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Fiktyvios santuokos atomazga –
finansinis krachas ir areštinės gultas

10 metų nuo Irako
karo pradžios:
ką gero jis davė
Noras tapti legaliu JAV gyventoju Čikagos lietuvį įklampino į tautietės pinkles
Amerikai?
Kamilė NEMEIKAITĖAGUIRRE

Audronė SIMANONYTĖ

Trylika metų Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis Algirdas (vardas ir pavardė redakcijai
žinomi – red. past.) su žmona rūpinosi vaikais, dirbo, stengėsi neįsivelti į bet kokią nusikalstamą
veiklą. Tačiau vos per pusmetį
vyro gyvenimas apvirto aukštyn
kojomis – dėl galimybės tapti
legaliu šalies gyventoju jis prarado ne tik šeimą, beveik penkiasdešimt tūkstančių JAV dolerių,
bet ir tapo tariamos nuotakos
apgavysčių auka. Lietuviui kelis
kartus teko išbandyti ir vietos
areštinių gultus.
Algirdas pats kreipėsi į laikraščio „Amerikos lietuvis“ redakciją
norėdamas, pasak jo, įspėti visus
tam, jog ateityje būtų išvengta
panašių istorijų. „Aš pats esu
apstulbęs, kiek beširdžių apgavikų, garbę praradusių asmenų

mes galime sutikti. Aš nesiruošiu nieko teisi, tuo labiau teisinti
pats savęs, – sakė pašnekovas.
– Tik nepamirškite, vyrai, kokių
būna moterų, tiesiog barakudų,
kurios tik ir naudojasi tuo, jog
visi įstatymai Amerikoje yra palankūs joms.“

Sunkmečio laiku – pakeista
profesija
Algirdas į Jungtines Amerikos
Valstijas atvyko prieš 13 metų,
įsikūrė Čikagos apylinkėse, čia
Nukelta á 19 psl.e

Lietuvių opera Čikagoje laukia pavasario,
premjeros ir žiūrovų palaikymo
Giedrė VENCIUS
Lietuvių operos Čikagoje kolektyvą pagaliau pasiekė džiugi žinia
– atlikėjai, atvykstantys iš Lietuvos
į Gaetano Donizetti operos „Meilės eliksyras“ pastatymą, pagaliau
gavo specialias vizas. Daugelis
pamena, kiek daug nemalonumų, nesklandumų ir materialinių
nuostolių patyrė kolektyvas, kai
prieš pora metų dėl šios problemos reikėjo nukelti premjerinį
spektaklį iš pavasario į rudenį.
Tad, kai pagrindinė problema jau
išspręsta, galima pasmalsauti, ko-

kiomis nuotaikomis 57-tąjį sezoną
pasitinka Lietuvių opera. „Amerikos lietuvis“ kalbina operos valdybos pirmininkę Daivą Guzelytę
Švabienę ir choro vadovę ir dirigentę Jūratę Grabliauskienę.
Nauji nariai - tai šviežias vėjo
gūsis kolektyvui
Kaip ir kiekvienais metais,
po prieš dvejus metus įvykusios
premjeros buvusi valdyba atsistatydino ir buvo išrinkta nauja.
Dabar valdyboje yra šešios narės,
kurių kiekviena atsakinga už savo
veiklos sritį. D. Švabienė vėl buvo

perrinkta valdybos pirmininkės
pareigoms, jos pavaduotoja išrinkta Vytautė Bilevičienė, iždininke –
Lina Puidatė, sekretore – Giedrė
Elekšytė, direktorėmis – Daina
Sabaliauskienė ir Renata Kancleris. Ne tik naujoji valdyba yra pasikeitimas Lietuvių operoje, svarbiausias ir pagrindinis momentas
- iki penkiasdešimt narių išaugęs
choras. „Operos choras pasipildė
naujais nariais. Kolektyvas atjaunėjo. Sutikite, jog ne kiekvieną
paauglį galima priprašyti važiuoti
į repeticijas ar apskritai įtraukti
į tokią veiklą, tačiau būtent šiais
metais sulaukėme jaunų choristų,
moksleivių. Pamaina auga! Chore
dabar dainuoja keletas naujų moterų ir vyrų, tarp kurių - advokatas Robertas Kėželis bei kunigas
Gediminas Keršys, todėl tikime,
kad ir įstatymai ir Dievas – mūsų
pusėje, - nestokojanti humoro
jausmo sako Daiva Švabienė.
-Džiaugiamės, kad operos choreografinę grupę surinko ir šokius
stato profesionalūs choreografai
– Gintaras Grinkevičius ir Vitalija Ivinskis, jiems padeda Aivaras
Nukelta á 7 psl.e

Tuo metu, kai krikščioniškojo pasaulio dėmesys buvo sukoncentruotas į naująjį Romos
katalikų popiežių, JAV beveik
nepastebėtas praslydo invazijos į Iraką jubiliejus. Šių metų
kovo 20 d. suėjo 10 metų, kai
Busho administracijos iniciatyva, oficialiai nepaskelbus karo,
JAV su sąjungininkais įsiveržė į
Iraką ir pradėjo beveik 9 metus
trukusį karą. Praėjus 10 metų
nuo šio karo pradžios, daugelis
stengiasi rasti atsakymus, kam
jis buvo reikalingas ir ką tai davė
Amerikai.
Dabar jau niekam ne paslaptis, kad karas prieš Iraką buvo
pradėtas neteisėtai. Jo šalininkai – daugiausia respublikonų
partijos nariai – dabar uoliai
dirba, kad amerikiečiai apie jį
kuo greičiau užmirštų. Tačiau
šio karo žaizdos dar ilgai kraujuos. Vienintelė jo nauda (jei
apie karo naudą apskritai galima kalbėti), tai pavyzdys šiai
ir ateinančioms JAV administracijoms – prie ko gali privesti
įtakingų politikų kaprizai ir jų
kurstoma karo isterija. Vis tiek
galiausiai kenčia nekalti žmonės
– tiek amerikiečiai, tiek užgrobtų
tautų atstovai.
Prarastos gyvybės
Invazija į Iraką tęsėsi 8 metus
8 mėnesius ir 3 savaites. Oficialiai karas šioje šalyje baigėsi 2011
m. gruodžio 18 d., po ko šalies
valdymas buvo perduotas irakiečiams. Paskutinę 2011 metų dieną, gruodžio 31 d., nustojo galioti
dvišalė JAV ir Irako sutartis dėl
Amerikos karinių pajėgų buvimo
Irake. Ją Irako ministras pirmininkas Nouri al-Maliki paskelbė
„Irako diena“. Tačiau, nežiūrint
karo pabaigos, Irake neribotam
laikui liko dešimtys tūkstančių
JAV karinių konsultantų, gynybos kontraktorių, diplomatų, jų
apsaugininkų ir kito karinio bei
civilinio personalo.
Taip, Irako diktatoriaus Sadamo Huseino nebeliko. Jis buvo
sugautas, teistas ir specialiojo
Nukelta á 25 psl.e
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Atgal į 70-uosius

Ten, kur laikinai persikrausčiau skaitydama Roko Radzevičiaus knygą „Lietuvos roko pionieriai“ (leidykla „Vaga“, 2012 m.)
Dijana GIEDGAUDAITĖ
Tai, ką dabar skaitote, jokiu būdu nepretenduoja į recenzijos statusą. Veikiau – į atvirai emocionalią, sentimentinės pakraipos nuomonę, išsakytą recenziniu ir, kaip juokaudama sako mano
sesuo, sunkiu kaip rokas stiliumi. O profesionalių ar grafomaniškų, esant norui ir net ne pačiam
greičiausiam internetui, jų galima rasti tiek, kiek reikia smalsumui patenkinti. Priklauso nuo to,
kokiai skaitytojų kategorijai save priskiriate – tiems, kurie pirma perskaito knygą ir tik paskui
rašo recenzijas, ar tiems, kurie elgiasi atvirkščiai.
Apie roką nuo Roko
Kas paneigs, kad rašyti apie
roką idealu turinčiam Roko vardą? Kas žino, gal ir tos knygos
nebūtų buvę, jei ne lemtingas
sutapimas. Juk ne veltui sakoma, kad vardas gali nulemti ir
visą žmogaus gyvenimą. Na,
bent jau rašytojas jokiu kitu vardu niekada negalėtų pretenduoti dailiai suraityti tokio autografo – Apie roką nuo Roko.
Susitikimas su autoriumi nebuvo atsitiktinis. Netikiu atsitiktinumais. Atėjau pasiklausyti
„Skylės“. Grupės idėjinio vado,
lyderio, dainų autoriaus Roko
Radzevičiaus neįsivaizdavau
atrodysiančio kitaip – džinsai,
ilgi plaukai, atviras žvilgsnis. Į
pasaulį atėjęs beveik dešimtmečiu vėliau nei Lietuvos pusėn iš
Vakarų pūstelėjęs roko vėjas,
sulaukęs maištingo paauglystės amžiaus priėmė... roko tikėjimą. Į rankas paėmė gitarą,
pradėjo kurti dainas. 9 albumai
su grupe, keletas roko operų,
muzika spektakliams. Šiandien
prie nemenko kūrybinio bagažo
prisidėjo ir knyga.
Teiraujuosi knygos sumanytojo – kodėl studijoms apie šią
muzikos kryptį pasirinko būtent
1965–1980 m. laikotarpį? Patvirtindamas, kad tai, ko gero,
vienas mažiausiai dėl įvairiausių
priežasčių aprašytų laikmečių,
tik sustiprina mano norą sužinoti daugiau. Kai nusistebiu, kodėl
jis, būdamas iš gerokai jaunesnės kartos, domisi ano meto
muzika, Rokas nedaugžodžiauja: „Atsakymą rasite knygoje“.
Ir iš tiesų, tik perskaičius iki
galo 464-ių puslapių storuliukę
– taip simpatiškai pavadintą autoriaus, galėjau suprasti, kodėl
gimė sumanymas užsiimti, pasak jo, roko archeologija. Roko,
kuris bendravardžiui Rokui
buvo „labiau idėja nei forma,
labiau gyvenimo būdas nei mados klyksmas, labiau dvasinė, o
ne muzikinė sąvoka“ (p. 9).
Naudodamasi susitikimu tete-a tete taip lengvai nepasiduodu.
– Na, pasakykite ką nors tokio, ko knygoje nėra, – bandau
išpešti. Deja, mūsų diskusijai,
kad ir geranoriškai užsimezgusiai, nelemta vystytis. Autografo laukiančiųjų kiaurai nugarą
veriantys žvilgsniai priverčia
neužlaikyti eilės.

(Vis dėlto jau gerokai vėliau
man pavyko rasti tai, ko knygoje
nėra. Skaitykite toliau.)
Apie kliošinius džinsus, Liuksemburgo radiją ir... gimusius
21-ame amžiuje
Pritariu autoriui, kad knyga
pirmiausia turėtų būti įdomi
tiems, kurie brendo septintame-aštuntame dešimtmetyje.
Mano galva, dar ir tiems, kurie
genetiškai perėmė to laikmečio dvasią. Ir visiems kitiems,
kurie iki šiol klausosi TIKROS
muzikos, gimusios talentingo
jaunuolio galvoje, o ne kompiuterinių programų dėka. Jei esate iš tų, kurie nepasidavė Rytų
išminčiai nekaupti senų daiktų
ir sugebėjo išsaugoti retų vinilo plokštelių kolekcijas, tuomet
įdomu bus ir jums.
Originalia forma atgaivintais
prisiminimais, net neabejoju,
kad susidomės ir tie, kurie, įpusėję penktą ar net šeštą dešimtį, vis dar nešioja ilgus plaukus
bei, rizikuodami būti apšaukti
seniena (atgyvena, antikvaru ir
t.t.), drįsta užsitempti platėjančius džinsus. Ir ne tik tada, kai
niekas nemato. Knygoje minimi
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laikai, beje, vadinti kliošiniais.
Mano ausiai tai skamba beveik
muzikaliai!
– Ei, atsiliepkite, hipių anūkai.
Ar žinote, kad geriausia dovana
jūsų seneliui tai ne vilnonės kojinės, o Roko knyga!
O gal priklausote tai amžiaus
grupei, kuri pamena vėlyvus vakarus prie radijo imtuvų? Kai
iki pat galo būdavo ištraukiamos antenos, kad per tam tikrų
institucijų trukdžius „Radio
Luxembourg“ bangomis pasklistų sovietuose netoleruotina
muzika... Be išimties visi autoriaus kalbinti pašnekovai prisimena tuos laikus. Taigi knyga,
mano nuomone, savo turiniu
būtų patraukli visa tai „atgaminantiems“ atmintyje bei žinantiems, kad Woodstock tai ne
tik miestelių, esančių dvylikoje
JAV valstijų, pavadinimas.
Istorinis, autentiškų pokalbių
bei interviu rinkinys – tikra vertybė melomanui, kuriam pavadinimai „Kertukai“, „Antanėliai“, „Gintarėliai“, „Eglutės“,
„Aisčiai“, „Dainiai“, „Bočiai“,
„Aitvarai“ ir t.t. sako kažką
Nukelta á 9 psl.e

MINTYS IŠ REDAKCIJOS

„Misis lietuvė
Čikagoje 2013“:
klaviatūrų
tarškėjimo metas
Kamilė NEMEIKAITĖ-AGUIRRE
Kai pirmą kartą iš veiklių, sąmoningų ir kūrybingų asmenų sulaukiau žinutės ir prašymo JAV lietuvių bendruomenei pranešti
apie organizuojamą labdaros projektą „Misis lietuvė Čikagoje
2013“, patyliukais žavėjausi tautiečių energija bei pasiryžimu imtis
tooookios misijos. Drąsu, galvojau. Ar atsiras pakankamai dalyvių?
Ar sėkmingai pavyks išsinuomoti salę? Surinkti į krūvą įdomiausius
Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose kuriančius menininkus?
Skoningai pademonstruoti jų darbus? Ar pasiseks prikaustyti žiūrovų
dėmesį viso renginio metu? Galų gale, ar bus užpildytos visos salės
vietos? Ir dar gausybė gal, į kuriuos atsakymai paaiškės jau po labdaringo projekto balandžio 13 dieną.
Tuo tarpu dabar žiūrim, ką turim. Ogi, net keturiolika puikių moterų,
kurios ryžosi prisidėti prie šios gražios idėjos įgyvendinimo. Drąsių
moterų, pasiruošusių atlaikyti komentarų laviną, šūsnį skersai
skrodžiančių žvilgsnių, kikenimų, kvailų, įžeidžiančių vertinimų,
vienas už kitą gudresnių ir žodžių netaupančių „grožio ekspertų“
armiją.
Kalbu netuščiai. Savo plunksnos aštrumą, t.y. kompiuterio
klaviatūros patvarumą, bandančių tautiečių gentis savo pastabomis
užvertė vos tik „Amerikos lietuvis“ socialiniame tinklalapyje „Facebook“ įkėlė pirmąją dalyvių nuotrauką. Ir prasidėjo. Buvo konstatuotas ir kai kurių dalyvių žvairumas, ir pamatuotas kojų ilgis, ir aptartas
amžiaus limitas, ir įvertintas stiliaus pojūtis, pasigirdo net palyginimų
su stručiais bei bebrais.
Komentatorių puota, kuri palaipsniui vietomis peraugo į tarpusavio santykių aiškinimąsi, tęsėsi. Vienai poniai, itin aršiai kritikavusiai
dalyves, buvo pasiūlyta „pačiai pažiūrėti į savo šlykštų snukį veidrodyje“, kitai patarta „savo perdegintą kūną saugoti nuo saulės
spindulių“, trečia, pamiršusi paties renginio idėją, puolė pliekti
„debilus tautiečius“ ir garsiai džiūgavo gyvenanti valstijoje, kurioje
mažai lietuvių.
Žinoma, buvo ir gražių komentarų, kuriuose – džiaugiamasi
drąsiomis lietuvaitėmis, linkima sėkmės.
Tačiau šį kartą aš apie tariamus grožio ekspertus. Žmones, patogiai
pasislėpusius už kompiuterių monitorių ir atsainiai besimėtančius
šlykščiomis, įžeidžiamomis frazėmis. Sutinku, pasakėte savo
nuomonę. Visi turi teisę į tai.
Tačiau nepamirškite – tuo metu, kai jūsų pagiežą, įtūžį įprasmina
kompiuterio klaviatūros klavišai, kai kas dešimt minučių tikrinate, ar
dar kas nors feisbuke pritarė jūsų išsakytoms mintims, kai visa savo
esybe įsitraukiate į betikslę komentatorių puotą, šio projekto dalyvės
galbūt mokosi taisyklingos laikysenos, grakštaus vaikščiojimo, matuojasi puikiausias sukneles, rengiasi naujų pažinčių ir pozityvių
emocijų patirčiai, drąsiai repetuoja būsimus pasirodymus.
Štai taip. Komentatorių puota tęsiasi. Klaviatūros taukši, žavios
moterys grakščiai ruošiasi. Ir ne puotos dalyviai, o būtent tas keturioliktukas dar ilgai savyje nešiosis slaptą pasididžiavimą – „Aš tai
padariau. Įrodžiau sau tai, ką norėjau“ – bei pozityvius įspūdžius.
O kas liks komentatoriams? Ta pati kėdė, ta pati klaviatūra, tas pats
mentalitetas – piktinuosi bet kuo ir viskuo.
Pabaigai. Netrukus mūsų tinklalapyje www.alietuvis.us startuos
balsavimas, kurio nugalėtojai atiteks „Amerikos lietuvio“ simpatijų“
titulas. Artimiausiu metu pateiksime išsamesnės informacijos, tačiau
jau dabar norėčiau paskelbti, kuriuo numeriu pasirodys kiekviena
renginio dalyvė (numeriukai buvo ištraukti atsitiktine tvarka).
1. Inga Gudavičiūtė
2. Indrė Petrauskaitė
3. Redita Nakvošaitė
4. Jolita Vilimienė
5. Kristina Monkel
6. Diana Mark
7. Lina Jašinskienė
8. Evelina Kazlaučiūnienė
9. Aušra Jasaitė-Paulauskas
10. Vilma Jarulienė
11. Aurelija Žukauskienė
12. Reda Januškevičienė
13. Viktorija Cerničenko
14. Auksė Stuokaitė
Jau visai netrukus paskelbsime apie balsavimo pradžią. O tuo
tarpu – artėjančių Velykų proga – norėčiau palinkėti santarvės,
tolerancijos, taktiškumo bei mokėjimo pasidžiaugti gražiomis iniciatyvomis.
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TRUMPAI APIE VISKĄ

2013-ųjų kovas

Albinas HOFFMAN
Amerikoje gydytojų dėka du
pacientai pasveiko turėję mirtiną ŽIV virusą. Tai dar nereiškia, kad visi sergantieji bus išgydyti. Pradžia padaryta. Tai viltį
žadanti gera žinia gydant ŽIV
ligas (ne žolelėmis). Kaip į tai
atsilieps žolelių gerbėjai?
Lietuvoje. Išlaikiau iki šiol
praeitų metų gruodžio 17 d.
lrytas.lt paskelbtą žinutę apie
10 parlamentarų, susibūrusių
į grupę „Už ištikimybę priesaikai“. Susibūrimas sveikintinas.
Pagal jų duotą priesaiką negalėčiau tvirtinti, kad susibūrusieji
gerbtų savo organizacijos vardą.
Pirmiausiai šių dalyvių viešas
gyvenimas ir elgesys neturėtų
būti linksniuojami spaudoje,
teismuose nei policijos įstaigose. Turiu mintyje seimūną Naglį
Puteikį. Tikiu, kad Puteikiui bus
parodytos durys.
Kas užstos „nuskriaustą“ Paleckiuką? Prezidentė išbraukė
jį iš apdovanotojų sąrašo. Atsilygindamas jis bandys „tėkšti“
gautą medalį į prezidentūros
grindinį. Įdomu, ką jis nori tuo
savo elgesiu pagąsdinti? Kas jį
apgins, kai jo senelis, tautos išdavikas, seniai jau miręs? Gal
Kremlius?
Reikia iš dalies sutikti, išklausius pasisakymus, jog Justas
Paleckis nemažai gero padarė
Lietuvai jos okupacijos metais.
Tie jo nuopelnai nepadengia
padarytų tautai nusikaltimų.
Priminsiu, kad Justas Paleckis daug metų prieš okupaciją
buvo dažnas svečias sovietų
pasiuntinybėje Kaune, įgijęs
jų pasitikėjimą, tapo įrankiu
sovietų užmačių vykdymui.
Todėl jam buvo sudarytos sąlygos apsilankyti Maskvoje,
įsitikinti sovietine „pažanga“,
pamatyti patį „drg. Staliną“ ir,
žinoma, jam paploti. Žinant
tų laikų stalinizmą, sovietinės
vizos būdavo išduodamos tik
visiškai patikimiems asmenims. Jam sutinkant su visais
stalinizmo reikalavimais, nevadinti jo tautos išdaviku būtų
nusikaltimas.
Premjeras po eitynių – demonstracijų Vilniuje Gedimino
prospektu tikina, jog visiems
reikia laikytis įstatymų, užmiršdamas, kad ir valdžia privalo jų
laikytis bei tarnauti tautai, o ne
atvirkščiai, ir kad leidimas piliečiams demonstruoti privalo
būti suteikiamas. Aišku, jog
demonstracijų metu išsišokėliai privalo būti tramdomi nenaudojant policijos brutalumo.
Nesmerkime demonstrantų už

jų patriotiškumą, reikalaujant:
„Lietuva – lietuviams“. Kaip
Lietuvos piliečiai jie turi teisę
išreikšti savo nuomonę. Tą užtikrina Konstitucija. Tą privalo
užtikrinti ir valdžia.
Ar mums reikia per Vasario
16-ąją ir Kovo 11-ąją skelbti
pasauliui apie iškovotą nepriklausomybę? Garsiausiai Lietuvą garsina lietuviškasis kriminalinis elementas. Gaila, kad
lietuviškas protas vietoje gerovės naudojamas nusikaltimų
vykdymui. Pasaulis tikriausiai
galvoja, ar verta buvo Lietuvai
vėl tapti nepriklausomai.
Ką gero dėl tautos auklėjimo
padarė Lietuvos „demokratinė“ valdžia per 23 nepriklausomybės metus? Kiek ir kokių
pastangų dėjo bažnyčių tarnai
ir mokymo įstaigos? Kiek gero
padarė pati tauta?
Dviguba pilietybė. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis
Teismas tarė (patinka mums ar
ne), kad: dviguba pilietybė įmanoma tik referendumu pakeitus Konstitucijos 12 straipsnį.
Referendumui pravesti užtenka vieno ketvirtadalio Seimo narių sutikimo, t.y. 36 seimūnų. Ar sugebėsime netrukdydami veiksniams siekti šio
tikslo? Ar padėsime jiems? Juk
mes – lietuviai.
JAV LB privalės spaudoje ir
tinklalapyje nurodyti veiklos
gaires, o mes, palaikydami JAV
LB, privalėsime jas vykdyti. Tik
vieningai veikiant referendumo
sėkmė bus užtikrinta. Praeityje dėtos pastangos su įvairiai aiškinamais Konstitucijos
straipsniais įstatymu įteisinti
dvigubą pilietybę, neišstudijavus 12 straipsnio, tik suskaldė
tautą. Ateityje bet kokių tautos
skaldymų privalome vengti, nes
mes per maža tauta ir galime
patys save susinaikinti.
Aš, žmogus be titulų, išstudijavęs Konstitucijos 12 straipsnį, supratau ir turėjau drąsos
išreikšti savo nuomonę, rašydamas 2011 m. spalio mėn.,
kad esu tiktai už referendumą.
Užtat buvau spaudoje ir telefoniniais skambučiais iškoneveiktas, „linčiuotas“, bet išlikęs
gyvas. Jeigu būčiau buvęs „nulinčiuotas“, ar būčiau šiandieną
atgaivintas? Nemanau. Gal paminklas man būtų pastatytas?
Nemanau, nes aš neturiu titulų. Ar nebuvo mano atžvilgiu
pažeista nekaltumo prielaida
(prezumpcija)?
Dabartinė PLB pirmininkė
taip pat buvo spaudoje „talžoma“ po pokalbio su prezidente
pareiškusi savo nuomonę. Ar
ir čia nepažeista nekaltumo
prielaida?
Dėmesio verti ne tik mano,
bet ir p. Radžiūno (AL, 45/601,
11 psl.) straipsniai, kuriuose
kartojama, kad referendumu
siekiant dvigubos pilietybės
įteisinimo reikės visiems sąžiningai pasišventus daug dirbti.
Turintieji dabartiniu metu dvigubą pilietybę nuo šio sunkaus
darbo neatleidžiami. Dirbti visi
privalome bendrai. Ar sugebės

JAV LB suvienyti bendram darbui visus išeivius ir įsikūrusius
„judėjimus“ bei „komitetus“
vienam bendram darbui, remiantis Rabbi Hillel (rabino
Hillel‘o) pasakymu: „Jeigu ne
mes, tai kas? Jeigu ne dabar, tai
kada?“ (šį rabino pasakymą paėmiau iš p. Eugenijaus Misiūno
straipsnio AL, nr. 11/672.)
Ar sugebėtų save išsikėlę
„vadų-vadukai“ paklusti JAV
LB vadovavimui? Vienybėje ir
vadovavime negali būti vietos
asmeniškumams. Ar sugebėsime susivienyti ir parodyti savo
vertę?
Deja, iki šiol JAV LB vadovybė pilietybės klausimu nesugeba net pasirodyti Amerikos lietuvių spaudoje. Juk
„Amerikos lietuvis“ taip pat
lietuviškas. Tokia veikla man
nesuprantama. Ar JAV LB pareigūnai renkami tik dėl vardo? Nepastebint LB veiklos,
susidaro visokie „judėjimai“
ir „komitetai“, kurių pasekmė
– daugialypis atstovavimas.
LB vadovybė turėtų stengtis
tokiems „kūriniams“ užbėgti
už akių ir juos sustabdyti. Kuo
daugiau turėsime visokių komitetų, judėjimų ir pan. draugijų,
tuo mes, kaip tauta, liksime
labiau susiskaldę. Neteko iki
šiol girdėti apie „judėjimams“
ir „komitetams“ rinkimų būdu
suteiktų įgaliojimų – užtat jie
yra beverčiai. Ar sugebės JAV
LB veiksniai atsakyti į šiuos
mano priekaištus?
Ar spaudos skiltyse turėsime
pakantumo liautis šmeižti nepatinkamus ir kitaip mąstančius asmenis ir, užuot kurstę
nesantaiką, paklusti JAV LB
vadovavimui, dirbti bendrą
darbą, referendumu pakeisti
Konstitucijos 12 straipsnį, išsaugojant Lietuvos pilietybę
priėmus kitos šalies pilietybę? Nors ir nepatinka, bet KT
sprendimą privalome gerbti.
Nebūkime nevykėliai, gerbkime vieni kitų nuomones,
nesivadovaukime vien tik savo
siauraregyste, nenaikinkime,
ką galime išlaikyti, kad ateities kartos apie mus ir jiems
paliktą palikimą turėtų tik gerą
nuomonę.
Atsiliepdami į AL 2013 m.
vasario 28 d. išspausdintą Birutės Karalienės šauksmą didinti
skaitytojų skaičių, ar paklausėme vieni kitų, kokias pastangas
dedame šiam kilniam tikslui
siekti? Jokių? Kodėl ne? Atsakysiu: į tokias skelbiamas mintis nekreipiama dėmesio – kol
mano kaimynas yra laikraščio
prenumeratorius.
Spaudos draudimo metais
slaptas, lietuviškai spausdintas žodis, žandarų gaudomas,
ėjo iš rankų į rankas, o sugautieji buvo teisiami ir tremiami.
Spaudos platinimui buvo aukojamasi. Dabar spauda aukojasi,
nes tam spausdintam žodžiui
liko mažai pagarbos.
Neužmirškime, jog: „Be spaudos neliks kalbos, o be kalbos
nebeliks tautos“.
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Su šv. Velykomis!
Lai Velykų rytas kiekvienam dovanoja džiaugsmo ir vilties,
o pavasaris atgaivina jėgas ir įkvėpimą dirbti kartu vardan
mus vienijančio tikslo.
JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

KOMENTARAs iš LIETUVOS

Žodis „tolerancija“ praranda savo prasmę?
Skaitau Lietuvos spaudą – „Respublikos“ laikraštį ir norėčiau kai
ką pakomentuoti „Amerikos lietuvio“ skaitytojams. Štai publikacija:
„Briuselis varu varo nuo žemės“. Mes visi žinome, kad Lietuva, jos
žmonės per amžių amžius buvo žemdirbių tauta. Bet ar ilgai taip
bus. ES siūlo sumažinti žemdirbiams išmokas net iki 30 proc., jeigu
jie apsodins visą savo plotą žemės ūkio kultūromis. Maisto pasaulyje ir taip pagaminama daug mažiau, nei jo reikia. Ką jie daro? Taip
elgiasi, kad mažiau maisto būtų? Veikiausiai tai yra susiję su spekuliacija, kad atsirastų dar didesnis maisto deficitas, pakiltų kainos
ir kažkas iš to labai uždirbtų. Atsirado net naujas terminas „sofos
ūkininkai“. ES juos ir sukūrė, mokėdami ne už tai, kad jie gamintų,
o už tai, kad NEGAMINTŲ.
Kita antraštė: „Garliavos šturmo atgarsiai netyla“. Priminsiu, jog
prof. Landsbergis aiškiai pasakė, kad mergaitė buvo ATIMTA, bet
NE PAIMTA. Dabar Seimo komisijai generalinis prokuroras nenori
parodyti mergaitės paėmimo vaizdo įrašo, nes ten aiškiai matytųsi,
ar kalta N. Venckienė. Seimo komisija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad pateiktų tuos įrašus iki balandžio 2 d. Dabar susimąstyti
priverčia kitas klausimas. Seimas balsavo taip: už – 74, susilaikė –
4, prieš – nebuvo. Vadinasi, iš viso balsavo 78 parlamentarai. Mes
žinome, kad jų yra net 141, tai kyla klausimas, kur buvo visi kiti?
Tai kodėl mes tokius pinigus už jų išlaikymą mokame? Jeigu būtų
referendumas, tikrai ne mažiau nei 85 proc. piliečių pasisakytų už
seimūnų skaičiaus sumažinimą per pusę, užtektų 71. Bet jie net girdėti tautos nuomonės nenori, jie paprasčiausiai ją IGNORUOJA.
Runkelių (pagal juos) nuomonė jiems neįdomi!.. Dar viena antraštė:
„Žmonės, motyvuojami tik pinigais, niekada nesukurs nieko didingo. Neuždegs dvasios“. Šioje publikacijoje rašoma: „Mes pasiilgome
to „Žalgirio“, kuris sovietiniais laikais kovojo ne dėl automobilio
paskyros ir ne dėl trijų kambarių buto. Buvo žvalus, patriotiškas,
jaunas. Pasiruošęs už Lietuvą duoti „į kaulus“.
Nors ir traumuotas ar net su įskilusiais kaulais mokėjo savo kova
užkrėsti visus. Visą Lietuvą, prislopintą, bet gal gyvesnę nei dabar.
Jei nebus kovinės dvasios, nebus ir tikrojo „Žalgirio“. Tik eilinis
komercinis krepšinio klubas“. Toliau atsiverčiau tikrai patriotinį
straipsnį „Ką reiškia žodis „Lietuva“. Pastraipoje „Lietuvos valstybė“ aktorius Rimantas Bagdzevičius teigia: „Tai tokia graži, pasimetusi karvutė nešienaujamoje, neprižiūrėtoje pievoje, kur ir kiečiai
auga, ir sultingos žolės kuokšteliai. Pasidžiaukime – karvutė nepririšta, tik, deja, aptverta spygliuotomis vielomis. Valstybingumą, ačiū
Dieve, Lietuva dar turi, kitaip tariant, pieną dar duoda, bet mūsų
karvutės akyse – ašaros ir neviltis. Sakoma, kad viso pasaulio karvių
akys yra liūdnos, bet taip gali sakyti tik tie, kurie nežvelgė dorai lietuviškai karvutei į akis. Siūlau JAV lietuvių bendruomenes atidžiau
pasižiūrėti šiai karvutei į akis, kitaip galime mūsų mylimą karvutę
su laiku ir prarasti. Norėdami, kad ta karvutė išbristų iš nevilties,
drąsiau traukime į dienos šviesą tuos, kurie kalti dėl jos ašarų“.
Pastraipoje „Lietuvos Seimas“ rašoma, kad Seime yra paprasčiausiai per daug žmonių, kad straipsnio autorius yra aktorius ir žino,
ką tai reiškia, kai scenoje yra per daug žmonių: „Kyla triukšmas,
aktoriams atsiranda galimybė „atleisti vadžias“, slapstytis vieniems
už kitų nugarų, vieni kitiems trukdyti, net ne noromis, o sėdintieji
salėje (mūsų atveju – per TV) mato tik nesuprantamą chaotišką
garsų ir judesių marmalynę... Paskutinėje pastraipoje „Tolerancija
Lietuvoje“ rašoma, kad žodį „tolerancija“ galutinai ir labai netolerantiškai uzurpavo, o visas kitas taurias ir gražias prasmes šis žodis
prarado. O kur tolerancija beglobiams vaikams? Tolerancija bado
neatsiginantiems verslininkams? Tolerancija susirasti darbo ir pragyventi gimtojoje šalyje neišgalintiems jaunuoliams? Tolerancija
jokių specialių pritaikymų neturinčiame mieste gyvenantiems neįgaliesiems. Jau supratome – seksualinėms mažumoms tolerancijos
niekada nebus gana, jiems šis žodis – būdas piktdžiugiškai pašokdinti valstybę.
Su pagarba – Gediminas Kairys, Lietuva

laiškas redakcijai

Labas, mielas „Amerikos lietuvi“!
Laukiu tavęs kiekvieną savaitgalį, esu ištikima skaitytoja nuo
2005 metų. Perku bet kurioje laikraščio pristatymo vietoje. Perku
ir siunčiu draugams, neturintiems galimybės nusipirkti.
Puikūs, „Amerikos lietuvi“, tavo globėjai, gerbiu, nes pati palaikau rinkimuose Metų žmogų. Pritariu savo mintimis ir žodžiais:
„Kol žemaitis bus, AL nepražus“. Bet ir tau, „Amerikos lietuvi“,
reikia pasitempti ir gražėti. Kad mes tave labiau mylėtume, būk
mūsų labui tvarkingesnis, patogesnis. Kad neišbarstytum savo
lapų, susek juos, taip ir mums bus namuose patogiau skaitant, ir
šiukšlių mažiau, nes straipsnių perkėlimai išsisklaido.
Tai tiek šiandien.
B. Birškutė, Downers Grove
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KAS? KUR? KADA?
Atšaukiamas Vilijos Kerelytės koncertas, kuris
turėjo įvykti balandžio 5 d.
Moterų gildija švenčia 45-ąjį
jubiliejų
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildija švenčia
savo 45-ąjį jubiliejų. Šiai datai
pažymėti šeštadienį, balandžio
6 dieną, 1 val. po pietų Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL) vyks labdaros renginys. Bus
vaišės. Gros akordeonistas Bronius Mūras.
Dėl detalesnės informacijos ir
registracijos skambinti Birutei
Zalatorius tel. 708-788-2781.
***
Filmas apie amerikietį lakūną
Penktadienį, balandžio 12 dieną, 7 val. vakaro Baleko lietuvių
kultūros muziejuje bus rodomas
filmas „The Spirit of St. Louis“.
Tai Billy Wilder biografinis filmas
apie amerikietį lakūną Charles
Lindbergh, kuris 1927 m. su vienviečiu lėktuvu, pavadintu „The
Spirit of St. Louis“, perskrido
Atlanto vandenyną ir nusileido
Paryžiuje. Tarp Ch. Lindbergh
pasitinkančiųjų buvo ir lietuvis
lakūnas Steponas Darius. Šis filmas padės geriau suprasti, kaip
lietuviai lakūnai Steponas Darius
ir Stasys Girėnas ruošėsi skrydžiui ir kokios buvo to laikmečio
lėktuvų galimybės.
Filmas anglų kalba. Įėjimas:
$5; muziejaus nariams – nemokamai.
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga. Telefonas pasiteirauti: 773-582-6500. Muziejaus
internetinė svetainė: www.balzekasmuseum.org.
This project is partially supported by Grants from the Illinois
Arts Council and the ECPC.
***
Kviečiame į ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą
Š.m. balandžio 21 d. 12.30 p.p.
PLC Lemonte, Fondo salėje vyks
JAV LB Lemonto apylinkes ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
***
Organizuojama kelionė į Lietuvių operos premjerą
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija (Marquette Park) organizuoja autobusą balandžio 28 d.
vykti į Lietuvių operos premjerą
„Meilės eliksyras“. Daugiau informacijos paskambinus tel. 773776-4600 Audrai.
***
Brighton Park’o bažnyčios
šventinis tvarkaraštis
Brighton Park’o Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčios (2745 W. 44th St., Chicago, IL) šventinis tvarkaraštis.
Ketvirtadienį, kovo 28 d., 6:30
val. v. Paskutinės vakarienės Šv.
Mišios bus laikomos trimis kalbomis (angliškai, lietuviškai ir
ispaniškai). Šv. Mišias atnašaus
klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir
kun. Armando Morales.
Didįjį penktadienį, kovo 29 d.,
12:00 val. p.p. Kristaus Kančios
pamaldas lietuviškai laikys kun.
Gediminas Keršys.
Šventąjį šeštadienį, kovo 30
d., 8:00 val. v. Velyknakčio Šv.

