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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 55 dienos

Ar gims nauja kultūrinė tradicija? 

Gegužės mėnuo – tai laikas, kai Maironio li-
tuanistinėje mokykloje  (MLM) jau daugelį metų
rengiami mokytojų pagerbimo pietūs. Ši tra-
dicija nebuvo pamiršta ir šiais metais. Praėjusį
šeštadienį, gegužės 11 d., mokyklos mokinių
tėvų komitetas visus mokyklos darbuotojus
pakvietė leistis į kelionę ir papietauti ne bet
kur, o pačiame Paryžiuje! 

Mokytojų pietūs  …Paryžiuje
Romantiško ir smagaus renginio dalyviai.                                                                                                                                    L. Smilgytės nuotr.

Klasika ir elegancija

Paryžius, maža juoda suknelė. Tokia buvo moky-
tojų padėkos pietų tema. „Praėjusiais metais mo-
kyklos darbuotojus nukėlėme į tarpukario Lie-

tuvą, kur karaliavo perlai ir blizgučiai, o šiemet pasi-
ūlėme Paryžiaus klasiką ir eleganciją. Negalime at-
sižiūrėti, kaip gražiai ir elegantiškai mūsų mokytojos
atrodo. Tikros paryžietės!”, – mokytojas gyrė tėvų ko-
miteto pirmininkė Erika Myrie.                         – 4 psl. 

LAIMA SMILGYTĖ

ARVYDAS RENECKIS

Balandžio 24–gegužės 3 dienomis Čikagoje ir Lemon-
te įvyko Lietuviškų dokumentinių filmų festivalis, kurio
metu net aštuoni iš Lietuvos atvykę kino kūrėjai (reži-
sieriai Audrius Stonys, Mindaugas Survila, Agnė Mar-
cinkevičiūtė, Andrius Lekavičius, Ramunė Rakauskai-
tė, Eimantas Belickas, Martina Jablonskytė ir prodiuserė
Teresa Rožanovska) žiūrovams pristatė naujausius
savo darbus: ,,Moteris ir ledynas”, ,,Sengirė”, ,,Iš kur tas
švytėjimas”, ,,Kelionės namo”, ,,Tumo kodeksas”, ,,Aš
priglau džiau prie žemės širdį”, ,,Lituanie, ma no laisve”,
,,Spec. Žvėrynas”. Pasak fes  tivalio rengėjos Audros Ja-
nuškienės šio festivalio idėja kilo visai spontaniškai, ne-
dideliame draugų ratelyje ir staiga visai netikėtai išsi-
rutuliojo į didžiulį ir sėkmingą visuomeninį renginį. 

– 3 psl. 
Audra Januškienė – Lietuviškų dokumentinių filmų festivalio
organizatorė.                                                               J. Kuprio nuotr.



KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Keliaujame toliau Velykiniu lai-
kotarpiu. Bažnyčia mums teikia labai
turtingų šio laikotarpio skaitinių. Gir-
dime apie pirmojo amžiaus bažnyčią ir
kaip apaštalai, Jėzui juos palikus, tvar-
kėsi ir priėmė jo paskutiniuosius žo-
džius: ,,Tad eikite ir padarykite mano
mokiniais visų tautų žmones, krikšty-
dami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios, mokydami laikytis
visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš
esu su jumis per visas dienas iki pa-
saulio pabaigos”. Pirmajame skaiti-
nyje girdime, kaip Paulius ir Barnabas
keliauja ir skleidžia Gerąją Naujieną.
Jie palaiko ir stiprina tas bendruome-
nes, kurios jau priėmė Jėzų savo Mesi-
jum, ir skatina juos toliau eiti tuo keliu,
nors kartais tas kelias būna nelengvas.
Jėzaus sekėjams jie primena – nors šie
sunkumai bus ir net būsite persekioja-
mi, laikykitės tikėjimo, nes jeigu turėsite
Jėzų savo širdyse, turėsite svarbiausią
dovaną: amžinąjį gyvenimą. Per Jį, su
Juo ir Jame viskas yra įveikiama ir įma-
noma.

Tuo pačiu mes girdime Jėzaus žo-
džius Evangelijoje apie Jo meilę ir kaip
mes turime mylėti vienas kitą, kaip Jis
mus mylėjo. Ir taip žmonės atpažins
mus, jie atpažins mus Jėzaus sekėjais
mūsų meilėje visiems. Tai yra esmė –
būti Jėzaus sekėju. 

Neseniai man buvo suteikta nuo-
stabi proga keliauti su grupe piligrimų
iš Palaimintojo Matulaičio misijos į
Šventąją Žemę. Mūsų grupėje buvo
piligrimų iš Čikagos, Toronto ir Seatt-
le. Nors kelis piligrimus iš misijos ir
lietuviškos veiklos pažinojau, su dau-
guma buvo pirma proga pabendrauti ir
pakeliauti. Buvau pakviestas būti šios
šventkelionės kapelionu, aukoti Mišias
šventose vietose ir dvasiškai lydėti
grupę. Mes keliavome susitikti su Jė-
zumi Jo gimtinėje. Mes keliavome Jį at-
rasti ir Jį atpažinti. 

Buvo nuostabi kelionė. Mes apke-
liavome visą Izraelį ir aplankėme Pa-
lestiną. Mes plaukėme Galilėjos ežeru,
mes stovėjome Jordano upėje, mes šo-
kome Galilėjos Kanoje, mes giedojome
Nazarete, mes plaukėme Negyvąja
jūra, mes klausėme Mišių šalia Jė-
zaus kapo ir nukryžiavimo vietos, mes
valgėme Petro žuvį, mes ėjome Kry-
žiaus kelią Jeruzalės gatvėmis, mes
matėme ir patyrėme nuostabių malo-
nių... ir tai tik mažas sąrašas to, ką mes
darėme ir matėme. O visose tose vie-
tose mes jautėme Jėzų šalia. Keliau-
dami skaitėme Šventojo Rašto ištrau-
kas ir prisilietėme prie akmenų, ant
kurių vaikščiojo Jėzus. Dažnai mąs-
čiau – ar galima būti arčiau Viešpaties?
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Mūsų gyvenimai – tai šventkelionė rasti Jį

Ar galiu patirti Jo artumą dar arčiau?
Naktimis dažnai prie taurelės vyno pi-
ligrimai susėsdavome ir prisiminda-
vome dieną, ir lyg padėkos malda kilo
link Viešpaties ausies. 

Visus tuos prisiminimus ir paty-
rimus įvardiju, nes visą kelionę laikau
savo širdyje... mes vykstame į šią ke-
lionę susitikti su Jėzumi ir Jį atrasti,
ir Jį atpažinti. BET turiu pripažinti,
kad nors tos aplankytos vietos labai
svarbios ir nuostabios, nors tie prisi-
minimai mane lydės visą gyvenimą,
nors piligriminė kelionė buvo nepa-
kartojama, nors jaučiau Jėzų labai
arti, nes buvome vietose, kur Jis buvo,
vaikščiojo, gydė, kentėjo ir prisikėlė, aš
labiausiai Jį atpažinau ir patyriau ne
tuose akmenyse, vietose ir patyri-

muose... Jį labiausiai atradau, patyriau
ir pajutau savo bendrakeleiviuose.
Mūsų grupė buvo nuostabi. Kaip mes
mylėjome vienas kitą. Naktimis atsi-
guldamas ir atlikdamas savo sąžinės
peržvalgą dažnai atpažindavau Dievo
veikimą ir artumą galvodamas apie pi-
ligrimę, kuri niekuomet nesitraukė
nuo blogai besijaučiančios savo ben-
drakeleivės... Mišių intencijos augo
prašant malonių vienas kitam bei
draugams ir šeimai, kurie liko na-
muose... kaip vienai piligrimei, kur tik
ėjom, ašaros byrėjo ir dėkingumas
plaukė iš jos širdies... kaip mes juokė-
mės... kaip mes meldėmės... kaip mes
vienas kitą palaikėme... kaip ėjome ir
išliejome savo širdis išpažintyje... kaip
mes džiaugėmės vienas kitu ir t.t. At-

radau Jėzų tame bendravime, tuose pi-
ligrimuose, toje meilėje. Ir kaip ta
meilė sklido mūsų būryje ir net veikė
mūsų gidą bei vairuotoją.

Tenai... piligrimų meilėje Viešpa-
čiui, Sakramentų malonėje ir kaip
mes mylėjome vienas kitą... Jėzus
tame buvo sutiktas, atpažintas ir pa-
tirtas...

Ši kelionė man priminė šiandienos
Evangeliją ir pirmąjį skaitinį. Kad
mes turime labiausiai mylėti vienas
kitą. Mes turime atiduoti savo širdis
meilėje vienas kitam ir visiems mūsų
broliams ir seserims. Mes turime my-
lėti vienas kitą savo veiksmuose, mal-
dose ir pasiaukojimuose. Mes net tu-
rime mylėti savo priešus ir tuo žmones,
su kuriais mes nesutariame. Mes tu-
rime mylėti ir toje meilėje mes Jį at-
rasime ir atpažinsime. Taip ir kiti Jį at-
ras ir atpažins. Tai darydami mes
skleisime Evangeliją. Mes savo veiks-
mais ir būdu skelbsime Gerąją Nau-
jieną visam pasauliui. Ir keisis nuo-
dėmės pilnas mūsų pasaulis... ir gėris
nugalės blogį... ir mirtis bus nugalėta
gyvenimu. Mes, kaip Paulius ir Bar-
nabas, turime skleisti Evangeliją, stip-
rinti vienas kitą tame tikėjime, ypač
kai nelengva, ir tai darydami mes my-
lėsime vienas kitą ir kiti atpažins mu-
myse, kad Jėzus iš tiesų yra tarp
mūsų. 

Mums nebūtina keliauti į Izraelį
išmokti šios labai svarbios pamokos,
kad sutiktume ir atrastume Jėzų. Iš tie-
sų, kaip Jis mums parodo ir byloja, jis
yra Sakramentuose ir mūsų meilėje
vienas kitam. Tad eikime ir Jį sutiki-
me savo gyvenimuose. O mūsų gyve-
nimai – tai šventkelionė rasti Jį. 

Galutiniai prezidento rinkimų
ir referendumų balsavimo rezultatai

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), gavusi likusius
paštu užsienyje balsavusių rinkėjų užpildytus rin-
kimų ir referendumų biuletenius, patvirtino Prezi-

dento rinkimų, vykusių referendumų dėl pilietybės iš-
saugojimo bei referendumo dėl Seimo narių skaičiaus ma-
žinimo balsavimo rezultatus.

Ekonomistas Gitanas Nausėda nuo pirmąją vietą už-
ėmusios Seimo narės Ingridos Šimonytės atsilieka 5 323
balsais.

Kaip patvirtino VRK, už konservatorių keltą kandi-
datę Ingridą Šimonytę balsavo 31,31 proc. rinkėjų, o už Gi-
tanas Nausėda surinko 30,94 proc. rinkėjų balsų. Užsienio
diplomatinėse atstovybėse rinkimų apylinkėse ir paštu
prezidentą rinko 52 370 užsienyje gyvenančių mūsų tau-
tiečių. Iš jų už I. Šimonytę savo balsus atidavė 26 451, o už
G. Nausėdą – 15 436 balsuotojų. 

„Du daugiausiai balsų surinkę kandidatai – I. Šimo-
nytė ir G. Nausėda (…) Siūloma pakartotinį balsavimą dėl
Prezidento rinkimų skelbti gegužės 26 dieną kartu su EP
rinkimais”, – teigė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė. 

Suskaičiavus visus balsus, paaiškėjo, kad referen-
dumas dėl pilietybės išsaugojimo įvyko, jame balsavo 53,16
proc. rinkėjų, tačiau įteisinti pilietybės išsaugojimą pri-
trūko balsų. Kitas referendumas dėl Seimo narių skaičiaus

mažinimo neįvyko, jame balsavo mažiau nei pusė balsa-
vimo teisę turinčių piliečių – 47,25 proc.

VRK duomenimis, gautais iš visų 1 972 apylinkių, už
tai, kad būtų išsaugota Lietuvos pilietybė tiems, kurie priė-
mė kitos šalies pilietybę, balsavo 72,35 proc. rinkėjų, „ne”
pasakė 25,53 proc. rinkėjų. 

Užsienio lietuviai apylinkėse ir paštu balsavo 51 901
rinkėjai. Iš jų 49 351 pasisakė ,,už” Lietuvos pilietybės iš-
sau gojimą, o 2 550 – ,,prieš”. 

Kitame referendume už tai, kad bū tų sumažintas Sei-
mo narių skaičius iki 121, pasisakė 73,77 proc. rinkėjų, „ne”
pasakė 23,06 proc. rinkėjų.

Kaip ELTA jau skelbė, kad referendumas dėl Seimo
narių skaičiaus sumažinimo pavyktų, rinkėjų aktyvumas
turi pasiekti 50 proc. visų rinkėjų, o klausimui pritarti –
daugiau negu pusė piliečių, apskritai dalyvavusių refe-
rendume.

Konstitucijos 12 straipsnio (pilietybės) pakeitimo
sąlygos yra itin griežtos – kad referendumas įvyktų, bal-
savime privalo dalyvauti 50 proc. visų rinkėjų. Norint pa-
keisti šį Konstitucijos straipsnį, 50 proc. visų rinkėjų turi
pritarti referendumo klausimui. Taigi, jei gu šiuo metu Lie-
tuvos valstybėje yra per 2,4 mln. į rinkėjų sąrašą įrašytų
piliečių, pilietybės išsaugojimo referendume turi balsuoti
mažiausiai 1,2 mln. visų balso teisę turinčių rinkėjų ir pa-
sisakyti „už”. 

Parengta pagal ELTA ir VRK inf. 

Izraelis – atradimas ir įkvėpimas keliautojams.                                   Organizatorių nuotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Ar gims nauja kultūrinė tradicija? 

Atkelta iš 1 psl.

Festivaliui pasibaigus, tikriausiai neliko nė vieno žiū-
rovo, kuris šios šventės sumanytojai nebūtų linkėjęs: iki kito
karto! Audra sutiko pasidalinti su mumis savo patirtimi ir
įsipareigojimais ateičiai, tačiau prieš kalbantis apie galimai
naują tradiciją, pirmiausiai pažvelkime į jos praeitį.

