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Lietuva ,,naujokus” pakerėjo
Pirmoji pažintis:

Kur šią liepą buvo galima dažniausiai susitikti Amerikos lietuvių? Atspėsite
iš pirmo karto: Lietuvoje, ten, kur skambėjo 2018 metų Lietuvos šimt-
mečio dainų šventė ,,Vardan tos…”. Į Lietuvą per Atlantą skubėjo ne

tik šventės dalyviai – JAV bei Pietų Amerikos lietuviškų dainų ir šokių ko-
lektyvų šokėjai, dainininkai, bet ir daugelis tų, kurie norėjo savo akimis iš-
vys ti Lietuvos šimtmečio stebuklą – viso pasaulio lietuvių susibūrimą Vin-
gio parke. Atvyko ir tų, kurie troško vėl aplankyti, o kai kurie – pirmą kartą
pamatyti savo tėvų bei senelių gimtinę.                                               – 3 psl. Dainos Čyvienės nuotraukos

Biržiškos grįžo namo
2018 m. liepos 11 d. Vilniaus Rasų ka-
pinėse perlaidoti Vasario 16-osios Akto
signataro prof. Mykolo Biržiškos ir jo
šeimos narių iš JAV parvežti palaikai.

Kelionė prasidėjo 
Los Angeles

Birželio 16-osios „Drauge”
Amandas Ragauskas pasa-
kojo apie iškilmingas prof.

Mykolo Biržiškos pa laikų paly-
dėtuves iš Los Angeles į Lietuvą.
Apie šias iškilmingas apei gas dar
kartą priminsime, remdamie si
Reginos Gasparonienės laiško re-
 dakcijai žodžiais. Kelionės pra-
džia – birželio 10-ąją, kuomet „Los
Angeles lietuviai rinkosi į Šv. Ka-
zimiero baž nyčią nepaprastoms
pamaldoms, skir toms pagerbti
čia gyvenusio ir iki mirties dir-
busio lietuvišką darbą prof. My-
kolo Biržiškos palaikų perlaido-
jimo Lietuvoje iškilmėms”. 

– 4 psl.

Lietuvos svečius sužavėjo pati šalis ir jos žmonės, o didžiausią įspūdį pali-
ko šimtmečio dainų šventė ,,Vardan tos…”

Signataro M. Biržiškos ir jo žmonos bei brolių palaikai po ilgos kelionės sugrįžo į gimti-
nę: jie amžinai ilsėsis Vilniuje esančiose Rasų kapinėse. Dariaus Gaidžio nuotr. 
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Kuriuo keliu eiti, mokyk dar jaunuolį; jis ne-
nukryps nuo jo net kai pasens (Patarlių 22:6)

Šį kartą savo mintimis su Jumis dalinuosi iš Lie-
tuvos, kur ką tik bai gėsi Krikščioniška-labdaringa
jaunimo vasaros stovykla Vanaguose. 

Jau 21-mus metus kartu su puse tūkstančio jau-
nuolių giedojome, mel dėmės, sportavome, pra-
mogavome ir atvira forma diskutavome apie giles -

nius gyvenimo dalykus bei tikėjimo tiesas. Jaunuo-
liai, kurių apsuptyje stovyklavau – tai naujoji Lietuva.
Jie gimė ir augo nepriklausomoje tėvy nėje, o so-
vietmetį vadina „senovės laikais”! Labai džiaugiuo-
si, kad tie „senovės laikai” metai po metų traukiasi
iš Lietuvos, visų pirma – iš jaunosios kartos galvų,
širdžių ir lūpų. Kiekvienais metais būdamas Lietu-
voje matau, kaip auga ir bręsta laisvųjų žmonių kar-
ta, formuojasi naujas tautos veidas. Malonu pastebėti,
kad šis veidas vėl turi ypatingą bruožą, kurį taip nuo-
žmiai rovė ir naikino sovietmetis, – tai tikėjimas Die-
vu ir gyvu Jo veikimu žmogaus gyvenime. 

Tačiau ši karta yra daug smalsesnė ir reiklesnė,
jiems neužtenka vien pristatyti kažkokią tikėjimo tie-
są, dogmą ar tradiciją. Jiems reikia daugiau atsa-
kymų ir kantraus, nuoširdaus bendravimo kalbant
dvasinio gyvenimo temomis. Vien teoriniai nu rody-
mai, kas yra tiesa, ir komandos, kaip reikia tikėti, jau-
nimo ne žavi ir netraukia. Kadangi šį straipsnį skai-
tys daugiausia tėveliai ir seneliai, noriu pasidalinti
tuo, ką sako jaunimas. 

Jiems nėra labai svarbu, ką jūs kalbate apie ti-
kėjimą, jiems svarbu – kaip jūs gyvenate tame tikė-
jime ir kokius tikėjimo vaisius brandinate. Trumpai
tariant, vaikai ir anūkai seka bei analizuoja jūsų ti-
kėjimą ir jo paveikį kasdieniam gyvenimui. Jie ati-
džiai žiūri, ar jūsų žodžiai apie Dievą ir tikėjimą su-
tampa su gyvenimu. Tuščia kalbėti apie tikėjimo tei-
kiamą ramybę, viltį, meilę ir kitas vertybes, jeigu visa
tai neatsispindi jūsų gyvenime. Tikrumas ir nuo-
širdumas – tai du pagrindiniai dalykai, kurių ieško
jaunos širdys, klausydamos apie dvasinius dalykus.
Tikrumas – ar tikrai tu tiki tuo, apie ką kalbi, ir ar
tikrai tai yra tiesos, kuriomis tu vadovaujiesi gyve-
nime? Nuoširdumas – ar tikrai tu nuoširdžiai nori pa-
sidalinti savo tikėjimo tiesomis ir ar tikrai tiki bei lin-
ki, kad tas tiesas taikydamas jaunuolis sta tys pra-
smingesnį gyvenimą? Jauni mo nesužavėsi ir nepa-
trauksi daly kais, kuriais pats netiki ir negyveni. Jau-
nuoliai, ieškodami dvasinių auto ritetų ir pavyz-
džių, seka ne tik šei mos narius, bet ir kunigus bei ki-
tus dvasios mokytojus.

Šiemet stovyklos metu ir vėl teko išgirsti pasi-
sakymų apie tai, kad jaunimui abejonių kelia vienas
ar kitas jų aplinkoje tarnaujantis kunigas. Jau ni žmo-
nės atviravo išreikšdami abejones, ar tikrai kunigas
tiki vis kuo, ką sako, ir ar tikrai jam rūpi pa rapijos
žmonės bei jų išganymas ir amžinybės likimas? 

Labai įdomu buvo paklausyti ir kaip jaunimas
analizuoja priežastis, dėl kurių anksčiau žmonės ei-
davo į bažnyčią dažniau ir gausiau. Anks čiau po baž-
nyčios sparnais vyko ne tik dvasinis, bet ir labai ak-
tyvus so cialinis kaimo ar miestelio gyvenimas. Šian-
dien situacija yra pasikeitusi, ir bažnyčia nebėra ta
vieta, į ku rią eitum sužinoti ar pasidalinti kai mo nau-
jienomis, susitikti ar susipažinti. Jaunimas svarsto,

Naujas tautos veidas – dvasingas

kad labai sunku pasakyti, kiek žmonių anksčiau ei-
davo į bažnyčią dėl dvasinių dalykų, o kiek – dėl visų
kitų, bet viena aišku – tie „kiti” dalykai tikrai vai-
dino ir iš dalies dar vaidina svarbų vaidmenį. Ir štai
kur esminis dalykas – šiandien jaunuoliai bažny čioje
neieško ir nenori tų „kitų” da lykų! Praverdami baž-
nyčios duris jie ieško dvasinio tikrumo ir tikėjimo
rimtumo, nes tų „kitų” dalykų jie ran da kitose vie-
tose. Juos žavi tvirtai tikintys ir drąsiai savo tikėji-
mą kasdienio gyvenimo darbais skelbiantys žmonės.
Todėl noriu atkreipti visų mūsų suaugusiųjų dėmesį
į tai, kad jaunimui rūpi dvasinės tikėjimo te mos, bet
apie jas kalbantys ir jų mo kantys tėvai, seneliai, ku-
nigai ir visi kiti mokytojai visų pirma patys turi rim-
tai jomis vadovautis. 

Kitas svarbus momentas yra laikas! Vis labiau
skubančiame pa saulyje jauni žmonės neturi laiko,
ku rį galėtų skirti, jų nuomone, netik riems ar ne-
aiškiems dalykams. Jiems reikia, kad mokymai

būtų aiškūs ir suprantami, be ilgų įžangų ar sudė-
tingų išvedžiojimų. Stovyklos metu teko išgirsti
pasvarstymų, kad tikėjimo tiesų mokantys žmonės
dažnai kalba nesuprantama kalba, ir jaunuoliams
kyla klausimas, ar tas žmogus pats supranta, ką nori
pa sakyti? 

Todėl linkiu mums visiems, ku riems rūpi jau-
nosios kartos dvasin gumas, puoselėti Dievo žodžio
skelbimo tikrumą ir nuoširdumą, o tikėjimo temo-
mis su jaunuoliais kalbėti aiškiau, paprasčiau ir su-
prantamiau!

Mano vaike, neužmiršk mano mokymo, ir te-
brangina tavo širdis mano įsakymus, nes jie tau suteiks
daug dienų bei gyvenimo metų ir gerovės, rasi malonę
ir gerą vardą Dievo ir žmonių akyse. Visa širdimi pa-
si tikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien savo įžvalga. Pri-
pažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo
kelius. (Patarlių knyga 3)

Talkinti per popiežiaus vizitą
Lietuvoje panoro 1 733 žmonės

Kaip ketvirtadienį paskelbė Šventojo Tėvo vizito or-
ganizatoriai, į kvietimą sa-
vanoriauti popiežiaus Pran-

ciškaus vizito Lietuvoje metu
rugsėjo 22–23 dienomis atsiliepė
jau 1733 žmonės.

Tai gerokai daugiau, nei
buvo tikimasi, šis skaičius surink -
tas per trumpesnį, nei planuota,
laiką. 

„Žmonių aktyvumas džiu-
gina. Kiekvienas, ateinantis į pa-
galbą, yra laukiamas ir brangi-
namas”,  –  teigia  vizito rengė-jai.

Savanoriai talkins savaitę iki
popiežiaus atvykimo, jo kelio-
nės metu bei keletą dienų po to.

Tam, kad visi Lietuvos žmonės galėtų kuo patogiau pa-
simatyti su popiežiumi, savanoriai padės įrengti susitiki-
mų vietas, paruoš kelius, kuriais Vilniuje ir Kaune važiuos
Šventasis Tėvas.

Per dvi vizito Lietuvoje dienas Šventasis Tėvas mel-
sis Aušros Vartų Švč.
Mergelės Marijos, Gai-
lestingumo Motinos,
koplyčioje, aplankys bu-
vusį KGB kalėjimą, prisi-
mins okupacijų aukas. 

Šventasis Tėvas su-
sitiks su prezidente ir
žmonėmis, susirinkusiais
S. Daukanto aikštėje.
Skirs laiko susitikti su ku-
nigais, vienuoliais ir vie-
nuolėmis, seminaristais. 

ELTAEPA-ELTA nuotr.

