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LIETUVA, TIVYNI 

• 

Spalio 10d. j Čikagą, dienraščio 
..Draugas" kvietimu, atvyksta prof. 
Antanas Mockus — kandidatas į 
Kolumbijos (Columbia) prezidentus, 
su juo susitiksime metiniame laikraščio 
pokylyje. 

Žinodami Jūsų užimtumą, vis 
tik, artėjančio susitikimo proga, 
norime pakalbinti, pristatyti Jus 
mūsų plačiajai lietuviškai vi
suomenei. Internete susirinkome 
žinių — lyg ir prasivėrėme langą 
į Jus. kaip asmenybę — univer
siteto rektorių, matematikos pro
fesorių, filosofą. Supažindinkite 
mus su Jūsų lietuviškomis šak
nimis? Iš kurio Lietuvos krašto 
kilę Jūsų tėvai, kas jie9 

Mano motina Nijolė Sivickaitė 
(Kolumbijoje žinoma kaip Nijole 
Sivickas) gimė Kėdainiuose. Kar
tu su seserimi Aldona (Aldona 
Grinius gyvena Sidnėjuje) augo 
Raseiniuose. 

Mama — menininkė, skulptorė. 
Tuoj po karo studijavo Stuttgar-
t'o Meno akademijoje, Vokietijo

je. Ten baigė meno studijas iabai 
geru įvertinimu. Lietuvoje buvo 
baigusi tik gimnaziją. Mano tėvas 
Alfonsas Mockus buvo pradėjęs ., 
architektūros studijas. 

Tėvai j Kolumbija atvyko 1950 
metais. Atvykusi j Kolumbiją, ma
ma pradėjo dirbti iliustratore, o 
nuo 1960 iki 1973 metų — ke
ramike. Vėliau pasrnėrė j skulp
tūrą. Surengė apie 30 individu
alių ir antra tiek dalyvavo kolek
tyvinėse parodose, kurių daugu
ma buvo surengtos Kolumbijoje. 
Pietų Amerikoje, Venezueloje. 
Australijoje ir Prancūzijoje. Laba; 
geri, neeiliniai darbai. Be savo 
darbų, mama domisi gana sudė
tingu Kolumbijos gyvenimu. Yra 
Kolumbijos ir Lietuvos pi'netė. 
Mano sesuo — Ismena Mockus 
— endokrinologė. Nacionalinio 
universiteto biochemijos profe
sorė. Augina du sūnus — Anta
ną ir Gantą (16m.). Ji taip pat yra 
Kolumbijos ir Lietuvos pilietė. 
Ar didelė lietuvių kolonija Ko
lumbijos valstybėje9 Ar bendrau
jate su lietuviais? 
Kolumbijos lietuvių kolonija gana 
maža (atvyko 600 lietuvių, j JAV 
išvyko daugiau kaip pusė). 
Bendrauju, o 1972-79 metais bu
vau labai aktyvus — turėjome 
chorelj, mažą tautinių šokių gru

pę, vaidinome, 
surengdavome 
minėjimus. Aš 
pats patarna
vau lietuviško
se Mišiose. 
Jūs gerai rašo
te lietuviškai 
Kaip išsaugop-te 
lietuvių kalba9 

Kol gy/enau su 
motina (iki 1995 
metų pradžios), 
išskyrus dvejus metus praleistus 
Prancūzijoje ir metus Bogotoje, 
namuose kalbėjome lietuviškai. 
Ar kalbate dabar savo namuose 
lietuviškai? 
Dabar — ne. Žmona — ne lietu
vė. Turiu keturis vaikus. Vyriau
sioji Audra, 29 m., ištekėjusi ir 
gy/ena Australijoje. Ji gerai kal
ba lietuviška* (abu tėvai — lietu
vių kilmės). Kiti mano vaikai: Ma-
nuel Jose (10m.), Laima (8m.) ir 
Dalą (3m.). Nei sūnus, nei duk
ros nekalba lietuviškai, bet do
misi senelių kilme. Lietuva. 
Ar perteikiate vaikams lietuviška 
kultūrą? 
Tik tiek, kiek susitinkame su mo
tina. 
Ar buvote Lietuvoje? Koks buvo 
tas pirmasis jspūdis — pasi-
jautėte savu ar ne? 

• * & • • • - • • • * • 

Profesorius Antanas Mockus. Nuotrauka iš asmeninio aibumo. 

Lietuvoje buvau 1973 ar 1974 
metais vasaros kursuose, orga
nizuotuose Viiniaus universitete 
(J. Kubilius buvo universiteto rek
toriumi). Pirmieji įspūdžiai nelei
do užmigti. Tuo laiku miestai 
augo. o kaimas nyko. Komuniz
mas, nors pasiekęs tam tikrą lygį 
teisėje į mokslą, sveikatos ap
saugos srityje, dėl autoritarinio 
valdymo, buvo iš pagrindų neįti
kėtinai silpnas. Jie net bijojo ma
no užrašų, kaip dabar bijo JAV 
replelių antakiams tvarkyti... 
Gamtos apsauga irgi atrodė 
gerai. Lietuviukams iš JAV ir Ka
nados. Lietuva atrodė labai atsi
likusi, o man — ne tiek. Po to ap
silankymo mane labai trauke 
Lietuva. Ten jaučiausi ir kolum-
biečiu, ir lietuviu. Daugiau Lietu
voje nebuvau. Gal bijojau. 

Mano pirmoji žmona buvo lietu
vių kilmės ir jos šeima — labai 
patriotiška. Turiu pripažinti, kad 
dvi didžiausias kolumbietiško pa
triotizmo pamokas esu gavęs iš 
dviejų lietuvių. Kartais apie tai 
Kolumbijoje papasakoju viešai. 
Gal galite papasakoti mums, 
kokios tai buvo pamokos? 
Pirmoji pamoka įvyko prieš pen
kiolika metų. Motinos dienos pro
ga (neprisimenu, kuriais — 1989 
ar 1990 metais), po lietuviškų Mi
šių. Algis Didžiulis (viskas vyko jo 
namuose, užmiestyje) manęs 
paklausė — kuo aš užsiimu, o po 
to gana griežtai pasakė: „Jei nori 
mokslo keliais eiti — tau reikia 
kuo greičiau vykti j Londoną. 
Paryžių, Niujorką ar Bostoną. Jei 
pasilieki Kolumbijoje — ką nors 

Nukelta j 2 psl. 

Spalio 5-oji — 
Tarptautinė Mokytojų 

diena 
Mokytojas. Klek daug šis žodis 

reiškia tiems, kuriuos lydi per gy
venimą gero mokytojo vardas. 

Spalio 5-oji •— daugelyje pa
saulio kampelių švenčiama 
Tarptautinė mokytojo diena. Mo
kytojas - plati sąvoka. Jau ne

kalbant apie patį jų profesinį pe
dagogini pasirengimą. Račiau 
mąstant, didžiausias visų laikų 
Mokytojas juk Kristus! Jis mokė 
ne paraidžiui, o konkrečiais pa
vyzdžiais, savo psichologija, kad 
žmonės atsirinktų tiesą ir gėri pe* 
savo klaidas, patirtį, iš Biblijos 
mokosi didele tikinčiųjų dalis. Jau 

vien ką reiškia suformuotos, pa
grindinės dorovės sąvokos — 
„Dešimt Dievo įsakymų". Ir ne
svarbu, kuriame pasaulio krašte 
būtų, kokios tautybės, mokyto
jas, laikydamasis tų tiesų — vi
sada bus gerbiamas 

Garsusis gruzinų akademikas, 
pedagogas salva Amonašvili yra 

pasakęs f knygoje „Kodėl mums 
negyventi kaip dvasios didvy
riams?"), kad mokytojams, kūne 
nesišypso, reikėtų ieškotis kito 
earbo, nes jie yra nesimpatingi tr 
jų mokiniai nenori iš jų mokytis. 

Visai nesvarbu, kad tai pasa
kyta gruzino. Šse žodžiai tinka vi
so pasaulio mokytojams. Perfra
zuoti tą mintį būtų galima ir taip : 
neturi pašaukimo mokytojauti — 
rinkis kitą profesiją. Kur jau kur. 
bet mokykloje dirbti atgrasančiu, 
piktu veidu — netinkamiausia 
vieta. Tokio mokytojo nemėgsta 
nei kolegos, nei mokiniai. Ne-

. .abu, kad greitai jam prilip
doma pravarde... 

