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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 48 dienos

„Noriu patirti paprastus dalykus”

Olimpinė čempionė Rūta Meilu ty tė nusprendė baigti profesio-

nalios sportininkės karjerą. 22-ejų kaunietė Lietuvai padovano-

jo įspūdingų aki mirkų. 2012 m. dar būdama 15-metė ji tapo olim-

pine čempione.

Apie tokį apsisprendimą sporti ninkė informavo Lietuvos plauki-

mo federaciją. „Noriu padėkoti Rūtai už milžinišką indėlį visos mūsų

bendruomenės vardu. Jos pasiekimai įkvėpė ne tik mus, bet ir visą

Lietuvą. Iškovotos pergalės tapo legendinė mis, o jos ryžtas ir atsi-

davimas šaliai tik dar kartą patvirtino, kad net ir būdami maži pasaulyje,

galime skinti didingas pergales. – 9 psl. 

Rūta Meilutytė
baigia plaukikės

karjerą

Netikėtai su plaukimu atsisveikinusi R. Meilutytė:
,,Esu pasiruošusi pradėti naują gyvenimo etapą.”

Vartant istorinius ,,Draugus”, supranti, kad iš 110-ties gegužės
mėnesių ir per juos išleistų daugiau nei 500 laikraščio numerių
įmanoma atrinkti tik atsitiktinius straipsnelius, galbūt pralei-

džiant kur kas svarbesnius. Tačiau mes siekiame, kad skaitydami
šį iš įvairių metų surankiotą istorinių ,,Draugų” gegužės mėnesio
puslapį, pirmiausiai nusišypsotumėte, gal susimąstytumėte apie
gyvenimo tėkmę ir patys panorėtumėte pasisvečiuoti internetinėje
,,Draugo” svetainėje, kur jūsų dėmesio laukia suskaitmenintas 110-
uosius metus einantis laikraštis. Sąžiningai perspėjame: paskirkite
tam laiko, nes atsidursite tarsi pasaulio, Lietuvos ir Amerikos is-
torinių įvykių, žmonių gyvenimų ir jausmų džiunglėse, kur už kiek-
vieno posūkio laukia įdomybė, žadinanti smalsumą eiti toliau. 

– 3 psl. 

Gegužės istorinis ,,Draugas” kviečia šypsotis
Paskutinį gegužės šeštadienį kviečiame ,,pa-
keliauti” po istorinius ,,Draugo” numerius.
Ką laikraštis savo skaitytojams pasakojo ge-
gužės mėnesiais? Lygiai prieš 82 metus, 1937-
ųjų gegužės 25-ąją, pirmajame ,,Draugo” pus-
lapyje spausdinama istorinė nuotrauka, kurioje
matyti, kaip minios žmonių Kaune pasitinka
Lietuvos krepšininkų komandą, tapusią Eu-
ropos čempione. Amerikoje gyvenantys lie-
tuviai visais laikais džiaugėsi savo tėvynės per-
galėmis, o nelaimės akimirką kaip galėdami jai
padėjo.



ARKIVYSKUPAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Lietuvoje katalikais save laiko apie 75
proc. žmonių; jei prie jų pri dė sime visus
krikščionis, tuomet tikin čiųjų į Kristų bū-
rys perkops 80 procentų. Šie skaičiai tu-
rėtų džiuginti, tačiau jie neatspindi
tikrovės, koks iš tikrųjų yra Jėzaus
draugų būrys. Per Krikštą mes tampa-
me formaliais Kris taus sekėjais, tačiau,
kol gyvena me žemėje, lieka pavojus
Krikšto įsipareigojimus užmiršti. 

Atsisveikindamas su savo moki-
 niais, Jėzus sakė: „Jei kas mane
myli, laikysis mano žodžio, ir

mano Tėvas jį mylės; mes pas jį atei-
sime ir apsigyvensime” (Jn 14, 23).
Mes niekuo met neži nosime, kiek yra
besilaikan čių Jėzaus žodžių, bet ne
tai svarbiau sia. Kur kas svarbiau ži-
noti, kiek mes patys esame ištikimi Jė-
zaus mokymui. 

Ką Jėzus kalbėjo apie Dievo kara-
lystę, ką laimino ir kokį kelią rodė, vi -
sa tai randame Evangelijoje. Terei-
 kia, kad Šventasis Raštas būtų mūsų
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Ištikimybė Dievo žodžiui
parankinė knyga, kurią dažnai at-
verstume ir kuri primintų Viešpaties
žo džius. Tik šitaip elgiantis mes gali-
me išlikti nuoseklūs krikščionys. Ką
my lime, apie tai mąstome ir kiekvieną
mylimo asmens žodį branginame.

Šeštąjį Velykų sekmadienį esame
kviečiami susiorientuoti, ar esame
nuoseklūs savo tikėjimo kelionėje, o gal
mūsų tikėjimo drabužis yra su siūtas iš
įvairiausių lopų – tiesų, kurių dalis yra
visiškai nekrikščioniškos. Tų tiesos
skiaučių mes prisirankiojame iš tele-
vizijos ir visokių mo kytojų, bandančių
įpiršti savo tiesas.

Baigiame užmiršti metą, kai apie
tikėjimą buvo sunku gauti išsamesnių
žinių; religinės knygos buvo di džiau-
sias deficitas, vaikų katechiza cija ir ti-
kėjimo sklaida už bažnyčios sienų už-
drausta. O dabar knygynų lentynos lūž-
ta nuo gerų ir labai gerų knygų apie
mūsų tikėjimą, veikia Katechumenato,
„Alfa” ir kitokie kur sai, suteikiantys
galimybę irtis į tikėjimo gelmę. Terei-
kia geros valios ir noro pažinti Tą, ku-
rio mokiniais vadinamės. Pati nelem-
čiausia klaida yra mąstyti, kad mes vis-
ką žinome, nors tos žinios dažnai yra
tikybos pirmamokslio lygio.

Atsisveikindamas su savo moki-
 niais, Jėzus sakė: „Globėjas – Šven toji
Dvasia išmokys jus visko ir viską pri-
mins, ką esu jums pasakęs” (Jn 14, 26).
Tai labai svarbi nuoroda. Per maža yra
skaityti Šventąjį Raštą ar pačias ge-
riausias knygas apie tikėji mą; reikia
Šventosios Dvasios pagalbos, kad tai,
ką skaitome, į ką gilinamės, ne tik ge-
rai suprastume, bet ir pamiltume. Šitos
Dievo pagalbos ieškome maldoje.

Turime kelis puikius periodinius
leidinius: „Magnificat” ir „Žodis tarp
mūsų”, kurie pritaikyti, kad kasdien
galėtume perskaityti mums skirtą Die-
vo žodį ir maldoje apsvarstyti, ko jis
mus moko. Šiuos leidinius galima  už-
siprenumeruoti, kad jie  reguliariai
lankytų mūsų namus ir gaivintų  dva-
sią.

Apaštalų darbų knyga pasakoja
apie kilusius nesutarimus tarp pir-
mųjų krikščionių: vieni mąstė, kad
krikščionys privalo laikytis Mozės
įstatymo, kiti tam prieštaravo. Siek da-
mi išspręsti ginčą, Antiochijos krikš-
 čionys siuntė pasiuntinius pas apaš-
talus išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų rei-
kėtų elgtis. Šitas pasakojimas yra svar-
bus, nes primena svarbią tiesą: nuo pa-

čių pirmųjų krikščionių bendruome-
nės – Bažnyčios – žingsnių pirmas ir
paskutinis žodis priklausydavo apaš-
talams, ypač jų vyriausiajam Petrui.
Neatsitiktinai po Prisikė limo ant Ge-
nezareto ežero kranto pa sirodęs Jėzus
net tris kartus paliepė Petrui: „Ganyk
mano avis!” 

Ištikimybė Jėzaus žodžiui reika-
 lauja ištikimybės ir Bažnyčios moky-
mui, nes jai yra palikta teisė aiškinti
ir skelbti Dievo žodį. Paklusdami Baž-
nyčios mokymui, mes paklustame pa-
čiam Jėzui.

2019-ieji paskelbti Pasaulio lietuvių
metais, jiems skiriama gausybė ren-
ginių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. 

Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje iki gegužės
31 d. vykstančioje parodoje „Lie-

tuvos valstybę kūrėme kartu: JAV
Lietuvių Bendruomenės veikla 1951–
2018 m.” atskleidžiama, kad Ameri-
kos lietuviai visada buvo ir yra glau-
džiais ryšiais susisieję su Lietuva ir
joje vykstančiu gyvenimu.

Lietuvių išeivija yra sudėtinė
Lietuvos istorijos dalis – net ir pali-
kę savo Tėvynę lietuviai dirbo ir dir-
ba jos labui. Tai labai akivaizdžiai liu-
dija vieninga kova už Lietuvos ne-
priklausomybę: įvairių šalpos fondų
kūrimas, finansinė parama, stiprus
propagandinis darbas, JAV ir Lietu-
vos politinių, ekonominių, kultūrinių
santykių užmezgimas bei stiprini-
mas. Vienas iš 1951 m. susikūrusios
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
uždavinių taip pat buvo kova už Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,
ši JAV lietuvius vienijanti organiza-
cija palaiko ryšius su Lietuva, ben-

,,Lietuvos valstybę kūrėme kartu”: paroda apie JAV LB
dradarbiauja su jos valstybinėmis
bei visuomeninėmis institucijo-
mis, prisideda prie Lietuvos var-
do garsinimo išeivijoje, padeda
Lietuvai megzti ir plėtoti ryšius
su JAV valdžios bei verslo atsto-
vais.

Pagrindinis JAV LB tikslas –
išlaikyti lietuviškumą ir jį per-
duoti ateities kartoms. JAV LB rū-
pinasi lietuvišku švietimu, kul-
tūrine, moksline, visuomenine,
socialine, ekonomine, religine,
sportine ir kitokia veikla, ben-
dradarbiauja su kitomis JAV lie-
tuviškomis organizacijomis, JAV
nevyriausybinėmis organizaci-
jomis bei valdžios institucijomis,
supažindina JAV visuomenę su
Lietuva. JAV LB   veikloje daly-
vauja lietuvių kilmės asmenys ir
jų ne lietuviai sutuoktiniai.

Ši paroda atspindi garbingą
JAV LB istoriją ir supažindina su
šiandienine išeivijos lietuvius
vienijančia organizacijos veikla.

Daugiau informacijos – so-
cialiniame tinkle „Facebook”.

M. Mažvydo bibliotekos inf.

Lietuvos valstybę kūrėme kartu:
JAV lietuvių bendruomenės veikla 1951–2018 m.

JAV lietuvių bendruomenės paroda
Gegužės 2–31 d.

Valstybingumo erdvė, II a.
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A N U O M E T  , , D R A U G E ”  R A Š Y TA

Redaktorė Virginija Petrauskienė

 

Gegužės istorinis ,,Draugas” kviečia šypsotis
1935 gegužės 27 d.1933 gegužės 25 d.

1946 gegužės 31 d.

1911 gegužės 11 d. 1946 gegužės 31 d. 1921 gegužės 25 d.

1917 gegužės 25 d. 1920 gegužės 29 d.
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ATLANTA, GA

PHILADELPHIA, PA

AMANDAS RAGAUSKAS

Trečiasis 2019 m. Formula Drift
(FD) čempionato etapas vyko ge-
gužės 10–11 d. rytinėje JAV pa-

krantėje – Atlantoje, Georgia valstijo-
je. Jau nuo pat varžybų pradžios orų
numatytojai žadėjo lietų. Penktadienį
treniruo čių metu ir prieš pat atkrin-
tamųjų var žybų pradžią švelnus lietu -
tis su šla pino varžybų trasos dangą. Pir-
 mie siems vairuotojams buvo leisti
ban domieji važiavimai, kad galėtų pri-
 sitaikyti prie slidžios dangos. Bet pa-
pūtus vėjeliui ir iš už debesų vis daž  -
niau pasirodant saulutei, trasa pra-
 džiūvo ir iki atkrentamųjų varžybų pa-
baigos smagiai dūmindami vai ruotojai
galėjo demonstruoti savo meistrišku-
mą ir šiuolaikinių šona sly džio auto-
mobilių galimybes. Neprofesionaliems
automechanikams net sunku įsivaiz-
duoti, kaip įmano ma tokius automo-
bilius paruošti var žyboms ir juos ap-
tarnauti varžybų metu. 