Ką tik Lietuvoje sėkmingai pasibaigė jaunimo stovykla Vanaguose. ,,Vanagai” – jau pilnamečiai! 
Kun. L. Miliausko asmeninio albumo nuotr.
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Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Rita Janz, 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorė:

Muziejus kasmet organizuoja turistinės gru-
pės kelionę į Lietuvą. Šiais metais birželio pabaigo-
je – liepos pirmosiomis dienomis man pirmą kartą
kaip kelionės vadovei teko lydėti tokią grupę. Labai
jaudinausi, nes iš anksto nepažinau nė vieno savo
grupės keliautojo. Grupėje buvo 22 žmonės, jų amžius
buvo nuo 20 iki 80 metų. Visi jie į Lietuvą skrido pir-
mą kartą. Tarp jų dalis buvo lietuvių kilmės ameri-
kiečių, kai kurie iš jų išlaikę lietuviškas pavardes,
tokias kaip Vitkus, Raudonis. Kiti apie savo lietu-
viškas šaknis sužinojo tik pasidarę DNR tyrimus.
Grupėje buvo viena lietuvių kilmės šeima – 6 žmonės.
Prieš skrydį klausiau savo keliautojų, ko jie tikisi iš
šios kelionės. Jie atsakė, kad tikrai nežino, ko tikė-
tis. Tačiau vėliau, jau kelionės metu ir jai pasibaigus,
žmonės sakė negalintys atsidžiaugti patirtais įspū-
džiais.  

Jau patį pirmą vakarą vakarienė Vilniuje ,,Stik-
liuose” jiems paliko nepaprastą įspūdį: maistas ska-
nus, puikiai patiektas, aplinka ir interjeras – nuo-
stabūs. Visą kelionę šie žmonės džiaugėsi geru, ko-
kybišku ir skaniu lietuvišku maistu. Įdomu, kad da-
lis grupės keliautojų buvo vegetarai ir veganai. Šie
ypač buvo sužavėti tuo, kad Lietuvoje buvo didelis ve-
getariško maisto pasirinkimas, kitaip nei kai kuriose
kitose Europos šalyse, tokiose, kaip Lenkija, Čekija,
Rumunija. Mūsų grupės keliautojus stebino, kad Lie-
tuvoje visai nematyti nutukusių žmonių. Jiems su-
sidarė įspūdis, kad šalies gyventojai yra labai gražūs.

Lietuvoje aplankėme daugelį vietų – ne tik Vil-
nių, Kauną, kai kuriuos Žemaitijos miestus ir juose
esančias turistines vietas, bet ir šalia Šiaulių esan-
tį Kryžių kalną. Dar prieš kelionę O’Hare oro uoste
atsitiktinai susitikome su kunigu Jauniumi Kelpšu,
kuris papasakojo apie tai, jog Kryžių kalne bus pa-
statytas Amerikos lietuvių kryžius. Nors tame kal-
ne nėra paprasta tarp daugelio surasti vieną kurį kry-
žių, tačiau tą, Amerikos lietuvių pastatytą, surado-
me. Jis keliautojams labai patiko, sužadino tautinio
pasididžiavimo jausmą. Mūsų grupės žmonės taip pat
pirko kryžius ir paliko juos kalne. Man pačiai buvo
keista, kad tiek nemažai kryžių yra pastatę įvairių
Europos šalių lakūnai – italai, vokiečiai… Paskui pri-
siminiau, kad šalia yra Karinių oro pajėgų Šiaulių

Pirmoji pažintis:

Lietuva ,,naujokus” pakerėjo

Balzeko muziejaus surinkta grupė, kurioje nemaža dalis – lietuvių kilmės amerikiečių. 

aviacijos bazė, kurioje misijas atlieka NATO karinių
oro pajėgų patruliai. 

Mano grupės turistai buvo labai entuziastingi ir
dažnai vakare, pasibaigus tos dienos turistinei prog-
ramai, jie eidavo pasilinksminti vietos baruose. Iš ten
grįždavo kupini įspūdžių, susipažinę su naujais
žmonėmis, susiradę draugų. Jie nustebo, kad Lie-
tuvoje taip saugu. Ir jauni, ir vyresnieji keliautojai
vėlyvu metu nesibaimino vaikščioti po miestą, lan-
kytis kavinėse.

Tačiau pati geriausia visos kelionės patirtis
buvo apsilankymas Dainų šventės ,,Vardan tos…”
renginiuose. Amerikiečiai buvo sužavėti tuo, ką iš-
vydo. Jie negalėjo patikėti, kad galima taip puikiai
viską suorganizuoti, stebėjosi šventės režisierių ir
dalyvių profesionalumu. Daugelis keliautojų prisi-
pažino negalėję užmigti iki paryčių – vis kalbėjosi ir
dalijosi šventės prisiminimais ir įspūdžiais. Pa-
grindinis dalykas, ko pasigedo amerikiečiai turistai
– jie troško čia pat įsigyti šventės ,,Vardan tos…” DVD
įrašus. Sakė, kad grįžę į namus nepajėgs savo pasa-
kojimais perteikti to, ką pamatė. ,,Mes papasakosi-
me, bet niekas tuo nepatikės. Reikia, kad ir namiš-
kiai savo akimis pamatytų”, – sakė keliautojai. 

Pasibaigus kelionei, išsiskyrėme kaip geriausi
draugai. Grupės nariai sakė norintys ir dar kartą ap-
silankyti Lietuvoje, kartu su namiškiais ir giminė-
mis, kurie dar nėra čia buvę.

Atkelta iš 1 psl.

Svečiai pasklido po Lietuvą – vieni lankė turistines
vietas, kiti nukako į tolimiausius, laiko užmirštus kaimus,
kad galėtų susitikti su giminėmis, pavaikščioti po vaikystę
menančias vietas. Statistika teigia, kad Dainų šventėje
,,Vardan tos…” buvo 36 tūkstančiai dalyvių. Kiek iš jų –
atvykėliai, o kiek atvykėlių buvo tarp žiūrovų – niekas tiks-
liai nepasakys. Sakoma – šią vasarą Lietuvoje susirinko
visa Pasaulio Lietuva.  

Šiandien mūsų pašnekovai dalijasi
savo įspūdžiais iš kelionės po Lietuvą

Aušra Elena Jasaitis Petry, 
pedagogė, skautų vadovė

Į Lietuvą keliavau su visa šeima – savo vyru Ter-
ry, sūnumi TJ (Terry Jr.) ir dukra Olivija. Pradžio-
je buvo planuota, kad keliaus tik sūnus, kuris turė-
jo dalyvauti Dainų šventėje kaip Lemonto tautinių
šokių grupės ,,Spindulys” šokėjas. Tačiau Kalėdų die-
ną nusprendėme, kad keliausime visa šeima. Tai
buvo tarsi mūsų šeimos kalėdinė dovana patiems sau.
Visi šeimos nariai į Lietuvą keliavo
pirmą kartą. Mano tėvai į Ameriką
atvyko po Antrojo pasaulinio karo
per Vokietiją. Aš pati nuo gimimo
girdėjau jų pasakojimus apie Lie-
tuvą. Visą laiką troškau aplankyti
šią šalį. Tačiau nuolat atsirasdavo
tam įvairių kliūčių. Kai tuokiausi,
reikėjo pasirinkti, ar surengsime
vestuves, ar už tuos pinigus ke-
liausime į Lietuvą. Tąsyk pasirin-
kome vestuvių šventę. Kai vėliau
susiruošėme skristi abi su mama,
aš sužinojau, kad laukiuosi pirma-
gimio. Po to dar kelis kartus supla-
navus kelionę į Lietuvą, vis neti-
kėtai kas nors nutikdavo. Taigi, su-
siruošėme tik šiais metais, kai abu
mūsų vaikai – TJ ir Olivija – rengėsi
dalyvauti kaip šokėjai Lietuvos
šimtmečio Dainų šventėje. 

Pirmiausia, ką aš pamačiau
per lėktuvo langą jam leidžiantis
Vilniaus tarptautiniame oro uoste

– tai buvo Gedimino pilis. Ta pati pilis, kuri buvo daug
kartų matyta nuotraukose ir paveikslėliuose. Šį-
kart negalėjau patikėti, kad ją matau savo akimis. Pa-
sijutau tarsi pasakoje. Man nuo to jausmo kūnu per-
bėgo šiurpuliai. Ko prieš kelionę tikėjausi pamaty-
ti Lietuvoje? Tai, apie ką mokėmės lituanistinėje mo-
kykloje per istorijos pamokas. Mano vyras tikėjosi
atsidurti toje istorinėje, nuo Vytauto laikų nedaug pa-
sikeitusioje Lietuvoje. Tačiau pamatėme labai pa-
žengusią, modernią Europos valstybę: linksmi, atviri
žmonės, geras maistas, nuostabi aplinka. Tiesa, kai
kuriuose pastatuose dar atsispindi sovietmečio dva-
sia, tačiau tai neišvengiama. 

Pirmąją savaitę keliavome po visą Lietuvą. Ap-
lankėme Šiaulių krašte gyvenančius mamos gimi-
naičius. Gera buvo su jais susitikti, pasikalbėti.
Pakruojo rajone auga didžiulis, 500 metų senumo
ąžuolas, mes visi prie jo nusifotografavome. 

Antroji savaitė Lietuvoje buvo skirta Dainų
šventei. Abu mūsų vaikai buvo jos dalyviai, šoko Le-
monto ,,Spindulio” grupėje. Jie repetavo, o mes su
vyru taip pat būdavome parke kartu, stebėjome re-
peticijas, todėl pasijutome šios šventės ir visos Lie-
tuvos dalimi. 

Labiausiai mane nustebino vyras, kuris yra
tikras amerikietis, tačiau per šią viešnagę jis kažkaip
spėjo perimti lietuvių vaišingumo tradicijas. Mes Vil-
niuje pasirinkome gyventi ne viešbutyje, bet buvo-
me išsinuomoję butą. Kadangi sostinėje susitikome
nemažai iš Amerikos atvykusių pažįstamų, tai tu-
rėjome tame bute ir svečių. Vos tik svečiai įžengė per
duris, vyras tuoj puolė prie šaldytuvo ir ėmė krauti
ant stalo vaišes – kaip tikras lietuvis. Buvo labia sma-
gu. Terry supranta lietuvių kalbą, tačiau ši kelionė
jam padėjo pagerinti iki šiol turėtas žinias. 

Pirmą kartą apsilankę Lietuvoje, labai pamilo-
me šią šalį ir tikrai žadame į ją dar ne kartą sugrįž-
ti: juk tiek daug dar reikia pamatyti. O giminių jau
dabar jaučiamės pasiilgę…

Lietuvoje, po šimtmečius skaičiuojamčiu ąžuolu Petry šeima (iš k.) Terry,
Olivija, TJ ir Aušra Elena su giminaičiais. 

R. Janz (d.): ,,Mūsų grupės kelionė į Lietuvą sutapo su čia
vykusia nuostabia šimtmečio dainų švente”.   
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Atkelta iš 1 psl.

Iškilmėse dalyvavo šauliai su vė-
 liavomis ir skautai. Gedulingas maldas
kancelebravo prel. Edmundas Put ri-
mas ir klebonas kun. Tomas Kara-
nauskas. „Man įstrigo prel. Put rimo
pasakyti žodžiai apie savo ke lionę dar
tamsios okupacijos suvar žy tame Sei-
nų krašto Punsko lietuvių trikampy-
je, kur jis rado senas klebonijos duris,
užrakintas surūdijusiomis spynomis.
Tai priminė Tėvy nę, kuri perėjo oku-
pacijų kaitas, ka rų audrų sumaištis,
bet liko gyva. Jos vaikų širdys liko gy-
vos ir slaptoje ker telėje atrakintos
laisvės ilgesiui. (Čia prelatas  susi-
jaudinęs nutilo, ir mes visi nulenkėme
galvas, kad nu brauktume jaudulio
ašaras.) Tai mū sų Tėvynės istorija”, –
rašo E. Gas paronienė. 

