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ARTĖJA H! JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
LIETUVA, TĖVYNE MUŠU. 

Jdomus sutapimas — 
Pasaulinė jaunimo diena ir po 
kelių dienų — III JAV lietuvių 
jaunųjų atlikėjų festivalis. Ati
dėtas, nukeltas, bet nenumarin
tas! Numarinti, tai reikštų — pa
siduoti, numoti ranka, nustumti, 
atstumti jaunuosius, būsimus 
lietuvybės tęsėjus šioje žemėje. 
Jei nepasėsime grūdą ir norą būti 
kartu su kitais, tokiais pačiais lie
tuviukais šiandien — rytoj ne-
bepri kviesime. 

Tie, kurie tai suprantame, 
dirbame, stengiamės bet kokia 
kaina, kad vaikai, jaunimas susi
tiktų, pasimatytų, išgirstų vieni 

Lapkričio 
10-oji — 

Pasaulinė 
jaunimo 

d iena 

kitus, susidraugautų ir norėtų ir 
vėl sugrįžti, susitikti. Pasikalbėti 
meno kalba. 

Džiaugiamės, kad festivalj 
surengti padeda, nors keletas 
išeivijos žmonių, parėmusių fi
nansiškai, supratusių mūsų sie
kius, užduotis. 

Dar ne vėlu dalyvauti ir tiems, 
kurie neužsiregistravo.Tereikia 
paskambinti 4psl. nurodytais 
telefonais. Maloniai priimsime 
visus. 

Kviečiame visuomenę atsilan
kyti j šį neeilinį lietuviško jaunimo 
gyvenimo renginį. Festivalio kon
certas jvyks lapkričio 14 d. (sek
madienį ), 12:00 vai. dienos. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. įė
jimas — nemokamas. Po koncer
to — vaišės, kurias susinešame 
patys. Smulkesnė informacija 
tel.:630-620-9904. 

KVIEČIAME! 

Stasys Krasauskas, jaunystė. 1961 m. 

Greta Smid, 12 m., R 
Dainuoja nuo užgimimo. Klasi
kinė muzika, operų arijos. 

JAV LIETUVIAI 

Sekmadienio pamastymas 
Algirdas Vitkauskas 

Kaip buvo gera praėjusiais 
metais, kai kiekvieną sekma
dieni j tą pačią salę rinkdavosi 
mūsų, Čikagos lietuvių krepši
nio lygos (ČLKD pirmojo čem
pionato dalyviai su šeimomis, 
artimaisiais ir draugais. Buvo 

miela matyti per kelis šimtus 
žiūrovų ir apie pusantro šimto 
krepšininkų. Sporto mėgėjai 
savaitgalius leido turiningai. 
Tie savaitgaliai buvo ne tik poil
siui skirti. Jie susirinkusioms 
šeimoms, sirgaliams, savotiškai 
ugdė tautiškumą. 

Krepšiniui augti ir plėstis da
bartinės sąlygos Lemonto PLC 
Lietuvių fondo salėje yra 
apverktinos. Pirma — neturi
me didelės sporto salės. Antra 
— nepakanka žiūrovams vietų. 
Todėl tautiško krepšinio orga
nizatoriai yra priversti taikytis 
prie naujų ir žymiai blogesnių 
sąlygų — keisti varžybų tvar
karaščius taip. kad vėlais šeš-

Festivalio dalyviai 

Saule Gabrėnaitė, 8 m.. 1L Skam- ieva Butkutė, 13m. 
bina fortepijonu. Mokytoja — Jo- Birutė Kugaudienė. 
lanta Banienė. 

Jėstytoja 

Adomas Jonavičius. 13m.,ll_, 
smuiku groja treji metai. Lanko 
Suzuki mokyklą. 

Gros solo ir su sesute Jadvyga. 
Urtė Jakštaitė. 8 m., MN. Skambina pianinu antri mete 
Jorūnė Balčiūnienė. 

Mokytoja 

tadienių vakarais galėtų or
ganizuoti ir vykdyti varžybas.' 
Jaunos lietuvių šeimos nori 
nenori tokiu vėlyvu laiku turi 
vykti iš namų į sporto salę: vie
ni sportininkai — į varžybas. 
kiti — sirgaliai-žiūrovai, kad 
pabūtų drauge su savaisiais, 
mylimaisiais. Iš vienos pusės, 
džiugu matyti, kaip jaunos 
žmonos-mamytės l ietuvaitės 
su mažais kūdikėliais ant ran
kų, stebi savų tėvelių kovas 
krepšinio aikštelėj. O tie vyrai, 
vyreliai, grįžę po sunkių darbų 
a r iš tolimų kelionių, skuba ne 
namo pilnavertiškai pailsėti ... 
o į sporto salę. Jos—krepšinin
kų žmonos, savo išgyvenimais. 

plojimais ar švelniais prisilie
timais prie tėvelių, stengiasi 
palaikyti savo vyrus, palaikyti 
jų dvasią, tuo pačiu, užsitikrin
ti lietuviškos šeimos tvirtumą. 

Kaip buvo gerai, kai po sun
kios savaitės darbų, gerai pail
sėję, mūsų krepšininkai pra
ėjusiais metais galėjo sekma
dieniais dalyvauti varžybose ir 
demonstruoti gražų, lietuviško 
lygio krepšinį, džiaugtis gra
žiais derinukais. puikiais taik
liais metimais. Tai buvo gero 
poilsio rezultatai. 

Kiek daug žmogaus, ypač 
sportininko, gyvenime lemia 
geras ir turiningas poilsis. 
Geras poilsis — tai ir šypsena 
veide, ir gera nuotaika, o sporte 
— rezultatyvus, kūrybingas 
žaidimas, darna šeimoje 

Kalbant apie darną, negaliu 
nepranešti įdomaus sutapimo: 
Čikagos lietuvių krepšinio ly
gos antrojo čempionato atidary
mo dieną, apie vienuoliktą va
landą, krepšininko Tado ir 
Rasmos Rekašių darnioje šei
moje gimė DVYNUKAI! Nau
jagimiai jau ir vardus turi: pir
miau gimęs — Rokas, o vėles
nis — Matas. Jaunoje šeimoje 
dar auga keturmetis Lukas. 
Laimingas tėtis Tadas džiau
giasi: 
— Keturi krepšininkai jau yra. 
trūksta dar vieno, ir bus visa 
Rekašių komanda. 

Mielieji Rasma ir Tadai Reka
šiai, „Bičiulystės" ir ..Draugo" 
laikraščių redakcijos nuošir
džiai sveikina Jūsq sportišką 
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Medis ir jo atžalos 
Vytautas Visockas 

Susitaikymas 
Tuskulėnuose 

„V. Visockas turbūt dar 
nežino, kad Paksių iš
teisino. Taip mėgdavo 
straipsnius apie jj", — 
perskaičiau vieno ma
no rašinio komenta
ruose , paskelbtuose 
www.slaptai.lt inteme-
tiniame leidinyje. 

Tikrai nežinojau, kad išteisino. 
Tačiau skaitytojo(s) užuominą 
supratau. Jis tarsi provokuoja: ką 
dabar pasakysi? Tiesą sakant, ir 
be šio paraginimo būčiau reaga
vęs j pastaruoju metu aktuaiią te
mą. Tačiau ją pradėsiu iš tolo, 
nuo to, kad saulėtą Vėlinių dieną 
pagaliau buvo tinkamai pagerb
tos KGB aukos: daugiau kaip 
septynių šimtų nužudytų žmonių 
kauiai vėl sugrjžo j Tuskulėnus 
Vilniuje. Nuo šiol jie ilsėsis paga
liau baigtame koiumbariume Tu
skulėnų rimties ir susikaupimo 
parke. 

Iškilmingą momentą stebėjau 
namie per televiziją. Girdėjau 
premjero Algirdo Brazausko žo
džius apie susitaikymą su savo 
istorija ir tarpusavyje, kad būtų 
galima kurti ateities Lietuvą, ir 
abejojau, ar šis žmogus — tinka
miausias kalbėti laidojant j pa
kaušį sušaudytų, geležiniais stry
pais užmuštų bolševikų aukų 
kaulus. Vakaro žiniose sužinojau, 
kad ne aš vienas taip pagalvojau: 
ten jam tiesmukiškai buvo pri
minta jo praeitis, glaudžiai susiju
si su žiaurių žiauriausiu okupa
ciniu režimu. 

