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Mirė Czeslasv'as Milosz'as. Pasaulį 
paliko nykstančio kultūros kilmin
gųjų luomo žmogus, vienas didžiųjų 
XX amžiaus Europos rašytojų. No
belio premijos laureatas, Lenkijos poe
tas, kilęs iš Lietuvos. Niekas tiksliau už 
jį neaptarė „pavergto proto" situaci
jos, skausmingiau neišreiškė tėvynės 
ieškojimo ir niekas nesuteikė tėvynei 
tokių patvarių namų kūryboje. 

Viktor i ja Daujotytė 

Czestaw Miiosz 

Giesmė apie 
pasaulio pabaigą 

Tądien, kai baigsis pasaulis. 
Bitė skries aplink nasturtą. 
Žvejys taisys švytintį tinklą. 
Laimingi delfinai šoks jūron. 
Lietaus balutėje žais žvirbliukai. 
Ir gyvatė bus auksaodė. kaip visada. 

Tądien, kai baigsis pasaulis. 
Moterys eis laukais prisidengusios 
skėčiais. 
Girtuoklis įmigęs papievy gulės. 
Daržovių pirklys šūkaus gatvėj. 
Ir geltonburė valtis į salą artės. 
Smuiko garsas supsis ore 
Ir į žvaigždėtą naktį nuves. 

Ir tie. kurie laukė žaibo ir griausmo. 
Bus apsivylę. 
Ir tie, kurie laukė ženklų ir arkangelo 
trimito, 
Netikės, kad tai daros dabar. 
Kol saulė ir mėnuo yra danguje. 
Kol bitė kamanė rožę aplanko. 
Kol rožėje kūdikiai gimsta. 
Kas gi tikės, kad tai daros dabar! 

Tk žHas senelis, galėjęs būt pranašu. 
Betgi ne pranašas, nes užsiėmęs 
kitkuo. 
Kartos vis benšdamas pomidorus: 
Kito pasaulio galo nebus. 
Kito pasaulio galo nebus 

Vertė Ali. Tyruolis 

JAV LIETUVIAI 

Ligija T a u t k u v i e n ė 

Jau nepasakysiu, prieš kiek 
metų vienam iš draugų skubiai 
reikėjo bilieto į Floridą. Buvo 
svarbiausia, kad, nebūtų per 
brangus. Kaip ten su kainomis, 
žino patys įvairių oro linijų bi
lietų agentūrų agentai. Tačiau 
malonaus aptarnavimo silpnai 
kalbančiam angliškai žmogui, 
kartais ir pasigendame. Tada 
draugė ir patarė: „Skambink 
-Jurgitai. Ji labai maloni. Pa
dės, paieškos pigiausio varianto". 
Praėjo kiek laiko ir į Meno mo

kyklėlę Jurgita Gurevičienė at
vedė dvynukus Jorūnę ir Juo
zuką, patikėjusi juos šventą 
darbą dirbantiems mūsų mo

kyklėlės dėstytojams, mokyti 
dainuoti ir šokti. Jorūnė ir Juo
zukas neturėjo nė ketverių. 
Daug kantrybės reikia, kol vai
kai atsiskleidžia, lyg tie pava
sario pumpurai ir „pražysta"— 
uždainuodami, šokdami ar pieš
dami. Per vaikus, neretai ir tė
vus pažįstame. Taip sužinojau, 
kad Jurgita Gurevičienė — ta 
pati „Jurgita Travel". 
Juozas ir Jurgita Gurevičiai — 

trečios lietuvių bangos Ame
rikoje, senbuviai. J au penkioli
ka metų jie gyvena čia. šioje že
mėje, nekeikdami Amerikos, 
kaip neretas tautietis, stengda
miesi sukurti ne tik sau. bet ir 

Jurgita, Juozas ir Domantas 
albumo. 

s asmeninio 

MES IŠ TEXAS (2) 
Zita L e n k a i t ė - M a s l e y 

Z.M. Kada apsigyvenot Hous-
tonė. kaip įsijungėte į LB veiklą? 
P.„CH".L. \ Houston'ą atsikė
liau 1978 m. rugsėjo 28 d. Prieš 
tai gyvenau šalies rytinėje pa
krantėje, dar prieš tai — vakarinė
je. Labai mėgstu Houston'ą. Čia 
ištisus metus džiaugiuosi puikiu 
klimatu, nors kai kam ir per daug 
drėgmės vasarą, bet man tai nė 
kiek netrukdo. O gal ankstyves-
niame gyvenime buvau žuvis?.. 
Bendrauju su gerais, draugiškais 
žmonėmis. Mes gyvename viduri
nėje laiko juostoje. Kaip sporto 
varžybų mėgėjui, tai labai gerai, 
nes galiu žiūrėti visas svarbiau
sias šalyje vykstančias varžybas 
pačiu patogiausiu laiku. 

Į Houston o Lietuvių bendruo

menę įsijungiau beveik nuo to 
laiko, kai ji susikūrė. Pradžioje 
išgirdau iš Bernard Tirva-Ter-
way, kad per Houston'o televizi
ją (8-ąjį kanalą) jis matė žurna
listo pokalbį su Houston'e gyve
nančiu Kes Gaižučiu — JAV Lietu
vių bendruomenes nariu, apie 
tai, kas tuo metu vyko Lietuvo
je. Tas Kes Gaižutis suvedė Ber
nard su Liuda Česnaite-Flores, 
kuri paskambino man ir papra
šė prisijungti prie jų veiklos. 
Tuo metu jie ruošėsi, jei gerai 
prisimenu, pirmą kartą daly
vauti su lietuviškais patiekalais 
Houston'o etninių bendruome
nių festivalyje, kasmet vasarą 
rengiamų vidury miesto. 
Z.M. Kuo verčiatės? 
P-MCII". L. Iš ko aš valgau duo
ną?... Padedu žmonėms spręsti 

jų finansinius reikalus — kon
sultuoju apdraudų ir investicijų 
klausimais. Pastaruoju metu pradė
jau specializuotis konsultuoti 
vyresnio amžiaus žmones (50 ir 
daugiau metų) — patariu: ku
rios sritys būtų pelningiausia 
investuoti pinigus ir kokia svei
katos apdraudos rūšis jiems bū
tų naudingiausia. Tarp kitko, 
Bernie Tirva-Terway turėtų 
prisijungti prie šio mano projek
to nuo birželio mėnesio. Žodžiu, 
houstomečiai dabar turės pačius 
geriausius patarėjus finansi
niais klausimais, kokius tik galima 
įsivaizduoti... Ko gero jau paste
bėjai, aš šioje srityje savim labai 
pasitikiu ir, galbūt, nuskambės 
kiek pompastiškai, bet aš labai 
myliu savo darbą. Ir kaip nesi
džiaugti, jei kiekvieną dieną 

Prof.dr. Aleksandras Laucevičius (kairėje) su dr. Juozu Gurevičiumi. 

savo trims vaikams ateitį. Vy
riausiasis Domantas, kuriam 
jau — dvidešimt vieneri, šiais 
metais baigė St. Xavier univer
sitetą, Ohio valstijoje, Major in 
Arts and Sciences, Minor Ad-
ministration specialybę. Studi
jas magistro laipsniui pasirin
kęs Health Services Adminis-
tration specialybėje. 

Kaip ir ko atvyko Amerikon? 
S tažuo tėn . Prieš penkiolika 
metų tai buvo retas atvejis. Per 
pirmąjį apsilankymą JAV, susi
pažino su dr. Rimgaudu Ne-
micku. Tai jo mintis — padėti 
Lietuvos gydytojams susipa
žinti su naujausiomis medici
nos žiniomis, kelti profesinę kvali
fikaciją. Taip atsirado kelios vie
tos stažuotis gydytojams iš Lie
tuvos. Lietuvoje kardiologas 
Juozas Gurevičius dirbo per 
penketą metų kartu su kardio
logu, prof. dr. Aleksandru Lau
cevičium, šiuo metu vadovau-

sužinai, kad tavo darbo rezulta
tas padeda kokiam nors kon
krečiam žmogui pagerinti gyve
nimo kokybę! 
Z.M. Kada supratote, kad esate 
lietuvių kilmės? 
„P.„Chip".L. Tai mano gyvenime 
įvyko labai anksti. Vaikystėje gy
venome VVaterbury, CT valst. 
Mano tėvai dirbo ir kiekvieną 
rytą tėtis arba mama mane nu
veždavo ir palikdavo pas senelius, 
iš ten eidavau i mokyklą. Mano 
seneliai iš tėvo pusės — Joseph 
ir May Ursula Lazauskai — 
buvo iš Lietuvos, ir bendravo su 
manimi lietuviškai. Taigi, logiš
kai, supratau esąs lietuvių kil
mės nuo to laiko, kai suvokiau, 
ką girdžiu. Norėčiau pridurti, kad 
iš motinos pusės manyje yra 
aštuntadalis airiško ir aštun-

jančiu Kardiologijos centrui 
Santariškių klinikoje. Į Ame
riką kartu atvyko ir gyd. Jur
gis Brėdikis su šeima. 

