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Lapkričio 26 d., ketvirtadienį, tradiciniame Padėkos
dienos parade Čikagoje dalyvaus ir lietuviai. Tau-
tinių šokių ansamblio „Suktinis“ vadovė Giedrė

Elekšytė-Knieža subūrė Čikagos lietuvių grupę, kuri pa-
sipuošusi tautiniais kostiumais, nešina dviem didelėmis
„dziedulio” ir „bobulės” lėlėmis, skambant lietuviškai mu-
zikai šokio žingsniu pasirodys viename didžiausių ir se-
niausių miesto renginių. Lietuvos atstovų dalyvavimą pa-
rade remia LR gene-
ralinis konsulatas Či-
kagoje ir LR užsienio
reikalų ministerija, lė-
lių autorė – menininkė
Ugnė Carm.

Kasmetinis (nuo
1934 m.) paradas vyks-
ta Padėkos dienos ryte
nuo 8 val. iki 11 val.
ryto ir sulaukia didelio
gyventojų ir svečių dė-
mesio. Numatoma, jog
šiemet jame dalyvaus
apie 5000 dalyvių iš
įvairių organizacijų ir
kultūrinių grupių, pa-
radą asmeniškai stebi
400 tūkst. žiūrovų, dar
4 mln. – tiesioginę ren-
ginio transliaciją per
televiziją. Daugiau
apie festivalį rasite in-
terneto svetainėje –
www.chicagofesti -
vals.org. 

LR gen.konsulato
Čikagoje info ir nuotr.

Padėkos dienos parade Čikagoje

Lietuviškos muzikos
spalvos – 4 psl. 

Pulkininkai nori būti
reikalingi valstybei – 3 psl.

Seminaro Washingtone dalyviai Evaldo Bujanausko nuotr.

Rūpestis jaunąja karta

Lietuvių Fondas džiaugiasi matydamas, koks gausus
būrys jaunųjų lietuviukų lanko JAV lituanistines mo-
kyklas. Fondui rūpi, kad jaunoji pamaina ne tik gra-
žiai bujotų lietuviškoje terpėje, bet ir perimtų lietu-
vybės liepsną ir neštų ją ateities kartoms, todėl, skirs-

tant paramą, didžiausią dėmesį skiria lituanistiniam
švietimui. Vien 2015 metais įvairiems JAV LB Švie-
timo tarybos (JAV LB ŠT) projektams paskirta 172,746
dol. Tik visi kartu mes galime daug nuveikti litua-
nistinių mokyklų ir jų bendruomenių labui! – 2 psl.

,,SuktiniS” 

Su lėlėmiS



Pranašo Danieliaus pranašystė kalba apie
ateinantį Žmogaus Sūnų: „Jam buvo duo-
ta valdžia ir garbė, ir karalystė, idant jam

tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia
yra amžina valdžia, tverianti amžinai; jo kara-
lystė niekad nebus sunaikinta” (Dan 7, 14).
Pats Jėzus daug kartų sa ve vadino Žmogaus Sū-
numi: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai
– lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos pri-
glausti” (Lk 9, 58). „Žmo gaus Sūnus atėjo ieškoti
ir gelbėti, kas buvo pražuvę” (Lk 19, 10). 

Paskutinį liturginių metų sekma dienį švenčia-
me Kristaus Kara liaus šventę. Ją įsteigė popiežius
Pi jus XI 1924 metais, kai pasaulio ga lingieji dėjo pa-
stangas Kristų pa ša lin ti iš viešojo gyvenimo. Tuo
metu Meksikoje, valdant masonams, katalikai buvo
kruvinai persekiojami; šaudomi daugelis jų mirda-
vo su šūkiu: „Tegyvuoja Kristus Karalius!”

Jėzaus mirties valandą virš jo gal vos kabėjo už-
rašas: „Šitas yra žy dų karalius.” Žmonės tyčiojosi:
Gel bė kis pats, nuženk nuo kry žiaus! Taip pat tyčio-
josi aukštieji ku nigai su Rašto aiškintojais, kalbė-
dami tarp savęs: Kitus gelbėdavo, o pats negali išsi-
gelbėti. 32 Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nu-
žengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume
(Mk 15, 30–32). Jėzus savo karališkumą parodė ne nu-
žengdamas nuo kryžiaus, bet pasirūpindamas at gai-
laujančiu piktadariu, kuris prašė: „Jė zau, prisi-
mink mane, kai ateisi į savo karalystę!” Jėzus jam at-
sakė: „Iš tie sų sakau tau: šiandien su manimi būsi
rojuje.”

Kristaus Karaliaus šventė kas kart įgauna di-

desnę reikšmę, nes da bartiniu metu Dievą, kaip nie-
kad anksčiau, bandoma išstumti iš viešojo gyveni-
mo. Liberalioje Europoje Kristui nepaliekama vietos.
Gali sau tikėti į Dievą ar dievus, bet viešoje erdvėje
išpažink gender ideologiją. Kristus išstumiamas iš
šeimos gyve nimo. Ką gi reiškia partnerystė, jei ne
Kristaus pašalinimą iš šeimos židinio?

Svarbiausias klausimas, kurį tiktų svarstyti
per Kristaus Kara liaus šventę, nėra tai, ar viešpa-
tauja Kristus pasaulyje, ar ne, bet ar jis vieš patauja
manyje. Ar aš jį pripažįstu? Ar Kristus yra mano gy-
venimo Karalius ir Viešpats? 

Žmonės šio pasaulio galingaisiais dažnai nusi-
vilia, nes pamato jų savanaudiškumą ir savimeilę, ta-
čiau Kristus Karalius neapvilia nė vieno. Apreiški-
mo knygoje skaitome: „(jis) mus myli ir nuplovė savo
krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją
bei kunigus savo Dievui ir Tėvui – jam šlovė ir galybė
per amžius” (Apr 1, 5–6).

Jėzus niekuomet nesiekė politi nės valdžios, nes
atėjo į žmonių tarpą ne valdyti, bet tarnauti. Jis aiš-
kiai tvir tino: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio”. Į
Piloto klausimą: „Vadi na si, tu esi karalius?” Jėzus

aiškiai atsakė: „Aš esu karalius. Aš tam esu gi-
męs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas
tik brangina tiesą, klauso mano balso” (Jn 18,
37).

Stovėti po Kristaus Karaliaus vėliava reiš-
kia gyventi tiesoje ir mei lėje, nes ten, kur nėra
tiesos ir meilės, nėra nei Dievo, nei Kristaus.
Ten jau yra pragaro prieangis žemėje. 

Gerbti Kristų Karalių reiškia bū ti su Juo
ne tik ryto ir vakaro maldoje ar sekmadienio

Mišiose, bet visur – darbe, moksle, pasilinksmini-
muose, ypač tuomet, kai priimami svarbūs spren-
dimai, ar tai daroma šeimoje, ar Seime, ar bet kurioje
valdžios institucijoje. 

Kristus Karalius viešpatauja ten, kur gerbiamas
žmogus, kur tarnaujama patiems silpniausiems
žmonėms. Ir atvirkščiai, ten, kur viešpatauja egoiz-
mas ir mąstoma tik apie savo interesus, viešpatau-
ja ne Kristus, bet šio pasaulio kunigaikštis – pikto-
ji dvasia.

Stovintis po Kristaus Karaliaus vėliava savo vil-
tis sudeda ne į žmonių daromus sprendimus, bet į
Kristų, ku riam per Krikštą esame patikėję savo gy-
venimą. Tokio žmogaus gyve nime nebus vietos juo-
dam pesimizmui, nes jis žino, kad su Kristumi ne pra-
laimima.

Šiandien daugelis, matydami Eu ro poje ir pa-
saulyje didelę moralinę suirutę, ne kartą klausia: „Ką
mes turime daryti?” Atsakymas vienas – būti besą-
lygiškai ir drąsiai ištiki miems Kristui Karaliui.
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Atkelta iš 1 psl.

Vienas iš svarbių JAV LB ŠT
projektų yra mokytojų, dirbančių
lituanistinėse mokyklose, švietimas.
2015 m. lapkričio mėnesį net dvi JAV
lituanistinės mokyklos organizavo
mokytojų tobulinimo seminarus.

Vienas jų – ,,Lietuvių  kalba – gimtoji,
užsienio ar paveldo?”, kurią organi-
zavo K. Donelaičio lituanistinė mo-
kykla, lapkričio 8 d. vyko Lietuvos
Respublikos ambasados Washingto-
ne patalpose. Kitas, kurį organizavo
Gedimino lituanistinė mokykla
(Mundelein, IL), vyko lapkričio 15 d.

Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte (IL).

Washingtone vykusioje konfe-
rencijoje paskaitas skaitė Bostono
(MA) lituanistinės mokyklos direk-
torė Gaila Narkevičienė ir Nort-
heastern University lektorė Eglė Ṧle-
žienė. 

Į seminarą Lemonte su-
sirinko 87 mokytojai ne tik iš
JAV, bet atvyko ir mokytojai
iš Kanados lituanistinių mo-
kyklų. Paskaitas skaitė tarp-
tautinio darželio „Six Sen-
ses” bei „Vaikystės instituto”
steigėja ir direktorė, konsul-
tantė švietimo klausimais
Lietuvoje, tarptautinių mo-
kyklų tarybos švietimo ver-
tintoja Austėja Landsbergie-
nė, integruotą pamoką ,,Duo-
nos kelias” (2kl.) vedė Gedi-
mino lituanistinės mokyklos
mokytoja Eglė Grobe. Semi-
naro pradžioje mokytojus pa-
sveikino JAV LB Švietimo ta-
rybos narė Laima Petroliū-
nienė ir buvęs Čikagos lietu-
vių Rotary klubo preziden-
tas Saulius Razgaitis. Šio klu-
bo nariai šiemet Čikagos apy-
linkėse įsikūrusioms mo-
kykloms padovanojo daug va-
dovėlių ir lietuviškų knygelių
vaikams. 

Seminarų rengėjai nuo-
širdžiai dėkoja Lietuvių Fon-
dui, Lietuvos Respublikos am-
basados darbuotojams, Wau-

kegan-Lake County apylinkės lie-
tuvių bendruomenei, Čikagos lie-
tuvių Rotary klubui bei K. Done-
laičio ir Gedimino lituanistinių
mokyklų tėveliams už paramą ir pa-
galbą ruošiant seminarus mokyto-
jams.

LF informacija

Mokytojų seminaro Lemonte (IL) dalyviai. Gedimino lituanistinės mokyklos archyvo nuotr.

Rūpestis jaunąja karta
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Pulkininkų asociacija. Įsteigta 2015 spalio 14 d.
kaip Gynybos para mos fondo ekspertų kolektyvo
(angl. think tank) dalis. Šiuo metu ši organizacija in-
tensyviai dirba su Lietuvos politinėmis jėgomis ir tei-
kia ekspertines išvadas bei rekomendacijas, švie čia
visuomenę ir bendradarbiauja su giminingomis or-
ganizacijomis visame pasaulyje. 

Kodėl nuspręsta steigti asociaciją? Po Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 1990 metais pradėjo
kurtis Lietu vos kariuomenė. Į kariuomenę atėjo

daug patriotiškai nusiteikusių vyrų, kurie buvo pabai-
gę institutus, universi tetus ir buvo įgiję tam tikrą kari-
nin kui reikalingą (tiesa, daugiausia teo rinio pobūdžio),
įvairių kariuomenės rūšių sovietinio atsargos karininko
kvalifikaciją. Kadangi Lietuvos politi nė kryptis iš pat pra-
džių buvo nu kreip ta į Vakarus, daugumai perspektyvių
karininkų anksčiau ar vėliau bu vo suteikta galimybė mo-
kytis ir to bulintis Vakarų valstybių karinėse mokymo ins-
titucijose. Lietuvos kari nin kai studijavo Danijos, Di-
džiosios Britanijos, Švedijos, Vokietijos, JAV ir kt. šalių
karo akademijose ir ka ri niuose koledžuose, dalyvavo
tarptau tinėse pratybose, seminaruose, konferencijose
ir t. t. Jie mokėsi 1999 metais įkurtame Baltijos gynybos
koledže Tartu, Estijoje. Vakaruose įgytas išsi lavinimas
padėjo kokybiškai atnaujinti Lietuvos kariuomenės
personalą, kuris galėjo svariai prisidėti kuriant visiškai
kitokią, Vakarų pavyzdžiu grįs to modelio kariuomenę.
Tai taip pat buvo labai svarbus veiksnys, pri sidėjęs prie
Lietuvos stojimo į NATO. Šie atkurtos Lietuvos karininkai,
pra bėgus jau 25 metams po Lietuvos ne priklausomybės
atkūrimo, suėjus nustatytam amžiui, pradeda išeidinėti
į atsargą. 2014–2015 metai buvo tas laikotarpis, kai ne-
mažai pulkininko ar pulkininko leitenanto laipsnį turin -
čių karininkų tapo atsargos karinin kais. Net ir palikę ka-
riuomenę kari ninkai nėra linkę tyliai tūnoti kažkur
kamputyje, o ir toliau linkę bendrauti, susitikti, aptarti
politikos aktualijas, kariuomenės vystymosi peripetijas.
Geopolitinės situacijos blogėjimas re gione, Rusijos
agresyvėjimas tik paspartino apsisprendimą nebūti
tik „pensininkais”. 2015 metų rudenį keleto bendra-
minčių grupė nutarė, kad reikia „nepadėti į stalčių” tar-
nybos laikotarpiu ir mokymosi institucijose įgytos pa-
tirties ir žinių, o susiburti į asociaciją, kurioje būtų ga-
lima turi mą patirtį ir ekspertizę prasmingai pa naudoti,
prisidedant prie Lietuvos nacionalinio saugumo ir gy-
nybos stiprinimo.

Apie Pulkininkų asociaciją pasa koja atsargos pul-
kininkas Vaidotas Malinionis, buvęs sausumos pajėgų
štabo viršininkas, Gynybos paramos fondo vadovas ir
Pulkininkų asociacijos steigėjas, valdybos narys bei at-

sargos pulkininkas Eugenijus Vo sylius, buvęs generolo
Jono Žemai čio Lietuvos Karo akademijos virši ninkas, Pul-
kininkų asociacijos direktorius ir Gynybos paramos
fondo dalininkas.

Vaidotas Malinionis: Pirmiau sia, mes siekiame
bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir nevyriau-
sybinė mis organizacijomis. Tai politinės partijos ir
vykdomoji valdžia (ministerijos ir pan.). Sieksime
glaudaus bendradarbiavimo su įstaigomis, ju dėjimais
ir organizacijomis  Lietuvo je ir užsienyje. Jau esame
užmezgę ry šius su RAND ekspertų centru (think
tank), turinčiu savo padalinius JAV ir Europoje, Briu-
selyje, tarp jų Jamestown Foundation, su kurio pre-
zidentu Glen Howard šiomis die nomis kaip tik su-
sitinkame Vilniuje. 