Lengva kalbėti apie susitaiky
mą, kai dėl tos istorinės nesan
taikos tau nė plaukas nuo galvos 
nėra nukritęs, kai iš jos tu suge
bėjai susikrauti didžiulj politinį (ir 
ne tik!) kapitalą. Niekas, visiškai 
niekas ne tik dėl Tuskulėnų pikta
darybių nėra nubaustas, nėra pa
smerktas, nors daug knygų apie 
sovietinį genocidą yra išleista, 
įvairiausių konferencijų surengta, 
nuoširdžių ir veidmainiškų kalbų 
pasakyta. Medis nupjautas, bet 
šaknys apdairiai paliktos. Ne
lengva atitrūkti nuo tave išaugi
nusių šaknų.Visuose atžalų bran
dinamuose vaisiuose jaučiamas 
to nukirsto medžio vaisių skonis. 

Nuvalkiotos melodi jos 
Anais laikais, kai Tuskulėnuose į 
duobes buvo verčiami KGB rū
siuose sušaudyti ir kitaip užmušti 
žmonės, atrodė viskas aišku: kas 
ne su mumis, tas prieš mus. Da
bar viskas neaišku: kas su mu
mis, kas prieš mus? Nesiliau
jame kalbėję apie vienybę, bet 

vieningai vieni kitus 
neigiame. Štai mano 
cituotasis skaitytojas 
sako, kad Rolandas 
Paksas išteisintas, o 
aš sakau, kad tai ne
tiesa, niekas niekada 
jo neišteisins, nebent 
pats Konstitucinis Teis
mas. Mano akyse jis 

bus kaltas net jeigu kitos su
dėties Konstitucinis Teismas jį iš
teisintų. O taip atsitikti gali, to ir 
siekiama visomis įmanomomis 
priemonėmis. R. Paksas yra pa
reiškęs, kad po tokio Vilniaus 
apygardos teismo sprendimo 
naujasis Seimas turėtų sudaryti 
nepriklausomą komisiją, kuri pa
teiktų naują paklausimą Kons
tituciniam Teismui. Ir šitaip sako 
buvęs Lietuvos prezidentas! Tik 
tas naujasis Seimas išėjo ne vi
sai toks, kokio tikėjosi nuskriaus
tasis žemaitis ir kai kurie kiti jo 
užmojų žmonės. Nieko baisaus: 
metus kitus galima ir palaukti, 
svarbu per tą laiką susigrąžinti 
turėtąjį populiarumą, neprasiger-
ti, kaip aną dieną linkėjo buvęs jo 
bendražygis profesorius Jonas 
Čiulevičius, ir gerai numatyti, 
kaip reikėtų paskirstyti būsimus 
Europos žmogaus teisių teismo 
iš Lietuvos valstybės prisiteistus 
milijonus. 

Dvi tiesos. Tačiau įdomiausia 
tai, kad pastaruoju metu Lietu
voje nauja tiesa atsiranda kaip 
pagal komandą. Tarsi nematomo 
dirigento lazdele mostelėjus, 
naujai suskamba spėjusios įgristi 
nuvalkiotos R.Pakso ir jo bendra
žygių melodijos. Visuomenė su
trikusi: gal jau nebėra teisinės 
valstybės, jeigu įstatymų sergė
tojai vieni kitus neigia? Žemes
nės instancijos teismai revizuoja 
aukštesniųjų teismų sprendimus, 
visai nepaisydami, kad dar 1999 
metais Konstitucinis Teismas pri
ėmė sprendimą, kuriame pasa
kyta, kad tie patys faktai gali už
traukti ir konstitucinę, ir baudžia
mąją atsakomybę, arba tik vieną 

to 
Nauji v ing ia i 

Panaikintas Aukščiausiojo Teis
mo sprendimas, kad Seimo narė 
Kazimira Prunskienė sąmonin
gai bendradarbiavo su KGB. Ir 
nieko. Rinkimų j Seimą antrojo 
turo išvakarėse Vilniaus apygar
dos teismas, tarsi nepaisydamas 
Konstitucinio Teismo išvadų, vi
suomenei nepaaiškindamas 
(apie skirtingas atsakomybes už 
tuos pačius veiksmus) išteisino 
R.Paksą baudžiamojoje (bau
džiamojoje!) byloje dėl valstybes 
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šokių čempionate Donatas Vėželis — Lina 
Chatkevičiūtė užėmė IX vietą pasaulyje! 

ARTĖJA ffl JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 

Šeštadienio (11.06) varžybose 
LB ambasadorius Vygaudas Ušac-
kas (dalyvavęs LF rengtame po
kylyje) žaidė ČLKL antrojo turo 
veteranų varžybose už „Aukštaiti
jos" komandą su „Lituanicos" vete
ranais, kurių komanda sudaryta 
vien iš Amerikoje gimusių lietuvių. 
Ju tarpe galėjai matyti daktarus, 
inžinierius, nors ir žilstelėjusius, 
bet puikiai žaidžiančius krepšin]. 
Ši komanda žaidė gerai sureži
suotą, apgalvotą komandini žai
dimą: jie geriau gynėsi, taikliau 
atakavo po krepšiais, reikalui 
esant, taikliai apšaudė varžovus 
iš už tritaškių linijos. Nors „Aukš
taitijos" komanda ir buvo pastip
rinta ambasadoriumi, tačiau ne
įstengė pasipriešinti „Lituanicai", 
kuri nugalėjo: 38:29. 

Pertraukoje tarp veteranų rung
tynių įvyko „Lituanicos" vaikų: 14-
čių mergaičių ir 12-čių berniukų 
komandos susitikimas. Jaunieji 
krepšininkai demonstravo gražų 
ir akiai mielą krepšinį. 24:15 — 
pergalę šventė mergaitės. Auga 
graži ir gera pamaina ČLKL vy
resniesiems. 

Labai įdomiai, permainingai vyko 
antrosios veteranų runtynės tarp:, 
žemaičių „Kretingos" ir kauniečių 
sukomplektuotos „Lokių" koman
dos. Pirmąjį kėlinį lengvai laimėję 
kretingiečiai — 22:9, tikėjosi su
triuškinti varžovus ir antrajame kė
linyje. Tuo tarpu „Lokių" veteranai ne 
tik išlygino, bet ir persvėrė rezul
tatą savo naudai 38:36, laimėjo 
45:40. 

Paskutiniais į krepšinio aikštelę 
išbėgo praėjusių metu ČLK lygos 
pirmojo čempionato geriausioji 
komanda — „Alytus" ir naujoji 
iygos debiutante — „Šiaulių" ko
manda, sudaryta iš gana jaunų ir 
gabių žaidėjų. Pirmą kėlinį laimėjo 
labiau patyrę alytiškiai 31:22. An
trajame kėlinyje geriau žaidė la
biau patyrę, Audriaus Vasiliausko 

. Labdaringojo Vienos valso pokylio (surengto Lemonte, 2002 m 
dalyviai prisimena šią šokėjų porą, dalyvavusią parodomojoje pro
gramoje. Lina ir Donatas šoka Kauno „Sūkuryje", treniruojasi pas 
nusipelniusius trenerius Jūratę ir Česlovą Norvaišas. Ir patys dirba 
šokio pedagogais — treniruoja poras. 

Linos ir Donato Zodiako ženklas tas pats — Vandenis. Laisvalaikiu 
Lina mėgsta piešti, Donatas — žaidžia lauko tenisą. Mėgiamiausias 
Donatos valgis — McDonald'o mėsainiai, o Linos — pica. 

Donatas ir Lina — Lietuvos klasikinių (standartinių šokių) vi-cečempi-
onai. Pasaulyje — IX vieta- aukščiausias pasiekimas suaugusiųjų tarpe. 
Sėkmės, garsinant Lietuvos vardą! 

Nuotraukose (viršuje), kai
rėje: Jadvyga Jonavičiūtė, 
lOm. Smuiku groja treji 
metai. Lanko Suzuki mokyk-
lq. Griež solo ir kartu su 
broliuku Adomu; dešinėje: 
Agnė Balčiūnaitė, 8m., 
skambina fortepijonu. Mo
kytoja — Jorūnė Balčiūnie
nė. 

vadovaujami, Dainavos krašto at
stovai, kurie ir laimėjo 47:34. 

