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Liepos 

Onutės, Onelės ir Onytės! 
Geros Jums kloties! 

Istorijos šaltiniai teigia, kad XVI 
vardar buvo 

KtinigoiiMių žeimose Onos vaidas 
sutinkamas dar iki krikšto. Gedmino 
dukra Aldona, ištekėjusi už lenkų ka-
raiaus Kazimiero, pasikrikštijo Onos 
vadu- Vytauto pirmoji žmona, ddBop 
HuragjaJKSsene—Ona. Vytauto aumoro 
Sofijos ir Maskvos Didžiojo kuni-
goikjcto Vaailjaua dukra — Ona (An-
na), ŪU&. Lietuvos kunigaikščio Ste
pone Batoro (ViMaus unrvaisiteto 
įkūrėjo) žmona — Ona Jogailaite 
(D.L-K. Žygimanto Senojo ir Bonos 
Sforcos dukra). Dinastinių vedybų 
kefiu Onos vardas pMo dMuomortes 
tarpa. Jau XVI a. pabaigoje Sis vardas 
vartojamas ir <u>Jiugių tarpa. 

Nors Marijos motina Sv. Rašte Ona 
n v m n o m a , n w w V O M B W I W M I 
mes jau nuo 1S0m. po Kristaus, papR-
tustose legendomo. Sts vardas vklur-

stavų tarpe, ypač po Kijevo Didžiojo 
kunigaikščio vedybų su Bazilijaus 
seserimi Ona. 

Lietuvos Metrikoje Onos vardas 
nuosekfiai rašomas Hanna, invento
riuose ~~ HannB, Anna, retai Hana. 

9N> immaavarozio tuetie — PS 
neORBjû  WMae% PBSNK î as a/wvasi 
buvo man malonus". Tuo vardu vaoV 
nosi pranašo Samuolio motina. 

Ligi 

Medžio sfejfcMūia. Sv. Ona m 
bes. ŽMfcų valse. MaZeikkf a | 

na. Tokia lytis prigijo visose Europos kaliose. IsYAngf-
joje, vengiant šventųjų vardų, l iekami Haaeiali 

Onos kutto pėi.hukBi pastebimi nuo VHI a^ be) r' 
papfito tik nuo XtV-XV mnL Oficiaiai K 
Įteisinta Nk nuo 1584 m. Telk dbšeje, fiefc awWet£uroįe, 
Šv. Onai buvo skinamas dėmesys. 

Lietuvoje pafi gražlausta všryvaetos gefikos bažnyCta— 
šv. Onos, pastatyto VUnteja. 
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ienės f o t o r e D o r f a ž a s 

Amerikietės žvilgsniu 

C Sportas 

D Zodiakas 
• Pažinčių klubas 

"-•nriiiori— 

Ravinijos festivalyje gros 
Vytautas Sondeckis 

Audra Šarpytė, Toronto 

Lietuvio muziko sėkmė 
Kanadoje 

Birželio mėnesį violonče
lininkas Vytautas Sondeckis 
kartu su Toronto Filharmonijos 
Toronto Philharmonia) orkes
tru (dirigentas K. Stratton), 
atliko A. Dvoržako koncertą op. 
104. Kanadiečiai ilgais ploji
mais nepaleido nuo scenos juos 
sužavėjusio jauno profesiona
laus muziko. Koncertas vyko 
vienoje geriausių — Toronto 
Meno centro (Toronto Center 
for the Arts) salėje ir buvo 
pakartotas Barry, Orilla ir Mil-
ton miestuose. Tų miestų salės, 
mūsų džiaugsmui, irgi buvo pil
no? žiūrovų.''Įdomu, kad gro
damas kelis'koncertus, atlikė
jas sugebėjo kiekvieną kartą šį 
kūrinį skirtingai inter
pretuoti — žiūrovas 
pamatė koks turtingas 
jauno muziko vidinis 
pasaulis... Ne tik publi
ka. Orkestras, kurį su
daro įvairių tautybių 
aukšto lygio muzikai, ir 
kuris visada gana griež
tai vertina kolegas, jau 
nuo pirmos repeticijos 
pamilo mūsų lietuvai
tį ir su atsidavimu įsi
jungė į jo, tikro lyderio, 
muzikinių garsų kelią. 
Maestro K. Stratton 
dirigavimo mostai pa
dėjo solistui visiškai at
siskleisti. 

Čekų kompozitorius 
A. Dvoržakas šį kon
certą skyrė mylimo 
žmogaus atminimui. 
Muzikoje susipynė 
tragizmas ir viltis. Vy
tautas Sondeckis labai 
vykusiai atskleidė pag
rindinę kūrinio idėją. 
Gabiam muzikui ne
prireikė natų stovo. 

viską grojo mintinai. Visus 
keturis jo pasirodymus lydėjo 
preciziška intonacija, jautėsi 
galinga jėga, kurią keitė lyrinis 
švelnumas ir įtikinama vidinių 
išgyvenimų skalė. 

Šių eilučių autorei ne kartą 
teko girdėti, kai aukščiausios 
kokybės italų instrumentas iš
keldavo atlikėjo grojimą, ne
priklausomai nuo jo profesinio 
pasiruošimo. Vytauto Sondec
kio koncertuose įvyko atvirkš
čiai — solistas parodė visas ga
limas savo instrumento savy
bes, geros mokyklos paruošto
mis rankomis. 

Muziko laimė — geri peda
gogai: D. Geringas, A. Nikiti
nas, mama Silvija Sondeckienė. 

Šiuo metu Vytautas gyvena 
Vokietijoje, Hamburgo mieste ir 
groja Šiaurės radijo simfoninia-

Nukelta j 3 psl. 

Aras Lintakas (kairėje) aktyviai dirbo užkulisiuose — tvarkė, rikiavo parado dalyvius Kaž
kas pamiršo jo pavarde įrašyti j šventes knygą, nors darbas, kad ir nematomas, bet labai 
svarbus Reda 

LIETUVA, TĖVYNE IL-*fPJ 

Lietuvos garbė ir dėmė 
V y t a u t a s V i s o c k a s 

laba i ne lengva būt i 
K las ikas - a p i e 

..naujuosius l i e t uv ius " 

„Statykite. puoškite 

aukštus namus 

Ir bonkas ant pokylių 

stalo!.. 

Kai kur kai kas 

Paklaus gal, iš kur tasai 

įdomus 

Biudžetas be saiko ir galo, 

Nors vakar dar šliaužėte slenks

čius žemus? 

Ar, trindami baltas rankas 

Nerausite už pašalinį 

Tamsių įplaukėlių šaltinį 

Ne vienas kai kas". 

