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Aš labai nuliūdau, perskaičiusi 
Dalios Rimkutės straipsnį „Bičiu-
jystėjė" — ttKai savi - ne savi..." 
Autorė rašo, kad ne visi lietuvių pa
rapijoje sutikfe žmonės yra malo
nūs ir todėl ji nebenori atvykti \ lie
tuviškas mišias ar lietuviškus ren
ginius — mat pas amenkiečius 
daug smagiau... 

Amerika — laisvas kraštas ir 
kiekvienas čia gyvenantis lietuvis 
gali pasirinkti: išlikti lietuviu, išau
ginti vaikus lietuviais, dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, remti lietuvybe 
arba—tew greBau ištirpt teutybų..ka-
$e". Kiekvieno žmogaus laisva vaša 
ką pasirinkti. Tik stenkimės viską va
dinti tikraisiais vardais: puz., žmo
gus nori kuo greičiau nutautėti ir 
įsimaišyti amerikiečių minioje, arba 
nori daugiau pinigų užsidirbti ir dir
ba sekmadieniais, arba jam nusis
pjauti į tikėjimą, arba apėmusi baisi 

DVYNUKAI 
STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 

tinginystė ir norisi tik televizijos lai
das žiūrėti ir Lt. 

Savaime suprantama, kad žmo
nės, praleidę Amerikoje 30-40 me
tą arba čia gimę. tarp amerikiečių 
turėtų jaustis dar geriau — juk tarp 
savųjų... ToBmi atstumai, karšta 
bažnyčia, mašinos pastatymo 
sunkumai sugaišina visą sekmadie
nį... Tarpusavio nesutarimai: Marytė 
neatsakė į pasėvetkinimą, Janytė 
kreivai nusišypsojo, Petras „ne
pataikė" savo juokeliais, Onutė ap-
kafcėjo... Be abejonės, klebonui 
būtų lengviau dirbti kunigu didelėje 
turtingoje amerikiečiu parapijoje ir 
nebesukti galvos kaip reikės už
simokėti už šilumą, draudimą... 

Mūsų visų laimei, dar atsiranda 
žmonių, kurie supranta, kad nieko 
šiame pasaulyje negali gauti veltui 
— reikia aukotis. Laimei, kad yra 
žmonių, kurie mato Dievo pianą: 
mes neatsitiktinai gimėme lietuvių 

UVTTf 

Rūta (kairėje) ir Monika Čepaitytės. Nuotr. S. Tamoševičienės 

našių dvynu
kų spalvin
gesnis gyven
imas — juk 
taip dažnai jie 
s u m a i š o m i , 
kartais ir ne
kaltai tenka 
n u k e n t ė t i , 
i š k l a u s y t i 
p r i e k a i š t ų , 
skirtų pana
šiam broliui 
ar sesei. Ki
tąkart netyčia 
ir brolio pa-

Kai šeima susilaukia iš karto 
dviejų vaikų - dvigubas rūpestis. 
Ne tik. kad reikia dvigubo veži
mėlio, dviejų porų batukų, dvi
gubo dėmesio... Dažniausiai vie
nas dvynukas miega, kitas ke
liasi, paskui - atvirkščiai. Bet juk 
vienu vargu auga tėvų džiaugs
mas. Tikriausiai retai kuris nepa
žinojome bent vienos poros dvy
nukų. Jeigu vienas iš jų — jūsų 
draugas, tai greičiausiai, kad ir 
kitas juo taps. Mat jiems sunku 
būti atskirai. Būna išimčių — kai 
dvynukai nesutaria tarpusavyje, 
bet tokių pasitaiko retai. Moks
lininkai jrodinėja, kad dvynukai 
turi labai išvystytą intuiciją. Tik
riausiai, kad taip. Jeigu vieną iš 
dvynukų užklumpa nesėkmė, an
trasis nemažiau dėl to išgyvena. 
Identiški dvynukai krečia daug iš
daigų ne dėl to, kad iš prigimties 
linkę j suktybes. Tam sąlygas su
daro jų draugai, pakurstydami iš
naudoti palankias progas. Pa

slaptį gali sužinoti. 
Šešiolikmetės Rūta ir Monika 

Čepaitytės, gyvenančios St. 
Charles mieste — labai pana
šios. Kai prieš 9 metus šeima iš 
Lietuvos atvyko į Ameriką, mer
gaites nieko nesuprato angliškai. 
Bet kalbą greitai išmoko. Mergi
nos turi dėdę ir tetą (mamos brolį 
ir seserį) dvynukus, kurie vaikys
tėje labai pešdavosi. Čepaitytės 
— geriausios draugės. Abi — ge
ros krepšininkės. Labai dažnai 
jos maišomos krepšinio aikštelė
je. Kai pataiko į krepšį Rūta. per 
mikrofoną pranešama, kad įmetė 
Monika. — Nuo pat gimimo jas 
būdavo sunku atskirti. — pasa
koja mama Zita. Jeigu mažoms 
pakeisdavau kepurėles, tai tėvas 
neatskirdavo. Bijodavau ir pati 
sumaišyti. Iki 4 metų rengėme 
vienodais drabužėliais. Paskui 
jos pradėjo reikalauti skirtingų. 
Monikos švelnesnis stilius, Rūtos 
— griežtesnis. Greitai išryškėjo 

katalikų šeimose. Neatsitiktinai 
kiekvienas iš mūsų turime tam tik
rus sugebėjimus, neatsitiktinai 
esame šioje parapijoje, neatsitikti
nai.... Jeigu kiekvienas neįdėsime 
visų savo pastangų, kad bažnyčios 
neužsidarytų — jos užsidarys. O 
po penkerių metų, pakeitę nuomo
nę ir sugrjžę į savo buvusią parapi
ją — rasime užrakintas duris... 

Autorei nepatinka, kad „nieko 
nedomino mano nuomonė. Buvo 
nesvarbu, ką atsakydavau". Ko
dėl Jūs, miela Dalia, taip norite ką 
nors į&ėnfo. kad „žemė yra apvali", 
jeigu Jūsų pašnekovas visiškai tuo 
netiki?: Mano kaime, tokiu atveju, 
sakydavo: „Duok durniui kelią" ir 
nešnekėk su tokiu. 

Parapija nepriklauso kunigui ar 
keletui žmonių. Parapįa — šaš bend
ruomenė. Ji pati savaime neišgy
vens, jeigu neatsiras žmonių, kurie 
šiam tikslui aukos iaiką, sugebėji-

ir jų skirtingi charakteriai. Rūta — 
labai užsispyrusi, tikriausiai 
abiejų tėvų žemaitiškus genus 
surinkusi. Ji, nusižiūrėjusi nuo 
draugės, bandė maitintis vegeta
riškai. O Monika labai mėgsta 
gerai pavalgyti. Dažnai sesės ne
susitarusios, intuityviai, ką nors 
vienodai padaro. Žiūrėk, susitin
ka vienodai apsirengusios. Tada 
derasi — kuriai reiktų persirengti. 
Sveikino jos abi mamą su gimtadi
eniu, žiūri, kad ir atvirukus vienodus 
nupirkusios, nors apie tai pačios 
nežinojo. Amerikoje praktikuoja
ma dvynukus išskirti į atskiras 
klases. Mokytoja juokiasi, kai 
ateina Monika į klasę ir išsirenka 
vietą. Per kitą pamoką, žiūrėk jau 
ir Rūta sėdasi į tą pačią, nors ne
žinojo, kur sesė sėdep. Kartą net 
vienos vaikinas sumaišė ją su 

mus, pinigus... Kiekvienas MUMS, 
nepaisant, kokie keliai mus atve
dė čia, pirmą dieną atėjęs į bažny
čią ir prisirašęs prie parapijos, turi 
pasijusti pilnateisiu parapijos na
riu. Prisirašę prie parapijos, pasi
juskime ne svečiais, kuriuos kas 
nors turi linksminti, pataikauti ar 
užimt bet pilnateisiais šeimininkas. 
Turime pajusti atsatomybę išlaikyti 
savo parapiją lietuvišką ir kitai kar
tai. . Visa tai priklauso tik nuo mū
sų. Kiekvienas žmogus savo suge
bėjimais yra tarsi stiklo gabalėlis 
didžfcJėte mozaikoje Jegu joje fcuks nors 
vieno stiklo gabaliuko - mozaika 
bus neptoaveriė, nubyrėjusi-. Lietuvis, 
palikęs savo parapiją, palieka tuš
tumą, kurios niekas negalės užpil
dyti, nes kiekvienas žmogus, su jam 
Dievo skirtomis dovanomis, yra 
nepakeičiamas ir nepakartojamas. 