Malonu, kad varžybų organiza
toriai ir krepšininkai gražiai pa
sveikino Šiaulių komandos žai
dėją, pirmąjį 30-metį švenčiantį. 
Marių Mikalauską — jis buvo pa

kilnotas ir pamėtytas vos ne iki krep
šių aukščio. Visi atsistoję sugiedo
jo „Ilgiausių metų", linkėjo sėk
mės ir laimės, gerų startų krepši
nio aikštelėje. 

Nuotraukose (viršuje, iš kairės): 
Meno mokyklėlės moksleivės — 
festivalio dalyvės —. Viktorija 
Kulbokaitė (dainuos), Augustė 
Vildžiūnaitė (dainuos ir šoks). 
Goda Inokaitytė (šoks). Dėstyto
jos — Loreta Karsokiene ir Birutė 
Kugaudienė. 

Dešinėje: 2002 m. II festivalio 
dalyviai — Jadvyga ir Adomas 
Jonavičiai — Čikagos Jaunimo 

centro scenoje. 
Algirdas Vitkauskas 

:x^:::-:;:x:r::ov::>į:-;>:: 

Sekmadienio ... 
Atkelta iš 1 psl. 

šeimą, sulaukus dvynukų Roko 
ir Mato, ir linki visiems ge
riausios sportiškos sveikatos, 
kad vaikučiai užaugtų gražūs, 
tvirti ir protingi lietuviukai, 
būtinai krepšininkai, sektų tė
velio pėdomis. 

Jauna šeimą, dvynukų gimi
mo proga pasveikino ČLKL 
vadovybė, vyriausioji teisėjų 
kolegija ir visi visi salėje buvę 
žiūrovai. Buvo malonu stebėti, 
kaip puikiai ir išdidžiai laikėsi 
tėvelis Tadas. Kaip gera, kad 
esame visi drauge, kaip miela, 
kad visi esame draugiški ir 
nuoširdūs. Būtų nuostabu, jei 
ateityje, gal po dvidešimties 

LAIŠKAI IS U 

metų, ši Rekašių šeima taps 
viena geriausių ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių tarpe. 
Tai a r ne graži mūsų lietuviška 
šeima? 

O iš kitos pusės, nori nenori 
prisimeni kitą, neseniai įvykusį, 
lietuvių suvažiavimą ir visiškai 
nesiderinantį su aukščiau ap
rašytu gražiu jaunų lietuvių 
gyvenimo įvykiu. 

Prisimindamas Neeilinį 
Lemonto Pasaulio Lietuvių 
Centro (PLC) narių suvažia
vimą, vykusį prieš savaitę, pa
galvoju, kiek užkietėjusio egois
tiškumo ir pykčio naujai atvy
kusiems lietuviams parodė vy
resniojo amžiaus PLC nariai, 
ta ip piktai ir nepagarbiai 

TĖVYNĖS ILGESYS (3) 
J. Aldonytė-Kalniunienė 

Baltijos Palangos pakrantė , 
apiberta gintaru — tai mes ir 
jūs. Padangių vyturėlis, ge
gutės kukavimai, lakštučių 
suokimas — tai mes ir jūs. O 
kas per stebuklingas tas žodis 
— Lietuva! Kas tai per spindu
liai, jos skleidžiami per begali
nes erdves! Norisi išsakyti, kas 
nepasakyta, ką jaunystės gy
venimo metai atmintin įdėjo 
— nėra pasaulyje tokios bran 
gios šalies, kaip gimtinė, nėra 
kitų tokių akių, kaip motinos 
akys, nėra stebuklinga šiluma 
mane pripildančių, užliejančių, 
gyvenimo vilčių teikiančių, 
kaip mano ir tavo Lietuva 
Tam jausmui nėra abejingumo 
seklumos. Norisi kartoti Petro 
Galaunės posmus — „Nerasim 
motinos antros": 

Gelsvi laukai, miškai žali, Žali, 
Liekni berželiai prie kalnelio 

balto... 
Tu be manęs, šalie, gyvent gali, 
Man be tavęs neramu ir šalta. 

Tėvų kapai, piliakalniai žili, 
Graudi daina — padangių 
vyturėlis 
Tu be manęs, šalie, gyvent gali, 
Aš be tavęs pasauly kaip š^-

. 

Gimti namai, dangaus gelmė 
gili. 
Svajingos upės. kopos gint ari-
nos... 
Tu be manęs, z.-ilie, gyveni gali. 
Aš /)<• tavęs kaip be vandens 
šaltinis 

Kol saule švies gilioj akių 
mėlynėj, 
Šventus žodžius mana širdis 
kartos, 
Nerasim niekur mes kitos 
tėvynės. 
Nerasim niekad motinos 

priešinęsi naujojo Jaunimo cen
tro priestato statybai, nedoru 
balsavimu vėl uždelsę naujo
sios statybos pradžią. Kiek 
daug jūsų, vyresnieji, matau 
mūsų Lemonto bažnyčioje, per 
šventas Mišias, kiek daug. Die
vo tarno pamokyti ir papra
šyti, vieni kitiems linkite „RA
MYBĖS". VISI IKI VIENO! 
Tad kodėl, išėję iš šventovės, 
lyg apgavikiškas kaukes nusi
metę, vėl tampate piktaisiais 
egoistais ir tęsiate kenkėjišką 
veiklą prieš savus vaikus ir 
naujuosius ateivius — lietu
vius, norinčius greičiau ir sėk
mingiau įsilieti ne tik į sudė
tinga amerikietiškąjį gyveni
mą, bet ir greičiau suartėti su 

Jeigu per stebuklą tektų su
grįžti į Lietuvą (tuo abejoju dėl 
silpnos sveikatos), priklaupčiau 
kapinyne prie brangių tėvelių 
ir sesučių žemės kauburėlių, 
prigludusių klevų ir beržų pa
vėsyje — graudžiai pravirk-
čiau, palaistyčiau gimtąją že-į 
mele savo ašaromis, kaip ka-
dais vaikystėje palaužtas ber
žas palaistė savo syvais — aša
romis gimtinės šaknų žemę. 
Deja, sugrįžimas beviltiškas! 
Belieka prisiminimų ilgesį Tė
vynei išsaugoti tik širdimi ir 
tampriais ryšiais su artimai
siais ir draugais, su Lietuva — 
tėvyne ir širdimi kartoti neuž
mirštamus K. Inčiūros žodžius: 
„Čia brangiau už auksą 
Juodos žemės sauja. 
Nes kiekvienoj saujoj 
(';.) tu pats esi..." 

Tokios mintys užvaldo ne vie
ną lietuvį, nes meilė Tėvynei 
kiekvieno širdyje. Ji nesikeičia, 
neišraunama, jos šaknys gilios 

jumis — visos išeivijos lietu
viais? Lyg patys tų sunkumų 
kadaise nepatyrėte? Kodėl veid
mainiaujate patys prieš save? 
Lyg Dievas būtų tik šventuose 
namuose ir iš jų išėjus, jūsų 
nebemato. Jo Didybė yra visur, 
ir jei J ū s esate tikrais katali
kais, nepamirškite to, kad Die
vo žvilgsnis stebi visus ir visur. 
O ypač besirengiantieji iške
liauti į Amžino poilsio kara
lystę, elkitės taip garbiai, kad 
vėliau nereikėtų gailėtis savų 
negražių poelgių a r nedorų 
darbų. 

Žaliosios Kortelės Loterija 
Primename, kad paskelbta JAV ,.Ža^iosios', kortelės loterija, pra

sidėjo lapkričio 5d. ir tęsis M 2005m. sausio 7d. Visos anketos turi 
būti užpildytos ir pasiųstos internetu, adresu: 
www.dv5ottery.state.gov. 

Daugiau informacijos lietuvių kalba rasite LR ambasados JAV 
intemeto svetainėje: 
www. usembassy.it 

Labas plati rr aiški informacija: www.Iitbuanet.com 
Loterijoje gali žaisti Lietuvos piliečiai. DV -2006 programoje (loterijo
je) negali dalyvauti: Rusijos, Kanados, Kinijos, Kolumbijos, Domi
nikos respublikos, Ei Salvadoro, Haičio, Indijos, Jamaikos, Meksi
kos, Filipinų, Pietų Korėjos, Didžiosios Britanijos (išsk. Šiaurės At
riją) ir jai priklausančių teritorijų, Pakistano. Vietnamo piliečiai. Jei 
laimėsite „žalią" kortelę ir paaiškės, kad Jūs gimėte Rusijoje, nors ir 
esate Lietuvos pilietis, be advokato pagalbos neapsieisite. Mat, DV 
- 2006 programoje turi reikšmę kraštas, kuriame gimėte. 