Norime tampresnio bendradarbiavimo su Seimu,
su politinėmis partijomis, kurios nori su mumis dis-
 kutuoti ir pageidauja  mūsų pagalbos – padėtume
joms suprasti šios dienos aktualius geopolitinius pro-
cesus, pagelbėtume parengti gynybinės strategijos da-
lis priešrinkiminėse progra mose. Su kai kuriomis jau
buvome susitikę. Jos pritaria mūsų ketinimams
bendradarbiauti ir teigia, kad mes būtume jiems nau-
dingi, nes jiems tokių ekspertizių labai reiktų, ka-
dangi jų lig šiol neturi.  

Norėčiau pabrėžti, kad yra viena mūsų valsty-
bės problema – Seimas, kaip labai svarbi įstatymų lei-
dybos organizacija, neturi nė vieno Seimo nario – at-
sargos kariškio, tarnavusio Lietuvos kariuomenėje.
Kitų Europos ar pasaulio valstybių parlamentuose
jų yra, ir nemažai. Mūsų nuomone, tai yra tam tik-
tas pavojus – labai svar bi įstatymų leidybos įstaiga
neturi gynybinių strateginių klausi mų ir problemų
ekspertų bei patarė jų. Jie labai lengvai gali padaryti
didelių ir net nebeatitaisomų klaidų. Štai todėl no-
rime prisidėti savo žiniomis ir patirtimis prie šalies
politinio ir visuomeninio  gyvenimo. 

Eugenijus Vosylius: Kaip Vaidotas ir sakė –
Lietuvos politinės partijos neturi pakankamai eks-
per tų. Dažnoje užsienio valstybėje tai yra sveikas lo-
bizmas, netgi kaimyni nėje Lenkijoje buvę kariš-
kiai labai aktyviai dalyvauja politinėje veikloje,
partijose. Dėlto lenkai parlamente ir vyriausybėje
turi karinę eksperti zę. Jie, ruošiant bet kurį įstaty-
mą, gali ir turi pas ką paklausti nuomo nės, pasitik-
rinti ar teisinga linkme einama. Žinoma, pas mus yra
speciali organizacija – Krašto apsaugos mi nis terija,
ir jos galima paklausti nuo monės, patarimo ar eks-
pertizės, ta čiau visada labai sveika turėti nuomo nę
iš šalies – alternatyvią,  ne vykdan čiosios valdžios
nuomonę. Lietu voje dabar socialdemokratai yra
Sei mo ir vyriausybės daugumoje, jie valdo, netgi da-
bartinis Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas
taip pat  yra socialdemokratas… 

Niekas niekam dabar neprieštarauja, visiškai
nėra kritinės nuomo nės. Mūsų misija ir būtų – į vi-

sus procesus, nacionalinio saugumo ir gynybos sri-
tyse vykstančius valstybėje, pažiūrėti tarsi iš šono ir
kritiškai įver tinti. Ne kam nors kenkiant, tačiau prie-
šingai – padedant. Pagrindinis tikslas ir būtų padė-
ti visoms institucijoms stiprinti nacionalinį saugu-
 mą, krašto gynybą. Mes jau nebedė vime kariškų uni-
formų, esame atsargoje, tačiau manome, kad galė-
tume būti naudinga visuomenės dalis. Visi visuo-
meniniai judėjimai turi stiprė ti. Kuo daugiau vals-
tybėje piliečių,  besirūpinančių pačia valstybe, tuo
valstybė stipresnė. 

Yra teorija, apibrėžianti kas yra nacionalinis sau-
gumas. Tai yra tarsi trikampis: viršuje – valstybė, o
jo apa čioje – visuomenė ir kariuomenė. Visos trys šios
institucijos privalo būti vienodai stiprios. Dabar mes
matome, jog Lietuvoje visuomenė yra viena silp-
niausių grandžių. Todėl vie nu iš Pulkininkų aso-
ciacijos tikslų yra visuomenės švietimas nacio-
 nalinio saugumo ir gynybos klausimais. Visuomenės
išsilavinimo lygis yra vienas iš kriterijų, rodančių
tos visuomenės brandumą, jos pasirengi mą dalyvauti
šaliai svarbių klausimų sprendime. Tačiau profesi-
nis ar aka deminis išsilavinimas – tai dar ne vis kas.
Valstybėje yra daug kitų dalykų, kurie daro įtaką visų
piliečių gyvenimui, egzistencijai. Juk piliečiams
turi rūpėti ne tik ekonominiai, so cia liniai, bet ir vals-
tybės saugumo rei kalai. Valstybės nacionalinio sau-
gumo sąrangoje yra svarbi ne tik kariuomenė, bet
taip pat ir visuomenė, kurios pažiūros, pilietinis ak-
tyvumas ir valstybės reikalų suvokimas yra labai
svarbūs nacionalinio sau gumo veiksniai. Kai kas gali
prieštarauti, jog negalima visos visuomenės pa-
versti militarizuota  –  tam yra kariuomenė, polici-
ja, sienos apsaugos tarnyba ir t. t., kurios tam ir yra
išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pi nigų, kad gintų
valstybę. Žymus prieš kario Lietuvos filosofas An-
tanas Maceina yra rašęs, jog rūpinimasis valstybės
gynybos reikalais, rengimasis ginti savo Tėvynę
nėra joks militarizmas. Militarizmas yra karo pro-
pagavimas, raginimas ir ruošimasis užpulti kitą šalį.
O mes manome, kad kuo didesnė visuomenės dalis
domėsis šiais klausimais, tuo didesnis bus jų atspa-
rumas Rusijos propagandai, dezinformacijai, tuo dau-
giau rėmėjų turės Lietuvos kariuomenė, tuo daugiau
piliečių aktyviai dalyvaus įvairių su gynyba susijusių
klausimų sprendime. Visuomenė turi suprasti, kokios
yra grėsmės valstybei.

Vaidotas Malinionis: Visuome nė grėsmes gal ir
supranta, tačiau ji nemano, kad galėtų dalyvauti sa-
vęs pačių, o tuo pačiu ir valstybės gynime. Tikrai šis
suvokimas dabar yra labai menkas. Patys aukš-
čiausieji valstybės strategai nelabai gerai ži no, kas
yra  organizuotas rezervas, kam gi tie šauktiniai…
Pagaliau mū sų valdžia negali atsakyti, ar mes ruo-
 šiamės totaliam karui, ar tik limituotam? Limituo-
tas karas – kai valstybė kariauja dėl nedidelės savo

Lietuvos kariuomenės dieną pasitinkant
Atsargos pulkininkai nori būti reikalingi

Nukelta į 14 psl.

Eugenijus Vosylius  K. Dijoko nuotr.Vaidotas Malinionis Nuotrauka iš asmeninio albumo
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TELKINIAI

RIMAS ČERNIUS

Čikagos lietuviai turi nemažai pro gų išgirsti pianistų,
dainininkų, liaudies ansamblių koncertų, tačiau
styginio kvarteto koncertas yra rete nybė. Todėl

ypač džiugu, kad praėjusį sekmadienį, lapkričio 15 d., Či-
kagos lietuviai galėjo išgirsti meistriškai atliktą styginio
kvarteto koncertą. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
po sekmadienio šv. Mišių koncertavo iš Lietuvos at vykęs
Čiurlionio kvartetas. Kvartetą sudaro Jonas Tankevičius
(I smui kas), Darius Dikšaitis (II smuikas), Saulius Lipčius
(violončelė) ir Gedi minas Dačinskas (altas). Čiurlionio
kvarteto koncertas turbūt buvo pirmas styginio kvarte-
to koncertas da bartinėje, 1957 m. pastatytoje, Švč. Mergelės

Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po bažnyčios
skliautais išgirsti profesionalaus styginio kvar teto atlie-
kamą muziką buvo ne tik malonumas, bet kartu ir dvasinė
atgaiva.

Galima sakyti, kad Čiurlionio kvartetas savo koncertą
pradėjo jau šv. Mišių metu. Tuo metu Mišių da lyviai kvar-
teto matyti negalėjo, nes muzikantai buvo balkone, prie
vargonų ir bažnytinio choro, tačiau jų protarpiais groja-
ma muzika labai aiškiai girdėjosi ir derėjo prie šv. Mi šių
rimties. Ypač gražiai skambėjo aukojimo metu grotas J.
S. Bacho kū rinys.

Pats koncertas prasidėjo po šv. Mišių, pirmą valandą
popiet. Čiurlio nio kvartetas susėdo priekyje, prieš altorių.
Kvarteto altininkas Gedimi nas Dačinskas buvo kartu ir
koncerto pranešėjas. Jis trumpai aptarė kiek vieną kūri-

MINDAUGAS BIELSKUS

Lapkričio 13 dieną Čikagos Jau ni-
mo centre  girdėjome šiuolaiki-
nės lie tuviškos muzikos progra-

mą.  Klau sėmės Čiurlionio styginio
kvarteto, Ritos Mačiliūnaitės-Dočku-
vienės vo kalo, Egidijaus Ališausko bir-
bynės.  Koncertui foną sudarė video su
nuolat besikeičiančiais lietuviškų kar-
pi nių vaizdais (jį paruošė dailininkas
Gintautas Velykis).  Be to, per daugelį
kūrinių girdėjosi beveik nuolatinis
skaitmeninio garso fonas, kurį sukū rė
Marius Salynas. Pačią koncerto muzi-
ką galima apibūdinti kaip lietuvių
liaudies muziką, įvilktą į moder nų
rūbą.

Tas rūbas beveik kiekviename kū-
 rinyje buvo turtingas, nenuobodus.
Dominavo vokalistė, tačiau buvo ir
vienas kūrinys, ,,Dūdamuzika”, pa rašy-
tas Algirdo Klovos, kuriame so listas
buvo birbynininkas E. Ališaus kas.
Tarp kūrinių, kurie išlieka at min tyje
pirmą kartą išklausius, buvo Vidman-
to Bartulio ,,Lorum berum čiukum
bee”, parašytas 2013 m. So listė šį hu-
moristinį kūrinį daugiau deklamavo,
negu dainavo, kvartetui pritariant. Pa-
vadinimo frazės pasi kar tojimai sutei-
kė kūriniui dėsnin gumo.  O ir  pati fra-
zė, ar tik nėra  pa na ši į vaikų išsiskai-
čiavimą – ,,Eni me ni, diki daki, surbi
turbi...”?

Giedriaus Kuprevičiaus ,,Ožys ant
tilto stovėjo” gal ir ne toks modernus
kūrinys, bet tikrai išreiškė, ką tie ožiai
veikė. Kiti atlikti kūriniai buvo: Jono
Jurkūno ,,Joj bernelis ing vai nelį”,
Broniaus Kutavičiaus ,,Mamu žyte se-
nolyte”. Koncerto pabaigai gir dėjome
Zitos Bružaitės ,,Raudą”,  ku rioje liau-
dies motyvai gal daugiau jau tėsi, negu
kad tradiciškai sudarė medžiagą va-
riacijoms. Kūrinys buvo nuotaikingas,
atitiko pavadinimui.

Čiurlionio kvartetas dalyvavo šia-
 me koncerte daugiau kaip akompania-
torius, negu kaip lygiavertis at likėjas.
Tai buvo netikėta, nes kai pri si meni, ko-
kiom tirštom spalvom styginis kvarte-
tas pajėgus pasireikšti, ne tik garso
skambesiu bet ir įman trumu, lieka ne-
išnaudoto potencialo įspūdis.  Gal tai
įtakoja kompozitorių minimalistinės

Lietuviškos muzikos karpiniai
nuotaikos bei nusisu kimas nuo Ba-
cho, Bethoveno tradicijų.  Prieš keletą
metų teko pasikalbėti su Bronium Ku-
tavičium – tuomet jis gan neigiamai pa-
sisakė apie tradici nę klasikinę muziką.

Kitas neišnaudotas momentas –
skaitmeninio garso fonas.  Sintezuota
muzika atsirado jau po Antrojo pa-
 sau linio  karo,  sajūdis vadinosi ,,Mu  -

si que concrète”.  Kitaip sakant, tokia
mu zika jau švenčia 65-uosius.  Jeigu jau
naudotis tokiu teptuku, ar nerei kėjo
daugiau jį išnaudoti? Per koncertą fo-
ninis garsas daugiau priminė lietų ar
kitus įprastus gamtos garsus.  

Koncerto atlikėjai tikrai geri meis -
t rai.  Vokalistė palaikė mano dėmesį,
balsas išlavintas, išraiškus, birbynin-

kas puikus, scenoje rodomas video ne-
trukdė susikaupti. Šiuolai kiniai kūri-
niai leido susidaryti šiokį tokį vaizdą,
kas svarbu lietuviškos mu zikos pa-
saulyje. Nuoširdžiai dėkoju organiza-
toriams bei rėmėjams, nes toks kon-
certas – retas svečias mū sų padangėje.

Kamerinė muzika po bažnyčios skliautais
Čiurlionio kvarteto koncertas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje

Išraiškingai dainavo solistė Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė. Jaunimo centre koncertas vyko išradingame vaizdiniame fone, kurį sukūrė dail. Gintautas Velykis. 

Čiurlionio kvartetas ir birbynininkas Egidijus Ališauskas Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Jono Kuprio nuotraukos
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Rudenį, kai visi darbai eina į pabaigą, kai
trumpėja dienos, norisi susiburti draugėn,
pasikalbėti, pasidžiaugti nuveiktais darbais.

Jau tapo gražia Lietuvių Fondo (LF) tradicija su-
kviesti savo narius, aukotojus, paramos gavėjus ir
visus tuos, kuriems svarbus lietuvybės išlaiky-
mas išeivijoje, į rudeninį pokylį. Smagu, kad ren-
ginyje dalyvauja ir studijuojantis jaunimas. 

Š. m. lapkričio 7 d. Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, IL vykusioje šventėje dalyvavo nemažas
būrelis garbingų svečių: Lietuvos Respublikos am-
basadorius Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir
Meksikai Rolandas Kriščiūnas su žmona, Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas su žmona, JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Jau-
nius Kelpšas, Čikagos lietuviškų organizacijų va-
dovai, lituanistinių mokyklų direktoriai.

Lietuvių Fondas seniai žinomas savo parama lie-
tuvybės išsaugojimui ir puoselėjimui. JAV LB veik-
la, lituanistinės mokyklos, jaunimo stovyklos šio-
mis dienomis neįsivaizduojamos be Lietuvių Fon-
do paramos. Viena LF paramos rūšių – stipendijos
lietuviškai studentijai. Šis vakaras kaip tik ir buvo
skirtas ypatingai Lietuvių Fondo veiklai – paramai
studentams. Vakarą vedė buvusi Čikagos lituanis-
tinės mokyklos mokinė, Denison (OH) universite-
to studentė, LF stipendininkė Gabrielė Bieliaus-
kaitė. 

2014 metais LF stipendiją gavo 51 studentas. Nuo
1967 metų, kai pirmą kartą buvo paskirta 1 500 dol.
stipendija studijoms, Lietuvių Fondas kasmet remia
ne tik JAV besimokančius lietuvius studentus, bet
ir mokslo siekiančius jaunuolius, studijuojančius
Lietuvoje ar kituose Europos universitetuose. Di-
džioji stipendijų dalis yra išmokama iš Fonde
įsteigtų įvairiausių vardinių stipendijų fondų. Per
pastaruosius 10 metų LF studentų stipendijoms sky-
rė 819 691 dol., o 2015 metais stipendijoms paskirta
172 112 dol. Jau š. m. lapkričio pabaigoje LF Pelno
skirstymo komiteto Stipendijų pakomitetis rinksis
į posėdį, kur ši suma bus paskirstyta  studentams. 