Lietuviškojo kino viešojo rodymo patirtis Jung-
tinėse Valstijose yra gana fragmentiška, nors
ji ir siekia dar nebylaus kinematografo (iki 1920

m.) laikus. Senuosiuose Amerikos lietuvių laikraš-
čiuose galime rasti skelbimų, kviečiančių pasižiūrėti
,,krutamųjų paveikslų iš senojo krajaus…”, šiandien
socialiniuose tinkluose bet kuris ieškantysis lengvai
suras kažkada be galo populiarius, daugelyje lietu-
viškų salių rodytus 1930–1940 metais sukurtus spal-
votus brolių Kazio ir Mečio Motuzų filmus apie
prieškarinę Lietuvą; 1978 m. International Historic
Films bendrovės įkūrėjas Petras Bernotas surengė
pirmąjį lietuviškų filmų festivalį Čikagoje, o vėliau
su tais filmais jis apkeliavo ir kitas lietuviškas ko-
lonijas; 1989-aisiais grupė Lietuvos dokumentininkų
(Henrikas Šablevičius, Edvardas Kundavičius ir šių
eilučių autorius) Ohio State University (Athens,
OH) kvietimu akademinei visuomenei pristatė gana
plačią tuometinę ir retrospektyvią lietuviškosios kino
dokumentikos programą; 2004–2005 metais tuo metu
Čikagoje veikusi Amerikos lietuvių televizija drau-
ge su Facets Cinemateque ir Lietuvos Respublikos ge-
neraliniu konsulatu Čikagoje pamečiui surengė net
du kino festivalius: ,,Traditions and Transitions”, ku-
rių metu buvo ištisą savaitę rodomi ir naujausi to
meto lietuviški vaidybiniai bei dokumentiniai filmai,
ir taip vadinamo lietuviškojo kino ,,aukso fondo” ret-
rospektyva bei žymaus lietuvių kilmės amerikie-
tiškojo kino avangardisto Jono Meko filmai. Šie fes-
tivaliai vyko šiaurinėje Čikagoje esančiame ,,Facets”
kino centre, kuris Amerikoje garsėja kaip nepri-
klausomo ir europietiško kino platintojas. Lietuviški
filmai tuomet sulaukė ne vien savo tautiečių, bet ir
amerikiečių žiūrovų bei žiniasklaidos dėmesio. Šių
lietuviškų kino savaičių  tradicija, deja, nutrūko po
to, kai Lietuvos atstovai buvo pakviesti kasmet pri-
statyti po vieną filmą į Čikagos Gene Siskel centre
rengiamą Europos Sąjungos šalių kino festivalį. 

Esame beveik tikri, kad šiose eilutėse suminė-
jome toli gražu ne visas kada nors beužsimezginė-
jusias ir užgesusias lietuviškojo kino rodymo pla-
čiajai amerikietiškajai visuomenei tradicijas. Šie-
metinis (po ilgos pertraukos) pirmasis Lietuviškų do-
kumentinių filmų festivalis Čikagoje daugelį žiūro-
vų nuteikė tikrai optimistiškai. 

Audra, kiek žinau, Lietuvių dokumentinių filmų festi-
valis Čikagoje buvo surengtas per rekordiškai trumpą lai-
ką. Apie jį nieko nežinojome tol, kol prieš porą gerų mė-

Kiekvieno filmo peržiūroje – pilna salė žiūrovų.                                                                                                                               Jono Kuprio nuotraukos

nesių Lietuvos kino ekranuose nepasirodė naujas režisie-
rės Ramunės Rakauskaitės filmas ,,Kelionės namo”. Jis pa-
sakoja, kaip Amerikos lietuviai sovietmečiu vykdavo į Lie-
tuvą, o dauguma filmo herojų yra būtent čikagiečiai.

R. Rakauskaitės filmų rodymus organizavau
ne vieną kartą. Jau daugiau nei 20 metų esame geros
draugės. Dar tebestudijuodama akademijoje ji buvo
atvykusi į Čikagą ir čia sukūrė pirmąjį savo doku-
mentinį filmą apie fotografą, dabar jau  a. a. Algi-
mantą Ke zį. Pernai rudenį Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, pristatėme prieš metus jos sukur-
tą dokumentinį filmą ,,Trys skrybėlės”, o šįmet, vos
tik jai pabaigus ,,Keliones namo”, sakau: Ramu ne, ro-
dom! Nors dar buvo neaišku, ka da tas filmas bus iš-
leistas plačiam rodymui. ,,Studio Nominum” pro-
diuseris Arūnas Matelis paprastai mano, kad pirmiau
filmą reikia pristatyti įvairiuose tarptautiniuose fes-
tivaliuose, kurių rengėjai dažniausiai kelia labai
griežtus reikalavimus dėl išankstinio filmo rodymo
vienoje ar kitoje šalyje. Šį kartą prodiuseris padarė
išimtį ir leido filmą parodyti Čikagos lietuviškajai
bendruomenei. Nuo šio filmo kilo visa festivalio idė-
ja, o jis tapo paskutiniu, kurį, tik gavę leidimą, ga-
lėjome įtraukti į programą.

Kaip pavyko suburti tokią nemažą autorių grupę? Juk
kiekvienas yra kuo nors užsiėmęs, nėra paprasta per trum-
pą laiką staiga viską mesti ir savaitei-kitai atsidurti už tūks-
tančių mylių? Galų gale, juk tai ir kanuoja… 

Iš pradžių planavome pasikviesti bent tris reži-
sierius: Audrių Stonį, Mindaugą Survilą ir Ramunę
Rakauskaitę. Kas maloniausia – visi jie iškart suti-
ko. Netrukus ėmėme planuoti programą. Aš tų filmų
nebuvau mačiusi, juk tai – naujausi darbai. Ramu-
nė padėjo, ji pasiūlė savo kolegų kūrinius. Vien iš šių
filmų jau susidarė nebloga programa. Netrukus pa-
aiškėjo, kad ir kiti autoriai norėtų atvykti, net ir savo
pačių lėšomis. Gavę pakvietimus, jie kreipėsi į Lie-
tuvos kino centrą, kuris sutiko finansiškai paremti
kelionę. Tokiu būdu visi autoriai atvyko ir galėjo fes-
tivalio žiūrovams patys pristatyti savo filmus. 

Lietuvos kino centras rūpinasi kino kultūros populia-
rinimu ir kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje. Nuo-
stabu, kad Lietuvos kino taryba, veikianti prie Lietuvos kul-
tūros ministerijos, pirmoji pripažino šį festivalį Čikagoje kaip
oficialų renginį. Atidarymo metu buvo malonu matyti Lie-
tuvos generalinį konsulą Čikagoje Mantvydą Bekešių, taip
pat ir vaizdo įrašą, kuriame Lietuvos kultūros ministras Min-
daugas Kvietkauskas sveikino festivalio dalyvius ir žiūro-
vus.

Visi, kurie kada nors bandė organizuoti įvairius
renginius, turbūt yra patyrę, ką reiškia tarsi į sieną
atsitrenkti į žmonių abejingumą – nors gali būti ku-
pinas geriausių ketinimų ir idėjų. Didžiausiai mano
nuostabai šįkart staiga pasijutau tarsi būčiau tik sa-
votišku laidininku: aplinkui visko tiek daug ir vis-
kas taip geranoriškai savaime vyksta, kad man be-
lieka tik eiti kartu ir dalyvauti, kai ką gal sutvarkyti,
sudėlioti į vietas... Viskas ėjosi tarsi malonus pava-
sario žiedų sprogimas. Sprogimas, kurio nereikia val-
dyti. Nuostabus jausmas. Už tai esu visiems be galo
dėkinga. Atrodo, kad padarėme tai, ko daugeliui tik-
rai norėjosi.

Didžioji festivalio filmų dalis buvo rodyta pa-
talpose, kurios yra labiau skirtos įvairiems po-
kyliams ar susirinkimams. Mes, Amerikos lie-
tuviai, deja, neturime nė vienos savo koncertinės
ar teatrinės salės. Kokios priežastys lėmė, kad ne-
buvo išsinuomotas kuris nors kino teatras?

Filmų rodymo vietų pasirinkimas buvo bene pati
sudėtingiausia rengimosi festivaliui dalis. Ilgokai ieš-
kojau kur nors patogioje vietoje esančios tinkamos
kino salės. Kalbėjausi su nedidelių kino teatrų Či-
kagoje ir priemiesčiuose vadovais ir savininkais. Vie-
no nedidelio kino teatro šeimininkai pasiūlė savo salę
išnuomoti už 20 tūkst. dolerių kiekvienam atskiram
seansui... Netrukus paaiškėjo, kad daugumoje kino
teatrų vienintelis nuomojimui skiriamas laikas yra
tik savaitgaliais nuo ankstaus ryto iki vidurdienio.
Jokių vakarinių ar popietinių seansų! Kas gi tau kel-
sis ankstų sekmadienio rytą, kad nueitų pasižiūrė-
ti kino dokumentikos? 

Nukelta į 15 psl.

A. Januškienė: ,,Viskas ėjosi tarsi malonus pavasario žie -
dų sprogimas.”
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Atkelta iš 1 psl.
Jai pritarė ir Maironio lituanisti-

nės mokyklos direktorė Goda Misiū-
nienė. „Juoda suknelė man kuklumo,
paprastumo, bet kartu ir elegancijos
simbolis. Pati nesu dar buvusi Pary-
žiuje, tad labai ačiū mokyklos mokinių
tėvų komitetui už šią nuostabią šven-
tę ir galimybę pajusti Paryžias dvasią”,
– sakė G. Misiūnienė.

Nuotaika išties buvo paryžietiška.
Skambėjo prancūziškos melodijos, tarp
šventės svečių  sukiojosi Paryžiaus
gatvės mimas, kurį vaidino buvusi
Kauno pantomimos teatro aktorė Skir-
mantė Uleckaitė, ir kvietė nusifotog-
rafuoti prie Eifelio bokšto. Mokytojos
mielai stojo įsiamžinti prie fotosienos
su garsiausiu Paryžiaus simboliu. 

Mokytojų pagerbimo šventę vedė
žavus, berete pasipuošęs prancūzas –
Saulius Kemeža. Pirmiausiai jis pa-
kvietė tėvų komiteto pirmininkę Eri-
ką Myrie, kuri dėkojo visam MLM ko-
lektyvui. Ypatingų sveikinimų sulau-
kė  darbuotojos, mokykloje išdirbu-
sioms  20 ir 10 metų. Tai mokytojos Lo-
reta Lagunavičienė (20 metų), Taiyda
Chiapetta (20 metų), administratorė
Aušra Vyšniauskienė (20 metų) bei
mokytojos padėjėja Sigita Jagelienė
(10 metų). Buvo pagerbtos ir ypač ini-
ciatyvios mokytojos: Sandra Gutara-
vičienė, Giedrė Savukynienė, Jurita Ta-
mošiūnienė ir Rasa Vydmantienė.

Mokytojų pietūs…  Paryžiuje

LEMONT, IL

Iš Paryžiaus grįžti nesinori!

Po sveikinimų šventės vedėjas su-
rengė viktoriną apie Prancūziją ir Pa-
ryžių. Tai buvo ne tik puiki proga pa-
sitikrinti savo žinias apie vieną iš pa-
saulio lankomiausių miestų, bet ir su-

žinoti kažką naujo. Kad ir tai, jog Pa-
ryžius kažkada priklausė romėnams ir
tada miesto pavadinimas buvo Lutetia.
Pati lankomiausia vieta Paryžiuje yra
Paryžiaus Disneyland, antroje vietoje
– Louvre, trečioji vieta pagal lankyto-
jų skaičių atitenka Eifelio bokštui

(Tour Eiffel). Trys populiariausios
sporto rūšys Prancūzijoje yra futbolas,
dviračių sportas ir regbis. Žavus pran-
cūzas kvietė spėti, kiek sūrio rūšių pa-

gaminama Prancūzijoje. Pasiro-
do net 1200 skirtingų rūšių sūrių.
O kiek sraigių per metus suvalgo
prancūzai? Net 30 milijonų tonų.
Nedaug kas žinojo, kad Prancū-
zijoje įmanoma susituokti su mi-
rusiuoju. Tereikia prezidento lei-
dimo ir įrodymo, kad mirusysis
norėjo vestuvių...

O koks Paryžius be madų?
Šventės dalyviams buvo išdalin-
ti skirtingi galvos aksesuarai ir
kiekvieno stalo paprašyta su-
kurti drabužių ansamblį bei jį
pristatyti. MLM darbuotojų iš-
radingumą įvertinti atvyko Pa-
ryžiaus madų namų atstovė Ma-
dame Rasa (dailininkė Rasa
Ibianskienė). Žiūrovai negailėjo
plojimų drabužių ansambliams,
kuriuos pristatė šiuolaikinis
prancūzas, Napoleonas su dama,

lietuvių kalbos mokytoja Paryžiuje,
cirko artistė ir kiti per kelias minutes
sukurti personažai.

„Neabejotinai Prancūzijos sostinė
yra mados, stiliaus ir elegancijos mies-
tas. Ir skleidžia tokį žavesį, kad iš Pa-
ryžiaus  nesinori  grįžti  namo”, – dė-
kodami už pietus kalbėjo šventės da-
lyviai.

Romantiškos fotografijos iš Paryžiaus – ir kas gali jomis suabejoti?
Laimos Smilgytės nuotraukos

Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas.  
Herkaus Milaševičiaus nuotr. 

Ameriką atvyko Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gin-
taras Grušas.  Šiandien, šeštadienį, gegužės 18 d., ar-
kivyskupas G. Grušas bus pagrindinis kalbėtojas Uni-

versity of St. Thomas mokslo užbaigimo iškilmėse. University
of St. Thomas yra katalikiškas universitetas Houstono mies-
te, Texas valstijoje. Jį įkūrė tėvai bazilijonai iš Toronto.  

Tą pačią dieną, šeštadienį, 5 val. p. p. arkivyskupas G. Gru-
šas atnašauja šv. Mišias St. Laurence katalikų bažnyčioje (3100
Sweetwater Boulevard, Sugar Land, Texas 77479). Po šv. Mi-
šių suplanuotas parapijiečių ir visų pageidaujančių susitiki-
mas ir pokalbis su arkivyskupu. St. Laurence bažnyčia yra ypa-
tinga tuo, kad joje yra Dievo Gailestingumo koplyčia, kurio-
je kasdien atnašaujamos šv. Mišios ir vyksta nuolatinė šv. Sak-
ramento adoracija. 

,,Draugo” inf.

Arkivyskupas 
G. Grušas atvyko 
į Houstoną

Šventės vedėjas – kaip tikras prancūzas. Žavi mokyklos administracijos darbuotojų akimirka po skėčiu –
prisiminimas apie vienai popietei sukurtą Paryžių.

