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Kai mums sekasi, draugai mus pažįsta. Kai nesiseka, tuomet mes pažįstame savo draugus. – John Churton 

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 31diena

Juozo Tūbelio atminimas 
įamžintas knyga  – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Prieš 100 metų suskambo
Laisvės varpas – 9 psl.

Vilnius ir
Čikaga
sėkmingai
tęsia
partnerystę

Praėjusią savaitę, birželio 1–8 die-
nomis, pirmą kartą Čikagoje lan-
kėsi Vilniaus miesto meras Re-

migijus Šimašius kartu su patarėja
Ieva Pakarklyte ir ,,Go Vilnius” Vers-
lo skyriaus vadovu Karoliu Žemaičiu. 

R. Šimašius dalyvavo metiniame
,,Pritzker Forum on Global Cities”
renginyje. Tai – didžiausias Čikagoje
vystantis tarptautinis miestų foru-
mas, kurio metu pasaulio miestų ly-
deriai, urbanistikos specialistai, nuo-
monių formuotojai, verslo ir visuo-
meninių organizacijų vadovai dalijo-
si patirtimi ir teikė idėjas aktualiomis
miestų valdymo, saugumo, ekologi-
jos, technologijų klausimais. – 5 psl.

Lietuvis perbėgo Alaską:
nieko nėra neįmanomo

Savo skaitytojams dar kovo mėnesį pasakojome

apie 24-erių Danielių Narauską iš Lietuvos, kuris

me tė iššūkį sau: pasiryžo per pusantro mėnesio

greitkeliu perbėgti Alaską ir nubėgti 1400 kilometrų.

Savo kelionę pradėjęs Anchorage mieste balandžio

20 dieną, jis birželio 6 dieną pranešė, kad pagaliau įvei-

kė numatytą distanciją ir pasiekė Prudhoe Bay (arba

Deadhorse), esančią prie Arkties vandenyno. – 6 psl.

Danielius Narauskas: įveiktas dar vienas iššūkis – perbėgta Alaska.                                                                                                Facebook nuotr.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir Čikagos merė Lori Lightfoot.
LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.
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Šiais metais liepos mėnuo ,,Drau-
go” skaitytojams svarbus, nes tą
mėnesį – ,,Draugo” 110-ojo gimta-

dienio sukaktis.  Tačiau tą patį liepos
mėnesį bus ir kita svarbi sukaktis.
Prieš 50 metų, 1969-ųjų liepos 21 d.
amerikietis astronautas Neil
Armstrong žengė pir-
muosius žmonijos žings-
nius Mėnulio paviršiu-
mi. 

Pačiu laiku pasiro-
dė nauja mokslininko Ro-
ger D. Launius knyga
,,Apollo’s Legacy – Per-
spectives on the Moon
Landings” (,,Apollo pali-
kimas – nusileidimų ant
mėnulio perspektyvos”).
Joje autorius aprašo ne
tik pirmą žmogaus pilo-
tuojamo JAV erdvėlai-
vio nusileidimą Mėnulyje, bet ir vė-
lesniuosius nusileidimus. Jis nagrinėja
visą JAV agentūros NASA skrydžių į
Mėnulį programą, kuri pavadinta Ap-
ollo vardu (Apollo program). 

Pagal ,,Amazon” bendrovės tink-
lalapyje paskelbtą knygos pristatymą,
R. Launius knygoje aprašo ,,Apollo”

programą iš įvairių perspektyvų.  Jis
nagrinėja tos programos istoriją, iš-
keldamas teigiamus ir neigiamus jos
aspektus. Autorius aptaria programos
dėka padarytą technologinę ir moks-
linę pažangą, bet kartu pamini ir po-

litinius ginčius dėl prog-
ramos kainos.  Jis ap-
žvelgia net ir sąmokslo
teorijas, teigiančias, esą
tokios kelionės į Mėnulį
iš viso nebuvo. Tiems,
kurie domisi kos moso ty-
rinėjimo istorija, ir
tiems, kurie nori prisi-
minti pirmąjį nusileidi-
mą Mėnulyje bei kitus
nusileidimus, autoriaus
R. Launius knygą būtina
perskaityti.

Amerikietis kosmo-
so istorikas, mokslinin-
kas Roger D. Launius

gimė 1954 m. Galesburg mieste, IL.
1976 m. baigė Graceland kolegiją, o 1982
m., Louisiana State University įgijo is-
torijos mokslų daktaro laipsnį. R. D.
Launius dirbo JAV Karinių oro pajėgų
įstaigoje (US Air Force) istoriku, o
nuo 1990 iki 2002 m. buvo pagrin dinis

ARKIVYSKUPAS SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atvykęs į Efezą apaštalas Paulius paklausė kelis pa-
krikštytuosius: „Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šven-
tąją Dvasią?” Jie atsakė: „Mes nė girdėti negirdėjome,
kad yra Šventoji Dvasia.” (plg. Apd 19). Švęsdami Sek-
mines, mes susitelkiame į Dievo slėpinį ir atidžiau įsi-
mąstome, kas yra Šventojia Dvasia ir ką ji reiškia mūsų
asmeniniame gyvenime.

Jėzus, atsisveikindamas su savo mokiniais, paža-
dėjo: Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsaky-
mų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Glo-

bėją, kuris liktų su jumis per amžius (Jn 14, 15–16). Jė-
zus žinojo, kad jo mokiniams teks gyventi priešiš-
kame pasaulyje, todėl atsisveikindamas drąsino
juos: Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite
drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! (Jn 16, 33). Drąsino ir
pažadėjo nepalikti jų vienų, bet atsiųsti Globėją –
Šventąją Dvasią.

Mes gyvename apsupti kultūros be Dievo, kai
žmogus yra lenkiamas siekti tik to, kas naudinga, ma-
lonu ir lengva. Šioje kultūroje Dievui vietos nepa-
liekama. Jos pavergtas žmogus į kitus žvelgia ne kaip
į brolius, bet kaip į konkurentus, kurių nemylima;
taip tarp žmonių suveša susvetimėjimas. Sekuliari
kultūra skaldo žmones į besivaržančias grupes ir par-
tijas. Tokia nesimpatiška yra tikrovė, į kurią esame
panerti.

Per Sekmines švenčiame Jėzaus pažado išsipil-

dymą – Šventosios Dvasios atsiuntimą mokiniams.
Apaštalų darbų knygoje (2, 1–11) pasakojama, kaip Jė-
zaus mokiniai drauge su Marija meldėsi ir laukė šio
pažado išsipildymo. Šventoji Dvasia ugnies liežuvių
pavidalu nusileido ant mokinių ir juos neatpažįsta-
mai perkeitė. Paprasti, nedrąsūs, o kartais net ir la-
bai bailūs vyrai staiga pajuto į juos įsiliejant jėgai,
kuri tiesiog stūmė eiti į pasaulį ir liudyti tai, ką iš
savo Mokytojo buvo girdėję ir matę – ypač liudyti apie
Jėzaus prisikėlimą.

Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus meilės.
Ji  yra meilės Dvasia, galinti ir mus išmokyti taip my-
lėti, kaip mylėjo Jėzus – iki mirties ant kryžiaus. Ji
gali uždegti mūsų širdis, kad eitume per gyvenimą,
spinduliuodami gerumu ir meile. 

Šventoji Dvasia yra Tiesos Dvasia, nuolat pri-
menanti ir kreipianti mus į amžinąją Tiesą – Jėzų
Kristų. Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu
Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins,
ką esu jums pasakęs (Jn 14, 26).

Pasaulis nuolat bando mus pavergti, o Šventoji
Dvasia, priešingai, mus išlaisvina. Protą išlaisvina
iš abejonių, o valią – iš neryžtingumo. Žmogų la-
biausiai pavergia nuodėmė, iš kurios jis pats yra ne-
pajėgus išsivaduoti. Tai, ko žmogus negali, padaro
Šventoji Dvasia.  Apaštalas Jonas aprašo Jėzaus pa-
sirodymą po prisikėlimo: Jėzus kvėpė į juos ir tarė:
„Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes,
tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos”
(Jn 20, 22–23).

Priešiško pasaulio akivaizdoje mes dažnai pra-

Ateik, Šventoji Dvasia!
Sekmadienį, birželio 9 dieną, šventėme Sekmines

randame drąsą. Dievas atrodo toli ir mūsų negirdi,
atrodo aukštai – mūsų nemato. Atėjusi Šventoji
Dvasia primena, kad Dievas nėra toli ir aukštai – Jis
keliauja drauge su mumis; maža to, primena, kad Die-
vas yra mylintis Tėvas. Dėl to apaštalas Paulius savo
laiške rašė: Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad
ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dvasią,
kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!” (Rom 8, 15). Švento-
ji Dvasia kviečia mus pulti į Dievo glėbį ir jame jaus-
tis saugiems.

Viena iš labiausiai matomų bėdų Lietuvoje yra
vienybės trūkumas. Mes esame panašūs į tuos Šinaro
krašto žmones iš Pradžios knygos  (11,1–9), kurie su-
manė pasistatyti dangų siekiantį ir statytojus gar-
sinantį bokštą. Tačiau, bestatydami bokštą, ėmė
nesusikalbėti, ir statyba liko nebaigta. 

Panašiai ir mes trisdešimt metų kuriame Lie-
tuvą, bet juo toliau, juo labiau nesusikalbame; jau
pradedame nesuprasti, nei kas yra tiesa, nei kokia
brangi yra laisvė. Reikia kažkokio bendro vardiklio,
pamato, ant kurio galėtume statyti laisvės namus.
Tuo vienijančiu pamatu nepajėgs būti net pačių ge-
riausių ketinimų turintis prezidentas, juo labiau –
kuri nors iš partijų. Tik Šventoji Dvasia gali atkur-
ti vienybę tarp žmonių. Kol šito nesuprasime, tol bū-
sime bevilčiai, besikivirčijantys vieni su kitais.

Šventoji Dvasia per Krikštą apsigyvena mumy-
se, ir mes tampame Dievo šventove. Apaštalas Pau-
lius rašo: Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė
ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventovę
niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šven-
ta, ir toji šventovė – tai jūs! (1 Kor 3, 16–17). Šią Die-
vo šventovę reikia labai branginti. Jei per nelaimę
savo nuodėmėmis Šventosios Dvasios šventovę su-
niokojame, skubėkime ją atstatyti.

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčių-
jų širdis ir įžiebk jose savo meilės ugnį!

Kosmoso istorikas su lietuviška pavarde
Nauja mokslininko Roger D. Launius knyga 

NASA agentūros istorikas.  Nuo 2001
metų iki 2016 metų Smithsonian mu-
ziejuje vadovavo kosmoso istorijos sky-
riui, buvo Smithsonian muziejaus Vals-
tybinio oro ir erdvės muziejaus (Na-
tional Air and Space Museum) erdvės
istorijos skyriaus pirmi ninkas. R. D.
Launius parašė per 20 kny gų ir dau-
giau nei 100 straipsnių apie kosminių
tyrinėjimų istoriją.  

Jo moksliniai darbai buvo įvertinti
daugybe premijų ir medalių,  tarp ku-
rių – 2009 m. įteikta Amerikos Astro-
nautų draugijos (American Astronau-
tical Society) premija, pavadinta Pre-
zidento John F. Kennedy vardu (John
F. Kennedy Astronautics Award).

R. D. Launiaus pavardė leidžia
manyti, kad šis mokslininkas yra lie-
tuvių kilmės. 2013 metais žurnalo
,,Aviacijos pasaulis” 6-me numeryje
buvo išspausdintas korespondento Sau-
liaus Lapienio pasikalbėjimas su isto-
riku R. D. Launius (žr. www.space-
lt.eu). Jame R. Launius pripažino, kad
jo protėviai kilę iš Lietuvos. Tačiau jo
protėvis Johann Jacob Lanius gimė vie-
noje Vokietijos kunigaikštystėje, iš
kurios emigravo į Ameriką ir įsikūrė
Pennsylvanijos valstijoje, York miesto

apylinkėse, moravų protestantų ben-
druomenėje. Nors to pokalbio metu R.
D. Launius neparodė didelio susido-
mėjimo savo tolima lietuviška kilme,
lietuviams skaitytojams, kuriems įdo-
mu kosmoso tyrinėjimai, turbūt vis
tiek būtų malonu į rankas pasiimti lie-
tuvišką pavardę turinčio autoriaus
knygą apie skrydžių į Mėnulį istoriją.
R. D. Launius knygą ,,Apollo’s legacy”
galima įsigyti Amazon bei kitose in-
ternetinėse svetainėse. 

