
Europa ruošiasi karui? 

Didžiausias JAV karinės įrangos 
ir pajėgų sutelkimas Europoje per 
kelis dešimtmečius, susidedantis iš 

daugiau nei 3 000 Amerikos karių bei 
tankų ir šarvuočių, ketvirtadienį 

pasiekė Lenkiją, kaip dalis kadenciją 
baigiančio Jungtinių Valstijų 
prezidento Baracko Obamos 

administracijos bandymo nuraminti 
NATO sąjungininkes, būgštaujančias 

dėl agresyvios Rusijos pozicijos.

„Ne procesai, o asmenybės 
kuria šalies gyvenimą“

Per 26-erius nepriklausomybės 
metus apie ryškiausią visos švietimo 
sistemos pralaimėjimą, apie švietimo 

krizę ir jos spragas kalbamės su 
žinomu Lietuvos pedagogu Vytautu 
Toleikiu, kuris galėtų būti puikiu 
pavyzdžiu kiekvienam mokytojui.
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Sausio 8 dieną patriotiški ir šalčio ne-
pabūgę lietuviai susirinko Sausio 13 mi-
nėjimo bėgime/ėjime, o dabar Silvijos 
Basijokaitės daryta jų nuotrauka puo-
šia mūsų laikraštį. Šia ypatinga ir svar-
bia proga kviečiame lietuvių organizaci-
jas, lituanistines mokyklas, kitas lietuviškas 

įstaigas bei visus geros valios žmones pa-
minėti prieš dvidešimt šešerius metus pa-
siektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir 
prisijungti prie dar vienos pilietinės ini-
ciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ši, 
jau dešimtą kartą organizuojama, inicia-
tyva kviečia viso pasaulio lietuvius, kad ir 

kur būtumėme, kur begyventume, languo-
se uždegti vienybės ir atminimo žvakutes. 
Sausio 13-osios minėjimas yra puiki pro-
ga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasau-
liui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasi-
ruošę apginti iškovotą laisvę. Plačiau apie 
šią pilietinę akciją skaitykite 34 puslapyje. 

www.atlanticexpresscorp.com
www.arkaexpress.com
www.aidas.us


JAV išrinktasis prezidentas Donaldas 
Trumpas trečiadienį surengė pirmąją 
spaudos konferenciją po savo perga-
lės lapkričio 8-ąją vykusiuose prezi-
dento rinkimuose. Štai pagrindiniai 
jos akcentai. 

Pranešimai apie galimus jo ryšius 
su Rusija – „netikri“. D.Trumpas 
trečiadienį pirmąkart pripažino, kad 
į Demokratų partijos kompiuterius įsi-
laužė rusų programišiai, tačiau panei-
gė pranešimus, kad jo rinkimų kampa-
nijos atstovai neva palaikė artimus ry-
šius su Maskva. „Tai suklastotos žinios. 
Netikri dalykai. To nebuvo“, - sakė jis. 

Rusija negali turėti kompromi-
tuojančio vaizdo įrašo. Kalbas, kad 
Rusijos tarnybos yra sukaupusios 
smarkiai jį kompromituojančios in-
formacijos, jis taip pat paneigė: „Esu 
itin atsargus... Rusijoje buvau prieš ke-
lerius metus per „Mis Visatos“ kon-
kursą, kuris praėjo labai gerai. Ir dau-
geliui žmonių sakiau: „Būkit atsargūs, 
juk nenorit pamatyti savęs per televi-
zorių. Čia visur kameros.““ Tada, grei-
čiausiai norėdamas paneigti ataskaito-
je minimus neva nufilmuotus įrašus su 
prostitutėmis, jis pasakė jaučiantis li-
guistą baimę susitepti arba užsikrės-
ti: „Taip pat esu tikras mizofobas, pa-
tikėkit manim.“ 

„Pagarba“ Putinui. Tuo tar-
pu Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas užsitarnavo D.Trumpo pa-
garbą už tai, kad paneigė esąs kaip 
nors susijęs su skandalinga ataskaita. 
„Žinote, prezidentas Putinas ir Rusija 
šiandien paskelbė pranešimą, kad šios 
netikros naujienos išties yra netikros. 

Jie sakė, kad to tikrai niekada nebu-
vo... Gerbiu, kad jie taip pasakė“, – pa-
reiškė jis. 

Panieka JAV žvalgybai ir žiniasklai-
dai. Pirmasis antradienį pranešęs, kad 
žvalgybos vadovai praeitą savaitę bū-
simajam 45-ajam JAV prezidentui pa-
teikė dviejų puslapių apimties ataskaitą 
apie potencialiai kompromituojančią 
medžiagą, jau kelis mėnesius gvilde-
namą Vašingtone, buvo kanalas CNN. 
Pirmąją kritikos strėlę D.Trumpas pa-
leido žvalgybai: „Manau, didelė gėda, 
kad žvalgybos agentūros leido pasiro-
dyti tokiai informacijai, kuri yra neti-
kra ir suklastota. Sakau, kad taip pa-
daryti galėjo tik nacistinė Vokietija.“ 
Jis atvirai liejo įniršį ant CNN kores-
pondento ir pareiškė jam: „Skelbiate 
netikras naujienas.“ Visgi pikčiausius 
žodžius išrinktasis prezidentas nukrei-
pė prieš tinklalapį „Buzzfeed“, paskel-
busį 35 puslapių apimties dokumentą, 
kuriame pateikiamas D.Trumpui gali-
mai neparankios informacijos sąvadas. 

Pokyčiai Trumpo verslo imperi-
joje. Vos paaiškėjus rinkimų rezulta-
tams, imta spėlioti, kaip D.Trumpas 
pasielgs su savo nekilnojamojo turto 
verslo imperija. Trečiadienį jis patei-
kė konkretų atsakymą: nurodė pasi-
rašęs dokumentus dėl visiško kontro-
lės perdavimo savo sūnums Donaldui 
jaunesniajam ir Ericui, prieš užleisda-
mas tribūną savo advokatei, kuri pa-
pasakojo apie būsimą D.Trumpo vers-
lo grupės „Trump Organization“ struk-
tūrą. Tokie veiksmai „atskirs išrinktą-
jį prezidentą D.Trumpą nuo „Trump 
Organization“, sakė respublikono 

kompanijos teisininkė Sheri Dillon. 
Pasak jos, verslo imperija nesiims jo-
kių užsienio sandorių, kol jis bus šalies 
vadovu. D.Trumpas, kaip pagrindinis 
akcininkas, gaus tik metinę ataskaitą 
apie įmonės veiklą. Tačiau, Vyriausybės 
etikos biuro teigimu, tokio plano ne-
galima vadinti pilnu turto perdavimu.  

Įspėjimas sūnums. D.Trumpo sū-
nums, perimsiantiems kompaniją, teks 
sunkus uždavinys visiškai atriboti tėvą 
nuo 20 šalių įsikūrusio viešbučių, biu-
rų, gyvenamųjų namų ir golfo klubų 
tinklo. D.Trumpas įspėjo, kad savo 
kadencijos pabaigoje galįs panaudo-
ti savo žymiąją frazę iš realybės šou 
„Mokinys“ (The Apprentice): „Jei jie 
blogai dirbs, pasakysiu: „Tu atleistas.“ 

Vienaip ar kitaip, Meksika sumo-
kės. Per savo spaudos konferenciją 
D.Trumpas taip pat pažadėjo įgyven-
dinti per kampaniją paskelbtą planą 
pastatyti sieną ties pietiniu JAV pasie-
niu. Jo teigimu, Meksika galiausiai su-
mokės už jos statybas. „Pradėsime sta-
tybas... O Meksika kokiu nors būdu – 
o jų yra daug ir įvairių – tai apmokės“, 
– pareiškė jis. Išrinktasis prezidentas 

taipogi pažadėjo, kad po inauguraci-
jos sausio 20-ąją imsis kurti daugy-
bę darbo vietų. „Kursime darbo vie-
tas. Sakiau, kad būsiu geriausiu dar-
bo vietų kūrėju, kokį tik yra sukūręs 
Dievas“, – sakė jis. 

Farmacijos kompanijų pažaboji-
mas. D.Trumpui apkaltinus farmaci-
ninkus dirbtiniu kainų kėlimu ir vers-
lo perkėlimu į užsienį, šių kompanijų 
akcijų kursai krito. Ta pramonė „lie-
ka nenubausta... Jie tiekia mums vais-
tus, bet jų čia dažniausiai negamina“, 
sakė jis. 

Paskelbtas kandidatas į Veteranų 
administracijos vadovo postą. 
Galiausiai D.Trumpas paskelbė kan-
didatą į vieną iš paskutinių laisvų liku-
sių postų jo administracijoje. Didelės, 
politiškai jautrios Veteranų adminis-
tracijos vadovu turėtų tapti dabartinis 
šios organizacijos sekretoriaus pava-
duotojas sveikatos klausimais dakta-
ras Davidas Shulkinas. Pasak išrinkto-
jo prezidento, prieš priimant šį spren-
dimą, „buvo kalbėtasi mažiausiai su 
100 žmonių“.
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SE EXPRESS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51
CDL VAIRUOTOJAI, OWNER OPERATORS  . 66-67
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
KELIONĖS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
PELICAN TRAVEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
PRESTIGE TRAVEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
SKY TRIP, ADAM VACATIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
DOLERIS .COM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
RESTORANAI/LAISVALAIKIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
DAO RESTORANAS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
RENGINIAI, SPEKTAKLIAI, KONCERTAI 49, 60-63
SUSHI CITY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

www.aidas.usKviečiame aplankyti mūsų 
interneto svetainę adresu www.facebook.com/www.aidas.us/

Donaldas Trumpas
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Skambinkite į Lietuvą
vos už 4.5 cento
per minutę (landlines)
ir 7 centus per minutę (cell)

877-338-1545
Icall P.O.Box 1006, Lake Zurich, IL 60047-01006

Customer Service

Klausau.com

• Jokio sujungimo mokesčio • Pokalbių kaina sekundžių tikslumu
• Automatinis sąskaitos papildymas • Itin taupus pasirinkimas • Kokybiškas ryšys

Specialus pasiūlymas
naujiems klientams.
Susikurkite paskyrą, 
papildykite ją $10
ir gaukite $5 registracijos priedą.

Specialus pasiūlymas 
mūsų klientams. 
Prakalbėkite $10 
ir atgaukite vieną dolerį!

Kad galėtumėte naudotis šiomis paslaugomis, 
jums reikia užsiregistruoti ir susikurti 
Klausau.com paskyrą. Registracija nemokama – 
mokate tik už prakalbėtą laiką. Užsiregistruoti 
galite internetu www.klausau.com arba 
nemokamu klientų aptarnavimo telefonu 
877-338-1545. Norėdami skambinti pigiais 
Klausau.com tarifais, paprasčiausiai 
paskambinkite bendruoju telefonu 
888-383-8974, o sistema jums automatiškai 
perskambins (per mažiau nei 45 sekundes) 
atliks sujungimą. 

www.klausau.com
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Pirmadienį Ilinojaus įstatymų leidėjai su-
grįžo į sostinę dviem likusioms darbo die-
noms iki trečiadienio, kai prasideda naujoji 
parlamento sesija. Praėjusią savaitę sužibė-
jo nedidelė viltis, kai gubernatorius Bruce’as 
Rauneris užsiminė, kad Senatą kontroliuo-
jantys demokratai derėjosi su savo respu-
blikonais kolegomis, siekdami susitarti dėl 
pirmojo metinio biudžeto nuo pat to laiko, 
kai prieš dvejus metus Rauneris buvo pri-
saikdintas gubernatoriumi. Pats gubernato-
rius sakė neturįs jokių šio susitarimo deta-
lių ir perspėjo, kad derybos toli gražu nėra 
užbaigtos.

„Derybos vis dar vyksta, derinamos įvai-
rios detalės, kuriami nutarimai, tačiau mane 
šis procesas jau džiugina, – sakė jis žurnalis-
tams susitikime Karbondeile. – Aš esu op-
timistiškai nusiteikęs ir viliuosi, jog demo-
kratai ir respublikonai ir toliau geranoriškai 
derėsis, kad atrastų tinkamų būdų ir tinka-
mų pakeitimų, reikalingų pataisyti mūsų vi-
siškai neveikiančią sistemą, kad ji ir vėl pui-
kiai funkcionuotų.“ 

Rauneris iki šiol laikėsi pozicijos, kad būti-
na įvesti visą eilę verslui palankių, profesinių 
sąjungų galią apribojančių pakeitimų įstaty-
muose, o taip pat įšaldyti vietos nuosavybės 
mokesčius, kad šie nebegalėtų būti keliami, 
bei apriboti politikų galią. Tačiau demokratai 
atkakliai tikino, kad šiems klausimams dis-
kusijose dėl valstijos biudžeto yra ne vieta. 

Štai keletas pagrindinių skaičių, kurie ak-
tualūs šiuose debatuose dėl biudžeto: 

• $11 milijardų: Tai mažiausiai 60 dienų 
praterminuotų neapmokėtų sąskaitų valstijos 
prekių ir paslaugų tiekėjams suma, užfiksuo-
ta praėjusį penktadienį. Nacionalinės valsti-
jų biudžetų pareigūnų asociacijos duomeni-
mis, ši suma yra didesnė nei 30 šalies valstijų 
planuojamos bendrosios šių metų pajamos ir 
didesnė, nei numatytos Aliaskos, Montanos, 
Naujojo Hampšyro, Šiaurės Dakotos, Pietų 
Dakotos, Vermonto ir Vajomingo pajamos iš 
surenkamų mokesčių drauge sudėjus. 

• $5,3 milijardo: Pasak Gubernatoriaus 
valdymo ir biudžeto administracijos duome-
nų, toks yra prognozuojamas biudžeto de-
ficitas birželio 30 dienai, jei niekas ir toliau 
nesikeis. Tai sudaro daugiau nei 13 procen-
tų visų šiems fiskaliniams metams valstijos 
numatomų išlaidų. Tai taip pat yra praktiš-
kai tokia pat suma, kokią Arkanzaso valstija 

planuoja surinkti į biudžetą per visus me-
tus. Gubernatoriaus biudžeto administracija 
taip pat prognozuoja, kad, nesiimant veiks-
mų, 2018 metų birželį biudžeto deficitas jau 
sieks $7 milijardus, arba 18 procentų visų 
valstijos išlaidų. 

• $1,7 milijono: Tai suma, kurią į savo 
biudžetus praėjusių metų rudenį gavo kri-
zių centrai prievartos aukoms, kai Rauneris 
ir demokratai įstatymų leidėjai susitarė dėl 
laikinojo šešių mėnesių trukmės biudžeto, 
kurio galiojimas baigėsi gruodžio 31 dieną, 
sako vykdančioji Ilinojaus koalicijos prieš 
seksualinį smurtą direktorė Polly Poskin. 
Kitos skirtos lėšos nukeliavo ankstesnių 
metų sąskaitas, o lėšų likutis sudaro maž-
daug ketvirtadalį sumos, reikalingos metinei 
29 centrų visoje valstijoje veiklai, tad centrų 
klientai ilgiau laukia konsultacijų, o nuola-
tiniai etatų mažinimai reiškia, kad profesio-
nalūs darbuotojai dar turi papildomai dirb-
ti ir įvairų administracinį darbą.   

• $0: Tokia suma (ir vėl) teko Finansinės 
paramos programai, kuri padeda studentams 
iš mažas pajamas gaunančių šeimų lanky-
ti koledžą. Laikinasis biudžetas buvo sutei-
kęs $321 milijoną 107 000 stipendijų, tačiau 
tai reiškė, kad 162 000 kriterijus atitinkan-
čių studentų liko be jokios finansinės para-
mos. Kalbant apie šio pavasario semestrą, 
neužtikrintumas dėl biudžeto ir vėl verčia 
universitetus padengti studentų mokymo-
si išlaidas, viliantis, kad valstija šias išlaidas 
vėliau kompensuos arba kad patys studentai 
ieškos alternatyvų, pavyzdžiui, pasilikti na-
muose vietoj to, kad registruotųsi į paskai-
tas. Ilinojaus paramos studentams komisi-
jos gruodžio mėnesio apklausa parodė, kad 
daugiau nei pusė apklaustų Finansinės para-
mos programos kriterijus atitinkančių stu-
dentų sakė, kad neaiškumas dėl finansavimo 
neigiamai paveikė jų studijų planus. 

• 1 milijonas: Tiek žmonių nuo praėjusios 
vasaros neteko „United Way“ socialinių pas-
laugų agentūrų teikiamų paslaugų, įskaitant 
psichikos sveikatos priežiūrą, priklausomy-
bių gydymą, paslaugas nukentėjusiems nuo 
smurto artimoje aplinkoje ir ŽIV prevenci-
ją. „The United Way of Illinois“ pranešė, kad 
91 procentas visų jos kuruojamų vietinių or-
ganizacijų sumažino savo teikiamų paslau-
gų skaičių arba apimtis.

Aidas.us informacinė tarnyba

Ko laukti iš teisingumo 
departamento ataskaitos

Teisingumo departamentas šiandien, penk-
tadienį, turėtų paskelbti metus vykdyto 
Čikagos policijos departamento konstitu-
cinių pažeidimų tyrimo išvadas, išsiaiški-
no „Chicago Sun-Times“.

Laikraščio šaltinių teigimu, mažai tikėti-
na, kad Teisingumo departamento ataskai-
tą seks tikslus ir pasirašytas susitarimo de-
kretas – konflikto išsprendimo susitarimas 
tarp dviejų šalių, be kaltės ar atsakomybės 
pripažinimo, kuriame būtų aiškiai išdėstyti 
įpareigojimai, kokius pakeitimus privaloma 
padaryti policijos darbo sistemoje. 

Greičiausiai vietoj jo bus pateiktas „prin-
cipinis susitarimas“, kurį reikės pasirašyti 
miestui ir federaliniams agentams. Toks su-
sitarimas, suformuotas su bendruomenės in-
dėliu, sukurtų su federalinio teismo priežiū-
ra vykdomą kelią pirmyn, sprendžiant fede-
ralinių pareigūnų išvadose pateiktas proble-
mas ar rūpesčius. 

Buvęs Čikagos policijos vadas Garry 
McCarthy, paklaustas apie būsimas 
Teisingumo departamento išvadas, tikino 
esąs „nusivylęs“, kad metus miesto polici-
jos departamento praktikas tyrę federaliniai 
agentai nė karto nesikalbėjo su juo. 

„Aš nė karto nebuvau kalbinamas, ma-
nęs nebuvo nieko klausiama, tad dėl to, kas 
gali būti įtraukta į Teisingumo departamen-
to ataskaitą, aš galiu tik spėlioti, remdama-
sis tuo, ką mačiau kituose miestuose“, – sakė 
McCarthy. 

Manoma, kad penktadienio pranešime 
taip pat dalyvaus ir generalinė prokuro-
rė Loretta Lynch, lygiai taip pat, kaip 2015 
metų gruodį, kai Teisingumo departamento 
Pilietinių teisių poskyris pranešė apie pra-
dedamą tyrimą. Šis pranešimas nuskambė-
jo netrukus po paviešinto vaizdo įrašo su 
policijos automobilio kameros įamžintu 
Laquano McDonaldo nužudymu, kai me-
ras Rahmas Emanuelis atleido Čikagos po-
licijos vadą Garry McCarthy, po daugiau nei 
ketverių metų šiame poste. 

Federaliniai agentai skuba užbaigti savo 
atliekamą Čikagos policijos departamen-
to tyrimą iki sausio 20-osios, kai preziden-
tas Barackas Obama perduos Baltųjų rūmų 
raktus išrinktajam prezidentui Donaldui 
Trumpui. 

Policijos profesinės sąjungos prezidentas 
Deanas Angelo sakė būtų labai nustebin-
tas ir smarkiai nusivylęs, jei meras Rahmas 
Emanuelis nuspręstų pasirašyti „principinį 
susitarimą“ su Teisingumo departamentu dėl 
bet kokių derybų, prieš tai, kai bus išviešin-
tos federalinio tyrimo išvados. 

„Niekas neturėtų su niekuo sutikti, – sakė 
Angelo, komentuodamas derybas tarp mies-
to atstovų ir federalinių pareigūnų. – Šioje 
stadijoje tai tėra jų tyrimas ir jų išvadų atas-
kaita. Tai nėra įgaliojimas ar įpareigojimas. 

Kol nėra oficialių išvadų, nereikia skubėti 
sutikti su nežinomais dalykais. O gal mies-
tui jau tie dalykai žinomi? Jei taip, kodėl 
to nežino niekas kitas? Kur skaidrumas ir 
profesionalumas, kurio taip reikia? Nieko 
nesuprantu.“ 

Emanuelio administracijos darbuotojai at-
sisakė komentuoti, kada pasirodys federali-
nio tyrimo ataskaita, jau nekalbant apie tai, 
kas joje galėtų būti. 

Nors miesto taryba kelis mėnesius glau-
džiai bendradarbiavo su Teisingumo depar-
tamentu, mero patarėjai buvo prisaikdin-
ti procesą laikyti paslaptyje. Emanuelis da-
bar mažiausiai norėtų supykdyti Teisingumo 
departamento komandą, kurią sudaro pro-
fesionalūs ekspertai, savo pareigose liksian-
tys ir prie naujosios Trumpo administraci-
jos, kai tuo tarpu visi politiniai darbuoto-
jai bus pakeisti. 

Tuo tarpu Angelo sako, kad prezidentų pa-
sikeitimas kaip tik yra dar viena priežastis, 
dėl kurios miesto taryba turėtų nuspausti 
stabdžius. Tikimasi, kad Trumpo Baltieji 
rūmai bus draugiškesni eiliniams polici-
jos departamentams. Trumpo pasirinkta-
sis Generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas 
kritiškai atsiliepia apie susitarimo dekretus 
ir apie juos skeptiškai atsiliepė ir jo kandida-
tūros tvirtinimo svarstyme praėjusią savaitę. 

„Viena administracija baigia darbą, kita ad-
ministracija darbą pradeda, – sako Angelo. 
– Jos labai skirtingai vertina policijos vai-
dmenį urbanistinėse Amerikos teritorijo-
se. Nemanau, kad geras sprendimas būtų 
sutikti su bet kokiais pasiūlytais įsipareigo-
jimais. Mes to iš miesto ar iš departamento 
tikrai nesitikime. Bet mes ne visada gauna-
me, ko tikimės.“ 

Penktadieninis pranešimas turėtų sekti su-
planuotą Lorettos Lynch rytinį pasirodymą 
Baltimorėje, kur ji pranešė apie susitarimo 
dekretą su šiuo miestu. Federaliniai agentai 
prieš penkis mėnesius priėmė principinį su-
sitarimą su Baltimore dėl bendradarbiavi-
mo priimant susitarimo dekretą, kai po at-
likti tyrimo paaiškėjo, kad Baltimorės poli-
cijos pareigūnai sistemiškai daro žmogaus 
teisių pažeidimus.

Aidas.us informacinė tarnyba
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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)

Užsakymai
priimami telefonu:847-777-1771 

400 West Dundee, Buffalo Grove - Village Plaza
Darbo laikas: pirmadienį - penktadienį nuo 10 am iki 7 pm,

šeštadienį - sekmadienį nuo 10 am iki 5 pm.

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)!

MAŽAI SŪDYTI JUODIEJI IR
RAUDONIEJI IKRAI DIDMENINĖMIS

KAINOMIS VISIEMS SKONIAMS
IR BET KOKIAM BIUDŽETUI!

DAUGIAU NEI 20 RŪŠIŲ! 

MAŽAI SŪDYTI JUODIEJI IR
RAUDONIEJI IKRAI DIDMENINĖMIS

KAINOMIS VISIEMS SKONIAMS
IR BET KOKIAM BIUDŽETUI!

DAUGIAU NEI 20 RŪŠIŲ! 

JUODIEJI IKRAIJUODIEJI IKRAI

RAUDONIEJI IKRAIRAUDONIEJI IKRAI

PREKYBOS BAZĖ „DANIEL’S CAVIAR“ NAUJUOSIUS METUS PRADEDA SU NAUJAIS PASIŪLYMAIS! PREKYBOS BAZĖ „DANIEL’S CAVIAR“ NAUJUOSIUS METUS PRADEDA SU NAUJAIS PASIŪLYMAIS! 

nuo $49.99/lbnuo $49.99/lb+ INDELIS RAUDONŲJŲ 
IKRŲ DOVANŲ! 

+ INDELIS RAUDONŲJŲ 
IKRŲ DOVANŲ! 

+ INDELIS SAIROS
 DOVANŲ! 

+ INDELIS SAIROS
 DOVANŲ! nuo $21.99/lb nuo $21.99/lb 

Juodieji ikrai: dumblažuvės, amerikinio irklanosio, kanadinio, sibirinio ir rusiško 
ešerio, sterlės, kalugos, baltojo ešerio, sevriugos ir didžiojo eršketo!

Raudonieji ikrai: kuprės, raudonosios lašišos, didžiosios lašišos, nerkos, 
sibiro lašišos, upėtakio, sakai!

JŪRINĖ LYDEKA IR KUPRĖ  $1.99/LB
PLEKŠNĖ, LAŠIŠA, MENKĖ  $2.49/LB
ŠVIEŽIA ŠALDYTA SILKĖ   $2.49 /LB
EŠERIO FILĖ     $2.99 /LB
ISLANDIŠKA MENKĖ  $3.99 /LB
KAMČIATKOS STINTOS,
SARDINĖS, SAIROS    $4.99 /LB
ERŠKETAS     $7.99 /LB
MENKĖS IKRAI    $7.99 /LB
SACHALINO LAŠIŠA   $7.99 /LB
BALTIJOS UNGURYS   $14.99 /LB
DAUGIAU NEI 10 RŪŠIŲ PUIKIŲ
UKRAINIETIŠKŲ LAŠINIŲ NUO  $6.99 /LB
JAUČIŲ LIEŽUVIAI    $5.99 /LB
ISPANIŠKOS PUTPELĖS   $5.99 /LB
PRANCŪZIŠKI TRIUŠIAI   $7.99 /LB
ANČIŲ KULŠELĖS    $6.99 /LB
ĖRIUKŲ SĖKLIDĖS    $9.99 /LB
ŠVIEŽI BALTIEJI GRYBAI   $13.50 /LB
FOIS GRAS     $29.99 /LB
BLANŠIRUOTA SAIRA   $1.99/INDELIS
NAMINIAI KOLDŪNAI   $1.99 /LB

www.Daoorlandpark.com
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demokratijos perspektyvos
Artėjant išrinktojo prezidento Donaldo 

Trumpo inauguracijai, geriausias būdas įver-
tinti būsimą administraciją – sutelkti dėme-
sį į jo pergalę lėmusius veiksnius. Trumpo 
fenomenas atsirado ne tuščioje vietoje, ir, 
kai pamažu ima aiškėti jo politikos darbo-
tvarkės vaizdas, galime pradėti vertinti, kokį 
poveikį ji turės politinei ir ekonominei ter-
pei, kurioje susiformavo sąlygos jo kandi-
datavimui į JAV prezidentus. 

Trumpas nugalėjo dėl to, kad suabejojo tiek 
politinio, tiek akademinio elito patikimumu 
ir per visą rinkimų kampaniją atkakliai ak-
centavo neatitikimą tarp to, kaip Jungtinių 
Valstijų politinę ir ekonominę padėtį vaiz-
duoja elitas, ir to, kaip ją vertina daugelis rin-
kėjų. Kaip ir demokratas Bernie Sandersas, 
Trumpas į savo mitingus ėmė traukti dide-
les minias, kai ėmė kalbėti gerokai kitaip, 
nei priimta respublikonų partijoje. Hillary 
Clinton ir jos respublikonų varžovai, tokie 
kaip Jebas Bushas ir Marco Rubio, savo ko-
alicijas mėgino burti remdamiesi kultūri-
niais klausimais ir partinėmis tradicijomis, 
o Trumpas ir Sandersas sutelkė dėmesį į 
tai, kas iš tiesų yra svarbu rinkėjams – į pa-
stangas formuoti tokią politinę ir ekonomi-
nę aplinką, kurioje išrinkti pareigūnai būtų 
pasiryžę užtikrinti gerovę visiems.

Nusistovėjusi sistema savaime provokavo 
maištą, tad tiek pats savo kampaniją finan-
savęs (ar bent jau taip tikinęs) Trumpas, tiek 
smulkių aukotojų remtas Sandersas buvo 
puikiai pasirengę tokiam maištui vadovau-
ti. Be to, kitus kandidatus varžė partinės tra-
dicijos – dauguma demokratų ir respubli-
konų jau seniai nesiryžta be užuolankų kel-
ti JAV ekonomikos struktūrinės nelygybės 
klausimo. Tokiu atveju prireiktų atvirai kal-
bėti apie tokius sudėtingus klausimus kaip 
globalizacija ir naujųjų technologijų sukel-
ti sukrėtimai. Be to, tektų mesti iššūkį per 
ilgus dešimtmečius susiformavusiai laisvo-
sios prekybos susitarimų, reglamentų ir mo-
kesčių politikos sistemai, kurioje ekonomi-
nė nauda dažniausiai atitenka labiau pasi-
turintiems, o daugumai amerikiečių tenka 
susitaikyti su biudžeto taupymo politika. 

Ši dviguba politinio ir intelektinio atsto-
vavimo krizė tapo tikru toksišku užtaisu. 
Trumpo politikos kritika neįtikina jo rėmė-
jų, nes išrinktąjį prezidentą kritikuoja eks-
pertai, kuriais žmonės nebepasitiki. Šis pa-
sitikėjimo stygius Trumpui suteikia tam vi-
sišką manevravimo laisvę, tačiau kartu tai 
yra ir iššūkis jam, atsižvelgiant į tai, kad at-
eina metas pereiti nuo rinkimų kampanijos 
retorikos prie vadovavimo šaliai. 

Tapęs prezidentu Trumpas turės pasi-
rinkti, kaip spręsti socialines, ekonomines 
ir politines problemas, kurias jis įvardijo per 
rinkimų kampaniją. Tačiau, norėdamas pa-
siekti savo tikslų, jis turės dirbti toje pačioje 

„korumpuotoje“ sistemoje, prieš kurią jis ža-
dėjo kovoti per rinkimų kampaniją. Be to, jis 
privalės formuoti tokią politiką, kurią būtų 
įmanoma įgyvendinti ir kuri padėtų page-
rinti amerikiečių gyvenimą. 

Iš tiesų, respublikonų kontroliuojamas 
Kongresas kartu su Trumpu gali pamėginti 
įgyvendinti Franklino D. Roosevelto XX a. 
ketvirtajame dešimtmetyje vykdytą „Naująjį 
kursą“, kad ir mažesniu mastu. Tačiau, jei 
„korumpuotos“ sistemos nebus mėgina-
ma reformuoti, Trumpo siūloma fiskalinių 
paskatų politika vėl greičiausiai bus gerokai 
naudingesnė turtingiesiems ir beveik neat-
neš jokios naudos visiems kitiems ameri-
kiečiams. Viešojo ir privačiojo sektorių par-
tnerystė plačiai pristatoma kaip būdas ka-
pitalą nukreipti į šalies modernizavimo pa-
stangas; tačiau tokiomis priemonėmis gali 
būti manipuliuojama, jas panaudojant tur-
tingųjų naudai. 

2018-aisiais perrinkimas laukia dvidešimt 
trijų demokratų JAV senatorių ir tik aštuo-
nių respublikonų. Jei per ateinančius dvejus 
metus respublikonai priims plataus masto 
ekonomikos augimą skatinančių priemonių 
rinkinį, kuris leistų pagerinti padėtį darbo 
rinkoje ir padidinti atlyginimus, jie gali il-
gam užsitikrinti valdžią. O tai jiems suteiktų 
galimybę skirti naujus Aukščiausiojo Teismo 
teisėjus, kurie būtų linkę nepaisyti moterų ir 
darbuotojų teisių, taip pat aplinkos apsau-
gos ir valstybinės švietimo sistemos proble-
matikos. Atsižvelgiant į Trumpo kampani-
jos retoriką, toks rezultatas būtų tikras far-
sas, o gal net tragedija. 

Norint užtikrinti, kad JAV ekonominė ge-
rovė pasiektų daugiau žmonių, o šalies poli-
tinė sistema taptų demokratiškesnė, būtinos 
reformos, kurios padėtų sumažinti pinigų 
galią ir padidintų valdžios atskaitomybę pi-
liečiams. Jei Trumpas nesugebės to užtikrin-
ti, jis neištesės pažado tiems, kas jį atvedė 
į valdžią. Nesugebėjimas laikytis Jungtinių 
Valstijų konstitucinių principų jau nuo seno 
nulemia įtampą, kuri suteikia akstino šalies 
politiniam, ekonominiam ir socialiniam pro-
gresui. Jei Trumpas atmes tuos principus, jo 
pergalę nulėmusių atstovaujamosios siste-
mos trūkumų kaina bus iš tiesų didelė.

Aidas.us informacinė tarnyba

Obamos atsisveikinimas
Kiek daugiau nei prieš aštuonerius metus ir 

vos už trijų mylių Barackas Obama kreipėsi į 
džiūgaujančią publiką Čikagos Granto Parke, 
švęsdamas savo pergalę 2008-ųjų metų rin-
kimuose. Antradienį McCormick Place prieš 
šalininkų minią Obama pasakė, kaip mano-
ma, paskutinę oficialią kalbą. Jo plaukai buvo 
pilkesni, o jo tonas – niūresnis. 

Savo kalboje Obama išvardino savo pa-
siekimus, kuriais labiausiai didžiuojasi, 
tarp kurių – ekonominis atsigavimas po 
Didžiosios recesijos, diplomatinių santy-
kių su Kuba atkūrimas, branduolinis susi-
tarimas su Iranu, Osamos bin Ladeno mir-
tis, 20 milijonų žmonių turimas sveikatos 
draudimas ir kiti dalykai. 

„Mes tai padarėme, – sakė jis. – Jūs tai pa-
darėte. Jūs buvote pokytis. Dėl jūsų beveik 
kiekvienu aspektu Amerika yra stipresnė ir 
geresnė nei buvo, kai mes pradėjome.“ 

Ir nors Obama prezidentavimą bai-
gia su gerais reitingais – pagal naujausią 
Quinnipiac universiteto apklausą, jis len-
kia išrinktąjį prezidentą Donaldą Trumpą 
dvigubu skaičiumi – išrinktas jo politinis 
priešas kelia didelę grėsmę viskam, ko pa-
siekė Obama, pradedant sveikatos priežiū-
ra, baigiant klimato kaita. Ši situacija ironiš-
ka: Trumpas pirmuosius politinius sekėjus 
aplink save subūrė iškeldamas abejones dėl 
Obamos gimimo vietos ir jo prezidentavi-
mo teisėtumo. Dabar, rengdamasis perduo-
ti Baltuosius rūmus Trumpui, Obama ima-
si ginti Trumpo prezidentavimo teisėtumą, 
visomis išgalėmis stengdamasis įtikinti net 
didžiausius skeptikus, kad naujasis šalies va-
dovas nereprezentuoja Amerikos demokra-
tijai grėsmę keliančios Apokalipsės. 

Jis nuramino pasipiktinimo šūksnius, pa-
sigirdusius jam pasakius, kad po 10 dienų 
šalis turės naują prezidento administraciją. 
Miniai ėmus skanduoti „Dar ketverius me-
tus!“, jis nusišypsojo ir ramiai tarė: „Negaliu 
to padaryti.“ 

Obama savo kalbą sakė kylant naujos ir ga-
limai pavojingos kontroversijai. CNN pra-
nešė, o kiti žiniasklaidos kanalai netrukus 
patvirtino, kad Obamai ir Trumpui praėju-
sią savaitę buvo perduoti slapti dokumen-
tai, į kuriuos buvo įtraukta ir nepatvirtin-
ti kaltinimai iš Rusijos operatyvininkų, ku-
rie tikino turį kompromituojančios asmeni-
nės ir finansinės informacijos apie Trumpą. 
Išrinktasis prezidentas pranešimus iš karto 
paneigė „Twitter“ žinute, pavadinęs tai „iš-
galvotomis naujienomis“ (#fakenews).

Obamos sprendimas pasakyti atsisveiki-
nimo kalbą ir precedento neturinti jo pasi-
rinkta atsisveikinimo kalbos vieta atspindi jo 
pastangas pristatyti ir ginti savo politinį pa-
likimą bei konsoliduoti savo palūžusią par-
tiją. Jis puikiai žino, ką Hillary Clinton pra-
laimėjimas reiškia jo darbų tąsai. 

Štai ką USA TODAY pirmadienį pasa-
kė Trumpo atstovė Kellyanne Conway, 

komentuodama Obamos atsisveikinimo 
kalbą: „Puiki idėja tai padaryti, nes jis pui-
kiai žino, kad dauguma jo pasiekimų neiš-
gyvens ne tik naujojo prezidento kadenci-
jos, bet, kai kuriais atvejais, net ir ateinan-
čio mėnesio.“ 

Amerikoje nėra tradicijos išeinantiems pre-
zidentams sakyti oficialių atsisveikinimo kal-
bų, atskirų nuo paskutinių „Apie Sąjungos 
padėtį“ kalbų, sako Grand Valey State uni-
versiteto Mičigane profesorius Gleavesas 
Whitney. Joks kitas prezidentas nėra nu-
sprendęs pasakyti atsisveikinimo kalbos 
didelei miniai savo gimtajame mieste. 

Obamos kalba buvo asmeniška ir primi-
nė nuoširdų pokalbį. Jis kalbėjo ne tik apie 
pasiektą progresą, bet ir apie vis dar liekan-
čias problemas, kurias reikia spręsti. Obama 
taip pat sukritikavo abiejų partijų atstovus už 
tai, kad jie gyvena „burbuluose“, kas apsun-
kina diskusijas ir veiksmus dėl pačių svar-
biausių problemų. „Jei pavargote diskutuo-
ti su nepažįstamaisiais internete, pabandy-
kite tai padaryti realybėje“, – pasakė jis, o jo 
komentarą publika sutiko juoku. 

Obama ne kartą ragino amerikiečius daly-
vauti savo šalies demokratijos procese. 

„Mūsų Konstitucija yra nuostabi dova-
na. Tačiau tai tėra tik pergamento gabalas. 
Pats savaime jis neturi jokios galios. Mes, 
žmonės, suteikiame jai galią savo dalyvavi-
mu valstybės gyvenime ir savo priimamais 
sprendimais – ar mes kovojame už savo lais-
ves, ar mes gerbiame ir laikomės įstatymų. 
Amerika nėra trapi. Tačiau mūsų ilgos kelio-
nės laisvių link rezultatai nėra garantuoti.“ 

2008-ųjų kalboje Obama kvietė perženg-
ti partinių nesutarimų ribas. „Atsispirkime 
pagundai pasiduoti partiškumui, smulkme-
niškumui ir nebrandumui, kuris tiek laiko 
nuodijo mūsų politiką“, – tuomet sakė jis. 

Tačiau antradienį jis kalbėjo tautai, ku-
rioje susipriešinimas tapo daug didesnis ir 
piktesnis.

Aidas.us informacinė tarnyba

Barackas Obama
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Donaldo Trumpo ekonomiką 
sulygino su fašizmu

Išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo pro-
paguojamas privačių kompanijų „bauginimas“ 
yra „korporacinės“ ekonominės politikos plė-
tra, nematyta nuo pat fašistinių režimų iškili-
mo Italijoje ir Vokietijoje po 1930-ųjų, praėju-
sios savaitės pabaigoje pareiškė Nobelio ekono-
mikos premijos laureatas Edmundas Phelpsas. 

Sakydamas kalbą per kasmetinį Čikagoje 
vykusį Amerikos ekonomikos asociacijos 
posėdį, Phelpsas taip pat pabrėžė, jog JAV 
ekonomika kenčia nuo stagnacijos, kurią 
sukėlė mąžtančios inovacijos, o ne nesą-
žiningos prekybos sutartys, kaip kad tvir-
tina Trumpo komanda. Be to, inovacijos 
Amerikos versle silpsta nuo pat 7-ojo dešim-
tmečio pabaigos, kuomet Jungtinių Valstijų 
vyriausybė pradėjo labiau kontroliuoti pri-
vatųjį sektorių, sakė Phelpsas. 

Ir kiti Nobelio premijos laureatai išrinkto-
jo prezidento ekonomikos planams parodė 
žemyn nuleistus nykščius, teigdami, jog jo 
programos gali sukelti gilią recesiją. Jų teigi-
mu, milijardieriaus verslo magnato užima-
mos pozicijos, nuo pamokslų JAV kompa-
nijoms dėl jų planų iškelti dalį verslo į už-
sienį, iki rizikos, kad jo mokesčių apkarpy-
mo ir išlaidų didinimo reformos gali reikš-
ti ilgametį biudžeto deficitą, kelia nerimą.

„Mes sutariame, jog tokio tipo politika, ku-
rią siūlo mūsų išrinktasis prezidentas, pri-
klauso toms politikoms, kurios neveikia“, - 
sakė Josephas Stiglitzas, apibendrindamas 
visų diskusijos dalyvių nuomonę, įskaitant 
jo kolegą iš Kolumbijos universiteto prof. 
Phelpsą bei Jeilio universiteto ekonomistą 
Robertą Shillerį.

Tiesa, greičiausiai toks nepritarimas pre-
zidento ekonomikos planams liks neišgirs-
tas. Trumpas dėl savo pergalės gali būti dė-
kingas būtent tai netradicinei savo kampa-
nijai, kurios metu jis pro ausis praleido vi-
sus garsiausių šalies ekonomistų patarimus, 
labiau remdamasis savo turtingų verslinin-
kų komanda, ir nėra jokių indikatorių, kad 
tai artimiausiu metu pasikeis. Jis yra prisie-
kęs pagreitinti ekonominį augimą ir sukur-
ti milijonus naujų gerai apmokamų darbo 
vietų per mokesčių ir vyriausybės biudže-
to išlaidų reformas, o taip pat reglamenta-
vimo sumažinimą ir pakartotines derybas 
dėl prekybos sutarčių su užsienio šalimis.

Phelpsas ypač sukritikavo Trumpo polin-
kį išskirti atskiras kompanijas tiek jas liaup-
sinant, tiek smerkiant, sakydamas, jog toks 
kišimasis į privačių kompanijų reikalus gali 
atbaidyti rinkos naujokus nuo verslo vys-
tymo ir taip reikalingų inovacijų kūrimo. 

„Trumpo vyriausybė grasina perdurti kuo-
lu inovacijų proceso širdį“, - sakė jis. 

Phelpsas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl 
Trumpo planų smarkiai apkarpyti mokes-
čius ir padidinti išlaidas. „Tokia politika yra 
rizikinga tuo, jog ji gali reikšti staigų viešo-
sios skolos padidėjimą ir galiausiai sukeltų 
rimtą investuotojų pasitikėjimo praradimą 
bei gilią recesiją“, - sakė jis. 

Su juo sutinka ir Čikagos universite-
to ekonomikos profesorius, dar vienas 
Nobelio ekonomikos premijos laureatas, 
Rogeris Myersonas. Trumpui grasinant 
pakartotinai derėtis dėl visų JAV preky-
bos susitarimų su užsienio šalimis ir pro-
paguoti politiką „pirmenybė Amerikai“, 
užsienio šalių noro ir toliau pirkti JAV 
vyriausybės obligacijas negalima priim-
ti kaip savaime suprantamo dalyko, sakė 
Myersonas. 

Amerikos santykiai su kitomis šalimis „turi 
būti paremti pasitikėjimu ir atsakomybe“, 
sakė Stiglitzas, pridurdamas: „Tas pagrin-
das yra griaunamas.“

Tuo tarpu Angusas Deatonas iš Prinstono 
universiteto sakė, jog mažiau nerimauja dėl 
to, kokia JAV ekonomika bus vadovaujant 
Trumpui, nei dėl tarptautinių santykių, ypač 
susijusių su Kinija. Ši Azijos šalis pastaruo-
ju metu susiduria su sudėtingomis ekono-
mikos problemomis ir užima vis karinges-
nę poziciją finansų rinkoje, net ir prieš tai, 
kai Trumpas laimėjo prezidento rinkimus 
ir pažadėjo įveikti šią ekonomikos milžinę, 
teigė Deatonas. 

Tuo tarpu Jeilio universiteto profesorius 
Robertas Shilleris buvo vienintelis Nobelio 
premijos laureatas, tiesiogiai nekritikavęs 
Trumpo. „Iš prigimties esu optimistas ir ne-
norėčiau spėlioti, iki kiek gali pablogėti si-
tuacija, - sakė jis. – Galbūt tą norės padaryti 
kažkuris kitas diskusijos dalyvis.“

Ir, kaip matome iš jų diskusijos, jie tikrai 
panoro tą padaryti. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Donaldas Trumpas

Obamos 
ekonomikos įvertinimas

Šiandien mūsų šalies ekonomikos toli gra-
žu negalime vadinti idealia, bet prezidentui 
Barackui Obamai bebaigiant savo paskuti-
nę kadenciją, jis ją palieka kur kas geresnės 
būklės negu rado.

Tiesą sakant, Obama savo valdymą užbai-
gia su vienu didžiausių nedarbo lygio su-
mažėjimu nuo pat šios statistikos skaičiavi-
mo pradžios. Jį pralenkė tik Billas Clintonas, 
kurio valdymo laikotarpiu nedarbas nukri-
to nuo 7,3 proc. 1993 m. sausį iki 3,9 proc. 
2000 m. gruodį. Tuo tarpu, kai Obama at-
ėjo į Baltuosius rūmus pačioje recesijos gi-
lumoje, šalies nedarbo lygis siekė 7,8 proc. 
Praėjusį mėnesį jis buvo panašus, kaip ir pas-
taraisiais metais – 4,7 proc. Nors tai buvo 
didelis nukritimas, vidutinis nedarbo lygis 
Obamos prezidentavimo laikotarpiu vis dėl-
to buvo palyginti aukštas, 7,4 proc. Apskritai 
kalbant, nedarbo lygis Jungtinėse Valstijose 
krito sulig kiekvienu demokratu preziden-
tu, išskyrus Jimmy Carterį, o kilo sulig kie-
kvienu respublikonu prezidentu, išskyrus 
Ronaldą Reaganą. 

Tiesa, ši statistika nėra tokia reikšminga, 
kokia gali pasirodyti. Kad ir kaip visuome-
nė yra linkusi galvoti priešingai, paprastai 
ekonomistai teigia, kad prezidentai turi la-
bai mažai įtakos bendrai ekonomikai, bent 
jau lyginant su verslo daroma įtaka, tech-
nologinių inovacijų vystymosi tempu, bei 
globalios ekonomikos reiškiniais. O ir pre-
zidentų per pastarąjį šimtmetį mes neturė-
jome tiek jau daug, kad būtų galima daryti 
kažkokias tvirtas išvadas. 

Nedarbo lygio kritimas Obamos vadova-
vimo laikotarpiu taip pat slepia vieną ne-
rimą keliantį faktą – kad vis daugiau žmo-
nių apskritai pasitraukia iš JAV darbo rin-
kos ir joje nebedalyvauja. Taigi, iš dalies dėl 
nedarbo lygio kritimo galime „kaltinti“ tai, 
jog kai kurie žmonės tiesiog nustojo ieškotis 
darbo. JAV vyriausybė į savo nedarbo sta-
tistiką įtraukia tik tuos asmenis, kurie ne-
turi darbo, bet per praėjusį mėnesį jo ak-
tyviai ieškojo. „Nusivylę bedarbiai“ – kurie 

galėtų dirbti, bet nebeieško darbo – į statis-
tiką nėra įtraukiami. 

„Jeigu jūs, jūsų šeimos narys, ar bet kas 
kitas neturi darbo ir prarado viltį jį susi-
rasti – jeigu jūs taip beviltiškai nerandate 
darbo, kad per pastarąsias keturias savai-
tes nustojote jo ieškoti – tuomet Darbo de-
partamentas neskaičiuoja jūsų kaip bedar-
bio, - sako „Gallup“ apklausų centro pirmi-
ninkas Jimas Cliftonas. – Oficialūs duome-
nys yra klaidinantys.“

Tačiau pastarieji bedarbiai patenka į kitą 
statistiką – dalyvavimo darbo rinkoje. Jeigu 
atkreipsime dėmesį į tuos skaičius, ypač tarp 
darbingiausio amžiaus darbuotojus (25-54 
m.), tuomet pamatysime, kad abiejų Obamos 
kadencijų laikotarpiu jų dalyvavimo darbo 
rinkoje lygis krito, nors per pastaruosius 
dvejus metus ir pradėjo po truputį atsigau-
ti. Iš viso per tą laiką darbo rinką paliko net 
14,9 mln. darbingo amžiaus žmonių, skel-
bia Darbo statistikos biuro duomenys. Tai 
rodo, kad daugybė amerikiečių, kurie ga-
lėtų dirbti, vietoje to yra nustumti į visuo-
menės paraštes. 

Niekas tiksliai negali pasakyti, kodėl taip 
yra, tačiau yra ne viena galima priežas-
tis, sako Jedas Kolko, darbo paieškos por-
talo „Indeed“ vyriausiasis ekonomistas. 
Dauguma analitikų dėl to kaltina techno-
logijų proveržį ir darbo automatizavimą, kas 
panaikino gerai apmokamas darbo vietas 
mažiau kvalifikuotiems darbuotojams. Kiti 
teigia, kad dėl to gali būti kaltas aukštas įka-
linimų lygis, kas palieka vis daugiau žmonių 
su kriminaliniais įrašais ir smarkiai apsun-
kina jų galimybes susirasti darbą. Tretieji 
mano, kad prie viso to dar prisideda ir pri-
klausomybės, nuo kurių kenčia vis daugiau 
žmonių, o dar kiti kaltina netgi kompiute-
rinius žaidimus, kurie neva sumažina žmo-
nėms norą dirbti. Kad ir kokios būtų tikro-
sios šios problemos priežastys – greičiausiai 
jų yra ne viena – akivaizdu, kad tai menkai 
tepriklauso nuo prezidento kontrolės.

Aidas.us informacinė tarnyba

Barackas Obama
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V
Žvėris, kurio 

neišeina kontroliuoti 
Praėjusią savaitę Čikagoje buvo suimti du 

jaunuoliai ir dvi merginos, o jiems buvo iš-
kelti kaltinimai asmens pagrobimu ir kan-
kinimu. Nors Vėjų miestas ir pagarsėjęs dėl 
nusikalstamumo, šis atvejis buvo kitoks, ka-
dangi nusikaltimas buvo tiesiogiai transliuo-
jamas tūkstančiams žmonių visame pasau-
lyje, naudojantis „Facebook“.

Mažiausiai pusę valandos Brittany 
Covington filmavo, kaip jos sesuo ir drau-
gai kankina surištą vaikiną, kuris, kaip vė-
liau paaiškėjo, turi nesmarkų vystymosi su-
trikimą. Nusikaltimas buvo gyvai transliuo-
jamas per plačiai išreklamuotą „Facebook 
Live“ programą. 

Nenuostabu, kad vaizdo įrašas patraukė 
daugybės žmonių dėmesį. Daug žmonių 
svarstė, kodėl „Facebook“ taip ilgai užtru-
ko, kol transliacija buvo sustabdyta, kiti abe-
jojo, ar policija tinkamai į tai sureagavo, o 
dar kiti paprasčiausiai liko šokiruoti ir su-
gluminti. Nors vaizdo įrašas ir yra žiaurus 
bei keliantis siaubą, tai tik naujausias pa-
vyzdys, tęsiantis seną skaitmeninio pasau-
lio tradiciją. 

Jau  dešimtmečius smurtas ir mirtis yra 
neatsiejama interneto turinio dalis. Amžių 
sandūroje atsirado tokie interneto pusla-
piai kaip „Rotten“, „Ogrish“ bei „Bestgore“. 
Juose buvo skelbiami ir saugojami linčo, 
egzekucijų, skrodimų bei autoavarijų vaiz-
do įrašai. Neseniai ši estafetė buvo perduo-
ta „LiveLeak“ puslapiui, kuriame skelbiami 
šiurpą keliantys prievartavimų, žmogžudys-
čių bei mirčių vaizdo įrašai. Šis puslapis yra 
vienas iš tūkstančio populiariausių interne-
tinių puslapių visame pasaulyje, per dieną 
jame apsilanko milijonai lankytojų, užtikri-
nančių daugiamilijonines pajamas. 

Nors „LiveLeak“ ir yra populiarus, tokio 
pobūdžio turinys dažniausiai slypi pačiuo-
se tamsiausiuose interneto užkampiuose. 
Didžiosios interneto kompanijos – „Google“ 
ir „Facebook“ – deda labai daug pastangų, 
kad interneto lankytojai matytų tik saugų tu-
rinį. Tai nėra labai lengva užduotis, žinant, 
jog milijardus žinučių jiems reikia peržiūrė-
ti rankiniu būdu, todėl tikimasi, jog jų var-
totojai patys praneš apie netinkamą turinį, 
su kuriuo toliau tvarkysis visa armija lais-
vai samdomų administratorių. 

Interneto vartotojų skaičiui nuo milijonų 
išaugus iki milijardų, internetinių puslapių, 
kuriuose jie tikėtinai leis laiką, sumažėjo. 
1990-2000 metais gimė daug įvairių inter-
netinių tinklalapių, tačiau per pastaruosius 
10 metų beveik viską apjungė „Facebook“, 
„Google“ bei „Microsoft“. Prie šito pridėki-
me smarkiai pasikeitusius vartotojų porei-
kius ir gausime katastrofos grėsmę: anks-
čiau buvo visiškai normalu, jeigu reikėda-
vo palaukti, kol vartotojo žinutę tinklalapyje 
patvirtins puslapio administratorius, tačiau 

2017 metais daugumai žmonių tai būtų neį-
sivaizduojama – mes norime, kad mūsų pa-
rašytas tekstas ar įkelta nuotrauka atsirastų 
akimirksniu. „Facebook Live“ yra paskuti-
nis pavyzdys, kai siekiama panaikinti filtrus 
tarp vartotojo ir jo auditorijos. Gyva translia-
cija milijonams žmonių vieno mygtuko pa-
spaudimu ir net nereikia jaudintis, jog kaž-
kas tokį turinį spės patikrinti. 