Iškilmingą minėjimą vedė Los
Angeles Lietuvių Bendruomenės (LB)
komiteto narys Tadas Dabšys ir Vio-
leta Gedgaudienė. Kalbėjo LR gene-
ralinis konsulas Los Angeles Darius
Gaidys, kuris priminė, kad „didvyrį
daro drąsa. Juk reikėjo nepaprastos
drąsos pasirašyti po Nepriklauso my-
 bės Aktu, rašyti laiškus pasaulio va do-
vams su prašymu paremti Akto idėją,
kai už durų beveik per dieną keitėsi vo-
kiečių, bolševikų ar baltagvardiečių
karinės invazijos. Ir net tokiu su-
maišties metu Signatarai, rizikuodami
savo gyvybe, Akte įrašė apie Lietuvos
valstybės atstatymą demokratiškos
santvarkos pagrin dais. Okupantas iš-
trynė valstybės vardą iš žemėlapių, bet
ne iš žmonių atminties”.

Iškilmėse dalyvavusi prof. M. Bir-
žiškos anūkė Danutė Barauskaitė-Ma-
žeikienė papasakojo apie Signata ro
ir jo brolių gyvenimą. Visi trys broliai
– Mykolas, Vaclovas ir Vik toras Bir-
žiškos gimė Viekšniuose, gydytojo šei-
moje. Vyriausias, būsimasis teisinin-
kas, filosofas, lietuvių istorijos, kul-
tūros ir politikos veikėjas Mykolas
gimė 1882 m. Jis studijavo Maskvos
universitete teisę, kartu lankydamas
istorijos, literatūros ir kalbotyros pas-
kaitas. Už lietuvišką politinę veiklą
buvo ištremtas į Sibi rą, keletą kartų sė-
dėjo kalėjimuose. Lietuvai atgavus
spaudą ir kalbą, daug rašė ir spausdi-
nosi lietuviškuose laikraščiuose, da-
lyvavo 1905 m. Didžiajame Vilniaus
Seime. Pirmojo pasaulinio karo metu
dirbo draugijoje nukentėjusiems nuo
karo šelpti. 1917 m. rugsėjį Vilniaus

Biržiškos grįžo namo

konferencijoje išrenkamas Lietuvos
tarybos na riu. 1918 m. vasario 16-ąją
Lietuvos ta rybos posėdyje, atėjus mo-
mentui skelbti Nepriklausomos Lie-
tuvos at statymą, lemiamą balsą tarė M.
Bir žiška, St. Kairys, J. Vileišis ir St. Na-
 rutavičius. Lenkams okupavus Vil-
 niaus kraštą, jis liko Vilniuje dirbti lie-
 tuvišką darbą. Už pasipriešinimą len-
kų seimo rinkimams Vilniuje, kur jis
lietuvių, žydų ir gudų kalbomis iš-

spausdino rinkimų boikoto tekstus,
lenkų valdžios buvo suimtas ir nu-
 teistas sušaudyti. Tik įsikišus Tautų
Sąjungai, drauge su 32 gudų, žydų ir lie-
tuvių veikėjais buvo paleistas ir iš-
tremtas iš Vilniaus. Nepriklauso mybės
metais dirbo VDU humanita riniame fa-
kultete, o atgavus Vilnių buvo Vil-
niaus universiteto rektorius. Artėjant
antrajai bolševikų okupacijai, 1944-ai-
siais, pasitraukė iš Tėvy nės. Emigra-

cijoje buvo aktyvus Lie tu viškos en-
ciklopedijos redakcijos narys. Parašė
8 tūkstančius straipsnių. Mirė 1962-ai-
siais Los Angeles.

Brolis Vaclovas Biržiška buvo
dviem metais jaunesnis už Mykolą.
Baigė Petrapilio universiteto teisės fa-
kultetą, drauge studijavo istorijos ir et-
nografijos bei bibliografijos kursus.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam ka-
rui mobilizuotas. Buvo bolševikų nu-
teistas sušaudyti, bet sutikęs dirbti
jiems švietimo komisaru, ga lėjo ap-
saugoti J. Basanavičių, J. Tu mą, P. Ma-
šiotą, A. Krikščiukaitį ir daugelį kitų
visuomenės veikėjų nuo susidoroji-
mo. Nepriklausomybės me tais dirbo
Lietuvos kariuomenėje, atgavus Vilnių
dirbo Vilniaus universiteto istorijos fa-
kultete, rūpinosi uni versiteto biblio-
teka. Artėjant an trajai bolševikų oku-
pacijai pasi traukė į Vakarus. Išspaus-
dino tūkstančius straipsnių iš senųjų
laikų raštijos. Mirė 1956 m. Waterbury.

Viktoras Biržiška (1886–1964) mo-
 kėsi Petrapilio technologijos fakulte-
te. Likęs lenkų okupuotame Vilniuje,
dirbo lietuviškoje gimnazijoje; ją už da-
rius buvo ištremtas į nepriklauso mą
Lietuvą kartu su broliu Mykolu. Ne-
priklausomybės metais dirbo ginklų
fabrike, berniukų gimnazijos vado-
vu, VDU matematikos fakulteto pro-
fesoriumi. Yra parašęs keletą aukš to-

Šv. Mišios už amžinam poilsiui pargrįžusių Vaclovo, Viktoro, Mykolo ir jo žmonos Bronislavos
Biržiškų sielas. Dariaus Gaidžio nuotr.

Amžina pagarba ir šlovė tautos šviesuoliams. Iškilminga ir nepamirštama Biržiškų giminės istorinė akimirka.

Lietuvių tautos šviesuolių Biržiškų šeimos palaikai iškilmingai sutikti tėvynėje. Gedimino Bartuškos nuotraukos
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RŪTA SIDABRAS

Meilė – tai du sujungti delnai. Ir gurkšnis juose:
gyvenimas.

J. Marcinkevičius 

Tėvo diena – tai viena iš dviejų dienų metuose, kai
stengiamės būti kartu su pačiais artimiausiais mums
žmonėmis – Tėvu ir Motina.

Birželio 17 d., trečiąjį mėnesio sekmadienį, visa
Amerika šventė Tė vo dieną. Beverly Shores
taip pat bu vo didelis sujudimas, juk kiekvieno

mėnesio trečiąjį sekmadienį  lietuviai renkasi į Šv.
Onos bažnytėlę (St. Ann of  the Dunes, 433 E. Golf-
wood Rd., Beverly Shores, IN 46301) pasi melsti. Šv.
Mišių aukoti iš Čikagos atvyksta kun. Gediminas
Keršys. Šių metų birželio 17 d. čia buvo triguba šven-
tė: šv. Mišios, Tėvo diena ir Ku gelinė!

Oras buvo neįprastai drėgnas ir karštas: atrodė,
kad bažnytėlę supantis didingas miškas nustojo al-
suoti. Jaudinomės, kad žmonės pabūgs vidurdienio
karščių ir į numatytą šventę neatvyks. Be reikalo!
Kun. G. Keršys pasveikino gausiai susirinkusius tė-
velius, senelius, krikšto tėve lius su Tėvo diena ir pa-
kvietė kartu pasimelsti už juos: gyvus ir jau amži-
nybėn iškeliavusius.

Beverly Shores lietuvių klubo valdyba nutarė,
kad tokią karštą dieną Kugelinės vietą reikia pa-
keisti, tad svečiai buvo kviečiami susirinkti ne
bažnyčios kiemelyje, o vėsiose bažnyčios patalpose. 

Po pamaldų tėveliai su atžalomis buriavosi
prie spirgučiais kvepiančio kugelio. Saldumynų
stalas buvo gau sus, o Dianos Johns išvirta kavutė
skleidė malonų namų aplinkos po jūtį. Niekas niekur
neskubėjo.

Beverly Shores lietuvių klubo valdyba primena,
kad atvykę pasidžiaugti Indianos smėlio kopomis ir
nuostabiais Michigano ežero pliažais turite galimybę
dalyvauti ir įvairiuo se renginiuose. Šį sekmadienį,
liepos 15 d., 1 val. p. p. Šv. Onos bažnyčioje bus au-
kojamos lietuviškos Mišios. Po jų – visi kviečiami į
„Lituanica” parką pa gerbti drąsiuosius lakū nus –
Steponą Darių ir Stasį  Girėną, kurių pilotuojamas
lėktuvas „Litua ni ca” lygiai prieš 85-erius metus, 1933
m. liepos 15-osios ryte, pakilo skrydžiui į Lietuvą iš
New Yorko „Floyd Benned Field” oro uosto.

Rugpjūčio 4 d., šeštadienį, 12:30 val. p. p., „Li-
tuanica” parke, prie Da riui ir Girėnui skirto me-
morialinio paminklo vyks minėjimas, skirtas 85-
osioms skrydžio metinėms paminėti. „Adresas: E.
Ripple water Dr., Beverly Shores, IN 46301. Po to –  tra-
dicinė gegužinė. Mašinoms statyti „Lituanica” par-
ke leidimas gautas.

Liepos 28 d. Beverly Shores vyks miestelio
šventė (Summerfest). Eise na – polinezietiška tema –
prasidės 11 val. r. Visą dieną pakrantėje skambės mu-
zika, bus prekiaujama įvairiausiais valgiais. Lietu-
vių klubas prekiaus lietuviškais pyragais, kuriuos
klubui dovanoja „Bake for Me” įmo nės savininkai Da-
nutė ir Juozas Ka pačinskai. Kviečiame atvykti!

Trys progos švęsti 

Iš k.: Guoda Dačiolaitė, Daiva Dačiola, Danutė Bačiauskienė, Saulius Dačiola ir Andrius Bačiauskas.

Ainė ir Elena Rudzevičiūtė renka aukas.

Iš k.: Kęstutis ir Rūta Sidabrai, Juozas Karsokas, Elytė ir Vy-
tas Vilkauskai. Audronės Kižytės nuotraukos

Su vasaros pabaiga renginiai šiaurės vakarų In-
dianoje nesibaigia. Rugsėjo 23 d. Draugystės parke,
Lie tuvos darželyje (Friendship Botanic Gardens, 1018
N. Karwick, Michigan City, Indiana), planuojamas di-
džiulis renginys, skirtas Lietuvos Nepriklau somybės
atkūrimo 100-osioms metinėms.

Visiems linkime gražios ir turi ningos vasaros.
Laukiame Jūsų Be ver ly Shores renginiuose.

Darius Laučius su savo vaikais.

sios matematikos vadovėlių. Aktyviai rašė straipsnius
Lietuviš kajai enciklopedijai. Mirė Čikagoje. 

Bronislava Šėmytė-Biržiškienė (1879–1955), My-
kolo Biržiškos žmona, dirbo „Žiburėlio” draugijoje,
kuri rū pinosi vaikų našlaičių prieglaudų darbais. Kar-
tu su vyru Mykolu išaugino dvi dukras: Oną Biržiš-
kaitę-Ba rauskienę ir Mariją Biržiškaitę-Ža kevičienę. 

D. Mažeikienė padėkojo Los An geles lietuvių vi-
suomenei už nuolati nius Vasario 16-osios minėjimus
Kal varijos kapinėse, prie signataro My kolo Biržiškos
ir jo žmonos Bronis la vos urnų. „Mes daugiau kaip
penkias dešimt metų lankėme šią brangią vietą ne tik
šeimos nariai, pami nė jimuose drauge su visuomenės
atstovais visada dalyvavo konsulas J. J. Bielskis, gar-
bės konsulai Vytautas Čekanauskas ir Daiva Čeka-
naus kai tė-Navarrette, o dabar – LR gen. konsulas Da-
rius Gaidys. Ačiū už senelio gyvenimo atminimą”, –
sakė ji.

Kalbėjo ir anūkai Venta Baraus kas-Leon bei
Vytas Barauskas, kurie lietuvių visuomenai dėkojo
ne tik už jų garbingojo Senelio atminimą, bet ir už su-
aukotą didelę sumą pinigų, kuri padėjo išmokėti se-
nelio namo paskolą. Kalbėjo garbės konsulė Dai va Če-
kanauskaitė-Navarrette, advo ka tė Žibutė Brinkienė,
„Lietuvos vai kų vilties” pirmininkė Rasa Šilkai-
 tienė kalbėjo apie Bronislavą Biržiš kienę. 