Parengė Rimas Černius

Roger D. Launius



buvo pažymėti diplomais ir premi-
jomis. Teatras sėkmingai vykdo fi-
nansinius planus. Tokia sėkmė galė-
tų režisierių patenkinti. Tačiau kas
slypi giliau.

Metais trunkanti kova už teisę
statyti subrandintą spektaklį. Nesi-
baigiantys disputai su apsidraudė-
liais, įrodinėjant būsimo spektaklio
svarbą visuomenei. Beprasmiškai
eikvojama energija, besiginant nuo
demagogiškų bandymų išžiūrėti dar

negimusiuose spektakliuose autorių kėslus. Kūrinio
audinio darkymas, kategoriškai išreikalaujant nuimti
netgi esminius akcentus. Galop, spektaklių eksp-
loatacijos apribojimas arba visiškas jų uždraudimas,
ignoruojant plačios teatrinės visuomenės auditorijos
nuomonę.

Iš dvylikos spektaklių, pastatytų per penkerius
metus, tik tris galėčiau laikyti daugmaž atsklei-
džiančius mano pasaulėjautą. Bet ir juos žiūrovas iš-
vydo sužalotus, praradusius didelę meninės įtaigos
dalį. ‘Tango’ finalas nuimtas, ‘Mamutų medžioklė’ iš-
kupiūruota. Abu spektakliai uždrausti. Daugelis
žiūrovų jų taip ir neišvydo. Itin svarbios ‘Grasos
namų’ scenos iškupiūruotos, kompozicija ir finalas
pakeisti.

Kompromisų kelias buvo vienintelis kelias, ku-
riuo aš buvau priverstas eiti, norėdamas išsaugoti žiū-
rovui savo suluošintus kūrinius. /…/ Tas kelias – ne
man.

...Šiandien mane degina neįgyvendintų ir suža-
lotų kūrinių balsas. Man kokti tariama atskirų spek-
taklių sėkmė. Kompromisai, taktiniai gudravimai, be-
prasmiškas trypčiojimas biurokratijos koridoriuose,
žmogiško orumo žeminimas, niūrios perspektyvos,
– visa tai verčia mane ryžtis: – po ilgų apmąstymų aš
pradedu nuo to, kad atsisakau ką nors keisti baigtuose
spektakliuose; – aš atsisakau proginių spektaklių kai-
na pirkti subrandintų kūrinių viltį; – aš pripažįstu
tik tuos kūrybos vertinimo kriterijus, kurie gimsta
aštrioje nuomonių kovoje; – aš kuriu taip, kaip liepia
menininko ir piliečio sąžinė. 1972 m. rugpjūčio 16 d.”

Laiško tekstas, nors niekur nebuvo skelbtas, pa-
plito pogrindinės savilaidos būdu. 1974 m. J. Jurašas
su žmona Aušra Sluckaite išsiveržė iš Lietuvos ir tik
1989 m., švenčiant 600-ąjį jo statytą K. Sajos „Šven-
težerio” spektaklį, po 15 metų tremties, gavo leidimą
kirsti Tėvynės sieną. 2014 m. „Barborą Radvilaitę” Jo-
nas Jurašas perkūrė iš naujo su kitais aktoriais ir tu-
rėdamas kitokį tikslą. Režisierius sakė, kad daugiau
kaip prieš 40 metų užteko pavadinimo, ir jis jau buvo
pasmerktas sėkmei. „Tada draudė vartoti žodį Lietuva
spektaklyje. Dabar atsisukome į žmogišką aspektą,
su kuriuo susiduriame kiekvieną dieną”. 

2009 m. J. Jurašui paskirta Lietuvos nacionalinė
kultūros ir meno premija už modernios teatro kalbos
kūrimą ir legendos sugrąžinimą. 

„Aš, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, aktorę
Rūtą Staliliūnaitę įsidėmėjau po jos taip aistringai,
taip atsidavusiai suvaidinto, sakyčiau, visa savąja
esatim išgyvento ne tik už save, bet ir už visus Lie-
tuvos žmones, Barboros Radvilaitės vaidmens – iš-
tikimybės Lietuvai simbolio”, – aktorė Virginija Ko-
chanskytė.

„J. Jurašas buvo pastatęs ir geresnių spektak-
lių..., Rūta – suvaidinusi įdomesnių, sudėtingesnių
vaidmenų. Tad kodėl ‘Barbora’? Tai buvo (bent jau
prisidėjo prie legendos) aplinkybių apipintas spek-
taklis, kurios jį ir įamžino: J. Jurašo protestas, Auš-
ros Vartų paveikslas, lietuvybės, laisvės tema; konf-
liktai su valdžia. J. Jurašo išėjimas iš teatro. Spek-
taklis tapo ir himnu laisvei. Tame kontekste Rūtos
žodžiai – ‘O Lietuva! Būk visiems teisinga ir gera. Tau
karūna!’ – skambėjo žiūrovų širdyse kaip svajonė,
laisvo gyvenimo, tiesos troškimas. Viltis! Jame,
Joje (Barboroje!) pleveno viltis, kad per mirtį ateina
grožis, laisvė, artėja išsivadavimas ir t. t.”, – aktorė
Doloresa Kazragytė.

J. Jurašo protestas

Buvusio kultūros ministro Liongino Šepečio
interpretacija: „Teatras sugalvojo padaryti dvi už-
dangas: vieną oficialią, tiems, kas atvažiuos į per-
žiūrą; kitą – jautresnę – su aliuzija į Barborą Rad-
vilaitę, kuri daug kam priminė Aušros Vartų Mari-
ją. Atlėkė ministerijos vyrai, kurie žiūrėjo spektaklį,
ir sako: ‘Ai-ai-ai, ką daryti, direktorius skundžiasi,
miesto valdžia pyksta?’. Pasakiau, nevaidinkite čia
spektaklio spektaklyje, nuleiskite tą uždangą, kurią
laikote pagrindine, ir nieko neerzinkite. Tai buvo pre-
tekstas, potekstė, o tekstas – režisierius J. Jurašas
buvo užsimojęs palikti Lietuvą ir išvykti”.

Iš režisieriaus J. Jurašo viešo laiško (anais lai-
kais negirdėtas dalykas), kurį jis parašė po „Barboros
Radvilaitės” premjeros, kai buvo atleistas iš Kauno
dramos teatro vyr. režisieriaus pareigų: „Dvasinės
vertybės – vienintelis kūrėjo atlyginimas visuome-
nei už teisę joje gyventi. Atrodytų, kad joms kurti mū-
suose yra palankios sąlygos. Ką rodo patirtis? Eilė
mano spektaklių, kaip antai: ‘Varšuvos melodija’,
‘Tango’, ‘Mamutų medžioklė’, ‘Moljeras’, ‘Švente-
žeris’, ‘Grasos namai’, susilaukė gyvo visuomenės dė-
mesio. ‘Dvikova’, ‘Bolševikai’, ‘Motinos laukas’

Kai žvelgi atgal – į sovietinę praeitį, gy-
venimas atrodo tamsus, juodas, be
prošvaisčių, bet kartais paimi kokią
knygą ar seną laikraštį, ir iš fakto, vaiz-
do ar pavardės blyksteli švieselė. Vien
prisiminus artistę Rūtą Staliliūnaitę, ku-
rios išeivijai, deja, neteko pažinti, praei-
tis pasidaro šviesesnė. Tik dabar su-
prantu, kad buvau laiminga, turėjusi ga-
limybę matyti keletą ryškiausių jos vaid-
menų – Tennessee Williams „Geismų tramvajuje”
(Blanšą, rež. D. Tamulevičiūtė, 1974 m.), aštriai gro-
teskiškame Alfredo Jarri „Karalius Ūbas” (Ūbienę; rež.
J. Vaitkus, 1977 m.), – visuose aštriuose teatro pa-
statymuose ar rašytojų kūriniuose įžiūrėdavome
priešinimąsi sistemai, jos pajuokimą. Visuose kūry-
bos žanruose buvo plėtojamas antrasis planas –
tarp eilučių, ir mes, kultūros vartotojai, buvome iš-
mokę skaityti tai, kas buvo tarp eilučių. Taip vieni ki-
tus supratome. Na, bet Rūta pirmiausia buvo ir liko
Barbora Jono Jurašo Kauno dramos teatre pastaty-
toje Juozo Grušo pjesėje „Barbora Radvilaitė”, kurioje
to „tarp eilučių” buvo mažiau, nes buvo daugiau tik-
ro iššūkio, kas sujudino nusistovėjusius ir jau apžė-
lusius maurais sovietinės kultūros vandenis. Tai
buvo tais lemtingaisiais 1972 m., kuomet susidegino
Romas Kalanta, kuomet pasirodė pirmas pogrindinės
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidinys, kt. nau-
ji dalykai, kuomet ėmė busti lietuvio dvasia.

Knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora. At-
siminimai apie scenos karalienę” (2014) anota-
cijoje sudarytojas Svajūnas Sabaliauskas rašo:

„Nacionalinės premijos laureatė aktorė Rūta Stali-
liūnaitė savo vaidmeniu spektaklyje ‘Barbora Rad-
vilaitė’ ne tik amžiams įėjo į Lietuvos teatro istori-
ją, bet ir tapo savo kartos, kovojusios už laisvą Lie-
tuvą, simboliu”. Girdėti atvirą pareiškimą apie Sta-
liliūnaitės – kaip kovos už laisvę simbolį – šiek tiek
neįprasta. Taip sako jaunesnės kartos žmogus, ku-
ris 1972 m. gal dar nebuvo gimęs. Mums tuomet to-
kie pareiškimai nebuvo įprasti, „kova” tebuvo jaus-
mas, mintis. „Kovos” fenomeną buvo uzurpavusi bol-
ševikinė ideologija su Lenino vėliava. Kova tarsi buvo
kažkas labai raudona, grubu ir veidmainiška. Tuo
labiau kad R. Staliliūnaitė tais laikais (1970 m.) vai-
dino ir Lenino žmoną Nadeždą Krupskają M. Šatrovo
pjesėje „Bolševikai”, o ją statė tas pats Jonas Jura-
šas, kuris po dvejų metų pastatys „Barborą”, dėl ku-
rios turės palikti Lietuvą. 

Kaip viskas sudėtinga. Alfonsas Nyka-Niliūnas
savo dienoraštyje užrašo poeto Marcelijaus Marti-
naičio, kuris dar sovietiniais metais, tolokai iki Lie-
tuvos Nepriklausomybės, į Ameriką buvo atvykęs su
sovietinių kultūrininkų grupe ir jiems susitikus pa-
sakė: „Visi mes esam bent penkiasdešimt procentų
parsidavę” („Autentiškas žmogus”, – nusprendžia A.
Nyka-Niliūnas). M. Martinaičio žodžiai tikrai yra au-
tentiški, nes gyvenome dvigubą gyvenimą. „Kovo-
tojai” už nepriklausomybę 1972 m. J. Jurašas ir R. Sta-
liliūnaitė pirmiau turėjo pastatyti ir suvaidinti Le-
niną ir jo žmoną, kad galėtų imtis Lietuvos istorijos
ir parodyti ją kaip šventą Aušros Vartų Marijos pa-
veikslą. Ir „Rūta tapo Aušros Vartų Madonos at-
vaizdu. Ji nešė dvasingumo ugnį, kuri spektakliui
suteikė patriotinį skambėjimą, – prisimindamas
artistę minėtoje prisiminimų knygoje apie ją sakė J.
Jurašas. – Nors mes nedaug bendravome užkuli-
siuose – visuomeninėje aplinkoje, bet visuomet ži-
nojau, kad ji niekada nesvyruoja ir negali būti iš-
davikė”.