Mišios bus laikomos trimis kalbomis (angliškai, lietuviškai ir
ispaniškai). Šv. Mišias atnašaus
klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir
kun. Armando Morales.
Velykų sekmadienį, kovo 31 d.,
10:00 val. r. Kristaus Prisikėlimo
Šv. Mišias lietuviškai atnašaus
kun. Gediminas Keršys.
***
IV JAV lietuvių katalikų
sielovados konferencija
Balandžio 12–13 d. vyks IV
JAV lietuvių katalikų sielovados
konferencija „Jėzaus Kristaus
pašaukti (Rom 1:6); Pasauliečių
vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje“. Penktadienį 7 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 W.
127th Street, Lemont, IL) – taize: maldos, giesmės, meditacija
ir agapė.
Šeštadienį nuo 9 val. r. iki 4:30
val.p.p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont,
IL) konferencija: paskaitos, pranešimai, diskusijos, patirčių pasidalijimai. 5 val.p.p. šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. Vietų
skaičius ribotas, todėl išankstinė
registracija yra privaloma. Visi
kviečiami registruotis iki balandžio 1 d.
Kviečia Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas. Konferencijos
informacija ir registracija – Pal.
Matulaičio misijos raštinėje (el.
paštas: matulaitismission@sbcglobal. net; tel. 630-257-5613).
***
Švęskime Kristaus mirtį ir
prisikėlimą
Pasirengimo, šventosios savaitės ir Velykų tridienio pamaldų
tvarka Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje (Marquette
Park) 6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, Illinois.
Kovo 28 d., Didįjį ketvirtadienį,
6:00 v.v. – Paskutinė vakarienė,
Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios
(lietuvių ir anglų k.).
Iki 10:00 v.v. – švč. Eucharistijos
garbinimas – Adoracija.
Kovo 29 d., Didįjį penktadienį, 6:00 v.p.p. – Kristaus kančia,
Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir
šv. Komunija (lietuvių k.).
Kovo 30 d., Didįjį šeštadienį,
VELYKNAKTIS.
6:00 v.v. – Velykų nakties budėjimas, Prisikėlimo Vigilijos
šv. Mišios (lietuvių ir anglų
k.).Velykinių valgių/krepšelių
palaiminimas.
Kovo 31 d., Velykų sekmadienį, 7:00 v.r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos su procesija ir
šv. Mišios.
9:30 v.r. – šv. Mišios anglų kalba.
11:00 v.r. – Kristaus Prisikėlimo
dienos šv. Mišios.
***
Susitikimas su buvusia
„Draugo“ redaktore
Š.m. balandžio 6 d. 3 val. p. p.
kviečiame į Čiurlionio galeriją
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60467),
kur vyks popietė „Šešeri metai
„Drauge“. Popietėje dalyvaus

buvusi „Draugo“ redaktorė dr.
Dalia Cidzikaitė.
Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu Laimai Apanavičienei laimaa@hotmail.com arba
tel. 708- 296-3192. Vaišės – suneštinės. Šiuo klausimu prašome
kreiptis į Ramunę Kubiliūtę el.
paštu: rkkubilius@yahoo.com.
***
Didžiosios savaitės velykinės
pamaldos Ziono evangelikų
liuteronų bažnyčioje
03 28 – Maundy Thursday – Žaliasis ketvirtadienis
6:00 pm Holy Communion
Worship Service.
03 29 – Good Friday – Didysis
penktadienis
11:00 am – 12:00 noon Zion
Lutheran’s First Annual Easter
Egg Coloring Event!
Velykinių kiaušinių dažymas
vaikams – organizuoja parapijos
sekmadieninė mokyklėlė. Prašome užsiregistruoti.
4:30 pm lietuviškos Didžiojo
penktadienio pamaldos su Komunija.
6:00 pm Tenebrae – Service of
Darkness.
03 30 – Saturday – šeštadienis.
10:30 am Easter Egg Hunt for
Sunday School and Preschool
Pupils.
Velykinių kiaušinių ieškojimas
ir žaidimai „Spindulėlio“ ir parapijos vaikams.
03 31 – Easter Sunday – Velykų
prisikėlimo sekmadienis.
8:00 am Easter Resurrection
Joint Service with Holy Communion; Choir and soloist singing.
9:30–12:00 Easter Breakfeast –
Velykiniai pusryčiai.
10:30 am lietuviškos šventinės
Velykų pamaldos su šv. Komunija.

Sekmadienio pamàstymai
Visi žino Krikšto rūbų spalvą – balta. Kūdikėliai kartais aprengiami dar iš močiutės laikų per kartas perduota Krikšto suknele,
vaikelius aprengia net eilute su varlyte, suknele – kaip pirmajai
Komunijai. Kai krikštijami suaugę, šventiški rūbai apgaubiami
balta skraiste ar apsiaustėliu. Į šalį padėta eilinė sena apranga
vaizduoja paliktą siauresnę galvoseną, žmonių smerkimą, nevykusį
bendravimo būdą, pavydą, perdėtą pyktį, godumą. Balti drabužiai
reiškia nuplautą ir sąmoningesnę sąžinę, kasdienį gyvenimo būdą,
atspindintį Kristaus šviesą – mokymą. Senovėje krikštytieji baltą
rūbą nešiojo nuo Velyknakčio iki Atvelykio – lotyniškai „baltasis
sekmadienis“. Balta apranga ir krikščioniška gyvensena šviečia
aplinkiniams.
Visos keturios Evangelijos atpasakoja Prisikėlimą ir apibūdina
dviem vaizdiniais – tuščias kapas ir atpažintas sutiktasis Jėzus
Kristus. Gali atrodyti savotiška, kad ilgus metus Jėzų pažinoję po
mirties ir prisikėlimo iš karto jo neatpažįsta. Pirmoji liudininkė
Marija Magdalietė ir kiti sutinka gyvąjį Kristų tik tada, kai širdis
pasiruošusi matyti ir tikėti. „Palaiminti įtikėję nematę“, sako Šventasis Raštas, kalbėdamas apie ateities kartas ir apie tuometinius
pirmuosius Jėzaus sekėjus. Tikėjimas prisikėlusiu Kristumi perduodamas iš kartos į kartą, iš liudininkų naujai tikintiems.
Kaip tik šį tikėjimą visi velykinių pamaldų dalyviai išpažįsta ir atnaujina, kartodami Krikšto pažadus, įsipareigojimą. Su degančiomis žvakutėmis rankose taria „Tikiu“ su visa Bažnyčia. Žvakutės,
uždegtos nuo velykinės žvakės, vaizduojančios Kristų – pasaulio
šviesą. Bažnytinių apeigų apranga – balta, kaip ir mėgstamos lelijos ar kiti puošmenys, balta skraistė ant kryžiaus, tyras, naujai
pašventintas švęstas vanduo, skardūs varpai, džiaugsmingos giesmės. Krikščionys – Prisikėlimo žmonės, savo viltis dėdami į Kristų
Dievo dešinėje, ateisiantį pasaulį gelbėti ir švenčiamą Eucharistija
(Mišiomis) – Dievą su mumis, mūsų labui. „Mylėkite vienas kitą,
sako Kristus, kaip aš jus mylėjau.“
Dalyvaujantys Velyknakčio (vėlai šeštadienį) liturgijoje girdi
devynis skaitinius, dalyvauja žiburių, Krikšto apeigose. Velykų
ryto ir vakaro pamaldose skirtingi skaitiniai. Esame įpratę atnešti
šventiškai laiminamą krepšelį su margučiais, kepiniais, duona ir
kitais valgiais. Senais laikais žmonės namų krosniai parnešdavo
ir ugnį, kuria šventoriuje buvo uždegta didžioji velykinė žvakė –
Kristaus simbolis. Po ilgosios gavėnios vėl džiaugsmingai giedame
Prisikėlimo Aleliuja.

Skaitiniai: Apaštalų darbai 10.34a,37-43; Psalmė 118; Kolosiečiams 3.1-4 arba 1 Korintiečiams 5.6b-8; Jono 20.1-9.
Antanas Saulaitis SJ
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KAS NAUJO ČIKAGOJE
IR JOS APYLINKĖSE?
ILINOJUS
Senatorius ragina
energinių gėrimų
gamintojus keisti
reklamas

Lietuvių kilmės JAV senatorius Richard Durbin, atstovaujantis Ilinojaus valstijai, ragina
tokių energinių gėrimų kaip
„Red Bull“ gamintojus keisti savo reklamas ir neagituoti
paauglių gerti šiuos pavojingus
sveikatai gėrimus.
Išgėrus tris ar daugiau buteliukų šių gėrimų, pradeda greičiau
arba neritmiškai plakti širdis,
apima nerimas, ima trūkti oro,
atsiranda traukuliai. Northwestern Memorial ligoninėje dirbantis gydytojas David Zich teigia savo praktikoje matęs labai
daug paauglių, kurie buvo atgabenti į ligoninę su šiais simptomais ir manė, kad jie miršta,
tačiau iš tikrųjų jie tebuvo padauginę energinių gėrimų.
Senatorius R. Durbin surengė specialią spaudos konferenciją, kurioje pranešė nusiuntęs
raginimus trims didžiausiems
energinių gėrimų gamintojams
liautis reklamuoti gėrimus paaugliams.

ČIKAGA
Čikagai liepta grąžinti
šešis milijonus dolerių už
sniego valymą

Čikagos miestui liepta grąžinti šešis milijonus dolerių federalinei valdžiai už daugiau nei
prieš dešimtmetį vykusį sniego
valymą. 1999 ir 2000 metais Čikagoje siautė didžiulės pūgos ir
miestas prašė federalinės agentūros, padedančios nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių,
pagalbos valant sniegą O’Hare
ir Midway oro uostuose.
Ši pagalba buvo suteikta, tačiau dabar JAV apygardos teisėjas Charles Norgle pateikė
teismo sprendimą, kuriame teigiama, jog teismas nemano, kad
oro linijos, būdamos didžiulės
korporacijos, gali būti laikomos
nuo stichinių nelaimių nukentėjusiomis aukomis. Todėl valdžios pinigai, išmokėti Čikagos
miestui už sniego valymą oro
uostuose, turi būti grąžinti.

Pavojingiausiuose miesto
rajonuose padaugėjo
pėsčių policininkų

Čikagos miesto policijos viršininkas Garry McCarthy nusprendė paskirti daugiau policininkų budėti pavojingiausiuose
miesto rajonuose. Šie pareigūnai budės ne automobiliuose, o
vaikščios gatvėmis pėsčiomis.
Pėstieji patruliai – tai policininkai, kurie yra neseniai baigę
Policijos akademiją. Šiuo metu
miesto gatvėse patruliuoja 24
pėstieji policininkai, kurie baigė
šešių mėnesių mokslus Policijos
akademijoje ir dvylikos savaičių
praktinį pasiruošimą. Policijos
viršininkas teigia manąs, kad
pėstieji patruliai padės sustab-

dyti miestą apėmusią ir vis kylančią smurto bangą.

Išsiskyrė dviejų žinomų
advokatų keliai

Du geriausiai Čikagoje žinomi
advokatai, dirbę vienoje firmoje, nusprendė eiti skirtingais
keliais. Nuo 1984 metų vienoje
firmoje dirbę Edward Genson
ir Terence Gillespie nutraukė
partnerystę. Genson teigia, kad
firma turėjo būti atnaujinta ją
perstruktūrizuojant, nes būdami partneriai advokatai teisme
negalėjo atstovauti dviem atsakovams, jie turėjo ginti vieną ir
tą patį atsakovą.
Genson buvo R&B dainininko R. Kelly, kuris buvo išteisintas vaikų pornografijos byloje,
advokatas. Jis taip pat gynė
buvusį Ilinojaus gubernatorių
George Ryan, tačiau nesėkmingai. Gillespie atstovavo buvusio
Čikagos mero Richard Daley
sūnėnui Richard Vanecko, kuris buvo kaltinamas netyčine
žmogžudyste.

Kelyje žuvusios moters
šeimai teismas skyrė 8
milijonus dolerių

Cook apskrities teismo prisiekusiųjų žiuri nusprendė priteisti
294-ajame kelyje žuvusios moters šeimai aštuonis milijonus
dolerių kompensaciją. Trisdešimt šešerių Stacey McHale
2010 metais žuvo greitkelyje,
kai ją, išlipusią pažiūrėti nuleistos automobilio padangos,
kliudė pro šalį važiavęs sunkvežimis. Vairuotojas dirbo „Transfreight Kiswani Trucking“ kompanijai, kuri ir turės žuvusiosios
šeimai sumokėti daugiamilijoninę kompensaciją.
S. McHale buvo dviejų vaikų
motina. Vaikais šiuo metu rūpinasi jos vyras ir vaikų tėvas
Steven McHaley. Jam teisme
atstovavo „Corboy & Demetrio“ advokatų kontora.

Mokiniai protestuoja
prieš mokyklų uždarymą

Pereitą pirmadienį pagrindinėje Čikagos miesto aikštėje
Daley Plaza protestavo kai kurių Čikagos vidurinių mokyklų
mokiniai.
Čikagos miesto meras Rahm
Emanuel nusprendė uždaryti
apie penkiasdešimt Čikagos
mokyklų, nes, jo nuomone, jose
mokiniai negauna adekvataus
išsilavinimo. Tačiau mokyklų
mokiniai, jų tėvai ir mokytojai
yra pasipiktinę tokiu sprendimu, nes uždaromų mokyklų
mokiniai bus priversti eiti į kitas mokyklas per itin pavojingus
miesto rajonus, kuriuose siautėja nusikaltėlių gaujos. Čikaga yra pagarsėjusi visoje šalyje
savo gaujomis ir niekuo nekaltų vaikų bei paauglių mirtimis
gatvėse, žaidimų aikštelėse ir
parkuose.
Mokyklas buvo nuspręsta
uždaryti dėl didžiulio trūkumo mokyklų biudžete. Be to,
teigiama, kad šiose mokyklose
mokosi nepakankamas mokinių

skaičius ir mokyklos nesuteikia
jiems reikiamo išsilavinimo, nes
besimokančiųjų pažymių rodikliai yra vieni blogiausių.

Iš oro uosto į ligoninę
nugabenti devyni žmonės

Devyni asmenys pasijuto blogai ir buvo nugabenti iš O’Hare
oro uosto į Čikagos ligoninę.
Visi devyni žmonės priklausė
turistinei grupei, kuri turėjo
skristi į Kopenhagą. Grupė neišskrido. Kiti grupėje buvę asmenys taip pat buvo patikrinti
ligoninėje. Įvykis tiriamas.

Metro stotelėje peilio
dūriu sužeistas žmogus

Pereitą pirmadienį Raudonojo
maršruto metro stotelėje North
ir Clayborn gatvių sankryžoje
peilio dūriu buvo sužeistas traukinio laukęs 35 metų vyriškis.
Sužeistasis buvo nugabentas į
Illinois Masonic ligoninę, kur jo
būklė buvo stabilizuota. Policija
įvykį tiria.

Sūnus nužudė tėvą, nes
nenorėjo tvarkyti rūsio

Kennedy Park rajone gyvenęs ir Aviacijos departamente
apsaugos darbuotoju dirbęs
48 metų Kenneth Jason buvo
nužudytas savo namuose. Vyrą
nužudė jo paties dvidešimt ketverių sūnus Mason Kenneth.
Nužudymo priežastis – sūnus
supykęs ant tėvo, kad šis liepęs
jam tvarkyti rūsį, o jis nenorėjęs
to daryti.
Tokį paaiškinimą policijai pateikė pats žudikas. Jis teigė apie
trečią valandą nakties pagriebęs
peilį ir nudūręs savo tėvą, kuris
tuo metu sėdėjo ant sofos. Peilio dūriai sužalojo vyriškio veidą ir galvą. Jason bandė gintis,
tačiau sūnus parbloškė jį ant
grindų, užsėdo ant nugaros ir
puolė smaugti. Tėvas išsivadavo,
tačiau neilgam. Grumtynes pamatę namiškiai iškvietė policiją.
Nukentėjusysis buvo nugabentas į ligoninę, kur konstatuota
jo mirtis. Sūnus buvo suimtas.
Atvykus policijai, jis tebeturėjo
peilį rankoje.

Čikagos repo atlikėjai
vaidins Šekspyro
tragedijoje

Čikagoje gimusiems ir augusiems garsiems repo muzikos
atlikėjams „Q Brothers“ teks
vaidinti Čikagos Šekspyro teatre. Čia bus rodomas spektaklis
„Othello: The Remix“ pagal
Šekspyro tragediją „Otelas“.
Šis netradicinis spektaklis bus
rodomas iki balandžio 28 dienos. Spektaklio trukmė – 1 val.
50 min. Bilietų kainos nuo 20
iki 35 dolerių. Šekspyro teatras
įsikūręs Čikagos „Navy Pier“.
Daugiau informacijos teikiama
internetinėje svetainėje adresu
chicagoshakes.com.

Policija ieško Loyola
universiteto studentės

Čikagos policija ieško be žinios dingusios dvidešimt trejų

metų Loyola universiteto studentės Ankitos Patel. Mergina
dingo pereitų metų gruodžio
24 dieną. Ji gyveno 4500-ajame
South Sawyer Avenue gatvės
bloke. Nuo Kalėdų jos niekas
nematė. Mergina yra indų kilmės, smulki, juodais plaukais.
Turintieji informacijos raginami
pranešti policijai.

DEERFIELD
Gaples institutas pateikė
sveikos mitybos pavyzdį

Deerfield priemiestyje įsikūręs Gaples institutas, kuris skatina sveiką mitybą ir natūralias
strategijas medicinos priežiūroje, pateikė sveikos mitybos pavyzdį. Anot instituto vykdomojo
direktoriaus gydytojo Stephen
Devries, itin sveikai maitinasi
Viduržemio jūros šalių gyventojai. Pagal juos pusryčiams
reikėtų suvalgyti indelį graikiško jogurto su mėlynėmis arba
braškėmis ir šaukštu medaus
arba „English muffin“ stiliaus
bandelę su vienu šaukštu migdolų sviesto ir puodelį mėlynių
ar braškių bei išgerti puodelį
vandens arba pusę puodelio
sulčių bei vieną puodelį kavos
arba arbatos.
Priešpiečiams galima suvalgyti vieną obuolį, apelsiną arba
kriaušę. Pietums siūloma špinatų ir kale salotos su įvairiomis
ryškių spalvų daržovėmis bei
balzaminiu salotų užpilu ir graikiniais riešutais, feta sūriu bei
vištos krūtinėle, galima suvalgyti riekelę duonos, išgerti stiklinę
vandens su citrinos riekele.
Pavakariams galima suvalgyti
saujelę migdolų, išgerti žalios
arbatos. Vakarienei siūloma valgyti keptos lašišos, ketvirtį puodelio quinoa košės su rozmarinu ir pušų riešutais, kepintų
kalafioro, brokolių ir morkų bei
špinatų ir kale salotų. Galima išgerti taurę vyno arba vandens su
citrina. Desertui tinka suvalgyti
kokį nors šviežią vaisių.

GLENVIEW
Forume bus kalbama
apie heroino pavojus

Glenview viešojoje bibliotekoje kovo 28 dieną 19 val. vyks
forumas, kurio metu apie heroino pavojus kalbės P. J. Newberg. Pranešėjos duktė pradėjo
vartoti heroiną būdama šešio-
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likos. Šiuo metu ji yra aštuoniolikmetė ir atlieka bausmę
kalėjime. P. J. Newberg pradėjo
rengti forumus, norėdama padėti žmonėms, nieko nežinantiems apie narkotikus, apsisaugoti nuo šio nuodo ir apsaugoti
savo vaikus.
Pati Newberg kadaise buvo
alkoholikė, tačiau nuo šios priklausomybės yra laisva jau dvidešimt ketverius metus. Mirčių
nuo heroino perdozavimo nuo
2007 iki 2011 metų Ilinojaus
valstijos Lake apskrityje padaugėjo 115 procentų, Will apskrityje – 100 procentų, o McHenry
apskrityje – 50 procentų.

NAPERVILLE
Miestelyje skamba nauji
varpai

Naperville mieste esančioje
Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčioje nuo šeštadienio skambės
nauji varpai. Parapija restauravo du senus varpus bei įsigijo
vieną naują, sveriantį tūkstantį
svarų. Už senųjų varpų restauravimą sumokėjo dvi senos parapijietės – seserys Cecelia ir
Magdalen Hatch.

WOODSTOCK
Suimtas penkias moteris
išprievartavęs vyras

Policija suėmė Woodstock
mieste gyvenantį 44 metų Charles Oliver, kuris kaltinamas savo
namuose išprievartavęs penkias
moteris, su kuriomis susipažino
internetu per „Craiglist“.
Policija mano, kad aukų buvo
ir daugiau, todėl prašo apie tai
ką nors žinančius pranešti. Nusikaltėlis veikė nuo 2011 metų
lapkričio iki dabar. Dar 1995
metais Oliver buvo baustas dėl
buvusios draugės užpuolimo.

WAUKEGAN
Suimtas paauglį
pervažiavęs jaunuolis

Waukegan priemiestyje pereitą savaitę buvo suimtas aštuoniolikmetis Mario Garcia, kuris
savo automobiliu pervažiavo
septyniolikmetį Jose Pimental.
Avarija įvyko Martin Luther
King Drive gatvėje, į rytus nuo
Waukegan Road.
Waukegan policija teigia, kad
avarija įvyko todėl, kad M. Garcia dalyvavo vadinamose „drag
race“ lenktynėse, kurios yra
draudžiamos. Žuvusysis buvo
Waukegan vidurinės mokyklos
mokinys.
Pagal „Chicago Tribune“ parengė
Karilė Vaitkutė

vertimø biuras
Vertëja Karilë Vaitkutë

Notarizuoti dokumentø vertimai
Notaro paslaugos

Verèiame ið anglø, lietuviø ir rusø kalbø gimimo ir mirties
liudijimus, santuokos ir iðtuokos liudijimus, diplomus ir jø
priedus, pasus, natûralizacijos liudijimus, þalias korteles
ir visus kitus dokumentus bei ávairius tekstus.

Daugiau nei deðimties metø patirtis.
Patogios darbo valandos.
Kreipkitës bet kada – dienos metu, vakarais ar
savaitgaliais.

708-785-8080 cell
708-839-9070 fax
Dokumentus ir tekstus vertimams galima siøsti
faksu, elektroniniu ar paprastu paðtu (adresai
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Lietuvos nepriklausomybės ir Lietuvos
valstybės atkūrimo dienas iškilmingai
paminėjo Beverly Shores lietuviai
Beverly Shores lietuvių klubo valdyba 2013 m. kovo mėn.
17 dieną sukvietė Michigano
ežero pakrantės lietuvius į Šv.
Onos bažnyčią paminėti Lietuvos nepriklausomybės ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienas.
Į bažnyčią, kurioje kas trečią
mėnesio sekmadienį tėvas Antanas Gražulis, SJ atnašauja šv.
Mišias. Ši bažnytėlė yra tarp
miškais apaugusių kopų Beverly
Shores miestelyje. Po šv. Mišių
Beverly Shores lietuvių klubo
valdybos pirmininkas Jonas
Vaznelis pradėjo minėjimą, pakviesdamas sugiedoti Amerikos
ir Lietuvos himnus. Žuvusieji už

Lietuvos laisvę buvo pagerbti
tylos minute, o dr. Kazys Ambrozaitis , lydimas Lietuvių klubo sekretorės Rūtos Sidabrienės, uždegė atminimo žvakę.
Po to Rūta perskaitė Lietuvos
Nepriklausomybės Akto tekstą.
Šiai progai labai tiko Bernardo
Brazdžionio eilėraštis „Tautų
viešpats“, kurias perskaitė Diana Johns.
R. Sidabrienė trumpai pristatė šventės svečią – Lietuvos generalinį konsulą Čikagoje Marijų Gudyną. Konsulas pasveikino
Beverly Shores lietuvių klubą,
visus susirinkusius bei padėkojo
už kvietimą dalyvauti šventėje

ir galimybę susipažinti su dar
viena lietuviška salele. Svečias
priminė, kad šiemet švenčiame
Dariaus ir Girėno tarpatlantinio skrydžio 80-metį, išreikšdamas norą aplankyti Lituanicos
parką, kuris lietuvių iniciatyva
ir lėšomis įkurtas įamžinant šį
legendinį skrydį. Generalinis
konsulas kalbėjo ir apie Lietuvos pasiekimus Europoje bei
pasaulyje, taip pat pažymėjo,
kad Lietuva intensyviai ruošiasi
pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.
Šventę tęsė tautinių šokių
mergaičių grupė „Lietuvos
vyčiai“, vadovaujama Lidijos

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas su šeima ir Indianos lietuviais Lituanicos parke Beverly Shores, IN

„Lietuvos vyčių“ šokėjos

Ringienes. Susirinkusiuosius
šokėjos pradžiugino „Kepurine“, „Vidury pievelės“, „Barboryte“, „Malūnėliu“ ir nepamirštamu „Klumpelių“ šokiu.
Grupės pasirodymui negailėta
gausių plojimų.
Pirmininkas J. Vaznelis padėkojo konsului M. Gudynui ir jo
šeimai, šokėjoms bei jų vadovei
L. Ringienei, svečiams ir klubo

Šventę pradėjo Lietuvių klubo pirmininkas J. Vaznelis

nariams, atvykusiems į šventę, o
minėjimo pabaigai pakvietė visus padainuoti „Lietuva brangi“
ir „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, pasivaišinti prie gausaus
vaišių stalo.
Rūta Sidabrienė, Beverly Shores
lietuvių klubo sekretorė

Minėjimo proga susirinkusiuosius pasveikino ir kalbą pasakė generalinis
konsulas M. Gudynas
Kęstučio Sidabro nuotr.

Kas yra Taizé ir kaip tarti šį žodį?
IV lietuvių sielovados konferencija Lemonte prasidės giesmių ir maldos vakaru

Balandžio 12–13 d. Lemonte
vyks IV JAV lietuvių sielovados
konferencija. Į konferenciją,
vyksiančią Ateitininkų namuose, kviečiami lietuvių katalikų
parapijose bei misijose pastoracinį darbą dirbantys ir sielovados klausimais besirūpinantys tautiečiai. Jau užsiregistravo dalyviai iš Čikagos apylinkių
ir iš toliau – Detroit, New York,
Philadelphia bei kitur gyvenantys. Tai bus darbo konferencija,
kurios metu vyks paskaitos, pašnekesiai, taip pat bus gvildenamos aktualios temos, dalijamasi patirtimi ir mintimis apie
ateitį. Į konferenciją kviečia
prelatas Edmundas Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams. Daugiau
informacijos apie konferenciją galima gauti kreipiantis į
Pal. Jurgio Matulaičio misijos
raštinę tel. 630-257-5613 arba
el. paštu matulaitismission@
sbcglobal.net.
Sielovados konferencija prasidės Taizé vakaru penktadienį, balandžio 12 d., Pal. J.
Matulaičio misijoje. Pradžia 7
v.v. Į vakarą yra kviečiami visi,
ne tik konferencijos dalyviai.
Kartais yra klausiama, kas yra
„Taizé“ ir kaip tas žodis ta-

riamas? Taizé (prancūziškas
žodis, tariamas „tai zeh“) yra
laikas, skirtas giesmėms, maldai ir tylai. Taizé tradicijos paplitusios visame pasaulyje ir
yra ypač mėgstamos tikinčios
jaunuomenės. Giesmėms šiam
vakarui atlikti buvo gautos autorinės teisės iš Taizé religinės
bendruomenės, įsteigtos po II
pasaulinio karo. Jos pavadinimas kilo iš kaimelio tokiu pat
pavadinimu Prancūzijoje. Visi
kviečiami pasinaudoti proga ir
patirti Taizé maldų bei giesmių
paprastumą, melodingumą,
pajusti susitaikymo su Dievu
dvasią. Balandžio 12 d. vakarą
koordinuos ir jame dalyvaus
viešnia iš Cleveland – „Exultate“ choro ilgametė vadovė,
muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Vakare taip pat dalyvaus
instrumentalistai bei kantoriai.
Jis baigsis agape.
IV konferencijos tema – „Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom
1:6), pasauliečio vaidmuo bažnyčios pastoracijoje“. Šeštadienį konferencijos pagrindinė
ryto kalbėtoja bus St. John’s
Seminary (Brighton, MA)
dėstytoja prof. dr. Aldona Lingertaitienė. Savo pranešime,
pavadintame „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje: pašaukimas

į šventumą“, ji aptars kelią į
šventumą ir pavyzdžiais iš Vatikano II dokumentų parodys ir
primins, kad visi katalikai per
krikštą yra kviečiami į šventumą. Šeštadienį po pietų vyks
kelios sesijos. Dr. A. Lingertaitienė kalbės tema „Evangelizacija: lengva ar sunku?“, o
muzikė iš Cleveland R. Čyvaitė-Kliorienė kalbės tema „Kas
gieda giesmes – tas dvigubai
meldžiasi“. Antroje konferencijos dalyje vyks pokalbis tema
„Mūsų ateitis“. Jo metu bus
svarstoma, kaip tikintys žiūri į
ateitį. Tai labai tinka šiais Tikėjimo metais. Pokalbio metu bus
pristatyti pasiūlymai ir skirta
laiko diskusijoms.
I sielovados konferencija
buvo surengta Philadelphijoje
(2007 m.), II – Čikagoje (2008
m.), o III vyko Bostone (2009
m.). Pirmojoje konferencijoje
savo įžanginiame žodyje prelatas Putrimas dalyviams sakė:
„Konferencijos tikslas yra atsiliepti į visų mūsų rūpesčius,
iškilusius dėl lietuvių katalikų
parapijų ir misijų ateities. Tai
yra atoliepis į didesnį reikalavimą paremti parapijų veiklą ir ją
išplėsti, norint visiems išeivijos
lietuviams tikintiesiems suteikti dvasinį aptarnavimą“. Kie-

kviena sielovados konferencija
buvo unikali ir skyrėsi nuo kitų.
Daugiau apie ankstesnes konferencijas galima sužinoti apsilankius http://www.lietuviai.ca/
sielovada/.
Visi susidomėjusieji yra kviečiami dalyvauti Taizé vakare ir
patirti ypatingą liturginių gies-

mių bei maldos tradiciją lietuviškoje aplinkoje, o konferencijon šeštadienį, balandžio 13 d.,
Ateitininkų namuose kviečiami
užsiregistravusieji Pal. J. Matulaičio misijos raštinėje.
IV JAV sielovados
konferencijos inf.
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Lietuvių fondo narių suvažiavimas
- balandžio pabaigoje

AMERIKOS LIETUVIS

Lietuvių opera Čikagoje laukia pavasario,
premjeros ir žiūrovų palaikymo
eAtkelta ið 1 psl.

