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Paskutinis Obamos 
pasispardymas

Politikos pasaulio dėmesys yra 
sutelktas į kiekvieną išrinktojo 

prezidento Donaldo Trumpo 
sprendimą, tačiau labai tikėtina, kad 
per paskutines savo prezidentavimo 

savaites Barackas Obama atliks 
kelis dėmesio vertus žingsnius. 

Amerikietiška kūryba  
iš lietuviškos praeities
Merivilyje, Tenesyje gyvenanti 

87-erių išeivijos tautodailininkė 
Ann Keraminas (Ona Mikaitė-
Keraminienė), kurią vaikystėje 

nuo tėvų atplėšė naciai, iki šiol 
nepamiršta savo šaknų ir kasmet 
prieš Kalėdas užsiima lietuvišką 

kultūrą reprezentuojančių 
tradicinių šiaudinukų kūryba.
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Gražiausios metų pabaigos šventės subu-
ria mus į vieną didelę šeimą – mūsų Lietuvą.

Jaukų Kūčių vakarą ji tampa mums ypač 
sava ir artima, kad ir kaip toli būtume.

Puoselėdami tradicijas, dalydamiesi Kalėdų 
džiaugsmu pajuntame ypatingą ryšį su mums 
brangiais žmonėmis, su lietuviais Tėvynėje ir 
visame pasaulyje.

Tegul šis artumo jausmas aplanko kiekvie-
nus namus ir tampa vertingiausia mūsų do-
vana kitiems.

Per šventes apgaubkime vieni kitus nuošir-
džiu dėmesiu ir šiltais žodžiais.

Telydi Jus santarvė ir susitelkimas visus at-
einančius metus.

Šviesių ir prasmingų Kalėdų!

Dalia Grybauskaitė
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Rusijos žvalgybos šnipinėjimo įran-
gos šiemet rasta trijuose valstybės įstai-
gų kompiuteriuose, sako Nacionalinio 
kibernetinio saugumo centro direkto-
rius Rimtautas Černiauskas. 

Daugiau detalių apie tai, į kieno 
kompiuterius įsibrauti pavyko Rusijos 
šnipams, kibernetinio saugumo cen-
tro vadovas pateikti nesutiko. Jis taip 
pat negalėjo tiksliai nurodyti institu-
cijų, kurių kompiuteriuose buvo rasta 
ši įranga, nes tai įslaptinta informaci-
ja, tačiau teigė, kad visi trys kompiu-
teriai priklausė „to paties pavaldumo“, 
t.y. susijusioms įstaigoms.

Šnipinėjimo įranga 
pateko per USB 

„Ji (programinė įranga) renka slap-
tažodžius, renka dokumentus ir siun-
čia į Rusiją. (...) Tie trys kompiuteriai 
siuntė duomenis (...) Rusijos žvalgybos 
institucijoms arba su Rusijos šnipinė-
jimo veikla siejamais rusiškais inter-
neto adresais“, - kalbėjo kibernetinio 
saugumo centro direktorius. 

R.Černiausko teigimu, šnipinėjimo 
įranga valstybinių institucijų kompiu-
teriuose buvo rasta pirmoje šių metų 
pusėje. „Mes nuolat stengiamės padė-
ti valstybės institucijoms aptikti kiber-
netines grėsmes, kurios galbūt pateko 
į jų tinklus. To rutininio darbo metu 
prijungėme įrangą, pasižiūrėjome, kaip 
atrodo vienos iš institucijų kompiu-
terių tinklas, ir įranga ėmė ir užfik-
savo tokį atvejį“, – kaip buvo aptik-
ta šnipinėjimo programa, pasakoja R. 
Černiauskas.

Pareigūno žiniomis, įranga per ne-
apdairumą į kompiuterius pateko per 

USB laikmenas. „Tai reiškia, kad kaž-
kuris darbuotojas gan neatsargiai įdė-
jo laikmeną, kurioje buvo ta šnipinė-
jimo programa“, - sakė jis. 

Anot R. Černiausko, tai nebūtinai 
reiškia, kad USB laikmeną įstaigos 
darbuotojui perdavė Rusijos žvalgy-
bai dirbantys asmenys – virusinė pro-
grama galimai keliavo ilgą kelią per ki-
tus kompiuterius ar laikmenas.

Rusijos kaltė 
– nepaneigiama 

Kibernetinio saugumo centro vado-
vas teigia, kad „neturi pagrindo ma-
nyti“, jog tai ne Rusijos žvalgybos tar-
nybų įranga.

„Mes vadovaujamės lyderiaujan-
čių kibernetinio saugumo bendrovių 
ataskaitose teikiama informacija – ga-
lime netgi tą patį „Kaspersky“ pami-
nėti. Tie požymiai atitinka tų bendro-
vių pateiktus požymius“, – aiškina R. 
Černiauskas.

Panaši įranga pernai buvo rasta vie-
name kompiuteryje. „Jei paskaitysite 
mūsų saugumo tarnybų ataskaitas, jos 
apie tai rašė ir 2013 m., ir 2014 m.“, – 
sako R. Černiauskas.

Nacionalinis kibernetinio saugumo 
centras – vyriausybinė organizacija, 
kuri rūpinasi valstybės informacinių 
sistemų ir jų infrastruktūros saugumu, 
tiria kibernetinius incidentus. Įkurta 
2015 m. Vilniuje. Centras pavaldus 
Lietuvos Respublikos krašto apsau-
gos ministerijai.

Centras analizuoja kibernetinio sau-
gumo aplinką, rengia reikalavimus vie-
šojo sektoriaus informacinių išteklių 
ir ypatingos svarbos infrastruktūros 

kibernetiniam saugumui užtikrinti, ki-
bernetinės gynybos bei grėsmių valdy-
mo planus. Įstaiga taip pat koordinuo-
ja kaip kibernetinės apsaugos priemo-
nes įgyvendina valstybinių institucijų 
valdytojai. Tiria ir reaguoja į kiberne-
tinius incidentus.

Nacionalinis kibernetinio saugumo 
centras suformuotas pertvarkius Ryšių 
ir informacinių sistemų tarnybą prie 
Krašto apsaugos ministerijos.

Šnipinėja ir JAV
Primename, kad JAV žiniasklaida 

neseniai pranešė apie slaptas CŽV iš-
vadas, kad Maskva stengėsi pakreipti 
rinkimų kampaniją D.Trumpo nau-
dai ir pakenkti demokratų kandidatei, 
buvusiai valstybės sekretorei Hillary 
Clinton, todėl nutekino pavogtus 
Demokratų partijos dokumentus. 

Respublikonai senatoriai Johnas 
McCainas ir Lindsey Grahamas, taip 
pat demokratai Chuckas Schumeras ir 
Jackas Reedas paragino atlikti abiejų 

partijų vadovaujamą tyrimą, įskai-
tant viešas liudytojų apklausas, kad 
būtų nustatyta, kas įvyko, ir kad būtų 
pašalinta grėsmė, jog „kibernetinės 
atakos, vykdomos užsienio vyriausy-
bių, kels pavojų mūsų nacionaliniam 
saugumui“. 

J. McCainas sakė televizijai CBS, kad 
dėl minėtų kompiuterinių atakų neky-
la „jokių abejonių“. Pasak senatoriaus, 
planuojamas tyrimas turėtų apimti jė-
gos struktūras, žvalgybos bendruome-
nę ir Kongreso užsienio ryšių komite-
tus, kad išaiškėtų tikroji padėtis. 

D. Trumpas jau seniai kėlė nerimą 
kai kuriems respublikonams savo ra-
ginimais siekti glaudesnių ryšių su 
Maskva, kurie dabar yra pašliję labiau-
siai nuo Šaltojo karo pabaigos. Šie iš-
rinktojo prezidento pasiūlymai iš es-
mės kertasi su Vašingtone vyraujan-
čiu įsitikinimu, kad Rusijos politika 
tebekelia grėsmę pasaulio saugumui. 
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Attorney@EugeneTurinLaw.com

• MGIMO (PHD, International Relations, top 1% Red Diploma, Moscow)
• MID USSR
• Royal Bank of Scotland (UK)
• Leeds School of Business Management (UK)
• George Washington University Law School, JD (Washington, DC)

OVER 30 YEARS 
OF LEGAL, DIPLOMATIC & 
INTERNATIONAL BANKING 
EXPERIENCE 

CORPORATIONS AND BUSINESS GETTING IN AND OUT OF CONTRACTS

REAL ESTATE

CONSTRUCTION LAW

DIVORCE

LITIGATION - LET’S WIN IN COURT

BUSINESS DEVELOPMENT, RAISING CAPITAL
• Preparation of KEY CORPORATE documents
  and agreements;
• Majority and minority shareholder’s rights;
• Corporate disputes; 
• Investor’s due diligence or how to secure
  your business loan;
• Termination of employees.

• Tough enforcement and bulletproof defense - 
  Customized Contracts for all products and services;
• Termination of contracts without liability;
• Agreements for new partners or shareholders coming in;
• Buy-outs of partners/shareholders

• Commercial leases and evictions, Breach of leases, 
  Investigations of Tenant’s background;
• Protection of real estate investments, due diligence in real 
  estate investments and acquisition of foreclosed properties

• How to avoid and enforce mechanic’s liens

• Prenuptial agreements,
  post divorce proceedings, maintenance

• Sale and Purchase of Business;
• Investigations/due diligence in investments,
  purchase and sale of business;
• Closing a business - dissolution of corporations
  and LLC;
• Partnerships and Joint Ventures, Prevention of unfair 
  competition and use of your trade secrets;
• Recovery of capital from failed projects,
  Asset verification and search, business debt collections, 
  including bankruptcy proceedings (yes, it is possible!)

KOMPENSACIJA
IKI $1,500.00

už KIEKVIENĄ automatinį skambutį (robocall) ar gautą 
trumpąją žinutę (robotext) į jūsų mobilųjį telefoną.

Kas yra „robocall“?
Tai BET KOKS automatizuotas skambutis į jūsų mobilųjį 
telefoną – reklama, paslaugos, informacija – jei jūs šiam 
skambučiui nedavėte raštiško sutikimo arba sutikimą 
buvote davęs, tačiau vėliau pareikalavote (raštu arba 
žodžiu) nebeskambinti / nebesiųsti žinučių. 

Kaip atpažinti „robocall“?
1/ prieš tai, kai su jumis ima kalbėti gyvas žmogus, yra pauzė 
ar girdisi spragtelėjimas – tai reiškia, kad jums skambinti buvo 
naudojamas automatinis numerių rinkimo įtaisas 
2/ kai atsiliepę telefonu išgirstate iš anksto įrašytą balso 
pranešimą

Kas yra „robotext“?
Tai reklaminis tekstinis pranešimas iš 
kompanijos, kuriai jūs nedavėte raštiško leidimo 
siųsti žinutes jūsų numeriu, arba buvote leidimą 
davęs, tačiau vėliau pareikalavote (raštu arba 
žodžiu) nebeskambinti / nebesiųsti žinučių. 

Iki $1,500 už kiekvieną naują skambutį/žinutę po kreipimosi į kompaniją su prašymu nebeskambinti (net jei prieš tai davėte raštišką sutikimą juos gauti)

GET $$ AND STOP UNWANTED CALLS

KĄ DARYTI?
• IŠ KARTO užsirašykite VISĄ informaciją apie „robocall“ / „robotext“ – 
telefono numerį iš kurio buvo skambinta (siųsta žinutė), skambučio datą 
ir laiką, pokalbio turinį. 
• IŠSAUGOKITE „robotext“ kartu su gavimo data ir laiku.
• Saugokite visą informaciją iki konsultacijos su advokatu.
• IŠ KARTO VISĄ informaciją siųskite advokatui – 
attorney@eugeneturinlaw.com 

KO NEDARYTI
Nešvaistykite laiko, jei:
• Davėte raštišką sutikimą skambučiams/žinutėms ir vėliau nepareikalavote (žodžiu arba raštu) jums 
nebeskambinti ir nebesiųsti žinučių. 
• Sulaukėte anonimiško „robocall“ / „robotext“ – skambinantysis neįvardino kompanijosiš kurios 
skambina arba kompanija nebuvo nurodyta gautoje žinutėje. Paprastai tai būna kokie nors kruizai, 
prizai, loterijos, kreditinių kortelių konsolidavimo pasiūlymai, expiration of Google business listing ir t.t.

* jūsų išmoka nėra garantuota, o jos suma priklauso nuo žalos atlyginimo sumos dydžio, kurį išmoka kompanija-atsakovė

JŪS SAVO ADVOKATUI NEMOKATE – MOKA ATSAKOVAS

www.eugeneturinlaw.com
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Kariaujančios pusės Springfilde dvejus me-
tus kūrė ir ardė „darbo grupes“, rengė „temi-
nius“ svarstymus ir „derybų sesijas“, tačiau iki 
pat šiol nesugebėjo priimti subalansuoto biu-
džeto, su realistiškais išlaidų ir pajamų planais. 

Pastaruoju metu vis primityvėjanti retorika 
dėl to, kam tenka atsakomybė pasiūlyti spren-
dimą, pavirto į „tu pirmas“ – „ne, tu pirmas“. 
Tad ta proga žvilgtelėkime į Ilinojaus kons-
tituciją ir pažiūrėkim, ką svarbiausias valsti-
jos įstatymų rinkinys gali mums pasiūlyti šiuo 
klausimu. Pavadinkime tai šventine civilinės 
teisės pamoka. 

Pasak Ilinojaus konstitucijos, gubernatoriaus 
darbas yra iki trečio vasario trečiadienio „pa-
ruošti ir pateikti Generalinei Asamblėjai atei-
nančių fiskalinių metų valstijos biudžetą“, ku-
riame yra apskaičiuoti ir įtraukti turimi paja-
mų šaltiniai ir planuojamos pajamos, detalus 
išlaidų planas ir valstijos finansinių įsiparei-
gojimų vykdymo planas. Konstitucijoje pa-
brėžiama, kad išlaidos „negali viršyti apskai-
čiuotų gauti pajamų“. 

Viskas čia labai aišku, o gubernatorius 
Bruce’as Rauneris dalį (tačiau tikrai ne visus) 
tų reikalavimų įvykdė. Prie to dar sugrįšime. 

Kitoje biudžeto lygties pusėje Konstitucija su-
teikia įgaliojimus valstijos įstatymų leidėjams 
priimti reikiamus sprendimus, bei suteikia 
jiems „išimtinę galią didinti pajamas“, didinant 
mokesčius ir nustatant įvairius mokėjimus. 

Kai Atstovų rūmai ir Senatas sutaria dėl iš-
laidų planų, gubernatorius gali sumažinti ar 
vetuoti bet kokį asignavimą, o Generalinė 
Asamblėja gali bet kokį jo veiksmą vetuo-
ti su savo superdauguma – trimis penktada-
liais visų balsų. 

Čia irgi viskas labai aišku. 
Tad kaip visi šie racionalūs konstituciniai vai-

dmenys ir atsakomybės atrodo praktiškai mūsų 
šiandieninėje neracionalioje ir nefunkcionuo-
jančioje politinėje aplinkoje? 

Kaip visi gerai žino, nekaip. 
Kai Rauneris 2015 metų vasarį pasiūlė savo 

pirmąjį biudžetą, nepartinė priežiūros organi-
zacija „Civic Federation“ apibūdino jį kaip su-
balansuotą tik „ant popieriaus“. Organizacijos 
analitikams užkliuvo kelių milijardų vertės ne-
realistiniai biudžeto apkarpymai ir „abejoti-
nos“ santaupos iš „abejotino“ pensijų refor-
mos pasiūlymo. 

Respublikonų įstatymų leidėjai gubernato-
riaus biudžete įgyvendinimui pasiūlė 74 asi-
gnacijų projektus, tačiau demokratai komitete 

visus juos atmetė ir priėmė 9 savus asignacijų 
projektus, nepridėdami jokių papildomų pa-
jamų šaltinių, taip išbalansuodami „ant po-
pieriaus“ subalansuotą biudžetą iki daugiau 
nei $4 milijardų deficito.

Rauneris galėjo įtraukti demokratų įstaty-
mo projektus, dar labiau apkarpydamas biu-
džetą kitose vietose ir pateikti savąją subalan-
suoto biudžeto versiją. Jis nusprendė to neda-
ryti, o verčiau vetuoti visą įstatymų paketą. 
O štai įstatymų leidėjams pritrūko balsų iki 
superdaugumos, kad panaikintų gubernato-
riaus sprendimą. 

Šiais metais gubernatorius pateikė biudžetą 
su $3.5 milijardo deficitu ir pasiūlė apsvarsty-
ti didesnius mokesčius skylių užkamšymui, jei 
įstatymų leidėjai sutiks įgyvendinti bent dalį 
jo verslui palankaus reformų plano. 

Demokratai gubernatoriaus pasiūlymą at-
metė ir atgal grąžino savo išlaidų plano ver-
siją, kurioje deficitas jau siekė beveik $7 mili-
jardus. Planas buvo priimtas Atstovų rūmuo-
se, tačiau Senatas jį atmetė.  

Kol vyko visas šis neproduktyvus procesas, 
valstijos darbuotojai ir toliau gavo atlygini-
mus, o dauguma programų ir toliau buvo fi-
nansuojamos pagal įvairius teismo nutarimus. 
Dauguma, bet ne aukštesnysis švietimas ir so-
cialinės paslaugos. Tad galiausiai Rauneris ir 
įstatymų leidėjai laikinai nutraukė kovą ir pri-
ėmė du laikinuosius planus: vieną – paskuti-
niam praėjusių metų pusmečiui ir kitą – pir-
majam šių metų pusmečiui, o taip pat du visų 
metų K-12 švietimo biudžetus. 

Tačiau jie nepatvirtino jokių naujų pajamų, 
kurios užtikrintų išlaidų finansavimą, todėl 
biudžeto deficitas, neapmokėtos sąskaitos ir 
įsipareigojimai pensijų fondams pakilo iki dar 
neregėtos krizės lygio. 

O štai dabartinis laikinasis planas baigia ga-
lioti vidurnaktį, per pat Naujųjų metų šven-
tę, tačiau nė viena pusė nenori pasiūlyti nei 
naujų mokesčių ar kokių nors būdų užkam-
šyti biudžeto skyles, nei naujų (didžiulių) biu-
džeto apkarpymų. 

Šis nenoras nuolatinių politinių kampanijų 
eroje, perpildytoje atakų prieš varžovus ir au-
tomatinių skambučių rinkėjams, galimai vi-
siškai išsprendžiamus sunkumus paverčia ne-
įveikiamomis kliūtimis. 

Kas atsakingas už krizę? Abi pusės. Kieno 
eilė imtis veiksmų? Nesvarbu, svarbu nedelsti. 

Štai tokia šiandienos civilinės teisės pamoka.
Aidas.us informacinė tarnyba

Laimingų šventų Kalėdų! 
Štai ir atėjo svarbiausia žiemos šventė. Mes, lietuviai, tradiciškai pra-

dėsime nuo Kūčių, o sekmadienį prie mūsų savotiškai prisijungs dau-
guma amerikiečių ir drauge švęsime Kalėdas – Kristaus gimimo šventę.

Kalėdos nėra paprasčiausia apsikeitimo dovanomis diena, nors ne-
retai atrodo, kad apie tai žmonės ima pamiršti. Kalėdos – šventa die-
na, tad kviečiu drauge prisiminti tikrąją jų prasmę. 

Jėzus gimė okupuotoje šalyje, pavergtoje tautoje, vargdienių pa-
bėgėlių šeimoje, kuriems net neatsirado vietos jokiuose svečių na-
muose, tad šį pasaulį Mesijas išvydo tvartelyje. Socialiai pažeidžia-
ma grupė, sakome mes šiandien, kartais nė nesusimąstydami, kad to-
kia situacija buvo ir tebėra dažnesnė, nei mes norime sau pripažin-
ti. Dievo Sūnaus gimimą tvarte galima prilyginti gimimui garaže, są-
vartyne, subombarduotame name, varguolių troboje, Sibiro tremtyje, 
pabėgėlių stovykloje, niokojamuose Sirijos miestuose. Taip žmogui 
solidarus Dievas pasirinko būti silpnu, vargingu. Kaip ir pati žmonija.

Jis atėjo skurstančių ir engiamų žmonių didžiųjų lūkesčių metu. 
Pranašai skelbė, kad gims galingas Mesijas – tikrasis žmonių karalius 
– kuris nugalės okupantus ir išlaisvins žmones. Žmonės tikėjosi ga-
lingo kario, kuris ves juos į kovą prieš Romos legionus. Tačiau Jėzus 
nebūrė armijos. Jis buvo išlaisvintojas, tačiau jis taip pat buvo taikos 
nešėjas. Jis būrė mokinius, sekėjus, apaštalus – ne karius; jis atvertė 
– ne užkariavo; jis nekaupė materialinių vertybių ir išmetė iš šven-
tyklos pinigų skolintojus. Jis mums parodė, kad taika yra ne tada, kai 
nutyla triukšmas, o tada, kai tyla prisipildo teisingumo ir teisumo. 

Žinoma, šiandieninės Kalėdos tampa vis sekuliaresnės. Nemažai 
mūsų krapštome kišenes ne tam, kad padėtume silpnesniems, o tam, 
kad lepintume šeimą ir draugus. Dosnumo ir meilės demonstravimo 
materialinėmis gėrybėmis rezultatas toks, kad kalėdinis laikotarpis 
yra didžiausių gyventojų įsiskolinimų laikas. Sunku atsilaikyti prieš 
viliojančius pasiūlymus ir išpuoštus prekybos centrus, tačiau mėgau-
jantis šventiška Kalėdų nuotaika visada reikėtų laiku sustoti ir neleis-
ti Kalėdų seneliui užimti Jėzaus Kristaus vietos. 

Pažiūrėkime, kaip mums sekasi gyventi. Mes išleidžiame trilijonus 
nesibaigiantiems karams, turtinė nelygybė šalyje yra didžiausia nuo 
Didžiosios depresijos laikų, o už grotų pas mus sėdi didesnė gyventojų 
dalis nei bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Vidutiniškai per dieną JAV 
nuo ginkluoto smurto žūva 27 žmonės – Kanadoje ir kitose Vakarų 
valstybėse šis skaičius yra vidutiniškai mažiau nei penki. Nuo praė-
jusių metų pradėjo trumpėti vidutinė amerikiečių gyvenimo trukmė. 

Tačiau yra ir gerų naujienų: nuo praėjusių metų pastoviai mažėja 
nedarbas ir skurdas, pradėjo augti gyventojų pajamos. Tačiau, nepai-
sant to, skurde gyvena daugiau žmonių nei 2000-aisiais – net 45 mi-
lijonai amerikiečių. Jiems – ir visiems mums – tikroji Kalėdų prasmė 
išlieka reikšminga ir prasminga. 

Net nereikia būti krikščionimi, kad suprastum tikrąją Kalėdų pras-
mę. Jėzus mokė mus nenugalimos ir visaapimančios tikėjimo, vilties, 
geraširdiškumo ir meilės galios. Ji mokė mus, kad dori žmonės yra 
pajėgūs pasipriešinti ne patiems stipriausiems vidaus ir išorės engė-
jams. Per šias Kalėdas ypatingai svarbu to nepamiršti. 

Laimingų šventų Kalėdų, brangūs mūsų skaitytojai ir ištikimi bičiu-
liai! Tegu šios Kalėdos būna šiltos, šviesios, dosnios ne tik materi-
alinių, bet ir neapčiuopiamų dovanų, santarvės ir vilties. Tegul šios 
Kalėdos būna tokios, kokių trokšta jūsų širdis ir tegul pakylėta nuo-
taika ir gyvenimo džiaugsmas nesibaigia su šiomis šventėmis, o nu-
sitęsia ir į ateinančius metus. 

Viso Kalėdų nuotaikomis gyvenančio „Čikagos Aido“ kolektyvo vardu – 
redaktorė Margarita Pilkaitė

Michaelas Madiganas, Johnas Cullertonas, Bruce'as Rauneris
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Kas vyksta 
Pietų Kinijos jūroje? 

Kai tarptautinis arbitražas šių metų liepą 
priėmė Kinijai nepalankų sprendimą, jog 
Pekino teritorinės pretenzijos Pietų Kinijos 
jūroje neturi pagrindo, o mėginimai nusta-
tyti ekonominę zoną aplink dirbtinai supil-
tas salas prieštarauja tarptautinei teisei, įsiu-
tusi Kinija ne tik kartojo niekada nepripa-
žinsianti, jos nuomone, „neteisėto“ arbitražo 
sprendimo, bet ir pagrasino dar labiau sti-
printi karines priemones strateginiame regi-
one ir paversi jį „karo lopšiu“. Pekinas aiški-
na, kad kinų žvejai tūkstantmečius ten vykdo 
veiklą ir kad jo ambicijos ten ne karinės, o 
civilinių ir gelbėjimo pajėgumų stiprinimas.

Vienas iš Filipinų žvejų kaimelių neat-
rodo panašus į vietą, kurioje gali prasidėti 
Trečiasis pasaulinis karas, bet dviejų didžiau-
sių pasaulio karinių ir ekonominių galybių 
susidūrimas kilo iš čia. Kai Kinija įsitvirti-
no Skarboro seklumoje Pietų Kinijos jūroje, 
žvejai bijo ten plaukti žvejoti. Seklumą Pietų 
Kinijos jūroje Pekinas užblokavo prieš ke-
tverius metus. Po metų Filipinai kreipėsi į 
nuolatinį arbitražo teismą, ir jo liepos mė-
nesio verdiktas vadinamas istoriniu.

Teismas Hagoje nusprendė, kad Kinijos 
pretenzijos į beveik 90 proc. Pietų Kinijos 
jūros yra nepagrįstos. Atsitiesianti Kinija pir-
mą kartą stojo prieš pasaulinį teisingumą, 
ir buvo pripažinta nesilaikanti tarptautinių 
taisyklių. Pekinas nepripažino nei arbitra-
žo teisėtumo, nei jo verdikto, esą tai ginčas 
ne dėl jūros, bet dėl salų priklausomybės. 
Kinijos diplomatai subūrė dešimčių valsty-
bių paramos koaliciją. Pekinas aiškina, kad 
Vakarai taip mėgina nubausti Kiniją, ir per-
spėja, kad jei bus mėginama konfliktą eska-
luoti, jūra gali tapti karo lopšiu.

Jau septynis dešimtmečius Kinijos žemė-
lapiuose vadinamoji devynių brūkšnių lini-
ja rodo, kad beveik 90 proc. jūros priklauso 
jai. Tačiau dar šešios šalys taip pat turi te-
ritorinių pretenzijų, ir Kinija ėmė baimin-
tis, kad Filipinų sėkmė paskatins dar dau-
giau ieškinių. Todėl ji suskubo pasaulį pa-
statyti prieš faktą. Dar prieš kelerius metus 
tai tebuvo atokios salelės strategiškai svar-
biuose vandenyse, kur gausu išteklių, ir per 
kuriuos, dar svarbiau, keliauja vienas iš pa-
grindinių pasaulio prekybos srautų – krovi-
niai iš Azijos į Europą, už daugiau kaip pen-
kis trilijonus dolerių per metus. 

Dabar salelės atrodo taip – supylus papil-
domus plotus, čia įrengti bent trys aerodro-
mai, o palydovinės nuotraukos rodo, kad su-
vežta ir daug ginkluotės, nors Kinijos pre-
zidentas Jungtinių Valstijų prezidentui as-
meniškai žadėjo salelių nemilitarizuoti, net 
jei tai jau buvo padaręs. 

Amerikos pagalbos seniai prašo kai kurios 
Kinijos kaimynės, kurias vis labiau baugina 
Pekino žodžiai ir darbai. Tokios šalys kaip 
Vietnamas ir Indonezija parėmė Filipinus, 
nors šie ir nepareikalavo, kad Kinija imtų-
si verdiktą vykdyti. Vašingtonui įtampa re-
gione ne šiaip kelia nerimą. Ir Filipinus, ir 
Taivaną Amerika yra įsipareigojusi ginti nuo 

užpuolimo. Jungtinės Valstijos jau seniai laiko 
Kiniją, o ne Rusiją, ilgalaike strategine prie-
šininke, ir Ramiojo vandenyno laivyną ren-
gia konfrontacijai su galingu Kinijos laivynu.

Laivai jau kelis mėnesius pabrėžtinai ker-
ta tai, ką Kinija laiko teritoriniais vandeni-
mis. Jungtinės Valstijos sako, kad jūroje ir 
ore dar intensyviau sieks užtikrinti laivy-
bos laisvę. Bet kad įtampa nevirstų karine 
eskalacija, Jungtinės Valstijos pradėjo tylią 
diplomatiją. Palankias sąlygas tam sudarė 
valdžios pasikeitimas Filipinuose. Naujasis 
prezidentas Rodrigo Duterte, nors ir kontro-
versiškas asmuo kitais klausimais, šiuo atve-
ju yra laikomas pragmatiku, kuriam ekono-
miniai santykiai su didžiąja kaimyne ne ma-
žiau svarbūs už verdiktą. 

Pastaruoju metu artimesnius santykius 
su Kinija puoselėja Kambodža, Tailandas 
ir net Malaizija. Kai kurios regiono šalių 

vyriausybės Kiniją laiko ne tik svarbiausia 
savo ekonomikos partnere, bet ir „drauge“, 
kuri, skirtingai nei Jungtinės Valstijos, ne-
sikiš į jų jautrius vidinius reikalus. Šios ša-
lys suvokia, kad Kinija turi didžiausią kari-
nę galią Pietų Kinijos jūroje ir elgiasi labai 
agresyviai, kai tuo tarpu JAV su sąjunginin-
kėmis karinės pajėgos čia yra sporadiškos ir 
elgiasi itin atsargiai. Be to, Amerikos ir są-
jungininkių patikimumas ir reputacija pas-
taruoju metu yra smarkiai smukę, tad jei są-
jungininkių užsienio politikoje nebus daro-
ma didelių pokyčių, didžioji dalis Pietryčių 
Azijos tikėtinai palinks į Pekino pusę. 

Manoma, kad Kinijos pagrobtas JAV po-
vandeninis dronas gali būti ankstyvas politi-
nis testas išrinktajam prezidentui Donaldui 
Trumpui. Šeštadienį Kinijos Gynybos mi-
nisterija išplatino pranešimą, kad jų kariuo-
menė gruodžio 15 d. Pietų Kinijos jūroje 

aptiko amerikiečių droną, kurį pažadėjo per-
gabenti į JAV. Toks žingsnis išprovokavo pik-
tą Trumpo atsaką, kuris savaitgalį „Twitter“ 
parašė, kad Vašingtonas turėtų atsisakyti pri-
imti droną atgal – toks atsakas demonstruo-
ja vis griežtėjančią poziciją prieš antrą pa-
gal dydį pasaulio ekonomiką. 

Lowy tarptautinės politikos instituto adjunk-
tas Aaronas Connely mano, kad šis Kinijos 
žingsnis buvo skirtas patikrinti Trumpo po-
žiūrį į JAV jūrų žvalgybos klausimą. 

„Kinai reguliariai tikrina naujų JAV admi-
nistracijų požiūrį į žvalgybą; tai vyko ir 2001, 
ir 2009 metais“, – aiškina Connelly. 

Daugelis ekspertų išreiškė nuomonę, kad šis 
epizodas gali būti Kinijos atsakas į Trumpo 
telefoninį pokalbį su Taivano prezidente arba 
jo kontroversiškus pareiškimus apie „Vienos 
Kinijos“ politiką, tačiau Connelly yra linkęs 
tikėti, kad tai iš esmės tik žvalgybos klau-
simas, nors šis įvykis ir demonstruoja, kaip 
rimtai Kinija žiūri į savo teisių Pietų Kinijos 
jūroje įtvirtinimą ir plėtrą.

Aidas.us informacinė tarnyba
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Trumpo planams grėsmę 
kelia stiprėjantis doleris

Išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo 
ambicingi planai atgaivinti eksportą, sugrą-
žinti į Jungtines Valstijas darbo vietas, bei 
padidinti naftos produkciją gali atsitrenkti 
į vieną ir tą pačią sieną: stiprėjantį JAV do-
lerį. Nuo lapkričio 8 dienos rinkimų, dole-
rio vertė pakilo 5 proc., o indeksas, stebintis 
dolerio vertę prieš kitas pagrindines pasaulio 
valiutas, pasiekė 14 metų aukštumas iškart 
po rinkimų, po to šiek tiek nukrisdamas. 

Iš dalies, dolerio stiprėjimas atspindi JAV 
ekonomikos stiprybę ir investuotojų pasiti-
kėjimą, jog Trumpas paskatins augimą, ap-
karpydamas mokesčius ir įpumpuodamas 
pinigus į kelius, tiltus ir kitą infrastruktū-
rą. Doleris gali sustiprėti dar labiau dabar, 
kai Federalinis Rezervas pakėlė savo palū-
kanų normą bei tikisi dar trijų normos didi-
nimų ateinančiais metais. Likusiame pasau-
lyje palūkanų normos vis dar siekia praktiš-
kai nulį, tad daugybė investuotojų nukreips 
savo pinigus į Jungtines Valstijas, kad gau-
tų daugiau pelno, kas dolerio vertę gali pa-
kelti dar labiau. 

Tačiau tai sukuria tam tikrą problemą: sti-
prus doleris paverčia amerikietišką ekspor-
tą brangesniu, o importą pigesniu. O tai yra 
receptas, reiškiantis dar daugiau nuostolių 
Amerikos gamintojams. Stiprus doleris taip 
pat gali priversti kai kurias tarptautines kom-
panijas perkelti savo veiklą iš JAV į kitas ša-
lis. Didesnė dolerio vertė gali lemti ir naftos 
kainų kritimą bei pakenkti Trumpo planams 
padidinti energijos produkciją. 

„Stiprus doleris apsunkins tarptautinės 
konkurencijos didinimą JAV gamybos sek-
toriuje, darbo vietų kūrime ir eksporto au-
gime“, - sako Eswaras Prasadas, Kornelio 
universiteto prekybos politikos profesorius. 

Dar prieš rinkimus palyginti stiprus doleris 
lėtino JAV eksportą praktiškai visus du pra-
ėjusius metus. Prekių ir paslaugų eksportas 
kulminaciją pasiekė 2014 m. spalį, su $200 
mlrd. pelnu. Ta suma kitų metų kovą nukrito 
iki $179 mlrd., o po to vėl kiek pakilo, šiek 
tiek susilpnėjus doleriui. Tačiau doleriui vėl 
atsigaunant ir pasiekiant naujas aukštumas 
po Trumpo pergalės, nenuostabu, kad JAV 
eksportas vėl nukrito beveik 2 proc. 

Taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, kokią 
įtaką stiprus doleris daro JAV korporacijų 

pelnui: kad ir kiek pelno amerikietiškos 
kompanijos uždirbtų užsienio valiuta, iškei-
tus į JAV dolerius ir susigrąžinus namo jis 
bus vertas mažiau. Pastarosiomis savaitėmis, 
Amerikos kompanijos, nuo „Whirlpool“ iki 
„Apple“, reiškė nepasitenkinimą dėl to, kad 
stiprus doleris sumažino jų uždarbį. 

Nešvilyje, Tenesyje veikiančios kompani-
jos „Vaughn Manufacturing“ prezidentas 
Markas Vaughnas taip pat nerimauja dėl do-
lerio sustiprėjimo prieš Meksikos pesą po 
rinkimų. Maždaug 20 proc. jo kompanijos 
įrankių verslo yra vykdoma Meksikoje, kur 
reikia konkuruoti su Kinijos ir Pietų Korėjos 
kompanijomis, nenešančiomis pabrangu-
sios valiutos naštos. „Tai mums kelia neri-
mą“, - sako jis. 

Brangstantis doleris gali paskatinti JAV 
kompanijas perkelti savo fabrikus ir darbo 
vietas į užsienį, kadangi tai paverčia užsie-
nio investicijas pigesnėmis. Kaip jau žino-
me, Trumpas prisiekė sustabdyti Amerikos 
kompanijas nuo veiklos vykdymo užjūrio 
valstybėse. Jis netgi pagrasino įvesti 35 proc. 
mokestį kompanijoms, kurios palieka šalį, o 
tada siunčia prekes atgal į Jungtines Valstijas. 

Williamas Cline‘as, Petersono tarptautinės 
ekonomikos instituto mokslinis bendradar-
bis, sako, jog jam taip pat kelia nerimą tai, 
kad stiprus doleris gali paskatinti konfliktus 
tarp JAV ir jos prekybos partnerių – panašiai, 
kaip valdant Ronaldo Reagano administraci-
jai prieš tris dešimtmečius. Nepaisant savo, 
kaip laisvosios prekybos šauklio, reputaci-
jos, Reaganas įvedė tarifus Japonijos moto-
ciklams ir puslaidininkiams, kurie prieš tai, 
dėl staigaus JAV dolerio stiprėjimo, buvo par-
davinėjami pigiau nei amerikietiškos jų alter-
natyvos. Tai pasikeitė tik po istorinio 1985-
ųjų susitikimo Niujorke, kai JAV, Japonija, 
Vokietija ir Didžioji Britanija pasiekė susi-
tarimą mažinti dolerio vertę. 

Trumpas, kuris grasino nutraukti visas JAV 
prekybos sutartis ir įvesti tarifus Meksikai 
bei Japonijai, gali būti dar greitesnis su sank-
cijų įvedimu prekybos partnerėms, tokiu 
būdu galimai įžiebiant pasaulinį prekybos 
karą. Prieš rinkimus Petersono instituto at-
likta analizė parodė, kad JAV tokiu atveju 
gali netekti beveik 4,8 mln. darbo vietų.

Aidas.us informacinė tarnyba

Optimistinė žinia studentams

Federalinio Rezervo pirmininkė Janet 
Yellen pirmadienį pasakė, kad koledžą bai-
giantys jaunuoliai įžengia į stipriausią dar-
bo rinką per kone dešimtmetį, o jų išsilavi-
nimas yra svarbesnis nei bet kada anksčiau. 
Yellen teigimu, tokie darbo rinkos pokyčiai, 
kaip globalizacija ir technologijų aušra, reiš-
kia, kad sėkminga karjera yra praktiškai ne-
atsiejama nuo aukštojo išsilavinimo. 

„Tie rinkos dalyviai, kurie yra įgiję aukš-
tąjį išsilavinimą, turi daugiau galimybių su-
sirasti darbą, išsaugoti darbą, turėti didesnį 
pasitenkinimą užimamomis pareigomis, bei 
užsidirbti didesnį atlyginimą“, - sakė FED 
pirmininkė, kalbėdama per diplomų įtei-
kimo ceremoniją Baltimorės universitete. 

Jos teigimu, aukštąjį išsilavinimą turinčių 
asmenų kasmetinės pajamos praėjusiais me-
tais buvo vidutiniškai 70 proc. aukštesnės 
nei tų, kurie yra baigę tik vidurinę mokyklą. 

1980-aisiais tas skirtumas siekė vos 20 pro-
centų, pažymėjo Yellen.

Ji taip pat sakė, kad auganti paklausa žmo-
nių su koledžo ar universiteto išsilavinimu at-
spindi didesnį technologinių įgūdžių porei-
kį bei rodo globalizacijos įtaką ekonomikai. 
Jos teigimu, šios tendencijos ir toliau tęsis. 

„Sėkmė ir toliau bus susieta su išsilavini-
mu, iš dalies dėl to, kad geras išsilavinimas 
padidina žmogaus gebėjimą prisitaikyti prie 
besikeičiančios ekonomikos“, - sakė ji. 

Savo kalboje Yellen neužsiminė apie FED 
palūkanų normos politiką. Primename, kad 
Federalinis rezervas praėjusią savaitę padi-
dino savo palūkanų normą 0,25 proc. Tai 
buvo pirmas toks palūkanų normos didi-
nimas per šiuos metus. FED taip pat pasi-
dalijo prognozėmis, jog 2017-aisiais palū-
kanų norma bus didinama dar tris kartus. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Janet Yellen sako kalbą Baltimorės universitete

Darbo vietos su didžiausiais 
šventiniais priedais

Galvojate 2017-aisiais pakeisti darbą? 
Tuomet apsvarstykite galimybę įsidarbin-
ti investicinės bankininkystės sektoriuje. 
Pasirodo, su investicijomis dirbantys ban-
kininkai į namus per šventes parsineša iki 
$100,000, arba didžiausią sumą metų pabai-
goje išmokamų šventinių priedų, atskleidė 
nauja portalo „LinkedIn“ analizė, nagrinėjusi 
karjeros šakas, kurios darbuotojams išmokė-
jo didžiausius metinius priedus 2016-aisiais. 

Po bankininkų seka chirurgai, kurie metų 
pabaigoje vidutiniškai gauna $60,000 sie-
kiančius priedus, bei radiologai, kuriems 
šventiniu laikotarpiu išmokama $47,500. Top 
penketuką baigia investicinės bankininkys-
tės analitikai, gaunantys $45,000 priedus, ir 
greitosios pagalbos vyriausieji gydytojai, už-
dirbantys papildomus $40,000. 

Na, o jeigu šiame sąraše nėra jūsų specia-
lybės, nesijaudinkite: analizė taip pat paro-
dė, kad 75 proc. visų kompanijų planuoja 
šiais metais išmokėti priedus darbuotojams. 

Vertinant karjeras taip pat paaiškėjo, kad 
energetikos ir kalnakasybos sektoriai vi-
siems savo darbuotojams išmokėjo dau-
giausiai šventinių priedų, kurie vidutiniš-
kai siekė po maždaug $10,000. Po jų sekė 
techninės įrangos ir interneto sektoriai, ku-
rie darbuotojams metų pabaigoje išmokėjo 

maždaug po $9,000 papildomų pinigų, bei 
programinės įrangos ir IT paslaugų sekto-
riai, pradžiuginę darbuotojus vidutiniškai 
$8,000 vertės čekiais. 

Vis dėlto, daugumai mūsų pasisekė mažiau 
nei daugiausiai uždirbantiesiems. „LinkedIn“ 
skaičiavimais, vidutinė šventinė premija 
JAV siekia $5,225, arba 7 proc. darbuoto-
jų vidutinių kasmetinių pajamų. O kai ku-
rių kitų organizacijų skaičiavimais, tas skai-
čius gali būti dar mažesnis. Štai 2015 m. at-
likta „Accounting Principals“ apklausa pa-
rodė, kad vidutiniai kompanijų išmokami 
priedai darbuotojams siekia $858, ir tik 21 
proc. priedų yra didesni nei $1,000.

Aidas.us informacinė tarnyba
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Paskutinis 
Obamos pasispardymas 

Politikos pasaulio dėmesys yra sutelktas į kie-
kvieną išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo 
sprendimą, tačiau labai tikėtina, kad per pa-
skutines savo prezidentavimo savaites Barackas 
Obama atliks kelis dėmesio vertus žingsnius. 

Paskutiniaisiais metais poste prezidentai, ku-
riems jau nebereikia visko taip kruopščiai po-
litiškai pasverti, yra padarę stebėtinų dalykų. 
Billas Clintonas ir George’as H.W. Bushas šoki-
ravo visus paskutinę minutę suteiktomis malo-
nėmis, o Jimmy Carteris siekė skubiai užbaig-
ti derybas dėl Įkaitų su Iranu. 

Aišku, kai kurie Obamai svarbūs dalykai 
yra neįmanomi – tokie kaip balsavimas dėl 
nominanto į Aukščiausiąjį Teismą Merricko 
Garlando ar Ramiojo vandenyno partnerys-
tės sutarties užbaigimas. Štai dar 5 kiti daly-
kai, kuriuos Obama bandys užbaigti iki sau-
sio 20 paliks postą. 

Atsakas rusų programišiams. Rusų progra-
mišių ataka prieš JAV politines organizacijas 
po rinkimų šoktelėjo į Obamos prioritetų są-
rašo viršų. Prieš porą savaičių CŽV atskleidė, 
jog nustatė rusų įsikišimą į Amerikos rinki-
mus, siekiant padėto Donaldu Trumpui laimėti 
– o tai pasėjo abejones demokratijos procesu. 
Jausdamas didžiulį spaudimą iš Kongreso de-
mokratų, Obama nurodė žvalgybos bendruo-
menei užbaigti pilną ataskaitą dėl Rusijos ry-
šių su rinkimais. Tikimasi, kad ataskaita bus 
perduota Kongresui dar iki Obamos kaden-
cijos pabaigos, tačiau neaišku, kokia jos dalis 
bus paviešinta. Obama taip pat žada už šį po-
elgį su Rusija atsiteisti, o dauguma kritikų ti-
kina, kad tai jau seniai reikėjo padaryti.

Abu Obamos žingsniai tikėtinai supykdys 
Trumpą, kuris numojo ranka į CŽV pareiš-
kimu ir pavadino tai nevykusiais bandymais 
pakirsti jo pergalės legitimumą. Įtampa tarp 
Baltųjų rūmų ir Trumpo komandų ir taip di-
džiulė, tad neramu, jog ji gali dar sustiprėti. 

Malonės ir bausmės sušvelninimai. 
Tikimasi, kad iki kadencijos pabaigos Obama 
paskelbs apie bausmės sušvelninimus didelėms 
grupėms kalinčių už nesmurtinius su narko-
tikais susijusius pažeidimus. Prezidentas jau 
yra sutrumpinęs bausmes daugiau nei 1000 
federalinių kalinių – daugiau nei 11 ankstes-
nių prezidentų drauge sudėjus – tačiau jis jau-
čia spaudimą iš kriminalinės reformos šalinin-
kų daryti tai dar didesniais tempais. Pastarieji 
baiminasi, kad griežtų pažiūrų Trumpas apri-
bos arba panaikins Obamos 2014 metų inicia-
tyvą, kuria siekiama trumpinti bausmes (ku-
rias jie laiko drakoniškomis) už prasižengi-
mus, susijusius su narkotikais. 

Nors dosnus švelnindamas bausmes, Obama 
per daugiau nei 7 metus poste suteikė vos 70 
malonių. Ir nors spėliojama dėl galimų malo-
nių šnipinėjimu kaltinamiems buvusiam NSA 
kontraktininkui Edwardui Snowdenui ir JAV 
armijos karei Chelsea Manning, Obama sakė, 
kad tai mažai tikėtina. 

„Vidurnakčio“ nuostatai. Federalinės agen-
tūros skuba užbaigti krūvą paskutinės minu-
tės taisyklių ir nuostatų. Tai yra paskutinė pre-
zidento galimybė įtvirtinti tam tikras politi-
kas visose srityse, nuo aplinkosaugos iki imi-
gracijos ir sveikatos apsaugos, nors Trumpas 
ir pažadėjo panaikinti daugumą Obamo pri-
imtų sprendimų. 

Vien šią savaitę administracija užbaigė ilgai 
lauktą nutarimą, draudžiantį valstijoms nu-
traukti „Planned Parenthood“ finansavimą. 
Šalies saugumo departamentas taip pat skuba 
užbaigti nuostatą, dėl kurio užsienio verslinin-
kams bus lengviau likti šalyje. Obama taip pat 
gali imti žingsnių apsaugoti daugiau federali-
nės žemės ir vandens telkinių, taip tęsdamas 
aplinkosaugos klausimų sprendimą. 

Guantanamo įlanka. Nuo pirmosios dienos 
poste Obama siekė uždaryti Guantanamo ka-
lėjimą – didžiulę dėmę ant Amerikos tarptau-
tinės reputacijos, – tačiau diplomatinės pro-
blemos ir opozicija Kongrese jam neleido to 
padaryti. 

Vietoj to, Obama siekė sumažinti šio kalė-
jimo populiaciją perkeldamas kalinius užjū-
rin. Jam tapus prezidentu, Gitmo kalėjo 241 
žmogus, o šiandien lieka vos 59. Pasak Baltųjų 
rūmų atstovės, šis procesas bus tęsiamas kiek 
įmanoma iki sausio 20-osios. 

Izraelio-Palestinos konfliktas. Šis gin-
čas patenka į Obamos nebaigtų reikalų są-
rašą (kaip nutiko ištisoms jo pirmtakų kar-
toms). 2009-aisiais Obama vylėsi pertvarky-
ti Vidurio Rytus, įskaitant Palestinos valstijos 
šalia Izraelio sukūrimą. Tačiau po daugiau nei 
7 metų taikos perspektyva yra menkesnė nei 
mažiausiai pastaruosius 10 metų. 

Dvi atskiros JAV rengiamos derybos buvo 
bevaisės. Prezidento ir Izraelio ministro pir-
mininko Benjamino Netanyahu santykiai vis 
prastėjo, nesutariant dėl Izraelio gyvenviečių 
statybų Vakariniame krante ir branduolinio 
susitarimo su Iranu. Dėl vidinių nesutarimų 
smarkiai susilpnėjo Palestinos valdžia. 

Siekiant išeiti iš aklavietės Obama svarstė ma-
žai tikėtiną galimybę priversti izraelitus ir pa-
lestiniečius susėsti prie derybų stalo, palaikant 
JT taikos plano rezoliuciją arba pateikti savo 
paties planą, tačiau neaišku, ar jis nuspręs im-
tis tokių drastiškų priemonių.

Aidas.us informacinė tarnyba

Barackas Obama

Trumpas panaikins 
sankcijas Rusijai?

Dėl Ukrainos krizės Jungtinės Valstijos iš-
plėtė sankcijas Rusijos bendrovėms ir vers-
lininkams. JAV finansų departamentas pra-
nešė, kad sankcijos bus taikomos iš viso sep-
tyniems bankų vadovams ir verslininkams, 
tarp jų – banko „Rosija“ bei jo filialų „ABR 
Management“ ir „Sobibank“ atstovams. Į 
sankcionuojamų bendrovių sąrašą taip pat 
įtrauktos kelios statybos įmonės bei gele-
žinkelio ir laivybos kompanijos, veikian-
čios Maskvos aneksuotame Krymo pusia-
salyje. Be to, du laivai deklaruoti kaip „įšal-
dytas turtas“. 

Dėl Ukrainos krizės ekonomines sank-
cijas Rusijai paskelbė ir Europos Sąjunga. 
Pirmadienį Bendrija baudžiamąsias prie-
mones pratęsė dar šešiems mėnesiams. Ir 
JAV, ir ES sankcijomis siekia daryti spaudi-
mą Rusijos vadovybei, kad ši visiškai įgy-
vendintų Minsko taikos susitarimą. Maskva 
konflikte remia prorusiškus separatistus, ku-
rie Rytų Ukrainoje kovoja su vyriausybinė-
mis pajėgomis.

Šis sprendimas pabrėžia priešišką JAV po-
ziciją dėl Rusijos įvykdytos Krymo anek-
sijos, pareiškė Finansų departamentas. 
Sprendimas dėl sankcijų išplėtimo priim-
tas likus mėnesiui iki naujojo prezidento 
Donaldo Trumpo inauguracijos. Prie ša-
lies vairo stojus milijardieriui, JAV kur-
sas Rusijos atžvilgiu veikiausiai taps drau-
giškesnis. Netgi gali būti, kad vadovaujant 
Trumpui sankcijos Maskvai bus atšauktos. 

Iš tiesų tai, kas vos prieš kelis mėnesius 
buvo sunkiai įsivaizduojama – JAV sank-
cijų Rusijai atšaukimas – dabar ekonomis-
tams atrodo labiausiai tikėtinas scenarijus. 
Bent jau taip rodo „Bloomberg“ atlikta in-
vestuotojų apklausa.

55 % apklausos respondentų prognozuoja, 
kad per artimiausius 12 mėnesių JAV pradės 
švelninti sankcijas Rusijai, įvestas dėl agresi-
jos Ukrainoje. Taip manančiųjų nuo spalio 
mėnesio padaugėjo 10 %. Apklausos daly-
viai taip pat mano, kad ribojimų panaikini-
mas Rusijos ekonomikos augimą kitais me-
tais sustiprintų 0,2 %, o 2018 m. – 0,5 %.

Donaldo Trumpo išrinkimas JAV prezi-
dentu lapkritį kursto spėliones dėl esminių 
Vašingtono politikos pokyčių. Nors išrink-
tasis prezidentas neįvardijo, kaip konkrečiai 
jis ketina taisyti santykius su Rusija, tačiau 
jo administracijos vadovas šį mėnesį nepa-
tvirtino, kad sankcijos bus išsaugotos.

Europos Sąjunga šią savaitę pratęsė savo 
ekonomines sankcijas Rusijai dar šešiems 
mėnesiams. O JAV Iždo departamentas pir-
madienį į jau esamus sankcijų sąrašus įtrau-
kė daugiau Rusijos asmenų ir bendrovių, pri-
mena „Bloomberg“.

„Vis dar apylygiai šansai, ar JAV lengvai pa-
naikins sankcijas, kol ES šį žingsnį atidėlios, 
bet kryptis vis tik – į sankcijų švelninimą ar 

bent jau jų neplėtimą“, – sako Rachel Zemba, 
Niujorke įsikūrusios investicijų bendrovės 
4CAST-RGE analitikė.

Trumpas Rusijos prezidentą Vladimirą 
Putiną yra pavadinęs geresniu lyderiu nei 
Barackas Obama, taip pat kalbėjo, kad ti-
kėtinai svarstys, ar pripažinti Krymą Rusijai 
bei naikinti sankcijas. Nors ir sklandant įta-
rimams, kad Rusija šiemet prisidėjo prie 
respublikonų kandidato pergalės JAV rin-
kimuose, Trumpas ėmėsi iniciatyvos į savo 
komandą pritraukti asmenų, artimai ben-
dradarbiaujančių su Kremliumi. Tarp jų – 
Michaelas Flynnas, išrinktojo prezidento pa-
tarėjas nacionalinio saugumo reikalais, ir 
Rexas Tillersonas, kandidatas tapti valsty-
bės sekretoriumi.

O štai aukšti Rusijos pareigūnai ir banki-
ninkai mano, kad palengvėjimas – ranka pa-
siekiamas. Andrejus Kostinas, Rusijos vals-
tybės valdomo skolintojo „VTB Group“ vyk-
domasis vadovas, yra pareiškęs, jog Trumpo 
pergalė reiškia, jog sankcijos bus sušvelnin-
tos arba apskritai panaikintos.

„Citigroup“ prognozavo, kad ženklus JAV 
pozicijos švelnėjimas Rusijos atžvilgiu yra 
tikėtinas po Trumpo pergalės. Didėjantį in-
vestuotojų pasitikėjimą rodo rublio kurso 
augimas – šiemet JAV dolerio atžvilgiu jis 
kilo daugiau nei 20 %.

Po to, kai jis sausio 20-ąją prisieks kaip 
45-asis JAV prezidentas, Trumpas turės še-
šias savaites apsispręsti dėl sankcijų Rusijai 
likimo. Jos gali būti atšauktos be Kongreso 
pritarimo. Kai kurios JAV taikomos sank-
cijos – kelionių ribojimai asmenims, tikė-
tina, prisidėjusiems prie krizės Ukrainoje 
kurstymo, ir jų turto įšaldymas. Tačiau di-
džiausios įtakos turi didžiausioms Rusijos 
kompanijoms įvesti prieigos prie tarptauti-
nių kapitalo rinkų ribojimai. Tarp šių ben-
drovių – ir didžiausia Rusijos naftos kom-
panija „Rosneft“ bei didžiausias skolinto-
jas „Sberbank“.

Aidas.us informacinė tarnyba

Donaldas Trumpas
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McGrath Lexus
of Westmont 

We treat each customer
as we would a guest in our own home

Padėsime gauti �nansavimą!

McGrath Lexus of Westmont
500 East Ogden Avenue Westmont IL 60559 US 
Sales (800) 773-3163 • Service (800) 796-8741
Parts (800) 796-8741 (630) 379-2502

Jūsų pardavimų konsultantas LUKAS POSKA
kalbu lietuviškai ir angliškai

RINKITĖS IŠ DAUGIAU
NEI 400 AUTOMOBILIŲ

GALIMAS
FINANSAVIMAS

JOKIŲ KOMPROMISŲ -
SU MCGRATH LEXUS

OF WESTMONT
PRABANGA YRA PRIEINAMA

JOKIŲ KOMPROMISŲ -
SU MCGRATH LEXUS

OF WESTMONT
PRABANGA YRA PRIEINAMA

0.9 %

Galioja tik tam tikriems 2017 metų modeliams, per LFS, patvirtinto kreditingumo klientams, iki 60 mėnesių. Pasiūlymas galioja iki 11/30/2016.

*

Lukas padės jums nuo A iki Z - 
nuo naujo (ar naudoto) 

automobilio išsirinkimo iki 
�nansavimo ir eksploatacijos

XADO alyva nanotechnologijų dėka kompensuoja variklio nusidėvėjimą ir jį atkuria metalo 
keramikos sluoksniu, kuris susiformuoja ant trinties vietų. 

Tai smarkiai prailgina variklio tarnavimo laiką ir jo eksploatacijos patikimumą. 
Tinka bet kokioms transporto priemonėms. Ypatingai rekomenduojama smarkiai 

eksploatuojamiems automobiliams ir su dideliais krūviais dirbantiems sunkvežimiams.

Alyva XADO Atomic Oil
AUKŠČIAUSIO LYGIO VARIKLIO APSAUGA SU UŽPATENTUOTU REVITALIZANTU

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

FULL SYNTHETIC

220 U.S. Quarts
55 U.S. Gallon
208 Liter 

   Sale starts January 2017
 PRICE

     $450
 

Made in the USA
Art. ХА 23373

PERFORMANCE LEVEL: 

SAE 5W-30, API SN/GF-5, 
ACEA A1/B1 & A5/B5, GM 6094M, 
Chrysler MS6395M, Ford WSS 
M2C945-A, M2C930-A, 
GM 6094M and GM dexos1™.

Made n Holland

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

FULL SYNTHETIC

220 U.S. Quarts
55 U.S. Gallon
208 Liter 

PERFORMANCE LEVEL: 

SAE 5W-20, API SN/GF-5, 
ACEA A1/B1 & A5/B5, 
GM 6094M, Chrysler MS6395M, 
Ford WSS M2C945-A, M2C930-A, 
GM 6094M and GM dexos1™.

• 
 SM

AR
T NANOTECHNOLOGY

 •

F O R Y O U R CAR

ceramic-metal
TREATMENT

SUPER
PROTECTION

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

FULL SYNTHETIC

• 
 SM

AR
T NANOTECHNOLOGY

 •

F O R Y O U R CAR

ceramic-metal
TREATMENT

SUPER
PROTECTION

220 U.S. Quarts
55 U.S. Gallon
208 Liter 

Art. ХА 23377

PERFORMANCE LEVEL: 

SAE 0W-20, API SN/GF-5, 
ACEA A1/B1 & A5/B5, 
GM 6094M, Chrysler MS6395M, 
Ford WSS M2C945-A, M2C930-A, 
GM 6094M and GM dexos1™.

  

     

• 
M

AR
T NANOTECHNOLOGY

 •

F O R Y O U R CAR

ceramic-metal
TREATMENT

SUPER
PROTECTION

XADO.us
1207 Remington Rd #106

Schaumburg,
IL 60173

(224) 616-8217
(847) 991-1142

Sale starts January 2017
PRICE

$450
Sale starts January 2017

PRICE

$490
WWW.XADO.US

TEL:  224 616 82 17 Made in USA
WWW.XADO.US

TEL:  224 616 82 17 Made in USA
WWW.XADO.US

TEL:  224 616 82 17 Made in USA

www.xado.us
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Po ambasadoriaus nužudymo 

– naujas aljansas

Rusija ir Turkija antradienį paskelbė vie-
nijančios frontą kovoje su terorizmu ir pa-
tvirtino, kad netikėtas Rusijos ambasado-
riaus nužudymas Ankaroje neturės jokios 
įtakos dvišaliams santykiams ar bendradar-
biavimui dėl Sirijos. 

Turkijos užsienio ir gynybos ministrai 
Maskvoje susitiko su savo kolegomis iš 
Rusijos ir Irano, kur visų trijų šalių atsto-
vai susitarė kurti naują planą, kaip išspręs-
ti Sirijoje besitęsiantį konfliktą. 

Andrejaus Karlovo palaikai buvo parskrai-
dinti atgal į Maskvą po pagerbimo ceremo-
nijos Ankaros oro uoste, kurioje dalyvavo 
aukšto rango Turkijos pareigūnai. Turkijoje 
buvo apklausti ir ambasadorių nušovusio ne 
tarnybos metu buvusio 22-ejų metų amžiaus 
riaušių policininko Mevluto Merto Altınto 
tėvai, sesuo, kambariokas, bei dar du kiti 
artimieji. Beveik dvidešimt rusų pareigū-
nų taip pat atvyko į šalį vykdyti jungtinio 
nužudymo tyrimo. 

Į Karlovą ginkluotas užpuolikas šovė kelis 
kartus, jam dalyvaujant pirmadienio vakarą 
surengtoje fotografijų parodoje vienoje meno 
galerijoje Turkijos sostinėje. Nusikaltimo 
vietoje Altıntą vėliau nukovė policininkai.

