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Krekenava Rytų Lietuvoje 
nuo seniausių laikų garsėjo 
Žolinės atlaidais. \ juos su
važiuodavo po keliolika tūks
tančių žmonių. Krekenavos 
miestelis žinomas j au 1409m., 
Vytauto Didžiojo laikais. Ma
noma, kad vietovės pavadini
mas kilęs iš žodžio „krakės" — 
senoviškas karoso pavadini
mas. Beje, senuose raštuose ap
tinkamas pavadinimas „Cret-
kynowa". 

Po Žemaičių krikšto. Vytau
tas Didysis, Betygalos klebono 
prašomas, 1419 m. pas ta tė Kre
kenavoje pirmąją bažnyčią. Da
bartinės Krekenavos Sv. Mer
gelės Marijos Dangun ėmimo 
parapijos bažnyčios (eklektiš
ka kompozicija su neogotikos 
požymiais) statybai aukos buvo 
renkamos jau 1896 metais. Dau
giausiai aukojo dvarininkai , 
kurių aplink parapiją buvo net 
20. Bažnyčia pašventinta 1901m. 

Padavimas sako, kad jau se-

Ligija Tautkuvienė 

Rugpjūčio 15d. 
noje, pirmoje bažnyčioje buvęs 
s tebukl ingas Dievo motinos 
Marijos paveikslas, kurį iš de
gančios bažnyčios išnešęs kaž
koks senukas. Tą paveikslą iš 
Krokuvos atvežė pamaldus ri
teris Šilingas, padovanojo mi
sionieriui Albertui, kuris skelbė 

*mm&e^gmJ*emzi& *xaau*. 
Dabar 5is paveikslas įtaisytas 
didžiaJAtne altoriuje- Dievo M' -
rinos paveikslas stmai garsėja 
savo stebuklingomis godorais. 
d s nutapytos ant tS.tfto& -V in
krustuotas sidabriniais. ru:x-::-:. 
Ap$Šabiii«ras ••>otai$ — imc-": ;, 
atsidėkojimais az paąįirr.ą ir ĮX:Z\. 
lBažr.;vč-ioj'e.-,yra labai vertingi 
Su.:",-:-" rsixi^o.cuk:;irū -.v --afci, 

N«f ""•'" m**m*y<p Tie^ivoje KTO» 
kena Č&jė veikė keletas iyd ų 

A. Macijausko nuotr.: medžio drožė
jas. 

krautuvĖt gv^Biio,apie 1500 gy-
. 'ašsrgų. riar-: raet-.; vokrerdri Td;-
vidav-. t/d .= . r»r.;',-:.per..ai n-^.: 

gyventojų '-vežė į Sibirą, kefioa 
šeimos spėjo||Jpi§i3 į Vakaro.*. 

; Krekenavoje ranigav^ p o e t a i 
lįlairoms. č iągv i įno popiežiaus 
tifono Paulia«$> ^ m o t i n a Emili-
fa K a č e r a u f i ^ g | :; *** * 

Krekenava | | | amMno vyro tė
viškė. V a s S į ^ ^ ^ s t o g ų metu4 

vaikai l a n k y d ^ o bfežnyčią, mo
kydavosi potesu^, O vieną v% ; 

sąrą, klebono pakalbinti, gie
dojo bažnyčios chorelyje. 

Sovietmečiu į Krekenavos Žo
linės atlaidus suvažiuodavo tiek 
daug žmonių, jog ir šventoriuje 
netilpdavo. Sugužėdavo iš visos 
Lietuvos nuo to krašto kilę žmo
nės. Tai buvo proga ne tik daly

v a u t i atlaiduose, aplankvti ar- traukianf&. tStša 
tiaaųjų kapus, bet ir su giminę,: .^visadaji skambtc 
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ėteastį. Šventoriaus kraštuose. 
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Iš ba 
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daliai 
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olfe rojai... 
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trank*- Seimo-" :s, būriai; Sv. 
Šoke .•..•.aidą' Palanges bs.dry-
čisje "tano a*mim.vje išpiau-
.-da. kaip didlmlė minia žmo-
nią. tcr.de mane, tttažąvaikeH, 
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• TOr5t,;::':,s::-ią Katedrą, Ttu-
gnove. Tik tai nepadėje. Pro-

j06 fi'lavc aplisik bai.ny'!ą-
o -- arpai sKamijėdav- žarsšd 4r 

met|i Žolinp,— sūnaus Adomo 
pirmoji komūnija ir dirmavoji-
mąf (Sakranįento sut>irtinimas). 
Prpmenu, kaip susirūpinęs skam-
h p o man į darbą, prašydamas 
jKgtarimo — kokį šventą vardą 
Išsir inkti? — Kokį tu nori? — 
"tlėtis sakcyftld gali rinktis tris: 
j© tėvo, jOįžpatl|S... — O kurį tu 
nori? —Jkš norta Tito. — Tai ir 

nkis. ;*— $į&. aš|noriu, kad jis 
t v y l o t ų :-iK.būtų:|mano dirma-

^velg^.. Ir t e r e i k ė j o pa-
o, pabuvo 

fflttr'-'<1>įitti mia usi u 
Sakramento su-
'%ė, laip mėgia

mais metais bu-
ng#<m „ant len-
ė kaime, gulėjo 
keliavęs tyliai. 

fcp ir ^3|/^a|8. Titas irgi dau-
^&u ni§&<fe.|nėatvyko Kreke-
Osvon — Sausio 13-tają jį nu-
^ v ė . . . Krekenavos Žolinės fo-
i^grafas neužfiksavo pusbrolių 
— pasibaigė foto juosta. Ir da
bar kai artėja Žolines data. pri
simenu tik šiuos 'įvykius. 

Patyp didžiausi Žolinės - ; ^ 
aidai'"Lietc^eje. vvkdava ir 
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Šventė. Pastebėjimai 

Šiancien baigtame soausdrrti re
portažą iš XII lietuvių tautinės šo
kių šventės Spausdinome jvairių 
žmonių /vairią nuomonę, jos necen
zūruodami — juk ne sovietmetyje 
gyvename! Visų išsakytos nuomo
nės ar mintys tenorėjo vieno, kad 
kitoje šventėje būtų dar geriau. 

Tautinių šokių šventę surengti 
išeivijoje, j kurią suvažiuotų iš kitų 
valstijų, kitų valstybių dalyviai, nėra 
toks. regis, paprastas dalykas. Lie
tuvos kolektyvams dalj kelionės iš
laidų padengė mokesčių mokėtojai 
(Kultūros ministenja. savivaldybes 
ir t.t.). Amerikos lietuviai kefconę ap
simokėjo patys. Štai Floridos St. 
Petersburgo ..Audros" kolektyvo 
moterys aiškino, kaip jos užsidirbo 
kelionei — tik iš Užgavėnių rengi
nio. Vaikams, iš dalies jaunimui, už 
ketone sumokėjo tėvą Kainavo ne tik 
kelionė, bet ir viešbutis, maistas. 

Didelį ir pasiaukojamą darbą 
atliko visi, kurie dirbo neskaičiuo
dami savo valandų, žinodami iš 

anksto, kad tas darbas niekada ne
bus atlygintas. Pradedant žemiau
sia grandimi — eiliniu šokio kolety-
vo vadovu, baigiant pačiais vyriau
siais šventės vadais. Gerai ir ra
miai dirbo Rasa Poskočimienė. Ki
tas dalykas — ar reikia vienam 
žmogui daryti visos šventės brė
žinius, kodėl negali būti ir daugiau 
baletmeisterių ar dalių vadovų? 
Gal tada nebūtų tiek daug pasikar
tojančių brėžinių. Tą jau seniai su
pratęs Juozas Lingys, talkon kvies-
davęs ne vieną ir ne du atskirų da
lių baletmeistenus. Jo garbė nuo to 
nesumažėjo — laimėjo tik šventė. 

