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Krepšinis 
Pažinčių klubas 
Ieško darbo 

UETUVA, TĖVYNE 

Negal iu ty lėt i 
Vytautas Visockas 

Šiaulių ir Klaipėdos 
kontrastai 

Teatleidžia man skai
tytojas, kad š|kart prisi
minsiu skaudžią, tragiš
ką sukaktį. Ne liepos 
pabaigoje įvykusią Jū
ros šventę Klaipėdoje ir 
ne tuo pat metu Šiau-
iuose įvykusias katali
kiškojo jaunimo dienas bei Šv. Mi
šias Kryžių kalno papėdėje. O 
prasminga būtų palyginti šiuos 
abu renginius. Viename — šimtai 
tūkstančių žmonių, daug triukš
mo, alaus ir daug šiukšlių, kitame 
— keli tūkstančiai žmonių ir... To
mis karštomis dienomis tūnojau 
sodo namelyje netoli Sudervės ir 
televizijos ekrano pirmenybę tei
kiau pastarajam renginiui. Tačiau 
šiek tiek žurnalistinių įspūdžių gir
dėjau ir apie pirmąjį. Ypač man įsi
minė vieno žurnalisto pastebėji
mas, kad Jūros šventės pirmosios 
nakties pabaigoje gatvėse buvo 
neįsivaizduojamai daug šiukšlių. 
Neįsivaizduojamai daug! O ryte jų 
- kaip iššluota! Ir dar: televizijos 
ekrane kelios verslininkės ir versli
ninkai labai apgailestavo, kad 
šventės metu alkoholiniais gėri
mais buvo leidžiama prekiauti tik 
kj vidurnakčio. Beveik jokio pelno, 
apgailestavo jie. Spepma kad dėl ne
labai karšto oro nepavyko viršyti 
alaus gėrimo rekordų. ..Švyturio" 
aiaus darykla pernai per Jūros 
šventę pardavė beveik 20 tūks
tančių litrų alaus, o šįmet, ko gero. 
mažiau. 

Nemačiau, nežinau, tačiau Kry
žių kalne šiukšlių, tikiuosi, visai 
nebuvo arba buvo žymiai mažiau. 
Pasakysite — nepalyginami daly
kai. Manau, kad galima lyginti ir 
„nepalyginamus" dalykus. O paly
ginus darosi liūdna. Ne veltui ti
kinčiųjų šventė Šiauliuose vaini
kavo ten vykusį tarptautinį festivalį 
„Negaliu tylėti". Negaliu tylėti, kai 
aplink tiek daug klestinčio blogio. 
..Mes negalime tylėti, kai jauni žmo
nės džiaugsmo ieško vartodami 
narkotikus. — sake Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. — Labai 
šiurpina informacija, kad net puse 
sostines klubų lankytojų svaigina
si sintetiniais kvaišalais". Vieni ne
gali tylėti, o už pusantro šimto ki
lometrų kiti litrais maukia „geriau
sią pasaulyje" alų... Lietuvoje 
dažnai šventės jau nebe šventės, 
o pinigų darymas bet kokia kaina. 

Abejingai laukiame senaties 
Tačiau aš juk ketinau prisiminti 

tikrai liūdną, skaudžią, tragišką 
sukaktį — Medininkų tragedijos 
13-ąsias metines. Prieš trylika me
tų karštą rugpjūčio pradžios dieną 
Lietuva laidojo septynias, tada dar 
abai trapios, Laisves aukas, aš
tuntos aukos gyvybei vos vos 

rusenant. Šiandien, kai 
jau Mindaugo Balava-
ko. Juozo Janonio, Al
gimanto Juozako. Algir
do Kazlausko, Stanis
lovo Orlavičiaus. Anta
no Musteikio. Ričardo 
Rabavičiaus vardai ta
po paminklu, liūdna ir 
skaudu, kad teroristai 

žudikai iki šiol nenubausti. Žino
ma, tai padaryti nelengva, nes 
juos globoja Rusija, valstybė, ku
rios vardu ir buvo įvykdytas šis 
žiaurus nusikaltimas. Tačiau po 
trylikos metų aiškiai matome, kad 
Lietuvos vadovai iš esmės nė ne
bando oficialiai ir ryžtingai parei
kalauti atpildo. Pagrindinių organi
zatorių ir nusikaltėlių pavardes ži
nomos, žinoma, kur jie gyvena ir 
ką veikia, o teisingumo ir atpildo 
ranka jų nepasiekia. Mes maži, 
mes silpni, mes įpratę netekti, 
prarasti, mes kantriai laukiame 
senaties termino, kai žudikai stai
ga taps nekalti ne tik pagal Rusi
jos, bet ir pagal Lietuvos įstaty
mus. ,,lr kaip tada reikės Lietuvos 
valstybei pasiaiškinti aukų arti
miesiems, kaip reikės eilinį medalį 
įteikiant vieninteliam gyvam liku
siam muitinės pareigūnui Tomui 
Šernui žiūrėti į akis... Negi Lietu
vai reikės dar vienos jos gynėjų 
aukos, norint suprasti, jog šio nu
sikaltimo dalyviai bet kokia kaina 
turi būti nubausti. Tik antros tokios 
galimybes gali ir nebebūti, nes. pasi
mokius Iš Medininkų, tokių Lietu
vos gynėjų gali ir nebeatsirasti", 
— rašo Audrius Lingys („Ekstra"). 

Vos pusė vyrų šiandien gintų 
Lietuvą — taip byloja apklausos. 
O kiek jų liks po septynerių metų, 
kai žudikams įsigalios senaties 
terminas, kai jie net atvykę į Lietu
vą nebus persekiojami ir tarsi ko
kie borisovai galės remti savo tė
vynainius Lietuvos Seimo arba 
Prezidento rinkimuose?.. 

