
SVEIKINAME 
LIETUVOS 

PREZIDENTĄ 
VALDĄ 

ADAMKŲ! 

Baigiame 
AKCIJĄ — „PADĖKIME ŽMOGUI!" 
(„Bičiulystė", Nr.18, gegužės 4d.) 

Trumpai — 2 psl. 

Rašykite mums „Draugo" adresu su 
nuoroda „Bičiulystei" arba 

P.O. Box4l02~ : 

Wheaton, IL60189 • 
ei.paštas biciulyste@Draugas.org-^~ 

bici ulyste@aol. com 

Nr. 025 (142) 
Ketvirtieji leidimo metai 

Birželio 29 d., 2004 

Birželio Liepos 
28 (29) 30 1 2 ( 3 ) ( 4 ) 5 ( 6 > 8 

Sv. Petras ir Sv. Povilas , ( Karaliaus Mindaugo karūnavimas — Lietuvos valstybės diena J 

(JAV Nepriklausomybės diena 

XII Lietuvių tautinių šokių šventėj 

Šventas Petras (graikiškai Petros — uola) 
ir šventas Povilas (gr. Paulos. lot. Paulius — 
mažas, menkas, nežymus) — Kristaus 
apaštalai Romos imperatoriaus Nerono įsa
kymu buvo nukankinti ir nukryžiuoti žemyn 
galva birželio 29d. Tą dieną krikščioniškasis 
pasaulis mini abu karališkuosius apaštalus. 
Šv Petras palaidotas Vatikano kalvos kapi
nėse. Toje vietoje šv. Elena pastatė pirmąją 
baziliką. 

Sveikiname PETRUS, PETRĖS, POVI
LUS su vardadieniu. Laimės ir džiaugsmo! 

V_ 

Pirmą kartą išeivijos tautinių šokių šventėje dalyvaus Meno mokyk lė lės , js ikūrusios 
Čikagoje ir Lemonte, choreografi jos skyriaus moksleiviai. Dauguma jų — iš baleto kla
sės. ..Berniukus susivedėm. susikvietėm, susivežėm, „pasiskol inom" iš tėvų ar savo vai
kų draugų". — juokaudama sako choreografė Birutė Kugaudienė. — Ir iš t iesų, choreo
grafi jos skyriuje berniukus skaičiuojame ant pirštų. Mūsų noras da lyvaut i , šokt i kartu 
su kitais l ietuviais tokioje šventėje, paskatino visus — mokytojus, tėvus pas is teng t i įgy
vendinti į. Meno mokyklėlė — vienintelis kolektyvas iš JAV, kur iame da lyvau ja tik trečio
s ios bangos atžalos. Atsakomybė — didžiulė, bet ir maloni. Juk smagu tok iame dide
l iame būryje šokti kartu su visais! 

Sveikmame Šventės dalyvius, atvykusius iš įvairių pasaul io kampel ių ir l inkime 
visiems puikios šventės! Juk šokis — tai tokia kalba, kuria bendraut i gal i v iso pasaul io 
žmonės. O jei dar esi lietuvis! 

Ligija Tautkuvienė 
Meno mokyklėlės įkūrėja, direktorė 

Mes šoksime XII Lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje! 
Priekyje (iš kairės): Rūta Bartkutė, Gerda Kugauda i tė , II e. — Mai tana Žagaitė. 
Goda Inokaitytė, Gerda Subačiūtė, Eimante Šuopytė. III e. — Gyte Ramonaitė, 
Martynas Dabravolskis. Mantas Kugauda, Dovydas Ačas, Ieva Butkutė, IV e.— 
Paulius Dabravolskis. Jūratė Bartkutė, Berta Marčinskaitė, Monika Bačkutė; vir
šuje — Ričardas Ačas. Saimontas Žagas. Nuotraukoje nėra: Justinos Andriuške-
vičiūtės. Adomo ir Andriaus Juodžių. Ligijos Tautkuvienės nuotrauka. 

Daugiau nei 200 metų JAV švenčiama Nepriklausomybės diena. Nueitas ilgas ir 
vingiuotas kelias demokratijos link... 

1776 m. liepos 4d. Antrasis kontinentinis kongresas paskelbė kolonijas nepnklauso-
momis ir pavadino jas — Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

LIETUVA, TĖVYNE 

Šliaužiantis sąmokslas tebevyksta 
Vytautas Visockas 

Kam tai 
naudinga? 
Šis rašinys būtų bu- j 

vęs kitoks, jeigu ne 
birželio 22-oji, kai 
darbo dienos pabaigo
je Lietuvos televizijos 
i r radijo stotys pa
skelbė sensacingą ži
nią apie Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) 
darbuotojų „vizitus" į valdan
čiųjų ir kai kurių opozicinių 
partijų būstines. Kai skaitysite 
šį rašinį, jau bus įvykę prezi
dento rinkimai, jau apytikriai 
žinosime, kiek birželio 22-osios 
audra bus padariusi žalos vie
nam iš kandidatų į prezidentus 
ir kiek ji buvo naudinga kitam. 
O šiandien, birželio 23-ąją, mes 
tą tik bandome atspėti, išsi
aiškinti, suvokti. Šiandien sa
vęs ir kitų klausiame, kas įvy
ko? „Kas valdo Lietuvą?", — 
teiraujasi Lenkijos dienraštis. 
„Šliaužiantis sąmokslas tebe
vyksta", — girdėjau šįryt sa
k a n t istoriką Antaną Kula
kauską, kuris visai neseniai 
„Veide" sielojosi: „Jeigu nepra
dėsime mąstyti apie nykstantį 
valstybingumo jausmą ir ieškoti 
konstruktyvių išeičių, galime 
pradėti rašyti savo, kaip valsty
bės ir tautos, pabaigos istoriją". 

Nieko sau konstruktyvių iš
eičių ieškojimas! Greičiau ban
dymas visiškai pakirsti ir taip 
j au menką pasitikėjimą ir val
dančiosiomis, ir opozicinėmis 
partijomis, didinant nesulaiko
mai į pergalę einančios Viktoro 
Uspaskich'o Darbo partijos po
puliarumą. Kam visa tai nau
dinga? Pirmoji mintis: aišku -
kandidatei į prezidentės postą 
Kazimierai Prunskienei, aišku 
— Rusijai, kurios politologai 
j au yra pasakę, kokio preziden
to ši valstybė pageidautų. „Su
siklosčiusioje situacijoje nieko 
geriau už prezidentę K. Pruns
kienę palinkėti Rusijai negali
ma", džiaugiasi politologas Vik-
tor'as Olžič'ius. 

„Laumžirgis-2" 
Man ši diena buvo labai pa

naši į tą, kai tada dar neatsta
tydintas prezidentas R Paksas pa
tarėju pasikvietė geriausią sa
vo draugą Jurij'ų Borisov'ą. Sei
mo narei Rasai Juknevičienei ji 
priminė 1990-ųjų sausio įvykius. 
Apie tai ji tą vakarą kalbėjo te
levizijos laidoje „Sąmokslo te
orija". Priminė J.Bo risov'o viloje 
rastą planą .JLaumžirgis". kuria
me buvo parašyta, kaip prieš rin
kimus bus bandoma sukompro
mituoti valdančiąją partiją, par
tijas apskritai. Rusijos specia
liosios tarnybos šiandien bando 
mūsų atsparumą Europos Są
jungoje ir NATO. 

Čia ir bėda, kad mes dar neat
sparūs meistriškai maskuoja
moms įtakoms ir esame abe

jingi valstybės liki
mui. Mums „vienodai 
rodo". Šis bjaurus po
sakis kai kuriuose vi
suomenės sluoksniuo
se labai gajus. Ne- ^ , 
abejingieji valstybės, Z 
likimui vis dažniau 
apie tai kalba su neri
mu, su apgailestavi
mu, ir tai nepatinka 

kai kuriems intelektualams. ,'~.~ 
Prieš pat birželio 22-osios skan
dalą vienoje radijo laidoje filo
sofas Arvydas Šliogeris piktino
si: mes tik inkščiam, inkščiam, —-
save niekinam ir garbinam Va
karus. Mes per daug dergiam "-'v 

Lietuvą, man tas pradeda ne
patikti. Vakarai giriami Lietu- -~U 
vos dergimo sąskaita. Sąjūdžio 
laikais buvo lipdukas: „Tik ne
reikia mūsų gąsdinti". L a b a i — ^ 
geras pasakymas. Na gerai — 
buvo motociklininkas, dabar* £ 
nebėra, na bus virėja — jos irgi 
neliks. Kam čia dabar tos dra
mos, apokalipsės... Devyniasde
šimtaisiais aš galvojau, kad bus 
krachas. Nieko panašaus! Siū
lyčiau nedramatizuoti. Antanas., 
Kulakauskas rypauja... 