Prieš daug metų, gyvendamas Lie-
tuvoje, įsigijau savo pirmąjį automobilį
– ,,Moskvich 201”. Atsidary davau prie-
kinį dangtį ir viskas būdavo aišku: va-
riklis, akumuliatorius, ge neratorius,
vandens pompa, radiatorius... O kai pa-
sižiūri po šonaslydžio automobilių
dangčiais, tai per visokius elektronikos
,,makarajus” net variklio nesimato. 

Atsiprašau už lyrinius nukrypi-
 mus. Taigi, vairuotojai demonstravo

Kaip gimsta 
,,Karalių pasaka”
Iki 2020-aisiais Philadelphijoje vyksiančios XVI
Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės
liko tik kiek daugiau nei metai. Ryškėja šventės me-
niniai kontūrai, pasirinkta tema – ,,Karalių pasa-
ka”. Apie tai, kaip ruošiamasi 2020-ųjų lietuvių tau-
tinių šokių šventei, su jos meno vadovu Gintaru Grin-
kevičiumi kalbasi šventės viešųjų ryšių atstovė Lai-
ma Liutikienė.

Kaip gimė idėja pasirinkti Čiurlionio ,,Karalių pasaką”
šventės tema?

Ankstesniųjų šokių švenčių reginiai buvo ku-
riami remiantis lietuvių tautos papročiais. Praeita
šventė išsiskyrė tuo, kad jos tema sukosi aplink ke-
leivį, išeivį iš gimtosios Lietuvos, įpinant Bernardo
Brazdžionio poeziją. Mūsų tautosaka, pasakos, le-
gendos taip pat yra didelė ir neatsiejama lietuvių tau-

tos paveldo dalis. Šis žanras niekada nebuvo nau-
dojamas kaip pagalbinė priemonė kuriant šokių šven-
tę. Tad nusprendėme pasekti Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio ,,Karalių pasaką”.

Pristatykite komandą, kuriančią ,,Karalių pasakos” me-
ninę programą.

Esu palaimintas,  kad šventės kūrybinėje grupėje
galiu dirbti su nuostabiais žmonėmis. Nėra paslap-
tis, kad šventės scenarijaus autorius – mano geras
draugas, profesorius, humanitarinių mokslų dak-
taras, Lietuvos muzikos ir teatro Klaipėdos fakulte-
to šokio katedros vedėjas Vidmantas Mačiulskis. Pats
esu šio scenarijaus bendraautorius. Darbo eigoje kai

Posėdžiauja šventės Meno komitetas. Iš kairės: Tadas Varaneckas, Elena Maurukienė, Vytas Čuplinskas, Romas Janušonis,
Vitalija Ivinskis, naujai išrinkta Lietuvių tautinių šokių instituto vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, šventės meno
vadovas Gintaras Grinkevičius, Aušrinė Širvinskienė ir Eimantas Žukauskas. G.�Grinkevičiaus�archyvo�nuotraukos

Etapo nelaimėjo, bet pozicijų neužleido 

Aurimas analizuoja varžovų pasirodymus.

sa vo meistriškumą, o teisėjai negai lėjo
taškų. Įdomu, kad ir šį kartą, kaip ir
pirmuose šių metų etapuose, Aurimas
Bakchis su 96-iais taškais užėmė penk-
tą vietą. Varžybų komentatoriai, ste-
bėdami Aurimo pasirody mą, prana-
šavo idealų 100-to taškų įvertinimą, bet
teisėjų nuomonė buvo kitokia. Aš as-
meniškai palaikiau ko mentatorių nuo-
monę. Aukščiausią įvertinimą, 99 taš-
kus, už savo pasiro dymą gavo Fredric
Aasbo.

Šeštadienį, pagrindinę varžybų
dieną, lietus tai smarkiau, tai lėčiau lijo
visų varžybų metu. Buvo labai įdo mu
stebėti, kaip vairuotojai prisitaiko prie

ekstremalių sąlygų. Ge riausiai sekėsi
šiaurės Europos ša lių vairuotojams:
norvegui Fredric Aasbo ir airiui James
Dean. Jie ati tinkamai užėmė pirmąją
ir trečiąją vietas.

Aurimas pateko į kairiąją varžybų
lentelės pusę ir 1/32 finalo, nu galėjęs
californietį Kyle Mohan, išsikovojo
teisę dalyvauti pagrindinia me varžybų
etape. 1/16 finalo nu galėjo vieną iš ar-
timiausių turnyro lentelėje esančių
varžovų Forrest Wang jis pateko į ge-
riausiųjų aštuoniukę. Deja, padaręs
keletą klai dų, nusileido airiui James
Deane. 

Dėl išėjimo į finalą kovojo du euro -

piečiai – norvegas Fredric Aasbo ir ai-
ris Jame Deane, o kitoje poroje – du ka-
liforniečiai Michael Essa ir Ryan
Tuerck. Finalo dvikovą tarp Fredric
Aasbo ir Ryan Tuerck lai mėjo Norve-
gijos atstovas.

Po trečiojo etapo 2019 m. FD čem-
pionate su 257 taškais pirmauja Auri-
mas ,,Odi” Bakchis, antroje vie toje
Fredric Aasbo (210 taškų), trečioje
Chris Forsberg (201 taškas), ketvirto-
je Forrest Wang (168 taškai). Kitas FD
varžybų etapas vyks birželio 7–8 d.
Wall, New Jersey. Varžybas galima
stebėti interneto svetainėje: formu-
ladrift.com/Live.

Atlantos etapo nugalėtojų pakyla: Ryan Tuerck, Frederic Aasbo, James Deane.

Technikos pažanga: Aurimo ,,Nissan” …ir mano senasis ,,Moskvich”.  FD�organizatorių�ir�A.�Ragausko�nuotraukos
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KRISTINA LAPIENYTĖ

Pranešame, kad patogumo dėlei šiek tiek sutrumpi-
nome savo pavadinimą – iš Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centro palikome tik Lituanistikos tyrimo centras
(LTC). 

Tie, kas dirba archyvinį darbą, supranta, kad ar-
chyvuose darbai nesibaigia. O tie, kurie kada
nors iš kur nors kraustėsi, taip pat supranta, kiek

kainuoja kraustymasis. Taigi šį pavasarį džiaugia-
mės, kad LTC archyvai pamažu perke liami į nau-
jas patalpas Lemonte ir taipogi tęsiame savo ar-
chyvų tvarkymo darbus. Jau perga-
benta periodikos bei Žilevičiaus-Krei-
vėno muzikologijos archyvai, DP sto-
vyklų archyvai. Daugiau kaip 2,300 pa-
vadinimų laikraščių ir žurnalų
jau sugulė į naujo pastato lenty-
nas. Tai gera proga peržiūrėti
turimą medžiagą ir efektyviau su-
skirstyti, sukataloguoti. Archyvų
perkraustymą į naujas patalpas organizuojančios dr.
Indrė Antanaitis-Jacobs bei Gailė Vitas dėkoja ir
džiaugiasi padedančiais savanoriais. 

Pavasaris – atsinaujinimo, tvarkymosi metas, gal
todėl ir LTC sulaukiame vis daugiau naujų archyvų.
LTC archyvai pasipildė didžiuliu nauju rinkiniu.
1997–2008 m. Čikagoje veikusios Amerikos lietuvių
televizijos (ALT) laidų prodiuseris ir vedėjas, kino
dokumentininkas Arvydas Reneckis centrui pado-
vanojo daugiau nei 2 tūkst. valandų apimties per 30
metų sukauptą ir lig šiol tebekaupiamą savo asme-
ninį ir ALT filmuotos medžiagos archyvą. Lietuvių
Fondui (LF) parėmus įsigyta moderni įranga, ir jau
pradėta šią medžiagą skait-
meninti bei aprašinėti. Pla-
nuojama, kad netrukus su
filmuotos vaizdo medžiagos
pavyzdžiais bus galima deta-
liau susipažinti internetu. 

Iš Californijos mus pasi-
ekė iškarpų apie Lietuvos
Nepriklausomybės siekius
atspindžių JAV spaudoje ar-
chyvas. Siuntoje – iškarpos iš
,,San Francisco Chronicle”,
,,Los Angeles Times”, ,,The
New York Times”. Priminsi-
me, kad LTC jau saugoma
1990–1991 m. ,,Chicago Tri-
bune” bei 1938–1944 m. ,,New
York Times” skelbtos infor-
macijos apie Lietuvą. Turime
dar nemažai medžiagos, ku-
rią reikia tvarkyti. Jeigu toks
darbas būtų jums įdomus,
galite kreiptis, visuomet lau-
kiame pagalbos! Pavyzdžiui,
University of  Illinois stu-

dentas Mir Hassan padėjo tvarkyti Amerikos laik-
raščių straipsnių apie Lietuvą iškarpas. Padėti ar-
chyvams galima net ir nuotoliniu būdu. Al Vaskas
iš Washingtono valstijos nuotoliniu būdu padėjo ap-
rašyti LTC saugomas XX a. pradžios nuotraukas iš
Pennsylvanijos.  

Kaip visuomet, sulaukiame nemažai svečių:
centrą aplankė režisierius, Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos profesorius Audrius Stonys, kuris
apžiūrėjo archyvus, su A. Reneckiu aptarė bendra-
darbiavimo galimybes. Archyvuose lankėsi ilga-
metė Jaunimo centro pirmininkė Marytė Utz atve-

žusi svečių iš Californijos: Danutę ir Tony Ma-
žeikas, kurie susipažino su archyvo veikla. LF

atstovai Audronė Pavilčius Karalius, Ar-
vydas Tamulis ir Laima Apanavičienė
lankėsi LTC archyvuose Lemonte ir do-

mėjosi čia įrengiamais ir saugomais ar-
chyvais. 

Bendradarbiaujame su kito-
mis lietuviškomis organizacijomis.
LTC Tarybos pirmininkas dr. Ro-
bertas Vitas lankėsi Susivienijimo

lietuvių Amerikoje archyve, kur aptarė bendradar-
biavimo klausimus su Vladu Buožiu ir Laima Mi-
hailovich, o taip pat Amerikos lietuvių kultūros ar-
chyve, kur su Mirga Girniuviene aptarė bendra-
darbiavimo galimybes skaitmeninant lietuvišką
spaudą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų draugams
ir rėmėjams, paaukojusiems lėšų, archyvų, meno dar-
bų, knygų bei laikraščių. Ačiū už palaikymą bei ge-
rus žodžius. Visuomet miela sulaukti tokių dėmesio
ženklų, kaip paties darytas LTC ženklas  iš ilgame-
čio mūsų draugo ir rėmėjo Romualdo Kriaučiūno bei
puiki gėlių puokštė iš Elenos Tuskenis. 

Dr. Robertas Vitas ir Mirga Girniuvienė ALKA archyvuose. 

Sutrumpėjo pavadinimas, bet ne užmojai
Lituanistikos tyrimo centro veikla

Lietuvių Fondo atstovai (iš k.): Laima Apanavičienė, Arvydas Tamulis ir Audronė Pa-
vilčius Karalius Lituanistikos tyrimo centro archyvuose Lemonte.                

K.�Lapienytės�nuotr.

LEMONT, IL
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kas keitėsi, mano vizija truputį skyrėsi nuo Vid-
manto, tačiau bendrų pastangų dėka turime pui-
kų šventės scenarijų.

Džiaugiuosi, kad šventę režisuoti sutiko Vy-
tas Čuplinskas. Tikriausiai daugelis iki šiol dar
prisimena jo režisuotą 2012 m. Dainų šventę Či-
kagoje.

Šventės choreografai: Toronto ,,Gintaro”
meno vadovas, XIV Tautinės šokių šventės Bos-
tone meno vadovas Romas Jonušonis, šokio ma-
gistrė, ,,Grandies” ansamblio mokytoja Vitalija
Ivinskis, Clevelando ,,Švyturio” mokytojas Ei-
mantas Žukauskas, ,,Grandies” ansamblio ilga-
metė šokėja ir mokytoja Elena Maurukienė, Cle-
velando ,,Švyturio” meno vadovė, poetė Aušrinė
Širvinskienė.

Komandoje turime ir jauną bei labai per-
spektyvų ,,Grandies” ansamblio šokėją ir moky-
toją Tadą Varanecką, kurį dar reikia pristatyti ir
kaip kūrėją, nes jis kuria vieną iš šventės šokių.

Tai štai tokia nuostabi yra darbšti, patyrusi
ir kūrybinga mūsų meno komanda.

Papasakokite, kokia yra ruošos šventei ,,virtuvė”.
Kokie darbai jau nuveikti, kas dar laukia? Kokia užduotis
gali tapti ar jau tapo didžiausiu iššūkiu?