Tarptautinė mokytojo diena... 
Puikiai prisimename, kaip dar so-
vetmečiu aukojosi kai kurie mo
kytojai, vykdami į Lietuvos kai
mynines respublikas, vadinamas 
„lietuviškomis salelėmis", kaip 
Lenktoje į Punską, Seinus. Mo-
kyt/jjai vyko j atokius Baltarusijos 
užkampius — Gervėaus. Pelesą 
ir Rimdžiūnus; Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) sritį. sėdami lietu
višką žodj, mokydami mūsų tau
tos tradicijų, šokių, dainų. Ten 

Nukelta i 3 osi 

Apie mafiją ir raudoną gaidį 

sabumial 
iadariai", 

V y t a u t a s V isockas 

Burbuliuoja, 
burbuliuoja viskas... 

Baigiasi dar vienas 
ketverių metų nepri
klausomos Lietuvos 
statybos laikotarpis. 
Nepaisant daugybės 
nesklandumų — tai ėji
mo į priekį, didelės pa
žangos laikotarpis. „Aš maniau, 
kad mums viskas seksis daug 
sunkiau ir blogiau. Maniau, kad 
kankinsimės taip. kaip dar iki šio! 
kankinasi kai kurie buvusios so
vietinės imperijos gabalai — Uk
raina. Baltarusija". — Nepriklau
somybės Akto signataras Saulius 
Šaltenis šitaip kalba apie visą ne
priklausomybės laikotarpį, taigi ir 
apie pastaruosius ketverius 
metus. — ..Burbuliuoja, burbu
liuoja viskas, vieni kitus prade
dame atidžiau prižiūrėti, gal po 
truputį tie negerumai, kaip kokie 
pūliniai iš kūno. pradės išeiti. Ma
ži vaikai, kaip ir jauna valstybė, 
turi persirgti tymais^ kiaulyte. 
Žmogus, užmigęs 1985 m. ir da
bar atsibudęs. Lietuvos ar Vil
niaus nepažintų. Pasikeitimai 
milžiniški, fantastiški. Mes paty
rėme istorinį stebuklą, tačiau 
tiems, kurie kaimuose raudonais, 
lyg indėnų, veidais prie butelio 
sėdi, to nesuvokti ir nepatirti", — 
sako savaitraščio „Šiaurės Atė
nai" įkūrėjas. 

Taigi ir per tuos pastaruosius 
ketverius metus sirgome ir ty
mais, ir kiaulyte. Segsime !r atei
tyje, kaip kiekvienas gyvas orga
nizmas, tačiau vaikiškomis li
gomis — vis rečiau. 

Nepaisant nieko 
Nepaisant stambiausio ir visoje 

Europoje unikalaus R. Pakso ap
kaltos skandalo, žemgrobių. par
lamentarų priverstinio atsistaty
dinimo, specialiųjų tarnybų, tei
sėsaugos savivaliavimo ir politi
kavimo, nepaisant politikų ir val
džios godumo, savivales, korum-
puotumo. Sauliui Šalteniui gali
ma pritarti: pasikeitimai dideli ir 
pozityvūs Šio Seimo kadencijos 
pabaigoje ėmė trūkinėti minėtieji 
skandalais vadinami pūliniai ir at
sirado viltis, kad viešumas, kri
tiškas požiūris j visus ir viską šias 
žaizdas užgydys Žinoma, ne per 
ketverius metus. 

Ar ne per daug optimistiškai 
pradedu sj rašinj. paskutinj iki 
sekmadienj įvyksiančių rinkimų9 

Žiniasklaidoje tiek daug nusi

vylimo ir nerimo! Visiš
kai akivaizdu, kad dar 
ilgokai mus persekios 
lėtinė, sunkiai išgydo
ma liga — vaikiškas 
naivumas ir patiklu
mas. Šia mūsų augi
mo bėda bando pasi
naudoti net 1252 auk-

,,išminčiai", „stebuk-
šarlatanai. Lietuvos 

nedraugai, naivuoliai... Visus 
juos šiandien dar vadiname kan
didatais į Seimą. Kas be ko, jų 
tarpe yra ir kompetentingų, dorų, 
sąžiningų, teisingų, moralių žmo
nių, tačiau p i r m ų j ų — žy
mia i daugiau, jie stelbia pasta
ruosius ir trukdo mums teisingai 
pasirinkti. 

Iki šiol neabejojome, kad Sei
me yra visokio piauko veikėjų, 
įvairių visuomenės grupių statyti
nių, tačiau apie nusikaltėlių staty
tinius prabilome bene pirmą 
kartą. Taigi, į rinkimus einame 
žinodami, kad iš nežinojimo ne
tiesiogiai galime balsuoti už va
gis, prievartautojus, net žudikus. 
Tokią galimybę mums suteikė 
policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius. Kodėl jis 
taip junokiškai pasielgė7 Šešėlis 
visų pirma krenta ant Seimo pir
mininko Artūro Paulausko: būtent 
jam V. Grigaravičius pirmiausia 
pranešė apie mafijos veikėjus, 
per savo statytinius einančius į 
politiką, apie slaptą klausymosi 
aparatūrą telekome, o ne prezi
dentui ir vidaus reikalų ministrui, 
kaip pnvalėtų. Jo ekscelencija už 
tai jį tėviškai pabarė, nepaglostė 
ir premjeras, tačiau žvirbliu 
išskridęs žodis jaučiu sugrįžo. 

Kiek maf i jos va l ios vykdytojų 
bus Seime? 

Bala nematė tos subordinaci
jos, rinkėjui svarbiau žinoti, kiek 
mafijos valios vykdytojų bus Sei
me: dešimt, kaip iškart buvo pa
sakyta, ar penki9 O gal penkioli
ka? Kaip jie atrodo? Ogi labai 
simpatiškai. Pavyzdžiui, gelton
plaukė, plačiai besišypsanti Gie
drė Goriene Gardauskiene). Ši 
moteris neneigia bendraujanti su 
nusikaltėliais, neseniai ji ištekėjo 
už Alytaus pataisos darbų koloni
joje kalinčio Valentino Gono. 
Apie tai. kad ji yra sąraše, kurio 
valdžia negali ar nenori pavie
šinti, j i, esą, sužinojusi iš buvusio 
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Lietuvis... 
Atkelta iš 1 psl. 

padaryk šiam kraštui". 
Antroji pamoka — iš mano pir

mosios žmonos tėvo Vacio Slot-
kaus. Iš jo pasakojimų supratau, 
kaip jis myli Lietuvą. Mačiau, 
kaip džiaugėsi, kai kievieną kar
tą vykdavo j ją. O kartą ėmė ir 
parašė man, kaip jam svarbu žu
vauti Kolumbijos lygumose... 
Keliomis kalbomis galite ben
drauti? 
Kalbu prancūziškai ir gana lais
vai lietuviškai. Angliška! bendrau
ju sunkokai. 
Kurios krypties Jūsų matematika, 
filosofija?Ar žinote Nepriklauso
mos Lietuvos filosofus Stasį Šal
kauskį, Antaną Maceiną? 
Matematika domėjausi labai se
niai: topologija (matematikos moks
las, tiriantis bendriausias geo
metrinių figūrų savybes — L.T.), 
diferencialine (aukštosios mate
matikos dalis, tirianti diferencialų 
savybes bei apskaičiavimo bū
dus ir jų taikymą — L.T.) ir alge
brine. Filosofijoje tezes parašiau 
Descartes pristatymui (..repre-
sentatio" pas Cfescartes), naudo
damas Heidegger'io, VVittgenstei-
n'o. Peirce ir Rorty raštus. 
Ar esate susipažinęs su lietuviais 
— matematikos mokslininkais? 
Ar žinote, kad buvęs universiteto 
rektorius Jonas Kubilius sukūrė 
Lietuvos matematikų mokyklą? 
Su matematiku Jonu Kubiliumi, 
buvusiu Vilniaus universiteto rek
toriumi, buvau susitikęs tris kar
tus. Jis visuomet buvo neįtikėti
nai malonus ir jautrus. Dirbda
mas trejus metus rektoriumi, 
dažnai minėdavau jj pavyzdžiu. 
Ar palaikote kokį nors ryšį su 
Lietuvos mokslininkais? Jei taip 

— Jūsų nuomonė apie Lietuvos 
mokslo pasiekimus tarptautiniu 
mastu? 

Ne, nepalaikau jokio ryšio su Lietu
vos mokslu ir mokslininkais. 
Šiais metais norėjau nuvykti j Pa
baltijo psichologų konferenciją, 
bet nepavyko suderinti datų. Mat 
viskas vyko tuo metu, kai reikėjo 
pradėti darbą Harvard'o universi
tete. Neturiu žinių apie Lietuvos 
mokslą tarptautiniu mastu. Kolum
bijoje pajėgėme kai kuriuos indi
vidus susieti su tarptautiniais 
moksliniais darbais. Toks jų dėsty
mas laimi kokybę, bet mokslinė 
vertė dažnai būna mažai pritaiko
ma vietoje. Nežinau, ar Lietuva 
pajėgė tą problemą išspręsti. 
Kuriame Harvard'o ar Cam-
bridge universitete Jūsų pa
skaitų klausosi s/udentai? 
Vasario mėnesi mano paskaito
se dalyvavo studentai (siekian
tys bakalauro ir magistro laips
nio) daugumoje iš Harvard'o uni
versiteto. Šj semestrą — visi iš 
Harvard'o. 