Mūsų laikraštyje reklamuojasi advokatai iš firmos ..Strg&Meltser", 
nepamirškite telefono Nr. 847-444-9000, jie Jums padės susitvar
kyti dokumentus? 

Lietuvoje. Tėvynė ne be atmin
ties, ji prisimena visus savo 
vaikus, išblaškytus po pasaulį. 
Nepamiršk, lietuvi, Lietuvos, 
su jos sostine Vilnhimi, nes tai 
brangiausia tautos relikvija, 
skambiausia lietuviškos lyros 
styga... art imas tavo širdžiai 
lietuviškas peizažas... 

Garbė jums, kad iki šiol iš
laikėte jausmus ir meilę Lie
tuvai. Draugystės — bičiulystės 
dvasiai saugokite šias neįkai
nuojamas dvasines vertybes. 
Tegu atmintyje neišblėsta iš jū
sų širdžių meilė Lietuvai ir 
gražūs jos prisiminimai. 

Šį prisiminimų, apmąstymų 
laišką mums persiuntė Birutė 
Tamulis iš Kalifornijos (Califor-
nia). kuriai j is ir buvo skirtas. 

J. Aldonytė-Kalniunienė — 82 
metų, sunkiai serganti moteris, 
šiuo metu gyvena Kaune. 

\.r, ^ į#c "*v**3i§įi 
Mtafr.''**^£' ...... „„.*£^^^tafl^iiSEi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ l 

V f t a ^ , * ^ / ; • 'H r*, •**.-, S 

KMVMS R««Mtenbai Mortgtge Ucafti 

PASKOLOS 
nekilnojamam turtui 

1011 State Steet, 
Suite 100 
lemont. IL 60439 

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

LOAN Of FICEB 

JURGITA AMBRl 

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

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

fam.com i 24 valandas 
pranešt i apie nelai
mes: 800-374-1111 

ALINA 
® n s M x i y o § 

aukšto lygio aptarnavimas 
patikimas draudimas " U I (_/ 
.draugiška atmosfera NAMAI 

VERSLAS AMERICAN FAMILY ^5z^l • I H ' I . H H a , S^IKATA 
ai' your protection uncer onę roof v? T V T Du 

Jurgita TraveI 
Pats laikas keiiau 

labai patrauklios kainos 

Lėktuvų bilieti 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1 888 600 2330 
630-325-0500 

K50f 

neįulyste 
REDAKCIJA 

LIGIJATAUTKUVIENĖ 
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 GIEDRIMAS 
www.Uthuanet.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: P.O.BOX4102 
VVheaton, IL, 60189 

elektroninis paštas 
biciulyste@draugas org 
biciulyste@aol. com 

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

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

http://www.dv5ottery.state.gov
http://usembassy.it
http://www.Iitbuanet.com
http://fam.com
http://www.Uthuanet.com


Medis ir jo atžalos 

Atkelta iš 1 psl. 

paslapties išdavimo. Mat atsira
do liudytojas Algirdas Drakšas, 
kuris, esą, buvo R. Pakso na
muose, kai šis kalbėjosi su J. Bo-
risov'u ir matė, kad tuometinis 
prezidentas jokios valstybės pa
slapties neatskleidė. Gerai j šią 
bylą įsigilinęs Seimo narys Ju
lius Sabatauskas stebisi: „Labai 
jdomus faktas. Iki šiol buvo tik du 
žmonės. Naujas vingis". R. Pak
so advokatas Adomas Litvinskas 
teigia, kad Seimo komisija žinojo 
apie liudytoją Algirdą Drakšą... 
Šiaip ar taip, kukli, tik 9375 litų 
vertės dovanėlė įteikta. Liberalų 
demokratų partijos taryba pakvie
tė R.Paksą grįžti vadovauti parti
jai. Sekasi vaikinui. Kaip koks 
Feniksas, jis kyla iš pelenų ir, 
sportiniu lėktuvu apskridęs Že
mės rutulį, ketina nusileisti Dau
kanto aikštėje. Tai du iš trylikos 
ar keturiolikos svarbiausių R. 
Pakso būsimų darbų. 

O Generalinė prokuratūra be
veik tuo pat metu nutraukė iki
teisminius tyrimus dėl galimo vals
tybės tarnautojų, Prezidentūros 
pareigūnų neteisėto kišimosi 
sprendžiant turtinius ginčus dėl 
bendrovės „Žemaitijos keliai" ak
cijų valdymo. Panaikinta ir kardo
moji priemonė rašytinis pasiža
dėjimas neišvykti. Liūdna, nes te
levizijų vakaro žiniose daugiau 
nematysime teismų duris ener
gingai varstančių liberalų demo
kratų. Nes nebus teisiamas net 
buvęs Valstybės saugumo de
partamento (VSD) pareigūnas 
Albertas Sereika, neteisėtai R. 
Paksui perdavęs operatyvinę 
bendrovės „Alita" bylą ir kaip be
baimis kovotojas su valstybės 
priešais patekęs į Seimą. 

Gai šitaip Generalinė prokura
tūra parodo Valstybės saugumo 
departamento vietą šalies teisi-
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nėję sistemoje? Tokių spėliojimų 
teko girdėti. Tačiau kaip tada su
prasti VSD atstovo spaudai Vy
tauto Makausko žodžius, kad 
toks Generalinės prokuratūros 
sprendimas skundžiamas ne
bus? O teisėsaugos „bejėgišku
mas" prieš R. Pakso finansinį rė
mėją Rusijos pilietį Jurijų Bori-
sov'ą ir jo bendrovę „AviaBalti-
ka"! Aiškių aiškiausia, į kuriuos 
vartus nukreipti visi šie išteisini
mai. Ir vien šypseną kelia kalbos 
apie depolitizuotas teisėsaugos 
struktūras. Lietuvoje dar nema
tome nepolitikuojančių institucijų 
ir nepolitikuojančių pareigūnų, o 
kai tie pareigūnai žveigia tik vie
na kryptimi, tai turime — ką turi
me: apsišaukėliai ir nomenklatū
rinės praeities veikėjai tampa va
dais ir vadukais, kaip atsitiko ir 
po šių Seimo rinkimų. 

Ar tik teisinė spraga? 
Būtų gerai, jeigu tokie kuriozai, 

kai žemesnės instancijos teismai 
naikina aukštesnės instancijos 
teismų sprendimus — viso labo 
tik teisinė spraga, kaip teigia kai 
kurie teisės specialistai. Deja, 
tuo tarpu panašiau, kad formaliai 
depolitizuota teisėsauga kažko
dėl uoliai šalina Konstitucinio 
Teismo ir senojo Seimo sudėlio
tas kliūtis, trukdančias šauniajam 
lakūnui dar kartą nusileisti Dau
kanto aikštėje, „...neturint kon
krečių įrodymų ką nors kaltinti 
sunku, tačiau tam tikri prokurorų 
ir teisėjų sprendimai kelia labai 
pesimistiškas mintis ir išvadas. 
Įvairiausių įvykių seka — nesu
gebėjimas išsiųsti iš Lietuvos J. 
Borisov'o, išreklamuotų „kyšinin
kų" ir galiausiai įvairiausių „pak-
sinės" serijos bylų numarinimas 
— lyg ir patvirtina neoficialias 
kalbas, kad GP. VSD, STT va
dovai bei kai kurie teisėjai veikia 
vadovaudamiesi nežinomais vi
suomenei interesais arba bent 

ISPANŲ MISIJOS (2) 
Zita Lenkaltė-Masiey 

Kiek pavyko sužinoti iš įvairių 
šaltinių, 1700 m. į misijas privilioti 
indėnus dabartinėse San Antonio 
apylinkėse, išsidėsčiusiose palei 
to paties pavadinimo upę, ispa
nams nebuvo labai sunku. Viso
je Amerikoje gyvenantiems indė
nams mirtinos buvo ne tik ispanų 
kulkos ar patrankų sviediniai, bet 
ir ligos, nuo kurių europiečiai 
dažnai išgydavo. Tymai ir vėja
raupiai. Pagal keliautojų ir misio
nierių pranciškonų aprašymus, 
Amerikoje gyveno gal apie 60-70 
indėnų genčių. Tai — klajoklių 
gentys, išgyvenančios iš me
džioklės ir augalų rinkimo. Ispa
niškai genčių pavadinimas skam
bėjo — „Coahuiltecanos". Jų iš
likimas priklausė nuo gamtos są
lygų ir laimikio. Iš pietų, per kon
taktus su kitomis gentimis, plito 
jau minėtos mirtinos europie-
tiškos ligos, o iš šiaurės juos pul
dinėjo kiti indėnai, gyvenantys iš 
karo grobio — apačiai ir koman-
čiai. Storos misijų sienos jiems 
buvo gana geras prieglobstis — 
ten gaudavo maisto, buvo moko
mi, kaip jo pasigaminti ir užsiau
ginti. Tuo pačiu už tą saugumą 
reikėjo atsimokėti ir nemažą kai
ną — reikėjo atsisakyti savo tikė
jimo, papročių, tradicijų, net savo 
vardo. . . 