Ruošiant kiekvieną renginį darbų ir iššūkių
– į valias. Jau yra sustatytas šventės repertuaras.
Jis dar nėra patvirtintas Lietuvių tautinių šokių
instituto, tad oficialiai jo pristatyti dar negalime,
bet kai kurie šokiai jau yra sukelti į Šokių šven-
tės svetainę adresu www.sokiusvente2020.org.
Kūrybinės grupės nariai kuria aprašymus tiems
šokiams, kurie iki šiol dar nebuvo aprašyti. Kom-
pozitoriai Lietuvoje ir JAV kuria muziką prolo-
gui, finalui ir vienam naujam šokiui. Choreog-
rafai kuria šokius. 

Šventei reikės įvairių priemonių: kostiumo
detalių, butaforijos ir papildomų priemonių kai
kuriems šokiams. Kūrybinės grupės nariai jau
pradėjo planuoti detalius aikštės brėžinius, nors
šiuo metu dar sudėtinga nuspėti, kiek šokėjų bus
aikštėje vienu ar kitu momentu. Juos tikslinsime,
kai žinosime užsiregistravusių dalyvių skaičių.

Susilaukėme didelio susidomėjimo iš kitų ša-
lių. Dalyvauti mūsų šventėje pareiškė norą šokių
grupės iš svetur: Australijos, Švedijos, Belgijos,
Lietuvos. Šiuo metu dar sunku apibrėžti, kiek už-
sienio šokėjų galėsime priimti.

Ar ši Šokių šventė skirsis nuo ankstesniųjų? Kuo
ketinate nustebinti žiūrovą?

Kad ši šventė skirsis nuo praėjusių, tai tikrai,
nors visos šventės yra gražios ir savitos. Kiek-
vienas meno vadovas, planuodamas ir kurdamas
šventę, įdeda visą savo širdį, kiekvienas šokėjas
stengiasi kuo geriau atlikti jam pavestą užduotį.
Iš to gimsta nepakartojami renginiai.

Panašiai ruošiamės ir mes. Turime numatę
keletą naujovių, kurių šiame pasiruošimo etape
nenorėčiau išduoti. Tegul tai būna maloni staig-
mena ir dalyviams, ir žiūrovams šventės metu.

Daugelis teiraujasi, kada paaiškės šventės reper-
tuaras ir prasidės apmokymai grupių vadovams. Ką at-
sakytumėte smalsiesiems?

Kaip jau minėjau, visas repertuaras bus pa-
skelbtas šventės svetainėje iškart, kai tik jį pa-
tvirtins Lietuvių tautinių šokių institutas. Ką tik
buvo išrinkta naujoji Instituto valdyba, kuri jau
pirmajame posėdyje turėtų spręsti šį klausimą.

Rugpjūčio 11–18 dienomis Dainavos stovyk-
loje vyks šokių mokytojų kursai, kuriuose bus pri-
statytas ir aptartas visas šventės repertuaras. No-
rėčiau atkreipti dėmesį, kad šokių mokytojų
kursuose privalo apsilankyti bent vienas vadovas
ar mokytojas, jei grupė planuoja dalyvauti šven-
tėje. Netrukus po kursų mokytojams prasidės ofi-
ciali grupių registracija į šokių šventę. Visą in-
formaciją skelbsime šventės internetinėje sve-
tainėje www.sokiusvente2020.org, o taip pat ir so-
cialiniuose tinkluose, todėl sekite mūsų paskyras
internetinėje erdvėje.

Kokie Jūsų, kaip meno vadovo, lūkesčiai? Ko tikitės
iš žiūrovo ir paties savęs?

Nuoširdžiai tikiu mūsų visais vadovais ir šo-
kėjais. Tikiu, kad visi darbo imsis su didele at-
sakomybe. Tik bendrai sutelkę jėgas, ranka ran-
kon ir žingsnis žingsnin visi kartu sukursime ,,Ka-
ralių pasaką”!
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IŠ ATEITININkŲ GYVENImO

Redaktorė�Vida Kuprytė •�El.�paštas:�draugasateitis@gmail.com

Smagi akimirka iš 2018 m. Sendraugių-1 sto-
vyklos Dainavoje.            Dainos�Čyvienės�nuotr.

Pašaukti
tikrajai
laisvei:
kun. Stasys Yla ir 
sesuo Augusta

EIKIME KURTI
2019 m. birželio 14–16 d. Berčiūnuose vyks kūrybinės dirb-

tuvės aptarti Berčiūnų stovyklavietės, Panevėžio rajone, ateities
planus.

Įdirbtuves kviečiami visi, kam rūpi ši, vienintelė, atei-
tininkų stovyklavietė Lietuvoje. Labai laukiami archi-
tektai profesionalai ir studentai, bet kviečiami visi –

moksleiviai, studentai ir sendraugiai – pasiruošę dalintis
patirtimi, prisiminimais ir idėjomis. Pirminis dirbtuvių
tikslas – įsiklausyti į dalyvių patirtis, išgyvenimus, lū-
kesčius. Kūryba pasitelkiama visai nejučiomis diskutuo-
jant ir sprendžiant iškeltas problemas. 

Jeigu būsite Lietuvoje dirbtuvių metu, esate kviečia-
mi dalyvauti, o idėjų ir pasiūlymų turintiems, bet dirb-
tuvėse negalintiems dalyvauti yra sukurta pasiūlymų an-
keta: https://forms.gle/vh4SXtyWAfuiRFzu8. Visi išeivi-
jos ateitininkai, norintys prisidėti prie naujo, unikalaus
Berčiūnų vaizdo, taip pat šiuolaikinės ateitininkų sto-

vyklavietės kūrimo, yra kviečiami dalyvauti.
Mintys, išreikštos iki birželio 14 d., bus aptartos dirb-

tuvių metu.
Dirbtuves organizuoja studentės Eglė Kliučinskaitė ir

Giedrė Darškutė. Jos paaiškino, kad: ,,Kūrybinių dirbtu-
vių metu dirbsime ir idėjų ieškosime su Panevėžio mies-
to architekte, taip pat bendradarbiaudami su ‘Keliaujan-
čių architektūros dirbtuvių’ nariais sieksime atsakyti į
klausimus – kokią stovyklavietę realiai norėtume matyti
rytoj”. 

Nuo 1992 m. šioje ateitininkų stovykloje rengiamos va-
saros poilsio stovyklos 7–18 m. vaikams. Į stovyklas kvie-
čia mi ne tik ateitininkai, bet ir organizacijai nepriklausan -
tys moksleiviai. Dalis stovyklautojų, norinčių katalikiškoje
aplinkoje praleisti laisvalaikį, yra socialiai remtinų šeimų
vaikai.  

Daugiau informacijos galite rasti www.stovyklavie-
tesprojektas.lt arba www.ateitis.lt.

Šiais metais Š. Amerikos ateitinin -
kai buvo didžiai apdovanoti. Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo vargdienių seserys pado -
vanojo kelias siuntas naujai išleis -
tos knygos ,,Pašaukti tikrajai lais-
vei: kunigas Stasys Yla ir Sesuo
Augusta-Apolonija Sereikytė”.
Knygą parašė ir suredagavo ses.
Albina Marija Jurgė Pajarskaitė,
Elvydas Jačėnas ir Rita Šlaitaitė. 

Norintys įsigyti daugiau knygų,
kreipkitės iš Š. Amerikos ateiti-
ninkų tarybą. Daugiau informa-
cijos el. paštu: draugasatei-
tis@gmail.com. 

Jei norite įsigyti vieną ar kelias
knygas, galite užsisakyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Vienos knygos kai-
na – 15 dol. Pirmos knygos per-
siuntimas – 5 dol. Illinois gyven-
tojai turi pridėti valstybės mo-
kesčius. Skambinkite į ,,Draugo”
raštinę 773-585-9500 

Visų ateitininkų rūpestis –
Berčiūnų stovyklavietė

Dainavoje

Ateitininkų sendraugių stovyk-
la-1 dar�laukia�stovyklautojų.�Ji
vyks�liepos�21–28�d.�Dainavoje.
Kviečiamos�šeimos�su�vaikais� ir
pavieniai�asmenys.�Daugiau�in-
formacijos�suteiks�ruošos�komi-
teto� narė� Daina� Matusaitienė.
Rašykite:�dmatusaitis@gmail.com.�

Registruokitės�internetu:
http://bit.ly/s1registracija2019.

Pranešame, kad Jaunų šeimų
stovykla (liepos 15–20 d.) ne-
bepriima stovyklautojų 

Ateitininkų studijų savaitgalis
planuojamas�JAV�Darbo�dienos
savaitgalį,�rugpjūčio�30-rugsėjo
2�d.�Rengėjai�–�Šiaurės�Amerikos
ateitininkų�taryba.�Tai�puiki�pro-
ga�palydėti�vasarą�gamtoje.�Skai-
tykite�,,Draugą”�– registracija�ne-
trukus�prasidės.

Kennebunkport

Sendraugių poilsio ir studijų
savaitė.Atostogaukite�su�ateiti-
ninkais� rugpjūčio� 3–9� d.� Tėvų
Pranciškonų�vasarvietėje�–�Ken-
nebunkport,�Maine.�Kviečiamos
šeimos�ir�pavieniai�ateitininkai�bei
jiems� prijaučiantys.� Užsisakyti
kambarius�vasarvietėje� � � skam-
bindami�į�raštinę�207-967-4865.
Paminėkite,� kad� dalyvausite
,,ATEITIS�WEEK”.�Žinių�apie�Ken-
nebunkporto� vietovę,� Pranciš-
konų�sodybą�ir�svečių�namus�ra-
site� www.franciscanguesthou-
se.com.� Skaitykite� apie� Ateiti-
ninkų�savaitės�programą�tinkla-
lapyje: ateitis.org. Skubėkite re-
gistruotis, vietų gali greitai pri-
trūkti! 

Dėl�informacijos�kreiptis�į�Eligi-
jų�Sužiedėlį:�suziedelis@aol.com
arba��Moniką�Sabalienę:�vygan-
taite.sabaliene@gmail.com

Sendraugių stovyklose
Yra laisvų vietų!

Moksleivių ateitininkų
stovykla (MAS)

birželio��30�–�liepos�7�d.
www.mesmas.org�

Skubėkite�registruotis.�Registracija�baigsis�gegužės�31�d.�Sto-
vyklą�rengia�Moksleivių�ateitininkų�sąjungos�Centro�valdy-
ba

Studentai – atsiliepkite!

MAS�stovyklos�rengėjai�kviečia�studentus� ir� jaunus�send-
raugius,�norinčius�dirbti�stovyklos�vadovais,�užpildyti�prašymo
anketą�tinklalapyje�mesmas.org.�Kviečiame�prisidėti�savo�ta-
lentais�ir�entuziazmu!�

Moksleiviai, norintys duoti Ateitininkų
įžodį stovykloje

Moksleiviai,�kurių�gyvenamuose�miestuose�neveikia�ateiti-
ninkų�kuopa,�gali�duoti�moksleivio�ateitininko�įžodį�vasaros
stovyklos�metu.��

Norintiems�duoti�įžodį�reikia:�1. kuo�greičiau�informuoti�MAS
CV�narį�Mantą�Kisielių�el.�paštu:�mantaspk@gmail.com,�
2. išlaikyti�įžodžio�egzaminą�ir�atlikti�užduotis

Sekmadienį, birželio 2 d.
Čikagos ateitininkų Šeimos šventė
9�val.�r.�–�šv.�Mišios�Pal.�Jurgio�Matulaičio�misijoje�Lemonte.�
Po�Mišių�–�iškilmingas�posėdis�Pasaulio�lietuvių�centro�Banių

šeimos�salėje.�Programoje�–�įžodžio�apeigos,�atsisveikinimas�su
abiturientais�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�drau-
gais.

Ateitininkų namai Lemonte.            Ramunės�Kubiliūtės�nuotr.

