertinti tai, ką jo tėvas 
p ra rado paveldo ir kul tūros 
prasme, pal ikdamas kitus šei
mos na r ius Lietuvoje. Jis suži
no, kad kai kurie dėdės — tėvo 
broliai, tapo savanoriais kovoje 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
susit inka su savo kitais pusbro
liais, kur ie jį išmoko, didžiuotis 
savo lietuviška kilme, stengtis 
apie ta i kuo daugiau sužinoti. 
Z.M. Dėkoju už atsakymus. Ma
nau, kad lietuviškos spaudos 
skaitytojams bus įdomu išgirsti 
mūsų pokalbį. 

Gloria Baikauskas kalbino ir jos 
pasakojimą į lietuvių kalbą išvertė 
Zita Lenkaitė - Masley. 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Atsiprašome autoriaus ir skaityto
jų — dėl neatidumo, buvo neat
spausdintas visas puslapis, tad 
kartojame pilną tekstą. 

Skyrėme 20 straipsnių Lietuvos 
akademinio jaunimo pasakoji
mams apie jų santykius su 
tėvais. Išvadose atskleidėme, 
kaip teigiami santykiai su tėvais 
padėjo jaunuoliams bręsti, o 
neigiami — kliudė, nors kartais, 
nepaisant neigiamų santykių, 
remdamiesi sąmoningu ryšiu su 
Dievu, jie sugebėjo bręsti. Šio 
straipsnio tema — religijos įtaka 
jaunimui. 

Psichologai ir religija 
Šiais laikais psichologai vis ryš

kiau atranda teigiamą religijos 
įtaką žmonėms. Tai pripažino 
moderniosios psichologijos tėvas 
prof. William James (Džeimis) 
jau prieš šimtą metų savo studi
joje Varieties of Religious Expe-
rience (Religinio išgyvenimo įvai
rovės, 1902). Buvo ir prieštarau
jančių, kaip pvz. Segmund Freud 
(Froid), kuris rėmėsi neurotikų 
pacientų pavyzdžiais. Asmeny
bės specialistas Gordon Allport 
(Olport) įnešė daug šviesos, at
skirdamas vidinę (sąmoningą, 
nuoširdžią, gyvenimą pavei
kiančią) religiją nuo išviršinės 
(be įsitikinimo, nenuoširdžios, 
gyvenimą nepaveikiančios). Są
moninga religija yra tikra, o iš
viršinė tėra tik jos „iškamša". Ir 
Carl Gustav Jung patvirtino 
vien sąmoningos religijos gerus 
vaisius: tyręs gyvenimo pusiau
kelėje krizę patyrusius asmenis, 
jis teigė juos stokojusius to, ką 
sąmoninga religija duoda. Tik 
tie, kurie papildė savo gyvenimą 
sąmoningu dvasingumu, sugebė
jo krizę pergalėti. 

Jaunimas ir religija 
Lietuvos akademinio jaunimo 

patirtus sąmoningos religijos 
teigiamus vaisius pastebime ir 
mes: 1) jų išgyventose pavienėse 
situacijose, 2) įgyjant viso gyvenimo 
kryptį ir 3) jiems psichologiškai 
bręstant. 