Kai 1990 metais buvo iškilusi 
grėsmė, kad dėl blokados ir lėšų 
stygiaus Dainų šventė nebus ren
giama (tik dėka Vyt. Landsbergio ji 
jvyko), liaudyje šurmuliavo idėja, 
kad jei kas — atvyksime patys, už 
savus pinigus Valdžiai pinigų at
radus, šventė, kiek sutrumpinus 
laiką repeticijoms, jvyko Dabar re
petuojama ne savaitę, bet 4 die
nas. Ir įvykdomos visos užsibrėž
tos užduotys. Šventė tampa puikiu. 

įsimintinu reginiu. 
Paradas 

Jis galėtų būti įdomesnis — 
kiekviena grupė galėtų prisistatyti 
kiek kitaip. Prisimenu, berods vy-
resieji šokėjai iš Madison, Wl, ėjo 
su dekoratyvinėmis sūrio išpjovo-
mis-kepurėiėmts ant galvos — iškart 
atkreipiau dėmesį — o, tai jie iš to 
krašto, kur sūrį gamina1 Jei kiek
viena grupė kažką įdomaus sugal
votų tuo laiku, kai jie žygiuoja per 
aikštę, būtų kur kas /domiau. 

Man asmeniškai labai keista ar 
netgi, nemalonu, kai parado metu 
skelbiama tik vieno vadovo ar di
rektoriaus pavardė. Tarkim eina di
džiausia grupė šokėjų, o jvardija-
mas tik vienas. Visi kiti, kurie dirbo 
gal nė kiek ne mažiau, gal net dau
giau, lieka, tarsi, lauke už durų. 
Kodėl? Ar taip sunku paskelbti ke
lias pavardes7 Jau ne pirma šven
tė, kai šokėjus parengia Gintaras 
Grinkevičius. Mačiau, kaip ėjo pa
rade, vedė studentus Ar jis nenu
sipelnė, kad būtų paminėtas? Tai 
ko tie vadovai eina per aikštę, jei 

neverti, kad ir juos pristatytų pub
likai? Ar parengė šokėjus tik viena 
Rita Karasiejiene, Violeta Fabiano-
vich ir kt. vadovės? Kaip turėjo 
jaustis Audra Lintakienė. šventės 
pabaigoje išėjusi kartu su Rasa 
Poskočimienė? Laiko atžvilgiu kitų 
vadovų pristatymas neprailgintų 
šventės parado, tik pagyvintų ir pa
gerbtų žmogų. Juk visi šventei 
rengėme šokėjus nemokamai. 

Vadovų pagerbimo vakaras 
Šiame vakare pagrindinis daly

kas — apdovanoti vadovus. Tas 
apdovanojimas užimtų visai ne
daug laiko, jei vadovai būtų kviečiami 
ne po vieną, ne alfabetine tvarka, 
bet kolektyvais Visi vieno kolekty
vo vadovai būtų kartu apdovanoti 
plaketėmis, visi nusifotografuotų 
kartu ne tik su meno vadove, bet ir 
org. komiteto pirmininke Išvis ar 
reikalingas toks atskiras vadovų 
pagerbimo vakaras, kai jų pager
bimas turėtų būti visaliaudinis'' 
Būtent, gausiausiame renginyje — 
pagrindiniame pokylyje. Taip iš tie
sų pagerbtume, padėkotume ir pn-

statytume vadovus — juos matytų 
visi pokylio dalyviai. Viską gerai 
suorganizavus, pagerbimas neuž
imtų laiko. Tai tokie pasiūlymai 
ateičiai. 

Šventės leidinys 
Lyginant su pirmuoju, paskutinis 

turtingas geru popieriumi, grafika 
ir... klaidomis. N.ekad, matyt, nešo
kęs tautinių šokių, ,,Margučio" dik
torius vietoje ..PakeltkOjO" prane
šė, kaip knygoje parašyta — ,,Pa-
keltokojis'... Klaidų pasitaiko vi
siems. Bet niekaip negalėjau 
suprasti, kaip tokioje lietuviško žo
džio saugotojų aplinkoje, įžanginia
me ir deja. neoriginaliame žodyje, 
atsirado: ..identitetas", ..šokiai esti 
integrali tautos folkloro dalis" arba 
— „Lietuviškuose šokiuose jaus
mingumas neišsiveržia j kūniškąjį 
paviršių" (!?) ir t.t. 

,,Duomenis sunnkusiai" Audronei 
Savickaitei vertėjo nurodyti šalti
nius. Mano nuomone, tokiam leidi
niui įžangą tun parengti dalyką iš
manantis.. 

Nukelta i 2 psl 

LIETUVA, TĖVYNE 

Lie tuvo je nieko naujo 
Vytautas Visockas 

Politikas su kalinio 
kepure 

Lietuvoje nieko naujo. 
Tie patys herojai, tos pa
čios kalbos, tas pats vi
suotinis baltinių skalbi
mas plačiai išreklamuo
tais chemikalais. Die
nos bėgą o valdžia gnmz-
ta ketinimų balon. Visi 
taip susipynę, susitepę, susi..., 
susi.... kad tik stovi sustingę ir 
kaltai šypsosi, bijodami žingsnį 
žengti. Sprendimai tik pusiniai, tik 
daliniai, nei tikro apsivalymo, nei 
nuoširdumo... 

Kartais su naujais faktais šmės
teli, atrodytų, jau primiršti, atsibo
dę veikėjukai. Štai vieno atsibodu-
siojo ištikimas palydovas Gedimi
nas Šurkus prašyte prašosi ap-
čiuopiarnesnės bausmes — jis net 
kalinio kepuraitę įsigijo, ja puikuo
jasi, fotografams pozuoja. Esą, 
greičiau sodinkite, ko deteiate. Jam 
1875 litų bauda už buhalterinės 
apskaitos klastojimą, matyt, — 
vieni niekai. Pasirodo, būdamas 
Nemunaičio oreivių klubo pir
mininkas, daugiau kaip dvejis me
tus neva komandiravo klubo na
rius į Ukrainą. Ispaniją. Latviją, 
Rusiją. Lenkiją, Estiją, Liuksem
burgą... Neva. Tie G. Šurkaus klu
bo oreiviai nei kur važiavo, nei ką. 
Šitaip be apskaitos buvo panau
dota beveik 67 tūkstančiai litų. Ta
čiau negali sakyti, kad šis madin
gai apšepęs veikėjas visai neturi 
savigarbos. Turi, nes jam gėda, kad 
yra lietuvis — taip yra viešai pa
sakęs. Supranta, žmogus, kad lie
tuviams, nedėvintiems kalinio ke
purės, jo tautinė giminystė garbės 
nedaro. 

Būsimieji Seimo nariai 
Kitas tos pačios kompanijos pa

jacas (buvęs Valstybės saugumo 
departamento padalinio Alytuje va
dovas Albertas Sereika), atvirkš
čiai, nusprendė, kad už tarnybinių 
/galiojimų viršijimą ir dėl to pada
rytą žalą valstybei bei VSD atsa
kyti nereikės ir. vos tik jo atžvilgiu 
buvo nutrauktas ikiteisminis tyri
mas, sėdo ant žirgo tiesiogine žo
džio prasme. Jodinėja paežerėje 
ir pozuoja, tarsi jau būtų Varėnos 
rajono rinkėjų išrinktas į Seimą. 
Ką žinai, lietuviai jumorą mėgsta, 
nors ikiteisminis tyrimas jam vis dėlto 
atnaujintas. Jeigu Lietuvoje būtų 
bent šiek tiek daugiau gerbiami įs
tatymai, toks, atsiprašant, raitelis 
balne neišsilaikytų. 