Sunkumai ir iššūkiai kovoje su informaci-
jos filtravimu yra puikiai žinomi. Kai tiesio-
ginės transliacijos metu Amerikoje buvo nu-
žudytas televizijos pranešėjas, „Facebook“ ir 
„Twitter“ susilaukė daug kritikos, jog šio įvy-
kio vaizdo įrašas buvo rodomas automatiš-
kai. Visai neseniai pasikartojo panaši istorija, 
kai Turkijoje buvo nušautas Rusijos amba-
sadorius, o gyvos transliacijos vaizdo įrašas 
ėmė plisti tarp „Twitter“ ir „Facebook“ var-
totojų. Tas pats vyksta kiekvieną kartą, kai 
ISIS išleidžia barbariško nusikaltimo vaiz-
do įrašą. Bet kam, kas turi ryšių su tokius 
vaizdo įrašus skelbiančiais asmenimis, gali 
nutikti taip, jog paprasčiausiai naršant po 
„Facebook“ naujienų srautą prieš akis staiga 
iššoks siaubą keliantis vaizdo įrašas. 

Islamo ekstremistai bei radikalių dešinių-
jų pažiūrų šalininkai taip pat naudojasi pa-
grindiniais socialiniais tinklais. Tai reiškia, 
jog visi naudojamės internetu kartu su žmo-
nėmis, kurių skelbiamo turinio nenorime 
pamatyti. 

Čia atsiranda neatitikimas. Viena vertus, 
vyriausybės ir apžvalgininkai nori, jog so-
cialinių tinklų kompanijos labiau rūpintųsi 
jų tinklalapiuose skelbiama informacija, kita 
vertus, šios kompanijos naudojasi techno-
loginiais pokyčiais, dėl kurių turinio skelbi-
mas tampa greitesnis, auditorijos didesnės, 
o priežiūra sunkesnė. 

Jeigu tai tęsis ir toliau, galime tikėtis ir dau-
giau tokių įvykių, kaip Čikagos vaizdo įra-
šas, bei mažiau kantrybės iš vyriausybių, ku-
rios jau pasiruošusios pačios prižiūrėti in-
ternetą. Socialiniai tinklai nieko nepelno iš 
tokio turinio, tačiau jie gimdo žvėrį, kurio 
nesugeba sukontroliuoti. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Kova už švarų vandenį
Daugiau nei dvidešimt aplinkosaugos, 

sveikatos, vartotojų ir vandens komunali-
nių paslaugų grupių vienijasi tam, kad ga-
lėtų padėti bendruomenėms pakeisti senus 
švininius vamzdžius, nuodijančius milijonų 
amerikiečių geriamąjį vandenį. Šis susivie-
nijimas pats vamzdžių nekeis, tačiau prade-
dant jau nuo šios savaitės bendruomenėms 
suteiks patarimų ir įrankių, kurie šį proce-
są turėtų paspartinti. 

Organizacijų atstovai teigia, jog tokį judėji-
mą paskatino „USA Today“ atliktas tyrimas, 
kurio metu buvo išsiaiškinta, jog beveik 2 
000 vandentiekio sistemų, išsibarsčiusių po 
visas penkiasdešimt šalies valstijų, švino kie-
kis viršija normą. Tyrimo metu taip pat išsi-
aiškinta, jog egzistuoja dvigubi standartai – 
amerikiečiai, kuriems vandenį tiekia mažos 
komunalinių paslaugų kompanijos, susidu-
ria su daug didesne rizika, jog jų vanduo bus 
užterštas švinu. Pagrindinis toksinų šaltinis 
yra seni švininiai vamzdžiai. Daugeliui ben-
druomenių ir namų savininkų, ypač atokes-
nėse provincijų vietovėse, yra labai sudėtin-
ga juos pakeisti dėl didelės ir jiems neįkan-
damos kainos. 

„Tyrimas parodė, jog problema egzistuo-
ja ne tik Flinto mieste. Visi tai įtarėme, ta-
čiau neturėjome tam įrodymų“, – kalbėjo 
Tomas Neltneras, vienos iš sąjungos kom-
panijų politikos direktorius. 

Susivienijimas, kurio dabar surinktos ir 
turimos lėšos yra $300,000, bandys padėti 
bendruomenėms bei komunalinių paslau-
gų įmonėms šiais būdais: 

* Šią savaitę bus paleistas tinklalapis, ku-
riame bus skelbiama informacija apie pi-
giausius variantus saugiai pakeisti švini-
nius vamzdžius, finansavimo ir atsiskaity-
mo galimybes;

* Suteiks techninę pagalbą naujiems 
projektams;

* Dalinsis patirtimis ir sėkmingų progra-
mų pavyzdžiais.

„Svarbiausia bendruomenėms suteikti 
planą, kuriuo juos galės vadovautis judant 
į priekį“, – kalbėjo Neltneras. 

Apie 7,3 milijono namų prie pagrindinės 
vandentiekio linijos jungiasi švininiais vamz-
džiais, iš kurių į vandenį patenka nuodin-
gas švinas, atsakingas už smegenų funkcijų 
pažeidimus. Pakeisti visus šiuos vamzdžius 
kainuotų beveik $30 milijonų.

Pagal galiojančius federalinius įstatymus, 
vandentiekio kompanijos neprivalo keisti 
švininių vamzdžių, nebent daugiau nei 10 
procentų sistemos vandens mėginių, paim-
tų iš čiaupų įvairiose sistemos vietose, švi-
no kiekis viršija normą, o pastangos sukon-
troliuoti vamzdynų koroziją specialiais che-
mikalais nepasiteisino. „USA Today“ tyrimo 
metu buvo išsiaiškinta, jog mažos komuna-
linių paslaugų kompanijos dažnai apskritai 
nedaro vandens tyrimų arba juos atlieka ne-
tinkamai. Be to, daugiau nei 100 kompanijų, 

aptikusios pavojingus švino kiekius vande-
nyje, nesiėmė būtinųjų veiksmų chemikalais 
stabdyti švino patekimą į vandenį. 

Susivienijimas siekia pačių bendruomenių 
aktyvumo perimant iniciatyvą į savo rankas, 
o ne tikisi ar laukia, kad veiksmų būtų imta-
si federaliniu lygmeniu, per Aplinkosaugos 
agentūrą.

Organizacijų susivienijimo plane, kuriame 
yra suformuluoti susivienijimo tikslai ir už-
daviniai, teigiama, jog vamzdžiai turi būti 
keičiami visiems žmonėms, neatsižvelgiant 
į jų pajamas, rasę ar kilmę, tačiau nėra mi-
nima kokią dalį keitimo kainos turėtų su-
mokėti namų savininkai, o kiek komunali-
nių paslaugų kompanijos. Neltnero teigimu, 
tai turės išsiaiškinti pačios bendruomenės.  

Medisono miestas Viskonsino valstijoje, 
kuriame nuo 2001 metų buvo pakeista dau-
giau nei 8 000 senų švininių vamzdžių, rado 
tokios problemos kompromisą. Mieste gyve-
nantys pastatų savininkai turėjo susimokė-
ti už vamzdžio dalies, esančios jų teritorijo-
je, pakeitimą, tačiau miestas finansavo pusę 
keitimo kainos – iki $1,000.  Vidutiniškai 
vienam Medisono ūkiui vamzdžių keitimas 
kainavo  $675.

Zakia Shabazz, pelno nesiekiančios orga-
nizacijos „Tėvų susivienijimas prieš šviną“ 
prezidentė, teigia, jog vandens užterštumas 
švinu kelia grėsmę milijonams žmonių. Kai 
jos dabar 22 metų sūnui buvo dveji, gydyto-
jai nustatė, jog jo kraujyje yra didelis švino 
kiekis. Berniuką kamavo kognityviniai su-
trikimai, dantų problemų bei elgesio proble-
mos. Sveikatos ekspertai nustatė, jog švinu 
jis galėjo apsinuodyti nuo dažų ir dirvože-
mio, tačiau jie netyrė jų nuomojamo namo 
vandens, kuris, kaip spėja Shabazz, tikriau-
siai tekėjo švininiais vamzdžiais.

„Tai, kas įvyko Flinte, lengvai gali pasi-
kartoti. Mūsų darbas yra užkirsti tam ke-
lią. Žinome, jog švinas  gali sukelti nuolati-
nę ir neatitaisomą žalą smegenims. Vos tik 
vaikas nuo to nukenčia, kelio atgal nebėra“, 
– teigė Shabazz.

Aidas.us informacinė tarnyba
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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 01/31/2017

*

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

automobilio išsirinkimo iki 
�nansavimo ir eksploatacijos

XADO alyva, pagaminta 
naudojant 
nanotechnologijas, 
kompensuoja variklio 
nusidėvėjimą, 
suformuodama metalo 
keramikos sluoksnį ant 
trinties pažeistų detalių. 
Tai smarkiai prailgina 
variklio tarnavimo laiką, 
didina jo patikimumą ir 
eksploataciją. Tinka visų 
rūšių transporto 
priemonėms. 
Ypač rekomenduojama 
intensyviai 
eksploatuojamiems 
automobiliams ir 
sunkvežimiams su didele 
darbine apkrova. 

Penkeri metai Amerikos rinkoje! 
Trokams, lengviesiems 
automobiliams, benzininiams
ir dyzeliniams varikliams, 
mototechnikai, žoliapjovėms! 
Revitalizantas, tepalai, 
autochemija. 

Ieškokite: mūsų atstovybėje, internetinėje parduotuvėje, Amazon ir eBay.
Pratęskite savo transporto tarnavimo laiką!

SU UŽPATENTUOTU REVITALIZANTU

Tel.: (224) 616-8217 • XADO.us
1207 Remington Rd #106, Schaumburg, IL 60173

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

FULL SYNTHETIC

   

 

     
 

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™.

• 
M

AR
T NANOTECHNOLOGY

 •

F O R Y O U R C AR

ceramic-metal
TREATMENT

SUPER
PROTECTION

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

Starting sale date
from January, 10

PRICE: 1qt  $5.30
 1G  $24.46
 1drum  $550.2

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

FULL SYNTHETIC

• 
 SM

AR
T NANOTECHNOLOGY

 •

F O R Y O U R C AR

ceramic-metal
TREATMENT

SUPER
PROTECTION

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™.

  

     
Made in USA

WWW.XADO.US
TEL:  224 616 82 17

Starting sale date
from January, 10

PRICE: 1qt  $6.95
 1G  $27.50
 1drum  $555.40 Made n Holland

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

FULL SYNTHETIC

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 C AR

ceramic-metal
TREATMENT

SUPER
PROTECTION

Made in USA
WWW.XADO.US

TEL:  224 616 82 17

PRICE:
1qt  $5.04
1G  $19.92
1drum  $546.16

XADO! -
įmonė iš Ukrainos

www.xado.us
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Kokios grėsmės 

pasaulio laukia 2017-aisiais?

Plataus masto teroro atakos, klimato kaita 
ir nemąžtanti migracijos krizė kels didžiau-
sią pavojų 2017-aisiais metais, atskleidžia 
trečiadienį paskelbta Pasaulio ekonomikos 
forumo globalinių grėsmių ataskaita. Pasak 
2017 m. Globalinių grėsmių ataskaitos, iš 
penkių didžiausių pavojų, su kuriais šiais 
naujaisiais metais susidurs pasaulis, du yra 
susiję su aplinkosauga, vienas – visuome-
ninis, vienas – geopolitinis, ir dar vienas 
– technologinis. Įdomu tai, kad terorizmo 
grėsmė vertinama žemiau už aplinkosaugai 
ir visuomenei kylančias grėsmes. Tiesa, tai 
vis dar yra labiausiai tikėtina pasaulinė ge-
opolitinė grėsmė.

„Islamo valstybė“  
stiprina jėgas užsienyje 

Kova su „Islamo valstybe“ (IS) Irake ir 
Sirijoje praėjusiais metais buvo smarkiai su-
stiprinta, ir grupuotė patyrė didžiulius nuos-
tolius ant žemės. Jos kontroliuojama terito-
rija susitraukė trečdaliu, ir šiais metais grei-
čiausiai trauksis dar labiau. Deja, nors IS ir 
pralaimi „namuose“, ekstremistai ir toliau 
demonstruoja raumenis užsienyje. IS yra su-
kūrusi plačiai išsidriekusį išorinių operaci-
jų tinklą, kuris funkcionuoja nepriklauso-
mai nuo vis mažėjančių grupuotės finansų. 
Iš tiesų, dabar ekstremistai kontroliuoja visą 
eilę pogrindinių tinklų užsienio valstybėse. 

Vakarų sąjungininkams spaudžiant IS į 
kampą, šiais metais galime tikėtis dar dau-
giau atakų ne tik Vidurio Rytų regione, bet 
ir Europoje, bei galbūt netgi Jungtinėse 
Valstijose. Tačiau dar didesnį nerimą kelia 
tai, kad grupuotės tinklų jėga užsienyje pra-
tiškai nepriklauso nuo mažėjančių jos pa-
jėgumų Sirijoje bei Irake, tad, net jeigu ji 
bus nugalėta šiose šalyse, IS keliama grės-
mė Vakarams ir toliau išliks. 

Susirūpinimas  
dėl aplinkos

Ekstremalaus oro reiškiniai buvo tarp pen-
kių didžiausių globalinių grėsmių per pas-
taruosius ketverius metus. Tris metus iš ei-
lės – nuo 2014 iki 2016 m. – tai buvo antras 
rimčiausias pasauliui gresiantis pavojus. Šių 
metų Globalinių grėsmių ataskaitoje eks-
tremalaus oro reiškiniai pagal rimtumą yra 

įrašyti iškart po galimo masinio naikinimo 
ginklų panaudojimo. 

Aplinkosaugos pavojai į sąrašą patenka nuo 
pat 2011-ųjų, kai į tų metų ataskaitą pirmo-
se didžiausių globalinių grėsmių penketu-
ko vietose buvo įrašytos net keturios gali-
mos gamtinės katastrofos. Tuo tarpu į pra-
ėjusių metų labiausiai tikėtinų pasaulinių 
grėsmių ataskaitą pateko trys galimos aplin-
kosaugos krizės – ekstremalaus oro reiški-
niai, nepakankamas klimato kaitos apribo-
jimas, bei kitos didelės gamtinės katastro-
fos. Pernai metais, ekstremalaus oro reiški-
niai užėmė antrą vietą tarp labiausiai tikėti-
nų pasaulinių grėsmių. Ir nors 2016-aisiais 
stichinės nelaimės buvo penkta labiausiai 
tikėtina grėsmė, šių metų ataskaitoje ji uži-
ma jau aukštesnę, trečiąją, vietą.

Migrantų krizė ir 
toliau kelia grėsmę

Plataus masto nesavanoriška migracija 
buvo pati didžiausia globalinė grėsmė, su 
kuria susidūrė pasaulis pernai metais, skelbia 
ankstesnė 2016 m. Globalinių grėsmių atas-
kaita. Šiųmetiniame sąraše ji atsidūrė viena 
pozicija žemiau. Įvertinus Sirijos pabėgėlių 
krizę ir Europoje tebetęsiamas pastangas ap-
riboti į žemyną plūstančių migrantų skai-
čių, ši grėsmė greičiausiai nedings ir toliau. 

Nors pagal stiprumą ši krizė nepatenka 
tarp penkių didžiausių globalinių grėsmių, 
vertinant jos daromą įtaką, ji vis tiek pa-
tenka tarp labiau nei vidutiniškai grėsmin-
gų pavojų. Tarp kitų visuomenei kilsiančių 
iššūkių, į šių metų ataskaitą buvo įtraukta ir 
geriamo vandens krizė. 

Į sąrašą sugrįžta 
technologiniai pavojai

Paskutinį kartą technologinė grėsmė į 
globalinių grėsmių ataskaitą buvo įrašyta 
2014-aisiais, kai pasaulis stojo į kovą su ki-
bernetinėmis atakomis. Dabar gi valstybėms 
kyla didelė duomenų vagysčių ir sukčiavimo 
internete grėsmė. Tiesa, nors tikimybė, kad 
tokios duomenų vagysčių įvyks, yra aukš-
ta, ataskaitos autoriai skelbia, jog jai nuti-
kus, padaryta žala, lyginant su kitų grėsmių, 
būtų žemesnė nei vidutinė. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Žmogaus teisių 
padėtis Honkonge – 

prasčiausia per 20 metų 

Honkongo žmogaus teisių situacija yra 
prasčiausia nuo pat to laiko, kai Didžioji 
Britanija prieš dvidešimt metų perdavė šią 
teritoriją Kinijai, naujoje ataskaitoje skelbia 
„Amnesty International“, po to, kai jos re-
putacijai pakenkė per praėjusius metus įvy-
kusių incidentų serija. 

Įstatymo teisė, žodžio laisvė, bei pasitikė-
jimas vyriausybe – visose šiose srityse 2016 
metais pastebimas situacijos prastėjimas, 
praneša žmogaus teisių padėtį visame pa-
saulyje stebinti organizacija, aštriai sukriti-
kavusi šios buvusios britų kolonijos valdžią. 

Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į pen-
kis Honkongo knygų pardavėjus, kurie pra-
dingo, ir, kaip paaiškėjo vėliau, buvo suimti 
Kinijos policijos. Visi penki vyrai pardavi-
nėjo knygas, kuriose kritikuojama valdan-
čioji šalies Komunistų partija, o mažiausiai 
vienas jų buvo pagrobtas Honkonge. 

Žiniasklaidos cenzūra ir smurtas prieš žur-
nalistus praėjusiais metai taip pat sustiprėjo, 
skelbia „Amnesty International“ ataskaita, 
kas rodo, jog pilietinių teisių situacija šaly-
je suprastėjo. Pavyzdžiui, Honkongo žinių 
tarnyba „Factwire“, savomis lėšomis finan-
suojanti kruopščius tiriamosios žurnalisti-
kos tyrimus, susilaukė grasinimų ir perse-
kiojimų po to, kai buvo išleistas jos straips-
nis apie Singapūre naudojamus defektyvius 
Kinijoje pagamintus traukinių vagonus.

Taip pat užfiksuota policijos brutalumo 
prieš žurnalistus atvejų. Pavyzdžiui, vienas 
reporteris buvo sumuštas policijos pareigū-
nų, kai aprašinėjo pernai metų vasarį Mong 
Kok rajone vykusias riaušes prieš policiją.

„Fiksuojama vis daugiau ir daugiau smur-
to prieš reporterius atvejų, o žiniasklaidos 
laisvei ir kalbos laisvei paliekama vis mažiau 
erdvės. Jeigu mes nieko dėl to nedarysime 
arba nesulauksime reakcijos iš vyriausybės, 
gali būti, kad situacija dar labiau suprastės“, 
- teigia Raees Baig, „Amnesty International“ 
atstovė Honkongui. 

Po to, kai Jungtinė Karalystė 1997 m. atida-
vė Honkongą Kinijai, miestas išsaugojo di-
džiąją dalį savo pilietinių laisvių, neegzistuo-
jančių žemyninėje Kinijoje, pagal principą, 
dar žinomą kaip „viena šalis, dvi sistemos“. 

Ši kalbos laisvė ir nepriklausoma teisės 
sistema pavertė Honkongą prieglobsčiu 

visiems, kritiškiems Kinijos vyriausybės 
atžvilgiu. 

„Žmogaus teisių situacija suprastėjo iki 
tokio lygio, kai žmonės nerimauja dėl savo 
asmeninio saugumo, - teigia „Amnesty 
International“ Honkongo padalinio direk-
torė Mabel Au. – Honkonge jaučiamas di-
džiulis nepasitenkinimas dėl daugelio da-
lykų, tačiau pastebimos ir vis didesnė re-
presija prieš visus, kurie išreiškia savo po-
žiūrį garsiai.“

Honkongo vyriausybė pastaruoju metu de-
monstruoja vis didesnį palankumą pagrin-
dinei Kinijos valdžiai, ir netgi liovėsi rea-
gavusi į savo gyventojų užklausas dėl pačių 
aktualiausių problemų, įskaitant pagrobtų 
knygų pardavėjų susigrąžinimą. 

„Prieš dvejus metus mes buvome susitikę 
su vyriausybe aptarti šio mūsų nerimo, o da-
bar to nebėra, - sakė Au. – Atrodo, kad jiems 
visiškai neberūpi pilietinės teisės.“

Nepriklausomai Honkongo teisminei sis-
temai taip pat kyla grėsmė, teigia „Amnesty 
International“, po to, kai Pekinas įsikišo į vie-
ną vietos teismo bylą prieš du už teritorijos 
nepriklausomybę agitavusius parlamenta-
rus. Šis žingsnis buvo sutiktas itin priešta-
ringai, bei paskatino į gatves išeiti maždaug 
13 000 protestuotojų, o demonstracijos bai-
gėsi susirėmimais su policija. 

Taip pat buvo organizuotas atskiras ir ne-
paprastai retas protestas, kuriame dalyva-
vo daugiau nei 2 000 Honkongo teisinin-
kų, protestuojančių prieš Pekino kišimąsi į 
teritorijos vietinę teisinę sistemą.

„Amnesty International“ ataskaita taip pat 
atkreipia dėmesį į didžiulį nepasitikėjimą vy-
riausybės pareigūnais, daugeliui gyventojų 
manant, kad valdžiai rūpi tik jų politinės am-
bicijos, o ne vietos žmonių gerovė. Šiuos jų 
nuogąstavimus iš dalies patvirtino laikotarpis 
iškart po knygų pardavėjų dingimo, kuomet 
Honkongo vyriausybė viešai neparodė jokių 
pastangų susigrąžinti suimtus savo piliečius. 

Naujojoje ataskaitoje taip pat reiškiamas 
nerimas dėl vyriausiojo Honkongo vyriau-
sybės lyderio Leungo Chun-yingo, kuris ne-
seniai pareiškė, kad Honkongas turėtų pasi-
šalinti iš Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
kankinimus. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Protestas prieš Honkongo lyderį Leungą Chun-yingą
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Fotoreportažas: 

bėgimas Sausio 13-ajai atminti 

LŠSI ir Čikagos lietuvių bėgimo klubas or-
ganizavo jau antrą kartą tradicija tampantį 
Sausio 13-osios kruvinų įvykių 25-mečio pa-
minėjimą-bėgimą nuostabia Mičigano eže-
ro pakrante.

Nuoširdus ačiū organizatoriams - Lietuvos 
šaulių sąjungai išeivijoje, Čikagos lietuvių 
bėgimo klubui, Čikagos skautų vietininki-
jai, taip pat Generaliniam Konsului Marijui 
Gudynui ir visiems taip gausiai dalyvavu-
siems pagarbos bėgime/ėjime, skirtame žu-
vusiems Lietuvos laisvės gynėjams atminti.

Sušalusius bėgikus ir ėjikus sušildė 

draugiškai užkurtas laužas, šilta, kelių rū-
šių skani košė ir karšta arbata. Ačiū visiems, 
tuo pasirūpinusiems! 

Lietuva ir Lietuvos istorija yra ir išliks 
gyva mūsų širdyse. Ir labai svarbu, kad to-
kios svarbios Lietuvai datos, kaip Sausio 13-
oji, neliktų tik istorijos vadovėlių puslapiuo-
se. Tai data, simbolizuojanti mūsų stiprybę, 
drąsa ir vieningumą! 

Kviečiame pasigrožėti Sausio 13-osios bė-
gimo fotoreportažu (nuotraukos - Silvijos 
Basijokaitės). 

Organizatorių informacija 
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Europa ruošiasi karui?

Didžiausias JAV karinės įrangos ir pajėgų 
sutelkimas Europoje per kelis dešimtmečius, 
susidedantis iš daugiau nei 3 000 Amerikos 
karių bei tankų ir šarvuočių, ketvirtadienį 
pasiekė Lenkiją, kaip dalis kadenciją baigian-
čio Jungtinių Valstijų prezidento Baracko 
Obamos administracijos bandymo nuramin-
ti NATO sąjungininkes, būgštaujančias dėl 
agresyvios Rusijos pozicijos. 

Daugiau nei 80 pagrindinių kovinių tan-
kų ir šimtai šarvuočių pasiekė rytų Europą 
keliais ir jūra. Baltijos šalyse taip pat tar-
naus JAV Šarvuotoji brigada, kuri daly-
vaus ten rengiamose karinėse pratybose. 
Pajėgas planuojama rotuoti kas devynis mė-
nesius, skelbia BBC. Pilną ekipuotę suda-
ro maždaug 2 800 tankų ir kitokios karinės 
įrangos vienetų, atskleidžia šaltiniai. Tarp 
ginkluotės taip pat yra galingų artilerinių 
pabūklų-haubicų. 

„Tai yra dalis mūsų plano apriboti Rusijos 
agresiją, užtikrinti teritorinį mūsų sąjungi-
ninkių integralumą, bei turėti tokią Europą, 
kuri būtų pilna, laisva, klestinti, ir taiki“, - 
išplatintame pranešime teigia JAV Karinių 
oro pajėgų generolas leitenantas Timas 
Ray, JAV kariuomenės štabo Europoje vado 
pavaduotojas. 

JAV pajėgos Lenkijoje praleis mėnesį lai-
ko, o po to keliaus į Vokietiją ir Rumuniją, 
kur toliau rengs pratybas. Pajėgos rotuosis 
tarp Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Slovakijos. 

Vienas iš šių regioninių pratybų tikslų taip 
pat yra nustatyti, kaip greitai JAV pajėgos 
būtų pasirengusios reaguoti į galimą konf-
liktą su Rusija. 

„Kareiviai nekantrauja pradėti pratybas, 
- išplatintame pranešime teigia kapitonas 
Joshua Causie, JAV ginkluotųjų pajėgų na-
rys. – Nieko nėra geriau kaip sėdėti tanke 
ir šaudyti didelėmis kulkomis. Tai smagu.“

Ši naujausia NATO pajėgų mobilizacija yra 
dalis operacijos „Atlanto ryžtas“ („Atlantic 
Resolve“), prasidėjusios 2014 m. gegužę, kai 
Rusija išgąsdino savo kaimynes aneksuoda-
ma Krymo pusiasalį iš Ukrainos. Nuo pat 
to laiko, JAV kariuomenė didina savo pa-
jėgumus Europoje, kur vykdo vis daugiau 
pratybų.

Pavyzdžiui, praėjusių metų spalį, Kremlius 
pradėjo mobilizuoti savo karinius laivus per 
Lamanšo sąsiaurį, paskatindamas Lenkiją 
padidinti savo gynybai skiriamas išlaidas. 
JAV Gynybos departamento Saugumo ben-
dradarbiavimo agentūra lapkričio pabaigoje 
pranešė, jog Lenkija iš „Lockheed Martin“ 
planuoja pirkti 70 prailginto nuotolio raketų 
„žemė-oras“ šalies turimiems „F-16“ naikin-
tuvams, tačiau sulaukė perspėjimo iš Rusijos. 
Maskva taip pat yra dislokavusi savo bran-
duolines galvutes Kaliningrado srityje, ne-
toli Lietuvos ir Lenkijos sienų. Pastarosios 
šalies gynybos ministras neseniai pranešė, 
jog Lenkija turi padvigubinti savo kariuo-
menės dydį iki 150 000 kareivių. 

Geopolitinei situacijai tarp Baltijos šalių ir 
Rusijos vis aštrėjant, NATO lapkričio mėnesį 
išplatintame pranešime paskelbė: „Matome, 
kad Rusija vis aktyviau veikia įvairiose skir-
tingose srityse. (...) Matome, kad Rusija pas-
taraisiais metais vis aktyviau didina savo ka-
riuomenės pajėgumus – nuo 2000 m. patri-
gubino realias išlaidas gynybai, treniruoja 
savo pajėgas, bei naudojasi karine galia prieš 
kaimynes. Mes taip pat matome, kad Rusija 
naudoja propagandą Europoje tarp NATO 
sąjungininkių, ir būtent todėl NATO į tai 
reaguoja, sustiprindama mūsų bendrą gy-
nybą iki aukščiausio lygio nuo Šaltojo karo 
pabaigos.“ Tai pasakė NATO generalinis se-
kretorius Jensas Stoltenbergas.

Nepaisant to, išrinktojo JAV prezidento 
Donaldo Trumpo iš pažiūros prorusiška po-
zicija privertė politologus ir analitikus spė-
lioti, ar jam vadovaujant Jungtinių Valstijų 
kariuomenė iš regiono nebus atšaukta. Šiuo 
metu visoje Europoje tarnauja maždaug 70 
000 amerikiečių karių.

Reaguodamas į NATO pajėgų didinimą 
Lenkijoje bei Baltijos šalyse, Kremlius jau 
pareiškė, kad tai yra „grėsmė Rusijos saugu-
mui“ bei gali „destabilizuoti Europą“. Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino atstovas spau-
dai Dmitrijus Peskovas sakė, kad JAV pajė-
gų atvykimas į Lenkiją kelia pavojų „Rusijos 
interesams“, o Aleksejus Meškovas, Rusijos 
užsienio reikalų viceministras, pareiškė, kad 
ši NATO operacija yra „faktorius, destabili-
zuojantis Europos saugumą“.

Aidas.us informacinė tarnyba

Baltarusija įveda bevizį režimą

Baltarusija leis į šalį be vizos atvykti iš 
viso 80 šalių piliečiams, įskaitant Jungtinių 
Valstijų ir Europos Sąjungos gyventojus, o jie 
svečiuotis galės iki penkių dienų, atskleidžia 
pirmadienį šalies prezidento Aleksandro 
Lukašenkos pasirašytas įsakas. Naujoji sis-
tema įsigalios per vieną mėnesį nuo jo pa-
sirašymo, 2017 m. vasario 12 d., skelbia 
Baltarusijos užsienio reikalų ministerija. 

Tiesa, yra vienas kabliukas – šis bevizis re-
žimas galios tik kelionėms per Minsko na-
cionalinį oro uostą, o norintys į šalį patek-
ti traukiniu ar automobiliu, turės luktelėti 
šiek tiek ilgiau. 

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos 
teigimu, visos šalys, kurių piliečiai galės pa-
sinaudoti beviziu režimu, yra tarp pagrin-
dinių Baltarusijos partnerių, ir yra tikima-
si, kad tos valstybės atsakys atsakomaisiais 
beviziais režimais baltarusiams. 

„Šis dokumentas nustato bevizes pateki-
mo į Baltarusiją procedūras ne ilgesniam 
kaip penkių dienų laikotarpiui per patikros 
punktus Minsko nacionaliniame oro uoste, 
80 šalių piliečiams“, - skelbia įsakas, kuria-
me patikslinama, kad bevizis režimas ga-
lios visoms 39 Europos šalims, įskaitant vi-
sas Europos Sąjungos valstybes, o taip pat 
Jungtinėms Valstijoms, Brazilijai, Indonezijai 
ir Japonijai.

„Visų pirma, tai yra migrantams palankios 
šalys, strateginės Baltarusijos partnerės, o 
taip pat tos šalys, kurios jau anksčiau viena-
šališkai įvedė bevizius režimus Baltarusijos 
piliečiams“, - skelbiama vėliau vyriausybės 
išplatintame pranešime spaudai. 

„Šiuo dokumentu tikimasi paskatinti vers-
lo asmenų ir turistų kelionių bumą, ir nega-
lios užsienio šalių piliečiams, vykstantiems 
oficialių vizitų: diplomatinių, verslo, ar kito-
kių“, - taip pat skelbiama pranešime.  

Be vizos į Baltarusiją bus galima atvykti tu-
rint galiojantį pasą, tam tikrą sumą pinigų 
(42 Baltarusijos rublius vienai dienai) ir ga-
liojantį medicinos draudimą. Tačiau tai ne-
galios žmonėms, atvykstantiems į Baltarusiją 
lėktuvu iš Rusijos, o taip pat tiems, kurie 

planuoja skristi į Rusijos oro uostus (šie 
skrydžiai yra laikomi vidiniais ir nereika-
lauja pasienio kontrolės). 

Dokumente taip pat numatomi papildomi 
apribojimai Vietnamo, Haičio, Gambijos, 
Hondūro, Indijos, Kinijos, Libano, 
Namibijos ir Samoa piliečiams, kurie taip 
pat turės pateikti galiojančią ilgalaikę pate-
kimo į ES arba Šengeno zoną vizą su žyma, 
patvirtinančia, jog jie atvyksta iš šių terito-
rijų, bei lėktuvo bilietus, patvirtinančius jų 
išvykimą iš Minsko nacionalinio oro uos-
to per penkias dienas nuo atvykimo datos.  

Bevizio režimo įsakas buvo pasirašytas tuo 
pat metu, kai ši buvusi Sovietų Sąjungos respu-
blika siekia pagerinti įvaizdį Vakaruose bei su-
mažinti priklausomybę nuo savo pagrindinės 
sąjungininkės Rusijos. Baltarusijos preziden-
tas A. Lukašenka, kažkada pats save pavadinęs 
„paskutiniuoju Europos diktatoriumi“, jau pa-
sigerino savo įvaizdį Europoje, tarpininkauda-
mas sprendžiant Ukrainos ir Rusijos konfliktą. 
Europos Sąjunga dėl šio konflikto 2014-aisiais 
įvedė Rusijai ekonomines sankcijas, o vėliau 
Rusijos, Ukrainos, Prancūzijos ir Vokietijos ly-
deriai pasirašė taikos susitarimą dėl Ukrainos 
konflikto Minske, Baltarusijos sostinėje. 

Šalies sporto ir turizmo ministerija progno-
zuoja, kad užsienio lankytojų Baltarusijoje 
skaičius dėl vizų režimo sušvelninimo padi-
dės mažiausiai 20 proc. Belovežo nacionali-
nis parkas prieš dvejus metus tapo pirmąja 
vieta Baltarusijos teritorijoje, tapusia bevize 
zona. Praėjusią vasarą bevizis režimas taip 
pat buvo įvestas aplinkui Augustavo kanalą. 

Tiesa, anksčiau būta ir bandymų laikinai 
palengvinti patekimą į šalį, pavyzdžiui, per 
Ledo ritulio pasaulio čempionatą Minske, 
kuomet Baltarusijoje apsilankė daugiau nei 
30 000 ledo ritulio gerbėjų, neskaitant tų, 
kurie atvyko per Rusiją, palyginus su vos 
daugiau nei 20 000 europiečių, kertančių 
Baltarusijos sieną per visus metus. 

Beje, į Baltarusiją tiesiogiai skraidinama 
ir iš Vilniaus oro uosto, o vasaros metu - 
iš Palangos.

Aidas.us informacinė tarnyba

Aleksandras Lukašenka 
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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

Skelbiami sporto 
ir švietimo projektų 

finansavimo konkursai

Kūno kultūros ir sporto departamentas 
paskelbė užsienio lietuvių organizacijų 
2017 metų kūno kultūros ir sporto pro-
jektų finansavimo konkursą „Sportas – 
ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiš-
kas. Konkurso tikslas – skatinti užsienio 
lietuvius įsitraukti į sveikatą stiprinančią 
ir jų fizinį aktyvumą didinančią sporti-
nę veiklą, palaikyti ryšius su Lietuva ir 
pažymėti Sporto metus. Paraiškos prii-
mamos iki 2017 m. vasario 15 d. įskaity-
tinai. Daugiau informacijos www.kksd.
lt skyrelyje kūno kultūra → finansavimo 
konkursai. 

 Taip pat maloniai primename, kad iki 
sausio 20 d. galima teikti paraiškas už-
sienio lietuvių neformaliojo lituanistinio 
švietimo projektų finansavimo konkur-
sui, kurį vykdo Švietimo ir mokslo mi-
nisterija. Lituanistinės mokyklos ir kitos 
užsienyje registruotos švietimo įstaigos 

ar jas vienijančios organizacijos, kurios 
vykdo arba ketina vykdyti užsienio lie-
tuvių neformalųjį lituanistinį švietimą, 
kviečiamos teikti projektus. Projektų pa-
raiškas prašome teikti iki 2017 m. sau-
sio 20 d. Švietimo ir mokslo ministeri-
jos Užsienio lietuvių skyriui adresu A. 
Volano g. 2, 01516 Vilnius paštu ir elek-
troninio pašto adresu daiva.zemgulie-
ne@smm.lt. 

Kviečiame organizacijas, kurios šiais 
metais ketina vykdyti sporto projektus, 
organizuoti krepšinio ar/ir kitų sporto 
šakų varžybas teikti paraiškas Kūno kul-
tūros ir sporto departamentui.

Neformaliojo švietimo įstaigos (litua-
nistinės mokyklos) kviečiamos aktyviai 
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministeri-
jos konkurse.

 URM Užsienio  
lietuvių departamentas

A. Kerr generalinio 
konsulato kolekcijai 

padovanojo vieną savo kūrinį

Generaliniame konsulate Čikagoje du mėne-
sius buvo eksponuojama dailininkės Aušrinės 
Marcinkevičiūtės Kerr tapybos darbų paroda 
„Iš tamsos į šviesą“. Baigiantis parodai meni-
ninkė pratęsė prasmingą dailininkės Giedrės 
Žumbakienės pradėtą tradiciją ir padovano-
jo vieną savo tapytų ir konsulate eksponuotų 
paveikslų, pavadintą „Ilga kelionė prie jūros“, 
diplomatinei atstovybei. Neabejojame, kad ši 
pradėjusi kauptis meno kūrinių kolekcija, kuri 
puošia Generalinio konsulato patalpas ir re-
prezentuoja Globalios Lietuvos kūrėjus ir lie-
tuvišką meną, kada nors parkeliaus ir į Lietuvą 

ir ateities kartoms papasakos apie talentingų 
lietuvių kūrybą užsienyje.

Šiaulių Universiteto Dailės fakultete ma-
gistro laipsnį įgijusi menininkė A. Kerr šiuo 
metu gyvena ir kuria Čikagos priemiesty-
je Evanston, kur turi savo meno studiją 
„Ausrine’s Arts Room of Evanston“.

Nuotraukoje - dailininkė Aušrinė Kerr (de-
šinėje) dovanoja savo kūrinį konsulatui, kurį 
priima konsulato darbuotoja kultūros klau-
simais Agnė Vertelkaitė (fot. E. Laužonytė)

Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

www.drkaz.com
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S Baltijos šalys pasirašo  
karybos sutartis su JAV 

Baltijos šalys artimiausiu metu pasirašys 
sutartis su Jungtinėmis Valstijomis dėl ame-
rikiečių karių statuso. Pirmieji susitarimą su 
amerikiečiais ketvirtadienį jau pasirašė la-
tviai. Sutarties pasirašymas Vilniuje numa-
tomas kitą savaitę. Baltijos šalių ir ameri-
kiečių derybininkai siekė dėl sutarčių susi-
tarti iki išrinktojo JAV prezidento Donaldo 
Trumpo inauguracijos, nes pradėjus dirb-
ti naujajai administracijai šis klausimas ga-
lėtų būti nustumtas į politinės darbotvar-
kės apačią. Dvišaliai susitarimai dėl bendra-
darbiavimo gynybos srityje, karininkų ir di-
plomatų vadinami „dvišale SOFA“ sutarti-
mi, rengiami JAV iniciatyva. Jie apibrėžia 
JAV karių ir jų šeimos narių statusą. Pagal 
Lietuvos ir JAV sutartį, JAV suteikiama tei-
sė teisti nusikaltusius karius, bet numatoma 
išimtis, kad Lietuva gali perimti jurisdikci-
ją itin svarbiais atvejais. Susitarimas taip pat 
numato JAV teisę naudotis tam tikrais ka-
riniais objektais. Lietuvoje šiemet, kaip ir 
anksčiau, bus dislokuota kuopa JAV karių, 
pratyboms taip pat dažnai lankysis batali-
onas iš Lenkijoje dislokuojamos brigados.

Japonija planuoja  
turėti naują imperatorių

Japonija planuoja, kad imperatorius 
Akihito 2019 metų sausio 1-ąją perleis sos-
tą savo vyriausiajam sūnui, 56 metų sosto 
įpėdiniui princui Naruhito, trečiadienį pra-
nešė žiniasklaida, o įstatymų leidėjai jau ku-
ria teisinį pagrindą pirmajai monarcho ab-
dikacijai šalyje per pastaruosius 200 metų. 
83 metų Akihito rugpjūtį išreiškė pageida-
vimą atsisakyti Chrizantemų sosto po be-
veik tris dešimtmečius trukusio viešpata-
vimo dėl senatvės ir blogėjančios sveikatos 
būklės. Vyriausybė jau yra įkūrusi ekspertų 
komisiją, turinčią padėti rasti geriausią būdą 
išspręsti šiam opiam klausimui, susijusiam 
su virtine istorinių ir teisinių kliūčių. Per 
ilgą Japonijos karališkosios šeimos istoriją 
imperatoriai yra ne kartą atsisakę sosto, bet 
pastaruosius du šimtmečius tokių atvejų ne-
buvo. Be to, dabar galiojantys įstatymai šios 
galimybės nenumato. Kai kurie analitikai ir 
politikai nerimauja, kad abdikacijos klausi-
mas gali paversti Japonijos monarchus po-
litinių manipuliacijų taikiniu. Pagal šalies 
konstituciją, imperatorius atlieka tik naci-
onalinio simbolio vaidmenį.

Prasidėjo derybos  
dėl Kipro suvienijimo

Naujasis Jungtinių Tautų generalinis se-
kretorius Antonio Guterresas nuo ketvirta-
dienio dalyvauja tris dienas Ženevoje vyks-
tančiose taikos derybose, vadinamose is-
torine galimybe užbaigti ne vieną dešim-
tmetį trunkantį konfliktą padalytoje salo-
je. Tai pirmasis jo vizitas į užsienį nuo JT 
vadovo kadencijos pradžios sausio 1-ąją. 
Derybomis siekiama sukurti dviejų zonų 
federaciją. Kipro turkų lyderiai sutiko grą-
žinti kai kurias teritorijas, kontroliuojamas 
nuo 1974 metų, kai įsiveržusios Turkijos pa-
jėgos okupavo salos šiaurę, atsakydamos į 
Atėnų organizuotą perversmą, kurio tikslas 
buvo prijungti salą prie Graikijos. JT pa-
siuntinys, Norvegijos diplomatas Espenas 
Barthas Eide trečiadienį sakė, kad abi pu-
sės yra labai arti susitarimo, kiek procen-
tų salos kiekviena jų kontroliuos. Vienas iš 
pagrindinių sunkumų šiose derybose – bū-
tinybė perbraižyti sienas, taip pat ir aplink 
šiaurinėje pakrantėje įsikūrusį Morfu mies-
tą. Nuo lapkričio Kipro lyderiai Šveicarijoje 
susitinka jau trečią kartą, tačiau pirmieji du 
jų derybų ratai buvo nesėkmingi.

Taikos Sirijoje derybos –  
jau kitą savaitę

Derybos dėl Sirijos politinės ateities vyks 
Kazachstano sostinėje Astanoje sausio 23 
dieną, naujienų agentūrai AFP sakė šalti-
nis Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. 
Derybas tarp Sirijos vyriausybės ir suki-
lėlių organizuoja Rusija ir Turkija. Ugnies 
nutraukimui pritarė abi konflikto pusės, ta-
čiau anksčiau derybose dėl paliaubų daly-
vaudavęs Vašingtonas šįkart neprisidėjo. 
Paliaubos įsigaliojo gruodžio 30 dieną ir 
įnešė į didžiąją Sirijos dalį šiek tiek ramy-
bės. Visgi kai kuriuose rajonuose, tokiuose 
kaip Damasko priemiesčiai, kovos tebesitę-
sia, nes dėl teritorijų kovoja džihadistų gru-
puotės, kurioms pastarosios paliaubos ne-
taikomos. Minėtas šaltinis ministerijoje tre-
čiadienį taip pat sakė, kad šiuo metu ruošia-
masi taikos deryboms, sudaromas dalyvių 
sąrašas. Kai kurios grupės jau išreiškė susi-
rūpinimą, kad susitikime nebus tinkamai 
atstovaujamos visoms konflikto šalims, nes 
antradienį iš dalyvių sąrašo buvo išbrauk-
ti Turkijos nekenčiami Sirijos kurdai, ku-
rie pilietiniame kare buvo svarbūs Vakarų 
sąjungininkai.

NATO veiks  
platesniu mastu?

Pasikeitus grėsmėms, NATO reikia vėl 
mokytis veikti platesniu mastu, sako bu-
vęs vyriausiasis Aljanso pajėgų Europoje 
vadas, atsargos generolas Phillipas Markas 
Breedlove’as. „Aš manau, kad jūs pamatysite 
daugiau pratybų tose tikslingai parinktose 
vietose, kur mums iš tikrųjų reikia padirbėti 
ties įgūdžiais, kuriuos praradome vykdyda-
mi misiją Afganistane“, - žurnalistams sakė 
P.Breedlove'as. „Prisiminkite, mūsų Aljansas 
nuveikė nuostabų darbą Afganistane, bet tai 
buvo kova su sukilėliais, mažų dalinių dar-
bas. Mums reikia susigrąžinti mūsų gebėji-
mą treniruotis ir operuoti stambesniuose da-
liniuose ir platesniu mastu. Aš manau, kad 
ties čia jūs pamatysite tikslingą darbą“, - pri-
dūrė jis. Taip jis kalbėjo, NATO šiais metais 
rengiantis papildomai dislokuoti apie 8 tūkst. 
karių Vidurio ir Rytų Europoje, siekiant at-
grasyti Rusiją. Pusę iš jų sudarys Lenkijoje 
dislokuojama amerikiečių brigada. Kiti ka-
riai sudarys kiekvienoje Baltijos šalyje ir 
Lenkijoje steigiamus tarptautinius sąjungi-
ninkų batalionus. Aljansas taip pat žada re-
gione dažniau rengti karines pratybas.

A. B. Breivikas toliau  
skleidžia savo ideologiją 

Norvegijos valstybė trečiadienį pareiškė, kad 
būtina riboti nuteistojo Anderso Behringo 
Breiviko ryšių su išoriniu pasauliu, nes jis 
bando skleisti savo ideologiją iš kalėjimo. Per 
apeliacinio skundo dėl A. B. Breiviko kalini-
mo sąlygų nagrinėjimą generalinis prokuro-
ras Fredrikas Sejerstedas teismui sakė, kad 
2011-aisiais 77 žmones nužudęs nusikaltėlis 
„užbaigė aktyvių veiksmų etapą, o dabar to-
liau tęsia savo projektą kaip ideologas ir rašy-
tojas, kurdamas tinklus“. Antradienį, pirmą-
ją apeliacijos svarstymo dieną, į teismo salę 
įžengęs 37-erių A. B. Breivikas iškėlė ranką 
pasisveikindamas provokuojančiu nacių ges-
tu, kurį parodė ir per bylos nagrinėjimą že-
mesnės instancijos teisme. Norvegijos ape-
liacinis teismas nagrinėja A. B. Breiviko bylą 
po to, kai balandžio mėnesį žemesnės ins-
tancijos teismas Osle pripažino valstybę kal-
ta dėl „nežmoniško elgesio“ su kaliniu, kuris 
daugiau nei penkerius metus buvo laikomas 
griežtai izoliuotas. Valstybė laikosi pozicijos, 
kad su A. B. Breiviku elgiamasi humaniškai, 
o nuo kitų kalinių jis turi būti atskirtas sau-
gumo sumetimais.

Dėl K. Kardashian  
apiplėšimo sulaikyta 16 asmenų

Prancūzijos policija, tirianti pernai spalį 
sostinėje įvykdytą JAV televizijos realybės 
šou  žvaigždės Kim Kardashian apiplėšimą, 
pirmadienį Paryžiaus regione dėl šio nusi-
kaltimo sulaikė 16 asmenų, pranešė šaltiniai 
teisėsaugos institucijose. Tiesa, trys asme-
nys buvo paleisti vėliau trečiadienį. Šaltinis 
policijoje nurodė, kad beveik visi sulaiky-
tieji yra žinomi teisėsaugai dėl organizuo-
tų nusikaltimų. Amerikietė K.Kardashian 
buvo apiplėšta, kai atvyko į Paryžių stebė-
ti mados savaitės renginių. Į prabangius 
žvaigždės viešbučio apartamentus įsiver-
žusi grupė ginkluotų ir kaukėtų plėšikų ją 
surišo ir pavogė papuošalų už maždaug 9 
mln. eurų. Žvaigždės asmens sargybinio 
Pascalio Duvier apiplėšimo metu su ja ne-
buvo, nes jis saugojo Kim Kardashian sese-
rį Kourtney Kardashian viename Paryžiaus 
naktiniame klube. Šiuo metu jis šeimai jau 
nebedirba. 36 metų K.Kardashian, kuri yra 
repo superžvaigždės Kanye Westo žmona, 
praėjusį savaitgalį po kelis mėnesius truku-
sios tylos viešai prabilo apie šį incidentą ir 
sakė labai bijojusi, kad plėšikai ją nužudys. 

 „Facebook“ vadovas  
ruošiasi politinei karjerai?

Socialinio tinklo „Facebook“ įkūrėjas 
Markas Zuckerbergas sugalvojo rimtą 
naujametinį pasižadėjimą – aplankyti vi-
sas JAV valstijas. Kai kam atrodo, kad ame-
rikietis taip kaupia politinį kapitalą. Kaip 
savo paskyroje rašė verslininkas, mintį, kad 
turi geriau pažinti savo šalį ir amerikiečius, 
jam pakišo 2016 m. įvykiai. „Po neramių 
praėjusių metų šiais metais aš tikiuosi kuo 
daugiau bendrauti su žmonėmis: sužino-
ti, kaip jie gyvena, kuo dirba ir ką mano 
apie ateitį“, – rašė M.Zuckerbergas pasky-
roje. „Facebook“ įkūrėjas į kai kurias ke-
liones leisis su savo žmona Priscilla Chan, 
lankysis „Facebook“ būstinėse, universi-
tetuose, mokyklose, susitiks su mokyto-
jais ir dėstytojais, mažų miestelių gyven-
tojais. Toks verslininko pasižadėjimas taip 
pat sustiprino jau kurį laiką sklandžiusius 
įtarimus, kad vyras turi politinių ambici-
jų. M.Zuckerbergas 2013 m. buvo įsteigęs 
lobistinę grupę „Fwd.us“, rėmusią imigra-
cijos bei vizų reformą. Kartu su žmona jis 
taip pat užsiima labdara, itin dosniai finan-
suoja mokslinius medicinos srities tyrimus.
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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

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

https://agents.farmers.com/vcaplinskiene


18

№
 3

 [1
02

6]
 0

1.
13

.2
0

17
 –

 0
1.

19
.2

0
17

 
LI

ET
U

V
O

S 
PO

LI
TI

K
A

Visuotinio šaukimo reikia, nes gyvename pavojingoje aplinkoje
Antradienį šalies premjeras Saulius Skvernelis susitiko su krašto apsaugos 
ministru Raimundu Karobliu ir kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu 
Vytautu Žuku, bei aptarė artimiausio laikotarpio tikslus krašto apsaugos 
sistemoje, tarp jų – ir klausimą dėl visuotinio šaukimo sugrąžinimo per 
dvejus trejus metus.

„Manau, kad dar šios kadencijos metu tu-
rėtų būti pasiekta, kad tai būtų įgyvendinta“, 
– po susitikimo žurnalistams sakė premjeras. 

„Jeigu mes norime kurti ir gyventi čia sau-
giai, tai turime padaryti viską, kad galėtu-
me patys apsiginti, ir tada tikėtis sąjunginin-
kų pareigos arba prievolės, kad būtų gina-
ma mūsų valstybė. Jeigu mes tikimės, nieko 
nedarydami, kad (...) kas nors turės prievo-
lę mus ginti, tai yra klaidingas požiūris“, – 
pridūrė S. Skvernelis.

Pasak jo, visuotinis šaukimas gali būti įves-
tas 2019-aisiais, galbūt 2020 metais. Dėl to-
kios galimybės esą dar bus atskirai disku-
tuojama šiemet ir kitąmet. Tarnauti devy-
niems mėnesiams būtų šaukiami visi mo-
kyklą baigę vaikinai, kurie atitinka sveika-
tos reikalavimus. Tokių jaunuolių kasmet 
yra apie 10 000. Šiuo metu į kariuomenę 
kasmet yra šaukiama apie 3 500 tinkamos 
sveikatos būklės vaikinų, kuriems yra nuo 
19 iki 26 metų. Šaukimas į privalomąją pra-
dinę karo tarnybą Lietuvoje buvo sugrąžin-
tas 2015 m. atsižvelgiant į dėl Rusijos veiks-
mų Ukrainoje paaštrėjusią saugumo situa-
ciją regione. 

Kaip veiktų naujoji sistema? Ar iš tiesų vi-
suotinė privaloma karo tarnyba yra reika-
linga? Apie tai – Edmundo Jakilaičio pokal-
bis su krašto apsaugos ministru Raimundu 
Karobliu ir Lietuvos kariuomenės vadu Jonu 
Vytautu Žuku.

– Pone Karobli, kol svarstymai dar pre-
liminarūs, galutinių sprendimų nėra, bet 
vis dėlto - kaip visa tai veiktų?

– Vyriausybės programoje yra nuostata, 
kad svarstysime galimybes pereiti prie visuo-
tinio šaukimo. Pirmas pasitarimas su prem-
jeru dėl to jau įvyko, tarėmės, kaip realizuo-
sime šią nuostatą. Turime pareigą paruošti 
modelius, alternatyvas, kaip turėtų atrody-
ti visuotinis šaukimas ir privaloma tarnyba. 
Taip pat turime spręsti, apie kokius skaičius 
kalbame ir kada tai turėtų vykti. Reali situa-
cija ta, kad turime kalbėti apie tvarią kariuo-
menės, mūsų gynybos sistemos pagrindo, 
plėtrą. O pagrindas – profesionalų kariuo-
menė. Turime galvoti apie jos plėtrą tiek ko-
kybės, tiek kiekybės prasme. Šauktiniai taip 
pat yra labai svarbu. Tai yra mokymasis gin-
ti tėvynę – šventa konstitucinė pareiga. Taip 
pat svarbu ir rezervo ruošimas bei krašto ap-
saugos savanorių pajėgos. Visos sritys labai 
svarbios, privalome užtikrinti jų aprūpini-
mą. Jei kalbame apie visuotinę privalomąją 
tarnybą, turime visų pirma pagalvoti apie 
infrastruktūrą.