50-asis metinis Lietuvių fondo (LF) narių suvažiavimas vyks šių
metų balandžio 28 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte (14911
W. 127th Street, Lemont, IL). Atkreipiame dėmesį, kad įprastas
metinis LF narių suvažiavimo laikas iš šeštadienio perkeltas į sekmadienio popietę. Suvažiavimo metu bus pristatyta metinė LF
veikla, ateities planai, renkami Lietuvių fondo Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai. Bus užkandžių ir kavos. Registracija prasidės
nuo 10 val. ir vyks iki 12.30 val. Suvažiavimo pradžia – 12.30 val.
(po 11 val. mišių). Kviečiame visus LF narius ir bendraminčius
aktyviai dalyvauti.
LF narių suvažiavimo data šiemet sutampa su kitu lietuvišku
renginiu – Lietuvių operos spektakliu, kuris vyks J. Sterling Morton High School salėje. Toks renginių sutapimas nebuvo numatytas, todėl planuojama suvažiavimą baigti anksčiau, kad dalyviai
suspėtų nuvykti į operą. Jeigu bus norinčių, Lemonto Lietuvių
Bendruomenės Socialinių reikalų skyrius užsakys autobusą, kuris nuveš ir parveš pageidaujančius dalyvauti ir suvažiavime, ir
operoje. Norinčius užsisakyti vietas autobuse prašome iš anksto
skambinti Rimantui Dirvoniui tel. 630-789-0529 arba rašyti el.
paštu Dirvonis@yahoo.com.

Jaunimo centre surengti
priešvelykiniai pusryčiai
Kovo 24 d., sekmadienį, Jaunimo centro Moterų klubo narės
pakvietė priešvelykinių pusryčių. Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje Čikagoje gausus būrys žmonių atėjo į Jaunimo centro
kavinę pasivaišinti Moterų klubo gamintais valgiais ir paskanauti
gardžių kepinių. Jau daugiau nei 30 metų klubo moterys paruošia
tradicinius priešvelykinius pusryčius, kartu finansiškai paremdamos Jaunimo centrą.
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Vitkus. Kadangi choreografinė
grupė yra renkama tik vienam
spektakliui, šokėjai suvažiuoja
iš įvairių Čikagoje ir apylinkėse
veikiančių šokių kolektyvų ir per
ypatingai trumpą laiką turi „susišokti“ bei „susidraugauti“ vienam
tikslui – premjerai. Tai – nelengva
užduotis, kurios „užkulisių“ mes
nematome, o rezultatus išvystame
per bendras repeticijas prieš pat
spektaklį. Ir tai, mūsų nuomone,
kasmet prilygsta mažam stebuklui,
nes suburti, pažaboti bei išmokyti
šokėjus, atėjusius iš įvairių šokio
grupių, turinčius savo tradicijas,
pasiekimus, darbo metodus, savo
partnerius, tikrai nėra paprasta“.
Chormeisterės Jūratės Grabliauskienės nuomone, operos
„choras gali būti dar didesnis ir
visi, kurie turi pomėgį dainuoti, mielai kviečiami. Šiuo metu
intensyviai ruošiamės „Meilės
eliksyro“ pastatymui, kur chorui
skirtas labai didžiulis vaidmuo.
Operoje yra daug sunkių libretų
ir masinių scenų. Manome, kad
premjerai reikės daugiau žmonių,
o kai kurioms masinėms scenoms
prireiks ir statistų, kuriuos maloniai kviečiame. Neslėpsiu, kad
padidėjus kolektyvui, atsiranda ir
daugiau atsakomybės, o be to, reikia vieniems prie kitų prisitaikyti,
priprasti prie mūsų darbo stiliaus.
Ne kiekvienas ateinantis įsivaizduoja, kokia mūsų „virtuvė“, darbo metodai. Tačiau naujų žmonių
įsijungimas tapo nauju kvėpavimu
ir nauju vėju mūsų gretose“.
Nupirktas bilietas tampa
savotiška auka, jeigu aukoti
nesinori
Praeitais metais Lietuvių opera suorganizavo Šv. Valentino ir
Nepriklausomybės dienai skirtus
koncertus. Kadangi 2011 metų
Franz Lehar’as operetės „Grafas
Liuksemburgas“ premjera dėl imigracinių nesklandumų iš pavasario
nusikėlė į rudenį, tai kasmetinis
rudeninis lėšų telkimo koncertas
nusikėlė į praeitų metų gruodžio
mėnesį. Visos lėšos, surinktos per
koncertus ir paaukotos geranoriškų rėmėjų, buvo kaupiamos šių
metų premjerai, tačiau, anot D.
Švabienės, „finansai, kaip visada,
- pati liūdniausia mūsų pokalbių
dalis. Tie, kurie palaikė Lietuvių
operą, iki šiol mus remia ir aukoja,
tačiau aukotojų mažėja, o „trečiosios imigracinės bangos“ tautiečiai
dar neįpratę aukoti. Maloniai nustebina ir sujaudina laiškai, atsiųsti iš Floridoje, Kalifornijoje gyvenančių lietuvių, kurie nei karto
nematė Lietuvių operos pastatymo, tačiau linki mums stiprybės ir
sėkmės, pridėdami piniginę auką.
Esame visiems labai dėkingi už bet
kokią auką, tačiau, joms mažėjant,
didžiausia pajamų dalis - išpirkti
bilietai. Likus mėnesiui iki premjeros, šiuo klausimu didžiuotis
nelabai turime kuo. Dauguma
įpratę bilietus pirkti savaitę prieš
premjerą arba spektaklio dieną.
Salė, kurioje vyks operos premjera, talpina 2500 žmonių. Bilietų
yra pigesnių ir brangesnių, kiekvienam pagal galimybes. Labai
rekomenduotumėme bilietus įsigyti iš anksto, nes jie bus žymiai
pigesni nei premjeros dieną ir
padės mums išvengti grūsčių ir
nesklandumų prieš pat premjerą.
Siekdami surinkti kuo daugiau
aukų, išsiuntėme daugiau nei du
tūkstančius laiškų visiems, kurie
kada nors rėmė Lietuvių operą.
Vien pašto išlaidos kainavo apie

devynis šimtus dolerių, kas mums
yra dideli pinigai, o kur spausdinimo darbai, popierius ir t.t. Todėl
tikimės, kad šiemet sulauksime
gausaus žiūrovų antplūdžio, nes
spektaklis įvyks bet kokiu oru,
atlikėjai Lietuvoje jau turi vizas ir
ruošiasi kelionei, o Lietuvių opera žada nuotaikingą ir nepakartojamą muzikos, teatro ir šokio
šventę, į kurią, beje, kiekvienas
gali pakviesti savo mamą, kurios
dieną minėsime praėjus savaitei
po operos premjeros. Pagalvokite, kas labiau patiktų Jūsų mamai
– puokštė gėlių, dovanėlė, kurią
rinkdami laužysite galvą ir kurią
mama padės prie krūvelės kitų
savo stalčiuje, išvyka į restoraną ar
linksma bei kupina intrigų operos
premjera, atliekama lietuvių kalba
čia, Čikagoje. Juk šiuo metu net ir
Lietuvoje lietuviškai atliekamos
operos tampa retenybe“.
Lietuvių opera tikisi dosnios
Lietuvių fondo paramos
Kaip minėjo valdybos pirmininkė, iki balandžio 15 dienos reikia
pateikti paraiškas Lietuvių fondui
dėl paramos numatomai premjerai. Kolektyvo vadovai nuoširdžiai tikisi, kad šiais metais, kaip
ir 2011-aisiais, Lietuvių fondas
bus dosnus.
Be to, Amerikoje veikia daug
lietuviškų organizacijų, kompanijų, firmų bei įvairaus profilio
susibūrimų, kurie galėtų save pareklamuoti premjeros leidinyje,
kuriame reklama tikrai nekainuoja brangiai, bet žmogui ji gali
praversti, o gal pravers ateityje.
Reklamos sumažintų leidinukų
spaudos kaštus, o kartu ir taptų
galimybe pristatyti savo veiklą
tikrai nemažai auditorijai. „Mes
suprantame, kad mūsų karta neturi aukojimo tradicijų, kad tik
keliolika metų pragyvenę čia tautiečiai išmoksta dalintis ir paremti, sušelpti kažkokią jiems artimą
veiklą. Tad laukiame tų geranorių,
kurie jaučia atsakomybę už lietuvių tradiciją turėti už Atlanto
savo operą lietuvių kalba ir padėti mums ją išlaikyti, suteikiant
unikalią progą žiūrovui dalyvauti
premjerose“, - sako chorvedė Jūratė Grabliauskienė.
Operos „Meilės eliksyras“
pastatymas kainuos per šimtą
tūkstančių dolerių
Vos ne kiekvienas, bent kartą
paaukojęs Lietuvių operai, užduoda sau klausimą, „kur jie tuos pinigus ir deda?“. Nebūtų lietuviška,
jeigu tautietis nustotų skaičiuoti
kitų pinigus. Kolektyvo vadovai
nieko neslepia ir atvirai vardija,
kiek viskas kainuoja. Pavyzdžiui,
ar žinojote, jog simfoninis orkestras tam vieninteliam spektakliui
kainuoja keturiasdešimt tūkstančių? Ko gero, ne. O jis brangus
todėl, kad muzikantai priklauso
unijai ir dirba pagal kontraktą,
kuriame numatytas tikslus repeticijų laikas, kada opera prasidės ir
kada baigsis, o bet koks vėlavimas
kainuoja nemažus pinigus. Taip
nutiko ir per 2011 metų premjerą. Žmonės vėlavo, sudarė grūstis, „glaudžiai surėmę pečius“,
stovėjo tie, kurie norėjo pasiimti
jau užsakytus ir nupirktus bilietus
ir tie, kurie bilietus norėjo įsigyti
paskutinę minutę. Prie durų stovėję savanoriai studentai nesugebėjo su minia susitvarkyti. Premjera
vėlavo, o vėliau Lietuvių opera
sumokėjo tūkstantines baudas ne
tik orkestrui, bet ir mokyklai, kurios salę nuomojo.
“Todėl šiais metais labai prašome bilietus pirkti iš anksto, nes

premjeros dieną jie bus daug brangesni. Premjera prasidės lygiai 3
valandą, o bilietais prekiausime
tik iki 2:30 p.p. Vėluojantys į salę
bus įleidžiami tik tam tikrais intervalais ir galės sėsti į salėje prie
praėjimų esančias laisvas vieta,
jeigu tokių bus. Patekti į savo vietas, pažymėtas bilietuose, pavėlavusieji galės tik per pertrauką.
Keista kalbėti apie tokią tvarką ar
taisykles, kurios egzistuoja visur,
tik kažkodėl kai kurie mūsų tautiečių, atėję į lietuvių organizuojamą renginį, galvoja, kad čia gali
elgtis kaip nori. Kaip bebūtų, tikime geranoriškumu! Be to, atvykti
anksčiau rekomenduojame ir dėl
to, kad prie Morton mokyklos
nėra milžiniškų masinių stovėjimo
aikštelių ir kartais automobilį reikia palikti tolėliau nuo mokyklos
durų. Premjeros dieną Cicero
miestelio policija sustiprins savo
veiklą mokyklos rajone, o prie
įėjimo budės pareigūnai, kuriuos
samdysime, norėdami išvengti nesusipratimų dėl vėluojančių muzikos mylėtojų, kurie į teatro salę
nori patekti kaip į atvirą stadioną
bet kuriuo metu, garsiai ir kad
visi matytų, jog jie atėjo. Tikimės
šiemet tai nepasikartos“, - sakė
D. Švabienė.
Premjerai reikalinga ne tik
materialinė parama, bet ir seni,
kaimiški rakandai
Šiais metais taupant lėšas patys
choristai rūpinasi savo sceniniais
kostiumais – perka, nuomoja,
siuva. Kiekvienas choro narys yra
gavęs eskizus, pagal kuriuos savo
aprangą ir kuria. „Meilės eliksyro“
premjerai reikalingas dekoracijas
Lietuvių opera nuomoja iš Niujorke esančios nuomos firmos, o
scenai reikalingus daiktus gamina patys.
Taip, anot valdybos pirmininkės, siekiama sutaupyti bent kiek
ir taip viskam reikalingų pinigų.
D. Švabienė atvirauja, kad būtų
labai dėkinga tautiečiams, kurie
turi ir galėtų paskolinti premjerai
kai kuriuos kaimiškus rakandus,
kurių gal atsirastų namų palėpėse, sodybose, rūsiuose. Premjerai
reikia paprastų, lengvai kilnojamų
stalų 40” x 40” (1m x 1m), suolų 40”
(1 m) ilgio, medinių grėblių, kelių
senovinių kėdžių, medinių dėžių
“eliksyro” buteliams sudėti, molinių ąsočių ir bokalų, tamsaus stiklo
butelių nuo alaus, bulvių krepšių
ir pintinių, kardų ir šautuvų kareiviams, šiaudų, žolių arba plonų
šakų kūlių. Dėl galimybės paskolinti rakandų Lietuvių opera Čikagoje
labai prašo skambinti telefonu 708577-4319 ir palikti žinutę.
Operos premjera įvyks balandžio 28 dieną 3 valandą po pietų
J. Sterling Morton High School
salėje (2423 S. Austin Blvd. Cicero, IL 60804). Bilietai parduodami „Atlantic Express“, 2719 W.
71st St., Chicago, netoli “Seklyčios”, „Old Vilnius Café“. 2601
75th St, Darien, IL 60561, „Lithuanian Plaza Bakery & Deli“,
9921 S Roberts Rd, Palos Hills,
IL 60465. Aukas Lietuvių operai galima nurašyti nuo pajamų
mokesčio (federalinis Tax ID nr.
36-2935678). Čekį rašyti: Lithuanian opera, Co., Inc. ir siųsti
adresu 12655 S. Major Ave, Palos
Heights, IL 60463. Taip pat aukoti
galima PayPal pagalba. Internetinėje svetainėje www.operalt.com.
Visi aukojusieji bus įrašyti operos
spektaklio leidinyje.
Daugiau apie premjerą skaitykite ateinančiuose „Amerikos lietuvio“ numeriuose.
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ADVOKATAS

15 Spinning Wheel Rd.
Suite 300,
Hinsdale, IL 60521

SAULIUS MODESTAS

ROBERTAS
BLINSTRUBAS

BANKROTAS

-Nekilnojamo turto teisë;
-Palikimai;
-Korporacijø teisë.

FORECLOSURE GYNIMAS

630 789 9246,
866 559 0700
Fax 630 789 8346

Burr Ridge: 630 323-8300

401 S. Frontage Road, Ste. C, Burr Ridge, IL

Chicago:

312 251-4460

Mielai patarsiu,
sàþiningai aptarnausiu.

25 E. Washington St., Ste. 1804, Chicago, IL

Galime Konsultuoti Vakarais ir Savaitgaliais
Advokatas Kalba Lietuviškai
We are a debt relief agency. We help people file bankruptcy
under the United States Bankruptcy Laws.
Uþs. AA

VYTENIS
LIETUVNINKAS
Attorney at Law

4536 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel.: (773) 284-0100
Fax.: (773) 284-0395

Email: info@1honestlawyer.com

Daugiau kaip
25 metų patirtis.

PASLAUGOS:

Užs. AA

Naujas adresas
Čikagoje

• firmos įkūrimas
• civilinė teisė
• autoavarijų ir kiti
• nekilnojamo turto teisė
sužeidimai.
• testamentai/palikimo bylos
Daugiau nei 20 metų patirtis.

401 S. LaSale,
Suite1600K
Chicago, IL 60605

Irinos Kameristi teisininkø ofisas

			

siûlo ðias paslaugas:

		
visø tipø imigracijos dokumentø tvarkymas
		
nuosavybës (namø, butø, bei komerciniø
			
pastatø) pirkimas bei pardavimas
		
verslo ásteigimas bei registracija
Uþs. AA
		
vedybinës sutartys
		
skyrybos
		
palikimø suraðymas
		
Taip pat padeda pakliuvus á ðias situacijas:
		
teisëtvarkos paþeidimas
		
vairavimas esant neblaivioje bûsenoje
		
autoavarijos, bei nelaimingi atsitikimai
		
kelio eismo taisykliø paþeidimai
		
Kainos:
		
Nuosavybës tvarkymas: nuo
$200,		
Skyrybø tvarkymas: nuo
$600,		
DUI: nuo 			
$750,		
Keliø eismo taisykliø paþeidimai: nuo $100,

Advokatas

Robertas A. Këþelis
6151 W. 125th Place
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708 371 2587
robertkezelis@earthlink.net

Uþs. AA

847-883-0006

Skambinkite mûsø advokatams telefonu:				

Ofiso adresas: 1425 McHenry Rd., Suite 104, Buffalo Grove, IL 60089

Užs. AA

Kovo 28 2013 Nr.13(674)

AMERIKOS LIETUVIS

Atgal į 70-uosius
eAtkelta ið 2 psl.

daugiau, o ne tik asocijuojasi
su folkloru bei tautinę savimonę
skatinančių vardų skambesiu.
Tačiau jei tų grupių pavadinimai
per daug archajiški jūsų ausiai,
tai nors nesakykite, kad nesatę
girdėję „Hiperbolės“, Vytauto
Kernagio, Miko Suraučiaus,
Giedriaus Kuprevičiaus, Marijaus Šnaro... Atleiskite, niekada
tuo nepatikėsiu. Nebent būtumėte gimę dvidešimt pirmame
amžiuje, kas dar mažiau tikėtina, jei skaitote šias eilutes.
Nostalgija
Jei knygos sumanytojo vienas
iš tikslų buvo pajudinti akmenį,
tariamai prispaudusį tai, kas
dar liko iš nostalgijos, esu gyvas
pavyzdys – tai jam pavyko. Dvi
savaites gyvenau su knyga po
pažastimi: valgiau, miegojau,
eidavau, kur karaliai pėsti vaikščioja, vežiojausi automobilyje
– tam atvejui, jei kažkur kažko
tektų laukti. Sakysite, taip ilgai?
Net dvi savaites? Nesu iš tų,
kurie praryja knygą per naktį,
nors neturiu nieko prieš knygų rijikus. Dažnai skaitydama
tiesiog mėgaujuosi, o tam, akivaizdu, reikia laiko. „Lietuvos
roko pionierius“ skaičiau itin
atidžiai – kiekvieną užkabinusią frazę skaitydavau po keletą
kartų, kai kurias, net ir kaip juokingai tai skambėtų, – garsiai.
Dainų tekstus išdainuodavau,
mintyse pritardama profesoriui
Alfredui Bumblauskui, kurio
pasakojimas knygoje taip pat
neapsiėjo be dainavimo. Beje,
profesorius ir paskatino Roką
tam projektui. Skaitydama apie
vieną ar kitą grupę internetiniame „YouTube“ bandžiau prisiminti jų muziką.
Ir jei kažkas pasišaipys, kad
nostalgija greičiausiai įveikia
vidurio amžiaus krizės sulaukusius, nesuksiu sau galvos. Neturiu tokio komplekso – krimstis
dėl to, ką kiti pasakys.
Taigi, mielas Rokai, esate visiškai teisus viename iš knygos
pristatymui skirtų interviu teigdamas, kad jaunystės, „senų
gerų laikų“ nostalgija – galingas jausmas. Ir man asmeniškai
nuoširdžiai gaila tų, kurių toks
jausmas niekada neaplankė. Vadinasi, jų gyvenimas buvo išties
nuobodus.
Pasididžiavimas
Tam, kam pasirodys naivu skaityti praeities atgarsius apie roko
daigus Lietuvoje, pasakojamus
pagyvenusių – vadinamųjų rokerių, hipsterių, bigbeat’ininkų
lūpomis ir beveik neredaguota,
gyva kalba, prisodrinta to meto
žargonu, galiu atsakyti, kad di-

džiuojuosi būdama tos kartos
palikuonė. O ir verta didžiuotis,
nes mūsų vidurinių ir aukštųjų
mokyklų šokių salėse bei „ploščiadkėse“ (šokių aikštelės lauke
– rus.) skambėdavo gyvai atliekama muzika. Nes juostiniais
magnetofonais „Daina“, „Aidas“, „Vilma“ ir t.t. sukdavosi
TIKRAS rokas. Nes vaikinai,
vadinami roko pionieriais, savo
rankomis sugebėdavo pasidaryti elektrines gitaras ir stiprintuvus. Ir visai nesvarbu, kad nuo
to kentėdavo gatvių būdelėse
kabančių telefonų rageliai, o
pirštai, spaudžiantys dirbtinai
pastorintas, siekiant išgauti ypatingą skambesį, stygas, dar ilgai
kraujuodavo.
Na, o žvelgiant šiek tiek toliau
už Lietuvos žemėlapio kontūrų,
iki pat šių dienų – VISAIS LAIKAIS GERIAUSIŲ muzikos
pasaulyje šimtukų rinkimuose –
pirmose vietose garbingai karaliauja gitaristai, grupės, dainos,
albumai, vokalistai būtent iš
septinto-aštunto dešimtmečio.
Idealistai
R. Radzevičiaus istorijos magistro darbas „Lietuvos roko
pionieriai“ elektroninės versijos
pavidale pasirodė daugiau kaip
prieš dešimtmetį. Pataisytas bei
papildytas, minkštu popieriniu
viršeliu, išvydęs pasaulį baigiantis 2012-iesiems, ko gero, ne tik
išeis į platesnį skaitytojų ratą,
bet ir atkreips dėmesį į tai, koks
tebėra šiandieninės nomenklatūros ir roko muzikos santykis.
Nes ir po daugelio metų, autoriaus teigimu, iš esmės šios muzikos krypties vertinimas mūsų
šalyje nelabai tepasikeitė.
O knyga – ne tik apie roką.
Tai ir to meto SISTEMOS veidrodis. Su visais tam laikmečiui
būdingais absurdo, tragizmo,
komiškų situacijų atspindžiais.
Kur laisvės išraiška – roko muzika – jaunatviško idealizmo
galia, autoriaus žodžiais tariant,
„...prasiveržia net ten, kur sąlygos jai gimti, atrodytų, yra pačios nepalankiausios“.
Autorius tikisi, kad knygoje
atvirai dėstomi pamąstymai pasieks pagrindinį taikinį – šiandienos jaunimą. Tačiau mintis,
kad galbūt kada nors visa ta
medžiaga taps istoriniu šaltiniu
roko muzikos mokymosi pagrindų vadovėliui, šiandien man
skamba utopiškai. Pirmiausia
turėtų išsipildyti nereali idealisto svajonė – šalia kitų kultūros ir
meno institucijų matyti ir Roko
muzikos akademiją arba bent
jau tos muzikos katedrą. Sakau
– idealisto, nes visiškai sutinku
su „Literatūros ir meno“ recenzente, knygą pavadinusia brandaus idealizmo pavyzdžiu. O
koks idealisto vaidmuo šiandie-
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Advokatas
Danas Lapkus
708-839-1556
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Willow Springs, il 60480
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e-mail: Lapkus@LapkusLaw.com
www.LapkusLaw.com
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nemokama pirmoji konsultacija

ninės visuomenės spektaklyje?
Klausimas atviras diskusijoms.
Bet tai jau filosofiniai išvedžiojimai – kas būtų, jeigu būtų...
Palieku tai kompetentingiems.
O kol kas man dar norisi šiek
tiek mintimis nusikelti atgal į
70-uosius...
Ar žinote, kad:
1. Dar 1971-aisiais grupės
„Antanėliai“ lyderis kompozitorius Kęstutis Antanėlis ir jo
bendraminčiai roko operos „Jesus Crist Super Star“ pastatymą
inicijavo pirmieji Europoje bei
antri visame pasaulyje. Ir už tai,
o gal ir ne tik, buvo pašalintas iš
VISI studentų sąrašų.
2. „Gintarėlių“ grupės muzikantų brolių Švabų atliekamos
dainos Amerikoje atsirado net
dvidešimčia metų anksčiau nei
patys atlikėjai. Dar 1970-aisiais
kompozitoriaus Mindaugo Tamošiūno dėka į Ameriką buvo
atvežti „Oktavos“ ir „Gintarėlių“ įrašai, o už poros metų
Niujorke buvo išleista plokštelė. Muzikantai emigravo iš
Lietuvos į Jungtines Valstijas
1991 m.
3. Septintame dešimtmetyje
garso įrašai būdavo dauginami
ant panaudotų rentgeno nuotraukų, todėl kai kurių melomanų žargonu tokios plokštelės
buvo vadinamos na riobrach
(ant šonkaulių – rus.) Tokį įrašą buvo galima įsigyti už 3–5
rublius.
4. Merginų grupę „Bitės“ 1966
metais įkūrė profesionali Lietuvos valstybinės filharmonijos
simfoninio orkestro smuikininkė Jūratė Dineikaitė, akademinę sceną išmainiusi į bosinę
gitarą.
5. Sovietinėje septyniasdešimtųjų Lietuvoje džinsai – roko
kultūros atributas – juodojoje
rinkoje kainavo 80–100 rublių.
Tuo metu tai buvo vidutinis mėnesio atlyginimas.
Įdomu? Daugiau skaitykite
knygoje.
P.S. Štai čia http://www.
youtube.com/watch?v=g_
ymWqrys3w (pirma dalis) ir
čia http://www.youtube.com/
watch?v=oUDFnuqTv14 (antra dalis) galima rasti tai, ko
knygoje dėl tam tikrų aplinkybių nėra: garso įrašas su roko
grupės „Gintarėliai“, gyvavusios 1965–1973 metais, kolektyvo branduoliu. Esu dėkinga
knygos autoriui Rokui Radzevičiui už įkvėpimą, perskaičius
„Lietuvos roko pionierius“,
susėsti prie kavos puodelio
su Virginijumi ir Eimuntu ir,
skambant jų atliekamai muzikai, atvirai bei labai nuoširdžiai
pasikalbėti apie laikus, kai kūrėsi pirmosios roko grupės, o
broliai Švabai buvo tituluojami
gitarinio virtuoziškumo pradininkais Lietuvoje.

ADVOKATAS
GINTARAS P.
ÈEPËNAS

6436 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629
Tel. 773

582 4500
Uþs. AA
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PASAULIO LIETUVIAI

Lietuvos ambasadorė skiriamuosius
raštus įteikė Jungtinės Karalystės
karalienei Elžbietai II
Lietuvos ambasadorė Londone Asta Skaisgirytė-Liauškienė
kovo 21 dieną įteikė skiriamuosius raštus Jungtinės Karalystės
karalienei Elžbietai II.
Po oficialios ceremonijos vykusiame pokalbyje penkioliktoji
Lietuvos ambasadorė Londone karalienei priminė, kad Lietuvos
diplomatinė atstovybė JK sostinėje įsteigta dar 1919 metais, ir
padėkojo už sovietų įvykdytos Lietuvos aneksijos nepripažinimą
1940–1990 metais.
Susitikime taip pat prisimintas sėkmingas Elžbietos II vizitas į
Lietuvą 2006 m., aptartas Lietuvos pasiruošimas pirmininkavimui
ES Tarybai bei pristatytas svarus lietuvių bendruomenės JK vaidmuo skatinant dvišalius kultūros ir švietimo ryšius.
Lietuva ir Jungtinė Karalystė sėkmingai vysto tiek dvišalius
santykius, tiek daugiašalį regioninį Šiaurės ir Baltijos šalių bei
Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą. Lietuvai itin svarbi ekonominė partnerystė, svariai prisidedanti prie šalies ūkio augimo.
2012 m. Lietuvos eksportas į JK išaugo 76 proc. ir viršijo 1 mlrd.
svarų sterlingų.
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento inf.

Elžbieta II priima ambasadorę

K. Donelaičio lituanistinėje mokykloje
surengta konferencija-seminaras
Kovo 16 dieną surengta konferencija-seminaras „Mokykla
bendraujant ir bendradarbiaujant“, kurią organizavo Kristijono
Donelaičio mokyklos Vašingtone
pedagogai.
Seminarą įžangine kalba pradėjo įgaliotasis ministras R. Kačinskas, lekciją vedė dr. Jūratė
Valuckienė (Šiaulių universiteto
Socialinių mokslų fakultetas), o
į svečius buvo užsukęs prof. V.
Landsbergis.
Į šį renginį atvyko Naujojo
Džersio Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos, pietinio Naujojo
Užs. AA

NOTARIZUOTI
VERTIMAI,
**
ÁGALIOJIMAI,
**
PROFESIONALAUS
VERTËJO PASLAUGOS.
**
"APOSTILLE"
UŽTVIRTINTI
ĮGALIOJIMAI
Tel. 630 400 2995
FAX 630 756 4161

119 East Ogden Ave. Suite 210 B
Hinsdale, Il 60521

Džersio „Lietuvėlės“, Filadelfijos
V. Krėvės lituanistinės mokyklos,
Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos bei Lond Island A. Kazickienės lituanistinės
mokyklos atstovai. Šv. Kazimiero
mokyklos dalyvavimas buvo tikra
staigmena, pasak konferencijos
dalyvių, ne tik todėl, kad atkeliauta iš toli – buvo įdomu sužinoti,
kad ši mokykla yra viena seniausių bei gausiausių lietuviškų mokyklų, turinti labai stiprų etnografinį kolektyvą „Spindulys“.
Šį kolektyvą 1949 metais subūrė
Ona Razutienė, o tradicijas tęsia
jos duktė Danguolė R. Varnienė
(daugiau informacijos apie tai
http://www.spindulys.com/ona_
razu.htm). Šis kolektyvas O. Razutienės garbei yra išleidęs knygą
apie jos darbus, taip pat keletą
DVD su vaidinimais, skirtais lietuvių vaikams Amerikoje.
Išsiskirdami konferencijos dalyviai apsikeitė informacija, pažadėjo ateityje glaudžiau bendradarbiauti, organizuoti bendrus
projektus ne tik pedagogų kolektyvams, bet ir buriant mokyklas įvairiems renginiams (viena
iš idėjų – surengti viktoriną-vakaronę).
AL inf.
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Puslapius rengia Audronė SIMANONYTĖ

RAŠYKITE, KLAUSKITE, DISKUTUOKITE adresu: audrasimon@yahoo.com

„Kryžkelės“ klausėte
„Teko skaityti, kad egzistuoja vadinamasis sveikatos kodas – keletas skaičių, pagal kuriuos nustatoma
žmogaus sveikata. Norėjau daugiau informacijos rasti internete, bet nepavyko. Gal galėtumėte apie tai
parašyti?“ – domisi skaitytoja Lina M.