Dar vienas anekdotas iš tos pa
čios serijos. Ar girdėjote, kaip he
rojiškoji Renata Smaiiyte. irgi vei
kiausiai, būsimoji parlamentare, 
pramogavo Lietuvos teritorinius 
vandene sauganaame laive .Jvtede-
leine"' Tai atsitiko praėjusių metų 
vasarą. Kiti sako, kad plaukiojo ji 

ne karo laivu, o jo sku
teriu Kuršių mariose. 
Už šias pramogas, esą, ji 
turėtų būti dėkinga bu
vusiam VSAT Lazdijų 
rinktinės vadui Albinui 
Žymančiui (dabar - tik 
VSAT Varėnos rinkti
nės vado pavaduoto
jas). Ir ne tik už tai: kad 

tarnybiniu automobiliu specialiai į 
Vilnių jai nuvežė cigarečių siun
tinį, kad ją ir dar dvi moteris vežė 
į Lenkiją, kad ją ir Seimo narį 
Skarbalių parvežė į Vilnių... Pasi
rodo, yra užfiksuoti ir A. Žyman-
čiaus bei R. Smailytės pokalbiai 
telefonu, tačiau aš jų necituosiu, 
nes abu šio neišgalvoto anekdoto 
herojai sako ,,ne": „Koks galėjo 
būti laivas ir plaukiojimas sausu
moje? Juk aš cfcbau Lazdijų rinkti
nėje." — ..Neplaukiojau. O tarny
binis tyrimas — dar ne viskas. Tai 
dabar tiria STT, o jiems aš jau pa
sakiau, kad mano plaukiojimo pa
sieniečiai neorganizavo". 

...ir vienas kitas teisėjas 
Jeigu tiria STT. tai. žinoma, iš

tirs, kaip žemgrobių bylas, kaip 
neseniai dar buvusių Seimo narių 
korupcines nekorupcines bylas, 
kaip kyšininkų teisėjų ... O kas gi 
čia dabar — teisėjai kyšininkai? 
Kol kas dar tik neoficialiomis ži
niomis. STT turi įrašų, liudijančių. 
kad dviems teisėjams įteikta po 
50 tūkstančių litų. Anot LNK. per 
bendrovėje „Rubicon" atliktą kra
tą bendroves direktoriaus Arūno 
Mačiuičio kompiuteryje tie teisė
jai... Kol kas niekas nieko išsamiau 
nežino: nei STT vadovas Valen
tinas Junokas, nei laikinasis gene
ralinis prokuroras Gintaras Jasai
tis, nei Aukščiausiojo teismo pirmi
ninkas Vytautas Greičius. 

Lietuvoje išties nieko naujo. Ar
gi čia kokia naujiena, kad ir vienas 
kitas teisėjas... Jau įpratome, jog 
vos ne kasdien sužinome kokią 
nors prezidentinio ir parlamentinio 
skandalo detalę, kad abu ši e didie
ji skandalai vienas su kitu labai 
susiję. Jau neabejojame, kad ko
va su korupcija — tik priedanga 
politiniams tikslams siekti. „Todėl 
ir kyla natūralus klausimas: ar 
šiandienio kovos su korupcija va
jus skirtas tam, kad Lietuvoje su
mažėtų politines korupcijos, ar tik
tai tam, kad kieno nors reitingai 
(populiatumas) padidėtų. Reitingų 
didinimas pasinaudojant tarny
bine padėtimi - taip pat korupcija. 
Tai turėtų atsiminti tie, kūne Sei
me šiuo metu vadovauja kovai su 
korupcija" (Andrius Kubilius). 

„Ar tu nieko nebijai?" 
Neatsimins. Kasmet Seime vis 

mažiau padorumo ir intelektuali
nio potencialo. Kas bus. kai 

Nukelta i 3 psl. 
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vadovė iš Lietuvos — Jurgita Matulienė. Visi šokėjai iš trečiosios bangos lietuvių. Merginos, ištekėjusios 
už amerikiečių, atsikvietė savo vyrus šokti kartu. Nuotr. (iš kairės): I e. Sigita Larson, Diana Soderhoim, 
Kristina Tomforde, Edita Januškevičienė, Daiva Krištupaitienė, Jorūnė Balčiūnienė, Viktorija Krištu-
paitytė, Laura Šiiubauskaitė; ii e. Jon Larson, Brian Soderhoim, Aigirdas Vosylius, Booald Mathisen, 
Artūras Zdanovičius, Aidas Nasevicius, Dainius Ušackas, Tomas Urbonas. Kolektyvo vadovė — Kristina 
Stirbytė-Cole. Norvegų kiimės Ronaid Mathisen, pamatęs Tautų festivalyje šokančius lietuvius, panoro 
ateiti į grupę ir šokti kartu. Taip ir į Čikagą kartu atkeliavo. Nuotr. iš asmeninio J.Balčiūnienės albumo. 

Malonu vis daugiau Ir daugiau pamatyti žmonių, apsirengusių gražiais tautiniais rūbais. Audronė Tamuiienė — XII tau
tinių šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkė sįoną, prijuostę ir bfiuzeię užsisakė pas žromątautodai-
ninkę dr. Vidą Kulikauskienę iš Vilniaus. Juostą, nuometą, drobulę ir liemenę išsiaudė, pasisiuvo pati... Arvy
do Tamufe) aukštaitiška sermėga, liemenė irgi iš Viuaus. Juostą išaudė žmona Vsa Tamufų šerną buvo jsitraukusi į 
šokių šventę. 38 m. sūnus Andrius, kuriam tautinius rūbus išaudė mama, šoko už „Klumpę". GyvenanfeCalifomia jaunes
nysis Ateksandras,3t m., suprojektavo salės apipavidalinimą, dirbo šventės garso režisieriumi. Abu Tamu
liai jau 25metai šoka „Lėtūne". Susipažino 1957 m., i šokių šventėje, kai Audronė šoko Baltimorėje. o Ar
vydas — Čtagoje. — Mes tokią šventę organizavome pirmą kartą, manome, kad pavyko neblogai. Kas nedir
ba, tas neklysta. Dabar laikas galvoti kitiems, kaip ir ką padaryti,— įsitikinęs Arvydas Tamulis. 

Ligijos Tautkuvienės 
foreportažas 

akimirkos 

Paskutiniostos šokių šventės knyga ir pirmosios (dešinėje). 2004 m. knygos viršefj ir embiemą (ženkliuką) 
sukūrė Viktoras Paulauskas. 

2007 metais — lygiai 50 metų nuo I išeivijos tautinių šokių šventės. Kaip sutiksime pusės šimo 
metų jubil iejų?! 

Simonas Namikas, šoko už jaunus vetera
nus Toronto „Gintare": „Buvo gerai, kad Sek 
daug lietuvių a&ešavc iš įvairių kraštų. Tiesa, 
anksčiau dalyvaudavo iš dar daugiau... 
Šventė vyko per trumpai. Bilietai buvo bran
goki. Man asmeniškai patinka greitesni 
šokiai. Čia buvo daug lėtų. Toronto šventė 
buvo kitokia, daugiau meniškesnė, turėjo 
turinį arba, kaip jūs sakote, scenarijų. Bu
vo panaudota įvairios atributikos (fakelai, 
apšvietimas}. Šokių šventės būtinos ir labai 
reikalingos". 

Kviečiame atsiliepti geradarius, galinčius užprenumeruoti Brazilijos tautinių šokių grupei 
„NEMUNAS" laikraštį „Draugas" arba jo priedą „Bičiulystė". Metinė „Bičiulystės" prenumerata 
i Braziliją kainuoja 80 dolerių. Skambinti į redakciją tel.: 773-585-9500. Iš anksto dėkojame. 
Jaunimas norėtų daugiau lietuviškos spaudos, tačiau finansiškai jiems ta spauda yra per brangi... 