Juozas stažavosi Illinois Ma-
sonic Medical center, netoli 
Lincolno Park'o. Tas centras 
turėjo savo bendrabutį. Tačiau 
tik vienai šeimai tegalėjo skirti. 
Brėdikių Jurgiukas buvo ma
žesnis, o Gurevičių Domantui — 
septyneri. Todėl jie ir užleido bu
tuką Brėdikiams. 
J u r g i t a : „Na o mes leidomės 
ieškoti buto. Pirmiausiai — pas 
savus. Juozas perėjo gal 18-20 
butų. Surado Marąuette Par-
k'e, pas lietuvius. Kažkur pa
lėpėje, be oro vėsinimo. Kai iš
sinuomavome tą butą, tik įėjus 
pakirto kojas: namas - bai-
suokl iškas , butelis — apleis
tas, šaldytuvas senas. Ko mes į 
tą Ameriką atvykome? — mintyse 
dūzgė vienas ir tas pats klausi
mas. Juk Lietuvoje, Vilniuje 

Nukerta j 2 psl. 

tadalis Amerikos indėnų kraujo. 
Mano giminės iš motinos pusės 
lygiavertį dėmesį skiria indė
niškam paveldui. Man pačiam 
įdomiausias mano— lietuviška
sis. Mane visa gyvenimą žavėjo, 
kad žmonės gali būti tokie 
drąsūs ir nesileisti visiškai per
dirbami ar komunizmo, ar kito
kio valdžiusio okupacinio režimo. 
Nekantriai laukiu, kada galė
siu pats nuvykti į Lietuvą gal 
kitais, o gal metais vėliau. Vie
nintelis dalykas, kurio gailiuosi 
— neišsaugojau lietuvių kalbos 
žinių, jų netobulinau. kaip, tei
sybę pasakius, privalėjau. Kai 
pamatau lietuvius sportinin
kus, stebėdamas kokias varžy
bas, mane užlieja maloni ir šilta 
banga. Nemažai išjų yra atvykę 

LIETUVA, TĖVYNE 

Baltijos keliu - atgal į Rusiją? 
Vytautas Visockas 

Nerimo ir džiaugsmo 
ašaros 

Apie pietus mano bu
to kaimynas jau sėdėjo 
prie namo ant suoliuko 
ir laukė manęs. Tikėjo
si... Tikėjosi būti pakvies
tas, tą aš puikiai supra
tau. 
— Matau, kad ir tu nori 
važiuoti, — grįžęs iš 1 
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praeidamas pro šalį tarstelėjau. 
— Norėčiau, — drovia atsake 

Prasiplovėm priklaupę 
|k-: :J akis. 
w r \ kad iš tolo pažintumėm 
X * 1 laisvę. 
¥, j Saulei leidžiantis, 

į laisve pakrikštijom sa
vo vaikus. 

Į Į Į . . \ Laisvė buvo mūsų 
Wtk\ krauio spalva. 

mūsų šauksmas ir 
mūsų tyla. 

Justinas Marcinkevičius 
,.1989 m. rugpjūčio 23-ioji" 

Bronius. — Aš ir vėl iavą tur iu. . . 
Taip mes išvaž iavome j Balti jos 
kelią: Bronius, mano žmona , sū
nus ir aš. Gerokai anksč iau , negu 
reikėjo, kad kuo tol iau nuvažiuo-
tumėm. Pro automobi l io langą iš
kišta plaikstėsi beveik natūralaus 
d idumo vėl iava. Bronius labai jau
dinosi ir kone visą kelią (sustojo
me netoli Ukmergės) verkė: kad 
dar mažoka žmonių pake lėse ir 
. .Juodasis kaspinas" gali t rūkinėt i . 
Kokia geda būtų1 Kaip Maskva ir 
L ietuvos komunis ta i dž iaugtųs i 1 

Argi įmanoma, kad per visą Lietu
vą. Latviją ir Estiją — ž m o g u s prie 
žmogaus? 

— Iki susik ibimo rankomis — dar 
kelios valandos, dar susi r inks, dar 
suvažiuos. — raminau Bronių, nors 
tada dar nė vienas nega lė jome 
garantuot i , kad netrukus būs ime 
didžiausio mūsų gyven ime ste
buklo l iudininkai, d id ingiausio ren
ginio dalyviai. 

Kai jau sutemus ..vėžlio žings
niu" gr įžome namo. Bron ius be
veik visą kelią verkė.. . iš dž iaugs
mo ir laimes. Tą pačią ž iemą jis, 
paralyžiuotas, daug metų buvęs 
lovos ligonis, išvyko j paskut inę 
kelionę — Rokantiškių kapines. O aš 
jam už tas susirūpinimo ir džiaugs
mo ašaras 2000-ais ia is pastačiau 
nedidel į , bet i l gaamž i pam ink 
liuką: įdėjau jo nuotrauką į ..Balti
jos kelio'' albumą. Žmogus , kuris 
beveik negalėjo judėt i , amž iams 
l iko Balt i jos kely je, d rauge su 
tūkstančių tūkstančiais. . 

N iekada m u m y s e d a r n e b u v o 
tiek l a i s vės . . . " 

Jau prabėgo penkiol ika metų. 
Kai bėgome iš Rusi jos. Tada taip 
nesakėme Tada sakėme , kad bė
game š Tarybų Sąjungos, kad sie
k iame Laisves, savarank iškumo. 
kad grjžtame Į ten, iš kur 1940-at-
siais-1953-aisiais b u v o m e išvež
ti sušaudyt i , nukankint i , atsidūrę 
miškuose ir amenkose. . . 

ivfes dar niekad nebuvom tokie 
dideli. 
Niekada mumyse dar nebuvo tiek 
laisves. 
Ji teke/o mūs rankom, 
iš manęs j tave /i lie/os. 
iš tivęs j mane sroveno 
Laisves upe' Mes gerem iš /os. 
nepajėgdami numalšinti savo 

Nukelta Į 3 psl 

R u s i š k o j o pavojaus varpai 
Ar toli nuė jome Baltijos keliu? 

Kai esi kupinas šviesių prisimini
mų apie dienas. ..kunos lyg kamuo
linis žaibas nutv ieskė mūsų gy
ven imus" (Rober tas Keturakis), 
norisi sušukti — taip. labai toli! O 
kai grįžti šių dienų realybėn... Mes 
e iname, toli nuė jome, tačiau galy
bė, nuo kurios ėjome, bėgome, atsi
kvošėjusi vėl alsuoja mums j pa
kaus;. Baisiausia, kad tos pavida
lą šiek tiek pakei tusios galybes, tg 
tamsių debesų armados iš Rytų 
mes jau nebi jome, jau beveik ne
pastebime. Ir tik retas atkreipiame 
į juos dėmesį , r izikuodami būti iš
juokti ir suniekint i . 

..Atrodo, kad Lietuvoje nieko nei 
stebina, nei gąsdina, nei jaudina 
tai , kad du asmenys , kilę iš Rusi
jos ir ne taip seniai atsiradę Lietu
voje, per pastaruosius kelerius me
tus daro ryškią į taką šalies pol i
t iniam gyvenimui . Dideliais ir v ie
šai deklaruotais pinigais. Ar tai tik 
atsitiktinis sutap imas, ar strategi
nių poslinkių Lietuvos politiniame 
gyvenime požymia i , rodantys, kad 
L ietuvoje rea l i zuo jami Rusijos 
strateginiai in te resa i 7 Ar. galbūt, 
L ietuvoje jau nedr įstama tokių 
klausimų ke l t i 7 Ir todėl imituojame 
kovą su korupci ja, klausomės te
lefoninių pokalbių, svarstome rin
kimų kampanijos finansavimo kon
troles įstatymų pataisas, užsiimi
nėjame kitokiais niekais ir atrodo, 
jog visa tai daroma tik tam. kad ne-
užduotume esminio klausimo — 
kiek visi per pastaruosius metus 
L ietuvoje vyks tan tys politiniai 
procesai yra veik iam: Rusijos". 

Nors šitap praėjusią savaitę Ses-
me kalbėjo poli t ikas. Tėvynes są
jungos vadovas Andr ius Kubilius, 
jo žodžiai, užfiksuoti viename ki
tame intemetiniame puslapyje, ne
susi lauks jokio atgarsio, kaip ir jo 
pacituotieji RUSIJOS Dūmos Užsie
nio reikalų komiteto pirmininko. 
Lietuvoje gerai pažįstamo politiko 
D Rogozin'o žodžia ..Nereikia ten 
pumpuoti naftos, dujų. parduoti spal
votųjų metalų nežinant kam. Pir
miausia reikia ..nupirkti pirkėją" (ku-
pit pokupatel ia) š iose respubliko
se, o tada jau mūsų pirkėjui par
duoti tai. ko reikia Baltijos valsty
bėms. O iš prekybos rusiškomis 

Nukel ta i 3 psl. 
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JAV LIETUVIAI 

Niekada... 
Atkelta iš 1 psl. 