Pavienėse situacijose 
Jaunimas pateikė daug pavyz

džių, kaip pavienėse situacijose 
ryšys su Dievu juos atitinkamai 

įkvėpdavo ir sustiprindavo. 
Pavyzdžiui, Kaributas tvirtina, 
kad Dievas jam davė drąsos ir 
išminties telefonu pasakyti 
vaikystėje jį nuolat žeminusiam 
ir iš šeimos pasišalinusiam tėvui, 
kad ant jo nepyksta ir linki jam 
gero gyvenimo. Paauglė Ežerė 
dėkojo Dievui, kad Jo pagalba ra
do glaudesnį ryšį su mama. Guo-
da ėme branginti tėvų rūpestin
gumą ir dėkoti jiems bei Dievui. 
Rima, sužinojusi apie kritišką 
mamos ligą, atsiremia į Dievą ir 
vyksta jos stiprinti. Gailenė, pa
prašiusi Empatijos Šaltinio pa
justi motinos skausmą, jį patyrė 
nepaaiškinamu būdu, o tuo pačiu 
metu mamai skausmas dingo. 
Mažytę Benitą maldoje aplankė 
įkvėpimas, šeimos ramybę ar
dančiam neblaiviam tėvui para
šyti laišką, kurį perskaitęs jis 
nustojo gerti. O Gabrielė, per 
pasikartojantį religinį įkvėpimą, 
rado būdą, triukšmaujantį ir gir
taujantį tėvą jaukinti, raminti ir 
įkvėpti geriau elgtis namuose. Ka
lėdinio išgyvenimo bažnyčioje pa
veikta, Gitana su seserimi į namus 
parnešė šeimyninio sugyvenimo 
dvasią. Nuolatinio girto tėvo triukš-
mavimo nepakėlusi ir iš namų 
pasitraukusi Dainė, sustiprinta 
nuostabaus religinio išgyvenimo 
gamtoje, grįžo į namus, jausda
masi turinti pakankamai daug mei
lės dalytis su tėvais. 

Šie pavyzdžiai (ir daugelis kitų, 
čia nesuminėtų) rodo jaunuolius 
patyrus gerus religijos vaisius jų 
santykiuose su tėvais, ypač nu
galint pasitaikiusius sunkumus. 

Teigiama įtaka gyvenimo 
krypčiai 

Jaunystė yra kaip tik tas laiko
tarpis, kuriame jaunuoliai ieško 
gyvenimo prasmės bei krypties. 
Svajūnas nuo mažens augo naš
lės motinos veikiamas ir, būda
mas šeimos žmogus, pajuto pa
šaukimą šeimai, kuri jam pasirodė, 
kaip „didžiulė dovana, gauta iš 
Aukščiau". Ilgai klajojęs Pau
lius, motinos paskatintas, galų 
gale išgirdo Dievo balsą, nuro
dantį konkrečiai — ką jis ateityje tu
ri daryti Gyčiui neužteko to, kuo ten
kinosi išsiskyrę tėvai ir močiutė: 
susižavėjęs katalikų tikėjimu, jis 
pasirinko vienuolio gyvenimą. 

Oda, saulė ir kosmetika(2) 

Šventas Jonas 
K r i k š t y t o j a s . 
Medžio skulptūra. 
Lietuvių liaudies 
menas. 

Normali oda 
Lygi, elastinga, lyg aksominė, jo

kio šerpetojimo ar išsiplėtusių po
rų, lygios spalvce. Deja, tai retai pa
sitaikanti idilė — turinčių tokią odą 
laimingųjų yra mažai. Normali oda 
nereikalauja sudėtingų procedūrų 
— pakanka ją valyti, drėkinti ir sau
goti nuo žalingo aplinkos poveikio. 
Kai amžius artėja prie 30 metų ir pa
sirodo pirmieji odos vytimo požy
miai, prisiminkite, kad ji, laikui bė
gant, tampa sausesnė, todėl reikalin
ga daugiau priežiūros. 
Kosmetika. Normaliai odai valyti 
įsigykite pienelį; papildykite jį to
nikų. Naudokite šias dvi priemo
nes ryte bei vakare. Kartą per savaitę 
galima nušveisti odą šveičiamo
siomis kaukėmis. Kasryt odą būti
na patepti dieniniu apsauginiu 
kremu, o vakare — lengvu drėkina
muoju. Neverta naudotis riebiais 
kremais — jie užkemša poras ir gali 
sutrikdyti natūralią odos pusiau
svyrą. 1-2 kartus per savaitę odą 
palepinkite įvairiomis kaukėmis. 