Kai mokyklos suole mintinai 

mok iaus i šį Ma i ron io ei lėraštį 

„Kai kam", negalėjau, žinorna, pa

galvoti , kad po daugelio metų juo 

bus gal ima pabadyt; akis ,,kai 

kam" iš „naujųjų lietuvių". Štai 

„ m a t o m o " vyro žmona. 

Ką jūs ką jūs! Kartais 

ta ip nesinori rėdyt is , 

šypsotis.bet rėdaisi, e i 

n i , šypsaisi. . . Toje lai

doje dalyvavęs „ma to 

mas" vyras leido sau 

j oms paprieštarauti: j ū 

sų vyrams jvai r iuose priėmimuo

se žymiai sunk iau ; jūs pramo

gaujate, save rodote, o j iems rei

kia dirbti, vykdyt i užduotis, siekti 

vienokių arba kitokių tikslų. 

Šią laidą prisiminiau gal todėl , 

kad vienos tų ponių vyras š ian

dien, pasak Maironio, su nenu

plaunama d ė m e ant kaktos. O 

gal dėl to, kad sKurstanėtoje-Lie-

tuvoje kalbos apie turtuolių aša

ras ir vargus nuskamba kaip ne

taktas, pas iša ipymas iš t ikrai 

vargstančiųjų ir verkiančiųjų. dar vienas nenuginči jamas įrody-

mas, kad klasika nesensta. Tarsi niekas Lietuvoje nesikeis, kol 

š iandien parašyti žodžiai , tik pa

vardžių trūksta. Pavardes įsira

šysime patys, šiandien — vie

nas, rytoj — kitas. 

Seimas leis patraukti baudžia

mojon atsakomybėn parlamenta

rus, j tar iamus „ tamsiomis įplau

kėlėmis", nes kitaip „v isuomenė 

nesuprastų tokios Seimo pozici

jos bei būtų pagnndc kalbėti, kad 

parlamentarai bando apsisaugoti 

nuo jtarimų" (A.Paulauskas). Ma

nau, kad leis. Tačiau nuo jtarimų 

apsisaugoti nepavyks, nes „ t a m 

sios p lauke lės " — visiems gerai 

ž inoma paslaptis, visuotinis reiš

kinys. Su l iteratūros klasiku kaž

kaip saugiau apie tą reiškinį kal

bėti, mažesne tikimybė, kad būsi ap

kalt intas pavydu, šal iškumu, esą 

neima tiktai tas, kuriam neduo

da, kur iam nepasitaiko progos. 

..O siurbėlės, niekšai, bastūnų 

gauja' 

Diplomuotų valizų vežikai! 

Kai kur kai kas 

Net pavarde apsišarvavęs nauja' 

Be sąžinės kyšių lupikai' 

J kūną nuodais jsisiurbus gija'. 

O trinkite baltas rankas1 

Gal titulus, garsą sau gauste 

Dėmės nuo kaktos nenuplauste 

Ne vienas kai kas 

Bartos rankos — tamsūs darbai 

Vieną kartą vienos populiarios 

televizijos laidos vedėjai parūpo 

išsiaiškinti, ar labai sunkus Sei

mo narių, merų ir kitokių politikų, 

šiaip turtingų vyrų žmonų gyveni

mas. Kokie džiaugsmai jas lydi, 

kokie rūpesčiai slegia? Pasirodo, 

-ipne— meno vac )<id£M**!a va i 

jos elitas nepripažins, kad toks 

gyvenimas, koks Lietuvos poli

tikų buvo projektuojamas iki š iol , 

l ietuviams yra nepriimtinas. Rin

kimai klykte klykia: atsipeikėkit ir 

darykit poli t ikos korekcijas, ir la

bai r imtas, pirmiausiai valstybei 

imantis globoti ne tik ekonominę 

gerovę produkuojančius, bet ir iš 

jos pragyvenančius visus socia

liai remtinus ir remiamus žmo

nes", — rašo Romualdas Ozolas. 

Pagundos pasipuikuoti 

Žodis „e l i tas" Lietuvoje darosi 

nemadingas. Elitas pamažu ne

nori būti vad inamas elitu. Ilgainiui 

gal Lietuvos turtuoliai bus protin

gesni ir nebi jos ateiti į susitikimą 

su „L ie tuvos garbe", avėdami ne 

pačiais naujausiais batais, vi lkė

dami nebū t ina i „p res t i ž inėse" 

parduotuvėse (kur žmogus pa

s i t inkamas t ik pagal išvaizdą) 

pirktomis suknelėmis ir kostiu

mais. Kam erzinti padėvėtų dra

bužių parduotuvių pirkėjus, kur ie 

vieną kartą per ketverius pen

kerius metus būna labai reikalin- -

g i 7 Neišmint inga Tačiau kol kas . 

t ie, kur ie , pr is iminus Maironį . • 

„vakar dar šl iaužėte slenksčius 

žemus", vis neatsispiria pagun

dai pasipuikuoti prieš vargšus 

Žiūrėkite, ka ip mes at rodome, 

kokiuose „pa loc iuose" demons

truojame savo turtus ir titulus! 

Skaitytojas gal nežino, kas yra 

„L ietuvos ga rbe " 9 Tai neturtinga 

moteris, auginant i tris savo vai

kus ir dar du našlaičius; tai du 

Nukelta j 3 psl. 
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ŠVENTE 

Viktoras Narušis iš 
Missisauga,Kanada. 
— Buvo nuobodu. Re
peticijos per ilgos. Bet 
turi būti ilgos. — Lie
tuvoje teko būti per 
šventes? — Ne, dar 
nebuvau. Gimiau Ka
nadoje. Ateis laikas ir 
nuvyksime. Kitais me
tais. Pirmiausiai išlei
dome vaikus. Visi 
trys jau buvo ne kartą 
Lietuvoje. Repeticijos jei būtų trumpesnės, tai tie, kurie 
atvažiavome — galėtumėme daugiau pamatyti.— Bet juk 
ir taip trumpai repetavome.— Taip, bet jei VISI būtų geriau 
namuose pasiruošę, repetuotume dar trumpiau. Mes 
pusę dienos sėdime ir laukiame, kol ateis mūsų laikas. 
Nėra tvarkaraščio, kada kas šoks. Galėtume kitus da
lykus daryti, ne sėdėti ir laukti. Šokių šventėje mes daly
vaujame nuo pirmosios šventės — 1957 metų.— Ar 
niekada nekalbėjote apie tokias problemas? —- Čia ne 
mūsų reikalas, mes nesikišame. Džiaugiamės, kad gali
me šokti. Aš pats šokau 3-4 šokių šventėse. Smagu pa
matyti, kad dar veikla gyva. ir tas mūsų jaunimas jau an
tros - trečios kartos, gimęs Amerikoje, kuris vos vos lietu
viškai kalba, nes jis iš mišrių šeimų. Toronte nėra sunku, 
bet mažuose miestuose sunkiau. Mažėja kolektyvų, ma
žiau ir žiūrovų. Man labai gaila, kai tiek daug darbo įdėta, 
o žiūrovų mažoka... Tikėkimės, kad, kai bus Kanadoje, 
žiūrovų bus daugiau. 