Nors iš pradžių buvo nerimaujama, kad 
šis incidentas gali ir vėl įžiebti pražūtingą 
dvišalių santykių grimzdimo į krizę spira-
lę, panašią į tą, kurią pasaulis stebėjo, kai 
Turkija pašovė jos oro erdvę galimai pažei-
dusį Rusijos naikintuvą 2015-ųjų pabaigo-
je, abiejų šalių atstovai greitai patikino siek-
siantys glaudaus bendradarbiavimo tiriant 
šią ataką. Rusija ir Turkija taip pat pabrėžė 
dėsiančios bendras pajėgas į krizės Sirijoje 
sprendimą bei kovą su terorizmu. 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pa-
vadino ambasadoriaus nužudymą „provo-
kacija“, kuria buvo siekiama pakenkti abie-
jų šalių santykiams ir Turkijos bei Rusijos 
pastangoms išspręsti konfliktą Sirijoje. „Į tai 
gali būti tik vienas atsakymas: kovos prieš 
terorizmą stiprinimas, o banditai tai pajus 
savo kailiu“, - kalbėjo Rusijos lyderis. 

Tuo tarpu Turkijos užsienio reikalų mi-
nistras Mevlütas Çavuşoğlu atidavė pagar-
bą Karlovui Maskvoje surengtoje ceremo-
nijoje ir sakė: „Abi pusės supranta, kad šis 

žemas aktas nepakenks mūsų santykiams, ir 
mes darysime viską, kad tai užtikrintume.“ 

Turkijos pareigūnų manymu, Altıntas tu-
rėjo ryšių su Fethullah Güleno vadovaujamu 
judėjimu. Gülenas yra JAV gyvenantis tur-
kų dvasininkas, kurio grupė, pasak Turkijos, 
slypi už liepos mėnesį sužlugdyto pasikėsi-
nimo nuversti Turkijos vyriausybę. 

„Tyrimas tęsiasi, bet turima informacija 
rodo, kad verta pasigilinti į užpuoliko ryšius 
su gulenistais“, - sakė vienas aukšto rango 
Turkijos vyriausybės pareigūnas.

Savo ruožtu, Gülenas išplatino pranešimą, 
kuriame neigia bet kokius ryšius su išpuoliu. 

„Stipriausiais įmanomais žodžiais smerkiu 
šį baisų teroro aktą, - sakė jis. – Joks teroris-
tinis aktas negali būti pateisinamas, kad ir 
kas jį atliktų, ir kad ir koks būtų jo tikslas.“

Turkijos vidaus reikalų ministerija atsklei-
dė, kad Altıntas buvo Ankaros riaušių poli-
cijos pareigūnas, gimęs 1994 m. ir policinin-
ku dirbęs praėjusius 2,5 metų. Nepavykusio 
valstybės perversmo metu liepos mėnesį jis 
dirbo neramiame Dijarbakyro mieste. Keli 
su tyrėjais bendravę jo grupiokai sakė, kad 
Altıntas simpatizavo Gülenui, o du jam re-
komendacinius laiškus prieš stojant į polici-
jos akademiją parašę pareigūnai vėliau buvo 
atleisti dėl galimų ryšių su Güleno judėjimu. 
Vis dėlto, nėra jokių įrodymų, kad jis tikrai 
buvo susijęs su dvasininku, o skeptikai at-
kreipia dėmesį, jog Turkijos vyriausybė yra 
suinteresuota vaizduoti žudiką kaip savo pa-
grindinio priešininko pasekėją. 

Nužudymo metu padarytoje filmuotoje 
medžiagoje matyti, kaip civilio drabužiais 
apsirengęs užpuolikas ramiai stovi už amba-
sadoriaus, o tada išsitraukia ginklą ir surinka 
„Allahu Akbar“. Teismo medicinos eksperti-
zė atskleidė, kad Altintas savo ginklą – stan-
dartinį NATO 9 mm kalibro pistoletą – iššo-
vė 11 kartų, nepataikydamas tik du kartus. 
Po to, jis turkiškai suriko – „Nepamirškite 
Alepo, nepamirškite Sirijos.“

Nors Rusijos pareigūnai tiesiogiai Güleno 
judėjimo neminėjo, jų teigimu, ataką įvykdy-
ti įsakė neįvardintos „tamsios jėgos“, suinte-
resuotos Rusijos ir Turkijos tarpusavio san-
tykių ir Sirijos taikos proceso sužlugdymu.

Aidas.us informacinė tarnyba

Smogas Kinijoje 
iš namų varo tūkstančius 

Dešimtys tūkstančių „smogo pabėgėlių“ 
buvo priversti trauktis iš užterštos Kinijos 
šiaurinės dalies po to, kai šaliai smogė nau-
jausia „oro apokalipsė“, po tankiu nuodin-
gų dūmų debesiu įkalinusi beveik pusę mi-
lijardo žmonių.

Daugybė žmonių Kinijos šiaurinėje ir cen-
trinėje dalyje gyvena taip vadinamojo „rau-
donojo lygio“ taršos pavojuje nuo praėjusio 
penktadienio, po to, kai pavojingas teršalų 
„kokteilis“ užtemdė dangų geltonos ir juo-
dos spalvos rūku. 

Aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“ 
praneša, kad nuo taršos kenčiančios po-
puliacijos dalis yra lygi sudėjus visus JAV, 
Kanados ir Meksikos gyventojus, bei prie jų 
pridėjus dar maždaug 460 mln. žmonių. Visi 
jie pastarosiomis dienomis yra priversti kvė-
puoti pavojingais teršalais ir tankiu smogu.

Lauri Myllyvirta, Pekine dirbantis 
„Greenpeace“ aktyvistas, sako, kad bandy-
damas apsaugoti savo plaučius nuo pavojin-
gų dūmų, jis vengia eiti į lauką, bei naudoja 
oro filtrus ir pramoninę kaukę, „dėl kurios 
tampu panašus į Dartą Veiderį“. 

„Tiesiog bandai apsisaugoti nuo oro kaip 
įmanoma labiau“, - teigia Myllyvirta, anglies 
kasybos ir oro taršos ekspertas. 

Na, o tie Kinijos gyventojai, kurie turi gali-
mybę tą padaryti, pasirinko bėgti toliau nuo 
teršalų. Pasak šalies žiniasklaidos, reisai į kai 
kuriuos neužterštus regionus buvo perpil-
dyti būtent dėl smogo. Pagrindinė Kinijos 
internetinė kelionių agentūra „Ctrip“ pro-
gnozuoja, kad iš viso šį mėnesį mažiausiai 
150 000 keliautojų vyks į užsienį, bandyda-
mi pabėgti nuo kenksmingo oro. Tarp po-
puliariausių kelionių krypčių yra Australija, 
Indonezija, Japonija ir Maldyvų salos. 

Jiang Aoshuang, viena iš Pekino „smogo 
pabėgėlių“, valstybiniam laikraščiui „Global 
Times“ sakė išvykusi iš miesto kartu su vyru 
ir 10-mečiu sūnumi, siekiant apsaugoti plau-
čius. Jos šeima pasirinko atostogas Čongli 
slidinėjimo kurorte, esančiame maždaug už 
trijų valandų į šiaurės vakarus nuo sostinės, 
o atvykę ten, jie rado šimtus kitų tokių pa-
bėgėlių, ieškančių tyro oro. „Jausmas buvo 
tikrai panašus kaip pabėgėlių stovykloje“, - 
cituojama ji. 

Kita „pabėgėlė“ Yang Xinglin, kuri taip pat 
atostogauja Čongli, sakė pasiprašiusi atos-
togų nuo darbo valstybinėje nekilnojamo 
turto agentūroje, kad jai nereiktų kvėpuo-
ti smogu. „Klausiate, kodėl palikau Pekiną? 
Nes dar noriu gyventi“, - sakė 27-erių mote-
ris, pakalbinta britų leidinio :The Guardian“. 

Emma Zhang, dar viena „smogo pabėgė-
lė“, leidiniui „South China Morning Post“ 
papasakojo, kad ji su savo mažamečiu sū-
numi iškeitė jų namus vakariniame Čengdu 
mieste, kuriame taip pat fiksuojama itin pa-
vojinga oro tarša, į viešbutį nuosaikaus kli-
mato pietvakarinėje Junanio provincijoje. 
„Pagaliau išvydau mėlyną dangų. Tai buvo 
nuostabu!“, - sakė ji. 

Tačiau pabėgti iš pavojaus zonos lengva 
buvo toli gražu ne visiems Kinijos aplinko-
saugos krizės pabėgėliams. „China Daily“ 
praneša, kad smogas suparalyžiavo oro 
uostus Pekine ir visoje šalies šiaurėje, ypač 
tokiuose pramoniniuose miestuose kaip 
Tiandzinas ir Šidziadžuangas, paversda-
mas keliones praktiškai neįmanomomis. 
Pekino vidinius skrydžius organizuojantis 
Nanjuanio oro uostas antradienį jau atšaukė 
visus reisus, o Pekino tarptautinis oro uostas 
atšaukė mažiausiai 273 skrydžius. 

„Greenpeace“ aktyvistas Myllyvirta tei-
gia, kad jo atstovaujama organizacija žie-
mos smogo krizę prognozavo dar liepos mė-
nesį, kuomet pastebėjo, kad vyriausybė pum-
puoja lėšas į itin orą teršiančias pramonės ša-
kas, tokias kaip cemento ir plieno pramonė.  

„Iš esmės, nutiko taip, kad pakilus plieno 
kainai, vyriausybė pradėjo vykdyti milži-
nišką eilę statybos projektų, kad stimuliuo-
tų ekonomiką“, - sako jis. 

Vienas tokių veiksmų padarinys ir buvo 
tas, kad daugybė mažesnių, prastai regla-
mentuojamų plieno gamintojų „pasileido 
nuo pavadžio“, kas ir lėmė padidėjusias emi-
sijas, kurios dabar užtemdė dangų virš vi-
sos šiaurės Kinijos. 

„Dabar žmonės mąsto, kaip pabėgti, o 
kompanijos skundžiasi, kaip sunku užver-
buoti kvalifikuotus darbuotojus atvykti pas 
jas dirbti, - sako Myllyvirta. – Žmonės neno-
ri gyventi vietose su siaubingai užterštu oru.“

Aidas.us informacinė tarnyba

Smogas Kinijoje 
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Paskubėkite susitvarkyti 
dokumentus ir šventes 
sutikite be PSD skolų

Artėja gražiausio metų šventės, kurias 
norisi sutikti ramiai, be papildomų rūpes-
čių ar nemalonumų. Ne tik iki metų pabai-
gos liko vos savaitė. Tiek pat liko ir laiko, 
per kurį dar galima deklaruoti išvykimą iš 
Lietuvos, pateikiant gyventojo pajamų mo-
kesčio deklaraciją už praėjusį laikotarpį, ir 
tokiu būdu išvengti privalomojo sveikatos 
draudimo (PSD) įmokų įsiskolinimo, susi-
kaupusio per šiuos metus.

Nuo 2017-ųjų sausio „Sodra“, sudarydama 
PSD skolininkų sąrašus ir vykdydama pri-
verstinį skolų išieškojimą už 2016 metus, va-
dovausis tik tomis deklaracijomis, kurios bus 
pateiktos Gyventojų registrui. Deklaravus iš-
vykimą šiuo būdu, įmokos už praėjusį lai-
kotarpį galės būti perskaičiuotos ir įsiskoli-
nimas panaikintas tik pristačius draustumą 
kitoje šalyje įrodančius dokumentus, išduo-
tus atitinkamos tos šalies institucijos. Taigi, 
paskubėti tikrai verta.

„Žmonės, dirbantys užsienyje ir ten mo-
kantys socialinio draudimo mokesčius, 
dar gali suspėti susitvarkyti dokumentus 
ir išvengti skolos išieškojimo Lietuvoje. 
Neturėdami deklaracijų iš VMI ir Gyventojų 
registro, toliau fiksuosime, kad žmogus gy-
vena Lietuvoje ir skaičiuosim jam PSD įmo-
kas. Kviečiame susitvarkyti – šiek tiek skirto 
laiko padės išvengti papildomų rūpesčių ir 
nepatogumų ateityje“, – ragina „Sodros“ di-
rektoriaus pavaduotojas Ježy Miskis.

„Sodra“ primena, kad kiekvienas Lietuvos 
pilietis, išvykdamas iš Lietuvos ilgesniam nei 
6 mėnesių laikotarpiui, privalo tai deklaruo-
ti. Pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją 
galima įvairiais būdais: seniūnijoje, savival-
dybėje, Lietuvos diplomatinėje atstovybėje 
užsienyje ar internetu. Ši deklaracija įsiga-
lioja nuo jos pateikimo dienos, ir ja vado-
vaujantis nutraukiamas privalomų mokes-
čių skaičiavimas.

„Tačiau šiais metais „Sodra“ dar taiko išly-
gą – spręsdama dėl PSD mokesčio skaičia-
vimo atsižvelgia ir į Valstybinės mokesčių 
inspekcijos teikiamą informaciją – gyven-
tojų pajamų mokesčio deklaracijos formą 
GPM308, kurioje nurodyta, jog ją pateikia 
galutinai iš Lietuvos išvykstantis asmuo. Ši 
deklaracija gali būti pildoma ar tikslinama 
už pastaruosius penkerius metus, taigi, iš-
vykimas deklaruojamas atgaline data. Tokia 
deklaracija suteikia galimybę „Sodrai“ stab-
dyti PSD įmokų skaičiavimą ir perskaičiuo-
ti susidariusią skolą ar ją iš viso panaikinti“, 
– aiškino J. Miskis.

Kita galimybė perskaičiuoti susidariusią 
skolą – pateikti „Sodros“ teritoriniam sky-
riui šalies, kurioje dirbama, institucijos, 
koordinuojančios socialinį draudimą, iš-
duotą pažymą apie draustumą. Kurį būdą 

žmogus bepasirinktų, pateikti deklaraciją 
Gyventojų registrui yra būtina, nes priešin-
gu atveju kitais metais PSD įmokos vėl bus 
skaičiuojamos.

Kas yra PSD? Privalomasis sveikatos drau-
dimas (PSD) yra valstybinė sistema, garan-
tuojanti apdraustiesiems sveikatos priežiū-
ros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteik-
tas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos 
priemones kompensavimą.

Ar turiu mokėti PSD įmokas savarankiš-
kai? Taip, jei nevykdote jokios oficialios eko-
nominės veiklos, negaunate pajamų iš dar-
bo santykių ir nesate draudžiamas valstybės 
lėšomis (pensininkas, studentas, moksleivis, 
Darbo biržoje registruotas bedarbis ir pan.).

Ar turiu mokėti PSD įmokas, jei gyvenu 
ir dirbu kitoje šalyje? Taip, jei iš Lietuvos 
išvykote ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui 
ir savo išvykimo nedeklaravote Gyventojų 
registrui arba Valstybinei mokesčių inspek-
cijai. Nemokant PSD įmokų Jums kaupiasi 
skola ir delspinigiai.

Ką daryti, jei esu įsiskolinęs už PSD, ta-
čiau Lietuvoje nesinaudoju medicinos pas-
laugomis? Jei negyvenate Lietuvoje, turi-
te deklaruoti savo išvykimą. Tai galima pa-
daryti prisijungus prie Elektroninių val-
džios vartų arba savo seniūnijoje. Atgaline 
data Valstybinei mokesčių inspekcijai gali-
ma pateikti užpildytą ar patikslintą 2015 m. 
gyventojo pajamų deklaraciją (GPM308). 
Pabrėžtina, kad nuo 2017 metų nustatyda-
ma prievolę mokėti PSD įmokas, „Sodra“ 
vertins duomenis tik tų išvykimo deklara-
cijų, kurios bus pateiktos Gyventojų regis-
trui. Pažymime, kad asmens išvykimo de-
klaracijos įsigalioja nuo jų pateikimo datos.

Asmenys, išvykę iš Lietuvos ir to nedekla-
ravę, pasitikrinti savo skolą gali „Sodros“ in-
terneto svetainėje www.sodra.lt/pasitikrink. 
Daugiau informacijos apie PSD mokėjimą 
ir skolos perskaičiavimą – www.sodra.lt/ 
emigrantams. Pasikonsultuoti taip pat 
galima paskambinus telefonu 1883 arba  
+370 5 250 0883.

Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos informacija
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Po 25 metųLygiai prieš dvidešimt penkerius metus, 

Kalėdų dieną, Sovietų Sąjunga oficialiai nu-
stojo egzistuoti. Vienos galingiausių pasaulio 
valstybių nebeliko, o vietoje jos žemėlapyje at-
sirado 15 šalių: Rusija, Ukraina, Baltarusija, 
Uzbekistanas, Kazachstanas, Kirgizija, 
Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Gruzija, 
Azerbaidžanas, Moldova, Armėnija, Estija, 
Latvija, bei Lietuva. 

Štai keli svarbiausi pokyčiai, kurie įvyko bu-
vusiose sovietinėse respublikose nuo tos lem-
tingosios 1991 m. gruodžio 25 d. 

Turtinė nelygybė išaugo
Po 74 metus trukusio autoritariško 

Komunistų partijos valdymo, kai visi žmo-
nės neva buvo lygūs, dabar Rusija yra šalis su 
viena didžiausių turtinių nelygybių pasauly-
je, atskleidžia 2016 m. „Credit Suisse“ atlik-
ta globalinio turto analizė: net 75 proc. šalies 
turto kontroliuoja 1 proc. turtingiausių žmo-
nių. 1991 m. Rusijoje apskritai nebuvo nė vie-
no milijardieriaus, o šiandien tokių yra 77, o 
bendra jų turto vertė siekia $283 mlrd., atsklei-
džia „Forbes“ sudarytas turtingiausių plane-
tos žmonių sąrašas. 

Pokyčiai gali traumuoti 
Perėjimas iš Sovietų Sąjungos į Rusijos 

Federaciją buvo tiesiog katastrofiškas eko-
nomiškai. „Problema buvo ne pats Sovietų 
Sąjungos žlugimas, - sako Michaelas McFaulas, 
JAV ambasadorius Rusijai nuo 2012 iki 2014 
m. – Problema tapo ekonominė dislokacija. 
SSRS žlugimas sukūrė tokią ekonominę de-
presiją, kuri buvo kur kas gilesnė nei ta, kurią 
Jungtinės Valstijos patyrė 1930-aisiais.“

Baltijos šalys  
atsigręžė į Vakarus

Mažytės Baltijos respublikos – Lietuva, 
Latvija ir Estija – prisijungė prie Europos 
Sąjungos ir NATO bei pasirinko vakarietišką 
liberalios demokratijos santvarką. Tačiau da-
bar šios šalys nerimastingai žiūri į atsinaujinu-
sias Rusijos plėtros ambicijas ir baiminasi, jog 
gali tapti lengvu savo didžiosios kaimynės gro-
biu, bei viliasi, kad naujai išrinktas JAV prezi-
dentas Donaldas Trumpas laikysis JAV įsipa-
reigojimų konflikto atveju ginti NATO nares. 

Kaip ir satelitinės šalys 
Kitos buvusios sovietinės įtakos sferos ša-

lys Europoje taip pat pasuko vakarietišku ke-
liu. Lenkija, nusikračiusi sovietų dominavi-
mo, tapo didžiausia ekonomika Centrinėje 
Europoje. Dabar ji taip pat priklauso ES ir 
NATO, kaip ir kitos buvusios satelitinės sovietų 
šalys – Bulgarija, Vengrija, Čekijos Respublika, 
Slovėnija ir Rumunija. 

Represijos niekur nedingo
Baltarusija yra vienas represyviausių pasaulio 

režimų, kur bet kokia kritika prezidentui gali 
reikšti ilgą kalėjimo bausmę. Uzbekistanas ir 
kitos buvusios sovietinės centrinės Azijos ša-
lys mėgavosi stabilumu ir milžinišku pelnu iš 
naftos pardavimų, tačiau jas ir toliau perse-
kioja korupcija bei žmogaus teisių pažeidimai. 

„Tampa vis sunkiau ir sunkiau kalbėti prieš 
šiuos nusikaltimus, dar sunkiau nei sovietų 
laikais“, - sako 74-erių Svetlana Ganuškina, 

buvusi Rusijos įstatymų leidėja, vėliau tapu-
si žmogaus teisių aktyviste. Ji yra reguliariai 
įvardijama kaip galima kandidatė į Nobelio 
taikos premiją. 

Pavyzdžiui, daugiausia musulmoniškoje ir 
neramioje Čečėnijos provincijoje „negalioja jo-
kie įstatymai, jokia Konstitucija, tik Čečėnijos 
lyderio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino 
sąjungininko Ramzano Kadyrovo tvarka“, sako 
Ganuškina. 

Tokios organizacijos kaip „Human Rights 
Watch“ ir „Amnesty International“ teigia, kad 

Kadyrovas pasitelkia viešus kankinimus ir gro-
bimus tam, kad tvirtai laikytų savo kumštyje 
sugniaužęs provinciją, kuri daugiau nei dešim-
tmetį vykdė partizaninį karą siekdama atgau-
ti nepriklausomybę nuo Rusijos, prieš pripa-
žindama nugalėjimą 2009 m. 

Demokratijos  
Rusijoje nematyti 

Nors po Sovietų Sąjungos žlugimo Rusija 
paskelbė demokratiją, greitai po to ji ėmė to-
lygiai smukti link autoritarizmo. Putinas, ku-
ris laiko SSRS subyrėjimą „didžiausia XX a. 

geopolitine katastrofa“, didindamas savo galią 
pamynė visas pilietines laisves. Jis įkalino savo 
oponentus, įvedė apribojimus žiniasklaidai, 
atėmė Krymą iš Ukrainos, pakurstė prorusiš-
kai nusiteikusius separatistus rytų Ukrainoje, 
išvarė iš šalies kai kurias užsienio organizaci-
jas, bei įpylė žibalo į dešinio krašto naciona-
lizmo liepsnas. Be to, po dešimtmečius tru-
kusio apleidimo, šalies kariuomenė buvo at-
gaivinta ir dabar užima pagrindinį vaidme-
nį Sirijos konflikte, kad padėtų prezidentui 
Basharui Assadui laimėti jau 5 metus trun-
kantį pilietinį karą.

Aidas.us informacinė tarnyba
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Premier Dental Center • Dantys per vieną dieną

• Protinių dantų traukimas
   su bendrąja nejautra (sedation)
• Implantai nuo $1,100                       
• Karūnėlės nuo $699
• Įvairios kaulo priauginimo operacijos 
• Lazeriu gydoma paradantozė

(630)355-3339
kalbame lietuviškai

309 W.Ogden Ave.
Naperville, IL 60563

Kastytis Zymantas, DDS

NEMOKAMOS
KONSULTACIJOS! 

NEMOKAMOS
KONSULTACIJOS! 

www.drkaz.com 

PIGIAU
NEBŪNA!  TIK $19.99!

Naujiems pacientams apžiūra, valymas, nuotraukos

(kaina
neturintiems

draudimo)

Botox
$8 unit,

Restylane

Botox
$8 unit,

Restylane

Įteikta LF Stepono 
Kolupailos vardinė stipendija 

Lietuvių Fondo  Stepono Kolupailos var-
dinė stipendija š. m. lapkričio 4 d. buvo 
įteikta Vilniaus universiteto Chemijos ir 
geomokslų fakulteto Hidrologijos ir klima-
tologijos katedros ketvirto kurso studen-
tei Silvijai Pipiraitei. Šią stipendiją Lietuvių 
Fonde inžinierius Bronius Masiokas įstei-
gė prof. S. Kolupailos šviesiam atmini-
mui. Ji kasmet skiriama studentui(-ei), 
studijuojančiam(-iai) hidrologiją Vilniaus 
universitete. 

Iš Lietuvos mus pasiekė studentės S. 
Pipiraitės laiškas, kuriame ji rašo: „Man buvo 
suteikta profesoriaus Stepono Kolupailos 
vardinė studentų šalpos stipendija, už ku-
rią norėčiau Jums labai nuoširdžiai padėko-
ti. Tokie paskatinimai kelia motyvaciją ne-
sustoti ir toliau gilintis į šiuos mokslus, o 
tuo pačiu suteikia pasitikėjimo savimi, ku-
rio kartais tikrai pristygsta mokslo ir studi-
jų kelyje. Nuoširdžiai dėkoju!“

LF informacija

S. Pipiraitę sveikina prof. dr. K. Kilkus ir prof. A. Bukantis

LF stipendininkė – 
Lietuvos premjero patarėja

Neseniai spaudoje perskaitėme, kad prem-
jeras Saulius Skvernelis dirbti į savo koman-
dą patarėjais pakvietė Tomą Beržinską, 
Arnoldą Pikžirnį ir Unę Kaunaitę. Paskutinė 
pavardė žinoma ir Lietuvių Fondui. 

Unė Kaunaitė – 2015 metų LF stipendinin-
kė, baigusi švietimo magistrantūros mokslus 
Jungtinės Karalystės Kembridžo universitete 
(University of Cambridge, UK). Apsigynusi 
magistro darbą užsienyje, U. Kaunaitė grį-
žo į Lietuvą ir dirbo „Investuok Lietuvoje“ 
bei „Kurk Lietuvai“, vykdė projektus 
Švietimo ir mokslo bei Vidaus ministerijose.  

U. Kaunaitė yra aktyvi visuomenininkė, tri-
jų knygų autorė. 

Savo „Facebook“ paskyroje ji rašo: 
„Viliuosi, kad artimiausi ketveri metai švie-
timui gali pasiūlyti kur kas daugiau nei pra-
ėję ketveri ir noriu prie to prisidėti. Todėl 
nuo šiandien bėgioju Vyriausybės ir Seimo 
koridoriais kaip Premjero patarėja švietimui 
ir mokslui. Palinkėkit sėkmės!“

Lietuvių Fondas sveikina buvusią stipen-
dininkę su naujomis  atsakingomis pareigo-
mis ir linki jai prasmingų darbų. 

LF informacija

U. Kaunaitė LRT studijos laidoje „Labas rytas, Lietuva“

www.drkaz.com
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Vokietija vis dar ieško pavojingo teroristo 

Vokietijos policija šią savaitę visoje Europoje paskelbė „pavojingo ir gin-
kluoto“ tunisiečio paiešką, kuris yra įtariamas pirmadienį surengęs išpuolį 
Berlyno kalėdinėje mugėje. Dvylika žmonių buvo nužudyti, o dar mažiausiai 
48 sužeisti, kai užpuoliko vairuojamas sunkvežimis su lenkiškais numeriais 
rėžėsi į judrioje kalėdinėje mugėje buvusius žmones. 24 sužeistieji dar 
gydomi ligoninėje, o 14 iš jų iki šiol kovoja dėl savo gyvybių.

Rado asmens dokumentą
Vokietijos laikraštis „Der Spiegel“ praneša, 

kad policija po sunkvežimio vairuotojo sė-
dyne rado asmens dokumentą, priklausantį 
1992 m. Tatavine, Tunise gimusiam Anisui 
Amri. Tačiau šalies valdžia sulaukė aštrios 
kritikos paaiškėjus, kad 24-erių Amri, ku-
rio politinio prieglobsčio prašymas anks-
čiau buvo atmestas, jau buvo patekęs į pa-
reigūnų akiratį ir stebimas.

Pagal gyventojų skaičių didžiausios 
Vokietijos žemės, Šiaurės Reino-Vestfalijos, 
kur įtariamasis buvo registruotas, vidaus rei-
kalų ministras Ralfas Jaegeris sakė, jog ko-
vos su terorizmu padalinyje dirbantys pa-
reigūnai keitėsi informacija apie Amri, pa-
skutinį kartą tą padarydami lapkričio mėne-
sį, kuomet buvo pradėtas tyrimas dėl įtari-
mų, kad jis ruošiasi įvykdyti „rimtą smurto 
aktą prieš valstybę“.

Berlyno prokurorų teigimu, Amri buvo įta-
riamas apiplėšimo planavimu su tikslu gau-
ti pinigų ir nusipirkti automatinių ginklų, 
„galimai tam, kad vėliau įvykdytų išpuolį“. 
Tačiau nors pareigūnai atidžiai jį stebėjo nuo 
šių metų kovo iki rugsėjo mėnesio, jiems ne-
pavyko surinkti prieš jį įrodymų, ir žvalgy-
ba buvo sustabdyta. 

Vidaus ministro teigimu, tunisietis vyras 
į Vokietiją atvyko 2015 m. liepą, o jo po-
litinio prieglobsčio prašymas buvo atmes-
tas. Vėliau jis naudojosi netikrais vardais ir 
daugiausia gyveno Berlyne, nors prieš ata-
ką lankėsi ir Šiaurės Reino-Vestfalijos že-
mėje, pridūrė jis.

Trečiadienį policija jau apieškojo pabėgėlių 
centrą Emericho mieste vakarų Vokietijoje, 
kur Amri gyveno prieš kelis mėnesius, bei 
du butus Berlyne, pranešė šalies žiniasklai-
da. Prokuratūra taip pat siūlo €100,000 
($104,000) premiją už bet kokią informa-
ciją, kuri leistų suimti Amri, bei įspėja, kad 
jis „gali būti ginkluotas ir pavojingas“. 

Prokuratūra teigė jau sulaukusi daugiau 
nei 500 skambučių, galinčių padėti nusta-
tyti įtariamojo buvimo vietą. Antradienio 
vakarą dėl įrodymų trūkumo taip pat buvo 
paleistas jaunas pakistanietis pabėgėlis, ku-
ris buvo suimtas kaip įtariamasis, policijai 
sulaikius ne tą asmenį.

Prisiėmė atsakomybę
„Islamo valstybės Irake ir Levante“ (ISIL) 

grupuotė prisiėmė atsakomybę už šį išpuo-
lį, kuris yra mirtiniausias Vokietijoje pasta-
raisiais metais. Po išpuolio Vokietija dar la-
biau sustiprino savo saugumo pajėgas, padi-
dindama patrulių skaičių traukinių stotyse, 
oro uostuose, bei ties šalies siena su Lenkija 
ir Prancūzija.

Tunise gyvenanti Amri šeima sakė nega-
linti patikėti tuo, kad jis dėl mirtino išpuo-
lio ieškomas visoje Europoje. „Esu šokiruo-
tas, negaliu patikėti, kad tai jis įvykdė tą nu-
sikaltimą, - naujienų agentūrai AFP kalbė-
jo jo brolis Abdelkaderas Amri. – Jeigu jis 

tikrai kaltas, tuomet nusipelno bausmės.“ 
„Mes atmetame terorizmą ir teroristus, ir 

neturime su jais jokių reikalų“, - pabrėžė jis.
 Išpuolis taip pat išprovokavo naują kriti-

kos bangą kanclerės Angelos Merkel libera-
liai pabėgėlių priėmimo politikai, dėl kurios 
šalį praėjusiais metais pasiekė daugiau nei 
milijonas žmonių. Nepasitenkinimo balsai 
vis garsiau girdimi ir pačios kanclerės krikš-
čionių demokratų partijoje (CDU). 

„Visoje šalyje yra daugybė pabėgėlių, apie 
kuriuos mes nežinome nieko, nei iš kur jie 
atvyko, nei kokie yra jų vardai. Ir tai yra po-
tencialiai milžiniška saugumo problema“, - 
sakė CDU narys Klausas Bouillonas, Saro 
krašto vidaus reikalų ministras. 

Lenkijos herojus
Tarp žuvusiųjų buvo ir Lenkijoje registruo-

to sunkvežimio vairuotojas, 37-erių Łukaszas 
Urbanas. Lenkijos herojumi tapęs vyras grū-
mėsi su užpuoliku tas lemtingas sekundes, 
prieš jam įvažiuojant į žmonių minią, at-
skleidė policija. Vieno vaiko tėvas Urbanas 
desperatiškai bandė atimti vairą iš sunkve-
žimį užgrobusio vyro rankų.

Tyrėjų teigimu, jis buvo gyvas iki pat to lai-
ko, kai sunkvežimis rėžėsi į kalėdinės mugės 
kioskelius, ir buvo nušautas iškart po to, kai 
sunkvežimis sustojo. Ant Urbano kūno taip 
pat rasta durtinė žaizda. Manoma, kad už-
puolikas galėjo durti jam, kai šis bandė nu-
kreipti vairą ir išvengti dar didesnės trage-
dijos. „Jis tikrai aršiai grūmėsi“, - Vokietijos 
policiją cituoja laikraštis „Bild“.

Urbanas buvo palikęs savo sunkvežimį 
stovėti Moabito priemiestyje, o antradie-
nio rytą turėjo pristatyti jo krovinį į vieną 
gamyklą. GPS duomenys rodo, kad sunkve-
žimis į savo mirtiną misiją išvažiavo 7 val. 
37 min. pirmadienio vakarą, o į žmones rė-
žėsi 8 val. 2 min. 

Pareigūnų teigimu, žudikas greičiausiai 
buvo apmokytas vairuoti tokio tipo sun-
kvežimius. Vienas tyrėjas sakė, kad išvai-
ruoti pakrautą sunkvežimį Berlyno gatvėmis 

būtų buvę labai sunku žmogui, kuris už jo 
vairo sėstųsi pirmą kartą. 

Optimizmo nepraranda
Antradienio vakarą politikai susirinko į 

bažnyčioje vykusias aukų atminimui sureng-
tas mišias. Vokietijos prezidentas Joachimas 

Gauckas sakė, kad Berlynas atsities ir „įveiks 
šį sudėtingą laikotarpį“.

Pareigūnai taip pat yra įsitikinę, kad už-
puolikas bus greitai identifikuotas ir suim-
tas. André Schulzas, Vokietijos detektyvų 
konsteblių sąjungos vadovas, tvirtina, kad 
tyrėjai šiuo metu analizuoja DNR pėdsakus 
ir pirštų atspaudus, bei pasitelkę GPS duo-
menis bando atsekti Amri mobilųjį telefo-
ną. „Mes turime daugybę būdų rasti šį as-
menį“, - sakė Schulzas.

Vokietijoje veikia maždaug 2 500 kalėdi-
nių mugių, įskaitant 60 vien sostinėje, tad 
nenuostabu, jog šalies gyventojai nerimau-
ja, ar jos yra pakankamai gerai apsaugotos 
nuo terorizmo grėsmės. Saugumo eksper-
tai jau anksčiau yra įspėję, kad tokios mu-
gės gali tapti lengvu teroristų taikiniu, nes 
yra retai kada užtveriamos bei paprastai ne-
turi patikros punktų. 

Lapkričio mėnesį JAV pareigūnai įspė-
jo savo piliečius vengti Vokietijos kalėdi-
nių mugių, kurias laiko didelės rizikos tai-
kiniais. Savo ruožtu, Vokietijos valdžia to-
kio įspėjimo nebuvo išplatinusi.

Aidas.us informacinė tarnyba
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Burr Ridge: Tel. 630-323-8300
401 S. Frontage Road, Ste. C, Burr Ridge, IL 60527

Chicago: Tel. 312-251-4460
25 E. Washington St., Ste. 1804, Chicago, IL 60602

BANKROTASBANKROTAS
NEKILNOJAMOJO TURTO TEISĖNEKILNOJAMOJO TURTO TEISĖ

We are a debt relief agency.
We help people file
bankruptcy  under the United States 
Bankruptcy Laws. 

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, 
investicijų PIRKIMAS, PARDAVIMAS, 

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

• Paskolos po bankroto,
   foreclosure, short sale
• FHA ir Conventional
   programos (su 3% down)
• Cash Out
• Pre-Approval laiškai
• Nemokama namo rinkos analizė
• Didelis foreclosure,
   aukcionų namų/butų pasirinkimas
• Jūsų interesų atstovavimas

Closing dovana - 3 dienų atostogos!

Rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Patirtis • Patikimumas • Profesionalumas

630-202-6867 rmitkus@yahoo.com

103 Ogden Ave, Clarendon Hills, IL 60514
h o m e m a x r e a l t o r s . c o m

Coverage for all the things
you care for.

Call 630.257.0600 today
for Auto, Home, Life and Business.

• Plans you can customize
   for your needs

• More Options. More Discounts

• Farmers HelpPoint 24/7
   claims service

VAIDA CAPLINSKIENE
INS AGENCY INC

https://agents.farmers.com/vcaplinskiene

14911 E 127TH ST STE F123

LEMONT, IL 60439

Užsakymai
priimami telefonu:847-777-1771 

400 West Dundee, Buffalo Grove - Village Plaza

Ikrų pasirinkimas visiems pagal skonį ir kišenę! Iki 20 rūšių!

Darbo laikas gruodį: pirmadienį - penktadienį nuo 10 am iki 8 pm,
šeštadienį - sekmadienį nuo 10 am iki 5 pm.

Juodieji ir raudonieji ikrai didmeninėmis kainomis!

DIDELIS RŪKYTOS ŽUVIES
PASIRINKIMAS!

VIRTINUKAI, PYRAGĖLIAI, KOLDŪNAI 
SU ĖRIENA IR ANTIENA! SAMOSOS, 
MANTAI, ČEBURĖKAI, BALANDĖLIAI, 

KEPTA CUKINIJA, CHAČAPURIS, 
KIJEVO KOTLETAI IR KITA!

PATYS VEŽAME ŽUVĮ IŠ 
ALIASKOS! 

TIK LAUKINĖS ŽUVYS
(VISKAS NATŪRALU)!

TAIP PAT SIŪLOME GAMINIUS GURMANAMS: RŪKYTI LIEŽUVIAI, 
TIGRINĖS KREVETĖS (JAV), MIDIJOS (N.ZELANDIJA), JŪRŲ EŽIAI, 
KROKODILO MĖSA, AŠTUONKOJAI IR OMARO IKRAI, KAMČIATKOS 
KRABAI, YPATINGOJI LAŠIŠA, SILKĖS (NYDERLANDAI), TRIUŠIAI 

(PRANCŪZIJA), PUTPELĖS (ISPANIJA), FAZANAI, ĖRIUKO SĖKLIDĖS, 
BALTIEJI GRYBAI IR TORTAI IŠ ITALIJOS, 10 RŪŠIŲ LAŠINIŲ. 

DIDŽIOSIOS LAŠIŠOS IKRAI - $20.50/LB!
KUPRĖS IKRAI „PITERIS PENAS“ -  $22.70/LB!
DIDŽIOSIOS LAŠIŠOS IKRAI -  $24.99/LB!
RAUDONOSIOS LAŠIŠOS IKRAI -  $29.50/LB!
KANADIETIŠKI PREMIUM IKRAI -  $31.80/LB!
DIDŽIOSIOS LAŠIŠOS IKRAI XIP -  $34.99/LB!
JŪRŲ LYDEKA -  $1.99/LB!
KUPRĖ -  $1.99/LB!
KARALIŠKOJI LAŠIŠA -  $2.49/LB!
PLEKŠNĖ -  $2.49/LB!
ISLANDINĖS MENKĖS FILĖ -  $3.99/LB!
EŠERIO FILĖ (ALIASKA) -  $3.99/LB!
KAMČIATKINĖS STINTOS -  $4.99/LB!
JŪRINIS KARŠIS -  $5.99/LB!
STERLĖ -  $5.99/LB!
MENKĖS IKRAI -  $5.99/LB!
RYTIETIŠKA DIDŽIOJI LAŠIŠA -  $7.99/LB!
ERŠKETAS -  $7.99/LB!
DIDELIS JŪRINĖS ŽUVIES PASIRINKIMAS ŠVENTINIAM STALUI!

PIRKITE SVARĄ BET 
KOKIŲ JUODŲJŲ IKRŲ – 

INDELĮ RAUDONŲJŲ IKRŲ 
GAUKITE DOVANŲ!*

PIRKITE SVARĄ BET 
KOKIŲ JUODŲJŲ IKRŲ – 

INDELĮ RAUDONŲJŲ IKRŲ 
GAUKITE DOVANŲ!*NUO $99.99/KG ($45/LB)NUO $99.99/KG ($45/LB)

JUODIEJI IKRAIJUODIEJI IKRAI
NUO $29.99/KG  ($13.60/LB)NUO $29.99/KG  ($13.60/LB)

RAUDONIEJI IKRAIRAUDONIEJI IKRAI
DANIEL’S CAVIAR LINKI JUMS LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!DANIEL’S CAVIAR LINKI JUMS LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

*kiekis ribotas

...AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS, IŠSKIRTINIAI, PRIEINAMI ČIKAGOJE!
NEIŠSEMIAMA DELIKATESŲ JŪRA!

PARDUODAME JUODUOSIUS IKRUS: DUMBLAŽUVĖS, AMERIKINIO IR KANADINIO ERŠKETO, STERLĖS, KALUGOS, 
SIBIRINIO ERŠKETO IKRAI IR IKRAI IŠ DUBAJAUS! RAUDONIEJI IKRAI: KUPRĖS, RAUDONOSIOS LAŠIŠOS (NERKOS), 

DIDŽIOSIOS LAŠIŠOS (COHO), SIBIRO LAŠIŠOS IR KARALIŠKOSIOS LAŠIŠOS IKRAI!

https://agents.farmers.com/vcaplinskiene
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kovą už aplinkosaugą
JAV prezidentas Barackas Obama uždraudė 

Atlanto ir Arkties vandenynų federaliniuose 
vandenyse gręžti naujus naftos ir dujų gręži-
nius, nurodoma Baltųjų Rūmų svetainėje pa-
skelbtame dokumente. „Neribotos trukmės“ 
naftos gavybos teisių pardavimo draudimas, 
prie kurio prisijungė ir Kanada, galioja dide-
liuose plotuose prie Aliaskos pakrantės ir be-
veik visoje Boforto jūroje. Bendrame Obamos 
ir Kanados premjero Justino Trudeau pareiš-
kime pažymima, kad taip siekiama apsau-
goti Arkties ekonomiką ir ekosistemą. JAV 
prezidentas paaiškino, kad apsaugoti regiono 
nuo naftos išsiliejimo neįmanoma net taikant 
griežčiausius saugumo standartus, tuo tarpu 
valymo galimybės yra ribotos. Šis sprendi-
mas visiškai prieštarauja išrinktojo JAV pre-
zidento Donaldo Trumpo pozicijai. Jis ne kar-
tą yra vadinęs visuotinį atšilimą pramanais ir 
žadėjęs skatinti JAV energijos gavybos sek-
toriaus augimą. Savo sprendime Obama rė-
mėsi 1953 m. priimtu įstatymu, kuriuo pre-
zidentui suteikiamos plačios galimybės blo-
kuoti JAV teritorinių vandenų perdavimą naf-
tos ir dujų gavybai. 

ES nori griežtinti  
grynųjų pinigų kontrolę 

Europos Sąjunga trečiadienį pasiūlė griež-
tinti grynųjų pinigų ir aukso sandorius ko-
vojant su teroristų finansavimu. Sąlygas siū-
loma griežtinti po serijos teroro išpuolių. 
Pareigūnams norima suteikti daugiau ga-
lių įšaldyti ar sulaikyti įtariamų teroristų 
aktyvus bei kovoti su pinigų plovimu bei 
teroristų finansavimu. Taip pat siekiama 
panaikinti spragas skirtingose nacionali-
nėse taisyklėse, kuriomis gali pasinaudo-
ti nusikaltėliai. Šių ir kitų pasiūlymų tiks-
las – sukurti bendras ES taisykles ir gerin-
ti sąlygas tarptautiniams pinigų plovimo 
tyrimams. Be to, siūloma griežčiau kon-
troliuoti asmenis, atvykstančius ir išvyks-
tančius iš ES su 10 tūkst. eurų ar didesnė-
mis lėšomis. Remiantis minėtais pasiūly-
mais, siūloma griežtinti „muitinės kontrolę 
siunčiant grynuosius pinigus bei tauriuo-
sius metalus, kaip auksas, pašto siuntose ar 
kroviniuose“. ES antradienį taip pat prane-
šė pasiekusi susitarimą dėl šaunamųjų gin-
klų taisyklių sugriežtinimo, tačiau nepavy-
ko susitarti dėl pusiau automatiniu Ak-47 
ginklų uždraudimo.

Sunkiai susirgo Didžiosios 
Britanijos karalienė

Karalienė Elžbieta II atšaukė tradicinę 
kalėdinę išvyką į savo privačią rezidenci-
ją dėl savo ir sutuoktinio „stipraus peršali-
mo“, trečiadienį pranešė Bakingamo rūmų 
atstovas. „Karalienė ir Edinburgo kunigaikš-
tis yra stipriai peršalę, todėl nusprendė šian-
dien nevykti į Sandringamą“, pranešė jos at-
stovas, kalbėdamas apie karališkuosius rū-
mus Norfolke. 90 m. monarchė ir 95 m. jos 
sutuoktinis princas Filipas, kaip ir kasmet, 
į kelionę turėjo vykti traukiniu. Londono 
traukinių stotyje karalienės laukė policijos 
pareigūnai, darbuotojai ir būrys fotografų, 
tačiau jiems netikėtai buvo pranešta, kad ke-
lionės nebus. Karalienė ir princas Filipas an-
tradienį Bakingamo rūmuose surengė tradi-
cinius karališkosios šeimos pietus, kuriuo-
se dalyvavo sosto įpėdinis princas Čarlzas 
ir princas Viljamas, kuris yra antras eilė-
je į Didžiosios Britanijos sostą. Karalienė 
Elžbieta ir princas Filipas, kuris pastarai-
siais metais turi sveikatos problemų, susi-
tuokė 1947 m. Karalienė yra sakiusi, kad bū-
tent sutuoktinis suteikė jai „jėgų ir ištvermės 
per visus tuos metus“.

Kuboje bus  
įvestas internetas

JAV prezidento Baracko Obamos adminis-
tracijos sprendimas atkurti normalius san-
tykius su komunistinės Kubos režimu paga-
liau suteikė vilčių eiliniams Kubo gyvento-
jams. Jie tikisi, kad ir į jų namus ateis inter-
netas. Komunistinis Kubos režimas garsėja 
ne tik tuo, kad moka savo piliečiams labai 
mažas algas, bet ir tuo, kad šioje šalyje in-
ternetą turi ne daugiau kaip penki procentai 
gyventojų. Iki šiol juos gelbėja viešos belai-
džio ryšio „WiFi“ zonos, bet už valandą to-
kio interneto vietos telekomas plėšia po du 
Amerikos dolerius. Šalyje, kurioje viduti-
nis mėnesio atlyginimas siekia 25 dolerius, 
tai yra labai nepigus malonumas. Bet dabar 
padėtis turėtų pasikeisti. Kubos telekomas 
sumažino „WiFi“ valandos kainą iki pusan-
tro dolerio, bet, dar svarbiau, paskelbė, kad 
pirmą kartą įves internetą į privačius kubie-
čių būstus. Pirmieji tokie interneto varto-
tojai turėtų atsirasti Havanos senamiestyje. 
Turint omenyje planinio socializmo subti-
lybes, nesunku įsivaizduoti, kokio nomen-
klatūrinio rango ar apsukrumo žmonės pir-
mieji gaus tokį internetą.

Venesuela atidarė  
sieną su Kolumbija

Venesuela antradienį atidarė vieną sienos 
perėją į Kolumbiją, kuri buvo uždaryta vyk-
dant kampaniją prieš vadinamuosius valiutos 
kaupikus. Perėja buvo uždaryta nuo gruo-
džio 12 dienos, atliekant valiutos reformą, 
per kurią iš apyvartos buvo išimamas 100 
bolivarų banknotas. Venesuelos preziden-
tas Nicolas Maduro tvirtina, kad „mafijo-
zai“ užsienyje kaupia valiutą, kad užsmaug-
tų Venesuelos ekonomiką. Tuo tarpu siena 
su Brazilija vis dar lieka uždaryta. Savaitgalį 
šalyje tęsėsi plėšikavimai ir susirėmimai, nes 
daugeliu žmonių nebeturėjo grynųjų pini-
gų. Pranešama apie mažiausiai tris žuvu-
sius žmones. Tai paskatino N.Maduro ati-
dėti didžiausio nominalo – 100 bolivarų – 
banknoto išėmimą iš apyvartos iki sausio 2 
dienos. Valstybės vadovas paaiškino, kad šis 
sprendimas priimtas dėl šalyje kilusio eko-
nominio chaoso. Paskutinius įvykius šalyje 
jis pavadino „tarptautinio sabotažo“ rezulta-
tu. Dėl didžiulės infliacijos 100 bolivarų ver-
tė šiuo metu sudaro maždaug 2 JAV centus. 
Šio nominalo banknotai sudarė daugiau kaip 
75 proc. visos Venesuelos pinigų apyvartos. 

Civilių evakuacija  
iš Alepo bus atnaujinta

Sirijos sukilėliai paskelbė pasiekę susitari-
mą su prezidento Basharo al Assado režimu 
atnaujinti evakuaciją iš paskutinės sukilė-
lių teritorijos rytinėje Alepo miesto dalyje. 
Sukilėlių grupuotės „Ahrar al Sham“ atsto-
vas Ahmadas Qara Ali trečiadienį po pie-
tų paskelbė, kad „buvo susitarta atnaujinti 
Alepo evakuaciją“. Jis nurodė, kad „evaku-
acijos prasidės netrukus“. Sirijos opozici-
jos pajėgos praėjusią savaitę sutiko vyriau-
sybei perduoti savo paskutinį atramos taš-
ką šiame mieste. Tačiau autobusais išvežus 
iš miesto maždaug 20 tūkst. civilių ir ko-
votojų, paskutinis evakuacijos etapas dėl 
kilusio ginčo buvo atidėtas daugiau kaip 
24 valandas. Kai šios operacijos bus baig-
tos, vyriausybė turėtų paskelbti, kad atsi-
ėmė visišką miesto kontrolę. Evakuacijos 
iš Alepo susitarimas buvo pasiektas tarpi-
ninkaujant režimo sąjungininkei Rusijai ir 
sukilėlių rėmėjai Turkijai. Be to, jo vyk-
dymą prižiūri Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas, kuris taip pat paskel-
bė, jog yra pasirengęs padėti atnaujintam 
žmonių evakavimui

Meksikoje nugriaudėjo 
sprogimas fejerverkų turguje

Meksikos sostinės pirotechnikos priemonių 
turgų, kuris prieš šventes buvo ypač gerai ap-
rūpintas atsargomis ir kuriame buvo šimtai 
pirkėjų, antradienį nusiaubė galingi sprogi-
mai, dėl kurių žuvo mažiausiai 31 žmogus, o 
dar 72 buvo sužeisti. Tai jau trečia nuo 2005 
m. tokia nelaimė Meksikos sostinės šiaurinia-
me priemiestyje Tultepeke esančiame turgu-
je. Meksiko valstijos sveikatos apsaugos pa-
reigūnai pranešė, kad sužeistieji yra gydomi. 
Nemažai jų smarkiai apdegė, kai kuriais atve-
jais – net daugiau kaip 90 proc. kūno pavir-
šiaus. Tarp ligoninėje gydomų žmonių yra 
dešimt vaikų. Pareigūnai dar nepaskelbė, kas 
galėjo sukelti Kalėdų švenčių sezoną užtem-
džiusią nelaimę. Iš pradžių Meksiko valstijos 
gubernatorius Eruvielis Avila antradienį va-
kare pranešė, kad 26 žmonės žuvo turguje. 
Vėliau buvo pranešta, kad dar penki žmo-
nės vėliau mirė ligoninėse. „Nustatysime, kas 
yra atsakingas“, – sakė E.Avila. Tultepeko me-
ras Armando Portuguezas Fuentesas sakė, 
kad turguje buvo ypač daug prekių, nes šiuo 
metu laiku pirotechnikos priemonių paklau-
sa būna labai išaugusi.

Europoje daugėja  
paukščių gripo atvejų

Europoje paukščių gripo situacija tebėra 
įtempta. Užregistruojami vis nauji šios li-
gos protrūkiai tiek naminių paukščių lai-
kymo vietose, tiek tarp laukinių paukš-
čių. Apie laukiniams paukščiams nustaty-
tus didelio patogeniškumo paukščių gri-
po (H5N8) atvejus nuo šių metų pradžios 
buvo pranešta 290 kartų – Vokietijoje už-
registruoti 123 atvejai, Šveicarijoje – 83, 
Danijoje – 34, Olandijoje – 26, Suomijoje 
– 5, Švedijoje – 4, Austrijoje, Vengrijoje, 
Lenkijoje ir Rumunijoje – po 3, Kroatijoje 
– 2, Serbijoje – 1. Negerėja situacija ir nami-
nių paukščių laikymo vietose, vien per pas-
taruosius kelis mėnesius gauti 273 praneši-
mai apie didelio patogeniškumo paukščių 
gripo protrūkius ūkiuose. Vengrijoje nusta-
tytas 201 gripo židinys, Prancūzijoje – 43, 
Vokietijoje – 13, Olandijoje – 4, Lenkijoje 
ir Serbijoje – po 3,  Italijoje – 2, Austrijoje, 
Danijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje 
– po 1. Dėl protrūkių visose valstybėse su-
naikinta apie 3 milijonus paukščių. Paukščių 
laikytojai įspėjami būti budriais ir griežtai 
paisyti biologinio saugumo reikalavimų.
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Giliųjų audinių masažas – 

Rolfing
Šią masažo techniką sukūrė amerikietė Ida 

Pauline Rolf, todėl jos vardu ir buvo pava-
dintas masažas – Rolfing (dar vienas litera-
tūroje randamas šios masažo technikos pa-
vadinimas – Struktūrinė integracija). 

Rolfing masažas yra manualinės terapijos 
rūšis, kurios tikslas – pagerinti biomecha-
nines kūno funkcijas. Per atskirų kūno da-
lių atstatymą gydyti organizmą kaip visu-
mą ir pagerinti kūno struktūros kontaktą 
su gravitacija.

Kūnas yra vientisa sistema. Jį vienija fasci-
jos (fascija – apvalkalas, dengiantis raume-
nį), hormonai, mintys ir judesiai. 

Atramos aparato anatominė struktūra 
valdo atskirų kūno dalių funkcijas ir jas 
veikia, bet atskirų dalių funkcijos taip pat 
turi įtakos judamojo aparato anatominėms 
struktūroms. 

Mes pratę apie kūno judesius galvoti tik 
kaip apie kaulų ir raumenų judėjimą. Tačiau 
organizme vyksta ir daugiau subtilių biolo-
ginių judesių. Kūne viskas pastoviai juda: 
struktūra, skysčiai, maisto medžiagos, ener-
gija. Kiekvienas kūno organas juda savo or-
bita ir savo ritmu, jis turi savo padėtį ir savo 
judesių laisvę. Įvairių susirgimų atvejais yra 
būdingas organo judesio bei paslankumo su-
mažėjimas arba padidėjimas viena ar kelio-
mis kryptimis. Atstačius organo vidinį pa-
slankumą, pagerėja kraujo ir limfos apyta-
ka bei nutekėjimas. Kiekviename sergančia-
me organe, kaip taisyklė, aptinkama nervi-
nės šaknelės parezė ir kraujagyslių spazmai. 
Dėl to, kad į vidaus organą nepatenka pa-
kankamai deguonies, maisto medžiagų, dėl 
veninio kraujo ir limfos sąstovio, dėl nepil-
navertiško maisto medžiagų apykaitos pro-
duktų pašalinimo bei laisvųjų radikalų susi-
darymo, prasideda ląstelės apsinuodijimas. 
Tai gali būti daugelio ligų pradžia. 

Pilnavertiškas vidaus organų judėjimas rei-
kalingas ne tik tam, kad būtų palaikoma op-
timalus pačių organų funkcionavimas, bet ir 
dėl visų kūno sistemų, ypač dėl nervų siste-
mos reguliacijos. 

Žmogaus organizmas yra vientisa ir ne-
daloma sistema, kur visos jos dalys yra su-
jungtos viena su kita, viena kitai daro įta-
ką ir palaiko. 

Funkcinio ryšio pavyzdys: gali būti ryšys 
tarp griaučių-raumenų sistemos ir vidaus 
organų. Gerai žinant šiuos ryšius, galima 
gydyti, t.y. veikti stuburą ir sąnarius, atsta-
tant vidaus organų funkcijas. Pavyzdžiui, pe-
ties sąnario skausmas ir jo judesių amplitu-
dės sumažėjimas gali būti susijęs su kepe-
nų bei skrandžio paslankumo sumažėjimu. 
Veikiant tulžies pūslę, dažnai pavyksta su-
mažinti skausmus kelių sąnariuose. Lėtiniai 
skausmai juosmens srityje gali būti susiję su 
žarnyno spazmais ir mažojo dubens orga-
nų problemomis. 

Šio masažo dėka galima pasiekti šių 
rezultatų:

– Atstatyti stuburo sąnarių, kaulų, saus-
gyslių padėtis ir paslankumą. Dėl to atsista-
to normali organų padėtis ir paslankumas;

– Pagerėja arterinė ir veninė kraujotaka;
– Pagerėja limfos cirkuliacija;
– Pagerėja vegetacinės ir centrinės nervų 

sistemos funkcijos;
– Normalizuojasi medžiagų apykaita, ge-

rėja hormonų fonas;
– Išnyksta reflektoriniai slankstelių blokai, 

skausmo sindromai;
– Teigiamas poveikis psichoemocinei 

būsenai.
Rolfing masažo technika gydo:
– Griaučių-raumenų sistemos sutrikimus 

(skoliozę, tarpslankstelines išvaržas, osteo-
chondrozę, lėtinius skausmus);

– Sąnarių ligas (artritą, podagrą, reuma-
toidinį artritą);

– Kvėpavimo takų ligas (lėtinį bronchitą, 
bronchinę astmą, skausmus krūtinės srityje);

– Virškinamojo trakto susirgimus (žarny-
no spazmus, dirgliosios žarnos sindromą, vi-
durių užkietėjimą ir pūtimą, nevirškinimo 
sindromą, peristaltikos sutrikimus);

– Kepenų, tulžies pūslės, kasos ligas (tul-
žies latakų diskineziją, hepatitą, cholecisti-
tą, pankreatitą, cukrinį diabetą);

– Inkstų pakenkimus (šlapinimosi 
sutrikimus);

– Prostatitą, impotenciją, ginekologinius 
susirgimus;

– Odos ligas;
– Medžiagų apykaitos problemas;
– Širdies-kraujagyslių susirgimus;
– Rolfingas padeda atlikti laikysenos ko-

rekciją, naudojamas darbui su sportininkais, 
siekiant pagerinti jų sportinius rezultatus. 
Mažina pieno rūgšties ir kitų toksinių me-
džiagų susikaupimą raumenyse;

– Migreną, galvos smegenų kraujotakos 
sutrikimus, hipertenzinį sindromą, galū-
nių drebėjimą;

– Periferinės nervų sistemos ligas, vegeta-
cinės nervų sistemos ligas (vegetodistoniją);

– Mažina lėtinį nuovargį, stresą, psichoe-
mocinę įtampą. 

Straipsnis parašytas remiantis išleistomis 
knygomis apie Rolfing masažą, kūno ana-
tomija ir fiziologija, o taip pat asmenine pa-
tirtimi, sukaupta masažuojant daugiau nei 
20 metų. 

Masažuotoja Loreta Adlys
Tel. (630)747-1716

www.towerdental.net
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Laisvės premijos skirtos 

V. Adamkui ir V. Landsbergiui
Seimas ketvirtadienį Laisvės premijas sky-

rė kadenciją baigusiam prezidentui Valdui 
Adamkui ir pirmajam nepriklausomos 
Lietuvos vadovui Vytautui Landsbergiui. 
Už tokį sprendimą balsavo 84 Seimo na-
riai, du susilaikė, prieš balsavusių nebuvo.

Seimas praėjusią savaitę skubos tvarka 
pakeitė įstatymą, kad per vienerius me-
tus Seimas galėtų įteikti ne vieną, o dvi 
Laisvės premijas. V.Landsbergio kandida-
tūra Laisvės premijai buvo pasiūlyta dar per-
nai, tačiau praėjusios kadencijos Seimas jos 
nepatvirtino.

Du susilaikiusieji, „tvarkiečiai“ Petras 
Gražulis bei Vytautas Kamblevičius, parla-
mento salėje sukėlė aštrias diskusijas, teig-
dami, kad vietoje V.Landsbergio buvo ver-
tesnių kandidatų Laisvės premijai.

„Šiandien tie žmonės, kurie puikiausiai 
gyveno, prisitaikė prie sovietinės sistemos, 
įvertinti. Tie, kurie buvo lageriuose ir auko-
jo savo gyvybę, jiems, deja, premija nesu-
teikiama. Kuo pavirto šita Laisvės premija? 
Tai, pasirodo, prisitaikyk sovietmečiu, pa-
taikauk okupantui, gyvenk gerai okupacijos 
metais, tai būsi įvertintas ir dabar. O tu ko-
vok už Lietuvą, aukok savo gyvenimą, fak-
tiškai visą jaunystę, ir tu būk neįvertintas. 
Man skaudu“, – kalbėjo P.Gražulis.

V.Kamblevičius apkaltino V.Landsbergį dėl 
ištuštėjusių kaimų, taip pat sakė, kad jis „su-
kiršino visą tautą“. 

„Ką gero padarė V.Landsbergis kaimui ir 
žemdirbiams? Apart kalbos, kurios leksikone 
buvo „šunauja“, „runkeliai“, „kirmėlynas“? 
Turbūt jūs visi suprantat, kad sukiršino visą 
tautą, jau nekalbu apie brolius, seseris, gimi-
nes. Tiek pridaryta žalos Lietuvos kaimui, o 
mes keliam ant laurų vainiko jį. Matydamas 
kaimas, to kaimo žmonės tokią neteisybę 
ir nepagarbą, visi išrūko į užsienį, liko tuš-
ti kaimai, tuščios sodybos. Kelmės rajone 
dabar yra 800 tuščių sodybų. Kieno nuopel-
nas?“, – piktinosi V.Kamblevičius.

Seimo posėdžiui pirmininkavusi „valstie-
tė“ Rima Baškienė po šio „tvarkiečio“ pasi-
sakymo dėl jo atsiprašė. „Atsiprašau už ko-
legos išsakytas mintis“, – prieš suteikdama 
žodį kitam kalbėtojui po V.Kamblevičiaus 
pasisakymo ištarė R.Baškienė.

