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Siame 
Koncertuos labdarai 

Jaunas, gabus, dailus ir jau garsus violon
čelininkas Vytautas Sondeckis šią vasarą grojo 
Ravinia (Čikagos šiaurėje, IL) festivalyje, kartu 
su Jazz ansambliu „G-Strings". Ansamblis kon
certavo atskirai ir dalyvavo festivalio Galą kon
certe. Vytautas — daug keliaujantis, visur sus
pėjantis muzikantas, groja klasiką ir klasikin] 
džiazą, rock'ą. Jis — garsių Lietuvos muzikų — 
Silvijos Narūnaitės-Sondeckienės ir Lietuvos 
kamerinio orkestro įkūrėjo, dirigento prof. Sau
liaus Sondeckio, sūnus. Šiuo metu gyvena Vo
kietijoje, Hamburgo mieste ir groja Šiaurės radi
jo simfoniniame orkestre. 

Menininką 
šiek tiek dau
giau pažinsi
me, perskaitę 
jo atsakymus 
žurnalistei. 
Mūsų skaityto

jams įdomu 
išgirsti, kaip 
Jums ir Jūsų 
kolegoms pa
tiko Čikagos 
publika? Ar ji 

kuo nors skiriasi, nuo — kitų miestų ar 
kraštų? Ar. apskritai, užsienyje gyvenantys 
lietuviai lankosi Jūsų koncertuose ir kaip tai 
pajaučiate? 

Man labai džiugu, kad Čikagos lietuviai per 
„Bičiulystę" buvo informuoti apie mūsų kon
certą. Mes jau grojome Ravinia festivalyje 
praeitais metais. Buvau labai užsiėmęs ir 
nespėjau apie tai pranešti lietuvių ben
druomenei. Deja, po koncerto pasimačiau tik 
su „StudijaR" žurnalistais — Raimondu Lapu 
ir jo žmona. Žmonių buvo labai daug, sunku 
identifikuoti lietuvius publikoje. Širdimi jau
čiau, kad jų yra. Čikagos publika mus priėmė 
labai šiltai. Aš niekada negalvoju, kokiame 
mieste groju, kas salėje sėdi, visą laiką sten
giuosi perduoti kiek galima daugiau energijos 
ir jausmų grodamas. Džiaugiuosi, kai žmonės 
ateina pasiklausyti ir stengiuosi jų nenuvilti. 
Labai įdomu groti tokiai didelei auditorijai. 

— 

„Džiaugiuosi, kai 
žmonės ateina 
pasiklausyti ir 
stengiuosi jų 
nenuvilti. Labai 
jdomu groti tokiai 
didelei auditorijai.' 
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MIŠKININKO DIENA 
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kas jūsų grožei senobinei tiki? 
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo? 
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
Kai balto miško lapeliai šlamėjo 
Ir senos pušys siūravo, braškėjo. 
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, 
Katrų čiulbančių taip ramu klausytis? 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai? 
Kur žvėrių olos, laužai ir urveliai? 
Visa prapuolę; tik ant lauko pliko 
Kelios pušelės apykreivės liko!.. 
Skujoms, šakelėms ir šiškoms nuklotą 
Kepina saulė nenaudingą plotą, 
J kurj žiūrint, taip neramu regis: 
Lyg tartum rūkas suiręs, nudegęs 

^ L į f g ^ o k l o miesto išgriuvus pūstynė, 
Ly]cj\kokio maisto apsvilus kemsynė!.. 

Miškan, būdavo, eini — tai net akf veria ( ^ 
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Antanas Baranauskas „Anykščių šilelis** (tstrėu, 
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Ravinia festivalis yra ypatingas, tikrai galite didžiuotis, 
turėdami tokį fantastišką renginį savo mieste. 
Per ..StudijaR'" kalbėjote apie dirigentą, jo kultūrą, mo
kėjimą išreikalauti be pakelto tono. nejžeidžiant atlikėjų 
ir t.t. Ar galite palyginti užsienio dirigentus ir — Lietuvos. 

Nuotraukoj: kvintetas po repeticips. Iš kairės Rodrigo Reichel (smuikas). Jan Larsen (altas). Rene Fleming (solo). 
Christoph Eschenbach (dirigentas. Ravinia festivalio direktorius). Stefan Pintev ( smuikas). Frank Skripchtnski (kon
trabosas) ir Vytautas Sondeckis (violončelė) Nuotrauka iš asmeninio Vyt Sondeckio albumo 

Ar yra bendravimo kultūros skir
tumas? Ar. vis tik, dirigentas, 
nors ir menininkas, yra individua
lybė, žmogus su jam būdingomis 
ydomis ir t.t., ir jam daug kas leis
tina... Ką iš Lietuvos dirigentų 
galėtumėte palyginti, prilyginti 
Jūsų pamėgtiems? 
Lietuvoje yra keletas puikių diri
gentų, turinčių gerą išsilavinimą 
ir galinčių vadovauti net ir labai 
kaprizingiems orkestrams. Deja, 
tarybiniais laikais buvo beveik ne
įmanoma važiuoti mokytis į Va-
kanjs. Dauguma gabių muzikantų 
buvo priversti studijuoti Maskvo
je arba St. Peterburge. Nors tuo 
metu šių miestų aukštosiosiose 
mokyklose dėstė pasaulinio ly
gio muzikantai. Tarp žymiausių 
Lietuvos dirigentų galėčiau pami
nėti Juozą ir Stasį Domarkus, 
Liutaurą Balčiūną, Gintarą Rin
kevičių, Joną Aleksą, jau mirusį 
Algį Žiūraitį ir, žinoma, mano tė
vą, Saulių Sondeckj. Tai tikrai 
puikūs menininkai, keliantys mū
sų šalies meninį lygį ir garsinan
tys Lietuvos vardą visame pa
saulyje. Tokio lygio menininkai 
moka išreikalauti iš orkestrų ypa
tingo grojimo be nereikalingų 
pastabų ir balso kėlimo jdomios 
pastabos būna visada laukia

mos ir mielai į jas reaguojant. Be 
to, dirigentai stengiasi sudaryti or
kestrui gerą įspūdį, kad ir vėl būtų 
pakviesti. 
Ar dažnai gaunate gėlių? Ar Jūs 
dovanojate gėlių9 Kokias labiau
siai mėgstate'7 

Gėlių gaunu dažnai, bet nega
lėčiau labiau išskirti vienos, 
mėgstamos. Patinka gyvos gė
lės. Pats mielai dovanoju gėlių, 
nors dažniausiai — dovanoju 
kažką skanaus. Man atrodo, kad 
tai geras pakaitalas gėlėms. 
Esate labai užsiėmęs žmogus. 
Jūs jau, kaip sakoma liaudyje. 
— Kristaus amžiaus. Kas toliau 
— mirti ant kryžiaus, tempti savo 
kryžių ar jau laikas kurti ką nors 
pastovesnio — šeimą9 Ar Jūsų 
kolegos iš ansamblio viengun
giai? 
Aš tikrai esu labai užsiėmęs 
žmogus — atostogoms laiko be
veik nebelieka. Jei nori pasiekti 
aukštų rezultatų, reikia labai 
daug dirbti. Tunu draugę ir esu 
laimingas, kad ji mane supranta. 
palaiko mano muzikinius polė
kius. Mano Zodiakas — Dvynys, 
matyt, todėl visą laiką tunu dau
giau idėjų, nei įmanoma įgy
vendinti... Bet. su amžiumi da
raisi ramesnis ir. manau, kad šei-

LIETUVA, TĖVYNE 

Demokratiškasis pasaulis nuolaidžiavo 
Vytautas Visockas 

Nukelta j 2 psl 

Terorizmui nėra jokių 
tabu 

Negaliu nutylėti visą 
pasauiį sukrėtusios tra
gedijos Šiaurės Oseti-
joje, Beslane, kur buvo 
pasikėsinta į vaikus di
džiausios ir prasmin
giausios jų gyvenime 
šventės dieną. Iki tol 
manėme, kad kas jau kas, o vai
kai tai tikrai naudojasi visuotine 
ir absoliučia neliečiamumo privi
legija. Apsirikome. Terorizmui nė
ra jokių tabu. Šį, bene žiauriau
sią, teroro aktą antiteroristinėmis 
demonstracijomis pasmerkė Ru
sija, aukas ir jų artimuosius už
jaučia ir humanitarinę paramą 
siūlo įvairių šalių vyriausybės, vi
suomeninės organizacijos; ne 
nuošalyje ir Lietuva. 

Tačiau pasaulis mato, kad dėl 
šios tragedijos kalti ne vien tero
ristai. Kodėl taip negrabiai di
džiulio pavojaus akivaizdoje el
gėsi Rusijos valdžia ir konkrečiai 
— specialiosios tarnybos? Juk. 
jeigu kalbėsime iš esmės, tai te
roristai vaikus pagrobė, o ,,va
duotojai" juos sunaikino. Kodėl 
kiekvienos panašios nelaimės at
veju Rusijoje begėdiškiausiai sle
piami, klastojami faktai ir įvykiai? 
Aišku tik viena — vargu ar kada 
nors iš Rusijos mus pasieks visa 
Besiano tragedijos tiesa, kokia 
skaudi p bebūtų. Vieni tikėsime 
viena versija, kiti — kita, treti... 