„Visų rūšių čekistinė 
kariuomenė buvo grynai 

rusiška" 
Dabar persikelkime į kitą Lie

tuvos pakraštj. į Pašvitinj. irgi prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Šiame miestelyje, taip pat 
ant Pelaniškių piliakalnio, kur pa
laidotas mano uošvis Stanislovas 
Bagdonas (po mirties jam suteik
tas kario savanorio statusas), lan
kiausi visai neseniai. Mačiau ir pra
ėjusių metų birželio 15-ąją ati
dengtą paminklinį akmenj. kuris. 
kaip rašoma „Valstiečių laikraš
tyje", buvo išniekintas. Kaip tai 
atsit iko7 

„Tąsyk išniekintas paminklinis 
akmuo. įamžinantis (...) 1945-
1952 metais Pakruojo krašte žu
vusių Lietuvos partizanų atmini
mą. Liūdniausia, kad akmuo, ku-

Nukelta i 3 psi. 
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Choreografės. Nuotr. (iš kairės): 
Zita Rimkuvienė („Grandinėlė" — 
Panevėžys), Virginija Dargis (Čika-

l ga), Irena Rutkauskienė (Gedimi
no lituanistinė mokykla, VVheeling, 

| IL) ir Virginija Sagulina (Marijam-
, polė, Lietuva). Kaip šventė, kole
gės? V. Dargis. Kai per tokį trum
pą laiką — tai, galima sakyti, ne
bloga. Veteraną, jaunimas buvo ga-

; na gerai pasirengę. Blogiausiai at-
į rodė vaikai — maišėsi, nelygiavo. 
i Daug pasikartojančių brėžinių. Ge

rai, kad „Malūno" sparnus surepe-
-• tavo — vis nebuvo tiek daug pasi

kartojančių ratų. Galėjo būti įdomesnė 
pabaiga. Po truputį gerėja apran

gos reikalą. Vis daugiau ir daugiau at
siranda gražesnių, aikštės šo
kiams pritaikytų, rūbų. '.talonu, kad 
bendravimas su Lietuva duoda vis 
geresnį rezultatą šok;o Išpildymui, 
aprangai ir aikštės brėžiniams. La
bai nepatiko, kad tokius gražius rū
bus dėvinti „Kalnapušė" nešoko 
aikštės centre, o kažkur šone. 
Violetos paprašyta, šokau už „Gran
dies" jaunuosius veteranus. Buvo ne
malonu, kai dieną prieš koncertą, ji 
pareiškė: „Dabar aš 6a šoksiu". Pa
jutau nepagarbą. Juk man reikėjo 
atsiprašyti iš darbo, važiuoti toli į 
repeticijas ir t.t. Mačiau, kad daly
vavai šventės šokių repertuaro 

kpmJtęfe. Už ką buvai 
aisakWga'?— fdaušiu Irenos <' 
Rutkauskienės. — Už vaikų 
repertuarą. Kaip parinkote 
repertuarą, tokį vienodą fi
gūromis: suplojimai, sutrep-
sėjimai, sukimasis už paran
kių? Gal todėl vaikams vis
kas ir maišėsi, kad choreo
grafija tokia neįvairi. Mu
zikos metras vienodas — 
2/4? Kad ne aš viena rinkau 
— kas ką pasiūlė, tą ir sudė
jome... Pati šventė man pati
ko. Jaučiausi labai atsakinga 
pneš žiūrovus, tėvelius. Mo
kykloje mokosi 31 moksleivis. 
Tik 18 moksleivių neišvyko į 
Lietuvą. Jie visi yra trečiosios 
bangos lietuvių vaikai. Šoka 
ne tik tie, kurie nori ar gali, šo
ka visa mokykla ir tiek. Tie 18 
labai stengėsi. Juk reikėjo per 
vieną mėnesį išmokti ketuns 
šokius. Tiek gauname, sudėjus 
visą, repeticijoms skirtą, laiką. 
Virginija Sagulina. Mes jau 
seniai Lietuvoje žinome apie 
šokių šventes, rengiamas 
Amerikoje ar Kanadoje. Gra
žu, puiku, kai tiek daug lietuvių 
susirenka ir šoka kartu. 

Dirbu Marijampolėje, turiu 
choreografijos klubą „Vilga". 
Daug koncertuojame, daug 
keliaujame po kitus kraštus. 
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Nuotr. (iš kairės): Rita Klionenė (,,Excultate" choro meno vadovė. Cleveland!. chore
ografė Laima Kisielienė — trijų Lietuvos Dainų švenčių šokių dienos meno vadovė 
(1994, 98. 2002), šokių autorė. Kristina Klioryte. Laima Kisieliene - • Šventė buvo 
tvarkingesnė, geriau organizuota. Po Toronto šventės, kuri turėjo scenarijų, kur buvo 
ieškoma meniškesnio sprendimo, ši šventė, deja, buvo nuleista visa kartele žemiau. 
Kaip eilinis koncertas, tik su daugiau dalyvių. Jokių įdomesnių sprendimų ar brėžinių. 
Žinoma, kai kolektyvų lygis yra kitoks, nei Lietuvos, kažko labai tikėtis negalima. Bet 
liko visiškai neišnaudoti uždaros patalpos privalumai, kaip apšvietimas, galintis suteik
ti daugiau įspūdžio meniniam sprendimui ir t.t. Šokių parinkimas irgi keiia abejones. 
Daugeliui kolektyvų buvo „neįkandamas" repertuaras, bet visfeek šoko. Tik viename 
„Pakeltkojyje" pamačiau teisingą sprendimą — kurie nemokėjo, tie tik pritarė — tupėjo, 
klūpėjo ir t.t. Taip nebuvo suveitas šokis. Dėstydama studentams apie aikštės brėžinį. 
visada pabrėžiu pirmo ir antro piano privalumus. Priekyje visada statomi pajėgesni, 
techniškesni kolektyvai. Čia viskas buvo atvirkščiai — viduryje, užstoti priekinių silp
nesnių kolektyvų, šoko patys stipriausieji... Sėdėjau ir galvqau — kodei nebuvo pakviesti 
talkon tie Lietuvos choreografai, kurie turi didesnę patirta darbe aikštėje. Dabar patari
nėjo tie, kurie ir Lietuvoje toliau savo koiektyvo nebuvo pakilę. Gal tada koncentriniuo
se rateliuose („Noriu miego"), jų viduje neatsirastų mažesni vaikai, o išorėje, juos už
stodami — ūgiu didesni. Manau, kad reiktų daugiau remtis Lietuvos patirtimi. Reikia 
kopti į aukštesnę meninę aukštumą, taip sudominant šokėjus. O kaip ;uos pritrauksi, jei 
ne repertuaru. Šventės pabaiga turėjo būti pakilesnė. 