Vakaro vedėja pakvietė visus salėje esančius stu-
dentus į sceną, o į pokylį neatvykusių praėjusių
metų stipendininkų nuotraukas vakaro svečiai ga-
lėjo matyti ekrane. Fondo nariams smagu žinoti, kad
kažkada šios organizacijos paremti jauni žmonės
puikiai dirba, yra geri savo srities specialistai.
Toks studentijai skirtas vakaras Lietuvių Fondui –
ne naujiena. 2006 metais LF stipendininkai pianis-
tai Gabrielius Alekna ir Evelina Puzaitė bei voka-

Lietuvių Fondo pokylis apvainikavo metų darbą

Grupė 2014 m. LF stipendininkų, dalyvavusių pokylyje. Sandros Ščedrinos nuotraukos

nį. Altininkas G. Dačins kas koncertą pavadino ne-
madingos, bet nemarios muzikos koncertu. Pir mu-
tinis kūrinys šią temą gerai iliustravo. Tai buvo iš-
trauka iš Mozarto styginio kvarteto (KV Nr. 546),
kurio pabaigoje klasikinis kompozitorius Mozar-
tas parašė barokinę fugą, jau jo laikais buvusią ne-
madingą. Antrą koncerto dalį sudarė J. Haydno sty-
ginis kvartetas (Op. 64, No. 5 D-dur). Čiurlionio
kvartetas pagrojo visas keturias to styginio kvar-
teto dalis. Kūrinys galbūt jau Haydno laikais bu -
vo laikomas nebe naujoviškas, tačiau išgirdus
Čiurlionio kvarteto interpretaciją, tokia kritika pa-
sidarė neaktuali. Haydno muzika pasirodė šviežia,
išradinga ir įdomi. 

Po klasikų Mozarto ir Haydno buvo atlikti lie-
tuvių kompozitorių kūriniai. Kaip ir pridera Čiur-
lionio kvartetui, stygininkai pagrojo ištrau ką iš Mi-
kalojaus Konstantino Čiur lionio styginio kvarte-
to (C-moll). De ja, Čiurlionio kvartetas grojo tik pa-
skutinę dalį – menuetą. Mielai bū čiau išklausęs
visą Čiurlionio kvar tetą, tačiau menuetas buvo
ypač gra žus. Jis taipogi tiko nemadingos, bet ne-
marios muzikos temai. Kaip klau sytojams paaiš-
kino Gediminas Da činskas, juk jau tuo metu, kai
Čiur lionis parašė šį kvartetą, menuetas seniai ne-
bebuvo šokamas. Tai buvo jau „išprotėjusios”
moderniosios mu zikos laikotarpio pradžia, kada
ypač pasireiškė kompozitorius Igoris Stra vinskis.
Tačiau M. K. Čiurlionio pa ra šytas menuetas dar ir

dabar skamba spalvingai.
Kitas kūrinys išsiskyrė savo nuotaika ir mu-

zikiniu stiliumi. Tai Faus to Latėno Antrasis sty-
ginis kvartetas, pavadintas ,,Šviesiam atmini-
mui”. Programoje buvo išspausdintas ang liškas
vertimas: ,,...in Loving Memo ry...” Gediminas Da-
činskas aptarė kūrinio atsiradimo aplinkybes.
Faus tas Latėnas, lietuvis kompozitorius, gimęs 1956
metais, styginį kvartetą ,,Šviesiam atminimui” su-
 kūrė 1986 metais, norėdamas išreikš ti savo išgy-
venimus netekus daugelio savo kolegų muzikų,
ypač žydų tautos muzikų, kurie išvyko iš Lietuvos.
Kū rinyje buvo girdėti žydiškos muzikos motyvų,
kartu jautėsi graudulinga atmosfera. 

Paskutinieji du kūriniai – Juozo Naujalio
,,Svajonė” ir Mykolo Ogins kio polonezas ,,Atsi-
sveikinimas su tė vyne” – sugrąžino klausytojus į
ly riško romantizmo laikus. Prie Čiur lionio kvar-
teto šiuose dviejuose kū riniuose prisidėjo birby-
nininkas Egi dijus Ališauskas. Jis perėmė (arba
dubliavo) pirmo smuiko partiją. Nuo stabu, kaip
sklandžiai liaudies in stru mentas birbynė derėjo
prie Čiur lionio kvarteto styginių instrumentų. Bi-
sui birbynininkas Egidijus Ali šauskas ir Čiurlio-
nio kvartetas pa grojo Ennio Morricone ,,Gabrie-
liaus obojų”. 

Ačiū Čiurlionio kvartetui už Či ka gos lietu-
viams padovanotą nuos ta bų styginės muzikos
koncertą.  

listė Vakarė Petroliūnaitė suruošė muzi-
kinį koncertą ,,Dovana nariams”. 2009 m.
jaunieji dailininkai –  LF stipendininkai
– pakvietė į savo darbų parodą Lietuvių
dailės muziejuje, Lemonte. 2014 metais
buvusi stipendininkė smuikininkė Linda
Veleckytė-Nussbaum koncerte grojo ne
tik pati, bet ir pakvietė savo suburtą Ca-
denza styginių kvartetą.

,,Visų Lietuvių Fondo stipendininkų
vardu noriu tarti lietuvišką AČIŪ už pa-
ramą studijuojančiam jaunimui, padėko-
ti rėmėjams ir visiems šio vakaro svečiams
už dosnumą”, – baigė studentų pristatymą
Gabrielė ir prie mikrofono pakvietė Lie-
tuvių Fondo tarybos pirmininką Saulių
Čyvą. 

Savo kalboje S. Čyvas pasidžiaugė:
,,Šiandien visi kartu galime pasidžiaug-
ti pastarųjų metų Lietuvių Fondo su-
klestėjimu. Tas pasiekta Jūsų, nariai ir
aukotojai, nuoširdumo, geranoriškumo, dosnumo
dėka. <...>  Lietuvių Fondas yra ir lieka didžiulis fi-
nansinis variklis lietuviškai veiklai, be kurio sun-
ku įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą.” Baigęs savo
kalbą LF tarybos pirmininkas į sceną pakvietė Lie-
tuvos Respublikos ambasadorių JAV ir Meksikai R.
Kriščiūną. Trumpai pasveikinęs susirinkusius am-
basadorius tarė: ,,Ilgai nekalbėsiu. Naudodamasis
proga visiems noriu pasakyti, kad tampu šios gar-
bios organizacijos nariu”, – ir įteikė LF valdybos pir-
mininkui Mariui Kasniūnui LF narystės mokestį. 

Pianistas Edvinas Minkštimas

Vakaro muzikinę programą atliko Lietuvių Fon-
do stipendininkas Edvinas Minkštimas. Devynių
tarptautinių konkursų laureatas Edvinas Minkštimas,
2003 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Na-
cionalinėje Paryžiaus konservatorijoje įgijęs ma-
gistro laipsnį, šiuo neapsiribojo. Talentingas pianistas
tobulintis atvyko į garsiąją New Yorko Juilliard
(The Juilliard School) muzikos mokyklą, kur 2011 m.
gegužę įgijo šios mokyklos muzikos menų daktaro
laipsnį. Svečioje šalyje nebuvo lengva. Išgirdęs apie
Lietuvių Fondo paramą studentams, jaunasis pia-
nistas kreipėsi su prašymu gauti tokią stipendiją savo
muzikinėms studijoms. Šiandien Lietuvių Fondas gali
didžiuotis, kad nors dalele prisidėjo prie šio jauno, ta-
lentingo  žmogaus pasiekimų. Fondą džiugina ne tik
Edvino Minkštimo grojimas, bet ir jo tiesiami  mu-
zikinės veiklos tiltai tarp JAV ir Lietuvos. Šiandien
Edvinas Minkštimas – plačiai vertinamas kaip vienas
iškiliausių Europos jaunųjų pianistų. Jo platus re-
pertuaras, virtuoziška technika ir muzikinė išraiška
lydėjo jo pasirodymus Europos ir Šiaurės Amerikos
salėse.

Prieš pradėdamas koncertą pianistas nuošir-
džiai padėkojo LF nariams ir aukotojams už pagalbą
jo studijoms ir savo muzikinį ačiū tarė atlikdamas ro-
mantinius Franz Liszt, Frederic Chopin,  Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio kūrinius.

Po koncerto Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos klebonas Jaunius Kelpšas sukalbėjo invoka-
ciją. Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius
Kasniūnas padėkojo šio pokylio svečiams ir rėmėjams
ir pakėlė sveikinimo tostą už Lietuvių Fondą. 

Tą vakarą susirinkusieji gardžiavosi ,,Kuni-
gaikščių užeigos” patiekalais, vaišinosi ,,Bravo Bites”
saldumynais, kalbėjo, bendravo, sukosi šokio sūku-
ryje ir skirstytis neskubėjo. Norintys, kad vakaras iš-
liktų ne tik atmintyje, bet ir nuotraukose, ėjo į foto stu-
dijos ,,Studio Light” kampelį, kur fotografė Sandra
Ščedrina su malonumu padėjo įamžinti šio vakaro
akimirkas. 

Dar vienas Lietuvių Fondo pokylis apvainikavo
gražius metų darbus ir tapo istorija. Tačiau  organi-
zacijos darbai ir rūpesčiai tęsiasi toliau – reikia ne tik
išlaikyti Fondą, reikia paruošti jaunimą, kad jis
perimtų lietuvybės deglą ir aukštai iškėlęs neštų jį at-
einančioms kartoms.  
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Iš ATEITININKų gyvENImo

„Ateitininkų vadovui”
reikia daugiau ateitininkų vadų

Sekmadienį
gruodžio 20 d.
Jaunimo centre
5620 S Claremont, Chicago
1val.p.p.

Auka:
$0 vaikams 8 m. ir jaunesniems 
$10 jaunučiams, moksleiviams, studentams
$20 suaugusiems •   $15 pensininkams

Registruoja dr. Ona Daugirdienė
630-325-3277 arba odaugirdas@hotmail.com 
Paliekant žinutę, pasakykite ir sa vo telef. numerį.
Patvirtinsim jūsų registraciją skambučiu.

MAS ŽIEMOS KURSAI
Kviečiame registruotis
Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba ruošia ateitininkų pasaulėžiūros
Žiemos kursus ALRKF stovyklavietėje Dainavoje, kurie vyks nuo gruodžio 26 d. iki sau-
sio 1 d. Į kursus kviečiami moksleiviai, lankantys gimnazijos 9–12 skyrius ir norintys
praleisti savaitę kartu su kitais jaunais lietuviais katalikais. Tai proga kartu pamąstyti
ir pasidalinti mintimis apie gyvenimą ir idealus, pasiklausyti paskaitų, susikaupti, o lais-
valaikiu linksmai pabendrauti. Visi laukiami! Registracija vyksta iki lapkričio 25 d., sve-
tainėje www.mesmas.org. 

Parama JAV rytiniame pakraštyje
gyvenantiems moksleiviams
Bostono ateitininkai, siekdami paskatinti rytinio pakraščio gimnazistus dalyvauti Žie-
mos kursuose, prisidės prie išlaidų tų, kurie gyvena New England ar kitose rytų pakrantės
valstijose ir norėtų šiuose kursuose dalyvauti. Susidomėję moksleiviai kviečiami kreip-
tis į vieną iš šių ateitininkų: Mirgą Girniuvienę: mgirnius@hotmail.com; Andrių Kazlauską
andrius_namie@yahoo.com arba Tomą Girnių: tomasgirnius@gmail.com

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pirmose dviejose kun. Stasio Ylos
„Ateitininkų vadovas” laidose
(1960 m. ir 1983 m.) Vadų skyre-

lyje yra aprašyti Adomas Dambraus-
kas-Jakštas, Pranas Dovydaitis, Pranas
Kuraitis, Vytautas Endziulaitis ir Sta-
sys Šalkauskis. Prieš trečios laidos
išleidimą konkrečiai siūliau prie ap-
rašytų penkių dar pridėti Kazį Pakš tą,
Adolfą Damušį, Antaną Ma cei ną, Simą
Sužiedėlį, Juozą Girnių, Juozą Laučką,
Stasį Ylą, Vytautą Vygantą ir kitus.
(„Trečioje laidoje reiktų, kad ir su-
glaustai, paduoti vėlesniųjų ateiti-
ninkų vadų biografijas bei ryškesnius
atsiekimus” – (www.ateitis.org,
1999.08.03). Po septynių metų buvo iš-
leista trečioji „Atei tininkų vadovo”
laida. (Kaunas, 2006). Mano nusivyli-
mui, ten plačiau aprašyti tik tie penki
ateitininkų va dai. Tiesa, Juozo Baužio
paruoštame skyrelyje „Ateitininkų
sąjūdžio vado vai” yra išvardinti visi at-
eitininkų fe dercijos (AF) vadai (nuo
1997 m. – pir mi ninkai), AF Tarybos pir-
mininkai, AF dvasios vadai, Ateiti-
ninkų šalpos fondo pirmininkai, AF ge-
neraliniai sekretoriai ir Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų tarybos pirminin-
kai bei dvasios vadovas. Prie pavardžių
nurodyti jų kadencijos metai. Pabai-
goje dar iš vardinti visi „Ateities” žur-
nalo re dak toriai. 

Moksleivių ateitininkų sąjungos
paruoštoje „Pasiruošimo įžodžiui”
programoje yra pristatomi aštuoni iš-
kilieji ateitininkų vadai: Pranas Do-
vydaitis, Stasys Šalkauskis, Ado mas
Jakštas, Kazys Pakštas, Stasys Yla,
Antanas Maceina ir Alfonsas Lip niū-
nas. Deja, dabar ta programa yra iš-
imta iš interneto.

2003 m. buvo išleista Vincento
Ras tenio sudaryta knyga – „Ateiti -
ninkai”. Ten buvo sutelkta labai daug
įvairios informacijos apie organizaci-
ją, įskaitant keliasdešimt įvairių vei-
 kėjų, dirbusių nuo organizacijos įsi-
steigimo. Pradedant XII skyriumi,
kny goje aprašomi ateitininkų vadai ir
ideologai, AF Tarybos pirminin kai, AF
dvasios vadai, Šalpos fondo orga niza-

toriai ir rėmėjai. Toliau pristatomi
AF generaliniai sekretoriai, ateiti-
ninkai rašytojai, poetai, meni nin kai,
politikai, diplomatai, ateitinin kai ka-
riai – tėvynės gynėjai, ateitininkai –
Šiaurės Amerikos Lie tuvių Bendruo-
menės veikėjai, ateiti ninkų rėmėjai.
Tas leidinys – tikras in formacijos
aruodas apie ateitinin kų vadovus, bet
pateiktoje formoje sunkiai „suvirški-
namas” eiliniam atei tininkui ar besi-
ruošiančiam to kiu tapti. Tiesiog per
daug informacijos, bet būtų galima ją
atitinkamai su redaguoti, apkarpyti ir
kuo plačiau paskleisti. Nežinau, kaip
plačiai Vin cento Rastenio knyga „At-
eitininkai” yra žinoma tarp Šiaurės
Amerikos ateitininkų, bet, spėju, kad
mažai. O vis tik reikėtų ten jau sutelktą
informaciją suglausti ir kuo plačiau pa-
 skleisti. Ypač jaunimui svarbu žinoti,
kad jų vadų ir vadovų sąrašas nesibai -
gia su kun. Stasio Ylos knygos iš var-
dintais penkiais vadais, kad jų yra
daug daugiau. Turint galvoje, kad
daug jų dar gyvi, reiktų paskatinti
artimesnius ir tampresnius ryšius,
kurie prisidėtų prie organizacijos ir at-
eitininkų sąjūdžio tolimesnio bujojimo. 