Rūta – Barbora

Keistas dalykas, bet R. Staliliūnaitę sovietų val-
džia toleravo, netgi vertino, ji pelnydavo apdovano-
jimus ir pagarbą, ji niekada nebuvo puolama, nie-
kada jai, atrodo, nebuvo grasinama, netgi už Bar-
boros vaidmenį tame skandalą sukėlusiame J. Jurašo
spektaklyje; 1980 m. jai buvo suteiktas Lietuvos
liaudies artistės vardas (Nacionalinę kultūros ir
meno premiją iš Nepriklausomos Lietuvos ji gavo
2008 m.), bet vis dėlto SSRS liaudies artistės vardo
jai nesuteikė; kaip sako (prisiminimuose) buvęs so-
vietinis kultūros ministras Lionginas Šepetys –
tuometinė Lietuvos kultūros ministerija rekomen-
davo, bet, matyt, kažkas iš Lietuvos pasiuntė kitokią
žinią.
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Švieselė tamsos 
karalystėje (2)
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Dalyvių
kūrybiškumas
liejosi laisvai
„Citadele Kauno maratonas” tradi-
ciškai sulaukia palaikymo toli už
Kauno ribų. O šiemetinis bėgimas –
ypatingas, nes į jo organizavimą pir-
mą kartą įsitraukė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė. Apie tai, kokius iššū-
kius metė sau bėgimo entuziastai šio-
je Atlanto pusėje, papasakosime ar-
timiausiame ,,Draugo” numeryje.

Tuo tarpu Kaunas stebino rekordais, o didžiausia sėkmė lydėjo olimpietį Remigijų Kančį, kuris

tapo greičiausiai maratoną gimtinėje įveikusiu lietuviu (2 val. 18 min. 36 sek.). 

Remigijaus treniruojama jo sesuo Loreta Kančytė laimėjo pusmaratonį. Ji taip pat pasiekė tra-

sos rekordą (1 val. 16 min.). Moterų maratone nepralenkiama buvo ukrainietė Irina Masnik (2 val. 51

min. 43 sek. 2 sek.).

Septintąjį kartą organizuotame maratone dalyvavo daugiau kaip 5 000 dalyvių iš 38 pasaulio vals-

tybių. Tarp jų įvairiose distancijose bėgo net penki Rio de Janeiro olimpinių žaidynių dalyviai. Po-

puliari buvo 10 km rungtis, gausus būrys vaikų dalyvavo 400 m vaikų bėgime, šeimos grūmėsi 1,5

km šeimų bėgime, o masiškiausia rungtimi tapo R1 5 km bėgimas, kur varžėsi pusantro tūkstančio

dalyvių.
,,Draugo” inf.

Remigijus  Kančys. R. Tenio nuotr.
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TELKINIAI
CHICAGO, IL

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Birželio 8 d., šeštadienį, Lietuvos vyčių
Vidurio Amerikos apygarda, kurią su-
daro Lietuvos vyčių kuopos iš illinois, in-
diana, Michigan, Ohio, California vals-
tijų miestų, organizavo pa-
vasario posėdį, vyku-
sį Švč. Mergelės
Marijos Gimimo
parapijos salė-
je, Chicago, iL.
Šį posėdį glo-
bojo 112 kuo-
pa, veikianti Či-
kagoje (kuopos
pirmininkė Susan
Svehla). Dalyvavo 25
vyčiai.

Posėdį atidarė ir jam vadovavo Vi-
durio Amerikos apygardos pir-
mininkė Aldona Zajauskas, maldą

sukalbėjo seselė kazimierietė Teresė
Papšytė, Chicago 112 kuopos pirmi-
ninkė. Susan Svehla pasveikino vyčius,
svečius ir naujus 96 kuopos narius iš
Ohio – Normą ir Michael Petkus ir pa-
linkėjo sėkmingo posėdžio bei vaisin-
gų darbų. Posėdyje dalyvavo garbingų
svečių, tarp jų – Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos klebonas ir 112 kuo-
pos dvasios vedlys kun. Jaunius Kelp-
šas, Čikagoje viešėjęs Vilniaus meras
Remigijus Šimašius bei Lietuvos ge-
neralinis konsulas Čikagoje Mantvy-
das Bekešius. Garbingi svečiai atsakė
į Lietuvos vyčių klausimus.

Protokolo sekretorės Georgianna
Macke ir iždininko Robert Damašaus-
kas pranešimai buvo priimti vienbal-
siai. Apygardos valdyba, komitetų pir-
mininkai ir kuopų pirmininkai nu-
švietė praėjusių trijų mėnesių veiklą. 

106-ojo metinio suvažiavimo ko-
miteto pirmininkė Elizabeth Macke,
157 kuopos narė, Lemont, IL, papasa-
kojo apie 2019 m. liepos 24 28 d. rengia-
 mo suvažiavimo planus. Visi posėdžiai
vyks Embassy Suites Hotel-Chicago-
Lombard/Oak Brook, Lombard, IL.
Viešbučio kaina – 141 dol. asmeniui pa-
rai. Tiems nariams, kurie atvyksta
anksčiau, ketvirtadienį, liepos 25 d.,
planuojama išvyka laivu Čikagos upe
iki Michigan ežero. Važiuosime į Lis-
le, IL, kur aplankysime Morton Ar-
borteum. Penktadienį, liepos 26 d., po
oficialaus suvažiavimo ir posėdžių
vyks kultūros vakaras – ,,Kūčios liepos
mėnesį” (Kūčios in July). Švęsime Kū-
čias su tradiciniais lietuviškais patie-
kalais, giedosime kalėdines giesmes.
Suvažiavime bus perskaitytos dvi įdo-
mios paskaitos: bus demonstruojami
kalėdiniai šiaudinukai (Vyčių narė
Theresa Balčiūnas-DiCello); dr. Ro-
bertas Vitas pasakos apie Lituanistikos
tyrimo centro veiklą. Sekmadienį, lie-
pos 28 d., suvažiavimo uždarymo šv. Mi-
šios bus aukojamos Franciscan Villa-
ge, Lemont, IL. Po Mišių pietausime su
seselėmis kazimierietėmis.

Garbės narė Teresė Strolia prane-
šė, kad šiais metais, 2019 m. metiniame
visuotiniame narių suvažiavime Lom-
bard, IL, Georgianna Macke, 157 kuopos
narė, bus pakelta į garbės narius. 

Kitas apygardos valdybos narių su-
sirinkimas vyks š. m. rugsėjo 7 d. vie-
tiniame restorane Čikagoje. Buvo pra-
nešta, kad rudens apygardos posėdį su-
tiko globoti 82 kuopa, Gary, IN, kurios
pirmininkė yra Loreta Raudonytė-Vi-
cian. Posėdis vyks „Draugystės sode-
lyje” (International Friendship Botanic
Gardens), Michigan City, IN. Tiksli
da ta bus pranešta artimiausiu metu.

Garbės narė Teresė Strolienė pra-
nešė, kad būsimą piligriminę kelionę
sutiko globoti 102 kuopa, Detroit, MI,
kuriai vadovauja garbės narė Regina
Juškaitė-Švobienė. Piligriminė kelionė
vyks š. m. rugsėjo 27–29 d. Numatyta

aplankyti ,,Solanus Casey Center”,
Detroit, MI. (2017 m. lapkričio 18 d. kun.
Solanus Casey buvo paskelbtas palai-
min tuoju). Aplankysime vokiškų tra-
dicijų miestelį Frankenmuth, MI, pa-
matysime ,,Silent Night Chapel”, o pi-
ligriminę kelionę baigsime šv. Mišio-
mis sekmadienį, rugsėjo 29 d., Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje, South-
field, MI.

Numatyta organizuotai autobusu
vykti į 2020 m. Šokių šventę, kuri vyks
Philadelphia, PA. Daugiau informaci-
jos bus pranešta vėliau. 

112 kuopos narys Louis Rogers
buvo apdovanotas Vidurio Amerikos

apygardos garbės žymenio medaliu už
nuolatinį ir nenuilstamą darbą kuopoje
ir apygardoje. Louis Rogers taip pat il-
gus metus giedojo Vyčių chore ir dabar
dar talkina Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijai.

Posėdis baigtas malda, kurią su-
kalbėjo garbės narė Teresė Strolienė iš
157 kuopos, Lemont, IL. Po to visi gar-
džiavosi pietumis, kuriuos parūpino
112 kuopa. 

Po sėkmingo posėdžio ir malo-
naus  pabendravimo  nariai,  palinkė-
ję  vieni  kitiems  sėkmės, išvyko na-
 mo. 

Iki kito malonaus pasimatymo! 

Gegužės 31 d. Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos (LKRŠ)
patalpose Maspeth NY vyko metinis susirinkimas ir Di-
rektorių tarybos posėdžiai. Dalyvavo Direktorių ta-

rybos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas, pirmasis
viceprezidentas arkivyskupas Gintaras Grušas, antrasis vi-
ceprezidentas br. kun. Jonas Puodžiūnas OFM, LKRŠ di-
rektoriai: Tadas Gintautas Dabšys, Vytautas Prunskis, dr.
Aldona Lingertaitienė, dr. Algirdas Lukoševičius, kun.
Nerijus Šmerauskas ir Dana Dabšienė.

Buvo prisimintas ir pagerbtas a. a. vyskupas Paulius Bal-
takis, buvęs LKRŠ ilgametis direktorius ir vėliau garbės di-
rektorius. Jo intencija atnašautos padėkos Mišios.

LKRŠ parama Lietuvos ir išeivijos projektams yra be
galo svarbi tarnystė mūsų tautai. Iš šių metų pirmą pusmetį
pateiktų prašymų paramą gavo 162 projektai, apimantys pla-
čią religinę, edukacinę, ugdymo bei žiniasklaidos veiklą Lie-
tuvoje ir išeivijoje. Šios puikios iniciatyvos ne tik stiprina
mūsų tautą, bet ir ugdo būsimą kartą augant su savo tikė-
jimu.  

Jau nuo 1961 metų LKRŠ renka ir skiria lėšas projek-
tams, atsižvelgdama į tai, kam labiausiai reikia pagal-
bos. Kviečiame ir jus per jūsų aukas paremti Lietuvių Ka-
talikų Religinės Šalpos darbus!

LKRŠ inf.

162 projektai sulaukė LKRŠ paramos
LKRŠ nuotr.

iš kairės: 112 kuopos dvasios vadas kun. Jaunius Kelpšas, Vidurio Amerikos apygardos iždininkas Robert Damašauskas, sekretorė Geor-
gianna Macke, pirmininkė Aldona Zajauskas, Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius.  Susan Svehla nuotr

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos
pavasarinis posėdis

MASPETH, NY
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,,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. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Birželio 29-ąją, šeštadienį, 7:30
val. v. Pranciškonų vienuo-
lyno svečių namuose talen-

tingos muzikantės iš Lietuvos kvie-
čia į šventinį koncertą. Daugkarti-
nės tarptautinių konkursų laureatės
– sopranas Karolina Glinskaitė, pia-
nistė Birutė Asevičiūtė ir smuiki-
ninkė Saulė Asevičiūtė – ragina at-
verti širdis meilei. Ir visai nesvar-
bu, kam tas meilės jausmas skirtas
– žmogui, tėvynei, muzikai, gamtai
ar pačiam gyvenimui. Menininkės
kuria savitą himną emocijai, kuri
pažadina kūrybiškas galias, polėkį,
fantaziją. Meilė yra tokia, kokią
mes išgyvename. Ji gali būti aud-
ringa, beribė, pasiaukojanti arba
tyli, sėjanti ramybę ir susitelkimą.
Kaip ir muzika, kurią išgirsite kon-
certe.  Skambės lietuvių kompozi-
torių kūriniai, arijos iš žymiausių
pasaulio operų, subtilios prancūzų
melodijos, aistringi tango ritmai. Iš-
girsite G. Puccini, G. Fauré, C. De-
bussy, F. Saint-Saëns, F. Lizst, A.
Piazzolla, V. Bartulio, A. Kačanaus -
ko, B. Dvariono bei kitų kompozi-
torių kūrinius.

Sopranas Karolina Glinskaitė
mokėsi S. Šimkaus konservatori-
joje. Baigusi magistro studijas Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijo-
je, legendinio Lietuvos tenoro prof.
Virgilijaus Noreikos klasėje, K.
Glinskaitė tapo 2014–2015 m. sezono
operos solistų stažuotoja Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto te-
atre. Jame sukūrė Anninos ir Gio-
vannos vaidmenis G. Verdi operose
„Traviata” ir „Ernani” bei pagrin-
dinį – Leonoros – vaidmenį vienin-
telėje L. van Beethoveno operoje

„Fidelio”.  K. Glinskaitė koncer-
tuoja Lietuvoje, Italijoje, Belgijoje,
dalyvauja tarptautiniuose muzikos
festivaliuose, Vilnius City Opera
spektakliuose. Jau septintus metus
dainininkė yra jungtinio klasikos ir
džiazo kvarteto „Baroque Contem-
po” narė.  2016 m. kartu su „Baroque
Contempo” išleido debiutinį albu-
mą.  