Tik apgailestavimas 
Mažas didelės valstybės prezi

dentas nenori tiesos ir teisingu
mo. Putinas raudonasis jau tam
pa putinu kruvinuoju. Jis neatgai-
lauja dėl nekaltų vaikų mirčių ir 
kančių, jis tik gailisi, kad neišsau
gota Sovietų Sąjunga ir pasižada 
Rusijai išsaugoti nors tą. kas jai 
dar liko. Jis pasirinko carų kelią, 
ir savo šalį jau pavertė policine 
valstybe. Jau nebeliko jokių prie
monių, jokių demokratiškų būdų 
vaidžios veiksmams kontroliuoti; 
iš Dūmos ir tribūnų mitinguose 
jau kalbama unisonu: neleisime, 
nenusileisime, nepakęsime. ne... 
ne... ne... Ne tik V. Putinas — vi
sa Rusija ne tiek gedėjo, kiek 
svaidė prakeiksmus, ir ne vien 
teroristams, kurie išties verti rūs
čiausio pasmerkimo. Maskvai 
nepatinka, kad tarptautinė ben
druomenė ne tik sutartinai pas
merkė teroristus ir ..asmenis, 
stovinčius už pagrobėjų nugarų", 
bet dar n ieško priežasčių, kodėi 
Rusijoje kasmet daugėja terons-
tinių ispuohų. Vakarų Europos po
litikos apžvalgininkai pastebi, 
kad ..teroro aktų ir jkaitų pagrobi
mų Rusijoje sumažės tik tuo atveju, 
jeigu Rusijos prezidentas V. Puti
nas liausis kanauti Čečėnijoje" 

Būtent tokie 
pareiškimai labiausiai 
ir siutina įtakingiausią 
Rusijos kagėbistą. To
dėl Čečėnija dar ne
matys laisvės ir yra 
pasmerkta nesibai-
giančioms kančioms, nes 
V. Putinas neketina 
leistis į derybas dėl 

nepriklausomybės. Bet Čečėnija 
nebus ir nugalėta, juo labiau 
dabar, ,,kai čečėnai turi galingą 
sąjungininką - musulmonų eks
tremistus, su jų neišsemiamais 
pinigų ir žmonių šaltiniais" (Al
gimantas Čekuolis). Todėl ir atei
tyje liesis nekaltų žmonių krau
jas. Ir ne tik čečėnų. 

Rusai už Aslan'o Maschadov'o 
ir Šamii'io Basajev'o galvas pa
žadėjo milžiniškus pinigus. Ta
čiau galima neabejoti, kad už tas 
galvas bus atsilyginta šimtais, 
gal net tūkstančiais nekaltų žmo
nių galvų, taip pat ir — vaikų. Bet 
Rusijoje nuo seno, nuo Lenino, 
Stalino laikų žmogaus gyvybė 
neturi jokios vertės. Žuvo vienas 
žmogus — tragedija, žuvo šimtai 
ir tūkstančiai — statistika. 

Pernelyg neryžtingi 
Kai mūsų parlamentaras. Sei

mo Užsienio reikalų komiteto 
narys Vaclovas Stankevičius sa
ko, kad Lietuvos vadovų reakcija 
į įvykius Rusijoje yra pernelyg 
neryžtinga, kad „po košmaro Ru
sijoje Lietuva turi dar ir dar kartą 
pasmerkti terorizmą, tačiau iki 
šioi oficialiai to nepadarė nė vie
na institucija'", — tokia pozicija man 
primena netoliaregišką Rusijos 
valdžios politiką. Ne tik Lietuvos 
vadovų reakcija į jvykius Rusijoje 
yra pernelyg neryžtinga. Visai 
Europai, taip pat ir Amerikai, gali
ma papriekaištauti. Tačiau šiems 
žodžiams aš. skirtingai nei mūsų 
parlamentaras, suteikčiau visai 
kitokį turinį: demokratiškasis pa
saulis nepakankamai stengėsi, 
kad Rusijoje nebūtų atkurta auto
kratija, per daug nuolaidžiavo V. 
Putinui, pamynusiam jstatymo vir
šenybės ir demokratijos principus. 

Baisu net pagalvoti, kad mes tik 
per stebuklą išvengėme Čečėni
jos varianto. Juk jeigu būtumėm 
buvę kantresni ir j nepriklauso
mybę ėję ilgai ir lėtai (step by 
step). kaip ragino Lietuvos komu
nistai, jeigu nebūtų susidanusi 
palanki geopolitinė situacija, jei
gu Sąjūdžio politika būtų buvusi 
trumparegiška ir neryžtinga, šian
dien Maskvai gal nereikėtų kurti 
..Strekoza" planų ir savo statyti
niams (kol kas nevykusiems) 
švaistyti milijonus Būtumėm te
bevadinami buržuaziniais na
cionalistais, banditais, o ilgainiui 
— ir teroristais. 
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Mūsų svečiai 
Su vilniete vaikų gydytoja Rasa 

Urboniene susipažinome visai at
sitiktinai — „Draugo" gegužinėje. 
Mums reikėjo talkininkų. Rūta 
Kuncienė, ,.Draugo" direktorių 
valdybos narė, pažadėjusi daly
vauti „Bičiulystės" akcijoje — par
davinėti dešrainius. kartu pasikvietė 
atostogų atvykusią sesę. Jau po 
gegužines trumpai šnektelėjome. 
Buvo |domu sužinoti, kuo gyvena 
Lietuvos gydytojai. 

Rasa — daugiau, kaip dvidešimt 
metų dirba vaikų gydytoja. Ji — 
apylinkės pediatrė. Namuose du 
vaikai. Dukrai Eglei — 19m., ii — 
Lietu-vos teisės universiteto I kur
so studentė. Sūnus Ignas — sep
tyniolikmetis gimnazistas. Mano 
vyras Vaidotas — Vilniaus univer
siteto vaikų ligoninės pediatrijos 
centro asistuojantis profesorius. 
Abu mėgstame savo profesijas. 
Ar su vaikais dirbti sunku? Ar ge
rai apmokamas gydytojo darbas? 
Profesija man labai patinka todėl 
nekeičiu ir niekur neinu. Vaikai au
ga, gyja, skleidžiasi. Savo ranką 
pridedi ir padedi. Su vaikais prob
lemų nėra. Būna, kad tėvai gąsd
ina — „pas daktarę tau įdurs". To
dėl iškart sakau vaikui — nei dursiu, 
nei skriausiu. Pas mane kabinete -
tik žaislai. Aš dovanoju, man do
vanoja. Viena mergytė net pelytę 
savo rankomis pasiuvo ir sagutes 
vietoje akių jsiuvo. Brangiausia 

dovana. Vaikų gydytojui reikia tu
rėti kantrybės. Viskas būtų gana 
neblogai, jei gautumėme didesnį 
atlyginimą. Anksčiau buvo pride
dama už darbo stažą. Buvo ir už 
kategoriją. Aš turėjau pirmąją. 
Dabar nieko nebeliko. 

O Lietuvoje — nauja tendencija, 
kad vaikus ir visą šeimą gydytų 
šeimos gydytojai, kurie turėtų il
gainiui „išstumti" pediatrus. 
Kažin ar tai gerai? Amerikoje, 
vaikus pediatrai gydo. Iš kur jie 
paėmė tokią sistemą? 
Užsienyje stažavosi gydytojai 
Galdikas. Kalibatas. Tai jie atsive
žė tokios sistemos pavyzdžius. 
Taip yra Britanijoje, Norvegijoje, 
Švedijoje. Tik pas juos ta sistema 
veikia jau labai seniai. 

Mano atlyginimas į rankas — 
722 lt. Pagalvokime, kaip žmonės 
nesiverš j Ameriką? Štai aš, pa-
budėjau vieną naktį—100 dolerių. 
Trys tokios naktys ir mano mėne
sinė alga. 
Koks pagrindinis Gydytojų Sąjun
gos (G S) uždavinys? 
Mes turime dalyvauti pinigų pa
skirstyme. Reikalaujame, kad SA 
būtų skiriama tiek, kiek yra nu
matyta biudžete. Šiandien reikia 
įdėti tas lėšas į gyventojų sveika
tos apsaugą, kad žmogus būtų 
ilgiau sveikas. Valdžia neduoda ir 
dėl to kyla problemos — įrengimai 
sensta ir nėra iš ko nupirkti, Ligo
ninėse didelis trūkumas medika-

Kaip šauksi — taip neatsilieps 
Rasa Urbonienė 

Derybos, kreipimaisi, rezoliucijos 
į visas valdžios institucijas iki šiol 
nedavė jokio rezultato. Sveikatos 
apsaugos (SA) finansavimas ir atly
gis gydytojams už darbą ir toliau 
lieka žeminantis žmogaus orumą. 

Netgi JBaltų chalatų'" akcija prie Vy
riausybės rūmų sukėlė ne susirūpini
mą, o valdžios pasipiktinimą. Tačiau 
europinio lygio darbo rezultatų ne 
tikimasi, o reikalaujama. 

Rezidentų stipendija tuoj praaugs 
kai kurių patyrusių gydytojų atlygi
nimą. Labai teisinga rūpintis jaunąja 
karta. Pas mus rezidentūrą atliekan
tys būsimi gydytojai, susipažinę su 
atliekama darbo apimtimi ir atlygiu 
už jį. negali suprasti, kas čia darosi. 
Jie ketina geriau vykti dirbti į 
užsienį ar įsidarbinti firmose, negu 
alinti save už skatikus, mokamus 
kaip už nekvalifikuotą darbą. 

Dabartiniai rezidentai, išvengę 
tarybinės mėsmalės, vargu ar dirbs 
už mažesnę algą. negu rezidentų sti
pendija. 

Valdžios žeminamas ir visuome
nei per informacijos priemones ku
riamas gydytojo portretas jau kelia 
nebe pasipiktinimą, o beviltiškumą. 
Dažnai tyrimų ir gydymo aptarimas 

ir derinimas su pacientu virsta tikru 
pageidavimų koncertu. Gydytojas 
turi skirti vis daugiau laiko įro
dinėjimui, kad paciento reikalavimai 
yra ne tik nenaudingi, bet ir kenks
mingi jam. Daliai žmonių jau sufor
muota nuomonė, kad gydytojai yra 
„blogiečiai", todėl pacientai patys 
turi išsireikalauti, jų nuomone, jiems 
reikalingus tyrimus, konsultacijas, 
kompensuojamus vaistus. Nemo
tyvuoti gydytojo iškvietimai į namus 
tapo įprastine nemokama prabanga. 
Sunku įsivaizduoti tokius santykius 
Europos sąjungos šalyse ar JAV. 

Teisininkai patys sau 
susikūrė įstatymus, garantuojančius 
geras pajamas. Žemdirbiai kovoja 
drastiškomis priemonėmis. Gerai, 
kad mūsų tarpe nėra gatvės tipo rėks
nių, tačiau mandagaus kreipimosi 
formos gerinti SA padėtį iki šiol jo
kio efekto nedavė. 

Tačiau - tas prakeikas nuolanku
mas! - Visada atsiras tokių, kurie iš 
baimės ar kitų priežasčių, vykdys 
valdžios ir pacientų pageidavimų 
koncertą. Tai parodė visos iki šiol 
organizuotos akcijos. 

Nemokamas gydymas ir toliau su
prantamas tiesiogiai: gydytojai pri
valo nemokamai teikti paslaugas. 