Internetinėje Vikipedijoje, ateiti-
 ninkų Asmenybių skyrelyje, paskuti-
 nį kartą atnaujintame 2015 m. sausio
15 d., yra išvardinta penkiolika pa var-
džių: Vygantas Malinauskas, Ar vy das
Petras Žygas, Juozas Girnius, Pranas
Dovydaitis, Antanas Macei na, Stasys
Šalkauskis, Adolfas Damu šis, Stasys
Yla, Bernardas Brazdžio nis, Kazys
Bradūnas, Vincas Myko lai tis-Putinas,
Vytautas Mačernis, Vla das Jurgutis,
Aleksandras Stul gins kis ir Juozas
Lukša-Daumantas. Tik du iš jų yra ap-
rašyti Stasio Ylos knygoje „Ateitinin-
kų vadovas”.

Baigdamas rašyti šias mintis, in-
ternete (www.slideserve.com/bell/va-
dai-ir-ideologai) netikėtai radau Vin-
cento Rastenio knygoje „Ateitininkai”
ap tartų vadų ir asmenybių sąrašą.
Tas sąrašas yra kiek sutrumpintas, bet
vis tiek naudingas. Žinant pavardes ir
pasinaudojus „Google” paieška, galima
dau giau sužinoti apie jų gyvenimą ir
įnašą ateitininkijai.

Los Angeles jaunosios ateitininkės. Iš k.: Karina
Ruplėnaitė, Saulė Baipšytė, moksleivės Brigita

Gedgaudaitė ir Lelija Kazlauksaitė, Aurelija Bruožytė, nusisukus Ema
Rugieniūtė, Liucija Memėnaitė. Stovi mama Elina Venckienė.

Los Angeles jaunieji
ateitininkai

Lapkričio 21 d. įvyko antrasis  Los Angeles  kun. Stasio Ylos kuopos jau-
nųjų ateitininkų susirinkimas. Susirinkimo metu buvo kalbama apie šei-
myniškumą, jauniai turėjo pasa ky ti žodžius, kuriuos naudojame, kai kal-

bame apie šeimą: meilė, brolis, dė dė, pusseserė ir net… augintinis. Iš vardinta
begalė augintinių – ne tik katytės ir šuniukai, bet ir žiurkės bei gyvatės.

Globėja Andrėja Memėnienė mo kė kaip pasidaryti kalėdinių papuoši mų
iš plastmasinių šiaudelių. Vai kams tai nebuvo lengva užduotis, bet nebuvo ir
per daug sunku, kad nu mes tų, neužbaigtų.

Tradiciškai lapkričio mėnesio susirinkimo metu pažymime ir Pa dėkos die-
ną, vaišinamės suneštinė mis vaišėmis. Stalus puošė jaunių pa darytos tulpės
– ateitininkų simbolis.
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Lietuvos kino centras bendradarbiaudamas su
JAV televizijos kanalu „Eurochannel” pri-
stato mėnesį truksiančią programą „Lietu-

viškas mė nuo”. Visą lapkritį kanalo žiūrovai ga lės
išvysti specialiai šiai programai atrinktus geriau-
sius lietuviškus filmus, įskaitant dokumentiką ir
trumpametražius filmus. Į programą yra įtrauktos
ir dviejų lietuviškų kon certų transliacijos. „Lie-
tuviško mėnesio”, programoje numatyti ketu ri
vaidybiniai filmai: „Miegančių dru gelių tvirtovė”
(rež. A. Puipa), „Kai apkabinsiu tave” (rež. K. Vil-
 džiū nas), „Artimos šviesos” (rež. I. Miškinis), „Du-
burys” (rež. G. Luk šas), trys dokumentinės juostos:
„Be galinis koridorius” (rež. M. Urbona vičius),
„Kaip mes žaidėme revoliuciją” (rež. G. Žickytė),
„Pokalbiai rimtomis temomis” (rež. G. Beinoriūtė)
ir trumpametražių filmų programa. Visi filmai bus
transliuojami su subtitrais devynioms kalbomis.

Į programą taip pat įtraukti ir du koncertai:
dviejų lietuviškų grupių gy vo garso pasirodymai iš

„LRT Opus Ore koncertų” serijos. Šioje programoje
Lietuvai atstovaus elektroninės muzikos propa-
guotojai „Leon Somov & Jazzu” ir „Without letters”.

Prisijungdamas prie šios progra mos Lietu-
vos Respublikos Generali nis konsulatas New Yor-
ke lapkričio 17 d. suorganizavo filmo „Kaip mes žai-
 dėme revoliuciją” peržiūrą. Šis 2011 metais sukurtas
lietuviškas do kumentinis filmas 2012 m. „Sidabri -
nės gervės” apdovanojimuose no mi nuotas ge-
riausio ilgametražio dokumentinio filmo katego-
rijoje. Filme pa naudoti unikalūs kadrai iš asmeni -
nių archyvų, taip pat galima išvysti mu zikinių in-
tarpų iš Roko maršų, skandalingo ir nepamirštamo
roko grupės „Anties” pasirodymo Sovietų Sąjungos
centrinės televizijos tiesio gi niame eteryje, kitų
grupės koncer tų, išgirsti šių įvykių liudininkų ko-

 mentarus. Pristatydamas filmą Gene ralinis kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius pasidžiaugė
pasaulinio televizijos transliuotojo „Euro channel”
ini ciatyva propaguojant lietuvišką kiną ir tokiu

būdu skleidžiant lietuvišką kultūrą. „Šiais me-
 tais minime Nepriklausomybės dvi dešimtpenkmetį
ir šis filmas leidžia prisiminti kaip iškovojome lais-
vę” –susirinkusiems žiūrovams sakė J. Pranevičius.
Prisiminimais apie „An tį” ir pirmąjį grupės kon-
certą 1984 metais gruodžio 31 d. pasidalino New Yor-
ke gyvenantis Danius Glins kis. Prisiminta garsio-
je Vaclavo Ha velo frazė, kad „Sovietų Sąjungą su-
griovė džinsai ir rokas”. „Antis” – lie tuviška roko
grupė, sukurta archi tek tų vakarėliui, tapo svarbiu
reiški niu Atgimimo istorijoje. 

„Eurochannel” yra pasaulinis te levizijos trans-
liuotojas, populiarinan tis europietišką kultūrą,
apimantis kino, meno ir muzikos sritis. Tai yra ly-
derio pozicijas tvirtai laikantis kanalas, kurio
tinklelis išsiskiria aukštu kokybės standartu, o pa-
siekiamumas apima net keturis kontingentus, 87 pa-
saulio šalis, 9 kalbas.

LR generalinio konsulato New Yorke info ir nuotr.

„Esu vaizduotės emigrantas”
Rašytojas A. Šileika savo kūrinius pristatė Kaune

Viešnagėn į Lietuvą atvykęs Hum bero rašytojų mokyklos
(Hum ber’s School for Writers) direktorius ir dėstytojas ka-
nadietis Antanas Ši leika Kaune, Vytauto Didžiojo uni-

versitete (VDU), skaitė keturias paskai tas bei pristatė savo kūri-
nius. Rašytojas yra keturių knygų auto rius, trys jo knygos – ro-
manai „Bron zinė moteris”, „Pogrindis” ir no velių knyga „Pirki-
niai išsimokėtinai” – išverstos į lietuvių kalbą ir išleistos Lietu-
voje.

„Dažname interviu bei pokalbyje Kanadoje gimęs ir gyvenantis
autorius kalba apie savo kintančią tapatybę, kūrybos lietuviškus
siužetus bei kontekstus. A. Šileikos proza kitatau čiui atskleidžia
nepažintą, iki šiol tarptautiniame kontekste pernelyg nereflektuotą
Lietuvos istorijos tarpsnį – pokario partizanų kovą”, – sve čio kū-
rybą pristatė VDU Lietuvių li teratūros katedros vedėja doc. dr. Da-
lia Kuizinienė.

Į pokario laikus nukelia A. Šilei kos romano „Pogrindis”
veiksmas: per pagrindinio veikėjo partizano liki mą išryškinamas
prieštaringas rezistencinio judėjimo kontekstas. Knygoje „Pirkiniai
išsimokėtinai” iš vaiko pozicijos su ironija ir švelniu humoru yra
pasakojama apie tėvus lietuvius, pradedančius savo gyvenimo eta-
pą Kanadoje, santykius su vie ti niais žmonėmis. Romano „Bron-
zinė moteris” pagrindinį personažą – diev dirbį iš Lietuvos kaimo
– likimas per Lenkiją nuveda į Paryžių. Siek damas tapti menininku
ir realizuoti savo sumanymus, jis nueina ilgą ir dramatišką kelią.

Visas savo knygas A. Šileika pa rašė anglų kalba, pirmiausia jos buvo išleistos Kanadoje, įvertintos tenykš čių kritikų bei skaitytojų. Rašyto-
jo kūrybos pagrindas – Lietuvos istorija, lietuvių adaptacijos svetimame kraš te problemos. 

„Niekada netikėjau, jog rašysiu lietuviškomis temomis. Kelias į jas buvo vingiuotas ir supratau, kad tik apie tai galiu rašyti. Visų mano ro-
 manų inspiracijos ir veiksmas kyla iš Lietuvos, kuri man atrodė kaip at spin dinti visą pasaulį. Esu vaizduo tės emigrantas”, – sako A. Šileika.

VDU atstovas Martynas Gedvila priminė, jog A. Šileika yra dažnas tarptautinės Vilniaus knygų mugės svečias. Viena iš jo knygų, „Pirkiniai
išsimokėtinai”, išrinkta į penketuką, kuris dalyvauja 2015-ųjų „Metų knygos” rinkimuose. 

ELTA

Filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją” 
peržiūra konsulate New Yorke 

LR generalinis konsulatas New Yorke prisidėjo prie iniciatyvos ,,Lietuviškas mėnuo”. Kalba generalinis konsulas Julius Pra-
nevičius. 

Prisiminimais apie įdomius laikus dalinosi architektas Danius
Glinskis.

Rašytojas A. Šileika. Organizatorių nuotr. 
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Išpuolių organizatorius nukautas
Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

ES ministrai griežtis pasų kontrolę
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

jungos (ES) vidaus reikalų ministrai
yra už pasų kontrolės sugriežtinimą
prie Šengeno zonos išorės sienų. 

Pasų kontrolės tarp Šengeno zonai
priklausančių valstybių vidinių sienų
nėra. Šiuo metu tikrinami pasai prie
išorės sienų. Norima, kad ateityje
duomenys būtų lyginami ir su polici-

jos bei kitų saugumo tarnybų duo-
menų bankais. 

Šengeno zonai priklauso beveik
visos Europos Sąjungos (ES) narės, iš-
skyrus Didžiąją Britaniją, Airiją,
Kroatiją, Kiprą, Rumuniją ir Bulga-
riją. Be to, tarp Šengeno erdvės narių
yra Šveicarija, Norvegija ir Islandija. 

Vilnius (BNS) – Seimas lapkričio
19 dieną priėmė pataisas, kurios už-
 sienyje gimusiems vaikams leis iš-
saugoti Lietuvos pilietybę. Kad patai-
sa įsigaliotų, ją turi pasirašyti šalies
vadovė Dalia Grybauskaitė.

Iki šiol Pilietybės įstatymas leidžia
turėti dvigubą pilietybę asmenims,
kurie kitą pilietybę įgyja gimdami, ta-
čiau sulaukę 21-erių jie privalo rinktis
Lietuvos arba kitos valstybės piliety-
bę. Pagal Pilietybės įstatymo pataisą,
užsienyje ar mišriose šeimose gimę lie-
tuvių vaikai automatiškai išsaugotų
dvigubą pilietybę be apribojimų.

Dabartinis įstatymas dvigubą pi-
lietybę taip pat leidžia tiems, kurie iš
Lietuvos pasitraukė okupacijos metu
iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990-
aisiais, arba tiems, kurie pilietybę įgi-
jo automatiškai per santuoką.

„Tai yra tik vienas žingsnelis įtei-
sinant dvigubą pilietybę ir tik daliai
Lietuvos piliečių, tačiau mes puikiai
suprantame, kad norint pilnai įtei-
sinti dvigubą pilietybę be referendumo
to neįmanoma padaryti. 700 – 800 tūkst.
Lietuvos  piliečių gyvena pačiose įvai-
riausiose pasaulio valstybėse, ten ku-
ria šeimas, ten gimsta jų vaikai, ir leng-
va ranka atiminėti ten gimusiems vai-
kams jų pilietybę, mano galva, tikrai
nesąžininga, žinant, kad esame maža
tauta”, – už pataisą balsuoti ragino Li-
beralų sąjūdžio vadovas Eligijus Ma-
siulis. Kiti sakė, jog tokiu dvigubos pi-
lietybės įstatymu apeinama Konsti-
tucija.

Už pataisą balsavę sakė, kad pa-
taisos svarbios turint mintyje, jog 80
proc. Lietuvos gyventojų turi į užsienį
išvykusių artimųjų, bet pabrėžė, jog
reikia rimtai ruoštis referendumui, ku-
ris dvigubą pilietybę turėtų leistų vi-
siems lietuviams.

„Aš manyčiau, kad mums vis tiek
reikės spręsti šį klausimą dėl dvigubos

pilietybės, be referendumo to neiš-
spręsime ir reikia labai rimtai tam
ruoštis”, – sakė socialdemokratė Bi-
rutė Vėsaitė.

Dvigubos pilietybės negali turėti
tie, kurie išvyko iš Lietuvos po nepri-
klausomybės atkūrimo, bet užsienio
lietuviai siekia, kad būtų įteisintas dvi-
gubos pilietybės institutas.

Konstitucinis Teismas yra išaiš-
kinęs, kad iš esmės plačiau leisti nau-
doti dvigubą pilietybę galima tik pa-
keitus Konstituciją, o pilietybę api-
brėžiantis Konstitucijos 12 straipsnis
gali būti keičiamas tik referendumu.
Seime svarstomas siūlymas referen-
dumą dėl dvigubos pilietybės įteisini-
mo surengti kitąmet spalį kartu su Sei-
mo rinkimais, bet išeivijos lietuviai
tam nepritaria baimindamiesi, kad
referendume siūlomos nuostatos pri-
imti nepavyktų.

Pagal įstatymą, pataisa būtų pri-
imta, jeigu už ją balsuotų daugiau
kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų
teisę.