„Esu laiminga, galėdama da-
lintis savo meile muzikai su klau-
sytojais ir jiems dovanoti teigia-
mas emocijas, pripildyti jų širdis ne-
kasdienišku grožiu, kurio muzika
tiesiog kupina. Muzika – tai jausmų
lavina. Galbūt po koncerto ir klau-
sytojas kam nors norės ištarti ‘Je
t’aime'...”, – mintimis dalijasi K.
Glinskaitė. Jai akompanuos pianis -
tė Birutė Asevičiūtė ir jauna smui-
kininkė Saulė Asevičiūtė, sėkmin-
gai skinanti laurus stygininkų kon-
kursuose, 2018 m. tarptautiniame
konkurse „Summer Talent League”
pelniusi Grand-Prix. Saulė Nacio-
nalinėje M. K. Čiurlionio meno mo-
kykloje griežia smuiku, o B. Dva-
riono muzikos mokykloje – kontra-
bosu.   

Maloniai kviečiame visus ati-
trūkti nuo kasdienybės ir pasimė-
gauti gražia muzika!

Įėjimas nemokamas, 
aukos mielai priimamos. 
Daugiau informacijos: 

franciscanguesthouse.com
tel. 207-967-4865

Šių atlikėjų galima klausytis: 
https://youtu.be/2gJufrG-jA0 

Atkelta iš 1 psl.

Čikagoje pristatė Vilniaus gali-
mybes

Vizito Čikagoje metu meras susi-
tiko su neseniai inauguruota naująja
Čikagos mere Lori Lightfoot ir dalijo-
si Vilniaus patirtimi Forumo sesijų
metu. Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato kuruojamo savaitės vizito
metu Vilniaus meras susitiko su kon-
sultacinės bendrovės ,,Accenture” at-
stovais, aplankė Čikagos technologijų
inkubatorių ,,1871” ir Čikagos lietuvių
kompaniją ,,DevBridge Group”. Vil-
niaus meras supažindino Čikagos vers-
lininkus su miesto pasiekimais bio-
technologijų, IT, finansinių technolo-
gijų ir lazerių srityse, pristatė galimy -
bes investuoti Lietuvos sostinėje. 

Vilnius garsėja kaip startuolių
centras ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
Šiaurės Europoje. Susitikime su Čika -
gos jaunųjų profesionalų klubu LCCC
R. Šimašius papasakojo apie galimybes
persikelti ir dirbti vienoje greičiausiai
augančių ir inovatyviausių sostinių
Europoje. Vilniaus inovacijos ir vers-
lo galimybės taip pat buvo pristatytos
susitikime su Čikagos Rotary klubo na-
riais.

Vilniaus meras vizito metu susi-
tiko su technologinių startuolių inku-
batoriaus „TechNexus” įkūrėju ir va-
dovu Fred Hoch, kurio metu pakvietė
Čikagos startuolius dalyvauti Vilniaus
miesto įgyvendinamoje profesionalų
pritraukimo programoje „Workation”.
F. Hoch pažadėjo apsilankyti Vilniuje
įsikūrusiuose technologiniuose par-
kuose bei aktyviai bendradarbiauti
su lietuviška startuolių bendruomene. 

Illinojuje įsikūrusi lietuvių logis-
tikos įmonė „GP Transco” R. Šimašiui
pristatė neseniai Vilniuje įsteigto savo
operacijų centro veiklą. Jame šiuo

metu dirba per 50 žmonių, kuriančių
naują IT produktą – programinės įran-
gos sprendimą, padėsiantį optimizuo-
ti vilkikų vairuotojų darbą.

Domėjosi kultūra 
ir tautiečių gyvenimu

Kultūrinę R. Šimašiaus vizito prog-
ramą sudarė pažintis su Čikagos mies-
to architektūros istorija: buvo aplan-
kytas garsiausias Čikagos meno vie-
šosiose erdvėse kūrinys, Čikagos sim-
boliu tapusi ,,Cloud Gate” skulptūra,
Čikagos kultūros centras ir vienas
gar siausių miesto džiazo klubų. Meras
apsilankė ir žinomo Čikagos lietuvių
menininko Rimo Čiurlionio studijoje,
kur apžiūrėjo naujausius menininko
kūrinius ir kalbėjosi apie meno ir kul-
tūros aktualijas, taip pat susipažino su
Lietuvos garbės konsulu Floridoje
Stanley Balzeku Jr. 

Savaitgalį Vilniaus delegacija ap-
lankė įsimintinas lietuviškas vietas
Marquete Parke ir pasveikino Vyčių or-
ganizacijos atstovus. Vėliau lankėsi
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur
R. Šimašius dalijosi mintimis JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Čikagos lietu-
vių  apylinkės metiniame suvažiavime,
susitiko su lietuviškų organizacijų va-
dovais ir bendruomenės nariais. 

Vilnius ir Čikaga – jau ketvirtį am-
žiaus susigiminiavę miestai tvirtai
žengia stiprios partnerystės keliu. Ben-
dradarbiavimas tarp miestų vyksta
ekonomikos ir verslo, švietimo ir kul-
tūros, inovacijų, turizmo ir daugelyje
kitų sričių. Viena iš Vilniaus gatvių yra
pavadinta Čikagos vardu. 

LR generalinio konsulato Čikagoje inf. 

Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus vizi-
tą Čikagoje organizavo LR generalinis kon-
sulatas Čikagoje.

Vilnius ir Čikaga 
sėkmingai tęsia partnerystę

Klasikinės muzikos koncertas 

Je t’aime!
Birželio 29 d., šeštadienį, 7:30 val. v.

Pranciškonų vienuolyno svečių namuose
26 Beach Ave, Kennebunk, ME 04043

KAROLINA GLINSKAITĖ (sopranas) • BIRUTĖ ASEVIČIŪTĖ (fortepijonas)
• SAULĖ ASEVIČIŪTĖ (smuikas)

Saulė Asevičiūtė, Birutė Asevičiūtė ir Karolina Glinskaitė

R. Šimašiaus viešnagė Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Iš k.: centro direktorius Artūras
Žilys, R. Šimašius, ,,Go Vilnius” atstovas Karolis Žemaitis.

LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Savo Facebook svetainėje Danielius parašė:
„Alaska įveikta! Per 46 dienas nubėgta apie 1400
km. Šiuo metu manyje verda tiek jausmų, kad ne-
besuprantu kaip jaučiuosi. Tikriausiai suprasiu po
kelių dienų.

Vakar diena/naktis buvo pati sunkiausia viso-
je kelionėje ir tuo pačiu mano gyvenime. Verkda-
mas, rėkdamas bei melsdamąsis įveikiau 61 km ir
pasiekiau Deadhorse 02:55 ryte. Pats nustebau ką
gali žmogaus protas ir kūnas ekstremaliomis si-
tuacijomis. Jeigu atvirai, galvojau, kad kojos ne-
beatlaikys ir palūšiu. Bet iš kažkur įgavau tiek jėgų,
kad visas skausmas užsisuko lyg vandens čiaupas
ir aš bėgau, kaip niekuomet nebėgęs.

Šis iššūkis yra visu 100 procentų gyvenimą kei-
čianti patirtis. Esu laimingas priartėjęs prie gamtos
ir visos mus supančios egzistencijos, kurią dažnai
vadiname Kūrėju ar Dievu.

Tiesą sakant, buvau nusiteikęs viskam. Buvau
nusiteikęs net mirčiai. Tiesiog paleidau visas vadžias
ir pasidaviau likimui. Ir svarbiausia, už viską, ką pa-
tyriau esu dėkingas Jums, kurie vienaip ar kitaip pri-
sidėjo prie šio beprotiško sumanymo įgyvendinimo.” 

nedaug, bet užvakar apturėjau didelį skausmą pėdos
sausgyslėje ir nelabai galėjau net paeiti. Ir nežinau
kaip, bet su dideliu noru ir Jūsų pagalba, vos per vie-
ną pertraukos dieną pavyko atsistatyti. Bėgti tem-
piant karutį yra 3 kartus sunkiau nei be jo. Bet prie
to galima priprasti. Tikiuosi, kad ir kūnas pripras
prie krūvio.

Kiek kol kas susidūriau, tai vietiniai Alaskos gy-
ventojai yra vieni maloniausių mano sutiktų žmonių.
Vieną vakarą neradau stovyklavietės ir ketinau
miegoti po tiltu. Viena moteris išlipo iš mašinos ir tie-
siog pasakė, kad jeigu noriu, galiu pernakvoti pas ją.
Tai daugiau nei nuostabu.

Pvz., vakar buvau pas žmogų, kuris savo ran-
komis pasistatė ir įsirengė visą didelį rąstinį namą
prie ežero miške su sauna lauke.

O dar šiandien bebėgant sustojo mašina ir žmo-
nės paklausė, ar aš ne Narovski, pasidarėme nuo-
trauką. Buvo keista, bet įdomu. 

Gegužės 3 diena

Atėjo žiema. Pirmas lietus, pirmas sniegas, ledo
kruša bei šaltas vėjas bėgant kelyje. Prie manęs su-
stojo vyras su džipu ir pasakė, kad netoliese yra 5
šiauriniai elniai. Pamačiau juos. Bet tuo pačiu pa-
mačiau ir pakelėje esančio visiškai iš-
ėsto briedžio griaučius. Šiandien
buvo 13-ta bėgimo per Alaską diena ir
jau esu nubėgęs apie 340 km. Tai
maždaug per visą Lietuvą. Sunku
net pačiam patikėti. Žinoma, yra vie-
na bėda. Tiksliau ji atsinaujino. Pačiu
netinkamiausiu laiku, likus 17 km iki
miestelio Cantwell, skausmas pėdos
sausgyslėje grįžo. Ir negalėjau nieko
padaryti. Tad šlubčiodamas, sukąstais
dantimis pagaliau pasiekiau dienos fi-
nišą.  Atrodo jau susigyvenau su
gamta, kalnais, besikeičiančiu oru.
Jaučiu, jog Alaska mane priima. La-
bai gera savyje iš šaknų pažadinti
gamtos vaiką. 

Su niekuo ilgiau nei 30 sekun-
džių, nekalbėjau 4 dienas. Labai įdo-
mus jausmas. Tik kiekvieną dieną ko-
kius 20 kartų atmojuoju atgal prava-
žiuojantiems „fūristams”. Labai
trūksta vandens. Degalai kūrenimui
jau į pabaigą, o laužo susikurti per lie-
tų nelabai išeina. Ačiū Dievui, radau
parduotuvę, kurios laukiau daugiau
nei 100km, tad užsipirkau vandens.

Gegužės 5 diena

Žinoma, bėgti per Alaską yra be
galo sunku, net kartais pagalvoju:
ar jau dabar turėčiau jaustis blogai?
(nežinoma vieta, šalta, šlapia, nėra
saugios vietos palapinei pasistatyti).
Bet tada ateina mintis: Nope, dabar tu-
rėčiau jaustis nuostabiai, nes esu dė-

Prieš pradėdamas savo nutrūktgalviško plano
įgyvendinimą, D. Narauskas lankėsi Čikagoje, kur
Lemonte, PLC susitiko su čia gyvenančiais tautie-
čiais, papasakojo apie savo keliones ir kreipėsi pa-
galbos, prašydamas paremti jo būsimą kelionę. Beje,
tai jau ne pirmasis iššūkis, kurį D. Narauskas
metė sau: 2016 metais jis su 106 centimetrų ilgio
riedlente pervažiavo atstumą nuo San Francisco iki
New Yorko, įveikdamas 5 tūkstančius kilometrų. 

Kelionę per Alaską Danielius buvo kruopščiai
suplanavęs ir jai ruošėsi dar būdamas Lietuvoje:
daug skaitė apie šią šalį, planavo, stengdamasis nu-
matyti kiekvieną kelionės detalę, treniravosi bė-
gdamas su svoriais, imituojančiais sunkią kuprinę. 

Šiandien „Draugas” kviečia jus paskaityti iš-
traukų iš Danieliaus kelionės užrašų. 

Balandžio 28 diena

8 dienų bėgimo per Alaską reziume: praėjo sa-
vaitė ir viena diena. Nubėgau apie 160 km. Žinau, kad

Lietuvis perbėgo Alaską: nieko nėra neįmanomo
Iš Danieliaus Narausko praėjusią savaitę pasibaigusios kelionės užrašų

kingas už kiekvieną čia praleistą akimirką, kuri
mane augina visais įmanomais būdais. 