Sausa oda 
Tokia oda turi polinkį šerpetoti, 

nors yra švelni, matinė, labai plona 
ir pakankamai jautri. Jums nerei
kia nuolat kovoti su odos blizgesiu, 
kurio net ir pati brangiausia pudra 
negali paslėpti ilgiau, kaip 10 minu
čių. Retai iššoka spuogeliai. Vis
kas būtų gerai, jei ne ankstyvos 
raukšles. Be to, sausa oda greitai 
reaguoja Į bet kokį aplinkos poveikį 
(šaltį, saulę, vėją), todėl ją reikia 
ypatingai saugoti. Sausa oda daž
nai painioiama su" oda, kuriai truks-

ta drėgmės. Netekusiai vandens 
odai trūksta tik drėgmės, o sausai 
— reikia papildomų riebalų. 
Tokiai odai reikia ne vienkartinių 
priemonių, bet nuolatinio drėkini
mo ir maitinimo. Jau 20-metei 
merginai, kurios oda sausa, pa
tariama naudotis intensyviomis 
priemonėmis nuo raukšlių. 
Kosmetika. Sausai odai reikia kuo 
švelnesnės, nesukeliančios alergi
jos, kosmetikos. Per daug agresy
vios priemonės gali paversti sausą 
odą jautria. Veidui valyti galima 
naudoti tik švelnų pienelį ir neal
koholinį toniką. Ryte, prieš da
rant makiažą. būtina pasitepti drė
kinamuoju kremu, o vakare — mai
tinamuoju kremu ar kauke. Ap
skritai, kauke galima paversti bet 
kurį maitinamąjį kremą: užtepkite 
storą sluoksnį ant veido 15-20 min.. o 
po to — nusausinkite servetėle. 

Mišri oda 
Mišri oda reikalauja žymiai sudė

tingesnės priežiūros. Kartais miš
ri būna labai artima — riebiai odai. 
Neretai ant kremo indelio galima 
perskaityti „riebiai ir mišriai odai". 
Rečiau pasitaiko „sausesnis varian
tas", kai normalios odos ploteliai 
yra šalia sausos. Dėl tokio įvairu
mo savarankiškai sudaryti mišrios 
odos priežiūros programą yra gana 
sudėtinga. Daug geriau pasitarti 
su profesionaliu kosmetologu. Me
tams bėgant, mišri oda. kaip ir 
kiekviena kita, sausėja. 
Kosmetika. Šiandien daugelis fir
mų gamina specialias priemones 
mišriai odai. Jos išlygina riebius ir 
sausus plotus ir palengvina tolesnę 
priežiūrą. Būkite atsargios! Pa
prastai tokie išlyginantys kremai 
labiau tinka riebesniems odos plo
teliams. O sausos skruostu odos 
vietose galite pajusti tempimą. 
Būtent todėl daugelis kosmetologų 
siūlo mišriai odai prižiūrėti 
įprastines priemones. Skirtin-

Dvi jaunuoles — Redą ir Kadę — 
stipriai paveikė tėvo mirtis: paju
tusios Dievo svarbą, abi pasirin
ko teologijos studijas. Kelios jau
nuolės, Dievo įtakoje, suvokė ki
tų žmonių vertę ir reikalą jiems 
padėti. Ofelija, paveikta tėvų ne-
sugyvenimo, iš dėkingumo Die
vui, panoro tarnauti vaikams iš 
vaikų namų. Panašiai Teresė, 
pati skaudžiai išgyvenusi tėvų 
skyrybų išardytą šeimą, panoro 
padėti vaikams, kuriems „bepro
tiškai reikia abiejų tėvų". Vien sa
vo išore tesirūpinusi Bazilė, moti
nos įtikinta, kad „reikia ieškoti 
dangaus karalystės", apsisprendė 
siekti „gėrio ir dieviškos meilės ki
tiems". 

Tai tik keletas pavyzdžių (pa
sakojimų rinkinyje jų yra dau
giau), kaip jaunuoliai atrado savo 
gyvenimo kryptį sąmoningos 
religijos įtaka, nemaža jų — vi
siškai be tėvų pagalbos. 

