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AUNOS ŠEIMOS 

MERIKOJE 
isokiais keliais 

į Ameriką atvyksta lietuviai. 
Vieni — ekonominiai emigran
tai, kiti — laimėję, .žalią" kortelę, 
treti dar kitokiais — mokslo, 
darbo, vedybų, turistiniais ar ne
legaliais... Kiekvienas susiran
da savo vietą po saule. Tos vie
tos vieniems — daugiau, ki
tiems — kiek pasiseka ar pri
klauso. Namo mažai kas išskuba. 
O kur namai, paklausite? Štai 
vienas, Amerikoje pagyvenęs 
trejus metus, apsilanko Tėvy
nėje ir skuba atgal, sako, kad 
laimingas, „sugrįžęs namo. Taip. 
Amerika — jau mano namai! " 

Kuo daugiau dairaisi, tuo 
daugiau pamatai jaunų, gabių 
žmonių, kurie kuriasi, gyvena, 
keliauja ir dirba... Amerikai. — 
Ar Lietuvai nebereikia jaunų, 
talentingų žmonių? — klausiu 
pati savęs su širdperša. — Matyt. 
kad ne. Nes tada gydytojams 
nereikėtų rašyti įstatymų, jog 
nesiektų asmeninio pelno arba 
asmeninės gerovės — kaip var-
gote. taip ir varkite. Nėra čia ko 
su brangiomis jachtomis plau-
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kioti, Vilniaus miesto centre ar 
Turniškėse aristokratiškai gy
venti, poilsiauti Atėnų olimpia
doje ar kur Karibų jūros pa
krantėse. Ne, mielieji, ne tokiam 
Martynui mėlynas dangus. Štai 
funkcionieriai net į trenerius 
persikvalifikuoja, kad į Cleve-
land'ą su sportininkais nemo
kamai galėtų nuvykti. Jiems 
viskas galima, kitiems š iukš tu 
— ne! Matyt, neatsit iktinai 
tūkstančiai jaunų žmonių pa
lieka Tėvynę ir. kaip tos žuvys, 
kurios ieško, kur giliau, taip ir 
žmonės — kur geriau. Gyveni
mas per trumpas, o ir ne karo 
metas. Jei ką ir galime kaltinti 
dėl senėjančios ir tuštėjančios 
Lietuvos, tai tik valdžią, kuriai. 
matyt, neberūpi nei daugiau ar 
mažiau talentingas jaunas 
žmogus, nei paprastas, eilinis 
Lietuvos žmogelis. Kaip išma
nai, taip ir ganyk savo avis! 

MOKSLININKAI S LIKTUVOS 

Su Jorūne Balčiūniene susipaži
nome ..neakivaizdžiai" — per 
internetą. Sudomino artėjantis 
III JAV lietuvių jaunųjų atlikė
jų festivalis, į kuri jauna mama 
panoro atvežti pianistes — 
dukrą Aistę ir jos draugę Urtę. 
Taip užsimezgė mūsų pokalbis. 
Na o apie ką mes pasikalbėjome, 
manau, galime ir kitiems papa
sakoti. 

Darius ir Jorūnė Balčiūnai — 
jauni žmonės, tik tik persi ritę 
per trisdešimt, bet jau tituluoti — 
abu su PhD laipsniais. Minnesotos 
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valstijoje gyvena treji 
metai. 
J o r ū n ė B. Su savo bū
simuoju vyru susitikau, 
studijuodama Vilniaus 
universitete biologiją. 
Jis grižo po tarnybos ka
riuomenėje į mano kursą. 
Truko metus ..pastebėti 
vienas kitą, o nuo trečio 
kurso vidurio pradėjome 
draugauti. Po trijų drau
gystės metų susituokėme 
— 1994m. Abu esame vil
niečiai: Darius iš Anta
kalnio o aš iš Žvėrv- Nuotr.: Darius ir Jorūnė Balčiūnai su vaikais — Aiste ir Aurimu Didžiai 
no. Turim du vaikučius: Kanjone. Nuotrauka iš asmeninio šeimos albumo. 
8 metų Aistę ir 4,5 — 
sūnų Aurimą. 

SVEDLJA 

Abiejų mūsų išvykimas į Šve
diją yra gana keistas sutapi
mas... Po Universiteto baigimo, 
aš įsidarbinau Vilniaus Žmo
gaus Genetikos centre Santa-
riškėse. o Darius — Vilniaus 
Biotechnologijos institute, mie
lių genetikos laboratorijoje. Da
rius sužinojo apie Šiaurės šalių 
vyriausybės remiamą progra
mą, pagal kurią civiliai gyven
tojai iš Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos turėdavo galimybę sta
žuotis Šiaurės šalyse. Darius 
atvažiavo dviems mėnesiams 
— ilgiausiam galimam laikui 
pagal tą programą į Uppsalos 
universitetą, mielių genetikos 
laboratoriją, kur jam buvo pa
siūlyta likti daktarinėms studi
joms. Uppsala — labai jaukus. 

nedidelis (kaip Panevėžys) Šve
dijos miestelis, 70 km į šiaurę 
nuo Stokholmo. 

Aš į Švediją išvykau savo ke
liu, — tęsia Jorūnė. Žmogaus 
Genetikos centras bendradarbia
vo su viena laboratorija Švedi
jos šiaurėje — Umea mieste. 
Ten išvykau stažuotis 4 žiemos 
mėnesiams. Tuo metu Darius 
j au pradėjo savo daktar ines 
studijas Uppsaloje. Po 4 mėne
sių mano vadovė pasiūlė pra
dėti daktarines studijas jos la
boratorijoje, tačiau, sužinojusi, 
apie Darių, parašė rekomen
dacinį laišką į Uppsalos univer
sitetą Medicininės genetikos 
skyriaus vadovui. Po pusės me
tų „bandomojo laikotarpio" aš 
ten ir pradėjau savo dokto
rantūrą (1995). Darius dak
tarinį darbą atliko mielių 
genetikos srityje, o aš — žmo
gaus. 

Švedijoje išbuvome 7 metus. 
Ten gimė mūsų vaikučiai, ten 

apsigynėme savo daktar ines 
disertacijas. 

Po jų pradėjome ieškoti po-
daktarinių studijų darbų. Šį 
kartą abu norėjome keisti 
darbo pobūdį, taip praplėsti 
savo profesinį akiratį. Man no
rėjosi išsamiau tirti genų veik
lą. Tai įmanoma tik modeliniuo
se gyvūnuose. Žmonių genetika 
dažnai apsiriboja genų. susiju
sių su tam tikra paveldima liga 
ar požymių atradimu, tačiau 
žmonėse nagrinėti genų vaid
menį bei veikimo mechanizmą 
yra beveik neįmanoma. Tam 
naudojami įvairūs gyvūnų mo
deliai, kur galima ..išimti' geną 
(panaikinti jo koduojamą bal
tymą) ar ..įdėti" daugiau to ge
no kopijų 'kas lemia koduojamo 
baltymo perteklių) ir t i rt i. ko
kius organus ar ląsteles tai pa
veikė, kokie kiti baltymai yra 
paveikti ir pan. Pasi r inkau 
peles — kol kas vieninteliai žin-
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MESISTEXAS(1) 
Zita Lenkaitė-Masley 

Peter Lazauską sutikau prieš 
keletą metų, viename iš pirmų
jų apsilankymų Houston'o lie
tuvių bendruomenės renginių. 
Jei gerai atsimenu — Holy 
Cross Lutheran bažnyčioje. Tą 
kartą pamačiau, kad žmonės 
gaivinasi alumi iš Amerikoje 
gana neįprastai atrodančių bu
telių. Paėmus vieną į rankas, 
paaiškėjo, kad alus buvo paga
mintas... Iietuvoje. Šiaulių „Gu
bernijoje". Tai buvo „Žigulinis" 
alus, o ant etikečių puikavosi 
rusiški užrašai, nustelbiantys 
lietuviškus ir angliškus. Pagal
vojau — gamintojai nori pritrauk
ti pirkėjus, kurie vis dar ilgisi 

Nuotr: Peter (Chip) Lazauskas su žmona Nancy Houston'o LB renginy
je Nuotrauka Zitos Lenkaitės-Masley 

tų laikų, kai gerti alkoholį dar
bovietėse visokių valstybinių ir 
asmeninių švenčių metu buvo 

normalu, kai buvo galima ateiti 
į darbą neišsiblaivius, ir kai 
..Žigulinis" buvo viena iš labai 

nedaugelio alaus rūšių, kai lie
tuvių kalba dar nebuvo vals
tybinė... 

Pasirodo, tą alų parduoda po
ra parduotuvių Houstonė, ir ru
siškų patiekalų parduotuvė 
„Mosoovv". Užklausiau Bernie 
Tervvay, iš kur tas alus. J i s ir 
parodė tą žmogų, kuris atnešė 
alų. Tai buvo Peter Lazauskas 
pravarde „Chip"... 