Gegužės 6

Prieš kelias dienas pailsėjęs vėl leidausi bėgti to-
liau. Dienos pradžia buvo nuostabi, pakelėje sustojo
žmonės, pasisveikino, pavaišino bandelėmis, taip pat
buvo palyginus geras oras ir puiki nuotaika.

Tačiau ilgainiui pradėjau jausti skausmą toje pa-
čioje vietoje, tik kitoje kojoje. Taigi vienu momentu
turėjau abi pažeistas kojas. Vos ne vos pasie-kiau Ri-
ley Creek Campground stovyk lavietę, esančią Denali
National Park and Preserve, kur susipažinau su
nuostabiais žmonėmis, kurie man davė elastinių bin-
tų, tepalų ir kitokių vaistų bei suteikė nuostabią drau-
giją.

Jie pasakė, kad mano vietoje nevadintų šios ke-
lionės nesėkminga, jeigu tiesiog rytoj sėsčiau į lėk-
tuvą ir grįžčiau namo. Tai buvo itin malonūs žodžiai,
bet aš nesustosiu. 

Gegužės 9 diena

Praėjo šiek tiek mažiau nei pusė visos kelionės.
Esu nubėgęs apie 445 km.

Po lietaus – dviguba vaivorykštė.

D. Narauskas dalį savo būtiniausių daiktų gabeno lengvu
kelioniniu karučiu.

Keliautoją lydėjo nuostabūs Alaskos gamtos vaizdai.
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Kai pasieksiu Fairbanks, ten pail-
sėjęs ir pasipildęs atsargų, likusius
800 km bandysiu įveikti kuo greičiau
ir su kuo mažiau pertraukos dienų, nes
būsiu visiškoje šiaurėje, kur nebus
nei telefono, nei mobilaus ryšio, nei
miestų ar miestelių. Tik kelias skirtas
sunkvežimiams, laukinė gamta, kalnai
ir medžiai. O vėliau nebeliks nei kalnų,
nei medžių, tik iki horizonto besitęsian -
tys laukai.

Gegužės 12 diena

Sustojo moteris, išlipusi iš karto pa-
davė vandens. Papasakojau, kad nulei-
do abi karučio padangas, dėl to 3 kart
sunkiau. Ji išklausė, dar pasakė, kad va-
kar parašė visiems į kaimuko, kuriame
buvau Nenana (gyvena maždaug 370
žmonių) bendruomenę, kad mane kas
nors priimtų (bet aš nakvojau stovyk-
lavietėje palapinėje) ir nuvažiavo.

Per tą moterį kažkaip žinia apie
mane pasiekė Alaskos trucker’ių gru-
pę Facebook ir už 20 min. prie manęs
privažiavo vyras su Kawasaki moto-
ciklu. Paklausiau, kur keliauja, sakė,
kad atvažiavo padėti man. Apžiūrėjo
mano stumiamo karučio padangas ir
išvažiavo į Fairbanks paimti reikalin-
gų detalių. Po valandos jis grįžo su dži-
pu, nupirkęs visas reikiamas dalis ir
pakeitė abi karučio padangas.

Taip pat sustojo moteris su savo
vyru, kuri yra 100 proc. vietinė Alaskos
eskimų genčių palikuonė. Ji išlipo iš
mašinos ir filmuodama telefonu sakė:

– So you’re that famous Lithua-
nian?! Abu nusijuokėme.

Gegužės 14 diena

Po 22 dienų pasiekiau Fairbanks!
Įveikta beveik 580 km su 4 poilsio die-
nomis.

Tiesą sakant, pačiam buvo sunku
patikėti, kad jau esu čia. Pagaliau tu-
riu galimybę tinkamai nusiprausti ir
kelias dienas prisiminti, ką reiškia
būti mieste. Nuoširdžiai sakau: pasi-
ilgau to.

Praleisiu čia keletą dienų ir pasi-
ruošiu kitam etapui, kurį stengsiuosi
įveikti kuo greičiau.

Gegužės 17 diena

Poilsis baigtas. Išbėgu ant kelio už
kelių valandų. Supratau vieną, visi
580 km, kuriuos įveikiau iki šiol, buvo
tik treniruotė. 

Prieš akis laukia sunkiausia dalis.
Dalton Highway (kitaip žinomas kaip
Haul Road), kuris vadinamas pavojin-
giausiu keliu visoje Amerikoje, ir pusė
jo – maždaug 400 km – net nėra asfal-
tuotas. Ir, žinoma nebebus miestų ir gy-
ventojų, per visą kelią tik keli pavieniai
kaimukai su keliais gyventojais.

Gegužės 23 diena

Aš gyvas! Naktį praleisiu Yukon
River Camp, pirmoje stovyklavietėje,
kurią sutikau nubėgęs 180 km. Jeigu at-
virai, tai net negaliu žodžiais apsaky-
ti savo savijautos, nes kiekvieną dieną
būna labai stiprių momentų, kai nori-
si verkti, rėkti ir nesuprantu, ar iš lai-
mės, ar iš skausmo. Tikriausiai čia per-
sipina abu šie jausmai. Todėl tiesiog pa-
leidžiu save ir atsiduodu šiems poty-
riams. Kartais būna momentų, kai,
nepaisant nuovargio ir fizinio skaus-
mo, jaučiuosi apdovanotas galėdamas
patirti visišką tylą, kalnus, gyvūnus,
vaivorykštes, saulę bei lietų.

Suvokimas, kad 200 km spinduliu
aplinkui nėra išvis jokio ryšio, tik su-
stiprina savitą ryšį su gamta. Kita
vertus, čia stipresnis kitoks ryšys. Ry-
šys su žmonėmis. Jie dažnai sustoja pa-
klausti, ar viskas gerai, duoda vandens
ar maisto. Prieš valandą tarsi iš niekur,
viduryje žvyrkelio gavau prinokusį
avokadą, natūralių sulčių ir bananą.
Todėl tikrai nebadauju. Jeigu tai ne įro-
dymas, kad žmonės yra nuostabūs,
tuomet nežinau, kas kitas gali tai įro-
dyti.

Gegužės 26 diena

Taigi, vos tik prasidėjus Dalton
Highway viskas apsivertė aukštyn ko-
jomis. Kelio danga – 98 procentų grynas
žvyras, kartais vienas purvas. Prie viso
to prisideda didelės kalvos. Todėl dabar
įveikti 30 km yra 3 kartus sunkiau.

Būna dienų, kai viskas atrodo su-

Įdomios žinios apie Alaską
Vietos gyventojų papasakotos D. Narauskui 

t Kiekvienas žmogus, gyvenantis Alaskoje kasmet gauna daugiau nei

1 000 dol. už tai, jog čia gyvena.

t Čia beveik nėra šviežio maisto. Visa Alaskos valstija gauna maistą

per Anchorage miesto laivų uostą, kur produktai ir kiti daiktai atpluk-
domi konteineriuose.

t Šiaurės Alaskoje gyvenantiems žmonėms maistą pirkti taip brangu,

kad jiems labiau apsimoka skristi su lėktuvu į pietus, pvz. Anchorage,
nusipirkti produktų, juos  išsiųsti namo ir grįžti atgal su lėktuvu.

t Kadangi Alaska yra labai didelė (didžiausia USA valstija) ir joje gyve-

na nedaug gyventojų (apie 700 tūkst.), lėktuvų oro keliai yra mažai ste-
bimi. Todėl žmonės, kurie turi privačius lėktuvus, dažnai jais skraido,
tačiau kasmet dėl neatsargumo kaktomuša susiduria net 2–3 lėktuvai.

t Knyga bei filmas ,,Into The Wild” (apie atsiskyrėlį keliautoją, kurio

kelionė tragiškai baigėsi Alaskoje) tapo tokie populiarūs, kad žmonės
miršta bandydami pasiekti tikrąjį Christopher McCandless (Alexander
Supertramp) autobusiuką.
https://latimesblogs.latimes.com/…/into-the-wild-fan-dies-.…

t Kiekvienais metais keliuose partrenkiama šimtai briedžių. Šalyje yra

programa ,,Alaska Road Kill Program”. Tie partrenkti briedžiai yra ati-
duodami gyventojams maistui. 

t Alaskoje išgaunama visoje Amerikoje daugiausiai naftos, bet jai

išgauti taip pat reikia kuro, tad čia  siurbiama nafta yra siunčiama že -
myn į California ir iš ten dalis jos traukiniais grįžta į Alaską.

t Praėjusiais metais Alaskoje buvo daugiau nei 50 000 tūkst. žemės

drebėjimų ir vietiniai žmonės sakė, jog kartais jie juos tiesiog girdi.

per sunku ir klausinėju savęs, kodėl iš-
vis tai darau, bet tada magiškai įgau-
nu jėgų ir per sukąstus dantis bei
aukštus kalnus įveikiu užsibrėžtą at-

stumą. Laikas tirpsta labai greitai, to-
dėl sustoti negaliu ir tai, ko neišmokau
ruošdamasis šiai kelionei turiu iš-
mokti tiesiog vietoje. 

Beje, nors ir turiu priemonių nuo
puslių ant kojų, bet šiuo metu pėdos nu-
sėtos jomis ir kartais skauda net mie-
gant, bet tikiu, kad tai susitvarkys. Ir
galbūt šis įrašas skamba kiek skaus-
mingai, bet iš tiesų mėgaujuosiu kiek-
vienu momentu ir jaučiuosi nuostabiai
galėdamas tai išgyventi.

Gegužės 31 diena

Net nežinau, ką parašyti. Jaučiuo -
si labai keistai. Labai laimingai iš tie-
sų. Lyg būčiau kitoje planetoje. Kojos
ir visas kūnas priprato prie krūvio ir
sparčiai judu tikslo link. Baigėsi kal-
nai ir prasidėjo tundra be jokių me-
džių, todėl nuo arkties pučia labai šal-
tas vėjas. Liko 212 km iki Deadhorse, fi-
nišo linijos.

Birželio 5 diena

Paskutiniais kilometrais atėjo di-
džiausi sunkumai. Tiek fiziškai, tiek
psichologiškai. Protas ir valia stiprūs
kaip niekuomet, bet kūnas atrodo ne-
begali daugiau nubėgti nei kelių met-
rų. Fizinis skausmas visur, kur tik
gali būti, bet kita vertus, ar aš esu tas
skausmas, kurį jaučiu? Ne. Todėl giliai
įkvėpiu, iškvepiu ir, sukaupęs visas jė-
gas, judu pirmyn. Finišas nebetoli.
Jeigu jis išvis egzistuoja. Myliu jus. 

Parengta pagal
D. Narausko Facebook

Štai tiek daiktų D. Narauskas pasiėmė į 1400 kilometrų kelionę per Alaską, kurią įveikė bėgte ir pėstute.
Nuotr. iš D. Narausko ,,Facebook” svetainės
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Juozo Tūbelio laikai” – taip pavadinta knyga nese-
niai pasirodė Lietuvos knygynų lentynose. Jos autorius
– socialinių mokslų daktaras inžinierius Jonas Rudokas,
kuriam tai jau dešimtoji knyga. Šiuo leidiniu autorius
teigia norėjęs užpildyti spragą – apie vieną svarbiausių
prieškario Lietuvos politinį veikėją, ilgiausiai nepri-
klausomoje Lietuvoje išbuvusį Ministru Pirmininku
Juozą Tūbelį (1882–1939) iki šiol buvo išspausdinti
tik įvairūs straipsniai, o knygos išleista nebuvo.   

Nuo išmetimo iš mokyklos – 
iki aukščiausių postų

J. Tūbelis gimė tuometėje Rokiškio apskrityje,
Panemunėliuose pasiturinčio ūkininko šeimoje, čia
baigė pradžios mokslus. 1893 m. jis pradėjo mokytis
Mintaujos gimnazijoje, tačiau už pasipriešinimą
gimnazijos rusifikatorių reikalavimui maldą skaityti
rusiškai 1896 m. pašalintas iš mokyklos. 1898–1902 m.
J. Tūbelis mokėsi Liepojos gimnazijoje, vienerius me-
tus Varšuvos universitete studijavo mediciną, po to
gyveno Panevėžyje, kur įsteigė slaptą lietuvių mo-
kyklą, pragyvenimui užsidirbo privačiomis pamo-
komis. 

metu pradėta dalinti žemė savanoriams, įsteigtos Dot-
nuvos žemės ir miškų ūkio mokykla (dabartinė Že-
mės ūkio akademija), Mokytojų seminarija, įvestas
privalomas 4 metų pradžios mokslas.