– Kitaip tariant, jei visuotinis šaukimas 
vyktų jau šiandien, visų 18–19 metų vai-
kinų nebūtų kur kviesti?

– Taip. Jei kviestume visus, susidarytų apie 
7 tūkstančiai šauktinių. Pernai buvo pašauk-
ta 3 tūkstančiai, o šiemet – 3,5 tūkstančio. 
Tai yra riba ir nemažas iššūkis kariuome-
nei, nes šiemet bus ir sąjungininkų daugiau. 

Yra ribos ir kareivinių, ir gebėjimų apmo-
kyti, ir poligonų, ir karininkų bei puskari-
ninkių, kurie ruošia šauktinius.

– Pone Žukai, pažiūrėjus į demografines 
prognozes, 2020 metais Lietuvoje viduri-
nes mokyklas baigs 21 tūkstantis jaunuo-
lių, apie pusė jų – vaikinai. Ar po 3,5 metų 
kariuomenė gali būti pasiruošusi pašauk-
ti apie 10 tūkstančių šauktinių?

– Tokio skaičiaus mes net nesvarstome. 
Pirmiausia reikia apsispręsti dėl amžiaus 
grupių. Pagal šiuo metu galiojančią nuos-
tatą į kariuomenę gali ateiti 19–35 metų am-
žiaus asmenys, šauktinių amžius – nuo 19 
iki 26 metų. Šiuo metu galiojantys įstaty-
mai mums neleidžia šaukti studentų, taip 
pat tarnaujančiųjų kitose jėgos struktūrose. 
Yra nemažai sveikatos apribojimų. Jeigu nie-
kas nesikeis, iš 10 tūkstančių baigusių vidu-
rines gimnazijas ir mokyklas, po visų apribo-
jimų liks panašus skaičius – 3,5 tūkstančio.

– Pone Karobli, kalbant apie visuotinį 
šaukimą, jokių apribojimų, išskyrus svei-
katos problemas ar įsitikinimus, turbūt 
neturėtų būti? Ar studentas neturėtų gin-
ti Tėvynės?

– Manau, kad po mokyklos baigimo reikia 
baigti dar vieną mokyklą, kurioje išmoksta-
ma ginti Tėvynę. Kalbame apie kario paruo-
šimą. Tai ne tarnavimas, tai ne spragų užkai-
šymas, jei nesurenkame profesionalios ka-
riuomenės. Viso proceso metu, tai yra 9–11 
mėnesių, jaunuolis mokytųsi, o po to būtų 
rezerve. Tai yra normalus mokymosi pro-
cesas, kaip įgyvendinti šventą konstitucinę 
pareigą. Norime to ar ne, turime žiūrėti ir į 

atidėjimus. Jei asmuo studijuoja, galbūt jis 
galėtų eiti į jaunesniųjų vadų kursus, pasi-
ruošti kaip rezervo karininkas, arba galės 
atitarnauti kaip šauktinis. Kalbame apie ke-
letą galimų modelių, kuriuos reikia paruoš-
ti ir pateikti politikams. 

– Pone Žukai, jei visuotinis šaukimas bus, 
ar jo nediskredituos išimtys?

– Manau, reikia ieškoti politinio susitari-
mo. Jei kalbame apie visuotinį šaukimą, rei-
kia žiūrėti į ateitį ir galvoti, kaip galėtume tai 
pasiekti. Reikia keisti įstatymus, reikia po-
litinių partijų susitarimo dėl finansavimo, 
dėl prioritetų išdėstymo. Dabar turime fi-
nansavimą, didelius projektus, orientuoja-
mės į 2 procentus BVP krašto gynybai. Jei 
nuo rytojaus pradedame kalbėti apie visuo-
tinį šaukimą, turime peržiūrėti prioritetus. 

– Daugiau lėšų investuoti į infrastruk-
tūrą – kareivines, dalinius, valgyklas ir 
panašiai?

– Taip. Turime apsispręsti, apie kokią lai-
ko perspektyvą kalbame ir kokie mūsų pri-
oritetai. Ar vystome projektus, kuriuos pra-
dėjome, ar kreipiame dėmesį į infrastruktū-
rą, į seržantų, jaunesniųjų vadų parengimą. 

– Suprantu, kad esate linkęs riboti šauk-
tinių skaičių, nedaryti visuotinio šaukimo 
ir pirmiausiai aprūpinti reikiama įranga 
kariuomenę, kurią turime dabar?

– Nemanau, kad nereikia visuotinio šau-
kimo, apie tai galima diskutuoti. Ateityje tai 
gali būti geriausiais variantas ruošiant rezer-
vą Tėvynės gynybai, bet reikia pažiūrėti, kaip 
visa tai išsidėstys laike – kada galėsime pa-
siruošti, paruošti personalą, infrastruktūrą. 

Taip pat turime pasižiūrėti, ką darome šian-
dien. O šiandien mes vykdome labai daug 
brangių projektų, turėsime apie 2 tūkstančius 
užsienio karių, kuriuos taip pat turime aprū-
pinti, suteikti galimybę atlikti pratybas kartu 
su Lietuvos kariuomenės daliniais. Tai išties 
milžiniškas krūvis. Pokalbius apie visuoti-
nį šaukimą tęsime, dėl terminų kol kas ne-
same apsisprendę. Atliksime analizę ir tada 
pateiksime savo vertinimus.

– O gynybinės galios prasme 10 tūkstan-
čių šauktinių būtų naudinga?

– Žinoma. Kuo daugiau rezervo turi šalis, 
tuo geriau. Suomijoje yra keli šimtai tūkstan-
čių rezervistų. Bet kuri šalis, kuri turi šauk-
tinių kariuomenės sistemą, yra orientuota 
ne į kažkokių tarptautinių misijų vykdymą 
ar konkrečių užduočių atlikimą, o savo te-
ritorijos gynimą. Tai yra mokykla, tai yra 
rezervo ruošimas. Jei kažkas įvyktų – ar hi-
bridinis karas, ar konvencinis konfliktas, ne-
paruošti kariai nebūtų naudojami kariniuo-
se veiksmuose. Dalyvautų tik tie, kurie išėjo 
visą parengimo ciklą ir yra rezerve. 

– Tačiau net ir kitais metais padidinus fi-
nansavimą krašto apsaugai, valstybė dar 
nebūtų pajėgi ir pasiruošusi kalbėti apie 
visuotinį šaukimą 2019–2020 metais?

– Kitų metų tikslas, patvirtintas Valstybės 
gynimo taryboje ir Seime, yra 4 tūkstan-
čiai šauktinių. Jei spėtume visuotinį šauki-
mą skelbti jau 2020 metais, tai sudarytų apie 
5,5–6,5 tūkstančio asmenų. Galbūt galėtu-
me šauktinių skaičių kasmet didinti tūkstan-
čiu, tačiau turime atsakyti į klausimą, kie-
no sąskaita tai darysime. Neturime pažeisti 
tolygaus kariuomenės vystymo, profesiona-
lai negali būti prasčiau aprūpinti nei šauk-
tiniai, negali būti sukeliamas pavojus mūsų 
ginkluotės projektams. Manau, kad klausi-
mas, ar turėtų būti visuotinis šaukimas, ar 
toks, kaip dabar, neturėtų būti savitikslis.

– Ar aš teisingai suprantu judviejų min-
tį, kad jei kalbame apie visuotinį šaukimą, 
turime omenyje tos pačios amžiaus gru-
pės žmones. Baigia mokyklą ir visi eina 
tarnauti? Ar tokia koncepcija?

– Galimi įvairūs modeliai. Galima kalbė-
ti apie 19–21 metų amžiaus jaunuolius, ga-
lime kalbėti apie tuos, kurie ką tik baigia 
mokyklą. Mes svarstome tuos variantus. Jei 
infrastruktūra leidžia ir turime pakankamai 
personalo, galime paimti gal ir 15 tūkstan-
čių. Kol kas nesame apsisprendę. Žinia, kad 
kiekvienas jaunuolis, baigęs mokyklą, turė-
tų tarnauti kariuomenėje, yra ištransliuota. 
Tai yra labai geri pasiūlymai, su jais sutin-
kame. Aš matau tame prasmę, kadangi gy-
vename labai pavojingoje aplinkoje. Turime 
ruoštis savo šalies gynybai, formuoti rezervą. 
Dabar yra nemažai spekuliacijų dėl dabar-
tinės šaukimo tvarkos, loterijų. Norint viso 
to išvengti, reikia svarstyti visus variantus.

Edmundas Jakilaitis, 
LRT televizijos laida „Dėmesio centre“

Kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas
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Projektas „Homo sovieticus“
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro Tuskulėnų rimties parko me-
morialiniame komplekse kuriama nauja eks-
pozicija ir ieškoma išlikusių senų nuotraukų 
iš sovietmečio laikotarpio (1940-1988), ku-
rios būtų darytos Lietuvoje, bei antisovieti-
nių protestų nuotraukos užsienyje. Tema - 
išeivija. Pavyzdžiui, šeimų susitikimai su gi-
minaičiais, prašymų susitikti su giminaičiais 
kopijos ir panašiai.

Tuskulėnų rimties parko memorialinį kom-
pleksą, įsikūrusį buvusio dvaro teritorijoje, so-
vietų okupacinė valdžia 1944–1947 m. buvo 
pavertusi masine nukankintų ir nužudytų re-
žimo aukų kapaviete. 

Kuriamos naujos ekspozicijos „Homo so-
vieticus“ pagrindiniai tikslai – atskleisti ko-
munistinio režimo ketinimus sukurti idealų 
„naująjį sovietinį žmogų“ ir parodyti, kiek 
kasdienė pilka tikrovė atitiko utopinį propa-
gandos kuriamą „idealų“ komunistinės visuo-
menės ir eilinio piliečio vaizdinį. Kitaip ta-
riant, vienas pagrindinių ekspozicijos siekių 
– demaskuoti totalitarinio režimo kasdieny-
bę, parodyti jos nenormalumą ir perduoti šią 
patirtį dabartinei kartai bei priminti anuos 
laikus tiems, kurie jau spėjo juos pamiršti.

Sovietinis režimas savo utopiniams tikslams 
įgyvendinti pasitelkė pačias drastiškiausias 
priemones, kurios griovė pamatines lietuvių 
ir kitų tautų vertybes. Buvo masiškai naikina-
mi istorijos ir kultūros paveldo objektai ir kei-
čiami Lietuvai svetimais, siekiant performuo-
ti tautos istorinę sąmonę; mokslo ir mokymo 
įstaigose, darbo kolektyvuose buvo diegiamos 
svetimos, marksizmo-leninizmo dogmomis 
grįstos dorovės ir etikos normos; visiškai ap-
ribota tikėjimo laisvė, o svarbiausios tradici-
nės krikščioniškosios ir valstybinės šventės 
keičiamos dirbtinėmis „tarybinės liaudies“ 
manifestacijomis; įvesta griežta cenzūra, o 
visuomenė kuo labiau atribota nuo išorinių 
Vakarų įtakų. Už viso šito stovėjo totalitari-
nis represinis aparatas, kuris iš kiekvieno as-
mens reikalavo besąlyginio lojalumo.

Kad išliktų, žmonės buvo priversti gyven-
ti dvilypį gyvenimą: vienaip elgtis viešojoje 
erdvėje ir visai kitaip – savo uždaroje, daž-
niausiai namų, aplinkoje. Būtent šis privatus 
gyvenimas ir yra svarbiausias būsimos eks-
pozicijos objektas. Tai gyvenimas, kurio ne-
atspindėjo oficiozinė propaganda: Kalėdos 
ir kitos religinės šventės, bažnytinė santuo-
ka ir krikštynos; kasdienės buities pilkuma 
(savadarbiai buities rakandai, turintys kom-
pensuoti paprasčiausių prekių skurdumą ir 
stoką) ir sovietiniai deficitiniai daiktai (tech-
nikos ir higienos prekės, vaikų žaislai ir pra-
mogų inventorius).

Norime parodyti, kaip žmonės kartais tie-
siog desperatiškai stengėsi gyventi kasdie-
nį gyvenimą, diametraliai besiskiriantį nuo 
to, kurį oficialiai deklaravo propagandinė 
spauda, iš nuogirdų kopijuodami vakarie-
tiškas madas (drabužiai, muzika ir pan.) ar 

ieškodami būdų, kaip pagražinti savo pilką 
ir niveliuojančią aplinką...

Tuskulėnų rimties parko memorialinio 
komplekso darbuotojai prašo jūsų, mielieji 
skaitytojai, bent keletą minučių pamąstyti apie 
savo ir artimųjų sovietinę patirtį ir savo aplin-
koje paieškoti išlikusių su šia patirtimi susi-
jusių dalykų: asmeninių nuotraukų ar daik-
tų, menančių anuometinį kasdienį gyvenimą, 
o kartu rodančių sovietinės sistemos neįga-
lumą, kartais virsdavusį tragikomiška savo 
paties parodija. 

Būtume be galo dėkingi, jei prisidėtumėte 
prie ekspozicijos kūrimo savo mintimis, o 
ypač – išlikusiais sovietmetį menančiais daik-
tais. Šie daiktai turėtų atspindėti: 1) sovieti-
nės kasdienybės pilkumą ir propagandą. Tai 
galėtų būti smulkioji buitinė technika (foto-
aparatai, radijo imtuvai ir pan.), sovietiniai 
papuošalai, kosmetika, vaikų prekės, sovieti-
niai drabužiai ir apavas („Raudonojo spalio“ 
fabriko batai, sportinė apranga ir pan.), pra-
bangos prekės (vadinamasis deficitas), kas-
dieniai ir proginiai buities daiktai su sovietine 
simbolika, apdovanojimai, pionierių apran-
ga ir atributika, dokumentai (partiniai bilie-
tai, sovietiniai gimimo liudijimai, darbo kny-
gelės, pagyrimo raštai ir pan.), nuotraukos 
su kasdienybės vaizdais („komunalkės“, ko-
lektyviniai sodai, sovietiniai renginiai, šven-
tės, parduotuvės, valgyklos, kirpyklos, pir-
tys, poilsio namai ir pan.), mokykliniai va-
dovėliai, propagandiniai plakatai. 2) alterna-
tyvų paslėptą gyvenimą. Iki 1940 m. pasiro-
džiusios knygos ir kiti leidiniai (A. Šapokos 
„Lietuvos istorija“, grožinė literatūra ir peri-
odika, po okupacijos tapusi nelegali, malda-
knygės ir pan.), savadarbiai ar nelegaliai įsi-
gyti daiktai su valstybine ar vakarietiška atri-
butika (namudiniai ženkliukai su trispalve ar 
Gedimino stulpais, vinilo plokštelės, marški-
nėliai, puošti užsienio muzikos grupių atri-
butika, ir pan.), išsaugoti medalionai su LDK 
kunigaikščių atvaizdais, kita atributika, me-
nanti 1918–1940 m. Lietuvą, įvairi produkci-
ja su „Žalgirio“ komandos simbolika iki 1989 
m. ir nuotraukos (religinės šventės, bohemiš-
kas gyvenimas, neformalūs jaunimo susibū-
rimai ir pan.).

Adresas: Žirmūnų g. 1F, Vilnius
Telefonai pasiteirauti: (8~5) 275 07 04, 

(8~5) 275 12 23
El. pašto adresas: tuskulenai@genocid.lt
Interneto svetainė: www.genocid.lt/

tuskulenai 
Lietuvos gyventojų genocido  

ir rezistencijos tyrimo centras

www.towerdental.net
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– aukščiausios kokybės 
tradiciniai lietuviški gaminiai

Dešimt tarptautinės maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodos 
„Žalioji savaitė 2017“ Berlyne dienų – tai, anot parodos organizatorių, 
labiausiai koncentruota maisto produktų pasiūla pasaulyje. Margaspalvėse 
salėse, kur bepažiūrėsi, – vaišinama, ragaujama, prekiaujama. Visuose naci-
onaliniuose stenduose stengiamasi akcentuoti savo šalies ir jos produktų 
išskirtinumą. Jau 15 metų šioje parodoje dalyvaujanti Lietuva pabrėžia tai, 
kad ji moderni šalis, gerbianti savo tradicijas.

Parodoje „Žalioji savaitė“ įrengtas Lietuvos 
stendas visada pritraukia minias lankytojų – 
parodoje dalyvaudami nesijaučiame naujo-
kai, aukščiausios kokybės natūraliais maisto 
produktais įgijome ne tik Vokietijos vartoto-
jų pasitikėjimą. Šiemet parodoje, kuri vyks 
sausio 20–29 dienomis Berlyne, savo pro-
dukciją pristatys 8 mūsų šalies įmonės, ga-
minančios tautinio paveldo sertifikatą turin-
čius ir ekologiškus maisto gaminius bei gė-
rimus. Parodos lankytojai, mėgstantys na-
mams jaukumo suteikiančius daiktus, taip 
pat galės įsigyti originalių, rankomis kur-
tų gaminių.

Kokia žemės ūkio paroda gali būti be gra-
žiausios puošmenos – lietuviško šventinio 
stalo karaliaus šakočio? Nuo 1995 metų 
veikianti Laimutės Sadauskienės individu-
ali įmonė parodoje pristatys ne tik tautinio 
paveldo sertifikatą turinčius šakočius, kurių 
sudėtyje – net 90 proc. lietuviškos kilmės ža-
liavos, bet ir demonstruos jų kepimo pro-
cesą bei vaišins ką tik iškeptu šiuo skanės-
tu. Vokiečių lankytojai galės pasimėgauti ir 
grybukais – taip pat šį sertifikatą turinčiais 
„Juodupės baravykais“. Pernai parodoje įmo-
nės gaminiai sulaukė daug dėmesio, juos fil-
mavo ir laidas sukūrė net dvi vokiečių tele-
vizijos. Ši įmonė, turinti įrengtą edukacinių 
mokymų klasę ir savo produkciją pardavi-
nėjanti Lietuvoje, Latvijoje, bei Vokietijoje, 
yra gavusi ne vieną šalies valdžios apdova-
nojimą už  verslo plėtrą ir tautinio paveldo 
puoselėjimą. Kaip ir kiti mažesni gamintojai, 
parodoje verslininkė tikisi užmegzti naujų 
ryšių, kontraktų, pasisemti patirties iš pa-
našia veikla užsiimančių įmonių.

Ne kartą „Žaliojoje savaitėje“ jau daly-
vavusi UAB „Saimeta“ parodoje pristatys 
Daujėnų naminę duoną, sausainius-grybu-
kus ir Daujėnų duonos girą, įvertintus lietu-
viškosios tarptautinės parodos „AgroBalt“ 
aukso medaliais. Pasak įmonės vadovės Vitos 
Stankevičienės, pagal seną šeimos receptą 
ši duona kepama iškirtinai mediniuose ku-
biliukuose, o gaminama naudojant ruginių 
miltų raugą. Tai vienintelė Lietuvoje duona, 
kuri ženklinama europiniu ženklu ir saugo-
ma pagal geografinę nuorodą, taip pat turinti 
kulinarinio paveldo ženklą ir tautinio pavel-
do sertifikatą. Minėtoji duona, kurios par-
davimų apimtys kasmet auga apie 10 proc., 
ne kartą buvo teikta užsienio valstybių aukš-
čiausiems pareigūnams kaip taikos simbolis.

Savo rankomis pagamintus ekologiškus 
rūkytus mėsos gaminius parodoje siūlys 
Lietuvos ūkininkai Žiliai. Mėsos gamybos 
ir prekybos verslu Kazys Žilys su žmona 
Audrone užsiima jau daugelį metų. Tai – 
ūkis nuo grūdo iki stalo, kuriame gamina-
mi išskirtinai natūralūs mėsos gaminiai: be 
konservantų, stabilizatorių ir kitų vartojimo 
terminą prailginančių priedų. Jie pirmieji 
Lietuvoje savo ūkyje įrengė ES reikalavimus 
atitinkančią sertifikuotą skerdyklą ir mėsos 
perdirbimo cechą. Vokiečių lankytojai ga-
lės paragauti ir įsigyti lietuviško tradicinio 

skilandžio (jam suteikta ES Garantuoto tra-
dicinio gaminio nuoroda, šis tautinio pavel-
do mėsos gaminys taip pat turi ekologiško 
gaminio sertifikatą), šalto rūkymo Kaziuko 
skilandinės ir Kirsnos dešros.

Į parodą Vokietijoje vyksta ir UAB 
„Radviliškių kaimo kepykla“, užsiimanti 
duonos ir pyrago gaminių kepimu, didme-
nine ir mažmenine prekyba. Tai – šeimos 
verslas, puoselėjantis lietuviškas tradicijas. 
Parodos lankytojus įmonė ruošiasi vaišin-
ti duona ir šimtalapiu. „Duona vyrams“ yra 
natūraliai rauginta tamsi tradicinė lietuviš-
ka ruginė duona, praturtinta rūkytais laši-
niais, česnakais, pipirais, suteikiančiais iš-
skirtinį skonį, o tautinio paveldo produk-
tas „Petronėlės duona“ – natūraliai rauginta 
tradicinė rupi ruginė duona. Savo populia-
rųjį šimtalapį įmonė kepa be jokių konser-
vantų, tik iš natūralių lietuviškų produktų. 
Visi šie gaminiai yra apdovanoti lietuviškų 
parodų medaliais ir diplomais.

UAB „Gerovės prekyba“ nuolat ieško būdų, 
kaip sujungti senoviškų tradicijų ir šiuolai-
kiškumo dvasią, kaip originalumu nustebin-
ti išrankiausius, naujų skonių trokštančius 
žmones. Ši viena seniausių įmonių Lietuvoje, 
nuo 1948 metų gaminanti produktus iš vai-
sių, uogų ir daržovių, parodoje kvies para-
gauti agrastų, juodųjų serbentų ir aviečių uo-
gienių. Jos atitinka visus Lietuvos tautinio ir 
kulinarinio paveldo kriterijus: gaminamos 
pagal tradicines senąsias receptūras, joms 
gaminti naudojamos tik uogos ir cukrus.

Parodoje UAB „Apiterapijos centras“ atsto-
vai ketina pristatyti unikalią medaus ir žole-
lių arbatų seriją, kurioje puikiai dera skonis 
ir švelnus vaistažolių aromatas. Arbatos ga-
minamos tik iš aukščiausios kokybės natū-
ralaus lietuviško medaus ir natūralių uogų, 
vaistažolių ar jų ekstraktų. Šių produktų 

gamyboje nenaudojamos jokios sintetinės 
žaliavos ar priedai. Įmonės produkcija re-
alizuojama Lietuvoje ir eksportuojama į 
Norvegiją, Ispaniją, Belgiją, Lenkiją, Didžiąją 
Britaniją. Bendrovės savininkai džiaugiasi, 
kad arbatų paklausa ir gamybos apimtys pa-
skutinius trejus metus kasmet augo po 20-
30 proc. Išrankieji vokiečiai turės progą pa-
ragauti ir įmonėje gaminamo natūralaus lie-
tuviško medaus su vaistažolių ekstraktais. 
Įmonės produkcija skirta ne tik asmeniniam 
naudojimui – ji yra gavusi ne vieną padėką 
už reprezentatyvius gaminius,  puikiai pri-
statančius Lietuvą.

Lietuvos stende lankytojai galės ne tik pa-
skanauti mūsų šalyje populiarių mėsos ga-
minių ir saldumynų, bet ir palepinti gomu-
rį alumi bei midumi. Jau ne vienerius metų 
„Žaliojoje savaitėje“ dalyvauja „Šušvės mi-
dus“ – šeimos įmonė, kuri, pasitelkusi pro-
tėvių žinias ir patirtį, gamina tradicinį, se-
niausią pasaulyje natūralios fermentacijos 
alkoholinį gėrimą – midų. Šį gėrimą šeima 
gamina iš savų bičių medaus ir brandina 2 
metus. Tai – sertifikuotas tautinio paveldo 
gaminys, ne kartą skynęs laurus Lietuvos 
vyno čempionatuose ir parodose. Parodos 
Berlyne lankytojai galės paragauti  4 rūšių 
midaus, kuriam gaminti naudojamos tik na-
tūralios žaliavos: medus ir kiti bičių produk-
tai (žiedadulkės, bičių duonelė, pikis, vaš-
kas), augalinės žaliavos (kadagiai, apyniai, 
kiaulpienių žiedai, obuoliai), surinktos iš na-
tūralių pievų ir miškų. Taip pat bus pristaty-
tas įvairių rūšių medus ir jo mišiniai su lio-
filizuotomis uogomis.

Šiemetinės parodos naujokai – A. Udrienės 
individuali įmonė, gaminanti populiarų kai-
mišką alų. Nors alų įmonė gamina jau 20 
metų, tačiau iki šiol už Lietuvos ribų jo 
nebuvo pardavinėjusi. Parodos lankytojai 

galės paragauti Lietuvoje pripažinimą pel-
niusio unikalaus, tautinio ir kulinarinio pa-
veldo sertifikatus turinčio alaus – kaimiš-
ko „Jovarų“ alaus, alaus „Jovarų Šnekutis“ 
ir moterų pamėgtojo „Jovarų“ alaus su me-
dumi. Alaus gamyboje naudojamos ne tik 
medinės statinės ir kubilai, bet ir unikalios, 
dar nuo prosenelių laikų išlikusios mielės, 
pasižyminčios geru rūgimu ir suteikiančios 
alui specifinį skonį.

Kita Lietuvos stendo ekspozicijos dalis – 
tautinio paveldo  ne maisto pramonės ga-
miniai. Lietuvos kaime yra daug iniciaty-
vių, talentingų moterų, puoselėjančių senuo-
sius amatus ir tradicijas. Lietuvos ūkinin-
kių draugijos narėms dalyvavimas parodo-
je „Žalioji savaitė“ yra galimybė plačiajam 
pasauliui pristatyti Lietuvos paveldo amatus, 
kaimo moterų verslus, tradicijas. Moterys 
demonstruos savo rankomis sukurtus ga-
minius iš natūralių medžiagų – tautines lė-
les, molio ąsočius, žalvarines seges. 

Lietuvos ekspoziciją parodoje „Žalioji sa-
vaitė“ puoš ir kūrybingų Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos Vilniaus skyriaus tautodai-
lininkų, sertifikuotų tautinio paveldo ama-
tininkų sukurti tautinio paveldo gaminiai. 
Danutė Tikužienė pristatys gintaro ir žalva-
rio papuošalus, Ramutė Kraujalienė – me-
džio drožinius, keramiką, nertus tekstilės 
priedus, Agata Granicka – Vilniaus krašto 
verbas ir demonstruos jų rišimo techniką.

Parodoje savo veiklą garsins ir Lietuvos 
kaimo turizmo asociacija, šiuo metu vieni-
janti 382  kaimo turizmo paslaugas teikian-
čias sodybas.

Visi stendo lankytojai ir vėl turės galimy-
bę čia prisėsti prie tikro medžio stalų, pa-
siklausyti liaudiškos muzikos, o nacionali-
nę virtuvę pristatantis restoranas „Bernelių 
užeiga“ parodos lankytojus kvies paskanau-
ti lietuviškų patiekalų.

Stende bus įrengta ir nedidelė pagrindinių 
eksportuojamų maisto produktų ekspozicija: 
AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Marijampolės 
pieno konservai“ – pieno produktai, UAB 
„Biovela“, AB „Krekenavos agrofirma“, ŽŪB 
„Delikatesas“ – mėsos gaminiai, UAB „Rūta“ 
– saldainiai. 

Apie parodą
Nuo 1926 m. rengiama „Žalioji savaitė“ yra 

viena didžiausių tokio pobūdžio parodų pa-
saulyje, kurioje jau dalyvavo 87 tūkst. daly-
vių iš 128 šalių ir apsilankė 32,4 mln. lanky-
tojų. Mugėje bus surengta daug seminarų, 
simpoziumų, konferencijų įvairiomis žemės 
ūkio temomis. Šiemet parodos „Žalioji sa-
vaitė“ šalis-partnerė yra Vengrija, dalyvaus 
1 600 dalyvių iš 65 šalių. 

Berlyno „Messe“ parodų rūmuose vyksian-
čiame renginyje lankysis pasaulio valstybių 
žemės ūkio ministrai, tarp jų ir Lietuvos at-
stovas Bronius Markauskas bei jo vadovauja-
ma delegacija. Organizatorių skaičiavimais, 
„Žaliojoje savaitėje“ kasmet apsilanko apie 
415 tūkst. lankytojų.

Žemės ūkio ministerijos informacija
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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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G. Landsbergiui oponentų 

pirmininko rinkimuose netrūks

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS–LKD) partijos 
pirmininko rinkimuose dalyvaus dabar-
tinis jos vadovas Gabrielius Landsbergis, 
Seimo nariai Mykolas Majauskas, Paulius 
Saudargas, Agnė Bilotaitė ir Žygimantas 
Pavilionis. Tai pirmadienio vakarą patvir-
tino TS-LKD prezidiumas.

G.Landsbergio kandidatūrą iškė-
lė 40, P.Saudargo – 19, Ž.Pavilionio – 13, 
M.Majausko – devyni, A.Bilotaitės – trys 
partijos skyriai ir bendruomenės. 

TS–LKD skyriai, bendruomenės, frakci-
jos kandidatais iš viso buvo iškėlę 18 par-
tijos narių. Tarp jų buvo ir parlamentarai 
Irena Degutienė, Andrius Kubilius, Monika 
Navickienė, Mantas Adomėnas, Laurynas 
Kasčiūnas, Rimantas Dagys, eksparlamen-
taras Valentinas Stundys, taip pat Europos 
Sąjungos ambasadorius Maskvoje Vygaudas 
Ušackas. Visi jie atsisakė varžytis dėl parti-
jos vadovo pareigų.

Pasak G.Landsbergio, kuris TS-LKD va-
dovauja nuo 2015 metų pavasario, renkant 
naują lyderį pirmiausia bus įvertinti Seimo 
rinkimų rezultatai.

„Partijos nariai, pasirinkdami pirminin-
ką, įvertins ir Seimo rinkimus, ir tars žodį, 
ar išties mūsų partija, kuri, mano nuomone, 
tapo atviresnė, arčiau žmonių ir, tiesą sakant, 
ne taip prastai pasirodė pirmajame rinki-
mų ture, ar ta kryptis yra verta tęsti“, – pir-
madienį žurnalistams sakė G.Landsbergis.

Atsakydamas į priekaištus, jog TS-LKD nu-
tolo nuo konservatyviosios ideologijos, pir-
mininkas tvirtino, kad jo uždavinys buvo ap-
jungti skirtingus partijos sparnus.

„Mes (su Irena Degutiene) daug dirbome, 
kad toje partijoje rastų save ir tie kartais aš-
trieji mūsų krikdemai, ir nuosaikioji mūsų 
partijos dalis, – kalbėjo G.Landsbergis. – 
Mano matymas yra būtent toks – kad mes 
turime tapti tikrąja Tėvynės sąjunga.“

Anot jo, tai, kad dėl pirmininko pos-
to kovoja jauni politikai, rodo TS-LKD 
atsinaujinimą.

„Mes parodėme, kad partijos turi atsi-
naujinti. Jeigu kuris nors kandidatas ir 
bandys sakyti, kad kryptis buvo neteisinga 

pasirinkta, manau, kad jų dalyvavimas rodo, 
kad visiems yra galimybė, kad mes pramušė-
me monolitą, nebėra partija kokia nors eli-
to struktūra, kurioje jaunas žmogus sunkiai 
save gali atrasti. Jau yra įvykęs lūžis, ir tas 
nepaprastai džiugina. Tas pats Žygimantas 
Pavilionis – naujas narys mūsų komandoje, 
mano pakviestas, randa savo vietą tarp kan-
didatų su savo idėjomis, su partijos maty-
mu“, – teigė dabartinis konservatorių lyderis.

Nors G. Lansbergis rinkimuos varžysis su 
iš viso penkiais oponentais, politologai per-
galę prognozuoja būtent jam. Tiesa, nesuta-
riama, kas dabartiniam partijos lyderiui ga-
lėtų mesti pirštinę per antrąjį turą, jeigu šio 
prireiktų. Spėjama, jog tai galėtų būti vienas 
iš krikščioniškojo TS-LKD sparno atstovų 
– Ž. Pavilionis arba P. Saudargas. 

Išankstinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų pirmininko rinki-
mų pirmasis turas vyks vasario 11-12 dieno-
mis. Jei partijos vadovas nebus išrinktas per 
pirmąjį turą, antrajame varžysis du daugiau-
siai balsų surinkę kandidatai. Kovo 4 dieną 
vyks partijos suvažiavimas, per kurį nauja-
sis pirmininkas įgis įgaliojimus eiti pareigas.

Paankstinti TS-LKD lyderio rinkimus 
paprašė pats G.Landsbergis, jis teigė no-
rįs pasitikrinti pasitikėjimo mandatą par-
tijoje. Pirmą kartą šios partijos pirminin-
kas bus renkamas ketveriems metams. Iki 
šiol jo kadencija trukdavo dvejus metus. 
G.Landsbergis partijos pirmininku išrink-
tas 2015 metų balandį. 

TS-LKD kol kas vienintelė iš Lietuvos par-
tijų rengia tiesioginius pirmininko rinkimus. 
Dėl partijos skyrių ir bendruomenių iškel-
tų kandidatų per slaptą balsavimą balsuoja 
visi TS-LKD nariai.

Per spalį vykusius Seimo rinkimus partija 
surinko daugiausia – beveik 22 proc. – rin-
kėjų balsų daugiamandatėje apygardoje, ta-
čiau po antrojo turo pagal mandatų skaičių 
liko antri. Per antrąjį turą jie pralaimėjo net 
tose vienmandatėse apygardose, kur įpras-
tai švęsdavo pergalę. Konservatoriai Seime 
savo frakcijoje turi 31 atstovą, prieš tai bu-
vusiame parlamente jie buvo gavę 33 vietas.

Aidas.us informacinė tarnyba

Gabrielius Landsbergis 

Ukraina dėkoja Lietuvai už 
išskirtinę draugystę ir paramą

Užsienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius, sausio 11 dieną Vilniuje susitikęs 
su 1991 m. sausį Lietuvos Seimą gynusiais 
Ukrainos savanoriais Jevhenu Dykyj ir Ju-
rijumi Katriču, pabrėžė, kad Lietuva prisi-
mena Ukrainos žmonių, prieš 26-erius me-
tus petys į petį su lietuviais kovojusių prieš 
ginkluotą agresiją Vilniuje, solidarumą ir 
tvirtai remia savo laisvę ir nepriklausomy-
bę ginančią Ukrainą.

Ukrainos atstovai savo ruožtu pažymė-
jo, kad Lietuvos žmonių kova už laisvę 
1991-aisiais įkvepia ukrainiečius, šiuo metu 
ginančius savo šalies nepriklausomybę ir te-
ritorinį vientisumą nuo karinės agresijos.

„Už laisvę kovojame kasdien, ne tik fron-
te, bet ir reformuodami savo šalį, siekdami 
tapti klestinčia Europos valstybe. Esame dė-
kingi Lietuvai už išskirtinę draugystę ir pa-
ramą“, – sakė J. Dykyj.

Ukrainos savanoriai dalyvavo ketvirtadie-
nį vykusiuose Laisvės gynėjų dienos minė-
jimo renginiuose Vilniuje, taip pat ir sau-
sio 13 d. per LRT transliuojamame para-
mos Ukrainai renginyje „Kartu iki perga-
lės“, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos 
Ukrainos kariams, jų artimiesiems, našlai-
čiais likusiems vaikams ir karo nusiaubtų 
miestų bendruomenėms.

1991 m. ukrainiečių studentų savanorių 
būrys buvo vienintelis Seimą gynęs užsie-
niečių dalinys. Būriui vadovavo tuomet stu-
dentas, dabar habilituotas gamtos mokslų 
daktaras Jevhenas Dykyj. J. Dykyj dalyvavo 
Maidano įvykiuose, 2014 m. vasarą vadova-
vo savanorių bataliono „Aidar“ šaulių būriui 

Ukrainos rytuose, buvo sužeistas Donbase, 
grįžęs iš fronto, tęsia dėstytojo darbą uni-
versitete, aktyviai dalyvauja visuomeninė-
je veikloje.

Tuo tarpu sausio 5–7 dienomis Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis 
kartu su lietuvių bendruomenės atstovais 
lankėsi Luhansko srityje, kur dviem moky-
kloms ir daugiavaikėms šeimoms perda-
vė paramos akcijos „Padovanok viltį Rytų 
Ukrainos vaikams“ metu surinktus daiktus. 
Iš viso per mėnesį trukusią akciją surink-
ta ir perduota apie pusantros tonos moky-
mo reikmenų, knygų, kompiuterių, drabu-
žių, sporto inventoriaus, maisto produktų.

„Džiaugiamės, galėdami padėti tiems, ku-
riems to labiausiai reikia, ir prisidėti prie mo-
kymo proceso gerinimo. Tikimės, kad jau 
kurį laiką besitęsianti Lietuvos ir Luhansko 
srities draugystė sėkmingai plėtosis ir ateityje“, 
– perduodamas paramą sakė M. Janukonis.

Severodonecko mieste delegacija susitiko 
su Luhansko srities civilinės-karinės admi-
nistracijos vadovo pirmuoju pavaduotoju 
Romanu Vlasenko ir kitais pareigūnais, su 
kuriais aptarė situaciją regione. Delegacija 
apsilankė labiausiai izoliuotame Stanycia 
Luhanska rajone, kurio mokykloms ir per-
duota surinkta parama.

Kijevo lietuvių kartu su Lietuvos ambasa-
da Ukrainoje surengta paramos akcija pra-
sidėjo gruodžio pradžioje. Visą mėnesį no-
rintys galėjo aukoti būtiniausius daiktus ir 
taip prisidėti prie akcijos. Planuojama to-
kias akcijas vykdyti ir ateityje.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

L. Linkevičius su ukrainiečiais savanoriais

Ukrainai perduota Lietuvoje surinkta parama
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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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dailyraščio konkursas „Rašom!“  
Lietuvos gyventojai kviečiami rankų mi-

klumą bandyti nacionaliniame Vinco 
Kudirkos Dailyraščio konkurse „Rašom! 
2017“. Šiųmetinio konkurso tekstus, kuriuos 
dalyviai turi išraityti plunksnakočiu mėly-
nu rašalu, galite rasti renginio organizatorių 
Lietuvių kalbos instituto ir raštinės reikme-
nų bendrovės „Biuro pasaulis“ tinklalapiuo-
se www.rašom.lt, www.lki.lt ir www.biuropa-
saulis.lt. Dailyraščių laukiama iki vasario 10 
d. adresu Vilkpėdės g. 20, LT-03151 Vilnius, 
Lietuva. Konkurse kviečiami dalyvauti visi 
Lietuvos gyventojai: nuo trečiokų iki senjorų. 
Dalyviai susirungs trijose amžiaus grupėse: 
3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių mokslei-
viai ir suaugusieji. Iš atsiųstų dailyraščių ver-
tinimo komisija atrinks 10 geriausių kiekvie-
nos amžiaus grupės darbų. Šio etapo rezulta-
tai bus paskelbti vasario 17 d. Atrinktų dar-
bų autoriai susirungs konkurso finale kovo 
1 d. Šiemet kiekvienos grupės nugalėtojas ir 
originaliausio darbo autorius bus apdovano-
ti keltų bendrovės TALLINK kruizu Ryga–
Stokholmas–Ryga 4 asmenims. Kviečiamos 
dalyvauti ir užsienio lietuvių bendruomenės. 

Lietuvos miestuose sužydėjo 
neužmirštuolių pievos

Sausio 12 dieną, ketvirtadienį, prieš 
Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, 
prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“, 
vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimo akcija 
„Neužmirštuolių pieva“. Akcijos metu daly-
viai suformavo pievą iš neužmirštuolių žie-
dų, simbolizuojančių atminimą ir pagarbą 
tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Akcija 
rengiama jau trečius metus. Susirinkusieji 
klausėsi Ramintos Naujanytės-Bjelle dainų, 
visus sveikino Atkuriamojo Seimo pirmi-
ninkas prof. Vytautas Landsbergis, žurnalis-
tas, laidų vedėjas, šauktinis-savanoris Ignas 
Krupavičius, Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų (KASP) atstovai. Būtent KASP jau an-
trus metus yra aukojamos lėšos visų piliečių, 
kurie įsigyja neužmirštuolės žiedelį preky-
bos vietose. Jau tradicija tampanti, didelio 
dėmesio Vilniuje ir visoje Lietuvoje sulau-
kianti akcija „Neužmirštuolių pieva“ – vienas 
iš Kovų už laisvę asociacijos „Neužmiršk“ 
renginių, skirtų paminėti Laisvės gynė-
jų dieną, Sausio 13-ąją. Planuojama, kad 
Atminimo pievos sužydės ir Anykščių ra-
jone, Ukmergėje, Pakruojyje, Šiauliuose.

Lietuviai ieško  
Lietuvą mylinčių antrų pusių

Antrų pusių ieškantys lietuviai nori, kad 
jų simpatija puoselėtų patriotiškus jaus-
mus. Pažinčių svetainės flirtas.lt apklau-
sa atskleidė, kad beveik pusei respondentų 
svarbu arba labai svarbu, kad jų išrinktie-
ji mylėtų Lietuvą. „Dėl ne taip seniai buvu-
sios okupacijos ir represijų dauguma lietu-
vių turi labai tvirtą nuomonę apie Lietuvą, 
Nepriklausomybę ir Laisvę. Ši patirtis dar 
tokia gaji, kad tautiečiai netgi renkasi an-
tras puses, įvertindami ir jų vertybes šalies 
mastu“, – aiškina flirtas.lt ekspertas Marius 
Petrauskas. Apklausos metu respondentai 
nuo 1 iki 10 vertino, kiek jiems svarbu, kad 
antroji pusė mylėtų Lietuvą. Net 48 proc. da-
lyvių atsakė skirdami aukščiausius balus – 8, 
9 ir 10. Moterys šiuo klausimu pasirodė rei-
klesnės – 56 proc. norėtų vyro patrioto. 70 
proc. apklaustųjų parodė, kiek daug jiems 
reiškia Lietuvos Nepriklausomybė, skirdami 
8, 9 ir 10 balų. Šiais balais 55 proc. respon-
dentų įvertino ir savo jausmus mūsų šaliai. 
Tyrimas atliktas 2017 m. sausį. Jame daly-
vavo 2 080 lietuvių, antros pusės ieškančių 
bent vienoje pažinčių svetainėje. 

Aptartas Lietuvos ir JAV 
ekonominis bendradarbiavimas
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 

sausio 11 d., susitikęs su JAV ambasadore 
Lietuvoje Anne Hall bei Lietuvoje viešin-
čiu JAV ir Lietuvos verslo tarybos (ALBC) 
prezidentu Ericu Stewartu, aptarė Lietuvos 
ir JAV ekonominių santykių plėtros gali-
mybes. Šių metų kovo mėnesį planuojama 
ABLC verslo misija Lietuvoje. Pasak minis-
tro, pastaraisiais metais augančios dvišalės 
prekybos ir investicijų apimtys rodo abipu-
sį norą bendradarbiauti plačiau. „Lietuvoje 
verslą sėkmingai plėtojančios JAV įmonės yra 
mūsų šalies advokatės, skleidžiančios žinią 
apie puikias mūsų šalies verslo galimybes. 
Džiaugiamės, kad mūsų šalių bendradarbia-
vimas pastaraisiais metais ypač suintensyvė-
jo. Tikimės, kad kovo mėnesį Jums pavyks at-
vežti į Lietuvą gausią JAV verslo delegaciją“, – 
sakė L. Linkevičius. Tarp ALBC narių, plėto-
jančių veiklą Lietuvoje, yra „Western Union“, 
„AIG“, „Philip Morris“, „Pfizer“ ir kt. 2016 
m. rugsėjo 30 d. JAV tiesioginės investicijos 
Lietuvoje sudarė 223,05 mln. eurų. Lietuvos 
eksportas į JAV sudarė 997,8 mln. eurų, im-
portas iš JAV – 358,2 mln. eurų.

Į Afganistaną  
išlydėti Lietuvos kariai

Antradienį Lietuvos kariuomenės 
Jungtiniame štabe Vilniuje į NATO vado-
vaujamą tarptautinę operaciją „Tvirta para-
ma” (angl. Resolute Support Mission, RSM) 
Afganistane išlydėta 19 Lietuvos kariuome-
nės karių. Jungtinio štabo viršininkas gene-
rolas majoras Vitalijus Vaikšnoras, išlydėda-
mas karius, palinkėjo išlikti budriais ir ne-
priekaištingai vykdyti jiems keliamas už-
duotis: „Dalinkitės savo sukaupta patirtimi 
su Afganistano saugumo pajėgomis, kaupkite 
naudingas žinias Lietuvos kariuomenei, gar-
sinkite Lietuvos vardą tarptautinėje bendruo-
menėje.“ Lietuvos kariuomenės lėktuvu kariai 
į Afganistaną išvyks kitos savaitės pradžioje ir 
pakeis šiuo metu rotaciją baigiančius Lietuvos 
karius, kurie tarnauja operacijos štabe Kabule 
bei Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo 
vadavietėje Herate. Planuojama, kad operaci-
ją baigianti Lietuvos karių pamaina į Lietuvą 
sugrįš sausio pabaigoje. Tarptautinės operaci-
jos Afganistane „Tvirta parama“ pagrindinis 
tikslas – mokyti, patarti ir remti Afganistano 
nacionalines saugumo pajėgų vadovybę, gy-
nybos ir vidaus reikalų ministerijas.

L. Kukuraitis: „Bendruomenės 
privalo būti stiprinamos“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 
susitikę bendruomenių, nevyriausybinių or-
ganizacijų, savivaldybių, seniūnijų, valstybės 
institucijų atstovai aptarė galimybes tobulinti 
bendruomenių stiprinimo modelį. „Parama 
bendruomenėms – be galo svarbus priori-
tetas, nes būtent vietos bendruomenės yra 
arčiausiai žmogaus, žino, kokių socialinių 
paslaugų, infrastruktūros labiausiai trūksta, 
pagaliau, kas konkrečiam žmogui skauda ir 
kaip jam padėti, todėl vietos bendruomenės 
turi būti ir bus stiprinamos“, - sako ministras 
Linas Kukuraitis. Pasak naują siūlomą mode-
lį pristačiusio viceministro Eitvydo Bingelio, 
ankstesni šio pasiūlymo modeliai turėjo ir 
savo šalininkų, ir kritikų, todėl ieškoma būdo 
išnaudoti abiejų modelių stipriąsias puses. 
Ministro iniciatyva siūloma bendruomenes 
stiprinti dvejopai, ir per savivaldybių organi-
zuojamą konkursą bendruomeninėms orga-
nizacijomis, ir per savivaldybių suburtas vie-
tos bendruomenių tarybas. Bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2017-2019 m. programa 
siekiama skatinti stiprinti bendruomenių su-
telktumą ir tarpusavio pasitikėjimą.

Viešajam sektoriui – papildomi 
antikorupciniai saugikliai

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tęsia viešojo 
sektoriaus skaidrinimą, siūlydama nutraukti 
amžinų vadovų tradicijas. Pasak Prezidentės, 
nepakeičiami vadovai susilieja su politikais, 
tampa neprincipingi, neskaidrūs ir valsty-
bės interesus iškeičia į atskirų partijų ar po-
litikų naudą. Valstybinės įmonės negali būti 
naudojamos kaip giminių įdarbinimo agen-
tūros, partijų maitinimo piniginės ir politi-
kų užuovėjos. Ryškiausiu neefektyvaus akci-
nių bendrovių valdymo pavyzdžiu jau tapo 
„Lietuvos geležinkeliai“, atnešę valstybei mi-
lijoninius nuostolius ir padarę žalą šalies re-
putacijai. Todėl Prezidentė siūlo įvesti ribo-
tas vadovų kadencijas kaip papildomą sau-
giklį nuo korupcijos, nepotizmo, piktnau-
džiavimo tarnyba. Prezidentės teigimu, vie-
šojo sektoriaus veidas turi keistis – žmonėms 
reikia skaidraus ir atsakingo valstybės turto 
valdymo. Šiuo metu valstybė valdo 123 įmo-
nes, savivaldybės – 233, tačiau daugelio jų 
vadovai metai iš metų nesikeičia, o kai ku-
rie savo postuose sėdi dar nuo sovietmečio. 
Tuo tarpu įmonių efektyvumas ir uždarbis 
valstybei vis mažėja. 

Šiųmečiuose pašto ženkluose – 
išskirtinės sukaktys 

Šiais metais Lietuvos paštas planuoja iš-
leisti 25 pašto ženklus. Naujuosiuose paš-
to ženkluose ir jų blokuose bus įamžintos 
Lietuvai ir visam pasauliui svarbios istori-
nės sukaktys, šalį garsinantys asmenys, iš-
skirtiniai ir unikalūs kultūros bei gamtos 
paveldo objektai. „Pašto ženklas yra šalį, 
jos žmones ir istoriją, kultūros ir moks-
lo pasiekimus pristatančios žinios nešėjas. 
Šiemet per pašto ženklus priminsime ne tik 
Lietuvai, bet ir visam pasauliui svarbių įvy-
kių sukaktis. Tai – ir Žemaičių vyskupijos 
įkūrimo 600 metų jubiliejus, ženklinantis 
galutinį Lietuvos įsiliejimą į krikščioniškųjų 
Europos valstybių šeimą, ir istoriją smarkiai 
pakeitęs Reformacijos penkiašimtmetis“, – 
tvirtino Lietuvos pašto Korporatyvinių rei-
kalų departamento vadovė Rasa Kruopaitė-
Lalienė. Ruošiantis Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečio minėjimui bus išleistas 
jau antrasis pašto ženklų blokas „Lietuvos 
valstybės atkūrimui – 100 metų“. Pašto žen-
klais bus įamžintas Didysis Vilniaus Seimas, 
spaudos atgavimas ir Lietuvių konferenci-
ja, bei kt. 
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Dr. Vadimas Dechtiaris, tel. (847)724-1777. Kalbame lietuviškai.

Life Balance Clinic – 
gyventi pusiausvyroje

Ligos yra skaudi žmonių problema, kuri 
dažniau ar rečiau užklumpa kiekvieną. Labai 
dažnai per reikalų ir rūpesčių gausą pamirš-
tame pasirūpinti savo sveikata. Daugelis į ne-
galavimus numoja ranka arba tiesiog teigia, 
jog eiti pas gydytoją – prabanga, pamiršda-
mi, kad sveikata yra mūsų didžiausias tur-
tas, kurį turėtume saugoti, tausoti ir rūpintis.

Vakarų medicina žinoma visiems, tačiau, 
pasakius terminą „Rytų medicina“, ne vie-
nas susimąsto, kas tai, ir kokiu pagrindu joje 
dirbama. Rytų medicina šiandienos pasau-
lyje yra populiari ir gali būti taikoma kaip 
alternatyvus gydymas. Gydytojas Vadimas 
Dechtiaris – akupunktūristas, psichotera-
peutas, vienas neurolingvistinio programa-
vimo (NLP) Lietuvoje pradininkų (NLP yra 
populiari taikomosios psichologijos sritis), 
sutiko pasidalinti savo įžvalgomis apie šį 
gydymą. Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje 
Vadimas Dechtiaris yra gerai žinomas ne 
tik kaip Rytų medicinos specialistas, bet ir 
kaip psichoterapeutas, daugelio mokslinių 
straipsnių ir knygos „Mano nuostabi ateitis“ 
(2004 m.) autorius. Baigęs Kauno medicinos 
akademiją ir reabilitacijos rezidentūrą, gydy-
tojas V. Dechtiaris nuo pirmų dienų pradėjo 
dirbti su pacientais, kenčiančiais nuo ūmaus 
bei lėtinio skausmo. Tai privertė jį ieško-
ti naujų ir efektyvių būdų gydyti skausmą, 
nes analgetikai ir tradiciniai gydymo meto-
dai neduodavo norimų rezultatų, dažnai su-
keldavo šalutinį poveikį. Būtent tai ir paska-
tino jauną gydytoją gilintis į Rytų mediciną. 

Atvykęs į Ameriką, V. Dechtiaris bai-
gė Rytų medicinos koledžą ir įkūrė „Life 
Balance Clinic“. Studijuodamas jis suprato, 
kad Rytų medicinai būdingas visai kitoks 
požiūris į pacientą. Vakarų medicina atlie-
ka tyrimus ir gydo ligas, dažnai pamiršdama 
apie patį žmogų. O Rytų medicinoje vyrau-
ja holistinis (visuminis) požiūris, jog būti-
na suprasti ir įsigilinti, kas apskritai vyksta 
su žmogumi. Būtent toks visuminis požiū-
ris ir paskatino gydytoją pradėti studijuo-
ti psichoterapiją ir hipnozę, nes dažnai gy-
dant tik kūną nepavyksta pašalinti susirgi-
mo. Gydytojas tvirtina, jog hipnoterapijos, 
akupunktūros ir psichoterapijos sintezė at-
skleidžia didžiules galimybes gydant įvai-
raus pobūdžio ligas. 

Dr. Vadimas Dechtiaris: Daugelis Rytų 
medicinos ir psichoterapijos požiūrių ir gy-
dymo būdų yra panašūs. Vakarų medicinos 
požiūriu, gydytojo ir paciento santykiai yra 
„vertikalūs“, t.y. aš, gydytojas, sakau pacien-
tui, ką jam reikia daryti. Rytų medicinoje ir 
psichoterapijoje jie yra labiau „horizontalūs“, 
paremti partneryste ir bendradarbiavimu: aš 
darau savąją darbo dalį, o tu turi daryti savo 
– tik taip pasieksime trokštamą rezultatą 

Vakarų medicinoje vyrauja „nuospren-
džiai“: jos sistemoje žmogus yra SERGANTIS, 
PAŽEISTAS, SU JUO KAŽKAS NEGERAI, o 
tam, kad jį būtų galima „pataisyti“, ilgą laiką 
tenka ieškoti „priežasčių“. Deja, neretai net 
atradus problemos šaknis, nepavyksta žmo-
gaus pagydyti. O štai mano naudojami me-
todai ir holistinis požiūris remiasi tuo, kad su 
žmogumi viskas yra tvarkoje, jis nėra kažko-
kia sugedusi mašina, jo nereikia taisyti – pa-
kanka tik išmokyti jį greitai spręsti problemas 
ir efektyviai funkcionuoti. 