Choreografas Gintaras Grinkevičius j Ame
riką atvyko prieš dešimt metų. Dirbo Mažeikiuo
se. Buvo pakviestas dirbti asistentu 1994m. Lie-: 
tuvos šokių šventėje. „Dirbu su studentais 
„Grandyje' Pastačiau „Pakeltkojį", ..Žirkles". 
Apskritai, mes dirbame kartu su Violeta. Šventės 
repertuaras keičiasi labai lėtai. Ar reikia konkur
so scenarijui? — Būtų neblogai. Gal atsirastų;; 
naujų minčių. 

Amerikoje gyventi jau įpratau. Pradžioje buvo 

Spaudos atstovai šventėje nesnaudė — rengė reportažus, filmavo, įrašinė
jo į diktofonus... Nuotr. (š kairės): Arvydas Reneckis—ALTV savrunkas. Ramunė 
Rakauskaitė (.Amerikos lietuvis", „Savas racijas", ALTV) ir Kostas Radlinskas 
(TVS Digital video, garsas). 

Arvydas Reneckis: „Šventei filmuoti, kartu su TVR Digitai video (savinin
kas Rytis Januška), sukūrėme projektą. Dirbome penkiomis kameromis ir 

j nufilmavome gana daug medžiagos. Šiuo metu jau r rengėme XII šokių 
šventės vaizdajuostę. Greitu laiku ją bus galima įsigyt. Sekite reklamą!" 

Kviečiame atsiliepti geradarius, < 

linčius užprenumeruoti BrozUiįos taw 
ftrfy M # grvpei „NEMUNAS" k*e-

įmmMįų kamuoja 90 au-
' mH į redakcija tolu 773-

.... . M .*. a.ma _ • 

mm moralu daugiau matu-
viskos tpORtoatf tačiau tmanstskat 

ni 9ap tpOMoa yra par arangtm 
.agos lituanistinės mokyklos tautinių šokių mo-

y,a Radionovienė ir jai talkinantis Vidmantas 
Stnžigauskas. 

Nuotr: Tadas Dunčia — „Savas radijas" generalinis direktorius, šokęs 
sportinius šokius „Svajoje'', tautinius — „Lietuvos vyčiuose". Šioje šventė
je Tadas įsijungė į „Lietuvos vyčig" jaunųjų veteranų grupę. „Tautiniai šokiai 
yra tai, kas eina iš širdies, kas cp?e*i svetimame krašte išlaikyti 
lietuviškumą. Man patiko šokti, manau, kad kitoje šventėje irgi dalyvausiu". 

m-
m 

Pertraukėlės metu nenuobodu — tuoj sugalvojama įvairiausių žaidimų. 
Nuotr.: Meno mokyklėlės moksleivės (iš kairės) Gerda Kugaudaitė, Berta 
Marčinskaitė Maitana Zacaitė • O . t ^ > ; < - . - . 

Šokio mėgėjus j „Vėtrą", New Haven, Connecticu^ I983m subūrė JAV LB Krašto Tarybos 
pirmininke Vaiva Vėbraitė-Gustienė. Dalis šokėjų iš trečiosios lietuvių bangos Nuotr 
šokėjai pasirengę šventės paradui-prisistatymut. 

Žiūrovai. Juozas Karsokas su žmona Loreta — Meno mokyklėlės (Čikaga) dainavimo kla
ses dėstytoja. ..Tokios šventes mums visiems parodo, kad esame gyvi, esame lietuviai, 
nepaisant, kad Lietuva už Atlanto". 
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Negaliu tylėti 

Atkelta iš 1 psl. 
riame iškaltos 29 Pakruojo krašte 
galvas už Lietuvos laisvę pagul
džiusių vyrų pavardes, išniekintas 
vidury dienos, per atidengimo 
iškilmes.,.", — rašoma laikrašty
je. Paminklas sukurtas ir pastaty
tas užsienyje gyvenančių mūsų 
tautiečių — Audronės ir Šarūno 
Užgirių, Broniaus Nainio, Antano 
Brazio ir Petro Kazlausko lėšo
mis, pašvitmiečio Juozo Mockūno 
iniciatyva ir pastangomis. Tačiau 
dabar jis ne toks, koks buvo su
manytas, nes Pašvitinio seniūne 
A. Jasiūniene .,įžvelgė nepagarbą 
visai rusų tautai ir liepė užrašą 
„rusai sovietiniai okupantai" iš
trinti". Bet istorijos faktų, kaip žo
džių iš dainos, neišmesi, nepa
kenkęs nei istorijai, nei dainai. Is
torikas Juozas Starkauskas kny
goje ..Čekistinė kariuomenė Lie
tuvoje 1944-1953 metais", rašo: 
„Visų rūšių čekistine kariuomene 
buvo grynai rusiška (...) Kariškių 
sąrašuose per visą mus dominusį 
laikotarpį nepavyko rasti nė vie
nos lietuviškos pavardės". Paga
liau ir be knygų vyresni žmonės 
puikiai žino ir prisimena, kas siau
tėjo Lietuvoje prieš karą ir po jo. O 
tie, kurie, kaip Pašvitinio seniūnė, 
paminklų Lietuvos partizanams 
nestatytų, nors šitaip gina jų žu
dikus — drausdami daiktus va
dinti tikraisiais vardais. 

Jeigu Rusija šiandien tikrai, iš 
esmės, būtų Lietuvai draugiška 
kaimynė, jeigu neglobotų visokių 
raslanų, mickevičių, makutino-
vičių. Sausio 13-osios ir liepos 31 -
osios žudikų, jeigu mums nepirštų 

savų prezidentų ir savų suvirin-
tojų-milijonierių, rusams nemalo
naus žodžio „rusai" išties būtų 
galima vengti. Tačiau tas „jeigu" 
buvo, yra ir bus net tolimoje atei
tyje. Neseniai skaičiau, kad Rusi
jos prezidentas V. Putjn'as paminkle 
žodį „Volgogradas" liepė pakeisti 
žodžiu „Staiingraaas". Tačiau juo 
labiau tai nereiškia, kad galima 
naikinti prasmingą ir teisingą žodį 
ir lietuviškuose paminkluose. Jau 
buvo trinami, iškalami, „sušaudo
mi" ir kitaip naikinami paminklai 
arba juose pastebėti „nepatogūs" 
žodžiai (pavyzdžiui, paminklas 
Stanislovui Bagdonui ir broliams 
Liubauskams Pelaniškiuose). Kas 
mūsų dienomis atsitiko Pašvitiny
je — labai panašu į anuos gū
džius laikus. Pasak „Valstiečių 
laikraščio". Pašvitinio seniūne A. Ja
siūniene „drąsiai jautėsi dar ir dėl 
to. kad ją akivaizdžiai rėme kai kurie 
įtakingi rajono valdininkai, priklau
santys Socialdemokratų partijai". 