MENO MOKYKLĖLE SKELBIA 
SEPTINTŲJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIĄ. 
- 3 ~ o k o s ir registracija: 

Lemonte, PLC vyks ketvirtadienį, rugsėjo 16 d. 6:30 v. v. 
Veiks baleto, sportinių šokių, dailės ir dainavimo klasės. 

Čikagoje - rugsėjo 18 d., tuoj po lituanistinės mokyklos 
pamokų. Veiks dailės, dainavimo, baleto klasės. 
Mokyklai reikia dailės mokytojo. Skambinti tel.: 630-620-9904 

SĄSAJOS 

PADEGTAM BERNIUKUI PAVYKO IŠSIGELBĖTI" 

Nuotr. (iš kairės): Rūta Kuncienė, Virgi 
Nuotrauka Ligijos Tautkuvienės. 

mentų Iš nevilties, kad niekas mū
sų negirdi, surengėme piketą prie 
Vyriausybės rūmų. Niekas neišėjo 
ir niekas su mumis nekalbėjo — 
nei A Brazauskas, nei J. Olekas. Ne 
tik, kad neišėjo. Jie pasi-piktino. 
Brazauskas pasakė, kad čia 
Uspaskich'as suorganizavo. 
Ar pavyko ką pasiekti? 
Nėra skaitymosi su GS. Mes ra
šome raštus, o jie — kaip žirniai 
į sieną. Dabar Vilniaus GS 
pirmininkas Liutauras Labanaus
kas kandidatuos į Seimą. Reikia 
eiti patiems į valdžią. Nėra kitos 
išeities. 
Bet Seime yra gydytojų. 

lijus Kibildis ir dr. Rasa Urbonienė. 

Kiek stengėmės veikti per tuos 
gydytojus, kurie yra Seime! Bet 
juk jie net nedirba sveikatos ko
mitete. J. Olekas buvo frakcijos 
seniūnu, R. Juknevičienė — kita
me komitete. Jie nekovoja. 
Kokią matai savo ateitį? 
Kai man reikės eiti į pensiją — 
Lietuvoje trūks pediatrų — mus 
tada pakvies dirbti. 
Sėkmės Tau, Rasa. Kantrūs žmo
nės gyvenime daug laimi. 

Kalbino Ligija Tautkuvienė 

Žiūrovų tarpe pamačiusi jaunuol}, kuris savo veidą i 
nusagstė įvairiomis sagutėmis, nutariau pakalbinti y: 
- kokie vėjai atnešė į mūsų šventę? Pasirodo, kad 

jų giminaičiai — lietuvių kilmės. Mama K VVoolf, mo
čiute R M. Jessen ir anūkėlis M. T. VVoolf gyrė mūsų 
šventę — • labai patikusi, gal ir patys su malonumu pašoktų kitoje 

Ligijos Tautkuvienės tekstas ir nuotr 

Tai vadinama pasiaukojamu darbu, 
kuris yra privalomas. Kokios įspū
dingos prekybininkų organizuojamų 
akcijų, labdaros koncertų reklamos! 
Pasireklamuokime ir mes - už dvi 
darbo dienas mums sumoka, o liku
sias savaitės dienas dirbame labda
rai. 

Gyvenimas parodė, kad valdžia 
susipykusi su gydytojais, pralaimi 
rinkimus. Į valdžią eina partija, kuri 
dar nespėjo susipykti, nes nebuvo 
valdžioje. 

Nė vienas valdžios atstovas, o 
ypač SA ministrai, nėra informavęs 
visuomenės, kad, nežiūrint apverkti
no SA finansavimo ir gydytojų nie
kinimo, Lietuvos gydytojų žinios ir 
darbas yra vertinami pasaulyje, o 
taip vadinamos ..medikų klaidos", ro
domos per TV, yra visame pasaulyje 
nors ir liūdna, tačiau neišvengiama 
nepagydomų ligų, komplikacijų, 
senatvės baigtis. 

Deja, gydytojai yra darbo bitelės, 
o ne „šoumenai"'. Mums trūksta in
telektualios agresijos su šou ele
mentais. Valdžia mėgsta pasigirti 
esama padėtimi SA: atlyginimai 
„kyla", SA rodikliai gerėja ir net 
lenkia kitų šalių. 

IV Nacionalinėje sveikatos poli

tikos konferencijoje (2004.06.07) 
skelbta, kad Lietuvos sveikatos pro
gramoje numatytas tikslas kūdikių 
mirtingumą iki 2010 metų sumažinti 
30 procentų. Tai reiškia, kad 2010 
metais kūdikių iki vienerių metų 
mirtingumas 100 000 gyventojų 
turėtų sumažėti iki 6,76 atvejo. 
Faktinė situacija rodo, kad 2010 
metais numatytas tikslas jau yra 
pasiektas, nes šis rodiklis 2003 
metais sudarė 5,96 atvejo 100 000 
gyventojų. Kūdikių mirtingumo ro
diklis 1000 gyvų gimusių Lietuvoje 
2003m. yra geresnis negu JAV! 

Kažin ar daug yra kitų ūkio, moks
lo, visuomeninio gyvenimo sričių 
Lietuvoje, kurios rodikliai būtų 
geresni nei JAV ir daugelio Europos 
šalių? 

Valdantieji nesupranta SA prob
lemų, o prieš rinkėjus vaidina, su
prantantys. Arba puikiai supranta 
SA problemas, o vaidina, kad 
nesupranta — ko iš jų norime. Pa
dėtis pradės taisytis tada, kai svei
katos apsaugai vadovaus asmenys, 
kurie patys nesityčios iš mūsų, 
taikydami dvigubus standartus, ir 
kitiems neleis tyčiotis iš medikų, 
vadins daiktus tikrais pavadinimais. 

ĮDOMU ŽINOTI 

*** Neseniai Lietuvoje buvo atlik
tas tyrimas pagal Mokyklų tobu
linimo programą, kurį koordinavo 
Švietimo plėtotės centras ir 
Nacionalinis egzaminų centras. 
Tyrime dalyvavo apie 900 moky
tojų, daugiau nei 2 tūkst. ketvirtų 
klasių mokinių iš 117 mokyklų ir 
daugiau nei 2,5 tūkst. aštuntų 
klasių mokinių iš 124 mokyklų. 
Šis tyrimas yra naujausias ir sub
tiliausias savo atlikimo technika. 

Kai kurios išvados 
— Gerus vaikų mokymosi rezul
tatus lemia reikiamo sunkumo 
užduotys. 
— Siekti aukštesnių rezultatų 
vaikams padeda ir geras mokyk
los bei klasės klimatas. Tyrimas 
parodė, kad kaimo mokyklose 
mikroklimatas yra geresnis, negu 
miesto. 
— Didelis mokinių skaičius kla
sėje, joje besimokantys specia
liųjų poreikių turintys mokiniai 
bent kiek žymesnės neigiamos 
jtakos klasės mokinių pasieki
mams neturi. Atvirkščiai, didelių 
klasių mokiniai mokosi net ge
riau. 
— Svarbi ir prasminga yra popa-
mokinė veikla, moralinė tėvų pa
rama bei jų protingas domėjima
sis mokslais. Neigiamos įtakos 
mokymosi rezultatams turi tėvų 
visiškas abejingumas vaikų moks
lams ir per daug smulkmeniškas 
vaikų kontroliavimas. 

— Daugelio mokomųjų dalykų 
berniukų mokymosi rezultatai, 
ypač pagrindinėje mokykloje, 
prastesni, negu mergaičių. Šio 
reiškinio priežastis — ne tiek 
menkesni berniukų gabumai, 
kiek jiems blogiau pritaikytas 
rnokyrno turinys, rimtos bendravi
mo problemos, kurias mokyklose 
patiria paaugliai berniukai. 
— Mokymosi aplinka namie — 
biblioteka, kompiuteris, tėvų išsi
lavinimas, kelionės kartu su vai
ku, tam tikra popamokinė veikla 
turi teigiamos įtakos mokymosi 
rezultatams. 
*** Airija yra vienas fJdžausių lie
tuvių dabartinės emigracijos 
centrų. Šioje šalyje nemažai jau
nų lietuvių dirba žemės ūkyje, sta
tybose bei aptarnavimo sferoje. 
*** Lietuvoje 100 santuokų tenka 
64.5 ištuokų. 
*** Rusijos vyriausybė žada iš
pirkti bent dalį kaltės, jog nepa
jėgė Beslane apsaugoti vaikų. 
Žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų šei
mos turėtų gauti „kompensaciją" 
— po 100 tūkst. rublių (beveik 10 
tūkst. litų, šiek tiek daugiau nei 3 
tūkstančiai dolerių...), perpus 
mažiau bus skiriama sunkiai su
žeistiesiems ir vidutinės sunku
mo būklės asmenims. 

Laidotuvėms skiriama apie 10 
tūkst. litų. 

Pagal vainą žmaskiaida parengė A.T. 

2004 m. rugsėjo 1 d. DELFI in-
terneto svetainėje buvo išspaus
dinta žinutė: „Padegtam berniu
kui pavyko išsigelbėti". Dvylika
metį miške padegė ir paliko kiti 
paaugliai. Naktį vaikas parsira
do namo, iš kur buvo nugaben
tas į klinikas... Į žinutę atsilie
pė visas būrys skaitytojų. Kai 
kurias jų suredaguotas mintis 
siūlome ir mūsų skaitytojams. 