Nerandame parapijoje bendra
minčių? — Bendraukime su klebo-

krta. 
Apie savo 24 metų dvynukus iš 

Vakarų Chicago's — Justiną Vy
tautą ir Viktoriją, gimusius Ame
rikoje, pasakoja jų mama Ramu
ne Sadauskas. — Iš mano mo
čiutės pusės buvo viena pora 
dvynukų, bet jie neišgyveno — 
šioji Sadauskų dvynukų porelė — 
Dievo dovana. Jie net 12 metų nesu
silaukė vaikų, galvojo, kad ir liks 
bevaike šeima. Juokauja tėvas: 
„Aš dabar esu savo vaikams ir 
tėvas, ir senelis vienu metu". — 
Prisimena mama Ramunė, kaip 
jų dvynukai, būdami dviejų metų, 
susikūrė savotišką kalbą, kurią 
tesuprato tik patys. Nuo pat vai
kystės jie yra labai skirtingi. Kiek
vienas turi savo atskirus drau
gus, atskirus interesus. Nuo pat 
mažumės, jeigu kurį tėvai pa

nų, su Dievu... Laukime tos dienos, 
kai 1 bažnyčią užklys nedrąsus, ne
seniai iš Lietuvos ar kito krašto at
vykęs tautietis k mes galėsime jį su
tikti pne durų, pasakyti: „Mes ta
vęs taip ilgai laukėme — dabar esi 
toli nuo namų, o čia — Tavo nauji 
namai, ir Tu mūsų parapijoje esi 
laukiamas. Pasijausk parapijos šei
mininku, o ne svečiu. Nepamiršk 
— Dievas Tave atsiuntė į šią para
piją, pas šiuos žmones, kad savo 
prisidėjimu padėtum parapijai, kad 
ji niekad neišnyktų nuo žemės pa
viršiaus*. Būk, Dalia, tuo žmogu
mi, kurio pati pasigendi parapijoje. 

Mes dkjžiuojamės savo prosene-liais, 
seneiais, tėvais: jie nešė drau-džiamą 
lietuvišką knygą į Lietuvą, mokė 
lietuviškai vaikus ir neišsi-žadėjo 
Lietuvos, net kai jiems grė-sė 
pavojus gyvybei; jie rinko savo 
artimųjų paliktus kaulus Sibire, kad 
parsivežtų namo — į Uefejvą. Neišsi
žadėkime savo prigimties ir tikėji
mo dėl tokių menkų, savanaudiškų 
tikslų: patogiau, greičiau, malo
niau, jaukiau, pelningiau... 

Vieną dieną mūsų tikrasis Tėvas 
paklaus: „Tu buvai pasiųstas į šį 
pasaulį kaip katalikas, kaip lietu
vis... O kaip tu nugyvenai savo gy
venimą?"... Ar mes galėsime pa
kankamai oerai pasiaiškinti? 

bardavo, tai kitas šokdavo piestu 
ginti savo antrininko — dvynuko. 
Jų labai stiprus dvasinis ryšys. Vik
torija — temperamentinga, Justi
nas — ramus. Dukra dirba „Rea! 
estate" įstaigoje, kartu ir studijuo
ja, ruošiasi tapti mokytoja. Sūnus 
baigė finansų specialybę. Jis la
bai gabus. Kai mokėsi gimnazijo
je, jam buvo pranašaujama dide
lė šachmatininko karjera. Žaidė 
jis krepšinį, futbolą. Dabar Justi
nas Vytautas žaidžia kompiuteriu 
pokerį ir yra aukščiausių rezulta
tų pasiekęs šioje srityje. — Jis, 
kai tik pradėjo kalbėti, vis mamai 
pasakodavo, prisimindavo savo 
kitą gyvenimą, turėtą kitą motiną. 
Sakydavo, kad tokį ar tokį daiktą 
matęs pas savo kitą mamą. 
Kartą, užvažiavus automobiliu 
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ŠOKIŲ ŠVENTE 
Ligijos Tautkuvienės fotoreportažas 
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LIETUVA, TĖVYNE MUSU„ 

G i l ė j a n t i prara ja 
Vv tau tas Visockas 

Siu mėty šventėn sugrįžo tradicinis ,.Malūnas". Gaila, kad buvo atsisakyta įspūdingesnes šokio pabaigos Juk 
galė|0 vyrai Į visas keturias ar tris puses sustoti j „malūnėlius" ir paskutini kartq pasukti malūno sparnus. . , o 
po to — pereiti i kita šoki 

„Malonios" 
staigmenos 

įsijungiau kompiuterį, 
ketindamas pradėti šį 
rašinį, ir tuo metu du 
kartus cyptelėjo mobilu
sis telefonas: gautas 
pranešimas. Skaitau: 
,.Maloni staigmena!!! 
Vasaros akcijoje Jūsų 
telefono numeris atrinktas, laimė
jus 2000 LT apsipirkimo čekj P. P. 
C. ..Akropolis". Sveikiname! Re
gistruokitės tel.: 861161404". Pa
galiau ir pro mane ..laimužė" ne
praėjo abejinga! Kaip toj dainoj: 
..Kodėl vis pro šalį. kodei pas ki
tus?!" Pernai ant tokios ..malonios 
staigmenos" buvo užkibęs net ži
nomas chirurgas, mano mokyklos 
dienų draugas. ..Laimikis" - 160 
LT. Nedaug trūko, kad ir mano se
suo būtų ,,veltui" gavusi šaldytu
vą. Kadangi tada jau žinojau, kiek 
ta „maloni staigmena" kainavo 
chirurgui, seseriai patariau šaldy
tuvo ,,neimti". Dabar pačiam buvo 
smalsu ..užsiregistruoti" žinutėje 
nurodytu telefonu, nors gerai ži
nojau, ką visa tai reiškia. Jauno 
vyro balsas mane pasveikino su 
..malonia staigmena" ir paaiškino. 
kur ir kaip aš galėsiu atsiimti pini
gus arba 2000 litų vertes ..apsi
pirkimo čekį". Tačiau viena būtina 
sąlyga: iškart po pokalbio, per dvi
dešimt minučių privalau įsigyti ke
turias ..Labas" korteles po 40 litų. 
Viskas labai konkretu, su pavardė
mis, kabinetų numeriais. Tik tas iš
davikiškas skubėjimas net netu
rėjusiam reikalų su tokiais ..gera
dariais" turėtų sukelti įtarimą. Kai 
jau rašiau šias eilutes, dar viena 
žinutė mobiliajame telefone primi
nė: jūsų laikas artėja j pabaigą. 

Prieš pirmąjį šios vasaros atši
limą, pravažiuodamas gerą pusdenį. 
lankiausi Palangoje. Pirmą kartą 
po 1987 metų. Tačiau ne apie Ba
sanavičiaus gatvės pasikeitimus 
ketinu pasakoti, nors jie ryškūs. 
Kai su žmona Vytauto gatvėje jau 
sėdėjome automobilyje, priėjo 
..bulgarė" (man pasirodė, kad ji či
gone) ir netaisyklinga rusų kalba 
pasiteiravo, toek kilometrų nuo Palan
gos iki Vilniaus. Nieko biogo ne
įtardamas nusprendžiau žvilgte
lėti j ..Atlasą", kad užsienietei su
teikčiau tikslią informaciją. Atsi
dėkodama jauna moteris man ant 
kelių padėjo paketą, kuriame, kaip 
JI sake. megztinis — dovana iš 
Bulgarijos Kai mes sušukome 
.,Na ką jūs. nereikia'", ji vieną po 
kito mete dar keturis paketus. Im
kite, be jokK) atlygio, tik paskohnkrte 
..kiek negaila" benzinui Jeigu neturite 
smulkių kupiūrų, štai šioje kavinė
je pinigus aš tuoj jums iškeisiu 

Iš nuostabos aš net garsiai pa
galvojau, kad tai panašu j kažko
kią provokaciją. Pajuokavau, esą 

gal mūsų pokalbis įra
šinėjamas, kaip Vyte
nio Andriukaičio. Arvy
do Vidžiūno, Vytauto 
Kvietkausko, Eligijaus 
Masiulio. Gintaro Ste
ponavičiaus pokalbiai 
su Andriumi Januko-
niu? Gal man brukami 
vogti daiktai, kuriuos 

paėmęs iškart būsiu sulaikytas? Ir 
norisi, ir baisu. Gal Generalinė 
prokuratūra ir STT jau ir prie ma
nęs prisikasė — už šių jėgos 
struktūrų juodinimą? — garsiai 
spėlioju. Jeigu atsargesni būtų 
buvę dabar visų linksniuojami ma
no minėtieji seimūnai. bent kalbos 
klaidų iššifruotuose jų pokalbiuo
se mirgėtų mažiau, bent keiks
mažodžių... 