Nori būti sveikas? Naudokis
formule 0-3-5-140-5-3-0

Kaip skaitytoja teisingai pastebi, kartais informaciją, netgi žinant, kad ji yra paskelbta, rasti
gana sunku. Mat ne visos organizacijos vienodai aktyviai skelbiamą medžiagą talpina internete.
Be to, jei šaltinis europietiškas, ta informacija gali būti net ne anglų kalba. Taip pat nemažai yra
informacijos, skirtos siauresniam profesionalų ratui, todėl ji plačiai net nepublikuojama.
Vadinamojo sveikatos kodo formulę kaip tik ir pateikė europiečiai – Europos kardiologų draugija.
Pasak jų, 0-3-5-140-5-3-0 skaičiuje slypi sveikatos paslaptis. Taigi, ką reiškia šie skaičiai ir kodėl
jų patartina laikytis, kad būtum sveikas?
Pirmas skaičius – 0 –
surūkytų cigarečių skaičius
Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization –
WHO) rūkymą vertina kaip ligą,
kuri įtraukta į Tarptautinę ligų
klasifikaciją. Europos kardiologų draugija, pateikdama šią
formulę, teigia, kad sveikam
žmogui rūkyti negalima iš viso.
Taigi, pirmasis skaičius reiškia
per visą gyvenimą surūkytų cigarečių kiekį – 0.
Pasaulyje nuo rūkymo kasmet
miršta apie 3 milijonai žmonių.
Tabako dūmuose randama apie
200 sveikatai kenksmingų medžiagų: nikotino, anglies dioksido ir monoksido, įvairių vėžį
sukeliančių dervų, sieros vandenilio, netgi nežymus kiekis
radioaktyviųjų medžiagų. Pagrindiniai tabako dūmų nuodai
yra vėžį sukeliančios dervos ir
nikotinas.
Rūkantys žmonės net 10 kartų dažniau serga plaučių vėžiu,
minėti toksiški junginiai pažeidžia jų kraujagysles. Anglies
monoksidas, patekęs į kraują ir
išstumdamas gyvybiškai būtiną
mūsų organizmui deguonį iš
hemoglobino, skatina širdies ir
kraujagyslių ligų vystymąsi. Rūkant mažiau deguonies patenka
į širdį, pagreitėja aterosklerozės
formavimasis, padidėja miokardo infarkto rizika.
Antrasis – 3 – kasdien
nueitų kilometrų skaičius
Nori būti sveikas – sportuok.
Mokslininkai įrodė, kad fizinis nejudrumas ir pasyvumas
60 proc. didina insulto riziką,
30 proc. didesnę galimybę išsivystyti aukštam kraujo spaudimui, 45 proc. – susirgti širdies
ligomis.
Tiems, kas intensyviai dirbdami bent pusvalandį laiko praleidžia sode ar darže, arba užsiima
kitokia fizine veikla – to visiškai
pakanka. O kas dirba sėdimą
darbą arba dienas leidžia jaukioje namų aplinkoje, tie kas
dieną privalėtų greitu žingsniu
nueiti ne mažiau kaip tris kilometrus (dvi mylias).
Fizinio krūvio poveikis mūsų
organizmui yra labai reikalingas, kadangi taip stiprėja žmogaus imunitetas, mažėja streso
hormonų, geriau veikia kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių
sistemos, grūdinasi valia. Taigi,

Mielas „Amerikos lietuvi“,
Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnė keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys
Jus saugotų, globotų, neapleistų.
Su šv. Velykomis sveikina nuolatinė skaitytoja I. Burneikienė

L. Day: „Jūsų gydytojas
neišgydys jums vėžio, nes jis
pats nesugeba su juo kovoti“
( Pabaiga). Pradžia 673 nr.)

Milžiniški pinigai – ir jokio rezultato

neužmirškite – norite būti sveikas, kasdien nueikite bent 3 kilometrus.
Trečiasis – 5 – suvalgytų
vaisių ir daržovių porcijų
kiekis
Ne kartą AL laikraščio puslapiuose pabrėžėme vaisių ir
ypač daržovių svarbą sveikai
gyvensenai. Šiuo atveju Europos kardiologai patvirtina senas
tiesas – kasdien žmogus turi suvalgyti bent 5 vaisių ir daržovių
porcijas.
Valgant vaisius ir daržoves
organizmas gauna ne tik daug
vitaminų, mikroelementų, skaidulinių medžiagų, bet ir antioksidantų. Mokslininkai įrodė,
kad maitinantis nevisaverčiu,
perdirbtu maistu, kuriame mažai antioksidantų, padidėja rizika susidaryti piktybiniams navikams, išsivystyti širdies ir kraujagyslių ligomis. Dėl skaidulinių
medžiagų trūkumo blogėja žarnų peristaltika, užkietėja viduriai, atsiranda rizika susirgti
storosios žarnos vėžiu.
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kasdien suvalgyti bent po 400 g įvairių vaisių
ir daržovių. Į šį skaičių neįeina
bulvės. Primename, kad viena
porcija prilygsta vienam vidutinio dydžio obuoliui, kriaušei,
pomidorui ar apelsinui, arba
100 g salotų. Kaip ne kartą
esame rašę savo straipsniuose,
vaisių kiekį dėl juose esančios
fruktozės reikėtų riboti – geriau suvalgyti daugiau brokolių,
morkų, pomidorų ar salotų.
Vidurinysis formulės
skaičius – 140 – maksimaliai
galimas kraujo spaudimas

140 – reiškia, kad sistolinis
arterinis kraujo spaudimas turi
būti mažesnis nei 140 mmHg.
Arterinė hipertonija pažeidžia
pagrindinius gyvybinius organus ir skatina ligas, kurios
lemia didžiausią sergamumą
bei mirštamumą. Padidėjęs arterinis kraujo spaudimas yra
laikomas vienu pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos
veiksnių, kuris nulemia ankstyvą mirtį. Jis pažeidžia širdį, akis,
inkstus ir kitus organus.

Kad šiandieninė medicinos sistema nepajėgi kovoti su vėžiu, dr.
Lorraine Day parodo puikiu pavyzdžiu. Pasak jos, JAV Nacionalinis sveikatos institutas (National Institutes of Health – NIH) yra
vienas svarbiausių pasaulio medicinos tyrimo centrų. Jį sudaro
20 institutų, tarp kurių –Nacionalinis vėžio, Nacionalinis širdies,
plaučių, kraujo, Nacionalinis artrito, raumenų ir odos institutai bei
daugelis kitų, kurie yra kontroliuojami centrinės administracijos.
Jame dirba per 18 000 žmonių, tarp kurių – tūkstančiai medicinos
mokslininkų. 2010 m. NIH biudžetas siekė $31 mlrd., o visi pinigai
suplaukė iš sunkiai dirbančių žmonių kišenių.
Nacionalinis sveikatos institutas jau veikia daugiau nei 100 metų.
Per tą laiką arti $1.0 trilijono buvo išleista mokslinių išradimų tyrimams, skirtiems vėžio ir kitų ligų gydymui. Liūdna, kad lig šiol
dar nieko taip ir neatrasta.
Šis faktas parodo stulbinančią tiesą, kad organizuota medicina
nepajėgi surasti vaistų nuo visų ligų. Tačiau kodėl nepajėgi? Ir čia
dr. Day pateikia atsakymą. Ji sako, kad tradicinė medicina ištisus
dešimtmečius žiūri ne į tą pusę. Jai rūpi išrasti vis naujus vaistus,
kurie yra pavojingi ir nė vienas jų praktiškai negydo. Ir toliau bandoma tyrinėti genetinį poveikį dėl vėžio bei kitų ligų, kas galėtų
veiksmingai pagydyti per DNA. Tačiau nestudijuojami sveiko gyvenimo būdo faktoriai. Tradicinės medicinos atstovai negali sutikti su faktu, kad žmonių ligos priklauso nuo gyvenimo būdo. Jie
to nenori pripažinti ir nagrinėti, nes tada reikėtų atsisakyti visų
tyrimams skirtų pinigų ir kai kurie tokios medicinos darbuotojai
gal net liktų be darbo.

Penktasis skaičius –
5 – apibūdina bendrą
cholesterolio kiekį kraujyje
Didelis cholesterolio kiekis
kraujyje gali pasibaigti kraujagyslių ateroskleroze. Todėl
mokslininkai rekomenduoja,
kad bendrojo cholesterolio koncentracija kraujyje turi būti ne
didesnė kaip 5 milimoliai litre.
Cholesterolis yra balta, riebi,
panaši į vašką, netirpi nei vandenyje, nei kraujyje medžiaga.
Cholesterolis yra organizmui
labai svarbi medžiaga – jis reikalingas ląstelių struktūrai,
hormonų ir tulžies rūgščių susidarymui.
Tačiau mokslininkai nustatė,
kad, bendrojo cholesterolio
koncentracijai kraujyje padidėjus vos 1 proc., rizika susirgti
širdies ir kraujagyslių ligomis
padidėja 2 proc. Iš perteklinio
cholesterolio ant kraujagyslių
sienelių pradeda formuotis aterosklerozinės nuosėdos, dėl kurių susiaurėja kraujagyslės. Užsikimšus kraujagyslei, nutrūksta
kraujotaka, o kartu ir organų
aprūpinimas gyvybiškai reika-

Dr. Day, 15 metų dirbusi prestižinėse JAV gydymo institucijose, rašo, kad jei gydytojai žinotų, kaip išgydyti vėžį, jie patys nuo
jo nemirtų. Bet jie miršta kaip ir visi kiti. Tada ką daryti eiliniam
žmogui? Pasak dr. Day, vėžys ir visos ligos ateina iš lėto nuodijant
save ilgus metus ir priklauso nuo to, kaip mes gyvename. Ir neturi
reikšmės, ar liga tik pradinėje ar paskutinėje stadijoje, ar ja susirgo jaunas ar senas – su visomis ligomis mes patys galime kovoti
bei jas nugalėti. Svarbiausia yra pakeisti savo gyvenimo būdą, suprasti, kad neteisingai gyvenome, stebėti ir analizuoti, ką blogai
darėme. Reikia nustoti eiti blogu keliu ir savo gyvenimą pasukti
teigiama linkme: pakeisti galvoseną, elgesį, maitinimąsi, pradėti
rūpintis savo imunine sistema ir ją stiprinti.
Tačiau gydytojai nežino, kaip tai padaryti. Jų nemokė pažinti, iš
kur ligos atsiranda. Jie tik žino, kad kiekvienai ligai turi prirašyti
vaistų ir užslopinti su ta liga susijusius simptomus. Dar buvo aiškinama, kad reikalui esant ligoniui reikia išpjauti tam tikrą kūno
dalį ar išimti sergantį organą, kas absoliučiai neišgydo paciento.
Gydytoja L. Day prisipažįsta, kad ir pati susirgo vėžiu dėl to, kad
nežinojo, kaip nuo jo apsisaugoti ir kaip jo išvengti. Lygiai taip
pat nežino ir jos kolegos.
Gydytojai universitetuose mokomi netikėti natūralia medicina
ir jos metodais, jiems aiškinama, kad visa tai yra apgaulė. Tačiau
natūraliais būdais išsigydžiusi vėžį dr. Day pripažįsta, jog ji yra
gyva liudininkė, kad šie metodai veikia ir kad kiekvienas gali susigrąžinti sveikatą – be vaistų, be chemoterapijos, radiacijos ir
chirurginių operacijų.
Apie tai, kaip išsigydyti nuo vėžio, galite paskaityti jos knygoje
„Getting Started on Getting Well“, taip pat ir kitose knygose, esančiose jos tinklalapyje www.drday.com. Informacijos galima rasti ir
http://www.drday.com/doctors_cannont_cure_cancer.htm.

Nukelta á 11 psl.e

Tik mes patys galime save išsigydyti, ne gydytojas

Parengė Nijolė Nausėdienė
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Tai įdomu

Norėdami išsaugoti bites, JAV
bitininkai priversti kreiptis į teismus
Audronė SIMANONYTĖ
Jau keletą metų pasaulyje nyksta bitės. Ypač šis procesas ryškus Amerikoje. Aliarmas pirmą kartą
buvo paskelbtas 2006 m., kai 24 JAV bitininkai pareiškė, kad ištisos bičių kolonijos palieka avilius
ir į juos nebesugrįžta. Iš pradžių buvo manyta, jog tai yra susiję su besikeičiančiu klimatu. Tačiau
bitės milžiniškais skaičiais nyko net ir ten, kur orai buvo stabilūs. Tokį keistą bičių nykimo reiškinį
mokslininkai pavadino ,,kolonijų nykimo sutrikimu” (,,colony collapse disorder“ arba CCD).
Išgąsdinti nelaimės bitininkai spėliojo, kokia gali būti šio reiškinio priežastis. Pagaliau bent
jau viena priežastis buvo rasta. Tai pesticidų clothianidino ir thiamethoxamo poveikis. Tai ištyrę
bitininkai ėmėsi priemonių šiems pesticidams uždrausti. Deja, nors gavusi daugybę raginimų iš
bitininkų imtis priemonių, JAV Aplinkos apsaugos tarnyba (Enviromental protection agency – EPA)
nieko nedarė. Bijodami, kad taip delsiant bitės apskritai išnyks, JAV bitininkai nusprendė EPA
paduoti į teismą.

A. Einšteinas: „Be bičių
žmonija išgyvens tik kelis
metus“

Mokslininkai pripažįsta, kad
į bičių nykimą negalima žiūrėti
tik kaip į „dar vienos“ gyvybės
rūšies nykimą. Žinoma, toks
pasakymas skamba ciniškai, nes
kiekviena gyvybės forma – svarbi, tačiau bitės yra atsakingos už
ypač svarbius dalykus žemėje.
Jos apdulkina maisto produktų pasėlius, dėl ko augalai gali
užauginti vaisius. Ne paslaptis,
kad jei išnyktų bitės, Žemėje
katastrofiškai sumažėtų maisto.
O garsusis A. Einšteinas net yra
pasakęs, kad be bičių žmonija
išgyventų tik keletą metų.
Per metus JAV rytinėje pakrantėje bitininkai neteko nuo
50 iki 90 proc. bičių šeimų. Bitės
ne šiaip sau mirdavo, jos tiesiog
dingdavo kaip į vandenį. Bitininkai terasdavo avilius su keliomis silpnomis darbininkėmis
ir nė vienos negyvos bitės. Manoma, jog jos žūdavo kažkur toli
nuklydusios nuo avilių. Įdomu ir
tai, kad įvairūs laukinio pasaulio kenkėjai ir bitės plėšrūnės,
kurios anksčiau aršiai puldavo
be sargybos paliktus avilius, prie
nelaimės ištiktų bičių avilių net
nesiartina.
Bitės apdulkina maždaug 70
proc. visų pasėlių. Kai kurių
mokslininkų teigimu, jų išnykimas maždaug tokiu procentu
sumažintų maistinius augalus,
taip pat išnyktų ir kai kurie gyvūnai.
Tačiau nuo chemikalų nyksta ne tik bitės – nyksta ir kiti
vabzdžiai, padedantys apdulkinti augalus. Pasak kai kurių
tyrimų, Amerikoje gerokai
sumažėjo maždaug apie 4 500
rūšių vabzdžių, dalyvaujančių
apdulkinimo procese, – tokių
kaip drugeliai, drugiai, vapsvos
ir kt. Ir kaltas dėl to niokojantis
gamtą žmogus.
Su bičių nykimo problema
1990 metais buvo susidūrę ir
Prancūzijos bitininkai. Ten bičių nykimas buvo pavadintas
„pasiutusių bičių liga“. Buvo
įtariama, jog dėl į avilius kelio
nerandančių ištisų bičių spiečių yra kalta nauja pesticidų
rūšis. Ir nors įrodymų, kad toji
konkreti pesticidų rūšis buvo
tiesiogiai kalta, nebuvo, bitininkams vis dėlto pavyko priversti
Prancūzijos valdžią 1999 m. uždrausti tą pesticidą.

Bitėms išsaugoti reikia
teismų

„Šiandieninė situacija Ameri-

koje – tai absoliuti katastrofa“
– sako bitininkas Steve Ellis,
laikantis 2 000 bičių šeimų, apdulkinančių maisto produktų
laukus nuo Minesotos iki Kalifornijos. S. Ellis pasakoja, kad
jie su kolegomis bitininkais ne
kartą rašė peticijas EPA, prašydami uždrausti kenksmingus
pesticidus, nes kitaip gali išnykti
bičių populiacija visoje Žemėje.
Tačiau EPA ilgus metus į bitininkų prašymus nekreipė dėmesio, todėl bitininkams neliko
nieko kito, kaip paduoti EPA į
teismą. „Mes teismui pateikėme keletą dokumentų, įrodančių, kad EPA įvykdė ne vieną
stambų pažeidimą, susijusį su
pesticidais“– teigė ieškovams
atstovaujantis advokatas Peter Jenkins iš Maisto saugumo
centro (Center for Food Safety).
Be to, pasak advokato, yra nustatyta daug korupcijos atvejų,
kai į rinką buvo įvesti produktai,
nepaisant nustatytų taisyklių. P.
Jenkins tikina, kad nuo 2000 m.
maždaug 2/3 pesticidų į rinką
papuolė neteisėtu būdu. Tarp
jų – ir clothianidinas su thiamethoxamu.

„Kaltininkas“ gali būti
ne vienas

Dar ir šiandien nėra žinoma,
ar dėl bičių nykimo kalta tik
ši vienintelė priežastis. Dauguma mokslininkų mano, kad
ne. Galbūt šiandien pesticidai
yra stipriausias bičių nuodas,
tačiau negalima atmesti ir kitų
faktorių.
Galima ir kita priežastis – dėl
prastos mitybos susilpnėjęs bičių imunitetas. JAV, kaip ir daugelyje kitų išsivysčiusių pasaulio
šalių (kuriose siaučia CCD),
yra populiaru sodinti tik vienos konkrečios rūšies kultūrą.
Išsirenkama daugiausia derliaus duodanti augalo rūšis ir
sodinama didelėse teritorijose.
Tokiu būdu bitės yra priverstos

maitintis tik vienos rūšies nektaru, nors joms, kaip ir kitiems
gyvūnams, reikia įvairaus maisto. Taip pat joms duodama vieno ir to paties cukringo maisto
papildo, pavyzdžiui, kukurūzų
sirupo. Nenuostabu, kad taip
besimaitinančios bitės nusilpsta
ir tampa neatsparios įvairioms
ligoms.
Didelių įtarimų kelia ir genetiškai modifikuoti organizmai – GMO. JAV – viena iš
nedaugelio pasaulio valstybių,
kur masiškai naudojami GMO
žemės ūkio produktai. Šalyje
beveik nebeliko nemodifikuotų sojų ir medvilnės pasėlių (o
bitės yra pagrindinės jų apdulkintojos), sparčiai didėja ir kitų
GMO kultūrų dalis. Ir nors kol

kas mokslininkai dar neaptiko,
kad bitėms kenktų GMO gaminamas insekticidas Bacillus
thuringiensis (vadinamasis Bt
toksinas), tačiau šis klausimas
vis dar egzistuoja.

Kenkia ir
elektromagnetinis laukas

Neatmestina tikimybė, kad
bitėms kenkia ir Žemėje vis labiau plintantis mobiliųjų telefonų bei elektros tinklų laukas.
Vokiečių mokslininkų atlikti
tyrimai įrodė, kad bičių elgesys keičiasi, kai jos būna netoli
elektros linijų. Dar stipresnį
poveikį bitėms daro mobiliųjų telefonų bei jų stočių skleidžiamos bangos. Manoma, kad
mobiliųjų telefonų skleidžiama
spinduliuotė sutrikdo bičių gebėjimą orientuotis ir jos nebegali rasti kelio atgal į avilius.
Vokietijos Landau universitete
atlikti tyrimai atskleidė, kad
bitės atsisako grįžti į avilius,
kai šalia jų padedami mobilieji
telefonai.
Kitą tyrimą atliko Indijos
mokslininkai. Moksliniame
žurnale „Current Science“ aprašoma, kaip mokslininkai kelis
bičių avilius veikė nuolat įjungiama mobiliąja spinduliuote ir
lygino jų veiklą su veikla bičių,
gyvenusių be spinduliuotės.
Nustatyta, kad avilyje su veikiančiais telefonais bitė motinėlė padėjo dvigubai mažiau
kiaušinėlių, nei jų buvo padėta
avilyje be telefono, tiksliau – su
telefono maketu. Be to, mokslininkai pastebėjo, kad pirmajame avilyje labai sumažėjo su
surinktomis žiedadulkėmis į
avilį grįžtančių bičių darbininkių skaičius.
„Didėjantis mobiliųjų įrenginių naudojimas didina aplinkos
elektromagnetinę taršą. Ši tarša
veikia bičių elgesį ir jų biologinius ypatumus, nes bitės turi
savyje joms orientuotis vietovėje padedančių magnetito dalelių“, – tvirtina tyrimo autoriai.
Dėl šio tyrimo rezultatų ne visi
mokslininkai sutinka, tačiau su-
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simąstyti jie verčia.

CCD neaplenkė ir
Europos

Bičių kolonijos nyksta ir Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje,
Portugalijoje, Italijoje bei Graikijoje.
2012 m. Europos Parlamentas
paskelbė, jog kuria 11-os universitetų sąjungą, kuri tirs bičių
nykimo priežastis ir kurs efektyvesnius būdus, kovojančius
su jau žinomomis bičių ligomis.
Pirmasis taikinys – varoatozės
erkės, kurios yra pagrindinė
žinoma bičių mirties priežastis.
Nors jos pačios bičių nenužudo,
nešioja aibę įvairių virusų, bakterijų ir grybelių. 11 universitetų
informaciją rinks ir tyrimus atliks 27-iose Europos valstybėse.
Tyrimams per kelerius metus
turėtų būti skirta keliasdešimt
milijonų eurų.

Kas bus, jei bitės nyks ir
toliau?

JAV žemės ūkio ministerijos
teigimu, jei bičių Amerikoje ir
toliau tokiais tempais mažės,
šalies gyventojams iškils apsirūpinimo maisto produktais
problema. Šiandien maždaug
trečdalis maisto produktų gaminami iš augalų, kurie auga
tik dėl to, kad yra apdulkinami
vabzdžių. Medų nešančios bitės
apdulkina iki 80 proc. augalų.
Bitės apvaisina daugelį vaiskrūmių ir vaismedžių – tarp jų
obelis, vyšnias, persikus, kivius,
taip pat ir daugybę daržovių,
įskaitant sojos pupas, agurkus,
aguročius, brokolius, šparagus,
salierus ir kas svarbiausia – javus. Pasak JAV žemės ūkio ministerijos vyriausiojo agronomo
Kevino Hacketto, bičių CCD
šiuo metu yra pati didžiausia
grėsmė Šiaurės Amerikos apsirūpinimui maisto produktais.
O kalta dėl to žmogaus veikla,
jau ne vieną dešimtmetį beatodairiškai niokojanti gamtą ir jos
išteklius.

Nori būti sveikas? Naudokis
formule 0-3-5-140-5-3-0
eAtkelta ið 10 psl.

lingu deguonimi. Negaudama
deguonies ta organų dalis apmiršta ir įvyksta širdies infarktas
ar galvos smegenų insultas.
Šeštasis skaičius – 3 –
blogojo cholesterolio kiekis
Cholesterolis yra skirstomas į
dvi grupes – „gerąjį“ ir „blogąjį“. Taigi, blogojo cholesterolio
koncentracija kraujyje turi būti
ne didesnė kaip 3 milimoliai litre. Kadangi cholesterolis yra
netirpus, kraujotakos sistema
jis keliauja tik lipoproteinų
dėka. Pagal tankį lipoproteinai
yra suskirstyti į didelio ir mažo
tankio. Didelio tankio lipoproteinai perneša cholesterolį iš
periferinių audinių į kepenis (20
proc.), iš kurių jis pašalinamas
su tulžimi. Mažo tankio lipoproteinai – iš kepenų į periferinius
audinius ir kraujagyslių sieneles

(80 proc.), todėl jie ir vadinami
„bloguoju cholesteroliu“.
Kuo daugiau cholesterolio
patenka į audinius, kuo mažiau
jo pašalinama iš organizmo,
tuo labiau didėja jo perteklius
organizme, o kartu ir rizika susirgti kraujotakos ligomis. Yra
nustatyta, kad perteklinis cholesterolis oksiduojasi ir kaupiasi
arterijose kartu su jungiamuoju
audiniu ir kalciu formuodamas
aterosklerozinę plokštelę. Taip
susiaurėja arterijos spindis ir
blogėja organų aprūpinimas
gyvybiškai reikalingu deguonimi. Dėl to jaučiamas skausmas,
išpila šaltas prakaitas, trūksta
oro ir gresia infarktas arba insultas.
Paskutinysis skaičius – 0 –
kalba apie antsvorį
Kaip supratote iš šio skaičiaus,
sveikas žmogus neturi turėti

jokio antsvorio! Daugelis ligų,
tarp kurių ir didėjanti pasaulyje cukrinio diabeto epidemija,
didele dalimi priklauso nuo papildomų kilogramų organizme.
Mokslininkai nustatė, kad nuo
perteklinių 10 kg svorio sistolinis kraujo spaudimas padidėja
6,5 mm Hg. Norint apskaičiuoti ir įvertinti savo svorį, galima
pasinaudoti vadinamuoju kūno
masės indeksu (KMI).
Yra ir kitas metodas. Kardiologai siūlo labai paprastą būdą,
kaip sužinoti, ar turite antsvorį.
Tam tereikia išmatuoti liemens
apimtį. Moterų liemens apimtis
neturėtų būti didesnė nei 88, o
vyrų − 102 centimetrai. Bet ar
tai įmanoma?! Nors daugeliui
tai atrodo neįmanoma, bet –
reikia, jeigu nori būti sveikas.
Pagal www.escardio.org/congresses/cardio-nursing-conference
parengė Audronė Simanonytė
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Labdaringame renginyje „Misis
lietuvė Čikagoje 2013“ – specialiai
sukurta lininių rūbų kolekcija
Pristatomos trys projekto dalyvės

Kamilė NEMEIKAITĖAGUIRRE
Pasiruošimas labdaringam renginiui „Misis lietuvė Čikagoje
2013“ vis labiau įsibėgėja. Jame
dalyvaujančios moterys intensyviai ruošiasi ir džiaugiasi kiekviena repeticija, kurių metu įgauna
vis daugiau pasitikėjimo savimi,
drąsos. Pasak organizatorių, tarp
dalyvių užsimezgęs glaudus ryšys
suteikia pozityvumo, itin šildo
atmosferą.
Studijos „DanceDuo“ mokytojos Sandra bei Estera negaili patarimų, pastabų, kantriai dirba
su visomis renginio dalyvėmis.
Organizatoriai pasidžiaugė, kad
šis projektas įgauna prasmę, norinčių jį išvysti vis daugėja – likus
trims savaitėms iki renginio, jau
išpirkta daugiau nei pusė bilietų.
Pasak jų, labdaros idėja bus visiškai įgyvendinta, jeigu palaikysime ne tik drąsias, žavias moteris,
bet ir vieningai dalyvausime šiame nuostabiame projekte.
Viena iš labdaringame renginyje dalyvaujančių menininkų
– dizainerė Ingrida Bušeckienė, atvykstanti iš Lietuvos. Ji
pristatys būtent šiam projektui
specialiai sukurtą lininių rūbų
kolekciją.
Dizainerė prisipažino, jog suvokimą, kas yra menas, gavo
Klaipėdos vaikų dailės mokykloje – būdama dešimties metų
amžiaus. Savo patirtimi dalijosi

Dizainerė, atvykstanti į renginį iš
Lietuvos

ir laisvo kūrėjo ateitį brandino
žymūs Lietuvos kūrėjai, tokie
kaip Virgilijus Burba (grafikas),
Renatė Lūšis (tapytoja), Danius Drulys (skulptorius), Petras
Šmitas (meno istorikas), Rimas
Tunaitis ir dauguma kitų meno
mokytojų.
„Visada save mačiau kaip individualistę. Mokydamasi Telšių
taikomosios dailės mokykloje
negalėjau apsispręsti, kas aš –
amatininkė ar vaizduojamųjų
menų atstovė. Vaikystėje karpytos popierinės lėlės tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, o
juodai balti grafiniai piešiniai,
lino raižiniai liko svajonėse, –
kalbėjo I. Bušeckienė. – Laisva
Lietuva padovanojo galimybę
pastudijuoti natūralių medžiagų

dizainą. Lietuva – lino kraštas,
o užjūrio kaimynai turi didesnį
supratimą apie lino privalumus.
Švedų dizaineriai, stilistai padėjo pažinti natūralias naujo ir
senstančio lino audinio savybes.
Penkiolika metų kuriu tik natūralių audinių rūbus.“
Daugiausiai dėmesio lietuvių
kūrėja sulaukia Skandinavijos
kraštuose. Pasak jos, natūralų
rūbą renkasi žmonės, kurie turi
sveiko gyvenimo supratimą.
„Kiekvienais metais pristatau
po dvi kolekcijas. Šiandien mano
kolekciją sudaro daugiau nei keli
tūkstančiai modelių. Kūrybinis
procesas vyksta Telšiuose, čia
kuriu savo modelius, – sakė ji. –
Gyvendama nedideliame Lietuvos miestelyje, jaučiuosi taip, lyg
visas pasaulis būtų sumažėjęs.
Dar prieš du mėnesius baigiau
2013 metų pavasario kolekcijos
pristatymą Danijoje. Džiaugiuosi galimybe svečiuotis Čikagoje.
Tėvynė ten, kur tave myli, tik
mažame miestelyje aš kasdien
galiu matyti savo artimus, mylimus žmones, džiaugtis, liūdėti.
Viską, ką išgyvenu, yra mano
ir nė dienos nekeisčiau į kitokį
gyvenimą.“
Artėjant atgimimo šventei – šv.
Velykoms, projekto organizatoriai ragina nepamiršti stabtelėti
ir pasidžiaugti atbundančia gamta, aplankyti sergantį, artimą,
paspausti ranką ar padėkoti už
tai, kad esame sveiki, sotūs ir
laimingi.

Pristatome dar tris
labdaringo renginio dalyves
„Esu Indrė Petrauskaitė, man
– 34 metai. Gimiau ir užaugau
Kaišiadorių miestelyje. Nuo vaikystės iki šių dienų turiu mane
lydinčius pomėgius, kuriais dalinuosi su savo dukrele ir mane
supančia aplinka.
Man artimiausia – šokio išraiškos forma. Šokau tautinių šokių
kolektyve „Suktinis“. Su choreografine šokių grupe Čikagos lietuvių operos scenoje pasirodysiu
jau ketvirtąjį sezoną. Savo patirtimi dalinuosi ir su mažosiomis
„DanceDuo“ šokėjomis.
Esu neabejinga visiems labdaringiems kultūriniams renginiams – tokiu būdu galiu prisidėti prie lietuvių kultūros puoselėjimo. O kad nepasimirštų
gražios išgyventos akimirkos, jas
stengiuosi užfiksuoti fotoobjektyvu. Tai dar vienas man brangus, mielas hobis. Labai svarbus
dvasinio pasaulio tobulinimas,
kurio neužfiksuosi fotoaparatu,
tačiau jį galima paliudyti savo
gyvenimo būdu.“

Continental Motors Group

708 354 5800 ext 3612
708 354 9655 (fax)
-Patikimi, saugûs, ekonomiðki 2012 metø automobiliai TOYOTA - SCION
-Pasirinksite automobilá ið dvideðimties naujø modeliø.
-Didelis pasirinkimas ávairiø markiø naudotø automobiliø: Acura, Audi, Honda, Mitsubishi,Scion,
Ferrari & Maserati. Penkiø metø garantija naujiems ir septynių metø – 100 000 myliø naudotiems
sertifikuotiems automobiliams.

-ÁVAIRÛS FINANSAVIMO BÛDAI.
-Finansavimas neturintiems kredito istorijos, bet turintiems darbà.
-Ásigijote automobilá èia ir Jûs garantuotai patenkate á kompiuterinæ kredito istorijos
kûrimo sistemà JAV.
-Automobiliø draudimas FARMERS kompanijoje, remontai po avarijø.
Atvykite darbo valandomis
Ketv. 1-9
Pirm. 1-9
Antr. 9-5
Penk. 9-9
Treč. Laisva
Šešt. 9-6

Susikalbësite lietuviðkai

AL (ZAREMBA) mob. 773 875 8555

CONTINENTAL TOYOTA - SCION

CONTINENTAL TOYOTA - SCION

Naujas adresas: 6701 S.LaGrange Rd. Hodgkins, Il 60525

alz@continentaltoyota.com, www.
ContinentalToyota.com

CONTINENTAL TOYOTA - SCION

Uþs. AA

„Esu Jolita Vilimienė. Gimiau
Kaune, užaugau Panevėžyje,
mokslus baigiau Vilniaus universitete. Šiuo metu gyvenu Čikagos šiauriniame priemiestyje.
Esu nekilnojamojo turto brokerė, dirbu „Re/Max Experts“
kompanijoje.

Mano 17 metų dukra Gintarė
šiemet baigia mokyklą. Didžiuojuosi savo dukra, jos pasiekimais
bei talentais. Man smagu, kad
šeimoje išlaikėme lietuviškas
tradicijas ir kalbą.
Esu aktyvaus gyvenimo būdo
šalininkė, mėgstu slidinėti, žaisti tenisą, keliauti. Nuo vaikystės
šoku lietuvių tautinius šokius,
praeitais metais dalyvavau XIV
lietuvių tautinių šokių šventėje
Bostone, o ateinančiais planuoju vykti į dainų ir šokių šventę
Lietuvoje.
Kiek save prisimenu, visada
mėgau siūti drabužius, nerti,
megzti ir siuvinėti. Jau mokykloje dėvėjau savo sukurtus rūbus.
Padrąsinta artimųjų, nusprendžiau dalyvauti šiame renginyje.
Noriu prisidėti prie kilnios idėjos paremti Čikagos lituanistines
mokyklas.“
„Mano vardas Viktorija, man
– 35 metai. Esu linksma ir lai-

minga. Mėgstu viską, kas susiję
su menu. Teko išbandyti tapybą,
keramiką, grafiką, šilko dailę.
Domiuosi teatru, kinu, muzika.
Kai turiu laisvą minutę, rašau.
Tai tiesiog mintys sau. Tikiuosi,
kad kada nors bus įdomu jas
paskaityti.
Labai mėgstu keliauti. Be galo
patiko Portugalija, Ispanija, Kipras, Peru. Kelionėse patiriu
naujų įspūdžių, sutinku įdomių
žmonių, atrandu savo savybes,
kurių iki tol nežinojau. Būtent
to tikiuosi ir iš šio renginio. Tikiu, kad tai bus dar viena įdomi
ir prasminga kelionė į savęs pažinimą.
Linkiu sėkmės visoms šio renginio dalyvėms.“
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Uþsiprenumeravæ laikraštá “Amerikos lietuvis” METAMS turës galimybæ laimëti....