Išlikimo testai 
Dramatizuoti gal ir ne

reikia, tačiau aš nepykčiau ant 
tų, kurie gal net avansu įspėja, 
kad pasaulio kryžkelėje gyve
nančiai mažytei tautai nuolatos 
pateikiami išlikimo testai. Dau
giau kaip pusė rinkėjų aną sek
madienį tai juk „nerado reika-> ;»% 
lo" atlikti savo pilietinės parei
gos. Menka paguoda, kad ir ki
tose Europos Sąjungos šalyse 
naujokėse (ir ne tik) reikalai ne 
geresni. Joms gal nekuriami 
..Laumžirgio" planai, kurių tiks- •'-.-
las — turėti kišeninį preziden
tą, kaimyninėje šalyje šeimi
ninkauti kaip namie. O pas 
mus: vos garbingai (ypač Kons-' 
titucinis Teismas) pastatėme į 
vietą paksizmą, kai vėl tenka 
susigrumti su, atrodytų, tokiu 
baikščių junokizmu. Ar supra
sime, kad tai neabejotina pro- " 
vokacija, įžūlus politikavimas 
ten, kur politikuoti jokiu būdu 
negalima. Netikėtai greitai iš
augo to nukirsto paksizmo šak
nų atžala. Nukirtome, bet neiš
rovėme. Neapsivalėme aplink 
paliktą kelmą. Apie tai žurna
luose mums primena mįslingas 
Remigijaus Ačo veidas: „Mes 
dar grįšime!" Ir šampano taurė 
Viktofo Uspaskich'o rankoje: 
..Mes ateiname!" Ir Kazimieras 
Prunskienės, skandinamos kom-
promatų jūroje, nervingi neat-
sakymai į nepatogius žurna
listų klausimus. 

Smūgis žemiau 
juosmens 

Kol iki neeilinio Seimo po
sėdžio nežinojome, kokiu pre-

Nukeita i 3 psl. 
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Moterų krepšinio komanda „ BALTIJA" 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 

sportuoja ne tik vyrai — čia neseniai, 
prieš keletą mėnesių, susikūrė mo
terų krepšinio komanda, kurią treni
ruoja, jai vadovauja Aurimas Matulevi
čius. Neseniai surengtose ŠALF'as 
varžybose, „Baltija" (taip vadinasi nauja 
komanda), neturėdama didesnio pa
tyrimo, nedideliu taškų skirtumu, pra
laimėjo visas trejas varžybas dides
nę patirtį turinčioms komandoms. 
Kaip teigia išvykoje komandai vadova
vęs, ..Žalgirio" klubo prezidentas 
Svajūnas Masilionis — visi liko pa
tenkinti šiuo debiutu. Komanda kau
pia jėgas ir patirtį ateičiai. 

..Baltijoje" žaidžia nemažai patyru
sių krepšininkių, žaidusių už Lietu
vos rinktinę ar profesionalų koman
das. ,,Baltijos" žaidėjų amžius — 20-
30 metų. Treneris A. Matulevičius ma
loniai kviečia merginas, moteris, no-

Varžybų momentas. 

rinčias papildyti ,,Baltijos" gretas. 
Nebūtina didelė patirtis, tik būtinas 
entuziazmas. Skambinkite Aurimui , 
tel.: 630-750-8441. 

Inf. Svajūnas Masilionis 

Priekyje — Jesica Lydekienė (Lydeka), žaidžianti už ,.Baltiją". Jesica — 
„Žalgirio" komandos žaidėjo Mindaugo Lydekos žmona, žaidusi už univer
siteto rinktinę. 

JAV LIETUVIAI 

E n e r g i j o s - su k a u p u 
Stefa Tamoševičienė 

Kada suspėja nudirbti visus 
darbus profesorė, dr. Dalia Giedri-
mienė tiesioginiame darbe, šei
moje bei visuomeninėje veikloje? 
— Pažįstantieji žino — padeda 
jos energija, valia ir darbštumas. 
Moters glėbys didelis — užtenka 
vietos ir šilumos keturiems jos 
vyrams — šeimos galvai bei trims 
sūnums, kurių du — po metų 
baigsiantys medicinos studijas. 
Profesorė dirba Saint Joseph 
Coliege, West Hartford'e, Con-
necticut; University of Connec-
ticut School of Mediclne bei -
Hartford'o ligoninėje, Connecti-
cufe. Pastaroji vieta — labiau 
susijusi su jos moksliniu darbu. 
Be visuomeninio darbo JAV Lie
tuvių bendruomenės (LB) tary
boje, profesorė redaguoja JAV 
leidžiamą lietuvių kalba žurnalą 
„Medicina". 

Už kokią veiklos sritį esate 
atsakinga JAV Lietuvių ben
druomenės taryboje? 
— Socialinę. Kita mano veiklos 
sritis — darbas vienoje svarbiau
sių komisijų, t.y. JAV Lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvos Sei
mo, kur dirbama kartu. Dėl to tenka 
vykti j Lietuvą, dalyvauti Seimo 
posėdžiuose. Kaip komisijos na
re praėjusių metų lapknčio mėnesj 
buvau Vilniuje, Seime. Mūsų dar
botvarkė labai plati. Buvau atsa
kinga už medicinos klausimus, 
kuriuos teko paruošti nagrinė
jimui. Pagrindinis dėmesys — 
sveikatos apsaugos prob'e-
moms: reforma vyksta per lėtai, 
žmones nepatenkinti sveikatos ap
saugos aptarnavimu. Praeitų metų 
rugsėjo mėnesj vyko JAV Lietu
vių bendruomenės tarybos sesija 
Omahoje, Nebraskoje, kur. beje, 
ir buvau išrinkta šios komisijos 
nare. Nustebau, kad ten yra ga
na aktyvi Lietuvių bendruomenė. 
Ar Jūsų vyras pataria, pasiūlo 
idėjų, sprendžiant kai kuriuos 
klausimus LB Taryboje7 

Edvinas (inžinienus - S.T.) tur
būt, su Lietuvių bendruomene 
draugavo daug daugiau, negu 
aš Mat jis buvo labai pasinėręs j 

„BIČIULYSTĖS" akciją 
— „Padėkime žmogui!" — 

baigiame. 

„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 į Našlaičių globos organi
zaciją „SAULUTĖ". Jūsų auka bus nura
šoma nuo federalinių mokesčių. Siųsdami 
čekį, pažymėkite, kad jis skirtas Ramintai 
Pusnikienei. Aukotojų pavardes skel
biame laikraštyje. 
SAULUTĖ 
419 - VVeidner Rd 
Buffalo Grove, IL 
60087 

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

Be jau skelbtų aukotojų, dar auko
jo: Aušrelė Bulotienė $50, Aniceta 
Januška $100, Sofija Jelionienė $50. 

„Bičiulystės" akciją — Ramintai 
Pusnikienei paremti, baigėme. 

Gerbiamieji, jei norėsite paaukoti, 
paremti — siųskite „Saulutei", nuro
dydami konkretų adresatą, o mes — 
skelbsime. 
Ačiū visiems. 

L.T. 
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jos veiklą mūsų apylinkėje, norė
damas daugiau sužinoti apie jos 
istoriją, atskirus vadovus, lietu
viškas bažnyčias. Jis apie tai jau ke
letą metų rinko informaciją, skai
tė knygas. Vyras žino labai daug 
faktų, duomenų. Tad su juo kar
tais tekdavo ir pasitarti. Aš dau
giau žinojau apie mūsų apylinkės 
ir apygardos veiklą, stengiausi 
padėti ar veikti ten — konsultuo
dama žmones, patardama arba 
skaitydama paskaitas parapijie
čiams lietuviams. Mano veikla 
prasidėjo nuo praktinės naudos, 
kadangi žmonės klausdavo pa
tarimų. Man buvo pasiūlyta daly
vauti rinkimuoose j LB tarybą, tai 
ir neatsisakiau, nors per didelio 
noro patekti j ją nerodžiau. 
Ar šalia tiesioginio — gydytojos, 
darbo, ne per didelis krūvis LB 
taryboje ? 

Mano pagrindinis darbas — moks
linis, kaip akademinėje instituci
joje dirbančios profesorės. Na, o 
visuomeniniam darbui lieka sa
vaitgaliai ar vakarai. Esu kardio
loge, bet mano pedagoginis dar
bas susijęs su bendrosios medi
cinos dėstymu ir kardiologija me
dicinos mokykloje. Mano moksli
nis darbas yra taip pat iš kardio
logijos srities — širdies aritmijos, 
širdies ritmo sutrikimai. Tai tarsi 
buvusio darbo Lietuvoje tęsinys, 
kai dirbau Kauno medicinos aka
demijoje, dabar vadinamoje Kau
no medkanos universitetu. Gydytoja 
dirbau Kauno klinikų universite
tinėje ligoninėje, kardiologijos in
tensyviosios terapijos skyriuje. 
Apsigynusi disertaciją tapau pro
fesore ir buvau pnimta į intensy
viosios terapijos katedrą. 
Jūsų nuomone — gal reikėtų j JAV 
LB veiklą įsileisti daugiau jau
nesniosios kartos atstovų, naujai 
atvykusių veiktų lietuvių? 
Pradėjusi veiklą LB Taryboje, su
pratau, kad joje dalyvauja labai 
nedaug jaunesnių žmonių, vy
rauja — garbingo amžiaus. J LB 
Tarybos veikią būtina įtraukti 
daugiau jaunimo, juk LB narių 
amžiaus vidurkis kasmet didėja, 

P A S I D Ž I A U K I M E ! 
Pasidžiaukime, jog pasiekėme 

— Lietuva dar kartą sunkiai, bet 
atkakliai pasirinko Vakarų, ne 
Rytų vystymosi kryptį. 

Žvelkime į ateitį su viltimi, kad 
ir Seimo rinkimuose ši kryptis su
rinktų daugumą. Kas galite — 
skleiskite pažangias mintis pak
lydusių ir besiblaškančių tautie
čių tarpe, o kas neturime tos gal
imybes — prisidėkime malda... 