Vienas iš ryškiausių pavyzdžių – fobijos. 
Tradicinėje psichoterapijoje fobijų gydymas 
trunka ne vienerius metus, kartais net de-
šimtmečius, o mūsų atveju gydymo proce-
sas ilgiausiai trunka vos kelias sesijas. Todėl, 
kad yra naudojamas iš principo kitoks po-
žiūris. Bet kokia fobija – tai greito išmoki-
mo pavyzdys. Tarkime, jei kartą žmogui teko 
įstrigti lifte, tai kitą kartą artėjant prie lifto, 
jam ima sparčiau plakti širdis ir apima baimė 
– tai reiškia, kad jam pakako vos vieno kar-
to prisiminti savo ankstesnę reakciją. Vėliau 
ši baimė gali plisti ir apimti bet kokias užda-
ras erdves. Apskritai smegenys labai greitai 
mokosi – o ir tam, kad naujai kažko išmok-
tų (kalbu apie perprogramavimą), joms ne-
reikalingi metai ir dešimtmečiai. Tereikia ži-
noti, kaip smegenys funkcionuoja ir pateik-
ti joms kitą būdą: išmokti kitokios reakcijos 
į bet kokį dirgiklį. 

Viena mano pacientė patologiškai bijojo už-
sikrėsti kokia nors liga. Moteris plovė rankas 
40-50 kartų per dieną, nustojo eiti iš namų, į 
rankas neėmė jokių daiktų. Fobija jai išsivys-
tė nuo vienos išgirstos frazės. Ji dirbo sanita-
re sanatorijoje. Vieną rytą jai keičiant pata-
lynę, pro šalį praeidamas gydytojas tarstelė-
jo: „Žiūrėk tik neužsikrėsk“. Nuo to viskas ir 
prasidėjo. Pas mane ji atėjo po 12 metų psi-
chiatrinio gydymo... O mano gydymas tetru-
ko vieną sesiją. Praėjus maždaug pusei metų, 
gavau iš jos laišką, kuriame ji man nuošir-
džiai dėkojo ir apgailestavo, kad iš jos gyve-
nimo buvo išbraukta 12 metų. Ir tokių pa-
vyzdžių yra daugybė. 

Toks būdas tinka gydyti ir įvairias priklau-
somybes. Beje, neapsigaukite, egzistuoja ne 
tik mums gerai žinomos priklausomybės nuo 
narkotikų, alkoholio ir nikotino – priklauso-
mu galima būti ir nuo maisto bei įvairių kitų 
dalykų. Žmogaus išlaisvinimas iš priklauso-
mybės pančių užima daugiau laiko, tačiau tai 
padaryti pavyksta praktiškai visada. 

Apskritai, mano taikomas požiūris į gydymą 
yra nepaprastai efektyvus, nes naudoju pui-
kią metodikų kombinaciją kuri leidžia ne tik 
šalinti psichologines kliūtis, bet drauge ak-
tyvuoti fiziologinį gijimo procesą akupunk-
tūros pagalba. 
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Nepabūgome, 

nesitraukėme, neišdavėme
Pats pirmasis išrinktas vadovauti atkurtajai patriotinei sukarintai tarpukariu 
gimusiai organizacijai – Lietuvos šaulių sąjungai – kaunietis Gediminas 
Jankus teigia, kad kiekvieno 1991 m. tragiškojo sausio įvykių dalyvio pareiga 
kalbėti apie tai, kas buvo. Buvęs šaulių sąjungos vadas dar kartą prisiminė 
Lietuvai lemtingąjį sausį.

– Laisvės gynėjų dienos 20-mečio mi-
nėjime 2011 m. Seime sakėte, kad drauge 
su bendraminčiais šiandien drąsiai galite 
žvelgti vieni kitiems į akis, nes tuomet bu-
vote ryžtingi. O kaip šiandien pasielgtumė-
te, jei tektų pasirinkti, su kuo ir prieš ką?

– Lygiai taip pat, kaip 1991-ųjų sausį. Jei 
prireiktų, ir stotume, ir gintume savo Tėvynę, 
nes kitos neturime ir niekas jos neatstotų. 
Mes, Parlamento gynėjai, trečiosios kartos 
savanoriai, prieš 20 metų taip pat, kaip po-
kario partizanai, ryžomės bet kokia, netgi, 
– gyvybės, kaina stoti prieš iki dantų gin-
kluotą jėgą. Todėl šiandien galime drąsiai 
žvelgti vieni kitiems į akis.

– Teigiama, jog kauniečiai bene pirmie-
ji atsiliepė į kvietimą ginti Lietuvos lais-
vę ir organizuotai atvyko į Vilnių likus ke-
lioms dienoms iki sausio lemtingosios nak-
ties, ar tikrai?

– Sausio 8–osios rytą visos Lietuvos šau-
lius pasiekė slaptas mano, kaip Lietuvos 
šaulių sąjungos vado, pasirašytas įsaky-
mas vykti į Vilnių, prie Aukščiausiosios 
Tarybos–Atkuriamojo Seimo. Kauniečiai 
atvyko pirmieji. Tuomet jau žinojome, kad 
namo tąnakt negrįšime. Bet nežinojome, 
kad liksime budėti Parlamente beveik pus-
metį, iki liepos. O galbūt negrįšime visai. 
Manau, niekada nepamiršime nė vienos 
ten praleistos valandos, ypač tų, kurios ir 
mums kiekvienam asmeniškai buvo lem-
tingos. Kai gynėjams sausio 11–osios va-
karą buvo skirtos trys valandos apsispręs-
ti, ar prisiekiame Lietuvai, kiekvienas pagal 
savo sąžinę, garbės suvokimą turėjome tei-
sę rinktis – bėgti ar nepasiduoti. Buvo to-
kių, kurie pasitraukė iš rūmų. Nenutylėsiu, 
buvo ir „karo strategų“, kurie gynėjus ragi-
no bėgti ir aiškino, kokie mes naivūs ide-
alistai. Nežinome, kas yra karas. Sakė, kad 
iš mūsų per 10 minučių liks tik dulkės, jei 
desantininkai puls Parlamentą. O mes ne-
sitraukėme. Ir šiandien tebesame ir visam 
laikui liksime priesaikos broliai. Tokiais ta-
pome prieš dvidešimt metų – šauliai, sava-
noriai, pasieniečiai, studentai, Afganistano 
karo dalyviai.

– Lietuvos šaulių sąjunga atsikūrė drau-
ge su atkurtąja Lietuvos nepriklausomy-
be. Kokių reikšmingų darbų nuveikti 
spėjo Jūsų vadovaujama organizacija iki 
1991–ųjų?

– Sąjunga atkurta 1989 metais, o 1990–
ųjų vasarį įvyko atkuriamoji konferencija. 
Iki tragiškojo sausio organizacija turėjo savo 
struktūrą, išrinktą vadovybę, buvo atkūru-
si žurnalą „Trimitas“, subūrusi aktyvius, pi-
lietiškus, patriotiškai ir ryžtingai nusiteiku-
sius narius. Daugybė šaulių Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje saugojo valstybinius objektus, 
budėjo prie paminklų ir valstybei reikšmin-
gų pastatų. Mes jau 1990 m. gruodžio pra-
džioje turėjome žinių, kad rengiamasi akty-
viems jėgos veiksmams prieš Lietuvos ne-
priklausomybę. Tad jau gruodžio mėnesį 
visoje Šaulių sąjungoje slaptu mano, kaip 

tuometinio organizacijos vado, pasirašytu 
įsakymu buvo paskelbta parengties padėtis.

1991 m. sausio 7–ąją sostinės šauliai, gru-
pės Vilniaus miesto savivaldybės tarybos de-
putatų prašymu, pradėjo saugoti savivaldy-
bės pastatą. Kitą dieną Krašto apsaugos de-
partamento vadovybė nurodė pagrindines 
šaulių jėgas skirti Aukščiausiosios Tarybos–
Atkuriamojo Seimo, Gedimino pilies ir joje 
plevėsuojančios valstybinės vėliavos apsau-
gai. Nuolat budėjo 50 šaulių grupė. Sausio 8 
dieną į Vilnių prie Parlamento atvyko Kauno 
rinktinės šauliai, Centro valdybos nariai ir 
Sąjungos vadovybė. Šauliai stengėsi apjuosti 
ir apsaugoti Parlamentą nuo mitinguojančių 
„Jedinstvos“ aktyvistų. Pastato viduje akty-
viai kartu su rūmų apsauga veikė Vilniaus 
rinktinės šauliai. Iki sausio 11 dienos buvo 
skubiai išvežiotas slaptas įsakymas visoms 
rinktinėms ir būriams nedelsiant siųsti šau-
lius iš visos Lietuvos ginti Parlamentą ir ki-
tus svarbius objektus, tuo pačiu, – užtikrin-
ti situacijos kontrolę vietose.

Sausio 9–ąją Šaulių sąjungoje įvesta ypa-
tingoji padėtis, Centro valdybos įgaliojimai 
sustabdyti, buvau išrinktas sąjungos vadu. 
Sudaryta Vado taryba, įvesta griežta draus-
mė ir įsakymų vykdymo kontrolė. Sausio 
11–12 dienomis Parlamente susirinko apie 
300 šaulių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Alytaus, Varėnos, Šiaulių, kiek vėliau – iš 
Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių bei kitų mies-
tų. Šauliai sudarė beveik ketvirtadalį visų 
Parlamento rūmų gynėjų. Nuo sausio 8 d. 
mes budėjome prie pastato, vakarais vidu-
je bandėme įrenginėti pirmąsias barikadas. 
Tuometinis Krašto apsaugos departamento 
(KAD) vadovas Audrius Butkevičius ėmė 
skirstyti po visus rūmų korpusus gausiai su-
sirinkusius ir tebeplūstančius savanorius gy-
nėjus, šaulius. 

– Negi nebijojote blogiausio – mirties, 
jei prasidėtų Parlamento karinis šturmas?

– Rūmuose gynėjų buvo daug, tačiau pra-
džioje iš tikrųjų buvom gynėjai beveik pliko-
mis rankomis. Tad visų pirma rengdamiesi 
atkakliai pasipriešinti, pasistengėm užblo-
kuoti silpniausias gynybos vietas. Buvo už-
daromi ir blokuojami rūmuose praėjimai, 
steigiami specialūs kontrolės postai, gabe-
nami maišai su smėliu, dangstomi langai. 
Tiesa, tada mus stebino kai kurių deputatų 
pasipiktinimas ir kartkartėmis nuskamban-
tys reikalavimai gynėjus iš Aukščiausiosios 
Tarybos išprašyti.

Sausio 11 dieną, užpuolus KAD būstinę, iš-
centrinės kulkos buvo sunkiai sužeistas KAD 

savanoris Vytautas Lukšys, po valandos so-
vietų desantininkai puolė Spaudos rūmus 
ir prie jų pasigirdo šūviai. Tik tada pritilo 
Parlamento gynėjus nesvetingai sutikę depu-
tatai. Kiti deputatai nuo pirmų Parlamento 
gynybos organizavimo akimirkų padėjo kuo 
galėjo. Pasinaudodamas proga šiandien no-
riu padėkoti tuometiniam Aukščiausiosios 
Tarybos atstovui spaudai Audriui Ažubaliui, 
parlamentarui Jurgiui Jurgeliui ir kitiems, 
kurie savo darbo kabinetus geranoriškai už-
leido šauliams.

Kai sausio 11–osios naktį, palaiminti ku-
nigo Roberto Grigo ir kitų dvasininkų, 
su rūmų gynėjais davėme kario priesaiką 
Centrinių rūmų fojė, kartu su mumis pri-
siekė ir AT pirmininkas V. Landsbergis, A. 
Butkevičius, Z. Vaišvila, J. Gečas, A.Patackas, 
kai kurie kiti deputatai. Po priesaikos 
Parlamento rūmų Gynybos štabas paskyrė 
šaulius saugoti II rūmų korpusą. Patekti į jį 
iš pagrindinio pastato buvo galima siauru 
koridoriumi. Ypač svarbus buvo pusrūsyje 
paliktas išėjimas į vidinį kiemelį, netrukus 
tapęs bene vieninteliu praėjimu. Be mano, 
kaip šio korpuso gynybos komendanto, ra-
šytinio leidimo nei kas įeidavo, nei išeida-
vo. Kilo nepatenkintų, dažnai pirmyn atgal 
vaikščiojančių kai kurių deputatų pasipikti-
nimas. Ilgainiui buvo suderinta leidimų sis-
tema su Gynybos štabu.

– Ką tuo metu veikė kiti gynėjai, ne iš 
Šaulių sąjungos?

– Taip pat įrenginėjo postus ir rimtai ruo-
šėsi gynybai. Šalia šaulių ir savanorių budė-
jo puskarininkių mokyklos kursantų grupė, 
vadovaujama pulkininko Broniaus Vizbaro, 
būrys pirmųjų pasieniečių. Buvo ir atvykusių 
ukrainiečių, baltarusių, iš kurių vėliau suda-
rytas atskiras būrys. Kitame pastate, III kor-
puse, gynybos pozicijas užėmė (dabar ge-
nerolo) Česlovo Jezersko mokomoji kuopa, 
būsimojo „Geležinio Vilko“ bataliono užuo-
mazga ir pulkininko Jono Paužuolio vyrai. 
Centriniuose rūmuose postus įrengę vadi-
namieji „afganai“, vadovaujami, deja, šian-
dien jau a.a. Rimanto Ruzo.

– Ar tikrai buvote sulaukę įsakymo ne-
delsiant palikti rūmus, būtent sausio 13–
osios naktį?

– Buvo taip. Iš pradžių sausio 13 naktį per 
garsiakalbius pasigirdo V. Landsbergio bal-
sas, prašantis žmones atsitraukti nuo rūmų, 
nes gali būti šturmuojamas Parlamentas. 
Tačiau matėme, kad žmonės aplinkui dar la-
biau susitelkė, girdėjome, kaip pradėjo skan-
duoti „Lietuva, Landsbergis...“ Tada, apie 

pirmą valandą nakties, atskubėjo štabo pa-
siuntinys ir svarbiausių postų vadus iškvie-
tė į štabą. Netrukus buvo paskelbtas įsaky-
mas – „Visiems uniformuotiems ir ginkluo-
tiems gynėjams nedelsiant palikti rūmus“. 
Dabar pradedu suvokti to įsakymo prasmę 
– gal taip norėta apsaugoti nuo šturmuo-
jančių desantininkų rūmuose likusius šim-
tus, tik strypais ir lazdomis ginkluotų gy-
nėjų, gal manyta, kad į beginklius žmones 
nebus šaudoma.

Mes puikiausiai tomis visomis nerimo ir 
įtampos dienomis žinojome: jokiu būdu ne-
galime iššauti pirmieji, kad neprasidėtų kru-
vinas beginklės minios puolimas. Reikėjo ge-
ležinės savitvardos, valios ir drausmės nepa-
siduoti emocijoms ir provokacijoms. Tačiau 
puolimo atveju 1940–ieji nebūtų pasikarto-
ję. Šauliai buvome bene geriausiai apsigin-
klavę rūmų gynėjai. Išsirikiavome ir išėjo-
me į tą vidinį kiemelį, kurį po to daugelis 
pakrikštijo „mirtininkų kiemeliu“...

Toks įtemptas laukimas tęsėsi iki 3 valan-
dos nakties. Nutrūko ryšys su Parlamento 
Gynybos štabu. Tad ryžausi imtis asmeni-
nės atsakomybės. Nedelsdamas daviau įsa-
kymą grįžti visiems šauliams į savo postus 
ir užtikrinti apsaugą ir rimtį. Kiek sumaži-
nę, pagal Gynybos štabo nurodymus, gy-
nėjų skaičių, šauliai budėjo Parlamente be 
pertraukos iki vasario 15 dienos. Vėliau, po 
trumpo atokvėpio, nuo kovo mėnesio pra-
džios vėl atnaujinome budėjimus iki liepos 
mėnesio pabaigos.

– Ar Sausio 13–oji nepareikalavo ir 
Šaulių sąjungos aukų?

– Deja, mirtis neaplenkė dviejų mūsų or-
ganizacijos narių: Sausio 13 naktį prie te-
levizijos bokšto kartu su kitais laisvės gy-
nėjais žuvo Vilniaus „Geležinio Vilko“ 
kuopos šauliai – Darius Gerbutavičius ir 
Ignas Šimulionis. Amžina pagarba kritu-
siems už Lietuvos nepriklausomybę. Poetas 
Algimantas Mackus išeivijoje rašė: „Ir mirtis 
nebus nugalėta.“ Esu įsitikinęs, kad pokario 
rezistentai, 1991 metų sausio aukos nugalė-
jo mirtį. Tai – pergalės mirtis. Mirtis buvo 
nugalėta, Lietuva nebus nugalėta.

Pagal lietuvišką spaudą

Gediminas Jankus
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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)

Maloniai kviečiame į gydytojos
Jelenos Plavnik ofisą

Maloniai kviečiame į gydytojos
Jelenos Plavnik ofisą

847-626-7600
9933 Lawler Ave., Suite 545, Skokie, IL 60077

FemaCare Obstetrics & Gynecology S.C. 
Gydytoja J.Plavnik - 
aukštos kvali�kacijos 
gydytoja, su 
pagyrimu baigusi 
Čikagos universitetą, 
pelniusi biochemijos 
bakalauro vardą, 
praktiką atlikusi 
Lutheran General 
ligoninėje. 

Akušerija ir ginekologija:
• visi ginekologiniai tyrimai
• neščiųjų stebėjimas
• ginekologinė chirurgija
  Lutheran General ligoninėje
• vaikų ir paauglių ginekologija
• nevaisingumas
• moteriškų organų nusileidimas
• šlapimo nelaikymas ir k.t.
Šiuolaikinės gydymo priemonės: 
• Lazerinė laparoskopija
• Ultargarsas • 3D echoskopija
• Kontraceptinės priemonės

Priimami visų rūšių draudimai, įskaitant Medicare.
Nuolaidos neturintiems draudimo

www.grandavenuesurgicalcenter.com
www.seimosgydytojas.com
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Tikrosios spuogų priežastys 

Ar kada stebėjotės, kodėl spuogai pasirodo 
vis toje pačioje vietoje? Senovinė ajurvedinė 
tradicija skelbia, kad ta vieta, kurioje jums 
dažniausiai iškyla spuogų, gali būti susijusi 
su tuo, kas vyksta jūsų organizme. 

„Mūsų anatomija lemia specifinės veido 
vietos odos tipą, - sako dr. Amanda Doyle, 
dermatologė iš Niujorko. – Pavyzdžiui, oda 
aplink mūsų akių vokus yra 10 kartų plones-
nė nei likusi veido oda. Tai žinoti yra svarbu 
tam, kad galėtume tinkamai ja pasirūpinti.“

 Nustatę tą veido vietą, kurioje jums daž-
niausiai iškyla spuogų, taip pat galite geriau 
suprasti, kokio tipo aknė jus kamuoja – pa-
prasta ar hormoninė, teigia ji. 

Jeigu jūsų skruostai, nosis ar smakras re-
guliariai „pasipuošia“ spuogeliais, šis gidas 
gali padėti jums identifikuoti galimas jų atsi-
radimo priežastis bei sužinoti efektyviausius 
kovos su nelygia veido oda būdus.

Spuogai ant smakro
Tai gali reikšti: Išsibalansavę hormonai. 

Dėl nuolat ant smakro ar žandikaulio linijos 
iškylančių spuogų galite kaltinti hormonus, 
sako dr. Doyle. Hormoninę aknę sukelia pa-
didėję androgenų kiekiai; šie hormonai gali 
pernelyg stimuliuoti riebalų liaukas ir tokiu 
būdu užkimšti poras, kur dauginasi aknę su-
keliančios bakterijos. Su hormonais susiję 
spuogai moterims gali iškilti ir likus maž-
daug savaitei iki menstruacijų. Dr. Doyle re-
komenduoja naudoti receptinius tepamus ar 
geriamus vaistus, jeigu jus reguliariai kanki-
na hormoniniai spuogai. Dermatologas jums 
gali rekomenduoti ir hormonus sureguliuo-
siančias kontraceptines tabletes. 

Spuogai ties veido pakraščiu
Tai gali reikšti: Grožio priemonės kemša 

jūsų poras. Nors spuogų pasirodymas ties 
plaukų linija, šalia ausų ar ant žandų taip pat 
gali reikšti hormoninę aknę, įtakos jų atsi-
radimui gali turėti ir poras užkemšančios ar 
dirginančios grožio priemonės, tokios kaip 
plaukų produktai su aliejais ir cheminėmis 
medžiagomis, teigia dr. Doyle. Pabandykite 
kelias savaites pakeisti savo grožio rutiną 
ir inkorporuoti į ją daugiau natūralių pro-
duktų, ir stebėkite, ar odos būklė pagerės. 

Taip pat galite paprašyti savo dermatologo 
ar šeimos gydytojo peržiūrėti jūsų mėgsta-
mų makiažo, plaukų, odos priežiūros pro-
duktų ingredientus, kad jie parodytų jums 
bet kokias sudirginti odą galinčias medžia-
gas. Beje, kepurės, ausinės ar medžiaginiai 
plaukų raiščiai taip pat gali pernešti bakte-
rijų ant jūsų veido pakraščių, tad regulia-
riai juos skalbkite. 

Spuogai ant skruostų
Tai gali reikšti: Vartojate per daug cu-

kraus. Spuogai ant skruostų gali reikšti per 
didelį cukraus suvartojimą, sako dr. Doyle. 
Peržiūrėkite savo mitybą ir apribokite saldu-
mynų vartojimą – tai padės greičiau pranyk-
ti nepageidaujamiems spuogeliams. Taip pat 
atkreipkite dėmesį į tai, kaip arti kalbėdami 
telefonu laikote jį prie savo veido – moksli-
ninkų teigimu, ant telefonų paviršiaus yra 
daugiau bakterijų nei ant tualeto sėdynės! 
Reguliariai valykite savo mobilųjį telefoną 
dezinfekuojančiomis servetėlėmis, kad ne-
perneštumėte ant veido tų bacilų. 

Spuogai ant kaktos
Tai gali reikšti: Kenčiate nuo streso, mie-

go trūkumo, arba turite virškinimo ar ke-
penų problemų. Spuogai šioje veido sri-
tyje neretai yra siejami su virškinimo sis-
tema, ir gali būti užuomina į tai, jog jūsų 
organizmas yra jautrus tam tikriems mais-
to produktams. „Kaktos bėrimas taip pat 
gali rodyti kepenų problemas, stresą, ar ne-
reguliarų miegą“,- teigia dr. Doyle. Jeigu 
kaktą jums beria nuolat, apsilankykite pas 
savo gydytoją.

Spuogai ant T zonos
Tai gali reikšti: Jūsų oda labai riebi. Taip 

vadinamoji T zona, apimanti kaktą, nosį, bei 
smakrą, neretai yra kiek riebesnė, nes turi 
daugiau riebalų liaukų nei likusi veido da-
lis. Būtent todėl joje dažniau susidaro inkš-
tirai, o įtakos spuogų susidarymui gali turė-
ti ir jūsų naudojamos makiažo priemonės. 
Geriausiai inkštirų šalinimą patikėti profe-
sionaliam dermatologui, o jeigu nuo jų ken-
čiate itin dažnai, gydytojas jums gali pasiū-
lyti naudoti išorinius retinoidus. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Dar daugiau įrodymų, 
kad raudona mėsa kenkia

Jeigu ieškojote priežasčių valgyti mažiau 
raudonos mėsos, jau turite bent kelias: ji turi 
daug cholesterolio ir nesveikų sočiųjų rieba-
lų, o dideli jos kiekiai yra siejami su padidė-
jusia kelių lėtinių sveikatos problemų rizika. 

O dabar dar du nauji tyrimai suteikė pa-
pildomos motyvacijos apriboti mėsainių ir 
kepsnių kiekį jūsų valgiaraštyje. Pirmasis ty-
rimas atskleidė, kad raudona mėsa gali pa-
didinti riziką išsivystyti divertikulitui, daž-
nai pasitaikančiai uždegiminei žarnyno bū-
senai. Antrasis tyrimas aptiko ryšį tarp di-
delio keptos ar rūkytos mėsos suvartojimo 
ir aukštesnio priešlaikinio mirtingumo tarp 
krūties vėžį įveikusių moterų. 

Abu tyrimai taip pat pabrėžia potencia-
lius aukštoje temperatūroje keptos mėsos 
pavojus; tokiu būdu apdorota mėsa išskiria 
uždegimines ir kancerogenines medžiagas. 
Aukštoje temperatūroje kepta mėsa taip pat 
jau anksčiau buvo susieta su padidėjusia vė-
žio ir diabeto rizika. 

Naujausiasis tyrimas, publikuotas žurna-
le „Gut“, siekė išsiaiškinti potencialią rau-
donos mėsos, baltos mėsos (paukštienos), 
bei žuvies vartojimo įtaką divertikulito išsi-
vystymui, kuomet mažytėse žarnyno siene-
lių „kišenėse“ prasideda uždegiminiai pro-
cesai. Dėl šios diagnozės kasmet į ligonines 
paguldoma daugiau nei 200 000 amerikie-
čių, o jaunų žmonių tarpe šios ligos atvejų 
ypač daugėja. 

Mokslininkai išanalizavo beveik 46 500 
vyrų sveikatos ir mitybos duomenis per 26 
metų laikotarpį. Per tyrimo laiką, diverti-
kulitas išsivystė 764 vyrams. Atsižvelgę į to-
kius faktorius kaip rūkymas, fizinė veikla, 
bei medikamentų naudojimas, tyrėjai išsi-
aiškino, kad tie vyrai, kurie suvartojo dau-
giausiai raudonos mėsos, turėjo 58 proc. di-
desnę tikimybę susirgti divertikulitu palygi-
nus su tuos, kurie jos suvartojo mažiausiai. 
Pavojinga riba yra laikomos šešios porcijos 
raudonos mėsos per savaitę. 

Vyriausiasis tyrimo autorius, dr. Andrew 
Chanas, Masačusetso generalinės ligoninės 
programų direktorius, teigia, kad reikia at-
likti dar daugiau tyrimų, kad būtų galima 

nustatyti, kaip tiksliai raudona mėsa yra su-
sijusi su divertikulito išsivystymu. Kol kas 
yra manoma, kad ji įtakoja žarnyno bakteri-
jų balansą, kas gali paveikti organizmo imu-
nines reakcijas ir padidinti jo pažeidžiamu-
mą uždegimui. 

Kitas tyrimas, praėjusią savaitę publikuotas 
Nacionalinio vėžio instituto žurnale „JNCI“, 
stebėjo daugiau nei 1 500 krūties vėžį išgy-
venusių pacienčių maždaug 18 metų. Per tą 
laikotarpį mirė maždaug 600 moterų. 

Mokslininkai atskleidė, kad tos moterys, 
kurios valgė daugiausiai keptos ar rūkytos 
mėsos iki ligos diagnozės, turėjo 23 proc. di-
desnę riziką mirti nuo bet kokios priežas-
ties, palyginus su tomis, kurios raudonos 
mėsos suvartojo mažiausiai. Be to, palygi-
nus su tomis moterimis, kurios tuos mais-
to produktus susirgusios vėžiu iš savo val-
giaraščio išbraukė, tos, kurios ir toliau su-
vartodavo daug raudonos mėsos, turėjo 31 
proc. didesnę priešlaikinės mirties riziką. Šie 
rezultatai buvo apskaičiuoti įvertinus kitus 
potencialius rizikos faktorius, tokius kaip 
kūno masės indeksas, fizinio aktyvumo ly-
giai, bei alkoholio vartojimas. Mokslininkų 
teigimu, rūkyta ar kepta paukštiena bei žuvis 
nėra siejama su tokia pačia rizika. Priešingai, 
pastarosios mėsos rūšys netgi gali turėti ap-
sauginę funkciją. 

Abu šie tyrimai buvo stebimojo pobūdžio 
– t.y. buvo stebima tam tikra grupė žmonių 
tam tikrą laiko tarpą, bei kliaunamasi jų pa-
čių pranešta informacija, tad tyrėjai negalė-
jo padaryti jokių išvadų apie priežastis ir pa-
sekmes. Jie suteikia pagrindą tolimesniems 
tyrimams, kurie galėtų giliau panagrinėti są-
sają tarp raudonos mėsos ir ligų rizikos, o 
taip pat paskatintų žmones dažniau rinktis 
vegetariškus patiekalus. 

„Raudona mėsa jau anksčiau buvo susie-
ta su žala sveikatai – pavyzdžiui, aukštesne 
širdies ligų ir tam tikrų vėžio formų rizi-
ka, - sako dr. Chanas. – Labai svarbu žinoti 
visą potencialią bet kokios mitybos naudą 
ir žalą, tad tai suteikia papildomų paskatų 
pagalvoti apie raudonos mėsos apribojimą.“

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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Mitai apie prostatitą

Prostatitas – priešinės liaukos uždegimas, 
lydimas dažno ir skausmingo šlapinimosi. 
Viena didžiausių priežasčių, dėl kurios vis 
daugiau ir daugiau žmonių serga prostatitu ir 
panašiomis ligomis, yra per mažas vyrų ski-
riamas dėmesys savo sveikatai. Pavyzdžiui, 
periodiškas sveikatos tikrinimas dėl mote-
riškų ligų yra rekomenduojamas ir daug kur 
privalomas, o dėl vyriškų – laisvanoriškas. 
Tikriausiai dėl to kas antra moteris regu-
liariai lankosi pas ginekologą, o ne mažiau 
vyrų nuolat serga, bet nesigydo, nes to neži-
no ar nenori žinoti. Negydomos tokios pro-
blemos neigiamai veikia asmeninį gyveni-
mą, santykius šeimoje.

Priešinės liaukos (prostatos) ligos gali per-
sekioti vyrus visą gyvenimą. Jaunesniems 
gresia jos uždegimas – prostatitas, vyres-
niems – gerybiniai ir piktybiniai augliai. 
Prostatitas yra dažniausiai pasitaikanti vyrų 
lytinių organų liga. Amerikiečių mokslinin-
kų tyrimai įrodė, kad negydomas lėtinis pro-
statitas gali būti traktuojamas kaip priešvė-
žinė liga. Tai – logiška, nes įvairūs užsitę-
sę uždegimai jau seniai yra pripažinti vėžio 
rizikos veiksniais. Didelis prostatito papli-
timas visame pasaulyje siejamas su lytiškai 
plintančių ligų gausa ir žmonių imuniteto 
susilpnėjimu. 

Turbūt ta aplinkybė, kad moterys negali 
susirgti prostatitu, kadangi paprasčiausiai 
neturi priešinės liaukos, klaidina tuos, ku-
rie mano, jog prostatitas nėra užkrečiama 
liga, o atsiranda kažkaip savaime. Iš tikrų-
jų prostatitas yra infekcinės kilmės ūmus 
arba lėtinis priešinės liaukos uždegimas. Jį 
sukelia įvairios bakterijos, kurios į prosta-
tą dažniausiai patenka pro šlapimo kanalą 
(šlaplę). Tik iki 10 % atvejų prostatitas gali 
išsivystyti bakterijoms patekus ne lytiniu, o 
kraujo arba limfos keliu iš kitų infekcijos ži-
dinių organizme. 

Susirgus uretritu, kitaip sakant, šlapimo ka-
nalo arbo šlaplės uždegimu, gana ilgai gali-
ma nepastebėti jokių ligos požymių, tačiau 
peršalus ar išgėrus alkoholio gali atsirasti 
lengvas perštėjimas šlapinantis, negausios 
išskyros rytais. Maždaug per mėnesį uždegi-
mas pereina į prostatą. Tačiau daugelis vyrų 
to nepajaučia ir dar keletą mėnesių ar metų 
jaučiasi visai pakenčiamai, todėl į gydytojus 

nesikreipia. Tik tada, kai ima ryškėti nema-
loniausios prostatito komplikacijos, poten-
cijos sutrikimai ir nevaisingumas, vyrai pa-
galiau susirūpina savo ligomis.

Dauguma vyrų yra kažkur skaitę ar girdėję, 
kad susirgus prostatitu būtinai turi tuoj pat 
ką nors skaudėti, pakilti kūno temperatūra, 
sutrikti šlapinimasis ir potencija. Iš tikrųjų 
šie simptomai būdingi ūmiam prostatitui, 
tačiau jis pasitaiko retai. Dauguma atvejų 
prostatitui būdinga lėtinė eiga, kai visi mi-
nėti simptomai yra labai neryškūs arba iš-
ryškėja tik po kelerių metų. Kadangi gydy-
mo rezultatai visada tiesiogiai priklauso nuo 
ligos stadijos, didžiulę praktinę reikšmę turi 
ankstyva prostatito diagnostika. 

Spaudoje ir per televiziją dažnai primena-
ma, kad vyrai, sulaukę 45 metų amžiaus, kas-
met turėtų pasitikrinti pas urologą dėl pro-
statos ligų. Iš tiesų šiame amžiuje jau gali 
būti prasidėjęs gerybinis prostatos išvešė-
jimas arba vėžys, o prostatitas yra jaunų ar 
vidutinio amžiaus vyrų liga. Todėl visiems 
vyrams nuo 18 iki 45 metų amžiaus reko-
menduojame bent kartą per metus apsilan-
kyti pas specialistą ir profilaktiškai pasiti-
krinti dėl prostatito.

Tarp ligonių paplitusi klaidinga nuomo-
nė, kad prostatitas yra neišgydoma liga. Iš 
tikrųjų gydymo efektyvumas labai priklau-
so nuo ligos trukmės, gydytojo profesiona-
lumo ir ligonio kantrybės. Kiekvienu kon-
krečiu atveju gydymas turėtų būti individu-
alus, bet visais atvejais kompleksinis, raci-
onaliai derinant medikamentines ir neme-
dikamentines priemones, siekiant užtikrinti 
ne tik klinikinį pasveikimą, bet ir visapusiš-
ką ligonio reabilitaciją. 

Sergamumas prostatitu ir toliau auga, bet iš 
tikrųjų apsisaugoti nuo jo yra taip paprasta, 
kad beveik nieko nereikia daryti: neperšalti, 
nepervargti, nesinervinti, nepiktnaudžiauti 
alkoholiu, nesėdėti visą dieną automobily-
je ar kėdėje, o svarbiausia - laiku išsigydyti 
atsiradusius infekcijos židinius. 

Jeigu Jums reikia pagalbos gydant pro-
statitą 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.

Saldumynų atsisakę 
žmonės vardija privalumus

Gruodį pasibaigė saldumynų mėgėjų mes-
tas sau iššūkis 30 dienų nevalgyti produktų 
su pridėtiniu cukrumi. Lietuvos sveikuolių 
sąjungos išplatintas vaizdo įrašas paskatino 
skanėstų nevalgymo maratoną. Socialiniame 
tinkle esančioje iššūkio grupėje prisijungė 
pusantro tūkstančio žmonių.

Štai keletas iššūkyje dalyvavusiųjų 
atsiliepimų:

„Man buvo lengviau nei tikėjausi. Pirmas 
dienas saldumo trūkumą kompensavau vai-
siais, tačiau vėliau net ir jie tapo per saldūs. 
Nesiėmiau kraštutinumų, tačiau iššūkis pa-
skatino ieškoti alternatyvų. Šventiniu laiko-
tarpiu pasmaližiavau, bet vėl grįžtu į doros 
kelią, nes savijauta iššūkio metu buvo kur 
kas geresnė“, – Agnė Česnaitienė.

„Kai pamačiau, kad skelbiamas toks iššū-
kis, labai apsidžiaugiau, nes vienai niekaip 
nepavykdavo atsisakyti saldumynų. Man 
buvo lengva jame dalyvauti, nes viešai pa-
sižadėjau nevalgyti saldumynų 30 dienų. Ir 
nevalgiau. Man jų net nesinorėjo. Tęsiau šį 
iššūkį net iki Kalėdų. Per šventes šiek tiek 
teko paragauti kai kurių saldumynų, bet man 
jų nesinori taip, kaip norėjosi anksčiau, iki 
iššūkio. Per tas 30 dienų netekau 1 kilogra-
mo, vadinasi nevartojant saldumynų galima 
numesti svorio, jeigu reikia. Man svorio me-
timas nėra svarbiausias dalykas. Nuo saldu-
mynų dažnai skaudėdavo skrandį, virškini-
mas sutrikdavo, dabar kol kas viskas tvarkoj. 
Tikiuosi, jeigu ir toliau nevartosiu saldumy-
nų, tai savijauta tik gerės. Esu patenkinta, 
kad išbandžiau save ir dėkoju organizato-
riams už šį iššūkį“, – Regina Urbonienė.

„Nesiėmiau kraštutinumų, kelis kartus 
suvalgiau šaldytų trintų uogų su cukru-
mi. Iššūkis paskatino ieškoti alternatyvų. 
Šventiniu laikotarpiu pasmaližiavau – val-
giau 75 proc. šokolado. Numečiau pusantro 
kilogramo, apimtys sumažėjo keliais centi-
metrais, sveriu 55 kg, ūgis – 165, nebuvo 
iš kur lieknėti daugiau“, – Genutė Vitkutė.

„Laikiausi sąžiningai. Jokių blogų pojūčių 
nepatyriau, deja, ir jokių gerų. Tikėjausi, kad 
bent kiek svoris kris, bet ne. Ką supratau? 
Kad galiu be jų apsieiti, bet nėra prasmės. 
Taip kad vėl prie kavos suvalgau saldainį, tie-
sa, kavą įpratau gerti be cukraus“, –Romena.

„Prieš šį iššūkį savi tokie iššūkiai trukda-
vo daugiausia dvi dienas. O čia, kai tokia 
komanda, atrodo, kad visuomet esi stebi-
ma. Po iššūkio saldumynai nebėra pagrin-
dinis maistas. Pastebėjau, kad ne tik pasida-
rė lengviau (tiksliau, visai lengva) atsisakyti 
saldumo, bet ir apskritai nepersivalgyti, su-
stoti laiku. Dažniausiai saldžiai nesinori, o 
jeigu ir norisi, tai suvalgius (dirbtinų ska-
numynų) kažkaip negera. Per šventes pa-
dauginus (nors neatrodė tiek daug) šoko-
ladų pradėjo galvą skaudėti, nieko nebesi-
norėjo, net pulsas pakilo nuo to sunkumo, 

sau vietos rasti neįmanoma. Tai šiuo metu 
iššūkio taip griežtai netęsiu, bet tiesiog ne-
valgau arba retai, iš tingėjmo, kai norisi ko 
nors skanaus (nebūtinai saldaus) ir yra kas 
netyčia po ranka, svečiuose – įprotis labiau. 
Niekada nemaniau, kad gali būti taip pa-
prasta be to gyventi, didelis ačiū organiza-
toriams“, – Asta Lenkaitytė.

„Iššūkį išlaikiau! Iki Kalėdų be cukraus! 
Per šventes truputį leidau sau atsipalaiduo-
ti, bet labai saikingai. Dabar ir toliau lai-
kausi šio iššūkio. Privalumas, jog nebeno-
riu saldumynų, savijauta žymiai geresnė, vei-
do oda pagražėjo, -3 kilogramai, ko daugiau 
reikia?“, – Sandra.

„30 dienų atlaikiau, per šventes nusidė-
jau, dabar tęsiu neterminuotai. Nusidėjau 
valgydamas pyrago, saldainiais nesusigun-
džiau“, – Gediminas.

„O dabar pasigirsiu, džiaugiuosi, jog nety-
čia radau šį iššūkį ir kad aš tai įveikiau, tai - 
mano gyvenimo pergalė. Sunkiausia buvo 
penkta diena, bet atsilaikiau, o paskui jau 
geriau. Savijauta pagerėjo, jaučiausi kažko-
kia palengvėjusi, sąmoningai per Kalėdas 
neatsisakiau saldumynų, o ypač šokolado – 
mano mėgstamiausio iš saldumynų. Ir net 
keista, manęs jau netraukė valgyti kaip anks-
čiau, net jaučiausi nesveikai, skaudėjo skran-
dį. Todėl nutraukiau visus saldumynų val-
gymus, rodos, ir taip mažai jų ragavau. Po 
Kalėdų aš jau daugiau jokių saldumynų ne-
valgiau ir jaučiuosi puikiai, pradėjus iššūkį, 
visada atsiminsiu tą dieną, išmečiau, išdali-
nau visus saldumynus (dėl ramybės, kad ne-
erzintų, o dabar pas mane vėl yra saldumy-
nų, bet esu visai rami, net nekyla pagunda 
paragauti, jau užteko Kalėdinių paragavi-
mų. Nežinau kaip toliau, bet dabar cukraus 
ir gaminių su pridėtiniu cukrumi nevarto-
ju“, – Aldona Jasionienė.

Prie 30 dienų iššūkio grupės galite pri-
sijungti bet kada, joje rasite daug bendra-
minčių išgyvenimų ar idėjų maisto, skanu-
mynų gamybai be pridėtinio cukraus. Beje, 
šiuo metu grupėje vyksta miltų nevalgymo 
iššūkis.

Grupės nuoroda: https://www.facebook.
com/groups/218099841956258/

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!

Are you suffering 
from chronic pain?

Find out if you qualify 
for a safe, yet powerful pain 

treatment.
Recently, significant changes were made to 

Medicare and insurance coverage that may 
directly benefit you, especially if you’re suffer-

ing from chronic pain. These changes may now 
allow you to receive safe, yet very powerful, pain 
treatment items covered by Medicare and your 
insurance. 

Call and speak with a pain specialist on behalf 
of an accredited supplier, today. The call is free 
with no obligations. If you qualify, you could 
receive pain relief covered by Medicare and your 
insurance—at little or no cost*— and your order 
will be shipped for FREE.**

*Depending on insurance coverages
**This is related to common carrier not the overall service

 Call now and speak with a 
       pain specialist today.

     HEALTH ALERT HOTLINE

800-725-6238

www.usanaturalhealthclinic.com


32

№
 3

 [1
02

6]
 0

1.
13

.2
0

17
 –

 0
1.

19
.2

0
17

 
IN

TE
RV

IU
„Ne procesai, o asmenybės 

kuria šalies gyvenimą“                        
Per 26-erius nepriklausomybės metus apie ryškiausią visos švietimo sistemos 
pralaimėjimą, apie švietimo krizę ir jos spragas kalbamės su žinomu Lietuvos 
pedagogu Vytautu Toleikiu, kuris galėtų būti puikiu pavyzdžiu kiekvienam 
mokytojui, siekiančiam ne metodinio žinių perteikimo jaunajai kartai, bet 
randančiam naujų būdų ugdyti asmens pilietinę moralę, vertybes ir jo orumą. 

Aktyvus visuomenininkas, Lietuvos žydų 
istorijos tyrinėtojas, humanistas, Vilniaus 
Šv. Kristoforo gimnazijos etikos mokyto-
jas V. Toleikis yra subūręs ne tik edukacinį 
moksleivių „Vaikščiotojų“ kubą. Jo pastango-
mis Lietuvoje yra įamžinti garsiausių litva-
kų pėdsakai, yra saugomas ir puoselėjamas 
jų veiklos palikimas. V. Toleikis Sugiharos 
fondo „Diplomatai už gyvybę“ buvo pagerb-
tas specialiu apdovanojimu, įvertinusiu mo-
kytojo viso gyvenimo veiklą ugdant ir puo-
selėjant toleranciją. 

- Jūs - vienas iš nedaugelio pedagogų, ku-
ris viešoje erdvėje pirmasis pasisakėte už 
dorinio ugdymo turinį, naujos vertybinės 
sistemos kūrimą švietimo įstaigose. Kaip 
galvojate, ar per pastaruosius metus įvy-
ko kažkokie ženklūs pokyčiai, padėję su-
formuoti mąstančios, kuriančios ir mora-
liai tvirtos šiuolaikinės kartos paradigmą? 

- Sudėtingas klausimas, nes nėra viena-
reikšmio atsakymo. Kalbant apie ugdymo 
turinį, mano nuomone, didžiausia  klaida 
buvo padaryta, kai nusižiūrėjus į Vakarus, 
prieš daugiau nei 15 metų, istorijos, litera-
tūros, dorinio ugdymo pamokose buvome 
visai išguję pasakojimą, didįjį Lietuvos na-
ratyvą. Mokykla paleido į gyvenimą ne vie-
ną jaunimo kartą, nežinančią Lietuvos isto-
rijos, neturinčios savo santykio su praeitimi. 
Tokiu būdu savo rankomis jaunimui pakirto-
me tapatybės šaknis, palikome viską saviei-
gai. Lituanistai tai suvokę pirmieji grąžino 
rašinį į abitūros egzaminą. Tąsyk programo-
je daug dėmesio atsirado kūrėjo biografijai, 
kultūriniam kontekstui, daugiakultūriniam 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, abie-
jų tautų Respublikos paveldui. Net Adomo 
Mickevičiaus eilės pasirodė lietuvių ir len-
kų kalbomis. 

O istorikai su Švietimo ir mokslo ministe-
rijos klerkais priešakyje ir toliau bejėgiškai 
tebeskėčioja rankomis, palikdami šio daly-
ko abitūros egzaminą be naratyvo. Mokinių 
istorijos žinios iki šiol patikrinamos užpil-
dant anketos klausimus, kur iš trijų teigi-
nių paliekama atspėti vieną teisingą. Na, gal 
dar papildomai komentuojamos karikatū-
ros ir žemėlapiai. Be to, istorijos vadovėliai 
iš esmės teberašomi marksistinės paradi-
gmos pagrindu: viską lemia procesai, vyks-
ta nuolatinė kaita, kurioje asmenybės pasi-
rinkimams vietos tarsi nelieka. Nėra pasa-
kojimo, nėra ir santykio. Kaip prisirišti prie 
Lietuvos, kaip ją pamilti, jeigu apie ją nesu-
gebi nieko rišlaus papasakoti? 

Nepakanka tik pažerti nieko nesusietų pa-
drikų faktų ar datų, kurios tarsi fizikos for-
mulės iškalamos prieš egzaminą. 

Ar ne čia slypi atsakymas, kad Lietuvos 
partizanų mitas tik dabar pradeda pasiekti 
mūsų visuomenę? Ir tai yra tik labiau pade-
dant Lietuvos jauniesiems atlikėjams, visuo-
meninei organizacijai „Trakinių partizanai“, 
bet ne mokykloms. Laimė, kad yra šaunių is-
torijos mokytojų, kurie, nepaisydami ydin-
gos egzaminų sistemos, vadovėlių peršamo 

fatalizmo, sugeba bent dalį mokinių sudo-
minti Lietuvos istorija. Jie diskutuoja, ve-
džioja mokinius po istorines vietas, dalyvau-
ja pilietinėse akcijose, projektuose. 

Kita bėda – mokyklų tinklo optimizavi-
mas, pakirtęs kaimo mokyklas. Patikėjome 
Vakarų ekspertais, kad esame labai netau-
pūs ir ekonomiškai labai nenaudinga turė-
ti tokią gausybę mokyklėlių atokiose kai-
mo vietovėse. Efektyviau į mokyklą vaiką 
kelti pusę šešių ryto ir valandą vežti gelto-
nuoju autobusiuku iki rajono gimnazijos? 
Kaip vaikas prisimins savo vaikystės moks-
lo metus? Koks simbolis atitiks jo vaikystę? 
Greičiausiai amžinas miego norėjimas? Aš 
tik keliu klausimą, ar tikrai tiek daug kai-
mo mokyklų reikėjo uždaryti? Juk ne visos 
virto bendruomenių kultūriniais ar socia-
liniais centrais?

Kita problema, kurią net bijoma garsiai 
įvardinti, tai kokioje virtualioje erdvėje gy-
vena rusakalbiai Lietuvos Respublikos moks-
leiviai? Ar tik dėl kalbinio patogumo  ab-
soliuti šių moksleivių dauguma  naudo-
ja ne „Facebook“ socialinį tinklą, o rusų 
„VKontakte“? Kodėl absoliučios daugu-
mos elektroninio pašto adresas baigiasi 
ne „com“, kaip lietuvių ar lenkų, o „ru“? Ir 

kokias televizijos programas žiūri Visagino, 
Šalčininkų moksleiviai? Kokiame informa-
ciniame lauke jie gyvena? Apskritai, ar žino, 
kad yra ir lietuviški televizijos kanalai? 

Nenoriu demonizuoti rusų mokyklų, ku-
rios jau spėjo neadekvačiai nukentėti nuo 
Lietuvos žiniasklaidos sukelto ažiotažo, ku-
ris parodė, kad taip ir nebuvo gilinamasi į 
esmę, o tiesiog reikalaujama aklo lojalumo 
valstybei. Asmeniškai man rūpi, kad tautinių 
bendrijų jaunieji žmonės Lietuvoje jaustųsi 
kaip savi, o ne kaip rusai ar lenkai, gyvenan-
tys Lietuvoje. Mums reikia Lietuvos lenkų ir 
Lietuvos rusų, kurie didžiuotųsi savo ypa-
tingu geopolitiniu statusu, tautiniu identite-
tu, matytų savo ypatingą misiją šalyje. Tiesa, 
šiandieninė mokykla iš viso bijo kalbėti apie 
dvigubą, ar net trigubą tautinį identitetą, o 
mokytojai vaikus iš mišrių šeimų net spau-
džia apsispręsti, maždaug ta linkme - „lie-
tuvis tu, ar lenkas?“ Ir visą tai girdime XXI 
amžiuje! Čia paliečiu tik kelias problemas, 
kurios tikrai egzistuoja, tačiau apsimetama, 
kad jų nėra, tarsi kalbėtume apie mirusį ne-
švankiomis aplinkybėmis.  

- Esate subūręs „Vaikščiotojų“ klubą. 
Kartu su moksleiviais rengiate edukaci-
nes šalies pažinimo iškylas, kurių metu 

jaunimas gauna daug informacijos apie 
iškiliausias, reikšmingiausias kultūros ir 
istorijos vietas. Kaip Jums kilo sumany-
mas steigti „Vaikščiotojų“ klubą ir būti tuo 
pagrindiniu vedliu istoriniuose atminties 
labirintuose? 

- „Vaikščiotojai“ gimė iš nevilties. Pamenu, 
2010 metais dvyliktokams pasakojau apie 
mecenatystės fenomeną Petrą Vileišį. Tąsyk 
įsijautęs dėsčiau apie tai, kaip jis organizavo 
pirmąją lietuvišką parapiją Vilniuje, kaip įti-
kino vyskupą skirti lietuviams apleistą, bet 
seniausią Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčią, 
žadėdamas ją už savo lėšas  suremontuoti. Iš 
nekaltai klapsinčių moksleivių akių supra-
tau, kad tie jauni žmonės, nei vienas neži-
nojo, kur ta garsioji bažnyčia stovi. Jūs tik 
galite įsivaizduoti, visose šešiose dvyliktose 
klasėse  neatsirado nei vieno mokinio, kuris 
žinotų, kur Vilniuje yra Šv. Mikalojaus baž-
nyčia! Aš keletą savaičių vaikščiojau kaip ap-
dujęs, visiems bičiuliams papasakojau šį nu-
tikimą kaip didžiausią sensaciją. Laimei, ne-
puoliau akių draskyti istorikams, nes, kaip 
žinia, jie juk vaikus moko ne istorijos, o ruo-
šia juos tik egzaminui. 

Taigi, iš tos nevilties pradėjau vaikus tarsi 
nelegaliai vedžioti po Vilnių. Į pirmąjį pasi-
vaikščiojimą atėjo tik vienas mokinys. Buvo 
gripo epidemija, labai lijo. Bet pasivaikščio-
jome, ir labai prasmingai. Vėliau lietuviš-
kąjį ir žydiškąjį Vilnių pamatyti jau pano-
ro visas būrys. Pavyko įsiprašyti į tapytojo 
Augustino Savickio dirbtuves. Dvyliktokams 
tai buvo svarbu, jis juk ir rašytojo Jurgio 
Savickio sūnus. Esame įsiprašę pas žino-
mą Lietuvos skulptorių Vladą Vildžiūną. 
Išgirdome pasakojimų apie Justiną Mikutį, 
Stefaniją Ladigienę-Masiulytę, Vlado žmo-
nos Marijos motiną, jos senelį Masiulį, kuris 
buvo pažįstamas su Motiejumi Valančiumi. 

Čia pateikiu Jums tik porą pavyzdžių, kaip 
gyvos istorijos iš pirmų lūpų tampa saviug-
dos neįkainojama vertybe jaunam žmogui. 
Prasidėjus naujiems mokslo metams tuos 
vaikščiojimus įtraukėme į gimnazijos ug-
dymo turinį. Laikui bėgant atsirado ir pa-
vadinimas „Vaikščiotojai“, dar vėliau ir vi-
sas veiklos modelis, bendravimo su svar-
biais žmonėmis stilius, ambicingesnės ke-
lionės, projektai. Nesiplėsdamas, pasakysiu, 
kad vaikščiojama kartą per savaitę. Vilnių 
rodau per iškiliausius šio miesto gyvento-
jus. Daugiausiai tai rašytojai, įvairių konfe-
sijų dvasininkai, vienuoliai, tapytojai, skulp-
toriai, muziejininkai, žmonės pergyvenę 
Holokaustą, politikai. 

Maždaug kas mėnesį svečią pokalbiui kvie-
čiame į Vilniaus Šv. Kristoforo gimnaziją, į 
mano kabinetą. Tuomet renginys būna atvi-
ras. Renkamės ir pas mane namuose, vasa-
rą „Vaikščiotojai“ apsilanko mano šeimos 
sodyboje. Be Vilniaus jaučiu pareigą jau-
niems žmonėms parodyti Kauną, Žemaitiją. 
Taip pat labai svarbi yra Lenkija, Izraelis, 
nes šiose šalyse labai daug lietuviškai kal-
bančių gyventojų. „Vaikščiotojai“ jau tris 

Mokytojo ir humanisto Vytauto Toleikio iniciatyva Rusnėje pastatyta čia gimusio žinomo 
žydo, PAR architekto Hermano Kalenbacho, ir jo bendražygio Mahatmos Gandžio skulptūra 

(skulptūros aut. R.Kvintas)
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kartus keliavo po šias abi šalis. Auginu tre-
čią „Vaikščiotojų“ kartą ir tai nuostabus bū-
das, kuriant jaunų žmonių asmeninį santy-
kį, prijaukinti juos prie Vilniaus, Lietuvos, 
Europos. Tai ir būdas formuoti modernią  
lietuvišką tapatybę. Puikiausias to pavyz-
dys – mano „Vaikščiotojai“ vaikinai beveik 
visi eina savanoriais į Lietuvos kariuomenę.