Šventės dalyviai demonstruoja per kelias minutes sukurtus drabužių ansamblius.
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MARIJA REMIENĖ

Gegužės 9 d. Pasaulio lietuvių centre Le-
monte vyko Draugo fondo (DF) tarybos
posėdis. Susirinkime dalyvavo  Ramu-
nė Račkauskienė, dr. Algis Norvilas,
Leopoldas von Braun, Birutė Zalato-
rienė, Aušrelė Sakalaitė, taip pat ,,Drau-
go” direktorių tarybos pirmininkas ex
officio Vytas Stanevičius ir posėdį su-
šaukusi pirmininkė emeritė Marija Re-
mienė. Visi posėdžio dalyviai pritarė,
kad DF parama 110-ąjį gimtadienį švę-
siančiam ir keturias kartas atlaikiusiam
,,Draugui” labai reikalinga.

Posėdis pradėtas malda, kurią
vedė V. Stanevičius, prašydamas
Dievo Motinos Marijos užtarimo,

kad katalikiškas laikraštis toliau gy-
vuotų ir lankytų mūsų tautiečius. Nors
komunikacija yra ištobulėjusi, mo-
derni, internetas vis dar neužima po-
pierinio laikraščio vietos. Spausdintas
,,Draugas”, tiek dešimtmečių vienijęs
plačiai po pasaulį išsisklaidžiusius
tautiečius, ugdęs juose tėvynės meilę,
išeivijai dar yra labai reikalingas.

Lietuvių katalikų spaudos drau-
gija, kaip pelno nesiekanti organiza-
cija, visuomet rūpinasi finansais, kad
laiku būtų sumokėtos sąskaitos, kad
laikraščio tarnautojai laiku gautų al-
gas ir kad laiku išeitų laikraštis. Tačiau
nuolat didėjant pašto ir kitoms išlai-
doms, prieš ketvirtį amžiaus kun. Vik-
toro Rimšelio pasiūlyta idėja steigti
Draugo fondą pasiteisino su kaupu –
DF tapo svarbiu paramos šaltiniu
,,Draugo” laikraščiui. 

Kovo mėn. skelbtas 2019 m. DF
pavasario vajus susilaukė ir didesnių
aukų, tačiau tenka pabrėžti, kad į va-
jaus laiškus daugiausia atsiliepia se-
nieji Draugo fondo nariai. O nauji na-
riai Fondo gyvavimui yra labai svar-
būs, lygiai kaip svarbūs ,,Draugui”
prenumeratoriai. Kiekvienas atsilie-

Darbingas Draugo fondo tarybos posėdis
pimas į vajų rodo geranoriškas pa-
stangas palaikyti lietuvišką laikraštį. 

Posėdyje dalyvavęs ,,Draugo” di-
rektorių tarybos pirmininkas V. Sta-
nevičius pateikė ir ne visai malonių ži-
nių. Šiuo metu ,,Draugo” laikraštį pre-
numeruoja 1 235 skaitytojai. Anglišką
laidą ,,Draugas News” ir žurnalą ,,He-
ritage” prenumeruoja 1 935 skaitytojai.
DF šiais metais administracijos išlai-
das parėmė 20,000 dol., bet tos paramos
iki Naujųjų metų neužteks. Per visą DF
egzistavimo laikotarpį, iki šių metų ba-
landžio mėnesio pabaigos, per visą
fondo egzistavimo laikotarpį DF parė-
mė laikraščio leidybą 2,578,107 dol.
suma. Akivaizdu, kad norint užtik-
rinti laikraščio tęstinumą reikia ir
daugiau prenumeratorių, ir daugiau
DF narių.

Gegužės 22 d. savaitgalį vyko bal-
savimas Lietuvos prezidento rinki-
muose ir dėl Pilietybės referendumo.
Trečiabangiai tautiečiai juose balsavo
gausiai. Puiku, tai rodo, kad jie nori lik-
ti Lietuvos piliečiai. Jie dalyvauja Lie-
tuvių Bendruomenės veikloje, gaila
tik, kad dar per mažai jų skaito lietu-

višką laikraštį. Kadaise kiekviena emig-
racijos iš Lietuvos banga, pradėdama
savo gyvenimą išeivijoje, sukurdavo
savo periodinius leidinius. Jų, deja,
mažai belikę, bet „Draugas” vis dar
eina! ,,Drauge” spausdinamos žinios
nušviečia visą lietuviško gyvenimo pa-
noramą ir atspindi jo įvairumą.

DF tarybos posėdyje buvo nutarta
rudenį vėl skelbti vajų. Šiais metais su-
kanka 75 metai, kai įvyko didysis – is-
torinis dalies lietuvių tautos pasitrau-
 kimas iš savo tėvynės. Tuomet, artėjant
naujajai sovietų okupacijai, iš gimtinės
pasitraukė dar gana jauni mūsų tėvai su
šeimomis. Pasitraukė nepriklausomos
Lietuvos elito dalis, kurios dar buvo ne-
spėjęs likviduoti okupantas. Į šį ru-
dens vajų, tikimės, atsilieps tų tėvų
vaikai, gal ir vaikaičiai, tokiu būdu pa-
gerbdami jų gyvenimą pabėgėlių sto-
vyklose Vokietijoje, jų kelius ir pa-
stangas gelbėtis nuo komunistų, o vė-
liau iš komunizmo padėti vaduotis ir
Lietuvai. 

Ilgametis DF iždininkas Leopoldas
von Braun informavo apie fondo fi-
nansinę padėtį. Pavasario vajus DF

iž dą papildė 24, 927 dol., ,,Draugas
News” vajus – 3,560 dol. ,,Peoples Bank”
(jis perėmė ,,First Personal Bank” –
Red.) sąskaitoje yra 23,345.52 dol.; metų
pradžioje DF turėjo 683,879.47 dol.; ge-
gužės mėn. DF kapitalas siekė
707,224.99 dol. 

Draugo fondo išlaidas sudaro tik
vokų ir laiškų spausdinimas (215.00
dol.), pašto ženklai (siunčiant padėkas
aukotojams) – 105. dol. ir 20.00 dol. – pa-
rama administracijai. Visi laikraščio
direktoriai ir DF direktoriai negauna
jokio atlyginimo, dirba savanoriškai.

Nuoširdi padėka ypač priklauso
tiems 1235 ,,Draugo” skaitytojams, ku-
rie ne tik prenumeruoja laikraštį, bet
ir aukoja jo išlaikymui. Po iždininko
pranešimo paaiškėjo, kad ,,Draugas”
yra finansiškai sutvirtėjęs. Remdami
ir prenumeruodami istorinį laikraštį,
praturtiname save, nes turtingas tas,
kuris duoda ir duoda iš širdies. 

DF posėdžio nariai pasidžiaugė,
kad Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija atkreipė dėmesį į ilgametį ,,Drau-
go” leidėjų tarybos direktorių, žurna-
lo ,,Lituanian Heritage” redaktorių
dr. Joną Daugirdą ir  įteikė jam gar-
bingą apdovanojimą – ,,Lietuvos dip-
lomatijos žvaigždę”. 

Dr. J. Daugirdo pastangomis pra-
ėjusiais metais buvo suskaitmenintas
istorinis ,,Draugo” laikraštis, ir da-
bar jį skaityti internete gali kiekvienas
juo besidomintis. Dr. J. Daugirdas yra
ne tik aktyvus Lietuvių Bendruomenės
narys, jis aktyviai savanoriauja ir ki-
tose lietuviškose organizacijose. Kar-
tu su žmona gydytoja Ona Daugirdie-
ne jie užaugino ir išmokslino keturis
sūnus, kurie seka tėvų pėdomis ir dar-
buojasi lietuvių labui.

Susirinkusiesiems buvo praneš-
ta, kad į fondo tarybą sutiko įsijungti
dvi naujos narės – Marytė Utz ir Dei-
mantė Komskienė. DF posėdis buvo
baigtas malda ir padėka Viešpačiui,
kad dar yra tautiečių, kurie pasišven-
čia lietuviškam darbui. 

Pirmosios šv. Komunijos jaudulys 

Gegužės mėnesį mūsų bažnyčios pasipuošia baltai aprėdytų vaikų pulkeliais – Pir-
mosios komunijos metas. Gegužės 5-ąją Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kun.
Algiui Baniuliui aukojant šv. Mišias, pirmąją šv. komuniją priėmė net 25 vaikai. Šiai die-
nai juos kantriai ruošė ir dabar savo auklėtiniais džiaugėsi seselė Laimutė Kabišaity-
tė. Pilnoje tėvelių ir kitų artimųjų bažnyčioje vaikai pasižadėjo sekti Kristumi.

Ne mažiau šventiška minia gegužės 5-osios sekmadienį užtvindė ir Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kur kun. Jauniaus Kelpšo aukojamose Mišiose Pirmosios Ko-
munijos sakramentą priėmė Auksuolės Kišonaitės-Marciulevičienės paruošti auklėti-
niai. Iškilmėse dalyvavo ir tą dieną Čikagoje viešėjęs užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius. 

Nijolės Shuberg nuotr. Sandros Ščedrinos nuotr.

,,Draugo” redakcijoje (iš k.): M. Remienė su partizano  A. Ramanausko-Vanago anūke I.
Jancevičiene ir dukra A. Ramanauskaite-Skokauskiene.                              A. Kižytės nuotr.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gavęs naują žurnalo numerį probėgomis jį perverčiu,
o vėliau atidžiau skaitau. Pirmajame puslapyje esan-
čiame metrikos kampelyje būna išvardinti darbuo-
tojai, adresai ir t. t. Pačioje paskutinėje eilutėje skai-
tau, kad tiražas yra 4,000. Jau daug metų tiražas buvo
1,100 egz. Nebuvo klausimo, kad čia įsivėlė korektūros
klaidelė. Dėl visa ko nutariau susisiekti su redakto-
riumi Vytautu Raškausku. Jam rašiau, kad pra-
džiu gau pakilusiu tiražu, bet netikėjau ką matau. 

Kitą dieną gavau jo laišką su tokiu paaiškini-
mu: „Išties, papildomus 3,000 žurnalo eg-
zempliorius nupirko Telšių vyskupas Kęstu-

tis Kėvalas – visiems Telšių vyskupijos sutvirtina-
miesiems (…) Jo manymu, žurnalas bus puiki dovana
visiems vyskupijos jaunuoliams. Šiek tiek apie tai už-
siminiau žurnalo įvade”.

Kokia graži ir prasminga dovana! Reikia tikėtis,
kad bent dalis naujųjų skaitytojų žurnalą užsisakys.
Kiekviename numeryje yra ką įdomaus ir pra-
smingo paskaityti. Ką randame šiame numeryje?

Pirmuosius 10 puslapių puošia įdomus pasako-
jimas apie Justiną Juodišiūtę ir jos darbą Kauno mu-
ziejuje. Šis pasikalbėjimas yra apie Kauną, 2022-ai-

siais metais tapsiantį Europos kultūros sostine. Ki-
tuose 10 puslapių Laurynas Būda kalbina Motiejų
Krutulį apie pašvęstąjį gyvenimą.
Goda Kotryna Užpelkytė dalijasi
įvilktuvių džiaugsmu.

Toliau laukia pokalbis, kurį Ka-
rolina Sadauskaitė veda su Čekijos li-
tuanistams dėstančiu Vaidu Šefe-
riu. Martynas Darskus svarsto apie
dvigubą pilietybę. Savo straipsnį
jis baigia taip: „Manau, kad su-
prantamas yra šių žmonių noras ki-
toje šalyje turėti visas įmanomas
teises asmeninei gerovei užtikrin-
ti. Lygiai taip pat ir suprantamas jų
noras išlaikyti simbolinį ryšį su ša-
limi, kuri jų asmenybei padova-
nojo gražiausias jaunystės aki-
mirkas”.

Ir vėl pokalbis, kurį su Ingri-
da Vuosaityte veda Milda Ku-
kulskienė. Tema: kaip vaisingumo pažinimas pa-
deda išgyventi santuokinio gyvenimo grožį. Donatas
Puslys griebia baubą už ragų ir nagrinėja populiz-
mą. Goda Malinauskaitė grįžta į 1978 m., kai Lietu-
voje  penki kunigai įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti ka-

talikų komitetą. Prisimenant šio įvykio 40-ąsias
metines, pateikiami autentiški jos narių pasakojimai

apie sovietinę tikrovę. Ignas Kriaučiūnas
klausia ir atsako, ar ateitinin-
kiška mylėti gamtą.

Pagaliau prieiname arkiv.
Bruno Borte aiškinimą apie
Sutvirtinimo sakramentą. Šis
straipsnis, perspausdintas iš
„Saleziečių žinių”, atsako į klau-
simus – kas yra Sutvirtinimo
sakramentas? Kodėl svarbu pri-
imti Sutvirtinimo sakramentą?
Kur jis mus veda?  Nesistebė-
čiau, kad šį žurnalo numerį gavę
naujai priėmusieji Sutvirtinimo
sakramentą jaunuoliai nuo čia
žurnalą ir pradės skaityti. Pabai-
goje pateikiama keletas eilėraščių
iš rinkinio „Baltu keliu”. Tai au-
torės Stasės Dzenuškaitės septin-
toji knyga, kurioje autorė randa

naujų spalvų santykio raiškai su regimais ir nere-
gimais pasauliais. Dažnas jos eilėraštis – pokalbis su
širdimi – yra tiesiog Malda žengiant baltu keliu į am-
žinybę ir susitikimą su Viešpačiu. 

„Ateitis” nr. 3 – 4,000 egzempliorių!

GENOVAITĖ PUNDZIUVIENĖ
Papilės Simono Daukanto gimnazijos
Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, laiky-
damiesi daugiametės tradicijos, Motinos
dienos proga sveikino ne tik savo, bet ir
visos Papilės parapijos Motinas, Mo-
čiutes, Krikštamotes, kurios pirmąjį ge-
gužės sekmadienį dalyvavo šv. Mišiose. 

Jaunieji parapijiečiai ruošėsi šiai
šventei: savo rankomis padarė
apie 300 „saldžių” (nes žiedo vidu -

ryje buvo saldainis) įvairiaspalvių pa-
vasarinių pumpurų, sveikinimo atvi-
rukų su Dievo Motinos atvaizdu ir
vaikiškos dainelės „Tau, mano Ma-
myte” žodžiais, pasirūpino atnašomis.
Šv. Mišių metu tą dieną giedojo ir gro-

jo jungtinės jau-
nučių, mokslei-
vių, studentų ir
sendraugių atei-
tininkų pajėgos,
didžioji dalis ku-
rių iš didmies-
čių ar užsienio
lyg paukščiai
grįžo šiai šventei
į gimtuosius liz-

dus, pas Mamą. Aukas prie Viešpaties
altoriaus nešė Mamos, Močiutės, Krikš-
tamotės – kaip padėką Dievui už joms
dovanotą Motinystės dovaną. Šalia ėjo
ir dukros, anūkės, dėkodamos už jų Ma-
mas, Močiutes. Pasibaigus šv. Mišių au-
kai parapijos klebonas Rimvydas Ma-
rozas pakvietė visus susirinkusius pa-
rapijiečius neskubėti namo, o pasi-
klausyti ir pasižiūrėti ateitininkų svei-
kinimo šventinės programos. 