Jaunieji ateitininkai Berčiūnų stovykloje.  Nuotr. www.berciunai.lt
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Viešnagė sujungė Vilnių ir Houstoną 
ALGIS KRYGERIS

ANDRIUS KONTRIMAS
Specialiai iš Texas

Houstono Lietuvių Bendruomenė su di-
deliu džiugesiu laukė Vilniaus arkivys-
kupo Gintaro Grušo apsilankymo ge-
gužės 17–19 dienomis. Galima sakyti,
kad arkivyskupas G. Grušas grįžo namo,
mat jis gimė ir augo Washington, DC,
mokėsi Los Angeles, kur baigė Univer-
sity of California (UCLA), įgijęs mate-
matikos ir informacinių technologijų ba-
kalauro laipsnį. Pašaukimo vedamas,
pasuko į kunigystę:  studijavo St. Tho-
mas universitete Romoje, kur įgijo te-
ologijos bakalauro laipsnį ir buvo įšven-
tintas į kunigus. Vėliau dirbo Vilniaus ku-
nigų seminarijoje, apgynė Kanonų tei-
sės daktaro laipsnį. Popiežius Bene-
diktas jį įšventino į kardinolus, o Po-
piežius Pranciškus paskyrė Vilniaus ar-
kivyskupu. Tuomet kardinolas G. Gru-
šas buvo vienas pagrindinių Popie-
žiaus Jono Pauliaus apsilankymo Lie-
tuvoje organizatorių. 

Houstono University of  St. Tho-
mas pakvietė arkivyskupą G. Gru-
šą skaityti pagrindinį pranešimą

šių metų absolventams universiteto
baigimo iškilmėse. Jų metu arkivys-
kupui G. Grušui taip pat buvo suteik-
tas University of  St. Thomas garbės
daktaro vardas. Šis universitetas – vie-
nintelis katalikiškas universitetas
Houstone. Daugiau kaip prieš 70 metų
jį įkūrė bazilijonų vienuoliai iš To-
ronto, Kanados. Ankstesnėse univer-
siteto baigimo iškilmėse yra kalbėję
daug garsių žmonių, tarp jų New Yor-
ko kardinolas Timothy Dolan, Texas
gubernatorius Greg Abbott (pirmasis
šios valstijos gubernatorius katali-
kas), prezidentas George H. W. Bush,
Baltųjų Rūmų personalo vadovas Ja-
mes A. Baker III ir kt.

Viešnagės Texas pradžioje, penk-
tadienį, gegužės 17 dieną, arkivyskupas
G. Grušas laikė šv. Mišias neseniai
pastatytoje Šv. Jėzaus Širdies Kated-
roje. Mišiose dalyvavo universitetą
baigiantieji studentai, fakultetų na-
riai ir valdyba. Vilniaus arkivyskupo
aukojamose Mišiose patarnavo dau-
giau nei dešimt kunigų. 

Šeštadienį arkivyskupas G. Grušas
aukojo vakarines Mišias St. Laurence
parapijos bažnyčioje Houstono prie-
miestyje Sugar Land. Tai viena di-
džiau sių Texas parapijų, vienijanti
per 30 000 parapijiečių. Didelę bažnyčią
(daugiau nei 1,800 vietų) puošia lietu-
vės Tamaros Kontrimas sukurtas ta-
bernakulis ir paveikslas ,,Dievo Malo-
nės Srovė” šventovės prieangyje. Mi-
šiose dalyvavo beveik šimtas Lietu-

University of St. Thomas Houstono fone. Universiteto�archyvo�nuotr. Arkivyskupas G. Grušas sako pamokslą. Rūtos��Aldonytės�nuotr.

Arkivyskupas G. Grušas kreipiasi į Lietuvių Bendruomenės narius. Kairėje – Andrius Kont-
rimas, apsilankymo organizatorius. 

vių Bendruomenės narių, University
of  St. Thomas prezidentas dr. Richard
Ludwick su žmona, vice-prezidentas dr.
Christopher Evans su žmona, valdyba,
kunigai, parapijiečiai.

Prieš Mišias arkivyskupas G. Gru-
šas apsilankė Dievo Gailestingumo
koplyčioje, esančioje šalia bažnyčios ir

katalikiškos parapijos mokyklos. Kop-
lyčia buvo pastatyta prieš seselės Faus-
tinos paskelbimą šventąja. Priminsime,
kad s. Faustina – Vilniuje daug laiko gy-
venusi ir tarnavusi vienuolė, pagal
kurios regėjimus nutapytas paveikslas.
Paveikslo originalas kabo Vilniuje,
Dievo Gailestingumo bažnytėlėje. Kop-

Arkivyskupas Gintaras Grušas su buvusiais Lietuvių Bendruomenės vadovais. Iš kairės: Al-
gis Krygeris, Rūta Aldonytė, Danguolė Altman, Liuda Flores, (už jos Regina Zito), arkiv. G.
Grušas, Andrius Kontrimas, Rimas Vebeliūnas, Algis Pliodzinskas ir garbės konsulas Wil-
liam Altman.  Danguolės�Altman�nuotraukos

lyčioje arkivyskupas G. Grušas meldėsi
prie Dievo Gailestingumo altoriaus, da-
lyvaudamas nepertraukiamose šv. Die-
vo pagarbos maldose.

Savo pamoksle Mišių metu arki-
vyskupas G. Grušas pabrėžė, kad tu-
rime vienas kitą mylėti ne tik taip, kaip
mes mylime save ar artimą, bet – svar-
biausia – taip, kaip Dievas myli mus vi-
sus. Netrūko pamoksle ir pašmaikšta-
vimų, betarpiško bendravimo su susi-
rinkusiaisiais.  

Po Mišių Vilniaus arkivyskupą
lietuvių bendruomenė priėmė ir pa-
sveikino parapijos salėje. Čia prie iš-
skirtinių vaišių buvo dalijamasi įspū-
džiais, mezgėsi pažintys. Vynu užgė-
rėme lietuviškus ir kitų pasaulio kraš-
tų patiekalus, ragavome šakočio, kitų
saldumynų, o ypatingai viliojo lietu-
viškas krupnikas, pagamintas iš Texas
laukinių gėlių medaus.  

Paskutinę viešnagės dieną arki-
vyskupas G. Grušas dar aplankė NASA
kompleksą Houstone ir išskrido į
Romą, kur jo laukė pasitarimai su Po-
piežiumi ir kardinolais.

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

Pagal s. Faustinos regėjimą nutapytas Kris-
tus
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Nepraleido baltarusių krovinio 
Vilnius (BNS) – Lietuvos muitinės

pareigūnai nepraleido į šalį bandytos
įvežti raketų paleidimo sistemos iš Bal-
tarusijos.

Sistemos  ,,M20 Missile Weapon
System Model” komponentai į Lietuvą
vežti dviem krovininiais automobiliais.

Krovinį apžiūrėjo Lietuvos ka-
riuomenės Judėjimo kontrolės centro
Strateginių prekių inspekcijos specia-

listai. Įvertinus draudimus ir apriboji-
mus gabenamai karinei įrangai, nu-
spręsta automobilius ir įrangą gražin-
ti atgal į Baltarusiją.

Raketų paleidimo sistemą bandyta
išgabenti į Kiniją per Klaipėdos uostą.

Baltarusiją ši sistema iš Kinijos pa-
siekė geležinkeliais per Rusiją. Ji buvo
eksponuojama karinėje parodoje Mins-
ke.

Krizės atvejui – saugusis tinklas
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė patvirtino Saugiojo valstybės
duomenų perdavimo tinklo naudotojų
sąrašą – jį sudaro 451 Lietuvos insti-
tucija, turinti pavestas funkcijas ekst-
remalių situacijų, stichinių nelaimių,
mobilizacijos, karo ir kitų kritinių at-
vejų metu.

,,Tai leis sustiprinti Lietuvos ki-
bernetinį saugumą ir gynybą, nes tiek
taikos, tiek krizės metu leis funkcio-
nuoti saugiajame tinkle veikiančioms
svarbiausioms Lietuvos instituci-
joms”, – sako krašto apsaugos vicemi-
nistras Edvinas Kerza.

Patvirtintame saugiojo tinklo nau-
dotojų sąraše – valdžios ir joms paval-

džios įstaigos, ligoninės, savivaldybių
administracijos ir kitos institucijos.

Saugusis tinklas yra vienas es-
minių Lietuvos nacionalinio saugumo
užtikrinimo kibernetinėje erdvėje ele-
mentų. Toks saugusis tinklas bus ne-
priklausomas nuo viešųjų ryšių tink-
lų ir galės veikti krizės ar karo sąly-
gomis, tuo pačiu užtikrinant ir svar-
biausių institucijų veiklos tęstinumą.

Saugiojo tinklo modelis bus ku-
riamas išnaudojant jau esamą valsty-
bės valdomų tinklų infrastruktūrą,
nes šiuo metu svarbiausi valstybės
įstaigų serveriai, registrai ir duomenys
išskirstyti beveik 100 duomenų centrų.

Lietuva – prieš Rusijos reabilitavimą ET 
Vilnius (BNS) – Lietuvos užsienio

reikalų ministras Linas Linkevičius
perspėjo, kad Rusijai balsavimo teisę
grąžinusi Europos Taryba (ET) rizi-
kuoja prarasti svarbą ir autoritetą.

,,Jeigu Europos Taryba ir ateityje
įsivaizduos, kad visų šalių įtrauki-
mas yra didesnė vertybė, negu žmo-
gaus teisių, demokratijos ir teisės vir-
šenybės principai, dėl kurių saugojimo
šita organizacija ir buvo sukurta, tai
tikrai ilgainiui gali tapti institucine
problema ir pakirsti šios organizacijos
autoritetą ir svarbą”, – sakė L. Linke-
vičius.

Lietuva buvo viena iš nedaugelio
tarp beveik 50 ET šalių, balsavusių
prieš Rusijos reabilitavimą.

Maskvai balsavimo teisė šioje or-
ganizacijoje buvo suspenduota šiai
aneksavus Krymą ir įsitraukus į karą
Rytų Ukrainoje.

,,Iš to darytina išvada, kad žings-
nis tikrai nesavalaikis. Mes, žinoma,
gerbiame daugumos sprendimą, ta-

čiau akivaizdu, kad jis nebuvo priim-
tas bendru sutarimu, kas yra įprasta
šiai organizacijai”, – kalbėjo Lietu-
vos diplomatijos vadovas.

Kai kurie aukšto rango Rusijos pa-
reigūnai grasino, kad jų šalis apskri-
tai pasitrauks iš ET. Toks žingsnis
reikštų, kad paprasti šalies piliečiai ne-
tektų galimybės ginti savo teises Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT),
tapusiame paskutiniu vilties šiaudu
praradusiems pasitikėjimą  Rusijos
teismais.

Prieš savaitę įvykęs balsavimas
yra pirmasis svarbus kurios nors Eu-
ropos institucijos žingsnis švelninant
suvaržymus ir sankcijas, paskelbtas
Rusijai po Krymo aneksijos ir pa-
stangų remti Rytų Ukrainos separa-
tistus.

Jis taip pat gali būti vertinamas
kaip ženklas, kad Vakarų Europoje
manoma, jog reikia grįžti prie geresnių
ryšių su Rusija.

Gyventojai nelinkę kovoti su korupcija
Vilnius (STT inf.) – Dalis Lie-

tuvos gyventojų mano, kad atsako-
mybę dėl esamo korupcijos papliti-
mo Lietuvoje turėtų prisiimti vals-
tybės institucijos ar politikai. Lie-
tuviai nepakankamai įvertina savo
vaidmenį, galimybes ir reikšmę,
kuriant antikorupcinę aplinką. 

STT iniciatyva atlikto tyrimo
,,Lietuvos korupcijos žemėlapis
2018” duomenimis, tik 8 proc. gy-
ventojų, 13 proc. įmonių vadovų ir
33 proc. valstybės tarnautojų teigė,
kad jie norėtų aktyviai dalyvauti ant-
ikorupcinėje veikloje. O pranešti apie
žinomus korupcijos atvejus linkę tik 17
proc. gyventojų. 

STT kviečia valstybės tarnautojus,
verslo, sveikatos įstaigų, jaunimo at-
stovus ir kitas dažniausiai su korupcija
galinčias susidurti grupes dalyvauti
naujoje antikorupcinio švietimo ini-
ciatyvoje „Lietuvos skaidrumas tavo

rankose – išsivaduok iš korupcijos”. 
Asmenys kviečiami apsilankyti

STT galvosūkių kambaryje, netradi-
ciškai išnarplioti papirkimo bylą, ieš-
kant sprendimų, kaip išsivaduoti iš ko-
rupcijos pinklių. Tokiu būdu tikslinės
grupės yra raginamos dalyvauti, ko-
vojant su korupcija, ir skatinamos pa-
rodyti, kad yra pasirengusios imtis
aktyvių veiksmų, siekiant didesnio
skaidrumo Lietuvoje.

JAV prezidentas lankysis Europoje
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump kitą mėnesį ap-
silankys Airijoje. Tai bus prezidento  vi-
zitas šioje šalyje, einant prezidento pa-
reigas.  