- Ne paslaptis, kad dažnai Jūsų kritikos 
strėlės būna nukreiptos į mokytojus, ku-
rių daugelis tebedirba senais metodais. 
Daugelis jų dar vis nėra atsikratę sovie-
tinio stagnacinio mąstymo, baimių ir yra 
linkę savo valią ir tiesas primesti  jauna-
jai kartai, kuri tokiu būdu spraudžiama į 
tam tikrus rėmus. Gal vėliau ir nereikia 
stebėtis, kad tarp jaunų žmonių trūksta 
kritiškai mąstančių, laisvai savo nuomonę 
mokančių reikšti ir ją apginti asmenybių?

- Nesijaučiu galįs kritikuoti savo kolegas 
mokytojus, gal dėl to, kad pats esu gerų mo-
kytojų, bendraminčių apsuptyje. Man patin-
ka būti su jais. Bet žinant kitas mokyklas, 
tam tikras bėdas drįsčiau įvardinti. Seni me-
todai ar noras primesti savo nuomonę yra 
didžiosios bėdos, veikiau pozityvios dvasios 
stoka, kuri marina svajones ir užblokuoja kū-
rybingumą bei fantaziją. Ir dar baisus tingė-
jimas. Būtent šie dalykai kuria atgrasų mo-
kyklos mikroklimatą. 

Beveik didesnėje dalyje Lietuvos moky-
klų vaizdas panašus: vieni mokytojai iki 
nukritimo „aria“ ir ant jų laikosi moky-
kla, o kiti, nuskambėjo paskutinės pamo-
kos skambutis, ant kulno, skubiai iš moky-
klos, nes, neduok Dieve, persidirbs ar per-
vargs. Pasiteisinimas tokiu požiūriu į darbą 
labai paprastas – mums neadekvačiai ma-
žai moka, tegul džiaugiasi, kad bent pamo-
kas už tuos grašius vedame. Kartais pagal-
voju, koks neįdomus, nuobodus turėtų būti 
tų „skubančiųjų“ gyvenimas, grįžus žiopso-
ti rusiškus serialus, makaluotis be tikslo po 
parduotuves, plepėti apie nieką su į save pa-
našiais. Neteko pajusti, kad mokykloje neuž-
sibūnantys mokytojai būtų aktyvūs visuome-
nininkai, nuolatiniai teatrų lankytojai, nau-
jausios literatūros ekspertai. Ir ką tuomet jie 
veikia? Jie net „Facebook“ nesėdi.

Apskritai, mokytojai turėtų daugiau skai-
tyti. Jie turi pastoviai atnaujinti savo žinias. 
Kaip mokytojas gali būti mokymosi proce-
so vadybininku, draugu, patarėju, jeigu pats 
nieko nežino? Nuolatos, kaip ir mokinukas 
žvilgčioti į internetą? Bet juk internete be-
galės klaidų, piktybiškos dezinformacijos, 
melagingų teorijų? Be to, internete visi vie-
nas nuo kito informaciją vagia, kopijuoja ir 
tai veda prie suvienodėjimo. Kaip padidin-
sime mokinių skaitomumą, mažinsime be-
raštystę, jei, mes, mokytojai nesieksime as-
meninio ir profesinio tobulėjimo? 

- Esate etikos mokytojas, humanistas, vi-
suomenininkas ir tas Lietuvos pilietis, ku-
ris savo pamokose drąsiai kalba apie is-
torijos randus. Ne tik provincijose, bet ir 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose rasime 

nedaug mokytojų, kurie mokytų jausti is-
toriją, kurti santykį su savo tautos praei-
timi. Pavyzdžiui, Holokausto tema. Ji vis 
dar tebekraujuojanti mūsų istorijos žaiz-
da, šiandien supriešinusi ištisas visuo-
menės grupes, įvairių sričių specialistus. 
Kaip Jūs savo mokiniams pasakojate apie 
Holokaustą ir kokiais būdais siekiate to 
vientiso istorinio konsensuso?

- Su Holokausto tema esu atsargus. 
Pernelyg dažnas Holokausto kartoji-
mas gali diskredituoti šią jautrią temą. 
Visuomenėje galima sukelti atmetimo re-
akciją – „ir vėl tie žydai“. Apie Holokaustą 
kasmet kalbu per etikos pamokas, rugsė-
jo 23-ąją, minint Lietuvos žydų genocido 
dieną. Kalbu parinkęs labai konkrečią isto-
riją, dažniausiai man gerai pažįstamo išsi-
gelbėjusio Lietuvos žydo  istoriją. Ne kartą 
gimnazistams esu pasakojęs apie savo pro-
fesorę Ireną Veisaitę, rašytoją Icchoką Merą, 
gydytoją Sergejų Korablikovą, technologi-
jų specialistę Israelą Blat, apie kitus asme-
nis. Kartais aptariu atskirą fenomeną. Šiais 
metais vyresniesiems gimnazistams pasa-
kojau apie rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus 
akciją Molėtuose, kurioje ir pats dalyvavau. 
Svarbu, kad pačiam tema būtų kuo šviežes-
nė ir prie širdies. Holokausto tema etikai la-
bai svarbi. Jai negalioja būtasis laikas, o tik 
esamasis, nes kalbame, keldami klausimus. 
Kodėl vienas žmogus ryžosi žudyti, o kitas 
gelbėjo žudomąjį? Kodėl vieni abejingai au-
kas stebėjo, o kiti žydšaudžius pasmerkė? 
Šioje skaudžioje temoje visada daugiau klau-
simų nei atsakymų. Savo pamokose palie-
čiu ir kitas temas, kaip antai, pokalbis apie 
sąmokslo teorijas ir ksenofobiją. Negalima 
dėstyti Holokausto temos be konteksto ir 
etinio įvertinimo. 

- Pasaulinio žydų kongreso Tarptautinis 
Jidiš centras Vilniuje ir Vilniaus žydų vie-
šoji biblioteka sostinės gyventojus ir sve-
čius pakvietė į ekskursiją po žydiškąjį 
Vilnių. Šios ekskursijos vedliu ir pagrin-
diniu gidu buvote Jūs. Iš kur toks didelis 
susidomėjimas istoriniu, kultūriniu ir po-
litiniu Lietuvos žydų paveldu? Ką tokio ži-
note Jūs, ko nežino kelios kartos vilniečių, 
kurie kasdien galbūt praeina tomis pačio-
mis gatvėmis, kasdien mato tuos pačius 
namus, bet istorine prasme jų tą kasdie-
nybę lydi visiška tyla?

- Dar bebaigiant vidurinę mokyklą, 1977 
metų vėlyvą rudenį, susidomėjau judaiz-
mu. Mat tuo metu į rankas pakliuvo Elizos 
Ožeškienės apysaka „Mejeris Ezofovičius“. 
Labai įdomus man pasirodė tas chasidų gy-
venimas Gardino apylinkėse. Bet didysis im-
pulsas buvo Atgimimo metais, Žydų tauty-
bės politiko Emanuelio Zingerio Kaune or-
ganizuota Lietuvos žydų kultūros istorijos 
paroda, kuri vėliau buvo atvežta ir į Vilnių. 
Tuomet supratau, kad šalia manęs ir kitų 
bendrapiliečių paraleliai egzistavo ištisas pa-
saulis, kurį sovietinis režimas buvo kruopš-
čiai paslėpęs. 

Tiesa, asmeniškai aš apie Holokaustą  ži-
nojau nuo vaikystės. Mama apie žydšau-
džius pasakodavo drąsiai, nieko neslėpda-
ma. Vėliau atėjo suvokimas, kad visi esame 
vienos valstybės žmonės, kad Lietuvos žydų 
istorija yra ne tik Izraelio istorijos dalis, bet 
ne mažiau ir Lietuvos, kad negalime savo lo-
ginėmis schemomis dalinti Lietuvos tautų is-
torijas į atskirus vienetus. Viskas persipynę, 
ir viskas yra čia ir dabar. Aš negaliu rodyda-
mas vietą, kurioje gyveno Vilniaus Gaonas, 
neparodyti šalia esančio namo, kuriame gy-
veno rašytojas Icchokas Meras, ir būtinai tu-
riu paminėti, kad į jo butą, šiam repatri-
javus į Izraelį, atsikėlė gyventi mano myli-
mas poetas Marcelijus Martinaitis. Stovint 
prie dienraščio „Vilner Tog“ redaktoriaus 
Zalmano Reizeno atminimo paminklinės 
lentos, turiu būtinai pasakyti, kad prie Jono 
Basanavičiaus kapo duobės būtent jis vienin-
telis pasakė atsisveikinimo kalbą jidiš kalba, 
ir kad Z. Reizeną nužudė sovietai.

- Esate  kilęs iš Šilutės. Užsispyręs že-
maitis, kuris į viešumą yra iškėlęs žino-
mo iš Mažosios Lietuvos kilusio rašytojo 
Hermano Zudermano memorialinės eks-
pozicijos likimo klausimą. Tuo metu, kai 
Šilutės savivaldybė norėjo šį muziejų už-
daryti, kaip prastai lankomą, Jūs vienas 
pirmųjų ėmėtės iniciatyvos, kad taip ne-
nutiktų (pagal vokiečių kilmės rašytojo 
H.Zudermano kūrybą statytuose filmuose 
vaidino didžiojo kino garsenybės Marlene 
Dietrich ir Greta Garbo – aut. past.). 

- Nuo 1981 metų gyvenu Vilniuje. Taigi di-
desnę gyvenimo dalį jau esu vilnietis. Prie 
šio miesto esu turbūt labiau prisirišęs, nei 
gimusieji Vilniuje, nes jį pats turėjau sau at-
rasti, priglusti prie jo ir jį pamilti. Pagal tė-
vus esu žemaitis dūnininkas (pietų žemaitis 
– aut. past.), bet gimęs ir užaugęs buvusiame 
Klaipėdos krašte, Šilutės rajone, Barvų kai-
me, žemėje, padengtoje ne tik lietuvninkų, 
bet ir labai storu vokiškos kultūros sluoks-
niu. Mūsų pilietinė pareiga nepamiršti savo 
tėviškių, atsigręžti į jas, rodyti jas savo bi-
čiuliams, užsienio svečiams. Pagal galimy-
bes jas globoti, domėtis jų istorija bei dalintis 
savo kukliais, kad ir mėgėjiškais atradimais. 

Galiu didžiuotis, kad saugiškiams 
Atgimimo laikais suradau evangelikų ku-
nigo, misionieriaus Indijoje kapą Sauguose, 
kad rusniškiams papasakojau apie Hermaną 
Kalenbachą, pagrindinį Mahatmos Gandžio 
bendražygį Pietų Afrikoje, o Romą Kvintą 
sugundžiau sukurti jiems paminklą. 
Apmaudu, kad Hermano Zudermano  tė-
viškę pirmieji turėjo gelbėti iš Šilutės kraš-
to kilę vilniečiai, o ne Šilutėje gyvenę inteli-
gentai. Prie šio gelbėjimo, nieko nevilkinda-
mi, prisijungė akademikai Domas Kaunas, 
Vaclovas Bagdonavičius, Viktorija Daujotytė, 
Mindaugas Kvietkauskas. Tuomet ir Šilutės 
kultūrininkams lengviau pasidarė kovoti už 
kultūros paveldo išsaugojimą. 

- Vakarų Europoje vyrauja požiūris, kad 
šalies istorinis ir kultūrinis palikimas 

neturi būti skirstomas tautiniu ar religi-
niu pagrindu. Lietuvos kultūriniame, isto-
riniame ir politiniame gyvenime iki karo 
ir vėliau žydų tautos indėlis yra neatsieja-
ma mūsų visų nacionalinės savasties dalis. 
Turbūt tokiu pagrindu ir atsirado knyga 
„Garsūs Lietuvos žydai“, kurios bendra-
autoriumi esate ir Jūs. Pasakokite plačiau 
apie šį literatūros projektą? 

- Hermano Zudermano muziejaus užda-
rymo istorija apnuogino paprastą dalyką. 
Lietuvos visuomenės didesnė dalis, deja, ir 
mokytojai, kultūrinį palikimą taip ir tebe-
skirsto. Šilutės lituanistai kaip tikri rezisten-
tai į H. Zudermano muziejų vaikų nevesda-
vo ir tingėdavo nagrinėti jo kūrybą. Lengvas 
naftalininis pasiteisinimas, neva, jis nieko 
neparašė lietuviškai, be to, nėra įtrauktas į 
mokyklinę programą. Nors pagal mokymo 
metodus yra skiriamos pasirenkamos pamo-
kų valandos, deja, nėra tik noro.  Muziejaus 
uždarymo šalininkų pagrindinis argumen-
tas buvo, kad jis yra mažai lankomas ir nie-
kas to Zudermano nežino.

Aš neskirstau Lietuvos kultūros kaip ir jos 
pėdsakų pasaulyje pagal primityvų kurpa-
lių „savas – svetimas“. Todėl noriai įsitrau-
kiau į knygos „Garsūs Lietuvos žydai“ kū-
rimą. Knyga buvo pirmoji tokio pobū-
džio. Neužilgo pasirodė Izraelio Lemperto, 
Virgilijaus Liauškos panašūs leidiniai. Savo 
knygoje jau po pusmečio radau devynias 
klaidas. Pradžia visada tokia, nes informa-
cija sensta, o profesionalai istorikai vis ką 
nors naujo aptinka. 

Ypatinga ši knyga tuo, kad joje buvo 
įvestas lietuviškosios judaikos terminas. 
Turėdamas labai aiškius kriterijus, be jo-
kios selekcijos, įtraukiau į savo leidinį ir 
aferistus, ir revoliucionierius. Nesu apsisei-
lėjęs judofilas ir nei vienos tautos neideali-
zuoju, ar tai būtų lietuviai, ar žydai. Jeigu 
kalbėsime apie žinomus žydus, daug garse-
nybių davė ir kita istorinė Lietuvos pusė – 
Baltarusija. Iš istorinės Litos, Rusijos impe-
rijos atsilikusio pakraščio, nuo bado ir caro 
pogromų bėgdami, pirmiausiai didžiausiais 
mastais emigravo žydai, ir tik po to lietu-
viai. Juk šiandien JAV gyvena iš Lietuvos 
kilusių žydų daugiau, nei dabar yra gyven-
tojų Lietuvoje. Gimnazistai mėgsta pajuo-
kauti, kad, pagal Toleikį, atrasdamas kokią 
garsenybę – būtinai pasitikrink, greičiau-
siai atrasi  Lietuvos žydą. Ir tame nemažai 
yra tiesos. Gal todėl internetiniam porta-
lui „Virtualusis štetlas“ pateikiau apie 300 
žydų biografijų. Nežinau, kas iš to išeis atei-
tyje, bet ta mintis toliau gilintis į žydiškąją 
istoriją, manęs neapleidžia. Apskritai bio-
grafijos žanras man svarbus, nes per bio-
grafijas dėstau etiką. XXI amžiaus globali-
zacijos laikais labai svarbu pabrėžti asme-
nybės svarbą, jos unikalius pasirinkimus, 
parodyti, kad ne procesai, o būtent asme-
nybės kuria šalies gyvenimą. 

Rasa Kazlaitė, 
specialiai iš Lietuvos „Čikagos Aidui“
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Receptų knyga „Izraelio 

skoniai. Šventės ir kasdiena“ 
pristatoma Čikagoje

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, 
bendradarbiaudamas su Izraelio generaliniu 
konsulatu Vidurio Vakarams, rengia lietu-
vės autorės Nidos Degutienės receptų kny-
gos „A Taste of Israel. From Classic Litvak 
to Modern Israeli“ (liet. „Izraelio skoniai. 
Šventės ir kasdiena“) pristatymą Čikagoje, 
kuris vyks šių metų sausio 18 d., trečiadie-
nį, 6:00 val. vakaro Moadon Kol Chadash 
žydų kultūros centre (2464 N Clybourn Ave, 
Chicago, IL). 

Vakaro metu N. Degutienė pasakos apie 
savo sudarytą žydiškų receptų, kurie daž-
nai persipina su prieškario Lietuvos kuli-
nariniu paveldu, knygą bei kelerius gyveni-
mo Izraelyje metus, kuriuos praleido kaip 
Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje žmona, o 
taip pat kartu su norinčiais pagamins vie-
ną knygoje aprašytų desertų. Renginio sve-
čiai turės unikalią galimybę paskanauti ke-
leto skirtingų patiekalų, kuriuos pati kny-
gos autorė pagamins vaišėms. 

Albuminė, puikiai iliustruota patiekalų 
knyga „Izraelio skoniai: šventės ir kasdie-
na“ pristato žydų tradicinį maistą ir pagrin-
dines šventes. Joje pateikiama daugiau nei 
100 receptų, pradedant užkandžiais ir bai-
giant desertais. Nida Degutienė – aistringa 
kulinarė, per penkerius gyvenimo Izraelyje 
metus jai pavyko įminti žydų virtuvės pa-
slaptis, šia savo patirtimi ji dalijasi su skai-
tytojais. Knygą praturtina autentiški pasa-
kojimai apie žydų gyvenimą, pamatytą ne 
turisto žvilgsniu.

„Ši knyga – tai pravertos durys į izrae-
liečių namus, gatvės užeigas ir prašmatnių 

restoranų virtuves. Tai receptai patiekalų, 
kurie skirti kur kas daugiau nei numalšin-
ti alkį. Tai atsiminimai ir pasakojimai, ku-
riais su manimi penkerius metus dosniai 
dalijosi litvakai iš Izraelio ir Pietų Afrikos 
Respublikos, mano draugai izraeliečiai, jų 
mamos bei močiutės. Tai žydiškos šventės, 
tradicijos, istorija ir papročiai, iš kartos į kar-
tą perduodami vaikams ir vaikaičiams. Tai 
sugrąžinta dalelė žydiškos kultūros, kurią 
Lietuvoje praradom, beveik išnykus anuo-
met gausiai Lietuvos žydų bendruomenei. 
Tai naujas žvilgsnis į vis dar daug kam nepa-
žįstamą Izraelį. Ir galiausiai – tai mano su-
rastas atsakymas, kodėl žydiškas maistas – 
toks ypatingas“, – rašo knygos autorė Nida 
Degutienė.

Lietuvės knyga tapo pirmąja lietuviška 
kulinarine knyga, kurią 2015 metais anglų 
kalba išleido didžiausia pasaulio leidykla 
„Penguin/Random House“ Pietų Afrikoje, 
o 2016 m. knygą „Izraelio skoniai“ Lenkijos 
leidykla „Foksal“ išleido lenkų kalba. 2016 
metų pasaulio gurmanų receptų knygų ap-
dovanojimų ceremonijoje „Izraelio skoniai“ 
laimėjo pirmąją vietą knygų apie Izraelio vir-
tuvę kategorijoje.

Įėjimas nemokamas, dvi nemokamos au-
tomobilių stovėjimo aikštelės centro lanky-
tojams yra kitoje gatvės pusėje nuo pasta-
to, automobilius taip pat galima statyti ga-
tvėje atsižvelgiant į ženklus. Renginį remia 
Užsienio reikalų ministerija. Maloniai kvie-
čiame dalyvauti.

Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Nida Degutienė

Prisijunkite prie 
pilietinės akcijos 

„Atmintis gyva, nes liudija“
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti kviečia užsienio lietuvių organizaci-
jas, lituanistines mokyklas, kitas lietuviškas 
įstaigas bei visus geros valios žmones pami-
nėti prieš dvidešimt šešerius metus pasiek-
tą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisi-
jungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis 
gyva, nes liudija“.

Esate nuoširdžiai kviečiami 2017 metų sau-
sio 13 d., kad ir kur šiuo metu begyventu-
mėte, languose uždegti vienybės ir atmini-
mo žvakutes. 

1991 m. sausį vienybės ir laisvės siekio ve-
dini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę per-
galę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupan-
tų ir vietinių kolaborantų agresiją bei ban-
dymą karine jėga įvykdyti perversmą ir ap-
gynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

2017 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis 
gyva, nes liudija“ vyks jau dešimtą kar-
tą. Minėjimas įgauna ypatingą prasmę ir 
reikšmę dabartinėje geopolitinėje situaci-
joje. Prieš 26 metus Lietuva nebuvo NATO 
ir ES narėmis, mūsų teritorijoje vis dar šei-
mininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau 
vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis die-
nomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę 
ir pasipriešino agresoriui. Artėjantis Sausio 

13-osios minėjimas yra puiki proga parody-
ti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir 
šiandien esame vieningi ir pasiruošę apgin-
ti iškovotą laisvę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri sim-
bolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, at-
mintį ir vienybę.

Vieta: mokyklos, švietimo įstaigos, insti-
tucijos, organizacijos, lietuvių namai.

Data: 2017 m. sausio 13 diena (penkta-
dienis) (savaitgalinėse mokyklėlėse šią die-
ną žvakelių uždegimu galima paminėti ir sa-
vaitgalį vyksiančių užsiėmimų metu). 

Laikas: Dėl esamų laiko skirtumų pilie-
tinės iniciatyvos laikas užsienio lietuviams 
nėra nustatomas (Lietuvoje – nuo 8.00 iki 
8.10 val. ryto).

Pasiūlymas organizuoti iniciatyvą: ties 
kiekvienu lango viduriu pastatoma po žva-
kę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukš-
čio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 
Dešimčiai minučių užgesinama šviesa (jei tai 
tamsus paros metas) ir uždegamos žvakės.

Daugiau informacijos tel. +370 706 63818, 
+370 706 63804 arba el. paštu ingrida.vil-
kiene@lrv.lt, komisija@lrv.lt.

Tarptautinė komisija nacių  
ir sovietinio okupacinių režimų  

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

A † A 
Bernardas Vitas Narušis

2016-tų metų gruodžio 29-tą dieną savo 
namuose į amžiną poilsį iškeliavo advoka-
tas Bernardas Vitas Narušis.

Bernardas gimė West Frankfort, IL., 1929 
m. lietuviškoje šeimoje. Baigė Southern 
Illinois universitetą ekonomijos ir politikos 
bakalauro laipsniu, Northwestern universite-
tą verslo administravimo magistrato laipsniu 
ir University of Illinois teisės daktaratu. Du 
kartus, beveik 4 metus, tarnavo Amerikos 
kariuomenėje, Korėjos karo metu. Daugiau 
nei 50 m. dirbo savo įkurtoje advokatūros 
firmoje Narusis & Narusis, Cary, IL., kartu 
su savo žmona Regina Firantaite-Narušiene.

Sukūręs šeimą su Regina Firantaite, 1959 
m. apsigyveno Oakwood Hills, IL. Kartu su-
silaukė trijų vaikų: sūnaus Viktoro Narušio 
(žmona Clare) su anūkais Jonu, Juozu, Terese 
ir Maryte; dukros dr. Elenos Narušytės-
Behrens (vyras dr. Michael Behrens) su anū-
kais Matiejum, Ona ir Aleksa; bei dukros 
Susanos Narušytės (vyras Angelo Losurdo) 
su anūkais Enzo ir Zanna. Kartu liūdi jo bro-
lis Stasys Narušis ir sesuo Marytė Narušytė-
Hanretty, gimines ir artimieji Lietuvoje.

A. a. Bernardas Narušis buvo pašar-
votas 2017 m. sausio 2 d.,  pirmadienį, 

Querhammer & Flagg Funeral Home, 
Crystal Lake miestelyje. Šv. Mišios už a. 
a. Bernardo sielą buvo aukojamos sau-
sio 3 d., antradienį, Sts. Peter & Paul 
Catholic Church, Cary, IL. Po šv. Mišių a. 
a. Bernardas palydėtas ir  palaidotas Crystal 
Lake Memorial Park (Crystal Lake, IL.).

Su giliu liūdesiu, šeima ir artimieji

Bernardas Narušis
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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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JAV lietuvis D. Vaškelis: 

lietuvių ryšys – unikalus 
Per dešimtį metų Lietuvos verslas gerokai paūgėjo – šiandien jis noriai 
semia užsienyje gyvenančių lietuvių specialistų patirtį, užuot ieškojęs vien 
finansinės naudos. JAV gyvenantis lietuvis Darius Vaškelis, neseniai gavęs 
apdovanojimą už nuopelnus Lietuvai, sakė vis labiau pastebintis stulbinamą 
lietuvius jungiantį ryšį, kuris gali būti įdomus viso pasaulio verslui. 

Praėjusių metų pabaigoje prezidentūroje 
per penktuosius „Globalios Lietuvos“ ap-
dovanojimus tapęs laureatu nominacijoje 
„Už tarptautinę patirtį Lietuvos įmonėms“ 
D. Vaškelis „Lietuvos žinioms“ pasakojo apie 
atrastą artumą Lietuvai, pastebėtas lietuviš-
ko verslo ypatybes ir būdus didinti užsienyje 
gyvenančių lietuvių indėlį į Lietuvos gerovę. 

– Esate aktyviai įsitraukęs į „Global 
Lithuanian Leaders“ (GLL) veiklą, daly-
vaujate programoje „Patarėjai verslui“ ir 
per pastaruosius „Globalios Lietuvos“ ap-
dovanojimus kaip aktyvus patarėjas lietu-
viškam verslui tapote laureatu. Įdomu, kad 
Lietuvai skiriate tiek daug dėmesio, nors 
gimėte ir augote JAV. 

– Taip, nors esu lietuvių kilmės, vis dėlto 
esu amerikietis: aš mąstau, kalbu ir į pasaulį 
žiūriu kaip amerikietis. Tačiau Lietuva man 
vis tiek svarbi, aš bandau rasti būdų, kaip ga-
lėčiau jai padėti. Kartais man truputį sudė-
tinga suprasti, ką galiu dėl jos padaryti, bet 
bandau. Ateityje galbūt gyvensiu Lietuvoje, 
be to, visada gerai turėti ryšių. 

Pirmą kartą į Lietuvą atvažiavau keturioli-
kos metų. Didžiausią įspūdį tuo metu man 
padarė būtent tai, kad ji buvo okupuota. Ir 
jausmas tada buvo visiškai priešingas nei da-
bar: nesinorėjo pasilikti, buvo gana keista ir 
nemalonu. Nors neaugau Lietuvoje ir galbūt 
kitaip žiūriu į pasaulį, širdyje vis tiek jau-
čiuosi lietuvis. Ši šalis yra mano tėvų žemė – 
jie ten gimė ir augo. Jų meilė Lietuvai, net ir 
išvykus, man padėjo geriau suprasti šią šalį. 
Kai Lietuva atgavo laisvę, mano tėvai įsi-
traukė į jos gyvenimą ir mane taip pat ban-
dė įtraukti į jį. Bet tėvų veikla buvo akade-
minė, kartais net politinė, o tai man nebuvo 
itin aktualu. Aš gyvenau verslu ir technolo-
gijomis, keičiančiomis verslą, jo strategijas. 

– Kada įvyko lūžis, kai atsirado noras sie-
ti savo gyvenimą su Lietuva? 

– Su Lietuva ryšiai sustiprėjo tada, kai 
ėmiau daugiau bendrauti su verslu – gry-
nu lietuvišku verslu, o ne užsienio kom-
panijomis, kurios tik samdo daug lietuvių. 
Pradėjau suprasti, kokios kompanijos šioje 
šalyje iškyla, ką jos bando veikti, ir man pasi-
darė labai įdomu. Visuomet rasdavau unika-
lių detalių, kurios neegzistavo net tose vers-
lo šakose, kurias labai gerai supratau JAV. 

Pavyzdžiui, dirbau su kompanija 
„Teamgate“, kurios produktas yra CRM sis-
tema, o tai yra viena mano specializacijų. 
Buvo įdomu, kad 80–90 proc. šios kompa-
nijos produkto iš esmės nesiskyrė nuo kitų 
tokių užsienio produktų, tačiau 10–20 proc. 
produkto sudarė unikalios detalės, kurių ne-
mačiau niekur kitur. Tokių detalių Lietuvos 
versle rasdavau vis daugiau. Laikui bėgant 
supratau, kad situacija Lietuvoje yra labai 
įdomi. Čia, kaip ir visur kitur, nėra lengva 
pradėti sėkmingą verslą ir reikia įdėti daug 
sunkaus darbo. Tačiau Lietuvos rinka yra 
mažesnė, dėl to mažesnė ir konkurencija. 
Tai suteikia laisvės, ir todėl lietuviški pro-
duktai bei paslaugos būna kuo nors kitokie. 

Iš to gali kilti įdomių idėjų, kurios lietuviš-
koms kompanijoms gali padėti įsilieti į pa-
saulio rinkas. 

Kad suprastumėte konkurenciją JAV, ga-
liu pasakyti, kad tai yra karas. Konkurentai 
bando pavogti kiekvieną klientą, nori, kad 
konkuruojanti kompanija bankrutuotų, ir 
jie apie tai galvoja dieną naktį, su ta min-
timi užmiega ir pabunda. Ir tai yra visiškai 
normalu – tai JAV rinkos bruožas. Ten ne-
užtenka vien turėti gerą produktą, supras-
ti rinkodarą ir valdymą – labai svarbu rasti 
būdų, kaip konkuruoti. 

– Taigi lietuviškų kompanijų perspekty-
vas sudominti pasaulį vertinate palankiai? 

– Tiesiogiai klientų iš Lietuvos neturiu – 
tik bandau su lietuviškomis kompanijomis 
palaikyti ryšius, o kai man įdomu ko nors iš 
jų išmokti, padedu joms patekti į JAV rinką. 
Tačiau kai kalbuosi su kokia nors lietuviška 
įmone, kartais būnu pesimistas. Mane apima 
jausmas, kad įmonės miega. Jos sako, kad 
norėtų įsilieti į JAV rinką, bet nieko neda-
ro. Nesuprantu, kodėl jos dieną naktį nesi-
brauna į tą rinką, juk tai padarys konkuren-
tai – jie viena valanda anksčiau ateis į dar-
bą ir ieškos būdų, kaip „įvaryti“ priešinin-
kų kompanijos produktą į bankrotą. Kartais, 
kai matau tokias lietuviškas kompanijas, ku-
rios darbuotojai ateina į darbą vėlyvą rytą, 
pirma ramiai išgeria kavos, pasitaria ir tik 
tada dirba, suprantu, kad iš tikrųjų jos ne-
bando konkuruoti pasaulyje. 

– Lietuvoje, vertinant sąlygas verslui, 
galbūt daugiau orientuojamasi ne į ma-
žos rinkos privalumus, o į formalius veiks-
nius, pavyzdžiui, mokesčius. Kaip juos ver-
tintumėte? Ar iš tiesų geriau ten, kur mūsų 
nėra; ar JAV valdžia labiau skatina žmo-
nių verslumą?

– Aš gal kiek kitaip žiūriu į šiuos dalykus, 
nors nesakau, kad mano požiūris būtinai tei-
singas. Jei rinka yra laisva, tai tokios detalės, 

kurios iš esmės nežlugdo verslo, yra nesvar-
bios. Prie valstybės reikia derintis visur. Kai 
kur tai daryti sudėtingiau, kai kur – lengviau, 
bet daug svarbiau nei mokesčiai yra rinkos 
ypatybės ir žmonės. Tiesa, keletą kartų gal-
vojau pradėti verslą Lietuvoje, tačiau to ne-
įgyvendinau. Vieną kompaniją, kurią pagal 
pradinę idėją turėjome įkurti Lietuvoje, mes 
įsteigėme JAV ir darbuotojus samdėme iš 
Pakistano, o ne iš Lietuvos. Nors Pakistanas, 
sakyčiau, turi gerokai daugiau problemų nei 
Lietuva. (Juokiasi.) 

– Vis dėlto kokios gerosios patirties iš 
JAV galėtume pasisemti? 

– Sunku pasakyti. Lietuvai gerokai sudėtin-
giau nei didesnėms JAV rinkoms, tokioms 
kaip Silicio slėnis, Čikaga ar Niujorkas, 
kur žmonės įpratę investuoti į naują vers-
lą. Pavyzdžiui, Silicio slėnyje investuotojai 
ieško inovacijų, iš kurių gali išaugti didžiu-
lės kompanijos ir duoti dvidešimt kartų di-
desnę grąžą. Rizikos kapitalo (Venture capi-
tal) kompanijos investuoja į dešimt kompa-
nijų net ir žinodamos, kad devynios iš jų gali 
nepasiteisinti – tai joms normalu. 

Lietuvoje norima sukurti tokį rizikos kapi-
talo kompanijų tinklą – visokie inkubatoriai 
žmonėms skamba „seksualiai“. Ir vis dėlto 
bijau, kad Lietuva neturi visų ingredientų to-
kiam investicijų modeliui. Manau, Lietuvai 
labiau tiktų Čikagos rinkai būdingas mo-
delis, paremtas privataus kapitalo (Private 
equiry) kompanijomis. Jos visiškai kitaip – 
atsargiau – žiūri į investavimą, jos papras-
tai orientuotos į pelningas, ekonomiškai pa-
grįstas kompanijas, kurios, turėdamos idėją, 
bando ją technologiškai pritaikyti ir patobu-
linti produktą. Manau, būtent toks investa-
vimas Lietuvai yra naudingesnis. 

– Dabar, kai vyksta socialinė emigracija, 
kai talentingi žmonės išvažiuoja į užsienį 
mokytis, ieškoti geresnių darbo perspek-
tyvų, daug kalbama apie nutekėjusių protų 

panaudojimą Lietuvos labui. Ar, jūsų many-
mu, užsienyje gyvenančių specialistų poten-
cialas išnaudojamas pakankamai? 

– Prieš dešimt metų verslo pasaulyje dėme-
sys jiems nebuvo labai juntamas, net priešin-
gai. Man, JAV lietuviui, atvykus į Lietuvą la-
bai greitai susidarydavo įspūdis, kad versli-
ninkui padiskutuoti su manimi geriant kavą 
yra įdomu, tačiau nieko iš to nebus, jam tik 
labai reikia mano pinigų. Atrodydavo, kad 
verslui nereikia užsienio lietuvių protų ir jų 
patirties – tik kapitalo. Dabar kažkas pasi-
keitė. Ne tik GLL tinklui, prie kurio prisijun-
giau, bet ir verslui vis labiau įdomu, ką vei-
kia užsienyje gyvenantys lietuviai. Yra daug 
daugiau atvirų durų – žmonės nori girdė-
ti, nori suprasti. 

Ir tas lietuvius jungiantis ryšys yra labai 
įdomus. Pavyzdžiui, Čikagoje yra gatvė, gal 
prieš šimtą metų pavadinta Lituanicos vardu 
pagal Dariaus ir Girėno lėktuvą. Kartą ten 
apsilankiau viename bare, kuriame parda-
vinėjo „Švyturio“ alų. Paklausiau savininko, 
kodėl juo prekiauja, ir šis žmogus man an-
gliškai paaiškino, kad yra lietuvis. Jis man 
pasakojo, kad jo giminėje jau 7 kartos ne-
matė Lietuvos, bet jis vis tiek save laiko lie-
tuviu. Kitą kartą biure Čikagoje susitikau su 
vienos lietuviškos kompanijos konsultantu 
– Lietuvos rusu, kuris, pamatęs ant mano 
planšetės lipduką su Vyčiu, buvo labai lai-
mingas ir negalėjo nustoti šypsotis. Paskui 
apie tai pašnekėjome, ir aš supratau, kad jis 
myli Lietuvą, nors jo istorija, kaip su šeima 
atsirado Lietuvoje, sudėtinga ir ne visos de-
talės malonios. 

Bendraujant su lietuviais mane apima jaus-
mas, kad įvairių tautybių žmonės, gyvenan-
tys Lietuvoje, tampa lietuviais, ir ši lietuviš-
kumo dvasia yra nuo LDK laikų. Čia gyve-
na daug žmonių iš „maišytų“ šeimų. Dar 
nežinau, ką tai gali reikšti, bet, jaučiu, prie 
šios lietuviškos idėjos gali prisidėti ir kiti – 
Lietuva gali kurti viziją, ką reiškia būti lie-
tuviu ir kurti verslą Lietuvoje, ir taip kon-
kuruoti su kitais kraštais. 

– Pokalbio pradžioje užsiminėte apie 
norą gyventi Lietuvoje. Ar rimtai svars-
tote šią galimybę? 

– Jau esu bandęs Lietuvoje pagyventi il-
giau – keletą metų, tai buvo tarsi nuotykis. 
Maniau, geriau išmoksiu kalbą, geriau supra-
siu vietinį verslą, nes būtų reikėję kuo nors 
čia verstis. Tačiau nepavyko – pabuvau tik 
keletą mėnesių. Idėja gyventi Lietuvoje man 
labai patinka. Labai to norėčiau ir manau, 
kad tai kada nors įvyks. Jau pradedu jaus-
ti Vilnių, kiekvieną kartą atvykęs vis dau-
giau važinėju po visą Lietuvą. Pastarąjį kar-
tą savaitę praleidau Klaipėdoje – buvo ne-
paprastai smagu. Pirmą kartą pajutau, kas 
yra Klaipėda. Kartą, keliaudamas Klaipėdos 
link, į navigacijos sistemą neteisingai įve-
džiau miesto pavadinimą ir nuvažiavau prie 
pat Latvijos sienos. Nemažai kaimų pama-
tėme. (Juokiasi.)

Lina Mrazauskaitė, „Lietuvos žinios“

Darius Vaškelis
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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

www.kjwaynelaw.com
www.ramonas.us
www.rbriscoelaw.com
www.ksalegal.net
www.usaimmigrationsource.com
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Šventės Šanchajuje 
Kai vyras pranešė, kad darbo reikalais dviem savaitėms išvyksta į Šanchajų – ir 
dar šventiniu laikotarpiu – aš iš karto pasakiau: „Viena per šventes namuose 
neliksiu!“ Taip mes pradėjome energingą skubios vizos man tvarkymo bei 
bilietų į tą patį reisą, kuriuo turėjo skristi mano vyras, pirkimo kampaniją. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, atvykus į „Rytų 
Paryžių“, vyras iš karto pasinėrė į darbus: kė-
lėsi septintą valandą ryto, gestais aiškino vieš-
bučio restorano virėjams, kad ryžių sriubos 
ir sojų pieno išrūgų nevalgys, ir visai dienai 
išvyko į gamyklą. 

Man miestą tyrinėti teko vienai. Žiūrėdama 
pro langą iš dešimtojo viešbučio aukšto, ste-
bėjau nenutrūkstantį automobilių ir autobu-
sų srautą aštuonių eismo juostų gatvėje, ša-
ligatvius tirštai užpildančias pėsčiųjų minias 
ir tarp jų laviruojančius motociklininkus ir 
dviratininkus. Tolumoje, už daugiaaukščių 
namų stogų, stūksojo dangų remiantys nau-
jo Pudong rajono bokštai. Šis rajonas buvo 
pastatytas per pastaruosius 30 metų, vieto-
je anksčiau ten buvusių žemės ūkio paskir-
ties teritorijų, sekant Manhatano pavyzdžiu. 

Mūsų viešbutis buvo pačiame Pudongo pa-
kraštyje, netoli nuo gamyklos, kurioje dirbo 
mano vyras, tačiau toli nuo viso kito. Man 
teko išstudijuoti 16 linijų Šanchajaus metro 
kryptis ir svarbiausių lankytinų objektų vie-
tas. Net ir turistinėse vietose visi ženklai buvo 
kinų kalba, o gatvėse žmonės tiesiog išsigąsta, 
jei į juos kreipiamasi ne kiniškai. Man teko du 
kartus pereiti futbolo aikštės dydžio aikštę, tik 
tam, kad įsitikinčiau, jog nuėjau ne į tą pusę. 
Šį gėdingą nuotykį patyriau prie Kinijos dailės 
muziejaus, kurį turėjau atpažinti iš raudonų 
daugiaaukštės jo konstrukcijos sijų. Išlindusi 
iš metro stoties, nepamačiau nieko panašaus 
į tai, ką mačiau kelionių gido paveikslėlyje. 
Bandant apeiti, regis, begalinę milžinišką tvo-
rą, man toptelėjo pakelti galvą aukštyn – tada 
aukštai aukštai, kažkur visai prie debesų, iš-
vydau pirmąją raudonų sijų, sudarančių uni-
kalų pastato dizainą, pakopą.

Pasirodo, prie pat muziejaus aš buvau vos 
išėjusi iš metro stoties,  tiesiog kaip skruzdė 

keliavau išilgai jo sienos... Man liko tik su-
grįžti porą šimtų metrų iki įėjimo į pasta-
tą. Po tokių išbandymų nusprendžiau pasi-
domėti mieste organizuojamomis ekskur-
sijomis pėsčiomis.

Su Newman Tours aš patraukiau į Public 
French Concession Tour po plataniniais 
klevais apsodintas buvusios prancūzų te-
ritorijos gatves. Ši teritorija atsirado tuo 
pat metu, kaip ir britaniškoji, kaip pergalių 
Opiumo karuose rezultatas. Prancūziškoji 
teritorija gyvavo 1849-1943 metais ir visą tą 
laiką nepaliaujamai plėtėsi. Intensyviausias 
architektūrinis ir komercinis žydėjimas 
vyko 1920-1940 metais. Po 1917-ųjų Spalio 
revoliucijos čia atsirado tūkstančiai žydų, o 
30-ųjų pabaigoje į šį rajoną persikėlė dau-
gybė iš nacistinės Europos sprunkančių 
žydų. 

Didžiuliai viešbučiai, daugiabučiai namai 
ir kino teatrai prancūziškojoje teritorijoje 
iki šiol išsaugojo Art Deco stiliaus interje-
rą ir eksterjerą.

Ekskursijos vadovas Daniel Newman 
mūsų grupę sutiko prie pat metro ir pa-
vedžiojo po didžiulį, tankiai apgyvendin-
tą rajoną, kuriame šiandien klesti firminės 
parduotuvės, restoranai ir naktiniai klubai. 

Šios nepaprastai smagios ekskursijos metu 
mes aplankėme kelis buvusios Victor Sassoon 
viešbučių imperijos viešbučius, išgirdome pa-
sakojimus apie 4 dešimtmečio kino žvaigž-
džių gyvenimus ir pasivaikščiojome po par-
ką. Čia senjorai žaidė šachmatais, užsiiminėjo 
tai chi ir vandeniu dailiai rašė hieroglifus ant 
asfalto, kurie čia pat išdžiūdavo, susirinkusiai 
smalsuolių miniai vos spėjant juos perskaityti. 

Patenkinta šiuo puikiu pasivaikščiojimu po 
Šanchajų, rytojui užsiregistravau į kitą šio eks-
kursijų tinklo išvyką su UnTour Shanghai 
Food Tours. Ekskursija vadinosi Hands-on 
Dumpling Delights, o ją vedė Šanchajaus 
koldūnų žinovas Kyle Long. 

Jis iš anksto perspėjo, kad nepusryčiautu-
me ir nevėluotume atvykti į susitikimo vie-
tą. Viešbučio darbuotojų paprašiau iškvies-
ti man taksi ir paklausiau, kiek laiko užtruks 
kelionė. „14 minučių“, šypsodamasis atsakė 
balta uniforma vilkintis klerkas. 

Pažiūrėjau į laikrodį. Iki ekskursijos pra-
džios buvo likusi valanda, tačiau aš nuspren-
džiau atvykti anksčiau ir dar pasivaikščioti 
savarankiškai. 

Po 50 minučių prirūkytame taksi, supras-
dama, kad galiu pavėluoti, kreipiausi į tele-
fonu kalbantį vairuotoją. 

Jis gestu parodė, kad nesupranta. 
Pabeldžiau per laikrodžio ciferblatą ir pirštu 

pabaksnojau į mūsų kelionės kryptį. Jis pirštu 
bakstelėjo į šoninį automobilio langą, už ku-
rio vos vos judėjo automobiliai. Aš išsitrau-
kiau segtuvą su adresu, kad įsitikinčiau, jog 
vairuotojas žino, kur mes važiuojame. Tą pa-
čią akimirką jis nutraukė visą kelią besitęsusį 
telefoninį pokalbį ir įsispoksojo į mano seg-
tuvą. Jis buvo raudonas. 

Aš taip niekada ir nesužinosiu, kas nutiko, 
tačiau pamatęs mano rankose raudoną aplan-
ką, jis metė telefoną, praktiškai vienu manev-
ru pervažiavo per keturias automobilių pil-
nas juostas į greitąją juostą ir laiku pristatė 
mane į ekskursijos vietą.

O tada prasidėjo koldūnų šventė: mes juos 
valgėme stovėdami prie atvirų parduotuvė-
lės su ugnimi alsuojančia apvalia krosnimi 
durų; miniatiūriniame valgomajame su tri-
mis staliukais, kur koldūnai buvo lipdomi ir 
verdami tiesiai mums prieš akis, ir antraja-
me perpildytos kavinės aukšte – jis yra nau-
dojamas kaip sandėliukas, tačiau čia mums 
pristatė dubenį garuojančių gardžių koldū-
nų su mėsos įdaru, skęstančių sojos padaže 
su imbiero drožlėmis. 

Ekskursijos pabaigoje dalyvavome Chinese 
Cooking Workshop, kur patyrusi virėja mokė 
mus pačius pasigaminti kiniškus koldūnus.

Pati to nesitikėdama, užmaišiau tinkamos 
konsistencijos tešlą, tvarkingai įdariau ją mė-
sos faršu su svogūnais, sulipinau penkis ide-
alios formos ir vienodo dydžio koldūnus, ku-
riuos paskui pagal tikslias mūsų mokytojos 
instrukcijas – ir jos akylai prižiūrima – išvi-
riau garuose. Koldūnai išėjo puikūs, tiesiog 
man jau nė vienas nebetilpo po mūsų ryti-
nės puotos pasaulio koldūnų sostinės gatvėse!

Ema Krasov, Jurijaus Krasovo nuotraukos

Tai chi parke Gatvės maistas

Šanchajaus koldūnaiKyle’as Longas koldūnų ekskursijojeJin Jiang viešbutis

Šanchajus naktį

Vandens kaligrafija parke

Šanchajaus panorama

Vaizdas iš Jing’an šventyklos

Teatras prancūzų rajoneEkskursijos vadovas Danielis Newmanas
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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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Avialinijų „U.S. Airways“ lėktuvas su 155 žmonėmis buvo privers-
tas tūpti Hadsono upėje po susidūrimo su paukščių būriu per paki-
limą iš Niujorko „LaGuardia“ oro uosto.
1827 m.: Pirmą kartą išbandytas asbestas, nauja karščiui atspari 
medžiaga.
1992 m.: Europos Bendrija pripažino Kroatiją ir Slovėniją nepriklau-
somomis respublikomis. 
2009 m.: Kinija atnaujino savo 2007 m. ekonominio augimo lygį iki 13 
proc., pralenkdama Vokietiją kaip trečia didžiausia pasaulio ekonomika.
2016 m.: Mokslininkai patvirtino atradę ryškiausią kada nors užfik-
suotą itin didelio ryškio supernovą. 

Tsai Ing-wen išrinkta pirmąja Taivano moterimi prezidente po to, 
kai jos Demokratų progresyvumo partija užsitikrino daugumą ša-
lies parlamente.
1547 m.: Ivanas IV, geriau žinomas kaip Ivanas Rūstusis, oficialiai ka-
rūnuotas pirmuoju visos Rusijos caru. 
1872 m.: Rytų ekspresas pasiekė Stambulą, tapdamas pirmuoju gar-
vežiu sujungusiu Turkiją su Europa.
1957 m.: Liverpulio popmuzikos klubas „Cavern“, kuriame išgarsėjo 
bitlai, pirmą kartą atvėrė savo duris.
2002 m.: Pagaliau užgesinti paskutiniai miškų gaisrai, prieš Kalėdas 
įsiplieskę aplink Sidnėjų, Australijoje.
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JI Muhammadas Ali, pirmasis boksininkas, tapęs triskart pasaulio 
sunkiasvorių čempionu, gimė Luisvilyje, Kentukyje, kaip Cassius 
Clay. Jis mirė 2016 m. liepą.
1377 m.: Popiežius Grigalius XI perkėlė Šventąjį Sostą iš Avinjono 
į Romą.
1912 m.: Kapitono Scotto ekspedicija pasiekė Pietų ašigalį ir pama-
tė, kad juos pralenkė Roaldas Amundsenas.
1992 m.: Kompiuterių gigantė IBM pranešė apie pirmuosius savo 
nuostolius, netekusi $564 mln. 1991 m.
1995 m.: 6,8 balų stiprumo žemės drebėjimas Japonijoje nuniokojo 
Kobės miestą, pražudė 6 434 žmones, ir dar 300 000 paliko be namų.
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JI Antrus metus iš eilės Oskarų apdovanojimų aktorystės kategori-
jose nenominuotas nė vienas juodaodis aktorius. Tai paskatino ce-
remonijos boikotus.
1944 m.: Rusų pajėgos įveikė 900 dienų trukusią Leningrado apgul-
tį II pasauliniame kare
1977 m.: Didžiausioje Australijos traukinio katastrofoje žuvo 80 žmo-
nių, kai Sidnėjuje lokomotyvas rėžėsi į tiltą.
1995 m.: Ardešo regione pietų Prancūzijoje buvo atrasti mažiausiai 
20 000 metų senumo urvų piešiniai.
2007 m.: Los Andželo tarptautinis oro uostas užfiksavo pirmą snie-
go krytį nuo 1962 metų. 
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JI Thomas Kensettas ir Ezra Daggettas gavo JAV patentus už jų su-
galvotą maisto laikymo skardinėse procesą. Konservavimas pra-
sidėjo Prancūzijoje ir Anglijoje 1810 m.
1975 m.: Arabų ekstremistai užpuolė lėktuvą ir paėmė tris įkaitus 
Orly oro uoste Paryžiuje, sužeisdami 20 žmonių.
1997 m.: Palestiniečių lyderis Yasseras Arafatas pirmą kartą per 32 
metus aplankė Hebrono miestą.
2003 m.: Istoriniai Kinijos Južengongo rūmai buvo sunaikinti gaisro.
2012 m.: Kompanija „Eastman Kodak“, prieš 130 m. tapusi fo-
tojuostelės pradininke bei išradusi rankinį fotoaparatą, paskel-
bė bankrotą. 
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JI Anglikonų Bažnyčios pasiuntinys Terry Waite‘as dingo Beirute, 
Libane, bandydamas susiderėti dėl Vakarų šalių įkaitų paleidimo. 
Jis buvo kalinamas penkerius metus.
1882 m.: Audinių parduotuvė Anglijoje, Niukasle prie Taino, tapo 
pirmąja pasaulyje, apšviesta elektrine šviesa. 
1987 m.: JAV soul muzikos atlikėja Aretha Franklin tapo pirmąja mo-
terimi, patekusia į Rokenrolo šlovės muziejų. 
1997 m.: Steve‘as Fossettas nutupdė savo oro balioną Indijoje, pasiek-
damas naują tolimų skrydžių rekordą (9 672 mylios).
2016 m.: Mokslininkai pranešė radę toli už Plutono skriejančios pla-
netos įrodymų.
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JI Moterys Lotynų Amerikoje ir Karibų salose buvo įspėtos veng-
ti nėštumo, kilus nerimui dėl Brazilijoje siaučiančio Zikos viruso 
sukeltų įgimtų defektų.
1908 m.: Niujorko miestas uždraudė moterims rūkyti viešose vietose. 
1977 m.: JAV prezidentas Jimmy Carteris suteikė malonę beveik vi-
siems vyrams, Vietnamo karo metu siekusiems išvengti kariuomenės. 
1992 m.: JT Saugumo Taryba pareikalavo, kad Libija perduotų du 
įtariamuosius, siejamus su 1988 m. „Pan Am“ reiso 103 susprogdi-
nimu virš Lokerbio. 
2007 m.: Pasaulio gamtos fondas įspėjo, kad nelegali žvejyba grasina 
išnaikinti kai kurias tuno rūšis.

Nesėkminga kapitono 
Scotto ekspedicija 

1912 m. sausio 17 d. anglų kapitono 
Roberto Falcono Scotto (1868-1912 m.) va-
dovaujama komanda „Terra Nova“ pasiekė 
savo geografinės kelionės tikslą - Pietų aši-
galį, tikėdamiesi tapti pirmaisiais jo atra-
dėjais. Nelaimei, jie aptiko norvegų paliktą 
vėliavą: visu mėnesiu anksčiau juos aplen-
kė Roaldas Amundsenas su savo koman-
da. Amundseno grupė saugiai grįžo į savo 
bazę, o štai Scottui ir jo bendražygiams grįž-
ti nebuvo lemta – ekspedicijos nariai žuvo, 
iki artimiausios pagalbinės stoties likus vos 
11 km. Šiandien ši kelionė yra prisimenama 
kaip viena tragiškiausių žmonijos istorijoje. 

Iki pat šių dienų ginčijamasi, kodėl nor-
vegui sekėsi palyginti lengvai, o tuo tar-
pu Scotto ekspedicija susidūrė su didžiu-
liais sunkumais. Nors ir turėdami tą patį 
tikslą – pasiekti Pietų ašigalį, Scottas ir 
Amundsenas savo ekspedicijas organizavo 
skirtingai. Pradedant nuo vyrų, kuriuos pa-
sirinko bendrakeleiviais, iki kelionės įran-
gos. Ekstremaliomis Antarktidos sąlygomis 
netgi mažiausios detalės galėjo lemti gyve-
nimą arba mirtį. 

Scotto tikslas buvo ne tik pirmam pasiekti 
Pietų ašigalį, bet ir ištyrinėti jo gamtą. Tuo 
tarpu Amundsenas į kelionę leidosi be jokių 
mokslinių ketinimų. Vien ką rodo ši iškal-
binga detalė: žygio metu Scotto grupė pada-
rė 4 000 nuotraukų, tuo tarpu Amundseno 
– tik 10. Britų palapinėje rasti dienoraščiai, 
16 kg fosilijų ir filmuotos medžiagos juos-
tos. Keliautojai iki pat galo saugojo visus ty-
rinėjimo duomenis, nors, jei būtų juos išme-
tę, kad palengvintų krovinį, galbūt būtų pa-
siekę stotį. Mokslininkai iki galo liko ištiki-
mi savo aistrai.