Vida Meiluvienė — St. Petersburgo, R, lituanistinės mokyklos direk
torė. „Mūsų mokykloje mokosi 22 vaikai. Iš jų į šventę atvyko tik 5. 
Mokykloje mokosi „dypukų" atžalos tt tik 3 iš naujos lietuvių bangos. 
Mokykloje cirba datnavimo, šokių mokytojos iš Lietuvos. Gaila, nega
lėjome sudaryti 8 porų ratelio. Atvyko tie, kurie norėjo. Lietuvybė 
klestėjo 50 metų, manau, kad ji klestės ir toliau". 

Nuotr: vadovų pagerbimo vakarienė. Prie vieno stalo susėdo „trečiabangiai" (iš kairės). Audronė Majoro-
vienė (Oeveland). Majorovas, Dainius Kugauda. Birutė Kugaudienė (Meno mokyklėlė, Čikaga). Stanislo-
lovas Tautkus (pirmas iš dešinės) ir JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė (antra iš dešinės). 
Audronė Majorovienė:.,Labai gerai suorganizuota, 6a žymiai daugiau vietos , yra kur apsisukti. Toronte 
buvome labai susikimšę. Mums labat patiko Tik gaila, kad susipažinimo vakare nebuvo kur dėtis mūsų 
vaikams" 

mulyste 

Dar žingsnis kitas ir grupę ovacijomis sutiks žiūrovai, sirgaliai... Tautinių šoktų grupę ..Klumpė" 
1980m. įsteigė Giedrė ir Stasys Mriašiai. Išvykdami į California grupę patikėjo ,. Amenkos mar
telei" Ingndai Špokienei. Grupėje draugiškai sutana įvairių kartų ir bangų lietuviai. 
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Negaliu tylėti 
Atkelta iš 1 psl. 

rudenj j Seimą plūstels V. Uspas-
kich'o uždaroji akcinė partija (R. 
Valatkos taiklus pavadinimas)? Iš 
tiesų, apie tą partiją niekas nieko 
nežino, tik labai jos bijo. Kai taria
me „Darbo partija", galvoje turime 
V. Uspaskich'ą, kai tariame ,,Us-
paskich'as", įsivaizduojame ko! kas 
dar sunkiai įsivaizduojamą Darbo 
partiją. „Akivaizdu, kad R. Pakso 
strategai Seimo korupcijos skan
dalą ruošė rinkimams — galutinai 
sužlugdyti tradicines partijas ir 
atverti kelią rusiškajai oligarchijai 
— R. Pakso ir V. Uspaskich'o par
tijų koalicijai" (Lina Pečeliūnienė). 
Ir STT vadas Valentinas Junokas 
čia vaidina toli gražu ne svarbiau
sią vaidmenį. Iškalbinga mažai ži
noma detale. Buvęs Seimo narys 
Vytenis Andriukaitis prisimena, 
kaip pats R. Paksas prieš balsavi
mą dėl apkaltos jo paklausė: „Ar 
tu nieko nebijai?" Žinojo, viską ži
nojo, ką turi V. Junokas. „Kitas R. 
Pakso patarėjas, prisimenu, užuo
minomis man irgi aiškino: „Jei tu 
pamatytum tą medžiagą, supras
tum, kad mes iš viso neturime 
valstybės" (L. Pečeliūnienė). 

Praėjusiame „Bičiulystės" nu
meryje savo rašinį baigiau būgš-

LAIŠKAI 

tavimu, kad „Rubicon group" va
dovas Andrius Janukonis per teis
mus gali susižerti apvalią sumelę 
dėl neteisėtų įvairių pareigūnų 
veiksmų. Dabar beveik neabejoju, 
kad taip ir atsitiks. O jeigu iš tik
rųjų A. Janukonis prisiteis 10 mili
jonų, apie kuriuos jau garsiai 
kalbama? 

Nekompetencija ar politinis 
interesas? 

Teisės specialistai teigia, kad 
Operatyvinės veiklos įstatymas 
prieštarauja naujam Baudžiamojo 
proceso kodeksui, jį reikia tobulin
ti, tačiau tai iki šiol nepadaryta. 
Pasirodo, Seimo Antikorupcijos 
komisija negali spręsti, SKeibti ar 
neskelbti ikiteisminio tyrimo metu 
surinktus įrodymus. Komisija vir
šijo įgaliojimus. Visuomenės infor
mavimo įstatymo 19 straipsnis 
draudžia pareigūnams žinia-
sklaidai teikti informaciją, kuri yra 
valstybės, tarnybos, profesinė, 
komercinė ar banko paslaptis ar
ba yra privati informacija... „Ru
bicon group" advokatams bus už 
ko užsikabinti. 

Pagal įstatymą prokuroras ne
turi teisės leisti paskelbti ikiteis
minio tyrimo duomenų, gautų 
operatyvinės veiklos priemonė-

BUSTAS... 

Mes, kaip nuomininkai, esam 
gyvenę privačiuose, 2-4 butų iš
nuomojamuose namuose ir apar
tamentų kompleksuose. Esame 
matę nemažai ir vienų, ir kitų. Ką 
galime pasakyti butų nuomavimo 
tema iš savo patirties? Išnuomo
jami butai butų kompleksuose 
naujus nuomininkus pasit inka 
švarūs ir tvarkingi: kilimai išplau
ti, virtuvė sutvarkyta, vonia švari, 
visi įtaisai (kranai, durų spynos ir 
kt.) veikia, net žaliuzės būna pa
kabintos. Tam butų komplek
suose yra menedžeris (valdyto
jas), kurio kasdieninis darbas 
toks ir yra: prižiūrėti kompleksą, iš
kviesti meistrą, kam nors suge
dus, rūpintis butų prekine verte, su
rasti nuomininkus. Nerasi visko 
idealiai, bet paprastai, žymiai ge
riau, negu „privačiame sektoriu
je", t.y. mažų savininkų išnuomo
jamuose namuose. Maži savinin
kai turi savo darbus, išnuomoja
miems butams jie neturi laiko. Ne
turi ir noro leisti pinigų jų remon
tams ar tvarkymui. Jei, išsikėlus 
prieš tai gyvenusiems žmonėms, 
virtuvė liko nešvari, priskretusi, 
šaldytuvas baisus, yra tikimybė, 
kad juos tokius pamatys ir nauja
sis nuomininkas. Ir apsigyvenęs 
turės išsivalyti pats. Pats turės 
(jei norės) ir kilimus išsiplauti, ir 
ža-liuzes pasikabinti, ir dar durų 
skambutį susitaisyti. Žinoma, bū
na, kad ir maži savininkai, prieš 
išrxxynodami, aptvarko butus. K o 
dėl, paklausite, visi norintys išsi
nuomoti butą, nesikelia gyventi į 
kompleksus? Kompleksuose bran
gu. Kompleksai bet ko nepriima. 
Čia, prieš išnuomojant butą, ati
džiai patikrinama būsimo nuomi
ninko kredito istorija, pajamų 
šaltiniai, skambinama ankstes
niam nuomininko „ land'ordui" . 

mis. O kaip buvo? Informacija bu
vo mėtoma dozuotai, porcijomis. 
Konstitucija ir įstatymai, taip pat ir 
Prokuratūros įstatymas, nenuma
to, kad generalinio prokuroro įga
liojimus gali vykdyti, pavyzdžiui, jo 
pavaduotojas. Kaip yra realybėje? 
O kas patarė generaliniam proku
rorui Antanui Klimavičiui tokiu 
momentu išeiti atostogų ir nesi
kišti? Juridinį išsilavinimą turintis 
antras žmogus valstybėje — Ar
tūras Paulauskas! Šitaip buvo 
bandoma apsaugoti generalinį 
prokurorą? Aš nieko nežinau, aš 
tuo metu atostogavau. O prokuro
ras, kuris ir darė, ir žino, ką darė, 
irgi neatsakys už savo veiksmus, 
nes nėra atskaitingas nei Seimui, 
nei prezidentui. Atsakysime mes, 
mokesčių mokėtojai, jeigu 
paaiškės, kad generalinio pro
kuroro pavaduotojas Gintaras Ja
saitis įtariamo Seimo nanų kyši
ninkavimo atveju pažeidė Kons
tituciją, Seimo statutą, Prokura
tūros įstatymą. Be Konstitucinio 
Teismo, be Europos Žmogaus Teisių 
Teismo tikriausiai neišsiversime. 