Po įžanginių globėjos žodžių, skir-
tų Dievo Motinai ir visoms žemiško-
sioms Jos dukroms, ateitininkės se-
sutės Austėja ir Viktorija Nociūtės
skyrė lyrišką dainą ne tik savo, bet vi-
soms Mamoms. Po to Papilės Šv. Juo-
zapo bažnyčioje skambėjo klasikiniai

kūriniai, kuriuos atliko akordeonistė
Viktorija su savo drauge smuikininke
Rūta iš Kauno, VDU Muzikos akade-
mijos. Instrumentinę sveikinimo prog-
ramą užbaigė kuopos jaunasis ateiti-
ninkas, Kauno Suzuki mokyklos smui-
kininkas Benediktas. Šventinio kon-
certo pabaigai išsirikiavo jungtinės
paskutinės dainelės „Tau, mano Ma-
myte” pajėgos: ateitininkai, kitas pa-
rapijos katalikiškasis jaunimas, netgi
atvykę svečiai iš kitų miestų sustojo, ir
visa gyvoji bažnyčia – juk kiekvienas
turime Mamą, davusią mums gyvybę,
kiekvienas norėjome tarti dainelės žo-
džius šalia esančiai ar jau iš amžinybės
į mus besišypsančiai Mamai. Be repe-
ticijos (o ar reikia jos, kai dainuoja šir-
dis) šiltai, jautriai, nuoširdžiai, su ran-
kos paspaudimu šalia esančiam ir ne-

tramdomai iš parapijiečių akių bė-
gant ašarai skambėjo bendra Papilės
parapijos bendruomenės daina. O po
jos po visą bažnyčią pasklido apie 300
spalvotų ir saldžių sveikinimo žiedų,
kurie greitai atrado prieglobstį kaž-
kurios Motinos rankose. Kokia gi šven-
tė be vaišių – jaunosios ateitininkės su
pintinėlėmis rankose išlydėjo namo
Mamas, jas vaišindamos saldžiais gry-
bukais. 

Kažkam  šią  dieną  gal  tai  ir bu-
vo vienintelis pasveikinimas, vienin-
telė dovana, vienintelis rankos pa-
spaudimas,  skirtas  jai – Motinai. Vi-
sai nedaug (tik noro, meilės, kūrybin-
gumo ir pagarbos) iš Papilės jaunųjų at-
eitininkų, – ir dovanota visa džiaugs-
minga šventė kiekvienai parapijos Mo-
tinai.  

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

Sekmadienį, birželio 2 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Ma-

tulaičio misijoje Lemonte. 
Po Mišių – iškilmingas posėdis

Pasaulio lietuvių centro Banių šeimos
salėje. Programoje – įžodžio apeigos,
ir sveikinimai.

Gegužinė
Ateitininkų namuose

12 val. p. p. (po Šeimos šventės)
adresu: 1380 Castlewood Dr., Lemont,
IL.

Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs
ir muzika, loterijos laimikiai, ąžuolų
pavėsis ir bendravimas su naujais bei
senais draugais.

Papilės ateitininkai
sveikino parapijos Mamas!

Mamos ir močiutės pasiruošusios aukų nešimui.

Kauno Suzuki mokyklos smuikininkas Benediktas ir jo smuikelis
sveikina Mamas. 
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Gegužės 11 dieną Lietuvos kariuome-
nė Kaune, Rotušės aikštėje iškilmingai
minėjo pirmosios priesaikos 100-metį.
Pirmoji vieša Lietuvos kariuomenės
priesaika buvo surengta būtent 1919 m.
gegužės 11 d., ir tai buvo svarbus ženk-
las, kad jauna Lietuvos valstybė turi
savo kariuomenę ir yra pasiryžusi gin-
ti savo laisvę bei nepriklausomybę.

Šventė prasidėjo Istorinės Lietu-
vos Prezidentūros kiemelyje, kur
kariai padėjo gėles prie 1918–

1940 metų  Lietuvos prezidentų Anta-
no Smetonos, Kazio Griniaus ir Alek-
sandro Stulginskio skulptūrų. Taip
pagerbti Prezidentai, nes jie buvo ir vy-
riausieji visų valstybės ginkluotųjų
pajėgų vadai.

Iškilmės Rotušės aikštėje prasi-
dėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kau-
no įgulos kapelionas majoras Tomas
Karklys, padedamas dar trijų kunigų.
Kapelionas pasveikino bei palaimino
visus susirinkusius šia ypatinga pro-
ga aikštėje.

Renginio metu buvo prisiminta
diena lygiai prieš šimtą metų, kai buvo
duota pirmoji priesaika. Tada  saulėtą
sekmadienį į Rotušės aikštę žmonės
pradėjo rinktis jau iš pat ryto, nes
kiekvienas norėjo gauti geresnę vietą.
To meto spaudoje aprašyta, kad žmonių
susirinko tiek daug, jog jie nugulė vi-
sus aikštės pakraščius, namų langus,
balkonus ir stogus. Prie Rotušės trijų
metrų aukštumoje buvo įtaisytas eg-
lėmis ir kilimais išpuoštas aukuras, o
aukštai bokšte plevėsavo tautinė vė-
liava.

Kariuomenės dalys į parado vietą
pradėjo rinktis apie dešimtą valandą.
Atžygiavo Karo mokykla, 2 pėstininkų
pulko dalis, Kauno batalionas, Kauno
komendantūra, artilerija. Visa anų
dienų mūsų kariuomenė iškilmėse da-
lyvauti negalėjo, nes 1 pėstininkų pul-
kas, 2 pėstininkų pulko dalis, husarų
pulkas, Vilniaus ir Panevėžio batalio-
nai kovėsi su priešais. Atvykusios į pa-
radą kariuomenės dalys išsirikiavo
Rotušės aikštėje iš visų keturių pusių.
Truputį vėliau atvyko vyriausybės na-
riai, aukštieji valdininkai, Anglijos,
Prancūzijos, Amerikos, Švedijos karo
atstovai ir daug vokiečių karininkų.

Šventąsias Mišias Kauno katedroje
laikė vyskupas Pranciškus Karevi-
čius, o aikštėje – Kauno įgulos kape-
lionas kun. Bronislovas Bumšas. Po pa-
maldų tada į aikštę atvyko visų gink-
luotų pajėgų viršininkas prezidentas
Antanas Smetona, lydimas ministro
pirmininko Mykolo Sleževičiaus, kraš-
to apsaugos ministro Antano Merkio ir
vyriausiojo kariuomenės vado gene-
rolo Silvestro Žukausko.

Pirmajai Lietuvos kariuomenės priesaikai – 100 metų

Lietuvos kariuomenės pirmos
priesaikos tekstas buvo toks: „Aš pri-
siekiu Aukščiausiam Viešpačiui Dievui
teisingai tarnauti Lietuvos kariuome-
nėje, būti ištikimam mūsų krašto Kons-
titucijai, klausyti savo vyresnybės,
griežtai jos įsakymus pildyti ir šventai
laikyti man įteiktą paslaptį. Prisiekiu
negailėdamas savo sveikatos, nei gy-
vybės, ligi paskutiniam kraujo lašui
ginti Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę, o taip pat mūsų žmones ir žemę
nuo užsienio ir vidaus priešų užpuoli-
mo ir nuo visų tų, kurie mūsų krašte
kels riaušių, ardys žmonių darbą, ra-
mumą ar kitaip skriaus žmones. Pri-
siekiu su priešu griežčiausiai kovoti,
neidamas į sutartis, pažintis ir šiaip su-
sižinojimą raštu ar žodžiu, visą ką
apie priešą sužinosiu ar išgirsiu, tuo-
jau savo vyriausybei pranešti. Kad šią
priesaiką darau tikra širdimi ir gryna
sąžine, iškeliu ranką prie Viešpaties
Dievo”.

Po pirmosios priesaikos to meto
spauda rašė, jog „pirmoji mūsų ka-
riuomenės priesaika ryškiai visiems
parodė, kad Lietuvos pastangos su-
kurti savo valstybę nėra tuščias žaislas,
kad Lietuva turi tvarkingą, narsią
ginkluotą pajėgą, kuri iškovos tautai
laisvę. Šis žymus mūsų kariuomenės
įvykis ilgai buvo minimas. Jis davė ko-
votojams naujų jėgų, o visuomenei pa-
sitikėjimo savimi ir mūsų tautos liki-
mu”.

Šį kartą iškilmėse dalyvavo įvairių
kariuomenės rūšių atstovai, Šaulių
sąjungos nariai, kadetai, taip pat sa-
vanoriai. Iškilmių metu 60 savanorių,
baigusių kovinio bazinio parengimo
kursą, aikštėje davė iškilmingą pries-
aiką ir kaip pakartojo prieš 100 metų
buvusį ypatingą įvykį.

Susirinkusius pasveikino Lietu-
vos krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis. Jis pabrėžė, kad Lie-
tuvos kariuomenės lygiai prieš 100
metų duota priesaika įrodė, jog Lietu-
va yra pasiruošusi ginti savo nepri-
klausomybę. 

Šventėje dalyvavo įvairios kariuomenės rūšys.  A. Vaškevičiaus nuotraukos

„Labai svarbu ir simboliška yra
tai, kad ir šiandien 60 savanorių čia
duos priesaiką ir įstos krašto apsaugos
pajėgas. Tai puikus įrodymas, kad
mūsų nepriklausomybė išlieka labai
svarbi, kad ją reikia saugoti ir būti pa-
sirengus, reikalui esant, ginti. Vien
praėjusiais metais savanorių pajėgas
papildė apie tūkstantis naujų asmenų,
jau penkeri metai iš eilės, kai šaukti-
niai kviečiami į armiją, beveik 95 pro-
centus iš jų sudaro savanoriai. 

Turime džiaugtis, kad jaunimas
supranta, kaip svarbu būti pasirengus
ginti tėvynę, ir tai ypač svarbu dabar,
kai situacija aplinkui nėra gera. Ne-
seniai lankiausi Ukrainoje, kuri tebe-
kovojo už teritorinį vientisumą, ir mes
negalime būti tai kovai abejingi”, –
sakė ministras, dėkodamas savano-
riams, ir jų tėvams, artimiesiems, kad
išauklėjo patriotiškai nusiteikusius
vaikus.    

Jaudinantis momentas buvo tada,
kai į Rotušės aikštę išėję 60 savanorių
priklaupė ant akmeninio grindinio ir
davė priesaiką tarnauti tėvynės labui.
Priesaikos tekstą perskaitė geriausiai
Bazinio kario savanorio įgūdžių 70-ąjį
kursą baigęs savanoris. Šie savanoriai
išsirikiavo Rotušės aikštėje lygiai taip,
kaip tai prieš 100 metų buvo padarę sa-

vanoriai, prieš išeidami į mūšį.
Susirinkusius sveikino ir Lietuvos

kariuomenės kūrėjų savanorių sąjun-
gos (LKKSS) Kauno apskrities sky-
riui vadovaujanti istorikė dr. Aušra Ju-
revičiūtė. Ji priminė, kokiomis sąly-
gomis prieš šimtmetį buvo duota pries-
aika – 1919 m. balandžio 27-ąją buvo
prasidėjusios kovos su bolševikais, o
gegužės 8 d. – su lenkais. Pirmoji Lie-
tuvos kariuomenės priesaika buvo vi-
suomenės labai laukiama. 

A. Jurevičiūtė sakė, kad nuo 1931
m. iki 1934 m. LKKSS šventė gegužės
11-ąją kaip savo metinę šventę, tačiau
Studentų atsargos karininkų korpo-
racijos ,,Ramovė” siūlymu 1935 m.
buvo nutarta rengti Kariuomenės ir vi-
suomenės šventę, ir LKKSS paaukojo
savo metinę šventę bendram reikalui. 

Lietuvos kariuomenė pirmąją
priesaiką po sovietų okupacijos metų
vėl davė 1990 m. lapkričio 23 d. 2009 m.
LKKSS drauge su Kauno įgula iškil-
mingai pažymėjo karių savanorių
priesaikos 90-metį. 

Aikštėje įspūdingą pasirodymą
pademonstravo Garbės sargybos kuo-
pos kariai, kurie iššovė tris salves.
Renginio metu grojo Lietuvos kari-
nių oro pajėgų orkestras, o vėliau visi
vaišinosi kareiviška koše ir arbata.

Savanoriai duoda priesaiką Tėvynei. Susirinkusieji vaišinosi kareiviška koše.

Taip atrodė priesaika lygiai prieš šimtą metų. 
Krašto apsaugos ministerijos archyvo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Siūlys mažinti pilietybės referendumo kartelę
Vilnius (ELTA) – Lietuvos valstie-

čių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas
Ramūnas Karbauskis teigia, kad Sei-
mas turėtų kreiptis į Konstitucinį Tei-
smą (KT), kad šis svarstytų Konstitu-
cijos 12 straipsnio dėl dvigubos pilie-
tybės balsavimo referendume kartelės
sumažinimo klausimą. Konstitucinės
teisės specialistas Vytautas Sinkevi-
čius teigia, kad kartelė yra pagrįsta, ir
abejoja, kad ji bus sumažinta.

Anot R. Karbauskio, referendume
balsavusių žmonių dauguma parodė,
kad Lietuvoje iš esmės yra pritariama
dvigubos pilietybės įteisinimui. Pasak
jo, tokiomis aplinkybėmis KT turėtų pa-
sisakyti dėl 12 straipsnio normos pa-
keitimo.

„Šioje situacijoje dabar galimas
sprendimas tik vienas – KT gali pasi-
sakyti dėl to straipsnio normos pakei-
timo. Akivaizdu, kad referendume pa-
gal dabartinę demografinę, emigracijos
situaciją niekada nebesurinksim to-
kio balsų skaičiaus. Dabar turėjome ak-

tyvius rinkimus, bet to neužteko. Čia KT
valia. Seimas turi priimti sprendimus,
kad KT galėtų svarstyti (kartelės su-
mažinimą)”, – sakė R. Karbauskis.