Scottas ir Amundsenas atstovavo ir dviem 
labai skirtingoms tautoms, kas taip pat turė-
jo įtakos organizuojant ekspedicijas. Scottas 
buvo paskirtas dviejų ankstesnių britų eks-
pedicijų į Antarktidą vadovu ir visada plana-
vo savo keliones smalsios žiniasklaidos aki-
vaizdoje. Kadangi tuo metu Britanija buvo 
pirmaujanti pasaulio valstybė, nebuvo jo-
kių abejonių, kad ašigalį pirmas pasieks bū-
tent anglas. Tuo tarpu Norvegija buvo paly-
ginti jauna tauta, tik 1905 m. iškovojusi ne-
priklausomybę nuo Švedijos. Amundseno 
troškimas pasiekti ašigalį pirmam buvo la-
bai rizikingas, tad ir savo ekspediciją jis pla-
navo slaptai. Norvegas vengė save tiesiogiai 
supriešinti su anglais ir bijojo, kad rėmėjai 
gali bandyti jį sustabdyti. 

Amundseno vyrai taip pat buvo pripratę 
prie sniego ir šalto klimato. Norvegija pirma-
vo slidžių sporte, ir Amundsenas sąmoningai 
į ekspediciją įtraukė slidinėjimo čempioną 
Olavą Bjaalandą. Britų ekspedicija nebuvo 
įgudusi slidinėti ir turėjo gerokai mažiau pa-
tirties. Maža to, norvegai bazinėje stovyklo-
je perdirbo savo batus taip, kad apsisaugotų 

nuo pritrynimų. Priešingai nei britai, jie ke-
lioninius drabužius taip pat nusižiūrėjo nuo 
vietos gyventojų inuitų.

Kitas svarbus skirtumas yra tas, kad Scottas 
naudojo ne šunis, bet žmogaus jėga trau-
kiamas roges. Tai buvo sekinantis užsiė-
mimas, tačiau jis nenorėjo išnaudoti gyvū-
nų. Amundsenas Arktyje jau buvo išban-
dęs žmogaus traukiamų rogučių metodą ir 
suprato, kad tai nėra efektyvu. Jis nusipir-
ko šunų kinkinį ir pasamdė du patyrusius 
šunų prižiūrėtojus. Kinkiniai suteikė kelio-
nei tempo, o vėliau gyvūnai tapo norvegų 
raciono dalimi. Jie žinojo, kad tik taip iš-
liks gyvi. Tuo tarpu britai niekada neval-
gė savo šunų.

Maisto trūkumas, kai kurių istorikų nuo-
mone, ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl 
britų komanda patyrė nesėkmę. Tikėtina, 
kad prieš leisdamiesi į ašigalį jie jau kentėjo 
nuo avitaminozės ir buvo nusilpę. Skorbutas, 
sunki ir skausminga liga, atsirandanti dėl vi-
tamino C trūkumo, jau nuo seno žinota jū-
rininkų. Amundsenas ir jo vyrai valgė švie-
žią ruonių ir pingvinų mėsą, o pastarojoje 
yra pakankamai šio vitamino. 

Scotto žygis ir mirtis netrukus prasidėjusio 
Pirmojo pasaulinio karo kontekste buvo nu-
spalvinti didvyriškomis spalvomis, tuo tarpu 
Amundsenui, nors ir laimėjusiam lenktynes 
į Pietų ašigalį, ši pergalė tragiškai žuvus kon-
kurentui smarkiai apkarto. Abu keliautojai 
taip niekada ir nesusitiko, nepaisant Scotto 
bandymų užmegzti su Amundsenu kontaktą 
viešint Osle 1910 m., o po keliolikos metų, 
1928 m., jau pats Amundsenas dingo kartu 
su visa komanda, skridusia gelbėti nukritu-
sio dirižablio „Italia“ įgulos. 

Tragiškas kapitono Scotto žygis, jo paties ir 
dar keturių bendražygių žūtis 1912 metais, 
iki šiol užima ypatingą vietą britų atmintyje. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Kapitonas R. F. Scottas 
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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

GET SMART SECURITY,CALL VIVINT NOW

GET A FREE*

Vivint Doorbell Camera

Touchscreen Panel
24/7 Domestic Monitoring
Motion Detectors
Remote Access
Smartphone Apps
Automatic door locks & MORE!

Packages 
Starting at 
Less Than /DAY

$2

800.375.1483

*60 month monitoring agreement (48 months in AR, WI, or CA total fees from $3,359.52) at $69.99/month for Full Home Automation Package required. Up to $99 activation fee after 
discount, home ownership, and satisfactory credit history required. Taxes and permit fees may apply services not available in all areas. Offer valid for new customers only. Package 
includes 7” touchscreen Vivint Sky panel, 7 points of security equipment, smart thermostat, 1 small appliance module, 1 door lock, and 1 camera. Additional equipment may be added 
for a fee. Speak to a representative for complete equipment details and pricing.

MS #: 15010729 / Alabama #: 980, 12082, 1321 / Alaska #: 952694, 36012, 10-052 / Arizona #: ROC218272, ROC272138, 18335 / Arkansas #: E 07-009, 1440150 / California #: 
ACO6286, LCO5368, 874794 / Connecticut #: ELC - 0192591-L5, ELC.0191352-L5, HIC.0634529 / Delaware #: 06-116, 2006209146, FAL-0328 / Florida #: EF20001030 / Georgia 
#: LVU406189 / Hawaii #: CT31374 / Idaho #: 011630, 012673 / Illinois #: 127-001290 / Iowa #: AC-0011, 04643-06 / Maine #: LM50017112 / Maryland #: 107-1302, IR-2525 / 
Massachusetts #: 1471 C, 1351 / Michigan #: 3601206218, 7109296 / Minnesota #: TS01618, MB648213 / Montana #: 216 / Nebraska #: FA12465 / Nevada #: 62684 / New Jersey 
BURGLAR AND FIRE ALARM #: 34BF00000100 / New Mexico #: 93695 / New York #: 12000301658, 68VI1000200, D BY THE N.Y.S DEPARTMENT OF STATE / North Carolina #: 
25514-SP-LV, 1811-CSA, NC: 2370-CSA / North Dakota #: TM-00227 / Ohio #: 53891547 / Oklahoma #: 1026, 143819 / Oregon #: 173349, CLE216, 37646 / Pennsylvania #: PA017248 
/ Rhode Island #: 3734, 34456 / South Carolina #: BAC5569, FAC3437, 1256 / Tennessee #: 1253, 333, 1524 / Texas #: TACLA00043940E, B13684, ACR-2854, 2854A / Utah #: 
6093322-6501 / Virginia #: 11 4822, 2705 138422 / Washington #: VIVINI*894BZ / Washington D.C. #: ECS901552, 71101930 / West Virginia #: WV040401 / Wisconsin #: 1209627 / 
Wyoming #: LV-G-16005

*Conditions Apply.

www.visexterior.com
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Išdalinti „Auksiniai gaubliai“

Romantinis miuziklas „La La Land“, su Emma Stone ir Ryanu Goslingu 
pagrindiniuose vaidmenyse, sekmadienio vakarą susižėrė visus septynis 
„Auksinių gaublių“ apdovanojimus, kuriems buvo nominuotas, bei tapo 
labiausiai apdovanota juosta „gaublių“ teikimo istorijoje. Apžvelkime 
geriausias šių metų apdovanojimų akimirkas.  

„La La Land“ triumfas
„La La Land“ tapo tikru sekmadienio va-

karo favoritu, laimėdamas apdovanojimus 
šiose kategorijose: geriausias metų miuziklas 
arba komedija, geriausias aktorius (Ryanas 
Goslingas), geriausia aktorė (Emma Stone), 
geriausias scenarijus, geriausias režisierius 
(Damienas Chazelle), geriausias garso take-
lis (Justinas Hurwitzas), bei geriausia origi-
nali daina („City of Stars“). Septyni apdo-
vanojimai per vieną vakarą yra vienu dau-
giau nei pelnė ankstesni rekordo savininkai, 
„Midnight Express“ (1978 m.) ir „One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest“ (1975 m.), laimėję 
po šešis „gaublius“. 

„La La Land“ pergalė nebuvo netikėta: 
juosta jau anksčiau buvo lyginama su 2011-
ųjų filmu „The Artist“, kuris pelnė tris „gau-
blius“ ir buvo nominuotas dar trims. Abu šie 
filmai yra stilizuotos nostalgiškos Holivudo 
praeities istorijos. „La La Land“ sulaukė ne 
tik kritikų, bet ir kino mėgėjų liaupsių, bei 
yra manoma, kad šis miuziklas gali tapti 
ir Oskarų apdovanojimų favoritu ateinan-
tį mėnesį.

Kiti filmai
Kiti apdovanojimus pelnę filmai, deja, iš-

pildė toli gražu ne visus lūkesčius. Kritikų 
favoritas „Manchester By the Sea“ atnešė 
tik vieną aktorystės apdovanojimą Casey 
Affleckui, o „Moonlight“ taip pat laimėjo tik 
vieną „gaublį“, kaip geriausias metų drami-
nis filmas, kai tuo tarpu „Hacksaw Ridge“ ir 
„Hell or High Water“, abu su trimis nomina-
cijomis, apskritai liko nieko nepešę. Mažųjų 
kino gerbėjų favoritas „Moana“ kandidata-
vo tiek geriausio animacinio filmo, tiek ge-
riausios originalios dainos kategorijose, bet 
turėjo nusileisti atitinkamai „Zootopia“ ir 
„La La Land“.

Nors dauguma pergalių nebuvo netikė-
tos (išskyrus tik Aarono Tayloro-Johnsono, 
kaip geriausio antro plano aktoriaus, sė-
kmę su „Nocturnal Animals“), pasisekimas 
„Auksiniuose gaubliuose“ gali padėti filmui 
pasididinti pelną iš kino bilietų pardavimų, 
o nesėkmė apdovanojimuose, atvirkščiai, 
gali reikšti nuostolius. 

Vyresnio amžiaus aktorės
Visi žinome, kaip Holivudas dievina jau-

nystę, o vidutinis Oskarų apdovanojimų ge-
riausios metų aktorės kategorijos nominan-
čių amžius yra kur kas mažesnis nei vyrų, 
tačiau šių metų „Auksinių gaublių“ apdova-
nojimus pelnė tik dvi jaunesnio amžiaus ak-
torės – 28-erių Emma Stone ir 32-ejų Claire 
Foy. Visos kitos laureatės yra vyresnės nei 
40-ies: tai Sarah Paulson (42 m.), Olivia 
Colman (42 m.), Tracee Ellis Ross (44 m.), 
Viola Davis (51 m.), bei Isabelle Huppert 
(63 m.). Be to, 67-erių Meryl Streep namo 
parsinešė apdovanojimą už viso gyvenimo 
nuopelnus, o taip pat buvo pagerbtos Carrie 
Fisher ir Debbie Reynolds, Anapilin išėjusios 
60 ir 84 m. amžiaus dukra ir motina aktorės. 

Savaime suprantama, negalime sakyti, kad 
amžiaus diskriminacija Holivude staiga buvo 
nugalėta, tačiau labai gera matyti, kad il-
gus metus sunkiai dirbusios ir daug patir-
ties turinčios damos pagaliau sulaukia pel-
nyto pripažinimo. 

Labiausiai politizuota kalba
Kalbant apie Meryl Streep, jos sekmadienio 

vakarą pasakyta kalba tapo turbūt ryškiau-
sia šių metų „Auksinių gaublių“ apdovano-
jimų akimirka. Ji prezidentinės kampanijos 
metu palaikė demokratę Hillary Clinton, o 
atsiimdama apdovanojimą už viso gyveni-
mo nuopelnus, aktorė nepraleido progos be 
galo taikliai ir elegantiškai sukritikuoti iš-
rinktąjį prezidentą Donaldą Trumpą dėl jo 
patyčių neįgalaus „The New York Times“ re-
porterio atžvilgiu, bei įspėjo, kad mums teks 
apginti nepriklausomą žiniasklaidą. 

„Šis instinktas žeminti kitus, kuomet jį de-
monstruoja viešas ir galingas žmogus, persi-
duoda kiekvienam, nes tai tarsi suteikia lei-
dimą kitiems žmonėms daryti tą patį, - sako 
ji. – Nepagarba gimdo nepagarbą, smurtas 
gimdo smurtą. O kai galingas žmogus nau-
dojasi savo pozicija, kad gąsdintų kitus, pra-
laimime mes visi.“

Pats Trumpas kaipmat išvadino Streep 
„Hillary pakalike“ bei „labiausiai perver-
tinta Holivudo aktore“ ir teigė, kad nors jis 
pats apdovanojimų ceremonijos nežiūrė-
jo, bet visai nesistebi, jog jį puola „libera-
lai kino kūrėjai“. 

Ką tai reiškia  
Oskarams?

Per pastaruosius dešimt metų vos keturi 
filmai, kurie pelnė vieną iš dviejų geriau-
sio metų draminio arba komedinio filmo 
apdovanojimus „Auksiniuose gaubliuose“, 
tapo ir geriausias metų filmais Oskaruose. 
Tie filmai yra „Slumdog Millionaire“, „The 
Artist“, „Argo“, bei „12 Years a Slave“. Ir 
tik vienas iš jų laimėjo „gaublį“ kaip ko-
medija/miuziklas – tai „The Artist“. Buvo 
netgi tokių filmų, kurie laimėjo keliose 
„Auksinių gaublių“ kategorijose, o Kino 
akademijos apdovanojimuose liko be nie-
ko – pavyzdžiui, „American Hustle“. 

Taip yra todėl, kad iš 90 narių sudary-
ta Holivudo užsienio žiniasklaidos asoci-
acija, „Auksinių gaublių“ žiuri, bei maž-
daug 6 000 narių turinti JAV Kino aka-
demija, balsuojanti dėl „Oskarų“, skirtin-
gai mano, kas yra aukso verti filmai. Kol 
„Auksiniai gaubliai“ vertina ekscentrišku-
mą, Kino akademijos apdovanojimai la-
biau atkreipia dėmesį į intelektualumą ir 
eleganciją. Pavyzdžiui, Oskarų nominacijų 
sąraše tikrai nepamatytumėte kvailokos ir 
linksmos komiksų komedijos „Deadpool“, 
kuri buvo nominuota šių metų „Auksinių 
gaublių“ geriausios komedijos arba miu-
ziklo kategorijoje.

Tiesa, geriausiems metų aktoriams ir 
aktorėms prognozės kiek geresnės – pa-
skutinį kartą „Auksiniai gaubliai“ neį-
teikė statulėlės vėliau Oskaro laureatu 

„La La Land“ prodiuseris Marcas Plattas priima apdovanojimą už geriausią metų filmą

tapusiam aktoriam 2009-aisiais, kuomet 
Seanas Pennas laimėjo Kino akademijos 
apdovanojimą už Harvey Milko vaidme-
nį (tais metais aktorystės kategorijų „gau-
blius“ nusinešė Mickey Rourke ir Colinas 
Farrellas). Moterims statistika dar geres-
nė – „Auksinių gaublių“ žiuri čia nekly-
do nuo pat 2002 m., kai Halle Berry pra-
laimėjo savo kategorijoje „gaubliuose“, 
bet tais pačiais metais pelnė Oskarą už 
vaidmenį filme „Monster's Ball“. Tai gera 
žinia „Manchester by the Sea“ žvaigždei 
Casey Affleckui, „La La Land“ šviesuliams 
Ryanui Goslingui ir Emmai Stone, bei ne-
tikėtai laureatei Isabelle Huppert („Elle“), 
įveikusiai kritikų favorites Ruth Negga ir 
Natalie Portman.

Iki Oskarų bus ir kitų apdovanojimų, ku-
rie dar gali pakeisti visas prognozes aukš-
tyn kojom – pavyzdžiui, Ekrano aktorių 
gildijos apdovanojimai sausio 29 d. Tačiau 
iki pat vasario 26-osios niekas tikrai nega-
lės pasakyti, ar „La La Land“ kūrėjų sva-
jonė pelnyti Oskarą išsipildys. 

Aidas.us informacinė tarnyba
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*Turi atitikti
reikiamus
kriterijus

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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Kūrybos studija „Wide Wings“ 
ragina vėl pasidžiaugti lietuviais

Kūrybos studija „Wide Wings“ ir toliau tę-
sia istorijų ciklą „O kas, jei ne mes?“. Šį ke-
tvirtadienį pasirodęs antrasis šios serijos pa-
sakojimas – apie jauną verslininką ir paspir-
tukų kūrėją Igną Survilą, vėl ragina pasidi-
džiuoti lietuviais, kurie mažais, bet prasmin-
gais darbais keičia pasaulį.

Nors šios istorijos herojus kartu su in-
vestuotoju Micheliu Barro įkūrė įmonę 
Šveicarijoje, tačiau, nepaisant šioje šaly-
je esančios palankios mokesčių sistemos, 
I. Survila nutarė likti gyventi ir toliau vys-
tyti savo verslą būtent gimtojoje Lietuvoje. 

„Norėjome, kad antroji istorija būtų po-
zityvi, atskleistų, jog čia, Lietuvoje, yra am-
bicingų žmonių, kurie prisideda prie mūsų 
šalies gerovės. Ignas Survila yra puikus to 
pavyzdys. Jo viena iš pagrindinių svajo-
nių buvo sukurti produktą, kuris garsin-
tų Lietuvą. Tokį, kuris būtų tiek pat gar-
sus ir kokybiškas kaip šveicariškas peiliu-
kas“, –  teigia „Wide Wings“ kūrybos vado-
vas Raimondas Kavaliauskas. 

Šiuo pasakojimu „O kas, jei ne mes?“ kū-
rėjai skatina ne tik dažniau atkreipti dėmesį 
į herojus tarp mūsų – artimuosius ir bičiu-
lius, kurie kilniais darbais keičia pasaulį – bet 
apie tai skelbti ir savo „Facebook“ paskyrose, 

pažymint įrašą grotažyme #okasjeinemes. 
„Galbūt viešas pasidalijimas internete taps 
įkvepiančiu pavyzdžiu lietuviams taip pat 
daryti gerus darbus. Ar, galų gale, sukurti 
dar vieną „O kas, jei ne mes?” istoriją.“, – 
tikina R. Kavaliauskas. 

Dar pernai lapkritį pasirodžiusi pirmoji 
„O kas, jei ne mes?“ istorija apie Tauragės 
„Maltos ordino“ vadovą Saulių Oželį sulau-
kė itin gausaus visuomenės susidomėjimo. 
Šis įrašas sparčiai išplito socialiniame tin-
kle „Facebook“ ir sulaukė daugiau nei 200 
000 peržiūrų, 3 000 pasidalijimų ir 8 000 pa-
spaudimų „patinka“. 

„Wide Wings“ informacija

A. Baukutės išsišokimas 
šokiravo ir užsienį

Penktadienio vakarais per LRT kanalą 
transliuojamos laidos „Atspėk dainą“ bent 
jau kurį laiką žiūrovai tikriausiai nepamatys 
– artimiausias numatytas filmavimas stab-
domas. Toks sprendimas priimtas po to, kai 
pastarojoje laidoje Lietuvos kino ir teatro ak-
torė Asta Baukutė pademonstravo dažną šo-
kiravusį gestą – Hitlerį šlovinantį pasveiki-
nimą. Dar šeštadienį skandalas aprėpė tik 
Lietuvą, sekmadienį A. Baukutės nuotrau-
kos jau mirgėjo rusų žiniasklaidoje, o pir-
madienį šią istoriją publikavo ir JAV leidi-
nys „Observer“. 

Šiame TV laidos formate dvi priešininkų 
komandos mėgina įspėti dainas-mįsles. A. 
Baukutė, atspėjusi dainą, pašoko nuo kėdės, 
iškėlė dešinę ranką į orą, pridėjo du pirštus 
prie lūpų, vaizduodama A. Hitlerio ūsus, ir 
pradėjo šaukti – „žydas, žydas“ – taip leisda-
ma suprasti, kad dainos autorius – Simonas 
Donskovas. Tokie akibrokštai akivaizdžiai 
nejaukiai privertė jaustis ir A. Baukutės ko-
legas, buvusius greta.

Vėlyvą vakarą pranešimą išplatino ir LRT 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Rimvydas Paleckis: „Tik sužinojęs apie ko-
mentuojamą šio penktadienio vakaro laidos 
„Atspėk dainą“ epizodą, peržiūrėjau. Esu šo-
kiruotas. Tai niekaip nesiderina su LRT pro-
paguojamomis vertybėmis. Kaip atsakingas 
už LRT programą ir laikinai einantis LRT 
generalinio direktoriaus pareigas, nuošir-
džiai atsiprašau mūsų žiūrovų. Apie inciden-
tą informuotas LRT generalinis direktorius 
priėmė sprendimą laidą nedelsiant stabdyti. 
Šeštadienį numatyti projekto filmavimai ne-
įvyks. Laida jau išimta iš LRT Mediatekos, 
nuimti savaitgalį suplanuoti kartojimai.“

Atsiprašinėti socialiniame tinkle teko ir 
laidą kartu su Arūnu Valinsku vedančiai 
Beatai Tiškevič. Ji pabrėžė tikėjusis, kad šie 
A. Baukutės gestai bus iš laidos pašalinti ir 
besigailinti nesureagavusi.

„Labai atsiprašau už šį vaizdą. Tai visiškai 
prieštarauja mano ir kolegos vertybėms. Kai 
įvyko šis incidentas studijoje, su Arūnu pa-
sijutome labai nepatogiai, tačiau, tvirtai ži-
nodami, kad toks dalykas į eterį tikrai ne-
paklius, tęsėme laidą. Dabar man gaila, kad 
nesureagavome garsiai, neatkreipėme į tai 

dėmesio, tai rodo, kad mes esame abejingi. 
Ne, mes nesame abejingi. Man labai gėda 
dėl to, kad šįvakar jums teko matyti tokį da-
lyką. Nuoširdžiai visų atsiprašau ir tikiuo-
si, kad už tai atsakomybę prisiims atsakin-
gi asmenys, nes tokių dalykų eteryje būti 
negali“, – „Facebook“ socialiniame tinkle 
rašė B. Tiškevič.

Pati A. Baukutė teigia, kad buvo padaryta 
„atpirkimo ožka“. „Su manimi niekas nesusi-
siekė ir mano nuomonės neklausė. Ką toliau 
interpretuoja šia tema – nebe mano kompe-
tencijoje, – kalbėjo ji. – Su manimi nekalbėjo 
niekas nei iš LRT, nei laidos „Atspėk dainą“ 
prodiuseriai. Niekas nieko nepaaiškino, todėl 
esu labai nustebusi. Nesu atsakinga už tai, kas 
dabar vyksta viešojoje erdvėje, nes esu tikra, 
kad mane padarė atpirkimo ožka, nes vyks-
ta kažkokie interesų karai, vienareikšmiškai.“

Pasidomėjus, kodėl atspėjusi S. Donskovo 
dainą A. Baukutė ėmė garsiai rėkti „žydas“, 
ši patikino, kad tai tiesiog jo tautybė. „Jis 
mano draugas. Jo pusbrolis, amžiną atilsį 
Leonidas Donskis, mano geriausias drau-
gas, taip pat. Mes draugaujame, – kalbėjo 
pašnekovė. – Turbūt žinote, kad pasaulyje 
žydas yra pats stipriausias ir giliausias viso-
mis prasmėmis. Jei žmonės, kurie komen-
tuoja, ieško konflikto, jo tikrai nėra. Tai buvo 
numesta blevyzga, absoliučiai.“ 

Nepaisant to, jog A. Baukutė sulaukia 
daugybės kritikos, jos tikinimu, yra daug 
ją palaikančių žmonių. „Labai džiaugiuosi, 
kad Lietuvoje yra daug žmonių, mąstančių 
ir analizuojančių, o ne tokių, kuriems yra 
brukama jau išanalizuota nuomonė. Juk nie-
kas iš žmonių negali pasižiūrėti visos laidos. 
Niekas negali. Iš sakinio yra išimtas vienas 
žodis ir tuo žodžiu kažkas labai naudojasi“, 
– kalbėjo aktorė.  

Moteris taip pat pridūrė, jog prasidėjus 
šiam skandalui ji pradėjo domėtis, kas tu-
rėjo būti atsakingas už laidą, pateksiančią į 
eterį po montavimo darbų. „Už tai, kas iš-
eina į eterį, atsakingas ne tik montuotojas 
ar prodiuseris, bet ir programų direktorius. 
Jie taip pat turėjo pamatyti, kas išeina į ete-
rį, – kalbėjo A. Baukutė. – Man ši situacija 
kelia daug daugiau klausimų nei atsakymų.“ 

Aidas.us informacinė tarnyba

Asta Baukutė
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PRESTO CAFE
3240 Oak Park Ave,Berwyn, IL 60402

(708)788-6262

E X P R E S S  S I U N T O S  Į  L I E T U V Ą  L Ė K T U V U  I R  L A I V U

We will Fix
Your Computer

TODAY!

CALL US NOW FOR A FREE DIAGNOSIS!800.204.8736

COMPUTER PROBLEMS?

| 24/7 Emergency Service Available | Mac & all PC Brands |     

| Friendly Certified Computer Repair Experts |

| Laptops, Desktops, Printers, Networks |

| Regular Maintenance |

| Data Recovery | Virus Removal |

UNABLE TO WORK? • DENIED BENEFITS? • WE CAN HELP!

SOCIAL SECURITY
DISABILITY

SOCIAL SECURITY
DISABILITY

I could not be happier about the job performance of BGA. 
They have proven that they are there to help unfortunate 

people who are in need of a helping hand. America should be 
proud to have them represent those in need. 

I would recommend them to anyone        -Gil B. 
 

“
”

Call for an Immediate Evaluation

(800) 902-8469
Bill Gordon & Associates, a nationwide practice, represents clients before the Social Security Administration.  

Member of the TX & NM Bar Associations. Mail: 1420 NW St Washington D.C. 
O�ce: Broward County, FL.  Services may be provided by associated attorneys licensed in other states. 

Fighting for Your Social Security Disability
Benefits for Over 20 Years!

Applications/Hearings/Appeals
Immediate Access to Experienced Personnel
We Strive For Quick Claim Approval
Free Consultation







www.balticautoshipping.com
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Parlamento gynėjas A. Kiburys žygiuoja su daina

Laisvės gynėjų dienos proga
Kasmet Sausio 13-osios išvakarėse Vilniuje suliepsnoja laužai. Tradiciškai jie 
uždegami prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos nacionalinio radijo ir  
televizijos pastato bei Televizijos bokšto. Į Sąjūdžio valandą prie atminimo 
laužų prie Seimo rūmų visada susirenka nemažas būrys žmonių. Atvyksta 
parlamento gynėjai, kaip ir prieš 26 metus, iš įvairių Lietuvos kampelių. 
Tarp jų - Paliūniškyje (Panevėžio rajonas) gyvenantis dimisijos kapitonas 
Algirdas Kiburys, kuris 1991 m. sausio 8-16 d. dalyvavo Aukščiausiosios 
Tarybos gynime.

Kario tarnyba Tėvynės labui
1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepriklausomą 

Lietuvos valstybę, tuo metu 39 metų Biržų 
valstybinės autotransporto įmonės dar-
buotojas A. Kiburys, kilęs iš Mičiūnų kai-
mo (Rokiškio rajonas), tvirtai apsispren-
dė, jei reikės, ginti savo kraštą. 1990 m. lap-
kričio mėnesį Aukščiausiajai Tarybai priė-
mus Laikinąjį pasienio apsaugos tarnybos 
įstatymą, buvo pradėta ekonominė valsty-
bės sienos apsauga (įsteigti 64 pasienio pos-
tai). Algirdas, perskaitęs skelbimą laikrašty-
je „Biržų žodis“ dėl pasienio apsaugai reika-
lingų pareigūnų, mintyse ištaręs „jau reikia“, 
lapkričio 14 d. atvyko į Biržų pasienio už-
kardą (vadas Audris Mukas) ir buvo paskir-
tas Germaniškio posto viršininku. Algirdas 
pasakojo, kaip sudėtingomis sąlygomis tuo 
metu kartu su beginkliais pasieniečiais statė 
ir įrenginėjo Germaniškio postą, kaip ne kar-
tą buvo užpulti Rygos OMON‘o (specialiosios 
paskirties milicijos būrys). Apie sunkias pa-
reigūnų tarnybos sąlygas ir Rygos omoninin-
kų siautėjimus byloja įvykiai, kuriuos galima 
būtų prilyginti teroro aktams prieš Lietuvos 
valstybės sienos apsaugą – gegužės 22 d. už-
pultas Germaniškio postas, sudegintas pos-
to namelis ir sumuštas posto pamainos virši-
ninkas, birželio 14 d. užpulti Germaniškio ir 
Saločių postai bei sudeginti postų nameliai. 
Tik po liepos 31 d. įvykusių Medininkų žu-
dynių buvo priimtas Vyriausybės nutarimas 
dėl pasieniečių apginklavimo. Nuo 1991 m. 
rugpjūčio 25 d. pasieniečiai prireikus galėjo 
panaudoti ginklą.  

1991 m. sausio mėnesį iškilus pavojui 
Lietuvos Nepriklausomybei, Biržų pasie-
nio užkardos du būriai, kuriems vadovavo 
Audris Mukas ir Jonas Matuzas, sausio 8-16 
d. dalyvavo „Lietuvos širdies“ – parlamento – 
Aukščiausiosios Tarybos gynime. A. Kiburys 
kartu su pavaldžiais Germaniškio posto pa-
sieniečiais Sauliumi Balčiūnu, Virginijumi 
Morkvėnu, Broniumi Kiburiu, Raimundu 
Šepečiu ir kitais A. Muko vadovaujamo bū-
rio sudėtyje išvyko į Vilnių ginti Tėvynės lais-
vės. Sausio 16 d. biržiečiai, atlikę savo pilie-
tinę pareigą ginti Aukščiausiąją Tarybą, su-
grįžo į tarnybos vietas. 

Vėliau A. Kiburys tarnavo Biržų rajo-
no komendantūroje komendanto Vytauto 
Linkevičiaus pavaduotoju, o nuo 1993 m. bir-
želio mėnesio – Karinių oro pajėgų II-osios 
aviacijos bazės Pajuostyje Autotransporto sky-
riaus viršininku. 1998 m. kapitonas A. Kiburys 
dėl sveikatos išleistas į atsargą, jam suteikta tei-
sė iškilmingomis progomis dėvėti uniformą.

Dim. kpt. A. Kiburys apdovanotas Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 
m.), Atsargos karininkų sąjungos (toliau – 
AKS) medaliu (2011 m.), Lietuvos kariuo-
menės Rezervo karių asociacijos apdovano-
jimu „Aukso ženklas“ (2014 m.). Jam taip pat 
įteiktas atkurtos Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos departamento ir pirmosios Krašto 
apsaugos ministerijos vadovybės Lietuvos 
valstybės gynėjo-kario liudijimas (2012 m.).

Dimisijos kapitonas žygiuoja 
gyvenimo keliu su daina

Į klausimą, kaip gyvena karo aviacijos di-
misijos kapitonas, Algirdas linksmai atsakė: 
„Žygiuoju gyvenimo keliu su daina“. Ir tęsė, 
kad civilį gyvenimą tikrai buvo sunku pradė-
ti, kad išėjęs į atsargą pirmąjį pusmetį pasijuto 
tarsi niekam nereikalingas. O optimizmo pa-
sisemti padeda daina ir dalyvavimas pėsčiųjų 

žygiuose. Algirdas ir jo sutuoktinė dimisijos 
vyr. seržantė Ona Kiburienė jau dešimtus me-
tus dainuoja Paliūniškio liaudiškos muzikos 
kapeloje „Kaimynai“ (vadovas Jonas Kepalas). 
2014 m. vasarą kartu su kapela Kiburiai da-
lyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano 
namai“. Puikaus Onos ir Algirdo dueto atlie-
kamų lyriškų, daugeliui negirdėtų dainų mie-
lai klausydavosi II-osios aviacijos bazės kariai, 
vėliau Panevėžio apskrities atsargos karininkai 
bei daugelio šventinių renginių dalyviai. Labai 
gražu, kad dainos sklinda per ištisas kartas. 
Pavyzdžiui, dainos „Nėra mūsų žemėj kipariso 
žiedo“ ištakos siekia XIX a. vidurį (Pandėlys, 
Rokiškio rajonas). Ją dainuodavo dar Onos 
mama Stefanija Janiūnaitė-Šaltienė, senelis 
Povilas Janiūnas ir proseneliai.

Algirdas sakė, kad daina ir pėsčiųjų žygyje 
padeda – suteikia energijos ir jėgų eiti į prie-
kį ir pasiekti finišo tiesiąją. A. Kiburys nuo 
2012 m. yra žygeivių klubo „X kilometras“ 
(prezidentas ats. mjr. Valdas Jasonas) narys. 
Per šį laikotarpį jis dalyvavo 7-iuose pėsčių-
jų žygiuose: „Dzūkų kovų keliais“, „Pergalių 
ir kovų keliais“, „Aukštaitijos laisvės kovų ke-
liais“, „Protėvių valdovų ir partizanų kovų ke-
liais“ ir kituose bei įveikė apie 300 kilometrų.

Dar vienas svarbus dim. kpt. A. Kiburio gy-
venimo etapas – dalyvavimas AKS veikloje, 
kuris prasidėjo 2009 m. gruodžio 10 d. atvy-
kus į AKS valdybos (pirmininkas ats. plk. ltn. 
Povilas Šimkavičius) posėdį, vykusį Panevėžio 
karo prievolės centre, ir įstojus į atsargos ka-
rininkų nevyriausybinę organizaciją kartu su 
ats. plk. ltn. Ričardu Leikumi ir ats. mjr. Valdu 
Jasonu. Truputį vėliau prie pirmųjų trijų AKS 
narių panevėžiečių prisijungė ats. kpt. Petras 
Vaičikonis ir ats. plk. ltn. Vladas Petkevičius. 
2010 m. birželio 18 d. įkurtas AKS Panevėžio 
skyrius, kurio pirmininku išrinktas ats. plk. ltn. 
R. Leikus. 2012 m. automobilių avarijoje žuvus 
R. Leikui, AKS Panevėžio skyriaus pirminin-
ko pareigas atsargos karininkai patikėjo dim. 
kpt. A. Kiburiui. Jo vadovavimo skyriui metais 
augo narių skaičius, o taip pat buvo pašventinta 
skyriaus vėliava, kurios raudonos spalvos lau-
ke įkomponuotas baltas Vytis, o žalios spalvos 
lauke – AKS ženklas bei geltonos spalvos už-
rašas: „SI VIS PACEM, PARA BELLUM. AKS 
Panevėžio skyrius“ (Jei nori taikos, ruoškis ka-
rui). Nuo 2015 m. AKS Panevėžio skyriui va-
dovauja dim. plk. ltn. Romualdas Kiseliūnas. 

Šiandien minėdami Laisvės gynėjų dieną 
dar kartą padėkokime parlamento gynėjams 
ir visiems Sausio 13-osios įvykių dalyviams 
už pasiaukojimą ir ryžtą bei pasidžiaukime, 
kad tokia maža, bet dvasiškai labai stipri tau-
ta atstatė Lietuvos Nepriklausomą valstybę. 
Branginkime tautos vienybę, nes tai neįvei-
kiama jėga. 

Algirdo Kiburio asmeninio albumo nuotr. 
Povilas Šimkavičius, LŽS narys

Liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“. Iš kairės – A. ir O. Kiburiai Sausio 13-osios minėjimas Paliūniškio bibliotekoje, 2015 m.

Dim. kpt. Algirdas Kiburys, 1998 m.

AKS Panevėžio skyriaus delegacija Lietuvos kariuomenės 95-mečio minėjime 



47

№
 3 [1026] 0

1.13.20
17 – 0

1.19.20
17

REK
LA

M
A

Owe more than $10,000 in back taxes?

THIS IS NOT THE IRS - THIS IS A TAX RELIEF SERVICE

$10K MINIMUM IN BACK TAXES

CALL TODAY FOR A FREE CONSULTATION
MEMBER OF THE AMERICAN BAR ASSOCIATION

800-754-6121

We help people just like you with:
BACK TAXES • WAGE GARNISHMENTS • IRS AUDITS • IRS LEVIES
PENALTIES & INTEREST • PAYROLL TAXES • PROPERTY SEIZURES

You don’t have to talk to the IRS, let one of our professional
team members help discuss your tax problems today.

$50
cash back

upon sign-up

Fire Emergency Home Invasion Fall Emergency 

One press of a button sends help fast, 24/7, for:

even when you can’t reach a phone.
medical • fall • �re • invasion • CO gas emergencies

Saving a Life from a potential catastrophe
EVERY 10 MINUTES

I liveI live alonealone
but I’m never alone. 
I have 
Life Alert®.

For a FREE brochure call:
1-800-938-0103

No landline?  No problem!No landline?  No problem!

www.insurhaus.com
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Ė Viena, 

tačiau liepsnojanti, aistra
Ak, kokių puikių prisipažinimų išgirdome pastarosiomis dienomis! Barackas 
Obama mums pasakė, kad, pasirodo, jis nepakankamai įvertino rusų dezin-
formacijos kampanijų ir kibernetinių atakų įtaką JAV prezidento rinkimų 
kampanijos metu. Puikiai suprasdamas, kad Vladimiras Putinas yra Amerikos 
priešas. Nuo savo viršininko neatsilieka ir darbą baigiančios administracijos 
gynybos ministras Ashas Carteris, dabar jau pareiškęs, kad Rusija nieko 
nenuveikė kovoje su ISIS Sirijoje, o vietoj to kaunasi su nuosaikiąja opozicija, 
kad sustiprintų Assado režimą, kad visi Maskvos veiksmai prieštarauja jos 
pažadams, o Putinas savo politikos sėkmę matuoja pagal tai, „kokio lygio 
diskomfortą jis sukelia likusiam pasauliui“.

Tik pamanykit. Mūsų lyderiai pagaliau pra-
regėjo ir pagaliau susiprato. O svarbiausia – 
kaip laiku! Čia jau net netinka sakyti „geriau 
vėliau nei niekada“, mat yra gyvenime situ-
acijų, kai vėliau – tai jau per vėlai. Per vėlu 
ne tik 2016-aisiais rusų nužudytiems tūks-
tančiams sirų vaikų (tame tarpe, ir panau-
dojant padegamąsias kasetines bombas). Per 
vėlu ir Amerikai, kur į Baltuosius rūmus ne-
trukus įžengs Rusijos statytinis, per vėlu, be 
abejo, ir visam likusiam pasauliui. 

Beje, ir mūsų pseudoprezidentas Donaldas 
„Trimis Milijonais Mažiau Balsų“ Trumpas 
nelygiavertėje kovoje su objektyvia realybe 
buvo priverstas pro sukąstus dantis pripa-
žinti, kad rusų kibernetinės atakos vis dėlto 
įvyko, tačiau vis tiek sugebėjo iki minimu-
mo sumažinti Rusijos vaidmenį, į vieną krū-
vą suplakęs „Rusiją, Kiniją, kitas šalis, gru-
pes ir asmenis už JAV ribų“. Aš jokiu būdu 
nesiimsiu idealizuoti Kinijos, tačiau reikia 
turėti ypatingai lakią vaizduotę, kad įsivaiz-
duotum kinų programišius, vykdančius savo 
šalies vyriausybės užduotis, turinčias padė-
ti į aukščiausią JAV valdžią ateiti antikiniš-
kų nuotaikų asmeniui – arba net ne lakią 
vaizduotę, o, greičiau, labai menką intelektą. 

Tuo metu, kai Nacionalinės žvalgybos di-
rektorius Jamesas Clapperis racionaliai dės-
to, kad pamatuoti rusų programišių pavog-
tos medžiagos įtaką prezidento rinkimų re-
zultatams yra neįmanoma (nors nuo savęs 
pridursiu, kad skirtumas tarp visų įmano-
mų visuomenės nuomonės apklausų ir rin-
kimų rezultatų verčia rimtai susimąstyti), 
Trumpas, be abejo, tiksliai žino, kad „nebu-
vo jokios įtakos rinkimų rezultatams“. 

Suprantama, kad jis negalėjo pasakyti nie-
ko kito. Ypač kai tie patys 2 865 075 balsai 
(kitaip tariant, 2 % visų rinkėjų), kuriais jis 
pralaimėjo savo varžovei visuotiniuose rin-
kimuose, lydės jį kaip tylus priekaištas iki pat 
jo kadencijos pabaigos (dar niekada mūsų 
netobulos netiesioginės prezidento rinkimų 
sistemos istorijoje nėra buvę tokio akivaiz-
daus kontrasto tarp rinkikų ir rinkėjų balsų). 
Tokiomis sąlygomis net nedidelė Rusijos in-
formacinių diversijų įtaka galėjo suvaidinti 
lemiamą vaidmenį, tad šis abejotino legiti-
mumo prakeiksmas slėgs Trumpo preziden-
tavimą dar labiau, nei abejotinos Obamos 
gimimo vietos prakeiksmus (juo labiau, kad 
ir abejonių priežastis yra kur kas rimtesnė). 

Tačiau ir tokiomis aplinkybėmis Trumpui 
vis tiek derėjo kuo greičiau ir ryžtingiau atsi-
riboti nuo rusų pseudofiurerio, o ne rašinėti 
savo „Twitter“ paskyroje, kokie kvailiai yra 
tie, kurie nenori draugystės su Rusija, be ku-
rios dalyvavimo, neva, neįmanoma išspręs-
ti kai kurių problemų. (Nestebina ir tai, kad 
„Twitter“ yra vos ne vienintelis informacinių 
technologijų produktas, kurį Trumpas per-
prato ir naudoja; visa tai, kas reikalauja pla-
tesnių nei į 140 simbolių telpančių minčių, 
jam, akivaizdu, yra per sudėtinga.)

O iš tiesų viskas, žinoma, yra atvirkščiai: 
kvailiai, tiksliau, idiotai ir padugnės, yra kaip 

tik tie, kas trokšta gerų santykių su nacis-
tine Rusija, pagrindine pasaulio agresore ir 
didžiausia mūsų laikų blogio skleidėja, pa-
gal melagysčių, supuvimo ir įžūlumo lygį 
seniai pranokusia praeities nacius. 

Pabrėšiu – reikalas net ne tame, kad „mes 
norėtume gerų santykių su rusais, tačiau jie 
nenori ir eilinį kartą mus palieka“ (nors, be 
abejo, nenori ir meta – tačiau dauguma 
Vakaruose net to suprasti nenori!), o tame, 
kad draugystė ir bendradarbiavimas (bet ko-
kiais klausimais!) su Absoliučiu blogiu yra 
kategoriškai nepriimtinas tiek iš moralinio, 
tiek iš praktinio požiūrio. Kodėl? Pažiūrėkite 
straipsnio pradžią, visa tai praktiškai mano 
žodžiais paaiškino Carteris (tik kur jis anks-
čiau buvo, ką?). Ir net jei į Žemę įsiveržtų 
ateiviai, reikėtų bendradarbiauti su jais ko-
voje prieš Rusiją, o ne atvirkščiai. Visų pir-
ma, akivaizdu, kad ateiviai yra protingos 
būtybės. Juk pastatyti tarpžvaigždinį laivy-
ną, tai čia ne trimetrinius gaidžius iš mėšlo 
lipdyti (šis palyginimas ne šiaip sau: vienas 
Jakutijos kaimas Naujųjų metų proga pasi-
puošė trijų metrų gaidžio skulptūra, kurią 
vietos menininkas sukūrė būtent iš šios me-
džiagos; vėliau menininkas kaimą pradžiu-
gino ir iš mėšlo pagamintu tanku). Antra, 
konstruktyvaus bendradarbiavimo tikimy-
bė su mums nepažįstamais ateiviais iš kitos 

planetos vis dėlto yra didesnė, nei su mums 
labai gerai žinomais rusais. Nes bet koks tei-
giamas skaičius vis tiek yra didesnis už nulį. 

Jūsų dėmesiui, štai dar keli įdomūs faktai: 
Politinių kalinių skaičius Rusijos 

Federacijoje per metus išaugo daugiau nei 
dvigubai. 

84 % politiškai motyvuotų nuosprendžių 
buvo paskelbti asmenims už pasisakymus 
internete. 

Rusijos tyrimų izoliatoriuose ir polici-
jos poskyriuose per 2016 metus žuvo 99 
žmonės. 

Vidaus reikalų ministerijos Maskvos aps-
krities skyrius įsigijo ugniasvaidžių už 8 mi-
lijonus rublių.

Čečėnijos parlamento pirmininkas 
Mahomedas Daudovas atvirai paragino 
susidoroti su internetinės naujienų svetai-
nės „Kavkazkij uzel“ („Kaukazo mazgas“) 
vyriausiuoju redaktoriumi Grigorijum 
Švedovu. 

Kitas rusų „parlamentaras“, buvęs Karelijos 
įstatymų leidėjų vicepirmininkas Ivanas 
Romanovas (be abejo, partijos „Vieninga 
Rusija“ narys), pagaliau buvo nuteistas už 
daugkartinius nepilnamečių prievartavimus, 
tačiau apie Rusijoje karaliaujančią supuvusią 
sistemą daugiausiai pasako net ne tai, o pats 
faktas, kad nuo vaikystės turėjęs diagnozuotą 

protinį atsilikimą asmuo sugebėjo padaryti 
tokią įspūdingą politinę karjerą. 

Jogos mokytojas Dmitrijus Ugajus bus tei-
siamas „už neteisėtą misionierišką veiklą“, 
t.y. už paskaitą apie jogos filosofiją. Ir taip 
toliau, ir panašiai. Visko nė neišvardinsi. 

Kažkas suskubs man prieštarauti: bet juk 
visa tai yra režimas, ne šalies žmonės. Jei 
yra noro, galima pakalbėti ir apie žmones. 
Prieš Naujuosius metus rusų televizijos ka-
nalus užvertė krūvos žiūrovų laiškų, su rei-
kalavimus šiais metais nerodyti jau tradi-
ciniu tapusio ir per kiekvienas šventes ro-
domo 1975-ųjų metų filmo „Likimo ironi-
ja“, nes jame vaidina Barbara Brylska, „džiū-
gavusi, kai sudužo mūsų lėktuvas“. Vargšai 
žmogeliai socialistinio kino žvaigždę supai-
niojo su žurnaliste Božena Rynska (beje, gi-
musia tais pačiais 1975-aisiais); beveik 200 
tūkstančių rusų savanoriškai pasirašė inter-
netinę peticiją, reikalaujančią iš pastarosios 
atimti pilietybę. O žinote, kiek žmonių su-
sirinko į to paties Tu-154 lėktuvo aukų pa-
gerbimo iškilmes? 50 žmonių. Net ne visų 
beveik šimto žuvusiųjų artimieji, jau nekal-
bant apie svetimus žmones. 

Rusams visai nesvarbu, ko nekęsti – svar-
bu nekęsti. Visai likusiai žmonijai (o ir man 
pačiam) neapykanta yra jausmas, kuris gali 
būti labai stiprus, tačiau nuo kurio, kaip ir 
nuo bet kokios kitos neigiamos emocijos, 
norisi išsivaduoti. Ir tik rusai (kalbu apie 
daugumą, ne apie vienetines išimtis) yra, 
regis, vienintelė tauta Žemėje, kuri trokš-
ta neapykantos ir ja mėgaujasi. Nekęsti, že-
minti ir naikinti – viskas, ko jie trokšta, ir 
viskas, ką jie sugeba. Tai net nesusiję su ide-
ologija, kaip, tarkim, arabų, kuriuos agre-
syviais daro islamas, atveju. Pas rusus ide-
ologija yra ne priežastis, o pasekmė; jiems 
visiškai vienodai, kokia atributika prideng-
ti savo blogį – tegu ir provoslaviška, tegu ir 
sovietine, ar net keistu ir, regis, neįmano-
mu šių dviejų ideologijų mišiniu, kaip tai 
daroma dabar. 

Kaip tik todėl, viskas, kas yra rusų kultū-
ros sukurta – tai tik nusižiūrėta ar pasisko-
linta (o pačių kūrėjų lemtis irgi nepavydė-
tina). Viskas, ką gali pati Rusija, yra tik des-
trukcija, degeneracija, purvas ir mirtis. Ji tai 
atneša ir savo okupuojamoms tautoms bei 
teritorijoms, ir apskritai pasauliui, ir sau pa-
čiai. Skirtingai nei kiti istoriniai agresoriai, 
ji ne tik yra nepajėgi nešti kokios nors kul-
tūros kitiems, bet ir normaliai disponuo-
ti pavogtomis gėrybėmis. Tik subjauroti ir 
sunaikinti. Nuo Rytų Prūsijos iki Kurilų, 
nuo Suomijos iki Ukrainos, nuo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės iki Vidurinės 
Azijos, kadaise buvusios iškilios civiliza-
cijos centru – ši taisyklė neturi išimčių. O 
kadangi rusų tauta su kiekviena karta de-
graduoja vis labiau, kuo toliau, tuo situaci-
ja tampa vis blogesnė. 

Rusija negali padėti pasauliui išspręsti jo-
kių problemų. Rusija pati yra problema.

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!

Sabina Sereikis
Logopedė
Pirmoji

konsultacija - 
nemokama!

Logopedinis kabinetas
mokyklėlėje „Pelėdžiukai“ adresu:

1936 University Ln. Lisle, IL 60532
Tel.(630)923-3092

Samples 
will be 

provided!

Hailing from Lithuania, Nida 
Degutiene presents her experience 

with Israeli food!

“This book is a way of seeing 
Israel, a place still unknown to 
many, through different eyes”

Enjoy a book signing and workshop! 
 

January 18th | 6:00pm 
Moadon Kol Chadash  

2464 N Clybourn Ave, Chicago, IL 

 
Please

 

note that due to security considerations, 
you must bring a valid ID for check in. 

 

 
Consulate General of  the Republic of  Lithuania in Chicago 

 
 
 

Consulate General of  Israel to the Midwest
 

www.internationaldaycarecenter.com
www.childrenshouse.us
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Kibernetinis 
skandalas ir Ukraina 

Amerikiečių žvalgybos išvados dėl rusų programišių atakų siekiant padaryti 
įtaką JAV prezidento rinkimų rezultatams aptarinėjamos visame pasau-
lyje – tai iš tiesų yra didžiausią rezonansą sukėlęs pastarojo meto įvykis. 
Vokietijos Federalinės spaudos ir informacijos tarnybos vadovas Steffenas 
Seibertas pirmadienį išreiškė nerimą dėl galimų kibernetinių grėsmių per 
priešrinkiminį laikotarpį artėjant rinkimams Vokietijoje. Pasak jo, Berlynas 
atidžiai gilinasi į amerikiečių specialiųjų tarnybų išvadas ir imasi veiksmų, 
siekiant sustiprinti kovą su panašaus pobūdžio išpuoliais. Priminsiu, kad 
2017 metų rudenį turi vykti rinkimai į Bundestagą, į kuriuos Rusija deda 
labai dideles viltis. 

Prancūzijos gynybos ministras Jean-Yvesas 
Le Drianas savo ruožtu pranešė, kad per pra-
ėjusius metus Prancūzijoje buvo atremta 24 
tūkstančiais kibernetinių atakų, nukreiptų 
prieš įvairius šalies gynybinius objektus. Jo 
nuomone, 2017-aisiais metais atakų objektu 
gali tapti Prancūzijos prezidento rinkimai. 
Kandidatė į prezidentus Marine Le Pen, kuri 
taip pat yra laikoma ir šių rinkimų favorite, 
neslepia, kad jos kampanija gauna finansi-
nę paramą iš Maskvos. 

„Manyti, kad Prancūzija yra apsaugota nuo 
kibernetinių išpuolių, panašių į tuos, kurie 
vyko Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų 
metu, būtų aukščiausias naivumo laipsnis“, 
– perspėjo Le Drianas. 

Šiame visuotiniame sujudime ir dis-
kusijose dėl Rusijos kišimosi į Jungtinių 
Valstijų prezidento rinkimus, Ukraina taip 
pat nėra išimtis. Čia bet kokie įvykiai visa-
da yra peržiūrimi hibridinio karo konteks-
te, tad ir Amerikos retorikos Rusijos ki-
bernetinės agresijos atžvilgiu pasikeitimas 
yra vertinamas iš nacionalinio intereso pu-
sės. Ekspertai diskutuoja, koks galėtų būti 
Rusijos-Amerikos santykių tonas po to, kai 
Baltuosiuose rūmuose jau galutinai įsitaisys 
Donaldas Trumpas ir kaip šis kibernetinis 
skandalas atsilieps „Ukrainos klausimui“. 

Savo skiltyje „The New York Times“, pa-
vadintoje „Kaip mes save apgaudinėjame 
dėl Rusijos“ (How We Fool Ourselves on 
Russia), buvęs JAV ambasadorius Maskvoje 
ir Karnegio fondo už taiką pasaulyje pre-
zidentas  Williamas J. Burnsas rašė kad, jo 
nuomone, artimiausioje perspektyvoje ne-
verta tikėtis amerikiečių ir rusų santykių  
pagerėjimo.

„JAV ir Rusijos santykiai numatomoje atei-
tyje išliks konkurencingi, jei ne priešiški, – 
rašo jis.  – Visiems labai patraukliai atrodo 
mintis, kad kompleksiniam susitarimui pa-
siekti pakanka mūsų šalių lyderių abipusės 
simpatijos ir derybų meno įgūdžių. Tai iliu-
zija. Visapusį susitarimą pasiekti trukdo dvi 
aplinkybės. Pirma yra ta, kad Putinui norint 
išlaikyti savąjį represinį režimą yra būtinas 
išorinis priešas. Antra – tai jo įsitikinimas 
tuo, kad į optimalų Rusijos galybės atkūri-
mo metodą patenka Jungtinių Valstijų su-
kurtos bendromis vakarietiškomis vertybė-
mis ir institutais paremtos pasaulio tvarkos 
destrukcija.“

„Tokioje situacijoje nepakankamai įvertinti 
Rusijos įsikišimą į JAV rinkiminį procesą ar 
numoti į tai ranka  yra visiškai neprasminga 
ir nenaudinga“, – pabrėžė jis. Straipsnio iš-
vadose jis teigia, kad JAV neturėtų „nuleis-
ti akylo žvilgsnio nuo Ukrainos – šalies, ku-
rios likimas bus kritiškai svarbus ateinančios 
kartos Europos ir Rusijos ateičiai“. 