Nuo 1927 m. J. Tūbelis buvo finansų ministras,
nuo 1929 m. rugsėjo 23 iki 1938 m. kovo 24 d. – Mi-
nistras Pirmininkas, vėliau – žemės ūkio ministras
ir prieš mirtį – trečiasis Lietuvos banko vadovas. Nuo
1931  iki 1938 metų J. Tūbelis buvo Lietuvos tauti-
ninkų sąjungos pirmininkas. Jam mirus, buvo pa-
laidotas Senosiose miesto kapinėse, o kai jos buvo pa-
naikintos, palaikai perkelti į Panemunės kapines. Čia
2014 metais buvo palaidoti ir iš Jungtinių Amerikos
Valstijų parvežti jo dukros Marijos Tūbelytės-Kuhl-
mann palaikai.

Valstybininko portretas sukurtas iš nuotrupų

Naujojoje knygoje J. Tūbelis pristatomas kaip
Lietuvos valstybės (1918–1940 m.) kūrėjas, reforma-
torius, organizavęs žemės ūkio ir švietimo ministe-
rijas, aštuonerius metus vadovavęs vienai pačių svar-
biausių – finansų ministerijai, o nuo 1929 iki 1938
metų buvęs Ministru pirmininku. 

Ši knyga neseniai buvo pristatyta Istorinėje
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune, kur J.
Tūbelis daugybę kartų lankėsi ir dirbo, diskutavo su
Prezidentu Antanu Smetona, kuris buvo jo svainis
– A. Smetonos žmona Sofija Smetonienė ir J. Tūbe-
lio žmona Jadvyga Tūbelienė buvo seserys.

Knygos pristatymą vedusi istorikė dr. Ingrida Ja-
kubavičienė, parašiusi ne vieną knygą apie šią šei-
mą sakė, kad naująją knygą perskaitė per porą va-
karų, nes leidinys parašytas lengvai, jis įtraukia skai-
tytoją ir įdomiai atskleidžia ypatingą asmenybę, koks
buvo J. Tūbelis. „Labai svarbu, kad mes prisimena-
me ir įamžiname žmones, kurie buvo mūsų valsty-
bės kūrėjai”, – teigė ji.

Knygos autorius J. Rudokas sakė, kad knygą pa-
rašė maždaug per pustrečių metų. Teko perversti
daug įvairių archyvų, amžininkų prisiminimų, to
meto periodikos leidinių. Autorius teigė, kad au-
tentiškos medžiagos išlikę nedaug – jei Prezidento A.
Smetonos kalbas gali rasti tvarkingai užrašytas, tai
žinias ir faktus apie J. Tūbelį teko rinkti po kruopelę
iš įvairių šaltinių, išlikę tik jo kalbų aprašymai laik-
raščiuose.

„Man labai naudingi buvo Prezidento A. Sme-
tonos adjutanto Vaclovo Šliogerio ir jo asmeninio sek-
retoriaus Aleksandro Merkelio užrašai, taip pat
pravertė literatūra apie to meto Lietuvos ekonomi-
nę padėtį, diplomatiją. Jeigu reikėtų įvardinti svar-
biausią J. Tūbelio būdo bruožą, tai būtų darbštumas
– nė vienas kitas to meto politikas nedirbo tiek, kiek
jis. Šešias dienas jis dirbdavo tiesioginį darbą, o sek-
madieniais važinėdavo po Lietuvą tuomečiais pras-
tais keliais taip Tautininkų sąjungos vadovas”, – sakė
J. Rudokas.

Jis nenorėjo sutikti su kartais dar pasitaikan-
čiais teiginiais, kad J. Tūbelį kaip agronomą domi-
no tik žemės ūkis, kad jis nesidomėjo užsienio poli-
tika – taip tikrai nebuvo, ir to meto Lietuvos finan-
sų ministro Ernesto Galvanausko pasakymą, kad J.
Tūbelis tiko tik kooperatyvo parduotuvėje prekiau-
ti žibalu bei degtukais laiko visiškai neteisingu.

Juozo Tūbelio 
atminimas 
įamžintas knyga

Naujosios knygos viršelis.

1904 m. panaikinus lietuviškos spaudos drau-
dimą, J. Tūbelis Rygoje redagavo „Rygos garsą”, 1906
m. buvo vienas iš „Juokdario” redaktorių. Vienas ir
kartu su kitais jis vertė populiarias knygeles religijos
ir žemės ūkio klausimais, kartu su Jonu Jablonskiu
tyrinėjo rytų aukštaičių tarmę. 

1904–1908 m. J. Tūbelis studijavo Rygos poli-
technikos instituto Agronomijos fakultete, moky-
tojavo Rygoje, o 1909 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyve-
no Kaune. Čia dirbo apskričių žemėtvarkos komi-
sijose, 1915 m. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuo-
menę, kurioje tarnavo intendantu ir kariuomenės ne-
suspėtomis evakuoti sandėlių maisto atsargomis la-
bai parėmė Lietuvių draugiją nukentėjusiems nuo
karo šelpti. 

1918 m. jis vėl grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos Ta-
rybos švietimo komisijoje, rengė programas žemės
ūkio mokykloms, redagavo „Lietuvos aido” priedą
„Žemės ūkis”. Nuo 1918 m. lapkričio iki 1919 m. kovo
mėn. jis buvo Žemės ūkio ir valstybės turtų minist-
ras. 1919–1920 m. – švietimo ministras, kartu Žemės
ūkio ir valstybės turtų ministerijos valdytojas. Tuo

„Prezidentas A. Smetona per J.Tūbelio laidotu-
ves pabrėžė, kad jis visą savo gyvenimą atidavė tar-
navimui Lietuvai, jo nuopelnai kraštui yra didžiuliai
ir būtent jo dėka Lietuva liko gyva. Jiems labai ge-
rai sekėsi dirbti kartu, gal dar ir dėl to, kad buvo svai-
niai – su iki J. Tūbelio Ministru Pirmininku buvu-
siu Augustinu Voldemaru Prezidentas sunkiai rado
bendrą kalbą,” – sakė knygos autorius.

Pasak J. Rudoko, rašant knygą labai pasitarna-
vo tai, kad pats buvo inžinieriumi ir jau anksčiau jis
buvo išspausdinęs ne vieną straipsnį apie J. Tūbelį,
tad kartais jam kyla mintis, o kokie tada buvo laikai
– Antano Smetonos, Antano Smetonos ir Juozo Tū-
belio ar tik Juozo Tūbelio laikai. Svarbu tai, kad tuo-
metis Ministras Pirmininkas sukūrė savo ekonominę
sistemą – valstybinį kooperatinį kapitalizmą, kuri tuo
metu buvusi išties sėkminga. 

Biografinis leidinys atskleidžia 
ir valstybės raidą

J. Tūbelį kaip iškilią asmenybę vertino ir ren-
ginyje dalyvavusi istorikė dr. Danutė Blažytė-Bau-

žienė. Pasak jos, J. Tūbelis sugebėdavo sėkmingai su-
balansuoti šalies biudžetą, išlaikė tvirtą ir stabilų litą,
tam skyręs 40 procentų šalies valiutos atsargų, įvei-
kė įvairias krizes.

„Naujoji knyga yra labai subalansuota, prista-
tant ir J. Tūbelio biografijos faktus, jo šeimą, kartu
atskleidžiant ir valstybės raidą. Leidinį bus įdomu

J. Rudokas knygą apie J. Tūbelį rašė pustrečių metų.

Leidinį pristatė istorikės dr. D. Blažytė-Baužienė (k.) ir dr. i. Jakubavičienė, viduryje – autorius J. Rudokas.
A. Vaškevičiaus nuotraukos  
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Knygos autorių sveikino Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos moksleiviai.

Renginio dalyviai. 

skaityti kiekvienam, ką domina Lie-
tuvos istorija ir ypač tas laikotarpis
tarp dviejų karų”, – sakė istorikė.

I. Jakubavičienė pastebėjo, kad
knygoje J. Tūbelis vertinamas labai tei-
giamai ir klausė autoriaus, ar tikrai po-
litikas buvo toks neklystantis. Pasak J.
Rudoko, neklystančių nėra, padarė
klaidų ir tuometis Ministras Pirmi-
ninkas, knygoje galima rasti citatų, tas
klaidas nurodančių.            

„Pavyzdžiui, Juozas Tūbelis teigė,

vertinga ir savo iliustracijomis, čia pa-
teikta nemažai Kaunui ir visai Lietu-
vai svarbių buvusių Lietuvos banko,
Finansų ministerijos, taip pat „Pieno-
centro”, kurio steigėju J. Tūbelis buvo
ir kurio pastato Laisvės alėjoje penk-
tajame aukšte Tūbeliai turėjo butą ir
ilgai gyveno nuotraukų. Namas, kuris
buvo pastatytas šeimai J. Tūbelienės
rūpesčiu taip pat išliko ir dabar jame
veikia Kauno dailės gimnazija.

Į knygos pristatymą atvyko ir J.

kad Lietuvai tinka tik ta pramonė,
kuri apdirba vietines žaliavas. Tai bu-
vęs neteisingas požiūris, kaip ir ne-
teisinga buvusi jo pozicija Suvalkijos
ūkininkų streiko atžvilgiu, kai jis ne
laiku į tuos įvykius sureagavo”, – sakė
knygos autorius. 

Vertintojų požiūriu, knyga labai

Tūbelio gimtojo krašto – Rokiškio J.
Tūbelio progimnazijos moksleiviai su
vadovu. Prieš renginį jie aplankė Pa-
nemunės kapines, kur yra palaidoti J.
Tūbelio palaikai, ten padėjo gėlių, už-
degė žvakes. Jie bendravo su knygos
autoriumi ir pakvietė leidinį pristatyti
gimnazijoje, įteikė jam gėlių.    

Prieš 100 metų Čikagoje pirmąkart suskambo Laisvės varpas 
Vytauto Didžiojo karo muziejus

turi ne vieną unikalų simbolį –
įėjimą saugo liūtai, Didžiąją salę

puošia Vytauto Didžiojo skulptūra, o pa-
kilus į antrą aukštą galima pamatyti „Li-
tuanicos” nuolaužas. Tačiau išskirtinis
yra ir muziejaus sodelis, kuriame visų
dėmesį traukia bokštas, slepiantis dar
vieną simbolį – Laisvės varpą. Tokių var-
pų pasaulyje yra tik trys, o šis pirmą kar-
tą suskambėjo lygiai prieš 100 metų –
1919 m. birželio 8 dieną. 

Prisiminkime istoriją

Siekdamas garsinti Lietuvos var-
dą, 1919 m. gegužės 9 d. Čikagos lietu-

vių konferencijoje advokatas Jonas
Bagdžiūnas-Borden pasiūlė nuliedinti
nepriklausomybės simbolį – Laisvės
varpą ir įteikti jį Amerikos lietuvių sei-
mui, kuris turėjo įvykti birželio 9 d., o
Seimas padovanotų šį varpą Lietuvai.
Laisvės varpo idėją J. Bagdžiūnas su-
siejo su JAV Laisvės varpu, kuris
skambėjo 1776 m. liepos 8 d., kai buvo
viešai skaitoma liepos 4 d. JAV Nepri-
klausomybės deklaracija. Lietuvai
skirtas Laisvės varpas buvo užsakytas
ir nulietas Saint Louis (Missouri) me-
talurgijos gamykloje pagal Philadelp-
hijos Laisvės varpą – vieną svarbiau-
sių JAV nepriklausomybės simbolių.
Varpas buvo 4 pėdų (121,92 cm) aukščio
ir 3 pėdų (91,44 cm) pločio. Svėrė 1 000

svarų (500 kg) be rėmų, o su rėmais 1
200 svarų (600 kg). Vienoje varpo pusėje
buvo užrašytas Broniaus Kazio Balu-
čio sukurtas tekstas „O skambink per
amžius vaikams Lietuvos, kad lais-
vės nevertas kas negina jos”, o kitoje
– „Amerikos lietuvių seimas Lietu-
vai, birželio 9, 10 ir 11 d. 1919 m. Chi-
cago, IL.”