Rūta ir Vytenis Kuncos, 
VVoodridge, IL 

Kai savi — ne savi... 
Atvažiavusi į Ameriką, visus 
metus net nežinojau apie vietinę 
lietuvių bendruomenę. Sužino
jusi — labai apsidžiaugiau. Buvo 
be galo įdomu sutikti čia seniai 
jau gyvenančius (į Ameriką atvy
kusius iš Di-Pi stovyklų), kiek ki
tokius, nei mes, iš Lietuvos, žmo
nes. Sužinoti apie jų veiklą ir rū
pesčius. Buvo idomu, ką jie mąs
to, ką galvoja, tie, kiek kitokie, 
bet visvien savi, visvien lietuviai! 
Tačiau bėgo laikas, ir... 

Bendraujant su kai kuriais iš jų 
nuomonės ne kartą ir ne du išsi
skirdavo. Kad išsiskirdavo, tai 
niekis. Nepatikdavo, kad mane 
primigtynai įtikinėdavo, kaip mes 
gyvenom prie sovietų, kokie mes 
buvom, t.y. kokie „sugadinti". 

Nieko nedomino mano nuomo
nė. Buvo nesvarbu, ką atsaky
davau. Manęs nebesiklausyda
vo, nes jiems buvo ir taip „vis
kas aišku". Dialogo nebuvo, todėi 
nebuvo prasmės toliau šnekėtis. 
Pamažu nusivyliau. Ėmė blėsti 
mano susidomėjimas lietuvių 
bendruomene, šiandien sunkiai 
beiškeliu sėdynę iš namų į lietu
viškus renginius. Mielų žmonių 
ten tikrai yra, bet tie, nemieii, kaip 
tas šaukštas deguto... Dabar 
„suku ienas" į amerikiečių ben
druomenes. Aplinkui yra kiek nori 
amerikiečių bažnyčių, įvairių in
teresų žmonių grupių. Man įdo
mu. Nauji veidai, nauji pokalbiai, 
naujos pažintys ir draugystės. 
Amerikiečiai domisi iš kur aš, ko
kia aš, kokios mano patirtys, 
klausosi, ką mąstau ir galvoju. 
Niekas manęs „netaiso", savo 
nuomonės neprimeta. Pastebė
jau, kad vis sunkiau surasti laiko 
pabūti su savais, su lietuviais. 
Dažnai net netraukia. 

Dalia Rimkutė, PA 

Prof. dr. Dalia Giedrimienė su sūnumi Deivydu. Nuotr. St. Tamoševičienės. 

o jos pačių narių skaičius mažė
ja. Aš, žinoma, nesu tokia jauna, 
kad atstovaučiau jaunimą, bet ga'iu 
— bent viduriniąja kartą. Daugelį 
renginių pagal anksčiau susi
klosčiusias tradicijas labiau lanko 
vyresni LB nariai. Jaunesnieji, gi
mę, užaugę JAV ar atvykę iš Lietu
vos, neretai tokiuose renginiuose, 
kaip tradiciniai „piknikai", meti
niai pobūviai, pasijunta svetimi. Iš 
kitos pusės, nauji renginiai, kaip 
estradinės muzikos koncertai, ku
riuose dalyvavo žymūs Lietuvos 
dainininkai ir muzikantai, buvo 
įdomūs ir mieliau priimtini nese
niai iš Lietuvos atvykusiems. Iš il
gamečių LB narių pusės nebuvo 
sulaukta geresnės paramos ar 
bent dalyvavimo. Taigi, pasigen
dama geresnio koordinavimo, 
geranoriškumo ir pastangų, kad 
renginiai būtų įdomesni, aktua
lesni, labiau pritrauktų įvairaus 
amžiaus narių. Nemažai naujai 
atvykstančių iš Lietuvos žmonių, 
ypač jaunų, laikosi atokiau nuo 
LB veiklos. Tam yra nemažai 
priežasčių, kaip: informacijos 
stoka, transporto neturėjimas, di
deli atstumai iki renginių vie
tos...Tam gali įtakos turėti ir tai, 
kad pavyzdžiui, iki šiol dar ne vie
nas iš Lietuvos atvykęs patina, 
jog jis laikomas žemesniu ar ma
žesnio išsilavinimo žmogumi. 
Kartais net skaudu girdėti, kai 
tam tikri epitetai pridedami atvy
kusiesiems. Net ir labai menką išsi
lavinimą įgiję kai kurie čia gyve
nantys ilgamečiai LB nariai, kar
tais save laiko žymiai pranašes

niais, labiau išmanančiais. Džiu
gu, kad naujai atvykę per keletą 
čia praleistų metų puikiai išgyve
na tą „filtravimo" laikotarpį ir pa
laipsniui įsitraukia į LB veiklą. 
Ar jaučiate kokią realią paramą 
JAV Lietuvių bendruomenei iš 
Lietuvos valdžios? 
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
Lietuvių bendruomenės komisi
jos darbas — didelis ir atsakin
gas. Ši komisija iš 4-5 Lietuvos 
Seimo ir 5 JAV LB Tarybos narių 
susirenka ne rečiau, kaip du kar
tus per metus Lietuvos Seime, 
Vilniuje. Ji veikia nuo 1995-ųjų, o 
nuo 2000 metų spalio mėnesio 
jai suteiktas nuolat veikiančios 
komisijos statusas. Deja, per ma
no narystės laikotarpį, komisijos 
nariai nesulaukė realesnės pa
ramos nei iš LB pusės, nei — 
Lietuvos valdžios. Atmintyje išli
ko nemalonių faktų, kaip neigia
mai buvo Lietuvoje pažiūrėta į 
mus. Keli mūsų komisijos nariai 
praėjusios rudens sesijos metu 
pageidavo apsigyventi LR Seimo 
viešbutyje, j tai buvo atsakyta, jog 
vietos jame skirtos tik svečiams 
bei Seimo nariams. Mums tokio 
statuso nepripažino ir netaikė. 
Kokių pasiūlymų parvežėte iš 
paskutiniojo apsilankymo Lietu
vos Seime? 

Kiekvieną kartą iš Lietuvos grįžtu 
su įkvėpimu — jog reikia aktyviau 
dalyvauti LB veikloje, padėti, kad 
JAV ar Lietuvoje būtume vienin
gesni, geranonškesni. juk mūsų 
tauta tokia nedidele, o problemų 
išsilaikyti jai nepriklausomai ir 

III JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
|VYKS RUDENĮ— LAPKRIČIO 13-14 d., ČIKAGOJE. 
JAUNIMO CENTRE. Festivalį rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką jaunimėlį nuo 3,5 m. iki 30m. amžiaus. 
Festivalyje žada dalyvauti jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir Kanados. 

Smulkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE" ir kt. liet. laikr. 

(...) Šiauriniame Lietuvos kampe
lyje skaitome „Bičiulystę". Ne
galiu atsidžiaugti labai įdomiu, 
erdviu, nepergrūstu, elegantišku 
laikraščiu. Jdomu sužinoti kaip 
gyvena lietuviai užjūriuose. Tik 
skaudu, kai jauni žmonės pa
reiškia, jog jų ateitis bus Ameri-

pripažintai — daug. Pagrindiniai 
pasiūlymai, parsivežti iš Lietuvos 
Seimo, yra tiesiogiai susiję su 
bendradarbiavime gerinimu. Mū
sų komisijos sprendimai, pasiū
lymai, priimtos rezoliucijos turi 
įgyti didelę reikšmę ir sukelti at
garsį ar bent dėmesį tiek Lietu
voje, tiek JAV, tarp LB narių. 
Trūksta tampresnio ryšio, deri
nant veiklą ir planus tarp mūsų 
komisijos narių ir — iš Lietuvos 
pusės. Turime labiau pasitikėti 
savo jėgomis ir aktyviau atlikti 
savo misiją. Komisijos nagrinėti 
klausimai buvo nepaprastai aktu
alūs, kaip, pvz.: J Tėvynę grįžimo 
informacinio centro veikla, Svei
katos apsaugos reformos Lietu
voje ir vaistų kompensavimo, vals
tybės politikos, vaiko gerovės ir 
paramos šeimai, Europos Sąjun
gos struktūrinių fondų panaudoji
mas ir kt. Šio pavasario sesijos 
klausimai vėl lietė Sveikatos apsau
gą Lietuvoje, konkrečiai — atsparios 
vaistams tuberkuliozės paplitimą, 
aplinkos taršos bei rinkiminių lėšų 
kontrolės problemas. Viešumas bū
tinas ne tik komisijos, bet ir Lie
tuvos Seimo veiklai pagerinti. 
Kokios pagalbos JAV LB Tarybai 
galite tikėtis iš Lietuvos ambasa
dos VVashington'e bei konsulatų? 
LB tinklas apima visas valstijas, 
o atskiros apygardos ar apylin
kės gali turėti tiesioginius ryšius. 
Keletą kartų susitikusi su gerb. 
ambasadoriumi V. Ušacku vyku
sių sesijų metu, išklausiau jo pa
sisakymus ir, deja, nepajutau pa
ramos ar noro bendrauti iš amba
sados ar konsulatų pusės. Rea
lus gyvenimas jau parodė, kad 
daiktus turime vadinti tikrais var
dais, kad galėtume susikalbėti. 
Turime būti savikritiškesni, kad 
taptume geresniais ir efektyviau 
dirbtume. Su tomis mintimis pa
reiškiau nemažai pasiūlymų ir 
pastabų praėjusį rudenį vykusio
je LB konferendjoĮe Pulname. Pri
miniau ir tai, jog konsulatas New 
York'e galėtų efektyviau ben
drauti su čia gyvenančiais lietu
viais ir labiau atstovautų jų inte
resus, ypač — išsiaiškinant juri
dinius ar kitokius legalaus buvi
mo šalyje klausimus, kai kuriuos 
besikeičiančius jstatymus ar rei-

Nuotraukoje: būsima festivalio daly
vė, Meno mokyklėlės dainavimo 
klasės moksleivė Milda Pranskutė. 

koje. Kalta, oi labai kalta Lietu
vos valdžia, kad tokie dalykai da
rosi — kitatautis agurkinis Lietuvai 
nori vadovauti. Nėra kam nė pasi
priešinti — valdžios žmonės tik 
dėl naudos sau viską daro, ne
bėra nei garbės, nei orumo. 