Seimo pirmininkas „valstietis“ Viktoras 
Pranckietis sakė, kad neetiška lyginti, ku-
rie vertesni premijos, ir ragino išgyvendin-
ti priešpriešą. „Neetiška būtų lyginti vienus 
žmones su kitais ir sakyti, kad yra eilėje (dėl 
premijos) tie žmonės Taip, mes tikrai pami-
nėsime ir pažymėsime jų darbą, bet prieš-
priešą mes galime išgyvendinti šiandien ir 
aš labai kviečiu pritarti komisijos spren-
dimui. Tegu būna taika Lietuvoje“, – sakė 
V.Pranckietis.

Kovo 11-osios Akto signataras Eugenijus 
Gentvilas pasisakė dar aštriau: „Man gėda 

dėl tų dviejų žmonių, kurie šiandien čia 
sklaidėsi“.

„Sąjūdžio metais aš nemačiau jų Sąjūdžio 
aktyve. Aš tamstos nemačiau Sąjūdžio ak-
tyve, dar kartą pasakysiu. Vadinat prisitai-
kėliais tuos, kurie šiandien yra apdovano-
jami. Aš pasakysiu, kad vienas iš čia šne-
kėjusių kaitaliojo partijas, vienose garbino 
V.Landsbergį, perėjęs į kitas - niekino ir že-
mino. Galima kalbėti, kad V.Landsbergis kal-
tas, kad sodybos Kelmės rajone tuščios, bet 
galima kaltinti tuos, kurie buvo žemės ūkio 
viceministrais ir nieko nepadarė dėl kaimo, 
kai jau V.Landsbergis nebebuvo valdžioje“, 
– kalbėjo E.Gentvilas.

Kandidatus Laisvės premijai teikia speci-
ali Laisvės premijos komisija. Šiemet nomi-
nantai rinkti iš septynių kandidatų, tarp jų 
buvo disidentai Nijolė Sadūnaitė ir Balys 
Gajauskas.

Laisvės premija siekiama įvertinti asme-
nų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį gi-
nant žmogaus teises, plėtojant demokrati-
ją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbia-
vimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos 
tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. 
Pretendentais Laisvės premijai gauti gali būti 
Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai, vie-
šieji ir privatūs juridiniai asmenys, nusipel-
nę laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.

Laisvės premiją Lietuvos Seimas įsteigė 
2011 metų rugsėjo 15 dieną. Premija sie-
kia 5 tūkst. eurų. Ji teikiama kasmet sau-
sio 13-ąją per iškilmingą Laisvės gynėjų die-
nos minėjimą.

Pirmoji Laisvės premija buvo skirta Rusijos 
kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir de-
mokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 
Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui politiniam ka-
liniui Antanui Terleckui, trečioji – pogrin-
dinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, arkivysku-
pui Sigitui Tamkevičiui. Ketvirtoji premi-
ja pernai įteikta Lenkijos disidentui, dien-
raščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam re-
daktoriui Adamui Michnikui.

Aidas.us informacinė tarnyba

Vytautas Landsbergis 

Kada valdžia nustos 
keitalioti nuomonę?

Jau sunku suprasti, ką daro naujoji valdžia. 
Tik pradedama kalbėti apie vienus proble-
mų sprendimo būdus, o po kelių valandų ar 
dienų nuomonė pakeičiama. Tokie manev-
rai ilgalaikėje perspektyvoje gali turėti labai 
liūdnų pasekmių, sako Laisvosios rinkos ins-
tituto (LLRI) prezidentas Žilvinas Šilėnas. 

Žurnalistės Daivos Žeimytės ir Ž.Šilėno po-
kalbis – „Lietuvos ryto“ televizijos aktualių 
pokalbių laidoje „Lietuva tiesiogiai“.

– Iš to, kas vyksta pastaruoju metu – 
kaip priimami ir atšaukiami sprendimai, 
jie koreguojami, ar jums suprantama, ko-
kia kryptimi naujoji valdžia eina ir ką ban-
do padaryti? 

– Manau, kad dauguma dalykų, kurie vyks-
ta dabar, yra visuomenės nuomonės testavi-
mas. Žiūrima, ar visuomenė patars, ar prie-
šinsis. Jei pasipriešinama, sakoma, kad tai 
buvo tik planas, diskusijos, o mes to nepla-
navome. Garantuoju, kad bus dalykas, kurį 
naujieji valdantieji norės įgyvendinti, o vi-
suomenė neparodys savo nuomonės, tai ir 
bus įgyvendinta. 

– Bet tai nėra blogai? Sudaromas įspū-
dis, kad su visuomene norima išdiskutuoti, 
sprendimai nepriimami po kilimu. 

– Pažiūrėkite, kokie sprendimai yra iš-
metami į diskusiją – visiškai kontroversiški 
ir iš dalies formuojantys visuomenės nuo-
monę. Kuri valdžia iki šiol leido sau taip 
aiškinti žmonėms, kaip gyventi ir ką val-
gyti? Ateina naujoji valdžia, ministras ne-
spėja sušilti kojų, aiškina, kad kavos puo-
deliai yra mados reikalas, o juos apmokes-
tins taip, kad jaustųsi. Ateina sveikatos mi-
nistras, irgi nespėjęs kojų apšilti, ir aiškina, 
kad žmonės valgo netinkamai ir jis padarys 
viską, jog žmonės pradėtų valgyti tinkamai 
ar taip, kaip jam atrodo. Šia prasme nė viena 
Lietuvos valdžia sau tiek daug neleido. Tokia 
politika man yra amorali ir nežmoniška. 

– Kokia tada yra morali politika? 
– Jei kalbame apie tai, kad kai kuriems 

žmonėms reikėtų patarti, kaip gyventi, tai 
valdžia geriausiu atveju galėtų būti patarė-
jas. Ji galėtų pasakoti, šviesti, nors ir tai rei-
kėtų matuoti, ar pinigai, iššvaistomi soci-
alinei reklamai ir švietimui, yra tikslingai 
panaudoti. Jei valdžia užsiimtų patariamąja 
funkcija, dar pateisinčiau. Kai valdžia prisi-
skiria galią suaugusiems žmonėms aiškinti, 
ką valgyti ir kiek, tai peržengtos visos ribos. 

– Ši valdžia atėjo su šūkiu, kad iš esmės 
pakeis situaciją, nes žmonės nori permai-
nų. Atrodo, kad tai ir daroma – Vyriausybė 
dirba tik nuo gruodžio 13 d., naujasis 
Seimas irgi dirba dar nedaug laiko, bet 
kiek sprendimų jau pasiūlyta.

– Čia ir yra paradoksas. Jei pažiūrėtume į 
visą programą, būtų galima pajuokauti, kad 
šios darnios ar tvarios Lietuvos programa yra 
netvari savaime, o vienas punktas nedera 

su kitu. Iki šiol turime tik pavienes inici-
atyvas, kurios atėjo ne iš Vyriausybės, o iš 
Seimo. Nepamirškime, kad viena iš permai-
nų, kurias žadėjo „valstiečiai“, buvo ta, kad 
mokesčių pakeitimai įsigalios ne anksčiau 
nei po metų. Naujausias pavyzdys – ką da-
ryti su gyventojų pajamų mokesčio atidėji-
mu gyvybės draudimui. Sprendimas buvo 
toks drastiškas, kad projektas pateiktas lap-
kričio 30 d., o įsigaliojimas siūlomas sausio 
1 d. Diskusijoms, įgyvendinimui ir pasiren-
gimui buvo skirta mažiau nei kelios savai-
tės. Tai visiškai nedera su tuo, kas deklaruo-
jama programoje. 

– Laisvosios rinkos institutas ir jūs 
esate nuodugniai išnagrinėję naujosios 
Vyriausybės programą. Ko dar galime 
tikėtis? 

– Daugiausia siūlymų yra susiję su asme-
niniu žmonių gyvenimu. Kalbama, kad jei 
pora planuos skirtis ir turės vaiką, bus priva-
loma mediacija. Turės ateiti žmogus, paskir-
tas iš šalies, ir turėsi su juo šnekėtis, skirtis 
ar ne. Daugeliui šeimų tai yra skaudi prak-
tika, bet klausimas, ar tai yra Vyriausybės 
programos reikalas, ar tai sritis, į kurią pri-
valo kištis Vyriausybė? Taip pat numaty-
ta visokių skatinimo priemonių – elektro-
mobiliams, švariam transportui, nešiukšli-
nimui, perdirbimui, nepasakant kaip. Tuo 
pat metu žadama mažiau biurokratijos, ge-
resnė investicinė aplinka. Yra daug punktų, 
kurie tarpusavyje nedera. Viena vertus, ža-
dama daugiau savarankiškumo savivaldy-
bėms, tvarkant savo finansus, tai yra teigia-
mas dalykas. Kita vertus, žadama, jog bus 
taikomos mokesčių lengvatos ar specialus 
apmokestinimas periferijose, kad ten būtų 
kuriamos darbo vietos. Ši programa yra ra-
šalo dėmės testas. Priklausomai nuo pažiū-
rų, ką nori, tai ir matai. Ten galima išskaity-
ti ir gerų pasiūlymų, o yra tikimybė, jei tie 
pasiūlymai bus įgyvendinti, tai duos žmo-
nėms naudos. Lygiai taip pat yra krūva pras-
tų pasiūlymų. Didysis pažadas, kad gyven-
tojams mažės mokesčių našta, yra niekur 
nepajudėjęs. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Žilvinas Šilėnas 
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Papasakosiu dar vieno mūsų klinikos 

kliento lenko istoriją. Pas mus atėjo vi-
dutinio amžiaus vyras, kuris papasakojo, 
kad jam jau buvo atliktas venų gydymas 
kitoje Čikagos klinikoje, tačiau varikozi-
nės venos ne tik kad nepranyko, tačiau 
dar išryškėjo. Jis skundėsi ant dešinio-
sios kojos iššokusiomis venomis, kojų 
skausmu vakarais, o taip pat sunkumu, 
nuovargiu ir nedideliu tinimu. Pacien-
tas man pasipasakojo, kad kai jį pradėjo 
varginti simptomai, jis tikino save, kad 
tai tikrai dėl kažkokios kitos priežasties, 
o ne venų - mat jis jau buvo praėjęs gy-
dymą kitoje klinikoje, o tai reiškia, kad 
ši problema išspręsta, tiesa? Tačiau jam 
į rankas pakliuvo laikraštis su mano 
straipsniu, kuriame buvo rašoma, kad 
jei vienoje ar abiejose kojose nepraeina 
skausmas, reikia nedelsti ir kuo greičiau 
ateiti apžiūrai, kad būtų galima atmesti 
pačias grėsmingiausias skausmo prie-
žastis, tokias kaip trombozė ir trombof-
lebitas. Vyras nusprendė ateiti konsul-
tacijai, ir dar prie to paties pasiteirauti, 
kodėl po gydymo kitoje klinikoje, jam 
taip ir nepranyko iššokusios venos.

Pradėjau ultragarsu tirti jo venas. Deja, 
iš karto pamačiau, kad pas jį pilna vari-
kozės pažeistų ir visiškai neišgydytų gi-

luminių venų, kurios savo ruožtu spaudė 
ir privertė iššokti paviršines venas. Dar 
blogiau - buvo akivaizdu, kad sergančio-
se venose jau prasidėjo tromboflebitas. 
Būtent iš šios komplikacijos ir buvo aišku, 
kad liga pas jį jau įsisenėjusi. Kai venose 
pasireiškia varikozė, ir tęsiasi ilgą laiką, 
jose nuolat užsistovi kraujas, venos ple-
čiasi, kol galiausiai jose prasideda uždegi-
mas ir tuomet jau ima formuotis trombas. 
Kaip tik tai šiam pacientui ir nutiko.

Šis pavyzdys dar kartą parodo, kaip 
svarbu tinkamai pasirinkti gydytoją. Juk 
nuo to tiesiogiai priklauso jūsų gydymo 
sėkmė. Jau ne kartą rašiau, kad nepasi-
tikėtumėte spalvingomis viliojančiomis 
reklamomis, ir pakartosiu tai dar kartą, 
nes tai labai svarbu. Apie gerą gydytoją, 
tikrą specialistą byloja jo darbo rezulta-
tai, o ne abejotino patikimumo „prieš“ ir 
„po“ nuotraukos su tiesiog stebuklingais 
pažadais. Visada klausinėkite draugų ir 
giminaičių, gal kažkam jau teko susidur-
ti su venų gydymu ir jie iš tiesų džiaugia-
si rezultatais bei gali parekomenduoti 
gerą specialistą!

Ir paskutinė istorija - apie tai, kaip ne-
viltis peraugo į džiaugsmą. Į mus kreipė-
si labai maloni ir kukli moteris, dirbanti 
namų tvarkytoja. Ji man papasakojo, 
kad varikozinės venos pas ją rastis ėmė 
po gimdymų, darėsi vis didesnės ir di-
desnės, o dabar jau visiškai matosi. Dėl 
gyvenimo aplinkybių ji negalėjo gydy-
mo pradėti anksčiau, tad laukė ir ken-
tėjo, kol, kaip ji pati sako, jau ėmė at-
rodyti, kad venų problemos pas ją taip 
toli pažengė, kad jau niekas jai nepadės. 
Moteris iš tiesų buvo apimta nevilties. Ji 
nusprendė, kad „kas bus, tas“, ir tiesiog 
susitaikė su tuo, kad nuo šiol visą gyve-
nimą gyvens su tuo skausmu (visada ti-
krai labai skaudu kažką panašaus išgirsti 
iš paciento). Tačiau kartą jos draugė pa-
sipasakojo, kad kreipėsi į mūsų kliniką, 
kokia yra patenkinta rezultatais ir koks 
milžiniškas yra gyvenimo kokybės skir-
tumas, kai nebevargina kojų problemos. 
Kadangi draugė labai (net primygtinai) 
rekomendavo pas mus apsilankyti, ši 
pacientė galiausiai taip ir padarė. Ir turiu 
pasakyti, kad ji tai padarė laiku, kaip reta. 

Ant kairiosios blauzdos pas ją buvo ryš-
kiai išreikštos varikozinės venos, kurios 
dar kol kas pačios neskaudėjo, tačiau 
jau kėlė skausmą ir tinimą pačioje kojo-
je. Būtent šioje kojoje ultragarso tyrimo 
metu aš aptikau visiškai susiformavusi 
trombą, kuris netrukus jau būtų pradė-
jęs jai kelti aštrų skausmą ir kitus simpto-
mus - tačiau pacientė spėjo ateiti laiku, 
kol visa tai neprasidėjo. 

Po diagnozės, mes susidėliojome gy-
dymo planą, ir dabar jau aišku, kad jai 
viskas bus gerai. Gydymo kurso ji dar 
neužbaigė, tačiau jau dabar pati sako: 
„Man net nesmagu, kad galvojau, jog 
jau per vėlu kreiptis į gydytoją. Pasirodo, 
tai nebuvo tiesa. Labai džiaugiuosi, kad 
vis dėlto pas jus atėjau - reikėjo tai dar 
anksčiau padaryti!“

Pabaigdamas tiesiog dar kartą noriu 
jums pasakyti, kad niekada nebijotumė-
te ateiti į apžiūrą. Niekada nedelskite, 
ypač jei jau jaučiate ligos simptomus. 
Geriau iš karto susitvarkyti su liga, negu 
paskui bandyti susitaikyti su labai realios 
grėsmės faktu - grėsmės, kuri atsirado 
todėl, kad ilgus metus ignoravote savo 
ligą. Geriau jau užkirsti trombams kelią, 
nei paskui juos gydyti, nuolat nerimau-
jant dėl savo gyvybės. Kaip sakoma, vis-
ką reikia daryti protingai ir laiku. 

SKAUSMAS KOJOJE GALI REIKŠTI TROMBĄ, ARBA 
REALIOS DR. GORODECKIO PACIENTŲ ISTORIJOS

Mūsų klinikoje jūs visada galite pereiti pirminę apžiūrą ir gauti individualias rekomendacijas. Skambinkite mums telefonu (847)298-2200

www.imedvein.com
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A Patvirtintas 
„Sodros“ biudžetas

Seimas ketvirtadienį patvirtino nedeficitinį 
kitų metų Valstybinio socialinio draudimo 
fondo („Sodros") biudžetą. Priimtu įstatymu 
Seimas patvirtino daugiau kaip 3,739 mlrd. 
eurų sieksiančias kitų metų Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir 
apie 3,707 mlrd. eurų išlaidas (pajamos virši-
ja išlaidas 31,5 mln. eurų). Prognozuojama, 
kad kitų metų biudžeto pajamos augs 9 
proc., o išlaidos – 6,2 proc.

Kitų metų „Sodros“ biudžete numatomas 
tolesnis išmokų augimas. Nuo 2017 m. sau-
sio 1 d. bazinė pensija padidės 8 eurais (iki 
120 eurų), o einamųjų metų draudžiamosios 
pajamos – 31 euru (iki 476 eurų). Pensijoms 
padidinti nuo sausio 1 d. bus papildomai ski-
riama apie 167,4 mln. eurų. Vidutinė sena-
tvės pensija, turint būtinąjį stažą, padidės 
apie 20 eurų ir sieks 287,57 eurų.

Įstatyme įtvirtinta, kad didžiausią šio fon-
do biudžeto pajamų dalį sudarys draudė-
jų valstybinio socialinio draudimo įmo-
kos – beveik 3 mlrd. 215 mln. eurų – ir ap-
draustųjų valstybinio socialinio draudimo 
įmokos – daugiau kaip 340,4 mln. eurų. 
Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio 
socialinio draudimo įmokos, planuojama, 
sudarys apie 109,2 mln. eurų, valstybinio 

savanoriškojo socialinio draudimo įmokos 
– apie 7,7 mln. eurų.

Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį (70,2 proc. 
visų išlaidų) sudarys išlaidos socialinio drau-
dimo pensijoms. Pagal dokumentą valstybi-
nio socialinio draudimo pensijoms planuo-
jama skirti beveik 2 mlrd. 602 mln. eurų, li-
gos socialinio draudimo išmokoms – apie 
254 mln. eurų, motinystės socialinio drau-
dimo išmokoms – beveik 303,6 mln. eurų, 
nedarbo socialiniam draudimui – apie 138,3 
mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų socialiniam draudimui – dau-
giau kaip 19,3 mln. eurų. Lėšos pervedamos į 
pensijų fondus sudarys apie 172,7 mln. eurų.

„Už“ biudžetą balsavo 80 Seimo narių, 
„prieš“ 3, susilaikė 23 parlamentarai.

Vyriausybės informacija

Kalėdoms lietuviai ruošiasi 
išleisti kone daugiausiai  

Lietuvos gyventojai Kalėdų šventei ketina 
skirti didžiausią namų ūkio pajamų dalį iš 
visų Baltijos šalių, o Europos mastu jie vos 
keliomis procentinėmis dalimis atsilieka tik 
nuo Vokietijos.

Beveik trečdalį (30,3 proc. arba 583 eu-
rus) – tokią mėnesinių ikimokestinių namų 
ūkio pajamų dalį didžiosioms metų šventėms 
ketina skirti statistinė lietuvių šeima, rodo 
„Ferratum Group“ atlikto kalėdinių išlaidų 
tyrimo duomenys. Tai 4 proc. daugiau nei 
praėjusiais metais, kai šis skaičius siekė 26,1 
proc. Tokiais šiųmetiniais rodikliais lietuviai 
gerokai lenkia ne tik kaimynus latvius, bet 
ir estus, kurie šiais metais Kalėdoms ketina 
skirti atitinkamai 19,83 proc. ir 28,66 proc. 
savo mėnesinių namų ūkio pajamų.

Kitų Europos ir pasaulio šalių kontekste 
Lietuva ne tik lenkia visas Europos šalis (iš-
skyrus Vokietiją, kurios statistinis gyventojas 
ketina išleisti 30,58 proc. mėnesio pajamų), 
bet ir Kanadą (20,36 proc.), Australiją (21,59 
proc.) ar Naująją Zelandiją (26,61 proc.).

„Lietuvoje Kalėdų išlaidos jau keletą metų 
tik didėja, tad nenuostabu, jog ir šiemet net 
47 proc. gyventojų neketina jų mažinti, o 
16 proc. planuoja išleisti netgi daugiau nei 
ankstesniais metais. Mes nesam linkę dova-
nas pirkti iš anksto, tad didžiausios šventi-
nės išlaidos nusikelia būtent į gruodį. Tai, 

kad lietuviai šventiniu laikotarpiu linkę 
vis mažiau taupyti, nebūtinai reiškia, kad 
dvasines vertybes keičiame materialiomis. 
Galbūt tiesiog didėjant mūsų pačių finansi-
nėms galimybėms renkamės daugiau ir ko-
kybiškai investuoti į nuotaikos kūrimą“, – 
teigė „Ferratum Finance“ įmonės atstovas 
Lietuvoje Antanas Krasauskas.

Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų šalių, 
daugiausiai pinigų skiriama žaislams ir žai-
dimams. Lietuvoje tai sudaro net 17 proc. 
visų šventinių išlaidų, pasaulio vidurkis dar 
šiek tiek didesnis – 20 proc.

„Tokie duomenys nestebina – juk Kalėdos 
išlieka viena didžiausių švenčių vaikams. 
Tiesa, žiūrint toliau, skirtingai nuo kitų ša-
lių vidurkio, lietuviai daugiau išleidžia kos-
metikai, saldumynams ir dovanų kuponams, 
tačiau nėra linkę pirkti bei dovanoti buiti-
nės technikos, kas populiaru kitose Europos 
šalyse“, – tyrimo duomenis komentavo A. 
Krasauskas.

Pagal lietuvišką spaudą

Kainos augs, 
gimstamumas mažės?

Lietuvos banko ekonomistai aptardami 
šiuos metus neslepia, kad didžiausia pro-
blema išlieka demografija – gimstamumas 
mažėja, emigracija auga. Be to, prognozuo-
jamas ir dar didesnis kainų augimas.

Lietuvos banko prognozėmis, 2017 m. ša-
lies ūkis augs 2,4 proc., taigi sparčiau nei šie-
met, tačiau ne tiek daug, kiek prognozuo-
ta rudenį. Ekonomikos prognozių mažini-
mą lemia mažiau augsiantis eksportas ir in-
vesticijos. Ilgesnio laikotarpio ekonomikos 
augimą vis labiau ribos nepalankios demo-
grafinės tendencijos. Jas sukelia finansinės 
priežastys.

„Jau kurį laiką stebime nerimą keliančias 
emigracijos tendencijas. Ekonomika auga, 
tačiau tai nesustabdo gyventojų: per metus 
svetur dirbti išvyko 22 tūkstančiai šalies 
piliečių, t. y. tiek, kiek gyvena Ukmergėje. 
Deja, kol kas nematome priežasčių, kad ši 
tendencija galėtų pasikeisti ir kitais metais“, 
− sakė Lietuvos banko valdybos pirmininko 
pavaduotojas Raimondas Kuodis. 

Rinką veikia ne vien emigracija, bet ir du 
kartus sumažėjęs gimstamumas, palyginus 
su prieš Nepriklausomybę buvusiais laikais. 
Į darbo rinką įsilieja vis mažiau asmenų. R. 
Kuodžio teigimu, trumpalaikėmis finansi-
nėmis paskatomis to nepakeisi.

„Darbo rinką kasmet papildo beveik 3 
proc. žmonių, o po 7 metų papildys jau tik 
beveik 2 proc. Ką daryti? Kaip galima dides-
nį dėmesį skirti konkurencingumui, darbo 
našumo didinimui, investuoti į technologi-
jas ir gamybinius pajėgumus, pritraukti in-
vesticijas. Nekvalifikuotų asmenų nedarbas 
vis dar didelis Lietuvoje, tai yra keli dalykai – 
suaugusių mokymosi stiprinimas, filosofijos 
– mokinuosi visą gyvenimą priauginimas. 
Turime gerokai susilpnėjusį profesinį ren-
gimą. Iš universiteto atėjusius žmones darb-
daviai turi permokyti, nemaža dalis baigu-
sių universitetą apskritai nedirba pagal savo 
profesiją. Tad turime gilias švietimo proble-
mas ir tai veikia emigraciją. Patys gabiausi 
ir talentingiau žmonės palieka Lietuvą no-
rėdami geresnio išsilavinimo ir klausimas, 
kiek jų grįžta“, – sako Gediminas Šimkus, 
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio 
stabilumo tarnybos direktorius.

R. Kuodis prideda, kad reikia rimtų struk-
tūrinių reformų. Dėl didelės šešėlinės eko-
nomikos turime mažiausią biudžetą ES, o tai 
lemia, kad pensininkai gauna arti skurdo ri-
bos esančias išmokas. Visgi išskiriama, kad 
jau dabar biudžeto pinigai nenaudojami tin-
kamai. Politikai, siekdami būti išrinkti, tem-
pia pinigus į regionus, renovuoja mokyklas, 
kurios po kelių metų uždaromos.

Darbdaviams kovojant dėl Lietuvoje likusių 
darbuotojų, atlyginimai šalyje keliami bene 
sparčiausiai Europoje, informuoja Lietuvos 
bankas. Prie to prisideda ir nuolat didinamas 

minimalusis darbo užmokestis, kuris nuvil-
nijo per visą atlyginimų struktūrą bei eko-
nomiką. Ši tendencija turėtų vyrauti ir kitą-
met – prognozuojamas 5,7 % vidutinio dar-
bo užmokesčio augimas.

Tačiau svarbu, kad kylant atlyginimams, 
ne ką mažiau sparčiai augtų darbo našumas. 
Dabar atotrūkis tarp darbo užmokesčio ir 
darbo našumo augimo – vienas didžiausių 
ES, tačiau panašus į kitų Baltijos šalių. Visgi 
jei tokios tendencijos vyrautų toliau, verslas 
prarastų iki šiol tarptautinėje rinkoje turė-
tus pranašumus.

„Gamyba Lietuvoje brangsta, o darbo už-
mokestis sudaro tam tikrą savikainos dalį. Jei 
darbo užmokestis kyla, o paslaugų vertė su-
daroma ta pati, tai savininkas priverstas di-
dinti kainas. Jei tai nevyksta kitose valstybė-
se ar įmonėse, tai konkurencingumas pras-
tėja. Darbo užmokestis augo kone 8 proc. 
per metus, o darbo našumas svyruoja apie 0 
proc., nekinta. Situacija užtruktų kurį laiką 
Lietuvoje, konkuruoti su užsienio įmonėmis 
būtų sunkiau“, – sako G. Šimkus.

Šiemet užsienyje prekes parduodančių 
Lietuvos įmonių rodikliai pagerėjo, ir ben-
dras eksporto augimas siekia 3 proc. Būtent 
eksportas įvardijamas kaip ilgalaikės plėtros 
garantas.

„Labiausiai tai lėmė nebemažėjantis reeks-
portas ir tebevykstantis ankstesnių metų 
gero derliaus eksportas. Tačiau 2017 m. šio 
teigiamo poveikio nebeliks, taigi eksportą 
labiau lems padėtis užsienio prekybos par-
tnerėse ir mūsų eksportuotojų konkurencin-
gumas“, − teigė Lietuvos banko Ekonomikos 
ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius 
Gediminas Šimkus.

2017 m. turėtų būti aktyvesnis paramos 
lėšų iš Europos Sąjungos fondų panaudo-
jimas, tad vėl turėtų didėti investicijos, ku-
rios šiemet mažėjo. Atsigausiančių investi-
cijų poveikį labiausiai pajausti turėtų staty-
bų sektorius.

Tiek augančios investicijos ir verslo plėtra, 
tiek darbo užmokesčio kilimas turėtų lem-
ti ir didesnį nei šiemet vartojimą. Vis dėl-
to pastebima, kad vartojimą nemažai didi-
na ir importuojamos prekės, kurios sukuria 
mažai pridėtinės vertės šalies ekonomikai. 

Pagal „Ekonomika.lt“

Ekonomistas Gediminas Šimkus
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Mūsų slaugoma So�ja, 90m.,
papasakojo apie save

Kiekvieną kartą, kai suskamba durų skambutis, skubu atidaryti, 
pasiremdama į sieną, kad nenugriūčiau. Juokinga, bet kaskart 
vis apsiverkiu, nes baisu, kad ims Simona iš Raudonojo Kryžiaus 
vieną dieną ir neateis. Ir ką aš tada akla, sena ir vieniša darysiu? 
Labiausiai nenoriu, kad išvežtų į senelių namus. Iš tiesų – tik 
todėl, kad man padeda Lietuvos Raudonasis Kryžius, galiu 
gyventi savo namuose, jaustis žmogumi, jaustis, kad kažkam 
rūpiu. Juk kokia nauda iš manęs? Aš tik našta.

Slaugytoja Simona visada švelniai, visada su didžiuliu rūpesčiu 
mane slaugo. Nuprausta, sušukuota, nukirpta, savo namuose aš 
visai kitaip jaučiuosi. Sergu antro laipsnio diabetu, tad ji 
patikrina mano cukrų, peržiūri, ar išgėriau vaistus, pamatuoja 
spaudimą, paklausia, ar esu pavalgiusi. Kai pargriuvau ir labai 
smarkiai susižeidžiau galvą, Simona kasdien lankė ir slaugė 
mane.

Mes jau 16 metų kartu, myliu ją kaip savo dukrą. Ne kiekvienas 
supras, kaip ir kuo gyvena vieniši, ligoti, neprižiūrėti seneliai. 
Meldžiuosi už šią moterį kiekvieną dieną ir už kitus senelius, kad 
kuo daugiau tokių kaip aš turėtų savo Simoną.

Kviečiame padėti vienišiems, ligotiems ir likimo nuskriaustiems 
seneliams, kurie negali savimi pasirūpinti – tokiems, kaip močiutė So�ja.

Aukoti galite internetu - 
www.redcross.lt/donate/submit.php, 

arba pavedimu į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 
sąskaitą: LT277044060000908211, SEB bankas. 

 
Daugiau informacijos apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

senelių slaugos programą rasite mūsų tinklalapyje 
www.redcross.lt/lt/veikla/senu-vienisu-zmoniu-prieziura

Sunku kvėpuoti per nosį?
Suprastėjo uoslė ir skonio pojūtis?
Vargina sinusų ir galvos skausmai?

Sunku kvėpuoti per nosį?
Suprastėjo uoslė ir skonio pojūtis?
Vargina sinusų ir galvos skausmai?

• Minimaliai invazinė procedūra.
• Dengiama draudimo.
• Vietinis nuskausminimas.
• Trunka mažiau nei valandą.
• Greitas sugijimas.  Į darbą
   grįžkite jau kitą dieną!
• Geriausi pacientų atsiliepimai.
• NE didelėms ligoninių sąskaitoms!

Balloon Sinuplasty
gali būti Jums
tinkama
procedūra!

Nedelskite ir skambinkite
Nedelskite ir skambinkite

jau šiandien: jau šiandien: 

Balloon Sinuplasty yra 
paprastas,  efektyvus ir 
ilgalaikis sinusų 
problemų sprendimas

Nuo pirmadienio iki penktadienio: 9AM-5PM

Otolaryngology
Head and Neck Surgery / Facial Plastic Surgery

Otolaryngology
Head and Neck Surgery / Facial Plastic Surgery

(708)586-2212(708)586-2212
Dr. Darius Bliznikas yra Board Certi�ed in Otolaryngology-Head 
and Neck Surgery. Jis taip pat yra American Academy of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery narys.

Dr. Darius Bliznikas atliko rezidentūras Loyola University Medical 
Center, Maywood, IL ir Wayne State University, Detroit MI.

Dr. Darius Bliznikas gydo suaugusius ir vaikus.

Dr. Darius Bliznikas turi ilgametę patirtį atliekant Balloon 
Sinuplasty procedūras: nuo pat 2004 metų, kai  medicinoje buvo 
pradėta taikyti ši procedūra.

7110 West 127th St.  |  Suite 210  |  Palos Heights, IL 60463
(708) 586-2212

Dr. Darius Bliznikas MD SCDr. Darius Bliznikas MD SC
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Žurnalo „Veidas“ metų 
žmogus – Linas Kukuraitis

Aprūdijusiu „VW Polo“ į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją spręsti 
opiausios valstybėje problemos – kaip mažinti socialinę atskirtį, šią savaitę 
pirmą kartą atvažiavo ministras, kuriam tie socialiai atskirtieji – ne statistika, 
o žmonės, su kuriais jis bendrauja. Dar paauglystėje atradęs pašaukimą, jo 
žodžiais tariant, trapiausiems visuomenės nariams padėti pasijusti ne tik 
sotesniems, bet ir oresniems, lig šiol jis tai darė vadovaudamas Vilniaus 
arkivyskupijos „Caritui“. Ministro pareigas jis vadina ta pačia tarnyste, tik 
didesnio masto.

„Veido“ Metų žmogus – Linas Kukuraitis, 
socialinės apsaugos ir darbo ministras ne 
pagal partinę hierarchiją, o iš pašaukimo.

– Ar baisu pirmą dieną naujame darbe?
– Ir baisu, ir ne. Našta tikrai sunki. 

Žmonių lūkesčiai didžiuliai. Sritis labai 
plati. Dalyje ministerijos sričių žinau, kaip 
spręsti problemas, bet į kai kurias reikia 
labiau įsigilinti. Tad yra baimių, bet yra ir 
daug motyvacijos, noro kuo daugiau prisi-
dėti prie skurdo problemų mažinimo.

– „Carite“ misija buvo padėti skurs-
tantiems, kitokių problemų turintiems 
žmonėms. Dabar misija – šalinti gilumi-
nes to priežastis. Ar turite viziją, kaip tai 
padaryti?

– Pajamų nelygybė Lietuvoje didžiausia 
Europoje, net Bulgarijoje ir Rumunijoje si-
tuacija geresnė, nors pagal kitus parame-
trus paprastai šias šalis lenkiame. Tai visuo-
menėje kelia didžiulę įtampą. Sumažėjus 
šiems nelygumams atmosfera mūsų visuo-
menėje keistųsi. Bet šios pamatinės proble-
mos tokios kompleksinės, kad joms spręsti 
neužtenka vienos ministerijos pastangų – 
reikia visos valdžios sutelktumo. Finansų 
ministerija gali prie to prisidėti per mo-
kesčių sistemą, Ūkio – sudarydama sąly-
gas daugėti darbo vietų, Švietimo ir moks-
lo – siekdama, kad būtų mažiau patyčių dėl 
nelygybės, prabangos ženklų, Sveikatos ap-
saugos– keisdama situaciją, nes dabar tur-
tingieji daug greičiau pasigydo nei skurs-
tantieji. Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija čia taip pat turi daug ką nuveikti. 
Norisi institucinę pagalbą keisti bendruo-
menine. Turiu omeny ne tik tai, kad žmo-
gus pagalbą gautų bendruomenėje, bet ir 
kad atsirastų savipagalbos tinklai. Tokių dar 
turime labai mažai, o kai skurdo ar kitos 
krizės akivaizdoje esi vienišas, negali at-
laikyti įtampos. Tada kas renkasi alkoholį, 
kas migraciją, kas savižudybę, kas dar kaž-
ką. Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
ja turi įrankių, kaip socialinėje srityje ska-
tinti bendruomeninį veikimą. 

– Esate sakęs, kad negražu demonstruo-
ti prabangą. Ar nesate vadinamosios pa-
vydo ekonomikos šalininkas, manantis, 
kad reikia iš turtingų atimti, neturtin-
giems atiduoti, ir visi gyvens gerai? Bet 
juk be sėkmingo verslo nebus darbo vie-
tų ir gerovės.

– Mano nuostata tokia: žmogus turi su-
vokti, kad jo elgesys turi socialines pa-
sekmes. Jei žmogus savo turtingumą iš-
reiškia ryškiais atributais, tai kuria soci-
alinę įtampą. Socialinė atskirtis, sociali-
nio neteisingumo jausmas – vienas pa-
grindinių įtampos visuomenėje šaltinių. 
Mūsų startinės pozicijos skirtingos: vieni 
gimsta turtingose šeimose, kitus atiduo-
da į vaikų namus, treti yra su negalia. Kai 
kas mano, kad kiekvieno sėkmė priklau-
so tik nuo jo paties pastangų. Bet jei taip 
būtų, tiek daug vaikų namų auklėtinių ne-
būtų kalėjimuose. 

Pastaraisiais dešimtmečiais net tokioje li-
beralioje valstybėje kaip JAV, kur, palygin-
ti su kitomis turtingomis šalimis, socialinis 
atotrūkis didžiausias, labai rimtai diskutuo-
jami socialinio saugumo klausimai tuo as-
pektu, kad kuo didesnė socialinė nelygybė, 
tuo daugiau visuomenėje agresijos, smur-
to. Tas pats ir Lietuvoje: čia didelė socia-
linė atskirtis ir procentiškai bene didžiau-
sio Europoje masto smurtas ir prieš save, 
t.y. savižudybių skaičius, ir prieš kitus – tą 
rodo kalinčių asmenų kiekis. Stulbinantis, 
taip pat vienas didžiausių Europoje, patyčių 
mastas mokyklose. Tad į pajamų, socialinę 
nelygybę negalime žiūrėti pro pirštus ir kal-
bėti apie pavydą, nes to pasekmės labai di-
delės. Norisi visų susitelkimo tai keičiant.

– Užsiminėte apie startinę poziciją. 
Kokia teko jums pačiam?

– Gimiau Panevėžyje. Kai man buvo še-
šeri, šeima persikraustė į Vilnių. Augau so-
vietmečiu, kai tos startinės pozicijos dau-
gelio buvo panašios. Bet paskui tėtis pra-
dėjo verslą, jį tebeplėtoja jau daugiau kaip 
20 metų. Tai sukūrė vertę, taip pat ir turti-
nę: tėvai pasistatė gana didelį namą Riešėje, 
kur dabar gyvename ir mes su žmona bei 
penkiais vaikais, ir mama, ir močiutė. Kai 
reikėjo apsispręsti, kuriai sričiai atsidėti, 
stabili šeimos padėtis sukūrė vidinį sau-
gumą, kad galiu rinktis socialinę sritį. Ji 
nežada didelio materialiojo atlyginimo ir 
gerovės, bet žinojau, kad galėsiu atsirem-
ti į tėvus. Tai leido studijuoti socialinius 
mokslus, po to steigti socialinės pagalbos 
centrus. Taip, mano startinė pozicija sukū-
rė sąlygas mano pašaukimui išsiskleisti ir 
už tai aš dėkingas tiek tėvams, tiek Dievui.

– Kaip atradote savo pašaukimą?
– Jis formavosi vėlyvoje paauglystėje 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos 
bendruomenėje. Dievo dovana, kad čia 
patekau tarp jaunų žmonių, kurie didžiąją 
savo laisvo laiko dalį skyrė bendruomenei 
burti. Stengėmės įtraukti jaunimą ir vaikus 
integruotis į bendruomenės gyvenimą, pa-
dėti spręsti ir socialinius klausimus, vadi-
namųjų gatvės vaikų problemas. Ši patir-
tis, kai vieni į kitus atsiremia ir tai kuria 
didžiulę pridėtinę vertę visai visuomenei, 
man tapo kažkokiu gyvenimo kodu, prin-
cipu, kaip galime gyventi vieni kitus rem-
dami ir taip prisidėdami prie didesnių da-
lykų.  Parapijos jaunimo bendruomenė man 

labai artima ir todėl, kad čia susipažinau su 
būsima žmona, čia vienas kitą atradome. 
Visi penki mūsų vaikai ten pakrikštyti, lan-
ko vaikų grupeles, važiuojame į stovyklas, 
dalyvaujame šeimų maldos grupėse, mo-
terų, vyrų grupėse. Mano žmona – biolo-
gijos magistrė, bet nori tapti akušere, stu-
dijuoja, tik šiuo metu, dar pagausėjus šei-
mai, studijas yra pristabdžiusi. Iki dukrelės 
gimimo ji dirbo pagalbos būsimoms ma-
moms srityje, padėjo nėščiosioms rengtis 
pirmajai motinystei. 

– Jūsų visi penki vaikai gimė namie. 
Netikite medicinos laimėjimais?

– Taip, visi penki mūsų vaikai gimė na-
mie. Džiugui dabar dvylika, Jonui devyne-
ri, Augustinui penkeri, Pauliui dveji metai, 
Adelei penki mėnesiai. Tikiu medicinos pa-
žanga ir džiaugiuosi, kad gimdymas svei-
katos įstaigose keičiasi į gerąją pusę. Antra 
vertus, esu įsitikinęs, kad tai moters ir vai-
ko kelionė, moteris turi padėti gimti vai-
kui, ir čia svarbu moteriai sukurti kiek gali-
ma saugesnes ir dvasines, ir fizines sąlygas. 
Mano žmona sakė, kad saugiausiai jaučiasi 
namie. O vaikų dalyvavimas brolio ar se-
sers atėjime užmezgė pamatinius jų ryšius. 
Tai sukūrė didžiulę dovaną mūsų šeimai. 
Norėtųsi, kad nekonfrontuojant, neprieši-
nant būtų ieškoma tinkamiausio būdo, kad 
šeimoms, kurios renkasi gimdyti namie, 
sveikatos apsaugos sistema padėtų jaustis 
maksimaliai saugiai, tai turi būti reglamen-
tuota, o šeimos galėtų sumokėti už pas-
laugas. Beje, gimdymas namie įtvirtintas ir 
kaimyninėse Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje.

– Prieš beveik 12 metų pakviestas vado-
vauti Vilniaus arkivyskupijos „Caritui“ 
buvote pirmas pasaulietis jos vadovas, 
pirmas čia ėmėtės ieškoti pinigų para-
mai per ES projektus, smarkiai išplėtė-
te paramos sritis ir apimtis. Ar esate iš-
skirtinių vadybinių gebėjimų?

– Vadybiniai gebėjimai padeda, bet socia-
linėje srityje labai svarbu girdėti, atpažinti, 
kas iš tikrųjų skurdas, pabandyti pataikyti į 
jį, antra, reikia girdėti darbuotojus, progra-
mų vadovus. Mano įsiklausymas ir padrą-
sinimas, kad jie patys vystytų veiklas, leido 
atsirasti naujoms iniciatyvoms. Mano, kaip 
vadovo, principas – įgalinti esančiuosius 
arčiausiai žmonių būti kūrybingus, atrasti 
taikliausius būdus. Tai paskatino prisijung-
ti prie „Carito“ kai kurioms iniciatyvoms 

ar „Carito“ žmonėms atrasti naujų veiklos 
būdų. Štai vienas vairuotojas įsteigė žvakių 
dirbtuves ir kartu su globojamaisiais lieja 
žvakes. Kita moteris įsteigė kavinę, kurio-
je nemokamai moko moteris kulinarijos ir 
taip jas rengia darbo rinkai. 

Prisidėjome prie pagalbos pabėgėliams: 
tos dramos, nesaugumas, kurį jie išgyvenę, 
palieka didžiulę traumą, ir turime padėti 
jiems tai išgyventi, atsiremti į mus, nesvar-
bu, ar jie rinksis pasilikti čia, ar išvažiuoti 
dar kitur. Mūsų šeima draugauja su šeima 
iš Irako. Jie sako: jei tik baigtųsi karas, va-
žiuotume atgal, netrokštame čia įsitvirtin-
ti ar pasipelnyti. Taip ir emigravę už gele-
žinės sienos lietuviai sakydavo, nors ir ne 
visi grįžo. Bet turime būti arti šių žmonių. 

Žmonės, kuriems reikia padėti, išgyvena 
skirtingas situacijas, bet tarp jų viena yra 
bendra – visiems reikia artumo, bendru-
mo, pagarbos, pripažinimo. Kad ir kokia 
būtų situacija, pamatinis dalykas yra pa-
liudyti žmogaus vertę, o kai jis sustiprės, 
galės pats stotis ant kojų.

– Ką atlikęs pasibaigus kadencijai pasa-
kytumėte, kad ėjote čia ne veltui?

– Jei Lietuvos šeimos jausis saugiau ir drą-
siau veikti, auginti vaikus, prisidėti prie vi-
suomenės darbų, bus įgyvendintas vienas 
pagrindinių mano siekių. Antra, jei pagerės 
socialinis dialogas tarp darbdavių ir dar-
buotojų. Trečia, jei mūsų bendruomenėse 
padaugės bendruomeninių paslaugų, ne-
formalių tinklų. Jei tai pasisektų, jausčiau-
si prie to prisidėjęs. 

O Vyriausybės programos įgyvendinimo 
priemonių plane bus nurodyti konkretūs 
darbai, nes kiekvieną iš šių siekių gali už-
tikrinti tik daug kompleksinių priemonių, 
pavyzdžiui, šeimų saugumą – mokestinė 
aplinka, pagalba įsigyjant būstą, vaiko pi-
nigai, priemonės darbui ir šeimai derinti, 
bendruomeninė pagalba esant krizinei si-
tuacijai. Tai ne vienos ministerijos kompe-
tencijos darbai.

Žurnalo „Veidas“ interviu

Socialinės apsaugos  
ir darbo ministras L. Kukuraitis su šeima
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• Estetinė odontologija
• In office whitening (Zoom! Advanced)
• Šaknų kanalų gydymas
• 25+ metų darbo patirtis

1430 N Arlington Heights Rd., #205,
Arlington Heights, IL 60004

• Didelės nuolaidos įvairių rūšių dantų
protezavimui, įskaitant implantus

Naujiems pacientams

• Pirminė apžiūra, valymas
+ 2 nuotraukos $65

Elizabeta
Vinokur,
DDS
GENERAL
DENTISTRY

847-870-8411

info@zhuravlick.com
www.zhuravlick.com

www.zhuravlick.org
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S Seimas pasveikino D. Trumpą 
tapus JAV prezidentu

Lietuvos Seimas paskelbė rezoliuciją, svei-
kinančią išrinktąjį JAV prezidentą Donaldą 
Trumpą ir linkinčią jam visokeriopos sėkmės 
įgyvendinant tarptautinės ir vidaus politi-
kos įsipareigojimus. „Gestas bus labai gra-
žus, gal net savotiškas atsiprašymas gerbiamo 
D.Trumpo, kai mūsų atskiri asmenys žinias-
klaidoje liejo labai daug kritikos jo atžvilgiu. 
Tai ne mano, o užsienio lietuvių iniciaty-
va“, – sakė rezoliucijos autorius „tvarkietis“ 
Petras Gražulis. Opozicinės Liberalų sąjū-
džio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas 
tvirtino, kad Lietuvos parlamentas turbūt 
pirmą kartą pasveikino užsienio šalies pre-
zidentą su išrinkimu. „Tiesa, jau pavėluotai, 
galėtume ir su Šv. Kalėdomis įdėti į rezoliu-
ciją straipsnį, – ironizavo jis. – Kaip mes da-
bar kaip Seimas darysime? Kai kurių valsty-
bių prezidentus pasveikinsime, o kai kurių – 
ne? Mano įsitikinimu, prezidentus turi svei-
kinti valstybės vadovas, o ne parlamentas.“ 
Jis siūlė priimti pataisą, kad tokios rezoliu-
cijos pirma praeitų Užsienio reikalų komi-
teto filtrą: „Priešingu atveju mes su tokio-
mis iniciatyvomis prisidirbsime.“ 

„Biovelos“ gaminiai –  
jau Amerikos parduotuvėse

JAV gyvenantys Rytų Europos išeiviai 
parduotuvių lentynose jau gali rasti lietu-
viškos „Biovela“ produkcijos – įvairių kon-
servų ir paštetų. Lietuva tapo antra valsty-
be Europos Sąjungoje (ES), kuriai suteiktas 
leidimas eksportuoti jautieną – jau beveik 
50 tonų „Biovela“ mėsos gaminių pasiekė 
net dvylikos JAV valstijų parduotuves. Pasak 
įmonės generalinio direktoriaus Audriaus 
Kantausko, tai natūralus ir savalaikis plėtros 
žingsnis: „JAV yra viena daugiausiai jautie-
nos suvartojančių valstybių pasaulyje, todėl 
žengti į šią rinką buvo svarbu mūsų įmonės 
plėtrai. (...) Ilgas pasiruošimo etapas buvo 
skirtas įvairiems vartotojų tyrimams atlikti, 
kad suvoktumėme rinkos ypatybes, vėliau 
prasidėjo dokumentacijos, produktų ir jų eti-
kečių registravimo etapas.“ Pasak Lietuvos 
ambasados JAV atašė prekybai ir žemės ūkiui 
Vaidoto Ašmono, JAV rinka sudėtinga ir ke-
lianti daug iššūkių dėl itin konkurencingos 
aplinkos. „Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvai 
leidžiama įvežti plačiausią spektrą produk-
tų – tai rodo, kad mūsų gamintojų produk-
cija yra itin vertinama“, – sako jis.

Būtina užtikrinti  
lietuvių teises Anglijoje 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime 
su Europos Sąjungos (ES) „Brexit“ derybi-
ninku Micheliu Barnier išsakė Lietuvos po-
ziciją, jog Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
ES procese būtina užtikrinti, kad ES pilie-
čiai, taip pat ir lietuviai, nepatirtų diskrimi-
nacijos. Po Vilniuje vykusių darbinių kon-
sultacijų Prezidentūros išplatintame prane-
šime pažymima, jog Jungtinė Karalystė iš-
lieka svarbi ES ekonominė ir saugumo par-
tnerė. Anot prezidentės, Lietuva pasisako už 
visoms pusėms priimtiną bendradarbiavi-
mo su šia valstybe modelį, tačiau laisvas as-
menų judėjimas ir kitos pamatinės laisvės 
negali būti pamintos. „ES pareiga užtikrin-
ti, kad JK dirbantys, studijuojantys ir gyve-
nantys ES piliečiai, tarp jų ir lietuviai, ne-
patirtų jokios diskriminacijos, jiems būtų 
suteiktos visos socialinės garantijos“, - nu-
rodoma pranešime. Šiuo metu Didžiojoje 
Britanijoje gyvena apie 200 tūkst. lietuvių. 
Vilniuje viešintis M.Barnier taip pat susi-
tiks su premjeru Sauliumi Skverneliu, už-
sienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi 
ir finansų ministru Viliumi Šapoka.

Miškininkai padėjo žmonėms 
parsinešti Kalėdas į namus 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 
ministerijos surengė jubiliejinę – jau dešim-
tąją - akciją „Parsinešk Kalėdas į savo na-
mus“. Jos metu daugiau kaip šimte Lietuvos 
vietų – miestų ir miestelių pagrindinėse aikš-
tėse, didesnėse susibūrimo vietose, prie se-
niūnijų, girininkijų – miškininkai gyvento-
jams nemokamai išdalino per šimtą tūkstan-
čių eglės šakų. Šakos akcijai atkeliavo iš pa-
ruoštų miško kirtimų valksmų ir nė viena 
eglutė nebuvo nukirsta. Augančiomis žalias-
karėmis miškininkai ragina grožėtis gamtoje. 
Juk iki metro aukščio eglutė užauga tik per 
šešerius-septynerius metus. Šiemet miški-
ninkai rengia dar vieną, jau tradicine tapu-
sią akciją – su jaunųjų miško bičiulių būre-
lių nariais, kurie jau ruošia iš eglišakių šven-
tines kompozicijas, lankysis senjorų globos 
namuose, slaugos ligoninėse ir dovanos šias 
kompozicijas. „Tikimės, kad ir ši mūsų inici-
atyva taps ilgai gyvuojančia tradicija, pade-
dančia mums visiems ugdyti jautrumą, rū-
pestį esančiais šalia mūsų ir mūsų dėmesio 
bei globos reikalingais visuomenės nariais“, 
- sakė generalinis miškų urėdas R. Prūsaitis.

Baigta derinti Lietuvos  
ir JAV kariuomenės sutartis 

 Lietuva baigė derybas su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl JAV ginkluotųjų pajėgų 
statuso Lietuvos teritorijoje. Vyriausybė 
gruodžio 21 d. pritarė suderintam su 
Jungtinėmis Valstijomis sutarties tekstui. 
Gavus įgaliojimus iš prezidentės, šią sutartį 
vėliau pasirašys krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis. Sutartis įsigalios po 
to, kai ji bus ratifikuota Seime. Ši sutartis 
bus pirmasis tokio pobūdžio dvišalis JAV ir 
Lietuvos susitarimas, detaliai apibrėšiantis 
JAV pajėgų statusą Lietuvoje. Ji sustiprins 
vykstantį Lietuvos ir JAV bendradarbiavi-
mą gynybos srityje. Sutartimi JAV įtvirtina 
ir dar kartą patvirtina savo gynybinius įsi-
pareigojimus Lietuvai, o Lietuva savo ruož-
tu suteikia visas reikiamas sąlygas šių įsi-
pareigojimų vykdymui. Šis susitarimas su-
paprastins procedūras ir palengvins JAV 
karių ir ginkluotosioms pajėgoms priskir-
tų asmenų atvykimą ir buvimą Lietuvoje, 
bendrų pratybų ir kitų projektų vykdymą. 
Tokius susitarimus JAV sudaro su visomis 
šalimis, su kuriomis vykdo glaudų bendra-
darbiavimą gynybos srityje. 

Lietuvos oro uostuose  
daugėja skrydžių ir keleivių

Šių metų lapkritį Lietuvos oro uostuo-
se toliau augo skrydžių ir keleivių skaičius. 
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų lai-
kotarpiu, lapkritį keleivių padaugėjo 14 proc., 
skrydžių – 6 proc. Sparčiausiai augo Palangos 
oro uostas – šiemet lapkričio mėnesį čia ap-
tarnauta beveik 19 tūkst. keleivių, t. y. 76 proc. 
daugiau nei 2015-ųjų lapkritį. Lyginant šių ir 
praėjusių metų lapkričio rezultatus, Vilniaus 
oro uoste keleivių skaičius išaugo 12 proc. 
– iki 281 tūkst., Kauno oro uoste 10 proc. 
– iki 56 tūkst. keleivių. Vilniaus oro uosto 
rezultatams turėjo įtakos naujosios tiesiogi-
nių skrydžių kryptys – Birmingemas, Nica, 
Baris, Reikjavikas, Berlynas. Itin populiaria 
tapo žemų sąnaudų bendrovės „Ryanair“ pa-
skelbta kryptis į Lidsą. Taip pat daugėjo ke-
leivių, vykstančių iš Vilniaus į Oslą, Taliną, 
Stokholmą, Varšuvą ir Kijevą. Kauno oro uos-
to rezultatus taip pat gerino naujos kryptys, 
kuriomis skrydžiai pradėti šių metų rude-
nį –  Eindhovenas, Stavangeris, Bergenas, 
Olesiundas. Iš viso per 11 šių metų mėne-
sių Lietuvos oro uostai aptarnavo 4,4 mln. 
keleivių.

Atsisakoma  
popierinių dokumentų 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojus Civilinės būklės 
aktų registravimo įstatymo nuostatoms, po-
pieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar 
nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tau-
tybės keitimo liudijimai nebebus išduodami, 
o visų institucijų darbuotojai reikiamą in-
formaciją ras registruose. Daugiausia naujo-
vių laukia asmenų, kuriems teks laidoti savo 
artimuosius. Iki šiol svarbiausias dokumen-
tas, organizuojant laidotuves, buvo civilinės 
metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudi-
jimas. Nuo sausio 1-osios tokiu dokumentu 
taps popierinis medicininis mirties liudiji-
mas, kurį išduos sveikatos priežiūros įstai-
ga. Tuo tarpu registruojant vaiko gimimą, 
tėvai turės pateikti prašymą ir suteikti vaikui 
vardą ir pavardę. Tai jie galės atlikti ir elek-
troniniu būdu, prisijungę prie Elektroninių 
valdžios vartų portalo (taip pat liks galimy-
bė suteikti vaikui vardą atvykus į civilinės 
metrikacijos įstaigą asmeniškai). Santuoką 
nutraukus teisme, visus duomenis civilinės 
metrikacijos įstaigoms perduos teismas, as-
menims nebereikės vykti į civilinės metri-
kacijos įstaigas.  

Vertina  
bendradarbiavimą su Lietuva
Naujasis žemės ūkio ministras Bronius 

Markauskas antradienį susitiko su Izraelio 
ambasadoriumi Amiru Maimonu ir 
Japonijos ambasadoriumi Toyoei Shigeeda. 
A. Maimonas, puikiai susipažinęs su koky-
biška lietuviška pieno ir mėsos produkci-
ja, su ministru išsamiai aptarė abi šalis do-
minančius eksporto klausimus. Prekyba su 
Izraeliu kol kas užima nedidelę Lietuvos už-
sienio prekybos žemės ūkio ir maisto pro-
duktais dalį. 2015 m. į Izraelį eksportuota 
lietuviškos kilmės gyvų galvijų, sūrių ir varš-
kės, šokolado ir maisto produktų, turinčių 
kakavos, paruoštų maisto produktų iš javų 
grūdų, valgomųjų ledų. Tuo tarpu bendra-
darbiavimas su Japonija vystosi vis sparčiau. 
Pasak T. Shigeeda, vis daugiau japonų turis-
tų, apsilankiusių Lietuvoje, vėl į ją sugrįžta. 
Jiems patinka ne tik pati Lietuva, bet ir na-
cionalinis lietuvių charakteris, draugišku-
mas. Didėja ir lietuviškų maisto produktų 
eksportas į šią šalį. Japonai labai vertina gri-
kius, tad, ambasadoriaus nuomone, Lietuvos 
augintojai galėtų kooperuotis ir auginti daug 
didesnius šios vertingos kultūros kiekius.
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• Piktybiniai storosios ir  tiesiosios žarnos susirgimai
• Storosios žarnos polipai • Beskausmis hemorojaus  pašalinimas
• Išangės įplėša, pūlinys ar fistulė • Išangės niežulys • Vidurių užkietėjimas

O�se priiminėja daktaras PROKTOLOGAS Dr. Giuseppe Gagliardi

129 W RAND RD., 
ARLINGTON HEIGHTS
IL 60004

MUS RASITE NAUJU ADRESU:

Board certified in General Surgery
Member of American College of Surgeons

129 W RAND RD.,
ARLINGTON HEIGHTS IL 60004

PH. 847.215.0530

Edmund W. Vizinas,
M.D., S.C

Vidaus ligų specialistas
Priimame daugumą draudimų
Dažnai priimame
tą pačią dieną

Kalbame lietuviškai ir ispaniškai

(773)229-9965

Kviečiame naujus pacientus

6918 W. Archer Avenue
(New England Pharmacy pastatas) (Yra parkavimas)

www.grandavenuesurgicalcenter.com
www.seimosgydytojas.com
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Didžiausi šių metų 
mitybos atradimai 

Mitybos rekomendacijos keičiasi greičiau nei oras – štai vieną dieną kava yra 
puikus antioksidantas, o kitą – jau kancerogenas. Angliavandeniai kažkada 
buvo tikras velnias, o dabar (kai kurios jų formos) yra visos sveikos mitybos 
piramidės pagrindas. Sveikatos tendencijų kaita buvo pastebima ir šiais 
metais, tad pažvelkime į didžiausius mitybos atradimus 2016-aisiais. 

Sotieji riebalai tikrai 
kenkia sveikatai

Sviesto gerbėjai pametė galvas, kai moks-
lininkai paskelbė, kad sotieji riebalai yra 
sveikesni, negu buvo manoma anksčiau. 
Vienintelis netikėtumas – jie tokie nėra. 
Pakartotinis tyrimas patvirtino, kad galio-
ja senosios nuostatos, o sotieji riebalai tikrai 
nėra superproduktas. Tas tyrimas, pasirodęs 
„Didžiosios Britanijos medikų žurnale“, at-
skleidė, jog sumažintas sočiųjų riebalų var-
tojimas gali sumažinti riziką susirgti širdies 
ir kraujagyslių sistemos ligomis, o pakeitę 
juos nesočiaisiais riebalais (iš tokių sveikų 
šaltinių kaip augaliniai aliejai, riešutai, sė-
klos, avokadai ir jūros gėrybės) netgi galite 
sustiprinti savo širdį. Taigi, patraukite svies-
tą į šalį, ir vietoje jo savo pusrytinius skre-
bučius gardinkite avokado užtepėle ar aly-
vuogių aliejumi. 

Kai kurie riebalai 
padeda lieknėti

Barselonos universiteto Ispanijoje moksli-
ninkai atskleidė, kad tam tikro tipo riebalai 
gali padėti palaikyti normalų kūno svorį. Jų 
tyrimas, stebėjęs daugiau nei 7 400 vyrų ir 
moterų su II tipo diabetu ir aukšta širdies 
ligų rizika, paskyrė tiriamiesiems tris skir-
tingus mitybos planus: viena grupė maitinosi 
alyvuogių aliejumi praturtinta Viduržemio 
jūros regiono diena, kita – tokia pat, tik rie-
šutais praturtinta diena, o trečiosios grupės 
atstovai laikėsi itin mažai riebalų turinčio 
mitybos plano. Pasirodo, daugiausiai aly-
vuogių aliejaus suvartoję žmonės numetė 
daugiausiai svorio per penkerius metus tru-
kusį stebėjimo laikotarpį, dar daugiau nei 
tie, kurie maitinosi liesu maistu. Tad nebi-
jokite visų riebalų – kai kurie jų gali padė-
ti jums sulieknėti. 