Birželio 5 d. vizitas Airijoje bus D.
Trump kelionės po Europą dalis – JAV
prezidentas taip pat aplankys Didžiąją
Britaniją ir Prancūziją.

Didžiojoje Britanijoje jis viešės 93
metų karalienės  Elizabeth II kvieti-
mu. Prezidentas taip pat susitiks su vy-
riausybės vadove Theresa May. 

Vėliau D. Trump vyks į Prancūzi-
ją dalyvauti išsilaipinimo Normandi-
joje metinių minėjime ir susitiks de-
rybų su Prancūzijos vadovu  Emma-
nuel Macron.

Londonui žinomas Rusijos kibernetinis aktyvumas
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos užsienio reikalų sekretorius Je-
remy Hunt informavo NATO nares ir
kitas valstybes apie ,,Rusijos ardomą-
ją veiklą jų kibernetinėse erdvėse”.

Apie tai jis kalbėjo Londone vyks-
tančioje NATO kibernetinės gynybos
konferencijoje, kurioje dalyvauja ir
Aljanso generalinis sekretorius Jens

Stoltenberg.
J. Hunt apkaltino Rusijos specia-

liąsias tarnybas organizavus ,,globalią
kampaniją” prieš ,,itin svarbius inf-
rastruktūros objektus”. ,,Taip pat sie-
kiama diskredituoti centrinius vy-
riausybių tinklus”, – perspėjo britų
sekretorius. 

Ukrainoje paleidžiamas parlamentas 
Kijevas (BNS) – Ukrainoje įsiga-

liojo Prezidento Volodymyro Zelenskio
įsakas pirma laiko nutraukti Aukš-
čiausiosios Rados įgaliojimus ir liepos
21-ąją surengti pirmalaikius rinki-
mus. Taip pat panaikinama  parla-
mentarų neliečiamybė.

Rinkimai į Aukščiausiąją Radą
turėjo įvykti šių metų rudenį.

Tačiau naujasis Ukrainos prezi-
dentas jau sulaukė kritikos dėl to, kad
savo administracijos vadovu paskyrė
su kontraversišku oligarchu susijusį
asmenį – Andrijų Bohdaną. Iki šiol A.
Bohdanas buvo verslininko Ihorio Ko-
lomoiskio asmeninis advokatas.

V. Zelenskis, buvęs komikas, ne-
turintis jokios politinės patirties, per
savo kampaniją žadėjo atnaujinti po-
litinę sistemą ir pažaboti galingų oli-
garchų įtaką.

Naujasis Ukrainos vadovas neigia
kaltinimus esą jis kandidatavo į pre-
zidentus atstovaudamas I. Kolomoiskio
interesams. Verslininkui priklauso te-
levizijos kanalas, transliuodavęs ko-
miko pasirodymus.

Ukrainos valdžia I. Kolomoiskį

kaltino išgrobsčius 5,5 mlrd. dolerių iš
didžiausio šalies banko „PrivatBank“,
kuris vėliau, 2016-aisiais, buvo nacio-
nalizuotas.

Oligarchas praėjusią savaitę grįžo
į Ukrainą po beveik dvejų metų, pra-
leistų Šveicarijoje ir Izraelyje.

JAV specialusis pasiuntinys Uk-
rainai Kurt Volker V. Zelenskiui pri-
mygtinai rekomendavo nepaskirti A.
Bohdano administracijos vadovu.

„Facebook” reaguoja į Europos Parlamento rinkimus 
Paryžius (BNS) – Bendrovė ,,Fa-

cebook” uždarė beveik 80 puslapių,
skelbusių išgalvotas naujienas arba
naudojusių metodus, kuriais siekta
nesąžiningai paveikti šį savaitgalį vyk-
siančius rinkimus į Europos Parla-
mentą (EP).

JAV įsikūręs pilietinės visuomenės
judėjimas „Avaaz” nurodė informavęs
„Facebook” apie daugiau kaip 500 pus-
lapių ir paskyrų, įtariamų kursčius de-
zinformacijos kampanijas.

„Vien per pastaruosius tris mėne-
sius juos iš viso sekė 32 mln. žmonių,
sugeneruota 67 mln. „interakcijų” (ko-
mentarų, mygtuko ‘patinka’ paspau-
dimų ir pasidalijimų)’, – paskelbė
,,Avaaz”.

Dėl to „Facebook” Vokietijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje,
Italijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje išjun-
gė 77 puslapius ir 230 paskyrų, iš kurių
daugiausia skelbtos nesantaiką kurs-
tančios kraštutinės dešinės išgalvotos
naujienos, nurodė organizacija.

Tie puslapiai turėjo 6 mln. sekėjų,
tai yra beveik tris kartus daugiau se-
kėjų nei turi visos Europos kraštutinių
dešiniųjų ir euroskeptiškos partijos
kartu sudėjus, įskaitant Italijos ,,Lygą”,

Vokietijos AfD ir Prancūzijos ,,Nacio-
nalinį sambūrį”. 

Tarp tuose puslapiuose paskelbto
melagingo turinio buvo vienas vaizdo
įrašas, kurį pasižiūrėjo 10 mln. žmonių
ir kuriame neva vaizduojami migran-
tai, Italijoje niokojantys policijos au-
tomobilį. Iš tiesų ,,tai buvo (ištrauka)
iš vieno filmo, demaskuota prieš daug
metų”, nurodė ,,Avaaz”.

,,Dezinformacija naudojama ap-
gaudinėti žmonėms ir kurstyti pyk-
tį bei nepasitikėjimą mūsų politika, ir
nerimą kelia tai, kad pamatysime to įta-
ką per Europos (Parlamento) rinki-
mus šią savaitę”, – rašo ,,Avaaz”.

„Facebook” Dubline subūrė dau-
giakalbę komandą, kuri stebi socialinį
tinklą, ieškodama neteisėto ar mela-
gingo turinio ir blokuodama įtartiną
veiklą, tokią kaip netikros paskyros ar
brukalas.

,,Kasdien užblokuojame milijonus
netikrų paskyrų ir toliau diegiame iš-
manesnes technologijas bei geresnes
gynybos (sistemas). Tačiau kovojame
su profesionaliais ir atkakliais prieši-
ninkais, kurie nori pamėginti mani-
puliuoti viešąja diskusija”, – rašo ,,Fa-
cebook”.

Norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje –
nedaug.

V. Zelenskis pasirašė įsaką dėl Aukščiau-
siosios Rados paleidimo ir naujų išankstinių
jos rinkimų.           Itar-Tass�/�Scanpix�nuotr.
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Lietuva teiks paraišką rengti pasaulio 
irklavimo čempionatą 2023 m.

Gavusi Vyriausybės pritarimą Lietuvos irklavimo federacija teiks paraišką Tarp-

tautinei irklavimo federacijai. Vyriausybė šiems renginiams Lietuvoje vykdyti pla-

nuoja skirti 2 mln. eurų.

Jei Lietuvos paraiška bus patvirtinta, pasaulio irklavimo čempionatas Lietu-

voje vyks pirmą kartą. 2023 m. pasaulio irklavimo čempionate bus kovojama dėl

kelialapių patekti į 2024 m. Olimpines žaidynes. Be Lietuvos į teisę vykdyti čem-

pionatą taip pat pretenduoja Serbija.

Lietuvos irkluotojai pastaraisiais metais demonstruoja aukštus tarptautinius

rezultatus. 2016 m. Olimpinėse žaidynėse irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Sau-

lius Ritter užėmė antrąją, o Donata Vištartaitė ir Milda Vaičiukaitė – trečiąją vie-

tas. Olimpinės rinktinės atstovai puikiai pasirodė ir 2018 m. pasaulio čempiona-

te, kur irkluotojos Ieva Adomavičiūtė ir Milda Valčiukaitė laimėjo aukso, o Mindaugas

Griškonis – bronzos medalį.

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos inf.

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Atkelta iš 1 psl.

Rūta buvo, yra ir visuomet liks ta,
kurios vardas bus aukso raidėmis įra-
šytas į Lietuvos plaukimo sporto isto-
riją. Koks bebū tų jos sprendimas, mes
jį turime priimti ir gerbti. Tad visos fe-
deracijos vardu norime palinkėti kuo
geriausios kloties bet kokiuose jos
naujuose sprendimuose”, – sakė Lie-
tuvos plau kimo federacijos prezidentas
Emilis Vaitkaitis. 

R. Meilutytė bus priversta stabdyti
karjerą bent vieneriems metams dėl do-
pingo taisyklių pažeidimų. Plaukimo
federacija tikėjosi, kad ji į baseiną po
bausmės sugrįš, tačiau pa ti Rūta priė-
mė sprendimą atsisveikinti su sporti-
ninkės karjera. 

Kaune augusi, bet nuo 2010 m. su
broliais pas Anglijoje dirbusį tėtį iš-
keliavusi Rūta įspūdingiausias perga-
les pasiekė 2012–2014 m. Išugdžiusi iš-
skirtinį greitį Plymouth (Anglija) ba-
seine su treneriu John Rudd, ji ga lingai
įsiveržė į plaukimo elitą. 

Iki 2012 m. olimpinių žaidynių R.
Meilutytė dėl amžiaus apribojimų ne-
galėjo varžytis nei Europos jaunimo,
nei suaugusiųjų čempionatuose, ta-
čiau teisę dalyvauti Londono olim pinė-
se žaidynėse išsikovojusi tada dar nie-
kam nežinoma plaukikė iš Lietuvos
tapo sensacija – būdama vos 15 metų
laimėjo olimpinį auksą 100 m krūtine
nuotolyje. R. Meilutytė tapo jauniausia

100 m plaukimo krūtine  olimpine
čempione ir pirmąja nepri klausomos
Lietuvos plaukike, iškovojusia olimpinį
medalį. Nuo tada pra sidėjo R. Meilu-
tytės pasiekimai tarptautinėse varžy-
bose. Pasaulio čempione Rūta tapo še-
šiolikos – 2013 m. pasaulio plaukimo
čempionate, kur moterų 100 m plauki-
mo krūtine pusfinalyje atkarpą įveikė
per 1 min. 4,35 sek. ir pasiekė pasaulio
rekordą.

Būdama septyniolikos, Rūta tapo
pirmąja ir vienintele plaukike istori-
joje, bent kartą laimėjusia tuo metu vi-

sus įmanomus svarbiausius tarptau-
tinius jaunimo ir suaugusiųjų plauki-
mo čempionatus. Per savo karjerą R.
Meilutytė svarbiausiose tarptautinėse
varžybose iškovojo net 20 aukso, 10 si-
dabro ir 1 bronzos apdova nojimą. Jai
iki šiol priklauso pasau lio plaukimo re-
kordas moterų 100 m krūtine rungtyje
trumpame baseine bei Europos rekor-
dai 50 ir 100 m krūtine nuotoliuose tiek
ilgame, tiek trumpame baseine.

R. Meilutytė tapo tikra pergalių ko-
lekcioniere, o jos lenktynės su amžina
varžove ruse Julija Jefimova buvo
ypač karštos ir įtemptos. Po ne sėkmės
2016 m. Rio de Janeiro olimpinėse žai-
dynėse, kur Rūta liko septinta, ji pa-
darė kelių mėnesių pertrau ką, pakeitė
kelis trenerius ir ieškojo geriausios vie-
tos gyvenimui bei tre niruotėms. Pasi-
rinkusi Los Angeles, R. Meilutytė per-
nai iškovojo du si dabro medalius –
Europos čempio nate 50 m baseine Glas-
gow, 100 m krūtine rungtyje ir tokį pat
apdovanojimą planetos pirmenybėse 25
m baseine Kinijoje 50 m krūtine var-
žybose.

„Noriu patirti
paprastus dalykus”

Apie sportininkės karjeros pabai-
 gą paskelbusi R. Meilutytė šiam spren-
dimui brendo ilgą laiką, ir šis spren-
dimas – vienas sudėtingiausių jos gy-
venime.

„Per plaukimą pa-
tyriau gyveni mą, apie
kokį kadaise nebūčiau
nė pagalvojusi. Turė-
jau galimybę pama tyti
didelę dalį pasaulio, su-
sipažinti ir dirbti su
nuostabiais žmonėmis.
Tai ypatinga patirtis ir
dabar noriu tą patirtį ir
įgytus įgūdžius panau-
doti naujoje distancijo-
je, šį kartą – už baseino
ribų. Esu pasiruošusi

pradėti naują gyvenimo etapą. Ačiū vi-
siems mane šiam kely palaikiusiems ir
ne tik”, – dėkojo sportininkė.