Kaip leidžiate laisvalaikį? 
Mėgdavau vaikščioti po kalnus ir 
laisvai (be jokio spaudimo) už
siimti naujais projektais ar skaity
mais. Daug metų esu padėjęs 
mamai — prisidėjęs prie dirbtu
vių įrengimo ar parodų pa
ruošimo. 
Būdamas greitas ir judrus — ar 
mėgstate šokti? Ar šokate polkai 
Gal Lotynų Amerikos šokiai, kaip 
salsa, mamba, merengo, samba, ir 
kt.. Jums arčiau širdies? 
Esu smagiai šokęs polką. Šoku 
daugiau kaip lietuvis, negu ko-
lumbietis (čia ne pasigyrimas!). 
Ar mokate lietuviškų dainų, ar 
teko kada nors dainuoti? Gal 
turite kokią vieną mėgiamą 
dainą? 
Taip. „Du broliukai kunigai". ..Vežė 
mama iš namų". 
Daugeliui JAV gyvenančių Jūsų 
kartos lietuvių ir jų vaikams, lietu
vių kalba yra tarsi slapta kalba — 

Skulptore Nijolė Sivickas -Mockus (Sivickaitė-Mockuvienė) — Antano 
mama. Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Nijolės Sivickaitės-Mockuvienės ski 

ja kalba, kai nori ką nors pa
sakyti, kad aplinkiniai nesu
prastų. Kaip Jums? 
Nemėgstu slėpti nieko. Mano 
kredo yra atvirumas. (Nijolė sa-

tura. 
Ar.. 
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Nijolės Sivickaitės-Mockuvienės skulpturs 

ko, kad tai yra geras atsakymas). 
Kaip žmonės, kolegos, studentai 
kreipiasi į Jus: ..Antanas", ,,An-
tonio". Toni? 
Amerikoje — dar nežinau. Ko
lumbijoje žmonės išmoko ir daž
nai sako „Antanas". 
Klausimas pokalbio pabaigai. Jei 
Jus išnnks Coiumbia prezidentu — 
ar tikite, kad nugalėsite narko-
mafiją ? 

Manau, kad galima stipriai pa
keisti tam tikrą visuomenės kul-
tūrinj ir socialinj „pasyvumą". Di
desnei daliai galima aiškinti ir 
padėti suprasti, kad jų biznio ant
roji pusė yra nejtikėtinai aukštos 
rizikos jų pačių gyvybėms, kuri 
kyla nuo jų privačios teismo sis
temos... Reikia gerinti policijos, 
teismų darbą, reikia, kad žmonės 
pritartų įstatymams. 
Ačiū, kad nepagailėjote savo 
laiko ir suteikėte galimybę mūsų 
žmonėms pažinti Jus daugiau. 
Sėkmės rinkimuose. 

Kalbėjosi L ig i ja Tau tkuv ienė 

MANO ŪKIMAS IR 
LAUKIMAS 

Elena Linkauskienė 

MANO DRAUGAI 

Mano draugai surasti padeda 
Spalvą, kurios pristinga. 
Už tūkstančių mylių laiškai 

apglėbia bičiulystės jėga. 
Telefono garsai atkelia gyve-
niman 
Prasmingam, 
Nors skirtingose vagose mes 
ritamės ir bėgam... 

Mano draugai! Auginome 
sparnus 

Su rusų kosmonautais pokario 
vaikystėj. 
Nuaidėjo mokslų rūpesčiai, 
išsiliejo 

Mergvakarių vynas. 
Jau ir Anapilin likimai 

pašaukė 
Kai ką negrįžtamai, 
Bet mūsų senas lieptas neap 
graužtas — 
Draugystė kelią skinas. 
Mano draugai lyg tie 
karoliai gintariniai, 
Nugairinti veiklos iš saulės 
miesto. 
Žilsta pražystančioje motinoj 
tėvynėj, 

Į šį spalvotą likimų pasaulį 
atėjau pokario metais. Tėvo — 
gydytojo (karo metais gelbėju-
sio Raudonajame kryžiuje gy
vybes) ir mamos — romantiš
kos, švelnios asmenybės prieš 
dvejus metus sukurtoje iš be
galinės meilės, šeimoje. Pionie
riai skandavo — „Visada pa
siryžęs!", prie kino teatro gat
vių tylą raižė rusiškos dainos. 
„Široka strana" buvo populiari. 
Mano namų langų stiklus 
drebino traukinių bildesys ir 
karinių lėktuvų skardūs gar
sai. Šiauliai norėjo gyventi. Po 
ketverių mėnesių nuo mano gi
mimo autoavarijoje, išgelbėjęs 
draugo gyvybę, žuvo tėtis... Po 
vienuolikos metų, vieną aksty-
vą sausio rytą, siaučiant pūgai, 
mama, išskubėjusi j priemies
tinį traukinį (dirbo Radviliškio 
geležinkelio stotyje buhaltere), 
j namus jau nebegrįžo. Gal ją 
pūga karalienė nunešė pas tė
tę? (Galvodavau tada). 

Močiutė, su kuria likau aš, 
Elenytė, buvo garsi „smetoni
nė" siuvėja ir dainų, pasakų 
mėgėja. Domino mane ir klien
čių pasakojimai, istorijos: malo
nus vakarų praleidimas buvo 
man garsiai skaitant knygas, 
kurių turėjome begalybę arba 
— močiutei bepasakojant apie 
smetoninę Lietuvą, šeimos li
kimą ir bekuriant liaudies 
„dainuškes" ( ir vis bedirbant). 
Pamilau pirmąją lietuvių lite
ratūros mokytoją A. Urbonavi
čienę, kuri norėjo mane net įsi
dukrinti. Ji mokė mus, mer
gaites, raiškaus skaitymo ir 
vaidybos. J i vedėsi mus į spek
taklius ir pati juos, nesudėtin
gus, klasėje režisavo. Mes no
riai atlikdavome savo vaidme-

Skubuiraš prie jų sušilti — 
atsitiesti. 
2004 vasaris 

Skiriu Senelių dienai 

MANO VAIKAIČIAI 

Trys spalvos rugiagėlių spalvos 
akių. 
Ir vienos — lyg kaštonai spin
di. 
Saulė užtemtų man be jų. 
Jie dairos ir rūšiuoja — 
galvelėse minčių daug lindi. 

Trys poros vyriškųų rankelių, 
Vienos — kaselėms pinti. 
Be jų — kelmas vidur kelio. 
Jų rankos, tarsi šakos, auga 
— Save ir artimą apginti. 

Keturi mano vaikaičiai pro 
dangoraižius stiebias, 
Pasiutiškai vikriai žinias, lyg 
sultis geria. 
Tad, Dieve, duok jiems peno, 
nuo blogio bėgant, 
Mūsų šeimos medžio jaunoms 
kvapnioms šakelėms. 
2002 

* * * * * * * 

nis. Ir ra i škaus skaitymo 
konkursuose dalyvaudavau, ir 
už mokyklos ribų, ir kaimo 
kultūros namuose bemokyto-
jaudama pati. Besimokydama 
J. Janonio vid. mokykloje (da
bar gimnazija) pradėjau pati 
kurti (buvau janonietė!). Lie
tuvių kalbos literatūros moky
tojas taisė klaidas ir skatino 
mus visus skaityti ir rašyti, 
kurti, pateisinti mokyklos var
dą. Aš tai dariau su įkvėpimu, 
pirmos meilės dvelkimu. Ne
buvau gabi mokinė, bet įstojau 
(daug dirbdama, „kaldama") į 
Šiaulių pedagoginį institutą, 
lietuvių kalbos ir literatūros — 
muzikos specialybės I kursą. 
Baigusi du kursus , dėl sunkios 
materialinės padėties, radau 
darbą — Radviliškio raj. mo
kykloje ir neakivaizdžiai bai
giau šį institutą ^dabartinį uni
versitetą), pradinių klasių mo
kytojos pareigoms. Kaimo mo
kykloje suradau princą, kuris 
nebuvo tikras savo meile man. 
Aš irgi nebuvau tikra, bet pa
gimdžiau jam dvi dukras. Au
ginau jas pati. Mokyklose dar
bas man tiko — režisavau spek-
taklėlius, ugdžiau meno as
menybes, kurioms, kaip ir man, 
daug ko tais laikais reikėjo. 
Vėliau grįžau į savo gimtąjį 
miestą, net 7-erius metus dir
bau „Elnio" bendrabutyje auk
lėtoja. Darbas atėmė daug lai
ko ir jėgų, bet skatino augti. 
Sutikti princai buvo netikri. 
Labai norėjau tvirtos šeimos, 
bet tuo metu buvau tvirta, vie
niša, surusiškėjusi moteris, 
tempdama vežimą viena. 