Jokios atsakomybės 
„Rubicon group" vadovas A. Ja

nukonis aiškina, kad pranešimais 
apie „Rubicon" papirktus teisėjus 

Čia viskas labai griežtai. Nepa
triukšmausi, tavo vaikai nežais 
laiptinėse ir nebėgios žalia veja 
po langais (tokios taisyklės nuro
dytos sutartyje). Beje, tau išsi
krausčius, kompleksas išplaus 
kilimus už kokius $200 iš tavo 
kišenės (įrašyta sutartyje!). 

Kur geriau gyventi — komplek
se ar pas mažą savininką, pri
vačiai? Priklauso nuo skonio. 
Mums labiau patiko pas mažą 
savininką. Pasitaikė žmoniškas, 
ne grobuonis, į mūsų gyvenimą 
nesikišo. Kas bute buvo nesu
tvarkyta, susitvarkėm patys. Tu
rėjom daugiau laisvės, negu bū
tume turėję komplekse. Buvo sa
vas kiemas, savo pusė rūsio. Bu
vo gerai. 

D.R.K.. PA 

AČIŪ VITALIJAI 

Skaitydamas Vitalijos Duncia, 
MD, laišką „Bičiulystėje" „Išsi
žadėjimas savųjų — nepateisina
mas", pastebėjau, kad Vitalija — 
tauri asmenybė, neieškanti krislų 
kitų akyse. Visai priešingai 
elgiasi Dalia, kuri beveik kiekvie
name žingsnyje mato nepasi
tenkinimą. Jai ir Dievo namai — 
Bažnyčia užkliuvo. Kunigas — 
toks pat žmogus, kaip ir kiekvie
nas kitas, tik jis išėjęs specialius 
mokslus, tinkančius Dievo ir 
žmonių tarnybai. Kunigų tarpe ir
gi yra visokių asmenybių: vieni 
linksmučiai, noriai bendrauja su 
eiliniais žmonėmis, kiti — pas
kendę savo darbų rūpesčiuose, 
nepajėgia būti maloniais. Baž
nyčia ragina melstis už kunigus, 
kad mes, bent bendraujant min
timis, galėtume juos sustiprinti. 
Vitalija tai labai gerai supranta ir 
Dalia turėtų pasekti jos pėdomis. 

Teko girdėti žymaus kunigo-li-
tuanisto pamokslą. Jis kalbėjo: 

„Jeigu eisi velnio ieškoti, velnią ir 
rasi". Jeigi visa žmonija ieškotų 
tik angelų ir gėrio žmonėse, pa
saulyje būtų taika ir ramybė. Jei
gu būtų daugiau tokių asmeny
bių, kaip Vitalija, žemėje būtų 
rojus. 

Ačiū, Vitalijai už padrąsinančias 
mintis. 

Antanas Paužuolis. Čikaga 

PRITARIU DALIAI 

Nenustebome, perskaitę ,,Bi
čiulystėje" tokį Dalios Rimkutės 
laišką. Gyvename Amerikoje 
šešti metai, todėl galime šį bei tą 
jau apibendrinti. 

Iš tikrųjų, nėra lengva bendrauti 
su vyresnės kartos išeivijos 
žmonėmis — jie viską žino ge-
nau už mus — kaip mes gyveno
me, kaip drborne. Mes — keturias
dešimtmečiai. Bandėme susiras
ti panašaus amžiaus išeivijos 
žmonių. Norėjosi išgirsti jų nuo
monę. Palaipsniui susiradome ir 
susidraugavome. Mūsų nuomo
nės beveik sutapo! Buvo įdomu 
sužinoti, kad jie beveik nedaly
vauja jokiuose vyresniųjų rengi
niuose. Motyvas? Buvo ilgai ne
reikalingi, nes vyresnieji viską 
darė patys, vis sakydami — pa
laukite, ateis ir jūsų laikas. O tas 
laikas ėjo ir praėjo. Dabar jauni 
žmonės susirenka tik kokiai akci
jai ar, kaip dabar neseniai, šokių 
šventei. 

Kai kurie iš jų nutautėję, visai 
nuėję su amerikiečiais. Dalis mū
sų pažįstamų ar net draugų, jau 
pabuvoję Lietuvoje, nežiūri į 
mus, kaip antrarūšius, vertina 
mūsų žinias ir net savo draugams 
prstatydamt. pabrėžia: „ Je iš Lie
tuvos ir yra labai išsilavinę mūsų 
draugai". Žinoma, maloniau, nei 
girdėti visą laiką pamokymus. 
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siekiama daryti spaudimą teis
mams: „Prieš kelias dienas pra
nešėme, jog ketiname siekti vals
tybes institucijų ir atstovų atsa
komybės dėl mums padarytos 
žalos. Ir jau sulaukėme oponentų 
atsakomojo žingsnio, kurį mes 
vertiname tik kaip spaudimą teis
mams", — iš „Rubicon group" pa
reiškimo. 

Labai panašu, kad įvairūs pa
reigūnai dažnai neteisėtai elgiasi 
ne tik dėl neišmanymo, neišprusi-
mo, bet sąmoningai, gerai žinoda
mi tų neteisėtų veiksmų pasek
mes. Nes kai kam jos naudingos 
politiškai, nes kai kas visai ne
galvoja apie teisingumą, tiesą. At
sakyti už neteisėtus, bet politiškai 
naudingus veiksmus tai juk ne
teks, o populiarumas, reitingai — 
padidės. Štai A. Sereika jau sva
joja tiesiog įjoti į Seimą! Arba gar
sioji Smailytė! Kaip rusai sako: iš 
laivo — į puotą. O ką kalbėti apie 
kokius klimavičius arba junokus, 
kurie yra tarsi vaikščiojančios Lie
tuvos nusikaltimų, machinacijų 
enciklopedijos, reikalingos vi
siems, rašantiems Lietuvos poli
tinio gyvenimo knygą! 

\AM\Ą 
su Gimtadieniu! 
Būk linksma ir laiminga. 

Tave mylintys — mama, tėtis, 
ir broliai: Marius, Gytis ir 

Rytas Vygantai. 

PSICHOLOGO ŽVILGSNIU 

ŽMONOS POREIKIAI 
SANTUOKOJE 

Bet būtume neteisūs, jei saky
tume, kad visi išeiviai nemyli 
mūsų ir pan. Sutikome ir jų tarpe 
geranoriškai mums nusiteikusių. 
O kai susikūrėme savo mažą 
kompaniją, tai nustebę kraipė 
galvas: „Kaip greitai jūs čia viską 
pasidarėte..." 

Kiekvienas paukštis turi savo 
kelią. Taip ir žmogus. Jei jam blo-
nai su vienais žmonėmis, jis ieš
ko kitokių. Žemė sukasi ratu, kar
tais žmogus, eidamas ratais, pa
sisuka ir sugrįžta pas savus. Lai
kas daug ką mums parodo ir 
nurodo. 

Šiandien Daiia teisi sau. Svarbu, 
kad jai gerai, kad ji gali kvėpuoti. 
Gyvenimas yra labai trumpas ir 
norisi gyventi be papildomų 
rūpesčių, kuriuos sukelia tave 
supantys žmonės... 