JAV ribose:

Èeká iðraðykite "Amerikos lietuviui" ir siøskite su savo atgaliniu adresu:
Amerikos lietuvis,
7950 W. 99th ST.,
HICKORY HILLS, IL 60457.

Jûs norite:

AL negali:

Darbo

Nesurandame darbo

Pinigø

Nedalijame pinigø

Sveikatos
Puikiai praleisti laikà

Negydome
Nelinksminame

Suremontuoti:
Namà

Neremontuojame

Automobilá

Netaisome

Uþauginti vaikà:
Mokslas

Nemokome

Supratimas

Neauklëjame

Pasiekimai

Priversti siekti tikslø

Ásiamþinti

Nedalijame titulø

Socialiniø garantijø
Šeimos

Nesuteikiame jø
Nesurandame antros
pusës

Loterijos data bus
skelbiama laikraštyje.
Taèiau laikraštis "Amerikos lietuvis" gali:
Laikraštyje talpinamø skelbimø pagalba galite susirasti darbà. Šie
skelbiami nemokamai.
Laikraštyje spausdinamos publikacijos pataria, kur nusipirkti, kaip
sutaupyti, kaip uþsidirbti.
Straipsniuose patariame, kaip nesusirgti, kur kreiptis susirgus, kaip gydytis.
Laikraštyje spausdinamos reklamos, publikacijos pasiûlo, kur praleisti
gerai laikà, mes organizuojame patys renginius, reklamuojame koncertus.
Spausdiname informacijà apie tai, kas suremontuos, - kur pigiau, kur
geriau.
Straipsniuose dalijame patarimus, koká nusipirkti automobilá, kad maþiau
gestø, kur sutaisyti, kaip sutaisyti.
Publikacijose nurodome, kokià mokyklà pasirinkti, kaip jà uþbaigti, kaip
pigiau gauti išsilavinimà.
Mûsø þurnalistai suranda kitas šeimas, kurios susiduria su jûsø
problemomis, ir suþino, kaip jie šias sprendþia.
Mes surandame ádomiø bei protingø þmoniø, kurie dalijasi savo patirtimi.
Tokios istorijos tikrai ákvepia naujiems darbams.
Bet galime jûsø pasiekimus aprašyti. Mûsø laikraštis yra saugomas
Vytauto Didþiojo universiteto bibliotekoje.
Taèiau rašome ávairiais socialiniais klausimais, patariame ir informuojame.
Taèiau galime padëti susipaþinti. Kiekvienà savaitæ spausdiname
skelbimus rubrikoje "Vienišos širdys".

* Sumokëjæs $100 doleriø prenumeratorius gauna metinæ prenumeratà, dalyvauja loterijoje ir tampa AL nariu. AL nariams bus
rengiami atskiri nariø susirinkimai, kur AL redakcijos kolektyvas susitiks su laikrašèio skaitytojais, išklausys jø pastabas ir
pageidavimus.
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Gyvenimo

stilius

Faustas Strolia: „Žibančios vaikų
akutės ir šypsenos – didžiausia
padėka už sunkų darbą“
Dalia KAVALIAUSKIENĖ
Apie Faustą Strolią daugeliui pokario laikotarpiu į JAV atvykusių lietuvių tikriausiai daug pasakoti nereikia, jie puikiai žino šio kompozitoriaus, smuikininko, vargonininko, chorvedžio, pedagogo darbus. Jei ne jie patys, tai jų vaikai dainavo F. Strolios vadovaujamuose choruose, lankėsi
koncertuose ar dalyvavo renginiuose, kur klausėsi jo sukurtos muzikos.
Kaip gabus chorvedys ir vargonininkas Faustas pasireiškė dar gyvendamas Vokietijoje, lietuvių
pabėgėlių stovyklose. Su savo vadovaujamu kvartetu muzikas apkeliavo visas lietuvių kolonijas.
Jis dirbo gimnazijos mokytoju, lietuvių katalikų ir evangelikų parapijų vargonininku ir chorų vadovu, darbavosi vaikų sekmadieninės mokyklos dainų mokytoju...
Kai 1956 metais atvyko į Ameriką, Faustas dirbo vargonininku, chorvedžiu ir mokytoju lietuviškose mokyklose. Jis vadovavo vaikų ir suaugusiųjų chorams ne tik lietuviškose parapijose, bet ir
dirbo airių, lenkų bei amerikiečių bažnyčiose.
Ilgą laiką F. Strolia vargonavo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Jis vadovavo
vyrų oktetui, buvo jaunimo choro „Audra“, studentų meno kolektyvo „Vaiva“, „Audros“ jaunimo
choro jaunučių grupės dainų ir tautinių šokių bei orkestro, Čikagos lietuvių styginių ansamblio
vadovas, „Dainavos“, „Neringos“ ir „Rako“ jaunimo stovyklų muzikos vadovas, kelių lituanistinių
mokyklų muzikos ir dainavimo mokytojas, mokyklų choro vadovas. Kaip chormeisteris ir dirigento asistentas F. Strolia dirbo su vyrų choru „Vytis“, vėliau tapusiu Lietuvių operos choru, prisidėjo statant operas, talkino chorui „Pirmyn“, buvo lietuvių meno ansamblio „Dainava“ ir Čikagos
Lietuvių operos chormeisteris. Apie visą F. Strolios veiklą sunku būtų papasakoti, nes jis nuolatos
dirbo iš karto su keliais muzikos kolektyvais, tuo pat metu kūrė muziką ir dainas. Jo nuopelnai
lietuvybei neliko nepastebėti, muzikas yra gavęs daug įvairiausių apdovanojimų, o paskutinis,
kurį jam šiemet įteikė švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, yra Krašto valdybos
įsteigtas atminimo medalis.

Gausi Fausto Strolios šeima						

– Baigiantis karui, kartu su
daugeliu tuo metu iš Lietuvos
pasitraukusių lietuvių gyvenote
Vokietijoje, pabėgėlių stovyklose.
Kiek metų Jums teko ten praleisti
ir kuo tuo metu užsiėmėte?
– Vokietijoje pragyvenau 15
metų. Ten dirbau kapeliono
asistentu lietuviškoje kuopoje,
Wehnen pabėgėlių stovykloje
pradėjau vadovauti pirmam
mokyklos vaikų chorui, po to
dirbau su Lietuvių inžinerijos
kuopos choru, su ateitininkų
choru Vasario 16-osios gimnazijoje. Iš tų metų gerai atsimenu,
kad sunkiai išgyvenau iš savo
atlyginimo. Mano tėvai kartais
siųsdavo siuntinius su maistu,

nes, kaip ir daugelis gyvenusių
DP stovyklose, neturėdavau ką
valgyti, nors dirbau keliuose
darbuose vienu metu.
– Pragyvenote ilgą ir turiningą
gyvenimą, Jūsų biografijoje daugybė įvairiausių lietuvybei nuveiktų darbų, begalė chorų ir ansamblių, kuriems vadovavote, daug
koncertų ir švenčių, kuriose Jūs
dalyvavote kaip chorvedys. Esate
sukūręs daug lietuviškų dainų ir
melodijų. Ką labiausiai akcentuotumėte savo gyvenime? Jūsų
nuomone, kokiame darbe esate
pasiekęs daugiausiai, koks darbas
buvo arčiausiai širdies?
– Man atrodo, kad daugiausia
esu pasiekęs dirbdamas su vai-

Asmeninio F. Strolios albumo nuotr.

kais. Man visada buvo malonu
dirbti su jaunais dainininkais.
Kai atsikėliau gyventi į Čikagą,
du kartus per savaitę turėdavau repeticijas Brighton Park,
du kartus – Marquette Park
ir vieną kartą su Bridgeport’e
esančių bažnyčių vaikų chorais.
Penkios dienos per savaitę jau
užimtos. Šeštadieniais vadovavau vaikų chorams, esantiems
lituanistinėse mokyklose. Pradžioje dirbau muzikos mokytoju aukštesniojoje lituanistinėje
mokykloje, po to – Jaunimo
centre įsikūrusioje Dariaus ir
Girėno pradžios mokykloje.
Net negaliu suskaičiuoti, kiek
laiko man teko dirbti su vaikais,

Faustas su Terese užaugino keturis sūnus

bet tai buvo pats maloniausias
užsiėmimas. Labai didžiuojuosi tuo, kad teko dirbti vaikų
darželiuose ir galėjau dar visai
mažiems vaikučiams įskiepyti meilę muzikai. Žibančios jų
akutės ir šypsenos – didžiausia
padėka už muzikos mokytojo
darbą. Tai nebuvo sunkus darbas, tai man buvo vienas malonumas... Atsimenu, paimu
akordeoną, užgroju, o vaikai
dainuoja. Eina koridoriumi direktorius ir girdi – skamba visa
mokykla, visiems linksma... Jis
dažnai vesdavo svečius į mano
klasę paklausyti, kaip linksmai
ir gražiai dainuoja vaikai.
– Ar vaikams patikdavo mokytis muzikos? Ar mokėjote su jais
atrasti bendrą kalbą?
– Nemokėjau bendrauti, bet
sekėsi... (juokiasi). Vaikai mane
mylėjo, aš taip pat juos mylėjau,
patikdavo bendrauti su jais,
džiugino jų nerūpestingumas ir
džiaugsmas. Gyvendamas Vokietijoje daugiausia grodavau
vargonais, bet atvykęs į JAV supratau, jog iš vargonininko atlyginimo sunkiai galėsiu išlaikyti
savo šeimą, todėl vakarais po
darbo pradėjau tobulinti muzikos žinias. Taip gavau magistro
diplomą kaip muzikos mokytojas. Teko dirbti muzikos mokytoju ir amerikiečių mokyklose.
– Be vaikų chorų, Jums teko
dirbti ir su daugeliu suaugusiųjų chorų. Su kuriuo iš jų dirbote
ilgiausiai?
– Ilgiausiai tikriausiai pradirbau su Amerikoje gimusių lietuvių choru „Lietuvos vyčiai“.
Mes visas dainas atlikome lietuviškai, nors dauguma ten dainavusiųjų lietuvių kalbą buvo
išmokę iš savo tėvų ir senelių.
Vėliau atsirado ir atvykusių iš
Lietuvos, kuriuos taip pat su
džiaugsmu priimdavome. Pradėjau dirbti 1960 metais, o pabaigiau 1998-aisiais. Taigi, su
šiuo choru pradirbau 48 metus.
Ten sutikau ir būsimą savo žmoną Teresę. Teresė ir jos sesuo
visus tuos 48 metus išdainavo
chore – tiek pat laiko, kiek jam
vadovavau aš.

Tuo pačiu metu dirbau ir su
„Dainavos“ ansambliu bei Lietuvių operos choru. Jei kviečia,
kodėl turėjau atsisakyti? Tuo
metu „Dainavai“ vadovavo Algis Šimkus ir Stepas Sodeika, o
aš buvau pakviestas padėti pamokyti atlikti partijas. Jei reikėdavo mano pagalbos, niekada
neatsisakydavau. Mano visas
gyvenimas susietas su muzika.
– Užauginote keturis gražius
sūnus. Ar Jūsų žmonai nereikėjo dukrytės? Papasakokite apie
savo šeimą.
– Tai man reikėjo dukrelės...
Turiu keturis sūnus ir penkiolika anūkėlių. Mano žmona ketvirtos kartos lietuvaitė, bet ji
dar gražiai moka kalbėti lietuviškai. Praeitų metų pabaigoje
atšventėme savo vedybinės sukakties penkiasdešimtmetį. Labai džiaugiuosi, kad į šventę susirinko visi vaikai ir beveik visi
anūkai. Neatvyko tik tie, kurie
gyvena labai toli. Vienas anūkas
mums pagrojo bosine gitara, dvi
anūkės pagriežė smuikais, o sūnus pravedė visą šventę. Gaila,
kad jo paties šeima iširo ir dabar buvusi žmona su dukromis
gyvena Švedijoje. Dvi iš jų neatvyko mūsų pasveikinti, bet viena
mokosi JAV, todėl atskrido ir į
mūsų šventę.
– Tikriausiai kaip muzikas ir
savo vaikus išmokėte ne tik dainuoti, bet ir groti?
– Ne, aš nemokiau savo vaikų muzikos. Prisimindamas
savo santykius su tėveliu, kuris
mane mokė muzikos, nenorėjau savo vaikams primesti tokį
pat gyvenimo būdą, kaip mano.
Kai tėvas moko savo vaiką, tai
tarsi kokia prievarta. Iš vaiko
reikalaujama labai daug, nes iš
jo tėvas tikisi didesnių pasiekimų nei savo... Man tai atrodė
per žiauru, todėl norėjau, kad
sūnūs užaugtų laimingi, ir nemokiau jų muzikos. Kadangi
buvau labai užimtas, tai žmonai
teko daugiau laiko praleisti su
mūsų vaikais – vežioti į mokyklas, užsiėmimus. Šeštadieniais

Vokietijoje Faustas pradėjo chorvedžio karjerą
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dažniausiai dirbdavau bažnyčioje, nes reikėdavo groti per vykstančias krikštynas ar vestuves.
Gaila, bet savo vaikams labai
daug laiko negalėjau skirti...
– Vis viena Jūsų sūnūs pamilo
muziką, nors jų ir nemokėte, o ir
savo vaikus pradėjo leisti į muzikos pamokas...
– Vienas sūnus groja bosine
gitara ir moko savo vaikus, kitas
ne tik groja, bet ir dainuoja. Be
to, jis moka puikiai bendrauti
su žmonėmis. Tuo įsitikinome
per mūsų vestuvių jubiliejaus
šventę.
– O kaip Jūsų vaikams sekasi
lietuvių kalba? Ar mokėte juos
šeimoje kalbėti lietuviškai?
– Deja, jiems kalbėti lietuviškai sunku, nors visi vaikai lankė
lituanistines mokyklas, bet namuose jų niekas nespaudė. Man
sunku kalbėti lietuviškai ne tik
todėl, kad namuose bendraujame angliškai, žmonai labai
trūksta lietuvių kalbos žodžių, o
aš po patirto insulto pastaruoju
metu retai išeinu iš namų. Mano

AMERIKOS LIETUVIS
vaikai dar sunkiau kalba lietuviškai. Ir labai gaila, bet anūkai
lietuviškai nebekalba, nes jų
motinos ne lietuvės...
– Tiek ilgai dirbote lietuvybės
labui, tad tikriausiai esate gavęs
ne vieną apdovanojimą ar padėką
iš lietuviškų visuomeninių organizacijų?
– Tikrai, esu gavęs ne vieną
apdovanojimą už darbą lietuvybei. Balzeko lietuvių kultūros muziejus yra išrinkęs mane
Metų žmogumi. Esu gavęs ir
Lietuvos Prezidento žymenį –
ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“. Už sukurtą dainą, skirtą
Dariui ir Girėnui, Lietuvos
šaulių sąjunga išeivijoje mane
apdovanojo Šaulių žvaigždės
ordinu. Darbas lietuvybei – tai
laisvalaikio užsiėmimas, tiesioginis darbas amerikiečių parapijose ir mokyklose taip pat
neliko neįvertintas. Čikagos
arkivyskupas kardinolas Joseph
Bernardin man išeinant į pensiją įteikė padėkos raštą. Daug
padėkos raštų esu gavęs už vargonininko darbą, už darbą su
vaikų chorais, už dalyvavimą

15

7 klaus im ai vis iems
1. Zodiako ženklas: Žuvys.
2. Gimtasis miestas: Tauragė.
3. Įgyta profesija: muzikos mokytojas.
4. Šeima: žmona Teresė, sūnūs – Povilas Kęstutis, Tomas Algirdas, Jonas Vytenis, Matas Linas ir 15 anūkų.
5. Namai: Oak Forest, IL.
6. Automobilis: „Hyunday Sonata“.
7. Mėgstamiausi:
knyga – apie muziką;
filmas – dokumentiniai;
muzika – Bethovenas, Čaikovskis, Mocartas;
alkoholinis gėrimas – beveik nevartoju;
parduotuvė – neaktualu.
Bepigu Faustui šypsotis vyresniojo
brolio Vytauto globoje

renginiuose su savo vadovaujamais chorais. Man be galo brangus popiežiaus Benedikto XVI
atsiųstas palaiminimas mums
su žmona Terese 50-ųjų mūsų
santuokos metinių proga.
– Prieš dešimt metų Lietuvoje
buvo surengtas autorinis Jūsų
dainų vakaras. Tikriausiai tai
paliko neišdildomą įspūdį Jūsų
biografijoje?

Fausto Strolios darbas neliko nepastebėtas, jis gavo daug apdovanojimų

Lietuvos Vyčių chorui F. Strolia vadovavo 48 metus

Didelę dalį savo gyvenimo Faustas Strolia muzikos mokė vaikus

Su Lietuvos Vyčių jaunučių choru

– Taip, 2003 metais Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje vyko
mano sukurtų giesmių autorinis koncertas. Giesmių vakaras
prasidėjo šv. Mišiomis, po kurių
vyko didžiulis koncertas. Jame
skambėjo mano sukurtos dainos
pagal įvairių autorių žodžius,
tarp kurių ir Bernardo Brazdžionio, Adelės Dirsytės eilės.
Giesmes atliko net devyni
Lietuvos chorai, o man kartu
su jaunu, bet gabiu dirigentu
ir chorvedžiu R. Gražiniu teko
garbė diriguoti jiems. Nepaisant
vėsaus oro, dainininkai buvo apsirengę specialia chorų apranga,
o net du kolektyvai vilkėjo tautiniais drabužiais.
Koncertą organizavo Vilniaus
jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas Leonidas Abaris, dirigentas Romualdas Graužinis ir
Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas Lionginas Virbalas JC. Esu
be galo dėkingas jiems už man
parodytą pagarbą.
Koncerto metu man buvo
įteiktas Lietuvos Prezidento žymuo – ordinas „Už nuopelnus
Lietuvai“. Ordiną prisegė Lietuvos liaudies kultūros centro
ir Lietuvos dainų švenčių direktorius Juozas Mikutavičius,
o juostą apjuosė mano žmonos
giminaitis Algimantas Ambrozaitis.
– Kokia visuomenine veikla Jūs
dar užsiėmėte?
– Priklausiau BALF (Bendrasis Amerikos lietuvių fondas)
– JAV lietuvių šalpos organizacijai, veikusiai nuo 1944 m.
Daugiausia BALF‘as padėjo
lietuviams karo pabėgėlių stovyklose Vakarų Europoje. Per
Lietuvos Raudonąjį Kryžių jis
rėmė lietuvių kultūros veikėjus, skyrė grožinės literatūros
premijas. BALF‘as skatino JAV
Kongresą priimti palankius imigracijos įstatymus. Iš valdžios
išrūpintais laivais nemokamai
į JAV atgabeno apie 34 000 lie-

tuvių karo pabėgėlių, rūpinosi
atvykstančių lietuvių įdarbinimu ir apgyvendinimu.
Keletą metų buvau BALF‘o
valdybos narys, iždininkas. Atrodo keista, ką galėjau daryti
būdamas šioje organizacijoje,
bet man buvo smagu, kad galime paremti tuos, kuriems tuo
metu labai reikėjo kažkieno
paramos. Atsimenu, kaip mes,
gyvendami pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, džiaugdavomės
galėdami gauti dovanų, kurias
atsiųsdavo BALF‘as. Mums
tuokart buvo striuka su pinigais,
neturėjome jų pakankamai ne
tik drabužiams, bet ir maistui.
Labai vertinome šios organizacijos į stovyklą atsiųstus daiktus, nes bėgdami iš Lietuvos
drabužių pasiėmėme mažai, o
gyvenant ir dirbant Vokietijoje
jie greitai plyšo.
– Kiek dainų esate sukūręs per
savo gyvenimą?
– Aš nežinau, niekada neskaičiavau... Bet mano brolis Vytautas yra labai tvarkingas žmogus
ir jis ne tik suskaičiavo mano
kūrinius, bet ir surūšiavo, surišo
juos į albumą. Tuoj pasižiūrėsime ir sužinosime. Ant albumo
parašyta – 73 religiniai kūriniai,
giesmės, įskaitant liturginių mišių dalis, aranžuotes ir harmonizuotes. Bet čia surinkti ne visi
mano kūriniai. Esu jų sukūręs
ne tik religinio turinio, bet ir
dainelių vaikučiams; kūrinių,
kuriuos atlikdavo chorai per
dainų šventes.
Grįšim, grįšim ten, kur teka
Nemunėlis ir Neris,
kur pavasarį ant kalno
obelų žiedeliai kris.
Kur gegutė užkukavo
mums, per sodą skrisdama,
kur lopšely užliūliavo
mus pirmais sapnais mama...
(Netikėtai uždainuoja Faustas
Strolia ir susijaudina prisiminęs,
kaip choro vaikučiai dainuodavo šią dainą.)
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Neįveikiami ALTL čempionai –
„Atlantic Express“ tinklininkai

ALTL čempionais ketvirtą kartą tapo „Atlantic Express“ tinklininkai

Dainius RUŽEVIČIUS
Amerikos lietuvių tinklinio
lygos (ALTL) 7-ojo čempionato nugalėtojais tapo „Atlantic
Express“ tinklininkai. Kovo 24
d. vykusiose finalinėse rungtynėse jie rezultatu 3:0 (25;16,
26:24, 25:21) nugalėjo praėjusio sezono finalininkę „Mojo“
komandą ir ketvirtą kartą į viršų kėlė ALTL čempionų taurę
pasidabinę auksiniais ALTL
apdovanojimais.
Per 12 šio sezono varžybų
ALTL čempionai nepralaimėjo
nė vienerių rungtynių, teprarado vos 2 taškus ir pelnytai tapo
septintą sezoną gyvuojančios
tinklinio lygos nugalėtojais.
ALTL čempionais tapo šie
„Atlantic Express“ tinklininkai:
Kastytis Latvys, Konstantinas
Archipovas, Vitalis Mykolaitis,
Justas Pagojus, Ken Berg, Chris
Toth ir Vytautas Tirevičius.
Svečių iš Ukrainos – „Mojo“
komanda (Mateush Tochek,
Maksim Gladun, Oleg Zozyljak,
Andriy Herka, Ighor Danchuk,
Stepan Dehod, Viktor Danchuk, Jaroslav Palagniuk) jau

antrus metus iš eilės pralaimėjo
ALTL finale ir turėjo tenkintis
sidabriniais apdovanojimais.
Bronziniais ALTL prizininkais tapo „Panevėžio“ komandos tinklininkai. Ypač atkakliai
vykusioje kovoje dėl trečiosios
vietos jie praėjusį sekmadienį rezultatu 3:1 (13:25, 25:23,
25:22, 25:21) nugalėjo dukart
ALTL čempionę „Gubernijos“
ekipą.
Bronzos medaliais buvo apdovanoti šie „Panevėžio“ komandos žaidėjai: tėvas ir sūnus
– Arūnas ir Edvinas Karaliai,
Raimis Adikevičius, Rytis Alčiauskas, Ričardas Jakubauskas, Marius Jankūnas, Arūnas
Vėta, Linas Jonaitis, Vytautas
Janušonis.
Penkti šešių ALTL komandų
turnyre liko „Smūgio“ tinklininkai. Rungtynėse dėl penktosios
vietos jie rezultatu 3:0 (25:17,
25:16, 25:23) nugalėjo „Pilėnų“ ekipą.
Po finalinių ALTL varžybų
buvo pagerbti ir apdovanoti
geriausi kiekvienos komandos
žaidėjai: Kęstutis Paškauskas
(„Pilėnai“), Anatolij Kosuchin

(„Smūgis“), Juozas Lukšas
(„Gubernija“), Rytis Alčauskas („Panevėžys“), Igor Danchuk („Mojo“) ir Justas Pagojus
(„Atlantic Express“). Šis tinklininkas atsiėmė ir absoliučiai
naudingiausio ALTL žaidėjo
prizą (MVP).
Geriausius lygos žaidėjus
balsuodami išrinko gausiai lemiamų ALTL kovų stebėti susirinkę žiūrovai. Jų nuomone,
geriausiais atskirų komandų
žaidėjais tapo bei ALTL marškinėliais apdovanoti šie tinklininkai: Louis Figueroa („Pilėnai“), Renoldas Rutkūnas
(„Smūgis“), Gintas Žeglinskas
(„Gubernija“), Edvinas Karalius („Panevėžys“), Maksim
Gladun („Mojo“) ir Justas Pagojus („Atlantic Express“).
Originaliu ALTL „Hall of
Fame“ prizu buvo apdovanotas ir „Gubernijos“ komandos
veteranas Dainius (Danyla)
Mocius, tapęs pirmuoju tinklininku, patekusiu į ALTL „Šlovės muziejų“.

„Panevėžio“ komanda bronzinius apdovanojimus iškovojo po atkaklios kovos įveikusi dukart ALTL čempionus „Gubernijos“ tinklininkus

Naudingiausias ALTL žaidėjas – čempionų komandos atstovas Justas Pagojus (kairėje) geriausio tinklininko prizą atsiėmė iš ALTL vadovo Mindaugo
Jankūno rankų

Pajėgiausi ir įtakingiausi
sportininkai
Sporto analizių, komandų bei
žaidėjų pasirodymų prognozių
lyderis „Bloomberg Sports“ paskelbė pajėgiausių ir įtakingiausių sportininkų šimtuką. Sąrašo
viršūnėje – „Miami Heat“ krepšininkas LeBronas Jamesas,
kuris per metus į viršų palypėjo
keturiomis pozicijomis.
Kasmet „Bloomberg Sports“
paskelbia 100 pajėgiausių ir
įtakingiausių sportininkų, kurie
varžėsi JAV. Vertindama šiuos
atletus organizacija naudoja
specialią metodologiją, į kurią
įtraukti ne tik sporte pasiekti Pajėgiausių ir įtakingiausių sportininrezultatai, bet ir veikla už spor- kų šimtuko sąrašo viršūnėje – „Miami
to ribų. Pavyzdžiui: sutartys su Heat“ krepšininkas L. Jamesas
rėmėjais, aktyvumas socialinėje
vimus.
žiniasklaidoje.
Tiesa, šis sąrašas pasikeistų,
Dauguma sportininkų – amejeigu jame būtų ir Europoje
rikietiškojo futbolo žaidėjai.
rungtyniaujantys sportininkai.
Krepšininkų pasiekimai aikšSąraše yra tik vienas futbolitėje yra vertinami pagal pelnyninkas – „Los Angeles Galaxy“
tų taškų, blokuotų metimų, reekipos marškinėlius vilkėjęs
zultatyvių perdavimų, perimtų
Davidas Beckhamas, kuris atkamuolių ir atkovotų kamuolių
sidūrė tryliktoje vietoje.
statistiką. Futbolininkų – pagal
įvarčius ir rezultatyvius perdaPateikiame pajėgiausių ir įtakingiausių sportininkų dešimtuką pagal „Bloomberg Sports“ (vieta, sportininkas, sporto šaka,
reitingas, 2011 metais užimta vieta):
1. LeBronas Jamesas (krepšinis), 89,26 / 4
2. Tigeris Woodsas (golfas), 86,01/ 12
3. Peytonas Manningas (amerikietiškas futbolas), 81,46/ 51
4. Drew Breesas, (amerikietiškas futbolas), 77,99/ 1
5. Rogeris Federeris (tenisas), 73,01/ 6
6. Novakas Džkovičius (tenisas), 72,93/ 9
7. Kobe Bryantas (krepšinis), 72,25/ 13
8. Michaelis Phelpsas (plaukimas, pasirodymas olimpiadoje),
71,09/ 34
9. Tomas Brady (amerikietiškas futbolas), 69,98/ 3
10. Aaronas Rodgersas (amerikietiškas futbolas), 69,74/ 2
.... 13. Davidas Beckhamas (futbolas), 68,91/ 58
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ČLKL paaiškėjo „Finalinio ketverto“ dalyviai

Jubiliejinio ČLKL sezono „Finalinio ketverto“ („Final Four“) varžybose (balandžio 6 ir 7 dienomis) žais: „Kunigaikščiai-Compass“
– „Lokiai“, „Radviliškis“ – „Lituanica“ bei „Žalgiris-35“ – „Žemaitija“, „Aukštaitija“ – „Švyturys“ („Iššūkio“ taurė)
Dainius RUŽEVIČIUS
Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) čempionate po
kovo 23–24 dienomis vykusių
ketvirtfinalio varžybų paaiškėjo
visi „Finalinio ketverto“ („Final
Four“) dalyviai.
10-ojo sezono ČLKL pusfinaliuose balandžio 6 d. kovos
„Kunigaikščiai-Compass“ –
„Lokiai“, „Radviliškis“ – „Lituanica“ bei „Žalgiris-35“ – „Žemaitija“, „Aukštaitija“ – „Švyturys“ („Iššūkio“ taurė). Šių porų
nugalėtojai kitą varžybų dieną
(balandžio 7 d.) kovos finale, o
pralaimėjusios komandos rungtyniaus dėl trečiosios vietos.

Ketvirtfinaliuose –
ypatinga intriga

ČLKL ketvirtfinaliuose susitikusių komandų dvikovos pasižymėjo itin atkaklia kova bei
sunkiai nuspėjama rungtynių
baigtimi.
Triskart ČLKL čempionai
„Radviliškio“ krepšininkai,
rungtyniaudami su „Atleto“
komanda, pirmąją tarpusavio
rungtynių ketvirtfinalio dvikovą laimėjo solidžiu 14-os taškų
skirtumu – 79:65 ir, matyt, per
anksti patikėjo galutine pergale.
Kitą dieną vykusioje revanšinėje dvikovoje radviliškiečiai vos
negavo skaudaus antausio: keletą itin svarbių baudos metimų
rungtynių pabaigoje nepataikę

„Atleto“ krepšininkai įveikė
varžovus 68:55, tačiau to neužteko galutinei pergalei – pagal
dviejų rungtynių rezultatus į
ČLKL pusfinalį iškopė lygos
senbuvė „Radviliškio“ ekipa, o
„Atletas“ apmaudžiai baigė šio
sezono varžybas.
„Radviliškio“ komandą į pusfinalio varžybas vedė sėkmingas
Andriaus Žukausko (25 ir 18
taškų) ir Josepho Petrusičiaus
(18 ir 21 taškai) dueto žaidimas.
Antrame dėl pagrindinės
ČLKL taurės kovojančių komandų ketvirtfinalio susitikime
žaidė dvi miško galiūnų vardais
pasivadinusių ekipų atstovai.
Šioje „žvėrių“ dvikovoje „Lokių“ krepšininkai dukart – 61:53
ir 70:66 nugalėjo „Stumbro“ komandą. Pastarosios paskutinėse
šio sezono varžybose neišgelbėjo puikus ekipos lyderio Juozo
Balčiūno žaidimas: per pirmąjį
susitikimą jis pelnė net 33 taškus, o antrąjį – 28.
„Iššūkio“ taurės ketvirtfinalio barjerą sėkmingai peržengė
„Aukštaitijos“, „Žemaitijos“ ir
„Švyturio“ komandos. Jos kartu
su reguliariojo sezono nugalėtoja „Žalgiris-35“ komanda po
savaitės pertraukos tęs kovą dėl
medalių.