Per paskutinį sezono renginį. 
2004 metų Atvelykį, atvežiau 
Bernard Tervvay „Bičiulystės" 
kopiją su mūsų pokalbiu. Kai 
atverčiau tą puslapį ir paro
džiau Bemini, šalia stovėjęs 
„Chip". pakomentavo: „Oi, tik 
pažiūrėkit, kaip jis bjauriai at
rodo toje nuotraukoje! Pasi
rodo, taip jis juokavo... Tada aš 
jo paklausiau, ar nenorėtų, kad 

mudviejų pasikalbėjimas butų 
išspausdintas „Bičiulystėje" . o 
ir nuotrauka gal gražesne iš
eis... — Kodėl gi ne! Pr 
bet. kada! — atsakė ..Chip" 
Z. M. Bernie Terway paminėjo. 
kad jūs abu susipažinote golfo 
aikštelėje. Ar seniai draugaujate? 
Bernie aiškino, kad pravardė 
„Chip" kilusi iš golfo žaidimo 
terminų. Gal galėtumėte mūsų 
skaitytojams paaiškinti Jūsų 
pravardės kilmę? Dauguma iš 
Lietuvos atvykusių, tikriausiai, 
nelabai daug žino apie tą 
žaidimą, kilusį iš Didžiosios 
Britanijos. 
P e t e r „Chip** L a z a u s k a s 

Visų pirma, leisk man pan 
kad savo geriausia draugą Ber-
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Galvosūkiai 
dadieniai 

Imigracija 

LIETUVA, TEVYNi 

Žvilgsnis j ežerą - pro tvorą 
Vvtau tas Visockas 

Privati valda 
Seniai seniai vienas 

mano tėvo bičiulis, nors 
nebuvo girtuoklis, mė
go sakyti: „Prisigėriau 
kaip vyras ir visai nekai
navo". Dabar aš norė
čiau pasakyti taip: išsi
maudžiau, prisiplaukio
jau Metelio ežere kaip vyras ir 
visai nekainavo. Šj malonumą 
patyriau praėjusią savaitę, kai 
viešėjau savo gimtinėje, nuosta
biojoje Dzūkijoje. Atvažiavome j 
šalia ežero įsikūrusį Metelių kai
mą, po aukštais medžiais pali
kome automobilj. o jame — viršu
tines drapanas — ir pūkšt į gaivų 
vandenį, kur nardo, taškosi visai 
nebaikštūs narai ir jų jaunikliai. 
Norėjau įbristi ir į šalia tyvuliuojan
tį dar nuostabesnį, dar didesnį, 
patį didžiausią šių apylinkių eže
rą, vieną didžiausių Lietuvoje — 
Dusią. Jeigu ne įbristi, tai bent 
žvilgtelėti į šį gražuolį. Nepavyko. 
Važiuojame vienu lauko keliuku 
link juodalksnių, už kurių spindi 
ežeras: stop! Važiuojame kitu. tre
čiu keliuku: visur stop' Privati že
mė, mokėk už tai. kad tavo auto
mobilis ja atriedėjo, kad tu ant jos 
stovi, arba ieškok tokios vietos 
(ežeras didelis), kur prie jo galima 
prieiti neprivatizuota žeme, paskui 
paežere paežere galėsi ateiti į šią 
smėlėtą pakrantę — ir maudykis į 
sveikatą. Ne vienas kilometras 
švendrynais, nendrynais, klam
piomis vietomis tave užgrūdins, o 
ir vieną kitą litą sutaupysi. 

Kadangi daug plaukiojau Me
telyje, tąkart ne viena, nė kita gali
mybe patekti prie Dusios nesusi-
gundžiau. greičiau tai buvo žur
nalistinis tyrimas, liudijantis, kad 
Lietuvoje labai sparčiai tveriamos 
tvoros, ypač gražiausiose vietose. 
O kurgi gali būti gražiau, jeigu ne 
prie ežero, upės arba upelio, pa
miškėje arba. dar geriau, paeže
res pušyne' Karštligiškai skuba
ma tas gražiausias vietas sutvar
kyti, kad jos dar gražesnes butų. 
tačiau ir aptverti, kad ne kiekvie
nas, atsiprašant, driskius kada 
panorėjęs landžiotų, išpuoselėtą 
žolytę tryptų Gnžusieji iš antalijų 
irkiprų. paaikčioję, nepamiršta pa
girti ir Lietuvos: kiek daug čia yra 
nuostabių vietų! Ir jie tūkstantj 
Katu teisūs. Tačiau, jeigu I 
koks pensininkas vokietis arba 
anglas o varganas lietuvis, tos 
vietos vis sunkiau tau pasiekia
mos, nebent Lietuvos televizijos 

laidoje ..Kelionės" gali 
jomis pasigrožėti. O jas 
apsitverti vis sunkiau 
net nevarganam lietu
viui, nes juk beveik 
viskas jau aptverta, 
išsidalinta, ..persikelta", i 
nepaisant budrios STT 
šefo akies, nepaisant 

priesaikų laikytis įstatymų, 
nepaisant "griežtų" nurodymų — 
netverti, nestatyti, nugriaut i . . . 

Geriau turėti daug draugų... 
Yra dar vienas būdas pasi

grožėti tomis nuostabiomis 
vietelėmis, nebūtinai perlipus per 
tvorą, nebūtinai paklojant pen
sininkui per daug apvalią sumelę. 
Reikia turėti bičiulių, draugų, kurie 
už tave ir apdairesni, ir turtinges
ni. Štai aš tą pačią savaitę kelias 
dienas praleidau nuostabioje so
dyboje prie ilgo. tarsi upė. ežero 
rytų Lietuvoje. Del suprantamų prie
žasčių neminėsiu nei ežero, nei 
kaimo pavadinimo, kuriame bičiu
lis tą sodybą gražina jau septynio
lika metų. Vien pavėsinė su milži
nišku stalu ir suolais ko verta' 
Vien židinys po atviru dangumi... 
Arba vaizdas nuo pirteles liepto į 
po kojomis tyvuliuojantį ežerą su 
..paprašaikų" gulbių šeimyna' Jei
gu ne tvora iki pat vandens, vis
kas teisėta ir gražu: apleista sody
ba paversta jaukumą ir jėgas tei
kiančia poilsiaviete aštuonių žmo
nių šeimynai, gyvenančiai mieste 
O tvoros... Tvoromis padalinta vi
sa paežere, visi taip ginasi nuo 
nekviestų svečių, prašalaičiui čia 
nėra kas veikti, nėra kaip patekti 
prie vandens. Beveik visas kai
mas (tuo pačiu ir ežeras) jau pa
siturinčių vilniečių rankose, tik ke
turios sodybos apleistos, aplūžu
sios, nes jose dar šeimininkauja 
paliegę senukai — kaimo senbu
viai. Su vienais teko ..pafilosofuo
ti" apie gyvenimą, net žoles triu
šiams atnešiau. I dvi lazdas pasirė
musi senute skundėsi netoliese 
gyvenančiu girtuokliu sūnumi ir 
maža pensija, pavydėjo dykine-
jantiems kaimynams, tačiau ne
norėjo ne girdėti, kad, pardavusi 
tuos paežeres arus. JI irgi galėtų 
soti dykinėti. Ką gi. tėvų palikimą 
parduos girtuoklis sūnus, o tie 
šimtai tūkstančių, gautų už vietą 
poilsiavietei, jo nepadarys nei tai

gų, nei turtingu... 
Pernai kitoje paežerėje viešėjau 

pas mokyklos dienų draugą jo 
dukros — naujosios lietuves — 
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JAV UETUVIA1 
Jaunos šeimos.. . 

Atkelta iš 1 psl. 

duoliai, su kuriais galima atlik
ti įvairias genetines manipu
liacijas. Darius norėjo savo 
vienaląsčių organizmų (mielių) 
genetikos žinias bei tyrimo 
metodus patyrinėti, pritaikyti 
ir praplėsti stuburiniuose gy
vūnuose. Žuvytė Zebrafish tuo 
laiku buvo vis daugiau ir daugiau 
populiarumo įgyjantis stuburinių 
modelis. Žinoma, nuo žmogaus 
žuvytė žymiai toliau nei pelė, 
bet labai palankus modelis tirti 
pagrindinius ankstyvo vysty
mosi mechanizmus. Dariui, 
mielių genetikoje pripratusiam 
prie greito tempo, žuvis impo
navo savo greitu embrioniniu 
vystymusi: nuo apvaisinto 
kiaušinio iki visus organus tu
rinčio žuveliuko praeina tik 24 
valandos! Tad, žinodami, ką no
rime daryti, turėjome susirasti 
miestą, kuriame būtų įsikūru
sios šio skirtingo profilio labo
ratorijos, ir kurioms reikėtų, 
taip vadinamų, „postdoc'u". Iš
siuntėme užklausimus, buvome 
pakviesti interviu į Seattle'ą, 
San Francisco ir Minneapol'į. 