Parengė 
Dalia Kairiūkštienė, PhD 

* TV biznio aukos. Prisižiūri fil
mukų, po to eina praktikuotis. 
* Didelės įtakos turi per TV ir 
video rodomi žiaurumai. Kad ir 
filmukai vaikams, pvz., „Tomis 
ir Džeris". Daužo, daužo tą katę, 
o ji vis gyva. Vaikai prisižiūri ir 
patys pabando — pirma katytę, 
po to — žmogų. Nesinori vaiko į 
kiemą išleisti — visokių šlykš
tybių prisiklauso iš paauglių. 
* Naujų mokslo metų proga vie
na TV parodė filmą, kaip užtvin
dytame laive aštuonkojis žmo
nes ryja. Labai pamokantis fil
mas, tiesiog instruktažas, prati
nantis prie kraujo. Kitos TV irgi 
neatsilieka. Paskui turi ką ro
dyti iš Lietuvos realybės. Sako, 
yra kažkoks įstatymas, drau
džiantis vaikams rodyti smurtą. 
Kur tas įstatymas? 
* Dar žiaurumų, duokite dar 
žiaurumų' Dar dar! Kuo dau
giau žiaurių istorijų! Ak, kaip 
įdomu — BE GALO įdomu! 
Nuoširdžiai dėkoju žinutės 
autoriams, kad jie nušviečia 
realią padėtį, kad neužmiršta 
priminti, kas čia pas mus darosi 
ir kad gyventi reikia budint. 
Pagaliau gyvename su aštriomis 
emocijomis! 
* Vaje vaje, tai vis tas sovietinis 
auklėjimas... Čia Maskva kalta, 
ne kitaip, gal Borisov'as ar kiti. 
* Kiek tiems vaikams metų, kad 
vėl kalti sovietai? Jau penkiolika 
metų, kaip mes „laisvi". Gal tos 
laisvės per daug, gal demokra
tiją tik žaidžiame? Kaip vaikus 
auklėjame, taip ir turime. 
* Nėra ką kaltinti, brolyčiai, tik 
patiems save. Kokia tauta —to
kie jos vaikai. Žiūrėkite dar dau
giau užsienietiškų žiaurumą ir 
ištvirkavimą propaguojančių fil
mų, gerkite daugiau alaus! Te
gul paaugliai vieni kitus plėšia, 
žudo, degina. Mirties bausmės 
vis tiek nebus. Neleis užsieninės 
taisyklės. Jei taisyklių nepaisy-
sim, išmes iš Europos! 
* Koks dar sovietinis auklėji
mas! Sovietmečiu tokių dalykų 
pasitaikydavo kur kas rečiau, ir 
žmonės gatvėje nebūdavo taip 
dažnai užpuldinėjami, kaip da

bar. Kai 1985-asiais ar 1986-ai-
siais Vilniuje, parke, išprievar
tavo merginą, visi apie tai kal
bėjo, buvo kažkas siaubingo! Kas 
darosi dabar? Neužilgo bus dar 
„geriau" — auga išsigimėlių karta. 
Girtas bent gali išsiblaivyti, 
narkotikai — daug blogiau. 
* Dabar pas mus tikra tautos 
degradacija. Protingesnieji bėga 
iš Lietuvos, o visokie latrai vei
siasi. Jų vaikai auga neauklėja-
mi, be mokslo. Retas kuris už
augs geru žmogum. Jų, žinoma, 
gaila iki ašarų, bet negalima 
nieko pakeisti. Valdžios vyrai, 
kurie galėtų kažką padaryti, su
genda, tik patekę į valdžią. Tas, 
kuris sako, kad po 35-40 metų 
pasijaus naujo auklėjimo vai
siai, labai klysta. Jei sulauksim 
tų laikų, teks labai nusivilti. Aš 
užaugau ir jau beveik pasenau 
prie tarybų valdžios, bet tokių 
šposų niekada nebūdavo. Koks 
gali būti auklėjimas dabar, kai 
vieni nuo mažens mato tik skur
dą, kiti nuo mažens mokosi, kaip tą 
skurdžių geriau išnaudoti. TV 
programos, žiniasklaida tokios, 
kad neduok, Dieve. Kinas — ne 
kinas, jeigu bent dešimties žmo
nių nenušauna. Atjautos, gailes
čio — tokių dalykų niekur nebe
pamatysi, net filmukuose vaikams. 

* Dabar vaikai žino savo teises, 
jų net lupti negalima. Būtų gavę 
gerai su diržu, nebūtų nesąmonių. 
Už tokius nusikaltimus net ne
pilnamečius reikia bausti griež
tai — į kalėjimą sukišti ar dar 
kur nors. O dabar žino, kad ne
baus, tai ir išsidirbinėja. 
* Sakai, bausti tėvus? Na, gali
ma įsivaizduot tuos tėvus. Grei
čiausiai kokie prasigėrę darbo 
neturintys vargetėlės. Arba ma
ma, už varganiausią atlyginimą 
išlaikanti girtuoklį tėvą ir keletą 
vaikų. Tai ką gaM tokia šeima duoti 
vaikams, kokia prasmė bausti 
tėvus? Tokių šeimų pilna, ir jų 
daugėja. Auga vaikai, pikti ant 
viso pasaulio, kad neturi to, ką 
turi dauguma aplinkinių. 
* Tie padegėjai — būsimi Lietu
vos autoritetai. Ar ne taip spau
da visokius „daktarus" vadina? 
* Sovietinis auklėjimas čia ma
žiausiai kaltas. Dabar per daž
nai kalbama apie sadizmą, ho
moseksualizmą ir t.t. Sovietiniu 
laikotarpiu pareidavome iš šo
kių be jokios baimės, net muštynės 
buvo retas dalykas. Užteko vie
no milicininko apylinkėje, ir 
buvo tvarka. Apie vaikų kankini
mus, žudymus ir kitus nežmo
niškus dalykus nebuvo nė girdė
ti. Tada buvo ugdomas dorumas, 
dvasinis žmonių bendravimas. 
Pasižiūrėkite senus rusiškus ir 

Koncertuos 
labdarai 
Atkelta iš 1 psl. 

ma ir jaukus namukas gamtoje 
— jau matosi horizonte... 

Mano kolegoms labai skirtingai 
susiklostė asmeninis gyvenimas 
— abu smuikininkai turi po vaiką, 
bet, deja, išsiskyrę ir turi drau
ges. Altistas aktyviai ieško, bet 
kol kas neranda. Kontrabosistas 
yra vedęs, bet vaikų dar neturi. 
Na. o aš, kaip jau minėjau, turiu 
labai žavią draugę... 
Jei šiandien pasiūlytų dėstyti 
Lietuvos Muzikos akademijoje, 
sudarytų sąlygas koncertuoti, 
mokėtų normalų atlyginimą, ar 
grįžtumėte j Lietuvą? Ar jau išvy
kote visam? 
J Lietuvą sugrįžtu labai dažnai. 
Kol kas dėl daugybės kvietimų 
negaliu visam laikui sugrįžti į Tė
vynę, bet ta mintis visą laiką su
kasi galvoje. Ypatingų sąlygų 
man nereikėtų, mielai dėstyčiau, 
koncertuočiau. 
Tarkim, atvyksite kitais metais į 
Čikagą ir turėsite laiko tiek. kad 

galėtumėte koncertuoti lietuviš
kajai visuomenei. Galėtume su
organizuoti tokio pobūdžio kon
certą. Ką Jūs j tai? Aišku, reikia iš 
anksto žinoti, nes tai susiję su 
reklama, salių nuoma ir t.t. Be 
abejo, didelių pinigų neuždirb
site. O gal labdaros tikslu? Kodėl 
ne? Argi nebūtų gražu, jei Jūs 
paremtumėte savo koncertu 
našlaičius ar ligonius vaikus, ku
riuos veža j Ameriką sunkioms 
operacijoms. Tokioms, kaip stu
buro iškrypimai, kuprelės ir pan. ? 
Mielai pagročiau lietuvių ben
druomenei, jei mes kitais metais 
atvyktume. Tai gali būti labda
ringas koncertas. Aš net galėčiau 
pasiūlyti jums parduoti mano 
kompaktines plokšteles ir visas 
lėšas paaukoti vaikams iš Lie
tuvos gydyti, našlaičiams pa
remti. Mielai. 
Ačiū už pokalbį. Sėkmės Jums, 
įgyvendinant kūrybinius ir as
meninius planus. Lauksime jūsų 
atvykstant kitais metais. 
Nepersitempkite. 

Kalbino Ligija Tautkuvienė 

vaikiškus multiplikacinius fil
mus ir suprasite. Dabar į aukš
tumas keliami pinigai. Tarybi
niais metais pinigas ne viską 
lėmė. Piniginiu atžvilgiu buvo
me panašūs. Dabar pinigų gau
sybė pražudo žmones, noras 
turto padaro juos žiauriais. Ką 
čia bepridurt... 
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Demokratiškasis... 
Atkelta iš 1 psl. 

Nuostabą keliantis 
užmaršumas 

Dar vienas sakinys iš Algiman
to Čekuolio televizijos laidos 
„Popietė": „Stebėtinas kitas da
lykas — kaip greitai lietuviai vis
ką užmiršo: Kražius, Rainius, 
Pravieniškes, masinius trėmi
mus, Laptevų jūrą, Sibirą, mūsų 
miestelių aikštėse patiestus bro
lių lavonus. Todėl Lietuvos atžvil
giu Maskva dabar naudoja kitokią 
negu Latvijoje ir Estijoje taktiką 
— naudojasi, būtent, tuo mūsų 
geranoriškų užmaršumu". Ji tiki
si, kad ilgainiui mes užmiršime ir 
Molotovo-Ribentropo slaptuo
sius protokolus, dar daugiau — 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
transliuojamos televizijos laidos 
lašas po lašo mus įtikins, jog tie 
protokolai Baltijos valstybėms 
buvo naudingi, jog nebuvo jokių 
okupacijų, o tik laisvanoriškas 
„įsijungimas į broliškų tarybinių 
tautų šeimą", ir, kaip savo apsa
kyme rašė Petras Cvirka, mus 
geranoriškai priglaudė motina 
Rusija. Per kelis šimtmečius to
kią jos globą pajutome tris kartus. 

Tikiuosi, skaitytojas grdėjo, kad 
2004m. rugpjūčio 31 dieną Lie
tuvos kabeliniais tinklais trans-

IS LIETUVOS 

liuotoje televizijos „Pirmasis Bal
tijos kanalas" laidoje „Amžiaus 
paslaptys" buvo iškraipoma tiesa 
apie Molotovo-Ribentropo paktą 
ir jo padarinius, ir kaip į tai reaga
vo mūsų URM, Valstybės saugu
mo departamentas (VSD) bei 
Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija. 

Grėsmė nacionaliniam 
saugumui 

Taigi, Rusijos prezidentas V. 
Putinas ne tik apgailestauja, kad 
iširo Sovietų Sąjunga: jis daro 
viską, kad ta sąjunga būtų vėl su
lipdyta ne tik Rusijos pinigais 
(manoma, kad šiems tikslams 
Baltijos šalyse paskirta 50 milijo
nų dolerių), bet ir mūsų pačių 
rankomis. Panašaus turinio tele
vizijos laidomis, kitomis žinia-
sklaidos priemonėmis šitaip gi
namasi ir nuo atlyginimo už pusę 
amžiaus trukusios okupacijos 
padarinius. Nes vis dar atsiran
da politikų, kurie išdrįsta Rusijai 
apie tai priminti, tuo ją labai su
erzindami. 