Kuo pasitikėti? 
Šiais banaliais, bet Lietuvoje la

bai paplitusiais pavyzdžiais, tik 
norėjau pailiustruoti, kad mano tė
vynėje vargšas žmogelis mulkina
mas kiekviename žingsnyje. Ir 
mulkina jį kas tik netingi. Negali 
pasitikėti niekuo. Žmogus tau ge
ra daro. o tu netiki, vis galvoji — o 
ką tai galėtų reikšti? Jeigu turė
tume reikalo vien su kurortų afe
ristėmis arba mobiliojo telefono 
žaidimus žaidžiančiais jaunuo
liais, būtų dar pusė bėdos. Tačiau 
mulkina mus įvairiausio plauko 
biurokratai, jvairiausio rango poli
tikai, vyriausybės, jėgos struktūrų 
vyrai, net mūsų išrinktieji Seimo 
nariai. ..Paskutinių dienų jvykiai 
parodė, kad praraja tarp visuo
menes ir teisėsaugos, net kitų ins
titucijų ne siaurėja, o gilėja. Tą tu
riu pasakyti su dideliu apgai
lestavimu" (prezidento Valdo 
Adamkaus žodžiai). 

Kol nebuvai skaitęs tų paviešintų 
telefono pokalbių, dar galėjai pa
galvoti, kad, pavyzdžiui. Vytenis 
Andriukaitis vargu ar galėjo, švel
niai tariant, nesolidžiai bendrauti 
su naudos siekiančiu verslininku 
— taip karštai ir įtikinamai jis gy
nėsi Seime, kai buvo įjungtos tele
vizijos kameros. Geriau būtų pa
tylėjęs, nes tuose paviešintuose po 
kalbiuose jis nei teisingas, nei gar
bingas, nei drąsus. Gudrus7 Klas
tingas? Taip' Savo valia atsisakęs 
Seimo nario mandato jis negales 
būti apkaltintas nei Konstitucijos, 
nei priesaikos sulaužymu, o kyši
ninkavimu jo joks teismas neap
kaltins. Nors būsimųjų rinkėjų 
akyse JIS to nusipelno ir dabar sa
vo nepopuliarumu atsistojo šalia 
V Šustausko. Seimo vicepirmi
ninkas ir vienas Socialdemokratų 
partjos vadovų — ir taip žemai 
puolė1 Beje. Lietuvos gyventojai 
mano. kad labiausiai korumpuota 
yra būtent Socialdemokratų parti
ja BUVUSIOJI LDDP pneš dešimt-
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ŠVENTE 
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|Kai šventės atidarymui išsirikiuoja didžiulis būrys dalyvių, o kiekviena grupė su savo plakatu-,,vii 
jitine kortele", tada būna taip malonu širdžiai — pamatai iš kur ta ar kita šokėjų grupė yra atvy-
kusL Po šventės atidarymo, tos „vizitinės kortelės" būdavo sukabinamos ant pirmo balkono atra1-
ių, ties ta aikštės vieta, kur šoks šokėjai ir visi galėdavo susirasti, kur kokia grupė šoka. Kas prisiims 
;ių metų „patobulinimo" autorystę, kam kilo mintis pakeisti nusistovėjusią tradiciją, kodėl buvo 

lllnutarta leisti tik studentams pasikabinti kolektyvo plakatus? Ne vienas dalyvis ar žiūrovas buvo 
nustebintas tokiu „naujadaru" ar „patobulinimu", nuskurdinusiu aikštę — studentų plakatai 

Ikybojo labai vieniši ir, ko gero, be kompanijos, ne itin „laiming 

Poisio valandėlę tribūnose jsitaise Kanados „Atžalyno" veteranai. J klausimą ar dalyvaus ir 
kitoje šventėje, daugelis tsakė ; „Būtinai!" 

„Atžalyno" šokių grupės vadovė Aldona 
Zander. „Linkėčiau visiems ir tolimi pa
laikyti lietuvybę: šokti tautinius šokius. 
Malonu sutikti tiek daug lietuvių Į&mės 
žmonių". 

Zurnal 
kas, o 

štai dirba... Kalba LR l.e.Prezidento pareigas Arturas Paulaus- i 
į fotografuoja „Amerikos lietuvio" žurnalistas Edvardas Šulaitis. 

Žiūrovai. Nuotr. (iš kairės): Elena Dovilienė, Brunonas Dovilas4r Zita Bernotienė 
(Lietuva, Trakų raj.). Prieš daugelį metų Brunonas tautinius šokius šoko Vokietijoje, 
o io mama Elena — Nepriklausomoje Lietuvoje. Zita šoko Kauno ..Rasoie". vėliau 
Vilniaus „Vingyje". — Smagu stebėti, kaip šoka lietuviai. Visada tikėjau, kad lietu
vybe išsilaikys Amerikoje,— sako Elena. — Gaila, kad dukros Rasa ir Lina nešoka šven
tėja Viena — yrsversiete; fcfet fcą &c gqžo % turis*ite:-.toe6a»s po Europą,—apgailestauja 
Brunonas. — Jdomu, kad taip toii nuo Lietuvos yra žmonių noriai šokančių tautinius 
šokius, — pastebi Zita. 

Pedagoge Ingrida Rutkauskaitė -Špokienė -
„Klumpės" meno vadovė. Tai jau antroji švente, 
kuriai ji parengia studentų ir jaunų veteranų5!;; 
šokių grupes. 

irkos 
.AUDRA" iš St.Petersburg, Florida. Vadovė Dalia Adomaitienė. 

Nuotr. (iš kairės): Elena Radvilienė. Laima Šalčiuvienė, Jonas Šalčius (šoka nuo pirmosios šventes). 
Juozas Radvila, Rima Kilbauskienė, Aurelijus Kilbauskas. Dalia Adomaitienė su anūku Michael, Vyte
nis Radzevičius, Vilius Juška. 
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įvniKns 

„Mums labai smagu šokti!", — visi iki vieno tvirtina jauniausieji ^spinduliu
kai" iš Lemonto. Nuotraukoje iš dešinės: Gintas Kušeliausk s - ' Ją l l 
Savickas, Rima Lintakaite. Lina Meilute Monika Stančiaus a s. 

DVYNUKAI 
Atkelta iš 1 psl. 

mamai ant kalniuko, vaikas labai 
susijaudino Tolumoje matėsi tik 
dulkėtas kelias. Vaikas papasa
kojo, kad jie ten turėję medinį na
mą. .. Būdamas 3 metų, ve jo ieškojo. 
— Ir tai nebuvo vaiko fantazija, nes 
jis neturėjo lakios vaizduotės, tik visą 
laiką turėjo labai gerą atmintį, — 
sako Justino mama — Gaila, kad 
tada aš jo daugiau nepaktausinėjau... 

