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Bendras tikslas – stiprus NATO

Briuselyje baigėsi NATO viršūnių susitikimas. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė (v.) su Prancūzijos prezidentu Emmanuel Macron, Kroatijos prezidente Kolinda Grabar-Kitarovič, JAV prezidentu Donald Trump ir kitų šalių vadovais.
Roberto Dačkaus nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

ietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
kartu su kitų 27 NATO valstybių vadovais Belgijos
sostinėje ketvirtadienį aptarė tolesnį Aljanso gyny-

L

binių pajėgumų stiprinimą, adekvataus finansavimo gynybai užtikrinimą, kovą su augančiu terorizmu.

Dievo Apvaizdos bažnyčiai Čikagoje gresia uždarymas
– 7 psl.

Amerikos lietuvis J. Martynaitis:
Dviratis seniai išrastas – 10 psl.

A

Dievo Apvaizdos bažnyčios vitražas, varpinė ir kertinis akmuo.

GEDIMINAS INDREIKA

Naujas projektas: suburti 4 mln.
pasaulio lietuvių – 15 psl.

ntroji seniausia lietuvių parapija Čikagoje, Dievo Apvaizdos, buvo įkurta 1900 metais. Atlaikiusi Pilseno
apylinkės demografinius pokyčius, pastaruosius
40 metų ši istorinė bažnyčia tarnavo ispanakalbiams. Dabartinė bažnyčia, pradėta statyti 1914 m. ir baigta 1927
m., yra viena gražiausių lietuvių bažnyčių Čikagoje. Ją aplankė popiežius šv. Jonas Paulius II savo vizito Čikagoje

Jono Kuprio nuotraukos

metu 1979 m. spalio 5 d.
Bažnyčios šventoriuje
yra popiežiaus stovyla, o
ant lauko kertinio akmens yra lietuviškas užrašas, primenantis apie šv. Tėvo Jono Pauliaus II apsilankymą. Visas šis istorinis lietuvių paveldas bus nugriautas, jei liksime abejingi ir skubiai nevykdysim gelbėjimo veiklos.
– 7 psl.
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Jėzus liko su mumis

DRAUGAS

GANY TOJO ŽODIS

KUN. ALGIS BANIULIS, SJ

Jėzaus įžengimo į Dangų iškilmė kai ką
gali klaidinti. Todėl svarbu gerai įsiklausyti ir apmąstyti tuo metu Jėzaus
pasakytus žodžius. Atsiskyrimas įvyko ant kalno, tačiau tai nebuvo Jėzaus
įsėdimas į kosminį laivą ir išvykimas į
kitą pasaulį. Klaidinga būtų galvoti,
jog Jėzus iškeliaudamas paliko mus
vienus likimo valiai. Įsiklausykime šiai
progai Jėzaus pasakytų žodžių: ,,Aš
esu su jumis per visas dienas iki pasaulio
pabaigos” (Mt 28, 20). Jėzus čia pabrėžia ne atsiskyrimą nuo visų ir palikimą, bet apie buvimą visur su mumis
visais.
imboliškai nurodyta Jėzaus su
apaštalais susitikimo vieta – ant
kalno. Biblijoje kalnas yra simbolinė su Dievu susitikimo ir Dievo apsireiškimo vieta. Iš aukštai atsiveria
plačiausi horizontai, begaliniai toliai.
Ant Sinajaus kalno Mozė sutiko Dievą.

S

Nuostabūs palaiminimai – nuo Palaiminimų kalno (Mt 5, 1). Atsimainymo
kalnas (Mt 17, 1); Jėzaus kopimas į kalną maldai, duonos padauginimo kalnas. Tai tarsi pakvietimas visų ir kiekvieno – nepasilikti dauboje, kasdienybėje. Palypėti laikas nuo laiko aukščiau, kad iš kitos perspektyvos pažvelgtum į save ir pamatytum kasdienybę. Pabuvimas ant kalno, atsiskyrimas nors ir laikinai nuo kasdienybės,
leidžia susitikti su Dievu ir kitokiu
žvilgsniu pažvelgti į mus sūpantį pasaulį.
Tiesa, nors mokiniai pamatę Jėzų
parpuolė ant žemės, ,,tačiau kai kurie
dar abejojo” (Mt 28, 17). Tai liudija, kad
įrodymai ir faktai negali priversti tikėti, jie gali tik padėti. Šių dienų pasaulyje ir žmonių širdyse pagarbinimas ir abejonė eina greta. Kad taip
buvo ir apaštalų širdyse, mus gali
stebinti. Taigi, net ir ant kalno arba
maldoje gali sukilti abejonių, tačiau pagarbinimas Viešpaties jau yra pergalės
prieš abejonę ženklas. Naudinga buvo
apaštalams nematyti kūno akimis Jė-

zaus. Tas žmogiškosios Kristaus prigimties pasislėpimas yra ir mums labai naudingas. Tai proga gyventi grynu tikėjimu, kurį Išganytojas laimino
sakydamas: ,,Palaiminti, kurie tiki nematę” (Jn 20, 29).Esame laiminami
visi, kurie turime dar sunkesnių išbandymų. Juk mes nė vienas dar nematėme kūniškomis akimis Jėzaus,
bet vis tiek Jį tikime ir ištveriame išbandymus. Ar tai iš mūsų pačių kylanti vidinė galia? Šios dienos Evangelija duoda šviesos, kai sutikęs mo-

kinius ir matydamas kai kuriuos dar
abejojančius ,,Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje... aš
esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt 28, 20 ). Regimai
Jėzus palieką šį pasaulį, tačiau lieka su
mumis neregimu būdu. Tas pasilikimas iki pasaulio pabaigos liudija Jėzaus buvimą visoje žemėje ir visais laikais. Galime matyti, kaip išsipildo
pranašo žodžiai paskelbti Juozapui:
,,Jis vadinsis Emanuelis, tai reiškia
‘Dievas su mumis’ (Mt 1, 23). Taigi, Dievas yra su mumis per visas dienas ir
kiekvieną akimirką. Ortodoksų kunigas Aleksandras Menis yra pasakęs,
kad ,,visos religijos – tai laiptai, kuriuos žmogus stato, idant pasiektų
dangų, tačiau krikščionybė- laiptai,
kuriais Dievas nusileidžia iš dangaus
į žemę, ir tais laiptais pas mus ateina
Kristus.” Po prisikėlimo Jis drąsina visus sakydamas: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų
žmones” (Mt 28, 18). Siųsdamas mokinius, Jėzus paveda jiems ne tik perteikti jo mokymą, bet ir padėti užmegzti asmeninį ryšį su Mokytoju.
Šis kvietimas skirtas visiems – tau ir
man.

Bendras tikslas – stiprus NATO
Atkelta iš 1 psl.
usitikimo pradžioje, dalyvaujant Belgijos karaliui Philippe, atidarytas naujasis NATO
būstinės pastatas ir atidengti transatlantinę
vienybę simbolizuojantys Berlyno sienos bei Rugsėjo
11-osios memorialai. Būtent per 2001 m. rugsėjo 11 d.
teroristines atakas New Yorke vienintelį kartą buvo
aktyvuotas Washingtono sutarties 5-asis straipsnis, kuris įtvirtina pagrindinį NATO kolektyvinės gynybos principą.
Aptariant tolesnį Aljanso gynybos stiprinimą,
Lietuvos vadovė pabrėžė, kad bendras tikslas – stiprus, gerai pasirengęs ir maksimaliai greitas NATO.
Rusija toliau tęsia intensyvią militarizaciją rytiniame Aljanso
pasienyje, dislokuoja taktinius
ginklus ir repetuoja prieš Vakarus nukreiptus
scenarijus. Rudenį laukia plataus
masto puolamojo
pobūdžio pratybos „Zapad 2017”.
Toks agresyvus ir
nenuspėjamas
Rusijos elgesys
verčia Aljansą
adekvačiai reaVokietijos ir Lietuvos vadovės, A. guoti į kylančią
Merkel ir D. Grybauskaitė.
grėsmę ir stip-
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rinti savo kovinę parengtį bei gynybinius pajėgumus.
D. Grybauskaitės teigimu, būtina
parengti nuolatos atnaujinamus gynybos planus, numatyti karinius scenarijus ir reformuoti NATO sprendimų priėmimą, jį greitinant ir dalį galių perduodant NATO vyriausiajam karinių pajėgų vadui (SACEUR).
Pasak Prezidentės, antrasis uždavinys – užtikrinti, kad prireikus Balti- Nemandagiai pastūmęs Juodkalnijos premjerą Dusko Markovič, D.
jos šalis pasiektų sąjungininkų pagalba. Trump visgi įtraukė jį į pokalbį, kuriame dalyvavo ir D. Grybauskaitė.
Tam būtina sukurti regioninę oro gyEPA-ELTA nuotr.
nybą ir rasti sprendimus, kurie panaikintų galimą karinę regiono izoliaciją.
Prezidentė susitikime pabrėžė, kad kiekvienos
Kadangi pagrindinė konvencinė grėsmė Aljan- narės įsipareigojimas – įnešti savo indėlį į NATO stipso saugumui kyla iš Rytų, Lietuvos vadovės teigimu, rinimą: užtikrinti tinkamą gynybos finansavimą ir
reikia atitinkamai geografiškai perdislokuoti NATO savo karinių pajėgų modernizavimą. Lietuvos gypajėgas ir sunkiąją techniką. Šiuo metu Aljanso da- nybos išlaidos jau kitąmet viršys 2 proc. BVP. Kariliniai yra išdėstyti pagal pasenusią Šaltojo karo lo- nių pajėgų modernizavimo srityje mūsų valstybė yra
giką – daugiausia Europos vakaruose ir pietuose. Ry- viena iš lyderių ir gerokai viršija NATO nubrėžtą
tiniame flange taip pat būtina užtikrinti nuolatinį są- standartą modernizavimui skirti 20 proc. gynybos
jungininkų karių ir išankstinį sunkiosios karinės lėšų. Lietuva tam skiria 30 proc. visų savo gynybos
technikos, kuria prireikus galėtų pasinaudoti NATO išlaidų.
greitojo reagavimo pajėgos, dislokavimą.
Šalies vadovės teigimu, būtina stiprinti ir NATO
Pasak Prezidentės, Lietuva labai vertina JAV ir vaidmenį atremiant nekonvencines grėsmes, veikskitų NATO sąjungininkų solidarumą bei tiesioginį mingai kovoti su kibernetinėmis ir informacinėmis
indėlį į mūsų valstybės saugumą. Lietuvoje baigia- atakomis. Prezidentė taip pat pabrėžė, kad NATO turi
ma formuoti pirmoji NATO priešakinių pajėgų ko- išlaikyti atvirų durų politiką narystės Aljanse sievinės grupės pamaina. Regiono valstybėse nuolatos kiančioms ir jai pasirengusioms valstybėms. D.
rotuojasi JAV kariai ir sunkioji technika. JAV taip Grybauskaitė išsakė paramą Gruzijos ir Ukraipat trečdaliu didina finansavimą Europos atgrasymo nos siekiui tapti transatlantinės bendruomenės nainiciatyvai. Kitąmet jis sieks 4,8 mlrd. dolerių.
rėmis.
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ŽAIBIŠKI POKALBIAI

apsauga ar pavojus?
r kas gi netrokšta, kad visuomet sektųsi darbai ir gyvenimas? Kiekviena
tauta yra sukūrusi įvairiausių keistų ir juokingų prietarų, neva apsaugančių
nuo nesėkmių ir nelaimių. Ne išimtis yra ir lietuviai. Tautosakos rinkėjai
yra užrašę nemažai liaudies burtų ir prietarų, susijusių su gamta, derliumi
ir žmogaus gyvenimu.
Dažnas iš tėvų ar senelių girdėjome keistų pasergėjimų – ko negalima
daryti, jei nori, kad tau sektųsi. Ir tie draudimai bei perspėjimai dažniausiai
būna nelogiški, sunkiai paaiškinami, pavyzdžiui: nežiūrėti vienu metu su kitu
žmogumi į veidrodį, nes jam atiduosi savo laimę; nevaikščioti po namus apsiavus vienu batu, nes gali mirti koks artimas žmogus; nesidžiaugti sėkme,
nes ji kaip mat nusisuks, o jeigu jau pasidžiaugei, tai greitai pabelsk tris kartus į medį. Visi esame girdėję, kas gali atsitikti, jeigu per kelią perbėgo juoda katė – nesitikėk sėkmės tą dieną. O jeigu nenori susipykti su žmogumi,
niekada jam nedovanok nosinės, peilio, ar kokio kito aštraus daikto.
Prietarai ar papročiai, apie kuriuos dažnas girdime nuo vaikystės, nepastebimai įsitvirtina mūsų gyvenime ir mes nebepastebime ir nebesusimąstome, kad laikomės tam tikrų taisyklių, kurių net nesistengiame sau paaiškinti. Tiesiog žinome, kad taip reikia. Bet ar tikrai reikia?