Pasak R. Meilutytės, dėl intensy vių
treniruočių plaukimo baseine jai teko
paaukoti savo mokslus, į kuriuos ji nori
sugrįžti. „Iki šiol visą save atidaviau
plaukimui. Nuo ankstyvos paauglystės
gyvenau šiuo sportu. Dėl įtempto tre-
niruočių režimo atidėjau mokslus, prie
kurių noriu dabar sugrįžti. Noriu pa-
tirti paprastus daly kus, augti, geriau
suprasti save ir ma ne supantį pasaulį”,
– sako plaukikė.

Rūta Meilutytė baigia plaukikės karjerą

Tinklinio čempionai – svečių tinklininkai

I. Brazdeikis šturmuos NBA

13-ojo Amerikos lietuvių tinkli nio
lygos (ALTL) čempionais tapo sve-

 čiai iš Ukrainos – ,,Team Ukrai na”
tinklininkai, kurie įrodė savo pra našu-
mą beveik septynis mėnesius truku-
siame septynių komandų čempionate.

Lemiamose finalinėse rungtynė se
ukrainiečiai Pasaulio lietuvių centre
Lemonte vykusioje itin atkaklioje dvi-
kovoje rezultatu 3:1 palaužė ,,Ti gers”
komandą. 

Bronziniais medaliais pasidabino
gerokai didesnių tikslų šiame čem-
 pionate siekę ,,Panevėžio” tinkli ninkai.
Jie rungtynėse dėl 3-iosios vie  tos re-
zultatu 3:0 įveikė daugkartinius ALTL
čempionus ,,Atlantic Express” sporti-
ninkus. Penktoji vie ta atiteko ,,Liths”,
šeštoji – ,,Šiaulių”, o septintoji – ALTL
senbuviems ,,Guberni jos” tinklinin-
kams.

Kaune gimęs, bet Paraišką
biržoje dalyvauti patei-
kęs Ignas Braz dei kis dar

galėjo ją atsiimti, tačiau krep-
 šininkas nusprendė šiais me-
tais ban dyti prasimušti į NBA.
Sirga liams ir trenerių štabui
už palaikymą ir iš moktas pa-
mokas aikštėje ir už jos ribų
dėkojęs kaunietis tikisi iš-
girsti savo pavardę birželio
20-osios renginyje. „Tai nebū-
tų įmanoma be Dievo ir žmo-
nių, kurie man yra svarbiau-
si. Jie man atidavė viską ir aš
esu jiems be galo dėkingas. Jie
mano herojai, – teigė I. Brazdeikis. –
Esu pasirengęs kitam lygiui”.

Praėjusį savaitgalį University of
Michigan auklėtinis dalyvavo NBA
naujokų stovykloje Čikagoje, o pirma -
dienį surengė pirmą savo individualią
treniruotę stebint Detroito o ,,Pistons”

treneriams. 
ESPN naujokų biržos specialistas

Jonathan Givony I. Brazdeikiui prog-
nozuoja 40-ąjį šaukimą. „NBA Draft”
prognozėje Iggy Amerikoje vadina-
mas žaidėjas yra 48-as, „Sports Illust-
rated” – 51-as, „The Athletic” – 57-as.

ALTL finalinių rungtynių dalyviai – ,,Team Ukraina” ir ,,Tigers” tinklininkai su savo gerbėjais.

I. Brazdeikis pasiruošęs priimti naują iššūkį.
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GEDIMINAS INDREIKA

Lankant Lietuvių tautines kapi nes, mano dėmesį
patraukė užrašas ant rudo granito paminklo: ,,Pola Lu-
 cas-Tendžiulytė, Lietuvos Valstybės te-
atro aktorė”. Amerikos lietuvių sceno-
je Tendžiulytė atliko nesuskai čiuo jamų
pagrindinių vaidmenų Juo zo Vaičkaus
dramos teatre. Išties ji buvo žymiausia
to laikotarpio JAV lie tuvių aktorė.  

Pola (Polė) Tendžiulytė gimė Ry go-
je 1900 m. Nuo vaikystės mėgo
šok ti, svajojo tapti balerina ar te-

atro ak tore. Kilus Pirmajam pasauli-
niam karui, Ten džiu lių šeima persikėlė
į Petrapilį, kur Pola baigė Krotovos
gimnaziją. Juozas Vaičkus mokėsi Im-
peratoriš ko jo Aleksandro teatro vai-
dybos mo kyk loje, be to, studijavo teisę
Petrapi lyje. Lemtingas įvykis buvo J.
Vaič kaus siūlymas lietuviams stu-
dentams privačiai mokytis dramos.
Suži nojusi apie tai, šešiolikmetė Pola
įsirašė į kursus neatsiklaususi tėvų. 

Atrinkęs penkiolika gabių jau-
nuo lių, J. Vaičkus subūrė dramos te-
atro kuopelę, kuri repetuodavo jo stu-
dijoje. Iš kitų Petrapilio lietuvių dra-
mos kuopų ši išsiskyrė aukštu ly giu.
Besimokydama gimnazijoje, P. Ten-
džiulytė pasirodydavo J. Vaičkaus pa-
statymuose caraitės Olgos rūmuo se
Petrapilyje. Su jaunaisiais entuziastais
vaidino Petro Vaičiūno pjesėje ,,Pra-
žydo nuvytusios gėlės”. Tėvai, iš girdę
apie gastroles, griežtai pasipriešino
jos atsidavimui teatrui. Lai kinai Pola
nutraukė savo veiklą teat re. Badas ir

skurdas 1917 m. rusų re voliucijos laikotar-
piu juos vertė grįž ti į Lietuvą. J. Vaičkus ir
P. Vaičiūnas taip pat grįžo į Vilnių kurti te-
atro.

Vokiečių okupuotas Vilnius 1918 m.
buvo karo nuniokotas. Ten J. Vaič kaus tru-
pėje P. Tendžiulytė suvaidino Broniaus
Vargšo pjesėje ,,Žmonės” ir P. Vaičiūno
,,Aukos”. Po šių pasirody mų J. Vaičkus pa-
suko profesionaliojo teatro kryptimi. Len-
kams okupavus Vilnių, lietuviams vaidin-
ti buvo už drausta. J. Vaičkaus auklėtiniai
pės čio mis iškeliavo į Kauną ir ten pra dėjo
darbą. P. Tendžiulytė metams išvyko į Ne-
munaitį mokytojauti.

Dramos teatras steigiamas Kaune

Kaune Lietuvių meno kūrėjų drau gija
ruošėsi steigti nuolatinį dra mos teatrą, ku-
rio branduolį sudarytų J. Vaičkaus kolek-
tyvas ir keli Kastanto Glinskio studijos at-
stovai. Draugijos vicepirmininkas buvo P.
Vaičiūnas, sekretorė – P. Tendžiulytė-Skre-
butė nienė. Sąlygos buvo dar sunkesnės nei
Vilniuje, bet visi susitelkė į lietuvių teatro
kūrimo ratą. Lietuvių me no kūrėjų drau-
gijos dramos vaidykla 1920 m. gruodžio 19
d. pastatė Her man Sudermann „Jonines”.
Ši data laikoma Lietuvos valstybės dramos
teatro gimimo diena, o J. Vaičkus pripa-
žintas šio teatro įkūrėju. „Joninė se” vaidi-
no P. Kubertavičius, T. Dra gū naitė, J. Vaič-
kus, P. Tendžiulytė at liko Trūdos vaidmenį.
Spektakliai vyko Kauno miesto teatro rū-
muose. Pirmąjį sezoną J. Vaičkus dar reži-
savo Hjalmar Bergstrom pjesę „Am žiaus bal-
sas” ir Henrik Ibsen „Šmėk las”.  

Deja, dėl savo „užsispyrusio že maičio”
charakterio ir nenorėjimo tar tis su kitais re-

žisieriais J. Vaičkus įgijo priešų, kurie  jo tiesiog ne-
mėgo. J. Vaič kus buvo priverstas iš teatro pa-
 sitraukti ir ėmėsi atkurti jo anksčiau įsteigtą Skra-
jojamąjį teatrą. Gastro liavo miesteliuose, po vaidi-
nimų vykdavo šokių vakarėliai. 1921 m. lapkri čio 20
d. Skrajojamasis teatras Šilu voje pastatė B. Vargšo

Pola Lu cas-Tendžiulytė Conrad�Studijos�nuotr.

„Žmones”. Jis organizavo Šaulių dra-
mos mokyklą ir dirbo su šaulių teatru.

Būdamas ambicingas ir plačių už-
 mojų asmuo, 1923 m. pabaigoje J. Vaič-
kus ruošėsi kelionei į Ameriką, kur ke-
tino įkurti nuolatinį, repertua rinį lie-
tuvių dramos sambūrį. Gruo džio 18 d.
Valstybės teatras jam su ruošė atsi-
sveikinimo spektaklį „Per laurus ir šir-
dį”, kuriame vaidino Ona Rymaitė. Su

J. Vaičkumi į JAV atkelia vo Jonas Dikinis, jiedu ap-
sistojo Brooklyne.

J. Vaičkaus premjeros Amerikoje

Prie savo teatro prisijungti J. Vaič kus pakvietė
P. Tendžiulytę. Ji į New Yorką atvyko laivu „President
Harding” 1924 m. pavasarį. Vaičkaus dramos teatro
premjera įvyko 1924 m. balandžio 26 d. Brooklyne
„Kismet Temple” teatre. Pastatytas T. Ščepki nos-Ku-
pernik veikalas „Per laurus ir širdį”. Vaidino P. Ten-
džiulytė, J. Diki nis ir A. Laučiškaitė. Kiti vaidinimai
buvo surengti Angelų Karalienės parapijos salėje.

J. Vaičkaus trupę Amerikoje galima apibūdinti
kaip „skrajojamąjį teatrą” – aktoriai traukiniu ke-
liaudavo po lietuvių kolonijas, iš viso ap lankė per 70
vietovių. Keliavo iš rytų į vakarus. Pirmieji aplankyti
miestai buvo Philadelphia, Baltimore, Water bu ry ir
New Britain. Lietuvių parapijų salėse dažniausiai vai-
dintos kome dijos ir trumpi veikaliukai. Pasiekęs Či-
kagą 1924 m. pabaigoje, J. Vaičkus apsisprendė čia
įkurti savo nuolatinį teatrą. Jis jau buvo sudaręs pla-
tų re pertuarą, kad galėtų vaidinti kas sa vaitę ar daž-
niau. Repertuare buvo J. Slovackio „Mindaugas”, H.
Berg strom „Amžiaus balsas” (originalas ,,Karen
Borneman”), Ch. Dickens „Svirp lys užkrosny”, P. Vai-
čiūno „Gy ve nimo bangos”, U. Sinclair „Va gis”, A. Če-
chovo „Trys seserys”, pjesė apie Lietuvos kariuo-
menės kūrimą – K. Gaigalo „Laisvės kovotojai” ir
daug kitų.

Kai 1925 m. sausio mėn. P. Ten džiulytė atvyko į
Čikagą, čia jau vei kė J. Vaičkaus dramos mokykla
prie Halsted gatvės. Jai buvo pavesta jaunimą mokyti
šokių ir dramos. Dien raštis „Naujienos” rašė: ,,Ten-
džiuly tės pirmos pamokos jaunuoliams ir jų tėvams
labai patiko. Jaunuoliai tu ri be galo gerą progą ne tik
šokių iš mokt, bet ir lietuvių kalbą, nes Ten džiulytė
duoda instrukcijas grynai lietuviškoj kalboj, nedar-
kytoj ameri ko niškų žargonų”.