Atrodo, kad šioje „Bičiulystės" 
skiltyje neseniai padaryta užuo
mina apie artėjantį naują skan
dalą, kuris yra aktualus šalies na
cionaliniam saugumui, ima pil
dytis. Rugsėjo 14 dieną, reikia ti-

Pasaulio čempionatui artėjant 

E. Da-

Interviu su Lietuvos 
nusipelniusiais 
treneriais Jūrate ir 
Česlovu 
Norvaišomis 

Netrukus, spalio 30 d. 
Vilniuje įvyks pasaulio 
sportinių (standartinių 
arba klasikinių) šokių 
čempionatas. Jūs pasi
stengėte, kad jis būtų 
surengtas Lietuvoje. 
Kokias vietas planuoja
te mūsų šokėjams? 
Prieš trejetą metų mes 
pasiūlėme ir padavėme 
paraišką 2004 m. Pa
saulio čempionato su
rengimui Lietuvoje. Tuo
met pagrindinis mūsų 
šokėjų poros A. Bižoko 
niūtės konkurentas buvo italas 
Gozoli su partnere. Jis jau rengėsi 
išeiti į profesionalus. Negalvo
jome, kad kita italų pora Dome-
nico Soale / Giola Cerasoli taip 
įsitvirtins pirmosiose pozicijose. 
Jis nei išvaizda, nei intelektu ne
prilygsta mūsiškiams — tarsi šo
kio „mašina", energingai lakstanti 
po salę. 

Gaila, kad dabar inteligen
tiškas šokis nemadingas, daugu
ma teisėjų pirmenybę atiduoda 
sportiškam, agresyviam stiliui, 
kurį ir demonstruoja italai. Soale 
visą dieną praleidžia salėje ir yra 
labai ištvermingas. Niekuo nesi
domi, įtariame, kad „pilkos me
džiagos" jo galvelėje yra nedaug. 
Jeigu būtume nujautę šią situa
ciją anksčiau, tikrai nebūtume 
pradėję tokio sunkaus darbo — 
organizuoti čempionatą... Kaip 
bus — pamatysime. Čempiona
tas bus rengiamas „Siemens? 
naujoje salėje, kur tilps 5 tūks
tančiai žiūrovų. 
Netruks laiko ir „Gintarinė pora" 
pasibels j organizatorių duris. 
Prieš 40 metų tai buvo pirmasis 
tarptautinis šokių konkursas 
buvusioje SSSR. 
Kitais metais — 40 metų nuo pir
mosios „Gintarinės poros" kon
kurso. Jau daug metų šį kon
kursą organizuojame aukštame 
lygyje. Teisėjai su malonumu pas 
mus važiuoja ir netgi prašosi pa
kviečiami. Jiems ir honorarus di
desnius mokame. Visus apgy
vendiname viešbutyje ..Perkūno 
namai", kurį įkūrė Žekų šeima At
vykusieji būna sužavėti viešbu
čiu, aptarnavimo kultūra, maitini
mu ir, aišku, priėmimu. 
Jubiliejinį konkursą surengsime, o 
toliau viskas priklausys nuo 
miesto pozicijos ir finansavimo. 
Džiazo festivaliui skiriama dvi-

Nuotr.: sėdi Jūratė ir Česlovas Norvaišos, 
stovi anūkė Indrė Bortkūnaitė Ir Karolis Ml-

kėtis, informacijos turėsime dau
giau, o šiandien man yra žinoma 
tik tiek, kad jau beveik mėnesį 
vyksta tyrimas, susijęs su galima 
grėsme nacionaliniam saugumui. 
Jį atlieka Policijos ir Valstybės 
saugumo departamentai, apie jį 
jau užsiminė ir Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas, ir Ge
neralinis prokuroras Antanas Kli
mavičius. Rugsėjo 8 d. vakare 
„Lietuvos telekome" jau buvo at
likta krata. „Tai susiję su netei
sėtu duomenų rinkimu",— sakė 
Policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius. 

įtariama, kad kėsintasi į itin 
slaptą operatyvinę informaciją, 
kuria galima šantažuoti ne tik įta
kingus verslininkus, bet ir politi
kus bei valstybės pareigūnus. 
Pasak „Lietuvos ryto", „tai dary
ta užsienio žvalgybos tarnybų 
užsakymu. Kiti šaltiniai tvirtino, 
kad pavogtą informaciją galėjo 
supirkinėti Krašto apsaugos mi
nisterijos Operatyvinių tarnybų 
departamentas". Ilgainiui paaiš
kės, ar iš šios kibirkšties įsilieps
nos skandalas, susijęs su pas
tangomis susigrąžinti praradi
mus, dėl kurių taip apgailestauja 
prezidentas V. Putinas. 

gubai didesnė suma. nes jį orga
nizuoja Seimo narys. To festivalio 
organizavimui žmones gauna al
gą ištisus metus, tam jie net įkūrė 
akcinę bendrovę. Skaudu, kai. to
kias senas tradicijas turintis ren
ginys nepalaikomas miesto val
džios. Pamiršo, kad sportiniai šo
kiai tūkstančius vaikų išgebėjo nuo 
gatvės, narkotikų, nusiklatimų. 
Jūs ilgus metus vadovaujate vie
nam garsiausių, ne tik Lietuvoje, 
sportinių šokių klubui ..Sūkurys". 
Papasakokite plačiau, kaip se
kasi dirbti, kokios poros šoka, ko
kias tradicijas puoselėjate. 

„Sūkurio" darbas nenutrūksta 
ištisus metus. Gal kiek vasaros 
laikotarpiu „atleidžiame vadžias" 
Rugpjūtį vėl visi aktyviai „oku
puoja? sales, nes antroje šio 
mėnesio pusėje vyksta stambus 
renginys — atviras Vokietijos 
čempionatas ,.Open German". 

„Sūkurio" studijoje šoka 30 porų. 
Mes patys dirbame ir su jaunimu 
nuo 11-12 metų amžiaus. Tokių 
turime per 15 porų. Su jauniau
siais (priimame nuo 4 m.) ir kiek 
vyresniais dirba 4 asistentai. Iš
laikome tradicijas — rugsėjį vyks
ta Rūmų sezono atidarymas, kur 
mes parodome savo meną. Šv. 
Kalėdų antrą dieną susirenkame 
ir pasikalbame apie gyvenimą. 
Tada stengiamės nekalbėti apie 
šokius. 
Buvęs šokėjas G. Svistunavičius. 
baigęs Klaipėdos universitetą.turi 
savo salę. Ten Lotynų Amerikos 
šokius treniruojasi suaugusiųjų 
poros, atstovaujančios „Sūkuriuf'. 
Beje. savo klubą steigti brangu — 
reikia išlaikyti buhalterę, o kur dar 
kitos išlaidos... Visos mūsų 5 
suaugusiųjų poros yra respub
likos čempionato finalistės: 1v. 
Arūnas Bižokas-Edita Daniūtė, 
2v. Donatas Vėželis-Lina Chatke-
vičiūte. 3v. Andrius Ivašauskas-

Jurgita Dingelyte, 4v. Julius Še-
niauskas-lveta Paurytė, 5v. pora 
iš Kauno „Kaspino" ( jau iširusi), 
6v. mūsų anūkė Indrė Bortkū-
naite-Karolis Milius. Kartais man 
skauda širdį, kad dėl jos nekovo-
jam taip, kaip Virginijus Visockas 
dėl savo dukros Eglės. 
Jauniai II (14-15m.) E. Kaiinauskas-
A. Pukaite — standartinių šokių 
Lietuvos čempionai. Kauno Kū
no kultūros institutą baigė Arūnas 
Bižokas, Donatas Vėželis, Julius 
Šeniauskas. Mokosi ir kiti suku
ri ečiai. 
Lietuva — nedidelė šalis, ar reikia 
dvieiu aukštuiu mokyklų, kuriose 
rengiami sportinio šokio treneriai? 
Juk ilgainiui nepakaks darbo 
vietų? 
Aišku, dviejų aukštųjų mažai 
Lietuvai yra per daug. Kaune dės
to buvę sūkuriečiai Gediminas 
Kavaliauskas ir Rolandas Bumei-
kis. Labai gaila, bet jiems mūsų 
patirtis nė karto nebuvo reikalin
ga... Mokslus pabaigę šokėjai iš
vyksta iš tėvynės. JAV gauna pa
rengtus specialistus: paskutiniai 
ten išvyko sūkuriečiai V. Skjmelis-J. 
Pupeiytė (San. Francisko). 
Jūrate, esi Kauno medicinos uni
versiteto docentė, med. mokslų 
daktarė. Ilgus metus buvai Klai
pėdos fakultetų (dabar — univer
sitetas) Valstybinių egzaminų 
komisijos pirmininke. Ar dar tęsi tą 
darbą? 
KM universitete nedirbu. Išėjau 
pati, nes alga maža, darbo daug. 
Mėnesio atlygį šokiuose gaunu 
per savaitę, dirbdama mažiau. 
Klaipėdoje jau seniai nedirbu. 
Mat. kai įsikūrė Profesionalų Aso
ciacija, jos prezidentė, buvusi sū-
kurietė, kažkada atvykusi mokytis 
pas mus iš „plačiosios tėvynės" 
Olga Gunko užprotestavo: „Mė
gėja Norvaišienė egzaminuoja 
būsimus profesionalus!" Esame 
Lietuvos nusipelnę treneriai. Čes
lovas — Lietuvos sportinių šokių 
federecijos Garbės prezidentas, 
viceprezidentas... Mes turime mo
kinių iš viso pasaulio — Japo
nijos. JAV, Kanados ir Europos. 
Ar išvysime kitoje olimpiadoje 
sportinių šokių šokėjų varžybas? 
Mūsų šokėjai Olimpiadoje nedaly-
vais — daug subjektyvumo. 
Kaip sekasi kitiems treneriams9 

Kai kurie klubai merdi, nes užsi
ima tik gerų šokėjų „pardavimu?. 
Tai didelis nuostolis Lietuvai. Gar
siausia Skaistė Idzelevičienė — 
„Žuvėdros" vadovė. Mes nema
tome kito trenerio, kuris sugebėtų 
tiek išspausti iš šokėjų. 