Užsienyje gimę išsaugos Lietuvos pilietybę
Paryžius (ELTA) – Prancūzijai

gali grėsti teroristų grupuotės ataka,
kurioje būtų panaudotas cheminis
arba biologinis ginklas, ketvirtadienį
sakė šalies premjeras Manuel Valls.

„Atakų organizatorių makabriška
vaizduotė yra beribė”, – kalbėjo jis par-
lamente, siekdamas užtikrinti nepa-
prastosios padėties pratęsimą. 

Nepaprastoji padėtis Prancūzijoje
buvo paskelbta po praeitą penktadienį
Paryžiuje įvykdytų džihadistų atakų,
nusinešusių 129 žmonių gyvybes, ir
pratęsta dar trims mėnesiams. 

Tuo tarpu Prancūzijos prokura-
tūra pranešė, kad spėjamas išpuolių or-
ganizatorius Abdelhamid Abaaoud –
negyvas. Jis žuvo trečiadienį per po-
licijos pajėgų reidą Paryžiaus Saint-De-
nis priemiestyje. Per septynias valan-
das trukusią operaciją žuvo du asme-
nys, aštuoni įtariamieji buvo sulaiky-

ti. Ar A. Abaaoud yra tarp žuvusiųjų,
ilgai nebuvo žinoma. Žinybos teigė, kad
jo nėra tarp suimtųjų. Per operaciją
taip pat žuvo moteris, kuri, oficialiais
duomenimis, pati susisprogdino.

Per koordinuotas teroristų atakas
penktadienį žuvo septyni teroristai,
dauguma jų – susisprogdino.

Tyrėjai spėja, kad dviem bendri-
ninkams pavyko pasprukti. Oficialia
informacija, ieškoma prancūzo Salah
Abdeslam, vairavusio vieną su nusi-
kaltimais susijusių automobilių. Vie-
nas jo brolių buvo tarp savižudžių.

Žinybų duomenimis, A. Abaaoud
kurį laiką buvo Sirijoje. Įtariama, kad
jis planavo Paryžiaus atakas. Opera-
cijos Saint-Denis rajone imtasi, kai
pasiklausius pokalbių telefonu ir iš
kitų šaltinių sužinota, kad džihadistas
gali būti viename iš čia esančių butų.

Lietuvoje žemas grėsmės lygis
Vilnius (BNS) – Šiuo metu nėra

pagrindo Lietuvoje kelti terorizmo
grėsmės lygį, teigia vidaus reikalų
ministras Saulius Skvernelis.

Jis teigė, kad šiuo metu šalyje pa-
skelbtas žemas terorizmo grėsmės ly-
gis, tai yra antras lygis, pirmasis būtų
labai žemas.

S. Skvernelis tvirtino, kad tero-
rizmo grėsmės lygį šalyje nustato Vals-
tybės saugumo departamentas (VSD),
įvertinęs visą turimą žvalgybinę ir
kriminalinės žvalgybos informaciją.

Tačiau ministras pabrėžė, kad vi-
daus reikalų sistemai priklausančios
tarnybos tebedirba sustiprintu režimu.

V. Landsbergio kandidatūra supriešino 

Vilnius (BNS) – Laisvės komisijos
siūlymas penktąją Laisvės premiją
skirti buvusiam pirmajam faktiniam
šalies vadovui Vytautui Landsbergiui
suskaldė Seimą.

Seimo nutarimo projektui dėl Lais-
vės premijos skyrimo konservatoriui
V. Landsbergiui po pateikimo pritarta
vos poros balsų persvara. Sprendimas
dėl Laisvės premijos skyrimo turėtų
būti priimtas antradienį.

Pristatydama kandidatą Laisvės
komisijos vadovė, Seimo vicepirmi-
ninkė konservatorė Irena Degutienė
teigė, kad V. Landsbergis buvo Sąjūdžio
vadovas, Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkas, vals-
tybei vadovavo per Sovietų Sąjungos
paskelbtą blokadą, karinę agresiją, iš-
vedant sovietų kariuomenę, rengiant
Lietuvos Konstituciją ir pan. V. Lands-
bergio kandidatūrą iš septynių pre-

tendentų į premijos laureatus atrinko
Laisvės premijų komisija. Socialde-
mokratas Artūras Skardžius tvirtino,
kad Laisvės premija turėtų būti ski-
riama žmogui, kuris vienija tautą, o ne
skaldo.

Laisvės premija  siekiama įver-
tinti asmenų ir organizacijų laimėji-
mus ir indėlį ginant žmogaus teises,
plėtojant demokratiją, skatinant tarp-
valstybinį bendradarbiavimą kovo-
jant už Rytų ir Vidurio Europos tautų
laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.
Pretendentais Laisvės premijai  gauti
gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių
fiziniai, viešieji ir privatūs juridiniai
asmenys, nusipelnę laisvei, demokra-
tijai ir žmogaus teisėms.

Laisvės premija teikiama kasmet
sausio 13-ąją per iškilmingą Laisvės gy-
nėjų dienos minėjimą.

WADA stebina rusų požiūris į dopingą

Programišiai moko kaip kovoti su IS  

Montrealis (15 min.lt) –  Pasauli-
nės antidopingo agentūros (WADA)
tyrėjas Guenter Younger teigė buvęs
itin nustebintas Rusijos sportininkų
požiūriu į dopingo problemą ir į WADA
tyrėjus. Anot jo, rusams buvo visiškai
nusispjauti, kad WADA vykdė tyri-
mą ir jie net tuo metu toliau var-
tojo draudžiamus preparatus.

G. Younger buvo vienas iš
pagrindinis WADA darbuotojų,
atlikusių žymųjį tyrimą, at-
skleidusį Rusijos sportininkų
dopingo vartojimo mastą. Lapk-
ričio 15 dieną Rusijos lengvosios
atletikos federacija buvo paša-
linta iš visų varžybų.

WADA tyrėjas sako buvęs
itin nustebintas rusų sporti-
ninkų cinizmu ir visišku nesi-
skaitymu su antidopingo agen-
tūros tyrėjais. „Tuo metu, kai

vykdėme tyrimą, Rusijos sportininkai
treniruočių stovyklose ir toliau vartojo
dopingą. Tai ypač nepagarbu ir paro-
dė, kad jie į mus žiūri visiškai nerim-
tai,” – sakė G. Younger.

Paryžius (viena.lt) – Programišiai
„Anonymous” internete paskelbė tris
vadovus, kuriuose aiškinama, kaip
įsitraukti į kibernetinę kovą su „Isla-
mo valstybės” teroristais, ir paragino
prisijungti prie jų vykdomos misijos
„Operation Paris” (#OpParis ). 

Pirmame vadove ,,Noobquide” pa-
teikiama informacija neturintiems
kompiuterijos įgūdžių. Į jį įeina HTML
ar Python programavimų kalbų prad -
menys, patariama naudotis „Linux”
operacine sistema ir aiškinama, kaip
išsaugoti savo anonimiškumą. Apra-
šomi įsilaužimų įrankiai, kaip nu-
laužti slaptažodžius, ieškoti pažei-
džiamumų vietų tinklalapiuose ir t.t.

Antrajame vadove „Reporter” mo-
koma sukurti pranešančią apie „Twit-
ter” paskyras kompiuterinę programą
(bot'ą), kuri padėtų sekti su ISIS susi-

jusias socialinių tinklų paskyras. „Re-
porter” išvardinta ir 5 tūkst. su IS su-
sijusių paskyrų.

Trečiasis „Searcher” vadovas skir-
tas norintiems surasti ir nulaužti IS
tinklalapius, tačiau „Anonymous” pa-
taria veikti ne individualiai, o apie
tinklalapius pranešti.

Paskelbusi karą IS „Anonymous”
jau paviešino asmeninius duomenis
apie penkis žmones, kurie, anot prog-
ramišių, susiję su teroristų verbavimu,
taip pat uždarė 5,5 tūkst. su IS susiju-
sių „Twitter” paskyrų. Programišiai
taip pat teigia identifikavę „aukšto
rango” IS pareigūną, kuris gyvena
Europoje, tačiau apie jį informacijos
dar nepaviešino. Karą „Islamo vals-
tybei” „Anonymous” paskelbė sausio
mėnesį po „Charlie Hebdo” atakų. 

G. Younger (d.) priblokštas rusų atletų ciniškumu.
Thewagecom nuotr. 

Žengtas žingsnis link dvigubos pilietybės.
V. Zaikausko nuotr. 
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Įspūdingas D. Sabonio žaidimas ir rekordas

D. Sabonis sužaidė rezultatyviausias rungtynes NCAA.

JAV rungtyniaujantis Lietuvos
krepšininkas Domantas Sabonis
nuo sezono pradžios nori įrody-

ti, kad NBA ekspertų liaupsės jam
skiriamos pagrįstai. Devyniolikme-
tis lapkričio 18 d. tiesiog siautėjo aikš-
tėje, sužaidė geriausias savo rungtynes
NCAA ir atvedė komandą į pergalę.

„Gonzaga Bulldogs” 91:52 (42:27,
49:25) nušlavė Šiaurės Arizoną, o 209
cm ūgio Domantas pelnė net 26 taš kus.
Lietuvis tik kartą prametė – pa taikė 12
iš 13 dvitaškių, abu baudų metimus. Jis
taip pat prisidėjo vienu blokuotu me-
timu ir septyniais atko votais kamuo-
liais.

D. Sabonis drebino varžovų krep-
 šį dėjimais ir stebino net Gonzagos
universiteto aistruolius savo tiksliais
metimais iš vidutinio nuotolio. Ypač
galingai lietuvis sužaidė antro kėli nio
pradžioje, kai rinko vieną tašką po

kito, o Gonzagos universitetas ati-
 trūko negrįžtamai.

Anksčiau geriausias D. Sabonio
rezultatas NCAA buvo 19 pelnytų taš-
kų.

Pretenduoja į apdovanojimą

„Bulldogs” lapkričio 13 d. turėjo
pirmieji atidaryti NCAA sezoną, bet
Okinawoje (Japonija) vykusiame su si-
tikime dėl slidaus parketo rungty nės
su Pitṫsburgho universitetu buvo nu-
trauktos po dviejų kėlinių. Jau ta da D.
Sabonis žibėjo „Bulldogs” gretose – per
16 minučių pelnė 8 taškus ir atkovojo
5 kamuolius.

Beje, lietuvis yra kandidatas gau-
 ti prestižinį John R. Wooden apdova-
 nojimą. Geriausio universiteto žai-
 dėjo rinkimuose varžosi 50 vaikinų ir
50 merginų.

Rengiamasi jubiliejinėms
pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamen-
 te įvyko pirmasis X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 2017 m. bir-
želio 30 – liepos 2 d. Kaune, darbo grupės posėdis, kuriame aptarti žaidy-
nių organizavimo principai, nusta tyti žaidynių vykdytojai, patvirtintas
priemonių planas. 

Posėdyje pažymėta, kad Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra tarptautinis, vals-
tybinės reikšmės sporto ren  ginys, turintis senas tradicijas. Žaidynių tikslas – ska-
tinti užsienio lie tuvius per sportą įsitraukti į valstybės gyvenimą, dalyvauti su Lie-
tu va susijusioje sportinėje veikloje, tęs ti tautinio bendravimo, jaunosios lie tuvių
išeivių kartos lietuvybės išsau gojimo tradicijas. Atkreiptas dėme sys, kad turi būti
skiriama daugiau dėmesio žaidynių viešinimui užsie nio šalyse ir Lietuvoje. Taip pat
pa siūlyta kalnų slidinėjimo varžybas rengti Druskininkuose, kur yra puiki slidinė-
jimo bazė.

Šios žaidynės skiriamos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pami nėti. Pa-
saulio lietuvių sporto žaidy nės yra Vyriausybės patvirtintos programos „Globali Lie-
tuva” dalis. Žai dy nes globoja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskai-
tė.

Žaidynėmis siekiama skatinti dalyvavimą ir bendruomeniškumą, o kad būtų
užtikrinta lygiavertė konku rencija, varžytis galės tik neprofesio naliojo sporto at-
stovai. Kadangi Pa saulio lietuvių sporto žaidynes vykdo per 20 sporto šakų fede-
racijų, kurias vienija Lietuvos sporto federacijų sąjunga, o žaidynių metu sporto vi-
 siems renginius organizuoja Lietu vos asociacijos „Sportas visiems” na riai, be to, šios
organizacijos jau turi Pasaulio lietuvių sporto žaidynių or ganizavimo patirties, joms
ir patikėta, bendradarbiaujant su Kauno mies to savivaldybe, vykdyti žaidynes. Pla-
nuojama, kad žaidynėse dalyvaus apie 600 užsienio lietuvių iš 20 šalių, o kartu su
Lietuvos sportininkais tikimasi sulaukti apie 3 000 dalyvių.

Šių metų rugsėjį ministro pirmi ninko Algirdo Butkevičiaus po tvar kiu buvo su-
daryta darbo grupė, ku riai pavesta organizuoti X pasaulio lietuvių sporto žaidynes.
Darbo grupei vadovauja vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius. Darbo gru-
pės nariai – Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės, Finansų, Švietimo ir mokslo, Sveikatos, Susi sie kimo, Kultūros, Užsienio
reikalų ministerijų, Valstybinio turizmo de partamento, Lietuvos nacionalinio radijo
ir televizijos, Lietuvos savival dybių asociacijos, Kauno miesto savivaldybės, Kūno
kultūros ir sporto departamento, kitų sporto organizacijų ir kelių pasaulio lietuvių
organizacijų atstovai.

Lapkričio 15 d., sekmadienį, Pa-
 saulio lietuvių centre Lemonte
tęsėsi Amerikos lietuvių tinkli-

nio lygos (ALTL) čempionato kovos. Aš-
tuonios šiame ALTL sezone rungty-
niaujan čios komandos sužaidė IV rato
rungtynes. 

Be pralaimėjimų rungtyniaujantys
„Atlantic Express” tinklininkai iško-
vojo dar vieną pergalę. Šįkart jie po
sunkios ir atkaklios kovos, rezultatu 3:0
(25:23, 25:20, 26:24) nugalėjo antroje
vietoje buvusius „Panevėžio” tinkli-
ninkus ir po šio laimėjimo dar labiau
sutvirtino savo pirmaujančias pozici-
jas.

Atkakliausiai vykusioje ketvirto-
jo turo dvikovoje ALTL debiutantai
„Nemuno” tinklininkai rezultatu 2:1
(25:17, 22:25, 28:28) nugalėjo dar vie nus
ALTL naujokus – „Lockport” koman-
dos tinklininkus ir iškopė į an trąją tur-
nyrinės lentelės vietą.

Šiaulių miesto dvikovoje „Guber -
ni jos” tinklininkai 2:1 (18:25, 25:16,
25:16) palaužė „Šiaulių” komandą ir taš-
kais pavijo savo varžovus: po ke turių
sužaistų šio čempionato rungtynių abi
komandos surinko po 7 taš kus ir kar-
tu su „Panevėžio” tinkli nin kais dali-
nasi 3–5 vietomis.