Vis kažko laukiau... Ir sulau
kiau gyvenimo pasikeitimų. 

Nukelta j 3 psl. 

Rimantas Dir
voms ne tik spor
tuoja, vadovauja 
sportininkų judė-
'imui. bet mielai 
šoka tautinius šo
kius Čikagos „Lė
ti ne", dainuoja Pa
laimintojo J.Ma-

misijos 
chore. 

Nuoti Į igijos 
Tautkuvi' 

.:.'-.::' 
ĮV4IRENY 

*** 42 tūkstančiai žmonių. Net 72 
procentai žuvo dėl alkoholio kaltės. 

Rusijoje yra jsteigta 9d jvaikini-
mo biurų Praeitais metais užsie-

jsivaikmo 7800 Rusijos vai
kų, o patys Rusijos piliečiai tik 

.iiiiečiams jsrvaikmi-
mas kainuoja tik tiek. kiek reikia 
r,umokti u> dokumentų sutvarky-

ams kaina 
'ančių 

dolenų Gyva preke — vaikai. 
" Posakiai kas nepasakoma tai-

rsta melu Kartais jauni 

- mokslą, siekius Kai laikas pra
eina n mato, kiek prarasta, ta
da gaiie'ir, būna per vėlu 
••" Mokslininkai nustatė dai vieną 

naują, puikią aspirino savybę— jis 
apsaugoja nuo prostatos vėžio. 

* Rusijoje nepilnamečiai valka
tauja ir vagiliauja traukiniuose. Per 
metus traukiniuose sulaikoma iki 3 
tūkstančių nepilnamečių. 
** JAV kova su narotikų verslu kai

nuoja net 75 mln. dolerių per me
tus 
*** Vakarinėje Čikagoje, del suma
žėjusio tikinčiųjų lankymosi, užda
ryta net 10 katalikų bažnyčių 
Panašus vaizdas ir Vokietijoje Del 
sumažėjusio tikinčiųjų lankymosi 
nuo šių metų pradžios uždaryta 
dešimtys maldos namų. 

* Benzino kainos tai kyla, tai lei
džiasi Paskelbti duomenys rug
sėjo 27 dienai JAV 1 galonas benzi 

no vidutiniškai kainuoja — $ 
1.917. 

Brangiausiai už benziną moka 
moka Califomia valstijos gyvento
jai, atitinkamai: 
$2.094. $2.199. $2.297. Kiek 
pigiau — New York'o valstijoje — 
S2 005. VVashington'o — $2 011.Ohio 
— $1.934 
Miestai Vidutiniškai už galoną 
benzino: 
San Francisko — $2.109: 
Los Angeles — $2.091. 
Seatle — $1.999, 
Chicago— $1.979. 
New York City— $1915. 
Cleveland— $1.922 
Boston — $1 900 
*** Neseniai Kauno rotušėje iškil

mingai j bajorų luomą įšventinti 22 
žmonės. Atlikus kardo ir vėliavos 
ceremoniją bajorais tapo vioian-
čelininkas Saulius Lipčius su sū
numis Sauliumi ir Mikalojumi, 13 
profesoriaus Juozo Gecevičiaus 
giminės atstovų, garsus skulpto
rius, nacionalinės premijos laure
atas Robertas Antinis ir kiti. 

Jšventinimo ceremonijai vadova
vo Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos vadas Kęstutis Ignata
vičius. Jis kiekvieną naująjį organi
zacijos narj paliesdavo kardu ir 
duodavo pabučiuoti vėliavą. Nau
jiesiems bajorams duodant prie
saiką, buvo pristatomas ir jo gim
inės herbas 

lUmots ft***o»<iu* Uortgtga Uo*n« 

PASKOLOS 
nekilnojamam turtui 

1011 State Steet. 
Suite 100 
Lemont. IL 60439 

Othce 630-257-6676 
Mob 708-717-1926 
Fax: 630-257-6856 

LOAN Of FIC« 
JURGITA AMBRI 

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

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

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

ALINA 
© 13 11 M K i 

aukšto lygio aptarnavimas 
patikimas draudimas 
draugiška atmosfera 

sm©& ®g}®ro@y 
AUTO 

NAMAI 

A M S R \CAH FAMi^t c Y Į I ^ f • I H ' I . 1 1 , 1 3 3 . SXEJ5w 
ai, yc^tr protect:on jnder onę rppf O J M V Y D L 

Jurgita Travel 
Pats laikas keiisii 

labai patrauklios kainos 

Lėktuvų bilieti 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-0500 

W^A«3hBr^\ 
MUiiM'J, 

fichdvste 
REDAKCIJA' 

LIGIJA TAUTKUVIENĖ 
redaktorė 

STEFA TAMOŠEVIČIENĖ 
žurnalistė 

VYTAUTAS VISOCKAS 
žurnalistas (Lietuva) 

Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS 
psichologas 

Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ 
korespondentė 

ZITA LENKAITĖ - MASLEY 
korespondentė 

ALGIRDAS VITKAUSKAS 
korespondentas 

RAMINTA VOSYLIŪTĖ 
korespondentė 

ALVYDA GUDĖNIENĖ 
kosmetologe 

EDVINAS GEDRIMAS 
www.Lithuanet.com 

JONAS KUPRYS 
techn. vadovas 

A D O M A S TAUTKUS 
dizaineris 

Telefonas pasiteirauti: 
773-585-9500. 

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

Rašyti adresu: 
4545 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. 

Prenumerata priima 
..Draugo" administracija. 
JAV ribose 
pusmečiui <26nr.) — $20 
metams 52 nr.) — $40 
\ Kanada 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
I Lietuvai Europą. 
pusmečiui - $42 
metams - $80 

http://fam.com
http://www.Lithuanet.com
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Apie mafiją ir ... 
Atkelta iš 1 psl. 

KGB majoro, kuriam tokią infor
maciją mainais už kitas žinias 
suteikę Valstybės saugumo de
partamento pareigūnai. Ši, 
galbūt, būsimoji parlamentarė 
yra bendravusi su Panevėžio, 
Kauno, Tauragės „autoritetais". 
Ir ji rėžia: „Žinote, kas man yra 
įdomiausia? Sako, kad jie — nu
sikaltėliai. Tada pasodinkite juos, 
jei jie yra nusikaltėliai. Jie turi bū
ti ten, kur priklauso". 

Ji nė neketina sprukti j krūmus. 
Ir iš tiesų: metų metais laisvėje ir 
prabangoje gyvena viešai nu
sikalstamojo pasaulio autoritetais 
vadinami asmenys, tad kodėl jų 
šalintis turėtų, V. Grigaravičiaus 
žodžiais tariant, nepriekaištingos 
reputacijos žmonės! Kuo jie blo
gesni už kyšiais jtariamus parla
mentarus? Ar maža negerų įta
rimų krenta ant praeityje žinomo 
politiko, buvusio ir atsistatydinti 
priversto Vidaus reikalų ministro, 
dabar advokato Vidmanto Žie
melio? O jis ir vėl eina j Seimą, 
nepaisant „Ekstros* žinių" užuo
minų, kad jo pavardė — taip pat 
tame „juodame" sąraše. „Že
miau absurdo ribos!", — kan
didato j Seimo narius V. Žiemelio 
reakcija j tokią prielaidą. 

Dar keli šmaikštūs posakiai šia 
tema. Respublikonų partijos są
raše jrašytas Karolis Bruderis: 
„Ar dirbau su kuo nors iš vadi

namųjų „daktarų"? Dirbau, bet 
jis ne daktaras, o amžinąjj atilsj 
Laurinavičius. Ir daug metų dir
bau, puikus žmogus buvo. Ne
sirengiu nieko baimintis, tegul 
baiminasi tas, kuris turi dėl ko 
baimintis". 

Liberalų ir centro sąjungos kan
didatė, Kauno miesto tarybos 
narė Violeta Boreikienė: „Jei yra 
kokie nors faktai, tarnybos ne
turėtų laukti rinkimų... Ką reiškia 
etika? Jei apie jus pasakė kokj 
nemalonų gandą, dar nereiškia, 
kad reikia atsistatydinti..." 