Sąsajos 
Štai jums ir tam tikros sąsajos 

su vos vos pavykusią prezidento 
R. Pakso apkalta Seime, su Ge
neralinės prokuratūros ir STT 
veikla parlamentinio skandalo fo
ne, pagaliau — su nė iš vietos ne
judančia išties sunkia Medininkų 
byla, nenumaldomai artėjančia 
prie senaties termino... 

Liepos 27 d. žiniasklaida pra
nešė, kad buvęs VSD Alytaus po
skyrio vadovas A. Sereičikas-Se-
reika jau pamalonintas: jo byloje 
prokuroras neįžvelgia bent kiek 
sunkesnio prasižengimo ir mano, 
kad vien atleidimas iš VSD - pa

kankamai sunki bausmė, ir to pa
kanka. O Sereičikui-Sereikai to 
nepakanka — komentuodamas 
tokį „teisingą, valstybišką" pro
kuroro sprendimą, maivydamasis 
ir rausdamas, jis pasakė, kad keti
na eiti į „didžiąją politiką" per Va
rėnos rinkėjus. Rudenį turėsime 
dar vieną „valstybininką". Kiek 
anksčiau sužinojome, kad lietuvių 
kalbos nemokantį rusą (rizikuoju 
būti apšauktas rusofobu) Jurijų 
Bonsov'ą įžade ne kas kitas, o Vytau
tas Landsbergis. Daug visokių 
epitetų pasakyta apie šį dosniau
sią R. Pakso rėmėją, tačiau tik po 
keiių mėnesių jis susigriebė, kad 
skaudžiausias — būtent Vytauto 
Landsbergio epitetas, ir vėl krei
pia į save visuomenės dėmesį, 
taip bandydamas kuo ilgiau išsi
laikyti Lietuvoje ir kuo daugiau pa
kenkti Europos parlamento nariui. 
..Jeigu Lietuvos specialieji agen
tai pasiduoda kitų valstybių įtakai, 
tada jie jau tų valstybių agentai. O 
Lietuvos pajėgumas menkas. Ar
ba drąsos nedaug. Paimkime pa
prastesnius atvejus: susikompro
mitavusio pareigūno niekaip „ne
galima" atleisti arba atleistas jis 
be galo bylinėjasi, žiūrėk, dar grįš 
su visais savo žygių papuošalais. 
Tad ko daugiau mūsų valdžiose -
ar valstybininkų, ar sukčių užta
rėjų?" (Vytautas Landsbergis). 

Neretai pasitaiko, kad lazda per
lenkiama į kitą pusę. Gal tyčia? 
Kad atsirastų galimybe pasipini
gauti išeinant arba sugrįžtant? 
Štai du buvę KGB darbuotojai Eu
ropos Žmogaus Teisių Teisme 
Strasbūre laimėjo bylą prieš Lie
tuvą: turėsime jiems sumokėti po 

24 tūkstančius 169 litus moralinės 
ir materialines žalos atlyginimo 
bei po 17 tūkstančių 264 litus ad
vokatams. Už tai, kad draudėme 
jiems dirbti valstybiniame sekto
riuje. Šiuos asmenis palietęs įsta
tymas dėl KGB veiklos buvo pri
imtas pavėluotai — devintaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais, gerokai vėliau, negu kitose 
valstybėse. Ir štai jo efektas. 

Atsistatydina trys į korupcijos 
skandalą įsivėlę Seimo nariai — ir 
vėl iš biudžeto byra mūsų kruvinu 
prakaitu uždirbti pinigėliai. Viskas 
įstatymiška: nesvarbu, del kokios 
priežasties vaikinai palieka Sei
mą, susikompromitavo nesusi
kompromitavo — išeitine pašalpa 
garantuota. Dešimtys tūkstantė
lių! O paskui Vytenis Andriukaitis 
sergantiems vaikučiams žada lab
darą. Tai mes, mokesčių mokėto
jai, tokie dosnūs, ar susikompro
mitavęs ponas V. Andriukaitis? 
Jeigu jau toks teisingas — tų pi
nigų turėtų nė į rankas neimti. 

Nenustebčiau, jeigu kada ir pa
garsėjęs „Rubicon group" vado
vas Andrius Janukonis per teis
mus susižertų apvalią sumelę — 
už paviešintų telefoninių pokalbių 
išklotines. Kas dabar supaisys, 
kurie iš tų pokalbių paviešinti 
teisėtai, o kurie — nelabai. Tam 
turime Strasbūrą. 

LAIŠKAI 

,,Svajonių" bustas 

Rašykite mums 
elektroniniu postu: 

te{5)aol.< 

tfkeita iš 1 psl reportažas 

„Bičiulystės" redakcija, norėdama susi
rasti lėšų laikraščio tobulinimui, sumanė 
pardavinėti dešrainius (Hot Dog) ir taip 
paremti savo, ne itin turtingą, biudžetą 
(paramos iš niekur negauna). Nuostolių 
neturėjome, pelno — šiek tiek. Buvo 
smagu ir gera, kai būrys „Bičiulystes" 
draugų atėjo į talką. Ačiū jiems! 

Gegužinėje galėjai skaniai pavalgyti, 
pabendrauti su pažįstamais, pasišokti. 
Pasitikrinti kraujo spaudimą. Koncertavo 
Meno mokyklėlės dainorėliai (dėsi. Loreta 
Karsokienė) ir šokėjai (dėst Birutė Kugau-
dienė). „Tėviškės" kapela (vad. Stasė 
Jagmmienė), dainavo Nijolė Penikaitė. 
Kapela ne tik grojo, bet Ir žiūrovus dainai 
kvietė. Viskam buvo vietos ir laiko. Kas 
norėjo — vaišinosi „.Švyturio" ar „Kalna
pilio" alumi, skanavo „Dadu" iedus. 