Sąmoninga religija brandina 
Kaip tai atsitinka, jaunimas pa

tiria skirtingai. Žemiau pateikia
me dviejų grupių jaunuolių pasa
kojimus, turėjusių neigiamą, sunkią 
tėvo patirtį, kuriems religija, ti
kėjimas Dievu, padėjo sąmonin
gai bręsti. Pailiustruosime tik 
dviejų grupių sunkesne patirtimi. 
1. Sūnūs be teigiamo tėvo įvaiz
džio. Šeši iš septynių, teigiamo 
įvaizdžio neturėjusių, sūnų liudi
jo, kad sąmoningas ryšys su Die
vu turėjo svarbią reikšmę jų 
gyvenime, ypač — nugalint žalą, 
kurią tėvas paliko, vienaip ar ki
taip nesirūpindamas jais. Kari
butas, kurį dėl tėvo smurto slėgė bai-
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giems odos ploteliams patartina 
naudoti skirtingas kosmetikos 
priemones (pavyzdžiui, kremą ar 
sausos odos kaukę — skruostams, 
o riebiai odai skirtas priemones — 
likusioms veido sritims). Kai ku
rios, turinčios mišrią odą, moterys, 
daro plačiai paplitusią klaidą— 
ant odos užtepa vieno kremo, vė
liau — kito. Kadangi jų poveikis 
dažniausiai yra priešingas, oda ne
žino, kaip jai reaguoti. Tokia proce
dūra gerai nesibaigia. Kas savai
tę šveisdamos odą šveitikliais, 
stenkitės kuo atsargiau elgtis su 
sausomis jos sritimis. 

Riebi oda 
Riebiai odai būdinga išsiplėtusios 

poros, riebus blizgesys ir polinkis į 
uždegimus. Tokios odos savinin
kės paprastai turi mažiau raukšlių 
ir sensta lėčiau. Nemažai vargo su
kelia blizgesys, su kuriuo reikia 
nuolat kovoti. Išsiplėtusias poras 
būna sunku užmaskuoti net ir sto
ru kosmetikos sluoksniu. Labiau
siai nuotaiką gadina, žinoma, stai
ga išdygstantys spuogai. Riebią 
odą dažniausiai turi paaugliai, ta
čiau, neretai, tokia oda išlieka ir vy
resniame amžiuje. Dažnai per gau
sus riebalų išsiskyrimas yra susi
jęs su organizmo problemomis: nuo 
hormoninių — iki skrandžio veik
los sutrikimų. Todėl, jeigu jums 
jau per 30. o oda vis dar labai riebi, 
verta kreiptis į dermatologą 
Kosmetika. Riebiai odai valyti ge
riausiai naudokitės įvairiausiais 
želė, tarp jų ir su antiseptiniais 
priedais Nusiprausus, odą nuva
lykite džiovinančiu losjonu. geriau 
— be alkoholio, nes jis gali odą per 
daug nusausinti Tada sutrinka jos 
natūralus riebalų balansas ir oda 
pradeda gaminti papildomą rie
balų kiekį — sulaukiama priešin
go, negu tikėtasi, rezultato. To pa
ties galima sulaukti ir prausiantis 
per karštu vandeniu. Vieną-du kirtus 
per savaitę galima atlikti gilumini 
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mė, ir Linas, kur į buvo apėmęs 
pyktis tėvui jį nuo la t žeminan t , 
b ręsdami sąmoningoje religijoje, 
sugebėjo tėvui a t le is t i i r n e t lin
kėti j a m „kuo geriausio". Ravydis 
kan t r i a i pakėlė tėvo t r i u k š m a v i -
mą, brendo ir malda siekė, kad jis 
pasitaisytų. Vidmis, be tėvo tei
g iamos į takos , p radž io je p a t s 
ėmė panašė t i į n e a t s a k i n g ą ir 
gir taujant į tėvą, bet , vė l iau , p a t s 
pa tyrė jį pa ta isančią ir brandi 
nančią Dievo įtaką. Kaštanas iš 
s i lpnaval io , a lkohol iu p i k t n a u 
džiavusio, tėvo negavo nieko ge
ro; vis dėlto, Dievo artumojąjis suge
bėjo bręsti. Tėvui nesirūpinant, Gytis 
brendo be jo ir k ū r ė savo atei t į a t
ras tos krikščionybės paga lba . 
2. Tėvo smurtą patiriančios duk
ros. Ši pa t i r t i s pa t i skaudž iau 