Po antirekordų –
neįtikėtina pergalė. 50
žaidėjo taškų sėkmės

Triskart ČLKL čempionai „Radviliškio“ krepšininkai į „Final Four“ varžybas
prasimušė po permainingos kovos su „Atleto“ komanda

Skolų ir finansinių nepriteklių kamuojami Kauno „Žalgirio“
krepšininkai iškovojo Jungtinės lygos čempionų titulą, 18-oje
žaistų rungtynių pelnydami net 16 pergalių. Antroje vietoje liko
Maskvos CSKA (Rusija) – 15 tšk., trečioje – Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija) – 12 tšk., ketvirta vieta atiteko Rygos VEF
(Latvija) – 11 tšk., penkti liko Nižnyj Novgorod (Rusija) – 10 tšk.,
šešti – Liubercų „Triumf“ (Rusija) – 9 tšk., septinti – Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija) – 6 tšk., aštunti – Nymburko ČEZ (Čekija)
– 5 tšk., devinti – Minsko „Cmoki-Minsk“ (Baltarusija) – 3 tšk.,
dešimti – Klaipėdos „Neptūnas“, surinkęs 3 tšk.
A grupės turnyro lentelė:
1. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) – 14
2. Kazanės „Uniks“ (Rusija) – 14
3. Samaros „Krasnyje Krylja“ (Rusija) – 12
4. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) – 8
5. Astanos „Astana“ (Kazachstanas) – 10
6. Donecko „Doneck“ (Ukraina) – 9
7. Vilniaus „Lietuvos rytas“ – 9

L. Kleiza Toronto
„Raptors“ komandoje nebežais
Kiti du lietuviai pagerino
savo pozicijas NBA
Edvardas ŠULAITIS

„Lietkabelio“ nuo pralaimėjimo ketvirtfinalio varžybose neišgelbėjo ir super
rezultatyvus komandos legionieriaus J. Warreno (dešinėje) žaidimas. Juodaodis puolėjas pelnė net 50 taškų ir atkovojo 18 kamuolių bei pasiekė šio
sezono rezultatyvumo rekordą

neatnešė

Panevėžio „Lietkabelio“ ir
„Žemaitijos“ komandų susitikime žemaičiams pavyko sukurti
nemažą stebuklą. Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse jiems
sunkiai sekėsi atrakinti varžovų
krepšį, kuris buvo tarsi užrištas.
Per pirmąjį kėlinį „Žemaitijos“
krepšininkai pataikė vos vieną
taiklų metimą (2 taškai), o po
trijų kėlinių jų sąskaitoje viso
labo buvo tik 16 taškų (16:39).
Po šių antirekordų paskutiniame ketvirtyje žemaičiai tarsi atsibudo iš letargo miego ir
stebuklingu būdu sugebėjo laimėti rungtynes. Per paskutines
10 žaidimo minučių „Žemaitijos“ komanda pelnė dvigubai
daugiau taškų nei per visus tris
pirmuosius kėlinius ir „nokautavę“ panevėžiečius 30:6 šventė
įspūdingą pergalę (47:45), kurią
metimu iš po krepšio aidint finalinei rungtynių sirenai išplėšė
Ramūnas Inokaitis. Beje, nugalėtojams pasiekti šią analogų
ČLKL neturinčią pergalę padėjo tai, kad paskutines rungtynių
minutes, išsibaudavus žaidėjams, aikštelėje rungtyniavo tik
4 „Lietkabelio“ krepšininkai.
Po itin apmaudaus pralaimėjimo panevėžiečiai ir revanšinėje
dvikovoje nesugebėjo iškovoti

pergalės bei prasimušti į „Final
Four“ varžybas. „Žemaitijos“
komanda ir antrą kartą įrodė
savo pranašumą, nugalėjusi
varžovus rezultatu 81:75. „Lietkabelio“ neišgelbėjo ir superrezultatyvus ekipos legionieriaus
Jasono Warreno žaidimas. Be
keitimų visas rungtynes žaidęs
juodaodis puolėjas atkovojo 18
kamuolių, o iš viso surinko net
50 taškų (dvitaškiai – 9/17, tritaškiai – 9/21, baudos – 5/7) ir
pasiekė šio sezono rezultatyvumo rekordą.
„Švyturio“ krepšininkai jau po
pirmojo laimėto ketvirtfinalio
rungtynių susitikimo su „Lietavos“ komanda (61:38) praktiškai užsitikrino vietą pusfinalio
varžybose. Nors antrose rungtynėse stipresni buvo „Lietavos“
žaidėjai (67:57), skaudus pralaimėjimas pirmose rungtynėse
užbraukė visas šios komandos
viltis kovoti dėl ČLKL apdovanojimų.
Lengviausiai kelią į pusfinalį
atvėrė „Aukštaitijos“ krepšininkai. Praėjusio sezono ČLKL
„Iššūkio“ taurės nugalėtojai dukart – 80:53 ir 88:51 sutriuškino
jaunuosius „Lituanicos“ krepšinio akademijos krepšininkus iš
„Prima-Lituanica“ komandos.

Kauno „Žalgiris“ Jungtinės lygos B grupėje – pirmas
Edvardas ŠULAITIS
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8. Zgoželeco „Turow“ (Lenkija) – 4
9. Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina) – 3
10. Talino „Kalev“ (Estija) – 3
Į atkrintamąsias varžybas pateko po 6 geriausias grupių komandas. Taigi, Vilniaus „Lietuvos rytas“ iš turnyro iškrito. O žalgiriečiai, kaip vienvaldžiai turnyro B grupės lyderiai, pateko tiesiai į
ketvirtfinalį, kur turės varžytis su „Spartak“ - Nižnyj Novgorod
rungtynių laimėtojais.
Jungtinės lygos ketvirtfinalio kovos prasidės gegužės 15 d. Aštuntfinalyje ekipos turės sužaisti trejas rungtynes, ketvirtfinalyje
– penkerias.
Atrodo, kad Kauno „Žalgiris“ yra vienas iš kandidatų į čempionų titulą.
Gaila, jog save labai gerai pristatanti „Lietuvos ryto“ komanda
iš šių varžybų jau spėjo iškristi. Septintoji vieta A grupėje – tikrai
prastas pasiekimas. „Lietuvos ryto“ sirgaliai visaip stengiasi niekinti „Žalgirį“, nors šis savo grupėje pralenkė net garsųjį Maskvos
CSKA klubą, kuriam pinigų niekada netrūko.

NBA priklausančiam Toronto „Raptors“ klubui atstovavusiam Linui Kleizai jo treneris
Dwane’as Casey pranešė, kad
retai varžybose pasirodantis lietuvis daugiau šioje komandoje
nerungtyniaus. Apie tai informavo Toronto „Star“ žurnalistas Doug Smith. Jis pažymėjo,
kad L. Kleiza nori žaisti, bet
nesiruošia dėl to protestuoti.
„Esu sveikas ir pasirengęs rungtyniauti“, – tokius Lino žodžius
cituoja D. Smith. Anot žurnalisto, lietuvis supranta, kodėl tapo
nereikalingas „Raptors“ ekipai.
„Klubo vadovai buvo puikūs.
Jie manęs nespaudė ir leido pasveikti. Aš tikrai suprantu, kas
vyksta“, – tarsi atsisveikindamas
su Torontu kalbėjo L. Kleiza.
Šis 28 metų krepšininkas turi
dar vieną sezoną galiojančią sutartį – 4,6 milijono dolerių vertės, kurią, manoma, „Raptors“
vadovai išpirks, pasinaudodami amnestijos taisykle. Atrodo,
„Raptors“ jau nepateks į atkrentamąsias varžybas, tad šiam
klubui sezonas greitai baigsis.
L. Kleiza galės ruoštis Europos
pirmenybėms Lietuvos rinktinėje, nors tai nebus lengva, ilgą
laiką praleidus ant atsarginių
suolelio. Jis, tikėtina, važiuos
rungtyniauti į Europą.

J. Valančiūnui ir D.
Motiejūnui sekasi geriau

Na, o kito „Raptors“ žaidėjo
lietuvio Jono Valančiūno pozicijos vis gerėja. Jis rungtynėse su
New York‘o ekipa pelnė 11 taškų (4/4 dvitaškiai, 3/3 baudos),
nors jo komanda varžovams
pralaimėjo 84:110. Lietuvis žaidžia centro puolėju pirmame
penketuke.
Gerai sekasi ir „Houston Rockets“ atstovui Donatui Motiejūnui. Jis rungtynes pradeda startiniame penketuke. Šeštadienio
susitikime lietuvio atstovaujama ekipa įveikė Vakarų konferencijos lyderius – San Antonio
„Spurs“ 96:95, o Donatas prie
pergalės prisidėjo 10 taškų (4
metimai – du dvitaškiai ir du
tritaškiai), kas yra tikrai geras
pasiekimas.
Dabar „Houston Rockets“,
kuri šiuo metu užima 7 vietą,
turi daug vilčių patekti į atkrentamąsias varžybas Vakarų konferencijoje. Čia, galima sakyti,
bent 8 vietą jo komanda jau yra
užsitikrinusi.

L. Kleiza su Toronto „Raptors“ komandos apranga. Jo dienos šioje ekipoje
jau baigiasi
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COUNSELING & COACHING

N eno rit e,

Psichologinės konsultacijos

kad sustotø verslas?
Tuomet Jûsø

Masažas

reklama
“Amerikos
lietuvyje” bûtina!

Tel. 630 399 9082

Gydomasis – giluminis,
Atpalaiduojantis – raminantis

Hickory Hills. Loreta

630 747 1716

Holistinis Gydymas
Reiki, Aura Soma
Sakralinė Geometrija
Garsų-Kristalų terapija
Yoga, Meditacijos
Senolių susitikimai

TEL: 630-417-9835 arba
rainbowlilly21.weebly.com

Užs. 699

Illinois Pain Institute
Uþs. AA

Tiksli diagnozë ir gydymas: sprando, nugaros,
galvos, sànariø, raumenø, darbovietës traumø ir
kitø skausmø.
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Ofisai: Elgin, Barrington, McHenry,
Itasca, Liberttyville www.illinoispain.com

847 289 8822 / 800 340 PAIN (7246)
630 748 3300
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Terri Dallas-Prunskis MD
Andrew Yu MD,
Čadi Yaacoub MD
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New Smile Center / Gydytoja Lina Poškus

Visapusiškas dantų gydymas
Kosmetinė stomotologija
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Šingo Yano MD

Jonas V. Prunskis MD
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Priimamos visos draudimo rūšys, taip pat ir “Public Aid”.

Odos ligø gydytojas-chirurgas

Kastytis Jucas MD.S.C.

3237 W. 111th St.
Chicago, IL

Tel. 773 233 0744
902 N. Western Ave.
Chicago, IL

/.JMXBVLFF"WF#VõBMP(SPWF
5FM
Linas A.Sidrys, M.D.

11739 Southwest Hwy. 4635 W. 63th St.
9201 Broadway Ave.
Palos Heights
Chicago
Brookfield
Tel. 708 299 5499
Tel. 773 735 7730 Tel. 708 387 2020

Tel. 773 489 4441

Dr.Tomas Zubinas

Dantø gydytojas
kalbantis lietuviðkai
15300 S. Cicero Ave.
Oak Forest, IL 60452

Tel. 708 687 0090

Uþs. AA

Uþs. AA

Šeimos gydytojas Andrius Kudirka, MD, MPH

www.seimosgydytojas.com
		

Užs. AA

Board Certified Family Practice, Bendros Praktikos Gydytojas
15300 West Ave., Suite 221 South, Orland Park, IL 60462

Akiu ligos - Chirurgija - Akiniai
Board Certified Since 1981

708 590 5300

Tel.: 708 636 6622

Kastytis Žymantas DDS.

5850 W. 111th Street, Chicago Ridge, IL 60415

i rytus nuo Ridgeland Ave

2701 W. 69th St., Chicago, IL 60629
Holy Cross Hospital, 4th Floor South

Draudimas: Medicare, Medicaid/Public Aid, Blue Cross/ Blue Shield bei kitu

Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Ave. Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
Tel.: 630 852 9400,
630 852 9766
Gydytoja kalba lietuviðkai.
Uþs. AA

Vidaus ligø gydytojas
EDMUNDAS VIÞINAS, M.D., S.C.

6918 W.Archer Ave. Sts. 5 ir 6,

Chicago, IL ir Lemonte

Tel. 773 229 9965,

* Implantai nuo $ 1100
* Karūnėlės nuo $ 699
* Šaknies kanalų tvarkymas
* Paradontozės gydymas
* Dantų balinimas nuo $ 199

$ 19.99

egzaminas, valymas,
nuotraukos

(žmonėms neturintiems draudimo)

KONSULTACIJA VISADA NEMOKAMAI
Premier Dental Center

valandos pagal susitarimà

Uþs. AA

630 355 3339

VYTENIS GRYBAUSKAS, M.D., SUSAN T. LYON, M.D.
Ausø, nosies, gerklës ligos – chirurgija.-Klausos aparatai
7350 W. College Dr. Suite 208/Palos Heights, IL 60463

Tel. 708 361 9199

Užs. AA

Pigiau nebūna,
naujiems pacientams

309 W.Ogden Ave.
www.drkaz.com
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Fiktyvios santuokos atomazga – finansinis krachas ir areštinės gultas
eAtkelta ið 1 psl.

gimė antras vaikas – sūnus. Abu
su žmona sunkiai dirbo, tačiau,
atėjus ekonominiam sunkmečiui,
vyras prarado nuolatinį pajamų
šaltinį ir buvo priverstas imtis
naujų pareigų. Netrukus lietuvis
išsilaikė CDL vairuotojo teises
ir leidosi į keliones kartu su savo
geru pažįstamu, kuris jau šešiolika metų valdė vilkiko vairą,
tačiau tuo metu buvo praradęs
CDL vairuotojo pažymėjimą.
„Situacija pasirodė tikrai palanki. Planavau daug ko išmokti iš patyrusio draugo. Tačiau
susidūrėme su viena problema
– reisai dažniausiai būdavo į
Kaliforniją, Arizoną, o aš neturėjau legalių dokumentų. Tas
pats draugas patarė nesijaudinti
ir pažadėjo pasikalbėti su savo
buvusia sugyventine Rūta dėl
fiktyvios santuokos“, – pasakojo
pašnekovas.
Moteris iš tiesų sutiko fiktyviai
ištekėti už Algirdo, tačiau ne už
15, kaip buvo tikimasi, o už 25
tūkstančius JAV dolerių. Nors
vyro žmona ne kartą tikino turinti blogą nuojautą dėl šio sandėrio, tautietis šios nesiklausė ir
ėmėsi dokumentų tvarkymo.
Suviliojo tariamos nuotakos
pasiūlymas
Praėjusių metų birželio 13 dieną įvyko oficialios Algirdo ir jo
žmonos skyrybos, o jau kitą dieną
paduodami pareiškimai tuoktis
bei 5 tūkstančiai JAV dolerių tariamai nuotakai į rankas.
Pašnekovo tikinimu, tuo metu
jis dar nežinojo, kad Rūtos gyvenime būta keturių oficialių
sutuoktinių – pirmasis, su kuriuo
ji susilaukė dukters, bei dar trys
jaunikiai, su kuriais ji susituokė
fiktyviai per pastaruosius trejus
metus. Nė vienam jų nepavyko
sulaukti Žalios kortos.

Netrukus Rūta Algirdui pasiūlo išbandyti „rimtą vedybinį
gyvenimą“.
„Užkerėtas gražių žodžių ir
kalbų apie tai, kaip mes kartu
gražiai gyventume, palikau šeimą
– žmoną, su kuria praleidau 27
metus, 12 metų sūnų. Įskaudinta
liko ir atskirai gyvenanti suaugusi
dukra, anūkai. Apskritai niekas
nei iš pažįstamų, nei iš giminaičių nesuvokė, kaip aš galėjau tai
padaryti. Nesuvokiu ir aš pats“,
– tikino vyras.
Po vestuvių Rūta pareiškė, jog
nuomojamas butas jai yra per
prastas. Algirdas netrukus surado prabangesnį gyvenamąjį
plotą, už kurį kiekvieną mėnesį
mokėdavo po 1 100 JAV dolerių.
Nuotakai prireikė ir naujų baldų.
Puikią kreditinę istoriją turintis
lietuvis be vargo skolon įsigijo
visus reikiamus daiktus.
Iš areštinės – į Imigracijos
tarnybos rankas
„Butas apstatytas, turime visko,
ko tik reikia. Beliko tik gražiai
gyventi ir kurti ateities planus.
Tačiau jau netrukus pastebiu,
jog Rūta itin neabejinga vynui.
Beveik kas vakarą iš jos rankų
nedingdavo alkoholinio gėrimo
taurė, – prisiminė pašnekovas. –
Vieną vakarą, kai grįžau iš reiso,
išgėrėme po taurę raudono vyno,
pradėjome kalbėtis. Diskusija
pasisuko taip, jog ši liepė man
dingti iš namų. Aš nesutikau,
nes už butą moku aš ir turiu teisę čia būti.“
Rūtai ėmus grasinti policija,
vyras kurį laiką stengėsi iš jos
atimti mobilųjį telefoną, tačiau
nesėkmingai. Pasak jo, galiausiai
šis pagalvojo – kodėl jam reikia
bijoti policijos, jeigu nieko blogo
nepadarė.
Teisėsaugos pareigūnams pasirodžius prie buto durų, Rūta,

vyro teigimu, ima isteriškai ašaroti, kaltinti sumušimu ir smaugimu, nors ant moters kūno smurto
žymių neaptikta.
Lietuviui netrukus uždedami
antrankiai ir jis nugabenamas
į DuPage apygardos (Ilinojaus
valstija) areštinę.
„Ten užpildžiau reikiamus dokumentus, atlikau visus būtinus
formalumus, iš kreditinių kortelių sumokėjau 1 200 JAV dolerių paleidimo į laisvę užstatą.
Tačiau pareigūnams patikrinus
kompiuterinių duomenų bazę ir
paaiškėjus, kad Amerikoje gyvenu nelegaliai, man buvo liepta
pernakvoti areštinėje, – kalbėjo
Algirdas. – Kitą rytą pasirodo
Imigracijos tarnybos pareigūnai, kurie mane perėmė savo
globon.“
Tuo metu, pasak Algirdo, Rūta
sėkmingai šturmavo prekybos
centrus, mėgavosi naujais pirkiniais, už kuriuos buvo sumokėta suimto vyro kreditinėmis
kortelėmis.
Žmonos apetitas tik dar
labiau augo
„Supratau, kad manęs niekas
nesiruošia ieškoti bei gelbėti – ir
pati Rūta, ir tariami draugai tikino neturintys lėšų. Susisiekiau
su dukra, kuri sumokėjo 5 500
JAV dolerių paleidimo į laisvę
užstatą. Su oficialia žmona kontaktuoti buvo uždrausta, kaip ir
grįžti į namus. Teko prisiglausti
pas pažįstamus, – pasakojo pašnekovas. – Vėliau kartu su Rūta
nuėjome pas advokatę. Jos tik
paprašiau, kad nieko nemeluotų ir pasakytų viską, kaip buvo iš
tiesų. Ši sutiko.“
Algirdo teigimu, po šio incidento Rūtos apetitas tik dar labiau išaugo, nes ji, pasak šio, jautėsi „sumušta, nuskriausta, pažeminta“. Moteris apie šią istoriją

Išsivaduokite nuo
skausmo be skausmo
Lazerinė akupunktūra
Simptomai, kuriems taikoma
lazerinė akupunktūra:
Galvos skausmai

Vaikų peršalimo ligos

Miego sutrikimai

Sinusitai, alergijos

Nugaros skausmai

PMS / Menopauzė

Keliu, pėdu skausmai

Egzemos, žvinligė

Skausmai pečiuose,
alkūnėse

Veido ir trišakio nervo
uždegimai

847 724 1777

773-315-8875, lietuviškai

pasakojo visiems – ir draugams,
ir artimiesiems, ir pašaliniams
asmenims, o oficialiam sutuoktiniui buvo liepta užsičiaupti, jeigu
šis nenori vėl atsidurti kalėjime.
Moteris nesivaržydama naudojosi kreditinėmis kortelėmis,
o pats Algirdas tuo metu nakvodavo kur papuola – vilkike, automobilyje, pastatytame parduotuvės „Home Depot“ aikštelėje.
Nuomą buto, kuriame gyveno
Rūta, padengdavo vyras.
Iššvaistyti 48 tūkstančiai JAV
dolerių
„Pasibaigus kreditinių kortelių limitui, Rūta kartu su mano
draugu ir viršininku nusprendžia,
jog čekiai už mano atliktą darbą
bus išrašyti Rūtos vardu. Kitaip
tariant, ta moteris iššvaistė apie
48 tūkstančius JAV dolerių, o
vėliau, gaudama dar ir mano čekius, padengdavo savo išlaidas.
Visa ši informacija yra perduota
prokurorui, nes be raštiško mano
sutikimo darbdavys to daryti negali. Jam gresia baudžiamoji atsakomybė“, – teigė vyras.
Galiausiai Rūta pareiškė, jog
norinti skyrybų ir dokumentų
Žaliai kortai gauti ji net nesiruošia tvarkyti. Prieš pat Kalėdas ji su dukra išvyksta savaitei
į Meksiką, o grįžusi praneša,
kad skyrybų dokumentai jau yra
paduoti.
„Viskas sprogo – neturiu nei
dokumentų, nei pinigų. Tuomet
mano kantrybė galutinai trūko.
Suvokiau, jog be artimųjų pagalbos tikrai neišsiversiu. Paprašiau
dukros kartu nuvykti pas advokatę, kad pati išgirstų savo ausimis,
kokia yra padėtis. Paaiškėjo, jog
Rūta, tada pažadėjusi advokatei
nemeluoti ir pasakyti viską, kaip
iš tiesų buvo, iš tiesų pasiliko
prie savo melagingos versijos,
kurią pateikė policininkams –

neva aš ją smaugiau ir mušiau,
– sakė jis. – Išėjęs iš advokato iš
karto paskambinau savo draugui – darbdaviui ir pasakiau,
kad čekių Rūtos vardu daugiau
neberašytų.“
Susitikimas baigėsi areštinėje
„Šv. Kalėdas sutikau motelyje
– kokios čia šventės: neturiu nei
namų, nei šeimos. Kitos dienos
vakarą sulaukiu Rūtos skambučio, ji paprašė atvažiuoti į mūsų
butą ir pakalbėti apie tai, kaip
geriau išspręsti susiklosčiusią situaciją. Sutikau. Praėjus vos dešimčiai minučių, prie buto durų
prisistatė policija. Pasirodo, dar
prieš savaitę – gruodžio 17 dieną
– Rūta buvo užpildžiusi „Protection Order“, kuris neleidžia man
net artintis prie jos, o ką jau kalbėti apie atėjimą į butą. Apie šį
orderį nieko net nenutuokiau,
– sakė Algirdas. – Ką gi, procedūra ta pati: esu suimamas, Rūta
iškelia sceną, jog neva vėl aš ją
mušiau ir spardžiau. Dar kartą
atsiduriu už grotų.“
Kas vyro laukia, šis tikino nežinąs, nes dar nebuvo teismo
posėdžio.
Įspėja saugotis barakudų
„Su Rūta praleidau šešis mėnesius. Imigracijos tarnybai dokumentai nebuvo paduoti, iš
kreditinių kortelių iššvaistyti 48
tūkstančiai JAV dolerių, belieka
tik skelbti bankrotą. O kur dar
čekiai, kuriuos pasisavino ši moteris, – tikino pašnekovas. – Nekenčiu pats savęs už tai, ką padariau, kiek žmonių įskaudinau,
vaikus palikau, žmoną, kuri tikrai
mane mylėjo ir rūpinosi.“
Lietuvis nori įspėti kitus vyrus
apie panašaus gyvenimo būdo
moteris, kurioms, pasak jo, „į
lovą atsigulti yra vieni niekai“.
Jos padarytų viską, Algirdo manymu, kad tik prasimanytų lengvų pinigų.

Gyd. Vadimas Dechtiaris
3633 W. Lake Ave # 303
Glenview, IL 60026
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Imigracijos reformą klampina diskusijos dėl
būsimųjų laikinų darbininkų užmokesčio
Senatorių diskusijas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų imigracijos sistemos performavimo
klampina nesutarimai dėl būsimųjų darbininkų, tokių kaip
statybininkai, virėjai, valytojai
ir viešbučių kambarinės, užmokesčio.
Dvipartinės diskusijos siekiant pateikti imigracijos reformos įstatymų projektą, kuriame
– galimybė nelegaliems imigrantams, šiuo metu gyvenantiems JAV, tapti šalies piliečiais
ir būdai ateityje kontroliuoti
laikinųjų darbuotojų srautus,
verda kelis pastaruosius mėnesius. Tikimasi, jog galutinis variantas oficialiai bus pristatytas
jau netrukus.
Naujienų agentūros „Reuters“ šaltinių teigimu, įstatymų
projektą ruošiantys aštuoni senatoriai preliminariai susitarė
dėl plano, leisiančio menkai
apmokamiems svetimšaliams
darbininkams kreiptis dėl laikinosios darbo vizos. Pastaroji
suteiktų galimybę šiems legaliai kurį laiką dirbti Amerikoje
tokiose srityse kaip statybos,
viešbučių ir restoranų aptarnavimas.
Remiantis tais pačiais šaltiniais, demokratai šį planą pristatė respublikonams, kurie
jam pritarė. Tačiau planas neįtiko Darbo sąjungos federacijai AFL-CIO. Tuo tarpu pačios
AFL-CIO atstovai pateikia kitokią versiją: pasak jų, demo-

Imigracijos užkulisiai

Į klausimus, susijusius su emigracija, atsako Ilinojaus ir Indianos
valstijose licencijuotas advokatas Danas Lapkus.

Laikinų darbuotojų vizų programa tapo diskusijų dėl imigracijos reformos
įstatymų projekto ašimi
Reuters.com nuotr.

kratai planą pateikė respublikonams, tačiau šie juo neliko
sužavėti.
Darbo sąjungos federacija
reikalauja vizas išduoti tik tuo
atveju, jeigu naujieji laikini
darbuotojai nesivaržys su JAV
piliečiais darbininkais ir pigia
savo darbo jėga netemps užmokesčių dydžio žemyn. AFLCIO atstovai taip pat plane
nenori matyti statybos srities
darbininkų.
JAV Komercijos rūmų viceprezidentas Randel Johnson
piktinosi sąjungos, kurios „atsisakymas rimčiau išnagrinėti
laikinų darbuotojų programą
klampina senatorių pastangas
pateikti visapusiškos imigracijos
reformos įstatymų projektą“.

Vis dėlto patys senatoriai išlaiko optimizmą ir tikisi sulaukti
Darbo sąjungos bei Komercijos
rūmų „palaiminimo“, kuris yra
ypač svarbus siekiant priimti
įstatymų projektą Kongrese.
Praėjusį penktadienį respublikonų senatorius John McCain iš
Arizonos valstijos pareiškė esąs
nusiteikęs pozityviai nepaisant
to, jog „kas penkias minutes susiduria su nesklandumais“.
Demokratų senatorius Charles Schumer iš Niujorko žurnalistams tvirtino esąs įsitikinęs,
kad politikams pavyks imigracijos reformos įstatymų projektą
pateikti iki balandžio mėnesio
vidurio.
Parengta pagal
Reuters.com informaciją

Užsieniečiams talkinančių lietuvių
apgaules fiksuoja vaizdo kamera
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Migracijos valdybos (toliau
– Migracijos valdyba) pareigūnai, vykdydami užsieniečių
kontrolės ir nelegalios migracijos prevenciją, pastebėjo
užsieniečius itin pamėgus keletą gyvenimo sostinėje vietų – daugybė kitataučių savo
gyvenamąją vietą deklaruoja
tais pačiais adresais. Tarp tokių asmenų yra Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) verslu
užsiimti susirengusių užsienio
valstybių piliečių, tačiau, Migracijos valdybos Užsieniečių
reikalų skyriaus pareigūnams
patikrinus jų planus, nustatoma, kad jokia naudinga veikla
šie asmenys neužsiima. „Kaip
rodo mūsų patirtis, dauguma
tokių asmenų Lietuvoje neužsibūna. Gavę leidimą laikinai
gyventi LR, jie vyksta į savo
tikslo valstybes“, – pastebi Migracijos valdybos viršininkas
Gintaras Bagužis.
Manydami, kad sutramdyti
masiškai užsieniečius savo būstuose registruojančius LR piliečius galėtų viešumas, Migracijos valdybos pareigūnai ėmė
filmuoti atliekamus tikslinius
patikrinimus. Apie tai būsto
savininkai ar jo gyventojai yra
informuojami vos pareigūnams

Turite klausimų advokatui Danui Lapkui? Siųskite
juos elektroniniu paštu
kamile.nemeikaite@gmail.com.
Konfidencialumas garantuojamas.

įžengus į namus. Vienas paskutiniųjų tikrintų objektų – Konarskio gatvės daugiabutis, kurio viename iš butų savo gyvenamąją vietą yra deklaravę net
19 leidimus laikinai gyventi LR
gavę užsienio valstybių piliečių.
„Turėdami leidimus laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių piliečiai
gali laisvai judėti po Šengeno
šalis ir ieškoti sau palankesnės vietos apsistoti. Tikėtina,
tai nutiko ir su minėtame bute
gyvenamąją vietą deklaravusiais užsieniečiais – buto savininkai S. R. ir V. R. patvirtino,
kad šiuo metu užsieniečių bute
nėra, nes jie išvykę iš Lietuvos
ir iš tikrųjų bute negyvena.
Užsieniečių buvimo nerodė ir
kitos detalės – nebuvo jokių jų
asmeninių daiktų. Galiausiai
buto savininkė V. R. pareigūnams prisipažino, kad ji duoda tik sutikimą užsieniečiams
deklaruoti savo gyvenamąją
vietą ir nežino, kuo iš tikrųjų
šie užsiima Lietuvoje. Ji net nežino, kiek užsieniečių „gyvena“
bute, tačiau pripažino, kad už
deklaravimo paslaugą gauna
užmokestį, – sako G. Bagužis.
– Tokių būstų su juose neva
gyvenančiais užsieniečiais Vilniuje netrūksta. Esame numatę
juose apsilankyti ir pasidomėti

ten gyvenamąją vietą deklaravusių užsieniečių veikla.“
Viena iš sąlygų gauti leidimą
laikinai gyventi LR, numatytų
įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, yra turėti gyvenamąją vietą. Pateikus melagingus duomenis apie tai, leidimas laikinai gyventi LR gali
būti panaikintas. Tokius atvejus
nagrinėja ir sprendimus priima
Migracijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos.
Parengė Loreta Tumalavičienė,
Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Migracijos
valdybos Veiklos organizavimo
grupės specialistė

Girdėjau, kad priimtas potvarkis ar įstatymas, kad šeimos susijungimas su broliu ar seserim
yra toks pat greitas (nebereikia
laukti 8–10 metų), kaip su tėvais.
Ar tai teisybė?
Agnė
Agne, ne, tai netiesa. Sujunginėjant JAV ir Lietuvos piliečių
šeimas, JAV valdžia tebestato brolius į skirtingą eilę nuo
tėvų. Skirtingos eilės langelio,
kur dalija žalias kortas, link
juda skirtingu greičiu. Brolių
eilė tebėra viena ilgiausių. Jūs
girdėjote apie JAV Imigracijos
tarnybos potvarkį, kuris tik šiek
tiek palengvina JAV nelegaliai
sėdinčių brolių gyvenimą. Nelegalus sėdėjimas užtraukia bausmę – išvykti iš JAV ir negrįžti 10

metų. Kai kuriems broliams yra
įmanoma prašyti valdžios malonės jų netremti. Iki šiol malonės prašymą brolis galėdavo
pateikti tik išvykęs iš JAV, po
pokalbio JAV ambasadoje Vilniuje. Net jei prašymas būdavo
patenkinamas, jo svarstymas
užtrukdavo keletą savaičių ar
mėnesių. Naujoji tvarka, apie
kurią girdėjote, leis nelegalams
broliams prašyti valdžios malonės dar neišvykus iš JAV. Tai
pagreitins šeimos sujungimą
keliomis savaitėmis.
Danas Lapkus
Advokatas Danas Lapkus,
8695 Archer Ave. #2E
Willow Springs, IL 60480,
tel. 708-839-1556

B. Obama: „Imigracijos
įstatymų projektas turi būti
pristatytas kuo greičiau“

Prezidentas B. Obama paragino Kongresą „kuo greičiau užbaigti savo darbą“
AP.org nuotr.

Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentas Barack Obama pirmadienį paragino Kongresą „kuo
greičiau užbaigti savo darbą“ siekiant performuoti šalies imigracijos sistemą. Tuo metu, kai Senato
ir Atstovų rūmų nariai atostogauja, B. Obama pareiškė besitikintis, jog politikai „jau visai netrukus imsis imigracijos reformos
priėmimo“. „Jau daugelį metų
visi žinome šią tiesą – JAV imigracijos sistema nefunkcionuoja.
Užtenka ignoruoti šią problemą,
privalome imtis veiksmų. Ir kuo
greičiau“, – sakė šalies vadovas
JAV pilietybės suteikimo ceremonijoje Baltuosiuose rūmuose.
B. Obama kalbėjo ceremonijos,
kurioje dalyvavo 28 asmenys,
priimantys JAV pilietybę, metu.

Didžioji dalis naujųjų Amerikos
piliečių – iš Afganistano, Kinijos
ir Meksikos. JAV pilietybės priesaikai vadovavo Tėvynės apsaugos departamento vadovė Janet
Napolitano. B. Obama jau ne pirmą kartą vadovauja JAV pilietybės ceremonijai, tačiau šis kartas,
ekspertų teigimu, buvo šiek tiek
kitoks – nerimstant aistroms dėl
imigracijos reformos, šliūkštelėta
politikos. Šis pagyrė politikų pastangas, tačiau paskatino veikti
greičiau. „Turime šūsnis dokumentų, atlikta galybė tyrimų,
surinkta nemažai informacijos,
pasiekta tikrai daug, – kalbėjo jis.
– Dabar tereikia politinės drąsos
padaryti tai, kas būtina.“
Parengta pagal
„Associated Press“ informaciją

Daugėja grįžtančių į Lietuvą emigrantų, tačiau
balansas išlieka neigiamas
Į Lietuvą kasmet grįžta vis daugiau emigrantų, bet sumažėjęs
išvykstančiųjų srautas dar kelis
kartus lenkia parvykstančiųjų,
rodo praėjusią savaitę paskelbta
statistika. Statistikos departamento duomenimis, pernai į Lietuvą grįžo 17,3 tūkst. Lietuvos piliečių – tai ketvirtadaliu daugiau
negu 2011 metais. Į Lietuvą taip
pat atvyko 2,5 tūkst. užsieniečių.
Per metus iš šalies išvyko 41,1
tūkst. gyventojų. Tai mažiausias

emigrantų skaičius per paskutinius trejus metus. 2010 metais
išvykimą deklaravo 83 tūkst.,
2011-aisiais – 54 tūkst. žmonių.
Tradiciškai populiariausia tarp
emigrantų išlieka Jungtinė Karalystė, į kurią išvykimą pernai
deklaravo 48 proc. visų emigrantų. Kiti populiariausi emigrantų
maršrutai driekiasi į Airiją (9
proc.), Vokietiją ir Norvegiją (po
8 proc.). Pernai 41 procentą visų
emigrantų sudarė 20–29 metų

amžiaus gyventojai, 12 procentų – 30–34 metų amžiaus. Vyrų
ir moterų emigravo daugmaž
po lygiai. Pernai 75 procentai 15
metų ir vyresnio amžiaus emigrantų prieš išvykdami iš šalies
nedirbo vienus metus ir ilgiau.
Dauguma pernai į Lietuvą imigravusių užsieniečių buvo Rusijos (526), Ukrainos (377), Baltarusijos (363), Lenkijos (137)
ir Latvijos (113) piliečiai.
BNS inf.
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Paskolos Nekilnojamam Turtui
* Pirkimas
* Perfinansavimas
* Cash Out
PROGRAMOS:
* Conventional
* FHA (3.5% down)

Uzs.680

Darius Audickas
Tel. 312 953 0170
darius@goodadvisors.us
Office: 773 775 6808
Fax: 773 775 6806
5151 N.Harlem Ave. Suite 307, Chicago, IL 60656

BALTIC BUSINESS CENTER (USA)
Vandens filtravimo, nugeležinimo ir minkštinimo sistemos Jūsų namui.Geriamo vandens filtravimo, mineralizavimo, jonizavimo sistemos. Vandens tyrimai. Instaliavimas, servisas ir garantija.