AMERIKA 

Pasirinkome Minnesotos uni
versitetą. Be įdomaus darbo, 
abiems buvo pasiūlyta finan
suojama vieta. Kitose vietose vie
nam iš mūsų būtų reikėję pra
šyti stipendijos, o tai gana rizi
kinga — Lietuvos piliečiams 
buvo nedaug prieinamų mokslą 
remiančių, fondų Taip ir atsira
dome Minnesotoje. 
Kokia Lietuvai praktinė Jūsų 
darbų vertė? 

Lietuva tiesioginės praktinės 
naudos iš mūsų darbų neturi: mes 
netiriame vien Lietuvai būdin
gų problemų. Ryšių su Lietuvos 
mokslininkais nenutraukiame. 
Susiklosčius palankesnėms są
lygoms, tikimės pradėti bendradar
biauti su Lietuvos mokslininkais, 
pamąstome ir apie grįžimą į 
Lietuvą, kur norėtume tęsti moks
linę veiklą. 
Jūsų specialybes labai įdomios 
ir begalo reikalingos žmonijai. 
Ar reikia būti labai kantriam, 
dirbant tokios pakraipos mok
slinį darbą? 
Ačiū už mūsų specialybių pri

pažinimą. Kantrybės, kaip ir 
daugelyje kitų darbų, mūsų 

darbe, be abejo, reikia, bet dar 
labiau yra reikalinga tolerancija 
nesėkmėms... Manau, ne vienas 
mokslininkas pripažins, kad ne
maža dalis dienų baigiasi ne tik 
kad „be rezultatų", bet vieno
kia ar kitokia nesėkme: ar me
todas nesuveike, a r hipotezė 
neteisinga, ar gyvūnai nebendra
darbiauja... O jei tokioje nesėkmių 
rutinoje užsibūni ilgiau — ka
muoja neviltis. Na, bet suži
bus nors ir mažiausiai viltelei, 
kad tai, ką darai atrodo „vei
kia" ir „kažkas iš to išeūia" — la
bai greitai užmiršti savo kan
čias ir vėl neri strimagalviais į 
ateit ies sėkmių ir nesėkmių 
virtinę... 
Ar jūs žinomi mokslo pasaulyje? 

Iš daktarinių studijų esame 
parašę po kelis straipsnius, ku
rie išspausdinti geruose tarp
taut in iuose mokslinių publi
kacijų žurnaluose. Straipsnis — 
vos ne vienintelis mokslininko pro
duktyvumo įrodymas. Be jų būtų 
gana sunku. 

LAISVALAIKIS 

Šokate Minnesotos „Vėjavoje"... 
Lietuvoje dainavau VU an

samblio chore... Norintiems lan
kyti VU ansamblį, būdavo (tik
riausiai ir tebėra) didelė atran
ka. Kadangi savo gyvenime nei 
baleto, nei pramoginių šokių 
nebuvau lankiusi, tai į šokių 
grupę ir nepretendavau (supra
timo neturėjau, kas tas „dvigu
bas" ar „puspolkė" ir pan.). Dai
nuoti, — visai kas kita. Kiek 
prisimenu, tiek ir dainuoju — 
gimiau labai dainingoje gimi
nėje. Na, o lietuviškus šokius 
ypač pamėgau studentavimo 
metais, kai Lietuva kvėpavo at
gimimu ir buvo rengiama daug 
įvairių etnografinių vakarėlių. 
Mokyklos laikais nebuvo laiko 
šokti, ma t laisvalaikis buvo už
pildytas muzikos mokykla. Džiau
giuosi, kad atvykus į Minne
sota, j a u po metų, viena buvusi 
VU ansamblio šokėja Jurgita 
Matulienė, subūrė mūsų da
bartinę „Vėjavą". Žodis „Vėja-
va" — vartojamas Klaipėdos kraš
te, ir apibūdina vėjo sūkurius a r 
pan. Mums j is labai patiko, 
mat, labai atspindi kolektyvo 
dvasią — vikrūs, audringi ir 
jauni širdyse. Darius pritaria 
mano dalyvavimui „Vėjavoje", 
bet pats nusprendė nedalyvau
ti, nors mums ir t rūksta vyrų-

Aistė ir Aurimas Balčiūnai sekvojų miške Nuotrauka iš asmeninio albumo 

šokėjų. Darius nie
kada „nemirė" dėl 
šokių, nors šokėjas 
iš jo būtų geras, be to 
į š o k i ų repeticijas 
nesinorėjo „t įst i 
savo vaikų, nes jos 
vyksta darbo dieno
mis, vakarais. Da
r ius mielai „iškei
čia" šokius į krepši
nį Minnesotos lietu
vių „Uodų" koman
doje. Vasarą krep
šinį ir šokius pakei
čiame mišriu tink
liniu: dažnai susi
renkame kur netoli N u o , r : A i s t ė Balčiūnaitė 
ežero prie žaidimų D u m o 

aikštelės, kad suaugę galėtų 
žaisti tinklinį, o vaikučiai irgi 
per daug nenuobodžiautų. 
Mėgstate keliauti... 

Tikrai, keliauti mėgstame. 
Kelionių iniciatorius ir planuo
tojas — Darius. J is netingi iš
studijuoti žemėlapį, mylių bei 
valandų t ikslumu suplanuoti 
maršrutą, užsakyti viešbučius 
a r stovyklavietes i r pan. Aš 
, ,atidirbinėju'" smulkmenas : 
da ik tus kelionei... Man sun
kiausiai yra išsiruošti. Bet būtų 
liūdniausia vienoje vietoje sė
dėti. Visos Amerikos dar, toli 
gražu, nesame išmaišę. Šaunu 
būtų, bet didžiausia kliūtis — 
pinigai (tai naujiena!), o ir atosto
gų neturime per daug. Per tre
jus metus JAV buvome tik vie
noje rimtesnėje dviejų savaičių 
kelionėje praeitais metais. Ap
lankėme Grand Canyon. Bryce 
Canyon, Zion National Park, su
akmenėjusį Sekvojų mišką, LA, 
įskai tant Disneyland, Las Ve-
gas. Salt Lake City. Buvo labai 
intensyvi ir labai įspūdinga ke
lionė. Važiavome automobiliu ir 
iš viso „sukorėme" apie 5000 
mylių. Šių metų rugsėjo antroje 
pusėje žadame aplankyti Yel-
lowstone, Glacier Nat ional 
Park ir t.t. 

M N K P * 

Iš šeimos asmeninio al-

geno rezultatas. Manoma, kad 
tai lemia bent kelių genų ati
t inkamą kombinaciją. Nors 
kiekvienas žmogus ir turi tuos 
pačius genus, bet dauguma jų 
truputį skiriasi, už tai ir nesame 
visi vienodi. Šeimos, kur šios ligos 
yra dažnesnės, paprasčiausiai 
yra „praturt intos" tais genų 
skirtumais, kuriuos kartu su
dėjus tur t ingu nebesijauti... 
Taip ir su sociopatija. Yra ge
netinio paveldimumo kompo
nentas , bet vėlgi, ne vienas 
genas. Na, o aplinkos įtaka, 
manau, čia ypač svarbi. Taip 
pat, kaip ir „gydytojų", ar „mo
kytojų" dinastijose. Šnekant 
apie genų ir aplinkos bendro 
veikimo savybes, mokslininkai 
naudoja terminą — „paveldi
mas polinkis". Tai reiškia, kad 
esant atitinkamoms sąlygoms, 
šis „polinkis" gali pasireikšti. 

LIETUVYBĖ 

Nuotraukoje šokėjai iš ..Žaibo" Madison.VVI ,(iš dešines) 
Debbie Kmet2 ipirrną kartą šventėje), Fay Schonemann. 
Nijole Semenaite-Ftzwiter (0Hy*«^šventėsertc 1992m)su 
anūku Ancfrovv E;zwiier. Jemfer Neringa Šalnaite. Wmn 
Collms Jvainakalbe, jvainataute grupe, daugiausiai šokėjų 
- lietuvių kilmes Vadove — Asta Šepetyte 

ATSAKYMAI DILETANTUI 

Skaičiau, kad Lietuva tikrins 
kokius genetiškai paveiktus 
produktus pirks prekybininkai 
ir pasiūlys pirkėjams. Juk rei
kia daug laiko, patikrinti jų poveikį 
žmogui — kenkia ar ne. 

Mano nuomone, tai dažnai 
būna per daug išpūsta... Labiau 
mane gąsdina chemikalų per
teklius maiste, kuris, neabejo
t inai , turi didelį ir ilgalaikį po
veikį organizmui. Galima sa
kyti, kad ir kiaulė, žmogaus at
žvilgiu, yra genetiškai modifi
kuotas organizmas. Bet žmonių 
istorijoje dar negirdėjau, kad 
kas dėl to kiaule pavirstų... Ži
noma, būtina žinoti, ką valgai 
ir ką augini, kad šiek tiek kon
troliuotumėme. 
Neseniai teko išgirsti apie 
sociopatijos geno paveldimumą: 
jei senelis buvo vagis, tėvas — 
vagis, tai vaikui jau įgimtas so
ciopatijos genas — vogti. Ar 
teisingai viską supratau? 