Pertraukėles metu galima ir pasis
tiprinti. Monika Diskaitė iš Meno 
mokyklėlės. 

Lietuvių fondo Tarybos pirmininkas dr. Antanas Razma su žmona Ale — 
šventės sirgaliai, arba „fanai". — Kokie jausmai aplanko, stebint šventę? 
— Gražu. Labai daug ir jaunų, ir senų šokėjų! Malonu ,matyti. Pasidi
džiavimas, — sako dr. A. Razma. — Man šventėje didžiausią džiaugs
mą kelia mūsų vaikučiai — kad jie šoka, nori šokti ir, svarbiausia, kad jie 
moka šokti. Juk vaikai — mūsų ateitis, — antrina vyrui žmona Alė. — 

Čikagos „Lėtūno" šokėjai. Nuotr. (iš kairės): Genė Rimkienė — šventės bi
lietų platinimo komisijos pirmininkė, Robertas ir Rūta Jautokai. 

Ilgametė ,.Grandies" šokių grupės 
šokėja, dabar — „Grandies" vetera
nų šokių grupės mokytoja — Vida 
Brazaitytė. 

Juk ne veltui sakoma, kad repeticija — studijų motina. Parado repeticijoje. 
Pirma iš dešinės — Reda Ardytė-Pliūrienė. 

Susitiko dvi buvusios kaunietės ir bendramokslės — Los Angeles gyvenanti Renata 
Kasikevičienė-Kass su čikagiete Jurgita Ambriziene. Renata ir Giedrius Kasikevičiai — 
septyneri metai Amerikoje. Renata, Lietuvoje jgijusi med. sesers specialybę, čia mokosi to
liau — nori tapti registruota sesele (nurse). J Čikagą atlydėjo 11 m. dukrelę Moniką, kuri 
šoka Los Angeles ,,Spindulyje". Monikai švente patiko — ji mielai atvyks ir j kitą tokią šven
tę. Truputj pavargo. Jai patinka ir šeštadieninė lituanistine mokykla. Renatai gyvenimas 
Amerikoje patinka, nors ir dirba sunkiai, bet ,,gyventi galima". Ypač patinka puikus 
Califomta oras. 

Jurgita, šokusi „Lietuvos vyčių", „Svajos" šokių grupėje, daiyvavo 2000m. Toronto šven
tėje. „Toronto švente man patiko labiau — buvo aplinka gražesnė, įdomiau spręsta — 
panaudotas apšvietimas. Žodžiu, jspūdis liko geresnis". — teigia j Vytenis Kirvelaitis — labai svarbus 

asmuo šventėje — advokatas1 Padėjo 
surengti susipažinimo vakarą: surado 
orkestrą, padėjo registruoti kolektyvus 
ir buvo ten, kur jo pagalbos prireikė. 
Publikai nematomas, bet labai 
reikalingas. 

— Mes — jauni veteranai, iš „Šaltinio", Detroit. Mums labai smagu, kad galime 
dalyvauti šioje šventėje, — teigia visi be išimties. Nuotraukoje (iš kairės): I e.— 
Lina Gershak, Aidanas Andrulaitis, Mingaile Mikelskaitė, MAnvydas Šepetys. 
II e. — Lisa Baraus-kienė, Vytas Radzevičius, vadovė Asta Soltis. Linas Ba
rauskas, Virga Šimaitytė, David Gershak, Jūratė Rolando, Andrius Talan-
kevičius. Gina Radzevičiūtė, Marcelio Rolando, Vilija Idzeiytė. 

Iš visų šokėjų didžiausią patirtį turi Marcelio Rolando. Mat jis net penkiolika 
metų šoko Argentinos „Inkaro" tautinių šokių grupėje. 

Malonu pastebėti, kad trečdalj grupės sudaro neseniai iš Lietuvos atvykusieji. Visi 
sutana kuo puikiausiai. Beje, Virga Šimaitytė, baigusi Klaipėdos fakultetus (dabar 
Klaipėdos universitetas) buvo sukūrusi muzikinę grupę, kuri šiuo metu neveikia. 
Tikėkimės, kad artėjant Dainų šventei muzikantai sukrus ir užgros iš naujo... 

IŠTAISOME KLAIDĄ 

Atsiprašome Glavinsky 

šeimynėles — įvėlėme 

klaidą. Tėčio vardas — 

Tomas, o sūnaus — Al

bertas (Bičiulyste, Nr 

027) 

..Spindulėlis" iš St.Petersburg. Šis kolektyvas susikūrė tik praeitais metais. 
Visi šokėjai yra išeivijos Di-Pi kartos anūkai. Nėra nė vieno iš trečios ban
gos. — Tėvai dirba ir jie negali vežti savo vaikų. Turi duoną uždirbti, — sako 
kolektyvo vadove Dalia Adomaitiene (nuotr. ii e. antra iš dešinės). — Mūsų 
vaikai šoka labai noriai. Per repeticijas daugiausiai tenka bendrauti anglų 
kalba. Dauguma moksleivių lanko šeštadieninę mokyklą ir todėl supranta 
lietuviškai. Tikiu, kad lietuvybė klestėjo 50 metų. klestės ir toliau 

Pertraukėle pailsėti 

„Lietuvos vyčių" vadovai (iš kairės): Lidija Ringiene. 
Frank Zapolis — grupes įkūrėjas, direktorius. 

iva Kamberos. 

įMjįiuįyste 
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 
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773-585-9500 
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„Bičiulystę" Čikagos apylin
kėse galėsite įsigyti visose, 
lietuviškomis prekėmis pre
kiaujančiose, parduotuvėse. 

Prenumeratą priima 
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JAV ribose: 
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metams (52 nr.) — $40 
\ Kanadą. 
pusmečiui — $34 
metams — $68 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ. SPORTAS . 