„Kalba eina ne apie narystę NATO ar ES – 
tiek viena, tiek kita šiai šaliai yra tolimos ir 
miglotos viltys. Kalba eina apie tai, kad rei-
kia padėti Ukrainos lyderiams sukurti sė-
kmingą politinę sistemą, kurią sunaikinti 
kaip tik ir stengiasi Rusija, – rašo jis. –  Jei 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne-
turės sau pavaldžios Ukrainos vyriausybės, 
jis padarys viską, kad tik neleistų jai norma-
liai funkcionuoti.“

Ir čia kyla klausimas: kuo čia dėta Ukraina? 
Kaip ji siejasi su vertybine Rusijos ir 
Jungtinių Valstijų priešprieša? 

Ogi, pasirodo, ji siejasi tiesiogiai. Iš vie-
nos pusės, Rusijoje yra tikima, kad jokios 
Ukrainos nėra, o ukrainietiškose žemėse 
vyksta karas tarp nuo kelių kylančios ir vis 
labiau atsitiesiančios Rusijos Imperijos ir 
Jungtinių Valstijų. Iš kitos pusės, palaiky-
dama populistines jėgas Europoje ir pasau-
lyje, Rusijos vadovybė siekia sukurti pa-
kankamą pasaulinių lyderių būrį, pripažin-
siančių Krymo atplėšimą nuo Ukrainos ir 
jo aneksiją teisėtais veiksmais. Vladimiro 
Putino nepalieka viltis, kad „tinkamai pa-
rinkti kadrai“ – t.y. prorusiškai nusiteikę 
pasauliniai lyderiai – anksčiau ar vėliau 
„perduos“ Ukrainą Rusijos Federacijos 
žinion. Štai tokia keista ir dviprasmiška 
pasaulėžiūra, kurioje Ukraina yra ir jos 
nėra, o Vakarai su Jungtinėmis Valstijomis 
priešakyje – tai pasaulinis užkulisinis są-
mokslas, užsipuolęs niekuo dėtą taikųjį 
Vladimirą Putiną ir tuo pačiu atsisakan-
tis pripažinti Rusijos teisę okupuoti kai-
myninių šalių teritorijas. 

Agresyvios Rusijos Federacijos gudrybės 
JAV ir Europos Sąjungos adresu prasidėjo 
iš karto po Krymo užėmimo. Tai pažymima 

ir Naujų metų išvakarėse priimtoje Europos 
Parlamento rezoliucijoje „Apie priešiškos 
propagandos neutralizavimą“, kurioje Rusija 
yra priskiriama tokio paties lygio grėsmėms 
kaip ISIS ar „Al Qaeda“. Dokumente nu-
rodoma, kad Rusijos informacinį dalyva-
vimą Europoje galima prilyginti informaci-
niam karui, nukreiptam į Europos vienybės 
ir tarptautinių institutų griovimą. Europos 
politikai mano, kad į vakarietiškas verty-
bes nukreiptos Rusijos informacinės agre-
sijos tikslas yra bandymas priversti tarptau-
tinę bendruomenę susitaikyti su tuo, kad 
Rusija okupavo dalį Ukrainos. Taip išeina, 
kad viskas, ką šiai dienai daro Rusija, yra 
daroma dėl Ukrainos. Tai daroma dėl jos 
valstybingumo ir suvereniteto suardymo, 
Rusijos teisės gabalais plėšyti savo buvusią 
koloniją, pastatyti ir nuversti režimus, nu-
rodinėti Ukrainai jos užsienio politikos gai-
res, o taip pat naudotis ukrainietiškais re-
sursais Rusijos galiai stiprinti. Vladimiras 
Putinas su Vakaraus kariauja dėl Ukrainos. 
Todėl nėra nieko keisto, kad amerikiečių di-
plomatas Williamas Burnsas, aiškindamas 
Rusijos įsilaužimo į Amerikos rinkimų sis-
temą motyvus, kalba būtent apie šią Rytų 
Europos šalį. 

Iš tiesų tai, kad Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą tikslas yra Ukraina ne paslaptis 
niekam. Netgi tie, kas siūlo pamiršti apie 
Krymą, Donbasą, Ukrainą, daro tai ne dėl 
to, kad tiki sąjunga su Rusija rengiant kovos 

su terorizmu programas. Jų kalbos – tai tik 
bandymas apraminti agresorių. Ir čia mes 
prieiname prie svarbiausio – atsakymo į 
klausimą, kas nutiktų, jei būtų patenkintos 
Vladimiro Putino pretenzijos į Ukrainą? 
Prisiminkime buvusio amerikiečių diplo-
mato išsakytus žodžius apie tai, kad Putinui, 
idant išlaikytų režimą, reikalingas išorinis 
priešas ir karinės pergalės. Ir apie tai, kad 
pats optimaliausias būdas Rusijai atkur-
ti savo galybę yra sugriauti pasaulinę tvar-
ką. Su Williamu Burnsu čia sunku nesutik-
ti. Rusija niekada nepasitenkins tik Krymu 
ar net visa Ukrainos teritorija. Nes Ukraina 
Rusijai – tai vidaus politikos klausimas. Net 
ir dabar. O priešas, su kuriuo rusai pastatė 
kovoti Vladimirą Putiną – šis priešas visada 
išorinis. Tas priešas – tai Amerika, Europa, 
vertybės ir tarptautinė teisė. Ukraina šioje 
formulėje nėra Rusijos tikslas, o tik jos prie-
monė. Priversdamas pasaulį nusisukti nuo 
Ukrainos, Putinas su visa žmonija tarsi tam-
pa kur kas didesnio nusikaltimo bendrinin-
kais. Tas nusikaltimas – visiškas ribų, už ku-
rių šiuolaikiniame pasaulyje patekti neturė-
tų niekas, peržengimas. 

Paprasčiausiai pasitraukti iš Ukrainos 
teritorijos, ypač iš sakrališkojo Krymo 
Vladimiras Putinas negali – rusai to nesu-
prastų ir neatleistų. Ir pasilikti po sankci-
jų našta jis irgi negali – Rusijos ekonomi-
ka neišlaikys. Interviu žurnalui „Ogoniok“ 
(„Ugnelė“) Rusijos Federacijos Apskaitos 
rūmų vadovė Tatjana Golikova pasakė, 
kad „biudžeto skaičiavimais, 2017-aisiais 
Rezervinis fondas bus visiškai išeikvotas, o 
vyriausybė pereis prie Nacionalinė apsau-
gos fondo lėšų naudojimo“. Rusijai skubiai 
reikalingas sankcijų panaikinimas, tačiau ji 
negali išpildyti mainais už tai keliamų rei-
kalavimų ir atsisakyti agresijos Ukrainoje, 
nes tai būtų didžiulis smūgis šalies lyderio 
reputacijai, tad didžiulė grėsmė režimui ir 
pačiai šaliai. 

Todėl vienintelis likęs kelias – tai šantažas, 
agresyvus puolimas prieš pačius demokrati-
jos pagrindus ir tarptautinės teisės principus. 

Teritorijos aneksija – tai tarptautinės agre-
sijos forma; šimtų ir tūkstančių žmonių žu-
dymas siekiant padaryti įtaką nepriklauso-
mos valstybės išorinės politikos krypčiai 
– tai terorizmas. Jei pasaulis numos ran-
ka į Rusijos savivalę peržengus suverenias 
Ukrainos sienas, jis pats savo rankomis le-
galizuos tokius metodus kaip visai priimtiną 
užsienio politikos formą. Įteisinusi Krymo 
aneksiją, išvengusi bausmės už tarptautinės 
teisės normų pažeidimus, Rusija iš karto pa-
trauks toliau ieškoti priešų. Putinui perga-
lės būtinos kaip oras. Jei suverenių teritorijų 
užėmimas ir pasibjaurėtinas nelegalus karas 
taps stipriojo teise, tai toliau tapsime naujų 
aneksuojamų teritorijų ir naujų Putino pra-
lieto kraujo upių vis kitose „liaudies respu-
blikose“ liudininkais. 

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!

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!

vairuotojai

224-578-3010

Reikalingi CDL A 
klasės tolimųjų 

reisų 

darbui su FedEx
„hook and drop“

6 dienų darbo savaitė

 Atlyginimas - 
$1300-$1800 
per savaitę
  Biuras įsikūręs
East Dundee, IL

Daugiau informacijos 

www.BestOfBestAuto.com
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Milžiniškas ledynas gali 

atitrūkti nuo Antarktidos 
Gigantiškas, maždaug Delavero valsti-

jos dydžio ledo gabalas baigia atitrūkti nuo 
Antarktidos žemyno, o mokslininkai teigia, 
kad ši staigiai atsiradusi proplaiša reiškia, jog 
ledyno atitrūkimas per kelių mėnesių laiko-
tarpį yra neišvengiamas. 

Milžiniškas ledo gabalas priklauso Larseno 
C ledo šelfui, kuris yra viena didžiausių pa-
saulyje ledynų sistemų. Ledo šelfu jis vadi-
namas dėl to, kad plūduriuoja ant vandeny-
no. Kadangi sniego krytis laikui bėgant iš-
stumia seną ledą į jūrą, ledo šelfams įprasta 
suformuoti milžiniškus ledynus. Tačiau ati-
trūkti baigiantis šalia Antarktidos pusiasa-
lio plūduriuojantis ledynas yra milžiniškas 
net ir šio žemyno standartais – daugiau nei 
1 100 pėdų (335 m) storio ir maždaug 2 000 
kv. mylių (5 180 kv. km) ploto. Palydovinės 
nuotraukos rodo, kad proplaiša pradėjo for-
muotis dar 2010-aisiais, o pastaraisiais mė-
nesiais sparčiai didėjo. Naujausi duomenys 
rodo, kad visas blokas laikosi vos ant 12 my-
lių (19 km) nesutrūkusio ledo. 

„Jeigu jis neatskils per ateinančius kelis 
mėnesius, būsiu labai nustebęs, - spaudos 

konferencijoje sakė Jungtinės Karalystės 
Svonsio universiteto glaciologas Adrianas 
Luckmanas. – Tai tiesiog neišvengiama.“

O kai ledo blokas atskils, tai bus trečias di-
džiausias toks atotrūkis per rašytinę istoriją. 
Mokslininkų teigimu, atskilęs ledynas galiau-
siai nudreifuos į Pietų vandenyną, kur per 
kelis mėnesius ištirps. Kai kurie kompiuteri-
niai modeliai rodo, jog ledyno atskilimas gali 
destabilizuoti visą Larseno C ledo šelfą, ku-
rio plotas siekia apie 19 300 kv. mylių – be-
veik dukart daugiau už Masačusetso valstiją. 

Be to, jeigu ledo šelfas suirs, tai per atei-
nančius metus ir dešimtmečius gali padidin-
ti globalinį jūros lygį net 4 coliais, jau ne-
kalbant apie kitus didžiuosius ledynus, ku-
rių tirpimą visame pasaulyje taip pat įtako-
ja tebesitęsianti klimato kaita. 

2002 m. netikėtai atitrūko ir didelis gaba-
las ledo iš netoliese esančio Larseno B ledo 
šelfo, o vos po mėnesio, ir labai netikėtai, su-
iro dar didesnis, prieš 10 000 metų susifor-
mavęs, ledynas. Likusi Larseno B ledo šelfo 
dalis, kaip manoma, gali suirti iki 2020 m. 

Aidas.us informacinė tarnyba

Nustatytas geografinis 
Šiaurės Amerikos centras

Centro (Center) miestelis Šiaurės Dakotoje 
tikrai yra vertas savo pavadinimo – dėka ge-
ografo, kuris įrodė, kad tai yra pats Šiaurės 
Amerikos vidurys. Jo tyrimo išvados atsa-
ko į dešimtmečių senumo klausimą, kur gi 
yra mūsų žemyno centras, o į jį mokslinin-
kai bando atsakyti bent jau nuo 1931-ųjų, 
kai Jungtinių Valstijų geologinė tarnyba 
(U.S. Geological Survey, USGS) geografi-
niu Šiaurės Amerikos centru nustatė Regbio 
(Rugby) miestą Šiaurės Dakotoje.

Tačiau po trijų dešimtmečių, 1964 m., 
USGS ataskaitoje buvo pažymėta, jog „nėra 
jokio visuotinai priimto geografinio centro 
(bet kurios geografinės vietovės) apibrėži-
mo, ir jokio visiškai patenkinamo jo nustaty-
mo metodo“. Nuo to laiko šioje srityje buvo 
padaryta labai mažai progreso, išskyrus tik 
nedidelį atnaujinimą 1995 m., kai USGS nu-
sprendė, kad tikslus geografinis žemyno cen-
tras yra mažytis ežerėlis maždaug už 20 my-
lių į pietryčius nuo Regbio miesto. 

Nenuostabu, jog į šį klausimą atsakyti yra 
sudėtinga. Pavyzdžiui, mokslininkai ilgą lai-
ką nesutaria, ar reikia į skaičiavimus įtraukti 
visas žemyną supančias salas, ir kaip į skai-
čiavimus įtraukti nuolat besikeičiančias pa-
krantės linijas. 

„Yra daugybė žmonių, kurie sako, kad 
nėra jokio tikrai gero metodo nustatyti 
geografinį žemyno centrą, - išplatinta-
me pranešime teigia Peteris Rogersonas, 
Bufalo universiteto Niujorke geografijos 
profesorius. – Tačiau, kaip geografas, aš 
manau, kad jeigu mes norime rasti gerą 
būdą jį nustatyti, tuomet mes galime ir tu-
rime tai padaryti.“

Prof. Rogersonas dar 2015-aisiais publi-
kavo tyrimą moksliniame žurnale „The 
Professional Geographer“, kuriame detali-
zavo savo išrastą metodą – tokį, kuris leis-
tų mokslininkams nustatyti bet kurio regio-
no geografinį centrą, ar tai būtų žemynas, ar 
sala, ar šalis. Jo teigimu, ši technika įvertina 
Žemės išlinkimą, o tai yra labai svarbu, ka-
dangi tas išlinkimas turi įtakos apskaičiuo-
jant realų atstumą tarp dviejų vietų. Tiesa, 
prof. Rogersono metodas neįtraukia į skai-
čiavimus salų, ir dėmesį sutelkia tik į žemy-
ninę Šiaurės Amerikos dalį. 

Praėjusių metų pabaigoje geografas jau iš-
bandė savo metodą, siekdamas atrasti tikrą-
jį Šiaurės Amerikos centrą. Jo tyrimo rezul-
tatas nustebino jį patį, paaiškėjus, kad geo-
grafinis žemyno centras yra pačiame nedi-
delio Centro miestelio (kurio populiacija – 
vos 570 žmonių) viduryje, teigė jis. 

Ankstesnis geografų naudotas būdas ap-
skaičiuoti kurio nors regiono centro rėmėsi 
rankiniu metodu, iš popieriaus iškerpant re-
giono iškarpą, ir balansuojant ją ant adatos, 
kol popierinė iškarpa nebekrenta, o laikosi 
pusiausvyroje, pasakojo prof. Rogersonas. 
Jo metodas yra kiek sudėtingesnis: jis pa-
sitelkia matematinį geografinio centro api-
brėžimą, arba gravitacijos centro nustaty-
mo fizikoje ekvivalentą. 

Jo technikos pagrindas yra taip vadinama 
„azimutinė žemėlapio projekcija“, kuri išsau-
go visas reikalingas su atstumu susijusias sa-
vybes, kai planetos 3D modelis yra perke-
liamas ant lygaus 2D paviršiaus. Užbaigęs 
2D projekciją, prof. Rogersonas ją sujun-
gė su kompiuterine programa ir įvedė ma-
tematinę 2D poligonų centroidų nustaty-
mo formulę. Tai leido jam tiksliai nustaty-
ti geografinį centrą, atitinkantį matematinį 
jo apibrėžimą, sakė jis. 

Vis dėlto, net ir ši naujausia technika nėra 
tobula. Azimutinė projekcija Žemę laiko sfe-
ra, nors tai nėra visiška tiesa; mūsų planeta 
yra šiek tiek labiau „ištempta“.  

„Metodas galėtų būtų kiek tikslesnis“, - tei-
gia prof. Rogersonas, pridurdamas, jog kiti 
mokslininkai gali turėti skirtingus atsaky-
mus į seniai ramybės geografams neduodan-
tį klausimą, ir kad naujausias jo atsakymas 
neuždaro durų tyrimams ateityje. 

Dėl to gali džiaugtis Regbio ir Robinsono 
miestai Šiaurės Dakotoje. Šiuo metu jie ka-
riauja aršų mūšį dėl to, kuris jų turi tei-
sę vadintis Šiaurės Amerikos geografiniu 
centru, mat tai leistų jiems pritraukti dau-
giau turistų. Gal todėl kai kurios vietos žen-
gia dar toliau ir pasiskelbia net ne žemy-
no, o visos Visatos centru, kaip kad, pavyz-
džiui, Niujorko „Times“ aikštė, Tulsos mies-
to centras, Oklahomoje, ar Fremonto rajo-
nas Sietle. 

Aidas.us informacinė tarnyba
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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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Kaip vienas 
telefonas pakeitė 

visą pasaulį
Tuo metu tai suprato vos keli žmonės, tačiau 

prieš dešimtmetį pasaulis negrįžtamai pasikei-
tė, kai Steve‘as Jobsas ištraukė pirmąjį „iPho-
ne“ išmanųjį telefoną iš „Apple“ technologi-
nių triukų maišo. „Kartas nuo karto, pasiro-
do revoliucinis produktas, kuris viską pakei-
čia“, - tąkart paskelbė Jobsas. 

Dabar jau akivaizdu, kad tai nebuvo tuščios 
pagyros. Visi žinome, jog „magiškasis“ Jobso 
produktas pakeitė visą kultūrą, supurtė rinkas, 
o į milijonų žmonių kišenes sutalpino tikrus 
kompiuterius, leidžiančius atlikti kone viską 
vos keliais mygtuko paspaudimais. Be tuomet 
mažyčio 3,5 colio ekrano, pirmasis „iPhone“ 
turėjo tik paprastutę interneto naršyklę ir el. 
pašto bei navigacijos programėles. 

Nuo šio debiuto „Apple“ pardavė jau dau-
giau kaip milijardą „iPhone“ telefonų, paska-
tino kūrėjus sukurti milijonus mobiliųjų pro-
gramėlių, bei pastūmėjo kitas kompanijas pri-
statyti panašius išmaniuosius telefonus, bet ku-
rių daugelis mūsų neįsivaizduoja gyvenimo.

Mes naudojame „iPhone“ telefonus ir jų ko-
pijas, kad per akimirką pasidalintume vaizdo 
įrašais ir nuotraukomis su savo draugais ir šei-
ma, kad ir kuriame pasaulio kampelyje būtu-
me. Mes juos naudojame tam, kad pasitikrin-
tume kelionės tikslą, kad rastume geriausias 
akcijas parduotuvėse, kad prisišauktume tak-
si, kad stebėtume savo sveikatą, ar susirastu-
me naują darbą.  Telefonai dabar tapo tokie 
išmanūs, kad jie netgi gali kalbėtis su mumis 
– kaip kad „iPhone“ virtualioji asistentė Siri.

 „Išmanieji telefonai „iPhone“ yra nuolatinė 
mūsų klientų gyvenimo dalis, o šiandien la-
biau nei kada nors anksčiau jie formuoja tai, 
kaip mes bendraujame, linksminamės, dir-
bame ir gyvenime“, - teigia „Apple“ vadovas 
Timas Cookas. 

Būtent revoliuciją sukėlęs „iPhone“ liečia-
mas ekranas pasmerkė pražūčiai prieš tai te-
lefonų rinkoje karaliavusius „BlackBerry“ te-
lefonus. Mobilieji telefonai ir planšetės taip pat 
lėmė iki šiol pastebimą asmeninių kompiute-
rių pardavimų kritimą.

„iPhone“ sėkmė pavertė Jobsą daugelio gar-
binama figūra, o jo mirties 2011-ųjų spalį ge-
dėjo visas pasaulis. Šis išmanusis telefonas taip 
pat pavertė „Apple“ pelningiausia kompani-
ja pasaulyje, kurios pelnas praėjusiais metais 
pasiekė $216 mlrd. (prieš „iPhone“ debiu-
tą, „Apple“ kasmet uždirbdavo po $2 mlrd.). 
Tiesa, pastaraisiais metais pačių „iPhone“ par-
davimai nukrito – žmonės vis ilgiau džiaugia-
si savo senesniais modeliais, prieš atnaujinda-
mi juos į naujus.

Kad ir kaip ten bebūtų, Cookas nuvilti „iP-
hone“ gerbėjų neketina. Neseniai jis pasakė, 
kad „geriausia dar laukia ateityje“. Mes labai 
laukiame, ką naujo mums parodys „Apple“.

Aidas.us informacinė tarnyba
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For your FREE information kit and DVD, 
and our Senior Discounts, Call Today Toll-Free 

1-800-413-1346

$750 OFF
when you mention this ad

for a limited time only

Call Toll-Free 1-800-413-1346

Financing available 
with approved credit
Financing available 

M
AD

E IN THE U.S.A.

WITH PRIDESafe Step Tubs have 
received the Ease-of-Use 
Commendation from the 

Arthritis Foundation

A Safe Step Walk-In Tub will offer independence to those 
seeking a safe and easy way to bathe right in the convenience 
and comfort of their own home. Constructed and built right 
here in America for safety and durability from the ground up, 
and with more standard features than any other tub.

✓    Carefully engineered hydro-massage jets strategically 
placed to target sore muscles and joints

✓    New! MicroSoothe Air Therapy System – which 
oxygenates, softens and exfoliates skin while offering 
life-changing therapeutic benefi ts

✓  A NEW heated seat providing warmth from 
beginning to end

✓  The highest quality tub complete with the most 
comprehensive lifetime warranty on the entire tub

✓  Top-of-the-line installation and service, all included at 
one low, affordable price

You’ll agree – there just isn’t a better walk-in tub on the 
market. So take your fi rst step towards feeling great and stay in 
the home you love. Give us a call today!

The WORLD LEADER
in stairlifts

The MOST TRUSTED name 
in the industry

BUY DIRECT from the 
manufacturer and SAVE

A+Rating with the
Better Business Bureau

Do you or a loved one
STRUGGLE on the stairs?

*Not valid on previous purchases. Not valid with any other offers or discounts. 
Not valid on refurbished models. Only valid towards purchase of a NEW Acorn 
Stairlift directly from the manufacturer. $250 discount will be applied to new 
orders. Please mention this ad when calling.

1-800-396-0714

CALL NOW FOR YOUR FREE 
INFORMATION KIT AND DVD!

The only stairlift to earn the
Ease-of-Use commendation 
from the Arthritis Foundation.

We have the AFFORDABLE solution!

MENTION THIS AD FOR 

$250 OFF*
PURCHASE OF A NEW STAIRLIFT!
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Patriots Day 

Patriotų diena
Žanras: drama, veiksmo
Režisavo: Peter Berg. Vaidina: Mark 
Wahlberg, Kevin Bacon, John Go-
odman, Michelle Monaghan, J. K. 
Simmons

2013 m. balandžio 15 dieną netoli Bostono 
maratono finišo linijos buvo susprogdintos dvi 
savadarbės bombos. Trys žmonės žuvo, dar 
264 buvo sužeisti. Netrukus po to Bostone 
buvo organizuotos didžiausios miesto istori-
joje nusikaltėlių gaudynės. Filme įtampos ku-
pina istorija pasakojama iš kelių asmenų pers-
pektyvos: Bostono policijos seržanto Tomio 
Saunderso, jo vadovo, policijos komisaro 
Edvardo Deiviso, Tomio žmonos, medicinos 
sesers Kerol, FTB agento Ričardo Deslorierso 
ir seržanto Džefrio Pugliso. Policija ir FTB, pa-
dedama vietinių gyventojų, suvienija jėgas ir 
stoja į kovą su laiku, kad sugautų nusikaltė-
lius, jau planuojančius kitą išpuolį.

Monster Trucks

Galingieji ratai
Žanras: animacinis, nuotykių, šeimai 
Režisavo: Chris Wedge. Vaidina: Lucas 
Till, Jane Levy, Thomas Lennon, Rob 
Lowe, Danny Glover

Kviečiame užsukti į itin populiaraus didžiulių 
sportinių sunkvežimių varžybų pasaulį, kad įsi-
tikintumėte, jog šio sporto užkulisiai yra visai 
ne tokie, kaip iki šiol manėte. Ieškodamas bet 
kokio būdo pabėgti iš iki gyvo kaulo įgrisusio 
gimtojo miestelio, paskutinėje mokyklos kla-
sėje besimokantis Tripas iš nereikalingų au-
tomobilių sukonstruoja sportinį sunkvežimį. 
O kai po avarijos netoliese esančiame naftos 
gręžinyje iš po žemių išlenda keistas padaras, 
turintis pomėgį (ir talentą) greičiui, Tripas ne 
tik atranda raktą, kaip įgyvendinti savo svajo-
nes, bet ir netikėtą bičiulį. 

The Bye Bye Man

Bijok jo vardo
Žanras: siaubo
Režisavo: Stacy Title. Vaidina: Faye 
Dunaway, Doug Jones, Douglas Smith, 
Lucien Laviscount, Michael Trucco

Trys koledžo studentai, ieškodami pramo-
gų, apsigyvena nuošaliame sename name. 
Mėgaudamiesi būsimu nuotykiu, jie net neį-
taria, kad savo buvimu pažadino paslaptingą 
senovinę būtybę, atsakingą už visą pasaulio 
blogį. Šalia jos atsidūrusiems žmonėms yra 
vienintelė viltis: nekalbėti ir net negalvoti apie 
paslaptingąją jėgą, nes, priešingu atveju, blo-
gio įsikūnijimas užvaldo jį pažadinusių žmo-
nių sąmonę ir priverčia daryti siaubingus nu-
sikaltimus. Pajutusi būtybės jėgą, trijulė su-
vokia, kad privalo bet kokia kaina neleisti blo-
giui ištrūkti iš apleisto namo. Dabar tik nuo 
kiekvieno iš jų priklauso ir likusių dviejų drau-
gų, ir visos žmonijos likimas. 

Sleepless

Bemiegė naktis
Žanras: veiksmo, kriminalinis, trileris
Režisavo: Baran bo Odar. Vaidina: Ja-
mie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot 
Mulroney

Ši juosta yra sėkmingo 2011 metų prancū-
zų filmo perdirbinys. Priedangoje dirbantis 
Las Vegaso policijos detektyvas Vincentas 
Daunsas staiga pasijunta iki kaklo įklimpęs į 
policijos korupcijos ir pogrindinių lošimo namų 
tinklo liūną. Vincentas nusprendžia pasipel-
nyti, pavogdamas nemenką kokaino siuntą. 
Tik vėliau jis sužino, kad ji priklauso naktinio 
klubo savininkui ir narkotikų baronui Chosė 
Marciano, kuris pagrobia paauglį Vincento 
sūnų, kurį žada grąžinti gyvą ir sveiką, jei at-
gaus kokainą. Vincentas sumuša rankomis su 
Marciano, tačiau siunta per tą laiką kažkur pra-
dingo. Vincentas ją privalo atrasti, jei nori iš-
gelbėti sūnų.

TylaŠiandien ekranuose

91%

55%

81%

Silence 
Režisavo: Martin Scorsese. Vaidina: Andrew Garfield, Adam Driver,  

Liam Neeson, Issei Ogata, Tadanobu Asano, Yosuke Kubozuka.

79%

Kine tyrinėti religiją yra komplikuotas rei-
kalas. Tą žiūrovų dalį, kurią sudaro netikin-
tieji, prarandi iš karto – jie net kojos į kino 
teatrą neįkelia. Tačiau tokia niūri perspekty-
va neatbaidė Martino Scorseses, kuris dau-
giau nei 20 pastarųjų metų rašė ir perra-
šė Shūsaku Endō romano „Tyla“ adaptaci-
ją, kol pagaliau jautėsi pasirengęs pradėti 
juostos filmavimą. 

Ne kartą filmavimo darbus nukelti teko ir 
dėl finansinių sunkumų. Nepaisant užsitęsu-
sio proceso, užbaigtas filmas atrodo kaip rū-
pestingai apgalvotos kontempliacijos ir inter-
pretacijos rezultatas. Scorsese ne tik adapta-
vo ekranui romaną apie du XVII amžiaus jė-
zuitų kunigus, keliavusius į Japoniją, ieškoti 
savo mokytojo. Scorsese „Tylą“ pavertė sava. 

Tai neabejotinai pats asmeniškiausias fil-
mas visoje didžiuliu įsitraukimu į savo pro-
jektus garsėjančio režisieriaus filmografijo-
je. Tačiau kiekviena detalė juostoje atrodo 
tiksli ir apgalvota – kiekvienas rakursas ge-
rai apsvarstytas, kiekvienas montažo spren-
dimas gerai apskaičiuotas. 

Kai tėvas Rodrigesas (Andrew Garfieldas) 
ir tėvas Garupė (Adamas Driveris) pasi-
siūlo savanoriais keliauti iš Portugalijos į 
Japoniją ieškoti tenai be žinios pradingu-
sio savo mokytojo tėvo Fereiros (Liamas 
Neesonas), kuris, sklinda gandai, atsisa-
kė savo tikėjimo, praktiškai galima išgirs-
ti, kaip Scorsese pasisiūlo prisiimti atsako-
mybę ir sukurti šį filmą. Jis patraukia į ke-
lionę su abiem jėzuitais. 

Skirtumas tarp jų tik tas, kad Scorsese 
žino, koks yra jo galutinis tikslas. Pirmoji 
„Tylos“ dalis, kurią Scorsese parašė drau-
ge su Jay’umi Cocksu, seka paskui abu ku-
nigus, šiems prasmunkant į 1636-ųjų metų 
Japoniją. Šalį valdo Tokugavos šiogūnatas, 
krikščionybė čia uždrausta, o jos išpažinė-
jai praktiškai išnykę. Tie keli šimtai dar išli-
kusių yra persekiojami inkvizitoriaus (Issei 
Ogata), kuris yra ne tiek blogas, kiek racio-
nalus. Jis verčiau padės krikščionims atsisa-
kyti savo tikėjimo, nei vykdys jiems mirties 

bausmes. O kas gali būti geresnis atsiver-
timo pavyzdys nei tikrų tikriausi kunigai?  

Sąmoningai lėto tempo, lydimas garso ta-
kelio, didžiausia dalimi sudaryto iš aplinkos 
garsų, filmas rutuliojasi su Scorsesei nebū-
dingu realizmu ir paprastumu – kamera re-
tai atlieka kokius nors įspūdingus manev-
rus, išskyrus kelis svarbiausius momentus, 
kai ji yra priversta tai padaryti. Įvykiai pasa-
kojami dviejų svetimšalių, atsidūrusių jiems 
visiškai nepažįstamoje šalyje, akimis, nors 
daugiau dėmesio ir tenka Rodrigesui, kurio 
tikėjimas yra stipresnis. 

Iš tiesų Rodrigesas taip giliai tiki, kad 
Dievas jį girdi (nepaisant to, kad niekada 
neatsako jam niekaip kitaip tik tyla), kad net 
ir tada, kai yra atskiriamas nuo Garupės ir 
paimamas įkaitu, jis nesugeba išsižadėti savo 
tikėjimo. Jo kalintojai vis labiau spaudžia jį 
atlikti fumi-e – simbolinį tikėjimo išsižadė-
jimą, užlipant ant Jėzaus ar Marijos atvaiz-
do, taip paniekinant ir sutrypiant viską, kas 
krikščionybei yra šventa. Jei kunigas ir toliau 
priešinsis, inkvizicija ims žudyti jo sekėjus. 

Dilema neįmanoma; jos atomazga stulbi-
nanti. Antroje juostos dalyje įtampa vis la-
biau auga, o veiksmas vis labiau įtraukia, 
nors pasakojimas ir tampa teologinių po-
kalbių serija, mat sprendžiasi nekaltų žmo-
nių likimas. 

Per šį pasakojimą filmas nagrinėja dides-
nį, praktiškai neaprėpiamą klausimą: kokia 
yra dvasinio tikėjimo vertė pasaulyje, kuris 
jo visai nevertina ir negerbia? Scorsese šią 
sudėtingą medžiagą narplioja su intelektua-
liu smalsumu, pasitelkdamas vizualinį stilių, 
suteikiantį jai patrauklumo: šis filmas žadi-
na protą ir pripildo širdį. 

„Tyla“ atrodo kaip kino kūrėjo, visą kūry-
binį gyvenimą paskyrusio savo tikėjimo ty-
rinėjimui, karjeros apibendrinimas. Trumpai 
tariant, tai yra filmas apie tikėjimo svarbą, 
kuris jaudina, nepriklausomai nuo to, kokį 
Dievą garbinate – ir net tada, kai Dievu aps-
kritai netikite.

Aidas.us informacinė tarnyba
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Chicago – Board-certifi ed Ear, Nose, and Throat physician Dr. S. 
Cherukuri has done it once again with his newest invention of a medical-
grade, ALL-DIGITAL, affordable hearing aid. This new digital hearing aid is 
packed with all the features of $3,500 competitors at a mere fraction of the 
cost. Now, most people with hearing loss are able to enjoy crystal clear, 
natural sound — in a crowd, on the 
phone, in the wind — without 
suffering through “whistling” and 
annoying background noise.

“Satisfi ed Buyers Agree, AIR Is the Best Digital Value!”
“I am hearing things I didn’t know I was missing. Really amazing. 
I’m wearing them all the time.”  — Linda I., Indiana
“Almost work too well. I am a teacher and hearing much 
better now.” — Lillian B., California
“I have used many expensive hearing aids, some over $5,000. 
The AIRs have greatly improved my enjoyment of life.”  
— Som Y., Michigan
“I would defi nitely recommend them to my patients 
with hearing loss.”  — Amy S., Audiologist, Indiana

SAME FEATURES AS 
EXPENSIVE HEARING AID

 COMPETITORS

  Mini behind-the-ear hearing 
aid with thin tubing for a 
nearly invisible profi le

 Advanced Noise Reduction 
to make speech clearer

 Feedback Cancellation 
eliminates whistling

 Wide Dynamic Range 
Compression makes soft 
sounds audible and loud 
sounds comfortable

 Telecoil setting for use with 
compatible phones, and 
looped environments like 
churches

 3 Programs and Volume 
Dial accommodate most 
common types of hearing 
loss, even in challenging 
listening environments

How a Chicago Doctor Shook Up the Hearing 
Aid Industry with His Newest Invention

Nearly 
Invisible!

For the Lowest Price Plus FREE Shipping Call Today

1-800-418-7947

 If you are not completely satisfi ed, simply return it within 
that time period for a full refund of your purchase price. 

Try It Yourself at Home 45-Day Risk-Free Trial

Mention 

Digital Hearing Aid Outperforms 
Expensive Competitors
    This sleek, fully programmed, light-
weight, hearing aid is the outgrowth of 
the digital revolution that is changing our 
world. While demand for “all things 
digital” caused most prices to plunge 
(consider DVD players and computers, 
which originally sold for thousands of dollars 
and today can be purchased for less), the cost 
of a digital medical-grade hearing aid 
remains out of reach.
     Dr. Cherukuri knew that many of his 
patients would benefi t but couldn’t afford the 
expense for these new digital hearing aids. 
Generally they are not covered by Medicare 
and most private health insurance plans. 

     Using advanced digital technology, 
the MDHearingAid®AIR automatically 
adjusts to your listening environment — 
prioritizing speech and de-emphasizing
background noise. Experience all of the 
sounds you’ve been missing at a price 
you can afford. This doctor-designed and 
approved hearing aid comes with a full 
year’s supply of long-life batteries. It 
delivers crisp, clear sound all day long and the soft flexible ear domes 
are so comfortable you won’t realize you’re wearing them.

Assembled in the USA

Nearly Invisible Digital Hearing Aid Costs 90% Less

 AJ73

Elbrus 09 truck and trailer repair

Dirbtuvės yra 
East Dundee, IL

 Darbą galima pradėti iš 
karto

 Daugiau informacijos 

REIKALINGI 
PROFESIONALŪS 

MECHANIKAI, 
ELEKTRIKAI, 

SUVIRINTOJAI IR 
KĖBULŲ 

REMONTININKAI

224-578-3010
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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

^Savings based on HD DVR system for 4 rooms and comparison between SELECT standard package offer vs. All-Included package offer over 2 years. 
$50 2-YR SELECT ALL-INCLUDED PACKAGE PRICE: Ends 1/21/17. New DIRECTV residential customers who bundle w/ eligible new or existing AT&T wireless svc. Price includes SELECT All-Included TV Pkg and monthly fees for a Genie HD DVR + thr
Reqs AT&T postpaid svc on elig. plan (excl. Lifeline & Residential Wireless) on a smartphone or phone (excl. Wireless Home Phone). Svcs: Svc addresses must match. To be elig. for 2nd-yr price guarantee both services must remain active & in good
loss of eligibility, then-prevailing monthly rate for All-Included TV Pkg applies, unless customer calls to cancel/change service prior to the end of 24 mos. Price excludes taxes, equipment upgrades/add-ons and other chrgs. Some offers may not be 
DIRECTV SVC TERMS: Subject to Equipment Lease & Customer Agreements. Must maintain a min. base TV pkg of $29.99/mo. Add’l Fees & Terms: $19.95 Handling & Delivery fee may apply. Programming, pricing, terms and conditions subject to chan
WIRELESS SVC TERMS: Subj. to Wireless Customer Agmt (att.com/wca). Svcs are not for resale. Credit approval req’d. Deposit may apply. Fees, monthly & other charges, usage & other restrictions apply. Pricing, promotions, & terms subject to
Coverage & svc not avail. everywhere. You get an off-net (roaming) usage allowance for each svc. If you exceed the allowance, your svc(s) may be restricted or terminated. Other restr’s apply & may result in svc termination. See att.com/wireless or a sto
‡PREMIUM MOVIES OFFER: After 3 mos., then-prevailing rate for all four (4) premium movie pkgs applies (currently $53.99/mo.) unless canceled or changed by customer prior to end of the promotional period. 
Offers may not be combined with other promotional offers on the same services and may be modified or discontinued at any time without notice. Other conditions apply to all offers.
©2016 AT&T Intellectual Property. All Rights Reserved. AT&T, Globe logo, DIRECTV, and all other DIRECTV marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. All other marks are the property of their 

INCLUDES:
SELECT™ All-Included 
Over 145 Channels
Monthly fees for a Genie
and 3 add’l receiver

PLUS:

$5000SAVE
over  

  40%̂ MO.
plus taxes

for 24 months
w/24-mo. TV agmt &  

qualifying AT&T Wireless*

ALL DIRECTV OFFERS REQUIRE 24-MO. AGREEMENT. ADD’L FEES APPLY. *New approved residential DIRECTV custome
Req’s qual. AT&T Wireless phone svc during 2nd year. Credit card req’d (except MA & PA). Pro-rated ETF fee (up to $480) and Equipment Non-R

Switch to DIRECTV and lock in your 
TV price at $50/month for 2 years when 

you have AT&T Wireless!

CALL NOW and ask about Next Day Installation.

IVS 800-397-6044

Switch to DIRECTV and lock in your  
TV price at $50/month for 2 years when 

 
you have AT&T Wireless!

$5000SAVE
over 

 

  
40%̂

MO.
plus taxes

for 24 months
w/24-mo. TV agmt &  

qualifying AT&T Wireless*

INCLUDES:
SELECT™ All-Included Package –  
Over 145 Channels
Monthly fees for a Genie ®  HD DVR  
and 3 add’l receivers

PLUS:

‡

Reqs AT&T postpaid svc on elig. plan (excl. Lifeline & Residential Wireless) on a smartphone or phone (excl. Wireless Home Phone). Svcs: Svc addresses must match. To be elig. for 
2nd-yr price guarantee both services must remain active & in good standing during 2nd year. Price Guarantee: TV pkg only. After 24 mos. Or loss of eligibility, then-prevailing monthly 
rate for All-Included TV Pkg applies, unless customer calls to cancel/change service prior to the end of 24 mos. Price excludes taxes, equipment upgrades/add-ons and other chrgs. 
Some offers may not be available through all channels and in select areas. See att.com/directv. DIRECTV SVC TERMS: Subject to Equipment Lease & Customer Agreements. Must 
maintain a min. base TV pkg of $29.99/mo. Add’l Fees & Terms: $19.95 Handling & Delivery fee may apply. Programming, pricing, terms and conditions subject to change at any time. 
Visit directv.com/legal or call for details. PREMIUM MOVIES OFFER: After 3 mos., then-prevailing rate for all four (4) premium movie pkgs applies (currently $53.99/mo.) unless 
canceled or changed by customer prior to end of the promotional period.

High-Speed Internet provider varies by market.

DIRECTV

SUPERFAST

INTERNET

ASK ABOUT

OUR NATIONWIDE

BUNDLING!

www.acitydumpsters.com
www.ltinsurance.com
www.mdcomputers.net
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 KONCERTAI

Wax Tailor
Ketvirtadienį, sausio 26 d., 8:00 v.v. 
Thalia Hall, 1807 S Allport St, Chicago
312-526-3851
Kaina: $37-$401

Po „Wax Tailor“ slapyvardžiu slepiasi 
Prancūzijos trip hopo ir hip hop prodiuse-
ris Jean-Christophe Le Saoût, karjerą pra-
dėjęs 2004-aisiais metais ir iš karto prisi-
statęs dviem nepilnais albumais („Lost The 
Way and Que Sera“/„Where My Heart‘s 
At“). Debiutinis solinis jo diskas „Tales of 
the Forgotten Melodies“ pasirodė 2005-ųjų 
metų kovą – įraše derėjo hip hop, downtem-
po, trip hop muzika ir įvairių filmų semplai. 
Albumas nustebino nauju ir unikaliu skam-
besiu ir tapo vienu geriausiai perkamų metų 
elektroninės muzikos albumų.

Kings of Leon  
+ Deerhunter

Pirmadienį, sausio 23 d., 7:30pm
United Center, 1901 W Madison St, Chicago
312-455-4500
Kaina: $29.50–$65.50

Tenesyje susikūrusio kvarteto debiu-
tas įvyko 2003-aisiais su nepilnu albumu 
„Holy Roller Novocaine“, kurio grubus, ne-
nublizgintas boogie rokas buvo toliau plė-
tojamas pilname debiutiniame grupės al-
bume „Youth & Young Manhood“. Tokia 
naujoviška muzika tiko prie gana neįpras-
tos grupės narių išvaizdos – ilgi plaukai, 
ūsai ir siauri džinsai. Tamsesnis ir atvires-
nis darbas „Because of the Times“ pasiro-
dė 2007-aisiais. Naujausiame savo albume 
„Walls“ kolektyvas imasi garsaus, arenoms 
tinkančio roko „U2“ stiliumi. Koncertą 

pradeda eksperimentinės indie roko mu-
zikos atstovai „Deerhunter“.

Alkaline Trio
Trečiadienį, sausio 18 d. - penktadienį, sau-
sio 20 d., 9:00 v.v. 
Metro Chicago, 3730 N Clark St, Chicago
773-549-4140
Kaina: $36

„Alkaline Trio“ yra amerikiečių pankro-
ko grupė iš McHenry, Ilinojaus, susikūru-
si 1996 metais. Jos nariai yra Mattas Skiba 
(vokalas, gitara), Danas Andriano (voka-
las, bosinė gitara) ir Derekas Grantas (bū-
gnai). Grupė labiausiai išgarsėjo ir sulau-
kė platesnio pripažinimo po trečiojo al-
bumo „From Here To Infirmary“ pasiro-
dymo. Grupės muzikos bruožai yra tam-
sūs, niūrūs tekstai bei pasikartojantys 
alkoholizmo, sugriuvusių santykių, nar-
kotikų ir mirties motyvai. Trijuose kon-
certuose jūsų ne tik geriausi hitai, bet ir 

naujausios dainos iš netrukus pasirody-
siančio 9 grupės albumo.

Ben Gibbard  
+ Julien Baker

Ketvirtadienį, sausio 19 d. - penktadienį, sau-
sio 20 d., 8:30 v.v. 
Thalia Hall, 1807 S Allport St, Chicago
312-526-3851
Kaina: $36.50–$56.50

„Death Cab for Cutie“ lyderis Benas 
Gibbardas kviečia į solinius pasirodymus 
du vakarus iš eilės. Buvęs jautraus ir emo-
cionalaus indie roko karalius solinį albumą 
pirmą ir paskutinį kartą išleido 2012-aisiais 
(„Former Lives“), tačiau puikių kūrinių šia-
me koncerte tikrai netrūks. Jūsų laukia ge-
riausios Beno dainos, ištraukos iš „The O.C.“ 
garso takelio ir naujausi, galbūt dar nė ne-
girdėti, jo kūriniai. Koncertą pradeda atli-
kėja ir gitaristė iš Memfio, Tenesio valstijos, 

Julien Baker, kuri taip pat yra alternatyvio-
jo roko grupės „Forrister“ narė.

Mogwai
Antradienį, sausio 24 d., 8:30 v.v.
Thalia Hall, 1807 S Allport St, Chicago
312-526-3851
Kaina: $25-$30

„Mogwai“ yra Škotijos grupė, kurią 
1995-aisiais metais Glazge įkūrė Stuartas 
Braithwaite‘as (gitara, vokalas) ir Dominicas 
Aitchisonas (bosinė gitara). Nuo to laiko 
„Mogwai“ iškilo, kaip vieni labiausiai įkve-
piančių ir geriausiai žinomų post-rock sti-
liaus atstovų. Šis kolektyvas jau 20 metų ku-
ria įspūdingą ir didingą instrumentinę mu-
ziką, kuri skamba filmų treileriuose, pran-
cūzų TV filmuose apie zombius ir doku-
mentikose apie pasaulio pabaigą. Šiame 
koncerte nuskambės ištraukos iš jų garso 
takelio 2015 metų dokumentiniam filmui 

„Atomic, Living in Dread and Promise“ apie 
branduolinio mokslo naudą ir pavojus.

The Lumineers  
+ Andrew Bird  

+ Margaret Glapsy
Penktadienį, sausio 20 d., 7:00 v.v. 
Allstate Arena, 6920 N Mannheim Rd, 
Rosemont
847-635-6601
Kaina: $29.50–$59.50

„The Lumineers“ yra amerikiečių folkro-
ko grupė iš Denverio, Kolorado valstijos. 
Grupę įkūrė  Wesley Schultzas (pagrindi-
nis vokalas, gitara) ir Jeremiah Fraitesas 
(būgnai, perkusija), kaip būdą susitaiky-
ti su netektimi – 2002-aisiais perdozavęs 
narkotikų mirė Fraiteso brolis ir Schultzo 
geriausias draugas Joshas. Kaip tik tada abu 
vyrukai pradėjo kurti dainas ir drauge kon-
certuoti. 2010-aisiais, atsiliepusi į „Craigslist“ 

skelbimą, prie kolektyvo prisijungė violonče-
lininkė ir vokalistė Neyla Pekarek. Kolektyvo 
debiutinis albumas tapo platininiu JAV ir 
Airijoje, bei auksiniu JK, Australijoje ir 
Kanadoje.

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

The Dining Room 
Oil Lamp Theater 
1723 Glenview Road Glenview 
847-834-0738
Ketvirtadienį, sausio 19 d., 8:00 v.v. 
Penktadienį, sausio 20 d., 8:00 v.v. 
Šeštadienį, sausio 21 d., 8:00 v.v. 
Sekmadienį, sausio 22 d., 8:00 v.v. 

Besirutuliojanti puikiai įrengtame valgo-
majame, ši inovatyvi A.R. Gurney („Love 
Letters“) komiška drama pristato gyvą šei-
mos paveikslą, kuris atsiskleidžia per skir-
tingų, tačiau tarpusavyje susijusių scenų mo-
zaiką. Aštuoniolika persidengiančių vinje-
čių apžvelgia daugybę istorinių periodų, 
o nedidelė teatro aktorių trupė suvaidina 
gausybę skirtingų personažų, atskleisdami 
džiaugsmą, skausmą, meilę, juoką ir daugy-
bę kitų žmogiškųjų būsenų, neišvengiamai 

lydinčių sparčiai nykstančios socialinės gru-
pės – aukštesniosios vidurinės klasės balta-
odžių anglosaksų protestantų – šeimą.

The Tall Girls 
Theater Wit 
1229 W Belmont Ave Chicago 
773-975-8150
Ketvirtadienį, sausio 19 d., 8:00 v.v. 
Penktadienį, sausio 20 d., 8:00 v.v. 
Šeštadienį, sausio 21 d., 8:00 v.v. 
Sekmadienį, sausio 22 d., 3:00 v.v. 
Kaina: $20-$35

Didžiosios depresijos laikai. Džina išlipa iš 
traukinio dulkėtame mažyčiame miestelyje, 
kur ji, jos pačios nuomone, buvo „ištrem-
ta“ prižiūrėti savo pašėlusios jaunesnės pus-
seserės. Čia ji sutinka žavų vyrą, medžiagi-
niame maiše laikantį krepšinio kamuolį. Jo 
praeitis gal ir nėra rožėmis klota, tačiau jis 
yra puikus krepšinio treneris. Mažo mieste-
lio mergaitės susiburia į krepšinio komandą. 
4 dešimtmečio Vidurio Vakarų provincijos 

krepšinio komandų įkvėptas spektaklis už-
duoda sudėtingus klausimus: kas gali sau 
leisti žaidimo prabangą? Ir ar pavyks mer-
ginoms atsilaikyti prieš visą miestelį, pasi-
ryžusį sudaužyti jų svajones?

The Rosenkranz 
Mysteries 

Royal George Theatre 
1641 N. Halsted Chicago 
Ketvirtadienį, sausio 19 d., 8:00 v.v. 
Penktadienį, sausio 20 d., 8:00 v.v. 
Šeštadienį, sausio 21 d., 8:00 v.v. 
Sekmadienį, sausio 22 d., 8:00 v.v. 
Kaina: $50

„Royal George Theatre“ kabareto erdvę 
užpildys nuostabiausi iliuzijų triukai, ku-
riuos atliks nacionalinio masto iliuzionis-
tas Ricardo Rosenkranzas, pristatantis savo 
stebuklingą ir pakylėjančią programą „The 
Rosenkranz Mysteries“. Publika kviečiama į 
nedidelę ir intymią kabareto erdvę, kur sve-
čiai sėdės prie staliukų ir stebės magišką ir 
įtraukiantį pasirodymą. Vakarą dar labiau 

praskaidrins barmenas-miksologas, ku-
ris sukurs net kelis teminius gėrimus vai-
šėms, padėsiančioms pilnai įsitraukti į te-
atrinę patirtį.

Mr. and Mrs. 
Pennyworth 

Lookingglass Theatre 
821 N Michigan Ave Chicago 
312-337-0665
Ketvirtadienį, sausio 19 d., 2:00 v.p.p., 7:30 v.v. 
Penktadienį, sausio 20 d., 7:30 v.v. 
Šeštadienį, sausio 21 d., 2:00 v.p.p., 7:30 v.v.
Sekmadienį, sausio 22 d., 2:00 v.p.p., 7:30 v.v.
Trečiadienį, sausio 25 d., 7:30 v.v. 
Kaina: $35-$75

Keliaujantys pasakoriai Ponas ir Ponia 
Pennyworthai turi ypatingą sugebėjimą 
savo stebuklingomis pasakomis užburti ir 
pralinksminti bet kokią publiką. Tačiau vie-
ną gražią dieną Piktasis Vilkas paslaptingai 
miršta, dar iki pasibaigiant pasakojimui apie 
jį... Staiga iš pasakų knygų viena po kitos ima 

dingti istorijos, o jų veikėjai yra visiškai pa-
mirštami. Mūsų herojams pasakoriams da-
bar jau reikia keliauti į pačias pasakas, kad 
atkurtų jose tvarką, kol dar viskas visiems 
laikams neišnyko.

Chicago 
International 
Puppet Theater 

Festival
Sausio 19 - 29 dienomis 
Įvairiose Čikagos vietose

Sausį antrą kartą sugrįžta didžiulio pasise-
kimo sulaukęs Čikagos tarptautinis lėlių fes-
tivalis-bienalė, kuris debiutavo 2015-aisiais 
metais ir tapo puikiu šiuolaikinio lėlininkys-
tės ir teatro meno pristatymu miesto gyven-
tojams ir svečiams. Festivalyje dalyvauja ir 
prie jo rengimo prisideda  The Art Institute 
of Chicago and The Second City, Chicago 
Humanities Festival, Chicago Shakespeare 

Theater, Čikagos kultūros reikalų ir specialių  
renginių departamentas, The Field Museum, 
Links Hall, Šiuolaikinio meno muziejus, 
Teatro ir atlikimo meno studijų programa 
Čikagos universitete ir Čikagos universite-
to Revos ir Davido Loganų meno centras. 

The Cleveland 
Orchestra

Šeštadienį, sausio 21 d., 8:00 v.v. 
Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., 
Chicago, IL 60604
312-294-3040
Kaina: $27-$195

Klivlando orkestras yra vienas iškiliausių 
šalies orkestrų, patenkantis į taip vadinamą 
„Didįjį penketą“, kartu su Niujorko filharmo-
nija, Bostono simfoniniu orkestru, Čikagos 
simfoniniu orkestru ir Filadelfijos orkestru. 
Dabartinis Klivlando orkestro meno vado-
vas ir tarptautinio lygio dirigentas Franzas 
Welser-Möstas parinko du puikius kūri-
nius, atskleidžiančius tikrąjį savo orkestro 

pajėgumą ir universalumą. Lengva ir hu-
moristinė Bethoveno „Aštuntoji simfoni-
ja“ bei romantiška Sibelijaus „Antroji sim-
fonija“ nepaliks abejingo nė vieno klasiki-
nės muzikos gerbėjo.
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Kas? Kur? Kada?Anglų kalbos kursai PLC. Vasario 13 
- gegužės 18 dienomis, kaina - $350. 
Egzaminai lygiui nustatyti vyks vasario 
9 d. Daugiau informacijos ir registracija 
egzaminams (630)257-8787

* * *
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.