Japoniška dieta –  
pati geriausia 

„Didžiosios Britanijos medikų žurnale“ šie-
met pasirodęs tyrimas paskelbė, kad tie ja-
ponai, kurie laikėsi savo nacionalinių mity-
bos rekomendacijų ir valgė daug ryžių, dar-
žovių, žuvies, mėsos, bei iš sojos pupelių pa-
gamintų produktų, turėjo 15 proc. mažesnę 
priešlaikinės mirties riziką nei tie jų bendra-
amžiai, kurie taip griežtai nesilaikė klasiki-
nės japoniškos dietos. 

Ankštinės daržovės 
neleidžia nutukti

Nesiėmę jokių kitų papildomų pastangų 
sulieknėti, tie žmonės, kurie kiekvieną die-
ną suvalgė po tris ketvirčius puodelio ankš-
tinių daržovių (pupelių, lęšių, avinžirnių ir 
kt.), per šešias savaites numetė vidutiniškai 
po 0,75 svaro, atskleidė naujas tyrimas, pa-
skelbtas „Amerikos klinikinės mitybos žur-
nale“. Valgykite pupeles, ir numesite svorio!

Angliavandeniai gali 
būti siejami su vėžiu

Neišsigąskite – nebūtina tučtuojau iš val-
giaraščio braukti visų produktų su anglia-
vandeniais. Tačiau verta atkreipti dėmesį į 
tai, kad neseniai vienas tyrimas išsiaiškino, 

jog produktai su aukštu glikeminiu indek-
su, t.y. tie, kurie yra kupini perdirbtų anglia-
vandenių, staigiai padidinančių cukraus ly-
gius kraujyje, gali būti siejami su aukštesne 
plaučių vėžio išsivystymo rizika, net ir ne-
rūkantiems žmonėms. Tiesa, norint tikrai 
pakenkti savo sveikatai, turėtumėte suval-
gyti didžiulius kiekius tokių angliavande-
nių, o viena bandelė tikrai neprilygsta vie-
nai cigaretei. Vis dėlto, jeigu norite apsisau-
goti nuo vėžio ir kitų su mityba siejamų lė-
tinių ligų, tokių kaip II tipo diabetas ir šir-
dies ligos, rinkitės sveikesnius, minimaliai 
perdirbtus ar visai neperdirbtus angliavan-
denius, bei valgykite daugiau ankštinių dar-
žovių ir pilnagrūdžių javų. 

Būtina žiūrėti, ką valgai 
– tiesiogine prasme

Tai, ką matote prieš save, yra tai, ką val-
gote, dar kartą patvirtino Cornellio univer-
siteto Maisto ir prekinių ženklų laboratori-
jos analizė. 2016 m. atliktas tyrimas atsklei-
dė, kad tos moterys, kurios ant virtuvinių 
lemtynų laikė nesveiką maistą ir saldintus 
gėrimus, svėrė iki 26 svarų daugiau už tas 
moteris, kurios tokių produktų ant jų netu-
rėjo. Dar daugiau, tos moterys, kurios na-
muose turėjo dubenį su vaisiais, svėrė be-
veik 13 svarų mažiau už tas, kurios jo netu-
rėjo. Mes patariame visada po ranka turėti 
sveikų užkandžių, o nesveiką maistą laiky-
ti kuo toliau nuo akių. 

Medus turi minusų
Šiemet taip pat sužinojome ne tokią ir sal-

džią tiesą apie medų. Nors jis ilgą laiką buvo 
vadinamas visiškai natūralia, antioksidantais 
praturtinta alternatyva „baltąja mirtimi“ va-
dinamam cukrui, „Amerikos klinikinės mi-
tybos žurnale“ pasirodęs tyrimas parodė ir 

kitą jo pusę. Mokslininkai išsiaiškino, kad 
medus organizme išprovokuoja tokias pat 
reakcijas, kaip ir cukrus iš cukranendrių ar 
kukurūzų sirupo, t.y. padidina cukraus ly-
gius kraujyje, o taip pat įtakoja svorio augi-
mą, cholesterolio lygio didėjimą, bei aukštes-
nį kraujospūdį. Tai reiškia, kad bet koks cu-
krus yra cukrus, tad visuomet stenkitės lai-
kytis saiko, kad ir kokia forma jo gautumėte. 

Jeigu mėgstate riešutus, 
valgykite juos

29 anksčiau atliktų tyrimų apie riešutus 
analizė atskleidė, jog šių sveikaisiais rieba-
lais praturtintų užkandukų teikiama nauda 
sveikatai yra tiesiog neginčijama. Tie žmo-
nės, kurie kiekvieną dieną suvalgydavo po 
saują riešutų (žemės riešutų, lazdyno riešu-
tų, migdolų, pekaninių karijų ir t.t.), turėjo 
30 proc. mažesnę tikimybę susirgti širdies 
ir kraujagyslių sistemos ligomis nei tie, ku-
rių riešutų nevalgė. Ir tai dar ne viskas – rie-
šutų mylėtojai taip pat turėjo 15 proc. ma-
žesnę riziką susirgti vėžiu, bei 22 proc. ma-
žesnę priešlaikinės mirties tikimybę. Gal ne 
taip ir blogai smaguriauti tuo riešutų sviestu?

Nebūtina gerti po 8 stiklines 
vandens per dieną

Visi esame girdėję, kad turėtume išgerti 
po aštuonias stiklines vandens per dieną, 
jei norime būti sveiki ir netroškinti savo 
organizmo, tačiau naujas tyrimas, publi-
kuotas „Nacionalinės mokslų akademijos 
žurnale“ atskleidė, kad tai visai nėra būti-
na. Visų pirma, mums reikalingų skysčių 
kiekis smarkiai priklauso nuo visos eilės 
nuolat besikeičiančių faktorių. Be to, moks-
lininkai atrado, kad žmonėms tris kartus 
sunkiau nuryti nedidelį kiekį vandens po 
to, kai jie jau išgėrė visą litrą skysčių, negu 

tada, kai jie iš tiesų jautėsi ištroškę po ak-
tyvios fizinės veiklos. Tai reiškia, kad orga-
nizmas pats geriausiai žino, kiek vandens 
jam reikia, ką ir įrodo tas „rijimo stabdis“, 
aprašytas tyrimo eigoje. Vietoje to, kad re-
ligingai gertumėte vieną stiklinę vandens 
po kitos, išsiaiškinkite tikrąsias dehidrata-
cijos priežastis, ir gerkite vandenį tada, kai 
tikrai jausitės ištroškę. 

Druskos naudokite  
dar mažiau

Štai dar viena priežastis nepirkti bulvių 
traškučių: 25 metų trukmės tyrimas, kurio 
išvados buvo paskelbtos spalį, išsiaiškino, 
jog suvartojamo druskos kiekio padidinimas 
vos žiupsneliu (t.y. mažiau nei puse arbatinio 
šaukštelio per dieną) gali net 12 proc. padi-
dinti priešlaikinės mirties riziką. Išbraukite 
visus netikėtai daug druskos turinčius už-
kandžius iš savo valgiaraščio, ir pradėkite 
gardinti maistą žolelėmis ir prieskoniais. 

Augaliniai baltymai 
skatina ilgaamžiškumą

Masačusetso valstijos ligoninės atliktas ty-
rimas parodė, kad tie žmonės, kurie var-
tojo didelius kiekius gyvulinių baltymų – 
ypač iš labiau perdirbtos raudonos mėsos 
nei iš žuvies ar paukštienos – turėjo aukš-
tesnę priešlaikinės mirties riziką nei vidu-
tiniškai. Jeigu tai dar neįtikino jūsų rink-
tis lašišą vietoje dešros, atkreipkite dėme-
sį į dar vieną faktą: tie tiriamieji, kurie su-
vartojo daugiau augalinių baltymų (iš tokių 
produktų kaip duona, dribsniai, makaronai, 
ankštinės daržovės ar riešutai), turėjo ma-
žesnę priešlaikinės mirties riziką. Tiesa, ryšį 
tarp mėsos valgymo ir ankstyvos mirties su-
stiprino ir kiti neretai pasitaikantys nesvei-
kos gyvensenos įpročiai, tokie kaip padidin-
tas alkoholio vartojimas ir žemi fizinės vei-
klos lygiai (atmetus šiuos faktorius, išnyko 
ir mėsos valgymo bei priešlaikinės mirties 
ryšys). Vis dėlto, mitybos plano su dideliais 
kiekiais perdirbtos mėsos nerekomenduo-
ja jokie dietologai, tad vietoje keptos šoni-
nės rinkitės daržoves. 

Papildų pavojus yra 
labai realus

Vien tai, kad kažkas yra parduodama 
sveikų produktų parduotuvėse, dar nereiš-
kia, kad tai iš tiesų yra naudinga sveikatai. 
„Consumer Reports“ žurnale šią vasarą pasi-
rodęs mokslinis straipsnis atskleidė, kad di-
delė dalis mitybos papildų yra užkrėsti pa-
vojingomis bakterijomis ir turi kitų medžia-
gų, kurios gali sukelti pykinimą, vėmimą, o, 
blogiausiu atveju, netgi pakenkti kepenims 
bei širdžiai. Nors tas tyrimas atkreipė dė-
mesį į 15 pavojingų sudėtinių dalių, daž-
nai randamų papilduose (įskaitant tokias 
iš pirmo žvilgsnio nepavojingas medžiagas 
kaip žaliosios arbatos ekstrakto milteliai), 
geriausia laikytis atokiau visų maistinių pa-
pildų, kadangi jie neretai yra pardavinėjami 
su klaidinančiomis etiketėmis, kurių niekas 
nereglamentuoja. 

Aidas.us informacinė tarnyba
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(*Scratch Resistant Single Vision Plastic, Pacientas gali rinktis bet 
kokius kitus lęšius - $114 VERTĖS) 
*Negalioja su kitais pasiūlymais ar draudimu. Yra papildomų 
sąlygų. Daugiau informacijos - mūsų salone.

AKINIŲ LĘŠIAI -
NEMOKAMAI!* 

PERKANT BET
KURIUOS AKINIŲ RĖMUS,
LĘŠIUS GAUKITE VISIŠKAI

NEMOKAMAI!

Patogioje vietoje Bu�alo Grove aikštėje,
netoli "Garden Fresh"

Dirbame šešias dienas per savaitę

eyeqoptique.com
Irene Kats, O.D.

Marina Shepelenko, O.D.

PRIIMAME PLANUS:

Mums svarbu, kaip
JŪS MATOTE PASAULĮ

ir kaip jis mato jus

• Aetna • BCBS HMO • BCBS PPO • Cigna • Davis •  Eyemed • Harmony Health • Humana •
• Medicaid • Medicare • Spectera • United Healthcare • VSP ir daug daugiau...

VAIKŲ REGOS SUTRIKIMŲ GYDYMAS:

VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ PACIENTAMS:

103 OGDEN AVENUE, CLARENDON HILLS, IL 60514
TEL. 630-323-7300 (KALBAME LIETUVIŠKAI),

WWW.CLARENDONVISION.COM 

GYDYMUI TAIKOME:
• Regos sutrikimai, įtakojantys mokymąsi
• Progresuojanti trumparegystė
• Akių žvairumo ligos
• Ambliopija („Akis tinginė“)
• Akių vystymosi sutrikimai

• Naudodami naujausias technologijas diagnozuojame ir profesionaliai pritaikome
   akinius bei kontaktinius lęšius, esant itin sudėtingiems regos sutrikimams
• Siūlome aukščiausios kokybės akinių rėmelius ir stiklus
• Gydome kataraktą, glaukomą ir kitas akių ligas
• Parenkame specialius akinius vairuotojams

• Akių terapiją 
   (Vision Therapy)
• Ortokorekciją 
   (Orthokeratology)
• Šviesos terapiją
   (Syntonics)

Gydytojas podiatras
Prieš Po

Prieš Po

ANATOLIJUS SPICAS
25-erių metų darbo Amerikoje patirtis

299299$$

Free consultationFree consultation

Vaikų ir suaugusiųjų pėdų ir kulkšnių
ligų gydymo specialistas Specialus pasiūlymas nagų

grybelio gydymui
lazerio pagalba

Specialus pasiūlymas nagų
grybelio gydymui
lazerio pagalba

GRAŽESNĖ NAGŲ IŠVAIZDA
SU KERYFLEX

UNIKALIOS MINIMALIAI INVAZINĖS PROCEDŪROS

Medicinos centraiMedicinos centrai

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
INDIVIDUALŪS VIDPADŽIAI AVALYNEI
KULNO SKAUSMAI 3 lazerio procedūros

•
•
•
•
•

•

Bursų  (bunions) šalinimas
Kojų pirštų deformacijų (hammer toe) taisymas
Užkulnių pentinų  (heel spur) šalinimas
Pėdos rekonstrukcija
Čiurnos tunelinio nervo (tarsal tunnel syndrome)
ir neuromos gydymas
Plokščiapėdystės korekcija minimaliai 
invaziniu metodu vaikams ir suaugusiems 

Procedūros atliekamos klinikoje (be matomų randų)
su vietine nejautra. Greita reabilitacija.

Jei jus vargina kulno 
skausmai, plokščiapėdystė, 
pėdų kauliukai, iškrypę 
pirštai, kelių, dubens ar 
stuburo skausmai, jie 
savaime nepranyks. 

Jei jus vargina kulno 
skausmai, plokščiapėdystė, 
pėdų kauliukai, iškrypę 
pirštai, kelių, dubens ar 
stuburo skausmai, jie 
savaime nepranyks. 

ŠIAS PROBLEMAS 
IŠSPRĘSTI GALI 
PAPRASTA PROCEDŪRA

ŠIAS PROBLEMAS 
IŠSPRĘSTI GALI 
PAPRASTA PROCEDŪRA

Prieš

Po

KARPŲ ŠALINIMAS
TRAUMOS, IŠNIRIMAI, LŪŽIAI 
ĮAUGUSIŲ NAGŲ IR NUOSPAUDŲ ŠALINIMAS tik

847-465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING

773-973-0334 2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

Į darbą grįžti galite jau kitą dieną!

•RENTGENAS • DIAGNOSTIKA ULTRAGARSU • FIZIOTERAPIJA
Medicininė apžiūra ir išvados imigracijos tarnybai per 1 dieną

www.advancedfootcareil.com

www.eyeqoptique.com
www.ClarendonVision.com
www.advancedfootcareil.com
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Kaip pabėgti 

nuo venų varikozės

Šiuolaikiniai žmonės gerokai mažiau juda, 
gyvena sėslesnį gyvenimą, todėl varikozė 
pastaraisiais metais smarkiai „pajaunėjo“. 
Bet yra ir gerų naujienų: medicina taip pat 
nestovi vietoje, tad atsiranda naujų veiks-
mingų kovos su šia liga būdų. Kaip bet ku-
rios kitos ligos atveju, kovojant su varikoze 
svarbiausia informacija – t. y. reikia žinoti 
kelias paprastas taisykles, padedančias susi-
doroti su jau esamomis problemomis ir iš-
vengti potencialių komplikacijų. 

Pirma taisyklė: žinoti rizikos grupes. 
Užklupus ligą ankstyvoje stadijoje, susido-
roti su ja gerokai lengviau. Būtent dėl to yra 
nustatytos kelios varikozės rizikos grupės, 
kurioms priklausantys žmonės turėtų ati-
džiau nei kiti stebėti savo sveikatos būklę. 
Kodėl vieni žmonės serga varikoze, o kiti ne? 
Itin svarbus yra paveldimas polinkis sirgti 
šia liga – jį turi 60–80 procentų sergančių-
jų. Jeigu jūsų giminaičiai (pirmiausia – tė-
vai) turi bėdų dėl venų, labai didelė tikimy-
bė, kad su jomis kada nors susidursite ir jūs. 

Dar viena rizikos grupė – žmonės, dirban-
tys sėdimą arba stovimą darbą. Kai kojos 
nuolat yra vienodos nejudančios padėties 
(ypač - vertikalios), venoms sunku įveikti 
hidrostatinį slėgį. Dėl to užsistovi kraujas ir 
susidaro palankios sąlygos varikozei atsiras-
ti. Ne veltui flebologai – venų specialistai – 
vadina blauzdos raumenis periferine širdi-
mi, nes dirbdami jie padeda kraujui nutekėti 
iš galūnių. Į šią rizikos grupę patenka kone 
visų „miestietiškų“ profesijų atstovai, prade-
dant pardavėjais, vairuotojais, baigiant va-
dybininkais ir bankininkais. Moterims svar-
bus rizikos veiksnys yra nėštumas: dėl pa-
pildomo kūdikio svorio kojoms tenkantis 
krūvis gerokai padidėja. Pakoreguotas gy-
venimo būdas ir tinkamas kompresinis tri-
kotažas dažniausiai padeda išvengti didelių 
bėdų. Labai dažnai varikozė išsivysto turin-
tiesiems antsvorio, taip pat žmonėms, užsi-
imantiems sunkia fizine veikla. 

Antra taisyklė: profilaktika geriau nei gy-
dymas. Liūdna, bet mes jau gimstame rizi-
kuodami susirgti varikoze. Kadangi vaikšto-
me dviem kojomis, o ne keturiomis, kraujas 
iš jų turi gana aukštai pakilti įveikdamas že-
mės trauką. Varikozė pažeidžia venas ir jos 
netenka elastingumo – išsiplėtusios nebe-
susitraukia, taigi jų skersmuo nenormaliai 

padidėja. Tai sukelia įvairiausių problemų: 
kraujagyslėse ima užsistovėti kraujas, sutrin-
ka visavertis audinių aprūpinimas krauju. 

Geriausia varikozės profilaktika yra regu-
liarūs dinaminiai krūviai kojų raumenims. 
Didžiulę naudą organizmui duodą vaikščio-
jimas, bėgimas, plaukiojimas, važinėjimas 
dviračiu. Specialistai pabrėžia, kad itin sveika 
laipioti laiptais. Taigi, kuo daugiau dirba jūsų 
kojos, tuo mažesnė bėdų dėl venų tikimybė.

Trečia taisyklė: laiku diagnozuoti. 
Dauguma žmonių mano, kad dienos pabai-
goje pavargusios, skaudančios ir sutinusios 
kojos – visiškai normalus reiškinys. Tačiau 
gydytojai įspėja: jeigu tokie nemalonūs pojū-
čiai kojose atsiranda ne po išskirtinių krūvių, 
o reguliariai, būtina skelbti pavojų. O jeigu 
dar, be šito, ant kojų išryškėja kraujagyslių 
„žvaigždutės“ arba mėlyni kapiliarai, metas 
planuoti vizitą pas flebologą. Gaila, bet kai 
kurie žmonės paprasčiausiai nekreipia dė-
mesio į tokias „smulkmenas“ ir susirūpina 
tik tuomet, kai liga pažengia iki kitos stadi-
jos: kojų tinimas beveik nebepraeina, pra-
sideda skausmai ir mėšlungio priepuoliai. 

Ketvirta taisyklė: nesigydyti patiems! 
Apsidrausti nuo varikozės visam gyveni-
mui neįmanoma net aktyviai užsiimant jos 
profilaktika. Gydytojai nieko negali padaryti 
dėl paveldėto polinkio į varikozę, bet jiems 
jau žinoma daugybė metodikų, padedančių 
veiksmingai kovoti su šia liga. Varikozės gy-
dymas apskritai yra kompleksinis. Nėra vie-
no universalaus preparato, stebuklingai išva-
duosiančio nuo bėdų dėl kojų venų. 

Penkta taisyklė: pagalbos kreiptis tik į pro-
fesionalus. Pagrindinė varikozę gydančių fle-
bologų užduotis – atkurti kojose normalią 
kraujotaką. Kai liga ankstyvos stadijos, ga-
lima apsieiti be chirurginio įsikišimo: daž-
niausiai pakanka mūvėti tinkamą kompre-
sinį trikotažą, vartoti venas tonizuojamų-
jų preparatų kursą. Varikozės diagnostiko-
je dažnai naudojamas ultragarsas, nes lei-
džia nustatyti konkrečias pažeistas venas, 
kad chirurgo įsikišimas būtų minimalus. 

Jeigu Jums reikia pagalbos gydant venų va-
rikozę ir kitus sutrikimus arba turite kokių 
nors klausimų, rekomenduojame kreiptis į 
Grand Avenue Surgical Center, įsikūrusį 
Čikagoje, 17 West Grand Avenue.  

Tel. numeris: 312-222-5610.

Neleiskite alkoholiui 
sugadinti švenčių

Prasideda žiemos švenčių maratonas, o tai 
reiškia vakarėlius ir įvairius susiėjimus – o 
taip pat ir alkoholį. Alkoholiniai gėrimai at-
rodo neatsiejama šventės dalis, tačiau dauge-
liui amerikiečių per didelis alkoholio kiekis 
kalėdiniu ir naujametiniu laikotarpiu baigia-
si tragiškomis pasekmėmis kelyje.

Prognozuojama, kad per šį šventinį laiko-
tarpį iki sausio 2 dienos keliauti automobiliu 
teks daugiau nei 103 milijonams amerikie-
čių. Statistika taip pat atskleidžia, kad dau-
giau nei 40 procentų nuo Kalėdų iki Naujųjų 
metų įvykstančių mirčių kelyje yra susiju-
sios su alkoholio paveiktais vairuotojais. Tai 
yra 12 procentų daugiau nei bet kuriuo kitu 
metų laiku, atskleidžia Nacionalini piktnau-
džiavimo alkoholiu ir alkoholizmo institu-
to (National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism, NIAAA) duomenys. 

Tačiau kuo toliau, tuo daugiau turime 
pagalbinių priemonių, padedančių būti 
tikriems, jog saugiai galite sėsti už vairo. 
Vos prieš kelis metus prietaisai, matuojan-
tys alkoholio kiekį kraujyje buvo prieinami 
tik medikams ir teisėsaugos pareigūnams. 
Tačiau šiandien galima rinktis iš daugiau nei 
100 visiems prieinamų modelių. 

Nešiojami alkotesteriai yra mažesni ir pi-
gesni nei kada nors anksčiau, o jų kaina 
„Amazon“ svyruoja nuo vos daugiau nei 
$100 iki vos $29.99. 

Taip pat rinkoje yra ir specialūs prietaisai, 
kurie, įjungti į daugumos išmaniųjų telefo-
nų ausinių jungtį, paverčia tuos prietaisus 
tikrų tikriausiais alkotesteriais. Jų kaina la-
bai panaši į nešiojamų alkotesterių. 

Tačiau sprendžiant, ar jūsų suvartoto alko-
holio kiekis turės įtakos jūsų vairavimui, vien 
alkotesteriais pasitikėti nevertėtų, sako teisė-
saugos pareigūnai: jei jums pačiam kyla abe-
jonių, verčiau nerizikuoti ir prie vairo nesėsti. 

Apskritai, jei per šventes planuojate aplan-
kyti ne vieną susibūrimą, jūsų tikslas turė-
tų būti apsaugoti save, vartojant kuo mažiau 
alkoholio, sako registruota dietologė, knygų 
autorė ir TV gyvenimo būdo ekspertė Vicki 
Shanta Retelny. 

„Yra daugybė priežasčių kalėdiniu laiko-
tarpiu vartoti mažiau alkoholio – arba visai 
jo atsisakyti. Kai kurie žmonės tiesiog nega-
li gerti, kiti nenori pakenkti kūno linijoms – 
o alkoholis turi daug kalorijų, dar kiti mie-
lai šiek tiek paragauja gėrimų, tačiau nenori 

peržengti ribos, kad galėtų vėliau saugiai sės-
ti prie vairo“, – sako Retelny. 

Štai keli jos patarimai, kaip galima apri-
boti savo suvartojamo alkoholi kiekį, ta-
čiau vis tiek puikiai praleisti laiką kalėdi-
nėje šventėje: 

– Iš anksto suplanuokite, kiek tiksliai iš-
gersite – ir laikykitės nusistatytos normos.

– Prieš eidami į vakarėlį gerkite daug 
vandens, kad organizmas nepajustų 
dehidratacijos. 

– Sumažinkite alkoholio kiekį vyne, pra-
skiesdami jį gazuotu vandeniu ir taip pasi-
gamindami vyno kokteilį. 

– Nepasimeskite tarp porcijų. Taurė vyno, 
pavyzdžiui, yra penkios uncijos. 

– Pagalvokite apie priežastis, kodėl esate 
šiame vakarėlyje: juk svarbiausia bendrau-
ti, ne tik valgyti ir gerti. 

– Nestovėkite su taure rankoje. 
Bendraudami su žmonėmis, padėkite savo 
taurę ant stalo. 

– Venkite kokteilių, kuriuose yra daugiau 
nei vienos rūšies alkoholis. Maišant skirtin-
gus alkoholinius gėrimus, jų poveikis tam-
pa daug stipresnis. 

– Žinokite savo „normą“. Moterų organiz-
mas alkoholį skaido kitaip nei vyrų, todėl 
jas paprastai alkoholis paveikia greičiau. Tas 
pats galioja ir vyresniems žmonėms, nes su 
amžiumi silpsta gebėjimas toleruoti alkoholį. 

Vienas labai Retelny mėgstamas patarimas 
– mėgautis nealkoholiniais kokteiliais (ji taip 
pat ragina rengiant šventę pasirūpinti, kad 
svečiams būtų tokia galimybė). 

„Negeriantys žmonės gali išimtinai mė-
gautis tik nealkoholiniais kokteiliais, o tie, 
kas tiesiog nori išgerti mažiau, gali juos ger-
ti paeiliui su alkoholiniais gėrimais“, – sako 
Retelny. 

Pasak Retelny, labai paprasta gazuotą van-
denį paversti nealkoholiniu kokteiliu – tam 
tereikia mėgstamų priedų: šlakelio grana-
tų sulčių, pjaustytų obuolių, mandarinų ir 
spanguolių; šviežiai išspaustų apelsino sul-
čių, tarkuoto imbiero ir spanguolių; žalio-
sios citrinos sulčių ir mėtos lapelių; raudo-
nųjų vynuogių sulčių arba obuolių-span-
guolių sulčių. 

Patiekite nealkoholinius kokteilius šampa-
no arba kokteilių taurėse, kad visi jaustųsi 
vienodomis teisėmis dalyvaujantys šventėje.

Aidas.us informacinė tarnyba
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• Viso kūno plaukų šalinimas lazeriu
• Kraujagyslinių darinių (spider veins, angiomas) 
  šalinimas lazeriu
• Odos atjauninimas lazeriu
• Pigmentinių dėmių, tatuiruočių šalinimas lazeriu
• Aknės gydymas lazeriu
• Ultragarsinis giluminis veido valymas ir veikliųjų medžiagų įvedimas į odą
• Cheminis odos šveitimas (pilingas)
• Veido procedūros (facials)  pagal individualius odos poreikius
• Naudojame prancūzų firmos „Yonka“ odos priežiūros priemones su natūraliais aliejais
• Infraraudonųjų spindulių sauna - sveikatai ir grožiui palaikyti:

Palepinkite savo artimuosius
jiems tinkama procedūra,

įsigydami
dovanų

kuponą!

www.usanaturalhealthclinic.com

 • Kojų ir rankų nagų grybelio gydymas lazeriu

Paslaugos:

- pagerėja kraujo apytaka, padidėja deguonies lygis kraujo ląstelėse, pagreitėja medžiagų 
apykaita, atsiranda daugiau energijos
- geras pagalbininkas lieknėjant - vienos procedūros metu sudeginama iki 600 kcal
- palengvina kūno ir vidaus organų sistemos darbą (ypač inkstų ir kepenų, kurios 
atsakingos už kenksmingų ir nereikalingų medžiagų nukenksminimą bei šalinimą)
- stiprina imunitetą ir organizmo funkcijas, atitolina senėjimo procesus 

- greita, veiksminga, saugi, neturintis šalutinio poveikio ir neinvazinė  procedūra
- nereikia šalinti nago, nėra nedarbingumo 
laikotarpio, pigesnis nei gydymas vaistais
- išnaikina kojų ir rankų nagų grybelį (iki 80% 
pacientų per 3 mėn. išnyksta grybelis,   kitiems 
reikia procedūras kartoti)

(773) 283-8420, (773) 490-4357
kalbame lietuviškai, rusiškai ir angliškai

Darbo laikas: I - VI 9:00 v.r.-8:00 v.v.
5929 North Cicero, Chicago, IL 60646

Trys abiejų rankų ar kojų 
nagų grybelio naikinimo 

procedūros

Ultragarsinis giluminis veido 
valymas ir veikliųjų medžiagų 

įvedimas į odą 

Infraraudonųjų 
spindulių sauna: 

TIK $239!

TIK 69$

Naujiems klientams -

bet kuriai procedūrai!
20% nuolaida 

1 procedūra – TIK $75!,
6 procedūros – TIK $360! 

Nemokama
konsultacija

Attention:
VIAGRA & CIALIS Users

Operators Available 24/7!

For discreet home delivery, 
CALL NOW!

800-403-2196

50 Pill Special:

Only $99 
Plus 

Free Shipping!

Alternative to U.S. Pharmacy High Prices!

www.usanaturalhealthclinic.com
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9 būdai išvengti Kalėdų 

Kelionės gali būti košmaru. Kalėdos gali būti košmaru. Tai, kad sudėjus 
šiuos du minusus gausime pliusą, yra visiškai logiška. Tereikia viską pro-
tingai suplanuoti ir, kol kiti kimš kalėdines kojines, jūs galėsite pasprukti 
nuo bedvasės materialistinės orgijos, kuria, kaip teigiama, virto Kalėdos. 
Tačiau nesitikėkite, kad gausite dovanų, ir nesistebėkite, kai jūsų kelionių 
kompanionas prisipažins esąs ne kas kitas, o ponas Skrudžas.

Keliaukite į Naująją Zelandiją
Vienas geriausių būdų pabėgti nuo mo-

dernaus pasaulio sunkumų yra skristi. Tai 
reta galimybė išsivaduoti iš kasdieninio stre-
so, kadangi labai retai lėktuvuose teikiamos 
nemokamos mobiliosios bei interneto pa-
slaugos. Tarptautiniai skrydžiai vyksta net 
per Kalėdas, todėl, jeigu tikrai norite pabėgti 
nuo šventinių nesąmonių, tam beveik nėra 
kitų alternatyvų, kaip tik pakilti 30 tūkstan-
čių pėdų į dangų. Pasibaigusi prieškalėdi-
nė panika taip pat reiškia, jog smarkiai at-
pinga ir skrydžių kainos. Žinoma, jums rei-
kės tikėtis, kad bendrakeleiviai nesumąsty-
tų pradėti švęsti skrydžio metu, tačiau juk 
skrydžių linijų „maistas“ išsunkia džiugesį 
net iš pačių linksmiausių keleivių. Naujoji 
Zelandija yra ideali vieta poilsiui, kadangi 
ji taip nutolusi nuo visko, kad jums tikriau-
siai prireiks visos paros, jog ten papultumėt. 
Nebent, žinoma, gyvenate Zelandijoje, to-
kiu atveju, skriskite į Ispaniją. 

Keliaukite į 
nekrikščionišką šalį

Kadangi Kalėdos yra pati didžiausia krikš-
čioniška šventė, dar viena išeitis yra keliau-
ti į šalį, kurioje krikščionybė nėra pagrin-
dinė religija. Marokas yra labai mėgstamas  
žmonių, kurie vengia Kalėdų. Čia taip pat 
labai šilta, o tai patiks asmenims, negalin-
tiems pakęsti šalčių. Čia galėsite aplanky-
ti senovinį Marakešo miestą bei jame įsi-
kūrusią Djemma el Fna aikštę, kurioje pil-
na dainininkų, šokėjų, vaistininkų bei gy-
vačių kerėtojų. 

Keliaukite į komunistinę šalį
Kai kalbame apie komunistinę šalį, ome-

nyje turime Laosą. Galėtumėte pabandyti 
ir Kubą, tačiau 1998 metais Fidelis Castro 
sušvelnino draudimą švęsti Kalėdos, todėl 
Havana nebėra saugi. 

Vietnamą labai paveikė Prancūzijos ko-
lonizavimas, su kuriuo buvo perimta ir da-
lis šventinių tradicijų, o Šiaurės Korėja ti-
krai nėra laikoma smagiu atostogų kuror-
tu. Negalima saugiai jaustis net Kinijoje, ka-
dangi du dešimtmečiai ekonominių refor-
mų įkvėpė ir šios šalies verslininkus skelbti 
Kalėdų džiaugsmą. Didžiuosiuose šalies 

miestuose dabar pilna kalėdinių eglučių, 
lempučių ir net Kalėdų senelių. 

Šimtmečius besitęsiančios budistinės tradi-
cijos Laose išgyveno tiek Prancūzijos daro-
mą įtaką, tiek pilietinį karą, tiek marksizmą. 
Todėl ši šalis yra ideali bandantiems pasprukti 
nuo Kalėdų, be to, čia daug pigiau nei kitur. 

Pabūkite atsiskyrėliu
Jeigu vengiate Kalėdų, kad išlaikytumėte 

savo sielą švarią, šiam laikotarpiui tapkite at-
siskyrėliu. Užsiimdami dvasią turtinančiais 
užsiėmimais, tokiais  kaip intensyvi joga ne 
tik išvengsite nesaikingumo ir materializ-
mo laikotarpio bei anksčiau pradėsite sau-
sio detoksikaciją, kurią po švenčių papras-
tai išgyvena dauguma žmonių. Pavyzdžiui, 
galite išbandyti meditaciją Wat Suan Mokkh  
vienuolyne Tailande. Jame nėra nei telefonų, 
nei erzinančių Kalėdų giesmininkų. 

Keliaukite  
į vakarėlių miestą

Gal ir atrodytų, jog ši idėja prieštarau-
ja logikai, tačiau neblogas būdas išvengti 

šventinės besaikybės yra keliauti ten, kur tai 
vyksta kasdien. Nors Kalėdos ir yra šven-
čiamos tokiuose vakarėlių miestuose kaip 
Naujasis Orleanas, ši diena čia tikrai būna 
ramesnė nei visos kitos, todėl tai pats ge-
riausias metas čia apsilankyti.

Reikjavike, Islandijos sostinėje, kurioje 
įprastas islandų apetitas naktinėms šėlio-
nėms išgąsdintų ne vieną keliautoją, per 
Kalėdas beveik nieko nevyksta. Tai puiki 
proga pailsėti bei ramiai pasigrožėti tokio-
mis grožybėmis kaip šiaurinė pašvaistė. 

Dirbkite
Sielai tikrai į naudą išeis savanorystė, kuri 

puikiai dera ir su tikrąja Kalėdų gėrio ir dos-
numo dvasia, ir drauge padeda išvengti ne-
maloniosios Kalėdų pusės. Jūs ne tik auko-
site savo laiką ir darbą, bet būsite taip užim-
ti statydami mokyklas, mokydami vaikus 
bei saugodami atogrąžų miškus, kad ne-
turėsite laiko galvoti apie nieką daugiau. 
„Elevate Destinations“ bei „Global Vision 
International“ organizacijos yra puikios 

vietos pradėti savanoriauti, jei jaučiate norą 
tai daryti kažkur toliau nu namų.

Raskite  
negyvenamą salą

Jeigu sugebėsite rasti vietą, kurioje jūsų 
niekas, net pats Kalėdų senelis, nesugebės 
atrasti, išvengti Kalėdų bus pats lengviausias 
dalykas per visą jūsų gyvenimą. Lundy yra 
labai graži sala Britanijos Bristolio kanalo 
vandenyse, ne per daug nutolusi nuo civi-
lizacijos, tačiau čia nėra nei televizijos nei 
interneto. Vienintelis kelias į salą – skrydis 
sraigtasparniu. Tai puiki vieta pradėti pla-
nuoti, kur spruksite per kitas Kalėdas.

Apsilankykite  
Londono centre

Nors Londono parduotuvės išpardavi-
mų maratoną pradeda labai anksti, Kalėdų 
dieną Londono centras yra visiškai tuščias. 
Priešingai nei kituose didžiuosiuose pasaulio  
miestuose, gruodžio 25 dieną Londone ne-
veikia net viešasis transportas. Čia šią dieną 
būna taip tuščia ir tylu, jog oficialus mies-
to turizmo tinklalapis turėjo išleisti specia-
lią atmintinę, kuri primena turistams, kad 
gruodžio 25 dieną miesto centre beveik nie-
kas nedirba. Jeigu atleisite miestui už bliz-
gią kalėdinę puošybą, tai bus labai gera die-
na pasivaikščiojimui ir pasižvalgymui, o po 
kojomis nesimaišys kiti pėstieji.

Keliaukite į gamtą
Jeigu didžioji dalis civilizacijos yra nu-

sprendusi švęsti Kalėdas, tada pats papras-
čiausias būdas jų išvengti yra išvengti ir pa-
čios civilizacijos. Paskutinė gruodžio savai-
tė yra pats geriausias metas pakeliauti ir pa-
sigrožėti Indijos gamta ir kraštovaizdžiu. 
Tačiau, jeigu jaudinatės dėl šalčio, jums ti-
kriausiai labiau patiktų Panamos miškai, ku-
riuose temperatūra gruodį yra 25-30 laips-
nių C šilumos. 

Turistai gali prisijungti prie kasmetinio 
Centrinės ir Pietų Amerikos paukščių skai-
čiavimo, kur būdami savanoriais, nuo gruo-
džio 15 iki sausio 5 dienos, gali laisvai pa-
sirinkti 24 valandas, kurias paskirs paukš-
čių skaičiavimui. Ko gero, ir taip aišku, ko-
kią dieną tam turėtumėte rinktis.

Aidas.us informacinė tarnyba

Kalėdas sutikite savanoriaudami

Tuščias kalėdinis Londonas

Pirmyn skaičiuoti paukščių

Šv. Elenos bažnyčia Lundy salojeLaikas tapti jogu Indijoje?

Pažadame,  
Laose ne visa panorama atrodo šitaip

Gyvačių kerėtojas  
Marakešo Djemma el Fna aikštėje

Naujoji Zelandija - Tolkieno žemė

Žavinga Reikjaviko panorama
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Irina Ayngorn
kviečia visus savo

nuolatinius
ir naujus pacientus

apsilankyti naujame
stomatologijos centre!

Visapusiška dantų
priežiūra visai šeimai

Priimamos visos 
                 draudimų rūšys

847.229.7988
846 N. Elmhurst Rd. Prospect Heights, IL 60070

Patikėkite savo šypseną stomatologijos specialistui
Shawn Tokunaga DDS

847-290-0222
Du kabinetai: 7 East Golf Road, Arlington Heights

83 Templeton Dr, Unit B, Oswego, phone: 630-554-9800

Mūsų specializacija:
• Ilgalaikiai burnos
   sveikatos sprendimai
• Kruopšti diagnostika
   ir rezultatų paaiškinimas

Nemokama implantavimo
konsultacija ir nuotraukos

Specialus pasiūlymas
implantams

Nemokamas Oral-B Smart 5000 elektrinis dantų
šepetėlis naujiems klientams
(pasiūlymo laikas ribotas) Kalbame lietuviškai

tik $997 
(pasiūlymo laikas ribotas)
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Amerikietiška kūryba 
iš lietuviškos praeities

Merivilyje, Tenesyje gyvenanti 87-erių išeivijos tautodailininkė Ann Keraminas 
(Ona Mikaitė-Keraminienė), kurią vaikystėje nuo tėvų atplėšė naciai, iki šiol 
nepamiršta savo šaknų ir kasmet prieš Kalėdas užsiima lietuvišką kultūrą 
reprezentuojančių tradicinių šiaudinukų kūryba. 

Ann Keraminas jau daug metų gyvena 
Amerikoje, ir nors vietoje įprastų šiaudų 
naudoja plastmasinius šiaudelius, jos kūry-
ba nuo to nenukenčia – moteris geba sukur-
ti pačius įspūdingiausius kalėdinius papuo-
šimus, nuo žvaigždės iki kvadrato formos, o 
kai kurių jų viduje slypi nedideli paukščiu-
kai. A. Keraminas neseniai išsiuntė 40 to-
kių papuošimų į vieną Čikagos ligoninę, kur 
seniau gyveno, o dar eilė kitų yra demons-
truojami jos naujuose namuose Merivilyje. 

Pati garbaus amžiaus moteris sako, kad 
šiaudinukų menas yra kur kas senesnis nei 
ji pati, o Ann jo išmoko gimtojoje Lietuvoje, 
būdama dar mokyklinukė. Ir dabar, kai ji 
prisėda ir ima kantriai kurti papuošimus, 
prisiminimai nukelia ją į tas dienas – prieš 
tai, kai visas jos gyvenimas amžiams pasi-
keitė. Prieš tai, kai ji buvo išvežta į Dachau, 
pirmąją Vokietijos nacių koncentracijos 
stovyklą.

Prieš tai, kai likimas jai nusišypsojo ir ji 
liko gyva, tačiau turėjo iškęsti ilgus smur-
to, bado ir skausmo metus, aplinkui ją mirš-
tant tūkstančiams kitų. 

Prieš tai, kai ji ištekėjo, susilaukė vaiko, 
imigravo į Jungtines Valstijas, ilgus metus 
sunkiai dirbo ir tapo tikra Amerikos patrio-
te, visuomet prisimindama, kokia baisi gali 
būti demokratijos ir laisvės alternatyva.

Prieš tai, kai vienintelis jos sūnus mirė, o 
jos sveikata sunkiai sušlubavo. Prieš tai, kai ji 
pardavė visus, išskyrus širdžiai brangiausius, 
daiktus ir išsikraustė iš savo namų Ilinojuje 
į kambarėlį globos namuose ties Dulsvųjų 
kalnų papėde, mieste, kur gyvena vieninte-
lė jos anūkė. Ji sunkiai serga, tačiau jos pro-
tas - aštrus kaip jaunystėje. 

Išgyventi pragarą
A. Keraminas buvo 12 metų, kai ją ir dar 

tris jos klasiokus 1941 m. suėmė vokiečiai. 
„Ryte išvažiavau dviračiu į mokyklą ir nie-
kada nebesugrįžau“, - prisimena ji. 

Tačiau kareiviams reikėjo ne vaikų, o jų tėvų. 
Dviejų klasiokų tėvai pasidavė vokiečiams, kad 
išvaduotų savo vaikus, bet jos bei kito berniu-
ko tėčiai to nepadarė. Mergaitė buvo išvežta į 
Dachau, nacių koncentracijos stovyklą apleisto 
fabriko teritorijoje Bavarijoje, pietų Vokietijoje. 
Vos atvykus, atvežtieji kaliniai buvo suskirs-
tyti į dvi eiles, sako ji: viena buvo skirta žydų 
kilmės žmonėms, o kita - visų tautybių poli-
tiniams kaliniams, išdrįsusiems sukritikuo-
ti Adolfą Hitlerį.

Be tėvų likusi mergaitė sulaukė vienos 
lietuviškai mokėjusios žydės užuojautos. Ji 
stovėjo eilėje kartu su ja, kai vienas karei-
vis pastebėjo, jog ji pirštais rodo kryžiaus 
ženklą. „Jis iškart suprato, kad nesu žydė“, 
- sako Ann. 

Jis pasikvietė kitą kareivį, kuris už plaukų 
nutempė mergaitę į kitą eilę, ir tokiu būdu ji 
išgyveno po to sekusias žudynes – visi žydų 
kilmės kaliniai buvo išrengti ir nuvesti į „du-
šus“, o iš tiesų - nužudyti dujų kamerose. „Jie 
nuėjo praustis ir niekada nebeišėjo gyvi“, 
- virpančiu balsu pasakoja A. Keraminas. 

Jai, kaip ir daugeliui kitų vaikų, teko ki-
toks likimo išbandymas – dalyvavimas nacių 
medicininiuose eksperimentuose. Kareiviai 
leisdavo vaikams vaistus ar prievarta gir-
dydavo tabletes, taip išbandydami vaistus 
Vokietijos kariuomenei. Vokiečiams stebint, 
vaikai vemdavo, juos ištikdavo traukuliai ar 
koma, daugybė jų netgi mirdavo, sako A. 
Keraminas: „Išgyveno tik pora mūsų.“

Tarp eksperimentų, vaikai miegodavo ant 
betoninių bunkerio grindų ir badmiriavo, 
neretai maisto gaudami tik kartą per kelias 
dienas. Sykį, vaikščiodama lauke, kaime au-
gusi mergaitė pastebėjo, kad vienoje vietoje 
auga bulvės, ir pasilenkė jų pavogti. Už tai ji 
buvo taip sunkiai sumušta, kad neteko trijų 
dantų ir nuo to laiko viena akimi nemato. 

Oficialiais duomenimis, Dachau mirė per 
32 000 žmonių, tačiau istorikai teikia, kad 
dar tūkstančiai mirčių liko nedokumentuo-
ta. Kai Amerikos kariai pagaliau išvadavo 
stovyklą, „aš buvau leisgyvė“, sako Ann. 
Mažiausiai trečdalis iš Dachau likusių 30 
000 kalinių vadavosi mirtimi. Amerikiečiai 
„davė mums šokolado“, prisimena moteris: 
„Jie mus apkabino ir bučiavo.“

Kurį laiką po to ji praleido ligoninė-
je Vokietijoje. Kadangi mokėjo susikalbė-
ti penkiomis kalbomis, vėliau ji dirbo ver-
tėja „Raudonajame kryžiuje“ bei Jungtinių 
Tautų gelbėjimo ir reabilitacijos adminis-
tracijoje (UNRRA).  Būtent pastarosios or-
ganizacijos pabėgėlių stovykloje tuomet 16-
metė Ann susipažino su būsimu vyru Johnu, 
21-erių metų amerikiečiu kariu. Jiedu susi-
tuokė po trijų savaičių, ir, 1949 m. birželio 
24 dieną, padedami „Raudonojo kryžiaus“, 
atvyko į Niujorką su savo dvimečiu sūneliu 
Vidučiu, kurį praminė „Vito“. Kišenėje jau-
na pora teturėjo $7. 

Amerikoje Keraminų šeima dirbo ne-
kvalifikuotus darbus. Tik po šešerių metų 

moteriai pavyko susisiekti su Lietuvoje li-
kusia šeima ir pranešti, kad yra gyva. Tačiau 
tik po 30 metų ji pagaliau sužinojo, kodėl jos 
tėtis leido naciams ją pasiimti. 1975 m. so-
vietai suteikė A. Keraminas leidimą atvyk-
ti į Rusijos okupuotą Lietuvą ir susitikti su 
motina bei tėvu. Vizitas tetruko dvi valan-
das, ir tai buvo paskutinis kartas, kai ji juos 
matė. Būtent tada Ann sužinojo, kad jos tė-
vas, slapto pasipriešinimo judėjimo lyderis, 
neleido naciams apieškoti jo ūkio, nes šis 
buvo labai arti miškų, kuriuose slėpėsi šim-
tai partizanų. Tada jis buvo pašautas ir pri-
verstas slėptis, o į tai atsakydami kariai pa-
grobė jo dukterį. 

„Jie būtų likvidavę visą miestą, išžudę žmo-
nes, netgi gyvulius, ir sudeginę namus, jeigu 
būtų radę mano tėvą“, - sako Ann.

Meilė Amerikai 
Ann Keraminas turi lietuvišką pasą, bet 

nebesitiki kada nors dar aplankyti Lietuvą. 
„Galima sakyti, aš užaugau Amerikoje, čia 
yra mano namai“, - teigia ji. Vienas brangiau-
sių jai daiktų yra Aukso medalis už ameri-
kanizaciją, gautas iš Amerikos Revoliucijos 
dukterų organizacijos 1992 m. Ji iki šiol yra 
išsaugojusi visas iškarpas iš tą įvykį aprašiu-
sių laikraščių. 

Ann vyras galiausiai įsidarbino farmaci-
nėje kompanijoje „Warner-Lambert“, kur 
ilgus metus pradirbo, o 9-ojo dešimtmečio 
pradžioje jiedu persikėlė iš triukšmingojo 
Niujorko į Rokfordo miestą Ilinojuje. Ten 
A. Keraminas vykdavo į susitikimus su mo-
kiniais, kalbėdamasi su jais apie koncentra-
cijos stovyklas, karą, bei Amerikos vertybes. 
Ilinojuje ji taip pat padėjo ruošti muziejines 
parodas apie Lietuvos kultūrą bei išmoko 
bitininkystės. Visą tą laiką moteris kūrė ir 
tradicinius šiaudinukus, galiausiai pakeis-
dama tikrus šiaudus ne taip lengvai lūžtan-
čiais plastmasiniais šiaudeliais.

Nors pora norėjo daugiau vaikų, moteriai 
ėmė vystytis navikai, gydytojų teigimu, galė-
ję atsirasti dėl tam tikrų chemikalų, kurių jai 
buvo duota Dachau. Nepaisant to, ji visą savo 
meilę skyrė vieninteliam sūnui ir dviem jo vai-
kams. Kai jos vyras Johnas būdamas 73-ejų 
mirė nuo kaulų vėžio, pora buvo susituoku-
si 56 metus. Nuo to laiko Ann gyveno viena, 
o suaugęs jos sūnus gyveno netoliese. Tačiau 
praėjusių metų balandį ji rado jį sukniubusį 
savo garaže. Jam buvo 68-eri, ir jis patyrė šir-
dies smūgį, nuo kurio vėliau ligoninėje mirė.

Kelias į Tenesį
Jos anūkė Evan Kidd ilgą laiką gyvena 

Tenesyje. „Ji bijojo palikti mane Ilinojuje, 
nes mano širdis nesveika“, - sako Ann. Tai 
ir lėmė, kad ji persikėlė į Brukdeilo senjorų 
namus Merivilyje. Kartu ji atsivežė tik savo 
vestuvinę nuotrauką, sūnaus ir anūkų nuo-
traukas, dėžes su laikraščių iškarpomis apie 
jos gyvenimo patirtis, taip pat kelis punde-
lius laiškų iš draugų visame pasaulyje, dra-
bužių ir kitų daiktų. Šiaudų ji nepasiėmė.

Brukdeilo personalas skyrė jai laiko ap-
siprasti ir ramiai gedėti sūnaus. Jie nevertė 
jos iškart užsiimti kokia nors veikla, sako ji. 
Tačiau jos anūkė galiausiai nusprendė, kad 
„bobutei“ užteks verkti, ir atvežė jai šiaude-
lių, siūlų, ir kitų priemonių šiaudinukams 
gaminti. „Ji man pasakė, kad per daug ver-
kiu, ir turiu kuo nors užsiimti, - sako A. 
Keraminas. – Todėl pradėjau vėl kurti. Tai 
mane labai ramina.“

Paprastai ji sukuria po vieną kalėdinį pa-
puošimą per dieną, dirbdama vien tik su 
adata ir siūlu, žirklutėmis ir šiaudeliais, ku-
riuos pati kruopščiai sukarpo ir išlanksto. 
„Klijų man nereikia – tik adatos, siūlo ir 
žirklių“, - sako ji.

Per Heloviną, Brukdeilas taip pat organiza-
vo saldainių dalijimo vakarą, ir davė senjo-
rams saldumynų, kuriuos jie turėjo išdalinti 
vaikams. Prie Ann kambario durų sustojusi 
viena ketverių metukų mažylė pareiškė sal-
dainių nenorinti, tad moteris išsitraukė vie-
ną savo kurtą šiaudinuką ir padovanojo jį 
laimingam vaikui. „Staiga mane apsupo visi 
vaikai, - juokiasi Ann. – Tą vakarą aš išdali-
jau 27 šiaudinukus.“

Nors lietuvė baiminasi tuštumos, kuri ją 
apsups per pirmąsias Kalėdas po jos sūnaus 
mirties, Brukdeilo personalas suorganizavo 
jos praeities ir dabarties darbų parodą – ko-
ridoriaus gale, prie pat Ann kambario durų, 
stovi didžiulė eglė, puošta jos kurtais šiau-
dinukais, o šalia jo padėta detalizuota bičių 
vaško prakartėlė, kurią ji pati išraižė per pen-
kerių metų laikotarpį, naudodama savo pa-
čios Ilinojuje augintų bičių vašką. 

Nors dauguma Brukdeilo gyventojų turi 
Ann kurtų šiaudinukų, jais puošta kalėdinė 
eglė sulaukia vis naujų susižavėjimo žvilgs-
nių. Lietuvė sakė gaminsianti juos tol, kol pa-
jėgsianti: „Aš kuriu juos pagal savo dizainą, 
kurio nerasite jokioje knygoje. Ir žmonėms 
tai labai patinka.“

Aidas.us informacinė tarnyba

Ann Keraminas
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HOUSES • TOWNHOUSES • CONDOMINIUMS
MULTI UNITS • NEW CONSTRUCTIONS

LAND • INVESTMENTS 

"...aš myliu savo
darbą ir man rūpi 
mano klientų gerovė!"

Kalbu lietuviškai, rusiškai ir angliškai

Didelis foreclosure, aukcionuose 
parduodamų namų/butų 
pasirinkimas
Nuoširdūs ir praktiški patarimai 
perkant/parduodant
Nemokamos paslaugos pirkėjams; 
Pradinis įnašas nuo 3 %
Ilgametė patirtis ir profesionalumas

10700 W Higgins Rd., Ste. 320, 
Rosemont, IL 60018

DAIVA JASMANTADAIVA JASMANTA
773-627-4066773-627-4066

INDRE
.
SKEBERDIS 

Broker/Owner
Nekilnojamo turto 

pirkimas,
pardavimas,

nuoma,
finansavimas.

Banko
nusavinti namai,

“short sale”,
investicijos.

708-691-3640
iskeberdis@yahoo.com

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

NUOMA

PRE-FORECLOSURE,
SHORT-SALE,
BANK OWNED

Pardavėjams - unikali 
SHORT-SALE paslauga,  
derybos su bankais, 
proceso vedimas, 
konsultacijos 

579 W. North Ave., Suite 300B, Elmhurst, IL 60126
Office: 847-401-4797;

Fax: 877-401-4797

847-401-4797
KĘSTAS VILEIKIS 

Real Estate Expert,
Certified REO,

Pre-Foreclosure Agent

 
 Chicago Real Estate

Investment University

Vileikis Team • kestasrealty@gmail.com

Elite Realty Experts, Inc.Elite Realty Experts, Inc.

Albina Van Maer

Nemokamos
paslaugos
pirkėjams

Bluebird Realty, Inc.
 Broker/Owner

630-234-2642
bluebirdrealtor@gmail.com • bluebirdrealtor.com

Naperville. 
3 miegamųjų, 2.5 
vonios namas su 
dviviečiu garažu ir 
pilnai įrengtu rūsiu su 
papildomu 

Lemont.
Pilnai atnaujintas 5 
mieg., 2.5 vonios 
namas su dviviečiu 
garažu. $299,000

Lake in the Hills.
3 miegamieji, 2 vonios, 
dvivie�s garažas. 
Kaina $178,500

Ieškome pardavimų agentųIeškome pardavimų agentų

Gyvenamo nekilnojamojo turto 
pardavimas ir nuoma Inves�cijos ir 
nekilnojamo turto valdymas

COMING SOON Downers Grove 

miegamuoju.  203 SD. Kaina $368,000

WWW.ELITEREALTYEXPERTS.COM
www.bluebirdrealtor.com
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Dabartinė stipendijų 

gavėjų karta taps 
Lietuvių Fondo rėmėjais

Lietuvių Fondas (LF) kasmet skiria stipendijas studijuojančiam jaunimui. 
Ne išimtis ir šie metai.  Lapkričio 19 d. LF Pelno skirstymo komiteto (PSK) 
Stipendijų pakomitečio nariai (pirmininkas Tauras Bublys) rinkosi į posėdį, 
kuriame buvo išnagrinėta 112 prašymų stipendijoms gauti. Nutarta LF 
stipendijas skirti 82 studentams, o LF tarybos patvirtinta išmokėjimo 
suma – 198 100 dol. Dar 19 804 dol. stipendijoms paskirta tiesiogiai iš LF 
vardinių fondų pagal steigėjų nurodymus. Kandidatus šioms stipendijoms 
gauti pateikė Lietuvos aukštosios mokyklos. Iš viso studentų stipendijoms 
2016 m. skirta 217 904 dol. 

LF stipendijas gavo 63 JAV aukštųjų mo-
kyklų studentai, 14 – Lietuvos, 3 – Jungtinės 
Karalystės, po vieną Kanados ir Vokietijos 
universitetuose studijuojantys jaunuoliai. 
Tarp šių metų stipendininkų populiariau-
sios yra biologijos ir chemijos (13), medi-
cinos, farmacijos, slaugos (11) ir meno (10) 
studijos. Kiti studentai „kremta“ verslo ir 
finansų, inžinerijos, psichologijos,  politi-
kos mokslų, informatikos, filologijos  ir tei-
sės mokslų paslaptis. Tik viena iš pateikusių 
paraiškas studentė panoro studijuoti peda-
gogiką, dar viena – gyvulininkystę. Vienas 
studentas dar neapsisprendęs, kokią speci-
alybę pasirinkti. 

Gavę LF stipendijas studentai – ne tik ga-
būs jaunieji mokslininkai, išradėjai, bet ir 
talentingi muzikantai, dainininkai, akty-
viai dalyvaujantys koncertuose, festivaliuo-
se, įvairiuose projektuose, konkursuose bei 
nevengiantys užsiimti savanoriška veikla. 
Susipažinkime su keletu iš jų. 

Simas Čelutka, Vilniaus universitete 
Filosofijos fakultete baigęs filosofijos baka-
lauro studijas, išvyko į Londoną, kur studija-
vo politinės minties ir idėjų istoriją Londono 
Karalienės Marijos universitete (Queen 
Mary University of London). Įgijęs magistro 
laipsnį, nusprendė grįžti į Lietuvą ir pradėti 
doktorantūros studijas, nors buvo gavęs pa-
siūlymą doktorantūrą studijuoti Kembridžo 
universitete (University of Cambridge, UK), 
JK. „Atsakomybės jausmas, patriotizmas ir 
tėvynės ilgesys padarė savo“, – savo paraiš-
koje LF stipendijai gauti rašo Simas. 

Marija Kinderytė, svajojanti apie dokto-
rantūros studijas, ne tik gerai mokosi, ak-
tyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose, 
bet ir dainuoja universiteto akademiniame 
chore „Neris“, su kuriuo koncertuoja rengi-
niuose visoje Lietuvoje, dalyvavo Lietuvos 
dainų šventėse, festivalyje „Gaudeamus“. Ji 
– aktyvi sportininkė jau šešerius metus iš ei-
lės dalyvaujanti „Vilniaus maratono“ organi-
zuojamose bėgimuose. „Esu labai dėkinga 
Lietuvių Fondui, tokiai stipriai išeivijos orga-
nizacijai, už paramą. Drauge – tai yra atspin-
dys pasitikėjimo ir tikėjimo mano veikla, sie-
kiais bei darbais. <…> Tai – ypatinga dova-
na ir paskatinimas dar labiau stengtis ne tik 
dėl asmeninio tobulėjimo, bet ir vardan švie-
sesnės Lietuvos ateities, nes Lietuvos ateitis 
ir esame mes patys“, – rašo Marija Gintautui 
ir Ramunei Vitkams, LF Vitkų  vardinio fon-
do, kurio stipendiją gavo,  įkūrėjams. 

Įdomi Agnės Aleksaitės, Lietuvos eduko-
logijos universiteto (LEU) studentės, pažin-
tis su Lietuvių Fondu. Prieš dvejus metus ji 
atliko pedagoginę  praktiką Maironio litua-
nistinėje mokykloje (Lemont, IL). Grįžusi į 
Lietuvą tęsė mokslus magistrantūroje ir nu-
tarė  paprašyti  LF stipendijos. Jos prašymas 
buvo patenkintas. „Nuoširdžiai dėkoju LF 
rėmėjams už suteiktą finansinį paskatinimą, 
gilinantis į lietuvių filologijos (kalbotyros) 
studijas Lietuvos edukologijos universitete! 
Ačiū LF, paskyrusiam stipendiją iš LF Juozo 

Ručio vardinio fondo, už paskatinimą tobu-
lėti ir puoselėti gimtąją kalbą – tautos tur-
tą!“, – rašo savo laiške Agnė. 

LF stipendiją 2016 m. gavo ir  šeimyninė 
pora – Ignas Rubikas ir Akvilė Vervečkaitė-
Rubikienė. Abu jie mokosi Jungtinėje 
Karalystėje. Ignas – Londono ekonomikos ir 
politikos mokslų mokyklos (London School 
of Economics and Political Science), Akvilė 
– Roehampton universiteto (The University 
of Roehampton) studentai. Ši pora gerai ži-
noma ne tik tarp JK lietuvių, bet ir Lietuvoje. 
Ignas – Oksfordo universiteto lietuvių ben-
drijos pirmininkas, dalyvauja Jungtinės 
Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos vei-
kloje (JKLJS), padėjo organizuoti Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, kas 3-4 metus su-
buriantį lietuvių jaunimo atstovus iš viso pa-
saulio. Šiuo metu jis – Pasaulio lietuvių jau-
nimo sąjungos (PLJS) valdybos narys. Kartu 
su kitais sėkmingai įgyvendino PLJS inicia-
tyvą „Balsuok Lietuvai“ užsienio lietuviams, 
suorganizavo Seimo rinkimų debatus 4-iose 
Europos šalyse bei parengė informacinį vaiz-
do filmą bei tinklalapį. 