sia, a smen i ška i labiausiai smuk
danti, sukelianti baimę, vidinį ne
r imą, n e a p y k a n t ą , ne t keršto 
j a u s m ą tėvui . Trys iš keturių 
dukrų , kurios psichologinį ir fizi
nį tėvo smur t ą pa tyrė , sakė - ra
dusios a t svarą sąmoningoje reli
gijoje: Aušrinė, Sabina ir Dalija, 
užmezgusios asmenin į ryšį su 
Dievu, įs tengė tėvui atleisti, išsi
vadavo iš baimės, pykčio, neapykan
tos ir kreipė gyvenimą ne vien savo 
naudai, bet ir kitų gėriui. Tik ketvir
toji, Ieva, no r s tėvo smurtą pa
tyrė vaikystėje, pasakojo tebetu
rinti i lgalaikę psichinę traumą: 
nepasit ikinti žmonėmis, santykiuo
se su vyrais, reiškiasi nesąmonin
gas ke rš tas tėvui", ku r i s „veržiasi 
per pasąmonę". Būdinga, kad tik ji tu
rėjo tokią, didesnio pobūdžio, trau
mą. Ji vienintelė neužsiminė apie 
religiją. Iš tos tylos matyti, kad 
— neturėjo sąmoningos, ją bran

dinti galėjusios, religijos. 
Išvada 

Mūsų išnagrinėta Lietuvos aka
deminio jaunimo patirtis, patvirtina 
tai, ką šiais laikais teigia sąmo
ningos religijos teigiamą įtaką 
objektyviai tyrę iškilūs psicholo
gai, ka ip Will-am James, Gordon 
Allport, C ari G. Jung, Viktor 
Frankl ir kiti. 

Džiugu, kad Lietuvoje yra psi
chologiškai sveiko jaunimo, kuris tą 
sveikatingumą pasiekia galia, 
glūdinčia sąmoningoje religijoje, 
nes, ka ip prof. Gordon Allport 
teigia: „Žmogaus religija yra drąsi 
pastanga vienytis su kūrinija ir 
Kūrėju. Tai jo galutinis siekis 
išplėsti ir išbaigti savo pat ies 
asmenybę, randant aukščiausią 
kontekstą, kuriam j i s te isėtai 
priklauso" (The Individual and 
His Religion, p. 142). 
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odos valymą. Jeigu oda linkusi į 
uždegimą, reiktų naudoti antisep
tinius losjonus, emulsijas ir kremus. 
Neverta pamiršti i r išsiplėtusių po
rų. Deja, padaryti jų visiškai ne
matomų, vargu a r pavyks, o norint, 
kad jos taptų mažiau pastebimos, gali
ma naudotis su t raukianč iomis 
kaukėmis, tarp jų — ir namų ga
mybos (iš kiaušinių baltymų, cit
rusinių vaisių a r įvairių uogų). 