Išėję į Europą, visai prarasime 
Lietuvą. Paminėsit mano žodį. 

Marija Jurevičienė, Lietuva 

(...) Ačiū, kad esate, ačiū, kad 
nebijote pasakyti tiesos žodį. La-

. bai patinka Vyt. Visocko straips
niai — aš jų laukiu. 

Juozas K., Čikaga 

Raimundą Marių Lapą 
— radijo „STUDIJA R" įkūrėją, 

su gražiu pirmuoju 

JUBILIEJUMI! 
Sveikatos, kantrybės, kūrybos, 

i darbuojantis nelengvuose žinia-
I sklaidos baruose. 

BIČIULYSTĖ 
y 

PATS LAIKAS ATNAUJINTI 
„BIČIULYSTĖS" 
PRENUMERATĄ! 

Puseiiueių — $20. laeteros— $4& 
Užsiprenumeruodami mūsų 

laikrašti— palaikote lieto-
viską spaudą! 

kaiavimus, kaip, pvz., dėl gyve
namosios vietos deklaravimo 
Lietuvoje, pasų ar gimimo liudi
jimų įregistravimo, galiojimo da
tos pratęsimo, jų išdavimo, infor
macijos dokumentų dingimo at
vejais, dalyvavimo rinkimuose, 
balsavimo ir kt. 

Kaip rengiamasi perimti išeivijos 
sukauptą istorinį palikimą? 
Istorinis palikimas per paskutinį
jį šimtmetį buvo sukauptas dau
gumoje lietuviškų parapijų. Ypač 
— bažnyčiose, kurios buvo kultū
ros bei švietimo centrais, yra 
daug unikalių ir vertingų istorinių 
relikvijų, meno kūrinių (tame tar
pe — vitražų) ar dokumentų. De
ja, nemaža dalis šio turto pas
merkta žūti. Tai atsitinka dėl to, 
kad kai kurios bažnyčios, per
duodamos ar parduodamos ki
tiems savininkams, nieko bendro 
neturintiems su lietuvybe. Taip 
atsitiko mums gerai žinomame 
Lawrence miestelyje prie Bos-
ton'o, New Haven, CT ir daugely
je kitų vietų. Aktualu tai ne tik Ry
tiniame pakraštyje. Panašūs pro
cesai vyksta ir daugelyje valsti
jų, neaplenkiant ir Čikagos ar 
New York'o. Putname, CT, esan
tis „Alkos" muziejus, jau nepajė
gus priimti daugiau archyvinės 
medžiagos. Tam reikia ir daugiau 
pajėgių žmonių, ir geresnio finan
savimo. Surinktą medžiagą būti
na reguliariai peržiūrėti, ją tinka
mai eksponuoti, kad būtų prieina
ma naudoti, dalį jos persiųsti į Lietu
vą, bet svarbu įvertinti jos išsiun
timo vietą bei paskirtį. Pavyzdžiui, 
Birštono miestelio bibliotekos dar
buotojai džiaugėsi atsiųstomis 
knygomis iš JAV, bet jos lankyto
jai labiau pageidauja elektro
ninių žaidimų ar kitokios šiuolai
kinės informacijos. Mažai skaity
tojų domisi senosiomis knygomis. 
Taigi, kiekviena siunta turėtų būti 
nukreipta pagal aiškią paskirtį ar 
pareikalavimą, nepamirštant, kad 
ir persiuntimo išlaidos gana di
delės. Mes turime džiaugtis ir 
didžiuotis savo istoriniu palikimu 
JAV ir neleisti jam pražūti. 
Ačiū už pokalbį. 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ. 
Šliaužiantis... 

Atkelta iš 1 psl. 

tekstu STT agentai, zirziant fil
mavimo kameroms, šeiminin
kavo kai kur ių partijų būs
tinėse, visaip galėjome galvoti. 
Manėme — tur i būti labai svar
bi tokio žingsnio priežast is , 
kitaip neabejotinai pakenksi ne 
tam, kur iam norėtum pakenkti. 
Ta priežastis subliūško po to, 
kai Seime generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius pa
sakė, kad penki Seimo nariai 
yra kyšininkai. Subliūško tik ta 
prasme, kad tapo visiškai aiš
ku, jog tuos Seimo narius de
maskuoti buvo galima ir prieš 
metus, nelaukiant prezidento 
rinkimų antro turo pabaigos, 
arba iškart po rinkimų. 

Valdą Adamkų remian
čioms part i joms ir nė vieno 
kandidato neremiančiai Social
demokratų part i jai smogtas 
smūgis žemiau juosmens. Beje, 
pastaroji part i ja su Algirdu 
Brazausku priešakyje, nerem-
dama nė vieno kandidato, fak
tiškai tokia savo laikysena re
mia K. Prunskienę. Prieš prezi
dento r inkimus socialdemo
kratų daugumos valia paskelb
tos parlamentinės komisijos iš
vados dėl „Mažeikių naftos" 
privatizavimo — iš esmės tokia 
pati juodoji technologija, kaip ir 
STT reidas i partijų būstines, 
ieškant penkių Seimo narių ky
šininkų. Iš šios komisijos išva
dų rinkiminės naudos turės tik 
K. Prunskienė. 

Preciziškai dirba „Laum-
žirgis-2" plano kūrėjai. Užteko 
R. Paksui prieš pat prezidento 

rinkimų pirmąjį balsavimą vie
šai paspausti K. Prunskienei 
ranką — ir pastaroji iš prieš
paskutinės vietos atsidūrė šalia 
V. Adamkaus. Niekas apie ją 
rimtai nekalbėjo, tik kaip apie 
tolimą praeitį su ilgais šleifais, 
įtartinomis uodegomis - ir štai: 
„Politinė situacija Lietuvoje 
klostosi daugiau nei palankiai 
Rusijos interesams", — džiū
gauja jau minėtas politologas 
Viktor'as Olžič'ius. Prieš pat 
antrojo turo pabaigą „metami" 
penki korumpuoti Seimo nariai 
iš V. Adamkų remiančių partijų 
ir iš laviruojančios socialdemo
kratų partijos. „Jūsų tarpe yra 
penki kyšininkai, kurių pavar
džių aš neminėsiu". Ne, taip 
Seime nepasakė nei Generali
nis prokuroras, nei STT vado
vas, tačiau jų informaciją mes, 
būsimieji prezidento rinkėjai, 
supratome būten t taip. V. 
Adamkų remia nešvarios parti
jos; visos jos tokios. Išskyrus 
neseniai gimusią, dar nesusite
pusią V Uspaskich'o partiją? 

Kaip sau norite, vienas Va
lentinas Junokas taip nesugal
votų. Gal ir sugalvotų, bet ne
drįstų realizuoti. Juk jis baikš
tus, nesavarankiškas; jį kažkas 
labai labai papirko arba priver
tė žengti žingsnį, turėsiantį įta
kos valstybės ateičiai. Juri
diškai viskas tvarkoj, sankcijos 
poėmiams yra, įstatymų raidės 
prisilaikyta, tačiau nepaisyta 
įstatymų dvasios, esmės. Nega
lima iš tokios aukštos tribūnos 
skleisti gandų, kol jie dar ne
patvirtinti, neįrodyti. Jie ne
abejotinai turės įtakos antrojo 
rinkimų turo vienokiems arba 

kitokiems rezultatams. Kuriam 
kandidatui jie bus palankūs? 
Gali baigtis net tuo, kad teks iš 
trečio karto rinkti prezidentą, 
tada tas turas sutaptų su rin
kimais į Seimą. Tai vis politikų, 
politologų, žurnalistų mintys 
tuoj po Lietuvą sukrėtusių 
birželio 22-osios įvykių. 

Avinėli , p a s i p u r t y k 
O ką pasakysime mes, rin

kėjai? Vėl prisiminiau filosofą 
A. Šliogerį- Pasak jo, mums rei
kia pasakų avinėlio, kuriam pa
sipurčius byra pinigėliai. Pir
miausia išsirinkom baltą avi
nėlį. Avinėli, pasipurtyk. Avi
nėlis purtosi, bet pinigėliai ne
byra. Reikia raudono avinėlio. 
Ir iš raudono avinėlio pinigėliai 
nebyra. Išsirinkom žalmargį 
avinėlį. Dabar reikia juodo, dar 
su Kremliaus virvute. Sitam 
pasipurčius tai jau tikrai pra
dės byrėti pinigėliai. Štai tokie 
mes. Greičiausiai įsigysime tą 
Kremliaus virvute parištą avi
nėlį, kad dar kartą nusiviltu
me; pinigėliai iš avinėlių byra 
tik pasakose. Tačiau tuo tarpu 
aktualesnė yra ne tiek avinėlio, 
kiek virėjos problema. Avinėlį 
pirksime rudenį. 