Šių eilučių autorė — irgi iš dvy
nių. Mane su seserimi Irena daž
nai žmonės maišo iki šiol, nors jau 
nesame tokios panašios, kaip bu
vome vaikystėje ir jaunystėje Daž
nai tekdavo pakalbėti su kokiu 
žmogumi ir nežinodavai — kas jis. 
Pasirodo, kad tai — sesers pa-
žjstamas. Aš su savo sesenmi visą 

WŠ 
gyvenimą geriausios draugės. 
Nors dabar turime savo šeimas, 
bet išliko poreikis beveik kasdieną 
pakalbėti telefonu arba rašmėtis 
elektroniniu paštu (JI Lietuvoje). 
Mes savo panašumu dažnai pasin
audodavome; esame viena už kitą 
išlaikiusios po keletą egzaminų. 
Kartą dėstytojas manęs vos nede
maskavo. Laikiau už seserį užsie
nio literatūros egzaminą univer
sitete. Ji studijavo lietuvių kalbą, aš 
— žurnalistiką, tad bendrų egzami
nų vis pasitaikydavo Dėstytojas 
manęs paklausė: „Ar tik ne už se
serį atsakinėji9" Maniau, kad širdis 
iššoks Tą kartą išsigyniau, bet tai 
nesustabdė dar porą kartų išlaikyti 
už ją egzaminų Ji už mane irgi ne 
vieną išlaikė. Po daug metų. susiti
kusi tą jtarusj mane dėstytoją, pri
sipažinau, kad kažkada JJ apgavau 

Justinas Vytautas ir Viktorija Sadauskai. 
Nuotr Stefos Tamoševičienės 

Nesupyko, tik nusijuokė ir pasakė: 
..Tokios panašios, kad net būtų nuo
dėme neapgauti..." Sumaišydavo 
mus ir vaikinai Vienas palydėjo 
mane iš šokių ir išiskyrėme — pa

sakiau, kad gre
itai susitikti ne
galėsime, nes 
esu užimta. Po 
poros dienų jis 
susitiko seserį 
viename va
karėlyje ir pa-
kvietęs šokti pa- į į . ' 
reiškė: ,.Aš ant[ 
tavęs pykstu, Į 
kad esi me
lagė'" Sesė nu
stebo: „Už ką 
gali pykti, juk aš 
tave pirmą 

kartą matau..." Galima įsivaiz
duoti, kaip jis sureagavo (tik be 
atminties panele gali taip nu
sikalbėti) Tokių pavyzdžių buvo 
nemažai. Dvynukų gyvenimas — 
geras. įau vien del to. kad 

Dvynukes — Stefa Tamoševičienė (kairėje) 
ir Irena Šalkauskienė. 

: « ^ . _ •^.>;ižiitv-ifc3Sfi 

visuomet turi ištikimą draugą, 
kuris tavęs neišduos. 

A ^ . . ......iii. ~st. m....... 

Apie Mikuckų iš Plainfield 10 mėnesių 
dvynukus Moniką ir Matą jau rašėme 
..Bičiulystėje" Monika, nors veidu ir panaši j 
tėtj. bet charakterio aktyvumu — tik į mamą, 
o Matas — atvirkščiai Nuotraukoje (iš 
šeimyninio albumo) dvynukai Monika 
(dešinėje) ir Matas Krikšto dieną. 

; ••:':: f : |s i t f raut; 
j££ -85-9500. 

• • : • • : • . • • - • • • : : - : : • : • : ; . • : • • 

Skambinti pflmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo9v.r. iki 4 v.p.p. 

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

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

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas org 
bičiulyste@aol. com 

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

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

http://www.Lithuanet.com
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ PSICHOLOGO ŽVILGSNIU (22) 
Gilėjanti... 

Atkelta iš 1 psl. 
metj glaudžiai bendradarbiavo su 
bankrutavusio koncerno (susivie
nijimo) EBSW „vaikinais", pradan-gi-
nusiais apie 80 milijonų litų gyven
tojų indėlių, privedusiais prie 
bankroto beveik 200 privatizuotų 
įmonių. Tuomet nebuvo paslaptis, 
kad EBSW rinkimuose rėmė 
Demokratinę darbo partiją, kuri, 
atsidūrusi valdžioje, priėmė bau
džiamojo kodekso pataisą, lei
dusią koncernui susigrąžinti 20 
milijonų litų vertės areštuoto turto. 
Kiek tada iškilių politikų ir tiesiog 
nusikaltėlių kvapą gniaužiančių 
pokalbių liko neįrašyta! Kad dabar 
bent vieno tokio pokalbio išklotinė 
atsidurtų laikraščių puslapiuose! 
R. Pakso ir V. Kvietkausko „tapš-
nojimai" būtų tik nekaltas kūdikio 
memlenimas. Deja, ankstyvojo 
Lietuvos kapitalizmo saitai su ma-
fijinėmis struktūromis sumesti į 
vandenį, patikimai užkonservuoti 
— jokios komisijos, sudarytos iš 
suinteresuotų žmonių, jų ne
atskleis. O buvęs OBSW vadovas 
Gintaras Petrikas vis dar Jung
tinėse Valstijose. 

„Aš esu talentingas" 
Grįžkime prie egzistuojančių po

kalbių įrašų. Beje. socialliberalas 
Vytautas Kvietkauskas nustebino 
tik viename pokalbyje su savo 
šeimos draugu Andriumi Janu-
koniu. Kai apie gyvą konkretų 
žmogų jie pasakė: 

,,K. Bet tai, nu, tai vaikinas pa
sirašė sau sprendimą. Bet tai kaip 
jisai taip sugalvojo? Eėėė ar kas 

čia per vienas toksai? 
J. Čia toksai Drėma Vilmantas. 
K. Uu. 
J. Nu, jisai visą laiką ne... nebu

vo, nebuvo, taip sakant, nepasi
žymėjo tvirtom vatinėm savybėm. 

K. Uhu. 
J. Tai jisai, matyt, tada ir tada 

balsavo prieš. 
K. Nu, ai 
J. Aš tikiuosi, tikiuosi, neatras... 
K. Išlaiky... 
J. Nery plaukiantį, pilvu išpūstu. 

Čia būtų vaizdai išvis klas variantas. 
K. Ką tokį? 
J. Nu, dabar įsivaizduok, atran

da Drėmą... 
K. Aaa. 
J. Nery, Nery. pavyzdžiui. 
K. Nu, būtų ne... būtų gražu, kodėl?" 
Ar galima kada nusiprausti, ap

sivalyti po to dabar jau daug kartų 
viešai ištarto „Nu, būtų gražu"? 

O kiti „nu", „aha", ,,ai" apie 
nešvarius savanaudiškus tikslus ir 
siekius — nestebina, nes tą ribotą 
pasipūtusį vaikiną prisimenu nuo 
tada, kai jis į Lietuvos radijo Jau
nimo redakciją atėjęs atlikti 
žurnalisto praktikos, visai rimtai 
prisistatė: „Sakoma, kad aš esu 
talentingas". Jeigu ciniškumui ir 
chamizmui reikia turėti talentą, tai 
V. Kvietkauskas, be abejo, ta
lentingas. Liepos 21 dieną jis pa
šalintas iš Socialliberalų partijos. 

Atpirkimo ožiai. Kodėl tik 
dabar jie sudeginti? 

O Arvydu Vidžiūnu kažkada vie
šai didžiavosi mano kurso drau
gas, reiklusis kalbininkas Aldonas 
Pupkis. Džiaugėsi, kad mokinys 

Lietuva amerikietės akimis (6) 
Kol sėdėjau namie ir gydžiausi 

bronchitą, John su giminaičiais 
nuvyko traukiniu į Kauną. Iš Pa
žaislio per Kauno marias ekskur
siniu laivu nuvyko į Rumšiškes. 
Rumšiškės — tai Lietuvos buities 
muziejus, kuriame atkurtas vals

tiečių gyvenimo būdas 19 amž. 
Ten jie praleido visą dieną. 

Lietuvoje keliauti traukiniu yra la
ba patogu. Su giminaičiais tao pat 
traukiniu nuvykom j Klaipėdą (iš
vykom anksti rytą ir ją pasiekėm 
po 5 valandų). Keltu persikėlėm 
Kuršių Nerija, o iš ten valandą vy
kom autobusu į Nidą. Nida yra la
bai mielas kurortinis miestelis, kurį 
iš rytų pusės supa Kuršių Marios. 
o iš vakarų — Baltijos jūra. Pati Nerija 
— apie 2 mylių pločio, ir labai leng
vai galima iš vienos jos pusės pa
tekti į kitą. Nidoje mes praleidom 3 
dienas, kur išsinuomojom dvira
čius ir visą dieną jais keliavom Bal
tijos pakrantėmis. Kelionėje buvo 
taip nepaprastai gražu. Dviračių ta
kas kopė j vienos smėlio kopos vir
šūnę, iš kur buvo galima pamatyti 
mylių mylias besitęsiantį balto 
smėlio paplūdimj. Po to važiavom 