LIETUVOS GARBE IR... 
Atkelta iš 1 psl. 

policininkai, praėjusią žiemą nuo 
neabejotinos mirties išgelbė-
jusieji dvi Nemune skendusias 
paaugles; tai trylikametė mer
gaitė, iš degančio namo išnešusi 
jaunesnius savo broliukus; tai 
pagyvenusi moteris, klampią pel
kę pavertusi nuostabiu parku, 
kuriame pabendrauti susirenka 
kaimynai, tai... Visų nesuminėsi, 
apie kai kuriuos buvo rašyta arba 
kalbėta Lietuvos žiniasklaidoje; 
neseniai j juos pasižiūrėti pra
bangiame „Villon" viešbutyje te
levizijos ,,Tele-3" sukviestas bu
vo susirinkęs vadinamasis Lietu
vos elitas. Taip ir norėjosi sušuk
ti: kiek daug ponų, ir kokie jie visi 
gražūs! Tada pagalvojau: o juk 
kai kam reikia atlikti žygdarbj, 
kad galėtų patekti j tokius pra
bangius apartamentus, kur tiek 
daug išsipusčiusių ponių ir ponų. 
Reikia atlikti žygdarbį, kad j 
,,mažą" žmogų tie ponai atkreip
tų dėmesj bent kartą per ketve
rius penkerius metus. 

JAV LIETUVIAI 

Vietoje žygdarbių - politiniai 
žaidimai 

O kokius žygdarbius atliko tie 
ponai — nūnai tokie patenkinti, 
tokie laimingi, tokie dosnūs katu
čių ir net pinigėlių? 

O štai Vytenio Povilo Andriu
kaičio poelgis! Argi tai ne žygdar
bis? Kai jauna mergina, beveik 
paauglė, augina, išlaiko septynių 
asmenų šeimą ir dar svajoja apie 
mokslus — niekas neabejoja jos 
žygdarbiu, ja žavisi. O kai politi
kas, gelbėdamas Seimo garbę, 
atsisako Seimo nario mandato ir 
visokių kitokių su tuo susijusių 
gerovių — daug kas abejoja jo 
poeigio nuoširdumu. Ir greičiau
siai ne be pamato. Mat politikų 
žygdarbiai — tai ne kas kita, kaip 
politiniai žaidimai. Pasiremkime 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lauske nuomone: „Jo žingsnis 
man pasirodė dirbtinis, gal aptar
tas su socialdemokratų frakcija, 
gal su kai kuriais kitais žmo
nėmis". Šie žodžiai pasakyti lie
pos 13 dieną vakare, kai jau bu
vo aišku, kad Seimas nepatenki
no Generalinio prokuroro prašy

mo panaikinti trijų Seimo nanų, 
jtariamų kyšio paėmimu, nelie
čiamybę. Šis sprendimas ir man 
buvo netikėtas, aš neabejojau, 
kad Seimas nedarys kliūčių tei
sėsaugos organams tęsti, tiesa, 
nelaiku ir politizuotai pradėtą dar
bą. Šito tikėjosi visi, kūne nori, 
kad Seimas galutinai neprarastų 
ir taip jau menkų pasitikėjimo li
kučių. Deja, žengtas žingsnis, la
bai palankus V.Uspaskich'o Dar
bo partijai, kurios visi taip bijo. Ar 
visi? Ar tik apsimeta, kad bijo, o 
iš tiesų kuria bendrus porinki-
minius planus? „Tiesiog pats 
Seimas viską padeda ant lėkš
tutės: prašom paimti raktus nuo 
Seimo" (A. Paulauskas). 

O žmonės, kurie nei didvyriai, 
nei kyšininkai, neabejoja, kad tei
sus Maironis: 
„...Okaideputato mandatą laimes. 
Tai. trindamas baltas rankas. 
Nusavinęs daug ..geradėjų", 
Bešvilpaus garsingu veikėju 
Ne vienas kai kas". 

SVEIKINAME ! Jaunųjų krepšininkų pirmoji pergalė 

Lietuva amerikietės akimis (5) 
Balandžio pabaigoje, kai John 

skaitė paskaitą Vilniaus Pedago
giniame universitete, atsitiko la
bai įdomus dalykas. Po paskaitos 
prie jo priėjo jauna moteris, prisi
stačiusi Egle Knašaite. — Gal 
mes esame giminės? — užklau
sė ji. Kai John „perkratė" gimi
nės geneologijos žinias, paaiškė
jo, kad tos moters prosenelis ir 
John'o senelis buvo broliai. Be? pati 
įdomiausia šios istorijos dalis — 

kaip Eglė surado John'ą. Pasi
rodo, kai tik „Drauge" buvo iš
spausdintas pirmasis mano js-
pūdžių iš Lietuvos laiškas. Eglei 
paskambino jos dėdė iš Klaipė
dos. Jis skaito „Draugą" ir, ži
noma, jo priedą „Bičiulystę", kur 
perskaitė, kad kažkoks žmogus, 
pavarde John Knasas. atvyksta 
iš JAV į Vilnių Ir keliuose univer
s i tetuose skaitys paskaitas. 
Eglė su vyru Irmantu gyvena Vil
niuje. Dėdė davė Eglei užduotį: 
„surasti tą John'ą Knasą" ir iš
siaiškinti — giminė jis ar ne. 

Knašų giminė iš Lietuvos turėjo 
labai mažai informacijos apie gi
minaičius Amerikoje. John'o sene
lis. Benediktas Knašas, buvo kilęs 
iš 9 vaikų šeimos. Du vaikai iš 
tos šeimos prieš I pasaulinį karą 
emigravo į JAV. Ilgą laiką JAV su
sikūrusios šeimos neturėjo jokio 
ryšio su likusia gimine Lietuvoje. 

Vieną savaitgalį Eglė ir jos vy
ras Irmantas mums suruošė iš
vyką į Šilutę — pasimatyti su 
naujai atrastais giminaičiais. 
Šilutė — mažas miestelis, apie 
20 km į pietus nuo Klaipėdos. 
Ten susitikom su Eglės tėvu Al
binu Knašu, bei jo tėvo pusbro
liais Algimantu ir Zita Knašais. 
Kelionė — puiki proga apžiūrėti 
didelę dalį Lietuvos teritorijos su 
mažais miesteliais, kurie kaž

kada, istorijos bėgyje, priklausė 
Vokietijai. Vokiška įtaka labai 
pastebima pastatų architek
tūroje. Šios kelionės metu pirmą 
kartą pamatėme Baltijos jūrą. 