Sekdamas antrojo turo rin
kiminės kampanijos eigą net 
stebėjausi, kiek daug, mano su
pratimu, svarios negatyvios in
formacijos apie K. Prunskienę 
pateikia žiniasklaida. Ypač iš
kalbingi unikalūs KGB archy
viniai dokumentai. 1995 m. pa
skelbti Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro leidinyje ..Iš naujosios 
Lietuvos istorijos". Jos ryšiai su 

KGB agentu Vokietijos lietuviu 
Algiu Klimaičiu, slapyvardžiu 
Kliugeris, ryškėja iš Lietuvos 
SSR KGB pirmininko pavaduo
tojo generolo majoro S. A. Cap-
lin'o slapto rašto SSRS KGB 
pirmininko pavaduotojui gene
rolui leitenantui L. V. Šebarši-
n'ui. Tačiau ar daug rinkėjų 
skaitė tą knygą? Pagaliau ar 
padarytų įspūdį keliolikos me
tų senumo faktai apie ryšius su 
kažkokiu agentu jauniems, 
naujosios Lietuvos istorijos ne
žinantiems rinkėjams? Polito
logams tokį įspūdį daro, bet ne 
jie lemia rinkimų rezultatus. 
Štai JAV politikos analizės cen
tro „Jamestown Foundation" 
eksperto Vladimiro Socoro nuo
monė: „K. Prunskienės dekla
ruojami politikos prioritetai, 
migloti ryšiai su Rusija ir nepa
garba teisės viršenybei yra rim
ti dalykai ir keltų susirūpinimą 
dėl Lietuvos politinės bei eko
nominės orientacijos, jei ji lai
mėtų penkerių metų prezidento 
kadenciją". 

Rinkimų rezultatus lemia 
juodosios technologijos, kai vos 
ne paskutinę dieną išmetami 
metus slėpti, neįrodyti, bet 
grėsmingi kaltinimai aukš
tiems politikams, remiantiems 
Rusijai nepatinkantį kandida
tą, iš sovietinės nomenklatūros 
kilusios, prorusiškos politinės 
ir ekonominės orientacijos kan
didatės naudai. 

PSICHOLOGO ŽVILGSNIU {22} 

Kuo psichologija gali padėti? 

JAV LIETUVIAI 

Lietuva amerikietės akimis (3) 
Na štai ir gegužė! Nežinau, 

kur prabėgo laikas. Žiema pra
ėjo, atėjo gražuolis pavasaris. 
Taip atrodo, kad viskas įvyko 
per vieną naktį. Nustojo snigti 
ir viskas, kas tik galėjo, pražy
do. Kai tik nutirpo sniegas, pa
sirodė žalia žolė. Šiuo metu 
tu lpės , narcizai , ir ' ' r ūmai , 
lotyniškai vadinami forsythia 
ovata, pačiame gražume. 

Per paskutinius keletą mėne
sių mes patyrėm vis naujesnių 
lietuviško gyvenimo įspūdžių. 
Kaziuko mugė buvo kažkas 
nuostabaus. Pati mugė tęsėsi 
penktadienį ir šeštadienį, ir 
dauguma jos pardavėjų buvo 
išsidėstę savo prekystalius per 
visą Pilies gatvę. Tiems, kurie 
nežino Pilies gatvės, galiu pa
aiškinti, kad tai yra viena iš 
seniausių gatvių Vilniaus mies
te , grįsta akmenimis, ir besitę
sianti nuo Katedros iki Aušros 
Vartų. Tą gatvę mintyse vadinu pa
čia mėgiamiausia Vilniaus gatve! 

Dvi mugės dienas oras buvo 
labai šaltas, bet, žinoma, jis 
neturėjo jokios įtakos žmonių 
norui joje dalyvauti — ar kaip 
prekeiviui, ar pirkėjui, ar žiū
rovui. J a u 10 vai. ryto susirin
ko tiek daug žmonių, kad minia 
tiesiogine prasme tave nešė pa
sroviui. Ir ko tik prekeiviai ne
pardavinėjo: nuo lino dirbinių, 
verbų iki... mėsos! Muzikantai 
grojo akordeonais, armonikom, 
fleitom ir dar sunku pasakyti 
kuo. John sutiko medžio dro
žėją, su kuriuo jam teko ben
draut i , kai jis viešėjo prieš 3 
metus, ir nusipirko 5 drožinius 
parsivežti namo. 

Mūsų draugai pakvietė apsi
lankyti pas juos Velykų sekma
dienį, todėl mes nusprendėm 
dalyvauti velykinėse Mišiose 
Katedroje, šeštadienio vakarą. 
Mišios prasidėjo 9 vai. vakaro, 
bet mes atėjom 7:30, kad galė
tume užsiimti sėdimas vietas. 
Tačiau jau buvo telikę tik labai 
mažai vietų! TV operatoriai 
s tatė kameras aplink Katedrą 
ir jos viduje, nes Mišias turėjo 
transl iuoti per Lietuvos TV. 
Taip pat pastebėjau, kad ten 
pasirodė vyrukai, kurie atrodė 
kaip tiksli JAV Federalinių 
Tyrimų Biuro agentų kopija. 

Užsidėję ausines, jie šmirinėjo 
aplinkui Katedrą ir jos viduje. 
Prieš pat prasidedant Mišioms, 
laikinasis orezidentas Artūras 
Paulauskas pasirodė su apsau
gos palyda, ir įsikūrė priekyje, 
kartu su ten atėjusiais kitais 
žymiais Lietuvos politikais, 
tarp kurių buvo ir buvęs prezi
dentas Valdas Adamkus bei 
Vytautas Landsbergis. 

Kai įžengė Kardinolas, neši
nas šviečiančia velykine žvake, 
užgeso visos elektros lempos. 
Su ta žvake, jis uždegė žvakę 
vienam žmogui ir taip, dalinan
tis ugnimi, visa bažnyčia ėmė 
švytėti nuo žvakių šviesos... 
Užgrojo muzika. Choras skam
bėjo taip, lyg tai būtų — profe
sionalios operos, ir tą patį buvo 
galima pasakyti apie visų 
orkestrantų ir vargonininko 
atlikimo kokybę. Kai tik su
skambo choras su muzikiniu 
pritarimu, atrodė, kad atsida
rė pats dangus. Buvo taip jau
dinančiai gražu. Mes išėjom 
namo. Mišioms dar nepasibai
gus, nes reikėjo nepavėluoti į 
paskutinį troleibusą, vykstantį 
mūsų kryptimi 11:30 v .v. Nie
kada nepamiršiu, ką patyriau 
per tas Mišias. 

Velykų sekmadienis išaušo 
šviesus, saulėtas, bet vėsus. 
Draugai atvyko mūsų pasiimti 
9:30 ryte ir nuvežė į savo sody
bą Trakų apylinkėse. Ta sodyba 
yra tarp kalvų, už Trakų mies
to. Reikėjo gerą gabalą kratytis ne
grįstais kaimo keliais. Sodyba 
priklausanti jų giminei jau ke
lių kartų. Pastatyta tik iš me
džio, viduje nėra vandentiekio. 
Kažkada tame ūkyje buvo augi
namos karvės, bet dabar šei
mininkai laiko tik vištas, ir — 
gana daug! Puota prasidėjo tik 
mums įžengus į vidų (apie 
10:30 ryto) ir dar nebuvo pasi
baigusi, kai mums reikėjo vykti 
atgal (tai buvo jau vėlus pava
karys). Ten buvo ir naminio 
alaus, kuriuo nepaliaujamai 
pripildomos mūsų stiklinės! 
Viešnagės metu neatsisakėme 
išeiti pasivaikščioti į lauką ir 
apžiūrėti valdų. { jas įeina ir 
nedidelis ežerėlis. Vanduo bu
vo toks skaidrus, kad galėjome 
matyti ten plaukiojančias žuvy

tes. Deja, kai kur ten esančius 
medžius buvo nugraužę bebrai. 
Pasivaikščiojimo metu prisi
skyniau puokštelę mažyčių mė
lynų gėlyčių, kurios pražysta 
miške ankstyvą pavasarį — ži
buoklių. Namo grįžom nešini dviem 
tuzinais šviežių kiaušinių. 

Tiek daug skirtingų įspūdžių. 
Išbuvus Lietuvoje vos ne 6 
mėnesius, norėjau surasti, kas 
man sutvarkys plaukus, t.y. 
kaip čia sako — grožio saloną. 
Nijolė, JAV centro biblioteki
ninkė, man padėjo surasti vie
ną tokį saloną Vokiečių gatvėje, 
kur galima susikalbėti angliš
kai. J au pabuvojau du kartus. 
Priėmėja kalba angliškai, ir 
viską, ko aš pageidauju, 
išverčia kirpėjai. Ten dirbama 
labai kruopščai, trunka netrum
pai, kad tik padarytų viską, ko 
pageidauja klientas. Paskutinį 
kartą ten apsilankiusi, pralei
dau 2 valandas. Pasijaučiau, 
lyg mane labai lepintų — 
sėdint kėdėje, atnešė ką tik pa
gamintos kavos porcelianinia
me puodelyje, žurnalų įvairių 
Europos tautų kalbomis. Ir vi
sa tai kainavo pusę to, ką aš pa
prastai moku už plaukų sutvar
kymą savo Houston mieste, TX 
valstijoje! 