,,pinigai išeis”. Man toks prietaras labai keistas, jis paplitęs tarp trečiosios
bangos emigrančių moterų. Aš pati jo
nesilaikau, kur noriu, ten ir dedu savo
rankinę.

pranta, kodėl taip elgiuosi, stebisi. Bet
aš jiems nieko neaiškinu, tik pasakau, kad man reikia truputį pasėdėti.

I

Šiandien klausiame, ką mūsų
skaitytojai mano apie prietarus,
ar jų reikia, ar prietarų laikymasis
gali padėti gyvenime?

nori, kad neprarastum dienos sėkmės,
reikia pažvelgti į veidrodį. Ai, pažiūriu
aš į tą veidrodį, negi sunku tai padaryti? Kalbant apie prietarus sporto
pasaulyje, tai jų čia tikrai apstu. Yra ne
vienas pavyzdys, kai sportininkų komanda pasižada nesiskusti barzdų, ar
nekarpyti nagų tol, kol nelaimės turnyro. Pavyzdžiui, tarp ledo ritulio komandų labai paplitusios vadinamos
,,atkrintamųjų varžybų barzdos” –
visa komanda nesiskuta barzdų tol, kol
nelaimi atkrintamųjų varžybų, arba
kol iš jų neiškrenta. Sportininkai prietaringai tiki, kad nusiskutus barzdą,
komandą ištiks nesėkmė. Pavyzdžiui
taip elgiasi komanda ,,Blackhawks”,
žaisdama Chicago NHL.

Gediminas Keršys,
kunigas:
Aušra Zarins,
Amerikoje antrosios bangos
emigrantų šeimoje gimusi lietuvė,
dabar nebedirbanti, savo laisvalaikį
skirianti savanorystei:
Net nežinau, ką tas žodis ,,prietarai” reiškia. Nesu su juo susidūrusi.
Jeigu tai tas pats, kas angliškai ,,superstition”, tai ne, savo gyvenime neturiu prietarų. Na, gal vieną vis dėlto
turiu, jeigu taip galima pavadinti mano
tikėjimą. Prieš 40 metų per vestuves
mes su vyru Karliu gavome dovanų
kambarinį augalą. Ta gėlė pas mus
auga iki šiol. Vasarą aš ją išnešu į lauką, žiemą laikau namuose. Pradėjau
galvoti ir tikėti, kad tas augalas kažkaip susijęs su mūsų šeima. Jeigu jis
pradeda nykti, aš susirūpinu ir galvoju, ar tai nereiškia, kad ir mums su
vyru kas nors negero atsitiks. Stengiuosi tą augalą mylėti ir prižiūrėti.

Dainius Ruževičius,
sportininkas, ,,Draugo” sporto
skyriaus redaktorius:
Nežinau, ar galiu save laikyti prietaringu. Bet man patinka skaičius 13.
Aš su juo kasdien susiduriu ne vieną
kartą. Pavyzdžiui, sugraibau visus kišenėje užsilikusius centus, o jų ten
13, priekyje manęs važiuoja automobilis, atkreipiu dėmesį, kad jo numeryje yra skaičius 13, pilu į mašiną degalus, o ekrane būtinai atsiranda skaičius trylika – ar 13 galonų, ar mokėtinoje sumoje 13 dolerių, arba 13 centų…
Galiu pasakyti, kad tas skaičius man
nei trukdo, nei padeda, nei nelaimę atneša, kaip tiki prietaringieji. Man jis
tiesiog labai patinka. Aš net kariaudavau su kitais komandos nariais, kad
man atitektų marškinėliai, pažymėti 13
numeriu. Nes šis tariamai nelaimingas
skaičius buvo užrašytas ant krepšininkų Valdemaro Chomičiaus ir Šarūno Marčiulionio marškinėlių. Kas
dar… Na, kai išeinu iš namų, bet ką
nors pamiršęs turiu sugrįžti, prisimenu prietarą. Sako, tokiu atveju, jei

Prietarai yra rimtas dalykas, dažnas jų laikydamasis net neįvertina, kokią žalą sau daro. Aš ir pats prisimenu,
kad nuo vaikystės esu girdėjęs apie juodą katę, apie tai, kad reikia pabelsti į
medį. Išmoksti tas tiesas ir nevalingai
imi jų laikytis. Tie maži, atrodytų nekalti dalykai, tokie, kaip prietarai,
burtai ar horoskopai, yra blogis, kuris
gali baigtis piktosios dvasios apsėdimu.
Tikintis žmogus turi pasitikėti Dievu,
o ne kažkokiomis pagonybės apraiškomis – prietarais. Kai kurie net nesuvokia, kad vadinamieji liaudies burtai irgi yra pavojus žmogaus sielai. Tarkime, visokie Kūčių vakarienės burtai
– šiaudo traukimas, bandant sužinoti,
ar dar ilgai liko gyventi, ar panašūs –
tai ne iš Dievo. Piktoji dvasia veikia
įvairiais būdais, vienas iš jų yra burtai ir prietarai. Man tenka su tikinčiaisiais padiskutuoti apie prietarus ir
jų keliamą pavojų. Pats esu matęs apsėstų žmonių ir žinau, ką tai reiškia.
Dar rengdamasis dvasininko profesijai
rašiau darbą apie nuodėmės pasekmes. Mano darbo vadovas buvo Lietuvoje garsus egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas (egzorcizmas – tai
žmogaus sielos išgydymas per kunigo
maldą). Jis ir pasiūlė rašyti darbą tokia tema. Todėl kai parapijiečiai manęs
klausia, kaip atrodo apsėstas žmogus,
aš mieliau su jais kalbuosi apie tai,
kaip apsaugoti savo sielą. Nes žmogus
yra tobuliausias Dievo kūrinys. Ir visa
palaima ir apsauga ateina iš Dievo
dvasios.

Remkime
DRAugo fonDą

Kalbino Virginija Petrauskienė

Patricia Nelia Paulauskas,
antrosios bangos emigrantė,
menininkė:
Mano gyvenime prietarai nėra
svarbūs. Tačiau vieno laikausi: iš vaikystės žinau, kad sulaukus svečių ar
pačiai atėjus į svečius, negalima sveikintis ir bučiuotis stovint tarpduryje.
Sakoma: ,,Nesisveikink per slenkstį,
nesiseks”. Tai daugiau įprotis, perimtas iš mamos. O šiaip tenka sutikti žmonių, kurie tiki keistais dalykais. Pavyzdžiui: eidamas šaligatviu turi neužlipti ant plytelių sudūrimo linijos,
nes nesiseks. Arba dar girdėjau, kad negalima dėti rankinės ant grindų, nes

Diana Zara,
trečiosios bangos emigrantė,
gyvenanti California:
Tikiu prietarais. Pavyzdžiui, jei išeini iš namų ar kitokios patalpos, bet
kažką pamiršus tenka sugrįžti, tuomet
sakoma, kad tokiu atveju visą dieną nesiseks. Bet yra būdų apsisaugoti nuo
nesėkmės. Kai kurie žmonės grįžę
stengiasi pasižiūrėti į veidrodį, bet aš
vadovaujuosi kita taisykle. Veidrodį ne
visur surasi. Yra prietaras, kad sugrįžus reikia trumpam prisėsti. Aš tą visuomet darau. Amerikiečiai nesu-

Draugo fondas

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

www.draugofondas.org
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JAV LB Švietimo tarybos veikla
AUKSĖ MOTTO

Naujoji JAV LB Švietimo taryba (ŠT) darbą pradėjo praėjusių – 2016 – metų vasarą. Šiuo metu ŠT dirba 7 nariai: Auksė Motto – pirmininkė, Laima Petroliūnas – iždininkė ir nariai: Laima Apanavičienė, Audronė Elvikienė, Mirga
Girnius, Giedrius Stankevičius ir Aurelija Žulkutė.
vietimo taryba tęsia buvusios
tarybos darbą ir siekia įgyvendinti naujus, pozityvius pokyčius lituanistinio švietimo srityje: 1)
palaiko nuolatinį ryšį su lituanistinių
mokyklų vedėjais ir mokytojais (tinklalapyje, el. paštu, naujienlaiškiu, rengia asmeninius ir internetinius pokalbius); 2) suteikia galimybę mokytis, dalintis gerąja patirtimi ir pristatyti
mokomąją medžiagą internete (www.
svietimotaryba.org; www.laikaivaikams.org); 3) organizuoja lituanistinių
mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus, remia organizuojamas savaitgalines konferencijas mokytojams; 4) ŠT svetainės skyriuje ,,ebiblioteka” kaupia mokomąją medžiagą bei pavyzdines pamokas; 5) padeda JAV lituanistinėms mokykloms
apsirūpinti vadovėliais, mokymo planais ir priemonėmis; 6) nusipelniusiems JAV lituanistinių mokyklų mokytojams bei švietėjams skiria pre-

Š

mijas; 7) organizuoja metinius rašinių/meno konkursus lituanistinių mokyklų mokiniams; 8) kasmet organizuoja lėšų telkimo vajų (išsiunčia per
5 000 laiškų); 9) palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM), kartu atlieka projektus; 10) atsižvelgiant į mokyklų
prašymus, skirsto Lietuvių Fondo (LF)
duodamą paramą JAV lituanistinėms
mokykloms, pristato LF prašymų suvestinę ir suderina prašomas sumas su
gautomis.
Šiuo metu po JAV LB ŠT skėčiu
veikia 42 mokyklos, kuriose mokosi 2
263 mokiniai ir 75 suaugusieji. Mokyklose dirba 305 mokytojai, 87 padėjėjai,
68 administratoriai. 166 mokytojai turi
pedagoginį išsilavinimą.

Rėmėjai ir premijos
ŠT ir lituanistinių mokyklų veikla būtų neįmanoma be dosnių rėmėjų
pagalbos. Pagrindiniai mūsų rėmėjai
– LF, Kazickų šeimos fondas ir Lietuvos
Respublikos ŠMM. Paramos sulaukiame ir iš pavienių aukotojų.
Vien 2016 m. LF JAV LB ŠT skyrė
didžiulę – 149 440 dol. – paramą, iš jų
tiesiogiai mokykloms – 125 000 dol. Be
dosnios LF paramos daugeliui mokyklų būtų sunku susimokėti nuomą,
įsigyti mokymo priemonių, vadovėlių.
2015 m. nusipelniusio švietėjo premija buvo įteikta ,,Lino” lituanisti-

,,Lino” (Seattle, WA) lituanistinės mokyklos mokinukai.
nės mokyklos mokytojai Irenai Blekienei. Mokytoja daug metų moko jaunuosius lietuviukus Lietuvos istorijos,
yra aktyvi visuomeninėje veikloje.
Nuo 2001 m. ŠT kasmet skiria
,,Gintarinio obuoliuko” premiją. Ji

įteikiama savo darbu pasižymėjusiam
JAV lituanistinės mokyklos mokytojui.
Nuo įsteigimo pradžios šia premija
apdovanota 18 JAV lituanistinių mokyklų mokytojų, o ,,Gintarinis obuoliukas – 2015” buvo įteiktas Neringai
Willis (,,Genio” lituanistinė mokykla,
San Francisco, WA). Šio garbingo apdovanojimo mecenatas – LF.