Pirmąją pergalę šiame čempio-
 nate iškovojo svečių iš Bulgarijos – BG
„Team” komanda, kuri rezultatu 3:0

(25:18, 25:15, 25:14) nugalėjo pas kutinę
vietą užimančius „Pilėnų” tinklinin-
kus, kuriems šiose pirmenybė se dar ne-
pavyko iškovoti nė taško.

ALTL turnyrinė lentelė
po IV turo rungtynių 

(vieta, komanda, taškai):

1.  „Atlantic Express” 11
2. „Nemunas” 8 
3. „Panevėžys” 7
4.  „Gubernija” 7
5.  „Šiauliai” 7
6.  BG „Team” 5
7.  „Lockport” 3
8.  „Pilėnai” 0

V rato rungtynes ALTL komandos
žais lapkričio 22 d., sekmadienį. Nuo 4
val.  p.  p.  rungtyniaus „Lock port” –
„Pilėnai”, 5 val.  p. p. „Nemu nas” – „Pa-
nevėžys”, 6 val. v. „Šiau liai” – BG
„Team”, 7 val. v. „Guber nija” – „At-
lantic Express”. Kviečia me visus tink-
linio mylėtojus atvykti stebėti šių
rungtynių.

„Atlantic Express” tolsta nuo varžovų

Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate lapkričio
14 d. sužaistos ketverios rung-

tynės, kurio se pergales iškovojusių
komandų pra našumas nekėlė abejonių.

Stambiausią pergalę praėjusį šeš-
 tadienį į savo sąskaitą įsirašė šeš tąją
pergalę iš eilės iškovoję „Rad vi liškio”
krepšininkai, kurie net 65 taš kų skir-
tumu, rezultatu 103:38 sutriuš kino
„Lietavos” penketuką.

Kaip ir „Radviliškio” krepšinin-
 kai, be pralaimėjimų šiame čempio na-
te rungtyniaujanti „Atleto” ko man da
penktąją pergalę iškovojo rung tyniau-
dama su „Vilniaus” ko man da, kurią
nugalėjo net 35 taškų skirtumu – 84:49.

Penktąsias pergales šeštose šio
sezono ČLKL rungtynėse iškovojo 2–3
vietas besidalinančios „Švyturio” ir
„Lituanicos” komandos. „Švyturio”
krepšininkai savo varžovus – „Liet ka -
belio” krepšininkus palaužė pas ku ti-
niame kėlinyje (po trijų kėlinių rezul-
tatas buvo lygus – 33:33) ir iš kovojo per-
galę rezultatu 59:41, o „Li tua nicos”
komanda nesunkiai, rezultatu 89:65
įveikė trečiąją nesėkmę patyrusius
„Stumbro” krepšininkus.

Kitas rungtynes ČLKL komandos
žais lapkričio 21 d. Tądien, nuo 3 val.
p. p. bus sužaistos ketverios rungty nės,
kurių dėmesio centre bus 6:40 val. v.
vyksianti be pralaimėjimų rungty-
niaujančių – „Radviliškio” ir „At leto”
komandų dvikova.

„Panevėžio” ir „Pelenų” 
komandų rekordas

Vienintelėse Čikagos lietuvių
krep šinio lygos (ČLKL) mėgėjų tur ny-

 ro rungtynėse pasiektas  unikalus
čempionato rekordas: „Panevėžio” ir
„Pelenų” krepšininkų susitikime abi
komandos per 40 žaidimo minučių
kar tu surinko viso labo 51 tašką! Be to,
šiose rungtynėse tikslą pasiekė vos
vienintelis tolimas, tritaškis, meti-
mas…

„Panevėžio” krepšininkai jau ant-
rose rungtynėse iš eilės iškovojo mi-
nimalią pergalę vieno taško skirtu-
mu – 26:25 (8:10, 2:4, 6:7, 10:4).

Po šio ČLKL istorinio susitikimo
nugalėtojų, „Panevėžio” komandos va-
dovas, krašto puolėjas Svajūnas Ma-
silionis paklaustas kas lėmė tokį uni-
kalų abiejų komandų rezultatą aikš-
telėje – ar žūtbūtinė gynyba, ar totalus
nesisekimas puolime, pane vėžiečių
komandos krašto puolėjas tvirtino,
kad šiose rungtynėse vyravo itin kibi
gynyba, dėl ko abiejų koman dų krep-
šininkams buvo labai mažai galimybių
pasireikšti puolime – varžovų krepšiai
buvo tarsi užrišti.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės,

pralaimėjimai):

1.  „Radviliškis” 6 0
2.  „Švyturys” 5 1
3. „Lituanica” 5 1 
4.  „Atletas” 5 0
5.  „Jaunimas” 3 7
6.  „Stumbras” 3 3
7.  „Juodkrantė” 3 2
8.  „Lietkabelis” 3 2
9.  „Lietava” 1 5
10.  „Vilnius” 1 4
11.  „Lituanica 9-okai” 0 10

Varžovus įveikė 65 taškų skirtumu
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Tarp sėkmingo mokymosi ir regėjimo – tiesioginis ryšys

Įsibėgėjo mokslo metai, bet ne vi-
siems vaikams – o ir tėvams – tai yra
džiaugsmingas pažinimo ir žinių kau-

pimo laikas. Kai kuriems mokymasis –
kančia, ir dažnai ne dėl to, kad jie tam abe-
jingi ar negabūs. Sunkumai gali iškilti dėl
nenustatytų regėjimo problemų, teigia
vystymosi optometristė (Developmental
Optometrist) dr. Monika Špokas, Cla-
rendon Vision Development Center vado-
vė. Apie tiesioginį (ir nedaug kam žino-
mą!) ryšį tarp sėkmingo mokymosi ir re-
gėjimo – šiandien mūsų pokalbis. Ma-
nome, jis turėtų sudominti kiekvienus tė-
vus ar senelius, turinčius namuose mo-
kyklinio amžiaus vaikų ar anūkų – ypa-
tingai, jei mokykloje jiems ,,kažkas ne-
gerai”. 

– Dr. Monika, ką turite omenyje saky-
dama ,,regėjimo problemos”?

– Kai kalbama apie regėjimą, žmo-
nės dažniausiai jį supranta kaip suge-
bėjimą matyti ryškiai, matyti gerai –
tai yra matyti pačią žemiausią rai-
džių eilutę gydytojo optometristo ka-
binete. Žinoma, tai svarbu, bet tai yra
tik regėjimo aštrumo nustatymas –
viena iš daugiau nei 20 akių funkcijų,
reikalingų „geram regėjimui”. Geras
regėjimas yra ypač svarbus mokykli-
nio amžiaus vaikams, todėl kad 80
proc. informacijos, kurią vaikas gauna
mokykloje, įsisavinama akių pagalba.
Jeigu kai kurios akių funkcijos tinka-
mai „neveiks”, didelė tikimybė, kad
vaikui mokslai seksis labai sunkiai.

– Ar galėtumėte išvardinti bent keletą
geram regėjimui reikalingų akių funkcijų ir
plačiau jas paaiškinti?

– Kaip jau minėjau, viena iš šių
funkcijų yra regėjimo aštrumas. Jei
vaikas yra trumparegis, jis nematys
ryškiai lentos ir turės sunkumų per-
skaityti ar nurašyti nuo jos užduotis.
Jei vaikas yra toliaregis, jis nematys
ryškiai žiūrėdamas iš arti, vaizdas
skaitant susilies ir tai sukels sunkumų
skaitant bei rašant. Šiuo atveju situa-
ciją žymiai palengvins ir padės vaikui
matyti ryškiai gydytojo nustatyti aki-
niai.

Dar viena iš funkcijų – tai sugebė-
jimas gerai ir greitai sufokusuoti akis,
kai reikia žiūrėti į užrašus ar į lentą,
išlaikyti ryškų vaizdą ilgesnį laiką
skaitant ar žiūrint iš arti. Jei sufoku-
suoti akis sunku, vaikui taip pat gali
būti sudėtinga matyti, kas užrašyta ant
lentos, beskaitant vaizdas gali susilie-
ti. Dažnai šiuo atveju vaikai skun-
džiasi, kad skauda galvą ar akis, jų
akys ašaroja, jie dažnai jas trina. Tai
gali atsispindėti ir vaiko elgesyje –
gali atrodyti, kad vaikas tingi ir vengia
atlikti užduotis mokykloje ar ruošti pa-
mokas namuose. 

Kita taip pat svarbi funkcija yra
akių sugebėjimas dirbti kartu, kaip ko-
manda. Kai akys nesusiveda kartu,
dažnai vaizdas dvigubinasi ir skai-
tant atrodo lyg žodžiai judėtų. Pa-
klausti apie tai, ką jiems bandant skai-
tyti daro žodžiai, vaikai dažniausiai
sako, kad jie ,,lipa vienas ant kito” ar
,,šokinėja”. Kadangi neįsivaizduoja,
jog vaizdas gali atrodyti kitaip, daž-
niausiai vaikai patys nepasiskųs mo-
kytojams ar tėvams, kad mato dvigu-
bai. Šitokie regėjimo sunkumai dažnai
pasireiškia kaip nesugebėjimas susi-
kaupti, perskaityto teksto nesuvokimas

ar dėmesio trūkumas, vaikas gauna
blogus pažymius. Dažnai vaikams su
šiomis akių problemomis yra diagno-
zuojama ADD (Attention Deficit Di-
sorder) arba ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder), tačiau tikra jų
elgesio priežastis gali būti nenustaty-
tos regėjimo problemos.

Dar viena iš labai svarbių regėjimo
funkcijų, įtakojančių mokymąsi – tai
sugebėjimas skaitant tiksliai vesti aku-
tes. Tiems, kurie neturi regėjimo prob-
lemų, yra be galo sunku suvokti, ką
reiškia tokių problemų turėti. Skaitant
mūsų akys seka iš kairės į dešinę, su-
stodamos ties kiekvienu žodžiu. Vaikai,
kurie neturi sugebėjimo tiksliai vesti
akutes, dažnai skaitydami pameta vie-
tą, praleidžia eilutę ar tą pačią eilutę
perskaito du kartus, dažnai praleidžia

ar klaidingai perskaito žodžius – ypač
panašiai atrodančius. Žinoma, tokiu at-
veju jiems labai sunku suvokti apie ką
jie skaito, namų darbai užtrunka ilgas
valandas, taip pat gali sunkiai sektis
matematika, nes skaičiai ,,pameta”
savo vietą. Šeimoje gali kilti nesutari-
mai, pykčiai ir barniai, kadangi tėve-
liai nori padėti vaikui, bet jam yra be
galo sunku dėl visų šių regėjimo prob-
lemų, kurių jis pats nesuvokia. 

Norėjau trumpai užsiminti apie
regimosios informacijos suvokimo
funkciją, kurią taip pat atlieka mūsų
akys. Jei regimoji atmintis „šlubuoja”,
vaikui sunkiai seksis išmokti ir atsi-
minti žodžius (spelling). Jei vaikas ne-
turi dešinės ir kairės pusių suvokimo,
jis dažnai painios raides ar žodžius –
„b” ir „d”, „p” ir „q”, „was” ir „saw” ir

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

pan. Šitokie regėjimo sutrikimai nei-
giamai įtakoja skaitymą bei rašymą.
Vaikas skaito lėtai, lyg pirmą kartą, ra-
šymas būna netvarkingas, žodžiai lipa
aukštyn ar žemyn, tarp jų nėra tarpų.
Dažnai pasitaiko, kad vaikams su to-
kiomis regėjimo problemomis diag-
nozuojama disleksija (Dyslexia), ka-
dangi simptomai yra labai panašūs. Da-
rosi sunku atskirti, kas iš tikrųjų ap-
sunkina skaitymą, tačiau jei tai dėl re-
gėjimo – po terapijos skaitymas labai
palengvėja.

– O kaip dažnai pasitaiko tokios regė-
jimo problemos?

– Amerikos Optometrijos Asocia-
cijos duomenimis, net vienas iš keturių
vaikų turi regėjimo problemų, kurios
neigiamai įtakoja mokymąsi. Jau mi-
nėjau, kad 80 proc. informacijos mo-
kantis įsisavinama per regėjimą, todėl
sunku neįvertinti gero regėjimo svar-
bos. Dažnai vaikui „kiša koją” ne vie-
na, o kelios silpnos akių funkcijos.
Vaiko akys dirba labai įtemptai sten-
giantis, kad vaizdas nesilietų, nesi-
dvigubintų ar skaitant nepamestų vie-
tos – tokiu atveju sunku kalbėti apie su-
vokimą, tiesiog nelieka jėgų suprasti,
ką skaitė ar mokėsi... Grįžęs iš mo-
kyklos toks vaikas bus suirzęs, pavar-
gęs, jam gal net reikės popiečio miego.
Jei jūsų vaikui užtrunka valandų va-
landas atlikti namų darbus, kai tuo tar-
pu žinote, kad mokytoja uždavė nedaug
užduočių, reikėtų susimąstyti – gal
tai prasto regėjimo pasekmė, o ne tai,
apie ką pagalvoti lengviausia – kad vai-
kas bando išsisukti nuo pamokų da-
rymo, pritingi ar jam tiesiog neįdomu.
Vaikai, turintys regėjimo problemų,
dažniausiai vengia skaityti, skaity-
mas jiems būna lyg bausmė.

– Kaip reikėtų atpažinti, ar vaikas turi
regėjimo sunkumų?

– Vaikui augant ir vystantis tėve-
liams ir pediatrams nesunku pastebė-
ti, ar vaikas laiku pradėta sėdėti, ro-
poti, vaikščioti, kalbėti. Tačiau regė-
jimo vystymasis nėra taip lengvai at-
pažįstamas. Jei vaikas gimė su žvai-
romis akytėmis ar įgijo žvairumą (kai
viena ar abi akys ,,bėga” į šoną), pa-
matysime iš karto ir, žinoma, ieškosi-
me gydytojo pagalbos. Tačiau mes ne-
pastebėsime taip lengvai tokių regos
problemų, kaip sutrikęs akių fokusa-
vimas, blogas jų komandinis darbas ar
nesugebėjimas sekti. Todėl labai svar-
bu pradėti tikrinti vaikų akis jau nuo
6 mėnesių ir būtinai kasmet prieš mo-
kyklą. 