Pirmoji misija, kaip minėta 
anksčiau — San Antonio de Va
lero, įkūrimo metu —1718 m., ji 
buvo miesto pakraštyje. Šiandien 
— pačioje miesto širdyje. Tai, 
kas šiandien išlikę iš misijos 
komplekso, tiek TX valstijoje, tiek 
visose JAV, žinoma daugiausiai 
vienu pavadinimu — the Alamo. 
Jis paverstas muziejumi, skirtu 
valstijos gimimui. Vienas pagrin
dinių Texas valstijos susikūrimo 

faktų, buvo mūšis, kuris vyko bū
tent tame misijos komplekse. 
1836 m. kovo 6 d. čia žuvo 189 
savanoriai kariai, gynę TX ne
priklausomybę nuo Meksikos. 
Tuo metu Meksika jau buvo ta
pusi nepriklausoma nuo Ispa
nijos, bet, deja, jos prezidentas, 
generolas Santa Anna, buvo dik
tatorius, ir į jokias derybas dėl 
nepriklausomybės nesileido. 

Muziejuje yra labai įdomi eks
pozicija. Čia galima išgirsti va
dovų pasakojimą. Viename iš pa
statų rodomas dokumentinis fil
mas apie istorinius ivykius, susi
jusius su TX valsijos nepriklau
somybe. Visa tai — nemokamai, 
nes tai — valstybės istorijos 

paprasčiausiai stebėdami politi
nio dirigento rankas", — rašo 
žurnalas „Ekstra". 

Nenusiminkime, po geros sa
vaitės į pirmą posėdį susirinks 
naujos kadencijos Seimas. Atsi
ras naujų grėsmių, gal ir naujų 
politinių dirigentų. Štai įsimintinų 
frazių meistras politikos apžvalgi
ninkas Rimvydas Valatka susirū
pinęs: „Kai skaitai valdančiosios 
koalicijos partijų sąrašus, randi 
tokias pavardes kaip V. Škilis, 
kuris prieš ketverius metus no
rėjo į Lietuvos sanatorijas atvežti 
Rusijos desantininkus, sužeistus 
mūšiuose Grozne, tokius kaip O. 
Orechovas, kuriam neaiškiomis 
aplinkybėmis iš namų dingo bai
sios sumos pinigų, kaip J . Be-
čelis, J. Jagminas, kiti sovietinių 
laikų veikėjai. Ir socialdemokratų 
partijoje tokių veikėjų yra. Ta gru
pė žmonių, kurie agitavo už san
tykius su A. Lukašenka, bus ir 
naujojoje valdančioje daugumo
je. !r tai yra baisiausia". 

Brazauskininkų ir paulauski-
ninkų nenuoširdi, vaidybinė rinki
minė kova su V. Uspaskich'u ir 
čia paminėtais tik kai kuriais jo 
žmonėmis, baigėsi iškart po rin
kimų, pirmadienį. Lietuvą atida
vėme į trijų vienminčių rankas. 
Šių vyrų dvasinė giminystė aki
vaizdi, jų partijų programos pa
našios, dar panašesni į progra
mas neįrašyti siekiai ir tikslai. Re
alus interesų bendrumas. Pir
mieji šiek tiek gėdijasi apie tai 
kalbėti, todėl dėl akių pakoketavo 
su dešiniaisiais, o trečiasis, jam 
pačiam nelauktai labiausiai nu
skriaustas, visą laiką lauks pro
gos paimti viršų. Tačiau jeigu tu
rėsime ne tik stiprią, bet ir išmin
tingą opoziciją — nepražūsime. 

LaokriZlo 9 d. BIČIULYSTE 

LAIŠKAI 
Nusprendžiau prenumeruoti 

„Bičiulystę", nes gan įdomu skai
tyti apie trečiabangių išgyveni
mus šiame krašte ir pažinti jų gal
voseną. Ypač mėgstu Vytauto Vi
socko savaitinius straipsnius. Būtų 
gerai, kad turėtume daugiau taip 
protingai mąstančių tautiečių. 

Kaip, vis dėlto, buvo dar taip 
daug balsuojančių už partiją, kuri 
stengiasi pražudyti Lietuvėlę... 

Jadvyga Savickas, 
Nashua. NH 

(...) Jūsų įsteigtą ir redaguojamą 
„Bičiulystę" skaitau nuo jos pasi
rodymo „Drauge" ir ketinu ją 
skaityti, kol mano akys aptems. 
Turbūt, neklystu, galvodamas, 
kad „Bičiulystės" skaitytojai — 
tiek dypukai ir trečiabangiai.(...) 

Leo Venckus 
Fenvi l le, Ml 

***** 
(...) Labai buvo naudingas kos-

metologės A.Gudėnienės patari
mas — kaip saugoti savo pėdas. 
Sužinojau, kodėl mano kulnai taip 
„priauga" , pasirodo, kad tai tam 
tikra liga. Laikausi jos rekomen

dacijų — tvarkau savo sausą odą 
ir reikalai po truputį gerėja. Ačiū 
už įdomius ir reikalingus pata
rimus — sužinojau priežastį. 

Genė Raziuiaitienė, Indiana 
***** 

Dar norėčiau pridėti prie 
„Bičiulystės" (Nr. 042, spalio 
26d.) str.: „vlktor'as Uspaskich'as: 
filmas apie jį ir mes...". Buvau 
tame spec. surengtame susitiki
me (nežinia kodėl ALTV darė tą 
susitikimą?), o per TV parengtą 
laidą pasigedau daug protingų 
susirinkusiųjų klausimų ir keistų 
2. Rekašiaus atsakymų (tik dalį 
išspausdinote) — jų neparodė. 
Kodėl? Gal tai atsakymas į klau
simą — kam reikėjo išvis tą filmą 
rodyti? Nė vieno protingo klausi
mo, užduoto ponui Z. Rekašiui, 
TV neparodė. Kaip ir jo keistai 
nuskambėjusius atsakymus. Ir 
Jūs neparašėte savo vieno pasi
sakymo — „Jei Jums rusai tokie 
geri ir nebaisūs, tai kodėl jūs, ru
sams artinantis, pabėgote iš Lie
tuvos ? Ar nežinote, kas per ru
siška meška, kuri nepaleidžia iš 
savo glėbio?" Manau, kad šito ne
galima praleisti. Man pasirodė, 

l . ' . ^ l ^ ž l l A M i J ^ V M i l ^ J ^ g d J a : 
Šį kartą pa

b a n d y s i u | 
a p ž v e l g t i 
kosmetikoje 
naudojamų 
sudėtinių da
lių poveikį 
ir jo rezulta
tus jūsų 
odai. Visa
me pasaulyje firmos, gaminan
čios kosmetinius preparatus, turi 
vienodą sudėtinių dalių deklara
vimo metodą. Sudėtinės dalys ra
šomos anglų kalba, o sudėtinių 
dalių (ingridientų) eilės tvarka pri
klauso nuo jų kiekio preparate. 
Tai reiškia, pirmoje vietoje rašo
ma didžiausią preparato dalį su
daranti medžiaga, paskutinėje — 

mažiausią. Beveik kiekvienas 
sąrašas prasideda žodžiu „van
duo" (water) ir baigiasi kvepa
lais (fragrance). Pateiksiu ką reiš
kia įmantrūs medžiagų pava
dinimai, nurodomi ant kosmetikos 
priemonių pakuočių. 
Natūralūs riebalai ir aliejai 

Naudojami gryni riebalai ir 
aliejai arba iš jų gauti ekstrak
tai. Šiose medžiagose daug ne-
sočiųjų riebiųjų rūgščių ir vita
minų. 
Avocado Oil — avocado aliejus, 
turi daug vitaminų. 
Babassu Oil — iš taukmedžio 
vaisiaus pagamintas kosmetinis 
aliejus. 
Borrage Oii — daržinės agurklės 
aliejus, malšina dirginimą. 