Mokosi ir mūsų mokytojai
2017 m. jau vyko 3 JAV lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos.
Sausio 14–16 d. Bostono mokyklos direktorė Gailė Narkevičienė suorganizavo 3 dienų seminarą – lietuvių kalbos
lygių apmokymus. Į jį atvyko prelegentai iš Lietuvos. Apmokymo seminarui 15 000 dol. paramą skyrė Kazickų šeimos fondas, o kartu vykusio seminaro ,,Kaip svetur veiksmingiau
mokyti lietuvių kalbos” mecenatas
buvo LF, skyręs 1 000 dol. paramą.
Sausio 21–22 d. vykusią mokytojų
konferenciją ,,Žvilgsnis į lietuvių kalbą” surengė Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla (direktorė
Marytė Sandanavičiūtė-Newsom). Šiai
konferencijai LF taip pat skyrė 1 000
dol. paramą. Prieš šią konferenciją
buvo suorganizuotas mokinių ir tėve-

JAV LB Švietimo tarybos lituanistinio švietimo savaitė Dainavoje.

ŠT narė Audronė Elvikienė.

ŠT pirmininkė Auksė Motto.

ŠT iždininkė Laima Petroliūnas.

ŠT narė Mirga Girniuvienė.
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šė knygelės puslapius.
Pasibaigus šių – 2017 – metų meno
konkursui, kuris skiriamas Tautinio
kostiumo metams ir lietuvių kalbos
puoselėjimui, bus išleista knygelė ,,Iš
močiutės skrynios”. Premijų ir knygelių rėmėjai yra LF ir Lietuvos ŠMM.

Daug rankų didžią naštą pakelia

Mokytojų konferencijos Washingtone dalyvės (iš k.): Kristijono Donelaičio lituanistinės
mokyklos direktorė Jūratė Bujanauskienė, Bostono lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė ir paskaitininkė Eglė Šležienė.
lių simpoziumas ,,Ar lietuvių kalba bus
reikalinga ateityje? Kaip keičiasi pasaulėžiūra kalbant lietuviškai/angliškai?”
Kovo 19 d. JAV LB ŠT mokyklų
mokytojų konferenciją ,,Mokymo/si
motyvacijos ir klasės sutelktumo stiprinimas pasitelkiant komandinius žaidimus” suorganizavo Maironio lituanistinė mokykla (Lemont, IL). Pagrindinė pranešėja – Eglė Gudelienė,
psichologė iš Lietuvos. Prelegentė taip
pat vedė 2 seminarus Maironio lituanistinės mokyklos (direktorė Goda Misiūnienė) tėveliams. Į šią konferenciją
buvo atvykę mokytojai net iš 9 JAV lituanistinių mokyklų. Jai organizuoti
paramą taip pat skyrė LF.
2016 m. ŠT organizavo mokytojų
tobulinimosi kursus Dainavoje ,,Palikime pėdsaką”. Tai jau 43-ioji lituanistinio švietimo stovykla. Mokytojai
mokėsi, dalijosi gerąja patirtimi, susidraugavo su prelegentėmis iš Lietuvos. E. Marcelionienė pristatė vadovėlį
,,Aš pirmokas”, tautodailininkė Odeta Bražėnienė supažindino su lietuvių
liaudies menu, mokė daryti karpinius. Mokytojai dalyvavo pamokų pristatyme, vakarinėse programose ir į
savo mokyklas parsivežė nemažai naujienų ir patirties. Tuo pačiu metu suaugusiems vyko lietuvių kalbos kursai. Atskira programa buvo sudaryta
vaikams, kurią vedė mokytoja Asta
Čuplinskienė. Paramą šiai stovyklai
organizuoti skyrė LF ir ŠMM.

JAV lituanistines mokyklas dosniai remia ir Kazickų šeimos fondas.
Dėkojame šio fondo direktorei Neilai
Baumilienei už nuolatinę paramą mokykloms, už bendradarbiavimą ir lituanistinio švietimo puoselėjimą. Vien
2017 m. šis fondas mokykloms skyrė
100 000 dol. (JAV lituanistinėms mokykloms, kurios prašymus paramai pateikė iki 2016 m. lapkričio mėn.) .
Paramos susilaukiame ir iš LR

loms tautinių drabužių, įvairios atributikos, vadovėlių.
JAV LB ŠT 2017 m. atnaujino ir papildė savo nuostatus, kurie buvo patvirtinti kovo 15 d. vykusiame ŠT posėdyje.
Esame dėkingi JAV LB Krašto
valdybai, apygardų ir apylinkių valdyboms, mokinių tėveliams už rūpestį steigiant naujas ir palaikant jau
veikiančias mokyklas. Dėkojame mokyklų vadovams, mokytojams už didžiulį pasišventimą ir įdėtą darbą mokant ir auklėjant mūsų lietuviškąjį atžalyną.
Nuoširdžiai dėkojame visiems paramos teikėjams ir aukotojams už didžiulę paramą lituanistiniam švietimui. Jūsų gerumo dėka veikia lituanistinės mokyklos išeivijoje, mokytojai gali mokyti vaikus lietuvių kal-

vių kalbos gryninimo pratimus”, „Lietuvių kalbos pratimus”, Maironio mokyklos direktorės pavaduotojos Giedrės Jonaitienės paruoštus geografijos
ir istorijos vadovėlius, Los Angeles
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
mokytojos Kristinos Kazlauskienės
lietuvių kalbos pratimus, Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos Danutės Petraitienės vadovėlius ,,Augalai”, ,,Žvėrys”, ,,Paukščiai” ir pratybų
sąsiuvinius, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininko Juozo Polikaičio paruoštą „Visuomeninio ugdymo
kursą” (I ir II dalys), Čikagos lituanistinės mokyklos išleistą Elenos Marcelionienės vadovėlį ir pratybų sąsiuvinius ,,Aš pirmokas” (nuoširdžiai dėkojame LF ir ŠMM už dosnią paramą
šio vadovėlio ir pratybų sąsiuvinių
leidybai). Naujiena yra lietuvių kalbos
ugdymo programos 1–4 kl., 5–6 kl., 7–8
kl. Programų sudarytojos – Gailutė
Narkevičienė (Bostono lit. m-kla) ir
Rita Mikelionytė (Lietuva). Sudaryti
lietuvių kalbos pratimai 1–2 kl. mokiniams (šį projektą finansavo ŠMM).

Gabiausių mokinių
meno knygelės

ŠT rūpinasi, kad mokiniai būtų aprūpinti tinkamais vadovėliais. Lituanistinės mokyklos sėkmingai naudoja
Vidos Bučmienės paruoštus ,,Lietu-

Lituanistinių mokyklų mokiniai
dalyvauja meno konkurse. Jau trejus
metus yra išleidžiamos meno knygelės,
kuriose sudėti nugalėtojų ir paskatinamąsias premijas gavusių mokinių
piešiniai ir rašiniai. Pirmoji knygelė
,,Metai” buvo skirta paminėti Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Antroji knygelė – ,,Šalis ta Lietuva vadinas” – buvo skirta Lietuvai,
o trečioji buvo pavadinta ,,Seku seku
pasaką”. Šiame leidinyje pirmą kartą
buvo pristatytos konkurse dalyvavusios mokyklos. Jų nuotraukos papuo-

ŠT narė Aurelija Žulkutė.

ŠT narė Daiva Litvinskaitė.

Vadovėlių autoriai –
patys mokytojai
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JAV LB Švietimo taryba leidžia vadovėlius.
bos, perteikti jiems lietuvišką kultūrą,
perduoti jiems begalinę meilę Lietuvai.

ŠMM. Šiuo metu ŠMM neformaliojo lituanistinio švietimo užsienyje finansavimą vykdo konkurso būdu, lituanistinėms mokykloms teikiant projektus. Nemažai JAV lituanistinių mokyklų gavo paramą ir įsigijo mokyk-

Auksė Motto – JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė.

ŠT narys Giedrius Stankevičius.

ŠT narė Laima Apanavičienė.
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I š AT E I T I N I N k Ų G Y V E N I M O
Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Los Angeles kun. St. Ylos ateitininkų kuopos jaunieji ir moksleiviai ateitininkai apsupo altorių Šeimos šventės Mišių metu. Šv. Mišias aukoja kun. Tomas Karanauskas.
Vitos Vilkienės nuotr.

Los Angeles Šeimos šventė
okslo metams artėjant į pabaigą tradiciškai
švenčiama Los Angeles ateitininkų Šeimos
šventė. Šį kartą šventėme kartu su dviem garbingais svečiais – dr. Vaidotu Vaičaičiu, Lietuvos
ateitininkų federacijos vadu, ir dr. Tomu Girniumi,
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininku.
Sekmadienį, gegužės 21 d., Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišios prasidėjo ateitininkų
procesija, į bažnyčią įnešant kun. Stasio Ylos kuopos
vėliavas. Mišias aukojo klebonas kun. Tomas Karanauskas. Mišioms pasibaigus trys jaunutės davė jaunojo ateitininko įžodį, o aštuoni jaunuoliai – moksleivio.
Po to parapijos salėje vyko iškilmingas posėdis.
Klausėmės dr. Vaičaičio pranešimo apie Ateitininkų
federacijos Lietuvoje finansus ir stovyklą Berčiūnuose.
AF pirm. Vaidotas Vaičaitis kalba apie Lietuvos KonsMoksleiviai paskaitė savo rašinėlių, kuriuose
tituciją ir dvigubą pilietybę Los Angeles lietuviams.
pasidalijo įspūdžiais iš stovyklų, žiemos kursų, per-

M

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė
Sekmadienį, birželio 4 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje Lemonte, po Mišių – iškilmingas
posėdis PLC didžiojoje salėje.

Gegužinė
Ateitininkų namuose
12 val. p. p. (po Šeimos šventės)
Adresas: 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika, loterijos laimikiai, ąžuolų pavėsis ir bendrystė su naujais bei senais draugais.

skaitytų straipsnių lietuviškoje spaudoje. JAS nariai
savo programėlėje priminė, kokie simboliai slypi
ateitininko ženkliuke ir ką reiškia trys juostos, sudarančios ateitininkų kryžių: tikėjimą, viltį ir meilę.
Šventę baigėme nuotaikingomis dainomis. Buvo
paskelbta džiugi žinia, kad šią vasarą ateitininkų stovykla vyks Santa Barbaros vietovėje.
Dėkojame visiems, kurie surengė šventę, ypač visai Polikaičių šeimai.
Šventės išvakarėse, gegužės 20 d., dr. Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius, Los Angeles lietuvių visuomenei skaitė pranešimą apie dvigubą pilietybę. Lietuviškos mokyklos pamokų metu pasiklausyti pranešėjo susirinko gražus
būrys lietuvių bendruomenės narių. Dalyvavo ir Lietuvos generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys su žmona Renata.

Žydra van der Sluys

Sudaromas ateitininkų adresynas
Šiuo metu ŠAA vadovybė renka visų narių el. pašto ir namų adresus.
Galite atsiųsti savo adresus rašydami ŠAAT vicepirmininkei Romai Kuprienei el. paštu: mamaroma@gmail.com arba paprastu paštu parašyti „Draugo” ateitininkų skyriaus adresu: „Draugas”, Iš ateitininkų gyvenimo skyrius,
4545 W 63 St. Chicago, IL 60629.
Jeigu turite pažįstamų ar giminių, kurie norėtų gauti informaciją apie ateitininkų veiklą, prašome atsiųsti ir jų vardus, el. pašto ir namų adresus.

Vasaros stovyklos
DAINAVOJE
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovykloje,
Manchester, Michigan

Ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1–4 d.
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas JAV Darbo
dienos savaitgalį. Planuokite dalyvauti. Kviečiami sendraugiai ir studentai bei jaunimas su
tėvais. Programa bus pranešta netrukus.

Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.
Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys – pavieniai ar su šeimomis. Registruokitės rašydami sendraugiai2@gmail.com.
Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 7–15 d.
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar
nepradėję universiteto studijų. Registracija jau prasidėjo. Informacija apie stovyklą rasite:
http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-m-dainavoje/

KENNEbuNKpORT, MAINE
Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 5–11 d.
Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai bei jiems prijaučiantys. Savaitės programos reikalais kreiptis į Moniką
Sabalienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu:
info@franciscanguesthouse.com arba skambinti tel. 207-967-4865.

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–23 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Vietų nebėra, bet
galima rašytis į laukiančiųjų sąrašą. Informacija: Jas@ateitis.org
Sendraugių 1 stovykla – liepos 23–30 d.
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Vietų nebėra, bet galima atvykti dienos metu, klausytis paskaitų.

LOS ANGELES
Jaunųjų ateitininkų stovykla – rugpjūčio 6–18 d.
Stovykla įvyks La Casa de Maira rekolekcijų centre, Montecito, California
Stovykla skirta vaikams nuo 6 iki 13 metų. Registruokitės rašydami Žydrai van der Sluys
Zydra.vandersluys@lmu.edu
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Dievo Apvaizdos bažnyčiai Čikagoje gresia uždarymas

Dievo Apvaizdos bažnyčia 18-toje gatvėje, Čikagoje.

Bažnyčios altorius.

Gedimino Indreikos nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.
Praėjusiais metais Čikagos arkivyskupija paskelbė visuotinį parapijų grupavimo planą, kad kiekviena parapija išlaidomis ir ištekliais dalintųsi su
kita parapija. Dievo Apvaizdos parapija buvo sugrupuota (sujungta) su Šv. Prokopijaus parapija,
esančia mylia į vakarus. Šv. Prokopijaus bažnyčia,
statyta 1893 m. čekų kilmės tikinčiųjų, yra kur kas
senesnė ir prastesnės statybos, tačiau Arkivyskupijos nuosprendis buvo palikti Šv. Prokopijaus parapiją gyvą, o Dievo Apvaizdos parapiją tyliai, palaipsniui uždaryti. Iki šiol Dievo Apvaizdos bažnyčioje sekmadieniais vykdavo po trejas Mišias: 1 angliškai ir 2 ispaniškai. Nuo birželio 18 d. panaikinamos Mišios ispanų kalba. Sekmadieniais teliks tik
vienerios Mišios anglų kalba – 6:45 v. vakare. Šioje
parapijoje ispaniškos Mišios sulaukia gausiausio
lankytojų skaičiaus, todėl Arkivyskupijos sprendimas yra keistas. Panašu, kad parapiją norima numarinti sąmoningai.
1914 m. klebono kun. M. Krušo pastangomis Dievo Apvaizdos mokykloje pradėjo mokytojauti šv. Kazimiero seserys. 1916 m. parapijos mokyklą lankė 550
vaikų. Buvo padėti naujos bažnyčios pamatai ir pastatyta apatinė salė. Po ilgo delsimo, klebonaujant
kun. Ignui Albavičiui, naujoji bažnyčia 1927 m. buvo
baigta statyti. Vyko iškilmingas bažnyčios pašventinimas, šv. Mišias koncelebravo vyskupas ir kunigai, Union gatvėje vyko parapijos mokyklos vaikų
procesija. Iškilmes įamžino vietinis fotografas Karolis (Charles) Pansirna.
Dievo Apvaizdos bažnyčios vidus buvo praturtintas ypatingais autoriaus Franz X. Zettler (Karališkasis Bavarijos vitražų meno institutas Münchene) langais. Juose lietuviški užrašai liudija,
kieno atminčiai langai buvo skirti. Tai yra vienintelė lietuvių bažnyčia, turinti Zettlerio langų. Skulptūrinės Kryžiaus kelių stotelės – taip pat su lietuviškais užrašais.
1940 m. Dievo Apvaizdos parapijos klebonu
tapo kun. Antanas Martinkus. Iš šios parapijos
yra kilę keletas kunigų: Viktoras Mikaitis, Tomas
Gasparaitis, Pranas Lukošius, Stasys Valuckas ir kt.
Iš šios parapijos yra kilusi ir vienuolė ses. M. Bernarda Venckiūtė, SSC. Parapijos auksinis jubiliejus
buvo paminėtas 1950 m. spalio 22 d.
Mano paties prisiminimai: pirmojoje Lietuvių
šokių šventėje 1957 metais, kur šokau su Šv. Jurgio
parapijos vaikais, prisimenu, dalyvavo daug mokinių šokėjų iš Dievo Apvaizdos mokyklos. Parapijos
kaimynystėje buvo dienraščio „Naujienos” redakcija ir spaustuvė.
Pilseno apylinkėje gyva kasmetinė tradicija – Didįjį Penktadienį iš Dievo Apvaizdos bažnyčios prasideda Via crucis procesija, inscenizuojanti Kristaus
kančią, dalyvaujant didelei miniai apylinkės meksikiečių gyventojų. Procesija tęsiasi keletą mylių 18ąja gatve į vakarus ir užsibaigia prie St. Adalbert (Šv.
Vaitiekaus) bažnyčios. Beje, lenkų statyta St. Adalbert bažnyčia taip pat praėjusiais metais buvo uždaryta. Ji buvo parduota ir tikriausiai bus paversta pasauliečių koncertų sale.
Pasigendame didesnio lietuvių bendruomenės
dėmesio istorinėms lietuvių bažnyčioms. Manyčiau, kad laiškus reikėtų rašyti tiesiai į Vatikaną,
nes Čikagos arkivyskupijos prielankumo vargiai ar
sulauksime.

Bažnyčios vitražai.

Vitražai sukurti Karališkojo Bavarijos vitražų meno institute Münchene.
Jono Kuprio nuotraukos

Dievo Apvaizdos naujos bažnyčios pašventinimo iškilmių procesija, 1927 m.
Charles Pansirna, Purdue University galleries nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Energetinis saugumas – bendras ES rūpestis
Vilnius (Prezidentūros info) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Europos Komisijos viceprezidentu Maroš Šefčovič,
atsakingu už ES energetinę sąjungą.
Artėjant deryboms dėl naujo daugiamečio ES biudžeto, susitikime aptarti
Lietuvos energetiniai interesai, Astravo AE keliamos grėsmės ir bendros
ES priemonės energetiniam saugumui užtikrinti.
Susitikime daug dėmesio skirta
ES kaimynystėje statomos nesaugios
Astravo AE keliamiems iššūkiams.
Baltarusijai iki šiol atsisakant atlikti
skaidrius tarptautinius branduolinės
saugos ir rizikos vertinimus, gera šios
valstybės valia kliautis negalima. Todėl vieninga visų ES šalių pozicija

būtina, kad nesaugiai pagaminta energija nepasiektų Europos vartotojų, o
Astravo AE nesukeltų papildomų kliūčių Baltijos šalių sinchronizacijos su
kontinentine Europa siekiui.
Šalies vadovė su EK viceprezidentu taip pat aptarė Rusijos mėginimą
skaidyti ES šalių vienybę ir užveržti
naują rusiškų dujų kilpą Europai.
Prezidentė pabrėžė, jog kovojant
su neskaidria ,,Gazprom” monopolija
Europos dujų rinkoje, reikalingi ne
simboliniai žingsniai, o realūs sprendimai. ES neturi likti geopolitiniais
motyvais paremtų dujų kainų skirtumų, o ,,Gazprom” įsipareigojimai pirkėjams turi apimti kompensacijos mechanizmus už patirtą žalą dėl neskaidrios prekybos.

Studentus įspėjo dėl Rusijos žvalgybininko
Vilnius (VU info) – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių institutas išplatino įspėjimą dėl žvalgybinių Lietuvos institucijų
grėsmių vertinime minimo
Rusijos žvalgybos karininko, kuris pastebėtas instituto renginiuose.
„Todėl raginame visą
VU TSPMI bendruomenę
kritiškai vertinti asmenų
prašymus dalintis informacija. Paprastas, iš pirmo
žvilgsnio įtarimų nekeliantis atsitiktinis kontaktas, Mokslininku ar diplomatu apsimetinėjantis Rusijos žvalgali reikšti Rusijos žvalgo gybininkas lankydavosi studentų renginiuose. VSD nuotr.
pastangas kuo daugiau sužinoti apie jus, jūsų pažiūras, silpny- paprašyti pasidalinti turima medžiabes. Asmuo gali pasiteirauti apie stu- ga ir pan. Būkime budrūs, saugodami
dentų rašto ar baigiamuosius darbus, save ir valstybę”, – rašoma rašte.

Nerimas artėjant „Zapad” pratyboms
Vilnius (LRT.lt) – Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui
pristatytoje Antrojo operatyvinių tarnybų departamento ataskaitoje kalbama ir apie grėsmes Lietuvai per
rugsėjį vyksiančias didelio masto Rusijos ir Baltarusijos kariuomenių pratybas „Zapad”. Komiteto narė Rasa
Juknevičienė abejoja, ar viešai deklaruojamas karių skaičius atitiks realybę, dažniausia panašios pratybos
būna daug didesnės. Lietuvos karinės žvalgybos vadovas teigia, kad per
pratybas bus sutelktos tiek karinės,
tiek civilinės žvalgybos pajėgos.
Rugsėjo 14–20 dienomis vyksiančių pratybų „Zapad” mastas milžiniškas – pradedant Kolos kryptimi arktinėje zonoje, baigiant Baltarusijoje.
Lietuvos karinės žvalgybos vadovo
teigimu, kol kas viešai minimas karių
skaičius – 13 tūkstančių. Pratybos
vyks tarp Rusijos ir Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų. Tai greičiausia bus
didžiausios kada nors prie Lietuvos
sienų vykusios pratybos.
„Kibernetinis elementas yra dalis
Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybų.
Kiek plačiai ir giliai bus tai vystoma,
dabar yra sudėtinga pasakyti. Ar gali
būti grėsmė? Turbūt kai tokio masto
pratybos vyksta šalia, kaimyninėse
valstybėse, visada yra vienokia ar kitokia rizika dėl įvairių incidentų”, –
sako Antrojo operatyvinių tarnybų
departamento vadovas plk. Remigijus Baltrėnas.
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Vytautas Bakas

teigia, kad tik pasirodžius informacijai apie pratybas „Zapad”, visuomenė
reagavo gana emocingai. Tačiau dabar
Lietuvos saugumo kokybė iš esmės pasikeitusi.
„Mes turime priešakines pajėgas
tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Tai yra Kanados,
JAV, Jungtinės Karalystės, Vokietijos
vadovaujamos pajėgos. Mes matome
mūsų sąjungininkų dėmesį, labai nuoširdų, didelį indėlį”, – sako V. Bakas.
Rusija nedeklaruoja tikrojo pratybų masto – įsitikinusi NSGK narė R.
Juknevičienė. Tokios pratybos, anot
jos, paprastai būna daug didesnės. Paskutinįkart „Zapad” rengtos 2013-aisiais, jose dalyvavo per 10 tūkstančių
karių, pasitelkiant ir sunkiąją karinę
techniką. Tuomet ekspertai pabrėžė –
Maskva surepetavo Ukrainos rytų puolimo scenarijus. Šiemet taip pat gali
būti modeliuojami įsiveržimo planai.
„Šitos pratybos skiriasi nuo 2009–
2013 metų tuo, kad NATO yra visiškai
pasiruošęs joms, tai yra stebėjimas,
žvalgyba. Aš manau, kad NATO sužinos daug svarbių dalykų per tas pratybas ir tai mums gerai. Ir dar vienas
dalykas, kuris Kremliui svarbus, – tai
atgrasyti NATO nuo pagalbos Ukrainai, nuo pagalbos Gruzijai, nuo jų tolimesnės integracijos į NATO”, – mano
NSGK pirmininko pavaduotoja R. Juknevičienė.
Karinės žvalgybos vadovo teigimu,
per pratybas rugsėjo mėnesį ir Lietuvos karinės, ir civilinės žvalgybos dėmesys bus ypač sutelktas.