Nuo mažens besidominti šokiais ir etni-
ne kultūra Akvilė Rubikienė magistro stu-
dijas norėjo susieti ne tik su įvairia chore-
ografinė praktika, bet ir su sociologiniais 

šokio tyrimais, tad pasirinko Roehampton 
universitetą, žinomą šokio antropologijos ir 
šokio sociologijos tyrimų centrą Jungtinėje 
Karalystėje. Su vyru Ignu jie sukūrė duetą 
„RIVA“, ne kartą vedė su etnine kultūra su-
sijusius užsiėmimus darželiuose, mokyklo-
se, vaikų globos namuose, dienos centruose. 
Taip pat – nesuskaičiuojamą daugybę vaka-
ronių ateitininkų, skautų ir kitų bendruome-
nių renginiuose, kurių metu žmones mokin-
davo šokti tradicinius lietuvių liaudies šo-
kius, žaisti žaidimus, eiti ratelius. Didžiausias 
jų savanoriškas kultūrinis projektas yra kas-
met vykstantis festivalis „Kaime žydi abriko-
sai“. Vilniuje Ignas ir Akvilė kartu su drau-
gais puoselėja senąsias kalendorines šventes 
ir kiekvienais metais kviečia žmones į tra-
dicinius susibūrimus, kur dainuoja senąsias 
Ilgių (Vėlinių) bei Advento ir Kalėdų laiko-
tarpio dainas. 

Denison universiteto (OH, USA) studen-
tė, LF narė Gabrielė Bieliauskaitė  yra pir-
moji studentė, šiame universitete pradėju-
si siekti dvigubos specialybės. Ji studijuoja 
informatiką ir tarptautinius santykius. „Esu 
nuoširdžiai dėkinga Lietuvių Fondui už jų 
suteiktą paramą mano studijoms ir skatini-
mą skleisti Lietuvos vardą, bei jungtis į lie-
tuviškos bendruomenės veiklą. LF vienija 

lietuvius visame pasaulyje“, – padėkos laiš-
ke rašo Gabrielė. Ji ne tik gera studentė, 
bet ir aktyvi JAV LB narė, daranti viską, 
kad Lietuvos vardas būtų žinomas ir ame-
rikiečiams. Dar besimokydama vidurinė-
je mokykloje subūrė Lietuvių klubą (mo-
kykloje be jos nesimokė daugiau lietuvių), 
dalyvavo LISS programoje Lietuvoje, tal-
kino XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) suvažiavime. Šiuo metu universite-
te ji stengiasi kuo daugiau merginų įtrauk-
ti į organizaciją „Moterys matematikoje ir 
informatikoje“ (Women in Mathematics 
and Computer Science), skatina jas studi-
juoti tiksliuosius mokslus. Po Naujų metų 
Gabrielė vienam semestrui ruošiasi išvykti 
į Vokietiją, kur ne tik studijuos, bet ir tiki-
si įsijungti į Vokietijos LB, bendradarbiau-
ti su PLB pirmininke Dalia Henke ir PLJS 
prezidentu Simonu Černiausku. 

Baigęs Vilniaus universiteto bakalauro 
studijas ir metus padirbėjęs Viešosios va-
dybos ir politikos institute Vilniuje, Simonas 
Algirdas  Spurga suprato, kad tolesniam to-
bulėjimui turi žengti žingsnį į priekį ir ryžo-
si magistro studijoms Londono ekonomikos 
ir politikos mokslų mokykloje, Jungtinėje 
Karalystėje. „Mano magistro studijos, nu-
kreiptos į socialinių mokslų tyrimų meto-
dų išmanymą, padės man tapti geresniu po-
litikos analitiku, patikimesniu politinių ins-
titucijų, valdininkų konsultantu. Tikiu, kad 
tai atneš naudos Lietuvai, ir kad valdžios 
institucijų politika dėl to taps kokybiškes-
nė“, – įsitikinęs Simonas savo pasirinkimu.

Jaunimas supranta šios organizacijos nau-
dą ir pritaria jos darbams. Illinojaus uni-
versitete, Čikagoje (University of Illinois at 
Chicago) architektūrą studijuojanti Rūta 
Misiūnas savo laiške rašo: „Esu laiminga, 
kad galiu būti JAV Lietuvių Bendruomenės 
dalimi ir Lietuvių Fondo nare.“

Tai - tik keletas studentų iš 82 šiais metais 
gavusių Lietuvių Fondo stipendijas. Lietuvių 
Fondas įsitikinęs, kad ateityje LF vairas bus 
perduotas į patikimas ir tvirtas rankas. Tuo 
įsitikinę ir stipendininkai: 21 jų jau yra ta-
pęs LF nariais, o 2 studentai – kandidatais į 
narius. „Neabejoju, kad dabartinė stipendi-
jų gavėjų karta ilgainiui taps Lietuvių Fondo 
rėmėjais ir tęs šią vertingą tradiciją“, – šiais 
žodžiais savo padėkos laišką Fondui užbai-
gia stipendininkė Monika Maminskaitė, stu-
dijuojanti Jungtinėje Karalystėje. 

Laima Apanavičienė

Koncertuoja Ignas ir Akvilė Rubikai

LF 2016 m. stipendininkai G. Bieliauskaitė ir K. Polikaitis – LF pokylio vedėjai
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(630)780-1044

Advokatė
Kristina
Wayne

www.kjwaynelaw.com

Konsultuojame
ir po darbo valandų!

ŠEIMOS TEISĖ:
Skyrybos 
Vaikų globa ir alimentai
Išlaikymas sutuoktiniui
Teismo sprendimų vykdymas ir modi�kacija
Priešvedybinės sutartys

PAVELDĖJIMO TEISĖ IR MEDICAID:
Testamentų, Powers of Attorney surašymas
Palikimo paskirstymas (Probate)
Mažamečių ir neįgalių globa (Guardianship)
Medicaid planavimas (valstijos paramai gauti)

NEKILNOJAMAS TURTAS:
Prikimas/Pardavimas (Closings)

Pagrindinis O�sas:   
(630) 780-1044   
Čikagos o�sas:
(312) 523-2027

2135 CityGate Lane,
Suite 300
Naperville,
IL 60563

“PROTECTING YOUR RIGHTS”
Ralph William Briscoe

Attorney at law

Divorce/Child Support:

 Injury & Accident Claims Immigration

Kalbame lietuviškai ir rusiškai. 
Skambinkite 24/7

346 N. Northwest Highway,
Suite 2 Palatine, IL 60067

111 W. Washington St.
Chicago, IL 60602

(847) 305-2210

Pirma konsultacija NEMOKAMAI!

www.rbriscoelaw.com

• Vairavimas išgėrus
• Vairuotojo pažymėjimo praradimas
• Greičio viršijimas
• Help for CDL drivers

• Skyrybos
• Alimentai buvusiems sutuoktiniams
• Alimentai vaikams

• Automobilių avarijos
• Traumos darbe
• Nelaimingi atsitikimai

Raminta
Ksanyte

(708) 407-4533
38 N Cass Ave. 2nd Floor

Westmont, IL 60559 
www.ksalegal.net 

President/CEO
at KSA& Associates, Inc.

• Visų tipų imigracinių
  formų pildymas
• Vertimai imigracinio
  pokalbio metu, teismuose 
• Notaro paslaugos: dokumentų 
  vertimai, tvirtinimas
• Įgaliojimai, apostilės
• Įmonių kūrimas, atidarymas
• Įmonių registracija, 
  perregistravimas
• Lietuviškų mokesčių deklaracija
• Prašymų, laiškų, rekomendacijų, 
  reziumė rašymas 
• DUI (vairavimas esant 
  neblaiviam, atstovavimas
  teisme ir po teismo)

THE LAW OFFICES OF
ROBERT A. KEZELIS 

KELIŲ EISMO ĮVYKIAI 
ASMENINĖS TRAUMOS

ŠEIMOS TEISĖ
SKYRYBŲ PROCESAI
APSAUGOS ORDERIAI

VAIKŲ  GLOBA
CIVILINIAI IEŠKINIAI

6151 W125th place
Palos Heights IL 60463
Phone: 708-371-2587

Fax  708-577-4362
lawoffices.r.a.kezelis@gmail.com

HIGH MONTHLY PAYMENTS combined 
with even higher interest can make it almost 
impossible to control credit card debt. Unfor-
tunately not every monthly payment will re-
duce your balance.

What’s more, as your credit card balances in-
crease it can cause problems for your budget 
– you end up juggling bills, choosing between 

even better, it won’t cost a thing to get the in-
formation you need. 

way to explore the options for credit card debt 
and to help identify the best solution for your 

at no charge to analyze your debt and budget.  
-

tions may work best for you. Your credit coun-
selor may be able to lower high interest rates or 
even eliminate them while consolidating your 

credit card debts into one easy payment to get 

payments by up to 30 to 50 percent as they pay 

FREEDOM FROM DEBT IS POSSIBLE! 

Call Consolidated Credit at 

800-867-9215
counselor today.

Don’t Fall Victim to Financial 
Distress Caused by Credit Card Debt 
Credit counseling is the easiest, most  way to explore the options for 
credit card debt and identify the best solution for your needs.

(Fees may apply for voluntary participation in debt management - all counseling services are free.)

 It’s the fastest and easiest to 

advice without incurring 
another bill to do it.

PAID ADVERTISEMENT

www.kjwaynelaw.com
www.ramonas.us
www.rbriscoelaw.com
www.ksalegal.net
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Viljamas Užkariautojas, pirmasis Anglijos karalius iš Normandijos, 
buvo karūnuotas Londone praėjus 2,5 mėn. po jo pergalės Hastingso 
mūšyje.
1741 m.: Andersas Celsius sukūrė šimto laipsnių temperatūros skalę.
1758 m.: Kometa, Viduramžių mene vaizduojama kaip Betliejaus 
žvaigždė, sugrįžo, kaip ir prognozavo astronomas Edmundas Halis, 
kurio vardu ji vėliau pavadinta. 
1926 m.: Imperatorius Hirohito perėmė Japonijos sostą. Jis valdė iki 
1989 m.
1991 m.: Sovietų Sąjunga oficialiai nustojo egzistuoti, atsistatydinus 
prezidentui Michailui Gorbačiovui.

Kinija atidarė ilgiausią pasaulyje greitųjų traukinių maršrutą tarp 
Pekino ir Guangdžou. 900 km kelionę traukiniai įveikia per kelias 
valandas, važiuodami 350 km/h greičiu.
1898 m.: Marie Curie, Pierre‘as Curie, ir Gustave‘as Bemontas paskel-
bė atradę elementą radį.                               
1901 m.: Tuometinėje Britų Rytų Afrikoje (dabartinėje Kenijoje) už-
baigtas Ugandos geležinkelis.
2006 m.: Vagys, bandydami apvogti naftotiekį Nigerijoje, sukėlė spro-
gimą, kuris pražudė mažiausiai 260 žmonių.
2007 m.: Šeši prancūzų labdaros darbuotojai Čade pripažinti kaltais 
dėl bandymo pagrobti 103 vaikus įvaikinimui. 
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JI Ispanija tapo demokratiška šalimi, karaliui Chuanui Karlosui I 
ratifikavus pirmąją Konstituciją po daugiau nei 40 m. trukusios 
fašistų diktatūros. 
1966 m.: Meksikoje rasta Kregždžių ola, didžiausia pasaulyje žino-
ma natūrali šachta. 
1996 m.: Prasidėjo pirmasis Ruandos genocido teismas dėl 1994 m. 
surengtų 800 000 tutsių žudynių.
2007 m.: Buvusi Pakistano ministrė pirmininkė Benazir Bhutto nu-
žudyta per mirtininko ataką Ravalpindyje. 
2009 m.: Centrinėje Kinijos dalyje atrasta trečiojo mūsų eros amžiaus 
kinų karvedžio Cao Cao kapavietė.
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JI Iki 100 000 žmonių žuvo per mirtiniausią žemės drebėjimą Europos 
istorijoje, iki pamatų sunaikinusį Mesiną, antrą didžiausią Sicilijos 
miestą. 
1869 m.: Williamas Finley Semple‘as, dantistas iš Ohajaus, pirmasis 
gavo patentą kramtomajai gumai. 
1972 m.: Kim Il-sungas užėmė naujai sukurtą Šiaurės Korėjos pre-
zidento postą.
1992 m.: Kinijai nacionalizavus energetikos industriją, daugiau nei 
400 000 angliakasių neteko darbo. 
2009 m.: Rusijos premjeras Vladimiras Putinas atidarė naftotiekį Rytų 
Sibiro Ramiojo vandenyno pakrantės regione. 
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JI Latimerija, priešistorinė žuvis, kaip manoma, išnykusi prieš 65 mi-
lijonus metų, buvo sugauta Indijos vandenyne, ties Pietų Afrikos 
pakrante.
1862 m.: Išrastas pirmas šiuolaikinio boulingo rutulys, pagamintas 
iš medienos.
1996 m.: Gvatemalos vyriausybė pasirašė taikos susitarimą su kairiai-
siais sukilėliais, užbaigiant 36 m. trukusį pilietinį karą. 
2006 m.: Mokslininkai išsiaiškino, kad 25 kv. mylių (66 kv. km) ploto 
Ayleso ledo šelfo dalis atitrūko nuo Elsmyro salos Kanados Arktikoje. 
2011 m.: Samoa ir Tokelau perėjo į vakarus nuo Datos keitimosi li-
nijos, prisitaikant prie Australazijos. 
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JI Kinijos mokslininkai paskelbė aptikę galbūt didžiausią dinozau-
rų fosilijų radinį, netoli Zučengo atkasę 300 m ilgio duobę su 7 
600 dinozaurų kaulų. 
1916 m.: Rusijos didikai įsakė nužudyti Sibiro mistiką Rasputiną, ca-
rienės Aleksandros favoritą. 
1995 m.: Pirmasis keleivinis autobusas per trejus metus buvo įleistas 
į Goraždę, musulmonų anklavą Bosnijoje.
2001 m.: Adolfo Rodriguezas Saa vos po savaitės atsistatydino iš laikinojo 
Argentinos prezidento pareigų, finansinei krizei ir toliau gniuždant šalį.
2006 m.: Buvęs Irako prezidentas Saddamas Husseinas pakartas 
Bagdade.
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JI „Alkometras“, pirmoji vairuotojų alkoholio kiekio kraujyje testavi-
mo mašina, veikianti analizuojant kvapą, pradėta naudoti Jungtinėse 
Valstijose. 
1687 m.: Bėgdami nuo persekiojimo, pirmieji hugenotai išplaukė iš 
Prancūzijos į Gerosios Vilties kyšulį.
1971 m.: Birmietis U Thantas baigė savo JT generalinio sekretoriaus 
kadenciją. Ji pakeitė austras Kurtas Waldheimas.
1994 m.: Nuo vidurnakčio pradėjo veikti Pasaulio prekybos organizacija. 
1999 m.: Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas paskelbė skubiai atsistaty-
dinantis iš pareigų, ir laikinuoju prezidentu paskyrė premjerą Vladimirą 
Putiną.

Betliejaus žvaigždė

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus 
Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę iš-
minčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra 
gimusis Žydų karalius? Mes matėme užte-
kant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbin-
ti.“ Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išmin-
čius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės 
pasirodymo metą. Išklausę karaliaus, išmin-
čiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie 
buvo matę užtekant, traukė pirma, kol susto-
jo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. (Evangelija 
pagal Matą)

Betliejaus žvaigždė turėjo būti neeilinis įvy-
kis, jeigu pritraukė išminčių dėmesį. Koks 
tiksliai reiškinys tai galėjo būti, jau ilgus am-
žius aiškinasi mokslininkai, teologai ir kiti 
smalsuoliai. 

Iškart atkrenta meteorų ar bolidų sušvi-
timo tikimybė, nes jie, nors ir ryškiai, bet 
blyksteli trumpam, o išminčiai keliavo kelis 
mėnesius. Nauja žvaigžde galėjo sužibti no-
vos arba supernovos sprogimas. Kinų me-
traščiuose yra išlikęs nelabai aiškus naujos 
žvaigždės (ar kometos) sužibimo Ožiaragio 
žvaigždyne įrašas, datuojamas 5 m pr. Kr. 
Toji kometa švietė apie 70 dienų, ir buvo 
matoma rytais prieš Saulės tekėjimą. Mato 
evangelijoje užsimenama, kad išminčiai 
„matė užtekant žvaigždę“, todėl tikėtina, 
kad ji galėjo šviesti būtent ryte. Vis dėlto 
Ožiaragio žvaigždyne sužibusi žvaigždė ne-
būtų galėjusi vesti jų naktimis link Betliejaus. 
Be to, jeigu prieš du tūkstantmečius būtų 
sprogusi supernova, astronomai vėliau būtų 
aptikę ir jos liekanų.

Pakankamai tikėtinas būtų ryškios kometos 
praskriejimas. Kometa juda dangumi (anot 
Biblijos, žvaigždė traukė pirma išminčių), be 
to, jos išvaizda primena ugninę strėlę, rody-
klę, ranką. Galbūt senovės išminčiai buvo 
pastebėję periodinį ryškios Halio kometos 
sugrįžimą? Kometą pavaizdavo ir viduram-
žių dailininkas Giotto Skrovenju, vaizduo-
damas išminčių pagarbinimą. Jis tikriausiai 
stebėjo Halio kometos pasirodymą 1301 me-
tais. Vienintelis „bet“: žmonės kometas lai-
ko bloga lemiančiais ženklais. Sunkiai tikė-
tina, kad pasaulio išgelbėtojas galėjo gimti 
po jos pasirodymo.

Dar viena įdomi interpretacija – Jupiterio 
okultacija. 6 m. pr. Kr. net du kartus – kovo 
20 d. ir balandžio 17 d. - Saulei tekant ši pla-
neta Avino žvaigždyne pasislėpė už Mėnulio. 
Beje, Avinas tradiciškai yra žydų simbolis. 
Tačiau iš Palestinos šis reiškinys turėjo būti 
sunkiai įžiūrimas. Kita vertus, išminčiai galė-
jo šį įvykį apskaičiuoti iš anksto, net ir nema-
tydami jo. Šį hipotezė vadinama „Nematoma 
Betliejaus žvaigžde“.

Įdomu ir tai, kad kitose evangelijose, bet 
Mato, nei žvaigždė, nei išminčiai apskritai 
neminimi, tad nemažai teologų laikosi nuo-
monės, kad ši istorija yra daugiau simboli-
nė, skirta perteikti Jėzaus, kaip Mesijo, gi-
mimo svarbą.

Vis dėlto, pasitelkę šiuolaikines kompiu-
terines programas, mokslininkai pažiūrėjo, 
ar danguje keletą metų prieš Kr. vyko kas 
nors įdomaus. Pasirodo, kad taip, ir net du 
kartus. 7 m. pr. Kr. gegužės-gruodžio mė-
nesiais Jupiteris ir Saturnas net tris kartus 
danguje priartėjo vienas prie kito. Jeigu po 
pirmojo planetų suartėjimo gegužę išmin-
čiai pajudėjo į kelionę, tai per antrą susi-
tikimą rugsėjį jie galėjo aplankyti karalių 
Erodą, o gruodį pasiekti Betliejų. Beje, ke-
liaujant iš Jeruzalės, planetos būtų rodę ke-
lią būtent į Betliejų. 

Dar įdomesni įvykiai susiklostė 3 m. pr. Kr. 
rugpjūčio 12 d., kai dvi ryškiausios plane-
tos – Jupiteris ir Venera - suspindėjo itin arti 
viena kitos. Rugsėjo 1 d. prie jų prisijungė 
Merkurijus. Maža to, rugsėjo 14 d. Jupiteris 
praskriejo pro ryškiausią Liūto žvaigždyno 
karališkąją žvaigždę Regulą. Saulėlydžio 
prieblandoje dangaus kūnai galėjo susi-
lieti į vieną itin ryškų šviesulį. Keliavusius 
iš Persijos išminčius dangumi slinkdamas 
Jupiteris kaip tik vedė į vakarus Jeruzalės 
link. Kaip tik toje vietoje, žiūrint iš Jeruzalės, 
buvo Betliejus. 

Tačiau net ir tokia įspūdinga istorija ne-
gali išsklaidyti visų prieštaravimų ir duo-
ti atsakymų į visus klausimus, kas gi įvyko 
danguje prieš daugiau nei du tūkstantme-
čius. Ar tai buvo kometa, ar dangaus kūnų 
susijungimas, ar tiesiog simbolinė „žvaigž-
dė“, galime tik spėlioti.  

Aidas.us informacinė tarnyba
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Laikraščio užsakymo
kuponas

3 mėnesiai
12 numerių

$30
6 mėnesiai

24 numeriai
$60

12 mėnesių
48 numeriai

$120
Vardas ___________________

________________________

Adresas___________________

_________________________

Miestas ___________________

Valstija  _____Zip kodas ______

Telefonas __________________

Čekį arba money order kartu 
su kuponu siųskite adresu:

83 West Main Street, #102, 
Lake Zurich, IL 60047

 leonchar@gmail.com (847) 809-0910

MŪSŲ KAINOS
ŽEMESNĖS NEI
INTERNETE!

KARŠČIAUSIOS KELIONĖS IR SPECIALIOS KAINOS
VISŲ VASAROS, RUDENS,

ŽIEMOS IR PAVASARIO ŠVENČIŲ METU

KARŠČIAUSIOS KELIONĖS IR SPECIALIOS KAINOS
VISŲ VASAROS, RUDENS,

ŽIEMOS IR PAVASARIO ŠVENČIŲ METU

PIGŪS AVIABILIETAI
PO VISĄ PASAULĮ

JŪRŲ IR UPIŲ KRUIZAI

TURAI SU RUSAKALBIU GIDU PO
JAV, EUROPĄ, IZRAELĮ, 
PIETŲ AMERIKĄ IR AZIJĄ

VESTUVĖS IR JUBILIEJAI KURORTUOSE

MEKSIKA, PUNTA CANA,
JAMAIKA nuo$769

KOSTA RIKA, HAVAJAI,
PANAMA IR BELIZAS nuo$939

www.doleris.com
www.skytrip.net
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I Receptai šventiniam stalui 

Reikės: 10 uncijų sterko arba kitokios bal-
tos žuvies, 2 kiaušinio baltymų, 10 uncijų 
35 % riebumo grietinėlės, 7 uncijų šaldy-
tų žirnelių ir morkų mišinio, saujelės švie-
žių jūsų mėgstamų prieskoninių žalumy-
nų, žiupsnelio druskos, aitriosios paprikos 
miltelių ir maltų juodųjų pipirų, 2 šaukštų 
sviesto formai patepti. 

Gaminimas: Žuvį smulkiai supjaustyki-
te ir sumaišykite su baltymais. Suberkite 
prieskonius ir, įstačius į didesnį indą su 
ledu, trinkite maišikliu, plona srovele pil-
dami  grietinėlę. Kai masė pasidarys vie-
nalytė ir puri, suberkite šaldytas daržoves 
(neatšildykite!). Pasūdykite, pagardinkite 
pipirais. Paruoštą masę sukrėskite į sviestu 

pateptą pašteto formą, uždenkite aliumi-
nio folijos lakštu, įstatykite į skardą su van-
deniu ir apie 40 min. kepkite 374 F karš-
tumo orkaitėje. Ataušinkite iki kambario 
temperatūros ir per naktį laikykite šaldy-
tuve. Prieš patiekdami išverskite iš formos 
ir apibarstykite žalumynais.

Reikės: 1 brokolinio kopūsto, 1 obuo-
lio, 1/2 puodelio džiovintų spanguolių, 
dviejų smulkiais kubeliais pjaustytų ir 
paskrudintų šoninės juostelių, 1/4 puo-
delio skrudintų žemės riešutų, 1/2 puo-
delio graikiško natūralaus jogurto, 1/2 
puodelio majonezo, 3 šaukštų garsty-
čių, 2 šaukštų medaus. 

Gaminimas: Į dubenį dėkite smul-
kintus brokolius (galima nupliky-
ti verdančiu vandeniu, bet nebūtina). 
Išmirkykite džiovintas spanguoles, su-
maišykite jas su brokoliais. Skrudintus 
šoninės gabalėlius taip pat dėkite į sa-
lotų dubenį, kaip ir smulkintą obuo-
lį. Padažui: sumaišykite jogurtą, 

garstyčias, medų, majonezą. Išmaišykite 
salotas su padažu ir apibarstykite skru-
dintais riešutais.

Žuvies paštetas Brokolių salotos

Žuvų bokšteliai Kalėdų boba

Antis vyno ir apelsinų padaže Vaisinis pyragas

Reikės: 28 uncijų baltos žuvies filė, žiups-
nelio juodųjų maltų pipirų ir druskos, 3 
1/2 uncijos grietinėlės, 2 šaukštų avižinių 
dribsnių, 2 kiaušinių, 2 svogūnų, 1 saldžio-
sios raudonosios paprikos, stiklinės maltų 
džiūvėsėlių, pusės citrinos sulčių, žiupsne-
lio muskato, 1 šaukšto kapotų petražolių, 4 
šaukštų aliejaus. Garnyrui: 1 stiklinės ry-
žių, kelių šviežių baziliko lapelių, 2 šaukštų 
sviesto, nedidelės skardinės konservuotų 
pomidorų be odelių, druskos pagal skonį. 

Gaminimas: Avižinius dribsnius už-
pilkite grietinėle ir palikite pusvalan-
dį, kad išbrinktų. Žuvies filė nuplaukite, 

nusausinkite, smulkiai sukapokite, sumes-
kite į gilesnį dubenį ir apšlakstykite citri-
nos sultimis. Svogūnus nulupkite, sukapo-
kite. Papriką nuskuskite bulvių skustuku, 
išvalykite ir sutarkuokite stambia trintuve.

Gerai įkaitintame aliejuje apkepkite svo-
gūnus, suberkite papriką ir kepinkite dar 5 
min. Atvėsinkite. Svogūnų ir paprikų mi-
šinį krėskite į indą su žuvimi, ten pat su-
krėskite išbrinkusius avižinius dribsnius, 
įmuškite kiaušinį, masę pagal skonį pasū-
dykite, pagardinkite šviežiai maltais juo-
daisiais pipirais, muskatais, kapotomis pe-
tražolėmis ir gerai išmaišykite. Iš žuvies 
drėgnomis rankomis formuokite trikam-
pius bokštelius, juos pavoliokite džiūvė-
sėliuose, merkite į likusio kiaušinio plaki-
nį ir vėl apvoliokite džiūvėsėliuose. Žuvies 
bokštelius iškepkite karštuose riebaluose, 
tada sudėkite ant popierinio rankšluosčio. 
Garnyrui ryžius išvirkite, sumaišykite su 
sviestu, pomidorais be odelių ir kapotais 
bazilikais. Viską pagal skonį pasūdykite ir 
išdėliokite į lėkštes.

Reikės: 16 uncijų miltų, 4 1/2 uncijų 
sviesto (tirpinto) ir dar 3 1/2 uncijų gla-
jui, 5 kiaušinių trynių, 2 šaukštų cukraus, 5 
uncijų razinų, 2 1/2 uncijų citrusinių vaisių 
cukatų, 5 uncijų grūstų riešutų, 1/2 puo-
delio pieno, 4 šaukštų romo, 1/5 uncijos 
sausų mielių, 1 šaukštelio vanilės ekstrak-
to (arba 2 lašų vanilės esencijos), žiupsne-
lio druskos, 1 citrinos žievelių, 3 1/2 unci-
jos miltelinio cukraus. 

Gaminimas: Į dubenėlį suberkite cukatas, 

razinas, grūstus riešutus, supilkite romą ir 
viską gerai išmaišykite. Uždenkite mais-
tine plėvele, viršuje pradurkite skylutę ir 
5 minutes pakaitinkite mikrobangų kros-
nelėje. Dideliame dubenyje sumaišyki-
te pieną, mieles, cukrų, 5 šaukštus mil-
tų. Masę pridenkite ir 20 min. palaikyki-
te šiltai. Suberkite likusius miltus, supil-
kite tirpintą sviestą ir kiaušinių trynius. 
Užminkykite tešlą ir sumaišykite ją su cu-
katų, razinų, riešutų ir romo mišiniu bei 
tarkuota citrinos žievele. Tuomet supilkite 
vanilės esenciją ir viską pasūdykite. Tešlą 
pridenkite ir laikykite šiltai apie 2 valan-
das. Supilkite tešlą į kekso formos kepimo 
indą, pridenkite ir palikite 2 valandoms 
pastovėti. Konditeriniu teptuku keksą pa-
tepkite šiltu vandeniu. Kepkite 338 laips-
nių temperatūroje 1 valandą. Iškepus kek-
sui, išimkite iš orkaitės ir ištirpinkite gla-
jui skirtą sviestą. Ketvirtadaliu juo aptep-
kite keksą ir apibarstykite jį cukraus pu-
dra. Kartokite šį procesą kol sunaudosite 
visą tirpintą sviestą.

Reikės: anties (Apie 70 uncijų), 9 apelsi-
nų, stiklinės baltojo vyno, 2 šaukštų sviesto, 
druskos ir rozmarinų pagal skonį. 

Gaminimas: Pirmiausiai, gerai išvalykite 
antį, pašalinkite riebalus, ištrinkite ją drus-
ka, apibarstykite rozmarinais. Prieskonius 
barstykite tik iš vidaus. Gilioje keptuvėje 
arba puode ištirpinkite sviestą ir jame, iš 
visų pusių, apkepkite antį. Tuomet įpilkite 
balto vyno, leiskite jam išgaruoti. Iš 3 apel-
sinų išspauskite šviežių sulčių ir jas supil-
kite ant anties. Taip pat sudėkite griežinė-
liais supjaustytus 3 apelsinus. Troškinkite 
antį apie 45 min., virš mažos ugnies. Tik 
pačioje troškinimo pabaigoje pagardinkite 
antį druska. Kol antis troškinama, nupjaus-
tykite vieno apelsino žievelę (tik oranžinę 

dalį). Nedideliame prikaistuvyje užvirinki-
te vandenį, sudėkite žieveles ir pavirkite 3 
min. Tuomet jas išimkite ir gerai nusausin-
kite. Ant anties dar išspauskite dviejų apel-
sinų sultis, bei suberkite apvirtas žieveles.

Reikės: 9 uncijų razinų, 10 džiovintų figų, 
5 uncijų konjako (galima naudoti apelsinų 
sultis), 9 uncijų sviesto, 5 uncijų cukraus, 
4 kiaušinių, 8 1/2 uncijos miltų, 2 uncijų 
migdolų, 2 uncijų lazdyno riešutų, 2 šaukš-
telių kepimo miltelių, žiupsnelio sviesto ir 
duonos trupinių kepimo formai, miltelinio 
cukraus pyrago pabarstymui. 

Gaminimas: Supjaustykite figas gabalė-
liais ir drauge su razinomis dubenyje su-
maišykite su konjaku ar sultimis. Palikite 1 
val. Stačiakampę 68 uncijų talpos duonos 
kepimo formą ištepkite sviestu ir pabars-
tykite duonos trupiniais. Įkaitinkite orkai-
tę iki 347 F. Išsukite sviestą ir cukrų iki pu-
rios masės. Maišydami po vieną įmuškite 
kiaušinius. Suberkite miltus, vaisių mišinį ir 

sudėkite likusias sudedamąsias dalis. Gerai 
išmaišykite. Mišinį supilkite į formą ir kep-
kite ant vidurinės orkaitės lentynėlės apie 
1,5 val. Prieš išimdami pyragą iš formos, 
leiskite jam ataušti 10 min.

Pyragą pabarstykite cukraus milteliais ir 
patiekite supjaustytą plonais gabaliukais.
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Mūsų specializacija:

(630)677-2040  www.visexterior.com
Reikalingi darbuotojai! 

• SAIDINGAS
(APKALA)

• STOGŲ DENGIMAS
• LIETVAMZDŽIAI

• LANGAI
Mes kruopščiai patikriname 
jūsų namus, detaliai 
paaiškiname, ką galima 
padaryti ir rekomenduojame 
sprendimus, atitinkančius 
jūsų finansines galimybes.

Mes taip pat specializuojamės 
krušos ir vėjo padarytos žalos Jūsų 
namui taisyme. Jeigu jus įtariate 
kad Jūsų namas gali būti pažeistas 
krušos ar vėjo, skambinkite mums! 
Nemokamai atliksime Jūsų namo 
patikrinimą, nustatysime žalą, Jūsų 
pageidavimu - susitiksime su Jūsų 
draudimo kompanija.

KLAUSKITE MŪSŲ DĖL GALIMO 
FINANSAVIMO

Rusų kalba:
630-202-4932 630-232-3250

English:

Heating & Air-Conditioning license
Electrician license

at West Chicago Professional Center
Minimalus mokestis už mokymus!!!
Mūsų internetinė svetainė: 
www.westchicagohvac.com
Gaukite licencijas per 3 mėnesius ir pradėkite
savo verslą arba gaukite gerai apmokamą
HVAC arba profesionalaus
elektriko darbą. 
Yra galimybė apmokėti
kreditinėmis kortelėmis.
Už mokymus taip pat
galima mokėti dalimis.
Mokykla yra
West Chicago/Batavia.

Mokykla patvirtinta Ilinojaus valstijos aukštesniojo mokslo departamento

n credit 
2-Year Commitment:  Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Included in 2-year price guarantee at $39.99 advertised price:  Flex Pack plus one add-on Pack, HD service fees, 

and equipment for 1 TV. Included in 2-year price guarantee at $54.99 advertised price:  America's Top 120 Plus programming package, Local channels and Regional Sports Networks (where available), HD service fees, and equipment for 1 TV. 
Included in 2-year price guarantee for additional cost:  Programming package upgrades ($54.99 for AT120+, $64.99 for AT200, $74.99 for AT250), monthly fees for additional receivers ($7 per additional TV, receivers with additional functionality 
may be $10-$15) and monthly DVR service fees ($10). NOT included in 2-year price guarantee or advertised price (and subject to change):  Taxes & surcharges, add-on programming (including premium channels), Protection Plan, and 
transactional fees. Premium Channels:  unless you call to cancel.  Other:  All packages, programming, features, and functionality 
are subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo. for Protection Plan unless you call to cancel. After 2 years, then-current everyday prices for all services apply. For business customers, additional monthly fees may apply. Free standard 
professional installation only. © 2016 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service
STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Commercial skip feature is available 
at varying times, starting the day after airing, for select primetime shows on ABC, CBS, FOX and NBC recorded with PrimeTime Anytime. Recording hours vary; 2000 hours based on SD programming. Equipment comparison based on equipment available from 
major TV providers as of 6/01/16. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. All new customers are subject to a one time processing fee.

Call 1-800-708-9643
All offers require credit qualification and 24-month commitment and early termination fee with eAutoPay

Free Streaming Free Installation Free HD-DVR

Every Channel + Recorded Shows
on all of your devices

On Up to 6 Rooms Record 16 Shows at once
& 2000 Hrs of Storage 

Our Best Deal Ever!

www.visexterior.com
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Kūčių vakaro 
burtai ir tradicijos

Kūčios – paslaptingiausias metų vakaras, kuomet prabyla gyvuliai, vanduo 
akimirkai virsta vynu, kiekviena smulkmena gali išpranašauti ateitį, o sapnai 
virsta tikrų tikriausiu pasimatymu su savo lemtimi. 

Ir nesvarbu, kad šiais laikais mieste kažin 
ar rastume tvorų, kurių baslius būtų gali-
ma suskaičiuoti, o mėginti savo burtams iš 
kur nors gauti gyvą gaidį – apskritai bergž-
džias reikalas, nes keliasdešimties kilometrų 
spinduliu gyvo gaidžio nei su žiburiu, nei su 
šventinta žvake pasišviesdami nesurastume. 
Ir vis dėlto tradiciją Kūčių vakarą burtis vis 
dar gyva. Dalijamės ir mes šios stebuklin-
gosios nakties burtais. Galbūt kai kuriuos 
jų šeimos ir artimųjų rate išbandysite ir jūs?

Kūčių stalas 
Kūčių pavadinimas atsiradęs nuo rituali-

nio valgio kūčios. Kalbininkas ir istorikas 
Kazimieras Būga teigė, kad lietuviai žodį „kū-
čia“ yra pasiskolinę iš senovės graikų (tą pa-
čią prasmę turi graikiškas žodis „kukkia“). Tai 
patiekalas iš aguonų, kviečių, pupų, žirnių ar 
miežių, pasaldintas bičių medumi ir skirtas 
pavaišinti į puotą pakviestoms protėvių vė-
lėms, taip pat valgomas pačių aukotojų. Jo ati-
tikmuo mūsų laikais yra kūčiukai su aguon-
pieniu. Įprastai per Kūčias valgomi patieka-
lai be mėsos ir gyvulinių produktų - pieno, 
sviesto, grietinės, kiaušinių ir pan. Taigi prie 
tradicinio Kūčių stalo persivalgyti beveik ne-
įmanoma, net ir skanaujant visus 12 patieka-
lų. Skaičius 12 pagal pagonišką tradiciją reiškia 
12 mėnesių, pagal krikščionišką - 12 apaštalų. 

Kūčių dieną stengiamasi susitaikyti su pra-
eitimi - nedirbami sunkūs darbai, negalima 
nieko skolintis, reiktų grąžinti visas skolas, ir 
ne tik materialias. Taip pat svarbu atsiprašyti 
įskaudintų žmonių ar bent mintyse jiems at-
leisti. Prie Kūčių stalo paprastai sėdama pate-
kėjus Vakarinei žvaigždei. Prie vakarienės sta-
lo sėsdavo visi šeimos nariai, būdavo pakvie-
čiami ir vieniši giminaičiai, kaimynai ar netgi 
elgetos. Tikėta, kad bendras susėdimas padės 
sustiprinti šeimos santarvę, o šia vakariene 
pavaišintas svetimas žmogus atneš namams 
laimę. Susėdus prie Kūčių stalo pirmiausiai 
aptariami praėję metai, prisimenami miru-
sieji, pasidžiaugiama derliumi ar pasiekimais, 
tik tuomet pereinama prie kalbų apie ateitį. 

Kūčių vakarienė pradedama malda ir 
laužant šventintą kalėdaitį. Duodami vie-
ni kitiems laužti sako palinkėjimus, dėkoja. 
Tuomet po gabalėlį kalėdaičio įdedama į kie-
kvieną ant stalo stovintį patiekalą. Nederėtų 
kalėdaičių palikti kitiems metams. 

Daug kur dar išlikusi tradicija po staltie-
se dėti šieno gniūžtę. Katalikai tai aiškina 
tuo, kad ėdžiose ant šieno yra gimęs Jėzus. 
Senųjų tradicijų tyrėjai teigia, kad šiaudai 
būdavo dedami ir anksčiau - jie simboliza-
vo sudūlėjusią praeitį. Kitą dieną šis šienas 
yra sušeriamas gyvuliams, tikima, kad tuo-
met jie bus sveiki ir našūs. 

Tikintiesiems geriau atskirti ritualinę šven-
tą vakarienę nuo pagoniškų burtų - burtis 
pradedama tik tuomet, kai vakarienė yra 
baigta, o visi ją valgę persižegnoja ir atsi-
traukia nuo stalo. Beje, stalas nenukraus-
tomas - po truputį kiekvieno patiekalo pa-
liekama artimųjų vėlėms, kurios, tikima, at-
eina naktį. 

Populiariausi burtai
Pirmasis visiems žinomas burtas yra šiau-

do traukimas iš po staltiesės. Baigus valgy-
ti vakarienę, nežiūrint dešine ranka reikia 
ištraukti iš po staltiesės vieną šiaudą. Ilgas 
šiaudas reiškia ilgą gyvenimą, trumpas, plo-
nas - vargus; storas, šakotas - turtus, žolė su 
sudžiūvusiu žiedu - meilę ir vedybas; su var-
pa - turtus, vaisingumą. Jei ištekėjusi mote-
ris ištraukia šiaudelį, kurio vidurys sustorė-
jęs, tai ateinančiais metais susilauks vaikelio.  

Paimkite keletą dubenėlių ir po kiekvienu 
paslėpkite kryželį, žiedą, žydinčią šakelę ar 
monetą. Kas ką išsirinks, tą ir turės - kryže-
lis - vargas ar net mirtis, žiedas - meilė, ve-
dybos, šakelė - sveikata, moneta - pinigai. 

Buvo spėlioja ir pagal šešėlį - išjungus švie-
są, vienoje stalo pusėje pastatoma deganti 
žvakė, kitoje pusėje - į dubenėlį įdedamas 
suglamžytas popierius (galima jį padegti, tik 
svarbu, kad jis nesubyrėtų į pelenų krūve-
lę). Ateitis spėjama pagal šešėlį ant sienos - 
jei jis panašus į laivą, laukia kelionė, jei į ka-
rūną - laukia garbė ir šlovė, ir t.t. 

Susėdę prie Kūčių stalo atidžiai apžiūrė-
kite ir sienas, ant kurių krinta valgančiųjų 
šešėliai. Jeigu šešėlis atrodo didelis, stam-
bus, apimąs visą žmogų, tai tie metai bus 
geri, nekamuos ligos, viskas gerai klosis. 
Jei šešėlis be galvos - ištiks skaudi nelai-
mė; jei plonas, neaiškus, virpantis – tam 
bus sunkūs metai.

Svarbią vietą ateities spėjimuose turėjo 
žvakė ir vanduo. Vienas populiariausių bur-
tų - uždegus vaško žvakę, palenkti ją virš 
vandens ir lašinti vašką. Susidaręs piešinys 
apibūdins, kas laukia. 

Sėkmės burtai 
Kūčių vakarą, kai visa šeima ruošiasi sės-

ti prie šventinio stalo, norint, kad kiti me-
tai būtų sėkmingi, reikia į lėkštę įsidėti 12 
patiekalų (po truputį) ir su ta lėkšte apeiti 
aplink namą, kuriame yra valgoma šven-
tinė vakarienė, 3 ratus, po to tuos patieka-
lus suvalgyti. Mūsų senoliai tikėjo, kad toks 
„ritualas“ skalsina kitus metus.

Pasibaigus Kūčių vakarienei, mama pai-
ma kviečių saują ir beria grūdus vaikams 

ant galvų - kuris iš jų daugiau grūdų su-
gaus, tas turtingiau gyvens.

Einant miegoti po Kūčių vakarienės liau-
dies išmintis pataria pasidėti po pagalve dvi-
lypį lazdyno riešutą. Kalėdų rytą įsidėkite jį 
į piniginę – ir joje visada bus pinigų.

Meilės burtai
Dauguma Kūčių burtų susiję su meile ir 

vedybomis. Mat žiemos metu dažniausiai 
vykdavo žvalgytuvės ir piršlybos, tad ši tema 
buvo itin aktuali. 

Porinis - neporinis. Šis burtas gali būti 
atliekamais keliais būdais. Vaikinai eida-
vo nešti malkų, grįžę perskaičiuodavo. 
Merginos eidavo apglėbti tvoros, tuomet 
perskaičiuodavo virbus. Galima pasem-
ti saują kūčiukų ar riešutų ir juos perskai-
čiuoti. Jei skaičius porinis, laukia vedybos, 
jei ne - šiemet dar teks palaukti. 

Kuris pirmas? Visi netekėję, nevedę šei-
mynykščiai paima po kūčiuką ir pakviečia 
šunį į trobą - kieno kūčiuką suvalgys pirmą, 
tas pirmas ir ves. Galima mesti per petį batą 
link durų - jei batas pasisuks nosimi, išeisi 
iš namų, jei kulnu - dar liksi. 

Kas jis bus? Sužinoti, už ko ištekės, mergi-
na gali keliais būdais. Paprasčiausias - pasi-
dėti po pagalve lapelius su keliais vardais ir 
ryte vieną nežiūrint išsitraukti. Galima būsi-
mąjį pamatyti tamsiame kambaryje (dar ge-
riau - pirtyje) vidurnaktį žiūrint į veidrodį. 
Ką jame išvysi, tas ir bus tavasis. Bet atsar-
giai - galima jame išvysti ir velnią, o tai jau 
blogas ženklas. Kūčių vakarą galima nulup-
ti obuolio žievę ratu taip, kad ji nesutrūk-
tų, tuomet ją mesti per galvą atgal. Iš nukri-
tusios žievės perskaitysi pirmąją mylimojo 
vardo raidę. Būsimąjį galima ir susapnuoti. 
Vakare privalgius sūrios silkės, nakčiai prie 
lovos reikia pasistatyti stiklinę vandens - kas 
sapne ją paduos, už to ir ištekėsi. Dar gali-
ma pastatyti dubenį su vandeniu ir permes-
ti šiaudą - naktį susapnuosi, kad eini tiltu 
per upę. Ką ant jo sutiksi, tas ir bus vyras. 
Būsimąjį susapnuoti padeda ir po pagalve 
padėtos vyriškos kelnės. 

Iš kur? Iš kur atvyks piršliai, galima po su-
žinoti po vakarienės išėjus į lauką ir pasi-
klausius, kurioj pusėj šunys loja. 

Orų spėjimai 
Per Kūčias ir Kalėdas spėdavo ir orus. 

Sakoma, „jei Kalėdos su ledu, Nauji metai 
- su bradu“, ir atvirkščiai. Tai reiškia, kad 
sniegingos Kalėdos neretai reiškia atodrė-
kį per Naujuosius. 

Jei Kūčių dieną ant stogo pakraščio laikosi 
daug sniego, bus daug baravykų. 

Kai Kūčių vakaras giedras, ryškiai šviečia 
žvaigždės, žiema bus šalta, o vasara karšta, 
Joninės - be lietaus. 

Jei Kalėdos sniegingos, baltos, tai Velykos 
bus žalios, jei Kalėdos juodos, tai Velykos 
bus baltos. 

Jei per Kalėdas miške medžiai apšarmoję, 
vasara bus lietinga; jei medžiai pliki, vasa-
ra bus šilta ir sausa. 

Pagal lietuvišką spaudą
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Atėjo laikas JAV pilietybei?
Pasibaigė Green
Card galiojimo laikas? 
Nerandate Green Card 
originalo?
Norite susijungti su šeima?
Santuoka su JAV piliečiu? 
Imigracinio mokesčio sumažinimas
priklausomai nuo pajamų dydžio.
Visi kiti su imigracija susiję klausimai
Notaro paslaugos, įgaliojimai, 
apostilės, dokumentų vertimai, 
vertėjo paslaugos INS pokalbyje

Mokesčių deklaracijos:
fiziniams asmenims, (W2, 1099)
ir įmonėms, smulkiajam
verslui (S-Corp, C-Corp, LLC)
Įmonių registravimas,
perregistravimas, naujų įmonių 
atidarymas
Visų rūšių mokestinės ir buhalterinės
profesionalios paslaugos, 
mokesčių deklaracijos
Nemokamai peržiūrėsime 
Jūsų 2013-2014-2015 metų mokesčių deklaracijas

TEL. (847)385-8076
ILONA DOVIDAITIENE, E.A.

FAX. (847)586-0268
251 N. MILWAUKEE AVE.,

SUITE 1025, BUFFALO GROVE, IL 60089

TAX ID

UNITED STATES

 immigration services

U S I S

Nuo gruodžio 23 kyla
imigracijos kainos!
Pilietybės nuo $680 iki $725
Vaiko pilietybės sertifikatas nuo $600 iki $1170 (net 95 %)
Šeimos susijungimas nuo $1490 iki $1760
Žalios kortos pratęsimas nuo $450 iki $540

Noriu atkreipti ypatingą dėmesį:
Tėvai, kurie gavo JAV pilietybę ir turi Lietuvoje
gimusių vaikų iki 18 metų, turėtų
susirūpinti! 
JAV pilietybės įrodymas yra
gimimo liudijimas ir
pilietybės sertifikatas!

www.nslslaw.com
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Kaune – tragiška žymaus 
Lietuvos kovotojo mirtis

Kaune trečiadienio vakarą nušautas kar-
jerą jau baigęs žymus muay thai kovotojas, 
daugkartinis Tailando bokso ir bušido tur-
nyrų nugalėtojas Remigijus Morkevičius. 34 
metų sportininkas sušaudytas prie dvylika-
aukščio namo, kuriame gyveno, laiptinės.

Kaip pranešė policija, 20.20 val. gautas pra-
nešimas, kad Šilainiuose, daugiabučio kie-
me, rastas vyro lavonas su šautine žaizda. 
Tada ir paaiškėjo, kad mirusysis yra žino-
mas sportininkas. Turimi duomenys rodo, 
kad R. Morkevičius buvo nušautas parvykęs 
namo iš sporto klubo, kuriame padėdavo tre-
niruoti jaunuolius. Nežinomas užpuolikas į 
jį šovė šiam išlipus iš automobilio. Kalbama, 
kad pastaruoju metu kovotojas turėjo daug 
finansinių problemų. Neatmetama versija, 
kad su juo susidorota dėl skolų.

„Kūne rasta ne viena šautinė žaizda, deta-
lesnės informacijos pateikti dabar negaliu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo“, 
– sakė Kauno apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato vadovas Darius Žukauskas. 

Premjeras Saulius Skvernelis neabejoja, 
kad kovotojo nužudymas bus išaiškintas. 
Vyriausybės vadovas tvirtina, kad Lietuva 
negrįš į tuos laikus, kai valstybę bandė val-
dyti nusikalstomos gaujos.

„Aš tikiuosi, kad policija yra pakanka-
mai tvirta, nepaisant abejotinos vertės da-
romų reformų, kad negrįžtų tie laikai. Ir 
Vyriausybės, ir naujo vidaus reikalų minis-
tro užduotis - išsiaiškinti konkrečiai situa-
ciją, ir net minties negali būti, kad vėl atsi-
rastų tai, kas buvo 1990, 1994, 1995 metais, 
kada valstybę valdė nusikalstomos gaujos. 
To nebus niekada“, - ketvirtadienį žurnalis-
tams sakė S. Skvernelis.

R. Morkevičius augino du vaikus, o jo gy-
venimo draugė šiuo metu laukiasi dar vieno. 
Pastaraisiais metais kovotojas turėjo bėdų 
su teisėsauga - jis buvo tris kartus teistas 
už žmonių sumušimą. Lapkričio mėnesį 
Vilniuje vykusio bušido turnyro metu buvo 
paskelbta apie planuojamą R. Morkevičiaus 
sugrįžimą į ringą 2017 metais.

Vos prieš porą dienų R. Morkevičius savo 
„Facebook“ paskyroje pasidalino vaikystės 
ir šeimos nuotraukomis. O mirties dieną 

įdėjo liūtų nuotrauką, ant kurios parašy-
ta: „Apsupk save tais, kurie turi tuos pa-
čius tikslus.“

Vienas geriausių Lietuvos kovotojų 
Sergejus Maslobojevas buvo sukrėstas ži-
nios R. Morkevičiaus nužudymą. 

„Dėl jį kamuojančių problemų nežinau 
daug. Kiek pastaruoju metu esame bendra-
vę, jis sakė, kad norėtų vėl grįžti į sportą, 
bet šeimoje sudėtinga padėtis, reikia kažkaip 
kapstytis, kad galėtų ją išlaikyti. Suprantu 
jį, nes pats dėl šeimos neišlendu iš salės, o 
jo šeima yra gausesnė ir jis ją mylėjo labiau 
už viską. Norėčiau visiems jo artimiesiems 
nusiųsti nuoširdžiausią užuojautą dėl ne-
tekties. Jis visam laikui liks mūsų širdyse“, - 
sakė S. Maslobojevas.

Jis R. Morkevičių laikė savo kolega, iš ku-
rio ne kartą sėmėsi įkvėpimo ruošdamasis 
kovoms.

„Mus siejo tik sportas. Nors artimais drau-
gais nebuvome, bet vienas kitam jautėme di-
džiulę pagarbą. Atsimenu, kad man vienas 
didžiausių laimėjimų buvo, kai jis vieną kar-
tą priėjęs prie manęs pasakė, kad šiuo metu 
esu geriausias Lietuvos kovotojas ir mano 
kovos stilius jį labai žavi. Kai žmogus, į kurį 
augdamas lygiavausi, perdavė savo karūną 
man, pasijutau taip, tarsi būčiau iškovojęs 
vieną didžiausių karjeros pergalių“, - pri-
dūrė S. Maslobojevas.

R. Morkevičių savo idealu laikė ir pasau-
lio jaunimo kikbokso čempionatas Vėjus 
Vietrinas. „Buvai, ypač mano kikbokso 
karjeros pradžioje, didžiulis įkvėpimas. 
Matydamas Tave patikėjau, jog galiu ir aš 
- paprastas lietuvis - šiame sporte tapti pa-
saulinė žvaigžde. Tikiu, jog įkvėpei ne vie-
ną mane. Gal net nenutuoki, jog prisidė-
jai prie to, kad tapčiau jauniausiu kikbokso 
pasaulio čempionu Lietuvoje net nei kar-
to manęs nematę. Visada jaučiau Tau di-
delę pagarba už tai, ką pasiekei, ir kaip iš-
garsinai Lietuvą. Tu padarei didžiulį pozi-
tyvų pokytį kitų gyvenimams, parodyda-
mas, kad jei tu tiki tuo, ką gali pasiekti to 
norėdamas, tu gali tai padaryti. Nesvarbu, 
iš kur esi atėjęs“, - rašė jis.

Aidas.us informacinė tarnyba

Remigijus Morkevičius

Lietuvos metų sportininkai – 
sunkiaatletis ir dviratininkė 

Aurimas Didžbalis ir Simona Krupeckaitė 
susižėrė Lietuvos metų sportininkų apdo-
vanojimus. Ketvirtadienio vakarą Rio de 
Žaneiro olimpiados bronzą iškovojęs sun-
kiaatletis ir Europos dviračių treko čempio-
nė atsiėmė „LTeam“ iš medžio ir metalo pa-
gamintas taures. 

„Siemens“ arenoje garbingą apdovanojimą 
nuskynė ir plaukikas Simonas Bilis, kuris iš 
pradžių nebuvo įtrauktas į sąrašą, bet įšoko 
į jį, kai iškovojo pasaulio plaukimo čempio-
nato auksą. 

„Netikėta, nes iš pradžių net nebuvau nomi-
nuotas“, – juokėsi S.Bilis, kuris didžiąją pergalę 
iškovojo jau baigiantis balsavimui, tačiau ko-
misija nutarė taurę įteikti būtent jam. 

Rūta Meilutytė šįkart liko be apdovanoji-
mo. Rio olimpiadoje klaidą padariusi ir ge-
rokai sukeltų vilčių nepateisinusi plaukikė 
pretendavo į geriausios sportininkės apdo-
vanojimą, tačiau ją ir penkiakovininkę Laurą 
Asadauskatę-Zadneprovskienę pranoko dvi-
ratininkė S.Krupeckaitė. 

Naujame vaidmenyje per ceremoniją spin-
dėjo irkluotoja Milda Valčiukaitė. Sportininkė 
kartu su Donata Vištartaite atsiėmė 2016 metų 
moterų komandos apdovanojimą, tačiau ant 
scenos ji buvo gerokai ilgiau. M.Valčiukaitė 
tapo renginio vedėja ir su sirgaliams puikiai 
įsiminusia plačia šypsena ant scenos kvietė 
kolegas. 

„Man kiek neįprasta sveikintis nuo sce-
nos, o ne būti patogiai įsitaisius taip, kaip jūs. 
Todėl jaudinuosi“, – šypsojosi M.Valčiukaitė. 
O netrukus ji sveikino Edviną Ramanauską ir 
Aurimą Lanką su „Metų proveržio nominaci-
ja“, kurią lydėjo reperio Lilo ir Innomine daina 
olimpiečiams „Tu privalai skambėt“. 

Praeityje dėl dopingo vartojimo baustas 
A.Didžbalis nominacijoje varžėsi su sun-
kiaatlečiu Žygimantu Staniuliu ir Henriku 
Žustautu.

Ketvirtadienį „LTeam“ apdovanojimuose 
buvo paskelbta 11 nominacijų. „Už viso gy-
venimo nuopelnus“ trofėjų atsiėmė garsusis 
Modestas Paulauskas. 1972-ųjų Miuncheno 
olimpiados čempionas, 1968 metų Meksiko 
olimpiados bronzos medalio laimėtojas, dukart 
pasaulio čempionas, keturis kartus Europos 
čempionas septynis kartus yra tapęs geriau-
siu Lietuvos sportininku. 

Apdovanojimus skynė ir Lietuvos neįgalieji 
sportininkai, kurie tėvynėje sukėlė nemenką 
ažiotažą, kai Rio de Žaneiro parolimpiadoje 
dovanojo du aukso medalius. 2016 metų ko-
manda su negalia išrinkta Lietuvos aklųjų rie-
dulio rinktinė, o Metų sportininku su negalia 
tapo Mindaugas Bilius, po olimpiados agita-
vęs labiau atkreipti dėmesį į neįgalius žmones. 

Anksčiau organizacinę dalinosi Kūno kul-
tūros ir sporto departamentas (KKSD) bei 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), 
tačiau šiemet KKSD neturėjo pakankamai 

lėšų biudžete, tad LTOK sustabdė bendra-
darbiavimo susitarimą ir prisiėmė visą or-
ganizacinę naštą. Renginį „Siemens“ areno-
je finansavo LTOK kartu su Lietuvos olim-
piniu fondu. 

Dėl šešių populiariausių nominacijų galė-
jo balsuot ir sporto sirgaliai, kurie geriausius 
rinko portale „Lietuvos rytas“. Jų balsai lėmė 
ketvirtadienį galutinio įvertinimą. Sirgaliams 
buvo leista rinkti Metų sportininką ir sporti-
ninkę, trenerį, sportininką su negalia, Metų 
proveržį ir pergalę. Kitas penkias nominaci-
jas lėmė Lietuvos sporto apdovanojimų (LSA) 
taryba, kurią sudarė Lietuvos tautinis olimpi-
nis komitetas (LTOK), Kūno kultūros ir spor-
to departamentas (KKSD), Lietuvos sporto 
federacijų sąjungos (LSFS), neįgaliųjų spor-
to ir Lietuvos sporto žurnalistų federacijos 
(LSFŽF) atstovai. 

Šiemet sportininkai gauna visiškai naują 
taurę - baigėsi 20 metų trukusi „Šaulio“ era. 
Šį apdovanojimą buvo sukūręs Stanislovas 
Kuzma. Per „Šaulio“ erą pagerbime daly-
vaudavo išrinktas geriausiųjų dešimtukas, 
o šiemet buvo nutarta pereiti prie atskirų 
nominacijų. 

2016 metų „LTeam“ 
sportininkų rinkimai 

Metų sportininkas: Aurimas Didžbalis 
(26 m., sunkioji atletika, III vieta olimpinė-
se žaidynėse).

Metų treneris: Mykolas Masilionis (27 m., 
irklavimas). 

Metų „Proveržis“: Edvinas Ramanauskas 
ir Aurimas Lankas (baidarių ir kanojų irkla-
vimas, III v. olimpinėse žaidynėse).

Metų pergalė: Simonas Bilis (Pasaulio plau-
kimo čempionatas trumpame baseine: 100 m 
plaukimas laisvuoju stiliumi – auksas, 50 m 
laisvuoju stiliumi – bronza).

Metų sportininkas su negalia: Mindaugas 
Bilius (34 m., lengvoji atletika, I ir II v. paro-
limpinėse žaidynėse).

Metų vyrų komanda: Saulius Ritter ir 
Mindaugas Griškonis (sidabro medalis Rio 
de Žaneiro olimpinėse žaidynėse). 

Metų moterų komanda: Donata Vištartaitė 
ir Milda Valčiukaitė (irklavimas, bronzos me-
dalis Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse).

Metų komanda su negalia: Lietuvos aklų-
jų golbolo rinktinė (Rio de Žaneiro parolim-
pinių žaidynių čempionė).

Nominacija „Už pagalbą sportininkams“: 
Giovanni Postiglione (už pagalbą treniruo-
jant šalies irkluotojus). 

Nominacija „Už viso gyvenimo nuopelnus“: 
Modestas Paulauskas (krepšininkas, 1972-ųjų 
Miuncheno olimpiados čempionas, 1968 m. 
Meksiko olimpiados bronzos medalio laimė-
tojas, dukart pasaulio čempionas, keturis kar-
tus Europos čempionas, septyniskart geriau-
sias Lietuvos sportininkas).

Aidas.us informacinė tarnyba
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Šiais metais
žiemos švenčių
sezonas
prasideda
anksčiau!

877-338-1545

Tik
gruodį

gaukite

nemokamų
SMS 

už kiekvieną
$10 
papildymą

*

Pasiūlymas galioja tik SMS
žinutėms į Lietuvą ir Ukrainą!

200

Icall P.O.Box 1006, Lake Zurich, IL 60047-01006

Customer Service

*This offer is available for SMS to 
Lithuania and Ukraine only

www.klausau.com
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„Turime susitarti, kokioje 
visuomenėje norime gyventi“

Taip sako Lietuvos ekonomistas, makroekonominės politikos ir viešosios 
ekonomikos ekspertas, socialinių mokslų daktaras, profesorius Raimondas 
Kuodis, kuris, praėjus 26 metams po Nepriklausomybės atkūrimo, teigia, 
kad diskusijos apie laisvę ir teisingumą yra nelabai vaisingos, nes iki šiol 
politikai nesutaria, kokioje visuomenėje mes norime gyventi. Nesėkmingai 
valdomas viešasis sektorius, korupcija ir nepotizmas, švietimo, socialinės 
ir sveikatos sistemų nesibaigianti krizė, nesuvaldomi emigracijos mastai, 
didelis savižudybių skaičius, milžiniška nelygybė – tai toks šiandieninės 
nepriklausomos Lietuvos vaizdas, tokie dviejų dešimtmečių valstybingumo 
kūrimo rezultatai. 