Liberalų ir centro sąjuncos kan
didatas, Tauragės vicemeras 
Arūnas Gendrolis: „Nieko nebi
jau, jei bijočiau, jau seniai būčiau 
numiręs iš baimės. Gal ir esu 
buvęs medžioklėje su Pūkeliu, o 
1996 metais iš jo pirkau mašiną. 
Ar tai yra svarbu? Žiūrėkime j 
priekį, o ne j praeitį... Gali at
važiuoti Grigaravičius ir ant gal
vos kuolą tašyti, jei nuo te jam 
yra gerai... Sakau, žmogų pa
žįstu, bet pusė Vilniaus jį pažįsta. 
Dabar ryšiai. Jie tikrai ne inty
mūs..." (paimta iš „Kauno die
nos"). 

„Mafija - ne „daktarai", o ko-
rumpuoti politikai". — Taip mano 
dauguma į televizijos laidą „Ne
sutinku" skambinusiųjų žiūrovų: 
iš 742 — net 623. 
Tad ar reikia stebėtis, kad Sei

mas — gera užuovėja su teisė
sauga daugiau ar mažiau su
sipykusiems žmonėms. Tiek 

daug jų dar niekada nesi brovė į 
įstatymų leidybą. Štai Vyriausioji 
rinkimų komisija leido patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn kan
didatus į Seimą: Liberalų ir cenro 
sąjungos pirmininką sostinės 
merą Artūrą Zuoką, Lietuvių pa
triotų sąjungos vadovą Visvaldą 
Mažoną. Štai skandalingieji R. 
Ačas, A. Sereika, V. Mazuronis, 
V. Vinickienė, buvęs parlamenta
ras, Seimo pirmininko pavaduo
tojas V. Andriukaitis — visi jie dar 
neseniai varstė ir tebevarsto 
prokuratūros ir teismų duris. Be
ne labiausiai nepasisekė ištiki
majam R. Pakso bendražygiui G. 
Šurkui, kuris, tas duris bevarsty-
damas, iš lauko pusės užsitrenkė 
Seimo duris. 

Rusiškos k i lmės gaidį - veis le i 
Tiek daug dar niekada nebuvo 

teistų kandidatų į Seimą — 10; 
keli, šį faktą nuslėpę, iš sąrašų 
buvo išbraukti Vyriausiosios rin
kimų komisijos. Šios komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
sako, kad yra gavęs žodinį Vals
tybės saugumo departamento 
patikinimą, jog kandidatų į Seimą 
sąraše nėra asmenų, nuslėpusių 
praeityje buvusį bandradarbia-
vimą su KGB. Kažin, kiek į Seimą 
pateks su dabartinėmis Rusijos 
slaptosiomis tarnybomis susiju
sių asmenų? Ar tarp dvidešimties 
Seimo rinkimuose dalyvaujančių 
politinių partijų yra tokių, kurios, 
patekusios į valdžią, kenks Lie-

MES IS TEXAS. JAUNOS ŠEIMOS 
• . ' - ; • • : . . - : : • . - • 

Kaip amerikietis surado žmoną Lietuvoje 
Zita Lenkaitė - Masiey 

Pabaiga. Pradžia Nr. 038 

Z.M. Kaip Jūs susitikote? Ar bu
vo kokios įdomios aplinkybės? 
Lambert'as Guzman. Dirbau 
kartu su Silvijos seserimi Asta. 
Kartą Asta pakvietė mane ir dar 
vieną amerikietį bendradarbj 
švęsti gimtadienio. Ten pirmą 
kartą ir pamačiau Silviją. 
Silvija Guzman. Kažkokių įdo
mių aplinkybių lyg ir nebuvo. Pir
mą kartą pasimatėme Lietuvoje. 
Esu dėkinga seseriai, nes jos 
dėka susipažinau su Lambert'u. 
Esu laiminga, kad mano vyras — 
puikus gyvenimo draugas, įdo
mus žmogus. Viskas susiklostė 
taip, tarsi kitaip ir būti negalėjo. 
Z.M. Lambert'ai, įdomu, kodėl 
nusprendei vesti užsienietę, o 
ne, tarkim, lotynų-amerikiečių 
arba anglosaksų kilmės moterį? 
L. Praėjus kiek laiko nuo mud
viejų su Silvija pažinties, išvyko
me su draugais į kelionę moto
ciklais po Latviją, Estiją ir Suo
miją. Kartu keliavo ir Silvija. Toje 
kelionėje turėjome progos vienas 
kitą geriau pažinti. Po kelionės 
pradėjome rimtai draugauti. Nu
tariau pasipiršti ir ją vesti todėl, 
kad patikėjau ir dabar tikiu, jog ji 
yra mano idealas. Ji — labai ga
bi ir protinga, su ja įdomu ir malo
nu bendrauti. Silvija domisi ir 
kalba apie tuos pačius dalykus, 
kaip ir aš. Turi savo nuomonę, 
idėjas, moka už jas pakovoti. 
Niekada nesileis, kad kas nors ją 
stumdytų1 (Jdomu, kiek tradiciš
kai mąstančių vyrų Lietuvoje 
įvardytų tokius bruožus kaip tei
giamybę? — Z.M.). 
Z.M. Silvija, kada atvykai į Hous-
ton'ą? Kokie pirmieji įspūdžiai9 

S. J Houston'ą atvykau praeitą vasa
rą. Pirmas įspūdis: išėjus į lauką 
— labai karšta Žinoma, kaip ir 
kiekvienam, atvykus pirmą kartą į 

Silvija ir Lambert Guzman'ai Paryžiuje 
Nuotrauka iš asmeninio albumo. 

kitą šalį, daug kas buvo nauja ir 
neįprasta. Kalba, mašinos, žmo
nės, kultūrų skirtumas, namai, 
aplinka ir tt... Viskas skirtinga. Ar 
kas mane šokiravo? — Jokiu bū
du. Taip nebuvo. 
Z.M. Kaip sekėsi prisitaikyti prie 
naujo gyvenimo būdo Ameriko
je? Ar susiradai darbą? 
S.G. Prisitaikyti buvo sunku. Ne
galiu pasakyti, kad prisitaikyti 
prie gyvenimo būdo buvo sunku, 
bet keisti jį buvo sunkoka, reikėjo 
išmokti prisitaikyti, priprasti. Rei
kėjo priprasti prie kitokios šei
myninės aplinkos, susitaikyti su 
mintimi, kad senų draugų čia ne-
atsiveši, kad to darbo, kurį turė
jai Lietuvoje, čia taip pat netu
rėsi ir tt. Čia susikurti kažką pa
našaus pradžioje tikrai nėra leng
va. Dabar dirbu finansų konsul
tante firmoje „Primerica". Kol kas 
tik pradžia to darbo, tad kažką 
pasakyti daugiau — negalėčiau. 
Z.M. Kaip sužinojote apie Hous-
ton'o Lietuvių bendruomenę7 

Koks įspūdis9 

L. G. Apie Lietuvių ben

druomenę Houston'e 
sužinojom iš jos nario Kes 
Gaižučio. Jis buvo 
„Mustang Engine-ering" 
bendrovės agentu 
Lietuvoje. Manau, kad 
bendruomenė yra puiki 
organizacija, kur žmonės 
gali susiburti, pabendrauti 
ir pasidalinti savo patirtimi 
pačia įvairiausia prasme. 
S.G. Kaip minėjo Lam
bert'as, apie bendruome
nę išgirdau iš jo. Buvo tik
rai malonu žinoti, kad 
Houston'e yra daugiau 
lietuvių, ne tik aš viena. 
Mes važiuojame į kiek
vieną Lietuvių bendruo
menės susitikimą. Šie 
susitikimai yra puikus da

lykas — per juos susira-dome 
keletą puikių draugų, be to, čia 
yra puiki proga pasidalinti 
įspūdžiais, nepamiršti lietuviškų 
tradicijų, patiekalų, plėsti draugų 
ratą. 

Z.M. Gal norėtumėte kuo nors 
papildyti, gal ko nepaklausiau... 
L. G Man tikrai labai patiko pa
gyventi Lietuvoje. Žmonės ten la
bai geri, tik reikia šiek tiek laiko 
juos pažinti. Tiems, kas ten nėra 
buvęs, labai rekomenduočiau 
apsilankyti (geriausiai vasarą!). 
Lietuvoje tikrai yra ką pamatyti. 
S. G. Visiems, čia gyvenan
tiems, kuriems pritrūksta mūsų 
lietuviškos dvasios, nereikia nu
siminti. Susiraskite Lietuvių ben
druomenę, įsitiekite į ją. Mano 
įsitikinimu, tos bendruomenės ir 
kuriasi tam, kad mus visus su
vienytų ir t primintų — iš kur 
esame kilę ir kas mes esame. 
Z.M. Ačiū už pokalbj. Iki kito susi
tikimo Lietuvių bendruomenės 
renginiuose! 

tuvos interesams Rusijos nau
dai? „Lietuvos strateginiai intere
sai gali nukentėti, jeigu užsienio 
valstybių poveikis toms partijoms 
yra tiesioginis. Jei poveikis ne
tiesioginis, grėsmė šalies intere
sams priklauso nuo to poveikio 
masto... Dabartinės padėties ana
lizė rodo, kad Rusijos poveikis 
padėčiai Lietuvoje pneš rinkimus 
yra akivaizdus" (rugsėjo mėnesį 
įsteigto Strateginių studijų centro 
direktorius, geopolitikos eksper
tas, Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių politikos mokslų 
instituto docentas Egidijus 
Motieka). 