Susitikimo metu mums parodė 
nepaprastai daug Knašų giminės 
nuotraukų ir supažindino su pa
grindiniais giminės gyvenimo įvy
kiais. Be abejo, mus vaišino kara
lišku maistu ir gėnmais. Mes, iš 
savo pusės, sugebėjome jiems 
pateikti irgi nemažai informaci
jos, galėsiančios papildyti jų gi
minės geneologinį medį, kurį at
kuriant, buvo įdėta tiek daug dar
bo. Mes esam jiems nepapras
tai dėkingi už svetingumą. 
Vykstant atgal į Vilnių, susipa
žinome su Adomu Knašu. Jau ne
toli Kauno, mūsų automobilyje 
pasibaigė benzinas. Tas žmo
gus su žmona mums pagelbėjo, 
atnešdami bakelį su keliais litrais 

benzino, kad galėtume pasiekti 
artimiausią benzino kolonėlę 
pne Kauno! 

Po kurio laiko į Lietuvą iš Bos
tono (Massachusetts valstija) 
aplankyti mūsų atvyko John'o se
suo Mary su vyru Bill. Jų apsilan
kymo metu susirgau ūmiu bron
chitu. Mano sunegalavimas lei
do susidurti su sveikatos apsau
ga Lietuvoje. Kai tik supratau, 
kad jokie naminiai gydymo būdai 
nebepadeda, John užsakė taksi 
ir mane nuvežė į, taip vadina
mą, „Baltic American Clinic". Ta 
poliklinika buvo išreklamuota lei
dinėlyje „Vilnius in Your Poc
ket". Tai — savarankiška, mo
derni sveikatos apsaugos įstai
ga, lygiai tokia pati, kokios yra 
JAV. Teko joje lankytis dvi sa
vaites. Mane prižiūrėjo dvi jau
nos lietuvės gydytojos. Apie jų 
aptarnavimo kultūrą ir žinias ga
liu atsiliepti tik iš teigiamos 
puses. Gydytoja Indrė Kukare-
vičienė, po pirmo terapijos kur
so, paskambino į namus — pa
klausė kaip aš jaučiuosi. Nėra 
malonu susirgti, lankantis už
sienyje, bet aš tikrai jaučiausi 
saugiai, nes tikėjau, kad mano 
sveikata buvo kompetentingose 
rankose. 

Kai tik mūsų giminės iš Bos-
ton'o atsigavo po kelionės ir 

Nuotraukoje (tš kairės): Modestas Masifonis. Ignas Pečiuiis. Mantas Dubauskas, Edvinas Masilionts. Amas Sipavičius. 

Liepos 10-Ii dienomis Čikagoje 
vyko tradicinis NBA organizuoja
mas 3X3 gatvės krepšinio turnyras, 
kuriame rungėsi per 200 vaikų ir 
suaugusiųjų komandų. Turnyras 
vyko miesto centre, šalia „Soldier 
Field" stadiono. Čikagos „Lituani-
ea** krepšinio klubui atstovavo net 5 
įvairaus amžiaus komandos, tarp 
kurių buvo ir viena 11-12 metų am
žiaus mergaičių ekipa. 

Trenerio Stepo Žilio auklėtinės, 
dėi organizatonų klaidos, turėjo rung
tyniauti 14-15 metų vaikinų grupėje. 
Dėl suprantamų priežasčių jaunosios 
krepšininkės negalėjo rimtai pasi
priešinti žymiai pajėgesniems varžo
vams ir turnyrą baigė be pergalių. 

laiko skirtumo, traukiniu nu
vykom į Trakus. Diena buvo gra
ži, bet vėsi. Buvo. kaip tik alyvų 
žydėjimo įkarštis. Mes vaikščiojom 
ežero pakrantėmis, valgėm prieš
piečius ten esančioje kavinėje, 
apžiūrėjome pilį. 45 mm. paplau
kiojome po ežerą ekskursiniu lai
veliu. Aplink matėm žmones, 
plaukiojančius valtimis, buriuo
jančius ar sportuojančius bai
darėmis... 

Joanne Knasas pasakojimą į 
lietuvių kalbą išvertė Zita 
Lenkaitė Masley, TX 

Nuotraukoje: John Knasas 
(trečias iš dešinės) — giminių 
tarpe. Dešinėje: Eglė ir Irmantas. 
Nuotrauka iš Joanne Knasas 
asmeninio albumo 

Dvi 11- 12-os metų „Lituanica" ber
niukų komandos, iren. Aurimas Ma
tulevičius, ir 13-14 metų vaikinai, 
tren. Stepas Žilys iš varžybų pasi
traukė, pralaimėjusios ketvirtfina
liuose. Žymiai geriau sekėsi „Li
tuanica" 12-13 metų berniukams, 
beje. šiame tumvre savo komandą 
pristačiusiems ..Žalgirio" vardu. Per 
dvi dienas, alinant karščiui, jaunieji 
krepšininkai rungtyniavo prteš juo
daodžių komandas. Laimėję net 
penkerias rungtynes tš eilės, žalgi
riečiai pasiekė finalą, kur jų lauke 
dvikova su akivaizdžiai 2-3 metais vy
resniais, juodaodžiais varžovais (čia 
ir išryškėjo renginio organizatorių 
aplaidumas, sudarant komandų gru

pes). Nepaisant to. jaunieji žalgirie
čiai, kaip lygus su lygiais, kovėsi su vy
resniais varžovais ir didžiąją varžy
bų dalį, daugiausiai Manio Dubaus
ko puikaus žaidimo dėka. pirmavo. 
Deja, varžybų pabaigai vaikinukams 
pristigo jėgų ir jie rungtynes pra
laimėjo, rezultatu 13:16. Rezulta
tui, neabejotinai, įtakos turėjo ir tas 
faktas, kad komandos pagrindiniams 
žaidėjams Ignut Pečiuliui, Mantui 
Dubauskui ir Modestui Masilioniui 
teko žaisti be keitimų. Du atsargi
niai žaidėjai buvo 2-3 metais jau
nesni... 

Komanda laimėjo II vietą ir buvo 
apdovanota sidabro medaliais. 

Svajūnas Masiiionis 

/ V Ą I R E N Y Ė S 
*"J im Karter liepos 16 dieną bai
gė šešių dienų viešnagę Kam
čiatkoje. Dviem plaustais 79 metų 
buvęs prezidentas ir jo kompanija 
iškylavo. Žuvavo. Jim Karteriui pa
vyko — jis ištraukė retą. 63 cm il
gio retą žuvį, kurią sužvejoti ir pri
tyrusiems žvejams ne visada pa
vyksta 
*** Rusijoje yra trys milijonai be
namių. Dalis jų savo butų neteko 
per kitų apgaulę, dalis — pragėrė, 
kita dalis — nuo sovietmečio laikų 
stovėjusieji eilėje butui gauti... 
*** Pirmadienį, liepos 19d., atsi
statydino Palestinos ministras pir
mininkas AhmedOora, pareiškęs, kad 
Gazoje vyrauja tikras „chaosas". 