Rytais nepatingėkime t ruput į an
ksčiau atsikelti ir pažadinti savo 
veidą — panardinkime minutei į indą 
su ledukais, arba, tiesiog paėmu
sios porą ledo kubelių, pamasa
žuokime. Daugelis Hollywood'o 
įžymybių rytais atl ieka šį ritualą. 
Taip suak tyv inama kraujo taka , 
kuri savo ruožtu, stimuliuoja ląste
lių atsinaujinimą. Dar naudinges
nis poveikis būtų, jei užsaldytu
mėte vaistingųjų žolių nuovirus. 
Tiks medetkos, ramunėlės , liep
žiedžiai. Po procedūros veido ne
nusausinkime, leiskime j am nu
džiūti. Atsiminkite — odą reikia 

pastoviai drėkinti . Tik tada ji il
giau išliks j a u n a ir elastinga. 
Priemonės. Tai specialūs prepara
tai, skirti nuolatinei odos priežiū
rai. Labai efektyvios yra tokios me
džiagos, kaip liposomos ir kera-
midai. Pastarieji specialiai ir su
kurti drėgmei sulaikyti. 
Drėkinamosios: 
— ant odos paviršiaus suformuoja 
apsauginę plėvelę, kuri neleidžia 
d rėgmei išgaruoti, padidina odos 
elastingumą; 
— palaiko natūralų vandens balansą; 
— padidina ar atkuria prarastą 
savybę sulaikyti vandenį; 
— išlygina, suminkšt ina odą ir 
neleidžia raukšlėms susidaryti; 
— saugo nuo ultravioletinių spin
dulių ir nešvarumų; 
— greitai įsigeria, nepalikdamas 
riebaus blizgesio. 
Nepamirškite organizmo drėkinti 
ir iš vidaus. Per dieną reiktų išgerti iki 
2 litrų virinto ar šaltinio vandens. 

Paros vandens normą paskirs
tykite taip, kad 2/3 jo tektų pirma
jai dienos pusei; nakčiai gerkite ne 
daugiau kaip pusę stiklinės skysčio. 
Nepamirškite valyti odą. Veido švei
timą, taip vadinamą pilingą, pra
vartu atlikti bent kartą per savai
tę. Jis atgaivina odą, skaistina spalvą, 
pašalina viršutinį suragėjusių ląs
telių sluoksnį. Kartą per mėnesį 
vertėtų atlikti giluminį veido va
lymą kosmetologijos kabinete. Ne-* 
pamirškite, kad save reikia mylė
ti! Kosmetinių priemonių nepirki
te ką rasite po ranka. Pagrindinis 
jaunystės eliksyras — tai optimis
tinis požiūris j aplinkinį pasaulį. 
Daugiau juokimės, būkime žvalios 
ir energingos. Kiekvieną rytą pa
žvelkime į veidrodį ir ištarkime — 
„aš šauniausia ir gražiausia. Ši 
diena pati nuostabiausia". 

Parengė Jurga Tamonienė 
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atl your protection under onę roof O Y V Y b b j 

JUOKAI 
Žmona: „Kaip tau patinka mūsų 
naujoji tarnaitė?" 

Vyras: „Labai simpatiška mergi
na". 
Žmona: ,,Aš irgi taip manau ir todėl 
šjryt atsakiau jai darbą". 

Ponia: „Janina, pas tave vakar vė
lai svečiavosi kažkoks vyriškis ir Tu 
jj vaišinai likusia šalta mėsa?". 
Janina: „Ar ponia norėjote, kad 
taip vėlai jj vaišinčiau karšta 
mėsa?" 

s—x _f~~Z\ 
%^MW i INTERNATIONAL 
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Pranešame savo klientams ir draugams kad mūsų agentūra 
persikėlė j naujas, savas patalpas. Prašome atkreipti dėmesį 
j naujus telefono numerius. 

P.O. Box 277 
Palos Park, IL 6 0 4 6 4 
Phone: (708) 361-5400 

(800) 462-2584 
Fax: (708) 361-5410 
E-mail: 
gtichicago@yahoo.com 

G.T. kolektyvas ir toliau pasiruošęs Jus profesonaliai ir maloniai aptarnauti visuose kelionių reikaluose. 
* " Lėktuvų bilietai j Lietuvą, iš Lietuvos ir visur pasaulyje 
'3r Turistinės kelionės po Lietuvą 
<3r Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
^ Atostogos Amerikos žemyne 
csr Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės kelionės ir Meksika 

Kalendorius 
Vardadieniai b i rže l io 

22d. — birželio 29d. 
A n t r a d i e n i s , b i rže l io 2 2 d. 
Inocen ta s , K a r i b u t a s , L a i m a , 
P a u l i n a s , Tomas . 