Stabtelėjimas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje

Liepos 9 d. vakarą Vilniuje nusi leido lėktuvas, ku-
riuo iš JAV buvo pergabenti Vasario 16-osios Akto sig-
nataro Mykolo Biržiškos ir jo žmonos Bronislavos Bir-
žiškienės palaikai. Vaclovo ir Viktoro Biržiškų urnos
su palaikais iš JAV į Lietuvą buvo par vežtos anksčiau. 

Vilniaus oro uoste buvo surengta iškilminga
palaikų pasitikimo ceremonija, kurioje dalyvavo
Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Lin kevi-
čius. Ministras Biržiškų palaikų pargabenimą į gim-
tinę, kaip ir Vasa rio 16-osios Akto suradimą pavadi-
no labai prasmingu, simbolišku Lietu vos valstybei
įvykiu. Palaikų sutikimo ceremonijoje dalyvavę M.
Biržiš kos anūkai Vytas Barauskas ir Venta Baraus-
kaitė-Leon džiaugėsi, jog jų senelio paskutinė valia
yra išpildyta. „Tai ne atsisveikinimo diena, o sugrį-
žimas namo”. V. Barauskas žurnalistams perskaitė
ir M. Biržiškos užrašytus žodžius, kuriuose jis vilia -
si grįžti į laisvą Lietuvą: „Aš ne tik tikiu, kad grįšiu
į laisvą Lietuvą, bet ir žinau, kad grįšiu. Gyvas ar mi-
ręs, bet vis tiek grįšiu”. 

Liepos 10 d. Biržiškų palaikai visuomenės atsi-
sveikinimui buvo pa šarvoti Šv. Jonų bažnyčioje, kur
buvo aukojamos šv. Mišios.

Pagaliau – namie

Nuo šiol Biržiškų ieškosime Vil niaus Rasose, ša-
lia Jono Basana vi čiaus.

Liepos 11 d. Mykolo ir Bronis la vos Biržiškų bei
Mykolo brolių – Vaclovo bei Viktoro Biržiškų – pa lai-
kai po Lietuvos kariuomenės Gar bės sargybos kuo-
pos šūvių salvės bu vo palaidoti senosiose Rasų ka-
pinėse. Laidotuvėms buvo sudaryta Vals tybinė per-
laidojimo komisija. Arti mųjų pageidavimu perlai-
dojimo ceremonija vyko dalyvaujant tik šeimos na-
riams ir artimiausiems bičiuliams. Taip pat dalyva-
vo kultūros mi nistrė Liana Ruokytė-Jonsson, Vy riau-
sybės vicekancleris Deividas Ma tulionis, LR gene-
ralinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys, pirma-
sis ne priklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas Vy-
tautas Landsbergis, kuris sakė, kad Biržiškų perlai-
dojimas iliustruoja pasaką, nepaisant sunku mų vi-
sada pasibaigiančią laimingai. „Čia yra ta vieta, ku-
rioje jiems dera amžinai ilsėtis. ...Tai yra teisinga ir
la bai graži tų pasišventėlių, darbi ninkų, kovotojų už
geresnę Lietuvą kelionės pabaiga”, – sakė jis. 

Kalbėjo Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs Sei-
mo pirmininkas Česlovas Juršėnas: „Mes, gyvieji, lie-
 kame be galo dėkingi lietuvybę, Lie tuvą, Vilnių,
žmoniškumą gynusiems Biržiškoms. (...) Lenkiuosi
jų šviesiam atminimui”. 

M. Biržiškos karstą juosusią Lie tuvos vėliavą kul-
tūros ministrė įtei kė jo anūkams. 

Palaikų perlaidojimo iškilmės tiesiogiai trans-
liavo LRT televizija.

M. Biržiškos palaikai iš JAV į Lietuvą pargabenti
vykdant pasku ti nę signataro valią. Signataro ir jo ar-
timųjų palaikų atgabenimą į Vil nių Lietuvos ir JAV
pareigūnai derino trejus metus.

Pagal R. Gasparonienės
laišką bei Lietuvos žiniasklaidą 

parengė A. V. Škiudaitė
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Liepos 7–8 d. į Berčiūnus rinkosi visų kartų
įvairių kraštų ateitininkai švęsti Lietuvos
šimtmečio, džiaugtis, kalbėti apie dabartį bei
įkvėpti ateities.

Sąskrydyje dalyvavo 200 ateiti-
ninkų, tarp jų – nariai iš Aust-
ralijos, Amerikos, Vokietijos, ku-

rie galėjo dalintis savo patirtimi, dis-
kutuoti įvairiais aktualiais klausi-
mais, leidžiančiais geriau vieniems
kitus pažinti ir pasisemti gerosios pa-
tirties bei suprasti, kuo gyvena ateiti-
ninkai visame pasaulyje.

Sąskrydį papuošė gausus įžodi-
ninkų būrys: 6 JAS, 2 MAS, 4 SAS ir 2
ASS kandidatai kryžiaus ir ateitinin-
kų vėliavos akivaizdoje pasižadėjo uo-
liai eiti ateitininko pareigas. Sveiki-
name!

Prieš sąskrydį paskelbtame „Įkvėp-
ti ateities” nominacijų konkurse atei-
tininkai turėjo galimybę balsuoti ir iš-

rinkti žmones, kurie neskaičiuodami
savo laiko prisideda prie organizacijos
gyvavimo savo uoliu darbu, pavyz-
džiui, dvasiniu bei ideologiniu vedimu.
Didelis džiaugsmas, kad nominantų –
žmonių, kurie yra pa-
vyzdys kiekvienam at-
eitininkui, atsirado
gausybė.

Nuoširdžiai svei-
kiname nugalėtojus:
• Ateitininkų šeima – Daina
ir Saulius Čyvai;
• Darbštuolis – Reda Sop-
ranaitė;
• Idėja – Šv. Ignaco Lojolos moksleivių atei-
tininkų kuopos renginys „Padžiauk sofą”;
• Frazė – Linas Braukyla: „Gilės prigimtis nėra
gulėti ant žemės, o tapti ąžuolu”;
• Filosofas – Vygantas Malinauskas;
• Dvasios vedlys – kun. Gabrielius Satkauskas;
• Įkvėpėjas/ja – Julija Ladigaitė;
• Kuopos globėjas –  Viekšnių kun. J. Ilskio kuo-

pos globėjas Paulius Auryla;
• Moksleivis pavyzdys – Motiejus Krutulis;
• Moksleivių ugdytojas – Vilhelmina Raubai-
tė-Mikelionienė.

Taip pat sveikiname rašinių ir pie-

šinių konkurso „Įkvėpti ateities” nu-
galėtoją – Varnių Motiejaus Valan-
čiaus ateitininkų kuopos narę Eglę
Šimkevičiūtę.

Melskimės, kad Šventoji Dvasia
įkvėptų mus visa atnaujinti Kristuje!

AF valdybos informacija

Po Dainų šventės ateitininkai rinkosi Berčiūnų stovykloje

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rankose – antras ,,Ateities” žur-
nalo numeris, redaguotas nau-
jojo redaktoriaus Vytauto Raš-

kausko. Įdomus jo įsitraukimas į
spaudos darbą. Trumpai
jis pasisako, kad
žurnalo formulė
yra tikėjimas, vil-
tis ir meilė. Jau šia-
me numeryje žen-
giama Stasio Šal-
kauskio išminties pė-
domis, dėkojama į ku-
nigystės pašaukimą at-
siliepusiam ateitininkui
Gabrieliui Satkauskui, be-
ribės meilės kupinoms
,,Vaiko vartai į  mokslą”
motinų širdims ir pagerbia-
mi tie, kurie už mūsų laisvę
atidavė save – mūsų tautos
partizanai ir tremtiniai. Savo žodį jis
baigia kviesdamas visus pasaulio at-
eitininkus būti pažįstamiems ir ben-
drauti. ,,Visi kartu būkime šio žurna-
lo autoriai ir redaktoriai”.

Įdomus pasikalbėjimas su naujai
įšventintu kunigu Gabrieliumi Sat-
kausku tikrai yra džiaugsmingas ir vil-

tingas. Apie Kristų – mūsų viltį – rašo
buvęs Ateitininkų federacijos pirmi-
ninkas Vygantas Malinauskas. Jis

džiaugiasi Valstybės at-
kūrimo sukaktimi ir
ateitininkų indėliu.
Džiaugiasi ir popie-
žiaus atvykimu į
Lietuvą. Tuo pačiu
jis pastebi besi-
formuojantį juo-
dą debesį virš
Tėvynės: ,,Lie-
tuvoje vis
daugiau jau-
nų žmonių
nebesieja
savo atei-

ties planų ir
vilčių ne tik su Bažny-

čia, be ir su lietuvių tauta.
Šiuo metu Lietuva išgyvena didžiulę
emigraciją. Didelė dalis jaunų žmonių
savo ateities planus sieja su išvykimu
iš Lietuvos ir apsigyvenimu kitose ša-
lyse. Jie nemato savo ateities Lietuvo-
je ir šios šalies nelaiko sau reikšmin-
gu gėriu”.

Stasio Šalkauskio vardo premiją
gavęs Alvydas Jokubaitis rašo apie
Lietuvos pabaigą: ,,Jie (lietuviai – R.K.)

nebesijaučia nesutraukomais ryšiais
surišti su tėvyne. Beveik milijonas
lietuvių šiandien yra ne piliečiai, o tik
užsienyje uždarbiaujantys žmonės. Vi-
suomenė jiems pasidarė tokia pat išo-
rinė kaip kalba, jūra ir medžiai”.

Kitas džiaugsmo spindulėlis švie-
čia skaitant s. Daivos Kuzmickaitės pa-
sikalbėjimą su Gyvybės apdovanojimą
atsiėmusia Daina Čyvas. ,,Vaiko vartai
į mokslą” – tai prasmingas ir  tiesio-
ginis ryšys tarp Amerikos ir Lietuvos.
Prisimenamas amžinybės švieson iš-
lydėtas Pranas Zaranka. Janina Sur-
vilaitė aprašo partizanų žygius ir dai-
nas, o Simonas Jazavita primena apie
trėmimų operacijos ,,Pavasaris” 70
metų sukaktį. Apie dabartinę studen-
tų medikų ,,Gajos” korporaciją, esan-
čią su gaju kūnu ir budria dvasia,
rašo Augustė Ragelytė ir Martynas
Baltusis.  Tai irgi priskaitytina prie
šviesos spindulėlių.

Likusiuosius 13 žurnalo puslapių
sudaro Martyno Vingrio nuotykiai iš
kelionės pėsčiomis per Izraelį. Repor-
tažas iliustruotas vienuolika spalvotų
nuotraukų. Šio aprašymo pradžia buvo
skelbiama žurnalo nr. 3 laidoje. Džiu-
giausia kelionės dalis man buvo, kad
keliautojas grįžo į savo Tėvynę.

Palydėkime
vasarą

dainavoje
Ateitininkų Studijų 

savaitgalis vėl tampa 
kasmetinė tradicija

Pranešame, kad ŠAAT organi-
zuojamas Studijų savaitgalis vyks
Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo 1–
4 d., ALRKF jaunimo stovykloje Dai-
navoje.

Tarp studijų savaitgalio prele-
gentų bus Politikos apžvalgininkas
Valdas Samonis iš Toronto, Vatika-
no radijo žurnalistas Saulius Kubi-
lius, Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų doktorantas Linas Kojala,
Didžiosios Britanijos, Notting ham,
Lietuvių tyrimų centro direktorius,
Darius Furmo navičius, kuris kalbės
tema ,,Karaliaučiaus kraštas – pra-
ėjusio šimtmečio ir ateities per-
spektyvoje”, bei Boston College te-
ologijos doktorantė ses. Ligita Ry-
liškytė. Jos kalbos tema dar deri-
nama, iš dalies – „Postgulaginė kris-
tologija lietuvių perspektyvos kon-
tekste”.