Prezidentas Yaser Arafat atleido 
iš darbo savo sūnėną — šalies 

apsaugos viršininką. 
*** S. Dacota donoro kraujuje ras
tas Nilo uodo jkandimo pagrindu 
sukeltas susirgimas. Medikai bai
minasi, kad šį susirgimą galima 
perteikti ligoniams kraujo perpy
limo keliu. 
" " Antradienj, liepos 20 d.. Atė
nuose bus priduotas pagrindinis 
olimpinių žaidynių, kurios prasidės 
rugpjūčio 13d., stadionas. 
* " 32 šalys pasiuntė į Iraką 23 
tūkstančius karių. Kai kurios iš jų, 
įbaugintos teroristų, jau traukiasi. 
Savo karius sugrąžino namo Nor
vegija. Naujoji Zelandija, Ispanija. 
Filipinai. Tuo tarpu Pietų Korėja 
planuoja pasiųsti į Iraką 3 tūks
tančius karių. 

L.T. 

l!i JAV UETUVftJ JAUNŲJŲ ATUKEJU FESTI
VALIS JVYKS RUDENf— LAPKRIČIO 13-14 
d. , ČIKAGOJE, JAUNIMO CENTRE. 
Festivali rengia: 
JAV LB KULTŪROS TARYBA ir MENO 
MOKYKLĖLĖ. 

Kviečiame dalyvauti lietuviu jaunime^ nuo 3,5 m. 8d 30m. 
amžiaus. 

Festivalyje žada dalyvauti Jaunieji smuikininkai iš Lietuvos ir 
Kanados. Smulkesnė informacija bus spausdinama 
..BfČlULVSTĖJE- ir kt Het. laikraščiuose. 

Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus 
tapti šio festivalio rėmėjais, mecenatais. Paremdami festivalį, dus 
paremiate lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo 
mokesčiu. Čekius rašyti: American-Lrthuanian Community. Siųsti: 
P.O.BOK 4102, Wheaion. JL. 60189 

...Vytautas Sondeckis 
Atkelta iš 1 psl. 
me orkestre (NDR). Jis laimėjo 
violončelininkų konkursus Nau
jojoje Zelandijoje ir Ispanijoje, 
koncertavo daugelyje pasaulio 
šalių — Ispanijoje, Prancūzi
joje, Olandijoje, Belgijoje, 
Bulgarijoje, Vengrijoje, Graiki
joje, Italijoje, Vokietijoje, Švei
carijoje, Kinijoje, Amerikoje, 
Latvijoje, Estijoje („Kuressa-
are" festivalyje, kuriame daly
vavo Latvijos ir Estijos šalių 
prezidentai). Grojo — Berlyno 
filharmonijos, Leipzigo Gevvand-
haus, Frankfurto Alte Oper, 
Štutgarto Liederhalle, Amster
damo Concertgebow, St. Peter
burgo filharmonijos, Milano kon
servatorijos koncertų salėse. 
Dalyvavo Schleswig-Holsteino, 
Reingau, Montreaux jazz Fes-
tival, Jazz Port Hamburg, 
Strings on Fire Leipzig, Ravi-
nia Musik Festival (Chicago), 
Reingau Musikfestival. 2001 
metais buvo San Francisko ra-
dio stoties KDFC išrinktas į 30 
geriausių klasikinės muzikos 
atlikėjų iki 30 (top 30 under 
30) metų. Vytauto Sondeckio 
grojimą įrašė Naxos, EMI, War-
ner, Universal kompanijos. Jis 
bendradarbiavo su tokiomis 
įžymybėmis, kaip D. Gering'as, 
CH. Eschenbach, Carreras 
(klasika), J. McLaughlin, N. 
Landgren, E. Svenssonn, W. 
Halfner, S. Hyldhard, T. Bron-
ner (Jazz). Lietuvoje Vytautas 
Sondeckis koncertavo su J. Do
marku, S. Sondeckiu, R. Ka
tiliumi, P. Geniušiu, M. Švėgž
da, Lietuvos kameriniu, Lie
tuvos nacionaliniu simfoniniu, 
Šiaulių kameriniu, Klaipėdos 
kameriniu orkestrais. Dalyvavo 
Pažaislio, „Nakties serenadų" 
festivaliuose. 

Šį sezoną Vytautas Sondeckis 
koncertuos su Toronto Phil-
harmonia Orchestra, o su Jazz 
ansambliu „G - Strings" — kon
certuos Kinijoje, Shanhajuje, 
antrą kartą Ravinia, penktą — 
Schlesvvig-Holsteino, antrą. — 
„Strings on Fire" festivalyje 
Leipzige, bei daugelyje kitų 
muzikinių renginių. 

Vytautas — išprusęs, darbš
tus, turi gerą jumoro jausmą ir 
subtilų charakterį- Tokiai visa
pusiškai asmenybei nesvetimi 
ir nauji ieškojimai muzikinia
me pasaulyje. Jis mėgsta iš
reikšti save ne tik klasikinėje 
muzikoje. Visur, kur jis prisi
liečia, jaučia atsakomybę koky
bei. Be jokių abejonių, klausy
tojas praturtės — klausysis jis 
klasikinės ar džiazo muzikos, 
kurią atliks talentingas jaunas 
menininkas. Tuo kiekvienas 
galės įsitikinti, jei atvyks š. m. 
liepos 26 dieną į tradicinį Či
kagos Ravinia festivalį. Tą 
dieną Vytautas gros ansamblio 
,,G-Strings" (styginis kvintetas) 
sudėtyje. Liepos 31 dieną — 
gros dideliame Galą koncerte 
kartu su Chicago Symphony 
orchestra, Rene Fleming ir Ch. 
Eschenbachu — vienu įžymiau
siu šio meto muziku, Ravinia 
festivalio meno vadovu. 

Lietuva gali didžiuotis savo 
jaunimu, kuris garsina jos 
vardą pasaulyje. 

GEGUŽINE! 
GEGUŽINĖ! 
GEGUŽINE ! 

Trad i c i nė . .DRA 
G O " gegužinė pin 
rugpjūč io sekmadi 
vėl kviečia visus n 
tis j jauktus tėvų m 
jonų ir , .DRAUG 
k iemel ius. 