Juodkalnija taps NATO nare
Briuselis (Alfa.lt) – Nedidelė valstybė Juodkalnija greičiausiai birželio
5-ąją taps 29-ąja NATO nare. Šalis tą
dieną Washingtone turėtų patvirtinti
įstojimo dokumentus.
NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg atvyks į Washingtoną.
Juodkalnijos parlamentas, nepaisydamas prorusiškos opozicijos protestų, įstojimui į NATO galutinai pritarė balandžio pabaigoje.
Planuojama Juodkalnijos narystė
pastaraisiais metais dar labiau padidino ir taip dėl Ukrainos krizės tvyrančią įtampą tarp NATO ir Rusijos.

Maskva keliskart perspėjo dėl mažos
buvusios Jugoslavijos šalies priėmimo.
Kremlius pagrasino atsakomosiomis
priemonėmis.
Nuo Šaltojo karo pabaigos Aljansas priėmė 12 naujų narių, daugumą jų
– iš Rytų Europos. Pastarąjį kartą
NATO 2009-aisiais papildė Kroatija ir
Albanija.
Juodkalnijai, kurios kariuomenę
sudaro tik 2 000 kareivių, įstojus į
NATO ir rytinė Adrijos pakrantės linija bus visiškai NATO teritorija.
630 000 gyventojų turinti šalis 2006-aisiais atsiskyrė nuo Serbijos.

Be sveikatos draudimo liktų milijonai amerikiečių
Washingtonas (ELTA)
– Naujas respublikonų pasiūlymas dėl Barack Obama sveikatos reformos
(„Obamacare”) atšaukimo
per ateinančius 10 metų be
draudimo gali palikti apie 23
mln. žmonių.
Tai gali apsunkinti
Sveikatos priežiūros įstatymo („American Health Care Be sveikatos draudimo gali likti milijonai gyventojų.
Act”) priėmimą Senate. Kai
NBC News nuotr.
kurie respublikonai jau paskelbė, kad įstatymui nepritars.
atmeta „Obamacare” kaip per didelį
B. Obama 2010 metais įgyvendi- valstybės kišimąsi.
nus reformą, 20 mln. amerikiečių pirReformuoti „Obamacare” buvo
mą kartą gavo prieigą prie sveikatos vienas pagrindinių Donald Trump rindraudimo. Respublikonai iš principo kimų kampanijos pažadų.

Plėsis kovos su IS koalicija
Briuselis (ELTA) – NATO jungsis
prie tarptautinės kovos su ,,Islamo
valstybe” (IS) koalicijos. Dėl to Briuselyje susitarė Aljanso šalys. Tačiau
bent jau kol kas NATO tiesioginiai kovinėse operacijose nedalyvaus.
Šiuo metu kovos su IS koalicijai
priklauso atskiros NATO valstybės, tačiau ne Aljansas kaip toks. Oficialiai
apie sprendimą ketinama paskelbti

po NATO šalių lyderių susitikimo.
JAV prezidentas D. Trump ne kartą ragino NATO imtis aktyvesnių veiksmų
kovoje su tarptautiniu terorizmu.
Su minėtu sprendimu susiję
NATO „Awacs” lėktuvų misijos išplėtimo planai. Orlaiviai ateityje turėtų ne
tik stebėti oro erdvę, bet ir tarnauti
kaip skraidančios vadavietės oro eismui virš Sirijos ir Irako koordinuoti.

D. Trump išplepėjo karinę paslaptį
Washingtonas (LRT.lt) – JAV prezidentas Donald Trump per pokalbį telefonu su Filipinų prezidentu Rodrigo
Duterte išplepėjo, kad Washingtonas
tuo metu prie Šiaurės Korėjos krantų
buvo dislokavęs du branduolinius povandeninius laivus.
Tai esą teigiama prezidentų telefoninio pokalbio, vykusio balandžio pabaigoje, protokole. Remiantis protokolu, D. Trump R. Duterte sakė, kad dėl

Šiaurės Korėjos branduolinės programos su šia šalimi tikėtinas „didelis,
didelis konfliktas”. Esą neatmetama tokia galimybė.
JAV turi „daug ginkluotės” regione. „Mes turime du povandeninius
laivus – geriausius pasaulyje, – teigė D.
Trump, – Tačiau nėra taip, kad mes
juos iš tikrųjų norėtume panaudoti”.
Prezidentas pabrėžė norįs krizę išspręsti diplomatiniu keliu.

Perspėja IS atakų grėsmę
Washingtonas (BNS) – Buvęs JAV
gynybos sekretorius Robert Gates perspėjo, kad Vakarai gali tikėtis daugiau
tokių atakų kaip mirtininko įvykdytas
sprogdinimas Manchesteryje, nusinešęs 22 gyvybes.
R. Gates, dirbęs prezidentų George W. Bush ir Barack Obama administracijose, sakė, kad džihadistų judėjimas „Islamo valstybė”, prarandantis savo pozicijas Irake ir Sirijoje,
gali surengti daugiau tarptautinių teroro atakų.
Tačiau, priduria R. Gates, islamistai ketina keisti savo taktiką.
JAV remiamos vietinės pajėgos
išstūmė IS iš beveik visos džihadistų
kontroliuoto Irako miesto Mosulo teritorijos, o operacija dėl Rakos Sirijoje turėtų prasidėti artimiausiais mėnesiais, tačiau tai neturėtų būti pervertinama.

„Lygiai taip pat matėme ‘al Qaeda’
plėtimąsi po Osama bin Laden nužudymo 2011-aisiais... Manau, pamatysite IS aktyvesnę ir agresyvesnę įvairiose vietose Vakaruose”, – sakė R. Gates.
Pastangos apsupti ir nukauti kaip
galima daugiau džihadistų jų tvirtovėse, o ne leisti jiems pasprukti iš atakuojamų miestų ir bandyti juos likviduoti vėliau, atspindi suvokimą, kad
būtina skubiai stabdyti suaktyvėjusius džihadistus, išnaudojančius savo
karinį pasirengimą ir ideologiją rengti išpuoliams Europos sostinėse ir kitur.
Anglijos šiauriniame Manchesterio mieste per popmuzikos koncertą
mirtininko sprogdintojo surengta ataka
pareikalavo 22 žmonių gyvybių. Tarp
išpuolio aukų buvo ir vaikų, o dar 59
žmonės buvo sužeisti. Už šią ataką at-
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Parengė Dainius Ruževičius

Lemonte svečiavosi nenugalimasis Egidijus Kavaliauskas
Gegužės 24-osios vakarą Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte svečiavosi
JAV profesionalų bokso ringe ryškiai žibantis lietuvis Egidijus Kavaliauskas.
ietuvybės „lopšyje” 28-erių metų
kaunietis susitiko su PLC vadovais Artūru Žiliu, Linu Giliu, kurie garsiam Lietuvos boksininkui
trumpo vizito metu aprodė savo valdas,
o vėliau nuvedė į susitikimą su R. Riškaus salėje sportuojančiais jaunaisiais
„Lituanicos” krepšinio akademijos
auklėtiniais. Šie bematant apspito E.
Kavaliauską ir paprašė jo atminčiai
kartu įsiamžinti bei palikti savo autografą ant krepšinio kamuolių. Keliems iš vaikų nusišypsojo laimė atlikti
ir išmokti svečio pademonstruotų klastingų bokso elementų, kuriuos jis naudoja profesionalų bokso ringe.
E. Kavaliauskas Lemonte lankėsi
jau antrą kartą, po 2007 metais Čikagoje
vykusio pasaulio bokso čempionato.
Tuomet jis PLC aplankė kartu su Lietuvos bokso rinktinės nariais. Šįkart jo
vizitas sutapo su gegužės 26 d. University of Illinois (UIC) salėje Čikagoje vykusia profesionalaus bokso dvikova su amerikiečių boksininku (apie
ją plačiau skaitykite kito šeštadienio
„Draugo” numeryje).
E. Kavaliausko rezultatai bokso
ringe yra išties įspūdingi: sportininkas
yra dukart tapęs Lietuvos bokso čem-

L

„Lituanicos” krepšininkai įsiamžino kartu su garsiu Lietuvos boksininku (paskutinėje eilėje – 8 iš k.). E. Kavaliauską trumpos viešnagės
Lemonte metu lydėjo PLC vadovai L. Gilys ir A. Žilys (stovi kairėje).
pionu bei tiek pat kartų atstovavo savo
šaliai olimpinėse žaidynėse Pekine ir
Londone, o 2011 metais Baku mieste
(Azerbaidžanas) tapo pasaulio bokso
bronzos medalio laimėtoju ir taip pačiais metais buvo išrinktas geriausiu
Lietuvos boksininku.
2012 m. persikėlęs už Atlanto ir savo
karjerą profesionalaus bokso ringe nusprendęs tęsti „Egis” čia atrado tikrąjį savo pašaukimą ir yra nenugalimas
varžovų siaubas. Boksuodamasis JAV,

šis nedidukas (167 cm ūgio) ir smulkutis (69 kg. svorio) E. Kavaliauskas jau
spėjo save tvirtai užsirekomenduoti
bokso pasaulyje – jis yra iškovojęs net
16 pergalių profesionalo bokso ringe, iš
kurių 13 laimėtos nokautais.
Įspūdingą sportinę formą demonstruojantis E. Kavaliauskas svajoja
tapti pirmuoju lietuviu, tapusiu profesionalaus bokso čempionu ir jis turi
tam visas galimybes!
Vienas garsiausių JAV trenerių

Robert Garcia, treniruojantis lietuvį,
komentavo, kad E. Kavaliauskas – stipriausiai smūgiuojantis boksininkas,
kurį jis pažįsta. Lietuvio agentas Egidijus Klimas sakė, kad savo klientą
mato bokso viršūnėje.
E. Kavaliauskas dalyvauja vienos
garsiausių JAV kovų organizatorių
„Top Rank” rengiamose kovose. Po
šios organizacijos vėliava kovėsi ir legendinis Muhammad Ali, o dabar jai atstovauja ir garsusis Manny Pacquiao.

Lietuvos sportas – melo ir
absurdiškų ambicijų pinklėse
Lietuvos sportas – melo, absurdiškų
ambicijų ir destrukcijos pinklėse. Taip
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė vertina susidariusią chaotišką situaciją.
ją apibūdinti sunku: reformuoti
sistemą užsimojusio Kūno kultūros ir sporto departamento
(KKSD) vadovas Edis Urbanavičius
kalba sau, įstatymai – sau, o sportininkai apskritai jaučiasi nomenklatūros
stumdomomis marionetėmis. Nenuostabu, kad didžioji sporto bendruomenės dalis prieš pokyčius stojasi piestu,
o kilusį gaisrą mėginantis gesinti E. Urbanavičius nesėkmingai atsimušinėja
nuo kaltinimų.
Pirmasis didelis nepasitenkinimas
dėl KKSD reformų išlindo jau šių metų
pradžioje, kai dėl olimpiečių rengimo
pertvarkos išsigando visi – pradedant
pačiais sportininkais ir jų treneriais,
baigiant sporto šakų federacijomis.
Pagal numatytą tvarką, valstybė
per savarankiškai veikiantį LOSC finansuoja 60 elitinių šalies sportininkų,
o anksčiau buvęs dialogas tarp olimpinės rinktinės narių, departamento ir
LTOK pasidaro paprasčiausiai nebereikalingas.
Pastaruoju metu apogėjų pasiekė
panika dėl rentų skyrimo tvarkos. Neaiškumo vedini sportininkai, tarp kurių patenka ir stipriausi mūsų šalies
irkluotojai ar didžioji parolimpiečių da-

O

lis, vis garsiau grasina baigti karjeras.
Sporto bendruomenei nesuvokiamiems pertvarkymams priešintis bando LTOK, kurio vadovė D. Gudzinevičiūtė naujoje Lietuvos sporto reformoje įžvelgia labai daug trūkumų, kai
yra griaunama sportininkų rengimo
sistema, nekalbama apie bendras pasiruošimo programas su LTOK ir
LOSC. O kenčia būtent sportininkai –
jie neužtikrinti dėl rentų, dėl premijų
skyrimo, medicinos personalo...
KKSD dėl rentų skyrimo išsigandusius sportininkus suskubo raminti
tik šiems ėmus atakuoti departamentą. Tačiau įstatymo turinys ir KKSD atstovų žodžiai gerokai prasilenkia iki
šiol. „Įstatyme rašoma viena, o sakoma
visai kas kita. Bandoma įtikinti sportininkus, kad yra kitaip, o kol kas pagal E. Urbanavičiaus aiškinamąjį raštą ir įstatymą sportininkai nukentėtų.
Dabar įstatymas Seime koreguojamas
pataisų būdu, bet kol kas jis yra toks,
kokį matome. Šį rentų skyrimo tvarką
numatantį įstatymą Seimas svarstys
gegužės 30-ąją, o ar jis ten sulauks aktyvaus palaikymo, spręsti sunku.
Pagal KKSD siūlomą įstatymo projektą aukštų rezultatų pasiekusiems
sportininkams rentos būtų diferencijuojamos ir mažinamos. Panašu, kad
Lietuvos sporto pasaulyje kilusi panika baigia išsisemti – nors dėl galimai
mažėsiančių rentų baigti karjeras
svarstė ir tebesvarsto ne vienas tituluotas atletas, tačiau neaiškumas pamažu sklaidosi.