Mission Concepcion Žinoma nuo 1731 m. Bažnyčios viduje yra išlikę freskų fragmentai, tapyti natūraliais 
dažais, kuriu gamyba žinoma tik indėnams. Si misijos bažnyčia yra veikianti. Nuotrauka Zitos Lenkaitės-Masley. 

Mission San Jose, įkurta 1720 m. Pati didžiausia iš visu penkių ispanu mi
sijų, įkurtu Texas, dar vadinama „misijų karaliene' Viduje įrengta ekspozi
cija, kur galima susipažinti su misijos gyventoju buitimi ir kasdienybe. 
Bažnyčia veikia ir šiandien Nuotrauka Zitos Lenkaitės-Masley 

šventovė. 
Toliau nuo Aiamo, šalia San An

tonio upės yra kita misija — Mis
sion Concepcion. Misijos veikla 
žinoma nuo 1731 metų. Misijos 
bažnyčia — pati seniausia, ne
restauruota, iš akmens statyta 
bažnyčia visose JAV. Ji pastaty
ta iš tokių medžiagų, kaip kalkak
menis (angliškai vadinasi lime-
stone) ir adobe (t.y. plytų, išdžio
vintų saulėje, bet neišdegtų). 
Bažnyčia — tradicinė europie
tiška katedra (t.y. iš viršaus žiū
rint, yra kryžiaus formos). 

Misijos bažnyčioje vykdavo 
jvarios šventės, atlaidai, kūnų me
tu indėnai buvo mokomi krikš
čioniškų tiesų per misterijas-vai-
dinimus. Yra išlikę ir dalis vienuo
lyno, kurio lubose dar matosi (už
konservuotos) freskų detalės, ta
pytos iš augalų — tik indėnams 
žinomu būdu pagamintais da
žais. Vidiniame kiemelyje vyksta 
archeologiniai kasinėjimai. Turė

kime vilties, kad kada nors bus 
galima išvysti rezultatus. Bažny
čia veikia ir šiandien. Mūsų apsi
lankymo metu, ten vyko vestuvių 
ceremonija. Trečioji aplankytoji 
misija yra bene pati įdomiausia. 
Tai — Mission San Jose, įkurta 
apie 1720 metus, ir yra pati di
džiausia iš visų Texas misijų. 
Kažkoks keliautojas. 1777 m. at
sitiktinai patekęs į ją, pavadino — 
„Misijų karaliene". Patekę į vidų, 
lankytojai gali susipažinti su gy
venusių indėnų buitimi. Išlikusi 
grūdų saugykla ir vandens ma
lūnas, kuris yra pats pirmasis 
Texas valstijoje (o gal net visose 
JAV), ispanų pastatytas van
dens malūnas. Šiuo metu tas ma
lūnas irgi veikia, žinoma, tik pa
žintiniais tikslais. Net sunku pati
kėti, jog vienu metu toks veikian
tis malūnėlis galėjo sumalti pa
kankamai miltų, kad kasdien iš
maitinus 300 misijos gyventojų, 
ir dar aptarnauti aplinkines ran-

kad dalis tokių žmonių, kaip Ze
nonas Rekašius, visai nesusi
gaudo, kas yra rusiškas bolše
vizmas ir jų didžiašovinizmas. 
Jam gerai atsakė jauni žmonės iš 
Lietuvos. Apskritai — jei ko nors 
nežinai, tai geriau nekomentuok, 
įdomu, kodėl ALTV neparodė 
būtent tokių momentų. 

Man labai patinka „Bičiulystė" 
— beneįdomiausias „Draugo" prie
das — visada gyvas ir aktualus. 
Jūsų pateikta anketa mane nu
stebino — ar yra manančių, kad 
„Bičiulystė" pablogino „Drau
gą"? Priešingai — žymiai pagyvi
no ir pagerino. Tuo ir sveikinu. 

Irena L., Čikaga 
***** 

Kai pamačiau savo anūkėlę Jū
sų laikraštyje — apsiverkiau. Ši
tas vaikelis niekada nebūtų nie
kur išspausdintas. Nusipirkome 
keletą egzempliorių ir išsiuntėme 
į Lietuvą. Tai mūsų pasididžiavi
mas! Ačiū. 

Birutė Žalalienė, 
VVoodridge, IL 
***** 

Praneškite visiems, kad Lietu
voje smarkiai krenta dolerio kur-

Hazelnut Oil — lazdynų riešu
tų aliejus, turi labai daug neso-
čiųjų riebiųjų rūgščių. 
Jojoba Oil — jojobos aliejus, 
skystas vaškas iš dykumoje au
gančio krūmo vaisių. 
Lanoline — lanolinas, avių vilnos 
taukai. 
Macadamia Oil — makadamijos 
kosmetinis aliejus, pagamintas iš 
makadamijos riešutų. 
Almond Oil — migdolų aliejus, rie
bus, naudojamas labai sausai odai. 
Sasanqua Oil — sasankvos alie
jus, veikiantis raminančiai. 
Sesame Oil — sezamo aliejus, 
turi daug vitaminų, efektyvus 
prieš laisvuosius radikalus. 
Shea Butter — kosmetiniai rie
balai iš taukmedžio vaisių. 

čas! Ten, kur yra buvusi grūdų 
saugykla, yra įrengtas visos mi
sijos maketas — skambant muzi
kiniam įrašui, kintant apšvie
timui (nuo vieno objekto prie ki
to), galima sužinoti, koks buvo 
kasdieninis ispanų vienuolių, ka
reivių, ir misijos gyventojų indėnų 
gyvenimas. 

Pati San Jose bažnyčia irgi yra 
gana įdomi. Kai ji tik buvo pa
statyta, išorė buvo išpuošta, taip 
vadinamais, mauriškais orna
mentais. Mauriškasis stilius at
keliavo iš Ispanijos (maurais bu
vo vadinami musulmonų tikėjimo 
ateiviai iš Afrikos, su kuriais is
panai nemažai kariavo. Maurai 
paliko nemažą pėdsaką kultūro
je). Ga! žinome, kad maurų, t.y. 
musulmonų, mene nevaizduoįa-
ma nei žmogus, nei gyvulys, tik 
augaliniai ornamentai. Tos baž
nyčios sienos buvo ištapytos au
galiniais ornamentais, kurie, deja, 
nuo karštos Texas'o saulės vi
siškai išbluko. Vienoje iš San Jo
se bažnyčios sienų yra labai įdo
mus langas, vadinamas „Rose 
Window". Šis langas yra pripa
žintas, kaip vienas įdomiausių 
ispaniškos architektūrinės puo
šybos elementų visose JAV. Tai 
veikianti bažnyčia. Mūsų apsilan
kymo metu, ten vyko vestuvių 
apeigos. 

įdomu, kad kai tik Texas atga
vo nepriklausomybę, ispanai pa

sas. Geriau siųskite daiktus — jie 
turi vertę. Nusiunčiau į Lietuvą 
100 dolerių, tai gavo arti 270 litų. 
Kai siunčiate — išsiaiškinkite, 
kas apmuitinama, o kas ne. Kad 
mūsų giminaičiams nereikėtų 
mokėti papildomai. 

Jolanta Krumpaitė 
Čikaga 

sveikiname iėvelius 
Jolantą ir ^/ytj 

/ ijkatavičius. močiutę\ 
Alvydą Gudėnienę, 
tetą Loretą Gudėnaitę — 

yy&§3 gimus. 

Sintetiniai ir mineraliniai 
Daugelis iš laboratorijose paga
mintų riebalų nėra grynai sinte
tiniai, nes jų pradinė žaliava — 
natūralios medžiagos. Kosmeti
kos pramonėje jie labiausiai ver
tinami, kaip labai gerai pasisklei-
džiantys odos paviršiuje, o po
veikis daug malonesnis negu 
daugelio natūraliųjų riebalų. 
Octanoate — medžiaga, kurios 
dėka išgaunama reikiama kre
mo konsistencija. 
Cyclomethicone — silikonas, 
suteikiantis odai malonų jausmą. 
Dcyloleate — greitas ir geras 
skleidiklis ant odos paviršiaus. 
Phosphorl ipides — natūrali 
iąstelių apvalkalėlio ir liposomų 
sudėtinė dalis. 