Vilniuje gyvenome gerame ra
jone. Gajaus gatvėje, normalus 
butas.. . 

Rugpjūčio mėnesį įsikėlėme, o 
gegužę turėjome išsikraustyti, 
nes per daug skalbėme, per 
daug vandens vartojome. Mūsų 
Domantas buvo ramus ir visai 
nepadykęs vaikas. Tie pirmieji 
metai buvo baisūs. 

Po metų mums suteikė ben
drabutį. Ten pragyvenome pen
kerius metus. Turėjome du mie
gamuosius, svetainę. 

Po pirmųjų metų aš pakavausi 
daiktus sugrįžimui. Po antrųjų 
— taip pat. Žinojau, tikėjau, 
kad važiuosime namo. Dvejus 
metus sapnavau Lietuvą. Po 
dviejų metų persilaužiau... Juk 
vyrui profesinė stažuotė buvo 
labai svarbi... 

1990 m., kai prasidėjo rusų 
blokada, mes su Domantu bu
vome Lietuvoje. Tuo metu Juo
zas, likęs Amerikoje, nusprendė 
mokytis rezidentūroje. Ruošėsi 
tapti anesteziologu — skausmo 

Šių metų pavasarį po diplomų įteikimo St. 
Domantas, Juozas ir Jorūnė Gurevičiai. 

Xavier universitete, Ohio valstijoje. Nuotraukoje iš kairės: Juozukas, 

mėgsta dirbti su žmonėmis. Tu
ri sutarčių su pacientais. 

Kai pagalvoji, kiek to mūsų 
protingo gyvenimo nugyventa? 
J a u penkiolika metų Ameri-

Nuofr.: Jurgita. Juozas ir Domantas 
asmeninio albumo. 

daktaru. Gerai, kad mokėjo 
anglų kalbą, tai jam pravertė 
laikant egzaminus. 

Šiuo metu dirba Resurrection 
Medical center Park Ridge. 
Jam tas darbas patinka. Jis 

Gurevičiai ką tik atvykę į Ameriką. Iš 

koje. Domantas — du trečda
lius savo gyvenimo praleido 
Amerikoje... 

Gimėme, gyvenome, mokslus 
baigėme Lietuvoje. Kai grįžta
me į Lietuvą, grįžtame į savo 

namus. Domantas, parvykęs į 
Minių, į mūsų butą, kuriame 
dabar gyvena mano mama, sa
ko jai: „Labas močiute, aš grį
žau į namus". J i s tur i savo 
kambarį. I r Juozas , kai grįžta 
Lietuvon, sako: „Einu į savo 
namus". 

Nors Domantas kalba lietu
viškai be akcento, bet merginos 
Lietuvoje i ška r t a tpažįs ta ir 
sako — jis iš Amerikos. Matyt, 
žodžių tvarka keičiasi. Galų ga
le, ko reikia ir norėti — išva
žiavo iš Lietuvos iš pirmos kla
sės. Džiaugiuosi, kad išlaikė 
draugystę su vaikystės draugu 
Jonu , su kur iuo nuo pirmos 
klases bendrauja. Dėkoju Die
vui, kad neturė jau bėdos su 
vaiku — jokių nenuotaikų, jo
kių nuplaukimų į šalį. 

Juozo darbas labai įtemptas 
— jis dažniausiai priklauso nuo 
operacijų. Ir vyksta kada rei
kia — išvyksta šeštą ryte, grįž
ta šeštą vakare. Gerai, jei 4-tą 
po pietų namie. Kartais ir ant
rą nakties grįžta. 

Mažieji Jorūnė ir Juozukas. . . 
— Aš visada norėjau dvynukų. 
Man atrodė, kad du iškart — 

didelė laimė. Vaikams gimus, 
pradėjau savo verslą — kelio
nių agentūrą. Nuo pirmos 
dienos — vaikai ant rankų, o aš 
— dirbu. Tai buvo nebaigiamas 
darbas. Būdavo, jei vaikai ver
kia a r kas šiaip su jais, nega
liu atsiliepti telefonu. Tada iš
klausau visas žinutes ir skam
binu tupi pat atgal, kai namuo
se viskas nurimsta. 

Lietuvoje dirbau anglų-vokie
čių kalbų (Jurgita baigusi ger
manų kalbas) plataus profilio 
vertėja „Inturiste". Čikagoje įsi
darbinau Kelionių kompanijoje 
(Travel company). Man krovė 
nemažai darbo. Nesiskundžiau, 
įgijau patyrimą ir kaip nereikia 
elgtis su pavaldiniais. Šalia iš
naudojimo, atėjo patirtis. Dau
gelis manęs klausia, kodėl dir
bu? Be darbo negaliu. 

Neseniai Jurgita Gurevičienė 

ĮVAIRENYBES 

*** Naujai susikūrusioje Darbe partijoje 
kandidatai j Seimą jau ,,rašomi j eilę'" . 
Kaip nebūtų visiems keista, j pirmąjį de
šimtuką įtrauktas panevėžietis, televizi
jos žurnalistas. Skirmantas Pabedins
kas, dainininkas Vladimiras Prudniko-
v'as, Kėdainių meras Viktoras Muntia-
n'as. J šią partiją perbėgo buvęs liberal-
demokratas J. Lionginas, patekęs tik į 
trečią kandidatų dešimtuką. Primena
me, kad J. Lionginas nesutiko pasirašyti 
sutarties su amerikiečių kompanija 
..VVilliams". Parlamento Liberaldemo-
kratų frakcijos narj P. Vilką V. Uspaski-
ch'as pakvietė asmeniškai, mat dirbęs 
su juo Seimo Ekonomikos komitete. 
Darbo partijos pavaduotojas V. Mun-

mmmm 

tian'as paskelbė, kad yra net 27 pretendentai į 13 ministrų port
felių. O apie kokį postą 24 vai. per parą galvoja pats V. 
Uspaskich'as? ..(...) 24 valandas per parą galvoju, kaip padary
ti, kad Lietuva būtų laiminga, civilizuota ir nekorumpuota valsty
be" Beje. V. Uspaskich'as taiko į premjero postą, nes bendra-
partiečiai jam ,,patikėjo pirmąją vietą Darbo partijos sąraše" 
Būtų svaiginanti karjera — nuo suvirintojo iki multlmiliįonienaus. 
valstybės vadovo. Kitatautis, Lietuvoje nė dviejų dešimčių 
neišgyvenęs. Quo vadis, Lietuva? 
*** Džiugu sužinoti, kad leidykla ,.Baltos lankos" vėl išleido 
Jack Kerouac (1922-1969) knygą ,,Kelyje". Šis rašytojas neretai 
vadinamas Amerikos bitnikų kartos Homeru, o jo ..Kelyje" — tos 
kartos Odisėja. Romano poveikis buvo milžiniškas tiek lite
ratūroje, tiek gyvenimo būde. Iš knygos sužinojome apie bitni-
kus. hipius. Septintajame dešimtmetyje pasirodžiusi Lietuvos 
knygynuose knyga, buvo akimirksniu išpirkta. Ši ir kitos to meto 
knygos skelbė laisvo, niekuo nesuvaržyto, neprisinšusio prie 
vietos ir daiktų, „tranzuojančio". žmogaus idėją, iš to laikmečio 
atėjęs žodelis ,,kaitas" Įsitvirtino ilgam lietuvio žodyne... 

* petersburgo .Audros" šokėjai-veteranai. XII švente jiems ne pirmoji ir ne pa
kavęs Vida Sabienc. Aldona Česnaite. Aurėja Bobertson. Juozas Gečas. 

jkovičiene. Loreta Kyniene Vadove Dalia Adomaitiene Šie šokėjai kelionei 
J -bo rengadrm Užgavėnių blynų va>šes 

buvo apdovanota SAS (Skan
dinavijos oro linijos) kompani
jos už geriausius rezul ta tus 
parduodant bilietus per visą 
Centrinę Ameriką. 
L.T. Ar dabar Amerika namai? 
Turite namą Hinsdale. 
J .G. Namai? — 80 procentų. 
Kai grįžtame į Lietuvą, mano 
vidinis balsas pasako — grįžo
me namo. 
L.T. Ar palaiko ryšius Juozas 
su savo kolegomis Lietuvoje, ar 
perteikia jiems tai, ką čia naujo 
ir įdomaus patyrė? Ar tai kam 
nors įdomu? 
J .G . Su prof. dr. A. Laucevi
čiumi palaiko ryšį. Dabar Lie
tuvos medikai patys prieina 
prie visų šaltinių, važiuoja į kon
ferencijas. Lietuvos medikų profesi
nis lygis yra labai aukštas ir jie turi 
naujausią aparatūrą. Mes galime 
tik tuo džiaugus. Su buvusiais kole
gomis palaikome draugiškus ir 
gerus santykius. Tikri draugai 
išliko, kiti — atsisijojo... 