- Daug metų kalbate apie mūsų šalies val-
dymo negeroves, apie būdus „laimės ekono-
mikos“ pagrindu sukurti sėkmingą ekono-
miką, gerą visuomenę. Deja, per pastaruo-
sius metus visuomenę vis pasiekdavo nauji 
korupciniai skandalai, o Lietuvą kiekvieną 
mėnesį palikdavo nauja banga ne tik jaunų, 
bet vyresnio darbingo amžiaus žmonių. Ar 
Jūs manote, kad Lietuva pajėgi atsitiesti ir 
kažkaip išeiti iš šio užburto ekonominio ir 
socialinio nuosmukio rato? 

- Suprasti Lietuvą, žvelgiant siaurai per 
ekonomikos prizmę, beveik neįmanoma. 
Tuo metu, kai ekonominis augimas įstojus 
mums į Europos Sąjungą buvo vienas spar-
čiausių regione, šiandien turime kitą liūdną 
vaizdą, kuris toli gražu neatitinka visuome-
nės gerovės idealo. Tai savižudybių, emigra-
cijos augantis skaičius, korupcija, nelygybė, 
skurdas ir pan. „Laimės ekonomika“, kurią 
bandau populiarinti Lietuvoje, geba atsaky-
ti, kodėl žmonės emigruoja netgi sparčiai ky-
lant pajamoms. Tradicinė klasikinė neolibe-
rali ekonomika iš esmės ignoruoja nelygybės, 
teisingumo, socialinio kapitalo klausimus. 
Juk neužtenka žinoti, kad BVP (bendrasis vi-
daus produktas) auga, bet reikia įvertinti ir 
tai, kaip jis pasiskirsto ir ar tas pasiskirsty-
mas yra teisingas.

Ir jeigu neoliberalai ignoruoja šiuos klau-
simus, tai „laimės ekonomika“ ypatingai pa-
brėžia teisingumo aspektus ir ypač vadinamą 
procedūrinį teisingumą – ar tos pajamos yra 
uždirbtos teisingai?

Neoliberalus šito diskurso ignoravimas veda 
į visišką reliatyvumą. Kaip sakė žymus eko-
nomistas Paulas Krugmanas, jei vienas tei-
gia, kad Žemė apvali, o kitas, kad ji plokščia, 
nešališkas asmuo turi apibendrinti, jog „abi 
pusės turi savo argumentų“.

Žmonės, kurie mąsto per „laimės ekonomi-
kos“ prizmę, nesunkiai atsako į šituos klau-
simus. Akivaizdu, kai jei pinigai uždirbti per 
korupcinius sandorius, per machinacijas vie-
šuosiuose pirkimuose, per nepotizmą, arba 
perkant įstatymus (turiu galvoje garsųjį „Leo 
LT“ projektą), tai mąstantys žmonės lengvai 
atskiria grūdus nuo pelų, mato, kada tie pi-
nigai uždirbti sąžiningai, o kada ne.

Taigi, to teisingumo Lietuvoje trūksta visais 
aspektais. Ir, natūralu, kad lietuviai, būdami 
pakankamai socialiai jautrios būtybės, ren-
kasi palikti šalį, kurioje moralinis klimatas 
pakankamai prastas, nes čia politika yra ne-
skaidri, gyvenimo starto sąlygos ekonomiko-
je smarkiai nevienodos, nes viešajame sekto-
riuje tebeklesti savųjų įdarbinimas. 

Korupcijos, neskaidrumo pilna ir priva-
čiame sektoriuje. Čia neproporcingai didelė 
dalis žmonių dirba už minimalią algą, kuri 
vos viršija skurdo ribą. Žvelgiant siauru as-
pektu, verslui yra gerai, nes jie turi mažes-
nes sąnaudas ir didesnius trumpalaikius pel-
nus. Bet tolimesnėje perspektyvoje, tas pats 
verslas kenčia nuo mažos paklausos regio-
nuose ir negali uždirbti didesnių pelnų, nes 
pajamų pasiskirstymas visoje Lietuvoje yra 

tragiškas, o mes vieni iš pirmaujančių pagal 
nelygybės rodiklius Europos Sąjungoje ir net-
gi pasaulyje. Tikrasis verslo elitas, kaip geras 
šachmatininkas, visada žiūri kelis žingsnius į 
priekį. Jis supranta, kad tokiomis sąlygomis, 
kai trūksta paklausos regionuose, kai trūks-
ta darbo jėgos, nes jaunimas masiškai palie-
ka šalį, sėkmingas verslas egzistuoti negali. 
Taigi, verslui ne tiek svarbūs yra biurokrati-
niai suvaržymai, kliūtys, kaip mėgsta pabrėž-
ti mūsų politikai ar tie patys verslo elito ry-
kliai. Svarbiausia verslui yra paklausa ir jos 
perspektyvos. Jeigu to nėra, nebus ir tvaraus 
verslo plėtros modelio. 

Su šiuo netoliaregišku požiūriu Lietuvoje 
tenka kovoti jau keliolika metų ir labai sunku 
pralaužti šiuos ledus. Nors, kai kas ir pavyks-
ta. Štai apie „laimės ekonomiką“ jau pradėjo 
kalbėti vienu metu net kelios partijos, kurios 
žada įvesti kaštų ir naudos analizę.

 - Ar Lietuva su dabartiniu politiniu eli-
tu turi šansų išlipti iš skurdo ir pasirūpin-
ti visais žmonėmis, o ne tik saujele turtin-
gųjų? Politikai dosniai žarsto priešrinki-
minius pažadus, kurie vėliau dažnai labai 
prasilenkia su jų galimybėmis. Pavyzdžiui, 
nueinantis nuo valdžios posto premjeras 
Algirdas Butkevičius teisinosi, kodėl neį-
vykdė duotų pažadų. Jis teigė, kad jo par-
tijos valdymo metais paaštrėjo geopolitinė 
padėtis ir reikėjo daugiau lėšų skirti ne pen-
sijų ar atlyginimų didinimui, o šalies gyny-
bai. Ar būsimieji Seimo nariai bent prieš 
rinkimus konsultuojasi su ekonomistais?

- Politikai klauso ekonomistų mėnesį prieš 
rinkimus ir mėnesį po rinkimų, po to tampa 
arogantiški ir visažiniai. Bet ir tuo metu, kai 
jie klauso, dažniausiai negirdi. Didelė proble-
ma išryškėjo prieš penkiolika metų, kai pra-
dėjau sakyti politikams, kad mažas Lietuvos 
biudžeto dydis tampa vis labiau nesuderi-
namas su Lietuvos išsivystymo lygiu. Kitaip 
tariant, buvo jau tada matyti, kad valstybės 
funkcijos bus finansuojamos neadekvačiai, 
ir tas neadekvatumas sukurs problemas, 
nuo kurių mes ir pradėjome mūsų pokalbį. 
Penkiolika metų socialdemokratai, pasikeis-
dami su konservatoriais, ignoravo šitą pro-
blemą, kas nemaža dalimi ir sukūrė tragišką 
situaciją Lietuvoje. Pavyzdžiui, jeigu Lietuva 
(procentais nuo BVP) surenka 26 proc. mo-
kesčių, o estai 33 proc., tai nereikia stebėtis, 

kad policininkas Estijoje uždirba 1000 eur, o 
pas mus 400 eur. 

Pagrindinės viešojo sektoriaus dalys savaip 
bandė spręsti šitos finansinės sausros feno-
meną. Gydytojai ėmė masiškai imti „voke-
lius“, todėl, kad oficialus finansavimas buvo 
juokingai mažas. Aukštasis mokslas nudrei-
favo į standartų kritimą ir masiškumą, kas pa-
darė tą mokslą iš esmės jau nebe aukštuoju. 
Pensininkams valdžia skiria beveik dvigubai 
mažiau BVP procentų, negu yra Europos vi-
durkis, ir būtent iš čia kyla didžioji skurdo da-
lis Lietuvoje. Baigiant įsipareigojimais gyny-
bos srityje, Lietuva daug metų „zuikiavo“ ne-
skirdama dviejų procentų gynybai, nes tiesiog 
turėjo neadekvačiai mažą biudžetą. Dabar tar-
si partijos jau atkreipė dėmesį į tai, kad nega-
lime taip toliau gyventi ir turi būti atitikimas 
tarp valdžios vykdomų funkcijų ir jų finansa-
vimo adekvatumo. Priešingu atveju, neišveng-
sime korupcijos ir neteisingumo, nelygybės 
ir tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo. 

Dėl rinkiminių pažadų neįvykdymo prie-
žasties, ponas A.Butkevičius gudrauja, nes iš 
esmės jo vyriausybė nesiėmė rimtesnės refor-
mos, kuri buvo siūloma šioje srityje. Jau ke-
tvirtam premjerui, pradedant A.Brazausku, 
A.Kubiliumi, A. Butkevičiumi ir baigiant S. 
Skverneliu, siūlau būsimų reformų pake-
tą, kuriame yra numatyta, kaip spręsti šias 
Lietuvos problemas, kaip turime susitvarkyti 
su milžiniška šešėline ekonomika ir tuo „gy-
vulių ūkiu“, kuris egzistuoja mokesčių siste-
moje. Priešingu atveju, risimės pakalnėn, kaip 
ritomės iki šiol. Neapleidžia viltis, kad gal pa-
galiau kažkas pasikeis šitoje srityje.

- Nuokrytis, prasidėjęs kartu su pasauli-
ne ekonomikos krize, nuo 2008 metų buvo 
juntamas nuolat. Lietuvoje krizės suvaldy-
mas, vykęs labiausiai pažeidžiamų socia-
linių grupių sąskaita, nebuvo populiarus 
didžiosios visuomenės akyse. Ar tikrai va-
dinamoji naktinė mokesčių reforma, kuri, 
kaip manoma, pamažu sunaikino viduri-
niąją Lietuvos klasę ir dar labiau pagilino 
nelygybės prarają, buvo būtina tokiais sie-
kiais ir rezultatais? Beje, šią mokesčių re-
formą labai kritikavo Lietuvos Laisvosios 
rinkos instituto apologetai.

- Gera mokesčių sistema turi veikti pagal 
kelis principus. Vienas jų yra horizontalu-
sis teisingumas, kai negalima diskriminuoti 

žmonių pagal pajamų šaltinį, nes tai veda, 
kaip minėjau, į „gyvulių ūkį“ ir į situaciją, 
kuri šiuo metu yra Lietuvoje.

Didžioji dalis mokesčių naštos tenka vie-
nai visuomenės grupei, kuri dirba pagal nor-
malias darbo sutartis. Tos normalios darbo 
sutartis apmokestinamos 55 proc. nuo algos 
„ant popieriaus“ (tai 15 % gyventojų paja-
mų mokestis, ir 40 % socialinio ir sveikatos 
draudimo mokesčiai). Tuo pat metu, kai 2002 
m. siūliau tą reformą, turėjome didelę grupę 
žmonių, kurie dirbo pagal verslo liudijimus, 
išsipirkdami minimalią sumą nuo mokesčių. 
Bet vidutinis tokio liudijimo turėtojas sumo-
kėdavo 8 kartus mažiau mokesčių, negu vidu-
tinis darbininkas! Pavyzdžiui, autorinės su-
tartys būdavo tokia finansinio apmokestini-
mo forma, kuriai nebuvo taikoma iš viso jo-
kių įmokų „Sodrai“. Ūkininkai irgi kažkodėl 
turėjo savo specialų mokesčių režimą. 

Šaržuojant iki 2008 metų galiojusį mokesti-
nį absurdą, galima būtų teigti, kad didžiausių 
mokestinių nuolaidų nusipelnė,bet kažkodėl 
jų neturėjo, santechnikai, kurie valė visų to-
kių pagal šią mokesčių antisistemą dirbusių 
veikėjų kanalizacijas. Taigi, tokia situacija ne-
buvo tvari ir kažkas turėjo imtis to nepopu-
liaraus vaidmens, kad tą „gyvulių ūkį“ apva-
lytų. Taigi Laisvosios rinkos instituto apolo-
getai gali kalbėti ką nori, bet mano galva, tai 
niekaip nebuvo suderinama su teisingumu. 
(...) Jie turi savo padalinį Seime – Liberalų są-
jūdį, bet rimtų valdžios svertų kol kas neturi.  
Kai juos turės, galės bandyti žaisti šitą anar-
chiją, šitą lengvatų žaidimą, kuris ir privedė 
prie pasekmių, apie kurias šiandien ir kalba-
me: biudžetas mažiausias Europos Sąjungoje, 
gausybė žmonių dėl to skursta arba pradeda 
korumpuotis, nes negauna adekvataus finan-
savimo iš biudžeto.

- Naujoji valdžia aktyviai deklaruoja ban-
dymus suvienyti „dvi Lietuvas“, kurias ski-
ria ne tik turtinė nelygybė, bet ir socialinio, 
kultūrinio ir ekonominio aktyvumo porei-
kiai. Kaip manote, ar Seimo daugumai pa-
vyks sukurti tokią valstybės socialinę po-
litiką, kuri taptų patraukli visoms sociali-
nėms visuomenės grupėms, gyvenančioms 
ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, 
bet ir periferijose?

- Regionų klausimas yra didžioji Lietuvos 
egzistencinė problema. Pasaulio lietuvių jau-
nimo suvažiavime neseniai dariau praneši-
mą apie dvi Lietuvos ekonomikas. Viena jų 
telkiasi Vilniaus regione, kur sukuriamas 
net 40 proc. BVP, o kita – visuose   likusiuo-
se Lietuvos miestuose ir rajonuose. Sostinė 
šiuo metu jau viršija ES pajamų vidurkį, o 
tai reiškia, kad regionuose pajamų vidurkis 
kai kuriais atvejais beveik tris kartus mažes-
nis, negu Vilniuje. 

Natūralu, kad ta antroji, kitų regionų ekono-
mika reaguoja į tokias disproporcijas dviem 
būdais – išorine emigracija, apie kurią visi kal-
ba, bet ir vidine emigracija, kuriai dėmesio ski-
riama mažiau. Jauni žmonės stengiasi ištrūkti 
iš provincijos ir atvažiuoti į Vilnių ar Kauną, 
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nes darbo vietų pasiūla šiuose miestuose yra 
kur kas didesnė, ekonominės, kultūrinės ir kt. 
galimybės visai kitokios. Vidutinio rajono gy-
ventojų struktūra atrodo taip: vyrauja pensi-
ninkai ir kiti ekonomiškai neaktyvūs žmonės, 
kurie gyvena iš pašalpų  ir jų gyvenimo būdas 
toks, kad jie sukuria paklausą tik „bambalių“ 
pardavėjams. Na, dar yra šiek tiek viešojo sek-
toriaus darbuotojų, kurie dirba mokyklose, sa-
vivaldybėse ar bibliotekose ir pan. 

Taigi, manau, tokiomis sąlygomis nelabai su-
kursi gyvybingą verslą. Todėl politikams, ma-
tyt, metas pripažinti, kad žaidimas tiek su iš-
orine, tiek su vidine emigracija yra praloštas 
ir laikas nustoti kišti didelius europinius pi-
nigus į tuos regionus, kurie yra ant išnykimo 
ribos. Jie pagaliau turi suprasti, kad miestelio 
centrinių gatvių išgrindimas brangiomis trin-
kelėmis ar likusių žvyrkelių išasfaltavimas ne-
labai ką pakeis ir tai bus tik pinigų metimas į 
balą. Geriausias pavyzdys yra trys milijardai 
litų europinės paramos, kurią mūsų politikai 
įkišo į vandentvarkos darbus miesteliuose. Dar 
visai neseniai kai kurių miestelių gatvės buvo 
išvagotos vandens vamzdynais, prie kurių nie-
kas nei norėjo, nei galėjo jungtis, nes, pada-
rius tokias investicijas, vanduo pradėjo kai-
nuoti gerokai brangiau. Arba kitas pavyzdys. 
Kaimo vietovėse prieš kelis metus buvo reno-
vuotos mokyklos, sukišti dideli pinigai žinant, 
kad tose mokyklose po kelių metų nebebus 
mokinių. Ką turime? Šiandien visoje Lietuvoje 
stovi krūvos tuščių, bet labai gražiai suremon-
tuotų mokyklų. Ir taip yra vien dėl to, kad po-
litikai tokiu būdu norėjo įsisavinti Europos pi-
nigus. Ne investuoti protingai, bet įsisavinti. 
Čia ir yra didžioji Lietuvos bėda.

Turime pagaliau suprasti, kad demografi-
nė krizė Lietuvoje yra ateitis, kuri jau įvyko. 
Po keliolikos metų turėsime didėjantį miestų 
vaiduoklių skaičių. Miestas vaiduoklis nėra 
naujas reiškinys pasaulio istorijoje. Netgi JAV 
yra vietų, kurios nusėtos ištuštėjusiais mieste-
liais ir jų vienintelė funkcija iš esmės būti pra-
moga turistų grupėms. Turistai galės miestus 
vaiduoklius lankyti ir mūsų šalyje, galės pa-
sižiūrėti, kaip atrodė XXI amžiaus ištuštėju-
si vargo Lietuva. Bet politikai turbūt bus pa-
skutiniai, nenuleidę rankų šiame žaidime, ir 
tai bus dar viena kaina, kurią mes sumokėsi-
me už tai. Naujomis asfaltuotomis gatvėmis 
jie viso labo stengiasi maksimizuoti savo per-
rinkimo naujai kadencijai tikimybę, o eko-
nomistams telieka įvertinti šio neefektyvaus 
politinio žaidimo kainą.

 - Ar su dabartine mokesčių politika 
Lietuva gali būti patraukli užsienio inves-
tuotojams? Formuojama viešoji opinija 
skambino pavojaus varpais, kai viena po 
kitos Lietuvoje ėmė užsidarinėti tarptauti-
nės verslo grupės, savo veiklas perkeldamos 
į kitas šalis. Ar tikrai šiame ekonominiame 
žaidime Lietuva daug pralošė? Anot tiesio-
ginių užsienio investicijų plėtros agentūros 
„Investuok Lietuvoje“ lyderių, tai nėra blo-
gą lemiantis ženklas. Pasak jų, vienų įmo-
nių išėjimas tiesiog atvėrė kelius kitiems 

investuotojams. Kokia būtų Jūsų nuomo-
nė apie tai? 

- Egzistuoja dar vienas populiarus mitas, 
susijęs su užsienio investicijomis. Nuo ko 
labiausiai priklauso sprendimas investuoti? 
Pirmiausiai, nuo taip vadinamųjų „gravita-
cijos“ veiksnių – ar didelė rinka, ar geros vi-
daus paklausos perspektyvos, ar yra geogra-
finis artumas su išsivysčiusiomis ekonomi-
komis. O tie pelno mokesčių tarifai, biuro-
kratiniai suvaržymai ar darbo kodeksai yra 
santykinai antraplaniai.

Tačiau Lietuvoje dažnai ir daug kalbama 
apie antraeilius dalykus, kaip antai, kiek dienų 
užtrunka atsidaryti verslą. Tarsi verslui svar-
bu, ar tai truks vieną dieną, ar savaitę? O gra-
vitacijos veiksniai ir parodo, kodėl investicijos 
koncentruojasi Vilniuje – paklausa yra dide-
lė, nepaisant to, kad darbo jėga Vilniuje yra 
santykinai brangi. Juk žirklės kerpa abiem 
ašmenimis ir niekas nežiūri tik į kaštus, nes 
dar žiūri ir į potencialias pajamas, kurias gali 
gauti. Todėl investicijos nenori eiti į regionus, 
nes tiesiog ten nebėra darbo jėgos, ypač kva-
lifikuotos, kuri jau seniai tupi miestuose, „an-
glijose“ ir kitose pasaulio vietose.

Kai politikai bus linkę žiūrėti, kaip paklausa 
susijusi su investicijomis ir su darbo našumu, 
tai pradės suprasti, kas vyksta, nes iki šiol val-
džios atstovams atrodė, kad našumas susijęs 
tik su tuo, ar turime pažangias technologijas. 
Kas iš to, kad kaimo kasininkė turi patį pa-
žangiausią kasos aparatą, bet jeigu paklausa 
mažėja, jos darbo našumas mažės. Mažėjant 
darbo našumui, nėra iš ko kelti algų ir ydin-
gas ratas užsidaro.

Negalime reziumuoti, kad visi verslai per-
manentiškai atsikraustė į Lietuvą. Jeigu trūks-
ta darbo jėgos, jos bus ieškoma kitose šalyse, 
jeigu trūks programuotojų, jų suras Indijoje. 
Toks globalinis kapitalizmas, nieko nepada-
rysi. Žinoma, kad mokesčių sistema, verslo 
reguliavimas irgi turi būti tobulinama. 

- Praėjusio Seimo valdžia ypač džiaugė-
si tuo, kad euro įvedimas Lietuvoje vyko 
sklandžiai, o iki vadinamojo „kalafioro“ 
skandalo, pagal buvusį premjerą ministrą 
Algirdą Butkevičių, rinkos kainos buvo su-
reguliuotos ir nekilo. 

Gal todėl viešoje erdvėje nuolat eskaluoja-
ma kaimyninės Lenkijos mažų kainų poli-
tika, apie tai, kaip lietuviai ten kuria „mili-
joninius“ pelnus „biedronkoms“, „lidlams“ 
ir kitoms vietos prekybos verslo grupėms. 

- Nors Lenkija irgi yra įsipareigojusi įsivesti 
eurą savo šalyje, tačiau kol kas ji elgiasi pra-
gmatiškai – nelenda į šiuo metu nepatrauklią 
euro zoną, kuri nesugeba susitvarkyti savo 
ekonomikos. Tie struktūriniai pavojai, nesu-
gebėjimas spręsti bedarbystės, ūkio nuosmu-
kio problemų daro euro zoną pernelyg pavo-
jinga, kad ten vertėtų kišti galvą. Lietuva, įsi-
vesdama eurą, išrašė tuščią čekį, į kurį kažkas 
įrašys didelę sumą, jeigu su skolos krize susi-
durs tokios didelės šalys kaip Italija. 

Jeigu apie išstojimą iš ES pradės galvoti ne 
tik britai, bet italai, prancūzai ir pan., nežinia, 

kuo visas didysis politinis projektas baigsis. 
Todėl pragmatiška pozicija būtų buvusi pa-
laukti, kuo visa tai baigsis, pažiūrėti, ar pa-
vyks Europai susitvarkyti su krize. Kol kas 
euro zona yra vienintelis regionas pasauly-
je, kuris vos pasiekė prieškrizinį pajamų lygį, 
nors krizė prasidėjo visai ne Europoje, o JAV. 
Tai daug pasako apie ekonominės politikos 
nesėkmes ir dėl visų šių priežasčių aš nebu-
vau euro įvedimo šalininkas. 

Kas dėl kainų po euro įvedimo, tai buvu-
sią valdžią nuo didelio visuomenės pykčio 
išgelbėjo tai, kad tuo pat metu krito pasauli-
nės naftos kainos, o tai leido atpiginti dega-
lus, šilumą. Kaip žinia, dujų kaina koreliuo-
ja su naftos kainomis. Bendroje infliacijoje 
nesimatė to maisto ir paslaugų pabrangimo, 
nes jis buvo atsvertas energijos kainų mažė-
jimo. Po euro įvedimo paslaugų kainos aki-
vaizdžiai padidėjo. Dalis to padidėjimo yra 
objektyvus, nes valdžia kėlė ir minimalią algą. 
Ir šiaip algų didėjimas Lietuvoje jaučiamas, 
nes pradeda trūkti darbo jėgos. Kadangi na-
šumą gana sunku didinti paslaugų sektoriu-
je, o, kai kada, iš viso neįmanoma, tai natū-
raliai didėja paslaugų savikaina. 

Žinoma, didžiulės grupės žmonių, kurių pa-
jamos iš esmės užšaldytos, kalbu apie pensi-
ninkus ir apie tuos paprastus valstybės tarnau-
tojus, kurių bazinis algos koeficientas nėra ke-
liamas jau devynerius metus (kaip buvo su-
mažintas po krizės, taip ir liko toks), gyveni-
mas dėl kylančių kainų natūraliai pablogėjo. 
Taigi, jeigu nebūtų visiškai nuo valdžios nepri-
klausomo naftos kainų kritimo, tai pasipikti-
nimas būtų buvęs dar didesnis. Žinoma, bu-
vęs premjeras prisiima visą atsakomybę už ši-
lumos kainų sumažėjimą sau, ir tai irgi simp-
tomatiška, nes politikai labai dažnai nesugeba 
atskirti, kas yra jų nuopelnas ir kas ne. Na, ne-
bent jie įrodytų, kad jie numušė naftos kainas. 

- Vienas iš emigraciją skatinančių veiks-
nių yra bedarbystė. Lietuvoje netekę dar-
bo, žmonės jaučiasi atstumti valstybės. Tarsi 
valstybinės Darbo biržos turi nemažai pa-
siūlyti, daug įvairių įdarbinimo progra-
mų, bet realybėje tas procesas vyksta ne-
labai efektyviai. Panašiai efektyvumo trūks-
ta ir kitose valstybinėse įstaigose. Tai jau 
tokia bendra „nemokšiškumo“ tendenci-
ja. Ką apie tai manote?

- Bedarbystė nemaža dalimi yra blogos po-
litikos pasekmė. 2008 m., kai prasidėjo kri-
zė, pasiūliau neblogą planą, kaip greičiau ir 
neskausmingiau tą krizę įveikti. Planas buvo 
toks – masiškai renovuoti senus daugiabu-
čius namus. Tai būtų leidę išvengti bedarbys-
tės, kurios didžiąją dalį lėmė žmonės, dirbę 
ir darbą praradę statybų sektoriuje. Nors tie 
žmonės dirbo burbuliniame sektoriuje, mes 
galėjome juos įdarbinti žymiai prasminges-
niame, masinės namų renovacijos projekte. 
Deja, valdžia pasirinko investuoti į naujas du-
jas, o ne renovuoti namus ir po to juos kū-
renti biokuru. 

Tuometis premjeras A. Kubilius šito daly-
ko nepadarė, nes jo prioritetai buvo visai kiti. 

Jis važinėjo po pasaulį ir siekė pritraukti ži-
nių ekonomikos užsienio investuotojus, ku-
rie vėliau sukūrė šiek tiek darbo vietų. Deja, 
jie sukūrė jas žmonėms, kurie jau turėjo dar-
bus! Pavyzdžiui, visada darbų turintys pro-
gramuotojai pradėjo dirbti naujose darbo vie-
tose už didesnę algą Vakarų kompanijoms.

Bet kuri etinė pozicija, pradedant senuoju 
teisingumo filosofu Jeremy Benthamu ir bai-
giant moderniuoju John Rawlsu, teigia, kad 
pirmiausia reikia rūpintis pačiais vargingiau-
siais ir pačiais silpniausiais. Juk puikiai ži-
nome, kad žmonių, baigusių aukštąsias mo-
kyklas, bedarbystės tikimybė yra kelis kar-
tus mažesnė nei nekvalifikuotų darbininkų. 
Taigi, iš esmės sužlugdžius masinės renova-
cijos projektą, bedarbiai statybininkai patrau-
kė į anglijas, airijas ir norvegijas, o konserva-
toriai herojiškai ėmė pirkti „dujų adatas dujų 
narkomanams“. Tai tik vienas iš pavyzdžių, 
kaip prasti prioritetai ir negebėjimas supras-
ti esmės iš tiesų skandina Lietuvą. 

- Kokia jūsų nuomonė apie  viešojo sek-
toriaus biurokratinį neveiksnumą? Ar jis 
nestabdo Lietuvos ekonominio vystymosi?

- Kalbėjome apie viešąjį sektorių, kad jis yra 
finansiškai nudrenuotas. Tad nėra ko stebė-
tis, kad biurokratiniame sluoksnyje pradeda 
dominuoti žmonės, kurie arba menkos kva-
lifikacijos, nes sutinka dirbti už tą nedidelę 
algą, arba yra apsukrūs veikėjai, kurie net ne-
siruošia iš tos algos gyventi, nes būdami vie-
šajame sektoriuje bando kažką pavogti ar ap-
eiti bendrojo finansavimo schemas per vie-
šąsias įstaigas ir pan. 

Tai šitas perteklinis biurokratizmas dėl per-
dėto biurokratų atsargumo vienareikšmiškai 
trukdo šalies plėtrai. Lietuvai reikia Singapūro 
lygio reformų, kad galėtume pritraukti į vie-
šąjį sektorių protingus žmones. Pavyzdžiui, 
Singapūre konstituciškai įtvirtinta politika 
– žmogus, dirbantis iš esmės tą patį darbą, 
tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje turi 
gauti analogišką atlyginimą. Kai pasižiūri į 
jų vyriausybės narių CV ir pamatai, kas val-
do Singapūrą, tampa aišku, kodėl jie atliko 
tokį šuolį. Žinios įgytos geriausiuose pasau-
lio universitetuose, žmonės, dirbę privačia-
me sektoriuje, ateidami dirbti į viešąjį sek-
torių, atsineša puikias praktikas, efektyvu-
mo siekimą, sprendimų priėmimo kultūrą. 
Jie yra labai pilietiškai nusiteikę, nes tapti ko-
rumpuotu Singapūre labai rizikinga – visuo-
menė tave visiems laikams ekskomunikuos iš 
savo gretų ir tau bus didžiulė gėda, jeigu tave 
pagaus darant kažką neskaidraus, neetiško. 
Lietuvoje to beveik neturime. Priešingai, pas 
mus valstybės apgaudinėjimas dažnai trak-
tuojamas kaip šaunumo požymis, kurį atsi-
nešėme iš sovietinių laikų, nes juk pavogti iš 
kolūkio grūdų maišą buvo šaunumo požymis. 

Žodžiu, turime tokią situaciją ir be radika-
lesnių reformų turėsime užsistovėjusią balą, 
kuri kaip girnapusė trukdys mums eiti į priekį.

- Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi žurnalistė Rasa Kazlaitė, 

specialiai „Čikagos Aidui“ iš Lietuvos
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Ė Ginant Andrejų Bilžo Kai praėjusiame savo straipsnyje rašiau 
apie Rusijos „kultūros“ ministrą Vladimirą 
Medinskį, išgalvotus Panfilovo herojus ir re-
alią Zoją Kosmodemjanskąją, nė pats neži-
nojau, kad rusiškame leidinyje „The Insider“ 
(toks grynai rusiškas pavadinimas) ta pa-
čia tema pasisakė rusų dailininkas ir kari-
katūristas Andrejus Bilžo, taip sukeldamas 
milžinišką pasipiktinimą tarp viena chro-
mosoma daugiau nei kiti turinčių žmonių 
– „rusakalbių žandikaulių“ (šitaip, pačių ak-
tyviausių profesionalių patriotų pastango-
mis, save jie vadina patys), pavirtusį į tikrų 
tikriausią isteriją. O isteriją, kaip ir dera am-
žinų skundikų ir pasalūniškų padlaižių ša-
lyje, lydėjo kreipimaisi į prokuratūrą ir ra-
ginimai patraukti Bilžo baudžiamojon atsa-
komybėn. Tokia rusų reakcija nebuvo ste-
binanti (ir pats Bilžo, pagal išsilavinimą ir 
profesiją esąs gydytojas psichiatras, ją savo 
straipsnyje iš anksto nuspėjo), o man teli-
ko pasveikinti kolegą su užsitarnauta sėkme. 
Tačiau mane vis dėlto nemaloniai nustebi-
no tai, kad prie niekingo sovietmečio apo-
logetų choro prisijungė kai kurie žmonės, iš 
kurių to tikrai nesitikėjau ir kurie paprastai 
būna kitoje barikadų pusėje – tarp jų ir is-
torikas Markas Soloninas, kurį praėjusiame 
straipsnyje citavau ir kurio darbais rėmiausi. 

Kas gi sukėlė tokią audringą reakciją – juo 
labiau, kad Bilžo, ne taip kaip aš, net nepa-
vadino Kosmodemjanskajos nei nusikaltėle, 
nei fanatike (kuo ji akivaizdžiai buvo)? Ogi 
tai, kad jis, būdamas psichiatru, savo dėmesį 
sutelkė į kitą aspektą (kurio aš praėjusį kartą 
nepaminėjau, vėliau paaiškinsiu, kodėl) – į 
Kosmodemjanskajos psichikos ligą. Ir jei iš 
„vatnikų“ pusės skamba vis tas pats tradici-
nis kaukimas „visa tai melas!!!“, tai Soloninas 
ir kiti panašūs veikėjai turėjo jam kitą pre-
tenziją – kaip kažkoks niekingas Bilžo leido 
sau atskleisti medicininę paslaptį. 

Soloninas taip pat kaltina Bilžo melu 
ar bent jau neteisinga informacija dėl 
Kosmodemjanskajos elgesio prieš jos mirties 
bausmės įvykdymą (Bilžo versija neatitinka 
sovietinės-rusiškosios versijos apie įkvepian-
čią ir aistringą kalbą, kurią ši išrėžė stovėdama 
su kilpa ant kaklo – bet būkim realistai, kas jai 
būtų leidęs tas kalbas tenai rėžti?), ir daro tai 
remdamasis ne kuo kitu, o... sovietiniais do-
kumentais! Tokį šaltinį laikyti patikimu yra, 
švelniai tariant, keista, ypač istorikui, tiek lai-
ko ir jėgų skyrusiam sovietinio melo atsklei-
dimui ir istorinės tiesos atkūrimui.

Toliau Soloninas teigia, kad kiekvienas tu-
rėjo savo tiesą – ir supuvusi sovietinė val-
džia, kuri ėmėsi išdegintos (savo pačių!) že-
mės taktikos, ir fanatikai savanoriai, vykdę 
šiuos žvėriškus įsakymus, ir, žinoma, jų au-
kos (žmonės, pasmerkti žūti arba liepsno-
se, arba stingdančiame šaltyje, o taip pat ir 
tie, kuriuos sovietų budeliai vėliau sušaudė 
už tai, kad šie nesutiko su tokiu likimu – 
Petriščeve sušaudyti buvo trys). Taigi, pa-
sak jo, paminklus reikia statyti visiems žu-
vusiesiems – ir žudikams, ir aukoms. 

Nereikia nė sakyti, kad tokia argumenta-
cija yra nieko verta. Visų pirma, apie me-
dicininę paslaptį ar kokį nors konfidenci-
alumą kalbėti galima tik tol, kol yra gyvas 
pacientas ar bent jau kiti tą paslaptį žino-
ję jo artimieji. Praėjus dešimtmečiui po jų 
mirties, kvaila kalbėti apie paslapties išsau-
gojimą, nes nuo šios informacijos išvieši-
nimo niekas nenukenčia. Aš, žinoma, čia 
neįtraukiu kone religinių „vatnikų“ jaus-
mų. Visų antra, tai net nėra paslaptis. Savo 
dukters psichikos ligos, pasireiškusios dar 
1939 metais, neneigė net pati jos motina. 
Tikėtina, kad jau tada Zojai pradėjo vysty-
tis šizofrenija, prie kurios dar prisidėjo ir 
po metų persirgto meningito komplikaci-
jos. Kosmodemjanskaja buvo gydoma sana-
torijoje Sokolnikuose (drauge su kitu sovie-
tmečio „herojumi“ vaikų knygelių autoriu-
mi Arkadiju Gaidaru – o iš tikrųjų, budeliu 
ir žudiku, kurio rankos jau nuo paauglystės 
buvo suteptos krauju iki pat alkūnių (speci-
aliosios pajėgos OSNAZ, kuriose jis tarna-
vo – tai nacių Sonderkommando atitikmuo 
– net ir verčiasi taip pat, specialioji koman-
da) ir Kaščenko psichiatrinės ligoninės vaikų 
skyriuje. Tiesą sakant, trijų Mokslinio me-
todinio vaikų psichiatrijos centro gydyto-
jų straipsnį apie tai laikraštis „Argumenty i 
fakty“ išspausdino dar 1991 metais.  

Na, o trečia, tai žinomi visuomenės veikė-
jai praranda teisę į privatumą, ir tai galioja 
ne tik prezidentams, kaip tikina Soloninas. 
Tai tuomet imkime pilti pamazgas ant visų 
tų, kurie rašo ar kada nors rašė apie Nyčės ar 
Mopasano beprotybes, o jau knygą ir filmą 
„A Beautiful Mind“ apie Nobelio premijos 
laureatą – ir šizofreniką! – Johną Nashą, ma-
tyt, reikia iš viso su žemėmis sumaišyti, nes 

tiek knyga, tiek filmas pasirodė dar Nashui 
esant gyvam. Aš jau nekalbu apie rašyto-
jų dienoraščių ar asmeninės koresponden-
cijos publikavimą – juk ten galima aptik-
ti tokių dalykų, kas yra baisiau už bet ko-
kią diagnozę. 

Bet kokiu atveju, Kosmodemjanskaja nėra 
nei rašytoja, nei mokslininkė, o jos diagno-
zė gali būti įdomi iš visai kito požiūrio taš-
ko. Dėl savo nepataisomo bukumo „vatni-
kai“ nesupranta, kad toji diagnozė jiems kaip 
tik gali būti naudinga, jei yra pateikiama be 
tinkamo komentaro (kaip tik todėl aš savo 
ankstesniame straipsnyje jos neminėjau): ši 
diagnozė gali pasitarnauti leidžiant visą so-
vietinės-rusiškosios sistemos, masiškai nai-
kinančios savo šalies žmones, žiaurumą nu-
rašyti tiesiog kažkokios eilinės psichopatės, 
kuri pati nesuprato, ką daro, veiksmams.  

Tačiau iš tiesų advokatų pamėgtas argu-
mentas – „nepakaltinamas“ – karo nusi-
kaltėlei Kosmodemjanskajai yra nepritai-
komas. Nepaisant šizofrenijos (panašu, kad 
liga buvo lengvos formos), ji buvo visiškai 
pakaltinama, nes, priešingu atveju, iš sovie-
tinės psichiatrijos ligoninės ji nebūtų buvu-
si paleista. O kiti įsako Nr. 0428 vykdytojai 
apskritai jokių psichikos negalavimų netu-
rėjo (kaip, beje, ir įsako autorius, priešingai 
nei tikina „perestroikos“ laikais sąmoningai 
sukurtas mitas, turėjęs tokį patį tikslą: ne, 
komunizmas nebuvo baisiausiu žmonijos 
blogiu, čia tik Stalinas buvo paranojikas).  

Solonino tikinimas, kad Stalinas ir jo įsa-
kymų vykdytojai šiuo atveju buvo „savotiš-
kai teisūs“ (argumentuodamas tuo, kad jų 
žmogėdriškas elgesys teoriškai galėjo suduo-
ti smūgį priešininkui) apskritai peržengia 
bet kokias ribas. Tuomet ir Hitleris (kurio 

režimą Soloninas vadina absoliučiu blogiu, 
nors Stalino režimas buvo kur kas bloges-
nis) buvo savotiškai teisus, kaip ir kiekvie-
nas maniakas religinis fanatikas „savotiš-
kai teisus“, nors jis ir veikia vedinas savo pa-
ties interesų, nesiskaitydamas su aukomis. 

Tačiau net ir tai, kad Kosmodemjanskaja 
ir jos sėbrai tik vykdė nusikalstamą įsaky-
mą, niekaip jų nepateisina – ką šiaip jau yra 
nustatęs ir paskelbęs Niurnbergo tribuno-
las, kurio išvadomis šiandieninėje fašistinė-
je Rusijoje abejoti yra uždrausta įstatymais. 
Apskritai, tai tame tribunole vieni nusikal-
tėliai teisė kitus (čia turiu galvoje ne tik so-
vietinius kaltintojus – pavyzdžiui, britų avi-
acijos maršalas Arhuras Travisas Harrisas, 
kiliminio gyvenamųjų Vokietijos kvartalų 
bombardavimo padegamosiomis aviacinė-
mis bombomis autorius, kartuvių nusipel-
nė net labiau nei Hermannas Goeringas), 
tačiau būtent su šia tribunolo išvada sun-
ku nesutikti. 

Taigi tiesa yra tik viena – aukų tiesa. O žu-
dikai neturi teisės pareikšti savo tiesos, net 
kai jie patys tampa aukomis – iš pradžių pro-
pagandos, o vėliau – savo pačių nusikalti-
mų. Ir, savaime suprantama, bet koks istori-
nis faktas, kad ir koks nemalonus kam nors 
jis gali pasirodyti, turi būti paviešintas, o 
bet kokia nuomonė (net ir akivaizdžiai klai-
dinga, kaip, pavyzdžiui, Holokausto neigė-
jų) turi teisę būti išsakyta. Į argumentus at-
sakyti priimtina tik argumentais (jei tokių 
yra), o ne pasipiktinimo šūksniais ir juo la-
biau ne represijomis. Tai būtų neprošal iš-
mokti ne tik „vatnikams“ (nors šie iš prin-
cipo yra negebantys kažko išmokti ar kažką 
suvokti), bet ir daugeliui pas mus Vakaruose. 

Ir pabaigai dar vienas mano pastebėjimas. 
Aš reguliariai peržiūriu, pagal kokias už-
klausas vartotojai užeina į mano asmeni-
nį internetinį puslapį (rusų k.), kurio da-
lis yra ir akcija „Antipergalė“ (http://yun.
complife.info/miscell/antivict.htm), skir-
ta sovietinio-rusiško melo apie Antrąjį pa-
saulinį karą atskleidimui. Tenai netrūksta 
faktais pagrįstos informacijos apie sovietų 
„gelbėtojų“ atliktus išprievartavimus (pa-
gal kurių mastą ir žiaurumą SSRS kariai 
smarkiai pranoko visus karo dalyvius, net 
japonų Nankino žudynes, ir tuo labiau ver-
machtą, kur išprievartavimų kiekis, priešin-
gai, buvo minimalus); taip pat yra straips-
nių apie Kosmodemjanskają. Tad paieškos 
varikliai į mano puslapį nuolat nukreipia 
tuos, kurie į paieškos langelį įrašo „Zojos 
Kosmodemjanskajos išprievartavimas“. 
Nesunku suprasti, kad tokios paieškos yra 
daromos ne iš domėjimosi istorija, o tam, 
kad – kaip čia padoriau išsireikšti – tenkin-
ti save skaitant to (realybėje iš tiesų nieka-
da neįvykusio) proceso aprašymą.  

Turiu nuojautą, kad tai tie patys žmonės, 
kurie kiekvieną gegužę į drabužių atlapus se-
gasi „kolorado“ juostelę ir kurie dabar sie-
kia susidoroti su Bilžo. 

Jurijus Nesterenka
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Mes į darželį – „Spindulėlį“
Keliaujam vos tik atsikėlę.
„Spindulėlis“, „Spindulėlis“ – 
Gražios mūsų šypsenėlės.
„Spindulėlis“, „Spindulėlis“ – 
Linksmos mūsų dienužėlės!

 Tel. (708)422-1433
 9000 S. Menard Ave.
Oak Lawn, IL 60453

 Tel. (708)422-1433
 9000 S. Menard Ave.
Oak Lawn, IL 60453

Vaikų darželis "SPINDULĖLIS" siekia 
sudaryti palankiausias sąlygas vaikui 
atsiskleisti ir tobulėti, padeda jam 
integruotis į visuomenę, kuria saugią ir 
sveiką aplinką, skatina vaiko poreikį 
bendrauti ir bendradarbiauti su kitais

• Priimamų vaikučių amžius:
  2,5 -  5 metai
• Priimame ir padeda užsipildyti
  valstijos amokėjimą
• Dirbame darbo dienomis:
  7:00 v.r. – 6:00 v.v.

VAIKYSTĖ - nepakartojama žmogaus gyvenimo vertybė,
o kiekvienas vaikas - unikalus, vienintelis!

    

BIBLINĖ STOVYKLA

2016 gruodžio 27 ir 28 d. 
 9 v.r. – 5 v.p.p. 

Nuo pirmo iki šešto skyriaus

Ruošia Pal. Jurgio Matulaičio Misija
Turint klausimų kreipkitės į ses. Laimutę:

seslaimute@gmail.com arba (630) 243-1070

Registracija iki gruodžio 19 d.   

11739 Southwest Hwy,
Palos Heights

11739 Southwest Hwy,
Palos Heights

708 299 5499708 299 5499

4635 W. 63th St.
Chicago

4635 W. 63th St.
Chicago

773-735-7730773-735-7730

9201 Broadway Ave.,
Brookfield

9201 Broadway Ave.,
Brookfield

708-387-2020708-387-2020

Dantų gydytoja

www.internationaldaycarecenter.com
www.childrenshouse.us
www.insurhaus.com
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JTO rezoliucija. Kas toliau? 

Pirmadienį Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė 
rezoliuciją dėl žmogaus teisių situacijos Autonominės Krymo Respublikos 
Sevastopolio mieste. „Balsavimo rezultatas: „už“ – 70 šalių, „prieš“ 26, 
o 77 susilaikė“, – pranešė Generalinės Asamblėjos posėdžio pirmininkas. 

Pasak Ukrainos atstovo JTO Volodymyro 
Jelčenkos, priimtais dokumentas yra „pa-
pildomo spaudimo Rusijai“ instrumentas. 
Rezoliucija smerkia rimtus  Krymo gyven-
tojų teisių pažeidimus ir primena tokius 
faktus kaip vykdomas egzekucijas be teis-
mo, prievartinius dingimus be žinios, poli-
tiškai motyvuotus baudžiamuosius perse-
kiojimus, diskriminaciją, įbauginimo tak-
tikas, prievartą, kankinimus ir kitus žmo-
gaus teisių pažeidimus Kryme. Atsakomybė 
už visa tai, kas vyksta Kryme, tenka Rusijos 
Federacijai, nes ji yra pusiasalį okupavusi ša-
lis. Į rezoliuciją taip pat įtrauktas kreipima-
sis į JTO Aukščiausiąjį žmogaus teisių ko-
misarą su siūlymu parengti ataskaitą apie 
situaciją pusiasalyje. Iš Rusijos federacijos 
reikalaujama suteikti JTO paskirtoms tarp-
tautinėms žmogaus teisių misijoms netruk-
domą prieigą prie Krymo. 

Atrodytų, kas čia naujo? Okupacija ir po 
jos sekusi neteisėta teritorijos aneksija jau 
pačios savaime yra tarptautinės teisės pažei-
dimai. Už tai dar 2014-aisiais Rusijai buvo 
paskirtos „sankcijos už Krymą“. Dauguma 
pasaulio šalių patvirtino savo ištikimybę ir 
palaikymą Ukrainos teritoriniam nedalo-
mumui. Koks skirtumas? Viena rezoliuci-
ja daugiau ar mažiau. Tame ir reikalas, kad 
skirtumas yra. Naujoji JTO Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija ne tik pripažįsta agre-
sijos faktą, bet ir numato reakciją į okupaci-
jos pasekmes. Tuo pačiu yra pripažįstama, 
kad jokio savanoriško „prisijungimo prie 
tikrosios tėvynės“ paprasčiausiai nebuvo. 
Bandydama pavergti okupuotas teritorijas, 
šalis okupantė pradėjo vykdyti sistemines 
vietos gyventojų represijas. O tai – jau nau-
ji nusikaltimai. Kaip tik apie tuos dar neap-
tartus nusikaltimus ir yra kalbama naujojo-
je JTO rezoliucijoje. 

Atvirai kalbant, pasaulis dar iki šiol nesuge-
bėjo adekvačiai sureaguoti, kaip to reikalau-
ja Krymo situacija. Daugybė žmogaus teisių 
organizacijų ataskaitų išdėsto Kryme vyk-
domų nusikaltimų faktus, tačiau ne visada 
už jų esantiems reiškiniams suteikia tinka-
mas charakteristikas. Pavyzdžiui, „Amnesty 
International“ ataskaitoje „Krymas tamso-
je: kova su opozicine nuomone“ yra kalba-
ma apie Krymo totorių tautai taikomas re-
presijas. Žmogaus teisių organizacijos do-
kumente, kurio kiekviename skyriuje yra 
aptariami atvejai vienaip ar kitaip susiję su 
Krymo totoriais, pabrėžia, kad kalba eina 
apie persekiojimus dėl ideologinių nesutari-
mų. Šios žmogaus teisių organizacijos nuo-
mone, Rusija Kryme kovoja su oponuojan-
čiomis nuomonėmis ir tiesiog taip jau išėjo, 
kad Krymo totoriams kaip geriausiai orga-
nizuotai okupacijos nepripažįstančiai žmo-
nių grupei, tenka daugiausiai. Tačiau jokio 
spaudimo būtent šiai tautai (dėl etninės pri-
klausomybės) iš Rusijos pusės, „Amnesty 
International“ nuomone, nėra. Ir tai labai 
keista. Juk situacija, kai vienos tautos žmonės 
turintys kolektyvines teises, yra persekiojami 

tegu ir dėl skirtingų priežasčių, tačiau su tu 
pačiu tikslu, kaip tik nurodo į etninį ir ra-
sinį persekiojimo pobūdį. 

Arba, pavyzdžiui, tokios diskriminacijos 
formos kaip prievartinis  rusiškų pasų išda-
vimas, jaunų žmonių šaukimas į šalies oku-
pantės armiją, Rusijos įstatymus taikantys 
teismai, akivaizdžiai apribojantys Kryme gy-
venančių Ukrainos piliečių teises, ekspro-
priacija (turto nusavinimas), kliūtys užsi-
imti ekonomine ir ūkine veikla – visa tai 
yra sisteminio Ukrainos piliečių, gyvenan-
čių Ukrainos žemėje teisių pažeidinėjimo 
pavyzdžiai. Šioje situacijoje net nesvarbu, ar 
dauguma Krymo gyventojų suvokia, kad jų 
teisės yra pažeidžiamos, ar jie yra pasiryžę 
skųstis ir protestuoti. Teisių ir laisvių pamy-
nimas – tai faktas, kuris yra konstatuojamas 
remiantis tam tikrais požymiais. 

Tačiau daugelio kalbančiųjų apie Krymą 
pikdžiugiškai atkreipia dėmesį į nedidelį be-
sikreipiančių į tarptautinius teismus Krymo 
gyventojų skaičių ir konstatuoja, kad nepa-
tenkintų okupuotame pusiasalyje kaip ir nėra. 
Taip yra nustumiamas į šalį neteisėtų okupan-
tų sprendimų, liečiančių milijonų Ukrainos 
gyventojų interesus, kontekstas. Arba, štai dar 
vienas pavyzdys. Neretai pokalbiuose apie 
Krymą galima išgirsti apie „referendumą“ 
ir jo rezultatus, kaip apie tam tikrą Krymo 
gyventojų nuotaikų ir nuomonės įrodymą. 
Prorusiškų nuotaikų Kryme mitas yra tira-
žuojamas taip, lyg sprendžiant nusikaltimo 
klausimą, turėtų reikšmę nusikaltėlių, aukų 
ir liudininkų nuotaikos. Krymas yra už teisės 
ir įstatymų ribos atsidūrusi teritorija, kurio-
je žmonės žūsta, dingsta be žinios, yra per-
sekiojami. Nejau visuomenės nuomonės ap-
klausos yra atsvara šiai realybei? Tikras ab-
surdas! Tačiau Krymo okupacija tarptauti-
niame diskurse labai dažnai tampa tokio są-
moningo absurdo auka. 

Bandymas pasislėpti už  konkrečių perse-
kiojimo atvejų ir sąlyginai nedidelio jų mas-
to (lyginant su kai kuriomis trečiojo pasaulio 
šalimis ar konfliktų zonomis) greičiau pri-
mena tyčinį šalies okupantės daromų siste-
minių nusikaltimų ribų ištrynimą. Nenoras 

matyti nusikaltimų ne kaip pavienių atve-
jų, o kaip aiškios sisteminės veiklos, atriša 
agresoriams rankas. Kam rizikuoti ir, pa-
vyzdžiui, grūsti istorinius šios vietos gyven-
tojus totorius į vagonus ir masiškai ištrem-
ti iš teritorijos, jei galima šios tautos atsto-
vus šalinti po vieną – kažką už maldą, kažką 
už nuomonę, kažką už draudžiamą laikraš-
tį? Tai ne tik gąsdina, tai absoliučiai demo-
ralizuoja. Nusikaltime svarbu nusikalstami 
ketinimai, metodai ir pasekmės, o ne aukų 
skaičius. Demonstruodami šališkumą vie-
nos tautos atstovams, okupantai visus kitus 
laiko didžiulėje baimėje. 

Daromo spaudimo taktika taikoma ne tik 
Krymo totoriams. Prieš politiškus ukrainie-
čius yra imamasi savų poveikio būdų. Jie 
yra persekiojami už nacionalinę ukrainie-
tišką simboliką, suimami išgalvotų kaltini-
mų pagrindu kaip įvairių įmanomų diver-
sinių grupių nariai. Kryme sparčiai mažė-
ja darbo vietų skaičius. Iš Rusijos teritorijos 
nuolat yra gabenami valdininkai ir specia-
listai, kurie tuoj pat užima darbo vietas, ku-
rios Krymo gyventojams dabar jau yra ne-
beprieinamos. Daromas dar vienas nusikal-
timas – „minkštoji“ deportacija. Rusija įvai-
riomis priemonėmis verčia ukrainiečius iš-
vykti iš pusiasalio, į kurį nuolat vežama jų 
pamaina – tikri Rusijos piliečiai. Tačiau bū-
tent Krymo totoriai ir jų padėtis pusiasalyje 
yra geriausia šalies okupantės portreto me-
tafora. Krymo totoriai yra persekiojami ne 
atsitiktinai, o kaip visa tauta. Dėl to nekyla 
nė mažiausios abejonės. O tai reiškia, kad 
Rusija sąmoningai imasi metodų, esančių 
už civilizuotumo ribų. 

Štai vienas pavyzdys. Po to, kai 
Simferopolio rajono Beloglinkos ir Mirnoje 
kaimuose gyvenančių Krymo totorių gru-
pė kreipėsi į kaimo tarybą su prašymu prie 
įvažiavimų į kaimus pastatyti ženklus su is-
toriniais kaimų pavadinimais – Ataš Kijat 
ir Saraily Kijat – tarp partijos „Vieninga 
Rusija“ deputatės Natalijos Kryžko, buvu-
sio „Augimo partijos“ kandidato į Krymo 
deputatus Aleksandro Talipovo ir visuo-
meninės organizacijos „Tauridės sąjunga“ 

vicepirmininkės Lilijos Didenko įvyko įdo-
mus pokalbis. 

Kryžko suskubo socialiniuose tinkluose 
paraginti neleisti įvykti „siaubingai klaidai“ 
ir išsakė nuomonę, kad Mirnovskio kaimo 
tarybos deputatą Snaverą Chalilovą, palai-
kiusį kaimo gyventojų iniciatyvą, reikėtų iš-
gabenti už Perekopo (miestas, besijungian-
tis pusiasaliu su žemynine Ukrainos dalimi 
– red.). Tačiau tam jau reikėtų viso trauki-
nio ešalono, skundėsi madam „Vieningos 
Rusijos“ narė, mat „deja, jis toks ne vienas“.  
Toliau buvo siūlomos dar radikalesnės prie-
monės: „Tada į baržą ir į giliausią Juodosios 
jūros vietą... ir liktų jie visi tik prisiminimuo-
se“. Štai taip. Gyventojams paprašius žen-
klų su istoriniais totoriškais vietų pavadini-
mais, vieni Krymo gyventojai (beje, einan-
tys svarbias visuomenines pareigas) visiš-
kai viešai ir nesigėdindami siūlo skandinti 
kitus. O šalis, kurioje šiuo metu vyksta re-
gioninio Medžliso vadovo, pakomentavu-
sio, kad reikia atkurti Ukrainos teritorinį 
vientisumą, teismo procesas (tiksliau teismo 
proceso parodija), į rasistinius pasisakymus 
prieš Krymo totorius niekaip nereaguoja. 
Beje, manau, svarbu paminėti, kad čia nei-
na kalba apie kaimų pavadinimų keitimą – 
gyventojai tiesiog paprašė leidimo pastatyti 
papildomus ženklus su istoriniais pavadini-
mais. Jei tai nėra vienos tautos diskrimina-
cija ir jai daromas spaudimas, tai tada kas?

Ukrainoje tikimasi, kad naujai priimta re-
zoliucija padės pakeisti santykius ir situaci-
ją Kryme. Kaip tik to ir bijosi Rusija. Todėl 
ir blokuoja bet kokį teisinį sprendimą, ku-
riame yra minimas Krymas ir Krymo toto-
riai. Okupacija – tai tarptautinės teisės pa-
žeidimas, davęs pradžią visai eilei sisteminių 
nusikaltimų. Rusijos politika Kryme neturi 
nieko bendro su kitaminčių persekiojimu. Ji 
diskriminuoja kitoniškumą. Ir vis dėlto, kai 
kalba eina apie totorių tautą, visas Krymo 
reikalas atrodo visai kitaip. Darydama spau-
dimą istoriniams vietovės gyventojams ša-
lis okupantė užsiima dar bjauresnio pobū-
džio savivale. Rusijos vyriausybė okupuo-
tų teritorijų gyventojus diskriminuoja dėl 
rasinio arba etninio priešiškumo. JTO re-
zoliucija pagaliau teisingai sudėlioja akcen-
tus. Tačiau kas nutiks, jei Rusija, kaip įpras-
ta, pasakys „ne“ ir neįsileis žmogaus teisių 
stebėjimo misijų? 

Krymo užėmimas buvo skirtas parodyti, 
kad teisinė ir įstatyminė sistema prieš kari-
nę galią yra bejėgė. Tai, kas vyksta, stabdy-
ti reikia ne žodžiais ir raginimais, o naujo-
mis sankcijomis. Tai taptų perspėjimu visam 
pasauliui, kad, net ciniškos karinės okupa-
cijos sąlygomis, teisinė sistema yra pajėgi 
apsaugoti žmones nuo agresorių. Ko šian-
dien labiausiai reikia Krymui – kad po la-
bai adekvataus (pagaliau) situacijos įverti-
nimo, tarptautinė bendruomenė imtųsi ade-
kvačių veiksmų.

Larisa Vološina, 
Kijevas, Ukraina
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• MC, DOT, and  all U.S.
   & Canada Permits
• Trucking Insurance
• FACTORING
• IFTA Preparation
• Corp, Tax Id, Truck Plates IRP,
   Form 2290
Classes in 
Downers Grove 
and online
We speak 
English and 
Russian

331 551 8787Call now

Classes: 

Services:

• Owner-Operator
• IFTA Calculation
• Log-Books Audit

• Dispatcher
• Book-Keeping
• Safety Manager

Pradėkite
naują karjerą!

Jūsų laukia itin
paklausūs

darbai!

9270 W. 159th St.
Orland Park, IL 60462

Tel.: (708) 226-6860
Fax: (708) 226-6861

Kalbam lietuviškai;
rusiškai; lenkiškai

+  Automobilių remontas
+  Transmisijos remontas
+  Padangų montavimas ir  
    balansavimas
+  Kompiuterinė diagnostika
+  Towing paslaugos
+  Variklio remontas
+  Starteriai
+  Duslintuvai
+  Generatoriai
+  Stabdžių diskų tekinimas

+  Emisijos testas
+  Aušinimo sistemos
+  Elektrinė dalis
+  Amortizatoriai
+  Diržai 
+  Akumuliatoriai
+  Kuro įpurškimas
+  A/C pildymas
+  Stabdžiai
+  Kitos paslaugos

Darbo laikas:
I – V 8 am – 6 pm  •  VI 8 am – 3 pm

ORLAND SERVICEORLANDBESTSERVICE

www.orlandbestservice.com

NAUJIENA!
Pilnas kėbulo

remontas!

www.BestOfBestAuto.com
www.orlandbestservice.com
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Kas išdavė Anne Frank? 

Istorikai ilgą laiką manė, kad Anne Frank 
ir jos šeima buvo suimta dėl kažkieno išda-
vystės, tačiau dabar Olandijos ekspertai iš-
kėlė naują teoriją. 

Anne Frank ir dar septyni kiti žydai 
nuo 1942 m. slėpėsi slaptavietėje vienoje 
Amsterdamo gatvėje, kai 1944 m. rugpjū-
čio 4 d. juos rado ir suėmė naciai. Jų atra-
dimas galiausiai baigėsi mirtimi visų, išsky-
rus Anne tėvo Otto Franko, o paauglė mer-
gaitė, išgarsėjusi per savo vėliau išleistą gar-
sųjį karo meto dienoraštį, kartu su seserimi 
mirė Bergen-Belseno koncentracijos stovy-
kloje 1945 m.

Iki šiol plačiai buvo manoma, kad besi-
slapsčiusius žydus kažkas išdavė, o galimo iš-
daviko tapatybė ilgą laiką buvo karštų deba-
tų centre. Pirma, visi pirštai buvo nukreipti į 
Willemą van Maareną, kuris dirbo sandėly-
je po žydų slėptuve, kur juos suslapstė Otto 
Franko bendradarbiai. Tačiau, nepaisant ma-
žiausiai dviejų kruopščių jo vaidmens gali-
mame išdavime tyrimų, taip ir nebuvo iki 
galo įrodyta, kad būtent jis buvo išdavikas. 

Vėliau biografė Melissa Müller paskelbė, 
kad išdavike galėjo būti Lena-Hartog van 
Bladeren, kuri reguliariai valydavo pasta-
tą, o olandas Antonas Ahlersas 2002 m. pa-
skelbė, kad tai jo antisemitinių pažiūrų tė-
vas išdavė Frankų šeimyną, o po karo gali-
mai šantažavo vienintelį gyvą likusį šeimos 
narį, jos patriarchą Franką. Tačiau nė vie-
na hipotezė taip ir nebuvo tvirtai pagrįsta. 