Šiandien galime didžiuotis, kad 
tokia nedideiė Lietuva, garsėja ne 
tik krepšiniu, bet ir sportiniais 
šokiais. Sėkmes čempionate! 

Kalbino Ligija Tautkuvienė 

sėjo 14 d. BIČIULYSTE 

Advokato konsultacija 

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

Per dvi valandas trukęs semi-
naras-konsultacija patvirtino susi
rinkusiems ir žurnalistėms, kad 
teisinių žinių trūkumas yra didelis. 
Skirstydamiesi žmonės dėkojo už 
tokią progą — nemokamą kon
sultaciją. Be abejo, lauks ir kito 
panašaus seminaro. 

Spausdiname advokato atsaky
mus į konsultacijoje pateiktus 
klausimais. Konsultuodamas ad
vokatas supratęs, jog daugelis 
nežino notaro funkcijų šiame 
krašte, pabrėžtinai prašė skelbti: 
pagrindinė notaro pareiga — 
patvirtinti jo akivaizdoje jūsų 
parašą ir nieko daugiau. 
Atsiminkite, kad notaras neturi 
teisės skaityti dokumento 
turinio. Notaru gali būti kiekvie
nas, to panorėjęs, tik turi sumo
kėti valstybei 45 dolerių mokestį. 
Kitas dalykas — gausėja besiskel
biančių imigracijos advokatais. 
Kreipdamiesi į advokatą, pasi
domėkite — kokia jo patirtis, kiek 
metų dirba tame biznyje. Tai labai 
svarbu. 

Netikėkit gandais 
įvairiausi mitai sklando laikraščiuo
se, per radiją, intemetą, elektro
niniu paštu apie įvairias „privilegi
jas", gudrybes bei netikėčiausius 
legalizavimosi būdus Amerikoje. 
Dar daug kas tiki, kad atvykęs į 
Ameriką ir nelegaliai pagyvenęs 
10 metų (pasibaigus jo statusui), 
žmogus galės čia teisėtai pasilikti. 
Netiesa taip pat, kad nuo šių metų 
rugsėjo 11 dienos einama per na
mus ir ieškoma nelegaliai gyve
nančių žmonių, jie bus areštuoja
mi. Daugybe sukurtų mitų patiki 
patys autoriai ir klaidina kitus, 
įvairiausi biurai, pagalbos kabine
tai, notarinės kontoros pasiskelbę 
padėsiantys žmonėms imigracijos 
klausimais, dažnai taip pat suklai
dina. Kiekvienas atvejis yra indivi
dualus ir geriausia išeitis — kreip
tis į advokatą. 

Klausimas. Užsienietis studentas 
moka už moksią trigubai daugiau, 
nei amerikietis. Baigdamas mokslus. 
jis nori pasilikti dirbti Amerikoje. 
Koks kelias gauti darbo vizą, „ža
lią" kortelę? 
Atsakymas. Visi užsieniečiai stu
dentai, po universiteto baigimo, 
turi tęsę metus laiko, legaliai pa
silikti šiame krašte, įsidarbinti, per 
darbdavį. Pradžioje gali gauti dar
bo leidimą, o po to — ir ..žalią" 

Advokatas Jevgenij Meltser 

kortą. Viską lemia jo reikalingu
mas ir gebėjimai tai įrodyti. 
Klausimas. Kam išduodamos 
darbo vizos ir kokios galimybės 
jas turint likti Amerikoje? 
Atsakymas. 
Darbo vizas gauna žmonės, turin
tys aukštąjį išsilavinimą — darb
davio pakvietimo į darbą pa
grindu. Darbdavys kviečia į tokias 
pareigas, kur reikalaujama tam 
tikro išsilavinimo, kaip gydytojų, 
buhalterių, inžinierių... Papras
tiems darbininkams, kaip pavyz
džiui, vairuotojams, aukštojo išsi
lavinimo nereikia, todėl jiems ir 
tokios vizos neišduodamos. Dar
bo vizos gaunamos trejiems me
tams ir gali būti pratęsiamos tiek 
pat laiko, daugiausiai — septyne
riems metams. Turėdami darbo 
vizą, galite pradėti tvarkyti doku
mentus „žaliajai" kortelei gauti, 
prašyti leidimo pastoviai gyventi 
Amerikoje. Pagal šią vizą į šalį ga
li atvykti ir jūsų šeima. Bet jūsų 
specialybė turi atitikti nurodytąją 
— aukštojo mokslo diplome. Tu
rėdamas, pyz., filologo specialy
bę, sunkiai paaiškinsite, kaip ga
lėtumėte dirbti inžinieriumi. Tokios 
vizos neišduodamos, jeigu, pvz., 
turėjote problemų su policija, jūsų 
ieško interpolas arba - jei konsu
latas patikrins ir ras, jog jūsų nu
rodytas universitetas išduoda ki
tokį diplomą, negu pateikėte. Jei 
darbdavys jūsų darbu nepatenkin
tas ir jus atleidžia, privalote išvykti 
iš šalies arba susirasti kitą darb
davį. Darbo vizoje nurodomas 
konkretus laikas, iki kurio galite 
pasilikti Amerikoje. Pvz.. darbo vi
za galioja 90 dienų nuo jos gavi
mo dienos. Jeigu j Ameriką įva
žiuosite jai įpusėjus, teks aiškin
tis, kodėl neatvykote nurodytu 
laiku, nes darbas jau prasidėjęs. 

Vytautas Jarmalavičius pa
prašė paskelbti jo specialią padė
ką už tokį jam naudingą seminarą. 

Parengė Stefa Tamoševičienė 
Bus daugiau 

BIRG & MELTSER, £ Vizos 2 avarijos 
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MOTERIMS 
Alvyda 
Gudėnienė 

Jeigu jū
sų veido 
oda yra 
sausa ar
ba nusau
sėjo dėl ap
linkos po
veikio (žiemos šalčio, sauso oro 
patalpose), ja reikėtų pasirūpinti 
ne tik dieną, bet Ir prieš einant 
miegoti. Naktinis kremas padeda 
atstatyti per dieną išgaravusią 
veido odos drėgmę (žiemą oda 
išgarina žymiai daugiau drėgmės 
nei vasarą), taip pat skatina nak
tį odoje vykstančius ląstelių at
sinaujinimo procesus. Naktiniai 
kremai — jokia naujiena kos-

KREMAS NAKČIAI 

metikos pasaulyje, tačiau 
daugeliui moterų dar neįprasta 
rūpintis veido oda tada. kai mie
gama. Naktiniai kremai dažniau
siai būna pakankamai riebūs ir 
savo sudėtyje turi daug įvairių 
aktyviųjų medžiagų. Svarbiausia 
jų funkcija — pamaitinti veido 
odą. Prieš pradedant vartoti nak
tinį kremą, reikėtų pasitarti su 
kosmetologe ir įsitikinti, kad jis 
jūsų veido odai tikrai reikalingas 
(kad vėliau nereikėtų veido odos 
gelbėti nuo ..persisotinimo" ak
tyviosiomis medžiagomis). Jeigu 
yra galimybe, reikėtų iš pradžių 
įsigyti bent porą skirtingų naktinių 
kremų pavyzdėlių, skirtų iš
mėginti ir išsirinkti labiausiai tin-

JAV UIT 

Išėjusi su vasara 
Nesutiksime jos daugiau mėgs

tamoje Čikagos lietuvių operoje, 
Jaunimo centre, Marquette 
Parko bažnyčioje, kur Galinda 
Šilingaite dažnai lankydavosi. Ji 
iš tolo šypsodavosi savo pa
žįstamiems, nužvelgdavo visus 
giedromis akimis. Dažnam toji 
kukli moteris kartodavo: „Aš jus 
myliu". Didele buvo jos širdis 
visiems. Šių metų rugpjūčio 17-
ąją ji iškeliavo Amžinybėn. Dar 
rugpjūčio 11-ąją Galindą ligoninė
je aplankė kunigas jėzuitas Anta
nas Saulaitis, suteikęs šv. Komu
niją. Abu jie ilgaį pabendravo. 
Galinda turėjo stebėtinai gerą at

mintį. Net vienintelį kartą trumpai 
pakalbėjusi su žmogumi ir po ilgo 
laiko prisimindavo jo vardą. Kiek 
ieido sveikata, visur norėjo sus
pėti — lietuviškuose renginiuose 
visiems buvo pažįstama. Galin
dos gerumu, tyrumu, neretai pasin
audodavo kai kurie nesąžiningi 
žmo-nės, ypač — jaunesnės kar
tos, neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Jos name atsirado norinčių 
gyventi. Nemažai nuomininkų 
patiklią geraširdę apgaudinėdavo 
— pagyvendavo pas ją ir „pa
miršdavo" sumokėti, išvykdavo ki
tur. Galinda kantriai nešė savo li
kimo naštą, niekad nesiskundė, 
kad ir kaip buvo sunku. — Jei ne 
karo audros, įdomu, kaip būtų pa
lydėta Galinda Šilingaitė į pas
kutinę kelionę, — per pamokslą 
sakė Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčios, kurioje 
rugpjūčio 26 dieną buvo aukoja
mos šv. Mišios už velionę, kuni
gas Rimvydas Adomavičius. — Ji 
buvo jauniausia iš ikikarinės Lie-
uvos valstybės Tarybos pirmi
ninko, Teisingumo ministro Stasio 
Šilingo devynių dukterų. — Jos 
gerumui nebuvo ribų. Atlapaširdė 
buvo visiems, — tęsė kunigas. — 
Galinda buvo Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės narė. 