Konstitucinės teisės specialistas,
buvęs KT teisėjas, Mykolo Romerio
universiteto profesorius V. Sinkevičius
teigia, kad Konstitucijos 12 straipsnis
dėl pilietybės išsaugojimo turi aukštą
kartelę ne šiaip sau. Pasak jo, visas
Konstitucijos pirmas skirsnis turi iš-
skirtinę apsaugą, nes esą jame yra
įtvirtintos esminės nuostatos.

„Norint kreiptis į KT, reikia už-
ginčyti atitinkamą įstatymo normą. Ši
kartelė yra nustatyta referendumo įsta-
tyme. Jei Seimas nori kreiptis į KT, tu-
rėtų pakeisti referendumo įstatymą,
nustatyti mažesnę kartelę ir visas Sei-
mas gali priimti nutarimą kreiptis į KT,
prašydamas spręsti, ar nuostata, kuri
numato mažesnę kartelę, neprieš-ta-
rauja Konstitucijai.

Teisininkas pažymi, kad piktnau-
džiauti referendumų dažniu nereikėtų.

Klaipėdos teatre – garsūs kūrėjai 
Klaidėda (Vakarų ekspresas) –

Jau netrukus žiūrovai išvys Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro premjerą
– Wolfgang Amadeus Mozart dviejų
veiksmų komišką psichologinę operą
„Don Žuanas”. 

„Don Žuano” pastatymo uosta-
miestyje ėmėsi kūrėjų komanda: J.
Wallnig, J. Vaitkus, scenografas Gin-
taras Makarevičius, kostiumų daili-
ninkė Sandra Straukaitė, Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro vyriau-
siasis dirigentas Tomas Ambrozaitis. 

Lietuvos pajūryje šiuo metu vie-

šintis J. Wallnig – garsus austrų diri-
gentas ir didelis W. A. Mozart muzikos
gerbėjas. 1980 m. jis tapo „Mozarteum”
universiteto profesoriumi, o 2006 m.
Salzburge įkūrė Mozarto operų insti-
tutą (MOI), kuris iškovojo autoritetą
tarp pasaulio muzikų. 

„Don Žuaną” repetuoja gausus
jaunų ir pripažintų operos solistų bū-
rys. Pagrindinė Don Žuano partija pa-
tikėta Žygimantui Galiniui, Mindaugui
Rojui ir Steponui Zoniui, jo tarno Le-
porelo – Igoriui Bakanui, Egidijui
Dauskurdžiui ir Artūrui Kozlovskiui.

„Lietuvos rytą“ leis 3 kartus per savaitę 
Vilnius (BNS) – Vieną didžiausių

šalyje žiniasklaidos grupių valdanti
bendrovė „Lietuvos rytas” to paties pa-
vadinimo dienraštį nuo kitų metų pla-
nuoja leisti 3 kartus per savaitę – ant-

radieniais, ketvirtadieniais ir šešta-
dieniais.

Dabar „Lietuvos rytas” leidžia-
mas 5 kartus per savaitę, nuo antra-
dienio iki šeštadienio.

Pasirodė sugrįžusios meldinės nendrinukės
Klaipėda (15 min.lt) Gegužės pra-

džioje ornitologams pavyko sugauti į
pamarį grįžusių meldinių nendrinu-
kių, kurioms praėjusiais metais buvo
uždėti į kuprinėles panašūs prietaisai
– geolokatoriai. Juose sukaupta in-
formacija padės nustatyti, kur žiemo-
ja lietuviškos meldinės nendrinukės.
Ši informacija svarbi planuojant toli-
mesnius rūšies apsaugos veiksmus ir
vertinant populiacijos svyravimus Lie-
tuvoje. 

Ventės rago ornitologui Vytautui
Eigirdui pavyko pagauti jau šeštąją iš
Afrikos su geolokatoriumi grįžusią
nendrinukę ir prietaisą nuimti. „Ka-
dangi nendrinukė – labai mažas paukš-
tis. GPS siųstuvų, esamuoju laiku fik-
suojančių paukščio buvimo vietą, jai
uždėti negalima. Jie per sunkūs –
trukdytų paukščiui. Vokiečių specia-
liai pagaminti geolokatoriai, panašūs
į kuprinę, lengvučiai – sudaro vos 3
proc. nendrinukės masės, todėl pa-
ukščiai jaučiasi laisvai. Šie prietaisai
fiksuoja dienos šviesą, dėl to, norint su-
žinoti skridimo maršrutą, nuėmus
prietaisą sukauptus duomenis reikia
specialiai apdoroti. Tai ir darys vėliau
šią vasarą į Lietuvą atvykstantys mūsų
kolegos iš Vokietijos.” – pasakojo V. Ei-
girdas. 

Geolokatorių tyrimui vadovau-
jantis Tarptautinės meldinės nendri-
nukės apsaugos grupės pirmininkas,
daugiau nei 20 metų šios rūšies ap-
sauga besirūpinantis dr. Martin Flade
sako: „Šeši Lietuvoje sugauti paukščiai
– jau sėkmė. Tai – minimalus kiekis,
kurio tikėjomės, įvertinant, jog pana-
šių paukščių mirtingumas žiemojant
yra apie 40 proc. Bus nuostabu, jei per
ateinančius kelis mėnesis pamaryje su-
gausime 12 paukščių”.

Pernai geolokatoriai buvo uždė-
ti 60 meldinių nendrinukių, gyvenan-
čių trijose Lietuvos ir Baltarusijos te-
ritorijose. 

JAV evakuoja diplomatus iš Irako
Washingtonas (BNS) – JAV eva-

kuoja savo diplomatinius darbuoto-
jus iš Irako dėl betarpiškos grėsmės,
tiesiogiai susijusios su Iranu, nurodė
Valstybės departamento aukšto rango

pareigūnai.
Pasak pareigūnų, šią grėsmę kelia

irakiečių sukarintos grupės, vado-
vaujamos ir kontroliuojamos Irano
revoliucinės gvardijos korpuso.

V. Putino ir M. Pompeo derybos bevaisės
Sočis (ELTA) – JAV valstybės sek-

retoriaus Mike Pompeo baigė savo
pirmąjį darbo vizitą  Rusijoje. Gegužės
15 dieną Sočyje M. Pompeo vedė tris va-
landas trukusias derybas su Rusijos už-
sienio reikalų ministru Sergejumi
Lavrovu, o paskui JAV sekretorių priė-
mė prezidentas Vladimiras Putinas. Jų
pokalbis tęsėsi pusantros valandos.

V. Putinas ir M. Pompeo po dery-
bų su žurnalistais nebendravo.

V. Putinas ir M. Pompeo nagrinė-
jo tarptautinę problematiką, be kita ko
aptarė strateginio stabilumo klausi-
mus ir aktualias regionines problemas

– situaciją, susijusią su Sirija, Šiaurės
Korėja, Afganistanu, Libija, Iranu, Ve-
nesuela. 

D. Trump birželį lankysis Pietų Korėjoje
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump birželį lan-
kysis Pietų Korėjoje ir su šios šalies
prezidentu Moon Jae-in aptars pa-
stan gas įtikinti Pchenjaną atsisakyti
savo branduolinių ginklų arsenalo.

D. Trump į Pietų Korėją užsuks
per savo vizitą į netoliese esančią Ja-

poniją, kur birželio 28–29 dienomis
Osakos mieste vyks Didžiojo dvide-
šimtuko (G-20) viršūnių susitikimas.

Derybos su Pchenjanu yra vienas
svarbiausių D. Trump prioritetų. Ta-
čiau jo du susitikimai su Šiaurės Ko-
rėjos lyderiu Kim Jong Un nepadėjo pa-
siekti proveržio.

Uždraudė užsienietišką telekomunikacijų įrangą
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paskelbė na-
cionalinę nepaprastąją padėtį ir sau-
gumo sumetimais uždraudė šalies kom-
panijoms naudoti užsienietišką tele-
komunikacijų įrangą; šis žingsnis, at-
rodo, yra nukreiptas prieš Kinijos te-
lekomunikacijų milžinę „Huawei”.

Prezidento pasirašytas įsakas
draudžia įsigyti ar naudoti įrangą iš
kompanijų, keliančių „nepriimtiną ri-

ziką Jungtinių Valstijų nacionaliniam
saugumui arba Jungtinių Valstijų as-
menų saugumui”.

Baltieji rūmai nurodė, kad šiuo
įsaku nesitaikoma į jokią konkrečią
šalį ar kompaniją, tik į tas, kurias
kontroliuoja „užsienio priešas”. Vis
dėlto manoma, kad taip pasielgti Was-
hingtoną paskatino susirūpinimas dėl
galimos „Huawei” šnipinėjimo grės-
mės.

Euroskeptikai pasiryžę vėl atmesti „Brexito“ sutartį
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos ministrei pirmininkei The-
resa May ir per naują balsavimą par-
lamente dėl „Brexito” gresia stiprus
pasipriešinimas savose gretose.

Didelė dalis jos frakcijos „Brexito”
šalininkų ir per naują balsavimą par-
lamente, kuris numatytas birželio pra-
džioje, neparems su ES išsiderėtos iš-
stojimo sutarties. 

Th. May siekia, kad Bendruome-

nių Rūmai birželio pradžioje dar kar-
tą balsuotų dėl „Brexito” sutarties.
Jos „Brexito” sandorį parlamentarai
jau triskart atmetė. Jei susitarimas ne-
bus priimtas, šaliai gresia kietasis
„Brexitas”.

Remiantis dabartiniais planais,
Karalystė liks ES iki daugiausiai spa-
lio pabaigos. Todėl šalis dalyvaus ge-
gužės pabaigoje vyksiančiuose Euro-
pos Parlamento rinkimuose.

Austrija nesitrauks iš „Nord Stream 2“ projekto
Sočis (ELTA) – Austrija ir šalies

energetikos bendrovė OMV nepla-
nuoja pasitraukti iš „Nord Stream 2”
dujotiekio tiesimo projekto, pareiškė
su Vladimiru Putinu Sočyje susitikęs
Austrijos prezidentas Alexander Van
der Bellen.

V. Putinas pasveikino tokį A. Van
der Bellen pareiškimą ir tikino, kad
Austrija nėra pati didžiausia šalis, ta-
čiau apsiginti nuo Jungtinių Valstijų

spaudimo „Nord Stream 2” atžvilgiu
esą užtenka tik politinės valios.

1230 km ilgio dujotiekis „Nord
Stream 2” yra tiesiamas Baltijos jūra. 

Gegužės 14 dieną JAV Senatui
buvo pristatytas įstatymų projektas,
pagal kurį Europos šalių bendrovėms,
prisidedančioms prie kontraversiškai
vertinamo dujotiekio „Nord Stream 2”
tiesimo, galėtų būti taikomos JAV
sankcijos. 

Alabamoje – griežčiausias abortų draudimo įstatymas 
Montgomery (BNS) – Alabamos

senatas priėmė griežčiausią abortų
draudimo įstatymą Jungtinėse Vals-
tijose, uždrausdamas bet kokį nėštumo
nutraukimą ir numatydamas įkalini-
mą iki gyvos galvos gydytojams už to-
kios procedūros atlikimą.

Įstatymo tekste, Senato, kuriame
dominuoja respublikonai, nusiųsta-
me  gubernatorei Kay Ivey pasirašyti,
neminimos jokios išimtys išžaginimo
ar incesto atvejams.

Didžiausia žmogaus teisių gynimo
organizacija Jungtinėse Valstijose
ACLU pažadėjo pateikti ieškinį, kad
būtų blokuotas įstatymo įgyvendini-
mas.

Dabar, kai po prezidento Donald
Trump išrinkimo Teisme daugumą
sudaro konservatyvūs teisėjai, kai ku-
rie respublikonai nori, kad jis panai-
kintų svarbią 1973 metų bylos „Roe v.
Wade” nutartį, pripažinusią moterų
teisę į abortus.

V. Putino ir M. Pompeo susitikimas baigė-
si be rezultattų. AP News nuotr.

Meldinės nendrinukės pakeliui nepametė
kuprinėlių. 15 min.lt nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvių kilmės kovotojai amerikietei
Rose Namajunas nepavyko apginti la-
biausiai prestižinės pasaulio kovinio
sporto organizacijos UFC minimalaus
svorio kategorijos planetos čempionės
diržo. Brazilijoje gegužės 11 d. su-
rengtame „UFC 237” turnyre R. Na-
majunas pralaimėjo 27-erių metų bra-
zilei Jessica Andrade.

Pirmajame raunde R. Namaju-
nas buvo pranašesnė už savo
varžovę ir net buvo pasiuntusi

brazilę į nokdauną. Deja, antrajame
raunde J. Andrade atliko metimą ir R.
Namajunas skaudžiai krito žemyn
galva. Po kaklo traumos lietuvių kil-
mės kovotoja nebegalėjo tęsti kovos. 

Rose vadybininkas Brian Butler
patvirtino, kad Rose išvengė sužaloji-
mų ir į ligoninę vykti nereikėjo.

Tai buvo ketvirtoji R. Namaju-
nas nesėkmė MMA per 12 kovų. J.
Andrade sąskaitoje yra 20 pergalių ir
6 pralaimėjimai.

UFC čempionės diržą R. Namaju-
nas iškovojo 2017 m. lapkritį, kuomet
nugalėjo tituluotą lenkę Joann Jedr-
zejczyk. 2018 m. balandį atsakomojoje
akistatoje R. Namajunas dar kartą
įveikė Lenkijos kovotoją ir apgynė ti-
tulą.

R. Namajunas tėvai iš Lietuvos į
JAV išvyko 1991 metais. Ji anksčiau
prisipažino, kad stengiasi su sene-
liais ir tėvais kalbėti lietuviškai.

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje
(NBA) birželio 20 d. vyks naujokų birža,
kurioje savo pavardę tikisi išgirsti ir šeši
lietuviai. Visgi ESPN ekspertas Jonathan
Givony mano, kad vos du iš jų turi rea-
lių galimybių būti pasirinktiems NBA at-
stovų.

ESPNsudarė 60-ies potencia-
liai dar šiemet į NBA

pateksiančių žaidėjų sąrašą, kuriame
atsidūrė ir du lietuviai – Ignas Braz-
deikis ir Deividas Sirvydis.

Pastaruosius kelerius metus pa-
girtinai tiksliai naujokų biržos šauki-
mus atspėjantis J. Givony prognozuo-

ja, kad I. Barzdeikį 40-u šaukimu galėtų
pakviesti Sacramento „Kings”.