Mūsų dukra Maryanne jau 
trečius metus studijuoja stoma
tologiją viename Boston (Mas-
sachusetts valstija) miesto ko
legijų. Ji atvyko į Vilnių mūsų 
aplankyti savo pavasario atos
togų metu, viduryje balandžio. 
Man buvo įdomu išgirsti jos įs
pūdžius, nes ši kelionė jai buvo 
pati pirmoji pažintis su Europa. 
Tą savaitę oras buvo puikus, ir 
mes stengėmės jai parodyti kuo 
daugiau. Žinoma, per tokį lai
ką visko aprodyti neįmanoma, 
todėl stengėmės išeiti kuo anks
čiausiai kiekvieną dieną. Pats 
didžiausias įvykis jos viešnagės 
metu buvo apsilankymas Tra
kuose. Ten mes nuvykom mik
roautobusu (nuo Vilniaus auto
busų stoties — tik 30 minučių. 
). Trakuose visą kelią ėjome pės
čiomis, kol akiratyje pasirodė 
pilis. Buvo eilinė savaitės die
na, bet visi kioskai ir prekyvie
tės veikė. Priešpiečius valgėm lie
tuviškų patiekalų restorane, 
kuris buvo netoli nuo ežero. 
Ežere plaukiojo daug burinių 
laivelių, pakrantėse matėsi la

bai daug grupių atvykusių mo
kinių. Prie pat tilto, vedančio į 
pilį, stovėjo žmogus, grojantis 
akordeonu. Pilies teritorijoje ma
tėm vyrus, apsirengusius vidu
ramžių kostiumais, imituo
jančius dvikovą kardais. Jau
tėmės taip, lyg būtume statistai 
filme su Errol Flyn (senų laikų 
kino aktorius, pradėjęs savo 
karjerą dar begarsio kino lai
kais). Kai pabaigėm savo eks
kursiją, vėl pėsčiomis patrau
kėm atgal į autobusų stotį. 
Autobusas, kuriuo grįžom į Vil
nių, labai sužavėjo mūsų duk
rą. Tai buvo ne miniatiūrinis, 
bet normalaus dydžio autobu
sas, iš išorės išdažytas ryškiai 
rausvai. Viduje kėdės buvo ap
muštos raudonu aksomu, o ant 
langų — raudonos užuolaidos! 
Langas autobuso priekyje, kur 
sėdėjo vairuotojas, buvo apvai
nikuotas krūvomis rausvų plast
masinių gėlių. Mūsų dukra 
sakė, kad jaučiasi taip, lyg būtų 
Elvis Presley vietomis keliau
jančiame ekskursijų autobuse 
Las Vegas mieste! Bet tai buvo 
tik eilinis autobusas, kursuo
jantis tarp Vilniaus ir Trakų... 

Joanne Knasas įspūdžius 
išvertė Zita Masiey 
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I)r. Kęstutis A. Trimakas 

Pabaigėme šiame skyriuje 
gvildenti vieną plačią žmogiškos 
patirties temą — sūnų ir dukrų 
santykius su gimdytojais — tėvu 
ir motina, kurie labiausiai atsa
kingi už jų paruošimą gyventi 
savarankiškai. Kiekviena(s) iš 
mūsų esame arba dukra, arba 
sūnus, o kai kurie esame ir tė
vai. Todėl ši tema vienaip ar ki
taip galėjo pažadinti dėmesį mū
sų pačių ryšiams (esamiems, bu
vusiems ar būsimiems) su tėvais, 
taip pat su vaikais (jei jų turi
me ar turėsime). Pabaigėme tą 
temą ne todėl, kad ji būtų išsem
ta, bet, kad laikas atkreipti dė
mesį į kitus mūsų išgyvenimus, 
kurie yra tokie pat platūs ir ne
aprėpiami. Moderni psichologija, 
prasidėjusi prieš šimtą metų, yra 
nagrinėjusi ir sukaupusi daug 
praktiškos medžiagos. Net ir aš 
pats, vienu metu, negalėjau susi
laikyti nenukrypęs į vieną iš tų te
mų, kai „Bičiulystėje" iškilo 
klausimas apie sugyvenimą tarp 
mūsų „antrabangių" ir „trečia-
bangių" ir, remdamasis Anatomy 
of Prejudice autoriumi, psicholo
gu Gordon Allport, pateikiau siū
lymus, kaip ir kokios laikysenos 
padeda grupėms sugyventi. 

Pradedant kitas temas, verta 
stabtelti ir apsidairyti — pažvelg
ti į galimybes. Psichologija yra 
gerokai pavarčiusi visokius žmo
gaus patirties dirvonus. Juos gali
ma sugrupuoti į penkias sritis: 
1. pažinti save ir pažinti kitus; 
2. kaip brandinti, kaip gerinti 
save; 
3. kaip sugyventi su kitais; 
4. kaip padėti kitiems; 
5. kaip elgtis visuotinių negero
vių akivaizdoje. 

Pažinti save ir kitus 
Turbūt kiekviena(s) domimės 

savimi, taip pat — kitais. Iš da
lies suprantame save, bet iš da
lies, esame sau mįslė. Taip pat ir 
kiti: iš paviršiaus — pažįstami, 
giliau — paslaptingi. Bent taip 
turėtume jausti. Jei ne — tai, ko ge
ro, mes patys save apgaudinėja
me, jei manome, kad save ar ki
tus „perskrodžiame" aštriu žvilgs
niu ir teisiame... 

Žinoma, ir psichologija neduos 
mums atsakymų apie kiekvieną 
asmenį, kuriuo domimės. Bet 
psichologai įvairiai grupuoja as
menis, pagal jų vertybes, pagal 
jų siekius, pagal jų polinkius — 
prigimtinius ir įgytus, ir kaip jie 
reaguoja, nusako jų silpnybes ir 
stiprybes, kaip jie ar jos bendrau
ja su kitais, kaip sugyvena. To
kios žinios gali būti tikrai nau
dingos — pažinti save ir suprasti 
kitus, mums artimus asmenis — 

tokios žinios, apie kurias mes gal 
nei nepagalvojame. 

Bręsti ir gerėti 
Mums verta savo pažinti, bet 

to neužtenka, jei savęs pažinimu 
nepasinaudotume save gerinti. Ge
rinti save — tai tapti visapusiš
ku žmogumi: psichologijoje (bren
dimo), moralinėje (gėrio sau ir gė
rio kitiems), dvasinėje (nemate
rialioje) plotmėje. Jos viena su 
kita susiliečia, įtaigoja, susilieja. 
Jos viena kitą gali papildyti. 

Modernioji, ypač šiuolaikinė 
psichologija atskleidė didelę 
svarbą: 1) kad ne tik vaikai ir pa
augliai, bet ir suaugusieji įvairiais 
laikotarpiais keičiasi ir gali bręs
ti ir 2) dvasingumo vertę, kad 
dvasingumas — žmogui naudin
gas ir jį, kaip žmogų, labai pra
turtina. 

Visos tos žinios veda į tiesą, 
kad žmogus gali gerėti. Jei bręs
tama psichologinėje plotmėje, tai 
gerėjama — moralinėje. Moralė 
yra ne neigiama, ne tik tai, kas 
neleistina, bet ypač tai, kas — 
gera, kas darytina. Kaip gėris 
asmenybę išplečia, o moralinis 
blogis siaurina (kaip asmenį) ir 
suvaržo, taip moralė ir psicho
logija viena kitą papildo. 

Sugyventi su kitais 
Tai ne technika ir ne strategi

ja, tuo labiau — ne manipuliavi
mas, o menas. Sugyventi — tai 
išmokti dalytis, bent gebėti duo
ti ir imti. Bet tik nesavanau
diškai (ar — vis labiau nesava
naudiškai) mylint, t.y. linkint ir 
siekiant kitam gero, nepaisant 
savęs, pasiekiamas visapusiš
kas sugyvenimas. 

Humanistai psichologai turi 
daug ko svarbaus pasakyti apie 
meilės meną (plg. Erich Fromm 
The Art of Loving), apie empatiją 
(atjautimą) ir jos galią atleisti, 
sugyventi, kitų padrąsinimą, 
patvirtinimą. 

Padėti kitiems 
Būdami socialūs gyviai, negali

me egzistuoti be kitų. Mums ki
tų reikia, o kitiems reikia mūsų. 
Dėl to reikalinga savitarpė pa
galba, ne tik kad egzistuotume, 
bet ir kad tobulėtume, kaip žmo
nės. Ypač reikalinga pagalba nu
galėti trūkumus ir tobulėti — 
tapti vispusiškais žmonėmis. 

Psichologija vis daugiau at
skleidžia žmonių prigimtinius 
poreikius, apie tai, kaip ir kuo 
galima padėti stokojantiems, iš
gyvenantiems trūkumą šiuose ar 
kituose jų poreikiuose. 

Be abejo, kai kurie pagrindi
niai poreikiai yra biologiniai — 
alkis, troškulys, reikalas poilsio 
ir miego. Bet yra ir psichologinių, 

CELIULITAS 

Sv. Jono bažnyaa Vilniaus univer

siteto kieme 

Tai kosmetinis defektas, kurio 
neįmanoma nepastebėti. Jis ne
atsiranda per vieną naktį, bet pa
laipsniui sėlina šlaunimis ir sėd
menimis, kol jūs negalite to pa
kęsti. Šiandien dėl šios proble
mos išgyvena beveik kiekviena 
moteris. 