Dabar organizacija „Anne Frank House“ 
iškėlė naują hipotezę – besislapsčiusių žydų 
grupė buvo rasta... per atsitiktinumą. Pasak 
organizacijos, vietoje to, kad ieškotų, kas juos 
išdavė, istorikai turėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kodėl 1944 m. rugpjūčio 4 d. pastate apskri-
tai buvo surengtas reidas. Pareigūnai, prieš 
atrasdami  pasislėpusius žmones, pastatą ap-
ieškojo ilgiau nei dvi valandas, kas, pasak ty-
rėjų, rodo, jog reidas buvo atliktas ieškant 
kažko kito, o ne žydų. 

„Nepaisant dešimtmečius trukusių paieš-
kų, išdavystės šaknų rasti nepavyko, - iš-
platintame pranešime teigia organizacijos 
direktorius Ronaldas Leopoldas. – Naujas 
mūsų tyrimas neatmeta tikimybės, kad 

besislapsčiusius žmones kažkas išdavė, bet 
iliustruoja, jog verta apsvarstyti ir kitus vari-
antus. Tikimės, kad ir daugiau tyrėjų pama-
tys priežastį ieškoti naujų kabliukų.“

Naujas organizacijos „Anne Frank House“ 
tyrimas atkreipia dėmesį į kelias detales, ro-
dančias, jog besislėpusių žmonių grupę na-
ciai galėjo rasti per atsitiktinumą, galbūt to-
dėl, kad valdžia tyrinėjo, ar pastate, kuriame 
buvo įsikūrusi jų slėptuvė, nebuvo vykdo-
ma kokia nors nelegali veikla, pavyzdžiui, 
maisto talonų dalijimas ar nelegalus darbas. 

Tyrėjai domėjosi tais valdžios pareigū-
nais, kurie ir dalyvavo lemtingame reide. 
Ataskaitoje rašoma, kad mažiausiai trys iš 
reidą vykdžiusių vyrų visai nesiekė ieško-
ti besislapsčiusių žydų: jų darbo pobūdis 
buvo nelegalios veiklos aiškinimasis. Bent 
vienas iš jų, Gezinusas Gringhuisas, nė ne-
dirbo Vokietijos saugumo tarnybai, o pri-
klausė Centrinių tyrimų padalinio specialia-
jam būriui, „ir tarp jo atsakomybių nebuvo 
žydų medžiojimo, tik ekonominių pažeidi-
mų tyrimai“, rašoma dokumente. 

Istorikai taip pat atkreipia dėmesį į te-
lefoninį skambutį Vokietijos saugumo 
tarnybai, kuris galimai buvo padarytas 
prieš žydų suėmimą, perspėjant pareigū-
nus. Ataskaitoje pažymima, kad saugumo 
tarnybos telefono numeriai tuo laikotar-
piu nebūdavo skelbiami viešai, tad vargu 
ar jais galėjo paskambinti kuris nors blogo 
šeimai norėjęs pilietis. „Tai sukuria realią 
galimybę, kad skambutis, jei toks iš tiesų 
buvo, atėjo iš kitos vyriausybinės agentū-
ros“, rašoma dokumente.  

Dar vieną užuominą apie galimą situaci-
ją galima rasti pačios mergaitės dienorašty-
je, kuriame ji daugiau nei kartą pamini, kad 
du jos pažįstami žmonės buvo suimti dėl įsi-
traukimo į nelegalių maisto talonų dalijimą. 

Nors naujasis tyrimas neatmeta tikimy-
bės, kad besislėpusių žydų grupė buvo iš-
duota, jis ragina istorikus ištyrinėti „nau-
jus įkalčius“. „Akivaizdu, kad galutinis žo-
dis dėl to, kas įvyko tą lemtingą 1944 m. va-
saros dieną, dar nebuvo pasakytas“, rašoma 
dokumento išvadose. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Kodėl vaikai tiki 
Kalėdų seneliu?

Žiemos švenčių sezonas jau atėjo, kaip 
ir jį supantis tradicijų ir mitų laikotarpis, 
iš kurių turbūt garsiausia yra Kalėdų se-
nelio istorija. Visi vaikai žino stambų rau-
donskruostį senelį, kuris gyvena Šiaurės 
ašigalyje ir kasmet per Kalėdas dovanėlė-
mis džiugina vaikus, skriedamas rogėmis, 
kurias tempia skraidantys elniai, ir į kie-
kvienus namus patekdamas pro kaminą. 
Ši istorija skamba taip netikroviškai, kad 
keista, jog ja tiki net patys mažiausi vai-
kai. Tačiau statistika rodo, jog net 83 proc. 
penkiamečių yra įsitikinę, kad Kalėdų se-
nelis yra tikras. 

Niekuo nesiskiria 
nuo suaugusių?

Visi tėvai žino, kad vaikai iš tiesų yra la-
bai protingi, tad kodėl gi jie tiki tokiomis 
juokingomis istorijomis? Pasirodo, užten-
ka pažvelgti į kontekstą. 

Įsivaizduokite, kad skaitote straipsnį apie 
naujai rastą gyvūnų rūšį. Dabar įsivaizduo-
kite, kad skaitote tą straipsnį dviejuose la-
bai skirtinguose kontekstuose – gydytojo 
priimamajame vartydami mokslinį žurna-
lą „National Geographic“, ir prekybos cen-
tre atsivertę „National Enquirer“, populia-
rų Amerikos gandų laikraštį. Tikriausiai 
pirmuoju atveju informacija būsite linkę 
patikėti labiau, negu antruoju.

Vaikai, atsirinkdami informaciją, taip pat 
naudojasi panašiais kontekstiniais įran-
kiais. Yra įrodyta, kad net ketverių metų 
vaikai gali atskirti tikrą informaciją nuo 
išgalvotos, priklausomai nuo to, kokiame 
kontekste ji jiems yra pateikta. Pavyzdžiui, 
jeigu apie naujai atrastą gyvūnų rūšį jie su-
žinojo iš pasakos, vaikai bus labiau linkę 
galvoti, kad tai yra išgalvoti gyvūnai, negu 
tada, jei apie juos sužinotų darželio pamo-
koje (moksliniame kontekste).

Tėvai ir kiti vaiko gyvenime esantys su-
augusieji paprastai stipriai palaiko Kalėdų 
senelio mitą. Vienas neseniai atliktas ty-
rimas atskleidė, kad 84 proc. tėvų prieš 
Kalėdas nusiveda vaikučius lankyti Kalėdų 
senio prekybos centre ar kitose vietose. 
Knygelės apie Kalėdų senelį ir jam žaisliu-
kus padedančius gaminti elfus yra parduo-
damos milijoniniais tiražais, o Jungtinių 
Valstijų paštas kasmet skatina vaikučius 
siųsti asmeninius laiškus Kalėdų seneliui, 
ir netgi atrašo jiems atsakymus. 

Kodėl mes tai darome? Kodėl dėdulė 
Jonas per kiekvienas Kalėdas slapta lipa 
ant stogo ir trypia kojomis bei skambina 
varpeliais? Atsakymas paprastas: nes vai-
kai nėra linkę tikėti bet kuo, ką mes jiems 
pasakome, todėl suaugusieji turi pateik-
ti jiems kuo daugiau įrodymų – skambu-
čius ant stogo, Kalėdų senelius prekybos 
centruose, pusiau suvalgytus sausainius 
Kalėdų rytą. 

Kaip vaikai  
vertina informaciją

Įvertinus visas šias pastangas, vaikams at-
rodo praktiškai neracionalu netikėti. O įdo-
miausia tai, kad, tikėdami Kalėdų seneliu, 
vaikai stiprina savo kritinio mąstymo įgū-
džius. Pirmiausia, jie įvertina informaci-
jos šaltinius – kaip rodo tyrimai, vaikai yra 
labiau linkę tikėti suaugusiais negu kitais 
vaikais. 

Antra, jie pasitelkia įrodymus (pavyzdžiui, 
pustuštę pieno stiklinę ir pusiau suvalgytus 
sausainukus, kuriuos randa Kalėdų rytą), 
kad padarytų išvadas apie Kalėdų senelio 
egzistavimą. Panašius įrodymus vaikai pa-
sitelkia vertindami ir kitas fantastines būty-
bes, tokias kaip Saldainių ragana, kuri lan-
ko vaikus Helovino naktį ir mainais į nesu-
valgytus saldainius palieka naujų žaisliukų. 

Trečia, tyrimai rodo, kad, vystantis vaikų 
supratimui apie juos supantį pasaulį, jie ak-
tyviai domisi Kalėdų senelio mito absurdiš-
kumu, ir aiškinasi, kaip, pavyzdžiui, storu-
lis gali sutilpti į mažą kaminą, arba kaip el-
niai gali skraidyti, tokiu būdu praplėsdami 
savo žinias apie realų pasaulį. 

Sakyti ar ne?
Kai kurie tėvai nerimauja, kad propaguo-

dami Kalėdų senelio mitą, jie kenkia savo 
vaikams. Tiek filosofai, tiek paprasti tinkla-
raštininkai vieną po kito kritikuoja taip va-
dinamą „Kalėdų senelio melą“, o kai kurie 
netgi tvirtina, kad tai gali lemti amžiną ne-
pasitikėjimą tėvais ir kitais suaugusiais. 

Be reikalo – nėra jokių įrodymų, kad tikė-
jimas ir galutinis nebetikėjimas Kalėdų sene-
liu daro neigiamą įtaką vaikų pasitikėjimui 
tėvais. Dar daugiau, vaikai ne tik patys turi 
įrankių, padedančių jiems išsiaiškinti tiesą, 
bet ir gali tuos įrankius panaudoti, įsitrauk-
dami į Kalėdų senelio istoriją. Taigi, jeigu 
jums atrodo, kad šiemet per Kalėdas į na-
mus būtų smagu pasikviesti Kalėdų senelį, 
taip ir padarykite. Jūsų vaikai nuo to tikrai 
nenukentės – jie netgi gali kai ko išmokti. 

Jacqueline D. Woolley, Teksaso 
universiteto Ostine psichologijos profesorė 
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DR. VLAD FERDKOFF,
D.D.S., LICENSED GENERAL DENTIST

DR. SIMONA ZILIUTE,
D.D.S., LICENSED GENERAL DENTIST

Patogumas, nuoširdus rupestis ir supratingumas!-

Bendroji stomatologija
Visos stomatologijos paslaugos vienoje vietoje!

University of Illinois
Dr. Simona Ziliute received her DDS degree
from the University Of Illinois at
Chicago College Of Dentistry with Honors.

Northwestern University School of Dentistry
Dr. Ferdlkoff graduated from Northwestern
University School of Dentistry in 1998 and continues
his formal training to this day.

SKAITMENINĖ RADIOLOGIJA • PRIIMAME DAUGUMĄ DRAUDIMŲ • GALIMAS ILGALAIKIS FINANSAVIMAS BE PALŪKANŲ
• GERIAUSIOS KAINOS! • YRA SMI TROKŲ PARKAVIMO VIETA

1531 S. GROVE AVE. SUITE 106. BARRINGTON, IL 60010
TEL. 847-842-2410

WWW.BARRINGTONDENTALWELLNESSCENTER.COM

13621 S. RT 59, UNIT 101 PLAINFIELD, IL60544
TEL. 815-439-2400

WWW.PLAINFIELDPEDIATRICDENTALCARE.COM

13621 S. RTE 59, SUITE B. PLAINFIELD, IL 60544
TEL. 815-733-9733

WWW.PLAINFIELDDENTALCARE.COM

Tel. 847-842-2410 Tel. 815-439-2400Tel. 815-733-9733

• Švelnus dantų valymas
• Karūnėlės per vieną dieną
• Implantai per vieną dieną
• Invisalign & Brackets
• Dantenų gydymas lazeriu
• Gydymas su sedacija
• Venyrai ir laminatės

• Periodontozės gydymas 
   ir chirurgo paslaugos
• Specializuotos stomatologijos 
   paslaugos vaikams
• Naujausia ir pažangiausia technika
• Išsamios konsultacijos, asmeninio gydymo
   ir profilaktikos plano sudarymas

 CALL NOW
for

appointment 

DĖMESIO! 
DURIS ATVĖRĖ NAUJAS 

VAIKŲ STOMATOLOGIJOS 
IR ORTODONTIJOS 

CENTRAS!

FREE
CT SCAN

with Implant Consultation
* Call for Details

COMPLIMENTARY 
EXAM & X-RAYS

with $50 credit towards
major treatment

* Necessary x-rays. Call for Details. First Visit Only

$49 CHILD 
Exam, X-rays & Cleaning

* New patients only. Call for details. Expires in 4 weeks.

$4,000
for a full orthodontic case

Fall Special!

Call for details. Expires in 4 weeks.

WWW.BARRINGTONDENTALWELLNESSCENTER.COM
WWW.PLAINFIELDDENTALCARE.COM
WWW.PLAINFIELDPEDIATRICDENTALCARE.COM
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2016 m. technologijų 
pasaulio prognozės

2016-ieji atnešė labai daug netikėtumų, bet 
didelė dalis šių metų keistenybių iš tiesų buvo 
numatytos kur kas anksčiau. 

Pavyzdžiui, dar 2000 m. animacinis seria-
las „The Simpsons“ nuspėjo, kad Donaldas 
Trumpas bus išrinktas Jungtinių Valstijų pre-
zidentu. Tiesa, ar biudžeto krizė, kurią iš ka-
denciją baigiančio Trumpo administracijos 
„paveldi“ naujoji prezidentė Lisa Simpson, ti-
krai taps realybe, pamatysime tik po ketve-
rių metų. 

1898 m. išradėjas Nikola Tesla sukūrė nuo-
tolinio valdymo sistemą ir numatė jos pa-
naudojimą per atstumą gabenant krovinius 
ir siuntas. Dronų siuntų gabenimo paslaugos 
ateityje tikrai gali tapti realybe, bet kol kas, 
nors ir teoriškai pasiekiama, ši technologi-
nė svajonė dar neišsipildė. Beje, įdomu tai, 
kad vienas vyras iš Melburno jau gavo 9 000 
Australijos dolerių baudą už tai, kad išsiuntė 

savo droną į šalia judraus greitkelio esančią 
parduotuvę nupirkti dešros. Bauda buvo skir-
ta Australijos civilinei aviacijos tarnybai nu-
sprendus, jog buvo pažeistos skrydžių taisy-
klės, neleidžiančios dronams skraidyti ju-
driose vietose ar per 30 metrų nuo žmonių. 

Kitas technologijų pasaulio stebuklas, šiais 
metais prisijungęs prie išsipildžiusių progno-
zių sąrašo, yra virtuali realybė. 1935 m. iš-
leistoje savo apysakoje, fantastas Stanley G. 
Weinbaumas pirmą kartą aprašė virtualios 
realybės akinius, leidžiančius juos užsidė-
jusiam žmogui patirti išgalvotą holografi-
jų pasaulį. Dabar visa eilė kompanijų, tokių 
kaip „Google“ ar „Samsung“, jau kuria to-
kius akinius. 

Apie šias ir kitas 2016 m. išsipildžiusias 
technologines prognozes daugiau skaityki-
te infografikoje apačioje.  

Aidas.us informacinė tarnyba

Geriausi šių metų 
nešiojami kompiuteriai

Nešiojamų kompiuterių rinka šių metų pa-
baigoje smarkiai pasikeitė, „Apple“ pristačius 
savo naująją „MacBook Pro“ seriją. Įvertinę 
šį debiutą, dalijamės geriausiais 2016 m. ne-
šiojamais kompiuteriais. 

Geriausias debiutas: 13 ir 15 colių įs-
trižainės „MacBook Pro“ kompiuterių 
ne be reikalo laukėme taip ilgai – atnau-
jintos jų versijos yra kur kas plonesnės 
už savo pirmtakes, turi aukščiausios ko-
kybės „Retina“ monitorius (palaikančius 
dar daugiau spalvų), atnaujintus proceso-
rius, bei naująją „Apple Butterfly“ klavi-
atūrą, o taip pat sveria tiek pat, kiek plo-
nytis 13 colių „MacBook Air“, maždaug 3 
svarus. Brangesni „MacBook Pro“ mode-
liai taip pat turi dar greitesnius procesorius 
ir lietimui jautrų laukelį, o taip pat pirš-
tų atspaudų nuskaitymo funkciją. 15 colių 
„MacBook Pro“ prie viso šito prideda ketu-
rių branduolių procesorių galią, AMD gra-
fines mikroschemas, o visa tai telpa vos 4 
svarus sveriančiame nešiojamame kompiu-
teryje. 13 colių „MacBook Pro“ kaina pra-
sideda nuo $1,499, 15 colių - nuo $2,399. 

Geriausias biudžetinis nešiojamas kom-
piuteris: „HP Chromebook 13 G1“. Nors 
„Chromebook“ nešiojamų kompiuterių ka-
tegorija yra ignoruojama daugumos varto-
tojų, tai greitai gali pasikeisti. Jie yra pigūs, 
spartūs, patvarūs, bei neturi tų nuolat iš-
šokančių, įkyrių atnaujinimų langų, kurie 
persekioja „Windows“ ir „iOS“ sistemas. 
Nenuostabu – „Chromebook“ galima va-
dinti kompiuteriais su „Android“ operaci-
ne sistema. Nors „Chrome OS“ ir nepalai-
ko visų „Android“ programėlių, tikrai rasite 
visas svarbiausias, įskaitant „Google Docs“, 
„Google Play Music“, nuotraukų redagavi-
mo programas, socialinių tinklų progra-
mas, ir kone viską, ko gali prireikti, įskai-
tant „Skype“ ar „Microsoft Office“. Kalbant 
apie „HP Chromebook 13 G1“, tai yra itin 
aukštos kokybės, metalinio dizaino mode-
lis su labai aukštos kokybės ekranu. Ir jo 
kaina prasideda vos nuo $499. Jeigu ieš-
kote dar pigesnio nešiojamo kompiuterio, 
biudžetinius „Chromebook“ modelius siū-
lo ir „Dell“, „Toshiba“, „Acer“, „Lenovo“, bei 
„Asus“. Štai „Toshiba Chromebook 2“ yra 
puikus kompiuteris, kurio kaina prasideda 
tik nuo $269, o „Dell“ siūlo kiek prabanges-
nį „Chromebook“ už $429. 

Geriausias universalus nešiojamas kom-
piuteris: „HP Spectre“ serija. Ši kompanija lė-
tai, bet užtikrintai skverbiasi į „Apple“ užim-
tą nišą. Aukščiausios klasės „HP“ nešiojami 
kompiuteriai suderina įspūdingą kokybę su 
žavinga estetika. „Spectre“ serijos kompiute-
riai yra ypač ploni (vos 0,4 colių pločio), pui-
kaus dizaino, ir sveria beveik kaip plunksne-
lė – vos 2,45 svaro. Jie taip pat turi kokybišką 
ekraną ir sparčius procesorius (tokie ploni ir 
lengvi kompiuteriai kaip „Spectre“ paprastai 
turi lėtesnes „Intel Core M“ mikroschemas). 
Standartinis modelis siūlo galingą 7 kartos 
„Intel Core i7“ procesorių, 256 GB laisvos 
vietos, 13,3 colių įstrižainės 1920x1080 re-
zoliucijos ekraną, USB-C jungtis, bei 8 GB 
RAM atminties. Kompiuterio baterijos veiki-
mo trukmė nėra įspūdinga, tačiau dauguma 
vartotojų gali tikėtis 6-7 valandų nuo pakrovi-
mo. „Spectre“ kaina prasideda nuo $1,149.99. 

Geriausias verslo klasės nešiojamas kom-
piuteris: „Dell XPS 13“ (2016 m. pabaigo-
je atnaujinta versija). Šis nešiojamas kom-
piuteris turbūt geriausiai subalansuoja dydį, 
svorį, našumą ir baterijos veikimo trukmę. 
Kad išlaikytų mažą svorį (maždaug 2,7 sva-
ro), „Dell“ panaudojo aliuminio ir anglies 
pluošto junginį, o praktiškai berėmis ekranas 
leido sutalpinti 13,3 colių įstrižainės ekraną 
į 12 colių įstrižainės nešiojamo kompiuterio 
matmenis. Kompiuterio našumas yra pui-
kus tokiam plonyčiam modeliui, kuris turi ir 
naujausius 7 kartos „Intel Core i7“ proceso-
rius. Jo baterijos veikimo trukmė vidutiniš-
kai siekia 6-8 valandas (su žemesnės rezoliu-
cijos nustatymais – daugiau nei 10 valandų). 
Kompiuterio kaina prasideda nuo $799.99.

Geriausias liukso klasės nešiojamas 
kompiuteris: „Microsoft Surface Book“ 
yra visų „du viename“ kompiuterių kara-
lius, leidžiantis atskirti klaviatūrą nuo ekra-
no, kuris gali būti panaudojamas kaip plan-
šetė. Šis kompiuteris nėra pats pigiausias, bet 
„Microsoft“ arčiau nei bet kas kita kompani-
ja priartėjo prie planšetės, kuri gali pavirsti 
tikru nešiojamuoju kompiuteriu, sukūrimo. 
Standartinis modelis turi 3000x2000 rezoliu-
cijos ekraną, 6 kartos „Intel Core“ proceso-
rius, ir nors patys galingiausi „Surface Book“ 
modeliai yra labai brangūs (virš $2,000), 
mažmenininkai neretai siūlo akcijas, ku-
rios leis vieną jų nugriebti vos už $1,299.99. 

Aidas.us informacinė tarnyba
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Švč. Mergelės M. Marijos
Gimimo Bažnyčioje (Marquette Park)

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį 
nuo 3:00-4:00 val. p.p.

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS ŠV. MIŠIŲ
IR ŠVENTINIŲ RENGINIŲ TVARKA

Kūčių vakaro Šv. Mišios
Šeštadienį, gruodžio 24 d., 
4:00 v. p. p. vaikų,
jaunimo Mišios
Bernelių Mišios -šeštadienį, 
gruodžio 24 d., 10:00 val. vakare

Kalėdų Dienos Mišios
Kalėdų šv. Mišios -sekmadienį, 
gruodžio 25 d.,
(9:30 val. r. anglų kalba) 
ir 11:00 val. r. lietuvių kalba

Naujųjų Metų išvakarės, 
Šv. Mišios-šeštadienį, 
gruodžio 31 d., 4:00 val. vakare

Švč. Mergelės Marija, 
Dievo Gimdytoja 
(Naujieji Metai)
Šv. Mišios sekmadienį, 
sausio 1 d., 9:30 v.r. ir 11:00 val. r.

Kūčių vakaro Šv. Mišios
Šeštadienį, gruodžio 24 d., 
4:00 v. p. p. vaikų,
jaunimo Mišios
Bernelių Mišios -šeštadienį, 
gruodžio 24 d., 10:00 val. vakare

Kalėdų Dienos Mišios
Kalėdų šv. Mišios -sekmadienį, 
gruodžio 25 d.,
(9:30 val. r. anglų kalba) 
ir 11:00 val. r. lietuvių kalba

Naujųjų Metų išvakarės, 
Šv. Mišios-šeštadienį, 
gruodžio 31 d., 4:00 val. vakare

Švč. Mergelės Marija, 
Dievo Gimdytoja 
(Naujieji Metai)
Šv. Mišios sekmadienį, 
sausio 1 d., 9:30 v.r. ir 11:00 val. r.

IRINOS KUŠNEROVOS
RITUALINĖS PASLAUGOS

Naujas laidojimo 
paslaugų teikimo lygis

Suteiksiu pagalbą jūsų gimtąja 
kalba, užtikrinsiu pagarbą jūsų 
tradicijoms ir šeimos vertybėms

GARANTUOJU pačias 
žemiausias kainas, esant 
poreikiui suteikiu finansavimą

Padėsiu išsirinkti ir įsigyti 
paminklą
Suteikiu galimybę sudaryti 
išankstinį sandorį laidotuvių 
organizavimui

Turiu daugiau nei 18 metų darbo 
ritualinių paslaugų sferoje patirtį

847.975.6644 or 855.55 IRINA

8025 West Golf Road, Niles IL 60714
24 valandas per parą 855.554.7468
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Passengers 

Pakeleiviai 
Žanras: veiksmo, nuotykių, fantastinis
Režisavo: Morten Tyldum. Vaidina: 
Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael 
Sheen, Laurence Fishburne

Erdvėlaivis „Avalon“ į tolimą planetą, pava-
dintą „Sodyba II“, gabena daugiau nei pen-
kis tūkstančius žmonių, pasiryžusių pradėti 
naują gyvenimą toli nuo gimtosios Žemės. 
Kadangi kelionė tolima, visi keleiviai užšal-
dyti specialiose miego kamerose ir bus at-
gaivinti tik erdvėlaiviui priartėjus prie tikslo. 
Tačiau nenumatytas netikėtumas sužadina dvi 
miego kameras ir jų keleiviai atsibunda, likus 
90-čiai metų iki skrydžio pabaigos. Rašytoja 
iš Niujorko Aurora ir inžinierius iš Denverio 
Džimas suvokia, kad nesuradę būdo vėl užsi-
šaldyti, naujosios planetos jie taip ir nepasieks, 
tad nutaria nepasiduoti ir ima ieškoti išeities. 

Sing

Dainuok
Žanras: animacinis, muzikinis, šeimai
Režisavo: Christophe Lourdelet, Garth 
Jennings. Vaidina: Matthew McCo-
naughey, Reese Witherspoon, Seth 
MacFarlane, Scarlett Johansson

Koalos Basterio valdomam muzikiniam klubui 
– sunkios dienos. Klientų vis mažiau, nes mies-
to žvėrys susirado kitų pramogų. Tikėdamasi 
vėl sugrąžinti klubui buvusią šlovę, koala su-
galvoja surengti dainavimo konkursą, o jo nu-
galėtoją apdovanoti didžiuliu piniginiu prizu. 
Basterio idėja pasiteisina: už klubo durų ima 
būriuotis žvėrys, trokštantys išmėginti jėgas 
konkurse. Po minias dalyvių sutraukusių per-
klausų, komisija balsavimu išrenka penkis fi-
nalininkus: smulkiu sukčiavimu besiverčiantį 
pelėną, nuo scenos baimės kenčiančią dram-
blę, 25 paršelių mamą, jauną gorilą iš nusi-
kaltėlių giminės ir pankuojančią dygliakiau-
lę. Kiekvienas iš jų tikisi pergalės, kuri pakeis-
tų jų gyvenimą. 

A Monster Calls

Septynios minutės po vidurnakčio
Žanras: drama, fantastinis
Režisavo: J.A. Bayona. Vaidina:  
Sigourney Weaver, Felicity Jones, 
Lewis MacDougall, Liam Neeson

Dvylikametis Konoras džiaugsmui priežasčių 
neturi. Tėtis jį paliko, mokyklos peštukas Haris 
nepraleidžia progos pasityčioti, o didžiausias 
smūgis įvyksta sužinojus, kad mama sega ne-
pagydoma liga. Vieną naktį pro savo miega-
mojo langą berniukas pamato neįtikėtiną vaiz-
dą: didžiulį medį, kuris, geriau įsižiūrėjus, pasi-
rodo besąs milžinas. Skaudžių gyvenimo smū-
gių nukamuotas Konoras net nebeturi jėgų iš-
sigąsti. Netrukus paaiškėja, kad bijoti ir nėra 
ko. Nors ir baugios išvaizdos, medis-milžinas 
yra geros širdies ir nusiteikęs padėti vaikui. 
Kartu su savo naujuoju draugu Konoras at-
randa neįtikėtinos vidinės stiprybės ir anks-
čiau nepažintų savo paties galių.

Assassin’s Creed

Žudikų brolija
Žanras: veiksmo, nuotykių, fantastinis
Režisavo: Justin Kurzel. Vaidina: 
Michael Fassbender, Marion Cotillard, 
Jeremy Irons, Brendan Gleeson

Dar viduramžiais paslaptingieji elitiniai žudikai 
krauju prisiekė saugoti Obuolį nuo tamplie-
rių ordino, mat jame slypinti pavojinga galia 
tamplierius paverstų žiauriais ir vieninteliais 
šio pasaulio valdovais... Nusikaltėlis Kalumas 
Linčas nuo mirties bausmės yra išgelbėjamas 
paslaptingos organizacijos, kuri, prisideng-
dama moksline veikla, iš tiesų yra šiuolaiki-
nis tamplierių ordinas. Visuomenės pasmerk-
tas myriop jis nebeturi galimybės rinktis ir 
yra priverstas dalyvauti slaptame projekte. 
Inovatyviausių technologijų dėka, kurios sutei-
kia galimybę patirti žmogaus genetikoje įšal-
dytus prisiminimus, Kalumas turės pakartoti 
savo tolimo protėvio Agilaro, Ispanijos inkvi-
zicijos laikų žudiko, nuotykius. 

TvorosŠiandien ekranuose

70%

85%
71%

Fences 
Režisavo: Denzel Washingston. Vaidina: Denzel Washington, Viola Davis, 

Stephen Henderson, Jovan Adepo, Mykelti Williamson

89%

Šį filmą, adaptuotą kino ekranui iš 
Pulicerio premijos laureato dramaturgo 
Augusto Wilsono pjesės, prodiusavo ir re-
žisavo Denzelis Washingtonas, kuris atlie-
ka ir pagrindinį juostos vaidmenį (jis taip 
pat atliko šį vaidmenį ir Brodvėjuje bei su-
laukė tiek kritikų, tiek žiūrovų liaupsių). 
Ėmesis vaidmens, kurį scenoje pirmą kartą 
sukūrė Jamesas Earlas Jonesas 1983-aisiais, 
Washingtonas 2010-aisiais laimėjo „Tony“ 
apdovanojimą – kaip ir jo kolegė spekta-
klyje, nuostabioji Viola Davis. 

Ir nors puikiai perkeltas į kino ekraną, 
„Tvoros“ iš esmės lieka vienoje erdvėje vyks-
tantis nufilmuotas spektaklis (tikras kalbos 
maratonas!). Tačiau tai juostai nė kiek nepa-
kenkia. Ji nesužavės šiuolaikinės TV ekranų 
išpaikintos publikos, kuri nebesuvokia, kaip 
galima žiūrėti filmą be užkandžių ir be re-
klaminių pertraukų nubėgti iki tualeto, ta-
čiau neabejotinai patiks žodžių poezijos ir 
meno grožio išsiilgusiems kino gerbėjams. 
Tai juosta, kuri reikalauja išlaikyti dėmesį, 
tačiau už tai žiūrovai apdovanojami – tokio 
kalibro scenarijus ir vaidyba pasitaiko retai, 
o dabartinėje antrarūšių daiktų ir pramo-
gų kultūroje šis filmas yra ypatingas įvykis. 

Tai šeimyninė drama, kurios veiksmas vys-
tosi nušiurusiame darbininkų klasės rajone 
pokariniame 6 dešimtmečio Pitsburge, pasa-
kojanti apie sunkiai besiverčiančią Maksonų 
šeimą. Šeimos patriarchas Trojus Maksonas 
yra šiukšlininkas, kuris kadaise turėjo šansą 
tapti Negrų beisbolo lygos žvaigžde, tačiau 
tuo metu vietos buvo tik vienam juodaodžiui 
herojui, o Maksonui teko vietą Didžiojoje ly-
goje užleisti Džekiui Robinsonui. Po to jo gy-
venimas į vėžes taip ir nebegrįžo – jam net 
teko sėsti už grotų, kai gindamasis nužu-
dė žmogų. Savo nuoskaudas ir įsiūtį Trojus 
slepia už pompastiško ir padūkusio elge-
sio, puikiai tinkančio jo taip mėgstamose 
draugų kompanijose, kur visada liejasi alko-
holis. Trojaus žmona Rouz (Davis) 18 san-
tuokos metų nuolankiai buvo greta, per vi-
sus jo gyvenimo pakilimus ir (daugiausia) 
nuosmukius. Dabar jų paauglys sūnus Koris 
(Jovanas Adepo) pretenduoja į futbolo sti-
pendiją, kas tiek suerzina Trojų, jog išlen-
da visos nuoskaudos ir visas įtūžis iškyla į 
paviršių. Jis ne tik siekia neleisti sūnui tapti 
nepavykusiu sportininku, kaip jis pats ka-
daise, bet ir saugo nuo Rouz didžiulę pa-
slaptį – meilužę, kuri netrukus pagimdys 
jo kūdikį. Įtampa vis kyla, o kai pratrūksta 
ištikima ir ilgai kentėjusi Rouz, nuo jos ais-
tros, regis, sudreba ekranas. 

„Tvoros“ yra šeimyninė drama, ta pat pra-
sme, kaip šeimyninė drama yra „Karalius 
Lyras“ ar „Orestėja“. Išduotas sistemos Trojus 
išduoda pats save, nesuteikdamas vyriausiam 

sūnui iš ankstesnių santykių, alkstančiam 
muzikantui (Russellas Hornsby), šio taip 
trokštamo dėmesio; nesąmoningai siekda-
mas sužlugdyti Korio karjerą; savo elgesiu 
galiausiai pažadindamas žvėrį motiniškos 
Rouz kailyje. Ir nors, regis, čia nekalbama 
apie pranašystes ar karalysčių likimus, vei-
kėjų ir kalbos mastas byloja, kad per juos 
mums pasakojama didi ir laikui nepaval-
di istorija. 

Š  t iesų,  nežinant to fakto,  kad 
Washingtonas yra šios juostos prodiuseris 
ir režisierius, to niekada negalėtum atspė-
ti – toks puikus yra kolektyvinis puikių ak-
torių darbas, kur niekas netampa pasakoji-
mo „žvaigžde“. Apskritai, tokiu stipriu ak-
torių ansambliu šiais metais negali pasigir-
ti joks kitas filmas. Maksonų namų duris 
varsto spalvingų veikėjų būrys, pradedant 
minėtu vyriausiuoju Trojaus sūnumi Lionu, 
kuris nė $10 paskolos iš tėvo negauna be 
didžiulės scenos; o kur dar smegenų suža-
lojimą patyręs Antrojo pasaulinio karo ve-
teranas, Trojaus brolis Geibas (nepakarto-
jamas Mykelti Williamsonas) ir ištikimas 
Trojaus bičiulis Bono (nuostabus Stephenas 
McKinley Hendersonas), kuris nepavargs-
ta klausyti Trojaus juokelių ir skundų bei 
yra nuolatinis svečias prie Rouz pietų stalo. 

Pats Washingtonas atlieka vieną sudėtin-
giausių ir puikiausių savo karjeros vaidme-
nų. Jis - kaip tikras nevaldomas Rubiko ku-
bas, sudarytas iš siautulingo daugiažodžia-
vimo ir egocentriško žiaurumo, kuriam tie-
siog būtina dalintis tuo, kas yra jo mintyse ir 
jo širdyje – apie rasizmą, tėvystę, vyriškumą 
ir pareigą. Praktiškai visas veiksmas vyksta 
Maksonų namuose ir kieme, kur karaliauja 
tironas Trojus, laisvalaikiu statantis tvorą, 
skiriančią jo namus nuo išorinio pasaulio.

„Tvoros“ neatrodo ir neskamba kaip filmas 
(bent jau toks, koks mums yra įprastas), ta-
čiau tai yra viena intelektualiausių ir labiau-
siai įtraukiančių šių metų juostų.

Aidas.us informacinė tarnyba
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Užliejai mus, visagali Dieve, nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa!
Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose.

Kalėdų ryto Eucharistijos pradžios malda,
Romos mišiolas

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos

(LVK) Delegatas
užsienio lietuvių katalikų Sielovadai

1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, CANADA
tel: (+1) 416 - 233 -7819

el. paštas: putrimas@sielovada.org ♦ Interneto svetainė: www.sielovada.org

Broliai ir seserys Kristuje,

2016 metais visame pasaulyje šventėme ir išgyvenome ypatingą 
Gailestingumo laikotarpio dovaną, kuria dalinomės vieni kitų dvasiai ir kūnui. 
Patirta Dievo meilė, artimiau pažintas žmogus bei gyva atjauta priminė ir 
atnaujino mūsų tikėjimą, kad toliau augtume nokstančiais jo vaisiais.

Džiugiai laukdami Viešpaties per Adventą ir švęsdami Jo atėjimą per Kalėdas 
žengiame į naują liturginį laiką. Atsiveriančiais naujais metais patirsime visus 
Kristaus ir savo gyvenimo įvykius, Dievo gailestingumo proveržius. Jie suburs 
šeimose, parapijose ir draugų tarpe daugybę gražių ir prasmingų švenčių, 
kurias kasmet rengiate savo bendruomenėse.

Esame laimingi, kad visas metų šventes puošia turtinga mūsų lietuviškoji 
kultūra. Savo tikėjimo gelmėse, priėmę žmogumi tapusio Kristaus šviesą, mūsų 
protėviai per amžius suaudė iškalbingą tradicijų, papročių ir tautinio meno 
audinį. Per Kalėdas ir kitas metines šventes nepamirškime, kad mūsų 
gražiuose tautosakos papročiuose, simboliuose, žaidimuose susitinka ir 
jungiasi tautinės ir krikščioniškosios vertybės. Priminkime vieni kitiems, kad 
Kalėdų išorinis spindesys yra žmogumi gimusio Kristaus šviesa, Kalėdų 
eglutės puošnumas – tai džiaugsmas Jėzaus atėjimu atgautos Dievo ir
žmogaus vienybe, kuri buvo sunaikinta žmogaus neklusnumo vaisiumi Rojuje 
(žr. Pr 3). Kūčios yra pirmoji Kalėdų šventės žinia šeimoje ir namuose dar 
prieš dalyvaujant Piemenėlių Mišiose, o dovanų teikimas vieni kitiems 
atspindi mūsų išsigelbėjimą ir Dievo malonę, suteikiamą savo kūrinijai.

Dėkoju seserims ir broliams dvasininkams ir visiems, kurie liudijate tikėjimą, 
skelbiate Dievo žodį ir išlaikote gyvą sielovadą mūsų lietuviškose parapijose 
ir bendruomenėse. Tai ne vien kunigų ir pašvęstųjų veiklos atsakomybė, nes 
visi turime asmeniškai priimti tikėjimo, vilties ir meilės dovaną ir ja dalintis su 
kitais. Kristaus atėjimas – Kalėdos yra didžios Dievo dovanos mums – meilės 
– pradžia, duota, kad mes ja dalintumės. Esu tai patyręs šiais metais tarp kitų 
švenčių lankydamasis parapijose ir bendruomenėse Australijoje, JAV, 
Brazilijoje, Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje, Gailestingumo kongrese 
Vilniuje, Šiluvos koplyčios 50-mečio iškilmėje Dievo Motinos bazilikoje 
Vašingtone, jaunimo stovyklose, lietuvių dvasininkų suvažiavimuose JAV ir 
Europoje, taip pat lankydamas jus bei jūsų šeimas.

Jūsų šventėje ir namuose tespindi gimusio ir ateinančio Viešpaties Kristaus 
dvasia.

Su Šventomis Kalėdomis ir palaimintų 2017 metų!
Pagarbiai Kristuje,

Linas ir

Teresė Meilus

sveikina jus su šventėmis!

 Tegul jūsų namuose

gyvena laimė,

ir tegul Jūsų namai 

būna Jūsų

tvirtovė!

Mieli užsienyje
gyvenantys lietuviai,

Mieli užsienyje
gyvenantys lietuviai,

Tegul Naujieji būna dosnūs Jūsų ir Jūsų artimųjų sveikata, įdomia veikla 
ir šviesiausiais, kasdieną šildančiais jausmais.

Lai Šv. Kalėdų stebuklas Jūsų širdims dovanoja jaukią ir ramią Laimę.
 

Ačiū, kad esate Kartu.
 

Jūsų –
URM Užsienio lietuvių departamentas

artėjant Šv. Kalėdų stebuklui, kai sustojame pasveikinti 
užgimusios naujos Šviesos, norime Jums nuoširdžiai 

padėkoti už kartu praleistus dar vienus prasmingus, įdomius 
metus, už Jūsų nuoširdžią draugystę, už bendrystėje 

įgyvendintus projektus, už tai, kad, skirdami savo asmeninį 
laiką, negailėdami sukauptų žinių, patirties, savo 

gyvenamose šalyse Jūs atsakingai ir su didele Meile 
atstovaujate Lietuvai.

Vytas, Lina, Neringa, Aušra, Laura, Dalia, Violeta, Audronė, Julita, Paulius
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VILTĖ
Viltė (9 m.) gyvena gražioje, tvarkingoje, gausioje (šeimoje – 4 
nepilnamečiai vaikai), tačiau skurdžioje šeimoje. Tėvas gauna 
minimalų atlyginimą, neįgalumą turinti mama nedirba, augina 
vaikus, o įvairios valstybės skiriamos socialinės išmokos 
nesudaro nė 200 Eur per mėnesį. Viltė yra draugiška, maloni, 
sveika mergaitė, mokosi 3 klasėje, yra pirmūnė. Dėl mažų 
pajamų šeimai yra sunku aprūpinti vaikus ne tik mokymuisi ir pramogoms 
reikiamomis priemonėmis, bet ir drabužiais ar pilnaverčiu maistu. 

DAINORA
Vienuolikmetė Dainora gyvena su tėvais Rita ir Dainiumi. 
Mergaitė yra geros sveikatos, judri, nenustygstanti vietoje. 
Visada nori pirmauti, lengvai randa bendrą kalbą su naujais 
draugais. Šeimoje 7 vaikai, trys iš jų jau suaugę. Šeimos 
gyvenimo sąlygos patenkinamos, tačiau labai trūksta lėšų 
būtiniausioms priemonėms: tinkamam maistui, drabužiams, 
batams, įvairioms mokyklinėms priemonėms. Šeimos pajamos minimalios: 
tėvas gauna minimalų atlyginimą, mama – labai nedidelę neįgalumo pensiją.

DEIVIDAS
Ketvirtokas Deividas yra iš gausios 7 vaikus turinčios As-
tos ir Raimundo šeimos. Berniukas yra ketvirtasis vaikas 
šeimoje, labai myli ir noriai prižiūri jaunesnius brolius ir 
seserį. Deividui patinka mokytis, jis lanko ne vieną sporto 
būrelį: kvadrato, regbio, orientacinio sporto būrelius. Tėvų 
atlyginimai nedideli, kaip ir už vaikus gaunama socialinė 
pašalpa, tad šeima nuolat susiduria su finansiniais sunkumais, ne visada gali 
patenkinti net ir būtiniausius kasdienius poreikius (maisto, drabužių, avalynės). 

RENATAS
Devintokas Renatas gyvena su mama Loreta socialiniame 
būste, tėvas miręs. Šeimoje yra 8 vaikai, trys iš jų nepilna-
mečiai. Paauglys domisi aktyviu sportu, lanko kompiuterių 
ir sporto būrelius. Jis yra draugiškas, ramus ir optimistiškas 
berniukas. Iš minimalių pajamų gyvenančiai šeimai labai 
reikalinga materialinė parama, nes trūksta lėšų pragyve-
nimui: mokesčiams už butą, pilnaverčiam maistui, drabužiams ir batams, 
dažniausiai pinigų visai nelieka vaikų poreikiams. 

DOMANTAS
Domantas gyvena su mama Asta ir dar 2 sesutėmis, tėvai išsi-
skyrę. Berniukas lanko Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos 
8 klasę, labai mėgsta informatiką, technologijos pamokas, 
kūno kultūrą. Domantas turi sveikatos problemų: buvo 4 
kartus operuotas, turi problemų su klausa. Dėl to jam sunkiau 
bendrauti su draugais, jis yra drovus ir ramus. Šeima gyvena iš 
minimalių pajamų (alimentų ir socialinės pašalpos), kurių didžioji dalis iškeliauja 
mokesčiams už būstą, o maistui ir kitiems būtiniausiems dalykams neretai pritrūksta.

ARTŪRAS
Penkiametis Artūras gyvena su mama, iš viso auginančia 
keturis nepilnamečius vaikus. Dėl dažnų uždegimų berniukui 
buvo pablogėjusi klausa, tačiau situacija pagerėjo, kai 
2015 metais buvo atlikta operacija. Artūras yra ramus ir 
draugiškas, sumanus ir turi puikią vaizduotę - darželyje 
jį vaikai vadina „poetu“. Mama dirbanti, tačiau mažyčio 
jos atlyginimo kartais pritrūksta net būtiniausioms išlaidoms, pilnaverčiam 
maistui. Šeimai labai reikalinga materialinė pagalba.

AUŠRINĖ
Aušrinė gyvena su mama ir dar trimis broliukais 2 kambarių 
bute. Tėvai išsiskyrę, tačiau alimentai dar nepriteisti, vyksta 
teismo procesas. 7-metė Aušrinė lanko pirmąją klasę, yra 
imli, gabi, mėgsta mokytis. Šeima gyvena iš minimalių 
pajamų, kurių neretai pritrūksta visų vaikų poreikiams. 
Reikalinga materialinė parama būtiniausioms priemonėms. 
Aušrinė svajoja lankyti muzikos mokyklą, tačiau pinigų dažnai pritrūksta net 
mokesčiams už butą. 

RAMŪNAS
Penkiolikmetis Ramūnas lanko specialiosios Rusnės mo-
kyklos 8 klasę. Domisi muzikos instrumentais, jų veikimu 
bei piešimu. Ramūnas dažnai serga įvairiomis kvėpavimo 
takų ligomis, plaučių uždegimu, bronchitu - berniukui 
teko du metus atidėti mokslus dėl ligų, jo imuninė sistema 
labai silpna. Šeimoje - keturi asmenys, visi gyvena vieno 
kambario bute. Ramūnui reikalinga visapusiška pagalba, todėl šeimai reikia 
finansinės paramos.

„Saulutė“ kviečia 
tapti vilties spindulėliais  

„Jei negalite pamaitinti šimto žmonių, 
pamaitinkite bent vieną“, - kadaise yra 
sakiusi motina Teresė. Pagalvokime - 
kiek laiko skiriame naujienų skaitymui 
ir klausymui, diskusijoms ir piktinimuisi 
dėl pasaulio nelaimių bei nevilčiai 
dėl savo pačių bejėgiškumo. Taip, 
mes negalime išgelbėti pasaulio, 
tačiau galime padėti bent vienam 
jo gyventojui. Net ir užsiėmę savais 
rūpesčiais, nepamirškime artimo, kuriam 
taip reikalinga mūsų širdies šiluma. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė“ 
ištisus metus nepaliauja šviesti tiems, 
kurių padangėje apniukę ir visomis 
išgalėmis padeda likimo nuskriaustiems 
Lietuvos vaikams, o prie gražios rėmimo 
iniciatyvos gali prisijungti kiekvienas 
norintis. 
Vienas paprasčiausių būdų - metams 
materialiai paremti vieną tam tikrą 
vaikutį. Prašome atsiųsti savo vardą, 
pavardę, adresą, elektroninio pašto 
adresą ir telefono numerį bei $360 
metinę auką. Auka, kurios sumą 
galima atsiųsti visą arba dalimis, yra 

nurašoma nuo federalinių mokesčių. 
Taip pat prašome parinkti du vaikučius 
- jei pirmasis jau būtų gavęs paramą, 
tada auka atitektų antrajam. Po metų, 
ar pasikeitus situacijai, paramą galima 
nutraukti. „Saulutė“ rėmėjui suteikia 
galimybę bendrauti su vaiku arba jo 
šeima (jam bus išsiųstas vaiko adresas 
ir aprašymas) arba likti anonimu. 
Kiekvienas iš mūsų skyrelio „dingstantis“ 
vaikutis - tai dar vienas sulaukęs jūsų 
paramos; kiekvienas atsirandantis naujas 
vardas - tai dar viena galimybė kilniu 
žingsniu padėti likimo nuskriaustam 
mažyliui ir nors kiek palengvinti jo 
likimą.  

„Saulutės“ savanoriai ir Lietuvos 
vaikučiai dėkoja visiems vilties 

spindulėliams. 
 Saulutė (Sunlight Orphan Aid),  

1133 Amber Dr,  
Lemont, IL 60439

tel.: 630-243-7275,  
fax: 630-243-6435
Internetinė svetainė  

www.sunlightorphanaid.org

JUSTINAS
Justinas su tėvais ir dar 5 broliais ir seserimis gyvena dviejų 
kambarių socialiniame būste. Justinas lanko Vilniaus M. Maž-
vydo progimnazijos 1 klasę, jam labai patinka matematika, 
technologijos pamokos ir kūno kultūra. Stiprus ir aktyvus 
berniukas lanko krepšinio būrelį, domisi muzika, mėgsta 
piešti. Abu berniuko tėvai dirba, tačiau gauna minimalius 
atlyginimus, kurių net ir sudėjus su socialinėmis išmokomis nepakanka pilnai 
aprūpinti vaikų bent jau būtiniausiais dalykais. 
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15W700 N.Frontage Rd. Suite 216
Burr Ridge, IL 60527

Jurate Gelhar, E.A.
Fax (630)568-3758

Email: lgsocialservices@gmail.com

INCOME TAX SERVICES
• Pajamų mokesčiai: 
asmeniniai, korporacijų, LLC, 
Non-profit
• Tax ID, neturintiems Social 
Security Nr.
• Mokesčių perskaičiavimas už 
paskutinius 3 metus

KOMPANIJŲ ĮKŪRIMAS
visose valstijose:
• Korporacijos, LLC, Non-profit

PASLAUGOS TRANSPORTO 
KOMPANIJOMS IR 
VAIRUOTOJAMS
• IFTA, Heavy Hwy Tax
• Numerių registracija ir 
atnaujinimas
• Safety dokumentų 
tvarkymas
• MC, DOT
• KY, NY, NM leidimai

IMIGRACINIŲ FORMŲ 
PILDYMAS

NOTARO PASLAUGOS

Masažo
terapija

Infraraudonųjų
spindulių sauna

Giliųjų
audinių
masažas - Rolfing

Loreta Adlys
Tel. 630-747-1716

Hickory Hills

www.mdcomputers.net
www.acitydumpsters.com
www.ltinsurance.com
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Patti Smith
Penktadienį, gruodžio 30 d., 8:00 v.v.
Riviera Theatre, 4746 N Racine Ave, 
Chicago 
Šeštadienį, gruodžio 31 d., 9:00 v.v. 
Park West, 322 W Armitage Ave, Chicago 
Kaina: $45–$65

Punk muzikos krikštamotė, dainininkė, 
dainų autorė bei poetė Patti Smith su gru-
pe grįžta į gimtąją Čikagą, kad atšvęstų ne 
tik Naujuosius metus, bet ir savo 70-metį, 
atlikdama savo legendinį debiutinį 1975-
ųjų albumą „Horses“. Ko laukti? Žanrų ri-
bas ištrinančios muzikos, specialių sve-
čių, ir ne tik pačios Smith originalių dai-
nų, bet ir perdainuotų versijų, kurias ka-
daise iš naujo publikai pristatė tokie kolek-
tyvai kaip „Ramones“ ar „Blondie“

Windy City  
Soul Club

Šeštadienį, gruodžio 31 d., 9:00 v.v. 
Logan Square Auditorium, 2539 N Kedzie 
Blvd, Chicago
773-252-6179
Kaina: $20

Drauge palydėti senuosius 2016 metus 
pagal naujai suskambančias senas melo-
dijas kviečia „Windy City Soul Club DJs“ 
– vienas iš daugybės Čikagos rare groove 
stiliaus muzikos didžėjų kolektyvų, kurie 
mėgaujasi populiarumu tiek tarp nostal-
giškų vyresnių klausytojų, tiek tarp kaž-
ko unikalaus ir netikėto ieškančio jauni-
mo. Praėjusio amžiaus 5 dešimtmečio mu-
zikos skambesys, „mod“ subkultūra ir šiau-
rietiška soul atmosfera – kas gali būti ge-
riau naujametinę naktį?

Freakeasy‘s Badass 
New Year‘s Eve

Šeštadienį, gruodžio 31 d., 9:00 v.v. 
Metro Chicago, 3730 N Clark St, Chicago
773-549-4140
Kaina: $40-$60

Senuosius metus palydėti, o Naujuosius 
sutikti reikia linksmai ir triukšmingai. 
Kaip tik tai padaryti kviečia techno mu-
zikos prodiuseris iš Detroito Kevinas 
Saundersonas ir jo sūnus Dantiezas, kurie 
žada dar daugiau atlikėjų, didžėjų, šiuo-
laikinio gyvojo meno, vaizdo ir garso ins-
taliacijų ir burleskos šokėjų pasirodymų 
visose trijose „Metro Chicago“ scenose. 
Tai renginys, kuris garantuoja, kad jūsų 
naujametinė naktis būtų nepakartojama 
ir nepamirštama.

New Year‘s Eve 
2016: Interstellar

Šeštadienį, gruodžio 31 d., 9:00 v.v. 
Smart Bar, 3730 N Clark St, Chicago 60613
773-549-4140
Kaina: $40

Dažni „Smart Bar“ svečiai Garrettas 
Davidas, DJ Heather, Jeffas Derringeris, 
Justinas Longas, Olin, Sassmouth, Savile ir 
Sevron šiuolaikinės šokių muzikos gerbėjus 
kviečia susiburti ir naujametinę naktį, šiems 
didžėjams grojant trankiausią ir labiausiai 
įtraukiančią muziką. Šiuolaikinis meninin-
kas Nate’as Love’as kurs unikalią ir vakaro 
temą atitinkančią instaliaciją, o vakaro ve-
dėjai Nico ir Imp Queen padės neužsimiršti 
laike ir nepražiopsoti laikrodžio dūžių, skel-
biančių apie atėjusius Naujuosius metus.

JC Brooks and 
the Uptown Sound
Šeštadienį, gruodžio 31 d., 8:00 v.v. 
Emporium Arcade Bar, 1366 N Milwaukee Ave, 
Chicago 60622
773-697-7922
Kaina: $40

Viskas prasidėjo 2007-aisiais, kai gitaristas 
Billy Bungerothas portale „Craiglist“ įdėjo 
skelbimą, jog ieško „narių įvairiarasei grupei, 
kuriančiai seksualią ir politinę muziką, pa-
gal kurią būtų galima šokti“. Dabar Čikagos 
post-punk soul kolektyvą sudaro vokalis-
tas JC Brooksas, gitaristas Alecas Lehrmans, 
bosistas Theodore’as Berry IV, klavišinin-
kas Jeremy Tromburgas, perkusininkė Jovia 
Armstrong ir būgnininkas Kevinas Marksas. 

Šis unikalaus retro skambesio kolektyvas 
kviečia drauge sutikti Naujuosius. Koncertą 
pradeda čikagiečiai „Right Now“. 

Reaction New 
Year‘s Eve 2016

Penktadienį, gruodžio 30 d. - šeštadienį, gruo-
džio 31 d., 5:30pm
Donald E. Stephens Convention Center, 5555 
N River Rd, Rosemont
847-692-2220
Kaina: $79–$99, VIP $120–$299

„React“ pristato grandiozinį dviejų die-
nų naujametinį vakarėlį, apie kurį mies-
te ir vėl sklis legendos. Tik čia jūsų lau-
kia garsiausi pagrindiniai koncerto atlikė-
jai „Flume“ (gruodžio 30 d.) ir kanadie-
čiai „Zeds Dead“ (gruodžio 31 d.), o taip 
pat „Anderson Paak & the Free Nationals“, 
Danny Brown, „Gucci Mane“, Noname 
ir daugybė kitų. Sutikti Naujuosius me-
tus kviečiame Donald E. Stephen kon-
vencijų centre Rosemonte. Kam traukti į 

viešbutį centre, jei tokios smagybės vyks-
ta priemiesčiuose? 

KUR EITI? KUR ATSIPŪSTI?
Muziejų, parodų ir klubų gidas Čikagoje
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KUR EITI? KUR ATSIPŪSTI?
Muziejų, parodų ir klubų gidas Čikagoje

 TEATRAS  RENGINIAI

Chi-Town Rising
Šeštadienį, gruodžio 31 d.
Michigan Ave. & Chicago River
Chicago, IL 60601

Po sėkmingo debiuto pernai metais, 
sugrįžta didžiausia Naujųjų metų šventė 
Čikagos istorijoje. Šis gigantiškas renginys 
pernai miesto centre sutraukė 90 tūkstan-
čių lankytojų minią, o čikagiečiai ir šiemet 
jo labai laukia – juolab, kad jis žada būti 
dar didesnis, dar geresnis ir dar prieina-
mesnis miesto gyventojams ir svečiams. 

Šiais metais šventė vyks ir viduje ir lauke: 
lauke žiūrovams bus skirta daug saugo-
mos vietos abiejuose Čikagos upės kran-
tuose, kur jie renginį stebėti galės milži-
niškuose ekranuose visiškai nemokamai. 
Lauke vyks skaičiavimas iki vidurnakčio, 
kurio kulminacija bus Kylanti žvaigždė 
(didžiausias Naujųjų metų simbolis pa-
saulyje), kuri Hyatt Regency Chicago va-
kariniu bokštu pakils 360 pėdų į orą, tuo 
metu kai sinchroniškai su muzika virš 
Čikagos upės ir Mičigano ežero bus lei-
džiami fejerverkai.

La Gringa 
UrbanTheater Company 
2620 W. Division Chicago 
312-767-8821
Ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 7:30 v.v. 
Penktadienį, gruodžio 30 d., 7:30 v.v. 
Ketvirtadienį, sausio 5 d., 7:30 v.v. 
Penktadienį, sausio 6 d., 7:30 v.v. 
Kaina: $10-$20

„Obie“ prizu apdovanota komedija pasa-
koja apie jaunos moters tapatybės paieškas. 
Marija Elena Garsija kalėdiniu laikotarpiu 
rengiasi Puerto Rike aplankyti giminaičius. 
Tai jos pirmoji kelionė į salą: ji džiaugiasi ga-
limybe susipažinti su tėvyne, kuriai nuo vai-
kystės jautė didžiulę meilę ir net pasirinko 
Puerto Riko studijas koledže. Tačiau atvyku-
si ji supranta, kad sala jos nelaukia išskėsto-
mis rankomis. Dauguma vietinių gyventojų 

ją laiko amerikiete – „la gringa“ – o Marija 
tai laiko išdavyste. Jei Amerikoje ji yra pu-
ertorikietė,  o Puerto Rike – amerikietė, tai 
kas ji iš tiesų yra? 

The Second 
City‘s Holidazed 

Metropolis Performing Arts Centre 
111 West Campbell Street Arlington Heights
847-577-2121
Trečiadienį, gruodžio 28 d., 7:00 v.v.
Ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 7:00 v.v. 
Penktadienį, gruodžio 30 d., 7:00 v.v. ir 9:30 v.v. 
Šeštadienį, gruodžio 31 d., 7:00 v.v. ir 10:00 v.v. 
Kaina: $30-$35

Ak, tos šventės! Regis, kiekvienais metais 
Kalėdų karštinė prasideda vis anksčiau ir 
anksčiau, o kai galiausiai sulaukiame tikrųjų 
švenčių, neretai nebeturime bei jėgų, nei ūpo 
švęsti... Laimei, šventinę nuotaiką visai ne-
sunku susigrąžinti: tam tereikia apsilankyti 
nepaprastai juokingame „Second City“ šou, 
skirtame ne kam kitam, o šventinio sezono 

beprotybei. Ištrūkite iš rutinos ir nesibai-
giančių (nors ir kartais malonių) rūpesčių ir 
smagiai pasišaipykite iš savęs ir kitų, įklim-
pusių į švenčių spąstus!

The Hunter 
And The Bear 

Writers Theatre 
325 Tudor Court Glencoe
847-242-6000
Ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 7:30 v.v. 
Penktadienį, gruodžio 30 d., 7:30 v.v. 
Antradienį, sausio 3 d., 7:30 v.v. 
Trečiadienį, sausio 4 d, 7:30 v.v. 
Kaina: $35-$80

Kritikų išliaupsinta „PigPen Theatre Co.“ 
trupė, 2013-ųjų hito „The Old Man and The 
Old Moon“ kūrėjai, iš naujo papasakoja ge-
rai žinomą seną pasaką. „The Hunter and 
The Bear“ pasakoja apie lakios vaizduotės 
berniuką ir jo pragmatiškąjį tėvą, medžio-
toją, kuriam buvo patikėta svarbi užduotis 
– saugoti jų nuošalų miestelį. Kai berniukas 

netikėtai be žinios pradingsta apylinkės miš-
kuose, jo medžiotojas tėvas ir galiausiai visa 
miestelio bendruomenė patraukia jo ieškoti 
į tamsius ir antgamtiškas paslaptis slepian-
čius miškus.  