Tiesa, I. Brazdeikis turi Kanados,
o ne Lietuvos pilietybę. Be to, nepri-
imtas referendumas dėl dvigubos Lie-
tuvos pilietybės jo norą atstovauti Lie-
tuvai atitolino neribotam laikui.

Vilniaus „Ryto” talentui D. Sirvy-
džiui NBA specialistas prognozuoja
kiek žemesnį, 48-ą šaukimą, į kurį tei-
sės priklauso Los Angeles „Clippers”
komandai.

NBA naujokų biržoje paraiškas
taip pat pateikė Matas Jogėla, Arnas
Velička, Gytis Masiulis (visi – iš Kau-
no „Žalgirio”) ir Tadas Sedekerskis (Vi-
torijos „Baskonia”).

Vienas garsiausių JAV plaukimo tre-
nerių Dave Salo trumpoje savo žinutėje
apie galimą Lietuvos plaukimo žvaigž-
dės Rūtos Meilutytės diskvalifikaciją dėl
dopingo tikrinimo taisyklių pažeidi-
mo pažėrė gan netikėtų faktų: teigiama,
kad jis jau yra tik buvęs lietuvės treneris,
nes R. Meilutytė nutarė pasiimti „atos-
togas nuo plaukimo”.

Tinklalapio swimswam.com žur-
nalistas Braden Keiht susisiekė
dėl galimos dviejų ar vienerių

metų R. Meilutyės diskvalifikacijos
su ją Californijoje treniruojančiu „USC
Trojan Swim Club” vyriausiuoju tre-
neriu Dave Salo, kuris trumpai sudė-
liojo taškus dėl savo auklėtinės, kuri
pas jį treniravosi nuo praėjusių metų.

Kaip teigė žurnalistas po pokalbio
su plaukimo specialistu, 2012 metų
Londono olimpinė čempionė pasiėmė
„atostogų nuo plaukimo” po praėjusių
metų gruodį vykusio pasaulio plauki-
mo čempionato trumpajame take Ki-
nijoje ir po jo apskritai nesitreniravo.

R. Meilutytė Kinijoje pasidabino
sidabro medaliu 50 metrų krūtine nuo-
tolyje, tačiau 100 metrų plaukime ne-
pateko į finalą.

Maža to, JAV specialistas jau va-
dinamas tik buvusiu Lietuvos sporti-
ninkės treneriu.

D. Salo nusistebėjo, kad nė vienas
iš dopingo kontrolierių nebuvo pasi-
rodęs jo klube. „Kiek man žinoma, nė
vienas iš WADA ar USADA dopingo
kontrolierių nebuvo pasirodęs mūsų
klube mažiausiai šešis mėnesius. Ir
niekas per tą laiką neieškojo sporti-
ninkų dopingo testams”, – JAV ži-
niasklaidai sakė D. Salo.

Jis tikino, kad trys R. Meilutytės
praleisti dopingo paėmimo testai tik-
rai nesusiję su tuo, kad plaukikė var-
totų draudžiamus preparatus. Trene-
rio manymu, tai labiau susiję su kitais
aspektais: greičiausiai lietuvė siekia
padaryti rimtą pertrauką karjeroje
arba apskritai pasitraukti iš didžiojo
sporto.

R. Meilutytės žvaigždė sužibėjo
2012-aisiais, kai būdama vos 15 metų ji
iškovojo Londono olimpiados auksą 100
metrų nuotolyje krūtine. Ji tapo jau-

niausia olimpine čempione Lietuvos is-
torijoje ir buvo jauniausia olimpietė,
atstovavusi šalies rinktinei žaidynėse.

Kaip teigia swimswam, prieš me-
tus 22-ejų R. Meilutytė prisipažino ser-
ganti depresija, kurią sukėlė pastovus
spaudimas tęsti sportinę karjerą ir
siekti medalių ir po 2020 m. Tokijo
olimpiados.

Lietuvos plaukimo federacija pa-
tvirtino niūrias žinias – apmaudžiai
taisykles pažeidusi R. Meilutytė gali
sulaukti diskvalifikacijos. Tarptautinė
testavimo agentūra (ITA), ne varžybų
metų nepriklausomai vykdanti FINA
sportininkų dopingo kontrolę, grei-
čiausiai suspenduos R. Meilutytę dėl
trijų plaukikės pasiekiamumo taisyk-
lių pažeidimų per pastaruosius 12 mė-
nesių. Sportininkės dopingo kontro-
lieriai negalėjo surasti 2018-ųjų ba-
landžio 22 d., tų pačių metų rugpjūčio
19-ąją ir šių metų kovo 28-ąją.

Pati R. Meilutytė parašė pasiaiš-
kinimą Antidopingo agentūrai, ku-
riame prisiėmė kaltę dėl taisyklių pa-
žeidimo, tikindama, jog tai netyčinis el-
gesys, nesusijęs su dopingo vartojimu.
Tačiau tai jos neatleidžia nuo atsako-
mybės.

Išbraukta iš Lietuvos 
rinktinės sąrašų

Jau yra paskelbta galutinė Lietu-
vos plaukimo rinktinės sudėtis liepos
mėnesį Pietų Korėjoje vyksiančiam
pasaulio čempionatui. Lietuvos ko-
mandos sudėtyje nėra 2012 m. olimpi-
nės čempionės R. Meilutytės. Tai pir-
masis kartas per pastaruosius septy-
nerius metus, kai Lietuvos rinktinėje
svarbiausiuose turnyruose nėra gar-
siosios mūsų šalies plaukikės.

Čempionate varžysis aštuoni Lie-
tuvos plaukikai – Danas Rapšys, Si-
monas Bilis, Andrius Šidlauskas, Gied-
rius Titenis, Deividas Margevičius,
Tadas Duškinas, Ugnė Mažutaitytė ir
Kotryna Teterevkova. Taip pat lietuviai
varžysis ir dvejose estafetėse – vyrų
4x100 kompleksiniu būdu ir mišrioje
estafetėje 4x100 m kompleksiniu būdu.

Pasaulio plaukimo čempionatas
Pietų Korėjoje vyks liepos 21–28 die-
nomis.

Spėlionės: kvietimo į NBA 
sulauks du lietuviai

Šokiruojančios žinios 
apie R. Meilutytę 

R. Namajunas neapgynė 
UFC čempionės diržo

R. Meilutytės sportinė karjera pakibo ant plauko.

Abejonės dėl tolesnės karjeros

UFC čempionės vardo Rio de Ja-
neire neapgynusi R. Namajunas po pra-
laimėjimo J. Andrade miglotai kalbėjo
apie savo ateitį. Dar ringe duodama in-
terviu ji prisipažino, kad nuo jos pečių
nusirito milžiniška įtampa, vėliau R.
Namajunas užsiminė apie galimą kar-
jeros pabaigą. „Į šią kovą ėjau galvoda-
ma, kad tai gali būti paskutinis kartas,
kai tai darau. Bet pažiūrėsime”, – ESPN
sakė Rose. Paprašyta patikslinti, ar kal-
ba apie karjeros pabaigą, R. Namajunas
pridūrė: „Nežinau. Pamatysime”. 

Po skaudaus pralaimėjimo UFC ringe R.
Namajunas užsiminė apie galimą karjeros
pabaigą.

Prognozuojama, kad NBA naujokų biržoje stipriausios pasaulio krepšinio lygos klubai pa-
sirinks du lietuvius – I. Brazdeikį (k.) ir D. Sirvydį.



10 DRAUGAS2019 GEGUŽėS 18 d., ŠEŠTADIENIS

Raudonos spalvos mikrofoną su
užrašu LRT prieš savo akis šį
pavasarį išvydo ne vienas Či-

kagos lietuvis. Daugiau kaip savaitę
balandžio pabaigoje – gegužės pra-
džioje įvairiuose lietuviškuose židi-
niuose darbavosi jauni Lietuvos ra-
dijo ir televizijos žurnalistai – Rūta Ku-
petytė ir Edvardas Kubilius. Savo
klausytojams ir žiūrovams Lietuvoje
jie rengė reportažus apie Čikagoje gy-
venančius ir įvairiuose baruose be-
sidarbuojančius tautiečius. Rūtos Ku-
petytės ir Edvardo Kubiliaus paprašė-
me plačiau papasakoti ,,Draugo”
skaitytojams apie šio projekto tiks-
lus ir patirtus įspūdžius.

Edvardas: 2019-ieji yra paskelbti Pa-
saulio lietuvių metais, tad ta proga Lie-
tuvos radijas ir televizija nutarė labiau
pasidomėti išeivių iš Lietuvos gyveni-
mu. LRT jau siuntė žurnalistus į Len-
kiją, kur kolegos domėjosi Lenkijoje gy-
venančių lietuvių kasdienybe, antroji
mūsų kelionė buvo į Čikagą, kuri daž-
nai pavadinama antrąja Lietuva. LRT
žurnalistai dar planuoja lankytis Nor-
vegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airi-
joje – šalyse, kuriose lietuvių ben-
druomenės taip pat labai aktyvios.

Kaip ruošėtės šiam projektui, kaip pa-
sirinkote temas ir pašnekovus?

Rūta: Pasiruošimą galėčiau su-
skirstyti į kelias dalis. LRT RADIJAS
prieš maždaug septynerius metus ren-
gė dokumentinių pasakojimų ciklą
apie emigraciją. Tada man teko domė-
tis istoriniais emigracijos momentais:
bendrauti su Prezidentu Valdu Adam-
kumi, VDU lietuvių išeivijos instituto
direktoriumi prof. Egidijumi Alek-
sandravičiumi, įvairių kartų išeivijos
atstovais. Prieš metus porą mėnesių
praleidau Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centre Čikagoje. Per tuos mėnesius
galėjau susidaryti gana išsamų istori-
nį vaizdą apie Čikagos lietuvius, ap-
lankyti daugybę lietuvių institucijų ir
susipažinti su čia gyvenančiais lietu-
viais. Ši patirtis labai padėjo ruošian-
tis kelionei. 

Renkantis pašnekovus svarbiau-
sia buvo suvokti, kad reportažai skir-

ti Lietuvos auditorijai, o ne Čikagoje
gyvenantiems lietuviams. Čikagos lie-
tuviams atrodė svarbu, kad papasako-
tumėme apie kiekvieną čia veikiančią
instituciją, atvykusį svečią ar vykstantį
renginį. Lietuvos auditorijai įdomesnės
bendros tendencijos, pvz., kodėl žmonės
išvažiuoja iš Lietuvos, kuo skiriasi
gyvenimas čia ir Lietuvoje, koks san-
tykis su Lietuva ir mūsų, kaip žurna-
listų, tikslas – pabandyti tas tendenci-
jas atskleisti.

Mūsų kelionės laikas buvo ribotas,
todėl renkantis pašnekovus tikrai ne
paskutinį vaidmenį vaidino atstumai,
laikas, žmonių galimybės susitikti.
Užtat didžiąją laiko dalį praleidome Le-
monte, kur per trumpą laiką gali „pa-
gauti” maksimalų kiekį lietuvių. Kelias
dienas praleidome ir Čikagos centre,
kur gyvena lietuviai galbūt mažiau su-
siję su lietuvių bendruomene, tačiau
tikrai turintys ką papasakoti. Taip pat
stengėmės, kad istorijos nesikartotų,
pvz., jei pakalbėjome apie vieną litua-
nistinę mokyklą, kalbėti apie dar tris
prasmės nėra, nes visų veikimo prin-
cipas daugiau ar mažiau toks pat.

Ar daug ką teko koreguoti ir keisti jau
atvykus į Čikagą? Gal laukė kokie netikė-
tumai?

Edvardas: Sakyčiau, kad didžiau-
sias netikėtumas – Juritos ir Gied-
riaus Tamošiūnų šeima, pas kurią
mes buvome apsistoję kelias dienas, kol
susitikinėjome su pašnekovais Le-
monte. Jurita ir Giedrius Čikagoje gy-
vena 19 metų, čia jau gerai įsitvirtinę,
labai adekvačiai suvokia lietuvių gy-
venimą. Tai žmonės, kurie mumis ne
tik rūpinosi – kėlėsi anksčiau, kad pa-
gamintų pusryčius, ėjo miegoti vė-
liau, kad mes per radiją ir televiziją ga-
lėtume tiesiogiai pasijungti iš jų sve-
tainės, bet ir padėjo logistiškai, pagel-
bėjo ieškant labiau netikėtų istorijų bei
jų kampų.

Rūta: O šiaip mes su Edvardu įpras-
tai į tokias keliones leidžiamės supla-
navę tik dalį jos. Kadangi Čikaga – di-
delė, norėjome apsidrausti, tad su da-
limi pašnekovų susitikti buvome suta-
rę iš anksto. Tačiau mėgstame pasilik-
ti laiko bei erdvės improvizacijoms,
taigi dalis pašnekovų buvo ir nepla-

Tarsi veidrodyje

nuoti, kuo mes, beje, labai džiaugiamės.
Pvz., Pasaulio lietuvių centre dirbanti
siuvėja Milada Kunevičienė. Mes ėjome
pro šalį, užsukome pas ją į siuvyklą,
ėmėme ir pakalbinome. Arba, pvz., į
Lietuvos radijo rytinę laidą tiesiogiai
pakalbėjome iš „Kunigaikščių užei-
gos”, kurioje tuo metu koncertavo jums
labai gerai žinoma Rasa Zubreckaitė.
Kalbinome ją bei dar dvi moteris, vie-
na jų tą vakarą šventė savo gimtadienį.
Labai netikėtas susitikimas buvo ir
su Šv. Kazimiero seselių kongregacijos
sesele Regina Dubickaite. Šios kong-
regacijos atstovė Daina Čyvas, pama-
čiusi mus Marquette Parke, pakvietė
trumpam užsukti į kongregaciją, ten
sutikome be galo nuoširdžią seselę ir
mums net klausimų nekilo, kad ją pa-
kalbinti tiesiog būtina. Tai štai taip rin-
kome ir surinkome beveik 30 skirtingų
istorijų, kurias nuvežėme į Lietuvą.

Kas dar tapo jūsų reportažo herojais?
Edvardas: Herojai – patys įvairiau-

si. Nuo Jungtinių Valstijų prezidento
Donald Trumpo visuomeninio patarėjo

sveikatos klausimais Jono Prunskio iki
verslininkų, vilkikų vairuotojų ar
„Sielos” galerijos vadovės. Tai – ne tik
skirtingų profesijų, bet ir skirtingų
kartų žmonės. Mums tai svarbu, nes
tikslas yra auditorijai parodyti, kad Či-
kagoje gyvenantys lietuviai toli gražu
nėra atvykę vienu metu. Mūsų akira-
tyje būtinai turėjo atsidurti lietuviai,
kurie dar buvo maži ir su tėvais į JAV
pasitraukė per Antrąjį pasaulinį karą,
taip pat tie lietuviai, kurie jau gimė
Amerikoje, bei tie, kurie čia atvyko po
nepriklausomybės atkūrimo, vadina-
mieji trečiabangiai.