Vakaro programose girdėsime
gerai žinomą jauną solistę Agnę
Giedraitytę. 

Užsitikrinkite sau vietą

Malonėkite nedelsiant atsiųsti
ŠAAV vicepirmininkei Romai

Kuprienei žinutę el. paštu
mamaroma@gmail.com 

pranešdami, kad ketinate savait-
galyje dalyvauti. Jums bus išsiųs-
ta registracijos anketa. Galima pa-
prašyti registracijos anketos ir pa-
prastu paštu, parašant Romai
Kuprienei: 752 Leesley Rd., Ri-
verside, IL 60546.  

Studijų savaitgalyje
laukiame visų ateitininkų

ir jų bičiulių. 

Ateitis nr. 4 – 
Vilties spindulėliai ir juodas debesis

Ateitininkų sąskrydžio dalyviai Berčiūnų stovykloje. AFV nuotr.

Daina ir Saulius Čyvai – sąskrydžio
metu paskelbti pavyzdingiausia atei-

tininkų šeima.  Sveikiname!
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Šios savaitės pradžioje, liepos 9–11 d., tik pasi-
baigus šimtmečio dainų šventei, Vilniuje, LR Sei-
mo rūmuose, pradėjo posėdžiauti Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) XVI seimas. Jame da-
lyvavo pasiuntiniai iš 33 pasaulio šalių. 

Pasak organizatorių, seimas svarstė svarbius da-
barties klausimus, nustatė gaires ateičiai ir tie-
sė tiltus, jungiančius su Lietuva.

„Pirmasis PLB vyko prieš 60 metų. Šio jubilie-
jinio seimo metu turėtume susitarti dėl ateities
gairių, nes pirminiai tikslai, numatyti PLB pama-
tiniuose dokumentuose, jau pasiekti – Lietuva ne-
priklausoma, sėkmingai integravosi į Europos ir
transatlantines struktūras, patikimai saugoma
NATO. Tačiau tai nereiškia, kad viskas padaryta ir
galime sudėti rankas. Tautiečiai išsibarstę po pa-
saulį, Lietuva susiduria su demografinėmis prob-
lemomis, todėl PLB privalo nukreipti savo veiklą į
naujų iššūkių sprendimus. Juos identifikuoti ir
rasti būdų bei kelių jiems spręsti. Bene svarbiausias
darbas, kuris laukia artimiausioje ateityje – refe-
rendumas dėl pilietybės išlaikymo ir būsimi 2019 m.
Pasaulio lietuvių metai”, – prieš seimą sakė PLB pir-
mininkė Dalia Henke.

Iš PLB seimų istorijos

PLB seimas yra aukščiausias šios organizacijos
valdymo organas, į kurį tradiciškai kraštų rinkti at-
stovai renkasi kas 3 metai. Posėdžių metu renkamas
naujas PLB pirmininkas ir valdyba, tobulinami or-
ganizacijos veiklą grindžiantys dokumentai bei pri-
imamos ateities veiklą apibrėžiančios rezoliucijos. 

Pirmasis PLB seimas, surengtas 1958 m. rugp-

jūčio 28–31 d. New Yorke, priėmė PLB konstituciją ir
išrinko pirmąją PLB valdybą (Jonas Matulionis, pir-
mininkas; Eugenijus Čuplinskas, Kazys Grigaitis,
Juozas Kralikauskas, Vytautas Meilus, dr. Juozas
Sungaila ir Bronius Vaškelis).

Seimai paprastai vykdavo arba JAV, arba Kana-
doje. Tačiau nuo tada, kai Lietuva tapo vėl laisva, jis
rengiamas Vilniuje. Paskutinis ne Lietuvoje su-
rengtas seimas buvo VIII, 1992 m. liepos 1–4 d. vykęs
Lemonte, JAV, o  jau IX PLB seimas 1997 m. liepos 1–
5 d. vyko Vilniuje.

Į seimą kviečiami dalyvauti visų PLB atstovau-
jamų 45 kraštų bendruomenių ir jaunimo sąjungų
pirmininkai (24) bei rinkti delegatai (96). Paprastai
susirenka apie 150 dalyvių.

Pasveikino V. Adamkus, 
stovėjęs prie seimo ištakų

PLB XVI seimo posėdžių sesija prasidėjo PLB vė-
liavos, jungiančios jau keturiasdešimt penkių pa-
saulio šalių Bendruomenes, pakėlimu Nepriklau-
somybės aikštėje. Į iškilmingą atidarymą susirin-
kusius delegatus sveikindamas PLB komisijos pir-
mininkas, Seimo narys Antanas Vinkus pabrėžė, kad
„Vėliava – tai simbolis, kuris telkia vienybei ir liu-
dija po ja susirinkusios bendruomenės širdžių ben-
drystę”. 

„Mes buvome sukūrę savo nepriklausomą Lie-
tuvą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir joje gyve-
nome”, – poetiškai kalbėjo buvusi ilgametė PLB pir-
mininkė Regina Narušienė ir pabrėžė, kad „1990 m.
kovo 11 d. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valsty-
bę, Jungtinėse Amerikos Valstijose saugotą nepri-
klausomos Lietuvos jausmą nuoširdžiai perdavėme
Lietuvai”. 

Pasveikinti seimo narius atvykęs LR Preziden-
tas Valdas Adamkus šią organizaciją pavadino „gi-
lios tautinės atminties bendruomene”. PLB toliau
prasmingai telkia tautą, – sakė V. Adamkus ir pa-
brėžė, kad lietuvių tauta tęsia savo istoriją, kuri pra-
dėta rašyti daugiau nei prieš 1000 metų. „Istoriją, ku-
rią Vasario 16-ąją pratęsė Lietuvos Taryba, istoriją,
kurią savo darbais ir pastangomis, bendravimu ir
vienybe tęsėme ir tęsiame kiekvienas iš mūsų”,– kal-
bėjo V. Adamkus.

Pasak jo, PLB įkūrimas 1958 m. yra svarbus įvy-
kis ne tik išeivijos, bet ir visos tautos, kurios dide-
lė dalis buvo išžudyta, išvežta į Rytus ir kitaip pri-
versta palikti tėvynę, istorijoje. „PLB saugo lietu-
vybę, kad ši kaip didžiausia vertybė būtų perduota
ateinančioms kartoms”, – kalbėjo V. Adamkus.

Prezidentas pabrėžė, kad PLB įkūrimas – tai ne
tik skirtingų kraštų, bet ir skirtingų lietuvių kartų
bendras darbas. „Visi buvome skirtingi, bet visi su-
pratome – dirbome bendrą darbą ir nesiskirstėme į
tuos, kurie svarbesni ir kurie mažiau svarbūs. Tik
tokioje atmosferoje galėjo rastis Lietuvių Fondas, ku-
rio paramą švietimui, kultūrai, lietuvybei ir šiandien
su pagarba mini ne vienas tautietis”, – sakė V.
Adamkus.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pa-
dėkojo PLB už indėlį kuriant nepriklausomą Lie-
tuvos valstybę ir paragino seimą būti aktyvia pa-
saulio lietuvių telkėja, kviečiant visus dalyvauti re-
ferendume dėl pilietybės išsaugojimo tiek užsienio
šalyse, tiek ir Lietuvoje.

Trys įnirtingo darbo dienos

Pirmąją seimo darbo dieną buvo svarstomi įvai-
rūs organizaciniai ir procedūriniai reikalai: nuo-
statai, pataisos, pakeitimai, reglamentai ir pan.
Antroji diena prasidėjo diskusija apie PLB ir kitų
Lietuvos institucijų bei organizacijų bendradar-
biavimą. Apie užsienio lietuvių įsitraukimą į at-
naujintą „Globalios Lietuvos” programos įgyven-
dinimą (2019–2030 m.)  kalbėjo URM užsienio lietu-
vių departamento direktorius Marijus Gudynas. 

Nukelta į 9 psl.

Po viena vėliava – visas pasaulis
PLB seimo dalyviai iš 33 pasaulio šalių. 

Pradedantį dirbti seimą pasveikino Prezidentas Valdas
Adamkus. ELTA, LRS, PLB nuotraukos

Iš k.: Rimvydas Baltaduonis – Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas; Vida Bandis – PLB atstovė Lie -
tuvoje;  Sigita Šimkuvienė – Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė; Vaidas Matulaitis – Viešųjų ryšių komisijos pir-
mininkas; Dalia Henke – PLB valdybos pirmininkė; Vladas Oleinikovas – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos
pirmininkas; Laurynas Misevičius – Sporto komisijos pirmininkas; Alvija Černiauskaitė – Švietimo komisijos pirminin-
kė; Rolandas Žalnierius – Specialių projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas, PLB pirmininkės
pavaduotojas; Jūratė Caspersen – Kultūros komisijos pirmininkė.  

Vėl išrinkta vadovauti PLB Dalia Henke dalyvavo LRT lai-
doje. Nuotraukoje – su Ignu Krupavičiumi
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Devyneri metai šaliai vadovaujant D. Grybauskaitei 
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė, vertindama savo devy-
nerių metų vadovavimo šaliai laiko-
tarpį, sako, kad jai pavyko pasiekti
daug užsibrėžtų tikslų. Tačiau jos su-
sirūpinimą ir nepasitenkinimą kelia
per lėti valstybėje vykstančių per-
tvarkų tempai.

„Tikslai ateinant buvo įvairūs.
Tai ir ekonominės situacijos suvaldy-
mas – tuo metu buvo krizė, saugumo
garantijų valstybei užtikrinimas – tai
pasiekta; ir gynybos planai, ir šaukti-
niai, ir NATO batalionas, oro gynybos
įtvirtinimas, energetinė nepriklauso-
mybė. Daug dalykų, kurių siekiau pa-
vyko pasiekti ir dėl to džiaugiuosi”, –
sakė D. Grybauskaitė. – O kalbant
apie tai, kas galbūt kėlė nerimą ar ke-
lia susirūpinimą, ar mažiau tenkina –
tai turbūt pertvarkų tempai, pokyčių
tempai, norėčiau ir norėjau matyti
viską vykstant greičiau, tačiau su-

prantu, kad rezultatas priklauso nuo
bendrų pastangų valstybėje, ne nuo
vieno prezidento ar vienos institucijos
darbo”.

Prezidentė tikino, kad paskuti-
niaisiais prezidentavimo metais skirs
daugiau dėmesio tam, kad būtų įtvir-
tinti esami šalies pasiekimai. 

Kalbėdama apie aktualiausias Lie-
tuvai problemas, prezidentė vardino
geopolitinius iššūkius, transatlantinį
susiskaldymą, JAV bei ES prekybos ka-
rus, ekonominį stabilumą, „Brexit”,
Lietuvos piliečių socialines garantijas,
naująją finansinę ES perspektyvą,
energetinės nepriklausomybės įtvir-
tinimą, sinchronizaciją su kontinen-
tine Europa, pasirengimą referendu-
mui dėl dvigubos pilietybės.

D. Grybauskaitė 2009 m. gegužės 17
d. vykusiuose prezidento rinkimuose
buvo išrinkta pirmajai kadencijai.
2009 m. liepos 12 d. vyko jos inaugu-

Prašo atmesti prezidentės veto 
Vilnius (Diena.lt) – Pasaulio Lie-

tuvių Bendruomenė (PLB) prašo Seimo
atmesti prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės veto dėl dvigubos pilietybės re-
ferendumo kartelę sumažinusių pa-
taisų.

„Mes paraginome Seimą (...) pa-
kartotinai apsvarstyti pilietybės refe-
rendumo pakeitimą, apsvarstyti tai,
priimti įstatymą ir kreiptis iškart į
Konstitucinį Teismą, kad jis pasakytų
savo sprendimą, kad nebūtų jokių
klausimų dėl konstitucingumo”, – sakė
PLB atstovas Rimvydas Baltaduonis.