Jau praeito šimtmečio pradžio
je damas erzindavo ir varydavo į 
neviltį odos nelygumai ties klu
bais bei sėdmenimis ar po oda 
iškilę akivaizdžiai pastebimi gu
muliukai, kurių ne visada buvo 
įmanoma paslėpti. 

..Celiulitis" — lotyniškos kilmės 
žodis, o galūne ,.itis" — rodo už
degiminį procesą. Medikai šį pro
cesą dar vadina dermopaniku-
lioze. Taigi pats celiulitas įvar
dijamas ne kaip liga, bet kaip kū
no išvaizdos pakitimas. įvairaus 
amžiaus moterys kaip įmanyda
mos stengiasi atsikratyti „apetsino 
žievelės", jos intensyviai triūsia 
trertuoau saiese. namuose, kosme

tikos salonuose, netgi chirurgų 
pagalba bando gelbėtis iš pa
dėties. 

Celiulito pažeista oda paprastai 
būna nelygi, ruplėta, minkšta 
(tarsi drebučiai). Suėmusios tarp 
pirštų odą sėdmenų, šlaunų ar 
rankų, žemiau pažasties, vidinė
je pusėje, atkreipkite dėmesį ar ji 
negrublėta, ar nėra duobučių. 
Pastebėjusios, kad oda atrodo 
kaip ..apelsino žievelė" — susi
rūpinkite. Celiulitas — tai kosme
tinis defektas, tačiau jis sukelia 
tokį nepatogumą, kad daugelis 
moterų dėl to ryžtasi daryti viską, 
kad tik atsikratytų tos nelemtos 
„apelsino žievelės". Celiulitas 
dažniausiai atsiranda dėl: 
1. Kraujotakos sutrikimų. Ne
pakankamai pasišalinant iš orga
nizmo toksinams. 
2. Hormoninių sutrikimų. Mo
ters organizme vyksta įvairūs 
hormoniniai pokyčiai, galintys įta
koti celiulito atsiradimą. Tai bren
dimas, nėštumas ir klimakterinis 
laikotarpis. 
3 Judėjimo stoka Raumenims su
glebus ir praradus tonus, spar
čiau auga riebalų ląstelės. 
4 Neracionalios mitybos ir 
virškinimo sut r ik imai Varto
jant daug riebaus maisto, vidiniame 
odos sluoksnyje susikaupia per 
dideles riebalų atsargos. 
5. Paveldimumas. Daugelis pa-

ypač socialinėje, srityje — asme
nis reikia ir psichologiškai pa
remti, patvirtinti, padrąsinti, 
teikti dėmesį, suprasti, atjausti, 
ypač vienišume, netektyje ir ki
tuose sunkumuose. Psichologija 
ne tik nurodo žmonių poreikius, 
bet ir pataria, kaip jiems tuose 
trūkumuose padėti. 

Visuomeninės problemos 
Psichologijos žinovai pasisako 

ir visuotiniais klausimais, ypač vi
suomeninių problemų reikalu. 
Kartais jie apie problemas kalba 
kaip apie visuomenės „ligas", 
nurodydami kaip „išgyti" ar nuo 
jų apsisaugoti. Neretai jie patai
ko į opią žmonijos negerovę, kuri, 
gal net nepastebimai, supa mus, 
įtaigoja savo neigiamomis verty
bėmis ir idėjoms, o jei ne mus, tai 
mus supančius žmones, su ku
riais mes vienaip ar kitaip susi
duriame. Tad verta susipažinti 
su tų autorių įžvalgomis ir pasi
naudoti jų pasiūlymais. Štai tre
jetas jų. Psichologai dabar kalba 
apie šių laikų žmonių vienišumą, 
plačiai paplitusį viens kitam 
svetimumą. Verta klausti: ar to
kių žmonių yra aplink mus? Ką 
daryti? Ar mes esame patys tuo 
,.~"etimu" kitų atžvilgiu užsikrė
tę. Erich Fromm kalba apie žmo
nių polinkį atsisakyti laisvės, 
„pasiduoti" kitiems ar net kitų 
dominavimui, diktatūrai, kad tik 
nereikėtų nešti atsakomybės 
„naštą". Jei mes laisvi, tai ar ap
sisprendžiame atsakingai? Žy
mus psichiatras Kari Menninger 
teigė, kad visuomenėje tylima 

apie kaltę, bet užslėptas kaltės 
jausmas vis vien prasiveržia ir 
kenkia net psichinei sveikatai, 
kad individui ir visuomenei yra 
net būtina pripažinti padarytą 
blogį ir jį atitaisyti. 

Čia suminėtos ir dar daugiau 
kitų nesuminėtų psichologinių 
temų laukia mūsų dėmesio. Tad 
šiame skyriuje kai kurias iš jų 
tuoj pat imsime gvildenti. Visa
da laukiame ir skaitytojų pasi
sakymų, kas jiems būtų aktualu 
ir naudinga. 

v e I d i m ų 
organizmo 
savybių są
lygoja ir ce
liulito atsira
dimą. 
6. Alkoho
lis ir rūka
lai. Nikoti
nas trukdo 
deguoniui patekti į or-ganizmą. 
7 Psichiniai faktoriai. Stresas ir 
depresija. 
JEI NORITE IŠVENGTI CELIU
LITO: 
- maudykitės ne itin karštoje 
vonioje; 

kraujo apytakai pagerinti ir 
odai tonizuoti — prauskitės po 
vesiu dušu; 
- kontrastingas dušas, kai šalto 
ir karšto vandens sroves nukreip
tos į celiulito apimtas kūno dalis. 
Taip pat — maudymasis ban
guotoje jūroje stangrina odą: 
~ stenkitės, kad kūno svoris daž
nai nesvyruotų tai į vieną, tai į 
kitą pusę: 
- daugiau judėkite, vaikščiokite, 
sportuokite; 
- naudokite skysčius. Per dieną 
jų išgerkite iki dviejų litrų (pusę 
galono; 
- reguliariai ir teisingai maitinki
tės šviežiu maistu, vartokite daug 
daržovių: 

Nukelta j 4 psl. 
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C e l i u l i t a s 
Atkelta iš 3 psl.. 

- patartini švelnūs tempimo ir 
gilaus kvėpavimo pratimai. 
M A S A Ž A S 

Celiulito pažeistos vietos ma
sažuojamos kiekvieną dieną 1 0 -
15 min. Masažuoti galima masa
žo kabinete arba pačiai naudo
jantis special iomis priemonėmis. 
Gali būti specialūs masažo še
pečiai su mediniais ratukais, ru
tuliniai masažuokliai, plaušinės. 
Masažas skatina kraujo apytaką, 
padeda iš audinių pašalinti toksi
nus, išjudina gilesniuose odos 
sluoksniuose susikaupusius rie
balų gumulėl ius. Masažuojant, 
svarbu teisingai naudoti priemo
nes, kad nepažeistumėte odos. 
Netampykite, netrinkite jos pavir
šiaus, kad pasiektumėte paodj. 
Masažas bus efektyvesnis, jei 
naudositės anticeliulitinėmis kos-

PEDAGOGINIS 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTAS 
Pedagoginis lituanistikos insti

tu tas , veikiantis Čikagos Jauni
mo centre, tęsia savo veiklą jau 
46-tus metus. Šiuo metu instituto 
dieniniame ir neakivaizdiniame 
skyriuose mokosi 28 studentai. 
Dieniniame skyriuje mokosi Cika- \ 
gos ir apylinkių jaunimas. Į meaki-
vaizdinį skyrių gali regis-truotis 
kituose JAV miestuose ir \ 
Kanadoje gyvenantis jaunimas — 
bet kuriuo mokslo metų laiku. 
Užduotys pateikiamos ir priima
mos paštu . Dėstoma: lietuvių 
kalba ir literatūra, Lietuvos geo
grafija, istorija, kultūros istorija, 
kalbos kultūra, pedagogika, žur
nalistika ir kt. disciplinos. 

Norinčius studijuoti — kviečia
me registruotis. Baigus trejų 
metų programą, kreditus už-
skaito kai kurie JAV universitetai 
ir kolegijos. 

Informacija teikiama 
tel.: 773-434-4545, a r b a 630-

910-6803, fax. 773-434-9363. 
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metikos priemonėmis (želė, kre
mais, aliejais). 

ANTICELiULITINIAI 
PREPARATAI 

Jų sudėtyje yra augalinių eks
traktų bei eterinių aliejų. Tai turi 
j takos odos elastingumui, stip
rina jos jungiamuosius audinius. 
Kofeino — skaidančio riebalus, 
jūros dumblių ekstrakto — duo
dančių odai mikroelementų, 
kolageno, citrusinių vaisių eks
traktų ir t.t. Beje, visi kosmetikos 
preparatai bus efektyvesni, kuo 

AR ŽINAU KAD... 

Italijos 
m'tesle R-
za stovin
t i vorpinė-
svyrortfis 
bokštas 
|?i74-
13501. ar
timiausio
je ateityje 
bus ap
tvertas 
antrais 
meiali-

«*CB$ vartais, kurie fcairsuos ttaliįos 
vyriausybei apie 300 fukst. dofe-
rm. Apsaugine tvora reikalinga 
bokšto apsauga' nuo galimy tero
riste: olaktj... 