„Rose Window" langas, esantis 
Mission San jose bažnyčios šone. 
Kolonijinio laikotarpio architektūros 
pavyzdys. 

liko valstiją ir išvyko kas į Mek
siką, kas į Ispaniją, o atversti į 
katalikų tikėjimą indėnai-texanos 
— pasiliko. Laikui bėgant, toteu už 
miesto pastatyti, misijų pastatai li
ko apleisti, ir net San Jose baž
nyčios skulptūras kai kurie an
glosaksų kilmės kaubojai naudo
jo vietoje taikinių — šaudymui. 
Laimė, atsirado katalikų dvasiš
kių, šiaip turtingų ir protingų žmo
nių, kurie suorganizavo visų šių 
vertybių restauravimą. 

B I R G & M E L T S E R , KVizos avarijos 

Si darbo vizos 32 D.U.I AT T O R N F. Y S 
www bmlaw.com 

ADVOKATAS ir visi v. imigracijos 

klausimai. 12 metų imigracijos biznyje! 

570 LAKE COOK ROAD, SUITE 318, DEERFIELD, IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847^44-1478 

http://bmlaw.com


XI JAV Lietuvių teatro FESTIVALIS 
XI Tea t ro fest ival is vyks š .m . 

lapkr i č io m ė n . 2 6 - 2 8 d ienomis 

Č i k a g o s J a u n i m o cent re (5620 

S. C l a r e m o n t St., Ch icago , IL 

6 0 6 2 9 , te l . :773-778-7500) , ren 

g ia JAV L B Kul tūros Taryba 

Lapkričio 26 d . , penktadienį , 6 :00 

v.v., . Balt ic Theatre" Inc. (New 

York), pagal Kaz io Sajos pjesę 

„ S a v a i t g a l i o romanas arba 

Pa langos Liūtas" — miuziklas. 

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 3:00 

v.p.p. , ,Žaltvykslės" teatras (Či

kaga) . Ūglis Segl is, vienaveiks

m ė pjesė „Kampe l i s " 

Lapkričio 28 d., sekmadienį, 3:00 

v.p.p. L o s Ange les D r a m o s 

s a m b ū r i s . Komed i ja , paga l 

Anato l i jaus Kairio pjesę „P i l ie 

tybės godos" . 

Lapkričio 9 d. BIČIULYSTE 

Lapkričio 28 d., sekmadienį , 6:00 

v.v. Jaunimo centro kavinėje. 

— Festivalio uždarymas. Ž y m e 

nų į teikimas. 

Vakaro vedėjas aktorius Viktoras 

Valašinas (Kauno Dramos teat

ras) 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

RO AUTO 
MIDVVAY 4823 WEST 63rd STREET 

Padangos „Tune Ups" 
Variklių pakeitimas Stabdžiai 
Transmisijos ir sankabos 
Elektros ir virinimo darbai 

Brakes | Tune Ups Į Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electrical Work | Wlding 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

4Ato 
r e o i e s f a t e 
4851 W. Oaktoc, 
Skokie, H. 60077 

Vytautas Sruoga 
I NekSnoĮamo turto c«krnas, pardavimas 
i Nemokama konsultacija 

-agaiba finansuojant 
Mob. 773 983 4544 

Ofisas 847 673 9500 
Faksas 847 673 3501 

; BurrRkjce. 
Clarendoe Hilfc 

• Carien, Hmsdale, 
i La Gonge. Oak Brook, 
; VMsstmort, 
VVestern Springs, 

- įge, 

Jūratė Zubinas 
konsultantė, reaitor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirta vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 
Hinsdale. IL 60521 

0LDWELL 
ANKER 

į$iįvlpte 

pusei'flhetų 

Pats laikas 
užsiprenumeruot i 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - S20. metams - S40 
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 įdo
miu laikraščiu! 

Kalendorius 
Vardad ien ia i 

lapkričio 9 d . — 16d. 

Antradienis, Iflr'Hčio 9 d 
Aurelijus, Dar EsU-'-
Skirtautė. TV 

Trečiadierr 
Andrius, Dau 
VaišvUtaa 

10 d 

Ketvirtadieni.'- io ii u. 
Anastazija (Na . Marty 
Menas, Milvyde. Vygintas. 

Penktadienis , lapkričio 12 d. 
Alviiė, Ašmantas. Juozapatas. 
Kristinas, Renata, Teodoras. 

Šeštadienis ' '- n'tfo 13 d. 
Arkadijus, Did 'kas, Eirime. 
Norvydas. 

Sekmadienis, lapkričio 14 d. 
Adeodatas, Emilis, Judita, Ra-
mantas, Saulenė. 

Pirmadienis , lapkričio 15 d 
Albertas, Leopoldas, Vaidilas, 
Žadvyde. 

Antradienis, lapkričio 16 d. 
Edmundas, Gerdvilė, Gertrūda. 
Margarita, V îsv-ydas. 

Kaiendorius 

m JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJU FESTIVALIS 
LAPKRIČ IO 14 d . ČIKAGOJE, J A U N I M O CENTRE 

Fest ival į r eng ia : JAV LB KULTŪROS TARYBA ir 
M E N O MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką jaunimėli nuo 3,5 m. 8« 30 m. am
žiaus. Festivalyje žada dalyvauti jaunieji roen; cinkai iš Floridos 
Minnesotos ir iš Kanados. 

Dar nevėlu užsiregistruoti! IrBftumerrtaistei turi skarr&inS Jolantai Bariienei 
tat: 708-691-9114 
Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus tapti šio 

festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami fes!ivaJį Jūs paremiame 
lietuvybės ateit] išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo mokesčiu. Če
kius rašyti: American-Lithuanian C O T ~ °.O.BOX 41C2 
VVheaton, IL, 60139. 

(630)915-2900, 
www ColdwetBankefonlin€ com/JurateZubinas; 

venta 
Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardūs karšti ir šalti patiekalai. 

•'msto paketai išsinešimui į gamtą. 
Priimami užsakymai įvairioms progoms. 

Lemonto Darbo laikas. 
mieste |3 
MAIN ST. 

i-V 
10vr-7vv 

313 S 

VI- 10v.r.-5v.p.p.. 
VH-10vr -3vpp 

CANASm.- 630 257 

PARDUODAMA. Alytaus mieste parduodamos 70 kvadratinių 
metrų patalpos, tinkančios komercijai, pa eslo centre. Vilniaus 
gatvėje 

Automobilį Mazda Protege įsu greičių dėžės defektu). 1993m. 

Skambinti tel.:708-955-8568. 

J _ Čia ealėjo bū t i usif 
reklama 

skelbimas 
773 535-9500 

Gal iu saugo t i Jūsų vai
kus savo namuose Villa 
Park miestelyje (tarp Kinge-
ry Rd ir Roosevel t Rd). 
Tel . : 630-516-9072 

Kryžiažodis 11 

^įf$<******* 

" \ # * 

UU., Mu . 

Importers & Dtstribt̂ prs df f l M | l | ^ ^ and Inr̂ KMled Beers 
(773) 2 7 8 - 4 8 4 8 

RENGT M 

i 

Vytautas Didysis —Lietuvos valdovas 

DATOS 

L a p k r i č i o m ė n u o 
1 0 - o j i — P a s a u l i n ė j a u n i 

m o d i e n a . 

1 4 - o j i — P a s a u l i n ė d i a 

b e t o d i e n a . 

LIAUDIES 
IŠMINTIS 

Lapkrit is nuo seno vadinamas 

žiemos vartas 

Jei vėjas rxadeda pūsti iš šiaurės 

rytų ir iš tos pus^T ' ngurri plaukia 

•-

• 

tas, ta 

susrformuvj;.-. —te 

tik po kelių rJenų. 

Jei darganotą, bet nevėjuotą rje-

ną iškris sniegas, orai nė kiek nepa

gerės. 