T r e č i a d i e n i s , b i r že l io 2 3 d. 
Agr ip ina , A r v y d a s , V a n d a , Vai
da , Z e n o n a s , Ž y d r i u s . 

K e t v i r t a d i e n i s , birželio 2 4 d. 
Eiviltas, Janina, Jonas , Virga. 

P e n k t a d i e n i s , b i r že l i o 2 5 d. 
Baniūtė, Ge i s t au ta s , P rospe ra s , 
VUhebmas. 

Š e š t a d i e n i s , b i rže l io 2 6 d. 
J a u n u t i s ( J a u n i u s ) , P a u l i u s , 
Vi l t au tė , Virgi l i jus. 

S e k m a d i e n i s , b i r ž e l i o 2 7 d. 
Ema, Gediminas, Norgailė, Vladis
lovas (Vladas). 

P i r m a d i e n i s , b i rže l io 2 8 d. 
G a u d r ė , I r e n i j u s , Š a r ū n a s , 
Tu lgedas . 

A n t r a d i e n i s , b i r že l io 2 9 d. 
Ben i t a , G e d r i m e , M a n t i g i r d a s , 
P e t r a s , Povi las . 

Kalendorius 

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

Birželio 22-oji — pati ilgiausia 
metų diena ir pati trumpiausia 
naktis. 

Birželio 26-oji — tarptautinė ko
vos su narkomanija diena. 
Birželio 27-o j i — tarptautinė 
žvejų diena. 

Jei vaivorykštė yra žema ir savo 
galais remiasi j upių ar ežerų vandenį 
— orai pabjurs. 

Jei vaivorykštė pasirodo per Setų — 
netrukus nustos lyti. o jei po lietaus — 
netaikus vėl ims lyti. 

Žuvys bip ryškios saulės šviesos, 
kuri kaitina vandens paviršių. Gal dėl 
to ps prastai kimba saulėtą dieną. 
Genausias laikas žvejybai — šiltas. 
tolygus ir tiesiais lašais ryjantis lietus. 

SVEIKATA. PATARIMAI 

Būkite labai atsargūs — Nilo uo
dų įkandimas gali baigtis mirtimi. 

Kai kuriuose Michigan'o ežero 
palpūdimiuose pastebėta Coli 
bakterijų. Gal geriau nesimau-
dykime ir neužsikrėsime. 

Jei nusideginote, ant pažeistų 
vietų uždėkite šviežių kopūstų 
lapų. 

Česnakai — vieni geriausių vais
tų, gydančių sklerozę ir mažakraujystę 

Jei kojas bei rankas dažnai 
traukia mėšlungis, jas patartina 
trinti garstyčių aliejumi. 