Tel. 847 494 9046

WWW.SKYTRIP.NET
I N F O @ S K Y T R I P. N E T

773-663-4363
Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą, Rygą.
Poilsinės kelionės. Pažintiniai turai. Kruizai.
Las Vegas, Florida, Havajai, Meksika, Dominika,
Karibų salos, Brazilija, Australija, Egiptas.
Skrydžiai iš Lietuvos.

LietuvOJE

V.Vasiliauskas: euro šalininkų ir priešininkų gretos
- vienodos
Pritariančiųjų ir nepritariančiųjų
euro įvedimui Lietuvoje yra
po lygiai, pirmadienį pareiškė
Lietuvos banko vadovas Vitas
Vasiliauskas, remdamasis naujausiais Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis.”Paskutiniai
apklausos duomenys rodo, kad
pritariančių ir nepritariančių yra
pasiskirstę po lygiai. Kiek aš pamenu, yra 27 ir 26 procentai. Likusi dalis yra neapsisprendusių”,
- pirmadienį spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Vitas Vasiliauskas.Anot jo, euro įvedimo
kampanijos tikslas bus pateikti
objektyvią informaciją.”Tai tikrai
nėra propagandinis veiksmas, tiesiog elementarus paaiškinimas,
kodėl, mūsų įsitikinimu, būtent
paskutinio taško uždėjimas,
dalyvaujant Ekonominėje ir
pinigų sąjungoje, yra reikalingas”, - kalbėjo centrinio banko
vadovas.Centrinio banko vadovas pažymėjo, jog nepaisant
finansinių problemų kamuojamų
kai kurių euro zonos narių, Li-

etuvai prisijungimas prie euro
zonos yra naudingas.”Europos
projektas, kaip ir euro projektas,
visų pirma yra solidarumo projektas. Dalyvavimas finansavime
tam tikrų probleminių dalykų
kartu reiškia ir draudimo poliso
nusipirkimą. Jeigu pas tave bus
tokios pat problemos, lygiai taip
pat tie patys vokiečiai, tie patys
prancūzai finansuos tavo problemas. Toks yra mechanizmas.
Manau, kad jis yra teisingas”,
- teigė V.Vasiliauskas.Anot jo,
dažnai pamirštama, kad Lietuva
nuo 2004 metų gegužės 1 dienos yra Ekonominės ir pinigų
sąjungos narė, tačiau išlyga numato, kad šalis gali toliau naudoti nacionalinę valiutą, kol
atitiks Mastrichto kriterijus.
Kartu V.Vasiliauskas pažymėjo,
jog Kipro ir Graikijos finansų
problemos atsirado ne dėl
euro.”Kalbant apie Kiprą, apie
Graikiją, tai ne euras yra problema. Problema yra tų valstybių
ekonominės problemos - būtent

nesugebėjimas tvarkytis su finansais, konkurencingumo praradimas, per daug išpūstas bankinis
sektorius, kaip Kipro atveju. Tai
yra pagrindinės problemos, bet ne
pati valiuta kaip tokia yra problema”, - kalbėjo V.Vasiliauskas.Lietuvos banko vadovas neprognozavo, kiek Lietuvai gali kainuoti
euro įvedimas.”Tam, kad tinkamai pasirengtume euro įvedimui,
dar prieš akis pusantrų metų
juodo darbo. Dabar konkrečių
kaštų aš negalėčiau įvardyti.
Tam ir yra atskirų sričių darbo
grupės, kurios tuos kaštus ir
įvertins. Didžiausi, sakykime,
išlaidų centrai bus informacinių,
mokėjimų sistemų parengimas
ir pats grynųjų pakeitimas”, kalbėjo Lietuvos banko vadovas.
Vyriausybė eurą siekia įsivesti
2015 metais. Tokiam siekiui pritaria ir daugelis ekonomistų, nors
kai kurie įžvelgia pavojų, kad Lietuvai tai gali nepavykti dėl per
didelės infliacijos.
BNS inf.

Ūkininkai nenori parduoti žemės užsieniečiams
Žemdirbiai visuotiniame ūkininkų suvažiavime penktadienį išreiškė poziciją, kad nenori, jog žemė
būtų parduota užsieniečiams ir siūlė dėl to rengti referendumą. Taip pat Vyriausybei parengtoje
rezoliucijoje išsakytas prašymas pratęsti pereinamąjį laikotarpį, kai draudžiama parduoti žemę,
penktadienį skelbia portalas kaunodiena.lt.„Kaip pokario metais niekas neklausė jūsų, ar norite
eiti į kolūkius, taip niekas neklaus, kokiu būdu turite eiti į užsieniečių dvarus. Ateis paprasčiausia
baudžiava. Burkimės į nuolat veikiančią referendumo grupę ir patys tapkime valdžia“, - visuotiniame
suvažiavime sakė ūkininkas Pranciškus Šliužas.Rezoliucijoje išvardijama dešimtys punktų su reikalavimais valdžiai. Reikalaujama išnaudoti derybų tarp ES institucijų galimybes ir visais įmanomais
būdais siekti, kad tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams pasiektų 196 eurų už hektarą jau
nuo 2015-ųjų metų, o ne 2020 metų kaip suderėta.Pereinamasis laikotarpis dėl žemės pardavimo
užsieniečiams baigsis 2014 metų gegužę.
BNS inf.

Premjeras: sutartis su “Chevron” dėl skalūnų
žvalgybos - iki gegužės
Premjeras Algirdas Butkevičius tikisi, kad sutartis su JAV
energetikos milžine “Chevron”
dėl skalūnų dujų gavybos vakarų
Lietuvoje gali būti pasirašyta iki
gegužės, Seimui priėmus būtinas
įstatymų pataisas.”Tikiuosi, kad
jos geriausiu atveju bus priimtos per tris savaites po šventų
Velykų. Tikimės, kad gegužės
pradžioje galėsime pradėti
kalbėti apie žvalgybos darbų
pradžią”, - ketvirtadienį spaudos konferencijoje Vyriausybėje
sakė premjeras.”Aš man-
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au, kad šiuo metu atidėtas
tik pasirašymas, kol aprims
emocijos, kol susitars su
bendruomenės nariais ir bus priimtos įstatymo pataisos”, - sakė
A.Butkevičius.”Chevron” vadovas Lietuvoje Gilbertas Ankenbaueris interviu BNS anksčiau
sakė, jog tyrinėjimo darbus
su partneriais Rietavo plote,
kur licenciją žvalgyti ir išgauti
išteklius turi “Chevron” valdoma bendrovė “LL investicijos”,
planuojama pradėti netrukus,
o gręžimo darbus tikimasi

pradėti kažkada šiais metais.
Parlamentiniai Aplinkos apsaugos ir Ekonomikos komitetai
trečiadienį nutarė siūlyti stabdyti skalūnų dujų žvalgybos
vakarų Lietuvoje konkursą,
kuriame dalyvavo JAV energetikos kompanijai “Chevron”,
kol bus priimti įstatymai dėl
šių gamtinių išteklių paieškos
ir jų naudojimo.Komitetai
išvadą teiks Vyriausybei, kuri
apsispręs, ar leisti “Chevron”
žvalgyti skalūnų dujas.
BNS inf.

JAV remia pastangas liberalizuoti elektros
rinką ir didinti energijos šaltinių diversifikaciją ambasadorė
Jungtinės Valstijos remia regiono pastangas liberalizuoti energetikos rinką ir didinti energijos
šaltinių diversifikaciją, pirmadienį pareiškė naujoji JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah McCarthy (Debora Makarti) po susitikimo su energetikos ministru Jaroslavu Neverovičiumi.Ambasados
išplatintame pranešime diplomatinės misijos vadovė teigė, kad su ministru sutarė, jog “Lietuva
kartu su kitais regiono partneriais turėtų ištirti visas energijos šaltinių diversifikacijos galimybes.
Jungtinės Amerikos Valstijos ir toliau rems šią poziciją”.”D.McCarthy dar kartą patvirtino JAV
vyriausybės paramą regiono pastangoms liberalizuoti energetikos rinką ir didinti energijos šaltinių
diversifikaciją”, - pranešė ambasada.Ministras J.Neverovičius savo ruožtu teigė, kad šiuo metu Europos Sąjungoje itin daug dėmesio skiriama bendros energetikos rinkos užbaigimui. Šis klausimas
yra ir vienas iš pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai antroje šių metų pusėje prioritetų.
Anot ministerijos, susitikime buvo aptarta ir skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba.”Turėdamas omenyje
sėkmingą JAV patirtį šių dujų išgavime, J.Neverovičius išreiškė viltį, jog nusprendus tęsti šių dujų
paiešką, valstybės sėkmingai bendradarbiaus ekspertinių žinių ir technologijos srityje”, - nurodo
ministerija.
BNS inf.
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Naujø ðildymo ir
ðaldymo sistemø

Garsiausiam JAV švilpikui gresia “mirties bausmė”
dėl klaidingos pavasario prognozės

Servisas 7d/24h.

instaliavimas ir naudotø taisymas.
Vandens boileriai, oro drëkintuvai.
Dirbame su ávairiomis sistemomis.

Priimamas atsiskaitymas
kreditine kortele.
Uþs. AA
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Nebrangiai ir kokybiškai
atliekami vidaus ir lauko
dažymo darbai. “Drywall
Užs. AA
repair”.

Garsiausias Amerikos
švilpikas gali panorėti grįžti į
savo žiemos guolį.Panksatonio Filui iškelti “baudžiamieji
kaltinimai” dėl klaidingos ankstyvo pavasario prognozės.
Tikima, jog žiema turėtų greitai
baigtis, jeigu šis graužikas pamato savo šešėlį, vasario 2-ąją
išlindęs iš savo guolio vakarų
Pensilvanijoje per kasmetinę
ceremoniją, rengiamą nuo
XIX amžiaus ir įamžintą filme
“Švilpiko diena” (Groundhog Day), kuriame pagrindinį
vaidmenį sukūrė Billas Murray
(Bilas Marėjus).Filas šiemet
pamatė savo šešėlį, tačiau jo
prognozė buvo itin klaidinga.Astronominis pavasaris
prasidėjo trečiadienį, tačiau
oro temperatūra didesnėje
JAV šiaurės rytų regiono dalyje tebesvyruoja apie minus
1 laipsnį Celsijaus.Sužvarbę
amerikiečiai plūsta Panksatonio Filą socialiniuose tinkluose, o vienas Ohajo prokuroras netgi iškėlė kaltinimus
šiam žvėreliui.”Panksatonio

Filas sąmoningai, iš anksto suplanavęs ir apgalvojęs,
privertė žmones patikėti, kad
pavasaris ateis anksti”, - Ohajo
pietvakarinės Batlerio apygardos prokuroras Mike’as Gmoseris (Maikas Gmoseris) rašo visus oficialaus dokumento atributus turinčiame kaltinamajame
akte.M.Gmoseris pažymėjo, jog
švilpikas kaltinamas klaidingai
išpranašavęs pavasarį, kad tai
gali būti laikoma nusižengimu
“Ohajo valstijos ramybei ir
orumui”.Prokuroras taip pat
sarkastiškai pasiūlė Filui skirti
mirties bausmę.Tačiau toks nuosprendis būtų “labai griežtas”,
atsižvelgiant į kaltinimų pobūdį,
sakė Paksatonio klubo, kasmet
organizuojančio Švilpiko dienos
ceremoniją, pirmininkas Billas Deeley (Bilas Dilis).Pasak
B.Deeley, kilusi pasipiktinimo
banga verčia nerimauti dėl
Panksatonio Filo saugumo,
todėl prie jo namų Kalakuto kalvelėje imtasi specialių
saugumo priemonių.”Šalia
Filo gyvenamosios vietos yra

policijos nuovada, - nurodė
jis. - (Pareigūnai) buvo informuoti ir sakė stebėsiantys savo
monitorius.”Švilpikas taip pat
turi savo gynėjų. “Laisvę Filui!” vienas iš jo šalininkų rašo socialiniame tinkle “Facebook”.”Mes
su tavim, Filai”, - pridūrė kitas.
Tačiau žiema JAV šiaurės rytuose kol kas dar užsibus, ir jokių
pavasario ženklų nematyti.
Į šį regioną sekmadienį atslinksianti audra gali priversti iki 20 centimetrų sniego,
sakė Nacionalinės orų tarnybos
biuro Vilmingtone, Ohajuje,
meteorologas Donas Hughes’as
(Donas Hjuzas).Užsibuvęs
šaltis ir sniegas gali padidinti
amerikiečių nusivylimą, juolab,
kad pernai kovas Jungtinėse
Valstijose buvo šilčiausias per
meteorologinių stebėjimų
istoriją.Pasak D.Hughes’o šių
metų pavasaris toli gražu nėra
šalčiausias, tačiau JAV šiaurės
vakaruose vidutinė temperatūra
yra apie penkiais laipsniais
žemesnė nei įprasta.
BNS inf.

JAV Senatas pritarė demokratų pasiūlytam
biudžeto projektui
JAV Senatas nedidele balsų
persvara priėmė savo pasiūlytą
biudžeto projektą - pirmąkart
per pastaruosius ketverius
metus - kai daugumą turintys
demokratai balsavo už rekordinį
surenkamos mokesčių sumos
padidinimą beveik 1 trln. dolerių
per ateinantį dešimtmetį, taip
pat palaikydami vidaus programas, kurios tapo respublikonų
taikiniu Atstovų Rūmuose.
Demokratų parengtame plane

taip pat numatoma atšaukti
automatinius biudžeto išlaidų
apkarpymus, kurie jau pradeda
neigiamai veikti Pentagono ir
vidaus programų finansavimą.
Balsavimo rezultatai (50 balsų
prieš 49) beveik atitiko partijų
pasiskirstymą Senate. Balsavimas buvo surengtas šeštadienį
paryčiais, po visą naktį trukusio
Senato posėdžio.Galutinis balsavimas vyko po to, kai įstatymų
leidėjai pareiškė savo požiūrius

balsuodami dėl daugybės
pataisų. Daugelis tų pataisų
buvo pasiūlytos tikintis padaryti
politinės žalos demokratams
senatoriams, siekiantiems
būti perrinktiems valstijose,
linkstančiose į respublikonų
pusę.Smarkiai vėluojantį JAV
prezidento Baracko Obamos
(Barako Obamos) administracijos biudžetą anksčiau buvo planuojama paskelbti kovo 8 dieną.
BNS inf.

Naujų paraiškų bedarbio išmokai gauti skaičius
JAV padidėjo mažiau, nei prognozuota
Pirmą kartą paraišką bedarbio išmokai gauti pateikusių amerikiečių skaičius praėjusią savaitę
padidėjo 2 tūkst. iki 336 tūkst., rodo Darbo departamento ketvirtadienį paskelbti duomenys.Analitikai prognozavo, kad paraiškų skaičius per savaitę padidės 8 tūkstančiais.Vidutinis per pastarąsias
keturias savaites pateiktų paraiškų skaičius sudarė 339,75 tūkst. ir buvo mažiausias nuo 2008 metų
vasario mėnesio.Pasak ekspertų, „paraiškų skaičiaus mažėjimas pastarosiomis savaitėmis nustebino.
Darbo rinkoje matyti aiški pažanga“.Bedarbio išmoką tebegaunančių amerikiečių skaičius kovo 9
dieną pasibaigusią savaitę padidėjo 5 tūkst. iki 3,053 milijono.
BNS inf.

CŽV slapta padeda didinti ginklų tiekimą Sirijos
sukilėliams
Arabų šalys ir Turkija, padedant JAV centrinei žvalgybos
valdybai (CŽV), dramatiškai
padidino karinę pagalbą Sirijos sukilėliams pastaraisiais
mėnesiais, pirmadienį paskelbė
dienraštis “The New York
Times”.CŽV visada padėjo
sukilėlių pastangoms, pridūrė
laikraštis remdamasis duomenimis apie lėktuvų skrydžius
ir pokalbiais su neįvardytais
pareigūnais bei sukilėlių vadais.
Regione suintensyvėjo oro eismas - daugiau nei 160 Jordanijos, Saudo Arabijos ir Kataro
karinio transporto lėktuvų leidosi netoli Ankaros esančiame
Esenbogos oro uoste ir kituose

Turkijos bei Jordanijos oro uostuose, sakoma pranešime.JAV
žvalgybos pareigūnai padeda
arabų šalių vyriausybėms pirkti ginklus, įskaitant didelius
pirkimus iš Kroatijos. Jie taip
pat sprendžia, kurie sukilėlių
vadai ir grupuotės turi būti
aprūpinami ginklais.Šioje programoje didelį vaidmenį atlieka Turkija, kurios pareigūnai
tvirtina elektroninius atsakiklius prie sunkvežimių, vežančių
karinius krovinius per šalies
teritoriją, kad galėtų stebėti šių
siuntų gabenimą, pridūrė “The
New York Times”.”Pagal konservatyvius apskaičiavimus, šiais
skrydžiais gabenami kroviniai

atitinka 3 500 tonų karinės
įrangos”, - laikraščiui sakė
Stokholmo tarptautinio taikos
tyrimų instituto (SIPRI) darbuotojas Hugh Griffithsas (Hju
Grifitsas).”Šių skrydžių intensyvumas ir dažnumas” rodo
vykstant “gerai suplanuotą ir
koordinuotą slaptą karinę logistikos operaciją”, pridūrė jis.
Ginkluotas sukilimas prieš Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) vyriausybę
įsiplieskė prieš dvejus metus kaip atsakas į Damasko
režimo pastangas griežtomis
priemonėmis numalšinti opozicijos protestus.
BNS inf.
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Pasaulyje

Kipro finansinio gelbėjimo sutartis apsaugo nuo
šalies pasitraukimo iš euro zonos

Užs. AA

Kerpu
Dažau
Šukuoju

630 663 1866; 630 596 7022
Sandra darien raj.

Sigita Beauty Salon
Plaukų kirpimas, dažymas
Antakiai, Blakstienos
Manikiūras, pedikiūras

Pasaulio Lietuvių Centras
Lemont, IL 60439

Uþs. AA

...darau makijažą

708 369 5420, Sigita

Nijolės Virtuvė “Svaja”
Jūsų patogumui gimtadieniams ir kitoms progoms

šalti, karšti patiekalai,
tortai, pyragai.
Facebook puslapisNijolės virtuvė. Užs. 586

630 664 6288

KEPINIAI IR
SKANUMYNAI
Lietuviðka duona ir raguoliai.
Vestuviniai ir kitokie tortai.
Lietuviðkas maistas á namus.
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638   Tel. (773) 581-8500
Uþs. AA

Tortas “Medutis”, “Pavasaris”, “Žėlė-vaisinis”,
“Bananinis”, grybukai, įvairūs saldumynai.
Uþs. AA

708 233 1461, 708 307 7721

Taisau vestuvines,
progines sukneles
bei kitus rūbus.

Tel. 708 269 2887
Uþs. AA

Grupë “Kaukas”
muzika ávairioms progoms

630 362 4691 arba
630 323 2785

Rimas ir Jūratė Grabliauskai

Interjeras - eksterjeras

Uþs. AA

Uþs. AA

Naujų, komercinių, rezidencinių konstrukcijų paruoðimo daþy
mo darbai. Durų, laiptų lakavimas, vidaus plyteliø klojimas,
laminavimo ir "pre-finish" grindų dėjimas.
Plaunu, atnaujinu “deck’us” ir įvažiavimus.

Tel. 708 638 1048,630 935 9680, Artûras.

BIM-BAM ir International Day Care Center
Kviečiame aplankyti nauja centrą darbo dienomis
nuo 10v.r. iki 5v.v.
Licencijuotas vaikų centras-darželis-mokyklėlė
Programos paremtos pagal esamų lietuviškų darželių, USA Day Care and
Learning Centers, Amerikos Lietuvių bendruomenių ikimokyklinių įstaigų
programas. Linksmos ir įdomios lietuvių, anglų, matematikos, dailės
pamokėlės, pasiruošimas mokyklai, smagūs lietuviški rateliai ir dainelės,
šventės, Jaunųjų Mokslininkų klubas, sveikas ir skanus maistas, puikios
auklėtojos, saugumas, nes pastatas ir veikla jame atitinka visus „Health“
ir „Safety“ Department reikalavimus. „Part time“ and „full time“ programos
pagal amžiaus grupes. Priimame vaikus nuo 15 mėn. iki 8 metų ir mokinius
iki 12 metų per ‘’no school day‘’, atostogas. Dirbame darbo dienomis 6:30v.r.6:30v.v. Priimame ir padedame gauti valstijos apmokėjimą.

Tel. 630-479-7287

e-mail: internationaldaycenter@gmail.com
4780 Karns Rd., Lisle IL 60532 (Naperville–Lisle riba)
http://www.internationaldaycarecenter.com./

Užs. 659

Susitarimas dėl Kipro finansinio gelbėjimo, kuris pirmadienį
paryčiais buvo sudarytas Briuselyje, nutraukė netikrumą ir
užkirto kelią “netvarkingam
bankrotui”, dėl kurio šalis galėjo
iškristi iš euro zonos, sakė vienas Nikosijos vyriausybės
atstovas.”Pagaliau Kipras
užbaigė netikrumo ir nesaugumo laikotarpį ekonomikoje.
Išvengta netvarkingo bankroto,
kuris būtų lėmęs pasitraukimą
iš euro zonos su pragaištingomis
pasekmėmis”, - sakoma atstovo
Christo Stilianidžio (Christos Stylianides) pranešime.
Pirmadienį paryčiais euro zonos
lyderiai susitarė su Kipru atgaivinti Nikosijos finansinio
gelbėjimo planą, tačiau tik
tuomet, kai salos finansų sektorius bus drastiškai sumažintas.
Pagal šio susitarimo sąlygas bankas “Laiki” (Liaudies bankas),
kuris yra antrasis didžiausias
skolintojas šioje šalyje, bus
likviduotas, o nuo stambiau-

sioje finansinė bendrovėje Kipro banke - laikomų didesnių
negu 100 tūkst. eurų (345
tūkst.) litų bus nurėžta dalis,
dėl kurios dydžio dar oficialiai nenuspręsta.”Svarbiausia,
kad sudarėme susitarimą,
kuris leidžia iš naujo užvesti
ekonomiką ir padėti pamatus naujai pradžiai, - sakė
Ch.Stylianidis. - Be abejo,
esama skausmingų aspektų,
kurie užkraus naštą mums
visiems.”Partijos “Diko” deputatas Nikolas Papadopulas
(Nicolas Papadopoulos), vadovaujantis parlamento finansų
komitetui, taip pat sakė, kad
šis susitarimas bus skausmingas Kipro žmonėms.”Nekyla
menkiausių abejonių, kad susitarimas su euro zona ir susitarimas dėl finansinio gelbėjimo
su (tarptautiniu skolintojų)
trejetu bus labai skausmingas”,
- pažymėjo jis.Anksti komentuodamas šį susitarimą, Žaliųjų
partijos įstatymų leidėjas Geor-

gas Perdikis (George Perdikes)
sakė valstybinei televizijai: “Kai
spaudimas sumažės, turėtume
rimtai įvertinti, ar likti euro
zonoje atitinka mūsų interesus, ar verčiau pakeisti savo
valiutą.”Buvęs Kipro centrinio banko vadovas Afksentis
Afksentijas (Afxentis Afxentiou) sakė valstybiniam radijui:
“Kipras patyrė didelį smūgį, o
mūsų gyvenimo standartai nusiris žemyn. Nors ekonomika
galbūt sugebės atsigauti per dvejus-trejus metus, mūsų gyvenimo standartams atsikurti reikės
bent dešimties metų.”Tuo tarpu
Kipro prezidentas Nikas Anastasiadis (Nicos Anastasiades)
socialiniame tinkle “Twitter”
paskelbtoje žinutėje padėkojo
Kipro žmonėms.”Dėkoju už
jūsų palaikymo žinutes. Jos
suteikė man jėgų praeitą naktį
kovojant , kad Kiprui būtų
užtikrintos geriausios įmanomos
sąlygos”, - rašė jis..
BNS inf.

Didžiosios Britanijos premjeras ketina apriboti
socialines garantijas migrantams
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Davidas Cameronas (Deividas Kameronas)
pirmadienį pranešė apie naujas
kovos su imigracija priemones
- savo planus apriboti migrantų
teisę į darbą, sveikatos apsaugą
ir būsto lengvatas.D.Cameronas
pripažino sunkiai dirbančių kelių
migrantų kartų indėlį į šalies
ekonomiką, bet perspėjo, kad
Didžioji Britanija per daug ilgai
buvo laikoma “lengvatike”.Naujajame projekte numatoma, kad
migrantai po šešių mėnesių neteks
bedarbių pašalpų, jeigu jiems nebus darbo perspektyvų, be to, ne
Europos šalių piliečiams gali tekti
mokėti už sveikatos priežiūrą.
Ministras pirmininkas perspėjo,
kad teisė į valstybės tarnybą yra
“tai, ką migrantai užsitarnauja,
o ne automatinė (jų) teisė” ir
pridūrė: “Mums reikia žmonių,
kuriems įdomu tai, ką jie gali
pasiūlyti Britanijai”.D.Camerono
kalba yra dar vienas žingsnis
konservatorių vadovaujamos
koalicinės vyriausybės siekyje
sumažinti migrantų srautą nuo
šimtų tūkstančių iki dešimčių
tūkstančių žmonių per metus.Bet
tai yra ir bandymas atremti prieš
imigraciją pasisakančios Jungtinės

Karalystės nepriklausomybės
partijos keliamą iššūkį, kadangi
neseniai atliktos visuomenės
apklausos parodė, jog ši partija pagal populiarumą nustūmė
konservatorius į trečiąją vietą.
Imigracijos klausimas yra vienas
svarbiausių Britanijos politinėje
darbotvarkėje, artėjant naujam
rytų europiečių antplūdžiui, kurį
žada 2014 metais numatomas darbo draudimo panaikinimas bulgarams ir rumunams.Migrantai
iš Europos ekonominės erdvės
(EEA), į kurią įeina ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija, šalių turi teisę kas savaitę
gauti 71 svaro (maždaug 85 eurų)
bedarbio pašalpą tol, kol ieškosi
darbo.Pasak D.Camerono, tokia
praktika davė “visai klaidingą”
žinią naujiesiems atvykėliams,
todėl pagaliau reikia užbaigti
šią gavimo “ko nors už nieką
kultūrą”.Vyriausybė siūlo nutraukti bedarbių išmokas po
šešių mėnesių, jeigu migrantas
negali įrodyti, kad turi realių
galimybių rasti darbo ir jo anglų
kalbos žinios yra pakankamai
geros.D.Cameronas taip pat
nusitaikė ir į vadinamuosius
“sveikatos turistus”, kurie naudojosi nemokama ir laisvai priein-

ama Nacionaline sveikatos apsauga (NHS), pabrėždamas, kad
tai yra “nemokama Nacionalinė
sveikatos apsaugos tarnyba, o ne
nemokama Tarptautinė sveikatos
apsaugos tarnyba”.Vyriausybė
dar labiau stengsis atsiimti pinigus, kuriuos išleidžia gydydama
migrantus ne iš EEA šalių, ir
kurie, D.Camerono vyriausybės
skaičiavimais, sudaro 10-20 mln.
svarų per metus.Atvykėliams
iš EEA nepriklausančių šalių
vyriausybė siekia padidinti
mokesčius už gydymą ir reikalaus privalomo asmeninio
sveikatos draudimo, kreipiantis
į Nacionalinę sveikatos apsaugos tarnybą.Premjeras taip pat
palietė dažnai antiimigrantų
naudojamą argumentą, kad migrantams socialinis būstas suteikiamas piliečių britų sąskaita.
Pasak D.Camerono, vienas iš
dešimties socialinių būstų atitenka užsieniečiams, bet, artimiausiomis savaitėmis įsigaliosianti
nauja tvarka numatys griežtesnius
reikalavimus tokio būsto
prašanties užsieniečiams, kurie
šalyje gyvena ilgiau nei dvejus
metus.”Į Britaniją reikia įdėti, ne
tik iš jos imti”, - sakė premjeras.
BNS inf.

Šiaurės Korėja grasina JAV karinėms bazėms
Japonijoje ir Guame
Šiaurės Korėjos armija ketvirtadienį pagrasino galinti smogti JAV karinėms bazėms Japonijoje,
reaguodama į branduolinį ginklą galinčių nešti Amerikos bombonešių B-52 dalyvavimą bendrose
karinėse pratybose su Pietų Korėja.Šis grasinimas nuskambėjo kitą dieną po to, kai Pchenjanas
pasmerkė B-52 skrydžius kaip “neatleistiną provokaciją” ir pagrasino imtis karinių veiksmų, jeigu
jie bus tęsiami.Pentagonas patvirtino, kad B-52, pakilę iš Anderseno oro pajėgų bazės Guame,
praskrido virš Pietų Korėjos per kasmetines bendras pratybas, kurios, kaip teigia Pchenjanas, yra
karinės invazijos repeticija.”Negalime toleruoti JAV vykdomų branduolinio smūgio pratybų, darant
mus taikiniais ir reklamuojant jas kaip stiprius perspėjančius pranešimus”, - pareiškė Šiaurės Korėjos
armijos aukščiausiosios vadovybės atstovas.”JAV turėtų neužmiršti, kad Anderseno bazė... taip
pat karinio jūrų laivyno bazės Japonijos pagrindinėje saloje ir Okinavoje yra pasiekiamos mūsų
preciziniams smūgiams”, - sakoma pranešime, kurį išplatino valstybinė Korėjos centrinė naujienų
agentūra (KCNA).B-52 ir anksčiau buvo naudojami bendrose pratybose su Pietų Korėja, tačiau
Pentagonas šįkart plačiau nušvietė šių strateginių bombonešių dalyvavimą, siekiant pabrėžti JAV
įsipareigojimą ginti savo sąjungininką Seulą.”Jeigu priešas grasina mums branduoliniais ginklais,
atsakysime stipresnėmis branduolinėmis atakomis”, - perspėjo Šiaurės Korėjos armijos atstovas.
BNS inf.
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IŠNUOMOJA

Atskiri kambariai prie Pulaski
ir 66 gatvės. Yra internetas, kabelinė. Kaina pusrūsyje $250.
Antrame aukšte 350. Tel. 773 301
4981, 773 425 4360
Willowbrook dviejų kambarių,
dviejų vonių (skalbykla, džiovykla) bute išnuomojamas kambarys su atskira vonia. Tel. 773
320 0779
Netoli Oak Brook nuosavo namo
antrame aukšte erdvus 1 miegamojo, 1 vonios butas po remonto.
Pakeisti langai, medinės grindys,
centrinis kondicionierius. Atskiras įėjimas, rami vieta, geras
susisiekimas. Tel. 630 747 5814
2 miegamųjų namas Lemonto
centre. Yra 2 akrai žemės. Tel.
708 906 3041

IŠSINUOMOJA

Retai grįžtanti namo moteris išsinuomotų pigesnį kambarį Lemonto
ar Downers Grove raj. Tel. 708 623
4509, galite palikti žinutę
Moteris, grįžtantis savaitgaliais,
išsinuomotų kambarį. Tel. 630 327
0487
Nebrangiai butą bet kokiame rajone. Tel. 708 516 8449
Tvarkinga trijų suaugusių žmonių
šeima išsinuomotų dalį namo arba
2 miegamųjų butą. Tel. 708 252
8150

PERKA

Nebrangiai važiuojantį VAN ar
„trokelį“. Išvaizda nesvarbu. Tel.
773 800 5547

PARDUODA

Valgomojo kambario didelį stalą
su šešiomis kėdėmis. Stalo viršus
stiklinis. Taip pat parduodamas
mažas staliukas. Tel. 708 769 6789
lietuviškai, 312 215 8801 angliškai
Tris `03 VOLVO „trokus“ ir šaldytuvą-treilerį. Tel. 321 443 2681
“Troką” VOLVO 2003 m. “Volvo”
variklis, automatinė transmisija. Tel.
815 260 4381

“Rainbow” dulkių siurblys su
priedais. Mažai naudotas. Originali
kaina 3000dol. Parduodu už 300
dol. Tel. 773 547 0542

ĮVAIRŪS

Piršlienė siūlo pagalbą. Tel. 708
516 8449
Dovanoja vargonus „LAWREY“.
Tel. 708 805 5027
Reikalinga pagalba dėl biznio. Tel.
708 516 8449
Vyras žmogaus, norinčio gyventi
kartu nuomojamame bute Brighton
Park’e. Tel. 773 666 3122
Daro labdarą. Tel. 708 516 8449
Ieškome susituokusios poros, kuri
gyventų ir prižiūrėtų Ateitininkų
namus Lemonte. Turėti rekomendacijas ir legalų statusą. Tel.630257-8087.
Pagyvenusi moteris( virš 65 m.),
gyvenanti šiaurinėje pusėje, ieško
draugių/draugų nueiti į lietuviškus
renginius ar šiaip pabendravimui.
Prašau susisiekti tel. 847 401 8805
arba danaliet@yahoo.com
Prašau atsiliepti žmones, kurie
žino, kur apsigyveno Danguolė
Kiznienė. Tel. 708 590 9238

PRIŽIŪRI VAIKUS

Moteris namuose Woodridge rajone. Tel. 331 454 6481
Moteris savo namuose Carol Stream rajone. Tel. 630 830 9988
Moteris savo ar Jūsų namuose.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 630
863 5383
Prižiūriu vaikučius savo namuose.
Lemontas. Tel. 773 620 7682
Moteris savo namuose Woodridge
rajone. Tel. 630 456 3561
Moteris savo namuose Homer
Glen rajone (patirtis, naminis maistas, didelis uždaras kiemas, vaikų
žaidimo aikštelė). Tel. 708 369
1349
Galiu pažiūrėti jūsų vaikučius per
VASARĄ: žaidžiame žaidimus, mokomės, dainuojame. Užsiėmimai
priklauso nuo vaikučių amžiaus.
Lockport.Tel. 708 296 2147
Moteris prižiūri vaikus savo na-

Puikus aptarnavimas, geros kainos
Bendradarbiaujame tarp lietuviø daugiau kaip 10 metų.