Sudaryto jas Algimantas 
Šaduik is (Vi lnius). 
VERTIKALIA I : 
1. Tėviškės miestelis Pajūrio 
žemumoje, abipus Akmenos. 
2. XVI-XIX amžiaus LDK, Lietu
vos žemės ploto vienetas (dydis 
— 21.38 ha). 3. Chronologinis 
įvykių aprašymas, metraštis 
5. Lenkijos karalienė (nuo 

1424 metų). Alšėnų kunigaikščio Jono Aigimantaao djktė 
'ketvirtoji Jogailos žmona). 6. Smailus trijų karčių žaiginys do
bilams, vikiams ar žirniams džiovinti. 11 Politinių priešinin
kų slopinimas smurtu, prievarta. 13. Vienas varpininkų 
ideoiogų. Lietuvos himno autorius. 15 Skraistė mote
rims galvai ar pečiams apsigaubti 16 Etnonimas, ku-
rioo baltai jvairiu metu vadino įvairias tautas 20. Latvi
jos istorinė sritis \ vakarus ir pietvakarius nuo Rygos 
jlankos (1819-1821 metais jai priklausė Palanga ir jos 
apylinkės). 22. Viduramžių dailės ir architektūros sti-
;ius. kuriam būdinga smailios arkos, bokštai 23. Vie
nas iš JAV lietuvių lakūnų. Atlanto nuaalėtoiu 24. Vie-

arėnos rajone, prie Nemuno ka; arto (ne-

PATARIMAI 

Jei dažnai būnate sudirgęs, gali 

būt i , kad Jūsų organizmui trūksta 

jodo. Todėl reikėtų dažniau val

gyti žuvies ir jū ros kopūstų. 

Organ izmo imuninei sistemai 

past ipnnt i , reikia kasdien suval

gyti po 100g džiovintų abrikosų. 

PASTEBĖJIMAI 

Pasak medikų, kadagiŲ aliejaus 

aromatas kelia nuotaiką 

Rūkoriai ir nutukę žmonės daž

niau serga ateroskleroze. 

prezidentas. 
HORIZONTALIAI: 
4. Svarbiausioji vyskupijos bažnyčia. 7. Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo akto signataras. 8. Vienos vy
riausybės diplomatinis kreipimas) kitą vyriausybę, reiš
kiant pretenzijas, protestuojant ar informuojant. 9.Sava
naudiškais tikslais susivienijusių žmonių grupė. 10. Žur
nalas, įsteigtas Lietuvoje 1919 — Nepriklausomybės ko
vų — metais (atgimęs vėl Lietuvoje 1991 metais). 12. 
Skeitinis plonas, plokščias pagaliukas prakurti ar žibinti. 
14. Vienintelis likęs gyvas iš Medininkų tragedijos (1991 
metų liepos 31-osios nakties) aukų. 16. Dabartinio Per
lojos herbo etalono dailininkas. 17. Išorinis jausmo reiš
kimasis 18. Gausiai legendomis apipintas Zodiako juos
tos žvaigždynas 19. Tėviškės istorikas (pagal enciklo
pediją — buržuazinis), veikalų „Lietuva ir Lenkija Jogai
los laikais". ,,Lietuva ir Lenkija po Liublino 1569 m. uni
jos",..Senasis Vilnius" ir kt. knygų autorius. 21 . Sovie
tinės imperijos Užpoliarės miestas, kurio apylinkės nusė
tos lietuviškomis (ir kitų tautybių nekaltų žmonių) kapi
nėmis. 23. Trobos viena pusė. 26. Mažosios Lietuvos 
valstiečiai lietuviai 27 Senovinis fantastinis pasakoji
mas apie antgamtines būtybes, pasaulio ir gamtos 

I kilmę ^onaprastus didvyrius 28 Ežeras Ute
nos rajone (Lietuvos Baikalo" rinoje). 29. įrašykite pra

leistą žodi senovinėje lietuvių liaudies pa
tarlėje kaip Barbė prie Miko". 30. Dai
lėtyrininkas, muziejininkas, dailininkas 
grafikas, nusipelnęs meno veikėjas (sukū
rė knygų iliustracijų, atvirukų, ekslibrių, 
pašto ženklų). 

BALETO MĖGĖJAMS 

Maskvos Didžiojo teatro baleto 
gastroles ČMAGOJe 
Lapkričio 10-11 d. Auditorium 

re Minkaus baletas „Don 
Kichotas'; 
iapkričio 12-13-14 d. — Alek
sandro Glazunovo baletas 
„Raimonda*. 
Sietus galima užsisakyti tel.: 
312-902-1500 
arba internelą: 
www.auditoriurntheatre.org 

Baletui akompanuos Maskvos 
jo teatro orkestras. 

Koncertams Rosemorf Theatre 
{5400 N. River Road. Rose-
mont). Bilietus galima užsisa
kyti tel.: 312-559-1212 arba 
internetu: 
www.ticketmaster.com 

Dviejose salėse, tuo pačiu, 
metu groja džiazo ansambliai. 
Pops Highwood. 214 Green 

Bay Road. Tel.: 847-266-1313. 
Pradžia 8:30 v.v. 

Evanston, tel.: 847-869-6300-
iki lapkričio 14 d. — miuziklas 
..Taip su ledi nesielgiama*; 
klasikinė operetė „F^Mfore" , 
prasideda gruodžio 26d , bai
giasi 2005 m. sausio 2 d. 

Paroda „Tropical Rover Show" 
— Garfleld Consrevatory. 300 
N.Central Park Ave, Chicago. 

ATSAKYMAI (10* 
,, Lietuviai barzdo
čiai d ū m o j a " . 
1. „Žiedas". 
2. Auryia. 
3. Pasta. 
4. Sožas. 
5. Fleita. 
6. Anubis. 
7. Žiedas. 
9. Agutis. 
11. Saldo. 
14. Algolis. 
15. Surikas. 
16. Nosas 
17. Sykas 
1a Krėva 
19 Sarža 
20. Bak. 
21 Ara 
25. Rauda 
27. Krapas. 
29. Iguana 
31. Erelis 
32 Seksta. 
33 Kertes 
34 Aglaja. 
35. Kasta. 
35 Asama. 

Horizontaliai: 
1. Žirafa 
3. Pūkas. 
5. Fabula 
7. Žanras. 
8. Zvetea. 
10. Ausis. 
12. Sodyba 
13.Aratas. 
14. Amalvas 
16. „Nosis". 
18. Kosas. 
20. Boa. 
22. Krona 
23. Raidė. 
24.Kra 
26. Šokas. 
28. „Alita". 
30. Etanas. 
31. Svirplys. 
33 Kašubą. 
35. Kvaga 
37. Sepsis. 
38.Astara 
39. Sepiįa. 
40 Aramą 
41. Sueiga. 

JŪSŲ NUOMONE 

„BIČIULYSTĖS" ANKETA 
Gerbiamieji mūsų skaitytojai! 

Š.m. rugsėjo mėn. , ,AKIRAČIAI" (Nr. 8) i šspausd ino redak

toriaus prof. Zenono Rekašiaus str. „Truput) k i tok ios bendruo

menės ilgesys", kuriame, be kita ko, jis rašo: „ . . . spaudos pa 

dėtis jau yra beveik katastrofiška — jei nebūtų L ie tuvo je gyve

nančių autorių straipsnių ar t ies iog pe rs i spausd in imų iš 

Lietuvos laikraščių, tai JAV beturėtume tik v ieną laikrašt j — 

trečiabangių leidžiamą .Amerikos lietuvį." 

Vienintelio išeivijos dienraščio „Draugas" p r iedas „ B i č i u 

lystė", gyvuojantis jau beveik ketveri metai , kv ieč ia pareikšt i 

savo nuomonę: 

a. „Bičiulystė" — reikalingas pr iedas 

b. „Bičiulystė" — nereikalingas priedas 

c. Man patinka skaityti „Bič iu lystę" 

d . Baikite žaidimus — „Bič iu lystę" meskite lauk 

Jei Jums rūpi „Bičiulystės" išl ikimas — iškirpkite, užp i ldyk i te 

ir siųskite šias anketas t i k Š i u o adresu: 

P.O.BOX 4102 

VVheaton, IL, 60189 
P.S. Anketa — anoniminė. Jei norite komentuot i plačiau 

— rašykite ant atskiro lapo Jei norite — pasi rašyk i te . 
Visiems iš anksto dėkojame. 

„Bičiulystės" redakci ja 

http://www.auditoriurntheatre.org
http://www.ticketmaster.com