Kaip v isada — jv 
ri ir į domi progra 
Atvyk i te ir nenus 
site. 

J .Kupr io nuotraukoje: 
iš praeitų metų vaikų 
k o n k u r s o ..Piešintai 
ant asfal to". 



s 20 d. BIČIULYSTE 

IEŠKO DARBO: 
"Mauna moteris norėtų prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones. Vairuoja 
automobilį, moka anglų k. 
TeL815-577-070a kviesti Aldoną/ 

'"Jauna moteris ieško darbo — pri
žiūrėti senelius arba vaikus. Susi-
katoa angliškai vairuoja automobili. 
Tel.: 630-922-3846. 
"** vidutinio amžiaus moteris, kal
ba lietuvių, rusų, lenkų, silpnai an
glų k. — bet kokio darbo. Turi JfajįT 
kortelę. Tel.: 706-594-1184, Liuda. 
***21 metų vaikinas, turi „žalią'' kor
telę, profesija — maisto gaminimas, 
kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiš
kai, silpnai angliškai, norėtų gauti 
darbą pagal specialybę. Gali pri
žiūrėti senelius. Tel.: 708-594-1184, 
Aidas. 
*** Vidutinio amžiaus vyriškis ieško 
bet kokio darbo. Gali dirbti staty
bose. Susikalba lietuviškai, rusiškai 
ir tenkžkai Angių kate — sipna Turi 
„žalią" kortelę. GafrrokySvaicus forte
pijono, gitaros, žaisti šachmatais. 
Tel.: 708-594-1184, Rimas. 
*** Vidutinio ami- moteris ieško dar
bo prižiūrėti vyresniuosius. Kalba 
angliškai, vairuoja automobilį. 

1:773-434-6164, Stefa. 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 
pusei meti) - 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 
nuostabiu laikraščiu! 

Kalendorius 
Vardadieniai liepos 

20d.— 27d. 

Antradienis, liepos 20 d 
Alvyda, Česlovas, Jeronimas, 
Vismante. 

"Trečiadienis, liepos 21 d 
Danielius, Laurynas, Lionginas, 
Prakseda, Rimvydas. Rimvyde. 
Vaidile. 

Ketvirtadienis, liepos 22 d 
Dalius, Magdalena. Marija. Man-
tilė. 

Penktadienis, liepos 23 d. 
Apolinaras, Brigita, Giimina, 
Tarvilas. 

Šeštadienis, liepos 24 d. 
Dargvilas. Dargvilė, Kristina, 
Kristoforas, Kunigunda. 

Sekmadienis, liepos 25 d. 
Aušrine, Jokūbas , Kęstutis , 
Kristupas, Kargaudas. 

Pirmadienis, liepos 26 d 
Daugintas, Eigirde, Joakimas. 
Ona. 

Antradienis, liepos 27 d. 
Natalija, Svalia, Sergijus, Žin-
tautas. 

Kalendorius 

1 z^>c j -

# 

Burr Ftoge. 
Clarendon Hilfe 

I CBriea Hinsdaie. • 
I La Gange, Oak Brook, 
j \Afeslmont. 
Western Springs, 

i Woodndge. 
i Wil!ow6rook. 

Jūra tė Zubinas 
konsultante, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakariniuose 

pnemiesauose 
8 E Hinsdale Ave 

•Hmsdalfc. IL 60521 

C O L D V V E L L 

BANKER 

<Q ZODIAKAS 
LIŪTAS l iepos 23- rugpjūčio 22d. 

Liūtas — penktasis Zodiako ženklas simbolis, daugiau reiškiąs saulę, 
šviesą (dėl kailio spalvos, dėl to, kad niekad nesumerkia akių). Saule perei
na šį ženklą liepos 23-rugpįūoo 22d. Po Liūto ženklu gimusius žmonės valdo 
Saulės planeta. Dažnai vaizduojama Saulė vienratyje vežime, kurio ratas 
— Liūto gyvenamasis būstas. Saulės vaikai mėgsta galią ir valdžią. 

Biblijoje liūtas minimas dažnai, turi tiek teigiamą, tiek neigiamą reikšmę. 
Dievas prilyginamas liūto jėga ir teisingumu. Judo giminė lyginama su liūtu, 
Kristus vadinamas „Judo giminės liūtu". Kita vertus ir velnias siejamas su 
plėšriu liūtu. Viduramžiais liūtas buvo laikomas Kristaus prisikėlimo sim
boliu. 

Po šiuo ženklu gimę — stiprios, valingos asmenybės. 

(630)915-2900 
jwww CoidweitBankenyiiine com/jurateZub>nas 

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

Zodiako ženklas Liūtas, 
pagal viduramžių medžio 
raižinį. 

Rašykite mutrc 
eleklrofimia paltu: 
bickjiyste@dfaugas.org 
bf€iuiyste@aoi*c©m 
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Oaritoty, 
Pro-Team 

21 
Imantas "Matt" Deksnys 

real estate consultant 
-Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
-Nuosavybių įkainavimas veltui 
- Tarpininkaujame gaunant paskolą 
„ .. BUS: 815 838 0110 

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

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C H I E " 

I NeiolnoĮamo turto prtomas. pardavimas 
; Nemokama konsultacija 

PągalDa finansuojant .773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 
Faksas 847 673 9501 

3743 Prairie Ave. Brookf ie ld 
Ofisas: 708-485-7212 

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

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

ALINA 
R : » K i Y : 

aukšto lygio aptarnavimas . . . - , , , 
patikimas draudimas " U I U | 
draugiška atmosfera N A M A I i 

VERSLAS i 
A M E R I C A N F A M I L Y ^ p i r l ™ 

ai: your or0lection under Onę rool \ J * V T DC j 

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

Asmeniniai skelbimai priimami nemokamai. 

LNTERNATIONAL 
TRAVS. AND CRIISE CONSUITANTS 

Pranešame savo klientams ir draugams kad mūsų agentūra 
persikėle j naujas, savas patalpas. Prašome atkreipti dėmesj 
į naujus telefono numerius. 

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

(800)V , |62-2S84 
Fax: (708) S61-5410 
E-ma i l : 
g t i c h i c a g o @ y a h o o . c o m 

G.T. kolektyvas ir toliau pasiruošęs Jus profesonaliai ir maloniai aptarnauti visuose kelionių reikaluose 
<*" Lėktuvų bilietai į Lietuvą, iš Lietuvos ir visur pasaulyje 
<r Turistinės kelionės po Lietuvą 
<r Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
• " Atostogos Amerikos žemyne 
**• Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės kelionės ir Meksika 

LIAUDIES IŠMINTIS 
L i e p o s m ė n e s i u i 

Liepos 19-21 — Medunešio 
dienos. 