pranoksta mokytoją. Atsitiko, jog 
tas jo mokinys — nei geras kal
bininkas, nei doras politikas. 
Nors jo man labiausiai gaila, kaip 
netobulo partijų finansavimo au
kos. Nes visi demaskuotieji — 
atpirkimo ožiai, atsidūrę ten, kur 
viskas perkama ir parduodama — 
Seime. Paskelbtų ir dar nepa
skelbtų (bet egzistuojančių) po
kalbių išklotinės taip juodai prislė
gė ne tik konkrečius asmenis, bet 
ir jų partijas, visas partijas apskri
tai, kad Lietuvos priešai gali iš 
pasitenkinimo trinti rankas. Išsi
pildė R. Pakso vieši pagrasinimai, 
esą jis iki galo kovosiąs su ko-
rumpuotais pareigūnais, korum-
puotais parlamentarais, o iš jo ap
kaltą parėmusių partijų neliks ak
mens ant akmens. Galima ne
abejoti, kad prieš apkaltą jis ži
nojo apie Generalinėje proku
ratūroje ir STT egzistuojančius ir 
tik dabar paviešintus komproma-
tus. Kodėl tada jie nebuvo „iš
mesti"? Todėl, kad R. Paksas jau 
buvo nereikalingas? Todėl, kad 
manyta, jog šitos bombos tuo tar
pu neprireiks, nes didesnioji Sei
mo dalis — „savi žmones"? To
dėl, kad kelią į piramidės viršūnę 
reikėjo išvalyti ateiviui iš Archan
gelsko? 

Akivaizdu, kad Valentino Junoko 
vadovaujama STT vykdo pasirink
tinį teisingumą: ji Seimo neprašė 
baudžiamojon atsakomybėn pa
traukti propaksiškai nusiteikusių 
liberaldemokratų Daliaus Bara-
kausko ir Henriko Žukausko, nors 
šie seimūnai ne juokais su-

tuo taku per pi. iki įlankos, o 
po to takas vingiavo pačia lanka. 
|domus pastebėjimas: cidzicf dalis 
turistų, kursuos sutikom Nidoje, 
buvo iš Vokietijos. Daugumoje 
restoranų valgiaraščiai išspaus
dinti lietuvių ir vokiečių kalba. John 
ir Mary 6 vai. ryto užlipo j didžiules 
smėio kopos viršūnę tr pamatė didelę 
grupę turistų iš Japonijos, sprag
sinčių foto aparatais.. . 

Beviešint Lietuvoje giminėms, jų 
mėgiamiausia vakarinio laisva
laikio vieta (ir mūsų taip pat') buvo 
sėdėti kur nors lauko kavinėje 

lies gatvėje ir žiūrėti į praeivius. 
Pati mylimiausia tokia kavinė 
mums yra „Soprano", t.y. itališka 
ledainė, kurioje pateikiami patys 
geriausi, skaniausi ledai, o egzo
tiškų skonių įvairovė — nesu
skaičiuojama! Kiekvieną vakarą 
mes neatsispirdavome pagundai 
ten pasėdėti. Mary su Bill dar tą 
malonumą papildydavo užsisaky
dami prie ledų po taurę šampano! 
Net nežinau, kaip man pavyks, su
grįžus namo, vėl įsitraukti į „nor
malų amerikietišką gyvenimą"! 

Ir dar. kalbant apie vakarus. Ka
dangi dabar yra birželio vidurys, tai 
dienos yra nepaprastai ilgos. 
Dangus dar šviesus 11 vai. vakaro, 
ir. jei pasižiūrėsi į horizontą 2:30 
vai. ryte, pamatysi aušrą. Dabar 
laukiame ateinant Joninių — ilgiau
sios metų dienos — birželio 24-
sios šventės. 

Mūsų viešnagei Lietuvoje einant 
i pabaigą, vis labiau ir labiau sku
bame kuo daugiau nuveikti, kuo 
daugiau pamatyti. Gaila, kad dėl 
John darbo tvarkaraščio mes ne
galėjome labai daug pakeliauti, bet 
kai tik darbai pasibaigs, birželio 25-
29 d. planuojam dar nuvykti j .Ro
mą (laba? noriu nuvykti j savo pro
tėvių šaf| — Italiją!). Mūsų pasku
tines dvi savaitės Lietuvoje (nuo 
liepos 1 iki 15d.) prabėgs Nidoje, 
kur John ves vasaros paskaitų kur
są. Po to, liepos 19d.. planuoja
me pasiekti JAV. Kur dingo tie 6 
mėnesiai? Turiu prisipažinti są
žiningai, kad nebuvo nei vienos 
viešnagės dienos, kad man būtų 
kas nors nusibodę ̂ įgfevieBa die
na atnešdąvo^po naują nuotykį. 
pamąfe«teFvau kažką naujo, susipa-

sikivirčijo, nepasidalydami pini
gais, gautais už pagalbą priva
tizuojant alkoholio įmonę „Alita". 
Jų pokalbiai taip pat užfiksuoti, 
taip pat paviešinti, tačiau STT 
agentai šiais politikais nesusido
mėjo, jiems užkliuvo tik R. Pakso 
apkaltą parėmusieji. 

Ir Seime kilo panika... STT, neo
ficialiai tapusi galinga politine 
jėga, Seime kelia paniką. Sei
mūnai nesupranta, kas dedasi. 
Vos ne kasdien Damoklo kardas 
pakimba virš naujų galvų. Mūsų 
išrinktieji vieni kitus įtarinėja są
mokslais, intrigomis. Kalbama 
apie „Paulausko sąmokslą", 
„Zuoko sąmokslą", „Socialde
mokratų sąmokslą". Politinė Lie
tuvos struktūra paralyžiuota. Tai ir 
buvo tos akcijos tikslas. Pa
ralyžiuoti — atveriant kelią ki
toms jėgoms. Tos jėgos garsina
si, kad jos kitokios, švarios. Prisi
minkime, ką žiemą išėjęs iš prezi
dento R. Pakso kabineto žurnalis
tams pasakė garsusis Viktoras. 
Ta jo užuomina šiandien jau tapo 
tikrove. Laiko beveik nebeliko. 
Reikia ryžtingų veiksmų, bet kas 
juos atliks, kai žiurkės bėga iš 
skęstančio laivo? Žvilgsniai kryps
ta į prezidentą. 

VYRO POREIKIAI 
SANTUOKOJE 

bfdulyste@aQl.com 

Vytautas Sondeckis kviečia tautiečius j RAVINIJOS 
FESTIVALIO „GALĄ" koncertą. Koncerto programoje 
dalyvaus klasikinj džiazą, rock'ą grojantis styginių kvinte
tas „G-String" 

G-STRINGS" kvintetas. Nuotr. (iš kairės): Frank Skriptschinski, kontra
bosas. Stefan Pintev. smuikas, Vytas Sondeckis, violončelė, Jan Larsen, 
altas, Rodrigo Reichel, smuikas. 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 

Vyrai ir moterys patir ia t rau
ką viens kitam — ne vien lyti
nę, bet ir psichologinę. Pagal tą 
trauką jie poruojasi ir sudaro 
santuoką. Merginos sako: „No
riu tokio vyro, su kur iuo jaus
čiausi saugi, kuriuo galėčiau 
remtis". Kita žiūri į buit inius 
reikalus: „Noriu gerai uždir
bančio vyro". Dar ki ta vejasi 
skubantį laiką: „Kad tik ište
kėčiau ir nelikčiau senmerge". 
Jauni vyrai pradžioje ieško gra
žios ir patrauklios. Vėliau prak
tiškesni: „Ieškau tokios, kuri 
būtų puiki šeimininkė ir gera 
vaikų motina. Gerokai pagyve
nus, kai kuriems rūpi: „Kad tik 
senatvėje manimi rūpintųsi". J 
tą rūpestį atsiliepia savimi be
sirūpinanti moteris: „už rūpestį 
— užmokestis: ar esi 'bagotas?" 
Su daugėjančiais meta i s kai 
kam mažėja romantika ir didė
ja apskaičiavimas. 

Vis dėlto santuoka yra tar
pusavis vyro ir moters dalini
masis — ir gyvenimu, ir savimi. 
Tad svarbu žinoti, ko kiekvie
nam reikia, kad būtų galima 
tuos poreikius pa tenkin t i ir 
vienas kitą, kiek įmanoma, 
padaryti laimingu. 

Tad kokie yra vyro ir moters 
poreikiai santuokoje? Š iame 
straipsnyje pasvarstysime apie 
vyro poreikius, k i tame — apie 
moterų. 