E. Kavaliauskui pasirodžius sporto salėje, jį bematant apspito jaunieji „Lituanicos” krepšininkai.

Žydrūnas Savickas
Afrikoje vėl rodė jėgą
Pasaulio čempionate dalyvaujantis keturiskart planetos čempionas 41-erių
metų lietuvis priešpaskutinėje, penktoje, rungtyje – 190 kg „dramblio” nešime – liko tik penktas ir su 20 taškų prarado grupės lyderio poziciją. Po penktosios rungties lyderiu tapęs amerikietis Nick Best (20,5 tšk.) iškovojo pirmąjį bilietą į finalą, o likę penki sportininkai kovėsi akmenų sukėlimo rungtyje.
kg akmenų perkėlimo rungtyje pirmiausiai varžėsi 4–5
pozicijoje buvę galiūnai, vėliau nugalėtojas kovėsi su galiūnu, užėmusiu
aukštesnę vietą. Ž. Savicko laukė akis-

160

tata su vieninteliu varžovu ir lietuvis
laimėjo šią rungtį ir iškovojo antrąjį kelialapį į finalą.
Pasaulio galiūnų čempionate pasirodė 30 stipruolių, suskirstytų į penkias grupes. Į finalą pateko po du
sportininkus iš kiekvienos grupės.
Finale, kuris vyks šeštadienį ir sekmadienį, Ž. Savickas varžysis su N.
Best, JAV atstovaujančiu Martins Licis, gruzinu Konstantine Janashia,
čempiono vardą ginančiu amerikiečiu
Brian Shaw, lenku Mateusz Kielszkowski, islandu Hafthor Bjornsson,
anglu Laurence Shahlaei, kanadiečiu
Jean Francois Caron ir amerikiečiu
Eddie Hall.

„Nereikia išradinėti dviračio, jis seniai išrastas”
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– sako Amerikos lietuvis Juozas Martynaitis
(Joe Martynaitis). – Tik gal reikia jį nuolat patobulinti”, – prideda profesionalas, kuris apie dviračius
žino turbūt tiek, kad net naktį pažadintas galėtų išvardinti visas šio važiuojančio mechanizmo detales,
o kuriai nors išėjus iš rikiuotės, akimirksniu surastų
gedimą ir čia pat pataisytų. Meilė dviračiams prasidėjo dar vaikystėje. Ji matyti šio 33-ejų metų vyro socialinio tinklalapio „Facebook” paskyros nuotraukoje,
kurioje dar visiškai mažas Juozukas oriai pozuoja su
savo pirmuoju triratuku.

Meilė dviračiams prasidėjo Kaune
Meilė dviračiams prasidėjo Lietuvoje, Kauno
Laisvės alėjoje, Senamiesčio gatvėse, kur nuo mažens
Juozas, skirtingai, nei jo bendraamžiai, gainiojo ne
futbolo kamuolį, o kiemo aikštelėje varinėjo savo pirmuosius dviračius. Dėsninga ir, matyt, kitaip negalėjo būti, nes Martynaičių šeimos galva, Juozo tėtis
Vytautas Martynaitis, jau turėjo įskiepytą velomano geną ir profesionaliame sporte darė karjerą. Žinoma, tai buvo sovietinės ideologijos laikai, kai Lietuvos sporto elitas buvo priklausomas nuo Sovietų
Sąjungos malonės, o dviračių sporto entuziastai
apie prestižines Europos dviratininkų lenktynes
tegalėjo pasvajoti. 1983 m. didelių aukštumų taip ir
nespėjęs pasiekti, profesionalus dviratininkas Vytautas Martynaitis, dar prieš gimstant sūnui Juozui,
sportininko karjerą baigė, tačiau aistra dviračiams
išliko ir net persidavė atžalai.
„Tikrai tėvas niekada nevertė, kad eičiau jo pėdomis ir pasukčiau profesionalaus dviratininko keliu. Po pamokų lankiau dviračių sporto mokyklą, bet
be šios veiklos buvo ir kitų užsiėmimų. Domėjausi
ir kitomis sporto šakomis – vienu metu aktyviai net
žaidžiau krepšinį”, – sako Juozas Martynaitis, kuris, nepaisant visų kitų pomėgių, vis dėlto savo
laisvalaikį visais gyvenimo etapais daugiausiai
skirdavo dviračiams. Prisimena, būdamas dvylikos velomanijos bacila užsikrėtė galutinai. Tada dalyvavo pirmose rimtose lenktynėse ir pajuto begalinę
trauką šiam sportui.

Netrukus JAV, panašiai kaip ir Europoje, pradėjo
populiarėti dviračių sportas, buvo pradėtos organizuoti specializuotos stovyklos, skirtos šiai sporto šakai vystyti. Iki 24-erių Juozas aktyviai sportavo,

Ar užaugs šeimoje nauji šio sporto gerbėjai?

Juozui dviračiai – ir pramoga, ir sportas, ir verslas.

Amerikoje nelengvas lūžis
Nežinia, kaip likimas būtų lėmęs šio jauno
vyro gyvenimą, jeigu jis būtų likęs Europoje, kur dviračių sportas visais laikais buvo labai populiarus. Tačiau Martynaičių šeima persikraustė į JAV. Apsistojo
Reno mieste, Nevados valstijoje. Juozas neslepia, kad
paauglystės metais išplėštas iš įprastos kasdienės aplinkos, nelengvai pritapo prie naujų gyvenimo sąlygų. Adaptacija naujoje vietoje vaikui buvo sunki
– trūko draugų, jautė kalbos barjerą, o svarbiausia

Kalnų dviračių krosas – didelis malonumas.
– trūko dviračių sporto užsiėmimų, kurių buvo netekęs net pusantrų metų. „Amerikoje tokių dalykų
nėra. Nėra stovyklų, kur tau duoda dviratį ir tu gali
iki nugriuvimo sportuoti. Pradėjau važinėti su Reno
turistų dviratininkų mėgėjų grupe, vėliau pabandžiau
organizuoti jaunučių komandą, ir taip pamažu tęsiau
sportinę veiklą”, – prisimena Juozas Martynaitis. Prisipažįsta, lūžis buvo nelengvas, bet šiandien nesigaili,
kad atsidūrė Amerikoje, kur pamažu bando įgyvendinti visas savo svajones.

Dopingo skandalai atgrasė
nuo profesionalų sporto

nuolat dalyvavo plento dviračių lenktynėse, teko dalyvauti ir pasaulio čempionate. Pastarajame dviračio pedalus mynė už Lietuvą. „Pasiekimas buvo geriausias mano karjeroje, bet galutiniais rezultatais
nebuvau patenkintas. Nebuvau šioms lenktynėms pakankamai gerai pasiruošęs, ir tiek”, – prisimena dviratininkas.
Tuo metu, kai Juozas aktyviai sportavo, dviračių sportą vienas po kito krėtė dopingo skandalai. Iš
tiesų neįtikėtinai žmogiškas galimybes viršijantis ir
nemažai fizinės ištvermės reikalaujantis dviračių

Asmeninio archyvo nuotraukos
sportas yra bene labiausiai apraizgytas dopingo
pinklėmis, į kurias pateko net garsiausios šio sporto megažvaigždės. „Tai vyksta nuo senų laikų. Neteisėtas vaistų naudojimas, nesibaigiančios dopingo
bylos ir pan. Gal tai ir buvo viena iš priežasčių baigti sportininko karjerą, nes toks kelias manęs nelabai
viliojo, o jeigu atvirai – nenorėjau susidėti su nesąžiningo sporto šalininkais”, – sako Juozas Martynaitis. Nepaisant to, kad savo kasdienybės nėra susiejęs su profesionalų sportu, Juozas dviračio nepaleidžia iš rankų iki šiol. Būtent Amerikoje jis atrado
kalnų dviračių krosą, kuriuo galima užsiminėti bet
kokiu metų laiku. „Nuo dviračių plento lenktynių kalnų dviračių krosas skiriasi tuo, kad gali vykti bet kokiu oru – per lietų, per sniegą. Vienas važiavimo ratas tęsiasi iki trijų-šešių kilometrų, gali būti keli nulipimai, jeigu pasitaiko tavo kelyje kliūtis. Šis važiavimas labai patinka, ir tai jau darau savo malo-

numui, o ne dėl kažkokių olimpinių pasiekimų”, –
sako Juozas.

Nuosavas verslas susietas
su dviračiais
Velomanijos aistra nuvedė nelabai toli nuo dviračių sporto. Juozas seniai norėjo atidaryti nuosavą
dviračių parduotuvę, norėjo būti kažkuo naudingas
ir savo gimtajai Lietuvai. 2011 m. kartu su žmona jie
persikraustė gyventi į Čikagą. Nauja aplinka buvo
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kant atsakymų, koks turi būti profesionalo dviratis.
„Dviračių sportas turbūt labiausiai tobulėjantis iš kitų sporto šakų ir
nuo Lance Amstrong laikų labai pasikeitęs tiek Amerikoje, tiek Europoje.
Per pastaruosius du dešimtmečius dviračių gamybos technologijos
pažengė labai į priekį, ir kiekvienais
metais kažkas vis pasikeičia, atsiranda naujovių. Sportinius dviračius dabar gamina daug lengvesnius
ir tobulesnius. Metalo lydinio, geležinius, aliuminius, titaninius klasikiniai dviračių gamintojai keičia į
anglies pluošto karboninius. Ši medžiaga labai patvari ir kur kas lengvesnė, pačiame dviratyje, jo rėme galima daryti pakeitimus, kad jis būtų

Tobulėjančios technologijos –
pavojus sąžiningam sportui
Dopingo skandalus keičia technologiniai sukčiavimai. „Dviračių kroso
pasaulio čempionato dalyvės belgės
Femke van den Driesshe naudotame
dviratyje buvo rastas įtaisytas slaptas
variklis. Ekspertams net nekilo abejonių, kad tai buvo slaptas motoras, padėjęs skinti laurus nesąžiningu keliu.
Tai kol kas vienintelis toks nutikimas,
kai dviračių tobulėjimo technologijos
panaudojamos ne patiems kilniausiems
tikslams. Kaip jau minėjau, esu prižiūrėjęs Ramūno Navardausko dviratį.
Po finišo man buvo liepta jį pusiau išardyti, jis buvo nuosekliai tikrinamas
specialiais skaitytuvais, ipode’ais (vaizdo grotuvais). Panašios technologijos