Auto, namø, gyvybës draudimai.

Suteikiamos didelës nuolaidos apsidraudþiant auto, namo ir gyvybës draudimus.

muose Midway rajone. Tel. 773
425 4360
Moteris savo namuose Oak Lawn
rajone (rekomendacijos, patirtis).
Tel. 773 600 5528
Moteris savo namuose Woodridge
rajone. Tel. 331 330 1848
Profesionali auklė, ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo specialistė, gali
supažindinti jūsų vaiką su gimtosios kalbos rašymo, skaitymo,
matematikos, pasaulio pažinimo,
muzikos, etikos pagrindais. Tel.
630 312 9271

REIKALINGI

Lietuvių šeimai Palos Hills reikalinga patyrusi auklė su rekomendacijomis prižiūrėti beveik 3 metų
dvynukus; 5 dienoms per savaitę;
užmokestis apie $500/savaitė
su grįžimu namo. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis telefonu
708.307.5956.
Nekilnojamojo turto kompanijai
fotografas pilnai ir nepilnai darbo
dienai, kuris fotografuotų namus
pietiniuose, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Būtina turėti
automobilį, mokėti naudotis kompiuteriu. Tel. 630 786 0373, palikti
žinutę
Reikalingi statybininkai vidaus
darbams. Tel. 708 307 4603
Reikalingas dispečeris, taip pat
priimame sunkvežimių savininkus
dirbti su šaldytuvais. Tel. 815 693
9717
Transporto kompanijai CDL vairuotojai ir sunkvežimių savininkai. Tel.
630 400 6002
Transporto kompanijai „owners
operators“. Tel.: 630 544 1051, 630
728 2716
Darbininkai vidaus darbams. Tel.
773 251 3857
CDL vairuotojai. Iš pradžių už mylią
mokės 41-42 ct. Moka už krovinio
laukimą. Tel. 815 919 7171
Vairuotojas vietiniams reisams. Tel.
708 351 0504
Kompanijai vairuotojai ir vilkikų
savininkai. Tel. 310 309 1121
Autoservisui Orland Park’e auto
mechanikas pilnai ir nepilnai darbo
savaitei. Tel. 708 226 6860
Moteris močiutės priežiūrai Glenfield rajone, Ilinojuje. Darbas 5 d./
sav. su grįžimu namo. Per dieną
dirbti 5-6 val. atlyginimas 15. Reikalinga anglų k. Tel. 312 479 2398
Mūrininkų pagalbininkas. Tel. 630
915 2398, po 6 val. vakaro
Moteris, galinti pakeisti senelių
priežiūros darbe vieną kartą per
mėnesį. Tel. 847 942 2625
Moteris, galinti pakeisti nuo gegužės 8 d. iki birželio 5 d. pilnai
ar nepilnai darbo dienai. Darbas
šiaurės vakaruose. Būtina vairuoti
mašiną. Tel. 630 345 0305
CDL A klasės vairuotojas vietiniams reisams. Tel. 708 351 0504
„Owners operators“ geros darbo
sąlygos. Nauji treileriai. Tel. 847
219 0745
Transporto kompanijai CDL vairuotojai ir sunkvežimių savininkai. Tel.
630 400 6002
Vyras perkraustymo darbams. Tel.

Naujas
Adresas!
7012 W. Archer
Ave.
Chicago, IL 60638
Laina
Januðkaitytë

Agentas
Tomas Iaquinta

Ieva
Bodindorfaitė

Tel.: 773 209 4310, liet.
773 586 4640, angl.
Pirmadiená – Penktadiená 9-5. Ðeðtadiená 9-1

Uþs. AA

Apsidrauskite

Vienoje ið seniausiø amerikos draudimo
kompanijø (1888) Western and Southern
financinë grupë.

*Sveikatos ir gyvybës draudimai
*Kritiðkø ligø draudimas
*Nelaimingu atsitikimø
Jus sàþiningai aptarnaus kompanijos atstovë
*Pensijø planai
Uþs. AA
*Finansiniø poreikiø perþiûra Elena Ablingytë

Tel. 630 295 5540, ext 121, namų 773 476 1051, mob. 773 501 6573

303 E.Army trail Rd.,suite 302,Bloomingdale,IL,60108. Klientø pageidavimu atvyksta á namus.

14911 E. 127th Street,
Suite F 110, Lemont , IL 60439

Tel. (847) 385-8011 Fax (847) 586-0268
Atėjo laikas JAV pilietybei?
Pasibaigė Green Card galiojimo laikas?
Nerandate Green Card originalo?
Norite susijungti su šeima iš Lietuvos?
Santuoka su JAV piliečiu?

Ar Jūs žinote, kad skiriama iki 50 proc. lengvatų imigraciniam mokesčiui
sumažinti, priklausomai nuo Jūsų pajamų dydžio?* Notaro paslaugos,
įgaliojimai, apostilės, dokumentų vertimai, vertėjo paslaugos.

Mūsų adresas: 251 N. Milwaukee Avenue,
		
Suite 1002 Buffalo Grove, IL 60089

Tel. (847) 385-8011
Fax (847) 586-0268
Visų rūšių mokestinės deklaracijos www.taxincomeprofit.com
info@tipinc.us.
Biznio (S/C Corp) ir individualus
Įmonių atidarymas, likvidavimas
Payroll ataskaitos
Ilona Dovidaitienė, EA
QB buhalterinė apskaita
Jūsų interesų atstovavimas IRS Enrolled to practice before the IRS

Mūsų adresas: 251 N. Milwaukee Avenue,
		
Suite 1002 Buffalo Grove, IL 60089
708 275 1306
Transporto kompanijai dispečeris. Patirtis nebūtina. Tel. 708 945
1297
Dispečeris, turintis patirties. Geros
darbo sąlygos, draugiškas kolektyvas. Tel. 708 932 1171
CDL vairuotojas vietiniams reisams. Tel. 630 276 3852

IEŠKO DARBO

Moteris žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu ar grįžimu namo.
Gali išleisti atostogų, pakeisti bet
kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773 988 3091
Moteris darbo su gyvenimu 7 d.
per savaitę pietiniuose raj. Vairuoja,
rekomendacijos, patirtis, kalba,
legalumas. Tel. 630 890 3642
Vyras, galintis suremontuoti kompiuterį. Tel. 630 865 2466
Moteris darbo nepilnai darbo dienai darbo dienomis arba savaitgalį
(automobilis). Tel. 773 316 5212
Moteris vaikų ir senelių priežiūros
darbo (automobilis, legalūs dokumentai, patirtis). Tel. 630 407 7117
Moteris vaikų priežiūros darbo su
grįžimu namo (patirtis). Tel. 708
244 1481
Moteris senelių priežiūros darbo.
Gali pakeisti. Tel. 708 400 3965
Moteris žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu kartu (patirtis, nevairuoja, minimali anglų k.). Gali
pakeisti. Tel. 773 707 7902
Medikė pagyvenusių žmonių priežiūros darbo (legalūs dokumentai,
patirtis, rekomendacijos). Gali
išleisti atostogų, pakeisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus Ilino-

jaus, Mičigano, Indianos valstijose.
Tel. 1773 441 5696
Moteris žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu kartu. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 630 863 5587

PASLAUGOS

PERKRAUSTOME(18 pėdų sunkvežimis, 15 m. darbo patirtis).
IŠVEŽAME statybines šiukšles,
nereikalingus daiktus į sąvartyną.
Tel. 708 275 1306, Sigitas
Ieškau žmogaus, kuris norėtų praleisti savo senatvę ramioje, patogioje
mano priežiūroje. Jaukiame bute,
kuris yra saulėtoje Floridoje. Tel. 727
657 1775, 708 833 1171

Boston Transportation Dispatch
Training Center renka naujas grupes į „ Dispatcher for a Transportation Company“, “Book-Keeping
for a Trucking Company”, “Safety
Manager Class”, “IFTA Preparation Class”, “Drug and Alcohol
Reasonable Suspicion Training”
kursus. Ofisus turime Downers
Grove, IL ir Chicago, IL . Transporto kompanijos, ieškančios
dispečerių, taip pat gali kreiptis.
Dėl išsamesnės informacijos
skambinkite 331-551-8787
KRAUNAME FLATBEDS. 708325-8535
Boston Transportation Solutions.
Transporto kompanijų atidarymas
- Korporacijų, LLC registravimas,
MC numerio ir visų būtinų leidimų
(Permits) gavimas, IFTA, Safety,
Quickbooks. Leidimai kelionėms
į Kanadą. 331-551-8787
Draudimai transporto kompanijoms ir vilkikams. 331-551-8787
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10 metų nuo Irako karo pradžios:
ką gero jis davė Amerikai?
eAtkelta ið 1 psl.

Irako tribunolo sprendimu 2006
m. gruodžio 30 d. pakartas. Tačiau, be jo, šio karo metu (organizacijos „Iraq Body Count“
(IBC) duomenimis) žuvo dar
apie 162 tūkst. žmonių, tarp kurių apie 117 tūkst. civilių gyventojų. Apie tai rašo britų žurnalas
„The Lancet“. Kare žuvo 4 487
JAV kariai, šimtai koalicijos karių, beveik 48 tūkst. JAV karių
buvo sužeisti, susirgo.
Išmesti trilijonai dolerių
Tikslų ekonominį šio karo poveikį Amerikai sunku apskaičiuoti. Viena aišku, kad karui
skirtus trilijonus dolerių galima
vertinti kaip be reikalo išmestus
pinigus, kurių taip reikia šiuo
metu sunkiai ekonomiškai alsuojančiai valstybei.
Jeigu tikėti oficialiais duomenimis, karas Irake skylėtam Amerikos biudžetui kainavo $810 milijardų. Tačiau Nobelio premijos
laureato ekonomisto, Columbia
universiteto profesoriaus Joseph
Stiglitz, kuris parašė knygą „The
Three Trillion War“ („Trijų trilijonų karas“) skaičiavimais, šaliai
invazija į Iraką atsieis mažiausiai
$3 trilijonus ar daugiau, bet gali
pasiekti $4 trilijonus ir daugiau.
Ir tai – tik karui Irake, neskaitant
karų Afganistane, Pakistane, Libijoje ir kai kurių kitų.
Irako karo išlaidos dramatiškai
išauga įvertinus netiesiogines su
karu susijusias išlaidas. Tai išlaidos karo veteranams: fiziškai
sužeistų ir psichologiškai traumuotų karių gydymas, invalidumo pašalpų, pensijų mokėjimas,
išlaidos įdarbinimui ir t.t.
Į šią sumą neįtrauktas dar bent
$1 trilijonas, kuris turės būti išmokėtas kaip palūkanos, nes karas praktiškai buvo finansuotas
skolintais pinigais.
Pažiūrėjus į šiuos skaičius, yra
juokinga, kai JAV Kongreso nariai tarpusavyje pešasi, nesutardami, kaip sutaupyti bent šimtą
milijardų dolerių per metus ir
taip šiek tiek sumažinti biudžeto
deficitą. Juk daugelis iš jų sveikino Busho pradėtą karą ir apie
jo įtaką biudžetui net negalvojo
– nei prieš invaziją, nei per visus
Irako okupacijos metus, negalvoja ir dabar. Visi gyveno „lengvo
karo“ iliuzija ir tikėjo teigiamomis jo pasekmėmis. „Nesvarbu,
kada karas baigsis, tikiu, kad kažkas labai gero iš jo išeis“, tuomet
buvo įsitikinęs senatorius Bob
Corker (R-TN), o prezidentas
Bushas teigė, kad karas kainuos
tik $50–60 milijardų. Deja, visi
labai smarkiai apsiriko – karo
išlaidos gali išaugti vos ne šimteriopai, ir, kaip teigia daugelis
karo analitikų, niekam naudos
jis neatnešė.
JAV ambasada Bagdade –
pati didžiausia ir brangiausia
pasaulyje
Šiandien Amerikos vykdomas
„Irako atstatymas“ taip pat kainuoja didžiulius pinigus. Kai kurie milijardus siekiantys projektai
taip ir liko nebaigti, tokie kaip
$108 mln. kainavę vandens valymo įrenginiai Fallujah mieste.
Buvo išaiškinta nemažai JAV ir
Irako statybininkų pinigų plovi-

mo atvejų. Pavyzdžiui, viena firma JAV vyriausybę apmokestino
po $900 už kontrolinį jungiklį,
kurio vertė tėra $7,05, arba $80
už vamzdį, kainuojantį $1,41.
Žinių agentūra „Associated
Press“ straipsnyje „Too much
money spent in Iraq for too few
results“ („Per daug pinigų išleista
Irake dėl labai mažų rezultatų“)
teigia, kad Irako atstatymui kasdien iš JAV biudžeto iškeliauja
po $15 milijonų. Nežiūrint to,
Irake siautėja teroras ir korupcija, ketvirtis irakiečių gyvena
skurde, nedaugelis turi patikimą
elektros energijos tiekimą ir geriamo vandens.
Tačiau atskiro dėmesio yra
verta JAV ambasada Irako sostinėje Bagdade. Tai – didžiausia
ir brangiausia ambasada iš visų
pasaulio ambasadų. Jos pastatymui buvo išleista $750 mln. Ambasados plotas yra 0,44 kvadratinio kilometro (104 akrai, arba
plotas, prilygstantis 80 futbolo
aikščių), kuris prilygsta Vatikano miesto plotui. Ši ambasada
yra bent 10 kartų didesnė už bet
kokią kitą JAV ambasadą. Joje
– 21 pastatas, tarp kurių elektros jėgainė, vandens ir kanalizacijos valymo įrenginiai, kino
teatras, teniso kortai, sporto salė
ir olimpinio dydžio plaukiojimo
baseinas. Ambasada ne be reikalo vadinama tvirtove – šešiuose gyvenamuosiuose pastatuose
įrengta 619 sprogimui atsparių
apartamentų, kuriuose gyvena
apie 1 200 JAV diplomatinio
personalo narių ir per 2 000 statybininkų. Kaip teigia tinklalapis
www.threetrilliondollarwar.org,
ambasados išlaikymas amerikiečiams kainuos maždaug $1,2
milijardo.
Politinės Irako karo
pasekmės
Be žmonių mirčių ir didelių
ekonominių praradimų, kai kurių stebėtojų nuomone, nuversdama S. Huseino režimą JAV
prarado sąjungininką kovoje
prieš Iraną. Po 1979 m. revoliucijos Iranas tapo S. Huseino
priešas. Tai JAV buvo paranku
ir ji ilgą laiką Irano tramdymui
naudojosi Huseino režimu. JAV
palaikomas S. Huseinas 1980 m.
užpuolė Iraną, norėdamas tapti dominuojančiu diktatoriumi
šiame regione ir sutrukdyti politiniam Irano shiitų islamo religinės bendruomenės dominavimui. Kruvinas kaimynų karas
tęsėsi 8 metus, tačiau Huseinui
taip ir nepavyko įgyvendinti savo
užmačių. Tuo metu supriešinti
Iraką su Iranu buvo lengva, nes
S. Huseinas ir jo partija buvo
sunni islamo išpažinties atstovai. Kritus diktatoriui, valdžią
Irake perėmė shiitai, lygiai taip
pat, kaip shiitai yra valdančioji
jėga Irane. Todėl šiuo metu jaučiama Irako vadovybės simpatija
Iranui, lygiai taip pat, kaip Irano
įtaka Bagdadui. O tai JAV administracijai yra didelis pralaimėjimas. Pavyzdžiui, Iranas naudojasi Irako oro erdve gabenant ginklus Sirijos diktatoriui Basharui
al-Assadui, kovojančiam su JAV
palaikomais sukilėliais.
Klastingi politikai
Įdomu tai, kad tie politikai, ku-

rie kritikavo prezidentą Bushą
dėl karo išlaidų, atėjus į valdžią
Obamai, kuris nors ir užbaigė
karą Irake, bet tęsia kitus karus, dėl to jo jau nekritikuoja.
Pavyzdžiui, „The New York Times“ straipsnyje cituojama Hillary Clinton, kuri 2008 m. savo
kampanijos į prezidentus metu
teigė, kad Busho administracija
karams išleido „žymiai daugiau
nei $1 trilijoną“. „Šios sumos užtektų, kad sveikatos draudimas
būtų suteiktas visiems 47 milijonams draudimo neturinčių amerikiečių ir kad būtų kvalifikuota
visų Amerikos ikidarželinukų
(pre-kindergarten) priežiūra,
kad visam laikui būtų išspręsta
nekilnojamojo turto problema,
kiekvienam Amerikos studentui
būtų prieinamas mokslas koledže, o dešimtims milijonų viduriniosios klasės šeimų būtų suteiktos mokesčių lengvatos“, teigė
H. Clinton, kuri, beje, balsavo
už karą Irake. Taigi, jeigu tikėti
buvusia Obamos administracijos
Valstybės sekretore H. Clinton,
praktiškai $1 trilijono pakaktų
visoms šalies problemoms išspręsti. Tačiau vien karas Irake
kainuos 3–4 kartus daugiau, o
JAV, atrodo, ir toliau tęs nesuskaičiuojamus karus, kai šalies
vidaus problemos vis didės.
Karo priešininkai buvo
vadinami šalies išdavikais
Deja, net ir dabar nedaugelis
kelia klausimą, kodėl niekas apie
galimas neigiamas karo pasekmes negalvojo prieš pradedant
karą? Kodėl visi, kas abejojo ir
priešinosi invazijai, buvo vadinami šalies išdavikais, o pažangieji
žurnalistai – penktąja kolona, t.y.
žmonių grupe, kuri kenkia šaliai
iš vidaus? Kyla klausimas, ar toks
politikų trumparegiškumas buvo
išimtis, ar jau tapo įprastu reiškiniu Amerikoje?
2007 m. žurnalistinio prizo
„Pulitzer Prize“ laureatė „Atlanta Journal-Constitution“ (AJC)
žurnalistė Cynthia Tucker, kuri
aktyviai pasisakė prieš šį karą,
straipsnyje „Fooly of Iraq invasion needs more public scrutiny“
(„Apgaulingai invazijai į Iraką
reikalinga didesnė viešuma“)
negaili kritikos žodžių buvusiai
Busho administracijai ir kitiems
karo palaikytojams. „Tarp tų, kurie puolė mano antikarinę poziciją, buvo pasiturintys, gerai gyvenantys profesionalai, kurių sūnūs
ir dukros niekada net negalvoja
tapti JAV armijos savanoriais. Aš
buvau priblokšta jų abejingumo
ir veidmainystės. Jie palaikė karo
idėją, karo, kurį kariaus ne jų
vaikai, bet jauni vyrai ir moterys,
kurių dauguma kilę iš darbininkų
klasės“, rašo C. Tucker.
Remtasi: „Too much money spent
in Iraq for too few results“ (www.
news.yahoo.com), „Estimates of
Iraq War Cost Were Not Close to
Ballpark“ (www.nytimes.com),
„Cost of war at least $3.7 trillion
and counting“ (www.reuters.com),
„The true cost of the Iraq war: $3
trillion and beyond“ (www.washingtonpost.com), „Fooly of Iraq
invasion needs more public scrutiny“ (www.news.yahoo.com)
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Beata Mickevič Realtor
* Nuoma
* Pirkimas
* Pardavimas
* Shortsales
* Foreclosures
Tel: 630-363-9085
Fax: 773-359-4016

www.openpathrealty.com / beata@openpathrealty.com

Dar viena „Žurnalistikos“
almanacho knyga
Antrasis 2012 metų leidinys
Edvardas ŠULAITIS
Kaip buvo žadėta, Nacionalinės
žurnalistų kūrėjų asociacijos ir
Lietuvos žurnalistų sąjungos leidžiamas almanachas „Žurnalistika“ 2012-aisiais išėjo du kartus.
Antrąjį leidinį gavome kiek pavėluotai. Tai jį ir pristatome kiek
vėliau nei tikėtasi.
144-iuose šio žurnalo puslapiuose (paskutinysis skiriamas
santraukai anglų kalba) randame daug svarbios medžiagos
tiems, kuriems žurnalistika prie
širdies.
Leidinio redaktorė Aurelija
Arlauskienė (ji almanachą redaguoja jau nuo 2007 metų, yra
Vinco Kudirkos (2007) ir Jono
Vileišio (2010) premijų laureatė) savo žodyje mini, kad šiame
numeryje aptariamos įvairios tiek
žurnalistams, tiek visuomenei rūpimos temos.
Čia randame išeivijos skaitytojams gerai pažįstamos Aldonos
Žemaitytės rašinio „Žurnalistikos įkalnės ir nuokalnės“ II dalį.
Beje, A. Žemaitytė-Petrauskienė
2007–2009 m. buvo Amerikos
lietuvių laikraščio „Draugas“
kultūrinio savaitinio priedo redaktorė. Ji nuo 2008 m. yra LŽS
pirmininko pavaduotoja kūrybos
reikalams, Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų komisijos bei nacionalinės
UNESCO komisijos narė. Aldonos pavardė įrašyta ir šio almanacho redakcinėje kolegijoje.
Įdomus bei vertas dėmesio yra
Audronės Nugaraitės rašinys
Užs. 673

„Rizikos komunikacija ir auditorija“, publikuojamas skyrelyje
„Tyrimai ir tikrovė“.
Leidinyje randame net 13 skyrių, kurių autoriai (be jau minėtų) – Aistė Žilinskienė, Jonas
Vėlyvis, Gražina Šmigelskienė,
Aldona Ruseckaitė, Genovaitė
Burneikienė, Domas Šniukas, Teresė Staniulytė, Šarūnas Mazalas,
Indrė Anskaitytė, Donatas Smalinskas, Vladas Vaičekauskas, ir
nemažai trumpesnių straipsnelių,
kurių autorių čia neminėsime.
Almanachas yra gausiai iliustruotas (prie rašinių – jų autorių
nuotraukėlės). Vienoje nuotraukų – LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kadenciją baigusi
JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton. Iliustracijų autorius –
Vladimiras Beresniovas. Kas yra
viršelio autorius ir kas jame vaizduojama – neskelbiama.
Leidinio paskutiniame viršelio puslapyje – „Žurnalisto credo“ (autorius Walter Williams
(1864–1935), kuris tikrai vertas
dėmesio.
Leidinio tiražas – 1 000 egz., jį
finansiškai remia Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondas.

PSP Construction Co.
Profesionalus
fotografavimas.
Info inernete
www.radaphoto.com

Tel. 708 566 7161
Tel. 640 740 8858

t Licenzijuotas elektros instaliavimas
gyvenamosiose ir komercinėse
Užs. AA
patalpose.
t Staliaus darbai (grindys, durys, langai)
t Virtuvių, vonių, rusių,
pilnas įruošimas.
t Santechnika
Pranciškus Sedrauskis

Tel: 708-205-1414
Fax: 708-467-0723

Dobilas Funeral Services
Šarūnas Dobilas

Užs. 674

Visos laidotuvių paslaugos Čikagos
mieste ir jos apylinkėse; Kūno/Pelenų
pervežimas į Lietuvą.
Tel. 630 804 9093
dobilasfunerals.com.

26

Kovo 28 2013 Nr. 13(674)

AMERIKOS LIETUVIS

Lito valiutø santykiai

Vienišos širdys
JAV pilietis, našlys, ieško moters
vedyboms. Tel. 708 516 8449
JAV pilietė, našlė, ieško vyro
vedyboms. Tel. 708 516 8449

Jenny’s Agency

siûlo darbus vaikø, ligoniø prieþiû
roje, butø ir vieðbuèiø tvarkyme.
Darbai rusø ðeimose nuo $1000.
Taip pat padësime þmonëms,
turintiems legalius dokumentus.
307 S Milwaukee Ave. Suite 103
Wheeling, IL 60090

Euras, EUR,
Užs. AA

Labai puikus darbo pasiūlymas energingai moteriai. Pareigos –
valyti ir prižiūrėti poros, turinčios šunis, namus. Buitinė anglų kalba,
6–7 dienos per savaitę, 120 dol./diena.
Darbas prižiūrėtojai, galinčiai kartu gyventi Auroros rajone ir
prižiūrėti jauną paralyžiuotą moterį. Fizinė ištvermė, buitinė anglų
kalba. 100–110 dol./diena.
Darbo pasiūlymas moteriai, galinčiai gyventi kartu Evanston rajone
ir prižiūrėti vyresnio amžiaus amerikietę. Vairuotojo pažymėjimas,
automobilis, patirtis. 150 dol./diena.
Darbo pasiūlymas vyrui, galinčiam kartu gyventi Higland
Park rajone ir prižiūrėti vyresnio amžiaus amerikietį. Vairuotojo
pažymėjimas, automobilis, patirtis. 120–130 dol./diena.
Galime jums pasiūlyti pilno etato, pusės etato darbus. Darbus
su grįžimu namo ar gyvenimu kartu Čikagos centre ar šiaurinėje
Čikagos dalyje. Kreipkitės į agentūrą asmeniškai.
Slaugytojų (caregivers) kursai.
Pravedame apmokymus-kursus
slaugytojams(for caregivers),
Išduodame sertifikatus
A Gold Coast Domestic Agency, Inc.
800 Ogden Ave.#3Downers Grove, IL

708 870 8787, 630 515 1110

HOPE & HELP AGENCY Inc.
Siūlome darbą su gyvenimu
ir grįžimu namo pagyvenusių
žmonių ir vaikų priežiūroje.

Tel. 630 922 4681

Užs. AA

Uþs. AA

Tel. 630 441 8992

Transporto kompanija ieško
patyrusios buhalterės. Geras
atlygis bei darbo sąlygos.

Kalbame lietuviškai

847 459 0565

773 817 3690

Darbo laikas: nuo 11 iki 6 val., iðeiginë - VII.

Need caregivers and babysitters
come &go or live in positions.
Provide Caregiver certificate traning.

A Gold Coast Agency

708-870-8787 or 630-515-1110

MoniCare Nannies, Inc.
Nanny jobs in American families. No caregiver jobs (do
not call for it). Requirements:
minimum 2 years of NANNY
exp in US, refs, legal status.
Fill out Nanny Application
online: www.monicare.com
Call: 708-588-1122
uþs. AA

Transporto kompanijai
reikalingi CDL vairuotojai
pastoviems reisams, 24/7
dispečeris. Geros darbo sąlygos, visos mylios apmokamos. Geras atlyginimas:
$1700+.
Užs. 678

Tel.

521 S La Grange Rd, #204,
LaGrange, 60525 M-Fr: 9am–6pm

Uþs. AA

Užs. 625
Užs. 674

DSV EXPRESS INC.
Transporto kompanijai reikalingi CDL vairuotojai ir vilkikų
savininkai (owner operators)
lokaliniams reisams.

708 546 0561

708

369

Transporto kompanijai
reikalingi CDL vairuotojai
ir “Owners Operators”.
Geros darbo sąlygos.
Važinėti po Midwest.
Savaitgaliai namuose.
Užs. 669

767

5

Nepjauk šakos, ant kurios niekas nesėdi!
***
Visur žiniasklaidoje labai daug
šnekama apie tai, kiek žmonių
miršta nuo alkoholio. Jie net
įsivaizduoti negali, kiek žmonių
gimsta nuo alkoholio.
***
Visada žinojau, kad esu ne pats
gražiausias, na, bet kai prostitutės,
pamačiusios mane, pradeda vaidinti, kad laukia autobuso – šito
jau per daug!!!
***
Interviu su prakutusiu lietuvių
verslininku:
– Sakykite, kiek žmonių dirba
Jūsų kompanijoje?
– Hm... Maždaug pusė.
***

Užs. AA

800 OgdenAve,Downers Grove,IL

Užs. 680

1 - 3,452 lt

Tel. 708 639 4672

Land Lines, Inc.
Reikalingi:
* CDL vairuotojai
* Owners Operators
* Dispečeris
* Vietinis vairuotojas

708-949-0437, 630-410-8194

Sėdi vyras traukinyje. Staiga įsiveržia plėšikas ir sako:
– Atiduok pinigus!
– Neturiu.

JAV doleris, 1 - 2.6985 lt
– Tai ko drebi?
– Galvojau, kad bilietų tikrinti
atėjo.
***
Kalbasi du draugai:
– Kur šiais metais atostogausite?
– Niekaip su žmona negalime
sutarti. Aš tai norėčiau važiuoti
į Tailandą.
– O žmona?
– Žmona norėtų kartu su manim...
***
Blondinių būrys įėjo į restoraną
ir pradėjo švęsti šaukdamos:
– 28 dienos! Tik 28 dienos!
Visi susidomi, kas čia per 28 dienos? Vienas prieina ir klausia:
– Ką jūs čia švenčiat? Kas čia per
28 dienos?
– Mes sudėjom dėlionę per 28
dienas, ant kurios buvo parašyta:
„Nuo 3 iki 6 metų“!
***
Kas yra geriausias keturkojis
žmogaus draugas?
Fotelis.

MPEX

Transporto kompanijai reikalingi patyrę CDL vietiniai
Užs. 674
vairuotojai.

Tel. 708 516 6823
Reikalingi CDL vairuotojai
su patirtimi ir be patirties.
Užstatas viena savite.

Tel. 773 799 7405

Užs. 674

TCE is looking for tower climbers. At $800 or more per week
at the start. All Travel Expenses
paid, lots of Overtime, Health
& Dental Insurance, Paid
Vacation, Promotion opportunities! Requirements:·Valid
Driver’s License,·SSN,·Fluent
English,·Ability to travel,·Ability
to work in heights 80’-250’,·No
experience necessary. Please
contact Maria: (413) 512 1670
Užs.674

Užs. 675

Reikalingi
CDL vairuotojai
Vilkikų savininkai
Apmokėjimas 90%
(su savo priekaba)
nuo pervežimo vertės.
Be savo priekabos skambinti
dėl informacijos.

Tel. :708 289 2591
630 364 2440, 630 788 4484
Ieškomas patyręs dispatch
operation manager bei ofiso
darbuotojas (-a). Geros darbo
sąlygos bei atlygis. Užs. 674

Tel: 773-817-3690
Ieškomi CDL vairuotojai bei Owner
Operators. Savas parkingas,
geras atlygis, degalų kortelės,
nuperkame registracijas, „permitus“, skaičiuojame ifta. Teirautis
tel. 773-457-4902
Užs. 674
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NAUJŲ TREILERIŲ NUOMA

Turime visas galimas programas
Conforming Fixed Rate
Conforming LIBOR ARM
Conforming Interest Only
HomePath Mortgage
HomePath Renovation Mortgage
FHA 3.5% down,
Loan amount up to $410,000
Streamlined Refinance

Phone .630-768-9868
Fax .866-517-9981

Kompanija palankiomis sąlygomis
nuomoja naujus treilerius.
Parduoda naudotus
techniškai tvarkingus treilerius
Kastytis Cibirka

Loan Officer
NMLS #559786
Bank of America
1515 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523

kastytis.cibirka@bankofamerica.co

Subject to credit approval and collateral review. Property insurance is required. Flood insurance is required, if applicable. Payment examples do not include taxes or insurance.
Private mortgage insurance required for loans in excess of 80% loan-to-value. Appraisal
fee is $350 in most cases

Nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas-nuoma

708-935-3136
708-762-6023

Užs. 656

Artūras Strokovas
Siūlome 10% metinių palūkanų.

Jūsų investicijos apsaugotos nekilnojamu turtu.

Investicijos pagal jūsų galimybes
Konsultacijos Išsami rinkos analizė
www.exitrealtyredifined.com
strokovas@yahoo.com
Broker Associate/Investor

630 965 6608

Always with Flowers
Reikalingas patyręs CDL vairuotojas
darbui su “flatbed/stepdeck” treileriu.

1138 B S State St.,
Lemont, IL

Tel. 630 257 0339

Uþs. AA

www.alwayswithflowers.com

630-670-1413
Užs. AA

Užs. AA