Manau, kad jei taip viskas 
būtų paprasta, — jau būtų ir 
genų terapija įsibėgėjusi šiam 
genui. Kai šnekam apie šeimo
je persiduodančias savybes, vi
sų pirma, labai daug tyrimų 
reikia atlikti aiškinantis, a r tos 
savybės yra įtakojamos bendrų 
genų, ar — bendros aplinkos. 
Šizofrenija — labai dažnai „puo
la" šeimas. Labai daug studijų 
atl ikta. Išvada — genetinis pa
veldimumas akivaizdus, bet ne 
vien tai . Aplinkos poveikis 
(koks konkrečiai — neaišku) ir
gi akivaizdus Kalbant apie ge
netinį paveldimumą — tai nėra 
taip paprasta. Dauguma labai 
paplitusių ligų, kaip minėta ši
zofrenija, depresija, diabetas, 
išsėtine sklerozė ir t.t. yra, iš 
dalies, paveldimos, bet, anaip
tol, nėra tik vieno sujaukto 

Jei nori išsaugoti lietuvių 
kalbą, turi namuose kalbėti tik 
lietuviškai. 

Visiškai sutinku. Tokia pas 
mus ir yra tvarka. Kol kas iš vi
sų Minnesotos lietuvių vaikų, 
mūsų vaikų lietuvių kalba yra 
vos ne geriausia... Nors anglų 
kalbos įtaka akivaizdi. Turint 
galvoje, kad jie 10 iš 15 valandų 
savo judraus gyvenimo per die
ną praleidžia intensyviai ben
draudami anglų kalba, reikia 
tik džiaugtis, kad jie dar suge
ba lietuviškai, kad ir su šiokiu 
tokiu akcentėliu, šnekėti. Mūsų 
vaikus kalbėti lietuviškai la
biausiai skat ina supratimas, 
kad jie, mokėdami dvi kalbas, 
j au yra „dvigubai" pranašesni 
už vienakalbius. O ypač džiau
giasi, galėdami naudoti „slaptą 
šneką" darželyje. Švedijoje ga
lėjome džiaugtis ilgalaikiais 
senelių pasisvečiavimais. Šioje 
šalyje mūsų niekas nelepina. 
Dariaus tėvai dar pasisvečiuo
ja, o mano tėvams, dėl amžiaus, 
tokia kelionė jau per sunki. Na, 
o mums visiems atostogėlėms į 
Lietuvą skristi — tų nelemtų 
velnio vaisių — pinigų, neper-
teklius neleidžia. Kad taip ta 
Lietuva arčiau būtų!.. Niekas 
prievarta, mūsų, trečiabangių, į 
svetimas šalis neištrėmė, tad 
nėra ko čia daug skųstis, jog 
vaikai nutautėją. Jau tai, kad į 
kitą šalį išlėkėm — suteikia 
jiems prielaidą nutautėti, nes 
tai buvo ne jų pasirinkimas. 
Čia jiems gyventi ir džiaugtis, 
kol padoriais žmonėmis išaugs 
— tuo ir džiaukimės... 

Aistė puikai skaito ir šneka 
lietuviškai, Aurimas šneka ir 
lietuviškas raides pažįsta (skai
tyti dar sunkoka). Aš lankau 
tautinių šokių kolektyvą, ben
drauju su lietuviais, vaikai Lie
tuvą kaip didžiausią turtą mi
ni. O ir apie sugrįžimą į Lie
tuvą neretai pagalvojam, skir
tingai, negu daugelis lietuvių 
šioje šalyje... 
Ačiū už pokalbį. Sėkmės visai 
jūsų šeimai. 

Kalbino Ligija Tautkuvienė 

SĄSAJOS 

BALTIJOS 
KELIAS 
Dr. Dalia Kairiūkštiene 

Tada, prieš penkiolika metų 
lietuviai stovėjo Baltijos kelyje 
— pasitikintys, tvirti, skraidi
nami svaiginančios laisvės idė
jos. Plazdėjo trispalvės, iš krū
tinių liejosi laisvės daina. Su
sikibę rankomis, Lietuvos žmo
nės žvelgė į Vakarus, tikėdami 
Tėvynės laisve ir ateitimi. Ne 
vienas ir ne du buvo pasiryžę 
aukotis, kad Lietuva būtų lais
va ir nepriklausoma, kad ženg
tų į priekį kartu su Vakarų ša
limis. 

Kokios lietuvių nuotaikos 
šiandien? Žemiau pateikiame 
žiupsnelį paredaguotų skaity
tojų atsiliepimų į Internete 
skelbtą straipsnį apie Baltijos 
kelio sukaktį („Baltijos kelio" 
jubiliejus bus paminėtas trijose 
valstybėse. DELFI, 2004 m. 
rugpjūčio 6 d.). 

* * * *** *** 

Taip, buvo laikai, kada buvo
me vieningi... 

Būtų šaunu, jei šiandien kiek
vienas galėtų atsistoti į tą vie
tą, kur tuomet buvo, ir jei vėl iš
gyventų tai, ką išgyveno tada... 

Buvau ten, stovėjau kartu su 
visais, ir tuo džiaugiuosi. Prisi
menu, kaip iš malūnsparnių gė
les mėtė. Gražu buvo. O kas da-

Mes iš Texas (1) 
Atkelta iš 1 psl. 

nie sutikau ne golfo aikštelėje, 
kaip jis tau pripasakojo (jis ir 
pats nelabai daug ką nutuokia 
apie golfą, nors kas tiesa, tai 
tiesa — „chip" iš tikrųjų yra vienas 
iš golfo žaidimo terminų). Mano 
pravardė su tuo nesusijusi. Pri
pažįstu, kad mano geriausias 
draugas Bemard — geras pokš
tininkas, pasakorius. Šio jo ta
lento dėka ir atsirado bendruo
menės laikraštėlis „Labas". 
Tikrovėje mes su Bernard pir
mą kartą susitikom po to, kai 
jis man vieną vakarą į namus 
paskambino telefonu ir už
klausė ar jis su sūnum Vytau
tu galėtų užeiti pas mus į na
mus. Jo sūnus norėjo pasikal
bėti su mano dukra Darcy, kuri 
tuo metu tapo JAV tinklinio 
olimpinės rinktinės nare ir tu
rėjo išvykti su komanda varžy
boms į Naująją Zelandiją. 'Vytau
tas mokėsi aukštojoje mokykloje, 
ir tą pokalbį norėjo pate ikt i 
kaip įdomią namų darbų už-

MŪSŲ JAUNIMAS 

rosi dabar?.. 
Tada tautos prie Baltijos iš 

tiesų nustebino pasaulį. O po to, 
dalis visuomenės ėmė degra
duoti. Tas procesas tebevyksta. 
Matoma plika akimi... 

Po Baltijos kelio tauta patikė
jo Nepriklausomybe. Signata
ra i -sklypininką i -kyšininką i 
visą, kas šventa, išniekino. Ar 
dar neatėjo laikas keltis? Tada sa
kėme — „stop" rusų tankams, da
bar atėjo laikas pasakyti „stop 
visokiems neokolaborantams ir 
neokomunistams. Gana kvailinti 
tautą. Reikia leisti jai gyventi 
pagal demokratijos principus, 
diegti aukštą moralę. 

Nušvilpė mums mūsų išsva
jotą laisvę. Komunistpalaikiai 
susižėrė ką galėjo. Ne kitaip el
gėsi ir kai kurie Sąjūdžio veikė
jai. Gal ir einam po truputį į 
laisvę, bet kol Seime sėdi da
bartiniai seimūnai, aišku, kad 
nieko nebus. Kada atsibus tau
ta, kada pramerks akis prasi
gėrę buvę kolchozninkai, gal ta
da atsiras koks vilties spindu
lėlis. 

Tie laikai niekada neišsitrins 
iš atminties. Laisvės idėja buvo 
ir bus amžina. Nors šiandien 
siautėja įžūlūs valdininkai ir 
visokio plauko valdžios gro
buonys, manau, ateis laikas, 
kada su visais jais susitvar
kysime. 

Būtų gerai, jei šį rudenį, spa
lio mėnesį, pademonstruotume 
savo drąsą, valią, ryžtą ir pa-

duotį. Nuo to laiko, kai jie abu 
apsilankė mūsų namuose, mes 
su Bernard ir tapome geriau
siais draugais. 

Pravardę „Chip" man „įdėjo" 
iš Lietuvos kilusi mano močiutė. 
Dokumentuose įrašyta: May 
Ursula Lazauskas. Kadangi kai 
aš gimiau, buvau nepaprastai 
panašus į savo tėvą, kurio pa
vardė irgi buvo Peter Lazaus
kas. (Angliškai vienas iš išsi
reiškimų, reiškiantis, kad vai
kas nepaprastai panašus į tėvą, 
yra „to be a chip off the old 
block". Lietuviškai vienas iš 
atitikmenų būtų maždaug: 
„kaip iš akies trauktas tėvas"— 
Z. M. ). Golfo žaidime „chip" 
yra — smūgis golfo lazda, kada 
žaidėjas smogia į kamuoliuką, 
kuris atsidūręs labai netoli 
aikštelės dalies, vadinamos 
„the green". Kamuoliukas tada 
lekia aukštyn, gana nedidelį 
nuotolį į tą „green" teritoriją. 
Ką gi, tikiuosi, kad tai pakan
kamai gerai paaiškina žodžio 
„chip" reikšmę ir kai ką pasako 
apie mano draugo talentą. . . 