Laisvalaikį stengiamės kuo 
daugiau paįvairinti. Daugiau
siai laiko praleidžiame teniso 
klube. Žaidžiame du-tris kar
tus per savaitę. Daug keliauja
me — dalyvavome turnyre 
San Diego, Floridoje. Neseniai 
Lietuvoje buvo surengtas kas
metinis tarptautinis veteranų 
(kuriems per 35 metus) teniso 
turnyras „ITF — Palanga open 
2004". Laimėjau II vietą. Pra
lošiau tik čempionei. Vykome 
trise — Vytautas Balčiūnas, 
Audrius Kulbokas ir aš . 

Dar besimokydama Vilniaus 
23-oje vidurinėje mokykloje 
žaidžiau už miesto mokyklų 
rankinio rinktinę. Žaidžiau ir 
universiteto komandoje. 
Mokiausi ir Vilniaus 4 -ojoje 

muzikos mokykloje į kurią ke
lią susiradau pati. Skambinau 
fortepijonu vos ne 10 metų. Žai
džiau, skambinau, o mokyklos 

pyko viena ant kitos — vieni 
pyko, kad gadinu rankas, o ki
tiems reikėjo stiprių rankų. 

Universitete pamėgau ir lau
ko tenisą. Bet tais laikais nebu
vo per daug rakečių ir teniso 
kortų. Dabar daugiau žaidžiu. 
Čia vasarą aikščių — kiek nori, 
rakečių — taip pat. 

Kasmet važiuojame slidinėti. 
Ir su Juozu susipažinome vie
noje kelionėje, kai važiavome 
slidinėti į Kaukazą. Baigę uni
versitetą apsivedėme. 

Tenisą žaidžia ir Domantas. 
Gimnazijoje jis buvo patekęs į 
teniso komandą. Netgi užėmė 
II v. Dabar laisvalaikiu žaidžia 
savo malonumui. Juozas irgi 
mėgsta lauko tenisą. Jau ir 
mažiukus pratiname rakete ka
muoliuką mušti. 
L.T. Kas paskatino mažuosius 
atvesti į Meno mokyklėlę, kur 
vaikai mokomi meno dalykų tik 
lietuvių kalba ? 
J.G. Noras, kad vaikai būtų 
nuo mažumės ugdomi meno 
kryptimi, kad nenutoltų nuo 
lietuvybės. Mažieji ir panašūs, 
ir skirtingi. Jorūnė daugiau 
linkusi prie meno, o Juozukas 
— aktyvesnis — daugiau sportui. 
L.T. Ką Jūsų šeimai davė Ame
rika? 
J.G. Pakantumą, santūrumą, 
supratimą apie gyvenimą, gy
venimišką patirtį. Kosmopo
litinį supratimą, neprovincialų 
mąstymą. Daug išvadų gali pa
daryti. Toks keistas ir įdomus 
gyvenimas tarp kitų tautų. 
L.T. Kaip supratau, Lietuvon 
jau nebegrįšite... 
J.G. Niekada nesakyk „nieka
da". Buto Vilniuje nei parda
vėme, nei išnuomavome... 
L.T. Ačiū už pokalbį. Sėkmės 
Jūsų gražiai šeimai. 
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Nuotraukoje: Jurgita Gurevičienė per tarptautnio lauko teniso veteranų turnyro varžybas Palangoje „ITF 
open 2004". Audriaus Kulboko nuotrauka 

Palanga 
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iš Lietuvos. Man nepaprastai 
malonu, kai čia pat, Houston'o IJB 
susibūrimuose, pamatau žmo
nių, atvykusių tokį kelią, kaip 
jiisų šeima, dalyvauti poros va
landų susibūrimuose. Tai parodo, 
kaip žmonės aukojasi dėl savo 
papročių, kalbos, kultūros iš
laikymo. Tikiu, mūsų bendruome
nė patraukli ir kitiems skatina norą 
dalyvauti. 

Nelabai seniai suradau susira
šinėjimo draugę iš Lietuvos. Tai 
Hilda Lazauskaite, bebaigianti 
gimnaziją Vilniuje. Jos tėvai 
draugauja su moterimi, jau se
niai atvykusia iš Lietuvos. Išjos 
sužinojęs Lietuvos bendrapa-
vardžių adresą, parašiau. Jie 
nemoka pakankamai angliškai, 
torio! už juos parašo Hilda, su 
kuria dabar susirašinėjame. 

Prisiminimai, prisiminimai, 
prisiminimai... Kas jie yra? Atsitik
tinai užklydusi mintis? Gal 
mintis, kuri pirmoji iškyla į pa
viršių, vos pradėjus galvoti? Gal 
tai yra visaapimantis malonumo 
jausmas, kai apie ką nors galvo
ji? Ar prisiminimai yra atmin
tis? Jei taip, tai aš turiu nema
žai prisiminimų iš vaikystės, su
sijusių su lietuviška liaudies iš
mintimi ir papročiais, nors pats 
Lietuvoje dar nesu buvęs. Pvz., 
man labai patinka senieji lietu
viški popieriniai banknotai, ku
rių aš pats niekada neturėjau 
rankose, tik manau senelių knygo
se. Ar nejuokinga, kad į atmin
tį įstringa tokie juokingi daly
kai, kaip knygose matyti pini
gai'' O gal aš iš viso mėgstu tik 
pinigus? Dar labiau mėgstu ku
gelį, kurį kepdavo mano mama 
(tiesa, prieš rašydamas šitą žo
dį, turėjau skambinti Ijudai Čes-

naitei-Flores ir pasitikslinti!). 
Dar... bulviniai blynai, kuriuos kep
davo mama. Tokie ploni, valgo
mi su rūgščia grietine. Rodos ir 
dabar jaučiu jų skonį, kvapą. 
Gal aš tik mėgstu bulvinius patie
kalus0 Lietuvių kalba, kurią gir
dėjau augdamas. Niekas man tada 
neaiškino, ką tie žodžiai reiškia. 
Gailiuosi, kad šiandien beveik nie
ko lietuviškai nesuprantu, bet 
atskiriu, kai išgirstu kalbant 
lietuviškai. Mane neša pri
siminimų bangos, kai, Hous
ton'o LB renginiuose išgirstu iš 
Lietuvos atvykusių žmonių pa
sakojimus iš savo gyvenimo. Aš 
didžiuojuosi, kad esu lietuvis, 
esu tų žmonių dalis. Dėkui, 
draugai, dėkui, mama ir tėti, už 
pasakojimus apie Lietuvą... 

B.d. 

Ar nepasiilgai 
mokytis 

lietuviškai? 
Pedagoginis lituanistikos institutas, 
veikiantis Čikagoje, Jaunimo centre 
tęsia savo veiklą jau 46-tus metus. 
Instituto dieniniame ir neakivaiz
diniame skyriuose šiuo metu mokosi 
28 studentai. Dieniniame skyriuje 
mokosi Čikagos ir apylinkių jauni
mas. .{ neakivaizdinį skyrių gali re
gistruotis kituose JAV miestuose ir 
Kanadoje gyvenantis jaunimas bet 
kuriuo mokslo metų laiku. Užduotys 
pateikiamos ir priimamos paštu. 

Dėstoma: 
lietuvių kalba ir literatūra, 

Lietuvos geografija ir istorija, 

kultūros istorija, 

kalbos kultūra, 

pedagogika, 

žurnalistika ir kt. 

Kviečiame norinčius registruotis ir 
tapti naujais studentais. Baigus trejų 
metų programą, kreditus užskaito 
kai kurie JAV universitetai ir kolegi
jos. 
Informacija suteikiama 
tel. 773-434-4545 
arba 630-910-6803, 
fax. 773-434-9363 

REDAKCIJA 

LIGIJATAUTKUVIENĖ 
redaktorė 

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 
žurnalistė 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Lietuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ - MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

ALVYDA GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GIEDRIMAS 
www. Lithuanet.com 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

A D * M A S TAUTKUS 
dizaineris 

Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500 

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

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

arba: PO BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas org 
bičiulyste@aol com 

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

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

http://Lithuanet.com


Baltijos keliu... 
Atkelta iš 1 psl. 

žaliavomis gautą pelną naudoti 
palaikymui legitiminių partijų ir po
litikų, kurie siekia plėtoti geros 
kaimynystes santykius su Rusija". 