Kalbėdama apie akių funkcijas jau
užsiminiau apie simptomus, kurie iš-
duoda sutrikimus, tačiau dar kartą
trumpai juos išvardinsiu. Dažnai akių
problemos yra, jei vaikas:

– užtrunka ilgas valandas, ruošda-
mas namų darbus

– skundžiasi, kad skauda galvą ar
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O štai pluoštas Clarendon Vision Development
Center pacientų ir jų tėvelių atsiliepimų

...Pradžioje mes skeptiškai žiūrėjome į regėjimo terapiją. Netikėjome, kad
ji gali teigiamai įtakoti matymą, suvokimą, elgesį. Tačiau labai džiaugiamės,
kad tęsėme programą, nes Rokui ji labai padėjo. Jis tapo ramesnis, labiau at-
sipalaidavęs, žymiai geresnis jo elgesys ir akivaizdu, kad jis daug labiau pa-
sitiki savimi. Pradėjo greičiau skaityti ir lengviau įsisavinti žinias... Mes labai
patenkinti rezultatais ir kiekvienam rekomenduotume regėjimo terapiją. Dr.
Špokas ir visi darbuotojai buvo labai malonūs ir nepaprastai mums padėjo.
Ačiū jums!  – Ramunė

...Aš kankinausi su savo akimis ir mokykla. Mama, tėtis ir auklė padėda-
vo atlikti kiekvieną darbą. Vieną dieną tėvai mane nuvedė pas akių gydyto-
ją. Po patikrinimo dr. Špokas pasakė tėvams apie akių terapiją... Pirmoji te-
rapijos diena mane labai sudomino ir sujaudino, nuo to laiko aš ją visą laiką
lankau. Visi mokytojai mato mano pažangą, tėveliai taip pat... Aš žinau, kad
visi įgūdžiai, kuriuos aš įgiju, man bus reikalingi mokykloje ir gyvenime. – Isa-
bella

...Esu Peter, man 12 metų. Pradėjau šią programą 2014 spalį, o pabaigiau
2015 balandį. Man buvo sunku skaityti, bet su terapijos pagalba mano 4-os
klasės lygio skaitymas pašoko iki 10-os klasės lygio... Pagerėjo mano koor-
dinacija, manęs nebepykina važiuojant mašina, žiūrint televizorių ar žaidžiant
video žaidimus. Ši programa pakeitė mano ir mano šeimos gyvenimą, ir aš
labai rekomenduoju ją kiekvienam, kam ji gali padėti. Esu labai dėkingas Cla-
rendon Vision Development Center.

Ačiū, dr. Špokas! Regėjimo terapija nepaprastai padėjo mano 11 su puse
metų dukrai... Gyvenimo kokybė namuose ir mokykloje žymiai pagerėjo, ir
aš nė pagalvoti negaliu, kokia sunki būtų buvusi gimnazijos pradžia, jei ne-
būtumę investavę į tuos regėjimo terapijos metus. Dr. Špokas yra nuostabi
ir puiki visa komanda. Mano duktė niekada nesiskundė, kad jai reikia eiti į te-
rapiją – tokia nuostabi ten buvo aplinka. – Shelley

Clarendon Vision Development Center įsikūręs adresu: 103 Ogden ave, Cla-
rendon Hills, IL 60514. Tel.: 630-323-7300, internetinė svetainė – www.Cle-
rendonVision.com.    

antroje dienos pusėje pavargsta akys
– trina akis ar jo akys ašaroja, daž-

nai mirksi
– vengia skaityti, jo skaitymas yra

labai lėtas 
– skaitant pameta vietą, praleidžia

eilutes ar žodžius
– neteisingai perskaito žodžius
– nesuvokia ar neprisimena, apie

ką skaitė
– skundžiasi, kad vaizdas susilieja
– skundžiasi, kad žodžiai juda ar

dvigubinasi 
– negali nuo lentos nusirašyti už-

duočių
– rašo netvarkingai
– sunkiai prisimena naujai iš-

moktus žodžius (spelling)
– nesugeba susikaupti, atlikdamas

užduotis mokykloje ar namie
– mokytojų pastebėjimu, per daug

judrus (ADD/ADHD)
– dažnai sako ,,aš negaliu”, net ne-

pabandęs atlikti užduoties.

Galite pastebėti, jog pažymiai ne-
atitinka jūsų vaiko sugebėjimų, arba –
jei pažymiai geri, – kad vaikas turi įdė-
ti be galo daug pastangų jiems uždirb-
ti. Vaikas gali pradėti bet kokia kaina
vengti mokytis. Dažnai tokie vaikai
gali atrodyti pritingintys, nerodantys
noro ar išsiblaškę. Tačiau prieš kreip-
damiesi dėl tokio vaiko elgesio į psi-
chologą ar kitą specialistą, būtinai pa-
tikrinkite jo regėjimą. Net 15 iš 18
simptomų diagnozuojant vaikui ADD
(nesugebėjimas susitelkti) ar ADHD
(superaktyvumas) yra tokie patys, kaip
ir nustatant regėjimo sutrikimus! Kar-
tais dėl klaidingai nustatytos diagno-
zės nepadeda netgi ADD/ADHD vais-
tai. Dažniausiai tėvai jaučia, ar tai
tikrai nesugebėjimas sutelkti dėmesio
(arba – superaktyvumas), ar gabiam ir
protingam vaikui susikaupti trukdo ki-
tos priežastys.

– Ką tėveliai turėtų daryti, jei įtaria akių
regėjimo problemas?

– Kaip minėjau, vaikui reikia at-
likti išsamų akių funkcijų patikrinimą.
Vaiką turėtų patikrinti Developmental
Optometrist, tai yra gydytojas, kuris
specializuojasi akių regėjimo funkcijų
srityje. Detalus patikrinimas užtrunka
maždaug valandą ar pusantros. Jo
metu tikrinamos visos tos funkcijos,
kurios reikalingos skaitant, rašant,
mokantis – t. y. akių darbui iš arti. Kar-
tais tėveliai, nuvedę vaikus pas šeimos
optometristą ar atlikus regėjimo testą
mokykloje, galvoja, kad viskas tvar-
koje, vaiko regėjimas geras. Reiktų
neužmiršti, kad per tokius patikrini-
mus dažniausiai tikrinamas tik regė-
jimo aštrumas, bet ne visos kitos funk-
cijos, apie kurias mes čia kalbame ir
kurios tiesiogiai įtakoja mokymąsi.
Mano praktikoje neretai pasitaiko, kai
ateina pacientai, buvę net pas keletą
akių gydytojų, vienareikšmiškai tei-
gusių, kad vaikas neturi regėjimo prob-
lemų. Tačiau, deja, buvo patikrinta
tik tai, kaip vaikas sugeba matyti že-
miausią lentelės eilutę. O tikra jų re-
gėjimo problema taip ir liko nenusta-
tyta ir neįvardinta. 

– Sakykite, ar visos šios paminėtos akių
problemos yra išgydomos?

– Taip, ir tai yra turbūt pats malo-
niausias mano darbo aspektas. Po gy-
dymo vaikas dažniausiai įgyja pasiti-
kėjimo savimi, jo pažymiai pagerėja ir
mokymasis nebėra toks sunkus ir ne-
malonus. Akių problemos gydomos
„Optometric Vision Therapy” akių
pratimais. Terapijos metu naudojama
naujausia technologija, specialios lin-
zės, prizmės, dauguma pratimų daroma
trimatėje erdvėje – kaip gyvenime (o ne

dvimatėje – kaip kompiuteryje). Tera-
pija yra atliekama kartą per savaitę
mūsų klinikoje ir vidutiniškai trunka
šešis mėnesius. Akių terapija taip pat
labai padeda vaikams, kurie turi žvai-
rumą arba ambliopiją – taip vadinamą
akį „tinginę” (kai viena akis mato ge-
rai, o kita – sunkiai, jos nedirbs kartu
kaip komanda, arba kai viena „pabė-
gusi” į šoną – irgi nedirbs kartu). Nau-
jausi tyrimai rodo, kad mūsų smegenys
yra labai plastiškos, tai reiškia, kad jos
turi sugebėjimą atsistatyti ar išmokti
naujų funkcijų. Būtent dėl tos prie-
žasties atstatyti regėjimo funkcijas
niekada nėra per vėlu. O daryti tai rei-
kia, nes problemos pačios nedings.
Vaikas ,,neišaugs” regėjimo sunku-
mų, jis galbūt tik išmoks prisitaikyti.
Netgi suaugę žmonės, kurie turi amb-
liopiją ar žvairumą turi galimybę at-
statyti savo regėjimą, nors jiems bene
visiems kažkada buvo pasakyta (re-
miantis sena informacija), kad jie ne-
sugebės matyti geriau ar nesugebės
matyti abiem akim.

Norėčiau paskatinti tėvelius, kad
jie atkreiptų dėmesį į tai, kaip vaikui
sekasi mokykloje, kaip gerai ir greitai
jis atlieka namų darbus. Mes ne visa-
da galime pamatyti, kada vaikas turi
regėjimo sutrikimų, todėl reikėtų su
vaiku pasikalbėti, peržiūrėti anksčiau
išvardintus akių regėjimo problemų
simptomus ir kreiptis į Developmental
Optometrist dėl išsamaus akių funkcijų
patikrinimo. Atminkite, regėjimo funk-
cijų sutrikimai gali labai apsunkinti
vaiko gebėjimą lengvai ir gerai moky-
tis, tačiau tai yra nesunkiai išgydoma
ir atstatoma. 

••••••

Sutikite, visiškai beprasmiška vai-
kui, o ir tėvams kentėti, kai yra išeitis!
,,Namų darbai buvo kasdieninė kova”,
– prisimena net 7 metus trukusį koš-
marą trijų vaikų mama Wendy Kin-
kade iš San Antonio, Texas. Jos du sū-
nūs – 17-metis Ryan ir 13-metis Jacob
– nuo pat pradžios mokyklos skaityme
gerokai atsiliko nuo savo bendraamžių,
tačiau be sunkumų vykdydavo visas žo-
dines užduotis. ,,Skaitydami jie kaskart
sustodavo po kelių žodžių, ir tai mane
varė iš proto, – pasakojo mama. – Aš
niekaip nesupratau, kodėl jie pameta
vietą tik pradėję skaityti”. Kai pagaliau
buvo nustatytos tikrosios priežastys
(akių koordinacijos ir judėjimo prob-
lemos), moteris prisiminė pastebėjusi,
jog KAŽKAS ne taip, kai Ryan dar
buvo tik antrokas, o Jacob tik lankė
darželį, bet tada nei mokytojas, nei gy-
dytojas, nei vaikų elgesio specialistas
negalėjo įvardinti – kas ne taip. Aiški-
no, kad tai galbūt ADD ar ADHD,  arba
kad berniukai ,,išaugs” ir to... ,,Aš bu-
vau sukrėsta, kad taip ilgai užtruko nu-
statyti priežastis, bet tuo pačiu dėkin-
ga, kad pagaliau paaiškėjo, jog vis tik-
tai KAŽKAS buvo”, – savo patyrimu da-
linosi Kinkade. 

Karti šios moters ir jos vaikų pa-
tirtis turėtų paskatinti visus tėvus pa-
sitikėti savo intuicija – juk kas geriau
nei mama ar tėtis pažįsta ir jaučia
savo vaiką. Nepraraskite nė vienerių jo
gyvenimo metų! Jei tik jaučiate, kad
kažkas yra negerai, kreipkitės į spe-
cialistą. Juk tam jie ir yra – kad mes
visi būtume sveiki, laimingi, kad
mums sektųsi mokslai ir darbai. Ačiū
dr. Monikai Špokas už šią vertingą in-
formaciją. 

Kalbėjosi Ramunė Lapas

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirurGAi

ViDAuS liGOS 

benDrA PrAktikA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AuSŲ, nOSieS, GerklėS liGOS 

StuburO ir SkAuSmO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SkAuSmO GYDYmAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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ĮVAIRŪS

DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

Sudoku Nr. 99a
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

www.draugas.org

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu arba gali išleisti atostogų ar pa-
keisti. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,

pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, turi automobilį, legali, ieško darbo.
Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuose.
Tel. 773-330-0092.

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Gali-
te siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs doku-
mentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-254-
8850.

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org

Gruodžio 5-6 dienomis
PLC, Lemonte Kalėdinės mugės 

metu pirksime gintarą.

� Moteris, turinti CNA sertifikatą, labai ge-
ras rekomendacijas, slaugos darbo patirtį,
ieško darbo. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
312-647-3208.

� Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones. Gali-
te siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs doku-
mentai. Vairuoja automobilį. Tel. 773-
254-8850.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Tel. 708-833-
0417.

� Nuoširdi slauga, gebėjimas bendrauti,
sveikas naminis maistas, kasdieninis atėji-
mas ar buvimas visas 24 val. Tel. 779-
774-8182.
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Paminklas tautos patriarchui Jonui Basanavičiui
turėtų būti pastatytas Konstantino Sirvydo skve-
re Vilniuje. Taip nutarė penktadienį Kultūros mi-
nisterijoje surengtame posėdyje diskutavę ko-
misijos nariai ir ekspertai. 

,,Tas skveras turėtų tapti simboline traukos
vieta, kur galėtume pagerbti mūsų tautos patri-
archą J. Basanavičių”, – po posėdžio sakė kultūros
ministras, vietos J. Basanavičiaus paminklui
parinkimo ir pastatymo komisijos pirmininkas
Šarūnas Birutis. 

Paminklo įgyvendinimu rūpinasi Kultūros
ministerija kartu su Vilniaus miesto savivaldybe,
tačiau jų nuomonės dėl paminklo vietos kardi-
naliai išsiskyrė. Anksčiau buvo minimos dvi
galimos paminklo vietos – automobilių aikštelė
priešais Lietuvos nacionalinę filharmoniją, kurią
palaiko savivaldybė, ir K. Sirvydo skveras. Tači-
au ekspertai vienbalsiai atmetė vietą priešais Fil-
harmoniją. 

teritorijos, kai naudojama vien tik kariuomenė, o to-
talus karas – kuomet valstybė kariauja dėl savo iš-
likimo. O tai turi būti ir kariuomenės, ir visuome nės,
ir valdžios reikalas. Mes turime paklausti: ar mes no-
rime ruoštis tota liam karui, ar esame pasiryžę ka-
 riaut dėl savo valstybės išlikimo. At sakius į šituos
klausimus, visuomenė pati apsisprendžia ir tuomet
žino, kam yra pasiruošusi, į ką ji yra įtrau kiama. Ap-
sisprendus atsiranda pasi ti kėjimas NATO partne-
riais, pasiti kė jimas visuomene, valstybės instituci-
jomis. Vaizdžiai pasakius, matote artėjantį lietų – pa-
siruošiate skėtį. Bet kai kurie žmonės ar valstybės
vadovai galvoja, jeigu aš išsitrauksiu skėtį – tuo  iš-
provokuosiu lietų. Ma nytume, jog tai klaidinga nuo-
stata. 

Eugenijus Vosylius: Pažiūrėki te, dar iki 2014-ųjų
metų, iki Ukrainos okupacijos, dauguma būtų sakę
– o nuo ko gi čia mes turėtume gintis? Na ir kas gi čia
mus puls? Dėlto ir politikai buvo skeptiški, jie klau-
sė: „Kam čia tie du valstybės bendro vidaus pro dukto
(BVP) procentai šalies gy nybai? O kam reikalinga
šauktinių kariuomenė?”. Žmonės negalvojo ir ne-
matė, kad pavojus tyko, kad jis čia pat. Buvom įpra-
tę gyventi taikoje. Tiesa, taip galvojome ne vien mes
– lygiai taip pat galvojo Europa, didžių jų valstybių
vadovai ir strategai. Jie nuolat skelbė, propagavo, jog
Rusija – mūsų geri draugai, jie eina demo kratėjimo
link... Tačiau iš tiesų pa matėme, jog ramybė buvo tik
iliuzija, apgaulė, nes tikrovė visai kitokia, ji daug rūs-
tesnė ir pavojingesnė. Juk dabar net vokiečiai pri-
pažino, kad tai buvo didelė jų užsienio politikos klai-
da. Vokietija Rusijai siuntė technologijas, statė
jiems ištisus karinius miestelius, kuriuose rusų
karinės specialiosios pajėgos galėjo treniruotis... Ge-
rai, kad nors dabar pripažino savo neįžvalgumą. Pas
mus taip pat daugelis nematė didžiulės Rusijos
grėsmės. Ir lig šiol daug žmonių negalvoja, kokie rim-
ti pavojai mūsų tyko iš rytų kaimynų. O iš kitos pu-
sės, jie lig šiol mąsto: na, kokia gi čia mūsų šalis, kai
norės, per valandą mus pervažiuos jų tankai. JAV da-

bar labai aiškiai pamatė grėsmes ir, kaip ir Vokietija,
peržiūri savo pozicijas Rusijos atžvilgiu. 