Jolanta ir Jonas iš Amerikos 

KITOKIA NUOMONĖ 

(...) Neigiamos nuomonės 
dažnai būna ir pačios įdomiau
sios, ir teisingiausios. Plius, jos 
dažnai išprovokuoja diskusijas. 
Blogiau būti negali, kai viskas 
numeryje būna iš serijos: „Kokie 
mes šaunūs, kokie mes gražūs!" 

Danutė Kairytė, Čikaga 

Seniai rašėte laišką? Laiškus 
siųskite adresu: 
„DRAUGAS" 
„Bičiulystė" 
4545 WEST 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
arba: biciulyste@aol.com 

impiada 
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BIRG & MELTSER &Vizos Bavarijos 
A T T O R N E Y S 

www.bmlaw.com 
[3 darbo vizos SD.U.I 

ADVOKATAS 
klausimai. 

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

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

Kas ketverius metus Graikijoje, deivės Heros šventykloje, uždega
ma olimpinė ugnis, kuri keliauja į žaidynes organizuojantį miestą. ŠĮ 
kartą kelias netolimas, tik iki Atėnų. Iš grupelės entuziastų sukurto 
kuklaus renginio olimpiada tapo didžiausia pasaulio švente, kuria vėl 
galėsime pasidžiaugti rugpjūčio 13-29 dieną. Olimpinės žaidynės 
pranašumas bandomas įrodyti taikiai ir sąžiningai, kitaip nei politiko
je, ekonomikoje ar juo labiau karuose 

Nuo pirmosios olimpiados praėjo 108 metai. 1896 m. balandžio 6 
d. Atėnuose pirmą kartą 300 asmenų choras sugiedojo graikų kom
pozitoriaus S. Samaros ..Olimpinę kantatą", vėliau tapusia oficialiu 
žaidynių himnu. Olimpiadoje dalyvavo 241 atletas iš 14 pasaulio ša
lių, kurie išsiaiškino nugalėtojus devyniose sporto šakose. Išlaikant 
..geras" antikos tradicijos, tose žaidynėse moterys nedalyvavo 

2004 m. rugpjčio 13 d. Atėnuose bus jžiebta olimpinių žaidynių ug
nis Su širdies virpuliu olimpiados laukiame ir mes. lietuviai. Su vilti
mi, kad šioje olimpiadoje pasiseks ir Lietuvos vardas nepaskęs jvai-
nų tautų sportininkų jūroje. Te olimpiados devizas ..Citius. Altius. For
tus" (,.Greičiau. Aukščiau. Tvirčiau"), kurį sugalvojo dominikonų 
šventikas H. Didonas 1891 m , padeda mūsų sportininkams siekti 
dvasinės ir fizinės harmonijos 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 
Vyrai veda moteris, o mote

rys už jų išteka visokiais sume
timais. Vieni savo tikslus iš
reiškia žodžiais, kitų tikslus 
tenka nuspėti . „Populiariuo
sius" norus paminėjome anks-
tyvesniame straipsnyje. Tie 
„populiarieji" norai — siauroki: 
daug kas nutylėta ar net nesu
prasta. Sutuoktiniams reikia 
visapusiškesnio ir gilesnio žvilgs
nio, kuriuo būtų pagrįstas vie
nas kito pažinimas. Jau patei
kėme pilnesnę ir visapusiškes
nę, nors ir trumpą, vyro porei
kių apžvalgą. Dabar panašiais 
bruožais aptarsime žmonos po
reikius santuokoje. 
1. Moteriai santuokoje reikia 
gyvenimo draugo — tokio, ku
ris papildytų ją savo teigiamo
mis vyriškomis savybėmis: fi
ziškai stipresnis, psichologiškai 
— racionalus, dalykiškas, ku
riuo galima pasitikėti ir jaustis 
saugiai, ypač, jei susilauktų 
vaikų. 
2. Žmonai reikia vyro, kurio gy
venimą ji papildytų moteriško
mis savybėmis — jausminėmis, 
intuityviomis, su kuriuo ji da
lytųsi bendru santuokiniu bei 
šeimyniniu gyvenimu ir kuris 
ją laikytų nė kiek ne žemesnę, 
bet lygią sau, branginamą la
biau negu bet kurį kitą asmenį. 
3. Vyras turi sugebėti atsižvelg
ti į žmoną, į jos jausmus, kreip
ti atitinkamą dėmesį į jos emo-
cinę-asmeninę pusę, gal su ypa
tingu dėmesiu lyties srityje, ku
ri, žmogiškai žiūrint, niekada 
nėra vien biologinė, bet išreiš
kianti asmeninį-psichologinį ryšį. 
Taip pat jis turi vertinti jos as
menišką rūpinimąsi juo ir jų 
vaikais. 
4. Moters prigimtinis poreikis 
— tapti motina. Santuokoje tas 
poreikis t inkamiausiai pasie
kiamas su vyru, turint savo 
vaikų. Vaikus gimdant, augi
nant ir jais rūpinantis, išsipildo 
moters, kaip motinos, prigimti

nis poreikis. Šį jos poreikį tin
kamai patenkinti būtina visu 
gyvenimu dalytis su vyru, kuris 
yra psichologiškai pajėgus būti 
vaikams atsidavusiu tėvu: ne 
tik aprūpinantis ją ir vaikus 
materialinėmis gėrybėmis, bet 
ir su ja besidalinantis vaikų 
auklėjimu. 
5. Žmonai reikia vyro, kuris 
atsižvelgtų į ją, kuriam rūpėtų 
tai, kas ir jai rūpi; kuris jai su
daryti sąlygas išsipildyti jos 
troškimams, viltims, svajonėms 
— pagal jos gabumus ir sociali
nius polinkius, ypač, užaugus 
vaikams, atsirandus daugiau 
laisvo laiko ir galimybių. 
6. Jai reikia vyro, kuris nuošir
džiai vertintų jos pastangas 
ruošiant valgį, tvarkant na
mus, laikas nuo laiko meilę jai 
išreikštų žodžiais ir dovana 
(pvz., gėlėmis) ir kartu rūpintų
si jai padėti, paremti bei su
teikti atgaivą, atvangą, poilsį. 
7. Vyras turi paremti žmoną 
„šeimos širdies" vaidmenyje, 
bet taip pat, kad atsižvelgtų į 
jos nuomonę ir išklausytų jos 
norus. Vykdydamas „šeimos 
galvos" vaidmenį, j is turi paro
dyti atitinkamą lankstumą, at
sižvelgiant į žmonos sugebėji
mus tose srityse, kuriose, nors kai 
kur, ji gali pralenkti ir jį patį. 

Išvados 
1. Ką pastebėjome vyro atžvil
giu, tai tinka ir moteriai: jai rei
kia tokio gyvenimo draugo, ku
ris būtų artimiausias asmuo vi
sose srityse: bendrame abiejų 
gyvenime (santuokoje), kartu 
auginant ir auklėjant vaikus 
(šeimoje), taip pat jai pačiai 
bręstant — kaip suaugusiam as
meniui, kaip žmonai ir motinai. 
2. Dėl moters prigimtinio porei
kio tapti vaikais besirūpinan
čia motina: tam reikia palankiu 
sąlygų, kurių svarbiausia — 
psichologiškai subrendęs vyras, 
norįs būti savo vaikais besi
rūpinantis tėvas. 