Apie tuos, kurie nestovėjo 
Baltijos kelyje 

Rusiškojo pavojaus varpais pa
staruoju metu skambina ne vien 
Tėvynės sąjungos politikai — ir 
kai kurie istorikai, politologai, ta
čiau jų balsas — tyruose. Jis jau 
(o gal — dar?) per daug silpnas, 
kad galėtų turėti poveikio. Ir nenuo
stabu: dar gerai prisimename, 
kas prieš penkiolika metų ne
stovėjo Baltijos kelyje ir kur jie da
bar, ką jie veikia, ką valdo, kam 
vadovauja. Tie A. Kubiliaus minėti 
„du asmenys, kilę iš Rusijos" da
bar Lietuvoje patys populiariausi. 
Visų mūsų priekyje Baltijos keliu 
žvaliai žygiuoja V. Uspaskich'as 
su savo Darbo partija. Šalia jo — 
irgi rusas, dabartinis Kėdainių 

LAIŠKAI 

meras V. Muntian'as. Ir mums 
nelabai svarbu, kur einame, kur 
jie mus veda. Mums nelabai svar
bu: pagaliau kada nors bus iš
vytas iš Lietuvos Jurij'us Bori
sovas ar ne. J klausimą, kiek yra 
lietuvių Lietuvoje, istorikas E. Gu
davičius atsako: ,,Tiek. kiek bal
savo už Valdą Adamkų. Tai apie 
trečdalis gyventojų. O kas yra kiti 
lietuviai? Tai yra lietuviškai kal
bantys rusai, nes jiems prie rusų 
buvc geriau Pasirodo, kad lietuviai 
yra tautine mažuma Lietuvoje". O, 
kaip žinome, tautinės mažumos 
jaunos demokratijos šalyse nere
tai yra skriaudžiamos. 

„Lietuviškai kalbantys rusai" 
..Lietuviškai kalbantys rusai" — 

tai visų pirma valdančioji LSDP 
(LDDP), kaip paaiškėjo, prieš 
2000-ųjų Seimo rinkimus dosniai 
pamaitinta Rusijos naftos giganto 
..sidabriniais". Sunku patikėti, kad 
ta pati juoda karvutė jiems bus 
šykštesnė per artėjančius šio ru

dens rinkimus. Ryšiai su Maskva 
tai juk nenutrūkę. Kruopščiai sle
piami, bet lengvai numanomi ry
šiai, mirtini ryšiai. Juk buvę aukš
čiausi nomenklatūrininkai iš Vil
niaus ir rajonų centrų anais gerais 
laikais negalėjo nebūti KGB agen
tais. O kur jie dabar? Gal manote 
— butelius renka? Dabar jie -
Baltijos kelyje, vedančiame j Ru
siją. ,,TIK akli ir visai atbukę šian
dien gali nematyti, kad. nepaisant 
formalios narystės NATO ir ES, 
vis dar esame kryžkelėje ir egzis
tuoja reali grėsmė, jog bilietas j 
Vakarų erdvę, kuriuo taip didžiuo
jamės, taps ne daugiau nei suve
nyras" (Andrius Navickas). 

Niekur neišnyko ir daugybė tik
rų, nenomenklatūrinių KGB agen
tų, kurie kai kada gal ir nelabai no
riai tebetarnauja Rusijos specia
liosioms tarnyboms. Kaip sako
ma, o kur bezdėsi, kai tavo agen
tūrine byla bet kuriuo momentu gali 
būti tau priminta. Yra ir savano
riškai Rusijai tarnaujančių, o Lie-

MUSŲ KA!MAS 

Šioje trobelėje Aloyzas Vaičius praleido daug laimingų vaikystės 
valandų. 

Lietuvos kaimas sensta ir tuštėja. 
Aloyzo Vaičiaus iš Minesotos, vaikystė 
prabėgo senelių Bardzų trobelėje Ei-
veniuose, netoli Dusetų ežero. Dabar 
jau ši trobelė nebegyvenama. Paskutinė 
pusseserė, mirus vyrui, išvyko \ miestą. 
Vienam žmogui kaime gyventi nebesau-
gu! Tik tiek smagu, kad trobelė retsy-

| kiais suklega gausios giminės jaunų ir 
j vyresnių atžalų balsais. Čia gausi šeimy

na vasarą renkasi poilsiauti, pasimaudyti 
ežere, pagaudyti žuvies, o rudeniop — 
grybauti. 

Graži ta mūsų 
Lietuvėlė su go
jais, šilais, upė
mis, kalnais ir 
ežerais. Ypač mie
la ir maloni va
sarą... 

Tik jau nebesi
tikėk, kad popu
liari tėvų ..rnies-
č i o n i š k a 
dainelė: 
. .Beganydamas 
aš kaime. 
P i o p-j p n a j J p 

Mažutytė seno kaimo trobelyte - - ne kliūtis pavasaroti kaime. Šiais laikais trobą atstoja " 
palapinė, kurioje miegoti dar smagiau — tyro oro daugiau. Nuotraukos Aloyzo Vaičiaus P a m i l a u -
sūnėno Eimunto Jankausko. I r skaisčiai raudo

ną rožę. 
Dovanų aš jai da
viau ...", 
kada nors taps 
realybe... Ne, ne. 
Tik ne dabar. Gal. 
kai žmogus pa
vargs nuo miesto. 

LT. 

tuvoje aukštus valdžios postus 
užimančių ,,lietuviškai kalbančių 
rusų". Juos lengvai pastebime iš 
aktyvios prorusiškos veiklos Sei
me, vyriausybėje, savivaldybėse. 

Be nacionalinės strategijos 
„Lietuviškai kalbančių rusų" il

gainiui mažėtų, pamažu jie be
maž visai išnyktų, jeigu Rusija ne
sirūpintų, kad taip neatsitiktų. 
„Lietuvos valstybe turi strategiją, 
kaip vystyti kaimą ir kaip kurti ži
nių ekonomiką, kaip kovoti su 
skurdu ir kaip kovoti su narkoma
nija, tačiau neturi net užuomazgų 
kokios nors lietuviškos nacionali
nės strategijos, kuri atsakytų, ką 
daryti su vis aktyvėjančiu Rusijos 
nacionalinės strategijos įgyven
dinimu Lietuvoje" (A. Kubilius). 
Taigi. Rusija rūpinasi, kad „lietu
viškai kalbančių rusų" Lietuvoje 
nemažėtų. 

Profesorius Vytautas Daujotis 
straipsnyje ,,Penktoji kolona Lie
tuvoje" rašo, kaip tai daroma. Per 
aukštąsias mokyklas, per jaunąją 
kartą siekiama išlaikyti rusiškąjį 
Lietuvos mentalitetą. „Lietuvoje 
leidžiama studijuoti pagal kitų vals
tybių aukštųjų mokyklų studijų 
programas. Tos programos ne
kontroliuojamos, o studentų skai
čius neribojamas. Tokias nuosta
tas 2003 metų balandį pristatė 
prof. R. Pavilionis, o Seimas ne
atidėliodamas ir be jokios diskusi
jos jas priėmė, kaip Aukštojo mokslo 
įstatymo pataisą", — rašo V. Dau
jotis. Latvijoje veikia Baltijos rusų 
institutas — didžiausia Latvijoje 
nevalstybinė aukštoji mokykla, 
kurioje studijuoja daugiau nei 
9000 studentų. Mokestis už studi
jas palyginti labai mažas. Institutą 
finansiškai remia Rusija. Pers
pektyviems instituto studentams 
sudaroma galimybė vienerius 
dvejus metus studijuoti Rusijos 
aukštosiose mokyklose. Lietuvoje 
— nelegalus Baltijos humanitari
nis centras, vadovaujamas Jev-
genij'aus Kostin'o, iš jo — nevals
tybinė aukštoji mokykla, pavadin
ta Tarptautine Baltijos Akademija. 
Nauji kandidatai — Ruteniįos stu
dijų centras ir Tarptautino menedž
mento institutas. Abi šios instituci
jos taip pat skandalingai pa
garsėjusios. Jose nelegaliai vyk
domos studijos pagal Rusijos 
aukštųjų mokyklų programas. „Bū
tina skubiai pataisyti Lietuvos tei
ses aktus, kurie dabar leidžia Lie
tuvoje nekontroliuojamai veikti 
Rusijos valdomoms aukštosioms 
mokykloms". — rašo prof. V. Daujotis. 

Bet kas tą padarys? Negi tie pa
tys, kurie, Rusijos įtakojami, juos 
sąmoningai priėmė. Rudenį atė
jęs į valdžią V. Uspaskich'as su 
savo ..lietuviškai kalbančiais ru
sais" per ketverius metus tų Ru
sijos valdomų aukštųjų mokyklų 
dar daugiau priperes, kad ru
siškasis mentalitetas nemažėtų. 

PAVOJAUS ŽENKLAI SANTUOKOJE 

Gausi Aloyzo giminėle, vyresniųjų šeimynos narių skatinama, gausiai susirenka kartą me
tuose j gtmtąjj Eivenių kaimą. Tik jau kaime negyvens, ne. Per sunku, per mažai patogu
mų, per daug darbo... 