Laisvės varpas buvo atidengtas
ir suskambėjo pirmą kartą 1919 m. bir-
želio 8 d., Čikagos „Auditorium” teat-
re, Amerikos lietuvių seimo išvaka-
rėse. Renginyje dalyvavo 4 000 žmonių,
iš jų ir Čikagos municipaliteto ir JAV
federalinės valdžios atstovai. Laisvės
varpas buvo pastatytas priekyje ir ap-
dengtas JAV ir Lietuvos vėliavomis. Po
to varpas metus keliavo po Ameriką,
kol vėl sugrįžo į Čikagą ir 1920 m.
rugpjūčio 20 d. tame pačiame „Audit-
rium” teatre Laisvės varpo komiteto
pirmininko Jono Bagdžiūno buvo per-
duotas Lietuvos atstovui Jonui Vilei-
šiui. 

Laisvės varpas tapo Lietuvos
nuosavybe

Laisvės varpas per Liepoją pasiekė
Lietuvą 1922 m. sausio 13 d. Nors JAV
lietuvių pageidavimu Laisvės varpas
turėjo būti įkeltas į Gedimino pilies
bokštą, bet Vilnius tuo metu buvo oku-
puotas Lenkijos ir to nebuvo galima pa-
daryti. Ministrų kabineto sprendimu,
varpas buvo perduotas Karo muziejui
ir daugiau kaip mėnesį buvo ekspo-
nuojamas šalia paminklo Žuvusiems
už Lietuvos laisvę, po to įkeltas į mu-
ziejaus varpų bokštą ir vasario 16 d. iš-
kilmingai pašventintas. Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos laikais Laisvės var-
pas skambėdavo politinių, karinių ir
kultūrinių švenčių dienomis. 

Sovietų ir nacių okupacijų metu
Laisvės varpas neskambėjo. Viena
išimtis – 1941 m. birželio 23 d. sukili-
mas, kada varpas sugaudė, paskelb-
damas Nepriklausomybės atstatymą.
Po to ilgiems dešimtmečiams nutilo.
Pirmą kartą Laisvės varpas suskambo
1989 m. vasario 16 d., atidengiant Lais-

Laisvės varpas.  Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuotr.

vės paminklą. 2005 m. lapkričio 15 d. re-
montuojant Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus bokštą, Laisvės varpas buvo nu-
imtas ir eksponuojamas muziejaus vi-
duje iki 2006 m. balandžio 6 d. Tuo metu
jį pamatė apie 20 tūkstančių žmonių.
Šiandien Laisvės varpas kabo muzie-
jaus bokšte ir skamba įvairių iškilmių
metu. 

15min.

Įkeltas į Karo muziejaus varpų bokštą Lais-
vės varpas skambėdavo švenčių dienomis.

Garbės sargyba prie JAV lietuvių dovanos
Lietuvai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

G. Nausėdai įteiktas Prezidento pažymėjimas 
Vilnius (Alkas.lt) –

Birželio 7 d. išrinktajam
Lietuvos Prezidentui Gi-
tanui Nausėdai buvo
įteiktas Lietuvos Res-
publikos Prezidento pa-
žymėjimas. Jį Seimo Kovo
11-osios Akto salėje įteikė
Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) pirmi-
ninkė Laura Matjošaitytė.

„Aš kaip prezidentas
norėčiau padaryti viską,
kad būtų daugiau santar-
vės, darnos, bet kad tai
netaptų savitiksliu daly-
ku. Santarvė prasminga
tik tada, kada lemia
sprendimus, nes šalys,
nedarančios sprendimų,
yra pasmerktos atsilikti nuo kitų vals-
tybių, o mes sau tokios prabangos ne-
galime leisti, ir jos mums neleis Lie-
tuvos žmonės. Aš už politinį dialogą, už
savitarpio pagarbą ir svarbiausia, kad
mes niekada neprarastume savo tiks-
lų, savo vizijų ir tvirtu žingsniu ženg-

tume į priekį”, – sakė G. Nausėda.
G. Nausėdos priesaika numatyta

liepos 12 dieną. Tą dieną, kai išrinktas
Respublikos Prezidentas pradeda eiti
pareigas, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė grąžina jam savo įgalioji-
mus.

Verkių Kalvarijos švenčia 350 metų sukaktį
Vilnius (ELTA) – Vilniaus Verkių

Kalvarijos švenčia 350-ąjį gimtadie-
nį. Šį kryžiaus kelią, vadinamą Kal-
varijomis, 1669 m. birželio 9 d., per Sek-
mines, pašventino Vilniaus vyskupas
Aleksandras Sapiega.

Šventės renginiai vyko visą sa-
vaitgalį, o sekmadienį, švenčiant Sek-
minių atlaidus, tikintieji iš visos Lie-
tuvos rinkosi į šventę Kalvarijų pievoje

– iškilmingas šv. Mišias, koncertą ir iš-
kylą. Mišias po atviru dangumi šalia
bažnyčios aukojo Vilniaus arkivysku-
pas Gintaras Grušas. 

XVII a. įrengiant Vilniaus Kalva-
rijas, buvo siekiama kuo tiksliau at-
spindėti Jeruzalės topografiją, orien-
taciją pasaulio šalių atžvilgiu ir at-
stumus. Todėl aplink esanti teritorija
palaipsniui imta vadinti Jeruzale.

Lietuvai perduotas P. Klimo šeimos archyvas
Vilnius (URM inf.) – Birželio 11 d.

Užsienio reikalų ministerijoje vyko
Vasario 16-osios akto signataro, už-
sienio reikalų viceministro ir diplo-
mato Petro Klimo (1891–1969) ir jo šei-
mos dokumentų ir nuotraukų archyvo
perdavimas Lietuvos centriniam vals-
tybės archyvui.

Šį archyvą Lietuvai perdavė jo
sūnus Petras Klimas jaunesnysis
(1930–2019), kuris 1992–1995 m. dirbo
Lietuvos ambasadoje Prancūzijoje.
Deja, ruošiantis šiam renginiui, ge-
gužės 22 d. P. Klimas jaunesnysis mirė
Paryžiuje.

Tarp perduodamų svarbių istori-
jos šaltinių – Petro Klimo asmeninis
dienoraštis ir korespondencija, taip pat
– Lietuvos užsienio reikalų ministrų
Stasio Lozoraičio ir Juozo Urbšio, dip-
lomatų ir kitų žymių to meto Lietuvos

politikos ir visuomenės veikėjų bei už-
sienio valstybių diplomatų laiškai ir
raštai.

Lietuvos centriniame valstybės
archyve jau saugomas Lietuvos pasiun-
tinybės Prancūzijoje fondas buvo su-
formuotas iš kelių perdavimo šaltinių
– dalis pasiuntinybės dokumentų at-
keliavo į Lietuvą iš Romos kartu su dip-
lomatų Lozoraičių archyvu. 

Tarpininkaujant Užsienio reikalų
ministerijai iš užsienio į Lietuvą buvo
parvežta didžioji dalis Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos ir egzilinės Lietuvos
diplomatinės tarybos archyvinio pa-
likimo – tai Lietuvos diplomatinių ir
konsulinių įstaigų Londone, Was-
hingtone, New Yorke, San Paule, To-
ronte, Čikagoje, Ciuriche, taip pat Lie-
tuvos diplomatijos šefo Stasio Lozo-
raičio veiklos dokumentai.

Ambasadorius R. Motuzas grįžta į Maskvą
Vilnius (ELTA) – Ambasadorius Re-

migijus Motuzas grįžta vadovauti Lie-
tuvos ambasadai Rusijos Federacijoje.

Užsienio reikalų ministerijos ko-
misija nenustatė objektyvių aplinky-
bių, kurios leistų teigti, kad R. Motu-
zas išreiškė prioritetą privatiems in-
teresams ir vadovavosi ne Europos

Sąjungos Vizų kodekso tiksliais ir sie-
kiais. Komisijos išvada – R. Motuzas
nepadarė tarnybinio nusižengimo. 

R. ir T. Nasyrovų pateikti prašy-
mai Šengeno vizai gauti buvo išnag-
rinėti laikantis visų Vizų kodekse nu-
matytų procedūrų ir reikalavimų, vi-
zos jiems išduotos teisėtai.

2020-uosius siūloma paskelbti Ateitininkų metais
Vilnius (BNS) – Kitus metus siū-

loma paskelbti Ateitininkų metais –
2020-aisiais Ateitininkų federacija mi-
nės savo veiklos 110 sukaktį.

Anot teikėjų, 2018-uosius paskel-
bus Lietuvos skautų judėjimo metais,
2019-uosius – Lietuvos šaulių sąjungos
metais, 2020-ųjų paskelbimas Ateiti-

ninkų metais „užbaigtų šių savo tiks-
lais giminingų organizacijų trejų metų
pagerbimo ciklą”.

Ateitininkai yra katalikiška jau-
nimo organizacija, įkurta 1910 m.,
vienijanti mokinius, studentus bei
mokslus baigusius organizacijos na-
rius.

JAV ir Meksika susitarė dėl migracijos suvaldymo
Washingtonas (ELTA) – Jungti-

nės Valstijos ir Meksika  susitarė dėl
migrantų srautų iš Centrinės Ameri-
kos sumažinimo, o JAV prezidentas Do-
nald Trump atsiėmė savo grasinimus
įvesti muitus Meksikai.

Pagal susitarimą, dėl kurio derėtasi
tris dienas, Meksika įsipareigojo priimti
atgal dalį migrantų iš krizės krečiamų
Gvatemalos, Hondūro ir Salvadoro, kol
Jungtinės Valstijos sprendžia, ar su-
teikti jiems pabėgėlio statusą šalyje.

Vis dėlto Meksikai pavyko išvengti
siūlymo, kuriam šalis ilgą laiką prie-
šinosi – kad migrantų prašymus su-
teikti pabėgėlio statusą svarstytų ji
pati, o ne JAV, į kurias ir nori patekti
migrantai.

„Nuo pirmadienio turėję įsigalio-
ti muitai yra suspenduojami neribo-
tam laikui”, – rašė vos iš vizitų Euro-

poje sugrįžęs D. Trump.
„Meksika savo ruožtu sutiko įves-

ti griežtesnes priemones sustabdyti
migracijos bangą per Meksiką mūsų
pietinės sienos link. Tai daroma, kad
būtų smarkiai sumažinta ar net visiš-
kai panaikinta nelegali migracija iš
Meksikos į Jungtines Valstijas”, – rašė
D. Trump.

Meksika taip pat įsipareigojo dis-
lokuoti Nacionalinės gvardijos karius
visoje šalyje, ypač – prie sienos su
Gva temala. Šalis taip pat aktyviau
imsis kovos su kontrabandos ir pre-
kybos žmonėmis grupuotėmis.

Bendrame šalių pranešime taip
pat nurodyta, kad jei priimtos prie-
monės neatneš patenkinamų rezulta-
tų, JAV ir Meksika tęs diskusijas ir gali
imtis papildomų priemonių migracijai
suvaldyti. 

Th. May nebevadovaus konservatoriams
Londonas (LRT.lt) – Jungtinės

Karalystės ministrė pirmininkė The-
resa May oficialiai paliko valdančio-
sios Konservatorių partijos lyderės
postą. Gegužės 24 d. Th. May paskelbė
nusprendusi birželio 7 d. atsistaty-
dinti iš Konservatorių partijos vadovės
pareigų. Pastaraisiais mėnesiais ji su-
sidūrė su labai stipriu ministrų kabi-
neto narių ir deputatų konservatorių
spaudimu.

Po savo atsistatydinimo Th. May
tapo laikinąja partijos lydere ir liko va-
dovauti vyriausybei, kol baigsis nau-
jo torių vadovo rinkimo procesas, for-
maliai prasidėsiantis birželio 10 d.

NASA atvers duris turistams

Kanada atsisakys vienkartinio plastiko

New Yorkas (ELTA) – NASA pa-
skelbė atverianti Tarptautinę kosminę
stotį (TKS) verslui ir privačioms ast-
ronautų misijoms iki 30 dienų. Kai-
nuos ši neįtikėtina patirtis nepigiai –
per 30 tūkst. dolerių už dieną, praleis-
tą TKS.

Pasak NASA, pirmosios privačios
misijos gali prasidėti jau 2020-aisiais”.
TKS direktoriaus pavaduotojos Ro-
byn Gatens teigimu, kasmet TKS pri-
ims dvi privačias astronautų misijas.