Diena buvo puiki, visų nuotaika — taip 
pat. Iki kitos gegužinės! 

Laikraščių puslapiai mirga nuo 
skelbimų apie išnuomojamą gy
venamąjį plotą. Neretai nuomi
ninkas patenka pas gražiai čiul
bančią, daug žadančią šeiminin
kę, o paskui iš tų pažadų lieka tik 
šnipštas, trintis, nesantaika ir ne
malonių prisiminimų uodega. Vos 
kojas Amerikoje apšilę, lietuviai 
sugeba greitai prasukti savo 
„bizniuką". Vieni išsinuomoja ir per-
nuomoja būstus, pasijunta dide
liais savininkais, kiti, prakutę. įsi
gyja namą ir tuoj skuba „prikimš
ti" j jj naujų gyventojų. 

Ponia D. (vos prieš trejus me
tus atvykusi iš Lietuvos), dabar 
jaučiasi savo trijų aukštų „pilai
tės" valdove, nors jai nereikia lai
kytis jokių garbingų susitarimų. 
Pradžioje, tik atsikraustęs į D. namą, 
džiaugėsi ir Vytas. Pagal šeimi
ninkes pažadus — tiktai čia ga
lėtų būti svajonių būstas, mat 
moteriškė išdėstė labai daug gė
rybių, lauksiančių naujakurių. Tik 
ji jokiu būdu nenorėjo pasirašyti 
nuomos sutarties. Motyvas — vis 
tam neturinti laiko, be to — ne
mokanti sutarčių sudarinėti. Ne
bent jos dukra teiktųsi. — Atsi-
kraustėme su savo baldais. Kai 
tik sumokėjome pinigus už kam
barį, tai D. man ir žmonai priža
dėjo rytojaus dieną pakeisti durų 
spynas ir padaryti raktų komplek
tus,— pasakoja Vytas. — Juk 
buvo dvejos durys, per kurias 
galėjome patekti į savo kambarį. 
Rytojaus dieną, žinoma, nebuvo 
ir pačios D. Paskui, padariusi tik 
kelis raktus, ji pareiškė, kad tai 
bus per didelės išlaidos ir geriau 
patys pasidarytume papildomai 
raktų. Aš kas vakarą beldžiausi 
pas ją į antrąjį aukštą ir prašiau 
žadėtų raktų — juk negali palikti 
nerakinto kambario. (Kaip „gud
riai" sugalvota, kad vienos Iš mū
sų kambario dvejų durtį užraki
namos tik iš vidaus, o iš išorinės 
pusės — kas nori. tas gali jas at
sidaryti. Žinoma, galėjome ir pa
tys pasidaryti, bet aš visada lai
kausi duoto žodžio, norėjau, kad 
ir šeimininkė pažadus tesėtų. Ji 
pagaliau pataikė ant žmogaus, 
tai yra — manęs, kuris žino savo 
teises ir pareigas. Juk aš esu čia 
legalus, turiu dokumentus ir ne
pabūgau jos suktybių, kaip ji pa
pratusi elgtis su kitais savo namo 
gyventojais. Šeimininkei žadėjau 

gyventi metus laiko, su sąlyga, 
kad nebus jokių incidentų ir vis
kas vyks, kaip sutarėme. Ištvė
rėme vos mėnesį. Tik atsikraus
tę šveitėme apskretusias grindis, 
langus, atplovėme „prize . 
ryklę, nugraibėme voratinklius... 
Paklojau bendrose patalpose 
naujus kilimėlius, norėjau tvar
kos. Beje, šeimininke nurodė, 
kad pasiimtume dulkių siurblį iš 
tamsaus kambariuko ir naudo
tume. Pasirodo, kad daiktas visai 
ne jai priklauso, o kitiems nuomi
ninkams. Visas namas pilnas 
kambariūkščiu, kuriuose „pr i 
kimšta"' gyventojų. Kai kuriuose, 
tarp lovų vos mažytis tarpelis, 
pro kurį žmonės negali prasilenk
ti, bet pinigai tai nemaži imami. 
jgrįso visiems gyventojams D. 
kultūra. Ji pamėgo atsirakinti kam
barių duris ir patikrinti, ar kas juo
se yra, tariamai — pažiūrėti, ar 
langai uždarinėti. Kokią teisę ji 
turi taip daryti, jeigu žmogus net į 
priekį sumokėjęs pinigus? Ypač 
šeimininkes kultūra išryškėdavo. 
kai ji, vos atėjus kokiam svečiui, 
tuojau pribūdavo ir sėsdavo prie 
stalo vaišintis. Ji vis pasiteisinda
vo: „Juk turiu teisę, kaip šeimi
ninkė, čia užeiti ir pažiūrėti, ką 
darot!" — Nenumaldomas šeimi
ninkės smalsumas — paimti nuo
mininkų gautus laiškus iš pašto 
dėžutės ir išlaikyti po keiias die
nas, kol patys pasiges. Taip įvyko 
ir su Vyto lauktu skubiu laišku, 
kuris buvo atsidūręs šeimininkės 
kambaryje. 