Seniai rašėte laišką? Laiškus 
siųskite adresu: 

„DRAUGAS" 
„Bičiulystė" 

4545 WEST 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

ada 
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B I R G & M E L T S E R vVizos Cavarijos 
A T T O R N E t N 

www bmlavvcom \ darbo vizos v D.U.! 

ir visi \ imigracijos 

.- , klausimai. 
II metų imigracijos biznyje' 
570 LAKE COOK ROAD, SUITE 318. DEERFIELD. IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 

ADVOKATAS 

" Ketvirtfinalyje Lietuvos krep
šininkai susitiks su Kinijos ko
manda, kunoįe trenerio asisten
tu dirba buvęs Lietuvos rinkti
nes treneris Jonas Kazlauskas. 
" • 1908 m. Stokholme nevy
ko boksininkų dvikovos, nes 
tai draudė Švedijos įstatymai! 
* " 1936 m. Bertyne naciai ruo
šėsi stebėti baltosios rases 
triumfą. Pamatė, kaip juoda
odis lengvaatletis J. Owen-
s'as laimėjo keturis aukso me
dalius, paversdamas niekais visą 
propagandą. Atleto seneliai, 
tuo metu. dar buvo vergai. 

" ..Kelių eismo taisykles galioja 
visiems". — tvirtina Atėnų kelių 
policijos vadas Panagioti's 
AdamtdTs. Olimpiečiai važiuo
ja specialiai jiems nubrėžta 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Gera, kai santuokoje yra dar

na ir sutarimas. Darnioje san
tuokoje abu partneriai sugeba 
patenkinti vienas kito porei
kius ir išlyginti pasitaikančius 
nesklandumus. Tačiau kai veda 
nesubrendę ar egoistiški asme
nys (arba kai vienas yra toks), 
santuokoje pasirodo ženklų, kad 
santuokos ryšys yra pavojuje — 
skilti ar visai nutrūkti. Pami
nėsime dešimt tokių dažniau 
pasitaikančių pavojaus ženklų. 

1. Pagarbos stoka 
Sutuoktiniai vienas kitam jau

čia ne ūk pagarbą, bet ir intymu
mą, kurį dažnai išreiškia prisi-
lytėjimu, paglostymu, pasibučia
vimu. Atšalus jausmams, pirmiau
siai išnyksta intymumas bei jį iš
reiškiantys gestai. Dar blogiau, kai 
dingsta pagarba vienas kitam. 

2. Šaltumas 
Tarp susituokusiųjų pasireiš

kia artimi ryšiai, šilti jausmai. 
Kai artimo ryšio nebėra, atsi
randa šaltumas vienas kitam. 
Tokia jausmų stoka pirma gali 
apimti vieną iš sutuoktinių. Ta
čiau tai tuoj pajunta kitas, kai, 
pabandęs išreikšti šiltus jaus
mus, nebesulaukia atsako ir ima 
jaustis atstumtas. Jame ar joje 
iškyla neramus klausimas, kas 
yra nutikę, spėliojimas ir didė
jantis nerimas. Po tokiu šaltu
mu gali slypėti daug (pradžioje į 
paviršių neiškylančių) priežas
čių. Anksčiau ar vėliau tos prie
žastys pasirodo paviršiuje. 

3. Nutrūkęs kalbos ryšys 
Artimi asmenys palaiko ryšį 

kalba. Jie dalinasi savo minti
mis, įspūdžiais, jausmais, rū
pesčiais, išgyvenimais. Tokiu ry
šiu alsuoja draugystė ir ypač san
tuoka. Dalinimasis paprastai 
yra abipusis. Žinoma, prielaida, 
kad moterys, labiau negu vyrai, 
pasižymi kalbos komunikacija, 
tačiau santuokoje tikimasi, kad 
vyras ir žmona išklausys, at
silieps, komentuos ir, kiek suge
ba, dalyvaus pokalbyje. 

Kai dienos bėga ir sutuoktiniai, 
gyvendami po tuo pačiu stogu, 
neberanda bendros kalbos ar pra
eina pro vienas kitą, kaip šešė
liai, nebeužkalbindami vienas kito. 
tai reiškia emocines „skyrybas" ar 
net „šaltą karą". Tuoj pat reikia 
ieškoti priežasčių ir jas šalinti. 
4. Bendro planavimo stoka 

Ketvirtasis ženklas yra pa
našus į tretįjį: abu yra apie ben
dros kalbos stoką, tik anas yra 
apie bendro pobūdžio dalinimąsi 
žodžiu, o šis — apie tokius rūpes
čius, kurie, kaip sutuoktiniams, 
yra, ar turėtų būti — bendri, t. y. 
turėtų abiems rūpėti ir, jei rei-

eismo juosta. Dėl viršyto greičio 
buvo sustabdytas 51 olimpiados 
vairuotojas. 
*** Graikijos olimpinėje koman
doje yra atletų — ginkluotųjų 
pajėgų karininkai. Aukščiausiu 
laipsniu gali pasigirti sunkia
atletis Pyrr. 1992-ųjų 100 metrų 
bėgimo su kliūtimis olimpine 
čempionė Paraskevvi Patoulido 
— jūrų laivyno pulkininke. 
*** Ko nežinai, nedėk j burną. Šio 
posakio laikosi ir olimpiados 
svečiai. Žaidynių stebėti atvykę 
turistai Atėnuose mieliau renkasi 
mesaimus. o ne „musaką" (mous-
saka — maltos mėsos ir bakla-
žanų suflė) ar kitus graikų tauti
nius patiekalus. Daugelis graikų 
barų iki šiol nesulaukia lankytojų 
antplūdžio. 

kia ką nuspręsti, turėtų būti 
abiejų sprendžiami; kaip, pa
vyzdžiui, vaikų, namų ir jų įran
gos, finansų ir panašus reika
lai. O jei abu yra priėję prie ben
dro susitarimo (žodžiu ar įpro
čiu), kad vyras sprendžia vienos 
srities reikalus, o žmona — ki
tos, tai vienas spręsdamas tu
rėtų teirautis kito pritarimo. 

Kai stambius — santuokos, 
namų, finansų reikalus „mono
polizuoja" vienai s), ignoruoda
mas) , nebeatsiklausdama(s) ki
to, toks savavaliavimas yra 
grėsmė santuokos ryšiui. 

5. Nesirūpinimas kitu 
Vienas svarbiausių santuokos 

tikslų yra rūpintis vienas kito 
gerove, sveikata, ateitimi. Nesi-
domėjimas kitu. ignoravimas, 
nesirūpinimas kito užsiėmimu, 
darbu, sveikata rodo atsiradus 
didelį plyšį. Toks nesirūpini
mas gali būti iš vienos pusės, ga
li būti ir iš abiejų. Jei yra iš vie
nos pusės, tai nesirūpinantis 
(čioji) dažnai duoda suprasti, 
kad jis (ji) nenori, kad ir antra 
pusė rūpintųsi juo (ja). Susidaro 
svetimumo ir emocinio šalčio 
atmosfera. 

6. Pavydas, nepasitikėjimas, 
įtarinėjimas 

Santuoka yra grindžiama pa
sitikėjimu vienas kitu. Pasiti
kėjimas gali nutrukti, kai vienas iš 
sutuoktinių — pagrįstai ar ne, 
ima kitą įtarinėti. Moteris gali 
įtarti vyrą per dideliu dėmesiu 
kitai moteriai ar net neištiki
mybe. Vyras gali įtarti žmoną 
viliojant kitus vyrus. Įtarimas 
— pagrįstas ar nepagrįstas, griau
na pasitikėjimą, ardo santuokos 
ryšį. Jei neišsklaidomas, gali ją 
sugriauti. Būtina išsiaiškinti, ar 
įtarimas turi pagrindą. Jei turi, 
pataisyti veiksmais: jei neturi, 
nustoti įtarinėti. 

7. KitoCs) geriau suprastais) 
Vieno ar kito sutuoktinio silp

nybė gali sudaryti tuštumą, kuri 
gali būti užimama trečio as
mens. Pvz., vienas iš sutuokti
nių nesugeba savo žmonos (ar 
vyro) išklausyti, paguosti... Žmona 
ar vyras suranda kitą asmenį, 
kuris tai sugeba. Tai gali būti 
asmens motina, tėvas, drau-
gas(ė). Tai gali būti visiškai ne
kalta paslauga. Pavojingiau, jei 
tas asmuo yra maždaug tokio pa
ties amžiaus, tik kitos lyties. Tai 
nebūtinai suardo santuokos ry
šį, bet nėra gera santuokoje tu
rėti ryšį silpninančių vietų. 