Bus daugiau 

siektume, kad Lietuvos Res
publikos Seime neliktų nė vie
no korumpuoto Seimo nario ir 
nė vienos partijos, išauginusios 
tokius narius. Tai būtų geriau
sias būdas pagerbti Baltijos ke
lio sukaktį. 

Kad prie rusų buvo daug ge
riau, žino net tie, kurie gimę 
jau po vadinamosios „Nepri
klausomybės". 

Negaliu be ašarų žiūrėti į tų 
laikų nuotraukas. Baltijos kelias, 
jauna seselė ant brolio pečių 
prie tuometinio Telegrafo, o 
prieš juos — kareiviai su šal
mais ir lazdomis. Kokia buvo 
nuotaika, koks begalinis pasi
tikėjimas vienas kitu ir visais, 
Lietuvoje gyvenančiais! Perga
lės nuojauta buvo apėmusi vi
sus. Koks buvo tikėjimas, kad 
mes, tokie šaunūs, visi draugiš
kai diržus susiveršime, bendrai 
į darbą kibsime, gražiai sut
varkysime savo ūkį ir kad su
žydės visa Lietuva! Mūsų ma
žytis kraštas taps gražiausiu 
gintarėliu, visi piliečiai bus 
vienodai gerbiami, vertinami ir 
kiekvienas dorai atliks savo 
pareigas... 

Sveikiname medicinos daktarą Gytį Vygantą su G I M T A D I E N I U ! 
G e r o s klot ies j auname gyven ime, ge ro s k r y d ž i o ! 
Nuotr Gytis su tėveliu, oftalmologijos dr. Mindaugu Vygantu, prie ligo
ninės, kurioje jis atliks vienerių metų rezidentūrą. Gytis jgijo dvi spe
cialybes MBA ir MD. Po rezidentūros jaunuolis žada pasukti biznio 
administravimo keliu. 

įMiciulyste 
REDAKCIJA 

LIGIJA TAUTKUVIENĖ 
redaktorė 

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 
žurnalistė 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Li'etuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ - MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

ALVYDA GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GIEDRIMAS 
www. Lithuanet.com 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

ADOMAS TAITKLS 
dizaineris 

Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500 

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

Rašyti adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago, IL. 60629 

arba: PO.BOX4102 
VVheaton, IL. 60189 

elektroninis paštas 
bičiulyste @ draugas org 
bičiulyste @aol com 

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

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

. metams — $80. 
V. y 

http://Lithuanet.com


Žvilgsnis į ežerą... 
Atkelta iš 1 psl. 

medinėje švendrėm dengtoje vilo
je, iš naujutėlaičių storų rąstų su
ręstoje tikrų tikriausiame pušyne, 
kur net grybai auga, kur takas iki 
vandens apšviečiamas automa
tiškai užsidegančiomis lempomis, 
kur brangi metalinė tvora net j van
denį jsibridusi, kur nuolatos gyve
na sargas su rotveileriu... Tokį 
įdomų, modernišką medinį pas
tatą natūroje mačiau pirmą kartą. 

Gražėja visa Lietuva 
Gražėja ne tik Vilnius, gražėja 

visa Lietuva, ypač tos jos vietos, 
kurios ir taip labai gražios. Ir tuo 
pačiu, mažėja galimybė į jas pa
tekti, įvairios paskirties parkai, 
draustiniai turi savo taisykles, ta
čiau jos, kaip tas stulpas, kurį ga
lima apeiti: laužomos, pamina

mos, jų nepaisoma. Pinigai, ry
šiai, valdžia peržengia bet kokius 
barjerus. Kažin, ar Seimo narys 
Kazys Bobelis vis dar moka bau
das už ne vietoje prie vandens 
pastatytą tvorą? Tikriausiai jau 
nebe. Neteisėtai pastatytos tvo
ros, kuriomis dar neseniai taip pik-
tinomės, jau darosi įprastas 
reiškinys. Pripratome, ypač jeigu 
patys tų tvorų privalumais naudo
jamės, kaip, pavyzdžiui, aš, nese
niai taip gerai jautęsis bičiulio 
paežerėje. Visai kas kita man tvo
ra prie Dusios ežero, kur bičiulių 
aš neturiu. 

Mažėja, sparčiai mažėja gali
mybės poilsiauti nuo ser.o popu
liariose vietose. Atvažiuoji prie 
vandens telkinio, kur kadaise bu
vai išmetęs baidarės inkarą, o ten 
jau tvora aptvertas prabangus rū
mas dunkso, tranki muzika pa

ežerės ramybę drumsčia, paukš
telių čiulbesį, pušų ošimą stelbia. 
Gal, iš dalies, todėl Palangos gy
ventojai, visokių paslaugų tiekėjai 
ir, žinoma, vagys džiaugiasi neat
sidžiaugia, kad antrą rugpjūčio 
savaitgalį prie jūros „ilsėjosi" koks 
milijonas. ,,Kur pasaulyje dar to
kių keistuolių rasi kaip Lietuvoje: 
iki Palangos iš Vilniaus važiuoti 
remontuojama užgrūsta autostra
da — 5 valandos, o paskui stum
dytis pliaže tarp subiningų mo
teriškių bei spiegiančių vaikų, 
maudytis primyžtame iki kraštų 
vandenyje ir visur kęsti triukšmą. 
Rusiškas ..blatnasis" popsas, ma
šalai, prastas maistas, kosminės 
kainos ir žmonės, žmonės, žmo
nės..." (iš „Lietuvos ryto"). 

O gal jie ne tik keistuoliai? Gal 
tiesiog bijo perlipti per tvorą į 
neprimyžtą ežerą? Gal išpuoselė-

Ačiū BALF'o 
savanoriams 

Šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 5-
ojo BALF'o skyriaus savanoriai 
sugužėjo į „Draugo" kiemą. Ne
trukus čia įriedėjo ir nedidelis 
krovininis automobilis iki „au
sų" prikrautas maišų su gėrybė
mis. Jos bus atrinktos, surūšiuo
tos, sudėtos į dėžes ir keliaus į 
Lietuvą. Žmonėms, kurie lau
kia, kurie gauna tas dovanas-
siuntinukus, nematomas darbš
čiųjų savanorių darbas. O jų 
daugumą sudaro nepavargs
tantys išeivijos pensininkai. 
Tiesa, pasitaiko ir vienas kitas 
trečiabangis, kaip prašė para
šyti talkininkas Vytas Senda, 
kilęs nuo Punsko. Sigitas Gū
dis, buvęs Čikagos li tuanis
tinės mokyklos mokytojas, bene 
jauniausias šioje kompanijoje, į 
mano klausimą — kodėl dirbi šį 
darbą? — atsakė trumpai — 
reikia! Aldona ir Vitalis Lekec-
kai neskaičiuoja kelinti metai 
talkina BALF'ui. — Išėjęs į 
pensiją turiu daugiau laiko, — 
sako Vitalis. Aldona jam antri
na: „ Tarp žmonių pabūname ir 
gerą darbą padarome. Juk pa
dedame saviems". — Milda 
Vieraitienė su vyru Zenonu jau 
talkininkauja jau treji metai. Šį 
kartą Joana ir Gintaras Rama
nauskai talkon atvyko su anū-

Nuotr.: Kastu tė Venckutė - BALF'o rašt inės darbuotoja i r Aleksas 
Kikilas su gautomis gėrybėmis. 

ku Davidu, kuris , nors ir ne
kalba lietuviškai, bet daug ką 
supranta . Dalyvaudamas tokio
je talkoje dar daugiau supras 
ateityje, kai gal ir jo bus papra
šyta padėti . . . Na, o visus sujun
gia, sukviečia, suranda, kas tą 
dieną nori paaukoti labdarai , 
padalinio vadas, triukšminga
sis Aleksas Kikilas. — Tik ne
sumaišyk, neparašyk ..Kirki
las", — juokias i Aleksas ir 
priduria — kai viską iškrausi
me, vyksime ,.Seklyčion" — pa
vaišinsiu visus pietumis (nors 
taip BALF'as atsidėkoja sava
noriams). Šitą siuntą atsivežė-

Sušhęs.sup'ukęs. bet linksmas Sigi-
tas Gūdis. 

me iš Clarendon anglikonų pa
rapijos. Hinsdale miestelio. 
Mes turime penkias dideles vie
tas , iš kur gauname labdarą ir 
dar keletą smulkių. BALF'ui 
talkinu gal aštunti, gal devinti 
metai". 