1. Vyrui reikia žmonos, ne 
mamos. Nors pasitaiko vyrų, 
kurie lieka „mamos sūneliais", 
bet tokių labai nedaug: ir j iems 
nėra naudinga santuokoje tu
rėti „mamą". Tikri vyrai ne
mažomis pastangomis „išauga" 
iš vaikystės. Kuo skiriasi žmo
na nuo mamos? Mama reikalin
ga sūneliui: jam ji daug duoda, 
bet jis jai beveik nieko. O žmo
na dalinasi su vyru gyvenimu ir 
savimi. Tokios moters vyrui 
kaip tik santuokoje reikia. 
2. Todėl vyro didysis (psicho
loginis) poreikis, kad jis pasi
jaustų gyvenąs su brandžia mo
terimi, su kuria gali dalytis gy
venimu, jo džiaugsmais ir var
gais. Taip jausdamasis j is gali 
atsiduoti jai ir jaučia, kad ir ji 
atsiduoda jam. 
3. Į cą poreikį „įeina" ir lytinis 
poreikis. Vyrui reikia par tnerės 
lyties srityje: toji sri t is yra ne 

tik biologinė, bet ir psicholo
ginė, net dvasinė. Biologinė pu
sė, laikui bėgant, gali išblėsti, 
bet psichologinė išlieka visada. 
Vyras ir moteris vienas kitą pa
pildo jiems būdingomis savybė
mis, kurios reikalingos tiek jų 
santuokiniam sugyvenimui, 
t iek jų vaikų auginimui bei 
auklėjimui. 
4. Vyrui reikia (pagrįstai) jaus
tis, kad jis yra svarbiausias as
muo žmonai. Neturi būti kito 
asmens — nei žmonos tėvų 
(motina a r tėvas, kuriais ar 
kuriuo nors vienu iš jų gali jai 
tekti pasirūpinti). Klausimas 
gal t ik gali kilti dėl žmonos ir 
vyro vaikų; ar jie žmonai, per jį 
tapusiai jų motina, gali tapti 
svarbesni? Subrendusiam vy
rui įmanoma „užleisti" tą svar
biausią vietą savo (ir jos) vaikų 
naudai. Net ir t am t ikra jo gy
venimo draugė lieka jo subren
dimo rėmėja ir liudytoja: tad ir 
čia j is lieka jai svarbiausias, tik 
gilesne, dvasine prasme. 
5. Vyrui reikia žmonos para
mos, kad būtų paremtas savo 
darbe. J i turi rodyti susidomė
jimą ne tiek darbu, kurį jis at
lieka, kiek juo pačiu darbe: 
kaip jis darbo paveikiamas: jaučia 
sunkumus ar džiaugiasi laimė
jimais, ar patenkintas, ar pa
vargsta. Jei jo darbas yra kūry
binis — jos domėjimasis jo kū
ryba būtų didelė parama jam. 
6. Vyrui reikia tokios gyvenimo 
draugės, kuri priimtų jį tokį, 
koks j is yra, t.y. tiek su geromis 
savybėmis, tiek su silpnybėmis 
ir klaidomis (kurias jam pa
čiam sunku pripažinti). Reika
las čia eina apie pagarbą jam. 
Mums visiems reikia kitų, o 
ypač — artimo, net artimiausio 
asmens, kuris mus gerbtų (ne
paisant to, ką mes iš silpnumo 
padarome ar iš ribotumo nepa
darome; čia nekalbama apie 
pateisinimą ar toleravimą mū
sų kvailysčių ar kiaulysčių — 
jei tokių neatsikratome). Kai 
kurios žmonos su pomėgiu, vy
ro klaidą padėjusios po padidi
namu stiklu, jį gali „zulinti" net 
ilgą laiką. Toks vyro menkini
mas yra priešingas vyro porei
kiui: taip žmona pati praranda 
pagarbą vyro atžvilgiu. 
7. Tradicinį „šeimos galvos" 

vaidmenį užimančio vyro porei
kis šiais laikais darosi sudėtin
gas ir labai priklauso nuo su
tuoktinių sugebėjimų ir tarpu
savio santykių, sprendžiant 
praktiškus, platesnius šeimos 
reikalus. Ideali padėtis būtų, 
kad tokius sprendimus darytų 
abu sutuoktiniai, kartu pasita
rę. Todėl vyrui atliekant „šei
mos galvos" vaidmenį, ir šian
dien reikia, kad jo žmona būtų 
šalia: t.y. svarstytų ir spręstų 
kartu. Šiuo atžvilgiu jam reikia 
sugebančios ir savimi pakanka
mai pasitikinčios žmonos. Su
prantama, kad ir jis šiuose rei
kaluose gali praktiškai orien
tuotis ir sugeba išmintingai 
spręsti. Nepageidaujama ir ža
linga, kai žmona visiškai peri
ma šią sritį. Tai ypač žalinga 
vyro savigarbai. Atgauti „šei
mos galvos" vaidmenį ar net ir 
tame vaidmenyje bręsti tuo la
biau reikalinga, kad žmona bū
tų šalia vyr°. n e v ^ j°-

Išvados 
1. Ši vyro poreikių apžvalga pa
rodo, kad jam gyvenimo drau
gės reikia visose srityse: ben
drame abiejų gyvenime (san
tuokoje), kartu auginant ir auk
lėjant vaikus (šeimoje), jo dar
be, taip pat toliau bręstant, 
kaip suaugusiam asmeniui, vy
rui ir tėvui. 
2. Kaip pastebėjome, tuose po
reikiuose turi būti lankstumo. 
Jie pritaikomi pagal paties vyro 
polinkius ir pagal jo ir žmonos 
sugebėjimų bei sugyvenimo di
namiką. 
3. Galime jau dabar nujausti, 
kad žmonos poreikiai bus pa
našūs į vyro poreikius, t.y. tuos, 
kurie liečia bendrą veikimą 
santuokoje bei šeimoje. Galime 
spėti, kad jie bus skirtingi spe
cifiškose, lyčiai būdingose, sri
tyse. 

žiūriu, manau, kad daugumą jų 
padovanosim kokiai nors labdaros 
organizacijai Vilniuje. Kai tų rūbų 
nebebus, tai turėsim lagaminuose 
daugiau vietos suvenyrams, kuriuos 
sukaupėm per tuos 6 mėnesius. 
Taip. prisipirkom kažkiek gintaro 
dirbinių, lininių audinių ir medžio 
kūrinių, kuriuos John įsigijo iš kau
niečio medžio drožėjo. 

Jau skaičšuofame diertas i*<|to* 
pos vidurio, kai grįšim | JAV.ypb-
do, kad laikas tiesiog slystjps pc 
kojų. Kai kurie kiti koiegwfš JAV. 
čia pabuvoję su Fulfbright stipen
dija, jau išvykstantys iš Lietuvos, 
ateina su mumis atsisveikins. Pra
sidėjo atsisve&tntmų sezonas. Tai 
sukeiia tabar graudų jausmą Taigi. 
vietoje ,.sudfe" mes nusprendėme vi
siems sakyti „iki pasimatymo" -' 
ĝafcu niekam pažadėti, kad nw 
nęsugrj5?ff-e$)!ariky> Lietuve 

JOANNE KNASAS pasakojimą 
jiurtfe 
AITĖMA|LEY. TX 

r 
* * * Illinois valstijoje yra per 130 tūkstančių vyresniojo 
amžiaus emigrantų (beje, tokių emigrantų nuo 1988 metų 
padidėjo 30 procentų), nemokančių ar tik truputį mokančių, 
anglų kalbos. Šiems žmonėms Illinois valdžia siūlo paslau
gas — nemokamai pasimokyti . 

Jei norite pramokti anglų kalbos — skambinkite organi
zacijai, kuri rūpinasi šiuo klausimu, tel.: 312-431-0812. 
*** Rusijos valdžia išieško iš susivienijimo „JUKOS" 10 mili
jardų dolerių už nesumokėtus mokesčus. Iš jų — 8 mlrd. 
atiteks mokesčius išteškančiai ministerijai. Nors „Jukos" ir 
planuojamas bankrotas, tačiau jis nenutraukia veiklos, tęsia 
naftos prekybą su užsienio šalimis. Kinijai, su kuria 
pasirašyta sutartis iki š.m. rugpjūčio mėn. pabaigos 6 mili
jonams tonų naftos, jos tiekimas nenutrauktas, nes trans
porto išlaidos buvo apmokėtos iš anksto. 

II! JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FES
TIVALIS JVYKS RUDENJ — LAPKRIČIO 
13-14 d., ČIKAGOJE, JAUNIMO CENTRE. 
Festivalj rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO 
MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvių 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. laikraščiuose. 

Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukoto
jus tapti šio festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami festi
valį. Jūs paremiate lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos bus 
nurašomos nuo mokesčių. Čekius rašyti: American-
Lithuanian Community. Siųsti: P.O.BOX 4102, Wheaton. IL, 
60189 
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*** Kiekvienos valstybės vadovai, įvairių susitikimų, pri
ėmimų metu, gauna dovanų iš svečių. Daugelyje valstybių 
tokioms dovanoms galioja tam tikros taisyklės. Štai Didžio
sios Britanijos ministras pirmininkas negali pasiimti sau do
vanos, jei ji yra brangesnė nei 250 svarų sterlingų. Jei do
vana labai patinka ir norima ją turėti — reikia įmokėti j vals
tybės iždą skirtumą tarp dovanos realiosios vertės ir nusta
tyto dydžio (250 sv). Iš įvairiausių dovanų: kilimų, servizų. 
vazų ir kt., Tom Blair išsirinko kostiumą, gautą iš Australijos, 
kurio vertė viršijo 500 svarų. Jis primokėjo reikalaujamą 
skirtumą. 
*** Nustatyta, kad Rusijoje kasmet kyšiams žmonės sumo
ka apie 37 milijardus rublių (10 rubl. — 0,97 lt.). Žinios 
surinktos iš privačių šaltinių ir iš tų, kurie kyšius gauna. 

"N 

GEGUŽINE! GEGUŽINE! GEGUŽINE! 
Tradicinė „DRAUGO" gegužinė pirmąjj rugpjūčio sekma
dienį vėl kviečia visus rinktis į jaukius Tėvų marijonų ir 
„DRAUGO" kiemelius. Įvairi ir įdomi programa. Atvykite ir 
nenusivilsite. J . Kuprio nuotraukoje: praeitų metų kon
certe — Meno mokyklėlės damoreliai. 

v: 

mailto:bfdulyste@aQl.com


Liestos 27 d. BIČIULYSTĖ 

IEŠKO DARBO: 
***Jauna moterie ieško darbo pri
žiūrėti senelius arba vaikus. Susi
kalba angBškai, vairuoja automobilį.-
TeL 630-922-3846; 
*** Vidutinio amžiaus moteris, kal
ba lietuvių, rusų, lenkų, silpnai art
ojų k — bet kokio darbo. Turi „žalią" 
kortelę. Tei.: 708-594-1184, Liuda; 
*** 21 metų vaikinas, turi „žafef kortelę. 
profesija — maisto gaminimas, 
kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiš
kai, silpnai angliškai, norėtų gauti 
darbo pagal specialybę. Gali pri
žiūrėti senelius. 
TeL: 708-594-1184, Aktas; 
*** vidutinio amžiaus vyriškis ieško 
bet kokio darbo. Gali dirbti staty
bose. Susikalba lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai. Anglų kalba — silpna. 
Turi „žalią" kortelę. Gali mokyti va-
kus fortepijono, gitaros, šachmatų. 
TeL: 708-594-1184, Rimas; 
*** Vidutinio amž. moteris ieško dar
bo prižiūrėti vyresniuosius. Kafca 
angliškai, vairuoja automobilį. 
TeL:773-434-6164, Stefa 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20 metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

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

4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL. 60529 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i l iepos 2 7 d . 

— rugpjūč io 3 d . 
• • . • ' • • ' • : • • • • . • . • • • • - . : • • 

Antradienis , liepos 27 d. 
Natalija, Svalia, Sergijus, Žin-
tautas. 

Trečiadienis, liepos 28 d 
Natalija, Svalia, Sergijus, Zintau-
tas. 

Ketvir tadienis , liepos 29 d. 
Beatričė, Mantvydas, Mantvydė, 
Morta. 

Penktadienis, liepos 30 d. 
Abdonas, Donatilė, Jovilė, Nor-
tautas. Radvile. 

Šeštadienis , liepos 31 d. 
Elena, Ignotas, Sanginas, Vykinte. 

Sekmadienis , rugpjūčio 1 d. 
Alfonsas, Almeda, Bartautas, Bar-
tautė. Meilė, V&tė. 

Pirmadienis, rugpjūčio 2 d. 
Euzebijus, Guoda, Gustavas, 
Tautvaldas. 

Antradienis, rugpjūčio 3 d. 
Augustė, Galimantas, Mangir-
das. Lengvine, Lidija, Stepo
nas. 

Kalendorius 

SPORTAS 

K R E P Š I N I S , K R E P Š I N I S , K R E P Š I N I S 

Rugpjūč io 22 d . (sekmadienį ) , 

prie Lemonto PLC (Čikagos prie

miesty je) r eng iamas t rad ic in i s 

3X3 gatvės krepšinio turnyras 

. . ŽALGIR IS -2004 " . Tu rny ro 

organizator ius — Čikagos krep

šinio k lubas „Žalg i r is" . 

Varžybos vyks grupėse: 

Į D O M U 

Ž I N O T I 

P A R O D O N T O Z Ė 

P a r o d o n t o z ė — ta i a u d i 

n i ų , e s a n č i ų a p i e d a n t i e s 

š a k n į , u ž d e g i m a s . 

Kaip gydyt i parodontozę l iau

d iškomis pr iemonėmis? 

Pakepink i te kavos pupe les , 

sumalk i te jas kavamale. 1 a rba

tinį šaukštel į sumaišyk i te su 3 

arbat iniais šaukštel ia is cuk raus 

pudros. Š iuo mišiniu minkštu 

dantų šepe tė l i u m a s a ž u o k i t e 

dantenas 3 kartus per dieną. Po 

to praskalauki te burną kaln inės 

arnikos antp i lu . Jį pagam iname 

taip: 2 va lgomuos ius šaukš tus 

kalninės arn ikos užpilkite st ik l ine 

verdanč io vandens , leiskite nus-

sitovėt i . Dantenas masažuok i te 

sausu dantų šepetuku. 

Dantenas įtrinkite medaus ir 

druskos miš in iu : 20 g . skys to 

medaus kruopščiai sumaišyk i te 

su 5-10 g druskos. 

P R O F E S I O N A L Ų ( k o m a n d o s , 

kurių sudėtyje yra krepšininkų: 

buvusių profesionalų arba žai

dusių JAV studentų lygose), 

M Ė G Ė J Ų ; 

V E T E R A N Ų (komandos sudary

tos is žaidėjų, vyresnių kaip 30 

metų amž.); 

M O T E R Ų ; 

MIŠRIŲ (komandoje turi būti ma

žiausiai dvi moterys. V iena mo

ter is — privalo v isada būti a ikš

telėje). 

Komandas gali sudaryt i 3, 4 arba 

5 žaidėjai . 

Starto mokest is: moterų koman

d o m s — $80, v isoms k i t oms— 

$ 1 0 0 . 

Registraci ja ir p latesnė infor

maci ja telefonu: (708)243-7547. 

S .M. 

BurrRidge. 
Clarendon Hife 
Darien, Hinsdale. 
LaGrange, Oak Brook. 
Wesimont 
VVestern Springs. 
Woodridge, 
Wiliowbrook 

J ū r a t ė Z u b i n a s 
j konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Orte vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale. L 60521 

lOLDVVELL 
VVNKER 

(630)915-2900 
.www Cotdwęi iBanKeroniine.com/Jurą tęZub'nąs 

šito* 
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 U T E " 

Nekilnojamo turto pirkimas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant 

Iteb. 773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 

s 847 673 9501 

I.1.JIII.I.HI..IUH1ILIU 

QnM£ 21 
P r o - T e a m 

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 
• Tarpininkautame gaunant paskolą 
~ ., BUS: 815 838 0110 

parduoda! CELL: 773 230 5644 p FAX: 815 838 1691 

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

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

fam.com I 24 valandas | 
pranešti apie nelai

mes: 800-374-11111 

ALINA 
BirosOTSic'ijig® af@!T.s 

aukš to 1\ įk> aptarnavimas 
pat ik imas draudimas 
j Į r a u g i š k a atmosfera [ M A M A I 

V E R S L A S 
A M E R I C A N F A M I L Y 

AUTO! 

tM your pcotection under one roo* 

SVEIKATA; 
GYVYBĖ; 

P R I I M A M E R E K L A M Ą 
Galime sukurti logo, reklaminj skelbimą. 