Sausio 13-14 dienomis

ROŽINIS UŽ IMIGRANTUS 
IR PABĖGĖLIUS

7:40 v.r.
Renginiai skirti Migracijos savaitei
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Sausio 14 d., Šeštadienį

LIETUVIŠKOS ŠV. MIŠIOS
4:00 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

Sausio 15 d., Sekmadienį

ŠV. MIŠIOS 
9:00 v.r., 11:00 v.r., 6:00 v.v. 
Po 11 val. r. šv. Mišių JAV LB Lemonto apy-
linkės valdyba kviečia visus į PLC Pokylių 
salę paminėti tragiškus Sausio 13-osios 
įvykius ir pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Pasivaišinsime gardžiais sumušti-
niais, pyragėliais ir kava. Laukiame jūsų! 
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

ŠV. MIŠIOS 
10:00 v.r.
Pamine]ėsime 26-ąsias metines tų 14 nar-
suolių, kurie žuvo po sovietų tankais gin-
dami Lietuvos laisvę 1991 metais sausio 
13 dieną.  Eucharistijos šventimą atnašaus 
kun. Gediminas Keršys.  Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti.
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632

ŠV. MIŠIOS 
11:30 v.r.
Pamaldų pabaigoje vyks Sausio 13-osios 
žuvusiųjų ir Klaipėdos krašto išvadavimo 
minėjimas. Organizuoja Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Išeivijoje.
Tėviškės parapija
5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

(LIETUVIŲ K.)
7:00 v.v.
PLC konferencijų salė
14911 127th St., Lemont, IL 60439

AL-ANON  
BENDRIJOS  

SUSIRINKIMAS
7:00 v.r. 
Pasiteirauti galite telefonais: 
630-674-5414 arba 630-267-7065
PLC konferencijų salė
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Sausio 18 d., Trečiadienį

NIDOS DEGUTIENĖS RECEPTŲ 
KNYGOS PRISTATYMAS

6:00 v.v. 
Knygos „A Taste of Israel. From Calssic 
Litvak to Modern Israeli“ (liet. „Izraelio 
skoniai. Šventės ir kasdiena“) pristatyme, 
autorė pasakos apie savo sudarytą žydiš-
kų receptų, kurie dažnai persipina su prieš-
kario Lietuvos kulinariniu paveldu,  kny-
gą bei kelerius gyvenimo Izraelyje metus, 
kuriuos praleido kaip Lietuvos ambasado-
riaus Izraelyje žmona, o taip pat kartu su 
norinčiais pagamins vieną knygoje apra-
šytų desertų. Renginio svečiai turės uni-
kalią galimybę paskanauti keleto skirtin-
gų patiekalų, kuriuos pati knygos autorė 
pagamins vaišėms. 
Moadon Kol Chadash žydų kultūros 
centras
2464 N Clybourn Ave, Chicago, IL 60614

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

(LIETUVIŲ K.)
8:00 v.v.
PLC konferencijų salė
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Sausio 28 d., Šeštadienį

JAUNIMO MIŠIOS
4:00 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

KNYGOS PRISTATYMAS   
5:00 v.v. 
Kunigo dr. Valdo Aušros eilėraščių ir foto-
grafijų knygos/albumo "KELIONĖ: žodžiai ir 
vaizdai" pristatymas. Knygą pristatys ir au-
torių kalbins Vytas Čiuplinskas. Gros Nojus 
Aušra. Bus skaitomos eilės. Bus galima įsi-
gyti knygą. Jums pageidaujant ją autogra-
fuos autorius. Bendravimas, pokalbiai, ku-
klios vaišės. Renginys nemokamas.
Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia
9000 S Menard Ave., Oak Lawn. IL 60453-1525

Sausio 29 d., Semadienį

PRANEŠIMAS „LIETUVOS IR JAV 
RYŠIAI ŠALTOJO KARO METU“

12:00 v.p.p.
Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjunga (ALIAS) ir JAV LB Lemonto apylin-
kės valdyba kviečia visus į  Pokylių salę prie 
kavos puodelio pasiklausyti dr. Roberto 
Vito įdomaus pranešimo „Lietuvos ir JAV 
ryšiai Šaltojo karo metu“.  
PLC Pokylių salė
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Vasario 4 d., Šeštadienį

MARDI GRAS
6:00 v.v. 
„Bičių būrelio“ labdaros vakaras, skirtas lė-
šoms stovyklai „Rakas“ rinkti. Bilietai in-
ternetu rakas.yapsody.com (25 dol.) arba 
prie durų renginio dieną (35 dol.)
PLC
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Vasario 5 d., Sekmadienį

VAIKŲ MIŠIOS
9:00 v.r.
Pal. Jurgio Matulaičio Misija
14911 127th St., Lemont, IL 60439

MUZIKOS, ŠVIESOS IR ŠOKIO 
SPEKTAKLIS „SNIEGO KARALIENĖ“

12:00 v.p.p.
Teatro grupės „Veidai“ d ebiutas. 

Scenari jaus autorė ir režisierė Vaida 
Vaičiulytė. Šviesos ir garso operatorius 
Paulius Dzenis. Bilietų rezervacija tel. 847-
890-2195 arba visose lietuviškose preky-
bos vietose. Kaina $20.
Cutting Hall Performing Arts Center
150 E Wood St, Palatine, IL 60067

Vasario 12 d., Sekmadienį

VAIKŲ MIŠIOS
11:00 v.r.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia 
(Marquette Park)
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ“ 
METINIS PRANEŠIMAS

12:30 v.p.p.
Bus aptariami organizacijos projektai ir 
planai, pristatyta finansinė ataskaita ir 
rodomos skaidrės iš organizacijos remia-
mų centrų gyvenimo Lietuvoje bei JAV vei-
klos. Kviečiami organizacijos nariai, remė-
jai, ir organizacijos siekiais susidomėjusieji.
PLC Didžioji salė
14911 127th St., Lemont, IL 60439

Kovo 4 d., Šeštadienį

ČLM 25-MEČIO POKYLIS
Bilieto kaina – 50 dol. asmeniui. Pokylio 
programa: 5 val. p. p. – šv. Mišios Jaunimo 
centro koplyčioje. 6 val. v. – kokteiliai. 7 
val. v. – meninė programa. 8 val. v. – vaka-
rienė. 9 val. v. – šokiai. Vakaro metu veiks 
baras ir ,,tylusis" aukcionas. Bandoma su-
sisiekti su buvusiais ČLM abiturientais ir 
pranešti apie ČLM-25čio jubiliejaus pokylį 
ir pakviesti visus buvusius mokinius į susi-
tikimą. Jei žinote, kur jie „pasislėpę“, pra-
šome šeštadieniais pranešti Tėvų komite-
tui arba parašykite žinutę Vaidai el. pašto 
adresu realtorvaida@gmail.com
Jaunimo centro Didžioji salė
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Gegužės 6 d., Šeštadienį

LF METINIS SUVAŽIAVIMAS
Jo metu, bus renkami  5 (penki) LF tary-
bos nariai (direktoriai)  trejų metų kaden-
cijai ir 3 (trys) Kontrolės komisijos nariai 
vienerių metų kadencijai. Kandidatų į LF 
tarybą ir Kontrolės komisiją siūlymai pri-
imami iki 2017 m. vasario 15 d. Daugiau 
informacijos rasite LF svetainėje www.lie-
tuviufondas.org arba gausite paskambinę 
tel. 630-257-1616. PLC
14911 127th St., Lemont, IL 60439
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Legendinis žiniuonis ir gydovas, parapsichologas Felicijus

LAUKIU VISU, KURIUOS NERAMINA:

Žmonėms visada buvo smalsu pažvelgti į savo ateitį. Legendinis žiniuonis ir gyduolis Felicijus gali ne tik praskleisti ateitį dengiančią skraistę, 
bet ir apsaugoti nuo pavojų: nuimti „nužiūrėjimą“, užkalbėjimą, giminės prakeiksmą, užkalbėti meilei ir sėkmei.

Felicijui atėjo tūkstančiai padėkos laiškų. Tai tik keletas jų.
Susitikimai su žiniuoniu

ir gydovu, parapsichologu
FELICIJUMI vyks: 

Čikaga
Sausio 21 dieną nuo 10 v.r. iki 4 v.v.
Sausio 22 dieną nuo 10 v.r. iki 2 v.v.

viešbutyje 
„Ramada Plaza Chicago Northshore“

kambaryje „Lakhani Board Room“
Adresas:

1090 S. Milwaukee Ave
Wheeling, IL 60090

INDIVIDUALAUS 
SUSITIKIMO KAINA $50 

Susitikimai vyksta tik eilės tvarka
(be išankstinės registracijos) 

Informacija telefonu (347) 474-0059
(skambinti nuo 10 v.r. iki 4 v.v.)

Kreipiausi pagalbos į žymųjį ži-
niuonį Felicijų ir nė akimirkos dėl 
to nepasigailėjau. Felicijus atliko 
reikiamus ritualus, aš iš jo nusi-
pirkau sėkmę nešančių amuletų 
ir greitai baigėsi visos nesėkmės 
bei nemalonumai mūsų šeimos 
versle. Mes tvirtai atsistojome ant 
kojų ir ketiname plėsti gamybos 
apimtis. Felicijų visada prisimenu 
su didžiausiu dėkingumu.

Borisas M.

Aš atėjau pas Felicijų tam, kad 
išgelbėčiau savo sūnų, kuris tu-
rėjo priklausomybę alkoholiui, 
paliko žmoną, prarado darbą. 
Aš atnešiau tik nuotrauką, nes patį 

sūnų atvesdinti buvo neįmanoma. 
Felicijus buvo mano paskutinė vil-
tis, nes iki tol išbandžiau viską. Ir aš 
neklydau! Felicijaus dėka po sudė-
tingų apeigų sūnus nustojo gerti, 
susigrąžino žmoną, šiuo metu jis 
turi du darbus ir neblogai uždir-
ba. Kas jo nepažinojo anksčiau, net-
gi patikėti negali, jog jis buvo užkie-
tėjęs alkoholikas. Felicijau, ačiū!

Tatjana Briker

Praėjo tik pusė metų nuo to laiko, 
kai kreipiausi į Felicijų dėl savo vers-
lo, kuris vos gyvavo, o dabar norė-
čiau padėkoti. Felicijus atvėrė man 
akis dėl nesėkmių ir papasakojo, 
kaip apsaugoti tiek save, tiek 

verslą nuo pavyduolių bei konku-
rentų. Talismano, kurį ir įsigijau 
apsilankymo pas Felicijų metu, 
niekada nenusiimu. Aš jaučiu jėgą 
ir pasitikėjimą, kuriais jis mane pri-
pildo. Dabar finansiniai sunkumai 
ir konkurentų intrigos aplenkia 
mane iš tolo. Felicijau, dar kartą dė-
koju už pagalbą!

Olegas S. 

Išaugau nekokioje šeimoje – tė-
vas girtuokliavo, nesutarė su mano 
motina, nuolat trūko pinigų. Prisie-
kiau sau, kad niekada netekėsiu. 
Man jau 32-eji, požiūris į viską 
seniai pasikeitė, tačiau asmeninis 
gyvenimas taip ir nesusiklostė. 

Nusprendžiau pagalbos kreiptis pas 
Felicijų. Pažiūrėjęs į savo nuosta-
biąsias kortas, žiniuonis pasakė, jog 
mane lydi vienišumo prakeiksmas. 
Felicijus atliko ritualą, atvėrė man 
„laimės kelią“ ir pamokė, kaip 
naudotis jo amuletais. Iš karto po 
susitikimo su juo aš pajutau tarytum 
kažkokį tai lengvumą, o pasaulis nu-
švito ryškesnėmis spalvomis. O po 
dviejų savaičių atsitiktinai patekau į 
naują kompaniją, kur susipažinau 
su vyriškiu, kuris manęs jau yra 
paprašęs tapti jo žmona. Felicijau, 
ačiū už tai, kad esate, už tai, kad iš 
tiesų suteikiate žmonėms galimybę 
džiaugtis gyvenimu!

Ina

• Užtrauktos nelaimės (nuo 
gimimo, paveldėtos, mirtinos), 
nužiūrėjimas, prakeikimai, 
užkalbėjimai;
• Panikos, nerimo jausmas, 
artėjančios nelaimės nuojauta;
• Deguonies trūkumas, dusulys 
ar apsunkintas oro įkvėpimas, 
gniutulas gerklėje, tankus 
kvėpavimas;

• Silpnumas, vangumas, 
greitai pasireiškiantis 
nuovargis, susikaupimo sutri-
kimas, 
jėgų susilpnėjimas;
• Mirties baimė ar jausmas, 
kad greitai gali atsitikti kažkas 
baisaus;
• Baimė netekti proto ar savi-
tvardos;

• Užmigimo sunkumai, 
nemiga, blogi sapnai, naktiniai 
košmarai;
• Irzlumas ir nepakantumas tam 
tikriems žmonėms;
• Gėdos, įtampos jausmas, 
užsisklendimas, negalėjimas 
atsipalaiduoti;
• Depresija, džiaugsmo ir stimulo 
gyventi praradimas; 

• Visiškos nesėkmės sumanymuo-
se ir darbuose; 
• Pinigų praradimas, 
nesibaigiančios nesėkmės versle; 
• Nesėkmių virtinė asmeniniame 
gyvenime;
• Iš kartos į kartą paveldėtas tra-
giškas likimas (senelė – motina 
– dukra, tėvas – sūnus);
• Vienatvė, draugų neturėjimas, 

nemokėjimas užmegzti kontakto 
su aplinkiniais;
• Alkoholizmas (ypač paveldėtas);
• Sprendžiu seksualines proble-
mas, stresines situacijas (sky-
rybos, neištikimybė, artimųjų 
netektis).
• Laukiu tų, kuriems nesiseka 
rasti savo antrosios pusės, kurie 
svajoja apie vaiką, bet jo neturi.

Save 77% on Omaha Steaks

Try a little 
TENDERNESS®

The Family Gourmet Feast
2 (5 oz.) Filet Mignons
2 (5 oz.) Top Sirloins
2 (4 oz.) Boneless Pork Chops
4 Boneless Chicken Breasts (1 lb. pkg.)
4 (3 oz.) Kielbasa Sausages
4 (4 oz.) Omaha Steaks Burgers
12 oz. pkg. All-Beef Meatballs
4 (3 oz.) Potatoes au Gratin
4 (4 oz.) Caramel Apple Tartlets
Omaha Steaks Seasoning Packet (.33 oz.)

44240VMX | Reg. $215.90

Now Only $4999

PLUS, 4 more 

Kielbasa 
Sausages

FREE!
Limit 2 pkgs. at this price. Your 4 free sausages will be 
sent to each shipping address that includes the Family 
Gourmet Feast 44240. Standard S&H will be added per 

All product, prices and 
sales are subject to Omaha Steaks, Inc. Terms of Use and 
Pricing Policy. Visit omahasteaks.com/terms-of-useOSI  
Expires 1/31/17. ©2016 OCG | 608B120 | Omaha Steaks, Inc.

1-800-793-9412 ask for 44240VMX
www.OmahaSteaks.com/savor43

$15.99 lunch
$20.99 dinner

630 852 6388
1510A 75th Street. Downers Grove, IL 60516

www.sushicityonline.com
Pirmadienis – Ketvirtadienis 11:00am – 9:30pm
Penktadienis 11:00am – 10:30pm

Šeštadienis 12:00 noon – 10:30pm
Sekmadienis 12:00 noon – 9:00pm

•Japonų Restoranas

TIK!

ALL YOU CAN EAT

$10 OFF$10 OFF 15%
OFF

15%
OFF

nuo sumos $60
ir daugiau*

1 alus
NEMOKAMAI

1 alus
NEMOKAMAI

*Not valid with any other offer,
one coupon per party

*Not valid with any other
offer up to 4 people

*Not valid with any other 
offer or specials 

http://omahasteaks.com/great02
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SPRENDIMAS KITAME NUMERYJE

Sudoku galvosūkiai

Galima Negalima Galima

Negalima

Galima

Negalima

SUDOKU NR. 305 ATSAKYMAI

PENKTADIENĮ,  
SAUSIO 13 D.

ŠEŠTADIENĮ, 
SAUSIO 14 D.

SEKMADIENĮ, 
SAUSIO 15 D.

27°/24° F 32°/24° F 36°/30° F
11 m/h 4 m/h 6 m/h

Krituliai: 0% Krituliai: 20%Krituliai: 10%

DEBESUOTA DEBESUOTA DEBESUOTA 

SUDOKU NR. 306

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:  
SAUSIO 16 D. – SAUSIO 22 D.

AVINAS (03.21 – 04.20)
Tai, kad esate prastos nuotaikos, visai ne-

reiškia, kad galite į viską žiūrėti atsainiai. 
Ką privalote padaryti, tą privalote, kad ir 
kaip būtumėt nusiteikęs. Veikite lėtai ir at-
sargiai, daugiau laiko praleiskite vienas, jo-
kiu būdu nesivelkite į ginčus ar diskusijas. 
Savaitės viduryje nesusikoncentruokite ties 
menkaverčiais dalykais ir mažiau plepėkite. 

JAUTIS (04.21 – 05.21)
Savaitės pradžioje gali būti bandy-

mų primesti jums savo nuomonę. 
Nesileiskite! Ši savaitė bus kupina įvai-
riausių šaunių galimybių. Nė vienos ne-
atmeskite neapsvarstęs. Pirmas įspūdis 
gali būti visiškai klaidingas. Skubėti nede-
ra, bet neryžtingumas būtų visiškai pra-
žūtingas. Stenkitės neišsišokti, tada ki-
tiems gal nerūpės, kur esate ir ką veikiate. 

DVYNIAI (05.22 – 06.21) 
Savaitės pradžioje susiklostys aplin-

kybės, iš kurių turėsite daug naudos vė-
liau. Jei veiksite greitai, užsidirbsite pa-
pildomų pinigų. Antroje savaitės pusėje 
galite būti užsipultas ir kažkuo apkaltin-
tas, bet bendradarbiai jus visiškai palai-
kys. Kaip įmanydamas laikykitės pažadų, 
tegu ir neapgalvotų. Jei nesilaikysite duo-
to žodžio, aplinkiniai ims nebepasitikėti 
jumis daug greičiau, nei galėtumėt tikėtis. 

VĖŽYS (06.22 – 07.22) 
Jūsų ekonominė padėtis šiuo metu yra sta-

bili ir pakankamai gera, todėl galite pagal-
voti apie tai, kaip išpildyti ilgai puoselėtą ir 
lig šiol nerealizuotą norą. Tai įgyvendinę ti-
krai pasijusite laimingesnis. Pasinaudokite 
jums siūlomomis galimybėmis ir praplės-
kite savo žinias. Iš to labai greitai imsite 
gauti pelno. Vykite šalin mintis, kad esa-
te nekompetentingas, nesugebėsite ir pa-
našiai. Reikia tik noro ir pasiryžimo.

LIŪTAS (07.23 – 08.23)
Jūs manote, kad verta nesvarstant grieb-

tis naujo pasiūlymo? Deja, kiti to nepri-
ims taip draugiškai. Verta taip pat labai 
gerai pagalvoti, ar tikslinga kovoti dėl po-
puliarumo kolektyve. Problemos dėl svei-
katos savaitės pradžioje neturėtų būti iš-
ties rimtos. Susikaupkite ir itin kruopš-
čiai suplanuokite laiką. Artėja stresi-
nė situacija, ir turite gerai jai pasiruošti. 

MERGELĖ (08.24 – 09.23)
Ši savaitė bus dosni įvairiausių gerų ga-

limybių. Nepraleiskite progos išspręsti pa-
čias didžiąsias problemas, gal net pakeisti 
darbą. Šiomis dienomis jūsų laukia pasku-
tinis pokalbis jums asmeniškai labai svar-
biu reikalu. Neužsibrėžkite didelių dar-
bų, nes kad ir kokį kilnų darbą nudirbtu-
mėte, labai greitai jis bus kitų pamirštas. 
Jūsų gerų norų tikrai niekas neįvertins.

SVARSTYKLĖS (09.24 – 10.23)
Pamėginkite bent kiek suvaldyti savo tem-

peramentą. Lengvabūdiški poelgiai savai-
tės pradžioje reikš sunkias pagirias ir gal-
vos skausmą visą savaitgalį tiek tiesiogine, 
tiek perkeltine prasme. Juo labiau viliojantis 
bus pasiūlymas, tuo atsargesnis turėtumėte 
būti. Ar jūs tikrai tokia stipri asmenybė, kad 
galite susidoroti su bet kuo? Ar tikrai jūsų 
neveikia autoritetingų žmonių spaudimas? 

SKORPIONAS (10.24 – 11.22)
Šią savaitę labai stebėkite jus supan-

čius žmones. Galimas daiktas, kad kaž-
kas yra sumanęs negarbingų dalykų. 
Galimi bandymai suvaržyti jūsų lais-
vą valią, primesti svetimas žaidimo taisy-
kles. Ketvirtadienį apskritai būtų ne pro 
šalį atsipūsti. Tai padėtų atgauti pusiaus-
vyrą. Tik nepraraskite budrumo ir neuž-
mikite ant laurų – yra tik to ir laukiančių. 

ŠAULYS (11.23 – 12.22) 
Puikiai išsisuksite iš nepalankių ar kvailų 

situacijų, o tokių šią savaitę tikriausiai ne-
trūks. Esate vertas aplinkinių susižavėjimo 
ir jums rodomos pagarbos. Neapsigaukite 
– vertins ne jūsų protą, o apsukrumą. Į sa-
vaitės pabaigą šeimos nariai gali inicijuo-
ti pasikeitimus namų ūkyje, dideles fi-
nansines investicijas. Galite patirti stre-
są. Pasistenkite nebūti su žmogumi, ku-
ris jums nemalonus, vienoje patalpoje.

OŽIARAGIS (12.23 – 01.20)
Pirmoje savaitės pusėje visos jūsų min-

tys suksis apie ką tik nori, tik ne apie tai, 
kas iš tiesų jūsų laukia. Trečiadienį ga-
lite supanikuoti visiškai neteisingai in-
terpretuodamas vyresnybės pasisaky-
mą. Pasitikslinkite dar kartą! Jei su kaž-
kuo nesutampa jūsų interesai, reikėtų siek-
ti kompromiso. O gal jūs tiesiog tuos pa-
čius dalykus vadinate skirtingais vardais? 

VANDENIS (01.21 – 02.19)
Ši savaitė jums nepraeis be jaudulio. 

Nepaisant to, pabandykite kiekvieną situ-
aciją itin gerai perprasti ir pajausti tiesiog 
pirštų galiukais. Intuicija šiuo metu yra ge-
riausias jūsų patarėjas. Nesijaudinkite, ne-
galvokite apie mažareikšmius dalykus ir pa-
galiau pasakykite garsiai tai, ką privalote pa-
sakyti. Maloniai nustebsite patyręs, kad tu-
rite kur kas daugiau draugų nei manėte.  

ŽUVYS (02.20 – 03.20)
Šiuo metu būtų gerai išlaikyti perspek-

tyvas, nuosekliai laikytis savo paties tai-
syklių. Turėsite suktis kaip įmanyda-
mas, kad išvengtumėte didelių skylių biu-
džete. Už polinkį į avantiūras ir nuoty-
kius kartais tenka gana brangiai mokė-
ti. Tik nesugalvokite dėl to burnoti ant 
viso pasaulio. Antroje savaitės pusė-
je gali užsimegzti nauja subtili draugystė.
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Vokietijos futbolo rinktinė turi žaisti 
atrankines varžybas su Lietuva. Kiek 
pasitarę, vokiečiai nusprendžia leisti 
žaisti tik vartininką, mat vokiečių 
žaidėjai pavargę po sunkaus sezono, 
geriau jau jie nueis į kokį bariuką ir 
pažiūrės rungtynes per televizorių. 
Tačiau prieš pat rungtynes sugen-
da TV, ir žaidėjams tenka klausytis 
vietinės radijo programos, per kurią 
kartas nuo karto pranešamas rungty-
nių rezultatas. Štai vartininkas įmuša 
pirmąjį įvartį — 1:0. Štai Vokietija 
jau pirmauja 2:0, jau 3:0 … Pirmasis 
kėlinys baigiasi 4:0, vyrai kelia boka-
lus už savo vartininką. Po pertraukos 
šis įmuša dar porą įvarčių. Tačiau 75 
minutę lietuviai sušvelnina — 6:1. 
Skirtumas sparčiai mažėja – 6:2, 6:3, 
6:4... Arbitras prideda laiko... Lie-
tuviai dar spėja sumažinti skirtumą 
iki 6:5, tačiau rungtynės baigiasi, 
Vokietija laimi. 
Po kurio laiko į alubarį įvirsta ir pats 
vartininkas. 
– Kas atsitiko antram kėliny? Kaip tu 
leidai tiems lietuviams šitaip prisivy-
ti? 
– Nepykit, vyrai, 75 minutę gavau 
raudoną kortelę...

***
Faktas: Tavo giminaičiai tavo vestu-
vių laukia labiau nei tu.

– O Jūs tikrai skaičiuojate greičiau 
nei kompiuteris?
– Taip.
– Kiek bus 17 kart 22?
– 100.
– Bet.. juk tai neteisingas atsaky-
mas...
– Svarbu greitas.

***
Niekada nekeršykite niekšams. Tie-
siog būkite laimingi - jie to neištvers.

***
– Dukrele, parodykim svečiams, kaip 
mes mokam mėnesių pavadinimus! 
Na pradedam, sau...? 
– Sis! 
– Va...? 
– Saris! 
– Šaunuolė, šaunuolė! Na, o toliau 
pati! 
– vas! landis! gužė! želis!

***
- Prašom, čia parašiutas, kurį jūs 
užsakėte. 
– Ačiū. O jei jis neišsiskleis? 
– Nieko tokio. Atnešite parašiutą 
atgal. Jam suteikiama vienų metų 
garantija.

***
Mielos moterys, jeigu vyras pasa-
kė, kad kažką sutaisys, tai jis taip ir 
padarys. Nėra reikalo zyzti ir priminti 
jam apie tai kas pusę metų.

Žinutė visiems: „Tai, kad mano gera 
širdis, dar nereiškia, kad negaliu duoti 
į snukį.”

***
Sėdi du gruzinai prie butelio vyno ir 
kalbasi. Vienas pasakoja:
- Žinai, važiuoju aš sau vakar namo, 
ogi žiūriu - ant kelio varlė šokinėja. 
Kažkaip pagailo man jos – dar perva-
žiuos kas – ir paėmiau aš ją į mašiną. 
Galvoju, parvešiu iki namų ir kur nors 
paleisiu. Ar tiki manim?
Draugas susimastęs atsakė:
– Tikiu, tikiu…
– Tai va, parvažiavau namo, pažiū-
rėjau į tą varlę ir pagalvojau, tegu 
gyvens ji mano namuose, bus naminis 
gyvūnas. Ar tiki mani?
– Tikiu, tikiu, – vėl sumurmėjo drau-
gas.
– Taigi parsinešiau ją namo ir paleidau 
ant kilimo, bet vėliau ir vėl jos pagailo 
ir nusprendžiau leisti miegoti lovoje. 
Bet ar tu tikrai tiki manim?
– Aišku, kad tikiu.
– Ir žinai, aš su ta varle sau miegu, 
o ryte pabudęs pamatau šalia savęs 
nuostabaus grožio moterį. Ar gali tuo 
patikėt???
– Jei jau taip sakai, matyt, taip ir 
buvo. Tikiu tavim.
– Na, matai, tu manim tiki, o žmona 
kažkodėl netiki.

Jei vyras įkiša ranką į moters rankinę 
– jis vagis.
Jei moteris įkiša ranką į vyro kišenę – 
tai šeimyninis gyvenimas.

***
- Ar suspėsiu į traukinį, išvykstantį ke-
tvirtą valandą, jei lėksiu per laukus?, 
– klausia turistas valstiečio. 
- Žinoma, – atsako jis. – O jei jus dar 
bulius pamatys, spėsite netgi į trečios 
valandos ekspresą!

***
– Mama, duok sulčių...
– Neduosiu, gerk, ką turi. 
– Mama, na, labai prašau...
– Neduosiu. 
– Mama, juk žinai, kad negaliu grynos 
degtinės gerti.

***
Kartą, kai parėjau namo, žmona mane 
sutiko, vilkėdama nėriniuotus apati-
nius. Ji man ištiesė virvę ir tarė:
– Surišk mane ir daryk viską, ką tik 
nori.
Aš ją surišau ir išvažiavau žvejoti.

***
Du narkomanai kalbasi:
– Klausyk, o ežiukai badosi?
– Nea… Gert – geria, bet nesibado.

***
– Mane vakar klounai sumušė.
– Rimtai?
– Ne, pasakodami anekdotus...
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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. 

Reikalingi profesionalūs mechani-
kai, elektrikai, suvirintojai ir kėbulų 
remontininkai darbui remontuojant 
trokus ir treilerius. Daugiau informa-
cijos (224)578-3010

Reikalingi CDL A klasės tolimųjų rei-
sų vairuotojai darbui su FedEx „hook 
and drop“. 6 dienų darbo savaitė, at-
lyginimas - $1300-$1800 per savaitę. 
Daugiau informacijos (224)578-3010

Nedidelei transporto kompanijai 
reikalingi vairuotojai, owner ope-
rators, trokų ir treilerių mechanikai 
ir jų padėjėjai. Tel. (708)745-1208, 
(708)745-1224

Maža transporto kompanija ieško ow-
ner operators. Tel. (630)310-2089

Ieškome patyrusio CDL vairuoto-
jo. Reisai iš Chicago priemiesčių į 
St. Louis priemiesčius ir atgal. Dažni 
„drop trailer“. Mokame 60-65 ct už 
mylią. Tel. (312)890-6211

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 vie-
tiniams ir Midwest reisams. 5-6 
dienos, penktadieniai visada na-
muose, dry van kroviniai, parkavi-
mas Bolingbrook, IL. Skambinkite 
(847)401-4797, Kęstas

International Day Care Center vaiku-
čių vis daugėja, todėl ieškome dar vie-
nos nuostabios, energingos, atsakin-
gos ir vaikučius mylinčios asistentės 
ar mokytojos. Yra tam tikri reikalavi-
mai. Reikalingas legalumas. Kreiptis: 
internationaldaycenter@gmail.com

Autoservisui Orland Park reikalingi me-
chanikai. 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 darbuotojai. 
Reziumė prašome siųsti adresu repairs.
estimates.etc@gmail.com

Re i k a l i n g a s  e l e k t r i k a s .  Te l . 
(847)341-4559

Property preservation and repair com-
pany is looking for the office help with 
order preparation and processing. 
Experience is preferred, but not ne-
cessary. 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

Reikalingi CDL vairuotojai, ow-
ner-o perators. 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, BENE FITS & 
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 infor-
mation call 1-630-869-1146. Your role 
will be vitally important to keeping our 
practice running smoothly and main-
taining our valued patients in the 
highest level of dental health . As 
you are excited by this opportunity , 
we look forward to hearing from you!

Reikalingi CDL vairuotojai, su patir-
timi arba be patirties, apmokome. 
Reisai į vakarus, 50-55 ct. už mylią. 
Tel. (630)863-0894, (773)799-7405

Reikalingas biuro darbuotojas. 
Mokėti rusų, anglų ir lietuvių kal-
bas. Reikalingi darbo kompiuteriu 
įgūdžiai, komunikabilumas.  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

www.arkaexpress.com
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• CDL vairuotojai 

•Troku savininkai

Nedidelei kompanijai reikalingi:

Tel.(708) 955-2470

Dirbame su Reefers ir Dry vans
Kompanija turi gerus Safety Records

Sąžiningas aptarnavimas

Dirbame su Reefers ir Dry vans
Kompanija turi gerus Safety Records

Sąžiningas aptarnavimas

- atlyginimas 45c-55c

Transporto kompanijai reikalingas

Tel. (708) 759-5930

vairuotojams
recruiterReikalingos moterys namų valymo 

darbams. Tel. (331)431-9498

Reikalingi atsakingi CDL vietiniai vai-
ruotojai. Ilgos valandos, geras atlygi-
nimas. Skambinkite (708)846-4770, 
Alex

Reikalingi patyrę CDL vairuotojai 
vietiniams ir tolimiems reisams. Tel. 
(708)759-5930

K o m p a n i j a i  r e i k a l i n -
gas REK LAMOS AGENTAS. 
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 priims į ko-
mandą darbuotojus. Uždarbis pri-
klauso nuo patirties. Skambinkite 
tel. (847)461-9161

Transporto kompani jai 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 e le i  t rokų  kompani ja i 
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 vairuotojas 
su mažiausiai 3 metų patirtimi vie-
tiniams ir Midwest reisams!! Iki 300 
mylių nuo Čikagos, $0.55-$0.85 už 
mylią. Darbas pradedamas pirma-
dienį (galima ir sekmadienį vaka-
re), baigiamas penktadienį (yra ga-
limybė namo grįžti ir vidury savai-
tės). 2015 metų FREIGHTLINER 
CASCADIA arba senesnis VOLVO 
vilkikas, 10 bėgių mechaninės pa-
varų dėžės, dry van kroviniai, par-
kavimas Bolingbrook. Skambinkite 
(847)401-4797

Reikalingi darbuotojai ukrainietiš-
kame restorane Bolingbrook: virtu-
vės 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 rei-
kalinga manikiūrininkė pilnai darbo 
savaitei. Tel.  (773)307-4742

Perkraustymo kompanijai reikalin-
gas krovikas ne pilnai darbo dienai. Tel. 
(847)652-7518

Reikalingas darbuotojas saidingo 
darbams. Tel: (630)677-2040

Reikalingas pagalbininkas statybose. Tel. 
(708)630-1048, Artūras

Efektyviai ir sąžiningai dirbanti transpor-
to kompanija kviečia prisijungti owner 
operators. Nauja technika, siunčiame 
rate confirmations. Skambinkite tel. 
(630)915-2304.

Reikalingi trokų/treilerių mechanikai su 
savo įrankiais. Apmokamos atostogos, 
šventinės dienos, uniformos, galimas 
viršvalandžių apmokėjimas. Dieninės 
pamainos. Chicago, IL-I55 & Ashland. 
Tel. (630)204-0502

Reikalingas trokų ir treilerių saugumo ins-
pektorius. Apmokome. Būtina turėti ga-
liojantį vairuotojo pažymėjimą. Dieninės 
pamainos. Čikaga. Tel. (630)204-0502

Reikalingi namų remonto darbų meis-
trai. Atlyginimas iki $200 per dieną, pri-
klausomai nuo patirties. Kreiptis telefo-
nu (708)906-3041

Į rusiškos internetinės televizijos kom-
paniją kviečiami jauni, energingi ir ko-
munikabilūs darbuotojai reklaminių 
akcijų pravedimui. Kreiptis telefonu 
+1(888)767-8199

Kompanijai reikalingi vairuoto-
jai išvežioti laikraščius penktadie-
niais. Turėti didelį automobilį. Tel. 
(847)272-9222

Nedidelei kompanijai reikalingi CDL 
vairuotojai - 45c-55c, trokų savinin-
kai. Dirbame su Reefers ir Dry vans. 
Tel. (708)955-2470

Reikalingi CDL vairuotojai, vietiniai vai-
ruotojai ir vilkikų savininkai. Geros dar-
bo sąlygos, apmokamos visos mylios!  
Tel. (773)931-3744

Reikal ingi  C DL vairuoto-
jai ir owner operators. Tel.  
(708)949-0437, (708)307-8993

Logistikos kompanijai reikalinga bil-
ling darbuotoja. Tel. (219)308-8108

Trokų kompanijai reikalingas dispe-
čeris su patirtimi. Prašome skam-
binti tel.  (815)919-5374 arba 
(630)946-4009

Reikalingi siuvėjai/ siuvėjos darbui pil-
nu etatu Čikagos Šiaurės vakarinėje 
dalyje. Geras atlyginimas. Skambinkite 
(773)545-4644, Halina

Kviečiame visus CDL vairuotojus ir ow-
ner operators į mūsų draugišką kom-
paniją.Įvairūs bonusai, nauja techni-
ka, kuro kortelės. Dirbam su dry vans. 
Tel. (773)750-5425

Reikalinga dental assistant pir-
madieniais ir penktadieniais. Tel. 
(312)208-6043

Transporto kompani jai reikalin-
gas recruiter vairuotojams. Tel.  
(708) 759-5930

Reikalingas CDL vairuotojas, 55 centai 
už mylią. Tel. 773-799-5066

Reikalingi darbininkai darbui prie banko 
nusavintų namų. Tel. (630)863-2114

Reikalingi patyrę mechanikai, gara-
žo vadybininko padėjėjas ir trans-
porto kompanijos vadybininkas. Tel. 
(630)962-6102, (630)675-9613
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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 

Masažo
terapija

Infraraudonųjų
spindulių sauna

Giliųjų
audinių
masažas - Rolfing

Loreta Adlys
Tel. 630-747-1716

Hickory Hills

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. Patirtis, vairuoja, rekomendacijos. 
Siūlyti įvairius variantus. Galimi pakei-
timai. Tel. (708)228-7382

Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. Tel. (708)682-5212

Moteris ieško žmonių priežiūros darbo 
pakeitimams. Didelė patirtis, gera an-
glų kalba, vairuoja. Gali išleisti atos-
togų. Tel. (847)401-2772

Ieškau žmonių priežiūros dar-
bo Northwest suburbs. 16 metų 
patirtis, puiki anglų kalba. Tel. 
(224)410-9239

Moteris ieško žmonių, vaikų priežiū-
ros, valymo darbų. Vairuoja, puiki an-
glų kalba. Tel. (630)210-1509

Ieškau žmonių priežiūros darbo. Tel 
(872)218-0098

Moteris keičia žmonių priežiūro-
je savaitgaliais ir pirmadieniais. 
Automobilis, anglų kalba. Tel. 
(773)458-3131

Ieškau žmonių priežiūros darbo. Didelė 
patirtis. Tel (224) 678-3849

Perkraustome. Išvežame šlamštą. 
Tel. (708)275-1306

Padedame įsigyti automobilius auk-
cionuose. Kainos žemesnės nei di-
lerinėse. 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

Instaliuoju parketą,  atnaujinu laiptus. 
Tel. (773)443-0026.

BALTAS DEŠIMTVIETIS LIMUZINAS IR 
JUODAS KETURVIETIS SUV VISOMS 
PROGOMS. TEL. (312)714-7386, 
MARIUS

Elektros darbai, generatorių instalia-
vimas. Tel. (773)988-4303

Pečių instaliavimas, remontas. Tel. 
(630)915-1267

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 dokumentacijos, loggbo-
oks tvarkymas nedidelėms trans-
porto kompanijoms. Dokumentų 
paruošimas „New Entrant” 
ar DOT Safety inspekcijoms. 
Skambinti (630)901-2100

DĖMESIO! Vidaus ir lauko dažy-
mo darbai, naujos statybos, dažy-
mas purškimo būdu (spray pain-
ting), darome viską, kas susiję su 
dažymu - mes specialistai! 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 įranga ir 
pristatymas, rusiški bei amerikietiš-
ki kanalai. Garantuojame profesiona-
lumą ir kokybę. Tel. (847)949-0400, 
(847)809-9666 Jurij

Siūlome poilsį Dominikos Respublikoje, 
Meksikoje, Jamaikoje ir Karibų salo-
se; upiniai ir jūriniai kruizai, kelionės 
ir aviabilietai po visą pasaulį. Mūsų 
kainos žemesnės nei internete. Tel. 
(847)809-0910

Parduodu naują viryklę, supamą fote-
lį. Tel. (708)254-5527

Parduodami minkštieji baldai. Pigiai. 
Tel. (224)565-0829

Parduodamas beveik naujas biliar-
do stalas, 7 pėdų, su visais priedais. 
Kaina $350. Tel. (708)309-3300

Anglų kalbos kursai PLC. Vasario 13 – 
gegužės 18 dienomis, kaina – $350. 
Egzaminai lygiui nustatyti vyks vasa-
rio 9 d. Daugiau informacijos ir regis-
tracija egzaminams (630)257-8787

Gaukite Heating & Air Conditioning 
arba Electrician licenciją tik per 3 
mėnesius. Nedidelis mokestis už 
mokymus, galima atsiskaityti dali-
mis bei kreditine kortele. Mokykla 
yra West Ch icago/Batavia. Tel.  
(630)202-4932 (rusų k.), (630)232-3250 
(anglų k.), www.westchicagohvac.com

Studi juokite JAV! Lankykite 
Intensyvius, Akademinės arba 
Verslo anglų kalbos kursus kom-
piuterinių sistemų institute 
(Computer Systems Institute)! 
CSI turi oficialų leidimą prim-
ti mokytis laikinai atvyku-
sius į šalį asmenis. Mokestis už 
Intensyvius anglų kalbos kur-
sus - tik $1200 už 10 savaičių! 
esl.csinow.edu. Skambinkite 
(888)848-1820.

Maironio lit uanis tinė mokyk la 
kviečia į suaugusiųjų k lasę, pra-
dedantiems mokytis lietuvių kal-
bos. Pamokos vyks šeštadieniais 
nuo 9:30am iki 11:30am Pasaulio 
lietuvių centre. Pirmasis užsiėmi-
mas - 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.

http://royalpetal.com
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Cell: 630-363-8562
O�ce: 630-515-1558

linas60527@yahoo.com
linasm@linasrealty.com

ŽIŪRĖKITE GERIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ TELEVIZIJĄ!

Parduotuvė „Kartina TV Chicago“
+ Įjungiame spartųjį internetą

už YPATINGĄ KAINĄ!

150
KANALŲ

TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA

5523 N MILWAUKEE AVE
CHICAGO, IL 60630

TEL. (847) 816 1644
       (630) 366 1420

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIAIS - ŠEŠTADIENIAIS 10.00- 6.00

SEKMADIENIAIS NEDIRBAME

Didelis HD kokybės 
kanalų pasirinkimas

TV KANALAI
suaugusiems

14 dienų
ARCHYVAS

2000 filmų
VIDEOTEKA

PERŽIŪRA
mobiliuosiuose įrenginiuose

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.

Bartlett. Short sale. 2 aukštų namas. 3 
miegamieji, 2.5 vonios, rūsys. Medinės 
grindys, erdvūs kambariai, nerūdijan-
čio plieno buitinė technika. Kaina 
$245,000. Kaina $208,800. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill Realty 
Group.

Broadview. Banko nusavintas 3 mie-
gamųjų, 1 vonios namas, dalinai įreng-
tas 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 kie-
mas, Hinsdale District 181 mokyklos. 
Kaina $450,000. Skambinti Kęstui,  
(847)401-4797, Goodwill Realty Group.

Country Club Hills. Banko nusavintas 
rančos stiliaus namas. 3 miegamieji, 
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 aukštus 
su vienviečiu garažu. Pirmame aukšte 
yra laminato grindys, atnaujinta virtu-
vė. Kaina $139,500. Skambinti Reginai 
(773)983-4461 REM

Darien. Parduodamas 2 miegamųjų, 2 
vonių butas antram aukšte. Yra skal-
byklė, džiovyklė, vienvietis garažas, 
pastate yra liftas. Labai graži aplinka, 
geras susisiekimas. Kaina $149,900. 
Skambinti Reginai (773)983-4461 REM

Darien. Parduodamas 4 miegamųjų, 2 
vonių, 2.5 garažo namas. Naujai  su-
remontuotas, nauja buitinė techni-
ka, nauja virtuvė su granitiniais stal-
viršiais, didelis, naujai įrengtas rū-
sys, privatus kiemas. Kaina $299,999. 
Skambinti Daivai Jasmantai, tel. 
(773)627-4066

DARIENAS.Parduodamas 4miega-
muju,2 voniu su 2 masinu garazu er-
dvus namas.Visame name yra me-
dlens grindys,virtuveje SS buiti-
ne technika,neseniai pakeisti lan-
gai.Didelis sklypas aptvertas tvo-
ra.Mazi zemes taksai.Prasoma 
kaina $274,900.Skambinti Reginai 
7739834461 REM

Downers Grove. Parduodamas 2 mie-
gamųjų, 1 vonios butas su 1 vieta po-
žeminiame garaže. Antras aukštas, 
laminato grindys, atnaujinta virtuvė 
su granito stalviršiais, bute yra skal-
byklė ir džiovyklė. Maži žemės mo-
kesčiai. Asociacijos mokestis den-
gia visas paslaugas, išskyrus elektrą. 
Kaina $121,900. Skambinti Reginai 
(773)983-4461 REM

Downers Grove. Parduodamas 3 mie-
gamųjų, 2 vonių dupleksas. Yra įreng-
tas rūsys, medinės grindys. Viduje yra 
skalbyklė, džiovyklė. Yra vienvietis ga-
ražas. Geros mokyklos ir patogus susi-
siekimas. 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 stiliaus 
namas (apie 2000 kv. pėdų). 4 mie-
gamieji, 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.

La Grange. Rančos stiliaus namas, 3 
miegamieji, 2 vonios. Namas pilnai at-
naujintas, nauja virtuvė su granitiniais 
stalviršiais, nerūdijančio plieno buitinė 
technika, pusryčių baras, atnaujintos 
vonios, naujos laminato grindys, nauji 
kilimai miegamuosiuose, naujas sto-
gas ir t.t. Kaina $280,000. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.

Lake in the Hills. 3 miegamieji, 1 vo-
nia, vienvietis garažas, pilnai atnaujin-
ta. $167,000. Skambinkite Albinai Van 
Maer, (630)234-2642

Lake in the Hills. Namas su dideliu pri-
vačiu kiemu. 3 miegamieji, 2 vonios, 
dvivietis garažas. Visiškai renovuotas. 
$178,500. Skambinkite Albinai Van 
Maer, (630)234-2642

Lemont. Gražus namas su nauja virtu-
ve, granito stalviršiais, dideliu pagrin-
diniu miegamuoju su sūkurine vonia. 
5 miegamieji, 2.5 vonios, rūsys, dvi-
vietis garažas. Namas pilnai renovuo-
tas. $299,000. (630)234-2642 Albina, 
Bluebird Realty

Lemont. Pasaulio lietuvių centro kon-
dominiumas. Parduodamas 2 miega-
mųjų, 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 miegamųjų, 
1 vonios, ranch stilio namas. Dvieju su 
puse masinu garazas. SS virtuvės prietai-
sai. Mazi zemes taksai, gera vieta, netoli 
labai daug parduotuviu. Kaina $164,900. 
Skambinti Reginai, (773)983-4461 REM

Lisle. 1 miegamojo, 1 vonios erdvus bu-
tas. 1 aukštas, pilnai atnaujintas (vir-
tuvė su granitiniais stalviršiais, nau-
jas kilimas miegamajame, perda-
žytas). Komplekse yra baseinas, te-
niso kortai. Four Lakes subdivision. 
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 mie-
gamųjų, 2 vonių namas su aptvertu 
kiemu. Kaina $164,900. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.
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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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Naperville. Modernus namas netoli 
nuo Naperville centro. 3 miegamie-
ji, 2.5 vonios, dvivietis garažas, pil-
nai įrengtas rūsys su papildomu mie-
gamuoju. 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 namas. 3 
miegamieji, 2 vonios, dvivietis gara-
žas, aukštos lubos svetainėje, židinys, 
granitiniai stalviršiai, puikus kiemas. 
Kaina $225,000. Skambinti Lolitai tel. 
(708)612-8573 arba rašyti el. paštu 
Lolita.rasima@yahoo.com

Orland Park. Parduodamas erdvaus 
išplanavimo namas. 4 miegamieji, 3 
pilnos vonios, rūsys, dvivietis garažas. 
Maždaug 2600 kvadratinių pėdų. Dalis 
namo gali būti atskirta kitai šeimai gy-
venti arba nuomoti.  Arti prie Metra, 
prekybos centro. Skambinti Lolitai tel. 
(708)612-8573 arba rašyti el. paštu 
Lolita.rasima@yahoo.com

Parduodame namą Lemonte. Svetainė, 
valgomasis, gražiai įrengta virtuvė, 3 
miegamieji, 3 vonios, rašomasis kam-
barys, skalbimo kambarys, įrengtas rū-
sys, naujas oro kondicionierius, nau-
ja krosnis (furnace), naujas boileris, 
naujas oro drėkintuvas, elektrosta-
tinis filtras, 2-1/2 garažas, didelė te-
rasa, didelis aptvertas kiemas.  Arti 
parduotuvių, PLC, mokyklų, greitke-
lių. Dėl informacijos skambinkite Indrei 
(630)347-8527, el. paštas- indretiju-
nelis@sbcglobal.net

Pavargote nuomotis? Norite pa-
sodinti savo medį ir jaukiai gyven-
ti? Pagalba “nuo paskolos gavimo iki 
raktų įteikimo”. Nemokamos paslau-
gos 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)2 3 4-2642, 
Albina Van Maer. Bluebird Realty.  
www.bluebirdrealtor.com

Weathon. 2 miegamųjų, 2 vonių pui-
kios būklės kondominiumas. Rami ga-
tvė, iš balkono atsiveria vaizdas į žalią 
pievą. Baseinas, tenoso kortai. Galima 
nuomoti. $110,000. Albina Van Maer, 
(630)234-2642

West Chicago. Parduodamas dide-
lis 3,000 kv. pėdų namas pačiame 
West Chicago Forest draustinyje.  5 
miegamieji, 3.5 vonios, dvivietis ga-
ražas. Atviras, erdvus namo išplana-
vimas. Naujai suremontuotas, nau-
ja virtuvė su granitiniais stalviršiais, 
nauja buitinė technika, naujos vo-
nios, naujai įrengtas rūsys (papildo-
mai 1,000 kv. pėdų), naujai išdažy-
tas. 0.76 akrų žemės su atviru vaiz-
du į draustinį. Derėtis pasiruošęs sa-
vininkas, jau $30,000 nuleista nuo 
pirmines kainos!! Dabartinė kai-
na - tik $354,900. Skambinti Daivai 
Jasmantai, tel. (773)627-4066

Wheaton. 1 miegamojo, 1 vonios bu-
tas. Naujai suremontuota vonia, at-
naujinta virtuvė su granito stalviršiais 
ir nerūdijančio plieno buitine technika. 
1 aukštas. Kaina $90,000. Skambinti 
Kęstui, (847)401-4797, Goodwill 
Realty Group.

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
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(708)668-2999 • Palos Hills

• Antakiai 
• Akių linijos
• Lūpos
• Modeliniai
   moteriški,
   vyriški
   kirpimai
• Plaukų 
  dažymas

Nebrangiai, kokybiškai darau
ilgai išliekantį (TATTOO) makiažą

877 459 0909  Classified  Skelbimai 877 459 0909  Skelbimai  Classified 877 459 0909  Classified  Skelbimai

Brookfield. Išnuomojamas tvarkingas 
kambarys. Tel. (708)268-1131

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

Darien Išnuomojamas 1 mieg., 1vonios 
butas primate aukšte. Papildomai tu-
rite 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 mo-
kate tik už elektrą. Turi išėjimą į lau-
ką. Kaina $1045. Skambinti Reginai, 
(773)983-4461

Downers Grove. Išnuomojamas 
kambarys su atskira vonia. Tel.  
(331)472-9258. Pageidautina grįžtan-
tiems savaitgaliais.

Darien. Išnuomojamas 2 miegamųjų, 
2 vonių erdvus butas. Yra centrinis 
kondicionierius, naujai perdažytas. 
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

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

Nemokamos paslaugos nuomi-
ninkams ir nekiln ojamojo t ur-
to pirkėjams! Galima nuoma su 
išpirkimu. Napervil le,  Darien, 
Downers Grove, Lisle, Westmont, 
Lombard, Willowbrook, Lemont, 
Pla inf ie ld.  Skambint i  Albinai 
630-234-2642. Bluebird Realty.  
www. bluebirdrealtor.com

Naperville. Išnuomojama 3 miegamų-
jų, 2 vonių duplex-ranch. Yra vienvietis 
garažas, dekas. Kaina $1650. Skambinti 
(773)983-4461

Nuomojami erdvūs atostogų namai 
Union Pier, Mičigane. Namas su šil-
domu vidaus baseinu, netoli Mičigano 
ežero paplūdimio. Aktyvaus poilsio 
mėgėjams yra privatūs teniso kortai. 
Patogu išsinuomoti keletui šeimų, 
yra 4 erdvūs miegamieji ir 4 vonios. 
Patogus susisiekimas - tik 1.5 val. nuo 
Čikagos. Ši vila puikiai tiks atšvęsti Jūsų 
šventes arba tiesiog pabėgti nuo kas-
dienybės ir pailsėti. Kaina nuo $395 už 
naktį. Rezervacija tel. (630)202-6867

Orland Park išnuomojamas kambarys. 
Tel. (708)645-6556

ORLAND PARKAS.Isnuomojamas 
2 miegamuju 2 voniu butas su 
viens masinos garazu.Butas pilnai 
atnaujintas,naujos vysnines virtu-
ves spinteles,nauja SS virtuose buti-
ne technika,naujos skalbykle ir dziovy-
kle.Visam bute naujos laminato grin-
dys.Kaina $1500.Skambinti Reginai 
7739834461

Pasaulio Lietuvių centre, 14911 
127th St., Lemont IL 60439 išnuo-
mojamos erdvios biuro patalpos. 
Pasiteirauti skambinkite į PLC raštinę  
(630) 257-8787

Schaumburg. Išnuomojamas 2 mie-
gamųjų, 1.5 vonios taunhausas su 
vienviečiu garažu. Geros mokyklos. 
Geras susisiekimas. Kaina $1,500. Tel. 
(847)845-8320 Birutė

Willowbrook. Išnuomojamas 2 miega-
mųjų, 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

Ieškau JAV pilietės iki 40 m. vedyboms. 
Atsilyginsiu. Tel. (708)833-1625

Klubas „Ir vėl meilė“ padovanos Jums 
laimę. Tel. (773)338-2735

Amerikos pilietis susipažintų su mote-
rimi vedyboms. Tel. (630)670-5903
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www.95freshmarket.com