Mafija Seime — ba isu, tačiau 
agresyvėjančios valstybės 
statytiniai — dar baisiau. 
Atėjo viščiukų skaičiavimo ir 

naujų ritimosi metas. Iš didelės 
141 vados gaidžiukų ir vištyčių 
vienus pačiam gražume nupešė 
specialiųjų tarnybų, prokuratūros 
vanagai, kiti blaškėsi po vištidės, 
keitė plunksnas ir šitaip išsisuko 
nuo virtuvinio peilio, vieni išskri
do į svečias šalis dar gardesnio 
grūdo ieškoti ir lietuviškai giedoti, 
kiti ir čia gerai ir sočiai nieko ne
veikdami gyvena. Išsiauginome 
ypač stambų, raudona skiautere 
ir žvilgančiomis plunksnomis ru
siškos kilmės Archangelsko veis
les gaidį, kurį ketiname palikti 
veislei. 

ADVOKATO KONSULTACIJOS 

TĘSINYS 
(Pradžia Nr.36) 

Rugsėjo 5d. „Bičiulystė" suren
gė teisinių žinių seminarą, pasi
kvietusi vieną populiariausių ad
vokatų Čikagoje, Jevgenij Melt-
ser iš advokatų kompanijos 
BIRG&-MELTSER. 

Klausimas. Turiu „žalią" kortelę. 
Jeigu kreipsiuosi dėl savo sesers — 
kad jai būtų suteiktas pastoviai gyven
ti Amerikoje statusas, ar ilgai teks 
laukti? 
Atsakymas. „Zairas" kortelės iš
davimo greitumas priklauso nuo jūsų 
giminystės ryšio su žmogumi, kunuo 
rūpinatės. Amenkos piliečiai gali iš 
karto atsivežti savo nepilnamečius 
vaikus, gyvenančius Lietuvoje. Tara 
pat suaugę vaikai — JAV piliečiai, 
gali iš karto atsivežt! savo tėvus iš Lie
tuves. Brolis, būdamas JAV piliečiu, 
gali prašyti „žalios" kortelės savo se
sers ar brolio šeimai. Bet artimieji, dėl 
kurių paduodami dokumentai „žaliai" 
kortelei gauti, netun teises jos laukti, 
būdami Amerikoje (kol prašymas bus 
peržiūrėtas). Jie turi laukti savo šalyje, 
kur nuolat gyvena. Imigracijos tarny
bos pirmiausia patikrina norinčiųjų 
gauti „žalią" kortelę šeimos susijungi
mo pagnndu, faktus — ar tikrai esate 
giminės, nustato jūsų tikrąjį giminys
tės ryšį ir tada sprendžia — ką toliau 
daryti. Po šra etapo jūsų dokumentai 
perduodami į vaistijos, išduodančios 
imigraejos vizas, departamentą. Jūsų 

Tarptautinė Mokytojų diena 
Atkelta iš 1 psl. 

ypač nelengva, juk neretai proko
munistinėje aplinkoje tekdavo 
mokytojams išklausyti visų prie
kaištų, būt' apšauktiems nacio
nalistais. 

Nuo seniausių laikų mokytojai 
parsiveždavo pedagoginės patir
ties iš svečių kraštų. Ne kartą 
mūsų tėvai minėjo, kad jų moky
tojas būdavo „smetoninis*— pa
sitempęs, gražių manierų. Tai 
Vokietijoje, tai Šveicarijoje, tai 
Petrapilyje mokslus krimtęs. Mo
kytojo autoritetas nebuvo men
kintas dešimtmečiais. Tačiau da
bar, ne paslaptis, nemažai moky
tojų pasklido po platų pasaulį — 
deja, ne vfei tęsti savo profesinės 
veiktos. Juk ir Amerikoje daug 
mokytoju, slaugo senelius, prižiūri 
vaikus, valo namus. Bet smagu, 
kad čia, nors ir už menką atlygi
nimą, yra pasišventusių mokyto
ją dirbti lietuviškose mokyklė
lėse, vardan idėjos — toli nuo 
Lietuvos mažiesiems lietuviu

kams padėti neužmiršti savo 
gimtosios kalbos. 

Lietuvoje mokytojai jau seniai 
bendrauja su Amerikos kolego
mis— A.P.P.L.E. pasiuntiniais, 
kurie kasmet atvyksta į Lietuvą, 
su daugybe pasiūlymų, idėjų. 

Prieš keletą metų Vilniaus oro 
uoste susipažinau su jauna mo
kytoja Alisa Gibson iš Aliaskos. 
Ją lydėjo pulkelis mokiniu, iš Ma
žeikių, kur ji metus mokė žemai
tukus anglų kalbos. Išskrido ji iš 
Lietuvos su ašaromis akyse ir 
glėbki lietuviškų suvenyrų. 
Tarptautiniai ryšiai plečiasi. Ko

kioje šalyje begyventų, dirbtų 
mokytojai, jų misija kilni — ati
duoti dalį savęs jaunajai kartai, 
perteikti tai, ką geriausiai patys 
pasiekę. 

Su Jūsų švente, mielieji moky
tojai! Būkite dideli savo vidumi, 
šypsokitės... 

Stefa Tamoševičienė 

sesenai .žalios" kortelės gali tekti 
palaukti net iki 12 metų. 
Klausimas. Mano giminaitis, turintis 
turistinę vizą ruošiasi atvykti į Ameriką. 
Kiek laiko ilgiausiai jis gali tikėtis čia 
legaliai paviešėti? 
Atsakymas. Dabar atvykusiems su 
tunstine viza, leidžiama ilgiausiai pa
silikti Amerikoje šešis mėnesius. 
Klausimas. Kuo skiriasi viza nuo sta
tuso? 
Atsakymas. Viza yra—leidimas iš
vykti iš šalies. Ji įrašoma jūsų pase. 
Jūsų pažymėta viza, gauta Lietuvoje 
negalioja Amenkos teritorijoje. Turint 
vizą galima perkirsti legaliai valstybės 
sieną, į kurią atvykstate. Turėdamas 
turisto vizą 10-čiai metų, galite į 
norimą valstybę atvykti paskutinę jos 
galiojimo dieną. Kai tik atvyksite į 
Ameriką, tos valstybės imigracinės 
tarnybos darbuotojas įdės į jūsų pasą 
baltą kortelę, kurioje nurodytas jūsų 
statusas šioje šalyje — kiek laiko 
leidžiama da būti. Turėdamas turisto 
vizą 10-čiai metų galite tiek pat laiko 
kirsti Amerikos sieną, tačiau neturite 
teisės 10 metų gyventi šioje šalyje. 
Klausimas. Kokią gausiu vizą, norė
damas aplankyti savo pusbrolį — 
Amerikos pilietį9 

Atsakymas.Gautumėte svečio 
vizą. Bet, jeigu yra, pavyzdžiui, 
paduoti Jūsų dokumentai .žaliai" kor
tele gauti, genau atidėkite savo vizitą 
pas pusbrolį — kol ją gausite. Iki tol 
nuvykęs j Amenką galite turėti prob
lemų. Mat svečio viza įpareigoja grįžti 
j savo šalį. Jeigu sugebėsite įrodyti 
JAV pasiuntinybėje, kad neketinate 
pasilikti pas savo giminaitį, tai vargo 
nebus, bet tai įrodyti bus nelengva. 
Klausimas. Gyvename Amerikoje, 
tunme .žalią" kortelę, tačiau, kai 
dukra norėjo mus aplankyti, vizos 
negavo. Kodėl taip pasielgta? 
Atsakymas. Amerikos pasiuntiny
bėje Lietuvoje, nepatikep, kad jūsų 
dukra grįš j savo šalį. Jeigu ji būtų 
galėjusi įrodyti, jog Lietuvoje turi kokią 
didelę įmonę ar kitokį nekilnojamą 
turtą, daug santaupų, tai būtų patikė
ję, kad ii grįš ir vizą būtų gavusi. 
Klausimas. Po kiek laiko, gavus 
„žalią" kortelę, galima prašyti Ame
rikos pilietybės? 