Pirmadienį (08.16) Aleksas Ki
kilas atvežė 400 dėžučių „Aspi-
rin'o" iš „VVallgreens". Viskas 
— Lietuvai. Ačiū nepavargs-
tant iems talkininkams! 

• ^ ^ R 

Nuotr: I ę. (iš kairės) Milda Vieraitienė, Gintaras Ramanauskas. David Ra
manauskas, Vitalis Lekeckas. Aldona Lekeckienė, Aleksas Kikilas: II e. Vy
tautas Stanevičius. Algirdas Čepėnas. Joana Ramanauskienė. Sigitas Gūdis: 
Stovi automobilyje: Vytautas Senda, Zenonas Vieraitis. Trūksta Petro 
Juodviršio. 

Nuotr.: nedidelis automobilis, pilnas 
gėrybių Lietuvai. 

Tekstas ir nuotr. 
L ig i jos Tautkuvienės 
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ta kaimo sodyba jiems dar bran
giau kainuotų? O čia, vis dėlto, iš 
savo buto niekur nosies neiš-
kišančiam kaimynui gali pasakyti: 
„llsėjausi Palangoje!" 

Kazokiškių sąvartyno smarvė 
Bala nematė tų keistuolių! Me

tas paliesti kitą labai opią proble
mą, kuri šiek tiek siejasi su gra
žiose vietose teisėtai ir neteisėtai 
pastatytomis ir tebestatomomis vi
lomis. Taip, omenyje turiu pasta
ruoju metu pagarsėjusias Kazo
kiškes. Dar visai neseniai retas 
vilnietis, juo labiau, retas tolimes
nių vietų gyventojas, žinojo, kur 
toks kaimas yra. Dabar, neabejo
ju, net jūs, užjūrio tautiečiai, jau 
žinote, kad Kazokiškių kaimas 
„visai šalia" garsiosios Kernavės, 
kad būtent Kernavei jis gali būti 
tiesiog pragaištingas, jeigu ten 

bus leista statyti sąvartyną. 
Esu didelis Kernavės patriotas, 

todėl pradžioje ne juokais su
sirūpinau: kas, kada ir kodėl su
galvojo šalia tokios šventos vietos 
statyti smarvę skleidžiantį mons
trą — šiukšlių kalną? Kada sugal
vojo? Pasirodo, prieš ketverius 
metus, kai dabartinis prezidentas 
Valdas Adamkus buvo tik įpusėjęs 
pirmąją prezidento kadenciją. To
dėl labai keista, kad jis, žinomas ir 
kaip gamtosaugininkas, tik dabar 
pasipiktino šia statyba, kai investi
cijos į ją (projektiniams ir techni
niams dokumentams parengti) jau 
sudaro apie 3.6 mln. litų. 

Žmogiškasis veiksnys 
Kodėl prezidentas, neįsigilinęs, 

pirmiausia užtraukė populistinę 
giesmelę, o tik paskui pagalvojo? 
Kodėl visuomenė buvo dezinfor

muojama? Juk nuo Kernavės iki 
Kazokiškių — 9 kilometrai, kai
mas kitapus Neries, taigi ne visai 
šalia Kernavės. ..Kernavėje, už 9 
kilometrų, kvapas bus vienas. Są
vartyne bus kitas". — sakė prem
jeras Algirdas Brazauskas. Lietu
va neturi Rusijos platybių, kur 
šimtus kilometrų nesutiksi ne vie
no žmogaus. Užtat Lietuva, ypač 
aplink Vilnių, turi daug prabangių 
vilų, priklausančių įtakingiems 
žmonėms — štai kur šuo pakas
tas. Ne Kazokiškių kaimo gyven
tojų gerovė parūpo Jo Eksce
lencijai ir kitiems sąvartyno prie
šininkams, ne kvapas prie istori
jos ir archeologijos paminklo. 
Spaudoje matėme tų vilų nuot
raukas, suprantame, kad net mo
derniškas, pavyzdinis sąvartynas 
negali džiuginti jų savininkų. Tai 
kas, kad Lietuva patirs didžiulių 

nuostolių, jeigu statyba bus 
sustabdyta ir perkelta į kitą vietą. 
Tai kas, kad Lietuva iki 2008 metų 
Europos Sąjungai yra įsipareigo
jusi sutvarkyti visus sąvartynus, 
kurių vien Vilniaus apskrityje 
dabar — 125. Tai kas, kad Ka
zokiškių sąvartynas, atitinkantis 
Europos Sąjungos reikalavimus, 
jau galėtų veikti po pusantrų me
tų. Nesvarbu ir tai, kad artimiau
sias atstumas iki kelio, jungiančio 
Trakus ir Kernavę — daugiau 
kaip 4 kilometrai, o Vilniaus-
Kernaves kelią nuo sąvartyno 
vietos skiria 7.5 kilometro. 

Tačiau negi atskleisi tikrąsias 
nevalstybiško požiūrio priežastis! 
Geriau spekuliuoti patriotiniais 
jausmais ir „žmogiškuoju veiks
niu". Senoji Kernavė ir Kazokiškių 
gyventojai tam labiausiai tinka. 

JAV LIETUVIAI 

Skanus maistas padeda pokyliui 
Ne taip seniai teko dalyvauti 

vienose lietuvių vestuvėse. Žinia, 
mes, trečios bangos lietuviai, vi
sais laikais mėgome, kad ant 
šventinio stalo valgių netrūktų, 
kad tas stalas, ypač maistas, 
būtų gražiai papuoštas. Žinoma, 
ir maistas turėjo ir turi būti ska
nus. Jei jis skanus — didelė tiki
mybė, kad pokylis ar vaišės bus 
pavykusios. Nieko naujo nepa
sakysiu, jei tvirtinsiu, kad lietuvės 
šeimininkės moka gaminti valgį ir 
gamina skaniai, jei netingi. Ame
rikoje, būdami vis labiau ir labiau 
užimti, stengiamės dirbti tik tuos 
darbus, kuriems turime laiko. Na, 
o vestuves, krikštynas, gimtadie
nius, vardadienius, šermenų pie
tus, patikime tiems, kurie spe
cializuojasi šiame versle. Tokių, 
bent jau Čikagoje, netrūksta. Tik 
ar visi skaniai gamina, ar lietu
viams priimtini — skonio, pa-
sinnkimo dalykas. 

Taigi, pokylyje maistas, jei jau 
burnoj netirpo, tai ir neužsiiaikė. 
Visi ragavo, gardžiavosi, net 
čepsėjo, vienas kitam siūlydami 
— paragauk šitos silkės su gry
bais, o tu paragauk štai šitų 
salotų. Išties, pasirinkimas šaltų 
užkandžių buvo didžiulis. Silkes 
pati išragavau — gal kelių rūšių. 
Mišrainių irgi tiek pat. Gal buvo ir 
daugiau. Žuvis, mėsos užkan
dėliai. O kur dar alaus mėgėjų 
baras?! Ir šalia alaus ne tik čes
naku ištrinta, pakepinta duonelė 
— dar visokių užkandėlių. Karšti 
patiekalai buvo kelių rūšių. Pa
tarnavimas puikus: tušti indai ant 
stalų neužsistovėjo. Desertui — 
burnoj tirpstantys vestuvių tortai. 
Viskas patiekta gražiai, kultū
ringai. Smalsumo genama nu
slinkau į virtuvę (vestuvės vyko Či
kagos Jaunimo centre, kur mes 
visi jaučiamės, kaip savo na
muose). Prie ouodų darbavosi 
pagrindinė šeimininkė Irma Ruz
gienė. Šiame versle darbuojasi 
visa šeima — dukra, sūnus ir 
vyras. Kiekvienas turi savo parei-

impiada 
Ll 896 

iki2004 

BIRG & MF.LTSER iVizos Bavarijos 
A T T O B N E Y S 

www bmlaw.com 

ADVOKATAS 
SJ darbo vizos Ė D.U.I 

ir visi ^imigracijos 

klausimai. 
12 metų imigracijos biznyje! 
570 LAKE COOK ROAD. SUITE 318. DEERFIELD, IL 60015 

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

Italijos krepšinio rinktines ir Bolonijos „Skioper" snaperis Giartuca Basile 
dienraščiui „La Gazzetta dello Sporf sake tikįs, kad ohmpnį auksą laimes 
Lietuva. ,,Su Bulleri susilažinome. Jis sako. kad čempionais taps ar-
gentimečiai, aš manau — lietuviai. Tai labai stipri, aukšta komanda. 
Gali daryti ,,masinius keitimus. Keista komanda, bet pati stipriausia. 
Sidabrą laimės Argentina, bronzą — JAV", — sake Basile. Rugpjūčio 
17 d., kai jau bus išspausdintas šis laikraščio numeris, Lietuvos 
krepšininkai susitiks su Puerto Rico komanda. Sėkmės! 

Atėnų organizacinis komitetas (ATHOC) pranešė, kad spaudos 
kaimelyje olimpiados dienomis gyvena apie 1 tūkst 600 žurnalistų. 