_ Čia g a l ė j o b ū t i J - u a g usų 
reklama 

skelbimas 
r e k l a m a . ^ r ^ ^ 

skelbimas ^fM 

773-585-9500 J ^ 

Gardžiausias aius iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

KALNŲ 
KALNAI 

RAVINIA. 
06. 25. , 8:00 v.v. 
Jeffrey Kabane — dirigentas, 
pianistas. Lvan Beefcov&ri kon
certai fortepijonui Su sjfltfoniniu 
orkestru. 
Bilietų kasos dirbs: 
J -V 9:00vx - 6:00 v.v; 
Vii«12v.p.p. - 6:O0V;V. 
tei : 847-266-5100 
06.26 {šeštaderiis) 8;0Bv.v. Glen-
bard S. High Schoof {33 Butterfiefd 
Rd) VVbeaton simfoninis orkestras 
ir choras pradės 46-ąįį vasaros se
zoną. Koncertas skiriamas kom
pozitoriaus John Philip Sousa 150-
oskams girrAnorrjetinėms. 
0628 (pėmadenis), 830v.v. — Julard 
String Ouartet MarSnTheafte 
Bietai:$40,$25 
lauke: $10 
Prcg/amoje:Haydn: Ouartel «n F Mkior, 
Op. 55, No. 2 (Hob. 1:61} 
Bartok: Ouartet No. 1, Op. 7. Sz. 40 
Beefrioven: Ouartet irt Alvfircr, Op. 132 
07.08 {treaaoferšs}, 8:00v.v. AB8A-
garsusis ansambšs iš Švedijos 
Bietai: pav^one-$35 
Lauke: $15 
07.12 {ar*adtenė) &0Ovv. Debiutas 
Ravinia — Don Hurtey su spec. švedu 
MadeJeine Peyroujc. 
Legendinis rokeris. Garsus savo hitais: 
"The Boys of Surrmer*, "Sunset Grffl*, 
The End of the irinocence* ir kt. 

<mm^ INC. 
importas & Distrtulors of Rne Liguorsand Imported Beers 

(773) 278-4848 

ZODIAKAS Vėžys 
birželio22 d. - liepos22 d. 

Vėžys — ketvirtasis Zodiako ženklas, atitinka pir-
mąjį vasaros mėnesj. Krikščionybė vėžj ir krabą 
laikė Prisikėlimo simboliu, nes vėžys, vystyda
masis, nusimeta šarvus. Nuo seniausių laikų 
laikomas ir Mėnulio simboliu (gal dėl Mėnulio 
poveikio jūrai ir dėl jo formos). 

Vėžiai mėgsta švarų vandenį,yra 
kiek romantiški. Turi gerą reakciją. 
Jei nesėdėsite vietoje, kursite, pasi
tikėsite daugiau savim; — daugiau 
ir pasieksite. 
Palankios dienos — 22,23,24. 

PRIIMAME REKLAMĄ 
Galime sukurti iogo, rekla
minį skelbimą. Asmeniniai 
skelbimai pri imami 
nemokamai. 

Pcžjfcčių KLUBA& 
Z O D I A K A S 

ŽODŽIU SPĖLIOJIMAS 

Tęsiame kun. E. Gerulio iš Floridos, žodžių spėl ioj imo kon
kursėlį. 
1. Parašykite 50 žodžių, kurie baigiasi galūne — v is ir 30 žodžių su 
galūne — om. Tarptautinių žodžių nerašyti! 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai da
rome nesavanaudškai, be mokes
čio. Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės proga, skelbkitės. gal kur. 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat. laukia žmogus, ieškan
tis panašaus j Jus. 

45. Moteris. 39 metų. malonios 
išvaizdos, šviesiaplauke, elegantiška, 
išsilavinusi, pilnoko sudėjimo, susi
pažintų su vyresniu, inteligentišku 

vyriškiu. 
Tei.: 708-955-3690 

Redakcijos prierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokį at-
siunčiate. 

Galvosūkis — pokštas 

Iš šešiolikos degtukų sudėtas tvir
tovės, apjuostos giliu grioviu ,,pla
nas" (žr. piešinį). Kaip, panaudojus 
dvi „lentas" (degtukus), kurių ilgis 
kaip tik lygus griovio ptočiui, pakliūti 
į tvirtovę? 

Atsakymas 

Namo fasadas sudėtas iš 11 degtukų. 
Perkėlus 2 degtukus, galima gauti 11 
kvadratų, o perkėlus 4 degtukus — tą 
patj namą galima paversi fifbra, tu
rinčia 15 kvadratų. Padarykite* 
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PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

I šk i rpk ir i š s iųsk 

1. Amžius ūgis kitos savybės 
2. Socialinis s tatusas: 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 te: V r 

9. Skelbimo tekstas 

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

http://fam.com
mailto:gtichicago@yahoo.com