Rūta: Čia svarbu pabrėžti, kad tai,
kas įprasta bei suprantama Čikagos lie-
tuviams, nebūtinai aišku ir supranta-
ma Lietuvoje gyvenantiems žmonėms.
Mums dar prieš kelionę teko daug aiš-
kinti, kas yra dipukai ir kodėl jie taip
vadinami, taigi akivaizdu, kad turėjo-
me atlikti ir tam tikrą šviečiamąją
funkciją.

Edvardas: Reportažai – labai pa-
prasti. Jie apie žmones, jų atsiradimo

Pokalbis su ,,Alatėjos” vadove Audrone Sidaugiene.

Viena iš daugelio filmuotų interviu akimirkų.

Rūta ir Edvardas  su sesele Regina Dubickaite

Netikėtas pasikalbėjimas ,,Kunigaikščių užeigoje”. Centre R. Zubreckaitė, tą dieną dainavusi
draugės gimtadienyje.
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

JAV istorijas, jų kasdienybę – džiaugs-
mus ir vargus, bei santykį su Lietuva.
Žinoma, aplankėme ir Marquette Par-
ką, kad kartu su čia gyvenusiu Juozu
Polikaičiu galėtume auditorijai pri-
minti apie šį kadaise lietuvių gausiai
apgyvendintą rajoną, lankėmės ir sker-
dyklų teritorijose, apie kurias plačiau
papasakojo University of  Illinois Či-
kagoje profesorius Giedrius Subačius,
Pasaulio lietuvių centre, kuris yra tie-
siog milžiniškas ir akivaizdus lietuvių
veiklos židinys šiandien.

Iš jūsų apsilankymų, pokalbių, repor-
tažų – koks Čikagoje gyvenančių lietuvių
vaizdas ryškėja?

Rūta: Įdomiausia tai, kad visi iš-
važiavę iš Lietuvos išsivežė ir savo Lie-
tuvą – pradedant kalba, patiekalais,
baigiant suvokimu apie dabartinę Lie-
tuvos ekonomiką ar politiką. Turbūt
nenuostabu, kad tai labai jaučiama di-
pukų kartoje, kuri pasitraukė jau
prieš kelis dešimtmečius, tačiau įdo-
mu ir tai, kad tai matoma ir tarp žmo-
nių, pasitraukusių prieš keliolika
metų, pvz., gražiausios tos dainos,
kurios buvo populiarios Lietuvoje
jiems išvažiuojant. Identiteto prasme
unikaliausia atrodo dipukų vaikų kar-
ta, kuri gimė JAV ir dažnai Lietuvoje
yra buvusi vos vieną kartą arba išvis
nebuvusi – tai iš tikrųjų stebina. Ši
karta gyvena savo susikurtoje idea-
lioje, kultūrinėje Lietuvoje ir tai uni-
kalu, nors tuos žmones tikrai daž-
niau norėtųsi pamatyti realioje Lie-
tuvoje.

Dar vienas unikalus dalykas, kad
žmonės, kurie Lietuvoje niekada nesi-
domėjo lietuviškomis tradicijomis,
buvo toli nuo bažnyčios, – čia pradeda
ieškoti lietuviškumo. Matyt, taip ban-
doma kompensuoti namų ilgesį. Dar
reikia pasakyti, kad Lietuvoje kalbin-
ti žmones yra gerokai paprasčiau – jie
atviresni. Čia žmonės nemažai papa-
sakoja, kol išjungtas mikrofonas, tačiau
vos tik jis įjungiamas, atsiranda labai
didelis savisaugos instinktas pasako-
jant apie save, o dar labiau apie kitus
čia gyvenančius lietuvius.

Edvardas: O man pasirodė, kad Či-
kagos lietuviai nėra tokie vieningi,
kokie gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.
Visų tikslas kaip ir bendras – palaiky-
ti bei puoselėti lietuvybę, tačiau kartais
atrodo ne visai taip. Konkurencija, no-
ras bet kokia kaina būti dėmesio cent-
re – Čikagos lietuvių bendruomenėje
dar visai gajus. Net ir mes sulaukėme
kvietimų, kartais net agresyvokų ra-
ginimų būtinai apsilankyti vienoje ar
kitoje lietuvių organizacijoje. O kai pa-
sakydavome, kad negalime, nes kelio-
nė suplanuota ir tam nėra laiko, tie
žmonės tarsi supykdavo ant mūsų ir po
to viešai socialiniuose tinkluose men-
kino visą mūsų projekto idėją. Man as-
meniškai labai keistas tas noras būti-
nai būti pakalbintiems, ir tai yra skur-
dus žurnalistikos, kaip socialinio ins-
tituto, suvokimas. Vilniaus universitete
dėstau žurnalistikos studentams ir vi-
sada juos raginu bėgti nuo tų, kurie pa-
tys siūlosi būti pakalbinti, – tai ne
žurnalistika. Užsukti mes visada gali-
me, bet kas jeigu paaiškės, jog institu-
cija nykstanti, joje mažai lankytojų? Ar
kvietėjai bus patenkinti, jei tai papa-
sakosime?

Rūta: Ir vis dėto – tai, ką sukūrė lie-
tuviai Čikagoje (mastai, profesiona-
lumas) verčia aiktelėti.  

Kaip kūrėte savo reportažus? Patyrėme,
kad buvo ir tiesioginių transliacijų, ir įrašų...
Įdomi visa ta laidų ruošimo logistika.

Rūta: Dalis pašnekovų, mus sutikę,
labai nustebdavo, kad iš Lietuvos čia at-
vykome be jokios ypatingos didelės
technikos, o kalbame ir apie radiją, ir
apie televiziją, ir dar apie tinklalapį, so-
cialinius tinklus. Suprantame, kad kai
kuriems pašnekovams buvo sunku su-
vokti, ką ir kaip mes čia išvis darome,
bet spėjame, kad, pamačius rezultatą,
jiems pasidarė aiškiau. Iš tiesų tai
mes viską ir darėme išmaniaisiais te-
lefonais – rinkome medžiagą (filmavo-
me, fotografavome), ją perduodavome
į Lietuvą bei tiesiogiai per telefonus
kiekvieną dieną pasakojome per tele-
viziją ir radiją. Būtent mobilieji tele-
fonai mums padėjo LRT TELEVIZIJOS
naujienų laidoje „Panorama” parody-
ti ką tik atidengtą paminklą Adolfui Ra-
manauskui-Vanagui, tiesiogiai per ra-
diją kalbinti žmones, kuriuos netikėtai
sutikome „Kunigaikščių užeigoje”, tie-
siogiai transliuoti iš mus priėmusios
Tamošiūnų namų svetainės ar tiesiog
gatvės Čikagoje.

Edvardas: Taip, ir tokio pobūdžio
darbas vadinamas mobiliąja žurna-
listika, kuri pasaulyje vis labiau po-
puliarėja. Pagrindinis tokios žurna-
listikos tikslas – paprastumas ir ope-
ratyvumas. Pvz., jeigu mes esame Či-
kagoje ir domimės, kaip čia gyvena lie-
tuviai, vadinasi, kaip įmanoma labiau
realiuoju laiku ir turime tai pasakoti.
Negalime sau leisti tų istorijų „mari-
nuoti”, nes po to jos niekam nebebus
įdomios. Šiandien išmanieji telefonai
yra tokie geri, kad be jų daugiau nela-
bai ko ir reikia – imi telefoną ir užsiimi
žurnalistika. Ir apskritai šių dienų
žurnalistas vertingesnis tas, kuris vie-
nu metu moka dirbti kelioms medijoms
– ir radijuje, ir televizijoje, ir spaudo-
je.

Ar seniai dirbate kartu kaip komanda,
ką jau darėte, ką planuojate ateityje?

Rūta: Mes su Edvardu esame ben-
drakursiai – kartu studijavome žur-
nalistiką, dar bestudijuodami pradė-
jome dirbti LRT RADIJUJE, ir dirba-
me iki šiol jau beveik dešimtmetį. Ko
gero, didžiausias įgyvendintas pro-
jektas kartu buvo 2017 m. vasarą, kai su
tais plačiais išmaniaisiais telefonais
per dešimt dienų apkeliavome Lietuvą.
Tuomet Lietuva laukė nepriklauso-
mybės atkūrimo šimtmečio sukakties,
o mes tiesiog norėjome pasižiūrėti,
kaip žmonės gyvena, koks jiems tas
šimtmetis buvo ir ko tikisi iš naujojo
šimtmečio. Projektas buvo sėkmingas,
tad po gero pusmečio leidomės į dar
vieną tokią žurnalistinę kelionę aplink
Lietuvą. Na, o dabar tuo pačiu princi-
pu, tik jau gal kiek patobulėję, apsi-
lankėme ir Čikagoje.

Edvardas: Ką toliau planuojame?
Tikrai nežinome. Tiek tos dvi kelionės
aplink Lietuvą, tiek ir kelionė į Čika-
gą pasitaikė netikėtai, tad mes jau
nieko neplanuojame. Tiesiog ramiai
sau dirbsime, ir jei pasitaikys koks pa-

Jurita ir Giedrius Tamošiūnai (pora iš dešinės) rūpinosi Lietuvos žurnalistų viešnage Či-
kagoje.                                                                                                    Asmeninio albumo nuotraukos

našus projektas, matyt, maloniai vėl į
jį pulsime.

Viešėdami Čikagoje jūs daugiau nei sa-
vaitę kasdien pranešinėdavote per visas LRT
platformas – radiją, televiziją, tinklalapį, ,,Fa-
cebook”. Ar yra kokia galimybė pamatyti
jūsų reportažus tiems, kurie nematė jų tie-
siogiai?

Rūta: Tai buvo tik maža dalis mūsų
kelionės darbo. Per tą savaitę pririn-

kome beveik 30 lietuvių istorijų, kurios
viena po kitos nuskambės per radiją,
vaizdas ir tekstas atsiras tinklalapyje
LRT.LT, todėl visas jas bus galima bet
kada rasti. Tikimės, kad šios istorijos
auditorijai padės susidaryti tikslesnį
vaizdą apie Čikagos lietuvių gyveni-
mą.

Ačiū už įdomų pokalbį!
Kalbėjosi Ramunė Lapas
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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 
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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

STuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DanTŲ gyDyTojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

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. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

www.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
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Sudoku nr. 142
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

,,DRAUGO”
prenumeratoriai 

gali skaityti
,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti apie

tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

P E R K U
Lietuvių dailininkų

tapybą, grafiką, skulptūrą;
gintaro gabalus ir dirbinius,
senas knygas lietuvių kalba,

senas nuotraukas, dokumentus,
medalius, ženklelius, pašto
ženklus iš DP laikotarpio,

ir visa kita, kas liečia 
Lietuvos praeitį ir istoriją.

Susisiekit su Modestu Rimkumi:  
617-459-9952, email: 

modeboston@gmail.com

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais”

kurią šiemet išleido
Draugo fondas, galima

įsigyti ,,Draugo” knygyne, 

4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500
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RASA SĖJONAITĖ

Kai prieš kelis metus Lietuvoje, Pagėgių
savivaldybėje medžiotojas nušovė
kontrabandininkus persekiojusį Bar-
dinų užkardos kinologo Valdo Stanci-
ko belgų aviganį Ramzį, į Valstybės Sie-
nų apsaugos tarnybą  kreipėsi Nyder-
landuose gyvenanti Diana Svilpaite
Ev Kamphuis. Lietuvė išeivė sujaudin-
ta tragiškos Ramzio baigties, elitiniame
Nyderlandų veislyne nupirko belgų
aviganių veislės kalytę  Fun ir  atvežė  ją
Lietuvos pasieniečiams. Beje, iš to eli-
tinio veislyno šunis įsigyja ne tik Ny-
derlandų šalies, bet ir kitų valstybių tei-
sėsaugos bei kitų struktūrų atstovai.

KAIP ŠUO SU KATE

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

Garsiojo Ramzio pasekėja Fun
Anot Ričardo Diko,  Fun

yra iš tų keturkojų, kurie lėtai
bręsta ir turbūt todėl šiame
amžiaus tarpsnyje dar vis pa-
sireiškia jos toks nevaržo-
mas charakteris. Šioji belgų
aviganė be proto mėgsta šuo-
lius, o tai jauno šuniuko tvir-
tėjantiems sąnariams nelabai
sveika. Be to, per panašius siau-
tulius yra grėsmė ir susižaloti.
Todėl visų treniruočių metu,
pasienio kinologas, majoras Ri-
čardas Dikas atidžiai žiūri, kad nebū-
tų kur nors arti stalų, kopėčių ant ku-
rių energijos nevaldoma  Fun užlipu-
si su didžiausiu malonumu imtų nuo
jų aukštai šokinėti. 

,,Kinologijos centre būna daug
ekskursijų. Tada mūsų augintiniams
tenka pademonstruoti savo gebėjimus,
parodyti kaip jie treniruojami.  Fun
ypatingai mėgsta tas  trumpas links-
mas treniruotes prieš publiką. Neį-
manoma nepastebėti, kaip ji prie sve-
timų žmonių ima keistis. Šuo net spin-
duliuoja iš džiaugsmo. Aišku, man
kartais tai trukdo, bet laikui bėgant
teko  prie šio jos pomėgio priprasti.
Kiek besistengčiau ją sulaikyti, ži-
nau, kad ji vis tiek ištaikys momentą
ir ras būdų kaip ,,nusirauti” prie žmo-
nių, kad šie ja pasidžiaugtų. Ji visada
mielai leidžiasi paglostoma, o po to  at-
bėga ir toliau tęsia treniruotę”, – sako
majoras Ričardas Dikas. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais,
kai nevyksta treniruotės,  Fun ilsisi.
Jos šeimininkas savo namuose turi
katę, kuri ypatingai privengia ener-
gingos ir visada džiaugsmingos  Fun.
Ričardas pastebėjo, kai iš pasienio ki-
nologijos centro jie savaitgaliui par-
vyksta namo, katė nuo penktadienio iki
sekmadienio būna psislėpusi ir kojos
nekelia laukan. Ir taip jau dveji metai. 