8. Priekaištavimai, kritika 
Santuoka yra pagrįsta meile, 

pagarba, susižavėjimu vienas 
kitu. palankiu žvilgsniu, vertini

mu, branginimu. Gyvenant kar
tu, sutuoktiniai pastebi vienas 
kito netobulumus. Jie turi iš
mokti per daug nekreipti dėme
sio į kito netobulumus, t.y. suge
bėti juos toleruoti (nebent jie yra 
dideli, ardo namų ramybę ar ne
ša didelių išlaidų). Jei kuris su
tuoktinis nebesugeba kito mažų 
netobulumų toleruoti, jei prade
da priekaištauti, per daug kriti
kuoti, čia atsiranda pavojus san
tuokos ryšiui. Jei tas netobulu
mas tikrai yra šalintinas. tai to 
asmens atsakomybė juo atsi
kratyti. Žinoma, abu sutuokti
niai turi stengtis atsikratyti vi
sais vieno kitam nemaloniais 
netobulumais. 
9 Vienišumas 

Santuokoje, kaip ir draugys
tėje, ieškoma bendravimo. Ne
nusisekusį santuokinį gyvenimą 
ima lydėti nuobodulys, tuštu
mos bei vienišumo jausmai. Šie 
jausmai rodo, kad santuokinis 
gyvenimas yra pasidaręs nebe 
bendras, kad duetas iširo ir, kad 
net kiekvieno solo daina nėra 
vykusi. Abiejų atsakomybė tai 
pataisyti. 

10. Nusivylimas 
Sudarant santuoką, kažko ti

kimasi. Jei santuoką lydi nusi
vylimas ir liūdesys, aišku, kad 
sudėtos viltys neišsipildo. Ši
tokie vieną ar abu sutuoktinius 
apėmę jausmai rodo rimtą prob
lemą. Vien tuo negalima pasa
kyti, kad kalta yra nevykusi 
santuoka ar kad kaltas yra kitas 
partneris. Nusivylimo prie
žastis gali būti ir nusivylelis(ė), 
jei jo<s) į santuoką sudėtos viltys 
yra nerealios. Tad net ir stipriai 
nusivylus, nepatartina skirtis, 
neišsiaiškinus priežasčių. 
*** Šie (ir kiti panašaus pobū
džio) ženklai rodo. kad yra atsi
radęs pavojus santuokos ryšiui 
nutrukti. Priežastis gali būti abie
juose sutuoktiniuose ar viename 
iš jų. Išsiskyrimas, ypač kai yra 
vaikų, yra skaudus ir žalingas. 
Kaip santuoka sudaroma abiejų 
noru, taip ir taisoma abiejų no
ru. Dažnai yra naudinga pakviesti į 
pagalbą abiems autoritetingą 
asmenį, tuo labiau prityrusį pro
fesionalą. 

tU-JUft Jurgita Travel 
Pats laikas atostogoms1. 

Lėktuvų bilietą 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1888 600 2330 
630-325-0500 

famjteg' eartriiink. net 773-788-9980 

3S CfSSul te &^^%££$į^ 
Rugpjūčio 23 d. -

-— —- Rugsėjo 11 d. 

MERGELĖ 

*** Danijos kronprincas Freden-
k'as jau kurpia planus iki 2008 
metų Pekino olimpiados Sosto 
jpėdmis, kartu su savo žmona 
princese Mary. apsilankęs Atėnų 
olimpiniame kaimelyje, sulaukė 
žurnalistų klausimų apie savo 
labai asmeninę olimpinę patirtj. 
Kaip žinome. Frederik'as ir aus
trale Meri Donaldson susipažino 
per Sidnėjaus olimpines žaidy
nes, o į antrąją bendrą olimpiadą 
atvyko praėjus vos trims mėne
siams po vestuvių. Atsakydamas 
j klausimą, ar 2008-aisiais Peki
ne galima tikėtis šeimos pagau
sėjimo, kronprincas šyptelėjo: 
,.Po ketverių metų sterblėje jau 
turėtų būti keletas kengūnukų'. 
*"* Vokiečių psichologė ir šaule 
mėgėja Elene Betzing teigia tu

rinti paaiškinimą rusų ir azijiečių 
šaulių pergalėms olimpiadoje 
pagrjsti. ..Jie savihipnozes ir me
ditacijos pagalba pasiekia transo 
būseną", — teigia 39 metų moks
lininke. Naudojant azijietišką nu
siraminimo techniką, anot jos. 
lengviau atrasti vidinę ramybę, 
taip būtiną šaudymui. 
*** Baltarusijos imtynininkas lai
mėjo pirmąjj aukso medali savo 
šaliai. Ta proga prezidentas Lu
kašenka atsiuntė sveikinimo te
legramą, kurioje, be kita ko. ra
šo: ..Jusu nuopelnas Tėvynei ne
įkainojamas" Sportininkas apdo
vanotas ordinu ..Už pasiauko
jimą Tėvynei" ir 60 tukst. dolerių 
premija, raktais nuo buto. kurj jis 
galės pasirinkti bet kunoje vieto
je ir mieste. 

W Mergele sim
bolizuoja ne
kaltybę, neįgy
vendintų gali
mybių visumą. 

Mergeles ženklo globėjai — 
Saulė. Venera ir Merkurijus. Tai 
judrus Žemes ženklas. 

Po šiuo ženklu gimę rugpjūčio 
pabaigoje, rugsėjo pradžioje 
gali tikėtis pagerinti savo mate
rialinę padfttj papildomu uždar
biu. susi)us»i su jūsų pagnn-
dine profesine veikla. Tolesnės 
karjeros interesais pamėginkite 
užmegzti santykius su įta
kingais ir autoritetingais žmo
nėmis. 

Palankios dienos — šeštadi
enis ir sekmadienis. 



RUGPJŪČIO 2 4 d . BIČIULYSTE 

TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

MORTGAGE, INC • Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 
Skambinki te 
jau dabar! 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 
-Neturite pinigų pradiniam Įnašui? 
-Silpna kredito istorija? 

v r < i 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, IL 60439 

TEL (630) 257-6676 
FAX (630) 257-6856 

MUMS NIEKO NĖRA NEJMANOMO! . C G E E H Z 2 

•mm imm«y.viK«SSSMMMIt 

dittfe 
r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton, 
Skokie.IL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I A I E " 

Nekinojamc turto purtomas, pardavimas 
Nemokama konsultaci|a 
Pagalba finansuojant 

Mob. 773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 

847873 9501 

Burr Ridge, 
Clarendon Hifc 
Danen, Hlnsdale, 
LaGrange. Oak Brook, 
We3mort, 
Western Springs, 
Wood ridge. 
Willowbrook. 

Jūratė Zubinas 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Droa vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale. IL 60521 

(630)915-2900 
|www Coldwe!i3ankeronlinę com/JurateZubinas 

• • - — T " 

Ontui^ 21 
Pro-Team 

Imantas "Matt" Deksnys 
real estate consultant 

-Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
-Nuosavybių įkainavimas veltui 
-Tarpininkaujame gaunant paskolą 

n .. BUS: 815 838 0110 
parduoda! CELL: 773 230 5644 H FAX: 815 838 1691 

3743 Prairie Ave. Brookfield, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 

Fax: 708-485-7273 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com i 24 valandas 
pranešti apie nelai
mes: 800-374-1111 

ALINA 
aukšto lygio aptarnavimas ., | T 

patikimas draudimas " < - l I ( J 
_draugiška atmosfera N A M A I 

iii ypLjf protecĮion unfler onę roof O T V TDC 

pusei m e t ų 

INTERNATIONAL 
TRAVEl AM) CHUISE OOUSULTAtfTS 

Pranešame savo klientams ir draugams kad mūsų agentūra 
persikėlė j naujas, savas patalpas. Prašome atkreipti dėmesj 
j naujus telefono numerius. 

P.O. Box 277 
Palos Park, IL 60464 
Phone: (708) 361-5400 

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

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - S20 metams - S40 
Užsiprenumeruodami mūsų 

laikrašti — palaikote lietuvišką 
spaudą! 

1. Rašykite čekį: ..Draugas' 
2 Pažymėkite ..Bičiulystė' 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago. IL, 60629 

4 Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
Vardadieniai 

rugpjūčio 2 4 — 31 d . 

Antradienis, rugpjūčio 24 d. 
Audronis, Alicija. Baltramiejus 
(Baltrus). Michalina, Rasuoiė, 
Viešvilas. 

Trečiadienis, rugpjūčio 25 d 
Liudvikas (Liudas), Iiucflė, Man-
gaiias, Mangailė. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 26 d. 
.Aleksandras, Algintė, Gailius, 
Gailiūtė, Zefirinas. 

Penktadienis, rugpjūčio 27 d. 
Aušrinė, Cezarijus (Cezaris). 
Monika, Tolvydas. 

Šeštadienis, rugpjučio 28 d. 
Augustinas, Mėta, Patricija, 
Steigvilė, Tarvilas. 
Sekmadienis, rugpjūčio 29 d. 
Adolfas, Barvydas, Beatričė, 
Gaudvydė, Sabina. 

P i rmadien is , rugpjučio 30 d 
Adauktas, Augtina, Gaiidemcija, 
Kintenis 

Antradienis, rugpjūčio 31 d. 
Izabelė, Raimundas, Raimun
da, Vilmantas, Vilmantė. 