Atsakymas. Dėl to galite kreiptis po 
ketverių metų ir devynių mėnesių. 

Jevgeni j Meltser 

Jeigu esate ištekėjusi už Amenkos 
piliečio ar vedęs tos šalies pilietę, 
galite prašyti suteikiamos pilietybės 
po trijų metų. 
Klausimas. Tvarkant dokumentus 
„žaliai" kortelei gauti, tačiau mano vy 
ras jau turintis ją, negali būti mano 
rėmėju (sponsonumi). kadangi jo 
metinis uždarbis nesiekia reikiamos 
sumos. Ar gali būti rėmėju svetimas 
žmogus? 
Atsakymas.Rėmėjais dėl Jūsų 
socialinių garantijų gali būti ne tik gim
inės, bet ir svetimi žmonės — 
Amerikos piliečiai, kurių uždarbis per 
metus — ne mažesnis, negu rei
kalaujama nurodyti dokumentuose. 
Klausimas. Gyvenu ir dirbu Ameri-
kojaArgaliu tikėtis tos šalies pensijos? 
Atsakymas. Gyvendamas Ameriko 
je legaliai — turėdamas pilietybę ar 
„žalią" kortelę, „Sočiai Security" ir 
dirbdamas, mokantis mokesčius, ati
dirbęs tam tikrą laką, tunte teisę gauti 
pensiją. Jos dydis priklausys nuo jūsų 
uždarbio bei sumokėtų mokesčių. 
Net negyvendan-ias Amenkoįe, o kitur 
— gausite savo 6a uždirbtą pensiją. 
Klausimas. Amerikoje gyvenu ir 
dirbu, pasibaigus man da gyventi 
skirtam laikui. Pinigus dedu j banką ir 
vis neramu — ar ju nekonfiskuos, 
jeigu, pavyzdžiui, mane deportuotų? 
Atsakymas. Netgi deportacijos 
atveju. Jūsų pinigai, esantys banke, 
nebūtų konfiskuojami. Gali juos paimti 
kitas asmuo, turintis jūsų jgaiioJHną, 
patvirtintą notaro. Bet tuo turėtumėte 
pasirūpinti B anksto. Genausia būtų 
apsidrausti nuo kokių nernalonurnų, 
atsidarius banke sąskaitą dviejų 
asmenų vardu. 

B. d. 
Parengė Stefa Tamoševičienė 

BIRG & M E L T S E R SVizos Bavarijos 
A T T O R N E Y S 

www.bmlaw com 

ADVOKATAS 
\y\ darbo vizos Eį D.U.I 

ir visi 2 imigracijos 

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

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

Mano likimas ir laukimas 
Atkelta iš 2 psl. 

Jaunesniajai dukrai, išlošusiai 
„žalią kortą" ir vykstančiai su 
šeima (dviem vaikučiais) Ame
rikon gyventi, reikėjo pagalbos. 
Palikusi jau „klebantį" darbą, 
išskridau už Atlanto. Mane su
tiko Marąuette Parkas. Du su 
puse metų auginau vaikelius, 
mokiausi kalbos ir nedrąsiai 
pradėjau savo naują veiklos 
kelią — ligonių slaugymo na
muose. Tėvo norai išsipildė iš 
dalies. Padedu išgyventi sve
timšalėms mamoms. Nors ir ne 
med. sesuo, bet tenka visko 
paragauti ligoninėse, padirbėti 
šiek tiek. 

Ne princą, o raganių sutiko ir 
pirmoji dukra, kurią su dviem 
vaikais išsikviečiau būti kartu 
Kurtis sekėsi sunkiai. Buvome 
vienos—jokios vyriškos jėgos. 
Dabar turime jau ir savo na
mus. Jaunėlei, gavus pilietybe 

— aš gavau „žalią" kortą. Lau
kimas išsipildė. Po aštuonerių 
su puse metų skriesiu per 
Atlantą — apsilankyti ir savo 
miesto atsiprašyti: mes neišda-
vėme jo, tik nenorėjome būti 
našta. 

Mano abiejų dukrų šeimos ir 
aš mėgstame keliauti. Turime 
ir sezoninių tradicijų — kelio
nių, pvz.. pavasarį traukiniu — 
į Čikagą, apžiūrėti parodų, 
spalį — į fermą obuoliauti 

Vaikaičiai lanko lituanistines 
šeštadienines mokyklas. Dviejų 
vaikaičių mokyklėlės vedėja ir 
poete Violeta Pakalniškienė — 
mano pirmoji kūrybos kritike. 

Nuotraukoje: močiute Elena su anūkėle 
Maitana ir (viršuje sėdi. iš kairesjanūkais: 
Martynu. Saimontu ir Deividu. Nuotrauka iš 
asmeninio albumo 

http://www.bmlaw


/JO 5 d. BIČIULYSTE 

TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

MORTGAGE, INC • Geriausios Hnansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, nemokate mokesčių? 

-Neturite pinigų pradin iam įnašui? 

1011 State Street, Suite 100 
Lemont, IL 60439 

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

PRO AUTO 
MIDWAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune U p s " 

Variklių pakeit imas Stabdžiai 

Transmisi jos ir sankabos 

Elektros ir vir inimo darbai 

^2^2 B̂ SP 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electncal Work | VVIding 

'3-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

7 ^ * i ^ " ? 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton, 
Skoke.lL 60077 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I » T E W 

NekiinoĮamo turto pittamas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 
Pagalba finansuojant Mot). 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 
faksas 847 673 9501 

J ū r a t ė Zubinas 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Drba vakariniuose 

BurrRidge, pnemiesauose. 
ClarendonH* 8 E. Hmsdaie Ave. i 
Lataige Oak Brook Hmsdaie. IL 60521 ; 
™*?<»\ COLDvVELL 
Western Springs, D A KI l / C D 
Woodndge, DMIMfttn 
wniowbrook ( 6 3 0 ) 9 1 5 - 2 9 0 0 

www CoiawellBanKeronline com, jurateZubinaSi 

VIRŠ 

*S» / / i I i / i g ('/ yt(um 

pusei-*tftetų 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei n c H | - S20 metams - S i 1 ' 

Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

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

4545 W 63Rd Street 
Chicago, !L, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
V a r d a d i e n i a i 

spaJio 5 d . — 
spa l io 1 2 d . 

Antradienis, spalio 5 d. 
Donata, Gildą, Pa lemonas , 
Placidas. 
Trečiadienis, spalio 6 d . 
Brunonas, Buidvydas, Brutenis, 
Eismantas, \fytenė. 

Ketvirtadienis, spalio 7 d. 
Bytaute, Jeronimas, Sofija, Žy
mantas. 

Penktadienis , spalio 8 d. 
Arminas, Brigita, Benedikta, 
Daugas, Demetras, Gaivilė, 
Marcelis, Sergijus. 

Šeš tad ien is , spalio 9 d 
Dionyzas, Eglė, Geditas, Rūs
tis, Virgailė. 

Sekmadienis, spalio 10 d. 
Butaute, Danielius, Germanas, 
Gilvydas, Marcelis. 

Pirmadienis, spalio 11d 
Daugvydė, Kvirinas, Rimgaudas, 
Zinaida (Zina i 

Antradienis, spalio 12 d. 
Deimantė, Enriką, Gaivinas, 
Gantas, Rudolfas, Salvinas, 
Serapinas. 

Kalendorius 

UI JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
[VYKS RUDENJ — LAPKRIČIO 14 d. ČIKAGOJE 

JAUNIMO CENTRE 
Festivalf rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką jaunimėlį nuo 3,5 m. iki 30 m. am
žiaus. Smulkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE* ir 
k t liet laikraščiuose. 

FesSvatyįe žada dalyvauti jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir Kanados. 
Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus tapti šio 
festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami fesltvalj, Jūs paremiate 
lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo mokesčių. Če
kius rašyti: American-Ltthuanian Community. Siųsti: P.O.BOX 4102, 
Wheaton, IL, 60189. 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
Ganius karšti ir štili/ patiekalai 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į ftarMą 
Priimami užsakymai įvairioms pmtįįmms. 

Lemonto 
mieste 

^2LU 
CANAj ST. 

Darbo savait — galiais 
laikas 9* r -8v . I 8v r -5v > 

630 257 6020 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

KALNŲ 

vr *°H0ė» 

J _ Čia galėjo bū t i usų 
r e k l a m a . ^ ^ ^ 

skelbimas ^f^M 
773-585-9500 W ^ F 

- ^ f ^ ^ INC. 
Importers & Distributorsdf ft»Uąįasand Imported Beers 

(773) 278-4848 

»r a s y 
m u m 

b i č i u l y s t e © d r a u g a s , o r i 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

S p a l i o m ė n u o 

5 - o j i — T a r p t a u t i n ė M o 

k y t o j ų d i e n a . 