Jau iš pat ryto nuomininkams 
sugesdavo nuotaika, kai reikėda
vo eiti praustis į vonios kambarį. 
Karšto vandens šildytuve užtek
davo tik dviem žmonėms. O juk 
aštuoni nuomininkai laukia eilės. 
K d vanduo sušils, reikia lauko pus
antros valandos. Jei vienas mau
dosi, tai kitas negali naudotis tua
letu. Visi pradėjo pyktis dėl to. 
Paskui jau sudarinėjome grafi
kus, kuris iš eilės maudysis. Ben
droje virtuvėje tik viena dujinė 
viryklė, vienas šaldytuvas būriui 
žmonių. Vieną, neveikianti, šal
dytuvą išmėtėme. Antrąjį, paža
dėtą, pagaliau gavome po dviejų 
savaičių. Jis buvo naudotas, vi
sas priskrebęs, kol išvalėme. To
je virtuvėje kiekvieną vakarą ant 
sustumtų kėdžių miegodavo vie
nas nuomininkas, kuris neištver

davo savo kambarėlyje-ledaunėje. 
Žiemą kai kūnuose kambariuose 
toks jausmas, lyg gyventum šal
dytuve. Langai nesandarūs, ne 
dvigubi. Šeimininke nepamirš
davo kiekvieną naktį išjungti ši
lumą — užsuko kranus. Mūsų kam
baryje temperatūra yra nukritusi 
žiemą iki 9 laipsnių pagal Celsijų. 
Visur — blogai sureguliuota kon
dicionavimo sistema. Kituose 
kambariuose dusdavo žmonės 
nuo karščio. Pasakojo nuomi
ninkai, kad vasarą pas D. visi 
laiptai būdavo apgulę nakvyni
ninkų, net praeiti pro juos sunku. 
O rūsyje tai net ant skalbimo 
mašinos gulėdavo koks nors 
žmogus. Kaip užkampių indėnai! 
Tokiems už naktį reikėdavo mo
kėti po 10 dolerių. Sunervino šei
mininke ir dėl to. jog dar parei
kalavo papildomai po 30 dolerių 
už vietą automobilių stovėjimo 
aikštelėje, neįspėjo, jog į tą pačią 
vietą statosi keli, taip pat mokan
tys už vietą. Šeimininkė pasiūlė 
statyti automobilj gatvėje. Žiūriu, 
kad užkištas kvitas — sumokėti 
50 dolerių baudą. Beveik visi iš 
to namo taip yra nukentėję, bet 
nė vieno šeimininkė neįspėjo, jog 
imamas mokestis už leidimą ten 
statyti. — Labiausiai šeimininkė 
susinervino, kai Vytas, pasiėmęs 
filmavimo kamerą, pradėjo vaikš
čioti po apskendusį pirmąjį aukštą 
(jos duktė net jį įspėjo: „Pasilik 
savo žaislinę kamerą kelio
nėms"). Mat trūko vamzdžiai, ir 
viskas skendėjo baloje. Nuomi
ninkai prašė šeimininkės, kad ši 
iškviestų meistrą. Tai užsitęsė 
gana ilgai. Dėl pastabų šeimi
ninkė grasino Vytui susidoroti per 
kitus nuomininkus, kurie jj „pas-
tatysiantys į savo vietą". Pasi
rodo, kad tie „baudėjai" — nor
maliausi žmones. Manipuliuo
dama nuomininkais, nesilaiky
dama žodžio, tokio ..svajonių" 
būsto šeimininkė nenusipelno 
pagarbos ir pasitikėjimo,— tęsia 
Vytas. 

Eleonora Povilaitytė 

Redakcijos prierašas. Gal ir 
Jums teko patirti nesusipratimų 
su būsto šeimininkais ar nuomi
ninkais9 — Papasakokite mums. 

Gera ir smagi muzika pritraukė daug šokėjų. 

Amžinas viengungis Kornelijus Jazbutis su partnere smagaus šokio sūkury 
ie 

Iš kaires: dr Petras Rasutis. dr. Jonas Adomavičius ir Džiugas Dirmantas 
Piešinių konkurso vertinimo kon- '".ja Pulokiene. Austė Ku
biliene (Meno mokyklėlės dailės sk. dėst -edaktore'Danute Bindokienė 
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IEŠKO DARBO: 
" " J a u n a moteris ieško darbo — pri
žiūrėti senel ius arba vaikus. Susi
kalba angfiškai. vairuoja automobilį. 
TeL: 630-922-3846; 
*** Vidutinio amžiaus moteris, Rai
b a lietuviu., rusų, lenkų, silpnai an~ 
gk| k. — bet kokio darbo. Turi ,,žafef 
kortelę. Tet.: 708-594-1184. Liuda; 
*** 21 metų vaianas. turi „žafią" kortelę, 
protestą — maisto gaminimas, kal
b a l ietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, 
s i lpnai angliškai, norėtų gauti darbe 
p a g a l specia lybę. Gal i prižiūrėti 
senel ius. TeL: 708-594-1184, Aidas; 
*** Vldufe»G amžiaus vyriškis ieško 
bet kokio darbo. G a l dirbti statybo
se. Sus ika&a l ietuviškai rusiškai ir 
lenkiškai. Anglų ka lba—si lpna . Tu 
r i „žašą" kortelę. GaS mokyti va&us for
tepi jono, gitaros, šachmatų. 
TeL: 708-594-1184, Rimas; 
*** Vidut inio amž, moteris ieško dar
b o — prižiūrės vyresniuosius. Kalba 
ang l iška i , vairuoja automobil į . 
Tet :773-434-6164. Stefa. 
*** Vidutinio amžiaus vyriškis ieško 
darbo — prižiūrėti senelį, kalbantį 
vokiškai (nuo rugsėįo 20d.). Vairuo
ja automobilį. 
TeL: 224-628-1557, Henrita 

^ Mnčuh C 

pusei m e t ų 

Pats laikas 
užs iprenumeruot i 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! » 

puse i 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 
V a r d a d i e n i a i 

r u g p j ū č i o 3 — 10 d . 

Antrad ien i s , rugpjūčio 3 d. 
Augustė. Galirnantas, Mangirdas, 
Lengvine. Lidija. Steponas. 

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d 
Domantas, Gerimantas. Irta, Mil-
gedė. 

K e t v i r t a d i e n i s , rugpjūčio 5 d. 
Minturė , Nona, Osvaldas. Rim
tas , Vaidotas, Vilija. 

P e n k t a d i e n i s , rugpjūčio 6 d. 
Bylotas, Daiva, Karolina, Okta-
vijonas. 

Š e š t a d i e n i s , rugpjūčio 7 d. 
Drąsut is . Donatas, Jogilė. Ka
je tonas , Klaudija, Sikstas. 

S e k m a d i e n i s , rugpjūčio 8 d. 
Da ina , Elidijus, Dominykas 
('Domas), Gustavas, Violė. 

P i r m a d i e n i s , rugpjūčio 9 d. 
Jorūnas, Mintartas , Romanas 
(Romas). Rolandas. Tarvilė, Virgi
nija. 