Kalendorius 

G.T. kolektyvas ir toliau pasiruošęs Jus profesonaliai ir maloniai aptarnauti visuose kelionių reikaluose. 
«° Lėktuvų bilietai j Lietuvą, iš Lietuvos ir visur pasaulyje 
rJr Turistinės kelionės po Lietuvą 
^ Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
zr Atostogos Amerikos žemyne 
^ Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės kelionės ir Meksika 

NAUJIESIEMS MOKSLO METAMS ARTĖJANT 

Moksio metų atidarymas ir moksleivių registracija Meno mokyklėlė
je prasidės: Lemonto PLC patalpose rugsėjo 9 d.(ketvirtadienį) 6:30 
v.v. Čikagos Jaunimo centro patalpose — šeštadienį (rugsėjo 11 d.) 
tuoj po lituanistinės mokyklos mokslo metų atidarymo. Veiks dailės, 
dainavimo, baleto, sportinių šoklų, fortepijjono. kanklių klasės. 
Smulkesnė informacija tel.: 630-620-9904. 

LIAUDIES IŠMINTIS 
Rugpjūč io mėnuo 

2 4 - o j i — šv. B a l t r a 
m i e j a u s , G a n d r o iš
s k r i d i m o d i e n a . 

Jet vasarą daug grybų, žiemą bus 
daug sniego. Mažai grybų — mažai 
sniego. 

Jei svogūnų galvos pasidengia 
storais lukštais — bus šalta žiema. 

Slieką j žemės paviršių išlenda 
pneš lietų. 

TA. PATARIMAI 

Meiisa — nuostabi žolelė: nu
plikytos melisos lapų kompresai 
malšina įvairius skausmus. 

Sergantiems inkstų ir šlapimo 
pūslės akmenlige patariama 1-3 
kartus per dieną, 30 min. prieš 
valgj. gerti sausų morkų sėklų 
antpilo. Specialistai teigia, jog 
toks gydymas labai efektyvus. 

1 valg. šaukštą morkų sėklų už
pilti stikline verdančio vandens, 
palaukti kol nusistovės (12 -15min.). 
perkošti ir gerti po 112 stiklinės 4-5 kar
tus per dieną, pneš valg. 

PASTEBĖJIMAS 
Sakoma, kad sudaužę veidrodj 

sulauksite blogu žinių. 

RENGINIAI 
KAS? 
KUR? 
KADA? 

Rugpjūčio 27 d.( penktadienį) 
8:30 v.v. Čikagos Jaunime centre 
(5620 S. Oaremont Ave.} Džiazo 
muzikos ansamblis 

„BALTIC ASTEROIDS". 
Bilietų kaina $15 (nemokami gėri
mai) 

Rugpjūčio 29 d., sekmadienj, 
nuo 2 iki 6 v.p.p. Houston LB 
rengia susitikimą Memorial Drive 
Town Homes klube (Memorial 
Drive tr Rip Van VVnkie gatvių 
sartkryžoje). 

RAV1NIA. Tęsiasi muzikinis 
fest ival is. Bilietų kasos dirba 
i-V 9:00 v.r. - 6:00 v.v.: 
Vll-12v.p.p. -6:00 v.v 
tel: 847-266-5100, arba 5000. 
Daugiau www.raviniacom 
400 tris La Hkjhtand Park a. 60035 

* " Džiazo muzicos vakarai- Jazz 
Navy Rer Concert Senes. Daugiau' 
www.wnua.com/smoothtimes... 
*** Spaiio 7d. Čikagoje prasidės 
tarptautinis kino festivalis. 
*** Iki rugsėjo mėn. 6 d. kiekvie
ną savaitgai| nuo 10 v.r. iki 7 v.v 
Kenosha miestelyje vyksta rene
sansinė muge — Bristoi Renais-
sance Faire Frun»ct> Road. Keno
sha. Wl 53142. 

Pabuvoję šioje mugėje Jūs 
tarsi pasilankysite karalienės 
Elizabeth laikų Angiiįoje. 

» JAV UETUVig JAUNŲJŲ 
ATLIKĖJŲ FESTIVALIS {VYKS 
RUDENj — LAPKRIČIO 13-14 
d. ČIKAGOJE, JAUNIMO CEN- \ 
TRE. Festivalį Tengta: 

JAV LB KULTŪROS 
TARYBA ir MENO 
MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame da&vautj lietuvišką^ 
jaunimėtį nuo 3,£ m. iki 30 m! 
amžiaus. Smulkesnė informacija 
bes spausdinama ..BtČIULYS-1 

j TĖJĘ" ir kt. liet. iaikr. 
FesSvaiyįe žada dalyvauti jaunieji i 

; smuikininkai iš Lietuvos ir Kanados. 
[Kviečiame prekybininkus, versli-i 
i ntnkus, pavienius aukotojus tapti; 
\ šio festivalio rėmėjais, mecenatais 
; Paremdami festivalį. Jūs paremiate 
j lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos; 
bus nurašomos nuo mokesčių.i 
Čekius rašyti: American-Lifhuanian; 
Communtty. Siųsti: P.O.BOX 4102.; 

;Wheaton, !L, 60189. 

Čia salėjo būti usiy 
reklama 

skelbimas 

Jei Jums svarbūs imigracijos. 
vizų. darbo vizų, baudų, avarijų. 
D.U.I. ir kt. klausimai, ateikite j ..Bi
čiulystės" redakcijos rengiamą se
minarą. Susitiksite su vienu geriau
siu ir populiariausiu advokatu Čika
goje — Jevgenij Meltser. Advo
katas dirba firmoje 

„BIRG&MELTSER". 
Seminaras rengiamas rugsėjo 5 

d. (sekmadienį) 1:00 v.p.p. Tėvų 
Marijonų vienuolyno patalpose 
(4545 63rd Str.. Chicago). Vietų 
kiekis ribotas, reikia iš anksto re
gistruotis tel : 773-585-9500 Pati-

GalvosūkiSL_ 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 
VISŲ 
KALNŲ 

importers & ftstrfcutors c*fine Lkjuors and tmpocted Beers 
(773)278-4848 

P R I I M A M E 
R E K L A M Ą 

Galime sukurti iogo. 
reklaminį skelbimą. 

Asmeniniai skelb imai pri
imami n e m o k a m a i . 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
(KIICIU*. kurtu ir šąlu patiekalui. 
Ypatingi nuiisto paketai išsinešimu! į painią 
t'rtimami užsakymai (vairiam':pnrjomr. 

, \Lemonto 
•' mieste 

313 
CANAL ST. 

Darbo savait — galiais 
laikaS' 9b r -8vv I 3v: -5vv 

630 257 6020 

N/ • 

cių 
Z O D I A K A S 

KLUBAS 

kitę savo vardą ir tel.:Nr., kuriuo 
būtų galima pranešti, jei kas pasi
keistų. 

Jei turite klausimų ir negalite 
atvykti, siųskite redakcijos adresu. 
Mes JUOS pateiksime advokatui ir 
atsakysime raštu. 

Seminare susikalbėsime lietu
viškai, rusiškai ir angliškai. Jei kas 
nesupras — bus vertėjas. 

Seminaras NEMOKAMAS! Mes 
norime Jums padėti. 

„BIČIULYSTĖ" 

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

54. Moteris, vidutinio amž. 168 
cm. liekna, išsiskyrusi, dukra 6 m., iš
silavinimas aukštasis, neapsirūpi-
nusi gyvenamuoju plotu JAV, 

mėgstanti meną, gamtą, keliones, 
norėtų susipažinti su vyriškiu rim
tai draugystei 

..Jei Tau 40-60 metų, esi ne
priklausomas, turi gerą humoro 
jausmą, ieškai sielos draugės — 
paskambink". 

Tel.: 847-677-6658, Stefany 

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

RASKITE FIGŪROS KONTŪRUS 
Užduotis: iš dvylikos degtukų sudėkite figūrą, kuri užimtų trijų 
kvadratinių vienetų plotą ir butų ištisinė, o ne sudaryta iš atskirų 
kvadratų Kiekvieną degtuką laikykime ilgio vienetu 
Ats.: pradžioje iš 12 degtukų reikia sudėti statųjj tri
kampį, su statiniais iš 3 ir 4 degtukų ir jstnžainę — 
iš 5 degtukų (žr. piešinj). Tokio trikampio plotas 
bus 1/2x(3x4)= 6 kvadratiniai vienetai. Jei 
nuimtume 4 degtukus, kurie sudaro statųjj 
kampą ir išdėstytume juos laiptukais, tai 
trikampio plotas sumažėtų 3 kvadrati
niais vnt. Gautoji figūra (užbrukš 
niuota) ir bus 6-3=3 kvadratiniai 
vienetai. 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 

ANKETA 

1. Amžius ūgis 

Iškirpk ir išsiųsk 

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

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

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

4. Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai 

. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra
vimui 

8. Jūsų adresas ir tel Nr. 

9. Skelbimo tekstas 

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

http://Skokie.IL
http://fam.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
http://www.raviniacom
http://www.wnua.com/smoothtimes
file:///Lemonto