NASA paskelbė ir tokio pobūdžio
turizmo kainą. Kiekvienas astronau-
tas-turistas už gyvybės palaikymo
įrangą ir tualetą TKS turės susimokėti
po 11 250 dolerių už dieną, o visos rei-
kalingos atsargos, kaip maistas, oras,
vaistai ir visa kita, atsieis po 22 500 do-
lerių kasdien. Net turisto sunaudoja-
ma elektros energija apmokestinta – ki-
lovatvalandė elektros TKS kainuos 42
dolerius. 

Kanada (ELTA) – Kanada nuo
2021 m. visiškai uždraus vienkarti-
nius plastiko gaminius, tokius kaip
maišeliai, puodeliai ir buteliai, pa-
skelbė šalies premjeras Justin Tru-
deau. Jo teigimu, šiuo metu Kanadoje
mažiau nei 10 proc. visų plastiko ga-
minių yra perdirbami.

Kasmet apie milijonas paukščių ir
maždaug 100 tūkst. jūros žinduolių
visame pasaulyje susižeidžia ar žūsta
įsipainioję į plastikines atliekas arba

prariję plastiko dalių.
Kanados žiniasklaidos šaltinių

teigimu, uždrausdama plastiko gami-
nius, šalies Vyriausybė rėmėsi ES pa-
sirinktu modeliu. Europos Parlamen-
tas kovą nutarė nuo 2021-ųjų uždraus-
ti vienkartinius plastiko gaminius.
Kanados aplinkosaugos ir klimato kai-
tos organizacijų teigimu, kanadiečiai
kasdien išmeta per 34 mln. plastikinių
maišelių, kuriems suirti neretai pri-
reikia iki tūkstančio metų.

Transliuos naujienas senovės Romos kalba
Vatikanas (ELTA) – Draugai, ro-

miečiai ir lotynų kalbos mylėtojai, su-
kluskite – Vatikano radijas pradeda
transliuoti kassavaitines naujienas Ce-
zario ir Cicerono kalba.Pavadintos
„Hebdomada Papae, Notitiae Vaticanae
latine reddiate” („Popiežiaus savaitė,
Vatikano naujienos lotynų kalba”),
naujienos yra viena iš iniciatyvų iš-
plėsti lotynų kalbos, kadaise buvusios
svarbiausia Vakarų Europos švietimo
ir Romos katalikų kalba, vartojimą.

Kiekvieną šeštadienį bus trans-
liuojama penkių minučių savaitės įvy-

kių apžvalga, po kurios seks pusės va-
landos laida lotyniškai, kurioje, be kita
ko, bus kalbama apie senovės Romos
kalbos vartojimą moderniame pasau-
lyje.

Naująją programą kurs Vatikano
radijo naujienų tarnyba ir Vatikano de-
partamentas, atsakingas už oficialių
dokumentų rašymą lotyniškai ir ver-
timą.

Italų verslininkas Luca Desiata, iš-
leidęs kryžiažodžių knygą lotyniškai,
tikino, kad internetas padėjo atkurti
susidomėjimą šia mirusia kalba.

Theresa May .       „The Independent” nuotr.

G. Nausėdai įteiktas Lietuvos Respublikos Prezidento pa-
žymėjimas.  VRK nuotr.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, kata-
likišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.

Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

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

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Simpoziumas po ilgos pertraukos

Š.m. lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks XVI
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Renginys bus
jubiliejinis – jis tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje) pradėtą tradi-

ciją, gimusią kaip kelių veiklių mokslininkų ir kūrybos žmonių iniciatyvą, kuri
vėliau suvienijo šimtus bendraminčių lietuvių mokslininkų ir kūrėjų. Itin svar-
bų vaidmenį joje atliko Algirdas Avižienis, Arvydas Kliorė, Bronius Nainys –
pirmojo simpoziumo su manytojai ir rengėjai.

Šių metų simpoziume, skirtingai nei ankstesniuose, dėmesys bus sutelktas
ne į mokslines diskusijas, bet į konkrečias Lietuvai ir lietuviams aktualias sri-
tis, pasitelkiant pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų išmintį, profesines
žinias ir patirtis.

Simpoziumas pakvies atsigręžti į pasaulio lietuvių kūrybą – dailę, litera-
tūrą, muziką ir kt. – kaip į itin vertingas pažinimo sritis. Renginyje siekiama
sujungti skirtingas pasaulio lietuvių kartas, skatinti ryšius tarp jaunųjų
mokslininkų ar kūrėjų ir kitų kartų diasporos atstovų.

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ypač akcentuos ben-
dros pasaulio lietuvių akademinės išminties svarbą – bus aptariami bendrieji
Lietuvos ir lietuvių tautos likimo klausimai mokslo, kūrybos, ekonomikos bei
demografijos srityse.

Tad kviečiame dalyvauti ir kartu įprasminti 2019-uosius kaip Pasaulio lie-
tuvių metus, mokslo ir kūrybos simpoziumų 50-mečio, Lietuvių Chartos 70-me-
čio ir VDU atkūrimo 30-mečio jubiliejus.

Registracija į renginį vyksta iki spa lio 21 d.: https://pasauliolietuviai.lt/re-
gistracija/

Organizacinis komitetas: A. Avižienis, E. Aleksandravičius (VDU), D. Hen-
ke (PLB), V. Bandis (PLB), D. Kuolys (VU), A. Pemkus, D. Udrys, R. Čuplinskas,
A. Alkauskas (KTU), G. Karoblis, R. Čičelis (VDU), Ingrida Celešiūtė (VDU), Auš-
ra Gribauskienė (ŠMSM), Milda Davis (LF), Vytas Narutis (LF).

PLB inf.

Marijampolėje jau šeštą kartą vyks
meno simpoziumas ,,Malonny”

Marijampolės tapatybės ženklu per penkerius metus tapęs meno sim-
poziumas „Malonny” (New Yorkas, Londonas, Marijampolė – idėjų mig-
racija”) ruošiasi sudrebinti miestą šeštą kartą birželio 27 – liepos 3 die-

nomis. 
Simpoziumo kuratorius – New Yorke gyvenantis lietuvis menininkas Ray

Bartkus – į šiųmetį renginį kaip partnerius pasikvietė garsius menininkus
iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Tradiciškai planuojami ir susitikimai, ir per-
formansai, ir naujų miesto erdvių įženklinimas. 

Įmonės „Lietuvos cukrus” patalpose jau suplanuotas įspūdingas per-
formansas su pasaulyje gerai žinomu kompozitoriumi, smuikininku Tomu
Chiu. Dėl indėlio į šiuolaikinę muziką ir garso meną vertinamas iš Taivano
kilęs, bet New Yorke gyvenantis Tomas Chiu yra pristatęs daugiau nei 100
premjerų su kitais garsiais muzikos pasaulio kūrėjais.

Į Marijampolę antrąkart atvyksta ir JAV menininkas Eli Elysee, kurio
darbas „Šv. Jurgis iš Etiopijos” vieną senamiesčio sieną puošia jau nuo 2016
metų. Haityje gimęs, bet New Yorke augęs ir mokęsis dailininkas bei dizai-
neris turi savo studiją bohemiškame Bushwick rajone. Personalines parodas
Eli Elysee ne vieną kartą pristatė Chelsea rajono galerijose New Yorke, taip
pat Berlyne ir Tokijuje.

Per penkerius metus iki šiol Marijampolėje sukurta 19 piešinių, įvyko dau-
gybė performansų, forumų ir diskusijų, „masterclass” susitikimai, projek-
te savanoriavo keli šimtai jaunų žmonų. Galbūt šiemet gims dar vienas toks
kūrinys kaip R. Bartkaus „Tekantis gyvenimas”, kuris pateko ant „National
Geographic Lietuva” žurnalo priedo viršelio, buvo peržiūrėtas milijonų žmo-
nių visame pasaulyje.

Ankstesniais metais sukurta sienų tapyba tapo turistų traukos objektu,
čia pirmąkart nuskambėjusios idėjos virto naujais projektais ar įkvėpė po-
kyčius ir pasklido už Lietuvos ribų. O pačią Marijampolę įkvėpė keistis to-
liau – vienos meno iniciatyvos išjudina kitas, tai – stipri sinergija, yra pa-
žymėjęs ir R. Bartkus.

Bernardinai.lt

Ištapyti pastatai traukia praeivių žvilgsnius ir kelia nuotaiką.       Organizatorių nuotr.
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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

PAS MUS
IR

APLINK MUS
�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, birželio 16 d., 10 val.
r. švęsime Švč. Trejybės šventę.  15 minu-
čių prieš šv. Mišias sukalbėsime Švč. Jėzaus
Širdies litaniją. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Gediminas Keršys. 

�  Birželio 16 d., sekmadienį, maloniai vi-
sus kviečiame į Gedulo ir vilties dienos pa-
minėjimą Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje. Amerikoje trečią birželio sekmadienį
yra švenčiama Tėvo diena, tad 11 val. r. šv.
Mišiose taip pat melsimės už savo mirusius
tėvelius. Po Mišių parapijos salėje vaišinsi-
mės pietumis. 

� Birželio 16 d., sekmadienį, minėsime Ge-
dulo ir vilties dieną. Po 11 val. r. šv. Mišių Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus
šventinamos gėlės, kurias, giedant misijos cho-
rui, vėliau padėsime prie paminklo Lemonto
sodelyje. Kviečia JAV LB Lemonto apylinkės
valdyba.

�  Birželio 23 d., sekmadienį, po 10 val.
lietuviškų šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje JAV LB
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pie-
tus, loteriją ir žai dimus. Skambės Algiman-
to Barniškio muzika. Švęsime Jonines ir pra-
 ėjusią Tėvo dieną.  Kviečiame visus dalyvauti.

“Ascending”
(shown)

& “Descending”
Size: 19” wide x 35” tall.  

in 1989, in his prime Albinas
was experimenting with
abstraction. The late artist’s
work is displayed in churches 
& institutions throughout the
u.S. & Europe.

For prices, visit 
www.albinaselskus.com/for-sale

To purchase, contact 
daughter Adria Elskus 
acelskus@gmail.com

www.albinaselskus.com

Offered – FOR SALE –  
THE LAST TWO painted art glass panels 

created by renowned stained glass artist, author & teacher, 

ALbinAS ELSKuS

Praėjusią savaitę ,,Draugo” redak-
cijoje lankėsi režisierius, doku-
mentinių filmų kūrėjas Justinas

Lingys. Jis domėjosi turtinga laikraš-
čio praeitimi ir dinamiška dabartimi,
taip pat istorinėmis asmenybėmis –
anksčiau ,,Drauge” kultūrinį priedą re-

dagavusiu poetu Kaziu Bradūnu ir
spaustuvės darbuotoju Kazimieru Ro-
žansku, žinomu lietuviškų knygų pla-
tintoju Čikagoje.  J. Lingys redakcijo-
je padarė keletą interviu, taip pat fil-
mavo pirmąjį, 1909 metų liepos 12 die-
ną išleistą ,,Draugo” numerį, domėjo-

si, kaip mū sų laikraštyje buvo pa-
skelbta apie 1990 metų kovo 11
dieną susigrąžintą Lietuvos ne-
priklausomybę. Jis taip pat susi-
pažino ir su kitais ,,Draugo” lei-
diniais – ,,Draugas News” ir ,,Lit-
huanian Heritage”. 

J. Lingys pirmą kartą lankosi
JAV. Atvykęs į Čikagą, jis kartu su
istorike, Signatarų namų muzie-
jininke dr. Vilma Bukaite Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje su-
rengė susitikimą su tautiečiais.
Renginio metu buvo parodytos iš-
traukos iš J. Lingio dokumentinių
filmų ,,Ledo vaikai” ir „Vyrų še-
šėlyje. Ma rija Kazimiera Kaupai-
tė”. Išsamiau apie šį susitikimą pa-
pasakosime viename iš artimiau-
sių ,,Draugo” numerių. 

,,Draugo” inf.

Dokumentininko akiratyje –

„Draugo” istorija

Birželio 14 dieną, penktadienį, nuo 6 iki 8 val. vakaro
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke 

(420 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York City 10018) 
vyks Algio Norvilos fotografijos parodos

MEMENTO atidarymas. 
Daugiau informacijos tel. 212-354-7840.   Būtina išankstinė registracija.

Akimirka iš J. Lingio apsilankymo ,,Draugo” re-
dakcijoje.                                                 A. Kižytės nuotr. 