Asmeniniai skelbimai priimami nemokamai. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL Am CRUISE OOMSULTAtfTS 

Pranešame savo k l ientams ir d r a u g a m s kad mūsų agentūra 
persikėlė j naujas, savas pata lpas . Prašome atkreipti dėmes ] 
j naujus te le fono numer ius . 

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

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

G.T. ko lektyvas ir tol iau pas i ruošęs Jus profesonaliai ir malon ia i aptarnauti v isuose kelionių reikaluose. 

a r Lėktuvų bilietai j L ietuvą, iš Lietuvos ir visur pasauly je 

Tur ist inės kel ionės po Lietuvą 

Lietuvoje butų n u o m a , v iešbuč ia i , t ransporto n u o m a 

Atos togos Amer ikos ž e m y n e 

Mūsų specia lybė - Kar ibų sa los, kruizinės kel ionės ir Meks ika 

LIAUDIES IŠMINTIS 
L i e p o s m ė n e s i u i 

Liepos 29-o j i — šv. M o r t a . 

J ū r o s d i e n a . 

Jei l iepos mėnesio rytais rasos 
lašeliai kybo ant lapų galų — 
netrukus lis. 

Rytinė vaivorykštė pranašau ja 
lietų, o vakar inė — gerą orą. 

Jei po l ietaus dar ilgai švyt i va i -
vorvKštė netruks darGanos 

£82393 

ovoQunai turi 03 u y cjyuomujt^ 
savybių. Senovės Romoje jie buvo 
vadinami nemirtingumo simboliu. 
Gal todėl romėnai svogūną pasika
bindavo ant krūtinės ir nešiodavo, 
kaip talismaną. 

Garsus senovės gydytojas Avi-
cena teigė, kad visos svogūnų rū 
šys kaitina lytinę aistrą. O svogū
nų kartėlis stiprina skrandį, gydo 
geltligę, gerina apetitą. 

Anksčiau buvo manoma, kad nė
ra nė vienos ligos, kurios nebūtų 
galima išgydyti svogūnais. 

Svogūnų galvutėse ir laiškuose 
yra eterinio aliejaus, gausu askor-
bininės rūgšties, vitamino P ir B 
grupės vitaminų, karotino bei 1,5-2 
procentai baltymų. 

Žmonės nenori ryte ar dieną val
gyti svogūnų, nes iš burnos ima 
sklisti nemalonus kvapas. Tas kva
pas išnyks, jei po valgio pakram-
tysite kriaukšlę kepintos duonos ar 
pakepintų graikinių riešutų. 

Mokslininkai pataria kiekvienam 
žmogui kasmet suvalgyti po 7-10 
kg svogūnų. 

Sergan t iems ū m i o m i s kepenų, 
inkstų ir š i rd ies l i gomis , va lgy t i 
s v o g ū n u s patar iama labai at
sarg ia i . 

RENGINIAI 
KAS? 
KUR? 
KADA? 

GRANO PARK'e — 
*** Vasaros šok ių fes t i va l i s 
kiekvieną ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį nuo 6-7 v.v., sek
madieniais dienos metu . vyksta 
šokių pamokos. Nuo 7:GGV.v. — 
šokiai. 
601-700 S. Michigan Ave, 

Chicago, IL 
*** 07.23-29. (išskyrus 07J25.)— 
Heiniger Auditorium, 309 E. 
School St. Napervf l le — Hot Jazz 
Cool Nites koncertų serija. 
Informacija t e i : 630-637-5411. 

RAV1NIA 
Bil ietu kasos dirba: 
I -V 9:00vx - 6:00 v.v.; 
Vll-12v.p.p. -6:0Gv.v 
te!.: 847-266-5100 
Daugiau: www.ravinia.com 
0 7 3 1 . &00 v.v. „Gate" koncertas. 
skirtas Ravįnia festivaliui 100>stoms 
metinėms. Koncerte dalyvaus i r „ G -
String*' kvintetas, kur iame groja 
Vytautas Sondeckis. 

Džiazo vakarai rengiami Navy 

Pier penktadieniais ir š e š t a d i e 

niais Daugiau: 

www. wnua .com/smoothtimes/may 

np2004.html 
*** Čikagoje, kiekvieno antradie

nio vakarą, po atviru dangumi ga
lite nemokamai žiūrėti klasikinius 
kino filmus. Reikia pasirūpinti ant 
ko atsisėsti. 
Butler Field, Grant Park, 100 S. 
Lake Shore Dnve 
Spalio 7d. prasidės tarptautinis 
kino festivalis. 

W _ Čia galėjo būti 

reklama^ 
skelbimas 
773-585 

mas fcj 
9500 V 7 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 

Visur Ieškokite tik Kalnapilio! 

0 
I fCR F U 
Q P1.AUKI/S 
KZZ Plaukų dažymas 

Šukuosenos 
Cheminis sušukavimas 

Manikiūras 
Pedikiūras 

Antakių ir blakstienų 
dažymas 

Parafino vonios rankoms 

tei. 847-791-8379 
Gaiiu atvykt: pagai ISKV 

Y£m£ 
Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
dardūs. karsti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamtą. 

„Priimami užsakymai (vairioms progoms. 
Lemonto 

\; mieste 
VAtN ST. 2 

Darbo 
laikas: 

savait — galiais 
9vr-8vv 8vr -5vv 

CANAl-ST.'- 630 257 6020 

\ / ių KLUM& 
Z O D I A K A S 

ŽODŽIŲ SPĖLIOJIMAS 

T ę s i a m e k u n . E. G e r u l i o iš F l o r i d o s , žodž ių s p ė l i o j i m o a r b a 

s m e g e n ų m a n k š t o s konku rsė l į . 

1 . Sugalvokite žodžius su galūne 

neva r t o t i . 

Norėdami padėt i v ieniš iems, 
atnauj iname pažinčių klubą. Tai 
da-rome nesavanaudiškai , be 
mokesč io . Mūsų laikrašt is skaito
mas visur, kur tik gyvena lietu
viai . Tad naudoki tės proga, skefo-
kitės, gal kur, kok iame k i tame 
pasaul io krašte, o gal čia pat. 
laukia ž m o g u s , ieškant is pa
našaus j Jus. 

50. V y r i š k i s , 4 2 m . , 180 c m 
ū g i o . g y v e n a n t i s V o k i e t i j o j e , 
n o r i s u s i p a ž i n t i s u m o t e r i m i 
n u o 25-65 m e t u a m ž i a u s , r i m 

tai d r a u g y s t e i a rba v e d y b o m s . 
S k a m b i n t i t e i . : 
011 4 9 160 92543955 

R e d a k c i j o s p r ie rašas : ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokį at-
siunčiate. 

t ra . Ta rp tau t i n i ų ž o d ž i ų 

Galvosūkis 
Vienam lygiakraščiui t r ikampiui sudaryt i būtinai reikia 3 degtukų 

(nesulaųžyt i ! ) ,o šeš iems, tarpusavyje lyg iems, lyg iakrašč iams t r i 

kampiams; sudaryt i pakanka 1 2 degtukų. Padaryk i te ' 

Po to degtukus-perdeki te iš vienos v ietos j kitą taip, kad sus idary tų 

3 lygiakraščiams tr ikampiai , iš kurių tik bebūtų ta rpusavy lygūs. 

Atsakymai 
Iš 24 degtukų sudėta kvadrato f igūra su d e v y n i a i s k v a d r a t i n i a i s 

langeliais. 

U ž d u o t į rtoinsti 8 degtukus.taip. kad likusieji sudarytų 4 lygius 

kvad ra to£ f2 sprendimai) . 
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PAŽINČIŲ KLUBAS 
ANKETA 

ZODIAKAS 

Iškirpk ir išsiųsk 

ūgis kitos savybės . 
usi) 

1. Amžius 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs 

Nevedęs netekėjusi 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi 

našlys (-ė). 

neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

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

. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra-
vi mui 

8. Jūsų adresas ir tei. Nr. 

9. Skelbimo tekstas 

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

http://iBanKeroniine.com/
http://fam.com
mailto:gtichkago@yahoo.com
http://www.ravinia.com