3. Kaip vyro, taip ir žmonos po
reikiuose turi būti lankstumo 
— stebėti, vertinti ir panaudoti 
abiejų gabumus. O lankstumą 
užtikrinančios savybės yra pa
stabumas, atjautimas, atviras 
išsikalbėjimas ir sugebėjimas, 
reikalui esant, daryti kompro
misus. Išmintingu kompromisu 
pasiekiama tai, kad vieno ir ki
to norai dažnai patenkinami, 
bet kai kada vienam, ir kitam 
tenka kai ko atsisakyti, nu
sileisti kito gėriui. Bet kurio 
vieno iš sutuoktinių dominavi
mas nuskriaudžia silpnesnį 
(arba vis nusileidžiantį „dėl 
šventos ramybės") ir kliudo 
santuokos darnai. Pagaliau, 
šiuo atsižadėjimu įvykdomas 
vienas svarbiausių poreikių: 
įrodyti savo meilę kitam (o kaip 
įrodysi, jei ji nieko „nekai
nuotų"?). 

Arba abu laimingi, 
arba nė vienas 

Ši žmonos ir vyro poreikių 
apžvalga buvo pateikta tam, 
kad sutuoktiniai atsižvelgtų į 
vienas kito teisėtus, įgimtus ir 
pagrįstus norus, viens kito ne
skriaustų, bet kartu siektų dar
nos ir norimos laimės. Tik dar
noje galima tikėtis laimes 
abiems — tokios, kuri įmanoma 
čia žemėje. 

Santuokoje negalima būti tik 
vienam laimingam, o kitam — 
ne. Arba abu bus laimingi, arba 
— nė vienas. Tad mylint, tenka 
patenkinti vienas kito porei
kius, nes už jų slypi bendros 
laimės paslaptis. 

mailto:biciulyste@aol.com
http://www.bmlaw.com


RUGPJŪČIO 10 d. BIČIULYSTĖ 
IEŠKO DARBO: 
•"Jauna moteris ieško darbo — pri
žiūrėti senelius artoa vaikus. Susi
kalba angliškai, vairuoja automobili-
TeL: 630-922-3848; 
*** VįduSrSo amžiaus moteris, kal
ba lietuvių, rusų, tenkų, silpnai an
glų k. — be! koko darbo. Turi „žafef 
kortelę. TeL: 706-594-1184, Liuda; 
*** 21 metųvaikinas, turi „žalą" kortelę, 
prolesija — maisto gaminimas, kal 
ba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, 
silpnai angliškai, norėtų gauti darbo 
pagal specialybę, GaN prižiūrėti 
senelius. TeL: 708-594-1184, Aidas; 
*** VTduftao amžiaus vyriškis ieško 
bet kokio darbo. G a i dirbti statybo
se, Susikala lietuviška;, rusiškai ir 
lenkiškai. Angly kalba—s3pr»a. Tu
ri „žaiCtafteię- GaS moky6 vafcus for
tepijono, gitaros, šachmatų. 
TeL; 708-594-1184, Rimas; 
*** V idaMo amž. moteris ieško dar
bo —prižiūrėti vyresniuosius. Kalba 
angliškai vairuoja automobi|. Tet : 
773-434-6164, Stefa. 
* M Vidutinio amžiaus vyriškis ieško 
darbo — prizgjrėti sene^, kalbantį 
vokiškai (nuo rugsėjo 20d.). Vairuo
ja automobilį. 
Tef.: 224-628-1557, Henr&a. 

# migiĮvi* 

puse i "metų 

» JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS {VYKS R U D E N j 
— L A P K R I Č I O 13-14 d . Č IKAGOJE , J A U N I M O C E N T R E . Fes t i va l į 
r e n g i a : 

J A V U 3 K U L T Ū R O S T A R Y B A i r MENO M O K Y K L Ė L Ė . 
Kviečiame dalyvauti lietuvišką jaunimėlį nuo 3.5 m. iki 30 m. amžiaus 

Smulkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE" ir kt. liet. laikr. 
Festivaly^ žada dalyvauti jaunieji smuikininkai iš Lietuvos k Kanados. I 

Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus tapti šio festivalio 
rėmėjais, mecenatais. Paremdami festivalį. Jūs paremiate lietuvybės ateitį 
išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo mokesčių. Čekius rašyti: American-
Lithuanian Community. Siųsti: P.O.BOX 4102, Wheaton, l t , 60189. 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metu - S 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 laikraščiui 

Kalendorius 
Vardadieniai 

rugpjūčio 10 — 17 d. 

Antradienis , rugpjūčio 10 d. 
Aistė, Astorija (Astra), Aurū-
nas, Norimantas, Laurynas. 

Trečiadienis, rugpjūčio I i d. 
Butenis, Klara, Ligija, Visal-
gas, Visvilė, Zuzana. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 12 d. 
Aiškutė, Laimonas, Laima. 

Penktadienis, rugpjūčio 13 d. 
Bylotas. Daiva, Karolina, Okta-
vijonas. 

Šeštadienis , rugpjūčio 14 d. 
Euzebijus, Grintautas, Guostė, 
Pajauta. 
Sekmadienis, rugpjūčio 15 d. 
ArnuJfas. Arvilas, Napoleonas 
(Napalys), Sigita, Visvalas, 
Vydenė, Rugilė. 

Pirmadienis, rugpjūčio 16 d. 
Alvila. Butvydas, Jokimas. Rokas. 

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

III JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 

j Burr Rtdge. 
I Clarendon Hite 
Darien, Hinsdale. 
LaGrange. OakBrook. 
\Atetmont, 
Western Springs. 
Woodndge, 
Willowbrook. 

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

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale, IL 60521 

OLDVVELL 
ANKER 

(630)915-2900 
www Coldwell8ankeronline com/JurateZut»nasi 

r e a l e s t a t e 
4851 W. Oakton. 
Skokie, IL 60077 

Sjįį;:.. «w« ,. 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I U T E ' ' 

Nekibo)amo turto pirkimas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 

Mob. 773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 

847 673 9501 

Jauna pianistė iš St .Paul , M N . A g n ė Jakštaitė mokosi skambu 
ti for tepi jonu ir rengiasi atvykt i j fest ivai j . Lauksime! 

SPORTAS 

K R E P Š I N I O t u r n y r a s 

Rugpjūčio 22 d. (sekmadienį), prie Lemonto PLC — tradicinis 3X3 gatvės 
krepšinio turnyras . .ŽALGIRIS-2004". Turnyro organizatorius — Čikagos 
krepšinio klubas „Žalgiris". Varžybos vyks grupėse: 
PROFESIONALU; MĖGĖJŲ; VETERANŲ; MOTERŲ; MIŠRIŲ. Komandas 
gali sudaryti 3, 4 arba 5 žaidėjai. Starto mokestis: moterų komandoms — 
$80, visoms kitoms — $100. 

Registracija ir platesnė informacija telefonu: (708)243-7547. 
S.M. 

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

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

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

ALINA 
© ^ 5 M K i ¥ ; s : "i g, 

BsRismratnKg© agpus®^ i 
aukšto lygio aptarnavimas . , ,_ - . I 

patikimas draudimas ^ ° -^ 
->|draugiška atmosfera N A M A I 

• * * * * ^ ^ VERSLAS 
A M E R I C A N F A M I L Y , [ 7 ^ ^ : 

•» ' " ' »""« - Scwlf 
ąH your orptection undef onę rpo* \J> V T DC : 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 
TSAVa AND CRUI8E COŠSULTAtfTS 

Pranešame savo k l ientams ir d raugams kad mūsų agentūra 
persikėlė j naujas, savas pata lpas . Prašome atkreipti dėmes] 
j naujus te iefono 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 i : 
g t i c h i c a g o @ y a h o o . c o m 

G.T. ko lektyvas ir to l iau pas i ruošęs Jus profesonaiiai ir malonia i aptarnauti v isuose kelionių re ikaluose. 

Lėktuvų bil ietai j L ietuvą, iš Lietuvos ir visur pasauly je 

Turist inės kel ionės po Lietuvą 

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

Atos togos Amer i kos ž e m y n e 

Mūsų spec ia lybė - Kar ibų salos, kruizinės kel ionės ir Meksika 

Kalendorius 

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

1 3 d . — O l i m p i a d a . 