Visų devynių Šilingaičių vaikys
tė ir jaunyste išblaškyta po platų 
pasaulį. į Misiūnų dvaro namus 
(Šakių rajone), kur Šilingai pra
leisdavo daug laimingų dienų, kur 
lankydavosi žymiausi to meto kul
tūros, meno žmonės, rašytojai, 
Lietuvos šviesuoliai, ankstų rytą 
brutaliai įsiveržė rusakalbiai „gy
venimo saulės" nešėjai. Buvo 1941-
ųjų birželio 14-osios rytas. Tada 
septynmetė Galinda pusryčiavo 
virtuvėje. Ji yra pasakojusi apie šią 
šeimos tragediją: „Tėvelis tą rytą 
gulėjo lovoje, sukaustytas inkstų 
priepuolio skausmų — jau trečia 
diena nesikėlė. Atėjūnai jį privertė 
keltis..." Tą rytą kartu su Stasiu 
Šilingu buvo išvežta ir jo žmona 
Emilija, dukra Raminta į Sibiro 
platybes. Jos buvo atskirtos nuo 
vyro ir tėvo. Greitai abi ir pasimirė 
Iš bado ir šalčio. Kas dėjosi tą bai
sų birželio rytą mažosios Galin
dos širdelėje — nesunku nuspėti. 
Po tėvų išvežimo, Galinda ir jos 
sesės vis bėgdavo į paštą ir 
klausdavo — ar nėra laiško, žinių 

GALINDA ŠILINGAITE 

kantį. 
Keletas patarimų: 
Brūkštelėkite truputį kremo ant 
veido ar kaklo ir, jei po 5-10 mi
nučių nepajusite jokių nemalonių 
reiškinių (paraudimo, perštėjimo, 
niežėjimo, tempimo), galite drą
siai tepti veidą. Beje, kartais nak
tinio kremo aprašyme būna nuo
roda apie pašalinj poveikį, kuris 
gali atsirasti pradėjus jį vartoti. 
Naktinį kremą reikia tepti ant vei
do maždaug 1-1,5 vai. prieš ei
nant miegoti. Pneš užmigdamos 
nusausinkite veidą servetėle, 
kad jūsų oda galėtų kvėpuoti. 
Stenkitės, kad kremo nepatektų j 
paakių sritį, nes itin jautrią odą jis 
gali suerzinti. Beje. paakiams yra 

1933 - 200-t 
iš tėvų, kurių, deja, nesulaukė. 
Dar kirto skaudi rykštė — Šilin
gaitės liko be Tėvynės, nublokš
tos į tolimus kraštus. Iš Vokietijos 
pabėgėlių stovyklos, kur likusios 
septynios (viena sese Audronė 
mirė Lietuvoje) seserys buvo kar
tu, trys išvyko į Australiją, viena — 
į Kanadą ir dar trys — į Ameriką. Kai 
Galinda atyko į Čikagą, jai buvo 10 
metų. Visą gyvenimą, iki pat savo 
mirties, ją globojo šešeriais me
tais vyresnė sesuo Daiva. Labai 
daug Galindai padėjo ir sesuo 
Laima Vansauskienė su vyru My
kolu. Kai abi vyresniosios seserys 
iškeliavo Anapilin, Galinda liko 
viena, bet ne vieniša. Ją mylėjo ir 
lankė bičiuliai, kaimynai. 

Arčiausiai gyvenę juodaodžiai 
nuliūdo, išgirdę apie Galindos ne
tektį. Jie sakė, kad dar ilgai jos 
pasiges, prisimins jos jautrumą ir 
draugiškumą. Galindai buvo 71-eri 
metai. Išėjo ji iš šio pasaulio tyliai, 
vienu viena, kai šalia nebuvo arti
miausių, brangiausių žmonių. At
gulė šalia savo sesers Daivos, Či
kagos šv. Kazimiero kapinėse. Iš
ėjo kartu su praeinančia vasara — 
palaidota rugpjūčio 26-ąją. Galin
dos vyriausiosios sesers Laimos 
vyras Mykolas jau neturėjo svei
katos lydėti jos į kapines, tik su
stojo prie bažnyčios. Jo dukra 
Svaja Vansauskaite-VVorthington, 
gyvenanti Aliaskoje (su savo vyru 
Robertu) atstovavo plačią Šilin
gaičių giminę. Juk likusios Galin
dos seserys, gyvenančios Aus
tralijoje ir Kanadoje, jau solidaus 
amžiaus, neperstipriausių svei
katų, palydėjo išėjusią jauniausią 
seserį į paskutinę kelionę savo 
mintimis, maldomis ir jautriu laiš
ku, kurį po Mišių perskaitė kuni
gas. Svaja, išlydėjusius velionę, 
pakvietė gedulingų pietų į „Sek
lyčią"— mėgstamiausią Galindos 
lietuvišką užeigą, kur ji dažnai 
lankydavosi su savo svečiais, 
draugais. Nors Galinda sr labai 
mylėjo Lietuvą, ilgėjosi jos. tačiau 
liko ilsėtis labai toli nuo Tėvynės. 

Stefa Tamoševičienė 

skirti specialūs naktiniai kremai. 
Nosiai reikia labai nedidelio kie
kio kremo, nes joje esančios rie
balinės liaukos neleidžia jai nu
sausėti. Jei veido oda riebi, nau
dokite tiktai lengvai drėkinantj 
kremą, jei mišri — riebiu kremu 
tepkite tik sausas veido odos 
zonas. Normalią veido odą taip 
pat retkarčiais palepinkite. Ypač, 
jei pabudusios naktį jaučiate, kad 
ji kenčia nuo sauso patalpų oro. 
Rytą atsikėlusios atidžiai įver-tin-
kite kremo poveikį (ar jūsų veido 
oda atrodo atsipalaidavusi ir pail
sėjusi). Galbūt ji riebi ir ž.-lga'' 
Vadinasi, kremas nedavė rezu'-
tatų, kurių tikėjotės. 

Po tam tikro laiko naktinj kremą 

Nukelta j 4 psl 

http://www.bmlaw.com


Ruasėio 14 d. BIČIULYSTE 

vr< TflUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

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

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERIS 

(708) 899-2244 
1011 State Street, Suite 100 TEL : (630) 257-6676 
Lemont, IL 60439 FAX : (630) 257-6856 

-Nerodote pa jamų, n e m o k a t e mokesč ių? 

-Neturite pinigų p r a d i n i a m įnašu i? 

-Si lpna kredi to is tor i ja? 

Skambinkite 
jau dabar! 

M U M S N I E K O N Ė R A N E Į M A N O M O ! 
illmots FšesiCent;a: Mortęage ucęnsec 

PRO AUTO 
MIDWAY 4823 WEST 63rd STREET 

P a d a n g o s „Tune Ups" 

Varikl ių pakei t imas Stabdžiai 

Transmis i jos ir sankabos 

E lekt ros ir v i r in ime darbą: 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Replacement 

Transmission | Clutch 
Dash Comumn Repair 

Electricat Work | Wlding 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE (APKAUSKAS) 

puse i ^ e t ų 

Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
i Pigiau grybų 

pusei metų - $20 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 
V a r d a d i e n i a i 

rugsė jo 1 4 d . — 
r u g s ė j o 2 1 d . 

Antradienis , rugsėjo 14 d. 
Eisvinas, Krescencijus, Roželė. 

t rečiadienis , rugsėjo 15 d. 
Redvilas, Eugenija, Nikodemas, 
Rimgailė, Vismantas. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d. 
Edita, Eufemija, Gediminas. 
Jogintė, Kamilė, Kornelijus, 
Rimgaudas. 

P e n k t a d i e n i s , rugsėjo 17 d 
Narcizas, Pranciškus (Pranas), 
Robertas, Sintautas. 

Šeš t ad i en i s , rugsėjo 18 d. 
Galmantė, Juozapas, Mingai-
las. Stefanija (Stefa). 
S e k m a d i e n i s , rugsėjo 19 d. 
Arnulfas. Giedrė, Girvinas, Vy
tė, Vilhelmina (Vilė). 

P i r m a d i e n i s , rugsėjo 20 d. 
Andriejus, Eustachijus, Fausta, 
Tkutgirdė, Vainoras. 

A n t r a d i e n i s , rugsėjo 21 d. 
Matas, Mantvilas, Nijolė, Vis-
kintė. 

8 JAV LIETUVIU JAUNŲJŲ 
ATUKĖJŲ FESTIVALIS ĮVYKS 
R U D E N I — L A P K R I Č I O 13-14 
o\ ČIKAGOJE, 
JAUNIMO C E N T R E . 
Festivalį rengia : 

JAV L B K U L T Ū R O S 
TARYBA ir M E N O 
M O K Y K L Ė L Ė . 

Kviečiame dalyvauti lietuvišką 
jaunimėlį rtuo 3,5 m. iki 30 m. am
žiaus. Smukesnė informacija bus 
spausdinama ..BIČIULYSTĖJE" ir 
kt. liet. laikraščiuose. 

Fes&aiyje žada dalyvauti jaunieji 
smoikintnkai Šš Lietuvos r Kanados. 
Kviečiame prekybininkus, veršinin
kus, pavienius aukotojos tapti šio 
festiva&o rėmėjais, mecenatais. Pa
remdami festivali, Jūs paremiate 
lietuvybės ateitį išeivijoje. Aukos 
bus nurašomos nuo mokesčių. Če
kius rašyti: American-Utriuanian 
Cornmuraiy. Siųsti: P.O.BOX 4102. 
Wheaion, IL, 60189. 

LIAUDIES IŠMINTIS 
R u g s ė j o m ė n u o 

1 5 - o j i — M i š k i n i n k o 

d i e n a . 

Jei voratinkliai ilgi, ruduo bus ilgas. 

Sniegas iškris negreitai. 

Jei voverės žiemai pasirenka dre

ves medžių \/iršūnėse. tai žiema bus 

šilta. Jei medžių apačioje — žiema 

bus ilga ir šalta. 

Jei ruduo darganotas, tai kitų metų 

pavasaris bus lietingas. 

Kalendorius 

RUGSĖJIS — nuovargio, 

depresi jos mėnuo 

Rudenėjant, kai orai po truputi 

vėsta, mūsų organ izmas privers

tas vis daugiau išskirti š i lumos j 

aplinką. Neveltui rudenj žmonės 

dažniau jaučiasi pavargę, suirzę, 

neturi geros nuotaikos. Kad to 

išvengus, reikia vartoti daugiau 

magnio, kuris st iprina širdį, krau

jagysles, normal izuoja medžiagų 

apykaitos procesus organizme. 

Kas mėgsta ir gali, sveika gert i 

kavos. Rytinis kavos puodel is su

teikia energi jos 3 vai . Nepamirš

kite, kad kava šiek tiek padidina 

k rau jospūd į , s t a b d o ho rmonų , 

(migdančių organizmą) , gamy

bą, suaktyvina plaučių darbą. 