Pygmalion 
The Greenhouse Theater Center, 2257 N 
Lincoln Avenue Chicago 
773-404-7336
Ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 7:30 v.v. 
Penktadienį, gruodžio 30 d., 7:30 v.v. 
Šeštadienį, gruodžio 31 d., 2:30 v.v. 
Sekmadienį, sausio 1 d., 7:30 v.v. 
Kaina: $32.50-$52.50

Klasikinė George’o Bernardo Shaw istori-
ja, kurioje paprasta moteris iš gatvės Elaiza 
Dolitli, patekusi į snobo Henrio Higinso ran-
kas, yra visiškai pakeičiama, kad taptų tikra 
dama. Higinsas ėjo lažybų su kolega, kad gali 
bet ką paversti aukštuomenės dalimi, visai 
pamiršdamas, kad nepaisant priklausymo 
žemam socialiniam sluoksniui, Elaiza yra 
gyvas žmogus. Tačiau jam pačiam nesitikint 

paprastutė gėlių pardavėja atveria jam duris 
į kur kas nuožmesnį ir sudėtingesnį pasau-
lį nei purvinos Londono gatvės, kuriose ją 
rado Higinsas. Sąmojo ir žodžių žaismo pil-
na pjesė tyrinėja, nuo ko priklauso, kas mes 
esame ir kuo mes galime tapti. 
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Kas? Kur? Kada?Kaip ir kiekvienais metais, LISS (Lietuvių 
Išeivijos Studentų Stažuočių Programa) 
ruošiasi vasarai ir renka naująją studen-
tų bei gimnazistų komandą! Stažuotės 
programa Studentams prasideda: bir-
želio 30 d. – pabaiga rugpjūčio 11 d. 
Gimnazistų programa prasideda: bir-
želio 30 d. – pabaiga liepos 28 d. Užeik 
į LISS FB puslapį https://www.facebo-
ok.com/LISSinternships/?fref=ts arba 
www. lithuanian-american.org - rasi 
daugiau informacijos apie šią progra-
mą. Sudomino? Laukiam Tavęs! Praleisk 
vasarą kitaip.

Gruodžio 24 d., Šeštadienį

VAIKŲ IR JAUNIMO MIŠIOS
4:00 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

KŪČIŲ VAKARO MIŠIOS
4:00 v.v. 
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

KŪČIŲ VAKARIENĖ
6:00 v.v. 
Auka: suaugusiam - 20 dol., 10 m. ir vy-
resniems - 15 dol. Registruotis prašoma 
iki gruodžio 20 d. pas seseles prieš ir po 
Mišių arba tel. 630-243-1070. Čekį ra-
šykite Matulaitis Mission (memo: Kūčių 
vakarienė). Reikia nurodyti vardą, pa-
vardę, telefono numerį, elektroninio 
pašto adresą, dalyvausiančių žmonių 
skaičių. 

Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

BERNELIŲ MIŠIOS
9:00 v.v.
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632

BERNELIŲ MIŠIOS
10:00 v.v. 
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

BERNELIŲ MIŠIOS
10:00 v.v. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)

Gruodžio 25 d., Sekmadienį

ŠV. KALĖDŲ  
RYTO MIŠIOS

10:00 v.r.
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
2745 W. 44th St., 
Chicago, IL 60632

LIETUVIŠKOS 
KALĖDŲ DIENOS MIŠIOS

11:00 v.r.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629

Gruodžio 27-28 dienomis

BIBLINĖ  
STOVYKLA VAIKAMS

9:00 v.r. - 5:00 v.v.
Informacija: seslaimute@gmail.com ir 
630-243-1070
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Gruodžio 31 d., Šeštadienis

ŠV. MIŠIOS
4:00 v.v.
Naujųjų metų išvakarės
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

ŠV. MIŠIOS 
6:00 v.v. 
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

NAUJŲJŲ  
METŲ SUTIKIMAS

7:30 v.v. 
Su estrados solistu Romu Dambrausku. 
Kviečiame iš anksto nupirkti bilietus. 
Perkant bilietus iki Kalėdų kaina $80, o 
po Kalėdų $100. Smulkesnė informacija 
tel. 773-776-4600 Audra. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park), parapijos salė
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS SU GRUPE „STUDIJA“

8:00 v.v. Bilietų rezervacija: 630-640-
9817, 708-668-6214. Bilietus galima įsi-
gyti: Smilga, Rūta, Old Vilnius, Lithuanian 
Plaza, PLC raštinėje. Kaina $140/žmogui
PLC Pokylių salė
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Sausio 1 d., Sekmadienis

ŠV. MIŠIOS
9:00 v.r., 11:00 v.r., 6:00 v.v. 
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

ŠV. MIŠIOS
9:30 v.r. ir 11:00 v.r.
Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos 
šventė (Naujieji Metai)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

ŠV. MIŠIOS
10:00 v.r. Švč. Mergelės Mari jos 
Gimdytojos šventė, Naujųjų metų šventė.
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632

Sausio 8 d., Sekmadienį

ŠV. MIŠIOS 
9:00 v.r., 11:00 v.r., 6:00 v.v. 
Kristaus apreiškimas (Trys Karaliai)
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439
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Seasonal Sales Event

USE PROMO CODE PRT50 FOR AN ADDITIONAL 20% OFF!

DAILY DRINK SPECIALS

DAO Restaurant & Bar DAO Restaurant & Bar 

MONDAYS 
50% OFF

Signature Rolls

DANCE MUSIC • LIVE DJ 
DANCE MUSIC • LIVE DJ 

LUNCH: Mon-Fri: 11am - 3pm
DINNER: Mon-Thurs: 3pm - 10pm

Friday: 3pm - 11pm
Saturday: noon - 11pm 
Sunday: noon - 10pm

LUNCH: Mon-Fri: 11am - 3pm
DINNER: Mon-Thurs: 3pm - 10pm

Friday: 3pm - 11pm
Saturday: noon - 11pm 
Sunday: noon - 10pm

15200 94th Avenue, Orland Park, IL
Tel. (708)873- 9888

Daoorlandpark.com

featuring Martini and
Sapporo Beer Specials

THURSDAYS
MS'S Night

First party
January 5th

Starts @ 8 PM
Happy Hour every day

(50% off select signature rolls
and kitchen appetizers)
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SPRENDIMAS KITAME NUMERYJE

Sudoku galvosūkiai

Galima Negalima Galima

Negalima

Galima

Negalima

SUDOKU NR. 302 ATSAKYMAI

PENKTADIENĮ,  
GRUODŽIO 23 D.

ŠEŠTADIENĮ, 
GRUODŽIO 24 D.

SEKMADIENĮ, 
GRUODŽIO 25 D.

34°/33° F 36°/31° F 46°/45° F
13 m/h 6 m/h 15 m/h

Krituliai: 10% Krituliai: 70%Krituliai: 80%

LIETUSŠLAPDRIBA DEBESUOTA SU 
PRAGIEDRULIAIS 

SUDOKU NR. 303

SAVAITGALIO ORAI

Sudoku — tai populiarus japonų galvosūkis, kuriame naudojami skaičiai nuo 1 iki 9, tačiau juos spręsti nereikia 
matematinių žinių. 
Ištirta, kad sprendžiant sudoku gerėja atmintis, mąstymas, logika, smegenų veikla. Tai — profilaktika prieš Alzhaimerio 
ligą! Todėl patariama spręsti sudoku kiekvieną dieną. Reikia tik šiek tiek laiko, kantrybės ir žinoti taisykles. 
Dažniausiai sudoku sprendžiami 9 eilučių ir stulpelių galvosūkiai, kuriuose įrašyta keletas pradinių skaitmenų. 
Tikslas — užpildyti visą lentelę skaitmenimis nuo 1 iki 9, po vieną skaitmenį į langelį. Reikia surasti ir įrašyti skai-
tmenis nuo 1 iki 9 taip, kad jie nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9 langelių (3×3) kvadratuose.
Pasirenkamas skaitmuo ir peržiūrimos visos eilutės randant vietas, kur skaitmuo gali būti įrašytas, vėliau peržiū-
rimi stulpeliai ir 3×3 kvadratai. Taip pat įmanoma iš eilės pasirinkti langelius ir atmesti negalimus skaitmenis. 
Galima kiekviename langelyje pasižymėti visus galimus skaitmenis (smulkiu šriftu ar taškais atitinkamose vietose).
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HOROSKOPAS:  
GRUODŽIO 26 D. – SAUSIO 1 D. 
AVINAS (03.21 – 04.20)

Jūsų planuose šią savaitę – dideli bendri 
sumanymai. Jūs galite išvengti galimų ne-
sutarimų, jeigu tiksliai pasiskirstysite įvai-
rias užduotis ir dėl viso pikto suplanuosi-
te atsarginius veikimo būdus (pavyzdžiui, 
nepamirškite išsaugoti savo kompiuterio 
duomenų atsarginės kopijos). Iš karto po 
švenčių skubiai kibkite į darbus – ši vei-
kla bus labai naudinga ir labai sėkminga. 

JAUTIS (04.21 – 05.21)
Šią savaitę pagaliau turėtumėte supras-

ti, kad einate klaidinga kryptimi. Visiškai 
nesuprantate emocinės problemų šeimo-
je prigimties. Iš to ir kyla įvairiausios pro-
blemos. Gruodžio 29 dieną į jūsų ženklą 
įžengsiantis Mėnulis suteiks naujų jėgų 
ir energijos. Palankus metas iš naujo per-
žvelgti senus ir užmirštus projektus. Į nau-
jus metus neabejotinai įžengsite su la-
bai teigiamu ir vis labiau viešu vaidmeniu. 

DVYNIAI (05.22 – 06.21) 
Kažkas šią savaitę elgsis taip nekorek-

tiškai, kad perpildys jūsų kantrybės tau-
rę. Pavyzdžiui, galimi nesutarimai su par-
tneriu dėl jo finansinio neatsakingumo. 
Šeimos nariai gali turėti problemų, ku-
rių jūs negalite padėti išspręsti. Jei yra ga-
limybė atidėti dokumentų ar sutarčių pa-
sirašymą (ypač, jei jie yra susiję su finan-
sais ) iki sausio vidurio – taip ir padarykite. 
Juk jūs – tikras dviprasmiškumo meistras.

VĖŽYS (06.22 – 07.22) 
Šią savaitę vargu ar pavyks nuveikti ko-

kių ypatingų darbų. Rutininės pareigos 
darbe ir namuose neleidžia ramiai atsi-
duoti šventiniam pakylėjimui ir romantiš-
ko flirto malonumams. Kantrybės! Jei tin-
kamai elgsitės, geresni laikai netruks atei-
ti. Jūsų žvaigždžių valanda artėja. Kuo pui-
kiau pasirodysite, tuo daugiau iš jūsų tikėsis.

LIŪTAS (07.23 – 08.23)
Būsite nenuoširdus, nors ir draugiš-

kai nusiteikęs. Pabandykite išvengti gin-
čo, kuriame bus apeliuojama į jūsų pro-
tą ir kur kiti pasiskubins atgręžti jums nu-
garą. Neieškokite atpirkimo ožio, jei jums 
nesiseka! Geriau prisipažinkite, kad reika-
lus sugadinote pats vienas ir tik jūsų par-
eiga yra ištraukti vežimą iš balos, ne kitų.

MERGELĖ (08.24 – 09.23)
Daugybė darbų užgrius jus taip ir nespė-

jusį tinkamai pasiruošti. Pradinius sun-
kumus gali padėti įveikti šeima ar drau-
gai. Svajojate apie kelionę į egzotišką šalį, 
bet vargu ar artimiausiu laiku šiai svajonei 
lemta išsipildyti. Jei turite galimybę, šven-
tiniu laikotarpiu būtinai atostogaukite. Jei 
šiuo metu tai neįmanoma, tai kuo dau-
giau ilsėkitės ir pramogaukite. Gruodžio 
29-oji jums žymi naują šviesų etapą. 

SVARSTYKLĖS (09.24 – 10.23)
Jei Kalėdų Senelis turėtų astrologinį atiti-

kmenį, tai, be abejo, būtų Jupiteris (linksmas, 
dosnus), o kadangi per šias šventes Jupiteris 
bus jūsų padangėje, jums tenka atsakomy-
bė tapti geros nuotaikos generatoriumi jūsų 
aplinkoje (pageidautina, neperžengus visų 
savo kreditinių kortelių limito). Palankus lai-
kas skirti dėmesio šeimai ir namams, atsi-
kratyti nereikalingų ir našta tapusių daiktų. 

SKORPIONAS (10.24 – 11.22)
Jūsų laukia įvairios kliūtys, gaišatis 

ir galimos problemos su technika, ta-
čiau taip pat tikėtini susitikimai su se-
niai nematytais bičiuliais. Palankus me-
tas sportiškiems ir kūrybiškiems asme-
nims: siekite geriausios formos ir iš nau-
jo peržvelkite savo kūrinius, kuriuos 
esate nukišę į stalčių. Per Kalėdas tap-
site šventės žvaigžde, o jus globosianti 
Venera užtikrins taiką ir ramybę šeimoje. 

ŠAULYS (11.23 – 12.22) 
Kažkas kaltas dėl ištikusios sumaiš-

ties. Tačiau kas? Jūs norėtumėte, kad tai 
būtų kiti, o kiti norėtų, kad tai būtumė-
te jūs. Apskritai elgiatės apsukriai ir ži-
note tiksliai, kaip išvengti klaidų. Sėkmė 
darbe padės išspręsti ir savaitgalį kilsian-
čias problemas namie. Jei planuojate kur 
nors išvykti, atidžiau planuokite laiką – 
galite pavėluoti į traukinį, lėktuvą ar pan.

OŽIARAGIS (12.23 – 01.20)
Palankus metas atsipalaiduoti ir palikti 

visus reikalus savieigai, pasimėgauti lais-
vu laiku ir šventine nuotaika. Prieš imda-
miesi naujo „pasaulio užkariavimo“ plano, 
palaukite iki sausio 8 dienos, kai galingos 
susikertančios planetos užtikrins palankų 
vėją visiems jūsų planams ir ambicijoms. 

VANDENIS (01.21 – 02.19)
Šiuo metu tapsite ypač pastebimi ap-

linkiniams, todėl tai puikus metas siek-
ti savo tikslų. Aktyviai ieškosite finansi-
nių galimybių. Panašu, jog galite sulaukti 
materialinės dovanos, palikimo. Apskritai 
šią savaitę turite gerų šansų. Galbūt grei-
tai nieko panašaus nesulauksite, tad nau-
dokitės galimybėmis ir daugiau gy-
venimui sakykite „taip“. Šventės, ypač 
Naujųjų metų išvakarės, bus įsimintinos. 

ŽUVYS (02.20 – 03.20)
Jūsų laukia netikėtumai, susiję su užsie-

niu. Gali sustiprėti domėjimasis ezoteri-
ka, kitomis kultūromis. Arba priešingai – 
jausite dvasinį abejingumą. Palankus me-
tas verslo plėtrai, pažinčių mezgimui. Tik 
būkite dėmesingi ir pasidomėkite su kuo 
bendraujate. Nes šiuo metu ypač akty-
vūs jūsų priešai ir blogo linkintys. Šią sa-
vaitę žmonės jus stebins kaip tik tuo mo-
mentu, kai jau manysite juos perpratęs.
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Jei jūs nemėgstate Kalėdų, 90 pro-
centų garantija, kad jūs – mandarinas. 

***
Teisėjas - ginamajam:
- O kodėl jūs nepasisamdėte advo-
kato?
- Kad jie visi, kai tik išsiaiškina, kad aš 
iš tikrųjų neėmiau tų penkių milijonų, 
atsisako mane ginti.

***
Trys išminčiai atkeliavo aplankyti Kūdi-
kėlio Jėzaus, gulinčio ėdžiose. Vienas jų 
buvo ypatingai aukštas, todėl, eidamas 
pro duris, trinktelėjo kakta į durų staktą 
ir šūktelėjo: „Jėzau Kristau!“ Juozapas 
atsisuko į Mariją ir tarė: „Užsirašyk šitą, 
Marija. Skamba geriau nei Klaidas.“

***
Skelbimas: „Rasta didelė juoda pini-
ginė su didžiule suma grynųjų. Labai 
ačiū!“

***
- Koks automobilis neteršia gamtos 
išmetamosiomis dujomis?
- Tas, kuris neužsiveda.

***
- Sveikas, Kalėdų Seneli! Yra toks rei-
kalas... Gerai, kad tu su maišu! Reikia 
paslėpti kūną.

***
Amžiaus išradimas - grėblys kreivu 
kotu: ant grėblio užmini tu, o per 
kaktą gauna kitas.

- Na, ką pasakė grafologas, ištyrinėjęs 
tavo raštą?
- Pasakė, kad aš piktas ir agresyvus.
- Na, o tu?
- O ką aš? Skėliau jam antausį už tokį 
melą!

***
Susitinka du studentai.
- Kaip reikalai?
- Suknisti... Tėvai pasakė: jeigu nesi-
mokysiu - išsiųs į užsienį arba nupirks 
automobilį.
- Tai šaunu!
- Nieko šaunaus. Dabar turiu išsirinkti 
- ar Baltarusija, ar „zaporožietis“...

***
„Parduodu šunį. Ėda viską. Mėgsta 
vaikus.“ 

***
- Kas yra senatvė?
- Tai, kad tu iš gyvenimo nebesitiki 
nieko gero, o gyvenimas iš tavęs - nie-
ko blogo.

***
– Mamyte, Kalėdoms norėčiau šuniu-
ko. 
– Ne, valgysi kalakutą, kaip visi. 

***
- Raudona ir kenkia dantims. Kas?
- Plyta!

***
Jeigu skamba žadintuvas, vadinasi, 
geriausia paros dalis jau pasibaigė.

- Besmegeniams algas išmokėsiu 
vasarą, - pareiškė Kalėdų Senelis.

***
Aukštai kalnuose įsikūrusiame vie-
nuolyne galioja griežtos taisyklės, 
reikalaujančios laikytis tylos įžadų. Tik 
per Kalėdas, ir tik vienam vienuoliui 
leidžiama sulaužyti įžadus. Per vienas 
Kalėdas leidžiama prabilti broliui 
Tomui.
– Labai skani prie kalėdinio kalakuto 
patiekta bulvių košė, – pasakė jis. 
Vėl įsivyrauja tyla. Po metų ateina 
eilė kalbėti broliui Maiklui. 
– Bulvių košėje liko nemažai gabaliu-
kų ir man neskanu.
Dar vienus metus tęsiasi tyla. Per 
kitas Kalėdas atsistoja brolis Paulius 
ir pareiškia:
– Man jau įgriso tie nuolatiniai barniai. 

***
Kirpykloje meistras skuta klientą. Ant 
grindų, šalia jų, sėdi storas katinas ir 
atidžiai seka meistro darbą. Klientas 
sako: 
– Matau, kad pas jus ir katinas mokosi 
iš jūsų. 
– Jis nesimoko, o laukia ausies.

***
Iki Naujųjų metų liko vos kelios „vajė, 
taigi niekas nenupirkta, darbai ne-
padaryti, kur švęsim nesugalvojom“ 
dienos.

Ar žinote, kas būtų įvykę, jei gimusio 
Kristaus lankyti būtų vykusios trys iš-
mintingos moterys, o ne vyrai? Jos būtų 
paklaususios kelio ir atvykusios laiku, 
padėjusios priimti gimdymą, išvaliusios 
tvartelį, pagaminusios troškinį ir atne-
šusios praktiškų dovanų (pavyzdžiui, 
vystyklų).  

***
Kirpėjas, jau keletą kartų įpjovęs 
klientui, mėgina išblaškyti jo dėmesį 
pokalbiais. 
– Ar jūs pas mūsų pirmą kartą? 
– Taip, – ramiai atsako klientas. – Koją 
aš praradau per karą.

***
Šiandien aplankiau savo 96 metų sene-
lę. Labai džiaugiuosi, jog ji sulaukė 40 
kalėdinių atviručių. Tiesa, 22 atvirutes 
atsiuntė jos draugė, kuri serga Alzhei-
meriu.

***
Parduotuvėje prieš pat Kalėdas iš 
pirkėjų minios išsiveržia labai susijaudi-
nusi moteris, vilkinti tik žaliu švarkeliu ir 
kelnaitėmis, ir nuskuba į radinių skyrių:
– Sakykite, ar neradote žalio sijono su 
keturiais už jo besilaikančiais vaikais?

***
– Kalėdoms aš noriu drakono.
– Būk realistė!
– Gerai, noriu vaikino.
– Kokios spalvos nori drakono?
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Naujiena! Nuo šiol savo skelbimus nemokamai talpinkite interneto 
svetainėje www.aidas.us  („Skelbimai“). 

VIP skelbimai yra mokami.

SUPER PASIŪLYMAS!  NEMOKAMAS VIP SKELBIMAS (apie $15) 
su apmokėtu skelbimu laikraštyje! 

Skelbimo kaina viename laikraščio numeryje : $50 cnt. už žodį. Telefono nume-
rį skaičiuokite kaip vieną žodį. Juodai paryškinti ar DIDŽIOSIOMIS raidėmis 

parašyti žodžiai - $60 cnt. už žodį. Norint skelbimą publikuoti keliuose nume-

riuose, gautą sumą padauginkite iš leidinių skaičiaus. Priimame kredito/debeto
korteles. Sumokėti už skelbimą galite čekiu ar money – order išrašytu „Ethnic   

Media“ vardu.Užpildę kuponą (kartu su čekiu ar money – oder ) siųskite adresu:
83 West Main Street, #102, Lake Zurich, IL 60047

Arba faksu: (866)-710-0220

Skelbimai, gauti po trečiadienio 12 v.p.p., 
bus spausdinami kitos savaitės „Aido“ numeryje.

arba elektroniniu paštu: aidas@aidas.us
arba padiktuokite tekstą paskambinę: (877) 459 0909

877 459 0909  Classified  Skelbimai 877 459 0909  Skelbimai  Classified 877 459 0909  Classified  Skelbimai

REIKALINGI
•CDL VAIRUOTOJAI, 50 CT UŽ MYLIĄ

• OWNER OPERATORS
•DISPEČERIS, RUSŲ KALBA -

PRIVALUMAS

2015-2016 METŲ
VOLVO TRUCKS

708-949-0437 • 708-307-8993

Visus CDL
vairuotojus
ir owner operators 
į mūsų draugišką kompaniją.

Visus CDL
vairuotojus
ir owner operators 
į mūsų draugišką kompaniją.

KVIEČIAME!

Skambinti 773 750 5425Skambinti 773 750 5425

Įvairūs bonusai, patyrę 
dispečeriai, ilgos 
mylios vairuotojams, 
geras gross trokų 
savininkams, nauja 
technika, kuro kortelės. 
Dirbam su dry vans. 

• CDL vairuotojai 

•Troku savininkai

Nedidelei kompanijai reikalingi:

Tel.(708) 955-2470

Dirbame su Reefers ir Dry vans
Kompanija turi gerus Safety Records

Sąžiningas aptarnavimas

- atlyginimas 45c-55c

Nedidelei kompanijai reikalingi CDL 
vairuotojai - 45c-55c, trokų savinin-
kai. Dirbame su Reefers ir Dry vans. 
Tel. (708)955-2470

Į rusiškos internetinės televizijos 
kompaniją kviečiami jauni, energin-
gi ir komunikabilūs darbuotojai re-
klaminių akcijų pravedimui. Kreiptis 
telefonu +1(888)767-8199

Reikalingas trokų ir treilerių saugu-
mo inspektorius. Apmokome. Būtina 
turėti galiojantį vairuotojo pažymėji-
mą. Dieninės pamainos. Čikaga. Tel. 
(630)204-0502

Reikalingi trokų/treilerių mechanikai 
su savo įrankiais. Apmokamos atos-
togos, šventinės dienos, uniformos, 
galimas viršvalandžių apmokėjimas. 
Dieninės pamainos. Chicago, IL-I55 
& Ashland. Tel. (630)204-0502

Nekilnojamojo turto ir paskolų kom-
panija įdarbina agentus ir loan origi-
nators. Puikios uždarbio galimybės, 
lankstus darbo grafikas, efektyvi pa-
galba ir bendradarbiavimas. Kreiptis 
tel. (630)202-6867, (630)696-7746.

Reikalingi CDL vairuotojai, ow-
ner operators. Tel. (847)219-3258, 
(224)730-0765

Statybų kompanijai reikalingas dar-
buotojas namų vidaus darbams. 
Kreiptis tel: (630)660-7861.

Reikalingas CDL vairuotojas su 
patirtimi vietiniams ir Midwest 
reisams, iki 200-250 mylių nuo 
Čikagos. $20/hr,  Monday-
Friday. Penktadieniai ir savait-
galiai namie. Volvo vilkikas, 10 
bėgių, dry van kroviniai, parka-
vimas Woodridge. Skambinti 
(708)247-2472

Reikalingi owner operators 
vietiniams ir Midwest reisams. 
5-6 dienos, penktadieniai visa-
da namuose, dry van kroviniai, 
parkavimas Bolingbrook, IL. 
Skambinkite (847)401-4797, 
Kęstas

International Day Care Center 
vaikučių vis daugėja, todėl ieško-
me dar vienos nuostabios, ener-
gingos, atsakingos ir vaikučius 
mylinčios asistentės ar moky-
tojos. Yra tam tikri reikalavimai. 
Reikalingas legalumas. Kreiptis:  
internationaldaycenter@gmail.com

Autoservisui Orland Park reikalingi 
mechanikai. Tel. (773)544-5550

Reikalingas patyręs dispečeris ir CDL 
vairuotojai transporto kompanijai 
Bolingbrook. Tel. (847)219-3258

Reikalingi labai gerai mokantys an-
glų kalbą ir atidūs biuro darbuoto-
jai. Reziumė prašome siųsti adresu  
repairs.estimates.etc@gmail.com

Krovikas perkraustymams. Tel. 
(708)275-1306

Reika l ingas  e lektr ikas .  Te l . 
(847)341-4559

Reikalingos kirpėjos Bensenville. 
Pageidautina, su savo klientais. 
Tel. (773)459-7166

Property preservation and repair 
company is looking for the offi-
ce help with order preparation 
and processing. Experience is pre-
ferred, but not necessary. Good 
pay. Please send your resume to:  
preservrehab@gmail.com

Reikalingi parketo klojėjas ir pagalbi-
nis. Kreiptis tel. (708)301-6899 arba 
(708)655-2371

Šiauriniame priemiestyje įsikūrusi 
transporto kompanija ieško CDL A 
klasės vairuotojų ir owner operators. 
Tel. (773)407-7532, (773)370-7647

Reikalingi CDL vairuotojai, ow-
ner-operators. Nauja techni-
ka. Reikalingas mechanikas.  
(708)717-0133, (708)227-7798

Reikalingi vietiniai ir CDL vairuoto-
jai darbui su dry vans/reefers. Tel. 
(815)575-5559 ir (773)844-9993

Nekilnojamojo turto kompanija ieško 
administratorės nepilnai darbo savai-
tei. Reikalinga anglų kalba, automo-
bilis, patirtis su nekilnojamuoju turtu 
ir darbo kompiuteriu įgūdžiai. Kreiptis 
tel. (630)325-4410

Reikalingas lengvųjų automobi-
lių mechanikas su patirtimi. Darbas 
Homer Glen. Tel. (708)655-2371, 
(708)301-6899

GREAT RESPECT, BENEFITS & 
FLEXIBLE HOURS. We are a fast gro-
wing , privately owned dental office 
in Downers Grove, seeking talented & 
enthusiastic front desk associates to 
join us in a great deal of fun ! There are 
huge opportunities for advancement 
for everyone on our team & because 
of our unique bonus system & promo-
tion policy .. your income potential is 
essentially limit less ! -Fast Growing , 
Top Quality , Privately Owned Office 
-Huge Opportunity for Advancement 
-Limitless Income Potential -Enjoyable, 
Respectful & Professional Environment 
-Newest, Most Advances Instruments 
/Procedures ! -Full Educational Support 
& In Practice Training -For more in-
formation call 1-630-869-1146. Your 
role will be vitally important to keeping 
our practice running smoothly and 
maintaining our valued patients in 
the highest level of dental health . As 
you are excited by this opportunity , 
we look forward to hearing from you!

www.arkaexpress.com
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ieško CDL A klasės
vairuotojų

ir owner operators

Šiauriniame
priemiestyje

įsikūrusi
transporto
kompanija 

Apmokame

visas mylias! 

Puikus atlyginimas, tiesioginis pavedimas 
kiekvieną penktadienį, savaitgaliai 
namuose, priedai už saugumą, apmokame 
sustojimus ir užlaikymus.

Parduodame trokus 
(taip pat - išsimokėtinai), 

padedame su finansavimu. 

773-407-7532
773-370-7647

Reikalingi CDL vairuotojai, su pa-
tirtimi arba be patirties, apmo-
kome. Reisai į vakarus, 50-55 ct. 
už mylią. Tel. (630)863-0894, 
(773)799-7405

Reikalingas biuro darbuotojas. 
Mokėti rusų, anglų ir lietuvių 
kalbas. Reikalingi darbo kom-
piuteriu įgūdžiai, komunikabi-
lumas.  Geras atlyginimas. Tel. 
(847)372-2223, palikite žinutę

Food Depot International kompani-
jai, esančiai Lake Zurich priemiestyje, 
nuolatiniam darbui pilnu etatu reika-
lingas vairuotojas užsakymų ižvežio-
jimui į maisto produktų parduotuves 
kompanijos sunkvežimiu. Skambinti 
tel. (847)719-2800

Ieškome darbuotojų darbui biure, pri-
žiūrinčiame banko nusavintus namus. 
Kreiptis acss2016@yahoo.com

Reikalingos moterys namų valy-
mo darbams. Tel. (331)431-9498

Reikalingi atsakingi CDL vietiniai vai-
ruotojai. Ilgos valandos, geras atlygi-
nimas. Skambinkite (708)846-4770, 
Alex

Priimam owner operatorius. 90 % 
gross, galimybė pačiam rinktis kro-
vinius. Esame 100 % O/O kompa-
nija. Skambinkite (630)864-1182

Reikalingi CDL vairuotojai, vietiniai 
vairuotojai ir vilkikų savininkai. Geros 
darbo sąlygos, apmokamos visos my-
lios!  Tel. (773)931-3744

Reikalingi patyrę CDL vairuotojai 
vietiniams ir tolimiems reisams. Tel. 
(708)759-5930

Ko m p a n i j a i  r e i k a l i n g a s 
R E K L A M O S  A G E N T A S . 
Reikalavimai: anglų kalba, or-
ganizuotumas, geri bendravi-
mo įgūdžiai, draugiškumas, au-
tomobilis. Rusų bei lietuvių kal-
bų mokėjimas – privalumas. Tel. 
(847)272-9222

Stabili statybų įmonė pri-
ims į komandą darbuotojus. 
Uždarbis priklauso nuo patirties. 
Skambinkite tel. (847)461-9161

Transporto kompanijai reikalin-
gas dispečeris su patirtimi. Tel.  
(708)974-4545 ext. 406

Draudimo kompanija siūlo dar-
bą naujiems agentams. Skambinti 
tel. (847)668-2066, Robertas

Draudimo brokerių kompanija 
ieško kandidatų agento/brokerio 
asistento pareigoms. Darbas biu-
re, pilna darbo diena. Būtina ge-
rai mokėti anglų ir lietuvių kalbas, 
mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti  
darbo biure partirties. Kandidatų 
prašome siųsti rezumė adresu  
career@insurhaus.com

Turizmo kompanijai reikalingi 
patyrę turizmo agentai. Būtinos 
anglų kalbos žinios, pageidau-
tina mokėti lietuvių ir ukrai-
niečių kalbas. Skambinti tel. 
(847)350-9545

Nedid elei  trokų kompani jai 
Bolingbrook reikalingas safety dar-
buotojas (-a). Tel. (847)219-3258, 
(224)730-0765

Transporto įmonė, įsikūrusi pietinėje 
Čikagoje, ieško darbuotojo (-os) valy-
mo darbams. Ofiso, sunkvežimių vi-
daus valymas. Darbas 5 dienas, 40 val. 
per savaitę. Tel.(630)303-8961

Skubiai reikalingas CDL vairuoto-
jas su mažiausiai 3 metų patirti-
mi vietiniams ir Midwest reisams!! 
Iki 300 mylių nuo Čikagos, $0.55-
$0.85 už mylią. Darbas pradeda-
mas pirmadienį (galima ir sekma-
dienį vakare), baigiamas penkta-
dienį (yra galimybė namo grįž-
ti ir vidury savaitės). 2015 metų 
FREIGHTLINER CASCADIA arba 
senesnis VOLVO vilkikas, 10 
bėgių mechaninės pavarų dė-
žės, dry van kroviniai, parkavi-
mas Bolingbrook. Skambinkite 
(847)401-4797

Siuvimo fabrikas iš Čikagos ieško 
žmonių, turinčių siuvimo pagal in-
dividualius užsakymus patirties. 
Labai geros darbo sąlygos ir at-
lyginimas. Garantuojamas dar-
bas ištisus metus. Daugiau infor-
macijos telefonu (847)721-4999. 
Maiklas

Reikalingi darbuotojai ukrainietiška-
me restorane Bolingbrook: virtuvės 
padėjėjai, virėjai ir padavėjos. Tel. 
(847)387-9326

Reikalingos darbuotojos namų valy-
mo darbams vakariniuose rajonuose. 
Skambinti (630)969-5500. Prašome 
palikti žinutę angliškai.

Užimtam salonui Orland 
Park reikalinga manikiūrinin-
kė pilnai darbo savaitei. Tel.  
(773)307-4742

Perkraustymo kompanijai reikalin-
gas krovikas ne pilnai darbo dienai. 
Tel. (847)652-7518

Reikalingas darbuotojas saidin-
go darbams. Tel: (630)677-2040

Nedidelei transporto kompani-
jai reikalingi owner operators. Tel. 
(630)717-7367

Nedidelei transporto kompani-
jai reikalingas CDL vairuotojas 
darbui su nauju 2015 VOLVO 
vilkiku (automatinė pavarų 
dėžė). Alyginimas iki 51 ct/my-
lią. Ilgos mylios (no East Coast). 
Tel. (708)945-1426

Reikalingas pagalbininkas statybose. 
Tel. (708)630-1048, Artūras

Efektyviai ir sąžiningai dirbanti trans-
porto kompanija kviečia prisijung-
ti owner operators. Nauja techni-
ka, siunčiame rate confirmations. 
Skambinkite tel. (630)915-2304.

Reikalingi namų remonto darbų 
meistrai. Atlyginimas iki $200 per 
dieną, priklausomai nuo patirties. 
Kreiptis telefonu (708)906-3041

Kompanijai reikalingi vairuoto-
jai išvežioti laikraščius penktadie-
niais. Turėti didelį automobilį. Tel. 
(847)272-9222

Reikalingi CDL vairuotojai ir ow-
ner operators. Tel. (708)949-
0437, (708)307-8993

Trokų kompanijai reikalingas dispe-
čeris su patirtimi. Prašome skam-
binti tel. (815)919-5374 arba 
(630)946-4009
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RoyalPetal

Enrika Karalius

Aukščiausios
klasės floristika

CFD AIFD
Profesionali sertifikuota

floristikos dizainerė

www.royalpetal.com • contact@royalpetal.com
www.alwayswithflowers.com

630-257-0339
188 E Wend St.

Lemont, IL 60439

Apdovanojimais
įvertintos
gėlės visoms progoms
Vestuvinių švenčių
dekoracijos ir puošyba
Verslo ir kiti renginiai 

Kviečiame visus CDL vairuotojus ir 
owner operators į mūsų draugišką 
kompaniją.Įvairūs bonusai, nauja 
technika, kuro kortelės. Dirbam su 
dry vans. Tel. (773)750-5425

Reikalingi patyrę mechanikai, gara-
žo vadybininko padėjėjas ir trans-
porto kompanijos vadybininkas. Tel. 
(630)962-6102, (630)675-9613

Reikalingi CDL vairuotojai reisams 
po JAV ir Kanadą. Full arba Part 
time. Mokame 0.50 už mylią. Tel. 
(773)396-6725

Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo pakeitimams. Didelė patirtis, gera 
anglų kalba, vairuoja. Gali išleisti 
atostogų. Tel. (847)401-2772

Ieškau žmonių priežiūros dar-
bo Northwest suburbs. 16 metų 
patirtis, puiki anglų kalba. Tel. 
(224)410-9239

Galiu išleisti žmonių priežiūros 
darbe gruodžio ir sausio mėnesį. 
Nevairuoju. Tel. (847)637-6219

Padedame įsigyti automobilius 
aukcionuose. Kainos žemesnės nei 
dilerinėse. Padedame su finansavi-
mu. Pasakykite modelį, o mes ra-
sime geriausią kainą. Skambinkite 
(331)472-9258, Vidas

Gerai ir kokybiškai tvarkome ir kei-
čiame stogus Čikagoje ir priemies-
čiuose. Dėl įkainojimo skambinkite 
(708)296-2672

Perkraustome. Išvežame šlamštą. 
Tel. (708)275-1306

Instaliuoju parketą,  atnaujinu laip-
tus. Tel. (773)443-0026.

Filmuoju vestuves, krikštynas, gim-
tadienius ir kitas įsimintinas gyveni-
mo akimirkas. Taip pat perrašau iš 
video juostų į DVD. Tel. (773)470-
3983, (773)742-1096

BALTAS DEŠIMTVIETIS LIMUZINAS 
IR JUODAS KETURVIETIS SUV 
V I S O M S  P R O G O M S .  T E L .  
(312)714-7386, MARIUS

Moving - pigiau nebūna. Tel. 
(773)251-2170, (331)642-5225.

Atėjo laikas pilietybei, pasibai-
gė žalios kortos galiojimo laikas. 
Yra galimybė sutaupyti iki 50% 
valstybinio mokesčio, jeigu turi-
te mažas pajamas. Skambinkite. 
Profesionalus visų migraci-
nių dokumentų pildymas. Tel. 
(708)808-0073

Safety  dokumentac i jos , 
loggbooks tvarkymas nedi-
delėms transporto kompa-
nijoms. Dokumentų paruoši-
mas „New Entrant” ar DOT 
Safety inspekcijoms. Skambinti 
(630)901-2100

DĖMESIO! Vidaus ir lauko da-
žymo darbai, naujos statybos, 
dažymas purškimo būdu (spray 
painting), darome viską, kas su-
siję su dažymu - mes specialis-
tai! Tel. (847)385-8011

DMB SERVICES- remonto dar-
bai. Dažytojai, dailidės, elek-
trikai. Įrengiame rūsius, virtu-
ves, klojame parketą, lamina-
tą, restauruojame senus namus. 
Geriausi specialistai Čikagoje! 
Tel. (847)385-8011

TV ir Internetas! Nemokama įran-
ga ir pristatymas, rusiški bei ame-
rikietiški kanalai. Garantuojame 
profesionalumą ir kokybę. Tel.  
(847)949-0400, (847)809-9666 Jurij

S i ū l o m e  p o i l s į  D o m i n i ko s 
Respublikoje, Meksikoje, Jamaikoje 
ir Karibų salose; upiniai ir jūriniai kru-
izai, kelionės ir aviabilietai po visą pa-
saulį. Mūsų kainos žemesnės nei in-
ternete. Tel. (847)809-0910

Parduodami minkštieji baldai. Pigiai. 
Tel. (224)565-0829

Parduodamas beveik naujas biliardo 
stalas, 7 pėdų, su visais priedais. Kaina 
$350. Tel. (708)309-3300

Gaukite Heating & Air Conditioning 
arba Electrician licenciją tik per 3 mė-
nesius. Nedidelis mokestis už moky-
mus, galima atsiskaityti dalimis bei 
kreditine kortele. Mokykla yra West 
Chicago/Batavia. Tel. (630)202-4932 
(rusų k.), (630)232-3250 (anglų k.), 
www.westchicagohvac.com

Studijuokite JAV! Lankykite 
Intensyvius, Akademinės arba 
Verslo anglų kalbos kursus kom-
piuterinių sistemų institute 
(Computer Systems Institute)! 
CSI turi oficialų leidimą primti 
mokytis laikinai atvykusius į šalį 
asmenis. Mokestis už Intensyvius 
anglų kalbos kursus - tik $1200 
už 10 savaičių! esl.csinow.edu. 
Skambinkite (888)848-1820.

Maironio lituanistinė mokykla kvie-
čia į suaugusiųjų klasę, pradedantiems 
mokytis lietuvių kalbos. Pamokos vyks 
šeštadieniais nuo 9:30am iki 11:30am 
Pasaulio lietuvių centre. Pirmasis užsi-
ėmimas - rugsėjo 17d.  Susidomėjusius 
prašome kreiptis į MLM raštinę tel. 
(630)257-0888 arba rašykite mo-
kyklos direktorei Godai Misiūnienei: 
gmisiuniene@maironis.org

Addison. Banko nusavintas rančos 
stiliaus namas. 3 miegamieji, 2 vo-
nios, dvivietis garažas, įrengtas rūsys. 
Kaina $179,900. Skambinti Kęstui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

Addison. Parduodamas 4 miegamų-
jų, 2 vonių namas. Atviros erdvės iš-
planavimas, erdvi virtuvė, naujai iš-
dažytas, naujas katilas (furnace) ir oro 
kondicionierius. Naujai uždengtas sto-
gas. Didžiulis kiemas, sunroom, patio. 
Kaina $265,000. Skambinti Kęstui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

http://royalpetal.com
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Geriausias spartusis 
interenetas Čikagoje 

nuo
$19.99
per mėnesį

YPATINGOMIS
KAINOMIS!
25Mbs - $29.99
75Mbs - $39.99
Internet + TV - $39.99

+ Įjungiame lietuviškus, rusiškus,
ukrainietiškus TV kanalus!

Greitas užsakymų
priėmimas telefonu -

(847) 816 1644 • (630) 366 1420
Biuro adresas:

5523 N Milwaukee Ave
Chicago, IL 60630

Darbo laikas:
Pirmadieniais - šeštadieniais 10.00- 6.00

Sekmadieniais nedirbame

Bartlett. Short sale. 2 aukštų na-
mas. 3 miegamieji, 2.5 vonios, rū-
sys. Medinės grindys, erdvūs kam-
bariai, nerūdijančio plieno buitinė 
technika. Kaina $245,000. Kaina 
$208,800. Skambinti Kęs t ui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

Broadview. Banko nusavintas 3 
miegamųjų, 1 vonios namas, dali-
nai įrengtas rūsys. Kaina $142,000. 
Skambinti Kęstui, (847)401-4797, 
Goodwill Realty Group.

Burr Ridge. Parduodamas 5 miega-
mųjų, 3 vonių namas. Yra rūsys, at-
naujinta virtuvė ir vonios, perdažy-
tas, stoglangiai šeimos kambaryje, 
pakeltos lubos, 3 židiniai, didžiulis 
kiemas, Hinsdale District 181 mo-
kyklos. Kaina $450,000. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.

Country Club Hills. Banko nusavin-
tas rančos stiliaus namas. 3 miega-
mieji, 2.5 vonios, dvivietis garažas, 
židinys. Kaina $100,000. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.

Darien. Parduodamas 2 miegamųjų, 
1.5 vonios taunhausas per du aukš-
tus su vienviečiu garažu. Pirmame 
aukšte yra laminato grindys, at-
naujinta virtuvė. Kaina $139,500. 
Skambinti Reginai (773)983-4461 
REM

Darien. Parduodamas 2 miega-
mųjų, 2 vonių butas antram aukš-
te. Yra skalbyklė, džiovyklė, vien-
vietis garažas, pastate yra liftas. 
Labai graži aplinka, geras susisie-
kimas. Kaina $149,900. Skambinti 
Reginai (773)983-4461 REM

Darien. Parduodamas 4 miega-
mųjų, 2 vonių, 2.5 garažo namas. 
Naujai  suremontuotas, nauja bui-
tinė technika, nauja virtuvė su gra-
nitiniais stalviršiais, didelis, nau-
jai įrengtas rūsys, privatus kiemas. 
Kaina $299,999. Skambinti Daivai 
Jasmantai, tel. (773)627-4066

DARIENAS.Parduodamas 4miega-
muju,2 voniu su 2 masinu gara-
zu erdvus namas.Visame name yra 
medlens grindys,virtuveje SS bui-
tine technika,neseniai pakeisti lan-
gai.Didelis sklypas aptvertas tvo-
ra.Mazi zemes taksai.Prasoma kai-
na $274,900.Skambinti Reginai 
7739834461 REM

Downers Grove. Parduodamas 2 
miegamųjų, 1 vonios butas su 1 vieta 
požeminiame garaže. Antras aukš-
tas, laminato grindys, atnaujinta 
virtuvė su granito stalviršiais, bute 
yra skalbyklė ir džiovyklė. Maži že-
mės mokesčiai. Asociacijos mokes-
tis dengia visas paslaugas, išskyrus 
elektrą. Kaina $121,900. Skambinti 
Reginai (773)983-4461 REM

Downers Grove. Parduodamas 3 
miegamųjų, 2 vonių dupleksas. 
Yra įrengtas rūsys, medinės grin-
dys. Viduje yra skalbyklė, džiovy-
klė. Yra vienvietis garažas. Geros 
mokyklos ir patogus susisiekimas. 
Kaina $209,000. Skambinti Reginai, 
(773)983-4461

Downers Grove. Parduodamas er-
dvus 1 miegamojo, 1 vonios butas 
pirmame aukšte. Yra vienvietis ga-
ražas. Į asociacijos kainą įeina visi 
mokesčiai, išskyrus elektrą. Kaina 
$69,900. Skambinti Reginai, tel. 
(773)983-4461 REM.

Elgin. Banko nusavintas rančos sti-
liaus namas (apie 2000 kv. pėdų). 
4 miegamieji, 2 vonios. Kaina 
$134,900.  Skambinti Kęstui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

Elk Grove Village. Banko nusavin-
tas jaukus rančos stiliaus namas. 3 
miegamieji, 1 vonia, vienvietis gara-
žas, didelis privatus kiemas, pato-
gus susisiekimas. Kaina $209,900.  
Kaina $208,800. Skambinti Kęstui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

Lake in the Hills. 3 miegamieji, 1 vo-
nia, vienvietis garažas, pilnai atnau-
jinta. $167,000. Skambinkite Albinai 
Van Maer, (630)234-2642

La Grange. Rančos stiliaus namas, 3 
miegamieji, 2 vonios. Namas pilnai 
atnaujintas, nauja virtuvė su grani-
tiniais stalviršiais, nerūdijančio plie-
no buitinė technika, pusryčių ba-
ras, atnaujintos vonios, naujos la-
minato grindys, nauji kilimai mie-
gamuosiuose, naujas stogas ir t.t. 
Kaina $280,000. Skambinti Kęstui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

Lake in the Hills. Namas su dideliu 
privačiu kiemu. 3 miegamieji, 2 vo-
nios, dvivietis garažas. Visiškai re-
novuotas. $178,500. Skambinkite 
Albinai Van Maer, (630)234-2642

Lemont. Gražus namas su nauja 
virtuve, granito stalviršiais, dide-
liu pagrindiniu miegamuoju su sū-
kurine vonia. 5 miegamieji, 2.5 vo-
nios, rūsys, dvivietis garažas. Namas 
pilnai renovuotas. $299,000.  
(630)234-2642 Albina, Bluebird Realty

Lemont. Pasaulio lietuvių centro 
kondominiumas. Parduodamas 2 
miegamųjų, 2 vonių butas. Bute 
yra rūbų skalbyklė ir džiovyklė. 
Skambinkite Linui (630)674-5414

Lemont. PLC kondominiumas. 
Parduodamas 1 miegamojo (3 kam-
barių), 1 vonios butas. $90,000. 
Skambinkite Linui (630)674-5414

Lemontas. Parduodamas 3 miega-
mųjų, 1 vonios, ranch stilio namas. 
Dvieju su puse masinu garazas. SS 
virtuvės prietaisai. Mazi zemes tak-
sai, gera vieta, netoli labai daug par-
duotuviu. Kaina $164,900. Skambinti 
Reginai, (773)983-4461 REM

Lisle. 1 miegamojo, 1 vonios erdvus 
butas. 1 aukštas, pilnai atnaujin-
tas (virtuvė su granitiniais stalvir-
šiais, naujas kilimas miegamajame, 
perdažytas). Komplekse yra basei-
nas, teniso kortai. Four Lakes sub-
division. Kaina $90,000. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.

Lombard. Banko nusavintas namas. 3 
miegamieji, 2 vonios. Kaina $208,800. 
Skambinti Kęstui, (847)401-4797, 
Goodwill Realty Group.

Melrose Park. Banko nusavintas 5 
miegamųjų, 2 vonių namas su ap-
tvertu kiemu. Kaina $164,900. 
Skambinti Kęstui, (847)401-4797, 
Goodwill Realty Group.

Naperville. Modernus namas netoli 
nuo Naperville centro. 3 miegamieji, 
2.5 vonios, dvivietis garažas, pilnai 
įrengtas rūsys su papildomu miega-
muoju. 203 SD. $368,000. Albina 
Van Maer, (630)234-2642

Northlake. Banko nusavintas ran-
čos stiliaus namas, 3 miegamieji, 2 
vonios. Kaina $152,900. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.

Oak Lawn. Parduodamas na-
mas. 3 miegamieji, 2 vonios, dvi-
vietis garažas, aukštos lubos sve-
tainėje, židinys, granitiniai stal-
viršiai,  puikus kiemas. Kaina 
$225,000. Skambinti Lolitai tel. 
(708)612-8573 arba rašyti el. paštu  
Lolita.rasima@yahoo.com
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“Ethnic Media” vardu.

BENDROSIOS SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖS:
 Skelbimo kaina viename laikraščio numeryje: $0.50 už žodį. 
Telefono numerį skaičiuokite kaip vieną žodį.
Juodai paryškinti ar DIDŽIOSIOMIS raidėmis parašyti žodžiai: $0.60 už žodį.
Norint skelbimą publikuoti keliuose numeriuose, gautą sumą padauginkite iš leidinių skaičiaus.
Skelbimai, gauti po trečiadienio 12 v.p.p., bus spausdinami kitos savaitės „Aido“ numeryje.
Sumokėti už skelbimą galite kredito, debeto koretele, čekiu ar money 
– order išrašytu “Ethnic Media” vardu. 

83 West Main Street, #102, Lake Zurich, IL 60047

(877)459-0909
(866)710-0220
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Orland Park. Parduodamas erdvaus 
išplanavimo namas. 4 miegamie-
ji, 3 pilnos vonios, rūsys, dvivietis 
garažas. Maždaug 2600 kvadra-
tinių pėdų. Dalis namo gali būti 
atskirta kitai šeimai gyventi arba 
nuomoti.  Arti prie Metra, preky-
bos centro. Skambinti Lolitai tel.  
(708)612-8573 arba rašyti el. paš-
tu Lolita.rasima@yahoo.com

Parduodame namą Lemonte. 
Svetainė, valgomasis, gražiai įreng-
ta virtuvė, 3 miegamieji, 3 vo-
nios, rašomasis kambarys, skalbi-
mo kambarys, įrengtas rūsys, nau-
jas oro kondicionierius, nauja kros-
nis (furnace), naujas boileris, nau-
jas oro drėkintuvas, elektrostatinis 
filtras, 2-1/2 garažas, didelė tera-
sa, didelis aptvertas kiemas.  Arti 
parduotuvių, PLC, mokyklų, greit-
kelių. Dėl informacijos skambinki-
te Indrei (630)347-8527, el. paš-
tas- indretijunelis@sbcglobal.net

Pavargote nuomotis? Norite paso-
dinti savo medį ir jaukiai gyventi? 
Pagalba “nuo paskolos gavimo iki 
raktų įteikimo”. Nemokamos pa-
slaugos pirkėjams! Tel. (630)234-
2642, Albina Van Maer. Bluebird 
Realty. www.bluebirdrealtor.com

Turite atliekamų pinigų, kuriuos 
norite investuoti į nekilnojamą-
jį turtą? Siūlome naudingiausius 
pirkimo pasiūlymus. Pirkite ir už-
dirbkite! Tel. (630)234-2642, 
Albina Van Maer. Bluebird Realty.  
www.bluebirdrealtor.com

Weathon. 2 miegamųjų, 2 vonių 
puikios būklės kondominiumas. 
Rami gatvė, iš balkono atsive-
ria vaizdas į žalią pievą. Baseinas, 
tenoso kortai. Galima nuomo-
ti. $110,000. Albina Van Maer, 
(630)234-2642

Wheaton. 1 miegamojo, 1 vonios 
butas. Naujai suremontuota vo-
nia, atnaujinta virtuvė su grani-
to stalviršiais ir nerūdijančio plie-
no buitine technika. 1 aukštas. 
Kaina $90,000. Skambinti Kęstui, 
(847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

West Chicago. Parduodamas didelis 
3,000 kv. pėdų namas pačiame West 
Chicago Forest draustinyje.  5 mie-
gamieji, 3.5 vonios, dvivietis garažas. 
Atviras, erdvus namo išplanavimas. 
Naujai suremontuotas, nauja virtuvė 
su granitiniais stalviršiais, nauja buitinė 
technika, naujos vonios, naujai įreng-
tas rūsys (papildomai 1,000 kv. pėdų), 
naujai išdažytas. 0.76 akrų žemės su 
atviru vaizdu į draustinį. Derėtis pasi-
ruošęs savininkas, jau $30,000 nuleis-
ta nuo pirmines kainos!! Dabartinė kai-
na - tik $354,900. Skambinti Daivai 
Jasmantai, tel. (773)627-4066

Willowbrook. Knolls. Parduodamas 1 
miegamojo, 1 vonios butas. Laminato 
grindys. Butas 3 aukšte, yra židinys. 
Komplekse yra 2 baseinai, sporto 
salė. Papildomi mokesčiai - tik elek-
tra. Kaina $94,900. Skambinti Reginai  
(773)983-4461 REM

Willowbrook. Parduodama 3 miega-
mųjų, 2 vonių rančos tipo taunhausas 
antrame aukšte. Yra vienvietis garažas 
ir balkonas. Visame bute yra medinės 
grindys, židinys. Aukštos lubos. Labai 
geras susisiekimas. Kaina $189,900. 
Skambinti Reginai (773)983-4461 REM

Willowbrook. Parduodamas 4 mie-
gamųjų, 4 vonių gražiai sutvarky-
tas namas su pilnai įrengtu rūsiu. 
Kaina $429,000. Skambinti Arturui, 
(630)965-6608, Elite Realty Experts.

Woodridge. Parduodamas 4 miegamų-
jų, 2.5 vonios split level stiliaus gražiai 
sutvarkytas namas. Kaina $279,900. 
Skambinti Arturui, (630)965-6608, 
Elite Realty Experts

Brookfield. Išnuomojamas tvarkingas 
kambarys. Tel. (708)268-1131

Burr Ridge išnuomojamas kambarys 
vyrui. Tel. (708)717-0757

Clarendon Hills. Išnuomojamas 3 mie-
gamųjų, 1.5 vonios butas su vienviečiu 
garažu. Antras aukštas. Centrinis kon-
dicionierius, leidžiama turėti mažą šu-
niuką. Papildomai mokate tik už elek-
trą. Kaina $1450. Skambinti Reginai, 
(773)983-4461
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877 459 0909  Classified  Skelbimai 877 459 0909  Skelbimai  Classified 877 459 0909  Classified  Skelbimai
Darien Išnuomojamas 1 mieg. , 
1vonios butas primate aukšte. 
Papildomai turite mokėti tik už 
elektrą. Kaina $925. Skambinti 
(773)983-4461

Darien. Išnuomojamas 2 miegamų-
jų, 1 vonios butas pirmame aukšte. 
Dideli kambariai, ką tik perdažytas. 
1 metų senumo kilimai. Papildomai 
mokate tik už elektrą. Turi išėjimą 
į lauką. Kaina $1045. Skambinti 
Reginai, (773)983-4461

Darien. Išnuomojamas 2 miegamų-
jų, 2 vonių erdvus butas. Yra cen-
trinis kondicionierius, naujai per-
dažytas. Parkavimo vieta vienam 
automobiliui požeminiame garaže. 
Kaina $1360. Skambinti Reginai, 
(773)983-4461

Downers Grove. Išnuomojamas 2 
miegamųjų, 1 vonios butas su pa-
tio pirmame aukšte. Perdažytas, 
papildomai mokate tik už elektrą. 
Kaina $1650. Skambinti Reginai, 
(773)983-4461

Downers Grove. Išnuomojamas 
kambarys su atskira vonia. Tel.  
(331)472-9258. Pageidautina grįž-
tantiems savaitgaliais.

Išnuomojamas kambarys La Grange 
rajone. Tel. (773)297-2012

Lombard. Išnuomojamas 2003 metų 
statybos 2 mieg., 2 vonių puikios bū-
klės taunhausas su dviviečiu garažu. 
Kaina $2,200. Tel. (630)234-2642, 
Albina Van Maer. Bluebird Realty. 
www.bluebirdrealtor.com

Naperville. Išnuomojama 3 miega-
mųjų, 2 vonių duplex-ranch. Yra vien-
vietis garažas, dekas. Kaina $1650. 
Skambinti (773)983-4461

Nemokamos paslaugos nuomi-
ninkams ir nekilnojamojo tur-
to pirkėjams! Galima nuoma su 
išpirkimu. Naperville, Darien, 
Downers Grove, Lisle, Westmont, 
Lombard, Willowbrook, Lemont, 
Plainfield. Skambinti Albinai 
630-234-2642. Bluebird Realty.  
www. bluebirdrealtor.com

Nuomojami erdvūs atostogų na-
mai Union Pier, Mičigane. Namas 
su šildomu vidaus baseinu, ne-
toli Mičigano ežero paplūdimio. 
Aktyvaus poilsio mėgėjams yra 
privatūs teniso kortai. Patogu iš-
sinuomoti keletui šeimų, yra 4 er-
dvūs miegamieji ir 4 vonios. Patogus 
susisiekimas - tik 1.5 val. nuo 
Čikagos. Ši vila puikiai tiks atšvęs-
ti Jūsų šventes arba tiesiog pabėg-
ti nuo kasdienybės ir pailsėti. Kaina 
nuo $395 už naktį. Rezervacija tel. 
(630)202-6867

Oak Lawn. Išnuomojamas 2 miega-
mųjų, 1 vonios erdvus butas antra-
me aukšte. Kaina $1150. Skambinti 
Tomui, (847)409-4448

ORLAND PARKAS.Isnuomojamas 
2 miegamuju 2 voniu butas su 
viens masinos garazu.Butas pilnai 
atnaujintas,naujos vysnines virtu-
ves spinteles,nauja SS virtuose bu-
tine technika,naujos skalbykle ir 
dziovykle.Visam bute naujos lami-
nato grindys.Kaina $1500.Skambinti 
Reginai 7739834461

Orland Park išnuomojamas kamba-
rys. Tel. (708)645-6556

Pasaulio Lietuvių centre, 14911 
127th St., Lemont IL 60439 išnuo-
mojamos erdvios biuro patalpos. 
Pasiteirauti skambinkite į PLC raštinę  
(630) 257-8787

Willowbrook. Išnuomojamas 2 
miegamųjų, 1 vonios butas. Pirmas 
aukštas, turi patio, SS appliances. 
Komplekse yra baseinas ir clubhouse. 
Mokate tik už elektrą. Kaina $1200. 
Skambinti Reginai (773)983-4461

Simpatiška JAV pilietė ieško 45-55 
metų draugo. Tel. (708)590-9238

Klubas „Ir vėl meilė“ padovanos Jums 
laimę. Tel. (773)338-2735

Amerikos pi l iet is  susipažin-
tų su moterimi vedyboms. Tel. 
(630)670-5903
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7759 West 95th Street
Hickory Hills, IL 60457

Phone: 708-598-1300   Fax: 708-598-1353

7759 West 95th Street
Hickory Hills, IL 60457

Phone: 708-598-1300   Fax: 708-598-1353

Sale Dates: December 21st Thru December 27th, 2016

Dean’s
Whole

Milk

Dean’s
Whole

Milk

Dean’s
Half &
Half

Dean’s
Half &
Half

Fage
Total

Yogurt

Fage
Total

Yogurt

Apollo
Thin #4
Fillo

Dough

Apollo
Thin #4
Fillo

Dough

Eliki
Extra Virgin
Olive Oil

Eliki
Extra Virgin
Olive Oil

Balocco
Lady

Fingers

Balocco
Lady

Fingers

Dei
Fratelli

Tomato
Sauce

Dei
Fratelli

Tomato
Sauce

Apollo
Cheese or
Spinach

Appetizers

Apollo
Cheese or
Spinach

Appetizers
Domino
Sugar
Domino
Sugar

Hot or Mild
Italian

Sausage

Hot or Mild
Italian

Sausage

U.S.D.A.
Choice

Beef
Ground
Chuck

U.S.D.A.
Choice

Beef
Ground
Chuck

U.S. Grade “A”
Fresh

Whole
Chicken

U.S. Grade “A”
Fresh

Whole
Chicken

Washington
Gala

Apples

Washington
Gala

Apples

Krakus
Ham
Krakus
Ham

69¢
Lb.

9999¢¢
Lb.

79¢
Lb.

Fresh
Whole

Mushrooms

Fresh
Whole

Mushrooms
Dry

Onions
Dry

Onions
Yukon Gold

Potatoes
Yukon Gold

Potatoes

99¢

199
1/2 Lb.

$
Krinos

Vlahotiri
Cheese

Krinos
Vlahotiri
Cheese

189
4 Lbs.

$1999
3 Ltr.

$

227979
Lb.

$$779999
Lb.

$$

117979
16 Oz.

$$ 119999
5 Lb.
Bag

$$337979
3 Lb.
Bag

$$

119999
Lb.

$$

3/
8 Oz.

299
Gallon

$ 199
16 Oz.

$

72/$
12 Ct.52/$

500 Gr.

52/$
16 Oz. 189

16 Oz.
$499

1 Kg.
$

Land O Lakes
Butter
Salted or
Unsalted

Land O Lakes
Butter
Salted or
Unsalted

Cuties
California

Clementines

Cuties
California

Clementines

www.95freshmarket.com