Prezidentė D. Grybauskaitė dėl
galimo prieštaravimo Konstitucijai
vetavo Referendumo įstatymo pataisas,
kurios nuleido kartelę  referendu-
mui dėl dvigubos pilietybės.

Prezidentė pabrėžia palaikanti
dvigubos pilietybės suteikimo išplėti-
mą, bet kviečia lietuvius visame pa-
saulyje susitelkti įteisinant šią gali-
mybę konstituciniu ir teisinių abejonių
nekeliančiu keliu.

Seimo priimtos pataisos pilietybę
apibrėžiančiam Konstitucijos pirmo
skirsnio 12 straipsniui padarė išimtį
dėl jo pakeitimo, sumažindamos rei-
kalavimus dėl balsų skaičiaus.

Pataisos pilietybę apibrėžiantį
Konstitucijos straipsnį leidžia pakeisti,
jei už tai referendume pasisako dau-
giau kaip pusė dalyvavusių piliečių,
bet ne mažiau kaip trečdalis turinčių
balso teisę.

Prezidentės vertinimu, Seimo pa-
siūlymas specialiai pilietybės  refe-
rendumui sumažinti balsų kartelę nuo
1,25 mln. iki 840 tūkst. rinkėjų balsų ke-
lia abejonių dėl atitikties Konstitucijai
ir todėl yra labai rizikingas.

Referendumo  įstatymo pataisų
prašė dvigubos pilietybės įteisinimo
siekiantys pasaulio lietuviai, nuogąs-
taudami, kad nesumažinus kartelės
Konstitucijos pataisos nebūtų priimtos.

Referendumą  dėl dvigubos pilie-
tybės įteisinimo planuojama skelbti su
prezidento rinkimais 2019 metais.

Lietuva prašys perduoti E. Mataitį
Vilnius („Lietuvos žinios”) – Lie-

tuva pakartotinai kreipsis į Rusiją, kad
dėl šnipinėjimo nuteistas Lietuvos ir
Rusijos pilietis  Jevgenijus Mataitis
bausmę galėtų atlikti Lietuvoje.

2016 metais buvo prašoma nuteis-
tąjį perduoti į Lietuvą tolimesniam
bausmės atlikimui pagal dvišalę su-
tartį, bet atsakymas iki šiol negautas.

J. Mataitį Karaliaučiaus teismas
dėl šnipinėjimo 2016 metais nuteisė 13
metų laisvės atėmimo bausme. Tais pa-
čiais metais Maskvoje dėl šnipinėjimo
buvo nuteistas Lietuvos pilietis Aris-
tidas Tamošaitis.

Jie buvo sulaikyti po to, kai Lie-
tuvos teisėsauga dėl šnipinėjimo suėmė
Rusijos pilietį Nikolajų Filipčenką.

Vėliau Lietuvos teismas paskelbė,

kad N. Filipčenka buvo  Federalinės
saugumo tarnybos (FSB) pareigūnas ir
skyrė jam 10 metų laisvės atėmimo.

Popiežiaus vizitas kainuos pusę milijono eurų
Vilnius (LRT.lt) – Rugsėjį vyk-

siantis popiežiaus Pranciškaus vizitas
į Lietuvą Katalikų bažnyčiai kainuos
apie pusę milijono eurų.

Tuo tarpu valstybė vizitui preli-
minariai išleis beveik 1,75 mln. eurų.

Talkinti per popiežiaus vizitą Lie-
tuvoje panoro 1733 žmonės.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje
lankysis rugsėjo 22–23 dienomis, vėliau

vyks į Latviją ir Estiją. 
Per dvi vizito Lietuvoje dienas

Šventasis Tėvas melsis Aušros Vartų
Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo
Motinos, koplyčioje, aplankys buvusį
KGB kalėjimą, prisimins okupacijų
aukas.  Taip pat Šventasis Tėvas susi-
tiks su prezidente ir žmonėmis. Skirs
laiko susitikti su kunigais, vienuo-
liais ir vienuolėmis, seminaristais. 

D. Trump susitikimai Briuselyje
Briuselis/Vilnius (BNS,

ELTA, „Draugo” info) – JAV prezi-
dentas Donald Trump Briuselyje
vykstančiame NATO viršūnių su-
sitikime pagrasino, kad Amerika
gali pasitraukti iš Aljanso, jei są-
jungininkės nevykdys savo įsipa-
reigojimų dėl išlaidų gynybai.    

Prezidentas sakė, kad jei kitos
Šiaurės Atlanto aljanso narės ne-
vykdys įsipareigojimų gynybai skir-
ti 2 proc. bendrojo vidaus produk-
to, Jungtinės Valstijos pasitrauks iš
NATO. 

D. Trump įspėjo apie „sunkias
pasekmes”, jei sąjungininkės ne-
delsiant nesiims priemonių didinti
išlaidas gynybai.  

D. Trump pakartojo reikalavi-
mą  šalims iškart padidinti išlaidas
gynybai iki 2 proc. BVP, o ne laukti iki
2024 metų, ir galiausiai šias išlaidas pa-
didinti iki 4 proc. BVP.

Po šio D. Trump pareiškimo NATO
vadovas Jens Stoltenberg sušaukė ne-
planuotą skubų NATO lyderių pasita-
rimą. Jame dalyvavo visų 29 Aljanso
šalių atstovai. 

Kritikuodamas sąjungininkes D.
Trump ypač išskyrė Vokietiją ir jos
kanclerę  Angelą Merkel, ją pavadin-
damas tiesiog „Angela”. 

Diena anksčiau JAV prezidentas
pareiškė, kad Vokietija dėl dujotiekio
susitarimo su Maskva tapo „Rusijos be-
laisve”, turėdamas galvoje statomą
dujotiekį „Nord Streem 2”, kuriam
priešinasi net tik JAV, bet ir kai kurios
Europos šalys, teigdamos, kad tai smar-
kiai padidins jų energetinę priklau-
somybę nuo Maskvos, bei suduos rim-

tą smūgį šalių saugumui, esą dujotie-
kis gali būti naudojamas ir šnipinėji-
mui.

JAV prezidentas sako, kad su Ru-
sijos vadovu Vladimiru Putinu gali ap-
tarti amerikiečių karines pratybas
Baltijos šalyse.

JAV vadovas taip pat sakė, kad su
Rusijos prezidentu kalbėsis apie gink-
lų kontrolės susitarimus ir daugelį
kitų klausimų.

Politologai tai mato kaip perspė-
jimą, kad D. Trump gali padaryti ne-
tikėtų nuolaidų ir Rusijai dėl JAV pa-
jėgų Rytų Europoje.

Žurnalistams paklausus, ar ketina
iškelti Krymo klausimą per Helsinky-
je vyksiantį susitikimą su Rusijos pre-
zidentu Vladimiru Putinu, D. Trump at-
sakė: „Galbūt apie tai pasikalbėsime.”

Be to šiuose susitikimuose daug
dėmesio planuojama skirti padėčiai Af-
ganistane, Ukrainoje ir Gruzijoje ap-
tarti.

J. Stoltenberg: Gruzija būtinai taps NATO nare
Tbilisis (BNS) – NATO valstybių

lyderiai daro viską, kad Gruzija galė-
tų prisijungti prie Aljanso, pareiškė
šios organizacijos generalinis sekre-
torius Jens Stoltenberg. 

„Praėjo dešimtmetis nuo pirmo-
jo NATO ir Gruzijos komisijos posė-
džio, kuriame buvo iškelti dideli tiks-

lai dėl Gruzijos narystės Šiaurės At-
lanto aljanse. Gruzijai būtinai taps
mūsų organizacijos nare, ir mūsų ly-
deriai stengiasi, kad tai įvyktų kiek
įmanoma greičiau”, – sakė J. Stol-
tenberg. 

Gruzija seniai siekia tapti NATO
ir Europos Sąjungos nare.

JK paskelbė „Brexit“ planą
Londonas (Diena.lt) – Jungtinės

Karalystės (JK) premjerės Theresa
May vyriausybė paskelbė ilgai lauktą
„Brexit” planą, kuris, tikimasi, padės
„perkrauti” derybas su Europos Są-
junga. 

Politikos dokumente išdėstyti vy-
riausybės planai, kuriais siūloma su
Bendrija palaikyti artimus ekonomi-
nius ryšius. Naujasis planas šalies vi-
duje vertinamas prieštaringai. Pro-
testuodami prieš jį jau pasitraukė du
ministrų kabineto nariai – „Brexit”
sekretorius David Davis ir užsienio rei-

kalų sekretorius Boris Johnson.
Plane pateikiami siūlymai dėl

laisvosios prekybos zonos bei dėl „ben-
dro taisyklių sąvado” prekėms, ku-
rios JK ir Bendrijos šalims po „Brexit”
leistų tęsti prekybą įprastu režimu.

Tačiau tuo pat metu Didžioji Bri-
tanija lieka ištikima planams pasi-
traukti iš ES bendrosios rinkos bei
muitų sąjungos ir savarankiškai for-
muoti politiką, kuri leistų šaliai pa-
žaboti imigraciją iš Bendrijos ir su-
daryti dvišalius prekybos susitarimus
su trečiosiomis šalimis.

D. Trump pakurstė šalyje tvyrančią sumaištį
Briuselis (ELTA) – JAV vadovas

Donald Trump, rengdamasis išvykti į
masiniais protestais jį pasitiksiančią
Didžiąją Britaniją, kvestionavo, ar
sunkumų šalies viduje kamuojama
premjerė Theresa May pateisina rin-
kėjų, balsavusių už šalies pasitrauki-
mą iš Europos Sąjungos, lūkesčius.

Ignoruodamas diplomatinius man-
dagumus, su keturių dienų vizitu į Di-
džiąją Britaniją vykstantis JAV pre-
zidentas papriekaištavo premjerei Th.
May, pastaruoju metu mėginančiai iš-
saugoti savo vyriausybę nežlugusią
dėl „Brexit”.

Nesureikšmindamas jo vizito pro-
ga JK planuojamų masinių protestų, D.
Trump Briuselyje sakė: „Aš Didžiojoje
Britanijoje jiems labai patinku. Manau,
kad jie man pritaria dėl imigracijos”.

D. Trump vizito JK darbotvarkėje
numatytos derybos su Th. May, popie-
čio arbatėlė su karaliene Elizabeth II
ir privatus savaitgalis Škotijoje. Penk-
tadienį Londone planuojama masinė
prieš D. Trump nukreipta demonstra-
cija.

Naujausios apklausos duomeni-
mis, D. Trump nepalankiai vertina
apie 77 proc. britų. 

Po susitikimo su D. Trump J. Stoltenberg su-
rengė neplanuotą skubų NATO šalių vadovų su-
sitikimą. Quarz nuotr.

Lietuva dėl J. Mataičio kreipėsi į Rusijos tei-
sėsaugą, tačiau atsakymo nesulaukė lig
šiol.  Faktai.lt nuotr. 
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Lietuvos Respublikos ambasada
Washingtone kartu su JAV
Lietuvių Bendruomene (LB) ir

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠAL-
FASS) kviečia į kasmetinį, jau
15-ąjį kartą rengiamą, Ambasa-
doriaus taurės krepšinio turnyrą.

Šių metų krepšinio varžybos yra
dedikuojamos Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečio jubiliejui ir Baltijos
valstybių ir JAV partnerystės chartijos,
atlikusios reikšmingą vaidmenį Lie-
tuvai, Latvijai ir Estijai siekiant stra-
teginių euroatlantinės integracijos
tikslų, dvidešimties metų sukaktį.

Ambasadoriaus taurės krepšinio
turnyras tęsia ne tik gražią lietuviško
krepšinio tradiciją, bet ir skatina JAV
lietuvių, gyvenančių  skirtinguose

miestuose, bendravimą,
stiprina transatlanti-
nius ryšius bei Lietu-
vos strateginę partne-
rystę su Amerika – tur-
nyre kviečiamos daly-
vauti JAV institucijų
krepšinio komandos,
taip pat Vašingtone re-
ziduojantys diplomatai.