Žiemą pedalus minti galima treniruoklių salėje.
pirmasis postūmis pradėti savo verslą.
„Pagalvojau, jeigu ne dabar, tai kada?
Sakiau, pabandysiu metus, jeigu neišeis, tada bent žinosiu, kad neišėjo. Nepradėjau nuo didelių dalykų, todėl nesėkmės atveju žinojau, kad tai nebūtų
buvę skausminga”, – prisimena savo
naujos veiklos pradžią trisdešimt trejų metų lietuvis.
„Illinois valstijoje neturėjau jokių kontaktų, nebuvau dirbęs su jokiais dviračių sporto klubais. Šoviau
nuo nulio tuo laiku, kai Amerikoje
dar nebuvo pasibaigusi ekonominė
krizė. Dabar, kai pasižiūriu atgal,
juokas ima. Tikrai tai nebuvo pats geriausias laikas daryti kažką naujo”,
– nenuvertindamas savo sportinės
rizikos savybių, teigia Juozas Martynaitis.
Čikagos mieste vos penkių pėdų
kambarėlis tapo verslia vieta, kurioje
vykdomi labai aukšto lygio sportinių
dviračių specialūs užsakymai. Pamažu Juozo Martynaičio veikla „Ultimate Pro Bikes” išsiplėtė.
Didesnėse patalpose jis atidarė
treniruoklių salę, kur žiemos metu
dviratininkai gali treniruotis ant stacionarių dviračių. Juozas pats veda treniruotes, teikia profesionalų lygio dviračių taisymo paslaugas, mezga ryšius su žinomais dviračių sporto klubais, su žmonėmis, kuriems dviračiai
yra kur kas daugiau nei laisvalaikio
praleidimas. Būtent šis patikimas Juo-

zo verslas prieš kelis metus atvedė jį į
Pasaulio plento dviračių čempionatą
Richmonde. Tąsyk Lietuvos dviračių
sporto federacijai talkino ne tik Amerikos lietuviai ir Lietuvos ambasada
JAV, bet rinktinei taip pat padėjo ir Juozas su savo tėvu Vytautu Martynaičiu.
„Teko padirbėti kaip dviračių mechanikui. Su tėčiu prižiūrėjome rinktinės
dviračius. Teko prižiūrėti ir kylančios dviračių sporto žvaigždės Ramūno Navardausko dviračio techninę
būklę. Labai džiaugiuosi, kad jis laimėjo pirmąjį svarbų medalį šiame pasaulio čempionate, vyrų grupinėse
lenktynėse. Buvo smagu būti su visa
Lietuvos rinktine ir tapti liudininku šio
gražaus laimėjimo”, – prisimena Juozas.

Švaistikliai, myniklio velenas,
centrinė ašis
Klausiu Juozo, ar bus tiesa, jeigu
parašysiu, kad jis dviratį gali surinkti dalimis arba surasti gedimą nė nemirktelėjęs. Kukliai atsako: „Tikiuosi,
nors niekas visko nežino iki galo, bet
neslėpsiu – apie dviračius žinau daug,
nes tuo domiuosi ir stengiuosi savo žinias nuolat išlaikyti tame pačiame lygyje”.
Švaistikliai, myniklio velenas ar
centrinė ašis pašaliečio ausiai – tai rebusiniai terminai, kurie nieko nesako,
o profesionalui tai raktiniai žodžiai ieš-

Čia vykdomi aukšto lygio sportinių dviračių užsakymai.
lengviau valdomas ir geriau juo važiuojama. Geležiniuose, aliuminiuose
dviračiuose tai padaryti kur kas sunkiau. Taip pat nuo elektroninių pavarų junginėjimo pamažu pereinama
prie „bluetooth” belaidžio ryšio gamybinės specifikacijos, kai bėgiai perjungiami ne nuo laido ar troso, o signalo pagalba”, – su neslepiamu užsidegimu apie naujausias pažangias dviračių gamybos technologijas pasakoja
profesionalus dviračių specialistas
Juozas Martynaitis.

egzistuoja, esu matęs internete, kaip slepiami tokie varikliukai, bet ar jie padeda, nežinau. Tarkime, tokių prestižinių lenktynių kaip „Tour de France”,
sportininkams tai tik papildomas krūvis dviračiui. Juk kiekvieną kartą bandai dviratį padaryti kuo lengvesnį, o panašūs įtaisai tik prideda svorio, todėl
abejoju, kad tuo profesionalūs sportininkai užsiimtų. Komandos, kurios
naudoja aukšto lygio technologijas, nemanau, kad tokiais būdais bando rizikuoti reputacija”, – sako Juozas.

Galvoje kirba nauja idėja

Juozas su savo tėvu, profesionaliu dviratininku Vytautu Martynaičiu.

J. Martynaitis vertina dviratininko Ramūno Navardausko
sportinius pasiekimus.

Ar užaugs jų šeimoje naujieji dviračių sporto fanai? Kol kas niekas nežino. Juozo dukrai ketveri, o sūnui
vos pusantrų metų. Kaip pats Juozas
sako, per jėgą jis nebando savo vaikams
brukti dviračių, elgiasi taip, kaip kadaise ir jo tėtis, kuris būdamas profesionalus dviratininkas, sūnaus nevertė rinktis būtent šią sporto šaką. Juozo žmona domisi dviračiais gal labiau,
nei bet kada, kai mindavo pedalus tik
laisvalaikiu lengviems pasivažinėjimams po parką. Dabar Juozas pastebi,
kad jo sutuoktinė vis dažniau renkasi
ilgesnes distancijas. „Iš tiesų mano
šeimoje tik aš su tėčiu žavimės šiuo
sportu. Mama šią mūsų veiklą palaikydavo, tačiau pati nevažinėdavo dviračiu. Sesuo visą gyvenimą žaidžia tenisą”, – sako Juozas Martynaitis.
Pabaigai prisipažįsta, kad tolyn į ateitį nemėgsta žvalgytis, tačiau neslepia,
kad jo galvoje kirba viena idėja. Juozas,
matydamas, kaip Amerikoje populiarėja
dviračių sportas, norėtų Čikagoje įsteigti profesionalią dviračių sporto mokyklą. Ką gi, dviračio išradinėti nereikia, jis seniai išrastas. Reikia šiek tiek
paspirties naujam sambūriui, o sportinio ryžto šiam vyrui tikrai pakaks.
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Stuburo ir SkauSmo liGoS

ChirurGai
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344
ViDauS liGoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

akiŲ liGoS
ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

beNDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

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

AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
auSŲ, NoSieS, GerklĖS liGoS
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

oDoS liGŲ SPeCialiStai
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

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

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDaS

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

www.draugofondas.org

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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DaNtŲ GYDYtoJai

Sudoku Nr. 117
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skaičiai
nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

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

Izzy’s Fire: Finding Humanity in the Holocaust
by Nancy Wright Beasley
Author presentations
nancy@nancywrightbeasley.com
1218 Traway Drive
N. Chesterfield, VA 23235-5557
Phone/Fax (804) 276-0716
See book trailer
www.nancywrightbeasley.com

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti
,,Draugą” internete be
jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys
turėtų parašyti apie tai
administracijai:
administracija@draugas.org

ISBN: 978-0-9861828-0-8 $19.95
E-ISBN: 978-0-9861828-1-5 $9.95
Available for Kindle & Nook &
on Amazon & Barnes & Noble

true StorY oF CatholiCS
SaViNG JeWS iN lithuaNia!

ir gauti ,,log in” bei
slaptažodį.

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

Advance translations, Inc.
Notarizuoti vertimai • įgaliojimai • migraciNių
formų pildymas • vertėjo paslaugos

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210b
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

S K E L B I M A I 773-585-9500
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Kunigas Vytas A. Memėnas:

,,Mano darbą vertins Dievas”
Tačiau parapijiečiai jau įvertino:
dvasininko vardu pavadinta miestelio gatvė

tarnavo klebonu Mokenos, IL Švč.
Mergelės Marijos parapijoje. 1978–
1990 m. jis buvo Jolieto Šv. Patriko katalikų parapijos klebonas, 1990–1999 m.
– Frankforto Šv. Antano katalikų parapijos klebonas. 1998 m. jis specialia
intencija savo parapijoje surinko per
17 tūkst. JAV dolerių ir paskyrė šias lėšas Lietuvos tikintiesiems remti.
Vytas A. Memėnas per savo kuni-

gavimą buvo paskirtas dekanu, ėjo
kunigų tarybos pirmininko pareigas.
Jis yra ir Lietuvos miesto Panevėžio
vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas emeritas (nuo 2005
m.). Kodėl šiame mieste? Panevėžio tikinčiųjų reikalams buvo nusiųsta nemažai pinigų, kuriuos Vytas A. Memėnas surinko iš Lietuvai aukojusių
amerikiečių.

Buvęs policijos kapelionas kun. Vytas A. Memėnas

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
š Anykščių kilęs ir Amerikoje gyvenantis kunigas 88-erių Vytas A.
Memėnas balandį atšventė 60-tąsias
savo kunigystės metines. Apie šią sukaktį ,,Draugo” redakcijai pranešė kunigo jaunesnioji sesuo Milda Memėnaitė.
,,Mano kunigystės jubiliejus jau atšvęstas, ta proga vyko šv. Mišios Shorewoodo, esančio netoli Jolieto IL,
miestelio bažnyčioje. Ten susirinko
daug žmonių. Ar teisingai gyvenau, ar
gerai dirbau – sprendžia Dievas. Man
jau 88-eri, džiaugiuosi sulaukęs tokio
amžiaus, ne kiekvienam Dievas leidžia
tiek gyventi”, – kalbėjo telefonu pakalbintas dvasininkas.
Tačiau apie kunigo darbą sprendžia ne tik Dievas, bet ir parapijiečiai.
Ne veltui Jolieto miestelyje, kur Vytas
A. Memėnas daug metų kunigavo, jo
vardu yra pavadinta gatvė. O Šv. Antano katalikų bažnyčioje (St. Anthony
Catholic Church), kur jis devynerius
metus dirbo, Memėno vardu vadinama
salė.
Puikiai lietuviškai kalbantis Vytas
A. Memėnas pridūrė, kad visą savo kunigystės laiką dirbo amerikietiškose
parapijose. Dar jam teko dirbti ir parapijoje, kur dauguma parapijiečių
yra italai, mat lietuvis kunigas puikiai
kalba itališkai. Į klausimą, kiek kalbų
moka, Vytas A. Memėnas vardija: lietuvių, anglų, italų, vokiečių. Priduria, kad ispaniškai supranta ir gali
skaityti.
Pokalbio metu paaiškėja, kad kunigas, nors ir prieš kurį laiką tapęs
emeritu, dar iki šių metų vasario dirbo kartu su policija ir teisėsaugos institucijomis. ,,Aš 44 metus buvau policijos kapelionas. Tai buvo sunkus, bet
reikalingas darbas. Turėjau policijos
radijo stotelę, todėl išgirdęs apie sunkią avariją ar kokį kitą nelaimingą įvykį, važiuodavau į to įvykio vietą. O kartais man skambindavo policijos pareigūnai ir patys iškviesdavo”, – prisimena Vytas A. Memėnas.