Ričardo namuose gyvena keli tar-
nybiniai šunys, kurie šiuo metu jau
pensijoje. Su vienu  Fun  yra labai su-

Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos prie Lietuvos Respubli-
kos Vidaus reikalų ministerijos

Sienos kontrolės organizavimo valdy-
bos Kinologinės veiklos skyriaus vy-
riausiasis specialistas, majoras Ri-
čardas Dikas asmeniškai pats pasitiko
Dianą Svilpaitę oro uoste ir priėmė
gyvą dovaną. Taip vos kelių mėnesių
amžiaus kalytė  Fun atsidūrė Mickū-
nuose Valstybės sienų apsaugos tar-
nybos kinologijos centre. 

,,Tuo metu mano tarnybinis šuo
buvo išleistas į pensiją  ir jo vietą už-
ėmė  Fun”, – sako majoras Ričardas Di-
kas.

Iki rimtesnių specialiųjų užduočių
visi čia patekę šunys turi praeiti rim-
tus kinologų mokymus, ,,išklausyti”
tam tikrą pamokų skaičių, išlaikyti eg-

be galo sunku susikoncentruoti ir ra-
miai padaryti treniruotę. Tai šuo, su
kuriuo kiekvieną dieną prieš kiek-
vieną treniruotę turiu labai tiksliai nu-
spėti kas gali įvykti pratybų metu.
Sakyčiau, pirmiausiai tai didelis me-
nas sugebėti kuo ilgiau išlaikyti  Fun
dėmesį, kadangi  pamačiusi kitus šu-
nis ar žmonės,  būdama be pavadėlio,
ji  tiesiog nevaldomai raunasi ieškoti
pramogų”, –  juokiasi Ričardas, kuris
augindamas ir treniruodamas jau
penktą tarnybinį šunį prisipažįsta,
kad tokio augintinio dar neturėjo. 

Sako, vardas šuniui, kaip ir žmo-
gui, nulemia jo būdą. Gal todėl, kad
Fun olandiškai, kaip ir angliškai, reiš-
kia pramogą (nuo žodžio funny – ,,sma-
gus, juokingas”), kalytės  Fun elgesys
puikiai atspindi šią sąvoką. 

zaminus, testus ir tik tada pradėti
savo tarnybą. Dar Lietuvos patrio-
tams gedint Ramzio, kalytė  Fun jau
nuo dviejų mėnesių  buvo labai atsa-
kingai ir rimtai ruošiama tarnybai.
Kaip jai sekėsi tai padaryti, jau kita
kalba, bet tai ko ji pasiekė, jos šeimi-
ninkas Ričardas Dikas vardijo išdi-
džiai priskirdamas savo augintinei
nemenkus nuopelnus.  Fun šiuo laiku
jau yra išlaikiusi kvalifikacijos egza-
miną ir yra patrulinis šuo, gebantis at-
likti daiktų, žmonių paiešką. Jeigu
kalbėti apie paklusnumo testą, ku-
riuo nustatomas kaip šeimininkas gali
suvaldyti šunį,  Fun nevisada pavyks-
ta jį įveikti. Ir taip yra dėl  Fun labai
energingo ir aktyvaus būdo. 

,,Tai ypač hiperaktyvi kalytė. Jai

sidraugavusi. ,,Senas patinas yra  Fun
pats geriausias draugas, tik jis jau
sunkiai beatlaiko jos temperamentą. Po
tų eilinių savaitgalinių lakstymų ir žai-
dimų, mūsų senukas pensininkas į
voljerą grįžta jau šlubuodamas”, – pa-
stebi Ričardas. 

Fun neturi jokio agresyvumo
geno. Nėra noro kandžiotis arba šiep-
ti dantis, atvirkščiai – ji mėgsta mei-
lintis tiek prie žmonių, tiek prie kitų
šunų. ,,Man tai yra gerai, nes mes ruo-
šiame ją narkotikų paieškai ir jeigu šuo
būtų agresyvus, kiekvieną kartą būtų
baimė, kad nepadarytų kažko blogo su-
laikytam asmeniui. O dabar pažeidėją
ji turbūt mirtinai užlaižytų, bet tikrai
nekandžiotų”, – juokauja Ričardas.

Pasienio kinologas stebisi, kaip
Fun sugeba pravira burna užuosti ir la-
bai tiksliai nustatyti ieškomo objekto
vietą. ,,Iš mano turėtų šunų  Fun pir-
moji, kuri pravira burna sugeba atlikti
nuoseklią paiešką. Gal tai šeštas jaus-
mas, gal kažkoks kitas unikalus jos sen-
sorinis gebėjimas, bet, tikrai žinau, kad
paprastai šunys uosle ieškodami daikto,
tai daro, sučiaupę burną ir dirba tik no-
simi”, –  negailėdamas pagyrų savo au-
gintinei  Fun, sako Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos prie Lietuvos Respub-
likos Vidaus reikalų ministerijos Sienos
kontrolės organizavimo valdybos Ki-
nologinės veiklos skyriaus vyriausiasis
specialistas, majoras Ričardas Dikas.

Reta ramybės akimirka, kai galima energingą Fun nufotografuoti.

Fun prie paminklo Ramziui. Tai pirmasis toks paminklas Lietuvoje įamžinęs visų tarny-
binių šunų atminimą. Iki šiol niekas nefiksavo kiek  tarnybinių šunų žuvo ar buvo suža-
loti atliekant savo pareigą. 
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis draugas.org/mirties

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

ką „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

A † A
BRONĖ MALECKAS (STONKUS)

Mirė 2019 m. gegužės 15 d.
Gimė 1928 m. rugsėjo  8 d., Aleksandrovo kaime, Lietuvoje.
Gyveno Justice, IL.
Nuliūdę liko: dukros Gražina su vyru Raymond Swiatek, Re-

gina su vyru G. Joseph Žemaitis; anūkai Paul su žmona Kayla Že-
maitis, Adam Swiatek, Lauren su vyru Daniel Flores ir Peter su
žmona Elyse Swiatek;  mirusios serers Monikos Butkevičienės-
Venckus šeima; brolis Antanas Stonkus, sesuo Aurelija Šakinie-
nė, broliai Zenonas Stonkus, Jonas Stonkus ir Anicetas Stonkus;
daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Bronė buvo a. a. Vacio Malecko žmona.
A. a. Bronė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 19 d. nuo 3 val.

p. p. iki 8 val. v. Modell-Darien laidojimo namuose, 7710 S. Cass Ave.,
Darien, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 20 d. Iš laidojimo namų
9 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14915
E. 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos  šv. Mišios
už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero ka-
pinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti  American Cancer Society.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Modell-Darien,tel. 630-852-3595 arba
www.modelldarien.com

Atkelta iš 3 psl.

Ėmiau planuoti kiekvieno filmo
rodymą atskirai. Buvo tikrai aišku,
kad vizualumu išsiskiriančią ,,Sengi-
rę” tiesiog būtina parodyti specialiai
kinui skirtoje teatrinėje salėje. Kitus
teko paskirstyti pagal galimybes, lie-
tuvių žiūrovams patogiose vietose.
Per tiek laiko jau neblogai pažįstame
mūsų bendruomenę: vieni žmonės ne-
mėgsta važiuoti į vieną pusę, o kiti – į
kitą.  Tuo tarpu kino dokumentika yra
ganėtinai savitas žanras, jos žiūrovų
ratas paprastai nėra labai platus. Vis
dėlto norėjosi, kad kuo daugiau žmo-
nių galėtų pamatyti filmus ir pabend-
rauti su jų autoriais, nekalbant jau
apie materialinę viso renginio pusę –
kiek pavyks parduoti bilietų? 

Festivalis tikrai pavyko. Salės
buvo pilnos žiūrovų. Nelikus bilie-
tų į rež. R. Rakauskaitės filmą ,,Ke-
lionės namo”, žiūrovų pageidavimu
teko surengti net papildomą nakti-
nį seansą. Ar planuojate tokius fes-
tivalius rengti ir ateityje? 

Kitais metais po atvelykio Čika-
goje arba kuriame nors priemiestyje
tikrai įvyks antrasis Lietuviškų do-
kumentinių filmų festivalis. Visa sa-
vaitė ir vėl bus skirta lietuviškajai
kino dokumentikai. Iš anksto ieškosi-
me kino rodymui labiau pritaikytos sa-
lės su gera akustika ir kad žmonėms
nereikėtų žiūrėti į ekraną pro prieky-
je sėdinčiųjų pakaušius... 

Būsimasis festivalis gal nebus
toks gausus filmais. Šiemet galėjome
pasidžiaugti ivairių Lietuvos valstybės
100-ečio kultūrinių programų gausa.
Šalia jų ir kino filmų sukūrimui vals-
tybė skyrė papildomą finansavimą.
Matėme net tris dokumentinius filmus,
sukurtus istorine tematika. Kiekvieno
iš matytų filmų biudžetas siekia 100
tūkst. eurų ir daugiau. Ar kitąmet
bus tiek pat filmų – kol kas tikrai ne-
žinome. Galbūt programos pratęsi-

mui rodysime kurio nors režisieriaus
kūrybos retrospektyvą, gal būtų verta
paskatinti į festivalį su savo darbais įsi-
jungti ir lietuvių kilmės studentus, ku-
rie Amerikoje studijuoja kinematog-
rafiją ir kuria studentiškus filmukus.

Vykstant šiam festivaliui, sulau-
kėme kvietimų su filmų programa ap-
silankyti ir kituose JAV bei Kanados
miestuose. Visa tai iš anksto gerai su-
planavus, galima būtų įgyvendinti.

Lietuviškoji kino dokumentika, ypač pa-
gal jos ,,poetinės” mokyklos tradiciją sukurti
filmai pasaulinėje kinematografijos kultū-
roje yra tikrai išskirtiniai. Vargu ar būna to-
kie metai, kad kuris nors iš Lietuvos do-
kumentinio kino kūrėjų nepelnytų pagrin-
dinių apdovanojimų tarptautiniuose kino fes-
tivaliuose. Ar neketinate kito festivalio
metu į lietuviškąjį kiną atkreipti ir intelek-
tualiosios amerikiečių visuomenės dėmesio?

Labai norėčiau, kad tai įvyktų, gal
ir įvyks... Suprantu, kad norint tai pa-
siekti, reikia labai daug pastangų, čia
– didelis darbas, reikia ryšių. Tie da-
lykai nepasidaro iš karto. O kad būtų
verta ir kad tikrai nebūtų gėda tuos fil-
mus kiek įmanoma plačiau Ameriko-
je rodyti – tai nėra jokios abejonės.

Beveik visi kino festivaliai yra įsteigę
ir kokius nors prizus už geriausią arba kokį
nors ypatingą kūrinį. Ar negalvojate ir jūs
to padaryti?

Nespėjome įgyvendinti. Galvojo-
me  apie žiūrovų išrinktą filmą, bet ne-
spėjome pagaminti prizo.

O gal geriausia būtų – piniginis prizas?
Juk menininkai – visada alkani? O čia štai
– paskatinamasis Amerikos lietuvių žiūro-
vų prizas būsimojo filmo pradžiai...

Labai gera mintis! Taip besišne-
kant ir kyla idėjos. Kaip ir šis festiva-
lis... Be galo mieli žmonės, tie svečiai.
Man būtų tikrai sunku išrinkti, ku-
riam iš jų reikėtų skirti festivalio pri-
zą. Tegul kitąmet nuspręs žiūrovai. 

Dėkoju už pokalbį.

P.S. Iš Lietuvos pasiekė žinia, kad „Sengirės” autoriai kuria girių išsaugo-
jimo fondą, kuriam skirs net pusę visų Lietuvoje uždirbtų pinigų. Projektas bus
pristatytas lapkričio viduryje. 

,,Šis fondas bus atsakingas, ilgaamžis ir priklausys žmonėms. Fondui pri-
klausančiomis giriomis galės grožėtis kiekvienas, nepriklausomai nuo to, ar yra
prisidėjęs prie fondo veiklos, tačiau čia nebus galima kūrenti laužų, stovyklauti
ir svarbiausia – nebus galima išvežti tiek gyvos, tiek negyvos medienos. Nori-
me, kad nors labai nedideliuose lopinėliuose formuotųsi tikra sengirė su pa-
ukščiais, žvėrimis, vabalais, grybais ir retkarčiais užsklystančiais garbingais žmo-
nėmis. Tai bus lyg gelbėjimosi laivai daugeliui senųjų girių gyventojų”, – sako
,,Sengirės” autorius ir projekto sumanytojas Mindaugas Survila. 

A. Januškienė taip pat galvoja apie paramą šiam pilietiškam projektui. Nu-
matoma suruošti kino seansą lauke, kurio metu režisierius rodytų papildomą
medžiagą apie ,,Sengirės” kūrimą. Surinktos lėšos būtų skiriamos šiam fondui.
Norintys prisidėti prie renginio organizavimo kviečiami skambinti Audrai tel.
312-375-2728. Susipažinti su fondo kūrimo procesu galima: www.sengire.lt/fon-
das.

Ar gims nauja 
kultūrinė tradicija? 
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http://draugokalendorius.org
www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius  gegužės 22 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur matysite  LRT isto-
rinės serijos ,,Laisvės kaina. Disidentai"
penktąjį filmą.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Susitikime pa-
simelsti šioje gražioje lietuviškoje šventovėje.

Galima užprašyti šv. Mišias už mirusius gi-
minaičius ir draugus. Po pamaldų bus su-
rengtos vaišės Jaunimo centro kavinėje. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti. 

� Gegužės 19 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Banio šeimos salė-
je vyks JAV LB Lemonto apylinkės metinis-
ataskaitinis susirinkimas. Prašome gausiai da-
lyvauti.

The Lithuanian Trade Council is a non-profit organization located within

the Lithuanian Hall in Baltimore, Maryland. Our mission is to help

Lithuanian companies increase exports to the United States through

business to business relationships.

Visit www.LithuanianTradeCouncil.com 

to better understand the services we offer.

This includes:

Our Lithuanian Marketplace is an eCommerce platform for global

business to business trade. Companies can list their products for free.

For more information, please register as a supplier today to get started.

Bernard Gagnon, President, Tel +1 (410) 689-9599 
bgagnon@LithuanianTradeCouncil.com

Like us on Facebook

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

Visus maloniai kviečiame į šventines Mišias sekmadienį, birže-
lio 2 d., sekmadienį, 11 val. r., kuriose švęsime kun. Jauniaus
Kelpšo 25-ierų metų kunigystės jubiliejų. Po šv. Mišių parapijos
salėje – programa, sveikinimai, pietūs ir pabendravimas. Vietų
skaičius ribotas, tad prašome užsisakyti vietas iki gegužės 26 d.
skambinant Audrai tel. 773-776-4600.