Lietuvos plaukikai šauniai jvakė 4x100 m estafetę—11 vieta, rezul
tatu: 3 min. 19 28. Sidnėjaus olimpiadoje mūsų sportininkai šioje rung
tyje buvo 16-ti Aukso medalius iškovojo beveik nežinoma Pietų 
Afrikos komanda, pasiekusi naują pasaulio rekordą 3 mm. 13.17.; Ilv. 
— Niderlandai. 11 Iv. — JAV, IVv. — Rusija 

Paskutinės žinios iš Atėnų (rugpjūčio 16d iki vidurdienio): daugiau
siai aukso medalių iškovo Kinija — 6. Rusija — 1 

Fechtavime. Sidnėjaus olimpiados nugalėtoja, vengre T.Nagy vėl 
iškovoio ohmptnj auksą 

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka numatė savo ša
lies sportininkams planą — parvežti 25 olimpinius medalius... 

gas. Šeima spe
cializuojasi ga
minti maistą įvai
rioms progoms, 
pradedant maža 
šeimynine švente, 
pikniku gamtoje ar 
dideliu pokyl iu. 

Penki mėnesiai, 
kaip Irma su 24 
metų sūnumi Mar
tynu perpirko 
krautuvę „Venta" 
Lemonte. 

Irmos pagamin
tas maistas po
kyliui, palyginti, 
nebrangus. Nė 
viename restora
ne už tokią kainą 
vienam žmogui, 
n e p a s i v a i š i n s i . 
Nuėjęs į geresnj 
restoraną, be 50-
60 dolerių vienam žmogui, ne
išeisi. Arba, būsi nei pavalgęs, 
nei ko nors išgėręs. 

Apsilankiau ir parduotuvėje. 
Kuo skiriasi ši nuo kitos, tokios 
pačios lietuviškos? Kažko neiš-
rasi — tokios pačios prekės, kaip 
ir kitoje lietuviškoje parduotuvėje. 
Kaip sako Irma, stengiasi, kad ir 
amerikiečiai čia surastų ko pa
geidauja. Viduje — erdvios patal
pos, čia galima užvalgyti, laik
raštį paskaityti. Čia galima ir „Bi
čiulystės" naujausią numerį nu
sipirkti. Galima j namus maistą 
užsisakyti. Visada karšti cepeli
nai, koldūnai ar kitas patiekalas, 
kaip karbonadas ir t.t. Jei nori pa
pietauti — gali iš anksto užsisa
kyti ir bus pagaminta. 

Irma Ruzgienė ne iškart atėjo į 
šį verslą. Atvyko prieš devynerius 
metus iš Kauno, kur dirbo in
ventorizacijos biure technine dar
buotoja. Amerikoje reikėjo per
sikvalifikuoti. Irma pasakoja, kad 
trejus metus dirbo „Racine bake
ry" ir iš Danutės bei Juozo Ka-
pačinskų daug ko išmokusi. Gal 
būtų ir ilgiau dirbusi, bet nenu
matytos aplinkybės — sušlu
bavusi sveikata, privertė palikti 
malonius jai šeimininkus, su ku
riais, beje, palaiko ryšį, bendrau
ja ir net bendradarbiauja. Pa
sirodo, kad vestuvinius tortus 
Irma užsako iš „Racine bakery" 
„Lietuviai palaiko lietuvius" — 
labai tinka Ruzgų ir Kapačinskų 
bendradarbiavimui. 

Martynas Ruzgas gerai kalba 
angliškai, pasirūpina jvairiais 
užsakymais. Aptarnauja pirkėjus. 

Visai netoli „Ventos" yra, jau 
anksčiau atsidariusi, kita lietuvių 
parduotuvė „Bravo". Kaip sako 
abu Ruzgai, jei kokių prekių pas 
juos nėra, jie nukreipia savo 
klientus j „Bravo". Gražu. 

Nuotr. ir tekstas 
Ligijos Tautkuvienės 

Nuotr.: kai salėje smagus šurmulys, virtuvėje — įtemptas darbymetis • 
viskas būtų skanu ir laiku pateikta! Irma Ruzgienė dirba. 

kad tik 

Dabar visada galėsite „Ventoje" nusipirkti „Bičiulystę", — teigia 
Martynas Ruzgas. 

Vestuvių tortus Irma Ruzgiene užsako „Racine bakery". Trijų skir
tingo skonio sluoksnių tortas tirpte tirpo burnoje. 

http://bmlaw.com
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TgUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 1 
MORTGAGE, INC • Geriausios rinansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
1011 State Street, Suite 100 TEL : (630) 257-6676 
Lemont, IL 60439 FAX. (630) 257-6856 

-Nerodote pajamų, nemoka te mokesčių? 

-Netur i te pinigų pradin iam jnašui? 

-Si lpna kredito istorija? 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 

Skambinkite 

J -' 

j au daba r ! 
V K 

ILU-..WAM\y4 

BurrRiage. 
Ciarendori Hife. 
Darien. Hinsdale. 
La&ange. Oak Brook 
Weamont. 
VVestern Springs, 
VVoodridge. 
Willowbrook. 

Jūratė Zubinas 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dina vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave 
Hinsdale, IL 60521 

COLDVVELL 
SANKER 

(630)915-2900 
www CokjvtelIBankeroniine corn/JurateZjb'nąs' 

rpats laikas 
žsiprenumeraoti 

Bičiulyje! 
Pigiatf gi"Vbi|! 

tik 

puse i me tų 

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. 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
Vardadienia i 

rugpjūčio 17 — 2 4 d. 

Antradienis , rugpjūčio 17 d. 
Hiacintas, Laisvvdas, Mažvilė. 

Trečiadienis, rugpjūčio 18 d 
Agapitas, Gendvilė, Dona. 
Mantautas , Saulenis, Saulene. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 19 d. 
Argaudas, Boleslovas (Balys), 
Emilija, Tol vi na. 

P e n k t a d i e n i s , rugpjūčio 20 d 
Bernardas , Beržas, Neringa, 
Tolvinas. 

Šeš t ad i en i s , rugpjūčio 21 d. 
Gaudvydas, Joana. Kazimiera 
'Kazei, Madeinė, Violeta. 
S e k m a d i e n i s , rugpjūčio 22 d 
Ipolitas, Karijotas, Laura. Ri
mantė, Sigitas, Zygfridas. 

P i r m a d i e n i s , rugpjūčio 23 d 
Girmantas, Pilypas, Tautgailė. 

A n t r a d i e n i s , rugpjūč io 24 d. 
Audronis. Alicija, Baltramiejus 
'Baltrus), Michalina, Rasuole. 
Viesvilas. 

III JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
ĮVYKS R U D E N | — LAPKRIČIO 13-14 d. ČIKAGOJE 
JAUNIMO CENTRE. Festivalį rengia: 

JAV LB K U L T Ū R O S TARYBA ir M E N O 
MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvių jaunimėlį nuo 3,5 m. iki 30 m 
amžiaus. Smulkesnė informacija bus spausdinama 
„BIČIULYSTĖJE'' ir kt. liet. laikraščiuose. 

Festivalyje žada dalyvauti jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir Ka
nados. Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius auko
tojus tapti šio festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami fes
tivalį, Jūs paremiate lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos bus 
nurašomos nuo mokesčių. Čekius rašyti: Amencan-Lithuanian 
Community. Siųsti: P.O.BOX 4102, VVheaton. IL, 60189. 

SPORTAS 

Rugpjūčio 22 d. (sekmadenį), pne Lemonto PLC — tradicinis 3X3-gatvės 
krepšinio turnyras ..ŽALGIRIS-2004". Turnyro organizatorius — Čika
gos krepšinio klubas „Žalgiris". Sportininkai varžysis grupėse: 
PROFESIONALAI; MĖGĖJAI; VETERANAI; M O T E R Y S ; MIŠRIOS. 
Registracija ir platesnė informacija telefonu: (708) 243-7547. S.M. 

*W«i- IpIpM HRMMHB p s : ; ' : " : ' " : ? * ; ^ : ^ ^ 

Naujieji mokslo metai pras ideda rugsėjo 10 d . (ketvirtadienį) Le-

monte, PLC. At idarymas, pr iėmimas, registraci ja 6:30 v.v. Čikagos 

Jaunimo centre — tuoj po l i tuanist inės mokyk los moks lo metų atida

rymo. Moksleiviai pr i imami į muzikos skyr iaus da inav imo, fortepi jono 

klases. Choreografi jos sk. — baleto ir sportinių šokių, dailės sk. 

Smulkesnė informacija te!.: 630- 620- 9904. 

dlttta 
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 H I E * * 

Nekilnojamo turto prtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 

*Hr«lte¥l*ink 
Ofisas 847 673 9500 

847 673 9501 

3743 Prairie Ave. Brookfield, IL 6051; 
Ofisas: 708-485-7212 

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

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

ALINA 
I B I N K J I 

aukšto lygio aptarnavimas 
patikimas draudimas " U I \ J 
jĮraugiška atmosfera NIAMA! 