I

Kunigui dažniausiai tekdavo bendrauti su žmonėmis, kuriems reikėdavo pranešti apie jų artimuosius ištikusią nelaimę: avarijoje patirtą sunkią traumą ar net žūtį. Kaip priimdavo žmonės netikėtą kunigo pasirodymą
namuose? Ar jo pasakyti žodžiai padėdavo susitaikyti su tuo, kas įvyko?
,,Tai priklauso nuo žmonių. Jeigu
jie turi tikėjimą, tuomet girdi ir mano
žodžius. Tačiau netikinčius sunku būdavo paguosti. Pasitaikydavo ir tokių
atvejų, kad išgirdę apie nelaimę, manęs
net neįsileisdavo į namus. Tiesiog uždarydavo duris ir aš pasilikdavau lauke”, – prisiminė dvasininkas.
Į klausimą, kada pajuto pašaukimą
tapti dvasininku, Vytas A. Memėnas atsakė, kad tai įvyko palaipsniui. Tėvai
– Jurgis ir Rozalija Memėnai niekada
nelenkė sūnaus rinktis dvasininko kelią. ,,Kai traukėmės iš Lietuvos, man
buvo 15 metų, aš viską prisimenu”, –
sakė kunigas. Pasitraukęs su tėvais į
Vokietiją, jis mokėsi Gmiundo gimnazijoje, iki 1950 metų, kol šeima gavo leidimą atvykti į Ameriką, studijavo kolegijoje.
1950 metais atvykęs į JAV, su tėvais
ir sesute Milda apsigyveno Ilinojaus
valstijoje esančiame Cicero miestelyje.
Tais pačiais metais išvyko į Romą studijuoti Gregoriano universitete. Ten
įgijo teologijos bakalauro išsilavinimą
ir gavo filosofijos daktaro mokslinį
laipsnį. 1957 metais grįžo į Ameriką,
buvo paskirtas dirbti Jolieto vyskupijoje. 1957- 1967 metais – jau vikaras Elmhursto, Vestmonto ir Lockporto (IL) parapijose.
Nuo 1667 iki 1973 Vytas A. Memėnas – Gibsono miestelio Lurdo Dievo
Motinos parapijos, vėliau Melvino, IL,
Šv. Jurgio parapijos klebonas. Pastarojoje parapijoje jis pakeitė senąją,
1890 m. įrengtą sakyklą, nupirko bažnyčiai naujus baldus, iš naujo dekoravo jos interjerą. Lietuvio dvasininko
iniciatyva vėl atgaivinta parapijos taryba, įkurta vasaros mokykla ispaniškai kalbantiems vaikams.
1972–1978 m. Vytas A. Memėnas

Ilgametis policijos kapelionas kun. Vytas A. Memėnas sulaukė pareigūnų padėkos.
Will County archyvo nuotraukos

DRAUGAS
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lietuva – tai žmonių bendruomenė
Virtualioje platformoje tikimasi
suburti 4 mln. pasaulio lietuvių

Miršta lietuviški ąžuolai...
Netekome dar vieno ąžuolo

A†A
VYTAUTO PETRULIO
lietuvio, giliai įleidusio šaknis JAV, bet niekada neišdavusio, nepamiršusio Lietuvos, karštai rėmusio
lietuvybę visą savo prasmingą gyvenimą.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Tebūna Anapilyje Jam ramu ir gera ilsėtis.
JAV LB Pietvakarių Floridos lietuviai

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

BNS nuotr.
egužės 24 dieną oficialiai prasidėjo Lietuvos atkūrimo 100mečiui skirta iniciatyva „Lietuva 4.000.000”, kurios tikslas – sujungti pasaulio lietuvius į vieną virtualią bendruomenę. Tikimasi, kad
šis projektas taps atsvara negatyviam
viešajam pasakojimui, kad Lietuva
yra nykstanti tauta. Projektas pristatytas festivalyje LOGIN, jo globėja – prezidentė Dalia Grybauskaitė.
„4 milijonai yra svarbi emocinė
riba. Šis skaičius dar niekada nebuvo
prie Lietuvos vardo. Tačiau mes tikime,
kad ne mažiau tiek žmonių pasaulyje
laiko save lietuviais, jei mes atsisakysime Lietuvą laikyti vien teritorija, o
pirmiausiai ją matysime kaip žmonių
bendruomenę. Šiuolaikinės technologijos leidžia žmonėms burtis į bendruomenes nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos”, – sakė iniciatyvos vadovas Raimundas Daubaras.
Trinantis riboms tarp šalių ir vis
didėjant žmonių mobilumui, turi atsirasti įrankis ir erdvė, kur kiekvienas
lietuvis galėtų būti šios bendruomenės
dalyviu, nepriklausomai nuo savo buvimo vietos.
„Kalbame ne tik apie šiuolaikinius emigrantus, bet ir apie tuos, kurie
emigravo iš karto po Nepriklausomybės paskelbimo, tarpukario laikotarpiu
ar net prieš Pirmąjį pasaulinį karą, galbūt jų antrąsias puses ir jų vaikus, anūkus. Ne visi šie žmonės kalba lietuviškai, kai kurie net nebuvo Lietuvoje, tačiau, jei jie jaučiasi turintys lietuviškumą savyje, tai yra pakankamas pagrindas būti šios bendruomenės dalyviu. Neabejotinai šis projektas privers
mus persvarstyti ir sau atsakyti į klausimą – kas yra lietuvis, kokios savybės
mums būdingos, kur yra mūsų pasididžiavimo šaltinis? Gali būti, kad grius
daugybė mitų”, – sakė „Lietuva
4.000.000” bendrakūrėjas ir „ACC Distribution” vadovas Regimantas Buožius.
Organizatoriai tiki, kad emocine
paskata lietuviams jungtis į vieną platformą gali tapti šimtmečio „Tautiška
giesmė”, kuri bus giedama visame pasaulyje 2018-ųjų liepos 6 dieną.
„Mūsų patirtis rodo, kad tai yra
įvykis, kuris sutraukia daugiausiai
pasaulio lietuvių. Giedoti su tautiečiais
‘Tautišką giesmę’ liepos 6 dieną kartais
užsienio lietuviams tampa vienintele

G

vieša tautiškumo išraiška. Todėl mes
keliame tikslą, kad kiekvienas žmogus
pasaulyje, kuris jaučiasi lietuviu, būtų
pakviestas bendram šimtmečio himnui
ir savo patvirtinimą išreikštų pasižymėdami projekto platformoje”, – sakė
R. Daubaras, kuris taip pat yra iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį” vadovas.
Tam, kad atkurtos Lietuvos 100-mečio „Tautiškai giesmei” būtų pakviesti 4 milijonai žmonių, platformoje turėtų pasižymėti bent 1,2 milijonai lietuvių, gyvenančių užsienyje.
„Ši sistema neklausia, ar tu turi lietuvišką pasą, ar abu tavo tėvai lietuviai,
kaip gerai tu moki lietuvių kalbą. Asmeninė vieša deklaracija, kad aš esu
lietuvis, yra pakankamas pagrindas
būti šios virtualios bendruomenės nariu”, – sakė R. Buožius.
„Mes tikime, kad teritorinė Lietuva ir užsienio Lietuva nėra kažkokie atskiri vienetai, o ta pati viena Lietuva.
Sukūrę skaitmeninį bendravimo įrankį, kurį žmonės galėtų pritaikyti savo
praktiniams poreikiams, sudarysime
sąlygas glaudesniam jų bendradarbiavimui, o galiausiai – natūraliems
žmogiškiems ryšiams susikurti pačiu
plačiausiu mastu”, – pasakojo R. Daubaras.
Šiuo metu platformoje www.
4000000.lt sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuris kiekvienam atsiliepusiam lietuviui priskirs geografinę žymą
– taip pirmiausiai bus galima pamatyti,
kur ir kiek pasaulyje yra lietuvių. Planuojama, kad šių metų rudenį atsiras
galimybė lietuviams tarpusavyje bendrauti, kurti renginius ir pradėti tikrą
virtualią bendruomenę.
Lrt.lt

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

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
Ada E. Sutkuvienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą dosnią paramą.

Genovaitė Miglinienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuoširdus ačiū, kad
dosniai remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Viktoras Kuraitis, gyvenantis Mokena, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Rimvydas Liutkus, gyvenantis Webster, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą
lietuviško žodžio skambėjimą.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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■ Gegužės 29-oji, pirmadienis – Atminimo diena. Kaip ir kitos įstaigos, ,,Draugo”
redakcija tą dieną nedirbs. Kitas laikraščio
numeris išeis birželio 1 d., ketvirtadienį.

■ Birželio 9 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Anna Reich
fotografijų parodos atidarymas.

■ Mirusiųjų Atminimo dieną, gegužės
29-ąją, pirmadienį, kviečiame visus atvykti
į Šv. Kazimiero kapines, kur 10:30 val. r.
bus aukojamos šv. Mišios, prisimenant
amžinybėn iškeliavusius brangius artimuosius. Šv. Mišios bus aukojamos lauke
prie koplyčios. Giedos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos ir St. Mary Star of
the Sea bažnyčios choristai.

■ Literatūrinis salonas Pen Parentis pristato
lietuvių kilmės rašytoją Gint Aras (Karolį Žukauską). Susitikimas vyks birželio 13 d. 7
val. v. Andaz Wall Street (įėjimas iš viešbučio
vestibiulio), 75 Wall Street (ties Water), New
York, NY. Pasiteirauti tel. 212-501-2031
arba el. paštu: info@penparentis.org.

■ Kapų puošimo diena (Memorial Day) bus
minima gegužės 28 d., sekmadienį, 12 val.
Lietuvių tautinėse kapinėse. Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai, šauliai, skautai ir kitos organizacijos. Kviečiame
visus lietuvius ir jų draugus dalyvauti šiose
apeigose, pasivaikščioti po gražias lietuviškas kapines, aplankyti artimųjų, draugų
bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas. Kapinių adresas 8201 S. Kean Ave., Justice,
IL, tel. 708-458-0638, tinklalapis www.lithnatcemetery.com.

■ Birželio 15–18 d. New York City Center,
(131 West 55 Street, New York, NY
10019), vyks Maskvos Vachtangovo teatro gastrolės – bus vaidinamas Rimo Tumino režisuotas spektaklis „Dėdė Vania”.
Spektaklis rodomas Antono Čechovo festivalio „Vyšnių sodas” metu. Daugiau informacijos tel. 212-581-1212 arba el. paštu: citytix@nycitycenter.org.

■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius gegužės 31 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. visus kviečia į Pasaulio lietuvių centro
Lemonte skaityklą pasižiūrėti 1991 m. dokumentinio filmo ,,Graži Lietuva”. Jame su
Maironio poezijos ir patriotinių dainų palyda spalvingai pristatoma visa to meto atgimusi Lietuva.

■ Birželio 16 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500S. Pulaski Rd., Chicago, IL) dainuos operos solistė Miglė Žaliukaitė (mezzo soprano),
skambins Eglė Perkumaitė. Jų koncertiniame
repertuare išgirsite lietuviškas dainas ir arijas, kurių didžioji dalis buvo atrastos archyvuose, pirmą kartą įdainuotos ir išleistos šio dueto kompaktiniame albume ,,Forgotten Lithuanian Songs and Arias”. Girdėsite B. Dvariono, V. Klovos, M. Petrausko, V. Banaičio bei daugelio kitų kompozitorių kūrinius.

■ Birželio 4 d., sekmadienį, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinis suvažiavimas Pasaulio lietuvių centre Lemonte, ,,Egles Dance World” studijoje. 9 val. r. – šv.
Mišios Pal. J. Matulaičio misijoje. Registracija – 10 val. r., suvažiavimo pradžia –
10:30 val. r. Visi kviečiami dalyvauti.

■ Gedimino lituanistinė mokykla (116 N.
Lake St., Mundelein, IL 60060) ieško muzikos mokytojo/s darbui mokykloje šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Naujieji mokslo metai prasideda rugsėjo 9 d. Teirautis el. paštu: glm.ilinojus@gmail.com
arba tel. 847-630-0098..

GIEDRA J. MATAS, D.D.S., gyvenanti Independence,
OH ir REDA ARDYS, gyvenanti Stow, OH, tapo „Draugo” garbės prenumeratorėmis. Šias skaitytojas „Draugas” lankys dar vienerius metus. Nuoširdžiai dėkojame,
kad Jūs skaitote mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės prenumeratorėmis.

Neseniai mūsų redakciją pasiekė Filatelistų
draugijos ,,Lietuva” žurnalo 244 numeris. 46 psl.
metinis leidinys spausdinamas dviem kalbom –
anglų ir lietuvių. Gausiai iliustruotas. Leidinys
apima filateliją ir kitas kolekcionavimo temas. Redaktorius – Audrius Brazdeikis. Daugiau apie
draugijos veiklą galite sužinoti kreipdamiesi į jos
ilgametį pirmininką Joną Variakojį el. paštu: variakojis@sbcglobal

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org www.clcu.org

3 Year Term
2.00%
5 Year Term
2.25%
3 Year IRA Term 2.25%

Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

http://draugokalendorius.org