Antrad ien i s , rugpjūčio 10 d. 
Aistė, Astorija (Astra), Anrū-
nas , Norimantas , Laurynas. 

Kalendorius 

K R E P Š I N I S , K R E P Š I N I S , KREPŠINIS 
riy ar kompiuteriu ekranu, bet 
f iziškai aktyviai judėtų, sportuotu. 
Programa: rytinė treniruotė — 9-
11 :45 v.r.; pietūs — 11:45 -12:30; 
p ramoginė valanda {baseinas, fil
mas — 1 2 :30 - 2:30v.p.p. ; vakari
nė treninjolė — 2:30-5:00v.p.p 

Tėvai atveža (nuo 8:00v.r. iki 
9:00v.r.) ir pasiima vaikus (būti
na pasiimti iki 5:30v.v.) 

Kreiptis į trenerius. Stepą Žilį 
t e l . : 630 - 2 5 7 - 5 9 7 5 ir Aur imą 
Matulevičių tel . : 
6 3 0 — 7 5 0 — 8 4 4 1 . 

T U R N Y R A S 
Rugpjūč io 22 d . (sekmadienį) , 

pr ie Lemon to PLC (Čikagos prie
m ies ty je ) r e n g i a m a s t rad ic in is 
3 X 3 ga tvės krepšin io turnyras 
„ Ž A L G I R I S - 2 0 0 4 " . Turnyro 
organizator ius — Čikagos krep
šinio k lubas „Ža lg i r is " . 

Varžybos vyks grupėse: 
P R O F E S I O N A L Ų ( k o m a n d o s , 
kurių sudėty je yra krepšininkų: 
buvusių profesionalų arba žai
dusių JAV studentų lygose); 
M Ė G Ė J Ų ; 
V E T E R A N Ų (komandos sudary
tos iš žaidėjų, vyresnių kaip 30 
metų amž. ) ; 
M O T E R Ų ; 
M IŠRIŲ (komandoje turi būti ma
žiausiai dvi moterys. V iena mote
ris — privalo v isada būti aikš
telėje). 
K o m a n d a s gali sudaryt i 3, 4 arba 
5 ža idėja i . 
Starto mokest is : moterų koman

doms — $80 , v isoms k i toms— 
$100 . 

Registraci ja ir p latesnė infor
mac i ja te le fonu: (708)243-7547. 

S.M. 

S T O V Y K L A 
Skelbiama vaiky krepšinio 

klubo , ,Li tuanica" vasaros stovyk
la — „Vasara su krepšinio ka
muoliu", j šią stovyklą, rengiamą Le-
monte, PLC, nuo rugpjūčio mėn. 
9 d . iki 2 0 d . , treneriai Stepas Žilys ir 
Aurimas Matulevičius kviečia vai
kus nuo 7 i k i 1 5 mėty amžiaus. 

Ka ip sako treneris Aurimas 
Matulevič ius, kad vaikai valandy 
va landas nesėdėty pr ie televizo-

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

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakariniuose 

priemiesauose. 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale. IL 60521 

;0LDWELL 
įANKER 

( 6 3 0 ) 9 1 5 - 2 9 0 0 ; 
www ColdwellBankeronline com/JurateZutoinasl 

surr^irjge. 
Clarendon Hife. 
Darien, Hinsdale, 

JLaGrangaOakBrook 
Mestmont. 
Western Springs, 
Woodndge, 
Willowbrook. 

Nori — juokis, nori — 

verk! 
Ž m o g u s pasakoja apie Maskvos 

met ro : ,, Važiuoju metro ir nega

liu atsistebėti — tiek daug šiukš

lių, taip $ s k a s apšmaukšta, kad 

tok iam pador iam žmogui , kaip 

aš, nėra nė kur nusispjauti! 

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 Ū C I A I E " 

Mekino)amo turto pirtomas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 

•Pagalba finansuojant Mob. 773 383 4544 
Ofisas 847 673 9500 

I E3 
Qntu% 2! 
Pro -Team 

I m a n t a s " M a t t " D e k s n y s 
real estate consultant 

- Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
-Nuosavybių įkainavimas veltui 
- Tarpininkaujame gaunant paskolą 
~ ., BUS: 815 838 0110 

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

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

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

fam.com I 24 valandas I 
pranešti apie nelai 
mes: 800-374-11111 

ALINA 
iš! ii 

aukšto lygio aptarnavimas . . | T ~ 
patikimas draudimas 

_ draugiška atmosfera N A M A I 
o*** " VERSLAS I 
AMERICAN FAMILY ravint • • l l l ' l . f l . H J . S ^ p į j 

į ai: your p--otec:ton j i rJe ' onę -cof " J ' V i D L ; 

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

Asmeniniai skelbimai priimami nemokamai. 

INTERNATIONAL 
THAVR AHD CRUISE OONBHBMS 

Pranešame savo k l ientams ir d raugams kad mūsų agentūra 
pers ikėlė j nau jas , savas patalpas. P rašome atkreipti dėmesį 
j nau jus te le fono numer ius . 

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

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

G.T. ko lek tyvas ir to l iau pasiruošęs Jus profesonal ia i ir maloniai aptarnaut i v isuose kelionių reikaluose. 

• " Lėktuvų bil ietai j Lietuvą, iš L ie tuvos ir visur pasaulyje 

Tur ist inės kel ionės po Lietuvą 

L ietuvoje butų nuoma, v iešbučia i , t ranspor to nuoma 

Atos togos Amer ikos žemyne 

Mūsų spec ia lybė - Karibų sa los, kruiz inės kelionės ir Meksika 

.f 

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

j kurią pusę pučia vėjas, ten ir lis. 
Kregždės j l izdus jskrenda ir 

tuoj pat išskrenda prieš lietų. 
Je i medžių lapai sukasi j viršų 

— netrukus lis. 
Rugpjūč io d iena iki pietų — 

vasara , o po pietų — ruduo. 

SVEIKAI 

Jei pabudę ryte jaučiatės mie
guisti, suvalgykite avižinių dribsnių 
košės. Ši košė baltymų turi 2 kar
tus daugiau, nei bet kuri kita. 

Sergant iems tulžies pūslės l i 
gomis, patariama gerti jonažolių 
bei mėtų nuoviro. 

Norint sumažinti padidėjusį krau
jospūdį, patariama gerti petražolių 
antpilo. 