Žiūrovų numylėtinė JAV lietuvių sostinėje

1925 m. vasario mėn. atsidarė nau joji Čikagos lie-
tuvių auditorija, kur buvo įrengtas didelis teatras ir
ke lios mažesnės salės repeticijoms ir pobūviams. P.
Tendžiulytės aštuonerių metų scenos darbuotę pa-

minėti ten 1925 m. gegužės 10 d. J.
Vaičkaus teatras pastatė T. Ščepkinos-
Kupernik dramą „Menas ir meilė”. P.
Tendžiulytė at liko pagrindinį Flavijos
vaidmenį, ki ti – J. Vaičkus, M. Dundu-
lienė, J. Ka reiva ir J. Zolpys. Programos
leidinyje P. Tendžiulytė rašė: ,,Priimkite
iš manęs širdingiausią ačiū už Jūsų
jautrumą surengime mano jubiliejaus
benefiso. Nerandu žodžių kaip Jums iš-
reikšti mano dėkingumą, nes žodžiais
negalima išreikšti tų gilių jausmų, ku-
riais šiandieną suraminta visa mano
siela. Aš tik Jums pasi žadu visą savo
amžių, sulig išgales, tar nauti lietuvių
teatrui ir bendrai jaunam mūsų me-
nui”. „Menas ir meilė” truko arti ke-
turių valandų. Tiek laiko išsėdėti yra
sunku, – rašė „Naujienos”: „Vaičkaus
klaida yra ne prisitaikinti prie publikos.
Klaida buvo šį veikalą statyti – išsėdė-
jus 4 valandas ir sulaukus vidurnakčio
(kada ant rytojaus reikia anksti kel tis
į darbą), ir geriausias vaidinimas pa-
sidaro nebeįdomus”. 

1926 m. sausio 3 d. Hull House te-
atre J. Vaičkus statė komediją ,,Gy -
vieji nabašninkai”, kurioje vaidino J.
Sankūnas, J. Briedis, P. Tendžiulytė ir
Marytė Jakavičiutė-Conradienė.  Spek-
taklis pasisekė, rašė „Draugas”: „Tas
rodo, kad mūsų publikai, kurią dau-
gumoj sudaro darbininkai, dir ban tys il-
gas fizinio darbo valandas, labiau tin-
ka lengvo, linksmo turinio veikalai”. J.
Vaičkus žadėjo Hull House teatre kiek-

Pola Tendžiulytė
– J. Vaičkaus dramos teatro žvaigždė



vieną sekmadienio vakarą surengti
po naują, dar nema tytą vaidinimą.

J. Vaičkaus 20 m. scenos veiklos ju-
biliejui paminėti 1926 m. vasario 28 d.
„Eighth Street” teatre buvo pastatyta
V. Mykolaičio Putino lyrinė drama
„Valdovo sūnus”. Atlikėjai bu vo J.
Vaičkus, P. Tendžiulytė, J. San kūnas ir
V. Preikša. Publika šį didelį miesto
centre esantį teatrą pripildė tik iki
pusės.

1926 m. J. Vaičkus ir P. Tendžiu lytė
į plokštelę, išleistą „Victor” kompani-
jos, įrašė du komiškus dialogus – „Pas
lojerį” ir „Kalnas su kalnu ne susieina,
bet senbernis su senmerge susieis”. J.
Vaičkus ir P. Tendžiulytė 1927 m. su
naujais teatro spektakliais išvyko gast-
roliuoti į rytinių valstijų lietuvių tel-
kinius – Pittsburgh, New York ir kt.
Kartu parapijų salėse rengė kino kro-
nikų peržiūras.

1928 m. vasario 12 d. paminėti Lie-
 tuvos nepriklausomybės dešimtmečio

J. Vaičkus „Goodman” teatre pastatė A.
Asnyko dramą „Kęstutis”. Tų pačių
metų rugsėjo 30 d. ir spalio 7 d. J.
Vaičkaus teatras Čikagos centre,
„Goodman” scenoje, pastatė J. Slo vac-
 kio dramą „Mindaugas”. J. Vaič kus at-
liko Mindaugo vaidmenį, P. Tendžiulytė
– Aldonos, kiti atlikėjai – J. Samoška,
J. Kareiva ir V. Simonai tis. Ir šiame pa-
statyme J. Vaičkus už sibrėžto tikslo ne-
pasiekė, spaudoje sulaukė kritikos dėl
kai kurių aktorių mėgėjiškumo. ,,Nau-
jienų” žur nalistas vertino skeptiškai:
,,Ma nome, kad Vaičkus būtų geriau pa-
si elgęs duodamas savo mokiniams vai-
 dint lengvesnį veikalą negu ‘Mindau -
gis’. Neturint pilnai tinkamų vaidin-
tojų visoms rolėms, p. Vaičkui teko pa-
sitikėti beveik išimtinai savim”.  

„Mindaugo” programos leidinyje
skelbta dar 15 J. Vaičkaus dramos teat -
ro pastatymų, kurie turėjo vykti iki tų
metų pabaigos. Tarp jų minėtina F.
Schillerio ,,Klastos ir meilės” premje-

ra „Goodman” te-
atre gruodžio 30
dieną. J. Vaičkaus
teatras išsilaikė tik
iš privačių lėšų,
verslininkų skelbi-
mų programų lei-
diniuose ir iš par-
duotų bilietų. To-
dėl buvo neteisinga
tikėtis profesiona-
lumo iš aktorių,
kurie negaudavo
atlyginimo už savo
darbą ir pasišven-
timą (nedidelius at-
lyginimus gaudavo
tik J. Vaičkus ir P.
Tendžiulytė). A.
Vanagaičio kome-
 dijos trupė ,,Dzim -
dzi drimdzi” buvo
sėkmingiausia to
meto lietuvių teat-
 ro grupėje, kurioje,
vaidino buvę J.
Vaičkaus moki-
niai. „Naujienos”
in ter viu metu J.
Vaičkaus paklau-
sė,  ko dėl  jis nė
karto nepašiepė
,,Dzim dzi drimdzi”
teatro. J.  Vaičkus
pripažino: „Aš ant
jų nesakau nė žo-
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džio, o kad jie pašiepia bei kalba,
tai... aš tylėsiu ir dirbsiu savo darbą”
(Gytis Padegimas „Menų faktūra”).

1929 m. kovo 17 d. Lietuvių audi-
torijoje J. Vaičkaus išleistuvėms į
Californiją atšvęsti buvo pastatyta
„Per revoliuciją” – komiška pjesė
apie rusų sukilimą. P. Tendžiulytė
atliko baronienės vaidmenį, dalyvavo
visi Vaičkaus teatro aktoriai. Tai
buvo paskutinis Vaičkaus dramos te-
atro renginys Čikagoje.

Hollywoodo vilionės

J. Vaičkaus bravūra ir ryžtas at-
 vedė jį į Californiją, kur jis pradėjo
mokytis filmų gamybos pagrindų.
Jis ketino kurti lietuviškus garsi-
nius filmus, tikėdamasis ta patirtimi
pasinaudoti Lietuvoje, tapti lietuviš-
kų fil mų pionieriumi. P. Tendžiulytė,

jo ištikima palydovė, atvyko kartu, ti-
kėdamasi gauti vaidmenį amerikietiš -
ka me filme, o gal net tapti žvaigžde ar
įžymybe. J. Vaičkus prisistatė laik raš-
 čiui „Hollywood Daily Citizen” (1930
m. birželio 9 d.): ,,In Hollywood I am
completely happy. Here there is the
greatest breadth of  life that I have
found anywhere. Here there is the
greatest inspiration, and the grea-
test opportunity” (Labai džiaugiuosi
bū damas Hollywoode. Čia randu di-
džiausią gyvasties alsavimą. Čia gau-
nu didžiausio įkvėpimo ir didžiausių
galimybių”). 

Deja, vaidybiniais gabumais nu-
 stebinti Hollywoodo prodiuserių ne-
 pavyko nei J. Vaičkui, nei P. Tendžiu -
lytei. J. Vaičkus gavo tik statisto vaid-
menį viename ar dviejuose filmuose.
Po nesėkmingos stažuotės, prieš grįž-
damas į Lietuvą J. Vaičkus surengė
paskutinį vaidinimą Amerikos že-
my ne. 1931 m. liepos 18 d. vienoje Los
Angeles salių jis pastatė spektaklį
„Gyvieji nabašninkai”, kuriame P.
Tendžiulytė sukūrė Marės vaidmenį
angliškai. Tarp žiūrovų buvo Lietu vos
konsulas Julius Bielskis. 

P. Tendžiulytė grįžo į Čikagą, iš-
 tekėjo už Jurgio Lucas, radijo prog-
ramų „Margutis” skelbimų direkto-
riaus. Laikinai nutraukusi vaidybinę
karjerą, pradėjo dirbti režisiere „Bi -
ru tės” choro dramos sekcijoje. 1936 m.
režisavo operetę „Klaipėdos Julė”,
vėliau miuziklą ,,Meilė be proto”.
1956 m. su vyru išsikėlė į Californiją,
kur gyveno jų artimi draugai Petras
ir Marytė Conradai. Kartu su Con ra-
dais dirbo jų šeimos antikvarinių
daiktų parduotuvėje. Palaužta vėžio li-
gos, Pola Tendžiulytė-Lucas mirė
Long Beach, CA, 1971 m. spalio 29 d.
Jos palaikai ilsisi Lietuvių tautinėse
kapinėse prie Čikagos.

Naudotasi�Lituanistikos�tyrimo�cent-
ro� archyvu� Čikagoje� ir� straipsniais:� Vil-
mantas�Krikštaponis�„Lietu�viš�kojo�teatro
kūrėjas”,� Gytis� Padegi�mas� „Neatsakyti
klausimai”.
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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



Gražus, mielas ir draugiškas šuniukas 
ieško gerų namų Chicagos apylinkėje.

tel. 516-851-4786  
el. paštu: remezav@oldwestbury.edu

IEŠKO nAmŲ
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DraugaS
4545 W 63 St ., Chicago, il 60629 • 773-585-9500

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

 
                 

n            

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

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.�

Surašymas Nr. 96
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba�el. paštu – skelbimai@draugas.org ir�faksu: 773-585-8284. 

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

4 raidės:

AŠIS – CŪGA – LYRA – STOP.

5 raidės:

ATGAL – IBIAI – IDILĖ – IETIS – IŠĖMA – JURTA – RETRO – RIFAI
– UOŠVĖ – UTĖLĖ – VARLĖ – VIETA.

6 raidės:

ELGETA – ELNIAI – IŠKART – KAMPAS – SENIAI – ŠKOTAI –
TRŪKIS – ULONAS.

7 raidės:

AGURKAI – AVIŽĖLĖ – ĖRIUKAS – IŠDĖVOS.

8 raidės:

ANANASAI – AROMATAS – EIGULIAI – ILIUZIJA – IŠEIVIJA –
JAUNIEJI – JĖZUITAI – KIKLIKAS – KITĄKART – KLASTŪNĖ –
KLEDARAS – KOPŪSTAS – KUOKŠTAS – MALDYKLA –
MONTAŽAS – PLAUKMUO – SESTETAS – SFINKSAI – SRĖBTUVĖ
– SUODLIGĖ – VIŠTAKIS – VOKABULA – ZOOLOGAI – ŽAIZDRAS.

9 raidės:

TRAMVAJUS – UŽGAVĖNĖS.

SIŪLO DARBĄ

Altom Transport/Al Warren
Class A & B 

CDL Drivers Wanted
Requirements:

·�At�least�23�yrs�of�age
·�Hazmat�&�Tanker�Endt’s

·�Clean�MVR/Criminal�Background/PSP
·�1�yr�min�CMV�driving�or�
out�of�truck�driving�school

For�compensation�&�more�info,�
please�call:

312-951-3724
www.altomtransport.com/

careers/career-opportunities

REMKIME
DRAuGo

foNDą
Nuo�1992�metų�Draugo
fondas� padeda� išlaikyti
mūsų� lietuvišką,� katali-
kišką� „Draugo”� laikraštį.
Prisiminkite�Draugo�fon-
dą�savo�testamente.�Ke-
letas�stambesnių�paliki-
mų� užtikrins� „Draugo”
laikraščio�gyvavimą�dau-
gelį�metų!�

w w w . draugofondas.org
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DrAuGO FONDAS kAlbA VAIkAI

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

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

Pas mus šventas darbas namuo se –
išnešti šiukšles, nes niekas jų neš-
ti nenori. Kai mama pareina iš dar-

bo ir pamato, kad ir vėl kibiras pilnas
šiukšlių, tai labai supyksta. Ta da sako
tėčiui, kad jis tuoj pat jas išneštų. Bet
tėtis būna pavargęs ir kartais tų šiukš-
lių neišneša. Kai mud vi su močiute ei-
name pasivaikščioti, tai paimame tą
maišą ir išmetame į konteinerį. Mama
pasakė, kad mes, kai išnešame tas
šiukšles, padarome šventą darbą, nes
jau dabar virtuvėje nebesmirda nuo tų
šiukšlių.