7 - 8 d i e n o s — P a u k š č i ų 

p a l y d ų d i e n o s . 

9 - o j i — P a s a u l i n ė p a š t o 

d i e n a . 

1 0 - o j i — P a s a u l i n ė p s i 

c h i n ė s s v e i k a t o s d i e n a . 

Sakoma, kokia spalio 5-oji, toks 

oras išsilaikys 4 savaites. 

Jei žąsys dažna kilnoja kojas — 

pustys, jei stovi ant vienos kojos — 

atšals, o jei turškiasi vandenyje — 

atšils, jei slepia snapą po snapu — 

laukite ankstyvos žiemos. 

Sakoma, kad pirmasis sniegas 

iškrenta 40 dienų pneš žiemos pra

džią. 

Spalio mėn. oras ypač permai

ningas — gali lyti, o po valandos pa

snigti. 

Rudenj patariama valgyti mažiau 
aštrių patiekalų, daugiau rūgštaus 
maisto, nes tai sveika tulžies pūs
lei. 

Arbūzai puikiai išvalo organiz
mą, o jų sultys pašalina druskas ir 
kitas žalingąsias medžiagas 

Ankštinėse kultūrose daug karotino 
ir ląstelienos, kūne reguliuoja žar
nyno veiklą. 

Prieskoniai organizme aktyvina 
medžiagų apykaitą padeda greiči
au sudeginti riebalus 

PASTEBĖJIMAI 

Erškėtrožių ž iedlapiu antpilas 

puikiai gaiv ina ir tonizuo|a odą 

Pavasario lietus dirvų garina, o 

rudens — drėkina 

Kryžiažodi 6 Prie žinių versmės 

Sudaryto jas A lg imantas 

Šaduikis (Vilnius). 
Vert ikal iai : 1 . Karklo atžaia. 
paprastai vartojama pinti. 2. 
Tam tikras prie stiebo pritai
somas audeklas laivui vėju 
varyti. 3. Nepaprastai smar
kus, siaubiantis viesulas 4. 
Karštj traukiantis vaistinis 

augalas. 5. Pagafoinė teorema kitai teoremai jrodyti. 6 
Pailgas žemės pažemėjimas. 7. Vienas iš dviejų senovės 
slavų raidynų, rusų abėcėlės pagrindas 8. Didžiule sala 
Viduržemio jūroje 14 Mineralas, susidaręs iš magnio ir 
kalio karbonatų. 15. Garsusis Nemuno dešiniojo kran
to slėnys (netoli Druskininkų). 19. Lietuvos baidarinin
kas, dalyvavęs Barselonos olimpinėse žaidynėse 20 
Lapinė šluota vanotis. 22. Japonų lyrikos žanras 26. 
Azoto ir fosforo trąša 28 Delfinas, gyvenantis Arkties 

vandenyne, daugiausia prie Grenlandijos ir Kanados 
pakrančių 29. Kambarinė gėlė, gražius lapus puošianti 
baltais, rausvais ar raudonais žiedais. 30. Slavų mitolo
gine būtybe, paprastai gyvenanti upių verpetuose prie 
malūnų ar šuliniuose 34 Sutapimas dydžiu, kiekybe, ko
kybe, verte ir pan. 35 Raudona dėmelė, kurią indės išsi
dažo ant kaktos (virš nosies), kaip pagražinimą ar sektos 
ženklą. 39. Tešlos paplotėlis, keptas su pomidorais, sūriu, 
mėsa ir prieskoniais (patiekiamas karštas). 40. Gamybos, 
paruošų, apdirbamoji ir pan. įmone. 

HORIZONTALIAI: 9. Ritinio pavidalo didelis rezervuaras 
10. Meninis vaizdas, turintis apibendrintą perkeltinę idėjos 
reikšmę. 11. Metalo dirbinys 12. Miestelis Rokiškio rajo
ne. 13. Dideli rūmai (paprasta dvaro). 16. AIDS sukeliantis viru
sas. 17. Šiaurės indėnų apavas, pasiūtas iš dviejų odos 
gabalų (pagražintas ornamentu). 18. Kalbos dalelytė žo
džio reikšmei pabrėžti. 21 Lošimo namai. 23. Paveldimas 
stambaus dvarininko, feodalo titulas 24. Tikėjimas, kad 

antgamtini pasaulį galima suvokti in
tuicija 25 Ilgiausias Lietuvos ežeras. 
27 Sustabarėjusi (paprastai pasenu
si) tvarka 31 Senovės graikų aušros 
deivė 32 Sąsiauris, skiriantis Skan
dinavijos ir Jutlandijos pusiasalius 33 
Arimo metas. 36 Bičių dirbinys. 37. 
Prancūziškas baltasis arba raudona
sis vynas (pagal to paties Prancūzijos 
miesto pavadinimą). 38. Zoologijoje — 
aukščiausia sistematikos kategorija. 
41 Miestelis Šilutės rajone, abipus 
Šyšos 42 Senovės graikų mitologijo
je — Olimpo dievų gėrimas, teikęs 
amžiną jaunystę ir nemirtingumą. 

SAPNAI 
Nuo pat seniausių laikų, nuo 

seniausių literatūros šaltinių 
ligi šiuolaikinių, sapnams ten
ka svarbus vaidmuo. Tuo tarpu. 
klausimas ar sapnas nukreip
tas į (sapnuojančioi vidų. ar į 
išorę, nėra susilaukęs įtikina
mo atsakymo. 

Sapnai dar nepakankamai iš
samiai apibrėžta su miegu susi
jusi patirties forma, greičiau
siai gimininga vaizduotei. 

Nepriklausomas nuo nieko 
yra sapnų aiškintojo vaidmuo. 
Tokios ..profesijos" jau būta se
novėje, visose nors kiek išsi
vysčiusiose kultūrose. Žinomas 
šv. Juozapo vaidmuo išaiški
nant faraono sapną (pr 41, 25-
27) arba Mordekajo sapno iš
aiškinimas Esteros knygoje. 

Graikų sapnų aiškintojai. 

pvz.. Artemodoras (Ha.) turėjo 
sus idarę pagr indą šiandien 
plačiai p rakt ikuojamo psi
chologiškai grįsto sapnų simbo
lių aiškinimo, teikiančio vieną 
interpretacijos galimybę, tuo 
tarpu dvejopuma-, įsitvirtinęs 
dar nuo antikos laikų, skiria 
sapnus į pranašaujančius ateitį 
ir į tokius, kur iems reikia aiš
kinimo, nes visada yra galimy
be keleriopai supras t i sapnų 
simbolius. 

Sapnai yra skirtingi nei vizi
jos, — toks pavyzdys būtų šv. 
Jokūbo vizija apie kopėčias į 
dangų. — nors ta rp šių ir anų 
yra daug bendrumo: savo ruož
tu vizijos, kaip ir sapnai, turi 
ryšį su svajonėmis. 

Apie pranaš iškus sapnus prieš 
tris t ū k s t a n č i u s metų rašė 
Homeras. 

Parengė A T . 

ATSAKYMAI (5): 
Skubu prie ži
nių šaltinėlio. 

Vertikaliai 

Gabaritas. 
Jurgutytė 
Meilus. 
..Angara". 
Hipis 
Urbas 

13. Sema 
14 Afe 
17 Kutas 
18 Dėmuo 
19. Stela 
20 llgys. 
24. Inas. 
26 Toga 
27 Kertėjus 
28 Levrtanas 
29Megre 
30 Žiedas 
32 Akmena 
33 Jurtas 

Horįjuritaiai: 

3 Granite. 
7 Danga 
9 KMS 

10. Agora 
11. Mirta 
l2Mdus 
14. A/pas. 
15 Sena 
16 Tufe 
17. ..Ešafotas" 
21 Kūrenas 
22 Pastele 
23. Kabukis 
25 Stulgyse 
30. Žabo 
31 Eiga. 
34 Kelis 
35 Akmuo 
36 Vikis 
37. Freda 
38 Meras 
39. „Vėjai" 
40 Naujaip 

Pažinčių klubas 
Z O D I A K A S 

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

60. Moters. 55m. 174 cm ne 
plona, nei stora nepikta, paprasta iš
siskyrusi, du suaugę vakai. išsilavini
mas spec vidurinis, dirba aptar

navimo sferoje, domis i viskuo, kas 
gražu — daina, poezi ja, kelionė
mis. Nori susipažint i su vyriškiu — 
pabendravimui 

. Rudenėja gamtoje ir širdyje 
... O gal Tu netol i , kažkur šalia. 
sielos drauge? Je igu taip — atsi
liepk1" 

te t 630-961 1363 Irena 
R e d a k c i j o s p r i e rašas ne

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

i 