1 5 d . — Ž O L I N Ė — Š v č . 

M e r g e l ė s M a r i j o s D a n 

g u n ė m i m o d i e n a . 

Jei ryte žolė sausa, vakare gali lyti. 

Jei rugpjūčio vakarą saulė nusileido 

j debesis, ateinanti dena gali būti 

apsiniaukusi ar vėjuota. 

Jei vakare, vakarinėje dangaus 

pusėje pasirodo plunksniniai de

besys, laukite darganos arba lietaus. 

gia, kad įkvėpt i reikia negi l iai , o 

kiti — priešingai — kuo gi l iau 

kvėpuos i , tuo i lgiau gyvensi . 

Je i paki lo kraujo spaud imas , 

reiktų 20 min . iki pažastų pa 

merkt i rankas ši l tame vandeny je . 

Širdies pnepuol iai dažn iau iš

t inka atšalus orams, staiga pa

sikeitus atmosferos slėgiui . 

Jei kankina nemiga arba s u n k u 

užmigt i — išgerkite ožkos p ieno. 

PASTEBĖJIMAI 
Žmonės, kurie nebi jo išsipasa

koti savo problemų, turi stipresnę 

o rgan izmo imuninę sistemg. 

Sakoma, kad rugpjūčio lietus 

elg iasi , ka ip svečias: jei pradės 

lyti nuo ryto, tai po piety išeis, o 

jei pradės lyti po piety, tai ir 

nakvoti pasiliks. 

RENGINIAI 
KAS? 
KUR? 
KADA? 

G R A N D P A R K ė — 
*** Vasaros šok ių fes t iva i ts 
kiekvieną ketvirtadieni, penk
tadienį ir šeštadienį nuo 6-7 
v.v., sekmad4eraais dienos metu, 
vyksta šokių pamokos. N u o 7:00 
v. v. — šokiai. 
601 -700 S. Micfttgan Ave, 

Chicago, IL 
Daugiau informacijos 
www.grantparkmusicfestivai.com 
*** Čikagos ku l t ū ros cent ras 
v isada pilnas Įvairiausių nemo
kamų renginių. Skamb ink i te 
te l . : 312- 744-6630. 

R A V I N I A . T ę s i a s i m u z i k i n i s 
f es t i va l i s . Bilietų kasos dirba: 
I-V 9:00v.r.-6:00v.v.; 
VII-12 v.p.p.-6:00 v.v. 
tet : 847-266-5100, arba 5000. 
Daugiau: www.raviniaxom 
400 Ws L a Highland Park, 8. 60035 

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

www.wnua.com/smoothtimes/may 
np2004.html 
" * Čikagoje, kiekvieno antradie

nio vakarą, po atviru dangumi ga
lite nemokamai žiūrėti klasikinius 
kino filmus. Reikia pasirūpinti ant 
ko atsisėsti. Butier F i ek l Grant 
Park. 100 S. Lake Shore Drive. 
*** Spalio 7d. prasidės tarptautinis 
kino festivalis. 

_ Čia galė jo būt i Jūsif 
reklama 

skelbimas 
773-585-9500 

Ne vienam mūsų gyvenimas 
Amerikoje prasideda nuo vizos 
pratęsimo ar darbo vizos ieškoji
mo Atsitinka ir avarija — tu ar tau 
sudaužė mašiną, o gudrutis ame
rikietis iš akcento ar prastokos 
kalbos supratęs, kad esi emigran
tas, tuoj suskubs susirgti, susilau
žyti kokį šonkaulį ar išsimušti dan
tį ir pareikalaus iš tavęs krūvos pi
nigų. Štai čia be advokato neišsi
versi Pasitaikė, gurkštelėjusiam ko 
nors stipresnio, su policininku 
„pasikalbėti", o čia ant nosies — 
,,žalia kortelė', pilietybė... Ir vėl tu
ri ieškoti gero, paslaugaus, už ta
ve kovojančio advokato 

Jei svarbūs šie ir visi imigraci
jos klausimai, ateikite į ..Bičiulys
tės" redakcijos rengiamą klausi
mų atsakymų seminarą su vienu 

GALVOSŪKIS 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 
VISŲ 
KALNŲ 

^^SoD&raajnNGCoiNc 
Importers & Distributors of Rne Uquorsand Imported Beers 

(773) 278-4848 

Imantas "Matt" Deksnys 
real estate consultant 

-Čikagoie ar priemiesčiuos'' 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•Nuosavybių įkainavimas veltui 
- Tarpininkaujame gaunant paskolą 
n . BUS: 815 838 0110 

parduoda' CELL: 773 230 5644 
FAX: 815 838 1691 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardus karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui į gamtą. 
v minami užsakymai įvairioms progoms. 

x i Lemonto 
JI mieste _,t Darb0 
i MAIN S T -j !3ikas: 

savait -
9»r-8vv 

gaiiais 
8vr -5vv 

313 
CASAl ST.' 630 257 6020 

ių KLUBAS 
Z O D I A K A S 

P R A M O G I N E R A O U O S T O T I S 

ger iausiu ir popul iar iaus iu a d 
vokatu Čikagoje — Evgenij Melt-
ser, turintį 12 metų imigracinės tei
sės praktiką. Advokatas dirba fir
moje , ,B iRG&MELTSER" . 

Seminaras rengiamas rugsėjo 5 
d. (sekmadienį) 1:00v.p.p. Tėvų 
Mari jonų v ienuolyno pa ta lpose 
(4545 63rd Str., Chicago). Vietų 
kiekis ribotas, reikia iš anksto re
gistruotis tel. 773-585-9500. Pal i
kite savo vardą ir tel.Nr.. kur iuo bū 
tų galima pranešti, jei kas pasi
keistų. 

Seminaras vyks rusų kalba. Jei 
kas nesupras — bus vertėjas Su
sikalbėsime lietuviškai, rusiškai ir 
angliškai. 

Seminaras N E M O K A M A S ! Mes 
norime padėti Jums. 

„ B I Č I U L Y S T Ė " 

A T S A K Y M A S 

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

52. Moteris, 52 m.168 cm, naš
lė, suaugę vaikai , išsilavinimas 
aukštasis (ekonomistė), norėtų su
sipažint i su panašaus likimo 

vyriškiu rimtai draugystei, gal ir ve
dyboms. 

..Jaučiuosi vieniša ir mielai su
sipažinsiu su nuoširdžiu vy ru . 
Nuotykių ieškotojus prašau ne
skambinti". 

Tel.: 708-954-6616, Irena 

Redakc i j os pr ierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokį tekstą, kokį at-
siunčiate. 

Mykolas turi tokią savybę: pamatys kurpn- . 
klvduąarfsmostąkaauką.būtinaijj priglaus, at- ; 
sineš nanfO j j s m e k a m nesako kiek turi tų: 
katme%. Ka i kas jo paklausia, jis atsako: 
..Trys ketvirtadaliai jų skaičiaus, pne to dar 
trys ketvirtadaliai vieno kačiuko, štai ir VISI 
mano katinai". Atspėkite kiek katinėlių turi 
Mykolas? 

Kiek reikės degtukų, norint 
apdėlioti vieną kvadratinį 
metrą vienodais kvadratais, 
kurių kraštinės iš vieno deg
tuko7 Vidutinis de#uko ilgis 
— 5 cm A t s a k y m a s : 840 . 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA 

Iškirpk ir išsiųsk 

1. Amžius ūgis kitos savybės 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs <-usi) 

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

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

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

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr. 

9. Skelbimo tekstas 

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

file:///Atetmont
http://fam.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
http://www.grantparkmusicfestivai.com
http://www.raviniaxom
http://www.wnua.com/smoothtimes/may