Mėja, 5 metai

Mūsų Robertas padarė avariją ir
smarkiai susitrenkė galvą. Tėtis va-
žiavo į ligoninę ir davė Robertui krau-
jo. Robertas buvo labai susižeidęs, ir
jam tas kraujas tada išbėgo. Paskui Ro-
bertas pasveiko, ir jam jau viskas su-
gijo. Tada jis atėjo pas mus į sve čius ir
labai padėkojo mano tėčiui, kad tėtis jį
išgelbėjo. Tai va, tas tėčio kraujas iš-
gelbėjo Robertui gyvybę. Robertas net
verkė ir sakė, kad tėtis padarė šventą
darbą. Tada apsiverkė ir mano tėtis, bet
ne todėl, kad jam to kraujo buvo gaila.
Net nežinau, ko dėl, bet gal iš džiaugs-
mo, kad padėjo Robertui. Paskui Ro-
bertas sakė, kad kai kas nors atsitiks
arba tėčiui, arba man, arba mamai, tai
jis irgi duos kraujo. Aš manau, kad duo-
ti savo kraujo kitiems žmonėms – tai
tikrai šventas darbas.

Augustė, 6 metai

Mano sesė dar labai maža. Jai tik
du mėnesiai. Ji dažnai verkia ir labai
blogai miega. Kai mama ją užmigdo,
tada namuose negalima garsiai kal bėti
ir reikia labai tyliai vaikščioti. Mama
sako, kad užmigdyti sesę – tai šventas
darbas, nes tada reikia turėti geležinę
kantrybę. Paskui, kai pamiega, sesė
būna labai linksma, šypsosi ir jau visai
nebeverkia. Šventas darbas būna, kai
duodi pinigėlį kokiai nors senai mo-
čiutei arba net tokiam berniukui. Jis
parduotuvėje dažnai prie durų  stovi ir
pinigėlių iš visų prašo. Aš tai dažnai
duodu, jeigu tik mama piniginėje cen-
tukų turi.

Gabrielius, 5 metai

Žinok, šventus darbus gali daryti
tik Dievas arba koks nors šventasis. Aš
tai žinau du šventus darbus. Kartą su-
sirinko daug žmonių ir visi norėjo val-
gyti, tai Dievas iš vienos žuvytės ir vie-
no kepaliuko duonos padarė, kad būtų
daug maisto ir tada pavalgydino visus.
Kitą kartą Jis bėgo nuo priešų ir pri-
bėgo jūrą, tai paskui pradėjo bėgti
vandens paviršiumi. Bet kada taip ga-
lėtum, tai reikia Dievu būti, nes žmo-
nės vandens paviršiumi eiti negali.
Jie juk iš karto paskęstų. Aš šventų dar-
bų dar nemoku daryti. Nežinau, kai už-
augsiu, tai gal ką nors sugalvosiu, bet
dabar tai dar ne.

Arija, 6 metai

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė

Draugo fondo taryba dažnai nesu-
sirenka oficialiems posėdžiams.
Štai šiais metais posėdžiavome 3

kartus. Reikalui esant, pasitarimai ir
iždo išlaidų patvirtinimai vyksta tele-
fonu. Paskutinis toks ,,telefoninis” po-
sėdis įvyko š. m. gegužės 21 d. ir jo metu
buvo patvirtinta atsinaujinusi Draugo
fondo taryba: Ramunė Račkauskienė –
pirmininkė, Deimantė Komskienė –
sekretorė ir spaudos atstovė, Leopoldas
von Braun – iždininkas, Aušrelė Sa-
kalaitė – atsakinga už aukotojų karto-
tekos vedimą, Rūta Jautokienė – narė,
dr. Algis Norvilas – narys, Birutė Za-
latorienė – narė, Marytė Utz – narė,
Marija Remienė – pirmininkė emeritė,
Vytas Stanevičius – ,,Draugo” direk-

torių tarybos pirmininkas ex-officio.
Draugo fondo taryba kviečia ir to-

liau telkti lėšas lietuviškam išeivijos
laikraščiui, kuriam liepos 12 d. su-
kanka 110 metų, ir kuris visą tą laiką
buvo leidžiamas be sustojimo. Nepa-
mirškime pasveikinti nuolatinį savo
namų svečią ir bičiulį – ,,Draugą”, ju-
biliejaus proga atsiunčiant auką Drau-
go fondui., o redakcijai palinkint ener-
gijos, jėgų ir kūrybiškumo. Aukas siųs-
ti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL, 60629, Fed. ID 36-
3916303.

Draugo fondo taryba linki visiems
skaitytojams ir rėmėjams sveikatos ir
malonaus pavasario!

DF inf.

Kviečia Dainų ir šokių šventė

„Lietuva brangi”

Birželio 1-ąją į Kauno Dainų slėnį tūkstančius atlikėjų ir žiūrovų

sukviesianti dainų ir šokių šventė „Lietuva brangi” skleis nepa-

prastą lietuviškos dainos, šokio ir muzikos grožį, primins vieną

gražiausių šiame mieste gimusių tradicijų. 

Tautos bendrumo, vienybės jausmą stiprinanti šventė šiemet skir-
ta lietuvių profesionaliosios muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-
osioms gimimo metinėms paminėti. 1924 m. pirmajai dainų šventei
vadovavęs J. Naujalis pradėjo tradiciją, kuri gyva iki šiol ir jau 95
metus suburia lietuvius bendrai dainai.

2019-ieji paskelbti kompozitoriaus, vargonininko, pedagogo,
choro dirigento J. Naujalio metais.

Šventėje, kurią rengia Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos
nacionalinis kultūros centras, dalyvaus per 3 tūkst. atlikėjų, progra-
moje – per 30 chorinių kūrinių ir choreografinių kompozicijų.
Skambės visiems gerai žinomi ,,Tautiška giesmė”, „Lietuva brangi”,
„Už Raseinių, ant Dubysos”, „Kur giria žaliuoja”, taip pat nauji, dainų
šventėse dar neskambėję kūriniai. 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro inf.

LNKC Kultūros informacijos poskyris
Eglė Ladigienė, tel (8 5) 261 4763

Atsinaujino Draugo fondo taryba

užmigdyti sesę – šventas darbas

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

http://draugokalendorius.org
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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

A † A
KAZIUI OŽELIUI

staiga mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
broliui JOSEPH, jo žmonai ROBIN ir jų dukrai

KRIS  TINAI. 
Liūdime kartu su Jumis.

Ronald ir Aušra Padalino, 
First Rate Real Estate,

ir darbuotojai

A † A
Vyskupui PAULIUI BALTAKIUI OFM

(1925–2019)

2019 m. gegužės 17 d. Kaune mirė išeivijos lietuvių sie-
lovados globėjas, vienas iš Juozo Giedraičio vardo Lietu-
vos moksleivių fondo steigėjų ir dabartinės vykdomosios
valdybos narys vyskupas Paulius Baltakis.

Juozo Giedraičio fondas, veikiantis Tautos Fondo su  dė-
tyje, siekia suteikti stipendijas išskirtinai tremtinių ir bu-
vusių partizanų palikuonims, ypač gyve nan  tiems Lietu-
vos kaimuose, kad jie galėtų mokytis Lietuvos krikščio-
niškose gimnazijose Kretingoje, Kaune ir Marijampolėje.   

Vyskupas Baltakis tvirtai tikėjo, kad Lietuvių tautos
ateitis priklausys nuo patriotiškų ir krikščioniškų vertybių
pamatų ir ragino mus tęsti ir plėsti šią pa ramos veiklą.   

Liūdime netekus artimo bendradarbio ir patarėjo.

Juozo Giedraičio vardo Lietuvos 
moksleivių fondo vykdomoji valdyba:

Jonas Vainius, pirmininkas 
Kun. Aurelijus Gricius

Algis Vedeckas
Vytautas Maciūnas

Antanas Dambriūnas

2019 m. Gegužės 17 d. Viešpats pasišaukė
LKRŠalpos ilgametį ganytoją, garbės direktorių,

VYSKUPĄ PAULIŲ ANTANĄ BALTAKĮ OFM
Nuo 1984 m. jis buvo paskirtas išeivijos lietuvių vyskupu,

rūpinosi jų sielovada.
Viešpatie te amžinoji šviesa tešviečia tavo ištikimam tarnui!

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos
Direktorių Tarybos Pirmininkas Prelatas Edmundas J. Putrimas 

“Meile
Tarnaujame
Dievui”
(Vysk. P. Baltakio OFM  šūkis)

A † A
KAZYS J. OŽELIS

staiga mirė š. m. gegužės 3 d., sulaukęs 60 metų.
Gimė 1958 m. rugsėjo 11 d.
Gyveno Brighton Parko ir McKinley Parko apylinkėse.
Nuliūdę liko: brolis Joseph su žmona Robin Oželis, dukterė -

čia Kristina Oželis; geri draugai John su žmona Dianne Kil kus
ir Lucille (a. a. John) Kilkus, kiti artimieji ir draugai. 

A. a. Kazys buvo a. a. Evelinos ir a. a. Kazio sūnus.
Velionis daug metų išdirbo Wild Blossom vyninėje Čikagoje. 
Atsisveikinimas su velioniu bus šeštadienį, birželio 1 d., nuo

4 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028
South west Hwy, Palos Hills, IL. Maldos ir susikaupimo valan dė -
lė bus 7 val. vakaro.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi-
min  ti velionį savo maldose. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas,  tel. 708-974-4410
www.palosgaidasfh.com 

Netekus brangios Mamos

Žmogus – tik žemės svečias, 
Ir turi jis sugrįžt namo. 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

A † A
JOANOS DANGUOLĖS POCIŪTĖS

nuoširdžiai užjaučiame Northwestern University
profesorę SIGITĄ PLIOPLIENĘ, MD ir jos artimuo-
sius.

Kartu liūdi:
Rasa Kazlauskaitė

Giedrė ir Žilvinas Venciai
Loreta Višomirskis

Ula ir Andrius Jurkūnai
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Lietuvos�vaikų�globos�būrelis�„Saulutė”�dėkoja�už�aukas,�skirtas�padėti
vargingai�gyvenantiems�vaikams�ir�studentams�Lietuvoje.�Aukojo:�Carolyn
Hase a. a. Catherine Konstantanavičius Hase atminimui –� 15� dol.;�Ada
Sutkuvienė su šeima a. a. dr. Meilutės Biskienės pagerbimui –�100�dol.;
vaiko�paramai: Laura Lauciūtė –720�dol.,�Birutė Pocienė –�360�dol.� Labai
ačiū!� „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”) 1133 Amber Dr., Lemont, IL,
60439. Tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

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

� Vasaros sporto stovykla Pasaulio lietuvių
centre Lemonte (Riškus salėje) vyks gegu-
žės 28 – rugpjūčio 16 dienomis, nuo 9 val.
r. iki 5 val. p. p. Kviečiami dalyvauti įvairių
amžiaus grupių  vaikai. Dėl informacijos
skambinkite Aurimui Matulevičiui tel. 630-
999-5312.

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 29 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur matysite LRT isto-

rinės serijos ,,Laisvės kaina. Disidentai” šeš-
tąjį filmą.

� Šeštadienį, birželio 1 d., 9:30 val. r. Šv.
Kazimiero centro koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, bus aukojamos šv. Mi-
šios meldžiant, kad Motina Marija Kaupai-
tė būtų paskelbta palaimintąja. Šv. Mišias
atnašaus kun. Johnpaul Cafiero OFM. Po šv.
Mišių bus vaišės. Visi kviečiami. Daugiau in-
formacijos tel.773-776-1324.

Visus maloniai kviečiame į šven-
tines Mišias sekmadienį, birže-
lio 2 d., 11 val. r., kuriose švęsi-
me kun. Jauniaus Kelpšo 25-erių
metų kunigystės jubiliejų. Po šv.
Mišių parapijos salėje – prog-
rama, sveikinimai, pietūs ir pa-
bendravimas. Vietų skaičius ri-
botas, tad prašome užsisakyti
vietas iki gegužės 26 d. 

Skambinti Audrai
tel. 773-776-4600.

Koncertas New Yorke 

LR generalinis konsulatas New Yorke kviečia pasiklausyti italų kamerinio due-
to – Simone Rugani (fortepijonas) ir Daniele Sabatini (smuikas). Šie jauni ta-
lentingi italų muzikantai yra 2018 m. Vilniuje vykusio VIII Tarptautinio Sta-
sio Vainiūno kamerinės muzikos konkurso nugalėtojai. 

Koncertas vyks gegužės 30 d., ketvirtadienį, 7 val. v. Church of the An-

nunciation, 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211. Sabatini-Rugani due-
tas atliks Felix Mendelssohn,  Stasio Vainiūno ir  Maurice Ravel kūrinius.

Įėjimas nemokamas.