Prasta nuotaika pagerės, jei val
gysite šviežių vaisių ir daržovių. 

Daigintus grūdus patariama val
gyti rytais arba per pietus. 

ILGAAMŽIŠKUMAS 
Žmonės nėra i 'gaamžiai. Žmogaus 
kūno oda — gyvas organizmas, ku
rtame kaupiasi nuodingos (toksi
nės) medžiagos Per odos poras or
ganizmas net 3,5 karto pašalina 
daugiau toksiniu medžiagų nei per 
inkstus ar žarnynq. Ypač daug tok-
siniy medžiagų oda pašalina pasi
kaitinus garinėje pirtyje bei išsipe-
rus vanta. Seniau žmonės iš vakaro 
labai suname vandenyje pamirky
davo ir šiek tiek nuspausdavo rank
šluosti, o kita dieną juo iki raudo
numo įtrindavo odq Beje, specia
listai pataria pirtyje prausti ne su 
muilu, bet su kukurūzu miltais. 

RENGINIAI 
K A S ? 
K U R ? 
KADA? 

G R A N D PARK'e — 
*** Vasaros šokių festivaHs 
kiekvieną ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadienį nuo 6-7 v.v., sek
madieniais dienos metu, vyksta 
šokių pamokos. Nuo 7:00v.v. — 
šokiai. 
601 -700 S. Mtchsgan Ave, Čfcaga 

RAVIN1A 
Bil ietų kasos dirba 
I -V 9:00V.r. - 6 0 0 v.v.; 
Vil-12v.p.p. - 6:00v.v. 
tel.: 847-266-5100. Daugiau: 
www.raviniacom 
arba vvvvw.ravinia.org 
Cncago Symphony Orchestra koncer
tai: 08v6-7d. Programoje: Mozart Dvo
rak kūriniai. Sietai: $40, $30. $20, 
Saukė: $10 Daugiau informacijos rasite 
sTtemete. 

08.06. 8:00v.v. Barber: Adagio for 
Stnngs. Op. 11;Mozart Symphony No. 
34inCMajOr,K.336 
Dvorak: Cefio Concerto in^B Minor. Op. 
104; 08.08. 7O0 v v. 08.09. 8.00V.V. 
Antcny Dean tancerSs. 03.12 800w 
Boston Pops Espianade Orchestra. 
Sveaas Faifo Price "Broadvvay Babies" 
BfeftK $50. $30: lauke - $10 

Džtazo vakaras rengiami Navy 
Pier penktadieniais ir šeš tad ie 
niais. ww.wnua.com/smooth-
t imes/maynp2004 html 

"** Čikagoje, kiekvieno antradie
nio vakarą, po atviru dangumi ga
lite nemokama i žiūrėti klasikinius 
kino filmus Reikia pasirūpinti ant 
ko atsisėsti. Butier Field, Grant 
Park, 100 S. Lake Shore Dhve. 
Spal io 7d. prasidės tarptautinis 
kino festivalis . 

reklama 
skelbimas 

_ Čia galėjo būti 

reklama.^^% 
skelbimas ^ ^ J | 
773-585-9500 ^ M § ^ 

4M* 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

*fmį--* 
*į$įį!? *'"' 

CU., INC. 

knporters & Distrtoutors oi ftšiiquorsand Hnported Beers 
(773) 278-4848 

S N JOMOJA 

Pa l ios Hi l ls miestelyje, netoli 

Moren Valley kolegijos, 55 bei 

294 greitkelių, nuosavame na

me , išnuomojamas kambarys su 

atskiru tualetu ir dušu. 

Skambint i tel. : 708-935-9927 

arba 
708-945-1739. 

Lietuviškos ir europietiškos 
iMAISTO PREKĖS 
Gardūs karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamtą. 
Vnitnami užsakymai įvairioms progoms. 

r Lemonto 
Ji mieste 

UftMSt Z 
M\ 313 

CANALST. 

Darbo savait — galiais 
laikas: 9vr-8vv 

630 257 6020 

ių KLUBAS 
Z O D I A K A S 

ŽODŽIŲ SPĖLIOJIMAS 

Tęs iame k u n . E. Geru l i o iš F l o r i d o s , žodž ių s p ė l i o j i m o a rba 

smegenų m a n k š t o s konkursė l į . 

1 . Sugalvokite 150 žodžių, kurie ne tu r i v i e n a s k a i t o s . Pvz.: šukos, 

akiniai ir t.t. 

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

5 1 . Vyriškis. 28m.,180 cm 
ūgio, mėgstantis gamtą, sportą, 
norėtų susipažinti su 28-40 metų 
apsirūpinusia moterimi, rimtai 

draugystei, gal ir vedyboms. 
T e l : 630-750-8441, kviesti 

Nerijų. 

Redakci jos pr ierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokj tekstą, kokj at-
siunčlate. 

Galvosūkis 
Kiek reikės degtukų, norint 

apdėliot i v ieną kvadratinį metrą 

v ienoda is kvadrata is , kurių 

krašt inės iš v ieno degtuko? 

Vidutinis degtuko ilgis — 5 cm. 

Atsakymas ^ ^ 

Vienam lygiakraščiui trikampiui 

sudaryti bSf tna reikia 3 degtukų 

(nesuiaužyBI), o šeš iems, tarpu

savyje fygierf%; lygiakraščiams 

tr ikampiams sudaryti pakanka 12 

degtukų. Padarykite! 

Po to 4 degtukus perdekite iš 

v ienos v ietos j kitą taip, kad 

susidarytų 3 lygiakraščia i tr i 

kampiai, iš kurių tik 2 būtų tar

pusavyje lygus. 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA 

Iškirpk i r išsiųsk 

kitos savybės 1. Amžius ūgis 
2. Socialinis Statusas: išsiskyręs (-usi) 

Nevedęs , netekėjusi našlys (-ė) 
Va ika i 

3. Socialine padėtis: apsirūpinės (-usi) 
neapsirūpinęs i-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai _ ^ 
7. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra-

vi mui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr._ 

9. Skelbimo tekstas 

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

http://Skokie.IL
http://fam.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
http://www.raviniacom
http://vvvvw.ravinia.org
http://ww.wnua.com/smooth-