AMERICAN FAMILY ^ Ž l r t • i ' ' m i < - > i 't-M - • ovtiivAiA 
įall your proiection ur,dęr onę root O Y V Y D L 

P R I I M A M E R E K L A M Ą 
Galime sukurti iogo. 
rekiamirą skelbimą. 

Asmeniniai 
skelbimai — nemokamai. 

INTERNATIONAL 
TSA^El AND CPUISE COKSULTANTS 

Pranešame savo kl ientams ir d raugams kad mūsų agentūra 
persikėlė į naujas, savas patalpas. Prašome atkreipt i dėmesį 
į naujus telefono numer ius. 

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

(800) 462 2584 
(708) 361 5410 

E-mail: 
g t i c h i c a g o @ y a h o o . c o m 

G.T. kolektyvas ir tol iau pasiruošęs Jus profesonal ia i ir maloniai aptarnaut i v i suose kelionių reikaluose. 

Lėktuvų bilietai į Lietuvą, iš L ietuvos ir v isur pasaulyje 

Turist inės kel ionės po Lietuvą 

Lietuvoje butų nuoma, v iešbučia i , t ranspor to nuoma 

Atostogos Amer ikos žemyne 

Mūsų specialybė - Karibų salos, kru iz inės kel ionės ir Meksika 

r 

r 

r-

rt 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 
R u g p j ū č i o m ė n u o 

2 3 - č i o j i — J u o d o j o 
k a s p i n o d i e n a . 
2 4 - o j i — i v . B a l t r a 
m i e j a u s , G a n d r o i š 
s k r i d i m o d i e n a . 

Jei nedebesuotą ofeną staiga nu

stojo kibti žuvys, netrukus prasidės 

darganotos denos. 

Prieš šiltą ir sausą rudenį pelės 

Įsitaiso šieno kaugių apačioje. 

Jei saulė ryte tekėdama lėtai pakyla 

virš debesų — bus graži dena. 

J * "" " 

patariama plaukioti ant nugaros. 

Kiekvieną rytą patar iama su

valgyti vieną arbatinj šaukštel į 

medaus, nes jis kraujyje sukau

pia svarbiausius mikroelementus 

ir vitaminus. 

Jei jaučiatės pervargę — pa

dėkite patys sau: išs imaudyki te 

šiltoje vonioje, suvalgykite gaba

le!; sunos žuvies, ir išgerki te me

lisos arbatos. 

Kad kūno oda nesentų, ryte, 

dar nieko nevalgę, išgerki te sa

lierų lapų ir šaknų sulčių, lygio

mis dalimis sumaišytų su obuolių 

sultimis. 

PASTEBĖJIMAS 
Psichologai patar ia sutuokti

niams miegoti po atskiromis ant

klodėmis 

RENGINIAI 
KAS? 
KUR? 
KADA? 

J _ Čia e a l ė i o b ū t i 
usif 

reklama 
skelbimas 

Apsilankykite Millertnium Par
ke (Tūkstantmečio parkas) — 
55 N. Michigan Ave, Chicago. 
iL 60611, t e i . : 312-742-5222. 
Parke yra šiuolaikinė moderni 
lauko koncertų salė, daug įdo
mių akcentų (skulptūra, fonta
nas). 
GRANO PARK'e — tęsiasi Va
saros šokių festivalis kiekvieną 
ketvirtadieni, penktadienį ir šešta
dienį nuo 6-7 v. v., sekmadiemais 
dienos metu , vyksta šokių pamo
kos. Nuo 7:00 v. v. — šokiai 
601-700 S. Michigan Ave, 

Chicago. IL 
R A V I N I A . Tęsiasi muzikos 

fest ival is. Bilietų kasos dirba: 
I-V 9-00 v.r. - 6 0 0 v v : 
V!l-12v.p.p. -6 :00 v.v. 
t e i : 847-266-5100 arba 5000. 
Daugjau: www.ravinia.com 
400 h-is Ln, Hkjhtend Park, 4L 60035 

Džiazo vakarai rengiami Navy 
Pier penktadieniais ir šeš tad ie 
niais. Nuo rugpjūčio 20 d. — 
Brian Culbertson, Steve Cole. 
Daugiau: 

www. wnua .cc«rvsmoothtimes/may 
np2004.html 
*** Čikagoje, kiekvieno antradie

nio vakarą, po atviru dangumi ga
lite nemokamai žiūrėti klasikinius 
kino f i lmus Reikia pasirūpinti ant 
ko atsisėsti. Butter Fiekj, Grant 
Park, 100 S. Lake Shore Dnve. 
*** Spalio 7d. prasidės tarptautinis 
kino festivalis. 

773-585 

mas ^u#A 
9500 J i * 

IMIGRACUA 

Jei Jums svarbūs visi imigraci
jos, vizų, darbo vizų, baudų, avari
jų, D.U.I. ir kiti klausimai, kurių 
sprendimas be advokato neįma
nomas, ateikite į ..Bičiulystes" re
dakcijos rengiamą klausimų-at
sakymų seminarą, susitiksite su 
vienu geriausiu ir populiariausiu 
advokatu Čikagoje — Evgenij 
Meltser, turinčiu 12 metų imigra
cines teises praktiką Advokatas 
dirba firmoje 

BIRG&MELTSER". 
Seminaras rengiamas rugsėjo 5 

GALVOSŪKIS 

RASKITE FIGŪROS 
KONTŪRUS 

Iš dvyl ikos degtukų sudeki te 

f igūrą, kuri užimtų trijų kvadra-

tinų vienetų plotą ir būtų ištisinė, 

o ne sudaryta % atskirų kvadratų. 

Kiekvieną degtuką la ikykime 

i lgio vienetu 

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


Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur Ieškokite tik Kalnapilio! 

KALNŲ 
** *•>... *^ 

• *%***0fc<< 

CO., INC. 
lmportefS&Dis6*iiorsdrF«eLJquQrsand Imported Beers 

(773)278-4848 

d. (sekmadienį) 1:00 v.p.p. Tėvų 
Marijonų vienuolyno patalpose 
(4545 W 63rd Str. Chicago). Vietų 
kiekis ribotas, reikia iš anksto re
gistruotis tel. 773-585-9500. Pali
kite savo vardą ir tel.nr.. kuriuo bū
tų galima pranešti, jei kas pasi
keistų. 

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

Seminaras NEMOKAMAS! Mes 
norime padėti Jums. 

ATSAKYMAS 

Mykolas tun tokią savybę: pama
tys kur priklydusį ar pamestą kaauką. 
būtina j) priglaus, par sineš namo 
Jis niekam nesako kiek turi tų kati
nėlių Ka kas jo paklausia jts atsa
ko: ..Trys ketvirtadaliai j if ckaičaus. 
prie to dar trys ketvirtadaliai vieno 
kačiuko, štai ir visi mano katinai" 
Atspėkite, kiek katinėlių tun Myko
las'' 
Atsakymas 3 4 kačiuko yra 1/4 
visų katinų. Vadinasi, katinų buvo 
4 kartus daugiau, kaip 3/4. t y 3 

, * * • * • 
zz-

Ijrfojy, 
Pro-Team 

Imantas "Matt" Deksnys 
real estate consultant 

•Čikaooie ar priemiesčiuose 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

-Nuosavybių Įkainavimas veltui 
^arpminkaujame gaunant paskola 

r . BUS: 815 838 0110 
^'parduoda! CELL: 773 230 5644 

FAX: 815 838 1691 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
iiGrdūs karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi nuilsto pilkėtai išsinešimui f iiamta. 

.. "numinu ursakyiniu lyuirianis pratimui. 
r' Lemonto ~ mieste ich— : —— 
f. ] g11 Darbo savait — galiais 
- « i ' , ST 2JlataS' l^,.Sv;\ 8vr -5v< sim CANALST: 630 257 6020 

KLU5A6 
Z ODI AKAS 

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

53. Moteris, 52 m., 5' 04". tša-
skyrusi. du suaugę, savarankiški 
vaikai, išsilavinimas vidurinis, 
dirbanti aptarnavimo sferoje. 

mėgstanti gaminti valgį, sportuoti, 
keliauti, skaityti, norėtų susipažinti 
su 55-60 metų vyriškiu rimtai drau
gystei. 

Tel.: 847-322-0831, Marija. 

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

PAŽINČIŲ K L U B A S ZODIAKAS 

ANKETA 

I š k i r p k i r i š s iųsk 

1. Amžius ūgis kitos savybės 
2. Socialinis s ta tusas : išsiskyręs (-usi) 

Nevedęs netekėjusi . našlys (-ė) 
Vaikai _ _ _ _ _ 

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

4. Išsi lavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai 
7. Tikslai - r imtai draugystei , laisvalaikiui praleisti, bendra

vimui 
8. .Tusu adresas ir tel. Nr. 

9. Skelbimo teks tas 

J ū s ų vardas, telefono Nr.. adresas , kurį norite paskelbti 