Krepšinio turnyro
organizavimą remia
Lietuvių Fondas, Kūno kultūros ir

sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės ir Užsienio rei-
kalų ministerija.

Ambasadoriaus taurės
krepšinio turnyras vyks
spalio 20 d., šeštadienį, Fort
Washington vietovėje, Ma-
rylando valstijoje, adresu –
Southern Regional Tech-
nology and Recreation
Complex, 7007 Bock Road,

Fort Washington, MD 20744. Krepšinio

turnyro pradžia – 9 val. ryte. Po
krepšinio varžybų Lietuvos am-
basadoje Washingtone vyks iš-
kilmingas visų turnyro dalyvių
pagerbimas ir nugalėtojų apdo-
vanojimas.

Krepšinio komandų regist-
racija vyksta iki spalio 5 d. el. paštu: ry-
tupakrante@yahoo.com arba tel. 203-
895-7147. Komandos registracijos mo-
kestis – 400 JAV dolerių. Visos lėšos bus
skiriamos turnyro organizavimo iš-
laidoms padengti.

Dėl papildomos informacijos ma-
loniai prašome kreiptis el. paštu: ta-
das.kubilius@urm.lt arba tel. 202-234-
5860.

Lietuvos Respublikos
ambasados info

Rusijoje vykstančio pasaulio fut-
bolo čempionato pirmajame pus-
finalyje Sankt Peterburge antra-

dienį Europos vicečempionė Prancū-
zijos rinktinė 1:0 (0:0) įveikė Belgijos
komandą ir tapo pirmąja finalo daly-
ve.

51-ąją min. po Antoine Griezmann pakelto
kampinio kamuolį galva į belgų vartus pasiun-
tė Samuel Umtiti. Tai buvo jau 32-asis galva
įmuštas įvartis šiose planetos pirmenybėse.
Geresnis rezultatas paskutinį kartą buvo pasi-
ektas 2002 metų čempionate (35 įvarčiai). 69 iš 158
Rusijoje jau įmuštų įvarčių krito po standarti-
nių situacijų.

Per likusį susitikimo laiką visos Belgijos fut-
bolininkų pastangos pralaužti varžovų gynybą
buvo bevaisės.

Rungtynėms teisėjavo urugvajietis Andres
Cunha.

Kroatija į finalą pateko pirmą kartą

Antrajame pusfinalyje Maskvoje trečiadie-
nį Kroatijos rinktinė po pratęsimo 2:1 (0:1) nu-
galėjo Anglijos komandą.

Jau 5-ąją rungtynių minutę anglas Kier
Trippier išvedė savo komandą į priekį. Pirma-
jame kėlinyje aktyviau žaidė Anglijos futboli-
ninkai, bet antroje rungtynių pusėje vis pavo- Kroatijos futbolininkai džiaugiasi įvarčiu. EPA-ELTA nuotr.

jingesnes atakas rengė kroatai. 68-ąją
min. Ivan Perišič smūgiu galva rezul-
tatą išlygino. Vėliau rezultatas nepa-
kito ir komandoms teko žaisti pratę-
simą.

Pratęsime kur kas daugiau pavo-
jaus kilo prie Anglijos rinktinės var-

tų. Antrojo pratęsimo kėlinuko pradžioje (109
min.) kroatų žvaigždė Mario Mandžukič pasi-
naudojo gera proga ir pelnė pergalingą įvartį.

Rungtynėms teisėjavo turkas Cuneyt Cakir.
Prancūzijos rinktinė yra 1998 metų pa-

saulio  čempionė,  tuo tarpu  Kroatijos rinkti-
nė į  pasaulio  pirmenybių  finalą pateko pir-
mąjį kartą. 1998 metais ji planetos pirmenybė-
se iškovojo bronzos medalius. Anglai pasaulio
čempionato pusfinalyje žaidė po 28 metų per-
traukos.

Futbolo virusu užsikrėtė visi – net ir šalies
valdžios galvos.Ketvirtadienio rytą, po perga-
lės prieš Anglijos rinktinę, beveik visi minist-
rų kabineto nariai posėdžiavo vilkėdami Kroa-
tijos rinktinės marškinėliais. 

4 mln. gyventojų turinti Kroatija – ma-
žiausia dėl pasaulio futbolo čempionų titulo ko-
vosianti valstybė nuo 1950-ųjų, kai taurę pelnė
Urugvajus. 

Čempionato finalas vyks liepos 15 dieną
Maskvos Lužnikų stadione. 

ELTA

Kviečiame dalyvauti Ambasadoriaus
taurės krepšinio turnyre

Pasaulio futbolo čempionatas:
finale – Prancūzija ir Kroatija

Po viena vėliava – 
visas pasaulis
Atkelta iš 7 psl.

Lituanistinio švietimo užsienio šalyse ypatumus
bei iššūkius nušvietė Švietimo ir mokslo ministerijos
Užsienio lietuvių skyriaus vadovė Virginija Rinke-
vičienė. Apie tautinio tapatumo išlaikymo iššūkius
kalbėjo iš Šveicarijos atvykusi Jūratė Caspersen,
apie PLB finansavimą ir lėšų telkimo būdus – Eglė
Garric,  o apie PLB viešuosius ryšius – Laurynas Ge-
rikas. 

Daug dėmesio buvo skirta PLB ateičiai, ieškota
būdų, kaip stiprinti šią pasaulinę tautiečių organi-
zaciją, kaip stiprinti jos įvaizdį. Be abejo, labai didelis
dėmesys buvo skirtas ir Lietuvos Respublikos pi-
lietybės išsaugojimui. Šią temą pristatė LR ir PLB ko-
misijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis. 

Kaip ne sykį „Draugas” rašė, kiti metai yra pa-
skelbti Pasaulio lietuvių metais, todėl seimas svars-
tė, kokiomis formomis ir kokiais renginiais bus siek-
ta, kad apie Lietuvą ir lietuvius pasaulyje būtų šne-
kama dar garsiau, kad taptume dar matomesni ir gir-
dimesni visuose žemynuose.

Trečiąją seimo darbo dieną darbas vyko itin in-
tensyviai, nes buvo rengiamos rezoliucijos. 

Kas vadovaus PLB? 

Paskutinėmis PLB XVI seimo darbo valandomis
vyko kandidatų į PLB pirmininkus, valdybą, kont-

rolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą pri-
statymas. Po rinkimų paaiškėjo, kad naujojoje PLB
valdyboje dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų že-
mynų: Vaidas Matulaitis (Estija), Rolandas Žalnierius
(Latvija), Eglė Garrick (Australija), Alvija Čer-
niauskaitė (Jungtinė Karalystė), Jūratė Caspersen
(Šveicarija), Sigita Šimkuvienė (JAV), Rimvydas

Baltaduonis (JAV) ir Laurynas Misevičius (JAV). 
Į PLB valdybos pirmininko postą kandidatavo Da-

lia Asanavičiūtė (JK) ir Dalia Henke (Vokietija). Su-
skaičiavus balsus buvo paskelbta, kad artimiau-
sius trejus metus PLB valdybai vadovauti lieka Da-
lia Henke. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai su LR Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir Prezidentu Valdu Adamkumi: Zita
Si derienė, Juras Palukaitis, Birutė Kaunienė, Sigita Šimkuvienė, Diana Norkienė, Juozas Polikaitis, Vesta Va luckaitė,
Da iva Kazlauskas, Laima Liutikienė ir Vladas Oleinikovas.                                                                      Juozo Kazlausko nuotr.
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Kai Eglė Jurienė 2005 m. išvyko
iš Lietuvos kartu su didžiąja
pirmųjų darbuotojų Europos

Sąjungos (ES) in stitucijose banga, ne-
manė, kad il giems metams sparnus nu-
leis vienoje turtingiausių Europos vals-
tybių. Tre jus metus dirbusi Briuselyje,
Europos Parlamento Viešųjų ryšių sri-
tyje, vėliau su šeima pervažiavo gyven-
ti ir dirbti į Liuksemburgą. 

Dvi kadencijas nykštukinėje Europos
valstybėje, kurioje gyvena nemažai tautie-
čių, Jūs buvote Liuksemburgo Lietuvių
Bendruo menės (LBB) pirmininkė. Kuo ypa-
 tinga Jums buvo ši veikla?

Žvelgiant į mūsų gyvenimo ke-
 lius ir karjeros vingius iš šono matyti
viena paprasta tiesa – keičiasi miestai,
kinta darbo specifika, tačiau žmogus
visuomet ieško savirealizacijos, lai-
mės ir saugumo jausmo, harmonijos su
savimi ir supančiu pasauliu. Kiekvie-
nas individas šias paieškas ir siekia-
mybes suprantame kitaip.  

Dažniausiai imamės kokios nors
veiklos, nes norime įnešti savo indėlį,
prisidėti prie mums svarbių vertybių

ir idėjų puoselėjimo. Išeivijos ryšys su
Lietuva, bendruomeniškumo jausmo
stiprinimas bendruomenės viduje ir
tautinių šaknų diegimas mūsų vai-
kams – tai kertinės vertybės, ma ne at-
vedusios prie LLB vairo. Pap rastai
kiekviena veikla, ypač jei ji yra sava-
noriška ir mėgiama, turi stiprų atgalinį
ryšį – tai neįkainojama patirtis ir gy-
venimiškos pamokos. Mano pastarieji
šešeri metai buvo man „reiklūs”, nes
Bendruomenė vykdo įvairias lietuvy-
bės puoselėjimo iniciatyvas, o taip pat
prisideda prie Lietuvos vardo garsi-
nimo Liuksem burge. Tuo pačiu tai
yra savanoriška veikla, darbas su žmo-
nėmis, kuris praturtina mūsų pasau-
lėžiūrą, pra plečia tolerancijos ribas, ko-
reguoja elgesio visuomenėje mode-
lius. 

Gražiai pasakojate apie šį savo gyve-
nimo etapą, bet štai jau keli mėnesiai ne-
sate Bendruomenės pirmininkė. Ką veikiate
šiuo metu Liuksemburge?

Prieš kelis mėnesius pasitraukiau
iš Bendruomenės pirmininkės pareigų,
bet likau šalia ir mielai pri sidedu prie
įvairių iniciatyvų. Mano nuomone,
rotacija yra sveikintinas dalykas. Dar-

Ryškus lietuvybės pėdsakas 
vienoje iš Europos monarchijų 

be, kuriame aš šiuo metu dirbu – Eu-
ropos Parlamente – rotacija yra vyk-
doma kas trejus, šešerius metus. Nau-
ji žmonės ateina su papildoma veržlia
energija, naujomis iniciatyvomis, ir to-
kiu būdu vyksta di desnė pažanga, ge-
neruojama daugiau kuriančios ener-
gijos. 

Grįžtant prie klausimo, ką veikiu
šiuo metu – ir toliau bandau save rea-
lizuoti, teikti prioritetus tai veiklai,
kuri man atrodo reikalinga ir teikianti
džiaugsmo pojūtį. Kokia aktyvi mote-
ris bebūtų, bet daugeliu atvejų ji yra
visų pirma mama bei dailiosios lyties
atstovė. Laikas greitai bėga, norisi ne
tik matyti vaikus šalia tavęs augančius,
bet ir praleisti kokybišką laiką kartu
su jais. O tam reikia tiesiog būti kartu
su jais, kartu leisti laiką. Mes dažnai
kalbame apie aukštesnius tikslus, to-
kius kaip tau tinės tapatybės bendruo-
menėje iš saugojimas, bendruomeniš-
kumo jaus mo stiprinimas, atsakingo ir
pilietiško jaunimo ugdymas. Kelias į
visa tai prasideda šeimoje. Yra siekti-
na, kad šeima sukurtų vaikams stip-
rius ir saugius pamatus, kuriuos jie vi-
 suomet jaustų po kojomis kopdami
link aukštesnių tikslų ir idealų. 