Liepos 26-oji — šv.Ona. 
Kuo žalesnė vaivorykštė, tuo 

daugiau lis, o kuo raudonesne — 
kils stiprus vėjas. 

Jei laukuose auga daug pienių — 
žiema bus šalta, o jei daug 
rūgštynių — šilta. 

Jei lyja stambiais lašais — lietus 
baigsis greitai. 

RENGINIAI 
K A S ? 
K U R ? 
KADA? 

_ Čia galėjo būti J — Cia t 

reklama 
skelbimas 

GRAND PARK'e — 
Vasaros šokių festivalis 
kiekvieną penktadienį ir šeštadie
nį nuo 6-7 v. v. vyksta šokių 
pamokos. Nuo 7vv. — šokiai. 
601-700 S. MichiganAve, 
Chicago, !L 

773-585 

mas ^fM 
9500 J^F 

Gardžiausias aius iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

VIRŠ 
VISŲ 
KALNŲ 
r\/\! 

m f***** 

Cb.,!NC. 
Importas & DlstriMI« cX flie UpoKS and Imported Beers 

(773) 278-4848 

R PU 
PLAUKUS 

Plaukų dažymas 
Šukuosenos 

"•heminis sušukavimas 
Manikiūras 
Pedikiūras 

Antakių ir blakstienų 
dažymas 

arafino vonios rankoms 

tel. 847-791-8379 
'jaiiu atvyki oaga: ISKV 

Lietuviškos ir europietiškos 
MAISTO PREKĖS 
(Kinius kursu ir šithi paiickiiUn 
Ypatingi masto pakruti išsinešimui į ĮįOKmį 
l'nniiaim urvikvmai įvairioms pirųoim. 

r Lemonto 
•' mieste Darbo 

laikas: 
savait - galiais 
9>r4n i 8vr-5vv 

313 > 
CANALST. 630 257 6020 

Z O D I A K A S 

j r n • M 
[2J Sergantiems artritu patariama 

naudoti tarkuotų krienų tyrelės 
kompresus. 

Suvalgykite kasdien po puodeli 
mėlynių — pristabdysite senėjimo 
procesą. 

Atsiminkite: kuo daugiau mie
gate, tuo geresnė Jūsų atmintis. 
Stenkitės per parą miegoti ne 
mažiau 7-8 valandų 

Vitaminas A stiprina akis ir 
gražina odą. Šio vitamino gausu 
kepenėlėse, žuvyje, svieste 

Jei patempėte sausgysles, prie 
skaudamų vietų pridekite karštą 
pieno kompresą 

JEI UŽKIETĖJĘ VIDURIAI... 
J dideles talpos butelj jberkite pri

nokusių šermukšnio uogų ir 
užpilkite cukrumi Butelio kaklelj 
aprišę marle, pastatykite saulėtoje 
ar bent jau šiltoje vietoje. Po kiek 
laiko cukrus ištirps, susidarys siru
pas Leiskite nusistovėti 3-4 sa
vaites, kol sirupas nepradėjo rūgti 
Nukoškrte Pusę litro susidariusio si
rupo užpilkite 25 ml spirito Šių vai
stų patariama gerti po 1/2 stikliuko 
ryte. pneš pusryčius Galite užgerti 
šaltu vandeniu Kai vidunų veikia su-
normales, vaistus nustokite gerti 

07.23-29 {išskyrus 07.25.)— 
Heintger Auditorium, 309 
E.School St. Naperville — Hot 
Jazz Cool Mites koncertų serija. 
Informacija tel.: 630-637-5411. 
RAVINlA 
Bilietų kasos dirba 
i -V 9:00v.r. - 6:00 v.v.; 
Vll-12v.pp.-6:00v.v. 
tei 847-266-5100 

07.21.8:00vv. New York F8^rmonįa. 
Daugiau: www.raviniacom 
07.26 SrOOv.v. Martin theatre — 
„G-String" kvintetas (groja Vytautas 
Sondeckis) Šis populiarūs kvintetas, 
nuo įsikūrimo datos —1993 metų, 
groja kjasikinio džiazo, roko muziką. 
3Setu karnos: teatre $40. $25. lauke — 
$10. 

Džiazo vakarai rengiami Navy 
Pier penktadieniais ir šeštadie
niais. Daugiau. 
wvvw.wnua.com/smoothttmes/iTiay 
np2004.html 

Kas dar neapsitankė Akvariume 
— nepraleiskite progos. Shesd 
Aquarium. 1200 S Lake Shore 
Dr, Chicago. !L, 60605 

ŽODŽIŲ SPĖLIOJIMAS 

Tęsiame kun. E. Gerulio iš Floridos, žodžių spėliojimo arba 
smegenų mankštos konkursėlį. 
1. Sugalvokite 80 žodžių su galūne — ras. 

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

50. Moteris, 55m.. 508". iš
siskyrusi, du suaugę, sukūrę šei
mas, sūnūs, išsilavinimas — 
aukštasis, gyvenamuoju plotu ne-
apsirūpinusi. mėgstanti teatrą, 
koncertus, gamtą, norėtų susi

pažinti su nuoširdžiu vyriškiu rimtai 
draugystei. 

..Jei Tavo širdis jaučia vie
natvę — pamėgink pabelsti j ma
nąją". 

Tel.: 630-965-3737. Izabele. 

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

Galvosūkis 
Iš 24 degtukų sudėta kvadra

to figūra su devyniais kvadrati
niais langeliais. 

Užduotis: nuimti 8 deg
tukus,taip, kad likusieji sudarytų 
4 lygius kvadratus (2 sprendi
mai). 
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Atsakymai 
Iš 24 degtukų sudėta kvadra- A — kai atimta 

to figūra su devyniais kvadrati
niais langeliais. Užduotis: atėmus 
4 arba 6, arba 8 degtukus — su
daryti 5 lygius kvadratus. 

4 deg tuka i ; 

B — kai at imta 

6 deg tuka i ; 

C — kai at imta 

8 deg tuka i 

B 
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PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA 

Iškirpk ir išsiųsk 

1. Amžius _ ūgris kitos savybės 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs i-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 

Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendra
vimui . 

8. Jūsų adresas ir tel Nr 

9 Skelbimo tekstas 

Jūsų vardas, telefono Nr . adresas, kurj norite paskelbti 

file:///Afeslmont
mailto:bickjiyste@dfaugas.org
http://fam.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
http://www.raviniacom
http://wvvw.wnua.com/smoothttmes/iTiay