Mes nesiekiame, kad mūsų žmo nės gyventų
baimėje. Mūsų organizacijos uždavinys – šviesti vi-
suome nę, kad ši matytų ir blaiviai suvoktų tikrąją
padėtį. Mūsų asociacijos nariai rašo ir rašys švie-
čiamuosius straips nius.

Mes taikome į strateginių spren di mų priėmėjus,
tai yra į įstatymų leidėjus, nuo kurių priklauso ir pri-
klausys mūsų šalies saugumas bei gynyba. Tačiau ne-
patarinėsime ko kią ginkluotę reiktų įsigyti, kokio ka-
 libro, už kokią kainą... Šiems klausimams jie turi di-
džiulį patarėjų ir ekspertų būrį. Sieksime, jog visos
par tijos į savo rinkimų programas įra šytų deramas,
adekvačias krašto gynybos ir saugumo nuostatas. Da-
 bar vos viena-kita partija yra įrašiusi po vieną
trumputį sakinį ar po dvi eilutes. Argi gali partijos
savo rin kimų programose net neužsiminti apie
krašto gynybą? O tokių partijų, dabar esančių Sei-
me, yra didžioji dauguma.  

Vaidotas Malinionis: Strategi nia  me lygmeny yra
ir Seimas, Krašto apsaugos ministerija, Prezidentūra,
visi įstatymų leidėjai ir vykdytojai. Jeigu reiks – mes
atliksime ap klausas, visais būdais šviesime vi suo me-
nę. 

Eugenijus Vosylius: Kalbant apie tuos pačius ka-
riuomenės šauktinius. Viena partija sako, kad jie bū-
 tini, kita partija sako – galėtume ir be jų apsieiti.
Mūsų nuomone – jie yra būtini, nes kitu atveju vals-
tybė netu rės rezervo.  Be to, jaunuoliai, pabuvę ka-
riuomenėje, daug ką pervertina, išauga jų pilietiš-
kumas, dažnai apsisprendžia likti profesionaliais ka-
riais. 

Vaidotas Malinionis: Mūsų gal va yra pavojinga
siųsti signalus, kad Lietuvos kariuomenėje šaukti-
niai bus tik iki 2020-ųjų metų. O tokie pa sisakymai
iš Seimo dabar girdimi la bai aiškiai. Viena ateinanti
valdžia sako – bus šauktinių kariuomenė, atei na kita,
sako – bus profesionalūs ka riai. Baisu. Lėšų švais-
tymas, jokio nuo seklumo ir toleregiškesnio požiū rio. 

Eugenijus Vosylius: Mes mato me daugybę dar-
bų, kuriuos privalu atlikti jau dabar, o ne kažkada vė-
liau, o gal ir niekada, nes, pasikeitus valdančiajai
daugumai Seime, ims ir vėl persigalvos. Taip tikrai
negalima. Po litikai nuolat žaidžia valstybės sau gumo
klausimais. To negali būti.

Mes neskaidome lietuvių į išeiviją ir gyvenan-
čius Lietuvoje. Mes galvojame apie visumą tautiečių,
gyvenančių pasaulyje. Manome, kad gy venantiems
kitur labai svarbu ži noti, kas darosi Lietuvoje, jaus-
ti jos pulsą, mes žinome, jog jie neabejingi mūsų vals-
tybei, jos saugumui. Galvo jame, kad jiems svarbu su-
žinoti apie mūsų asociaciją, apie mūsų nuosta tas bei
tikslus. Pagaliau, dauguma išei vių turi giminių, ar-
timųjų Lietu voje, kurių saugumas išeivijai tikrai, ma-
nau, rūpi.

Vaidotas Malinionis: Mes norime, kad pasklis-
tų žinia ir apie Gy nybos paramos fondą (angl. Na tio-
nal Defence Foundation). Šis fondas – tai tokia or-
ganizacija, aku mu liuojanti įvairių demokratinių
judėji mų resursus. Manome, jog Pulkinin kų aso-
ciacija yra puiki investicija. Nes jeigu jūs nusamdote
pulkininką, žinote, jog jis yra baigęs pačius pres ti-
žiškiausius koledžus, turi darbo NATO struktūrose
patirties, be to, jis turi puikiausius visame pasaulyje
ryšius, gali šnekėti su įvairiomis in stitucijomis. Esa-
me pasiruošę ir vi siškai pajėgūs šviesti visuomenę
ir politikus, esame patikimi partneriai.    

Mes atkreipiame dėmesį, kad  Lietuvos regiono
saugumas smarkiai susvyravo ir ateitis yra neaiški,
to dėl, siekdami  konsoliduoti pastangas šio regiono
saugumo stiprinimui, kviečiame suremti pečius
bendriems darbams.

Facebook paskyra: Pulkininkų asociacija. Association of Co-
lonels
Fondo tinklapis: www.fondas.eu

Parengė Vitalius Zaikauskas

Atsargos pulkininkai nori būti reikalingi
Atkelta iš 3 psl.

Paminklas J. Basanavičiui iškils K. Sirvydo skvere

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys praneškite 
apie tai administracijai

administracija@draugas.org
ir gausite ,,log in” bei slaptažodį. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr. 

Penktadienį posėdyje taip pat buvo kalbama apie
dvi paminklo J. Basanavičiui vietas – tai minėtas K.
Sirvydo skveras ir kitoje Pilies gatvės pusėje esan-
tis ,,mažasis trikampis”, kur Pilies gatvė išsišakoja
į Bokšto ir Didžiąją gatves, priešais rusų cerkvę ir
Chodkevičių rūmus. 

Anot architekto Augio Gučo, jei paminklas
stovėtų ,,mažajame trikampyje”, tai jis stovėtų ten,
kur vyksta miesto gyvenimas, – jis būtų matomas ir
einant aukštyn Pilies gatve, ir žemyn nuo Rotušės,
taip pat nuo Signatarų namų. 

Anot Valstybinės kultūros paveldo komisijos
pirmininkės Gražinos Drėmaitės, J. Basanavičius
turi stovėti visiems ,,ant akių”. 

Š. Birutis neslėpė, kad vietos parinkimas ir
paminklo pastatymas tautos patriarchui J. Basana -
vičiui nėra toks paprastas dalykas. ,,Visus 25-erius
Nepriklausomybės metus statome paminklą J.
Basanavičiui, bet vis dar sėdime prie stalo ir disku-
tuojame. Turime pajudėti į priekį”, – sakė ministras.

ELTA 
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Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pri-
statomi San Francisco advokato, istorijos
tyrinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie
šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir
žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp ku-
rių – generolai Povilas Plechavičius ir
Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afga-
nistane.  Aprašyti Amerikos lietuviai ko-
munistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susi-
kirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Pri-
siminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie
Lietuvoje tapo mirtini priešai – partizanas
Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas
Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių ir vaizdų iš
lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šiame
rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėd-
sakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenkijos
Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta vi-
siems, kas domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties.html

Horstas Žibas
1931- 2015

Šių metų lapkričio 16 dieną nete-
kome ilgamečio Cincinnačio Lie-
tuvių Bendruomenės nario ir iš-

kilaus Amerikos Lietuvių Bendruo-
menės veikėjo, buvusio ,,Santaros”
valdybos nario Horsto Žibo.

Horstas Žibas gimė 1931 metų spa-
lio 27 d. Klaipėdoje. Pasitraukęs į Vo-
kietiją, Traunsteine baigė Vertėjų ins-
titutą ir įgijo teisę vertėjauti Vokieti-
joje. Persikėlęs į JAV, Čikagos univer-
sitete baigė ekonomikos studijas ir

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015
m. rugsėjo 3 d. 8 val. 30 min. vakaro, sulaukusi 94 metų, mirė

A † A
JANINA JANUŠKIENĖ

Gimė Tauragėje, jaunystę praleido Kauno aplinkoje. Buvo
ypatinga ir meili Mama, Močiutė ir Promočiutė.

Nuliūdę liko SESUTĖ DANUTĖ MILŪNIENĖ su šeima,
vaikai: Vytautas  su žmona Dalia ir Danutė; 5 anūkai: Vilija, Nida,
Vytukas, Laurutė ir Nikutis; 7 proanūkai: Sigutė, Kajus, Karis,
Julius, Simona, Gintas ir Reda Ona; taip pat giminės ir draugai
Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Atsisveikinimas su velione vyks lapkričio  28 d., šeštadienį
9 val. ryto, Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio Matulaičio mis-
ijoje, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapi nėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti  Vydūno fondui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da-

lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Dosniam mecenatui

A † A
JAMES LIAUTAUD

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
žmoną GRAŽINĄ, jų vaikus GREG, JIMMY JOHN,
LARĄ, RO BERT ir jų šeimas.

Čikagos Jaunimo centro taryba

A † A
HORSTUI ŽIBUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo
žmonai ALDONAI, dukterims SIGUTEI ir JŪRATEI
bei vi siems artimiesiems.

Prisimename jo bendruomeninę veiklą Cincinna -
tyje ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės taryboje.

Danutė Bieliauskienė su šeima,
Cincinnati, Ohio

Mūsų gerai draugei

A † A
VIDAI FRANKAITEI MEILUVIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui ALIUI
su žmona CARA, sūnui LINUI su žmona TERESE ir
visiems anūkams bei artimiesiems.

Liūdime kartu su jumis.

Tulė ir Tusė Petrušiai
Mikas ir Jennifer Petrušiai

Linas ir Tina Udriai

įgijo verslo vadybos laipsnį. 1958–94 m.
dirbo JAV kompanijoje ,,Procter &
Gamble”. 1973 – 74 m. buvo ,,Santaros –
Šviesos” federacijos pirmininkas, 1984 –
88 m. Cincinnačio Tarptautinio festi-
valio prezidentas. Daugelį metų dirbo
išeivijos lietuvių veikloje. Dalyvavo
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veik-
loje, 1988 – 92 m. buvo jos centro valdy-
bos iždininku.

Jo straipsniai buvo spausdinami
,,Metmenų” ir ,,Akiračių” leidiniuose.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę,
1995 m., pagal JAV Valstybės departa-
mento plėtros programą išvyko dirbti
konsultantu į Lietuvą. Dirbo Panevėžio
stiklo, ,,Ekrano” ir muilo fabrikuose,
Kauno kojinių fabrike ,,Silva” ir kailių
fabrike ,,Vilkas”, konsultavo Klaipė-
dos ,,Naftą”. Horstas Žibas taip pat
dirbo Valdo Adamkaus vadovaujamoje
Prezidentūroje patarėju. Konsultavo
Užsienio reikalų ir Finansų ministeri-
jas. Skaitė paskaitas Kauno Techni-
kos universitete. 

,,Abiit not Obiit”, išėjo, bet nemirė.
Neblėstantys prisiminimai visada gy-
vens žmonių, kuriuos jis sutiko savo gy-
venimo kelyje, širdyse.

Liūdinti 
Cincinnačio Lietuvių Bendruomenė
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Padėka 
Visuomenininkė Marija Remienė atsiuntė 1 000 dolerių auką ruošiamai istori-

nei knygai „Amerikos lietuvių įnašas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį
Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:

Draugas Foundation
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Visų aukotojų ir įamžintųjų  asmenų pavardės  bus
skelbiamos knygoje.

� Lapkričio 20 d. mirė Justinas Šarauskas.
Laidotuvės antradienį, po 11 val. r. atsi-
sveikinimo Mišių Pal. J. Matulaičio misijo-
je Lemonte. 

� JAV  LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 25 d., trečiadienį,  1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite žurnalisto, keliautojo Mar-
tyno Starkaus serijinio filmo „Keliaujan-
tiems lėtai” antrąją dalį. Filmas pasakoja apie
Lietuvos valstybinius draustinius ir jų ap-
linkoje gyvenančius kūrybingus žmones. 

� Visus parapijiečius, geradarius, pagal-
bininkus kviečiame į Padėkos pietus lapkri-
čio 29 d., sekmadienį, po 11 val. ryto šv. Mi-
šių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje.  

�  Lapkričio 29 d. 11:30 val. r. Čikagos lie-
tuvių evangelikų Tėviškės parapijoje (5129

Wolf Rd., Western Springs, IL)  – ,,Labda-
rybių sekmadienio” pamaldos su koncertu
ir vaišėmis. Kartu su klubu ,,Alatėja" orga-
nizuojame Padėkos šventę, kurioje dėkosi-
me Dievui už visas labdarybes, kurias ben-
drai ir asmeniškai atlikome ar rėmėmė per
2015 metus.  Šventėje koncertuos smuiki-
ninkė Barbora Valiukevičiūtė (NY) ir forte-
pianistė Valdonė Rakauskaitė-Arffa.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
choras kviečia visus į Jubiliejinį, 20-mečio,
kalėdinį koncertą, kuris įvyks gruodžio 13 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. misijos baž-
nyčioje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
(14911 127th St, Lemont, IL 60439). Kon-
certe dalyvaus misijos choras, kamerinis cho-
ras, vaikų choras ,,Vyturys’’ , smuikininkų
ansamblis ir solistai. Biletus į koncertą bus
galima gauti misijos prieangyje prieš ir po 11
v. ryto šv. Mišių kiekvieną sekmadienį ir prieš
koncertą.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Kviečia Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
BENDUOMENINėS SUSITAIKINIMO PAMALDOS

(išpažintys) gruodžio 19 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Švč. Mergelės Mari-
jos gimimo bažnyčioje (Marquette Parke). Pamaldas praves svečias
kun. Lukas Laniauskas, SJ

Gruodžio 20 d. po 11 val. r. Mišių kviečiame visus prie bendro parapi-
jos Kūčių stalo. Kaina 20 dol. Vietas užsisakyti tel. 773-776-4600.

Gruodžio 31 d. 8 val. v. – Naujųjų metų sutikimas parapijos salėje
Kaina 85 dol. Informacija tel. 773-776-4600

Šv. Mišios už Garbingosios 
Dievo Tarnaitės Marijos Kaupaitės beatifikaciją

Gruodžio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto Seselių Kazimieriečių vienuolyno
koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, IL bus atnašaujamos šv. Mišios,
meldžiant, kad būtų beatifikuota Garbingoji Dievo Tarnaitė Marija Kaupaitė.
Šv. Mišias atnašaus kunigas Brian G. Walker, St. Benedict the African-West
parapijos bažnyčios klebonas. Visi kviečiami.

Daugiau informacijos tel.  773-349-8064.