PASTEBĖJIMAI 
Nusileidus saulei, negal ima nei 

duonos valgyt i , nei pinigu skai

čiuoti — gali te patirti nuostoliu 

VIRŠ 
Nekilnojamasis turtas 

Gntuifc 21 
P r o - T e a m 

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

-Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
-Nuosavybių įkainavimas veltui 
- Tarpininkaujame gaunant paskolą 
~ .. BUS: 815 838 0110 
Ulpafduoda! CELL: 773 230 5644 p FAX: 815 838 1691 

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

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

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

ALINA 
8iB©!y!ir®M!g® ®®®n)®^ 

aukšto lygio aptarnavimas A I I T O 
patikimas draudimas " ' - ' ' ^ 
^aug i ška atmosfera N A M A I 

VERSLAS 
A M E R I C A N F A M I L Y JJSČITA 
• 1 , ' H ' M P E E i , XwvoĖ 

all your protectipn under onę roof O Y V Y D C 

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

Vytautas Sruoga 
* S A L E S A s s o c t A T E " " ' 

Nekilnojamo turto prrkmas, pardavimas 
Nemokama konsultacija 

J ū r a t ė Zubinas 
konsultantė, realtor 

„ A š surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Dirba vakanniuose 

pnemiesauose. 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale, IL 60521 

« * . 773 983 4544 
Ofisas 847 673 9500 
Faksas 847 673 9501 

:_:V/E__ 
ANKER 

Gardžiausias alus iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

KALNŲ 

BurrRidge, 
Clarendon Hifc 
Oarien, Hinsdale, 
LaGrange,OakBfook, 
MfeShMt 

j VVestem Springs, 
| Woodridge, 

| W l l l o w b r o o k ( 6 3 0 ) 9 1 5 - 2 9 0 0 
lwww ColdvvelIBankeronline com/JurateZubinasi 

* *.,-<JP 

Kryžiažodis Z 

IC0., INC. 
Importas & Distributors of fineUquors and Imported Beers 

(773) 278-4848 

Lietuvoje ir svetur 
S u d a r y t o j a s A l g i m a n t a s 

Šaduik is (Vilnius) 
V E R T I K A L I A I : 1 Valstybės 
atstovas. įgaliotinis, ginantis in
teresus kitoje valstybėje. 2. Fil
mo ,,Maskva netiki ašaromis" 
režisierius. 3. Vėjo užpučiamą 
vieta. 4 . Laivo (arba ledo lyties) 

nešimas ar kurso keitimas dėl gamtinių priežasčių (vėjo sro
vių). 5. Pietų indėnų naudotas mušamasis muzikos instrumentas 
— du sujungti katiliuką, mušami pirštais. 6. Žmonių bendrija, susi
dariusi kafoos. žemės, istorijos, ūkio, kultūros ir kai kurių charak
terio ypatybių bendrumo pagrindu. 7. LDK (ir kai kunų kitų šalių) 
kariuomenės vadas 8. Ežeras Švenčionių rajone, j šiaurės 
rytus nuo Žeimenos ir Neries upių santakos. 9. Kaktos dalis 
aukščiau akiduobes. 11. Seklus jūros arba vandenyno 
pakrantės ruožas. 12. Grupė meno kūrinių, turinčių ben
drą temą. veikėjus arba aplinką. 13. Lietuvių liaudies grei
to tempo šokis (ir to paties pavadinimo ratelis). 14. 
Samana, auganti smiltynuose, kopose ar sausose dykvie
tėse. 15. Kelmės rajone sruvanti upė. Dubysos dešinysis 
intakas. 16. Airijos. Didžiosios Britanijos ir JAV adminis
tracijos ir teismo pareigūnas 

HORIZONTALIAI: A. Kopijavimo aparatas B. Su
durtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su azotu. C. Ke
letas kalnagūbrių Vidurinėje Azijoje. D. Optinių reik
menų gamyba ar prekyba. E. Lietuvos tetevizįos kanalas. 
F Miestas abipus to paties pavadinimo Volgos kairiop intako. 
G. Viršelis raštams ar dokumentams dėti. H. Lietuvių 
muzikologas, filharmonijos ansamblio ..Nemuno žiburiai" 
(1966-1973metų) vadovas. I. Sala AntHų salyne. J. Dailinin
kas, iliustravęs ir apipavidalinęs per 200 knygų (P. Ma
šioto „Nepaprastos atostogos". K.Binkio „Atsiskyrėlis 
Antanėlis". G.lsoko „Iš vienos versmės" ir kt) . K. 
Kluono dalis, kur kraunami javai ar šienas. L. Moks
leivis. K. Binkio pjesės ..Atžalynas" herojus. M. Italų 
kompozitorius, vienas didžiausių baroko muzikų, gar
sėjęs, kaip smuikininkas virtuozas. N . Šešuvies kairy
sis intakas. O. Mūšyje nedalyvaujanti kariuomenės da
lis. P Baškirijos sostinė. R. Norvegų kompozitorius, 
pianistas, dirigentas, muzikos H.Ibseno dramai „Peras 
Giuntas" autorius. S. Švenčiausiosios Mergeles Mari
jos ėjimo į dangų šventė (rugpjūčio 15d). T. Vienas di
džiausių Estijos miestų pagal gyventojų skaičių ir pra
monės gamybą. U. 1940 -1970 metų Lietuvos dramos 
teatro aktorius (žinomas ir kine — Pusdešris iš „Ka
lakutų", Žvirblis — „Juliaus Janonio" ir kt. vaidmenų). 

J _ Čia ga l ė jo b ū t i usų 
r e k l a m a . ^ ^ ^ 

skelbimas j ^ # ^ 
773-585-9500 ^ I M ^ 

I E Š K O I E Š K O I E Š K O 
j Draugės Saulutės Overienės išj 
'Floridos ieško Stefanija Diržinin-I 
ikienė. 
;7400 Kostner Ave. 
įSkokie, IL 60076-3826 
Tet.: 847-677-6658. 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardus karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maistu paketai išsinešimui i gamtą. 
Priimami užsakymai įvairioms prozoms. 

. Lemonto 
3 mieste Darbo 

laikas: 
savait — galiais 
9vr-8vv 8vr -5vv 

313 ^ 
CANALST.'l 630 257 6020 

MOTERIMS KREMAS 

J 
•F 

• H 

•L 

W 
5 i 

•a • | r 
• — » 

I I 

BBB BBBI 
i i 

^^B ^r 

11 

•N 

3 r 
i 1 

•^B 

E ^ l 
B 8 " i i 

8 
1 

i 

1 ! 
• 9 

į 
s 
ŠCįįį 

MfmĘm 

m^ 

1^1 
j 

1 r i 
r [Į 1 1 

r^B 
i 

^^^^^^B 

1 
1 
H M 1 

•~ • 

B | 

12 

1 
• 

ATSAKYMAI (2): 
„L ie tuva ir pasaulis" 

Vertikaliai: 

1. Vanda. 2. Oiimpas. 
3. Daka 4. Lyda. 
5. Kulunda. 6. Andai. 
9. Kurilai. 11. Samara 
12. KatūreiaDahava 
15. Krymas. 17. Nartas. 
21 .Jelgava. 22. Aliaska. 
24. Togas. 25. Ilgis. 
29. Vilmus. 30. Garona. 
32. Alatau. 33. indana. 
35. „Tigre". 36. Ltoija. 
40. Sajarai. 41. Atlasas. 
44. Sožas. 45. Fiagas 
47. Arus. 49. Tara. 

Horizontaliai: 

7. Žasliai. 8. Vyžuona. 
10. Dempas. 12. Kaluga. 
14. Kuška 16. Inkai. 
18. Amata. 19. Taimyras. 
20. Apeninai. 21 Jaran-
g a 23. Lava. 26. Ašva. 
27 Skoplė. 28. Tiulis. 
30. Gracas. 31. Estija. 
34. Hida 37. Lena. 
38. Asirija. 39. Kanjonas. 
4 1 . Austrija. 42. Arfe. 
43. Kukas. 45. Rusnė. 
46. Granas. 48. Atbara. 
50. Panajus. 51. Arša-
nas. 

Atkerta iš 3 psl 

reikėtų pakeisti kitu, nes ilgainiui 

ve idas pripranta prie vartojamo 

k remo ir jo poveikis tampa ne 

toks efektyvus. Naktinio kremo 

nepatart ina vartoti paauglėms ir 

j a u n e s n ė m s nei 20-t ies metų 

merginoms. 

Ke le tas nakt in io k remo pa

vyzdžių: 

„Night creme" ( „Sothys") . Nak

t in is k remas ypat ingai sausai 

ve ido odai. Apsaugo, minkština, 

tonizuoja veido odą visą naktj. 

. .Regener ierende Nacht-

c r e m e ' ( „N ivea visage"). Nak

tinis regeneruojantis (skatinantis 

ve ido odos atsinaujinimo proce

sus) kremas, turintis didelj kiekj 

maitinančių aktyviųjų medžiagų. 

Riche c r e m e ant i r ides d e 

nuit" ( „Yves Rocher") . Naktinis 

koncent ruo tas k r e m a s pr ieš 

raukšles, gera jsigeriantis j odą 

(didelės augalinių aliejų koncen

tracijos — 13%). „Night Cream" 

(„Natūrai Sea Beauty") . Naktinis 

kremas normal ia i ir mišriai ve ido 

odai . .Soothing night cream" 

(Decleor). Šve lnus, mait inantis 

kremas, leidžiantis odai pailsėti 

nakties me tu . , ,Night reform" 

(Murad). Drėkinant is , padidinan

tis elast ingumą 35 % . „Perfec-

ting night cream" (Murad). 

Maitinantis, skat inant is odos ląs

telių ats inauj in imo procesus. 

Sėkmės! 

Pažinčių klubas 
Z O D I A K A S 

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

56. Motens. 39m . išsiskyrusi, au
ginant sūnų. išsilavinusi, graži, pilnoko 
sudėjimo, elegantiška, mėgstanti 

skaityti, plaukti, šokti, susipažintų 
su vyresniu, inteligentišku, malo
niu vyriškiu rimtai draugystei. 

Tel.: 708-955-3690, Daniela. 

Redakc i jos prierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tokj tekstą, kokj at-
siunčiate. 

http://fam.com
http://Skokie.IL