Jūra tė Zubinas 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!'' 
. Drbavatemniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale, L 60521 
Ciarendon riife 
Dariea Hinsdale, 
LaGrange, Oak Brook, 
VUsstmont. 
Western Springs. 
VVoodndge, 
Wi,iowbrook ( 6 30 )915 -2900 

wwwCoiawęliBani<eroniine com/JurąleZuOinas: 

X)LDWELL 
5ANKER 

anksčiau juos pradėsite naudoti, 
kai celiulitas dar neišvešėjęs. 

Visada atsiminkite, kad spor
tas, gera mityba, poilsis — ge
riausia profilaktika ne tik celiulitui 
išvengti, bet ir būti sveikam. 

MINTYS 
Proto inval idai ir be akiniu 

matomi. 
Jei nor i būti laimingas — 

išsivaduok iš iliuzijų. 

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 T E * * 

Netdnoiamo turto purtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant 

Moo. 773 383 454* 
Ofisas 847 673 9500 

E — a Qnfu,% 2! 
Pro-Team 

I m a n t a s " M a t t " D e k s n y s 
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 P FAX: 815 838 1691 

3743 Prairie Ave. Brookfield, IL 60513 
Ofisas: 708-485-72121 

Fax: 708-485-72731 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com ! 24 valandas I 
pranešti apie nelai-1 
mes: 800-374-1111 

ALINA 
.->. K i ¥ : s : ; 

aukšto lygio aptarnavimas . . .-,„ 
patikimas draudimas " ^ ' ^ 
draugiška atmosfera NAMAI 

VERSLAS 
SVEIKATA 
GYVYBE 

AMERICAN FAMILY 
• i ' H i i f r r r a . 

Įail your protection under one roof 

P R I I M A M E R E K L A M Ą 

Gal ime suku r t i l o g o , reklamini ske lb imą. 

Asmen in ia i ske lb ima i pr i imami nemokama i . 

X—X >sįu 
%JĘW j INTERNATIONAL 

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 60464 
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 
<*" Turistinės kelionės po Lietuvą 
Qi" Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
<r Atostogos Amerikos žemyne 
• " Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės kelionės ir Meksika 

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

29d. — liepos 6 d. 

Antrad ien i s , birželio 29 d. 
Beni ta , Gedrime, Mantigirdas, 
Pe t r a s , Povilas. 

Treč iad ien i s , birželio 30 d. 
Adelė, Emilija, Liucina, Norvi
le, Otonas , l au tg in t a s . 

Ketvirtadienis, liepos 1 d. 
Julius, Liepa, Regina, Tautrimas, 
Tautrimė. 

P e n k t a d i e n i s , liepos 2 d. 
Gantautė, Jotvingas, Marijonas. 
Napoleonas, Rustenis. 

Š e š t a d i e n i s , liepos 3 d. 
Anatolijus, Liudmina, Rytis, 
Vaidilas. 

S e k m a d i e n i s , liepos 4 d. 
Berta, Birutė, Elžbieta, Gedgailė, 
Malvina, Teodoras. 

Pirmadien i s , liepos 5 d. 
Bu tg inas , Filomena, Gin tas , 
Karolina, Limantė, Mantvilė. 

Antrad ien i s , liepos 6 d 
Dominyka, Gintvilė. Marija. 

Nervydas, Pulgis, Ramutis . 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 
B i r ž e l i o — l i e p o s 

m ė n e s i u i 

Birželio 29-oji — Lietuvos Pasie
niečių diena. 
Liepos 4-oji — JAV Nepriklauso
mybės diena. 
Liepos 5-oji — Žemė afelyje (to
liausiai nuo Saulės). 

Jei birželio pabaigoje daug griau
džia — pridygs daug grybų. 

Ja liepos pradžioje ryte rūkas tvyro 
virš vandens paviršiaus, bus giedra. 

Skruzdėlės prieš lietų j savo landas 
iš lauko sutempia visus kiaušinėlius. 

Sakoma kad jei šeimininko šuo, 
stovėdamas ant priekinių kojų linguo
ja j šonus — šeimininko laukia ilga 
kelionė. 

Jei rasa iki vidurdemo neišdžiūvo— 
lietaus greitai nesulauksite. 

Jei non paprastomis priemonėmis 
sumažinti svorj — nevalgyk juodos 
duonos ir jos gaminių. 

Jei sutriko virškinimas — prieš 
valgj reikia išgerti stiklinę karšto 
vandens, j kurią pilkite vienos cit
rinos sulčių. Toks mišinys ne tik 
pagerina virškinamoj trakto dar
bą, bet ir padeda neutralizuoti 
kraujyje cholesterolio perteklių, 
pašalina iš organizmo šlakus. 

Salotas patariama valgyti tiems, 
kūnų kraujagysles labai trapiom 
(dažnai kraujuoja dantenos, o nuo 
mažiausio prisilietimo — ant kūno 
atsiranda mėlynes) 

RENGINIAI 
K A S ? 
K U R ? 
K A D A ? 

• 
XII l ietuvių tautiniu šokių 
švente 
07. 0 1 . 7:00 v.v. /•*&*$& 
Šokių mokytoju 
pagerbimo vaka
rienė, Forum salė, 
Hyat Regency ""* 
OHare vsešbutyje. 
07.02. 8:00v.v. Susipažinimo va
karas — šokiai. The Grand Bafl-
room Navy Pter, 500 E. Grand 
Ave. Chicago, IL 60611 
07.03. 2:00 v p p — šokių šventė 
AlJstate arena. 6920 N.Manheim 
Rd, Rosemont, IL 60018; 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS POKYUS 
7:30 v.v. Hyat Regency O'Hare 
viešbutyje, 9300 VV.Bryn Mawr 
Ave, Rosemont. IL 60018. 

J _ Čia calėio būti usif 
r e k l a m a . ^ ^ 

skelbimas ^fM 
773-585-9500 ^ 9 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 

KALNŲ 

co.,wc 
Impoters & Oistrl)ufeotsolRrieLjquorsciid tmportėd Beers 

(773) 278-4848 

£RPU 
PLŪVHVS 

Plaukų dažymas 
Šukuosenos 

Cheminis sušukavimas 
Manikiūras 
Pedikiūras 

Antakių ir blakstienų 
dažymas 

Parafino vonios rankoms 

Galiu atvykti saga' iškvietimą 

Vemt* 
Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
Cnirdūs karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto pakerai išsinešimui į %um!ų. 

„Priimami užsakymai įvairioms progoms. 
g Lemonto 
'•"; mieste < S 

V!A:N ST S 
Darbo 
iaikas: 

savait .- galiais 
9vr-8vv 8vr-5v.v 

313 
CASALST: 630 257 6020 

Pažiltčių KLUBAI 
Z O D I A K A S 

P R A M O G I N E R A D I J O S I 

Z0DZIŲ SPĖLIOJIMAS 

E. Gerulio iš Floridos, žodžiu spėliojimo kon-Tęsiame kun 
kurselį. 
1. Sugalvokite žodžius su galūne ra 

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, skeibkitės. gal kur. 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat, laukia žmogus, ieškan
tis panašaus į Jus. 

46. Ieškau vyresnio amžiaus 
drauges paatostogauti kartu nuo 
rugpjūčio 2.3 dienos. 

Tel:2246281557 Vanda 

47. Moteris. 47m.,166cm. iš
siskyrusi, išsilavinimas spec. vi
durinis (buhalterija), du suaugę 
vaikai, apsirūpinusi, mėgstanti 
gamtą, sportą. ..norėtų susipažinti 
su vyresniu už save vyriškiu, be 
žalingų įpročių, rimtai draugystei". 

Tel.:847-965-3118 
Redakcijos prierašas: ne

saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokj at-
siunčiate. 

Galvosūkis — pokštas 

Iš 35 degtukų sudėta figūra, 
panaši j spiralę. Perdekite 
keturis degtukus taip, kad 
susidaifrif fl kvl&ratai. 

GRAND PARK'e — Vasaros šo
kių festivalis taekvvteną penkta
dieni ir šeštadieni 601 -700 S. Mi-
chtgan Ave. Chicago. IL 

RAVINiA 
Bilietų kasos dirba: 
I-V 9:00v.r. -6:00v.v.; 
Vll-I2v.p.p. - 6:00v.v. 
tel.: 847-266-5100 
07.06. (treSadienisS. 8:00 vv ABBA — 
garsusis ansamblis iš šveduos. 
8iietar.pavi|one-$35 
Lauke: $15 
07.12. (arrtraofents) 8:00 v.v. Debiutas 
Ravinia — Don Huriey su spec svečiu 
Madeteine Peyroun. Legendinis rokeris 
Garsus savo hftas: *Tne8oysdSurnmer", 
"SunseJ Grf. The End of the Snrocence"*? 
į* 

U 

31 
Atsakymas 

Iš šešiolikos degtukų sudėtas tvirtovės, apjuos
tos giliu grioviu ,.planas" (žr. piešinj). Kaip, pa
naudojus dvi ..lentas" (degtukus), kurių ilgis kaip 
tik lygus griovio pločiui, pakliūti j tvirtovę? 

• 1 

1 

1 

PAŽINČIŲ KLUBAS 

ANKETA 

ZODIAKAS 

ūgis 

Iškirpk ir išsiųsk 

kitos savybės 1. Amžius 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs i -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, kurį norite paskelbti 

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