Ir dar norisi kažkiek skirti laiko
savo pomėgiams. Tokiu pomėgiu pa-
staraisiais metais yra tapę šokiai. Mes
su vyru lankome standartinių šokių
pamokas. 

Taigi, kai susumuoji visas veiklas

Eglė Jurienė (v.) su Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės Taryba.

Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenė vienija apie 800 lietuvių.

Liuksemburgas – hercogystė, turtin-
giausia Europos nykštukinė valstybė, gar-
sėjanti ne tik bankų skaičiumi, bet ir gau-
siu kultūros paveldu. Kokį Liuksemburgą
Jums teko pažinti? Galbūt per kasdienybės
rutiną kito kažkiek Jūsų nuomonė apie šią
šalį?

Atvykusi į Liuksemburgą ieškojau
panašumų su Lietuva. Ir jų radau ne-
mažai – abi valstybės prasideda iš L rai-
dės, abi turėjusios arba iki šiol turin-
čios Didžiosios Hercogystės (Kuni-
gaikštystės) titulą, abi sostinės įtrauk-
tos į UNESCO kultūros paveldą. Tai ša-
lis, kurioje daug žalios spalvos, daug
gamtos. 

Tik atvykus į šalį buvo keista ma-
tyti, kad nėra labai gausu jaunimo. Tai
buvo susiję su tuo faktu, kad Liuk-
semburgas neturėjo savo universiteto
ir skatino jaunimą vykti studijuoti į
kaimynines šalis. Tačiau prieš 15 m.
buvo įkurtas Liuksemburgo universi-
tetas. Nuo to laiko smagu ma tyti, kaip
pamažu kinta miestas, darosi labiau di-
namiškas ir veržlus. 

Koks buvo Jūsų integracijos kelias
Liuksemburge? Ar buvo (o gal tebėra) sun-
kiai įveikiamų eta pų?

Liuksemburgas yra savotiška vals-
tybė. Man kaip vilnietei, gimusiai, au-
gusiai Vilniuje ir be galo my linčiai savo
miestą, sunku įsivaizduoti, kad aš pa-
klausčiau Vokiečių ar Pilies gatvės
parduotuvėlės pardavėjos, kur čia ne-

Liuksemburge lietuviška mokyklėlė atsirado aktyvių ir iniciatyvių lietuvaičių, norinčių savo
vaikams perduoti lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą ir tradicijas, pastangomis.

– šeima, darbas Europos Parla mente,
idėjinė veikla, hobiai, tai atro dytų,
kad ir 24 valandų paroje nelabai už-
tenka. Šiame globaliame ir dina miška-
me pasaulyje svarbu mokėti sau atsa-
kyti į klausimą: aš ne tik žinau ko no-
riu, bet ir žinau, ko man iš tikrųjų rei-
kia. 

toliese yra kokios nors paslaugos tie-
kėjas, ir ji nežinotų bei atsakytų: „Aš
nepažįstu Vilniaus, nes aš tik atvyks-
tu iš ryto traukiniu į darbą (iš Pran-
cūzijos, Belgijos arba Vokietijos) ir
vakare vėl skubu namo, pas šeimą”.
Kiekvieną dieną į Liuk semburgą at-
vyksta daugiau nei 130 000 prancūzų,
belgų ir vokiečių darbuotojų. 

Šiuo atveju yra ir kita medalio
pusė. Liuksemburgas yra įsikūręs tar-
si Europos širdyje, jame gausu Euro-
pos istorijos ir kultūros palikimo ir tra-
dicijų. Patogi geografinė padėtis mėgs-
tantiems keliauti. 

Man pačiai čia labai trūksta van-
dens telkinių. Viskas yra reliatyvu ir
suvokiama per palyginimus. Aš daug
ką lyginu su Lietuva, kur daug ežerų
ir miškų. Ir man to trūksta.

Žinoma, kažkokie aspektai mums
labiau patinka Lietuvoje, kai kuriais
atžvilgiais Liuksemburgas turi priva-
lumų. Gyvendama daugiau nei dešimt
metų už Lietuvos ribų ir dar tokioje
daugiakultūrėje šalyje bei dirbdama
viename darbe kartu su beveik 20 tau-
tybių atstovais, palaips niui tampi vis
labiau atviras ir su pratingas. Tuo pa-
čiu suvoki, kad skirtumai egzistuoja,
ir būtent jie įneša žavesio į vieningą
Europą, nes mūsų įvairovė, mūsų kul-
tūrinis pa veldas yra ir mūsų stiprybė. 
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Liuksemburgo LB vienija apie 800 lie-
tuvių. Gal prisiminkite šio sambūrio veik-
lą? Kokie įspūdingiausi darbai buvo nuveikti
per tuos metus, kai Jūs buvote Bend ruo-
menės pir mininkė ir kokie tebetęsiami iki
šiol?

Būdama LLB vadove mačiau tris
šio sambūrio prioritetus: bendruo me-
nės veikla mūsų pačių labui, ben-
druomenės ryšiai su Liuksemburgo at-
stovais ir pagalba ambasadai re prezen-
tuojant mūsų šalį bei bendruomenės
indėlis į Pasaulio Lie tuvių Bendruo-
menės veiklą. DR. VIKTORAS STANKUS

2018 m. liepos 1 d. Vilniaus Rotušės aikš-
tėje pasaulio lietuvių bendruomenės
prisistatė renginyje „100 Lietuvos vei-
dų – sujunkime Lietuvą”. 

Buvo surengtas Pasaulio Lietuvių
Bendruomenių (PLB) ir Lietu-
vos tautinių bendrijų paviljonų

miestelis. JAV LB paviljone Lietuvos
premjeras Saulius Skvernelis ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkė Dalia Henke įsiamžino su
,,Baltic Associates” bendrovės vadovo,
bostoniečio Gintaro Karoso sukurtais
patriotiniais plakatėliais, pagamin-
tais 1976–1991 m., kai Lietuva buvo
okupuota. Premjero rankose – plaka-
tėlis ,,I Love Lithuanians”, apskriejęs
pasaulį, kuomet JAV prezidentai – ir

Ronald Reagan, ir George Bush vyres-
nysis buvo su jais nufotografuoti AP ži-
nių agentūros ir pasirodė JAV spau-
doje.

G. Karoso plakatėliai šiandien ži-
nomi ir Lietuvoje, ypač išgarsėjo jo su-
kurti įvairūs stilizuoti „Vyčiai”. 

Platindamas JAV plakatėlius, rei-
kalaujančius Lietuvai laisvės, jis tuo-
met įkvėpė ir subūrė lietuvių kilmės
žmones, ypač jaunimą (buvo žurnalų
,,Lietuvių jaunimas” ir ,,Lithuanian He-
ritage newsletter” leidėjas) darbuotis
dėl Lietuvos laisvės atkūrimo, sergėti
lietuvišką kultūrą, įsijungti į JAV po-
litinį gyvenimą. Gintaras pats rodė pa-
vyzdį: jis aktyviai dalyvavo Massa-
chusetts valstijos politiniame gyveni-
me, telkdamas etnines grupes bendram
darbui, o JAV prezidento Richard Nixon
rinkiminėje kampanijoje net tapo et-
ninių grupių koordinatoriumi. 

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

Gintaras Karosas su savo „Laisvės Lietuvai” plakatėliais. 
Vytauto Daraškevičiaus nuotraukos

Iš k.: Auksė Motto, Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis ir Pasaulio LB pirmininkė Dalia
Henke laiko ,,Baltic Associates” vadovo Gintaro Karoso sukurtus patriotinius plakatėlius. 

Istorinės detalės 
Lietuvos šimtmečio šventėje

Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenė susitikime su Rolandu Kazlu. 

tuvių branduolį sudaro taip vadinami
pirmos kartos išvykusieji. Mūsų ryšys,
atmintis su Tėvyne Lie tuva yra tie-
sioginis – mes ten gi mė me, augome, pa-
likome draugus. Tuo tarpu mūsų vai-
kų šio ryšio stiprumas priklauso nuo
tėvų pastangų ir pavyzdžio. Dauguma
mūsų vaikų yra lietuvaičių arba mai-
šytų šeimų vai kai, gimę ir užaugę
Liuksemburge.  Norint išlaikyti kuo
daugiau aktyvių Bendruomenės na-
rių, reikia kryptin gų pastangų. Todėl
vienas svarbiausių pastarojo laiko-
tarpio įvykių – 2016 m. šeštadieninės
mokyklėlės „Avilys” įsteigimas. Ši mo-
kyklėlė gimė aktyvių ir iniciatyvių
lietuvai čių, norinčių savo vaikams
perduoti lietuvių kalbą, Lietuvos kul-
tūrą ir tradicijas, pastangomis. Mo-
kyklėlėje kiekvieną šeštadienį susi-
renka apie 40 vaikų, kurių amžius – 1,5–
12 m. 

Apibendrinant galima būtų pasa-
 kyti, kad mūsų Bendruomenės vizija –
globaliai mąstantis, pilietiškai aktyvus
ir besididžiuojantis savo lie tuviškomis
šaknimis lietuvis. 

Jeigu reiktų apibūdinti keliais žodžiais
gyvenimą Liuksemburge, ką pasakytumėte
žmogui, kuris pirmą kartą lankosi šioje  Eu-
ropos šalyje?

Buvusi ganėtinai varginga agra-
rinė ir kalnakasybos pramonės vals-
tybė, kuri protingos valdžios politikos
dėka tapo turtingiausia Europos šalimi.
Tai daugiakultūrė šalis, kurioje tikrieji
liuksemburgiečiai praktiškai sudaro
mažumą. Liuksemburgas – Europos
vienybės viena kertinių valstybių. Tai
vyno tradicijas išmananti ir Mozelio
pakrantėse vyndarystės tradicijas puo-
selėjanti šalis.  Viena iš 12 Europos mo-
narchijų, per Jonines švenčianti Di-
džiojo Herzogo gimtadienį su įspūdin-
gais fejerverkais bei 2022 m. pasiryžu-
si dalintis Europos kultūros sostinės ti-
tulu su Lietuva. 

Ko labiausiai pasiilgstate Lie tu voje?
Jūros, balto smėlio, cepelinų, šal-

 tibarščių, natūralumo mūsų žmonių
veiduose ir jų šiltų šypsenų, profesio-
 nalaus požiūrio į grožio ir estetikos sri-
tį, jausmo, kai vaikštai vaikystės ir jau-
nystės takais.

Kiekvienoje iš šių sričių buvome
gana aktyvūs ir surengėme įvairių
renginių bei įgyvendinome inicia tyvų.
Tai ir tradicinių lietuviškų švenčių –
antai Užgavėnių, Joninių, padėjome
ambasadai, kurį reziduoja Briuselyje,
surengti Lietuvos valstybinių šven-
čių minėjimus Liuksem burge.

Mūsų Bendruomenę galėčiau api-
 būdinti kaip aktyvią, pilietišką, in te-
lektualią. Proto ir energijos po tencia-
las, susibūręs Liuksemburge, yra di-
džiulis. Siekiame jį kuo plačiau pa-
naudoti, atrasti esamus talentus, ini-
ciatyvius žmones, inovatyvias idėjas.
Todėl nemaža dalis mūsų ren ginių
gimsta „iš bendruomenės vi daus”. Ini-
ciatyvūs Bendruomenės nariai kviečia
į susitikimus su įdomiais žmonėmis,
kurie atvyksta su mumis pabendrau-
ti, pasidalinti savo mintimis ir įžval-
gomis apie politikos aktualijas, kul-
tūrą, literatūrą ir pan. 

Žvelgiant į ateitį mūsų siekiamy-
bė yra  pritraukti jaunus žmones, kad
šie įsilietų į mūsų Bendruomenės veik-
lą. Šiuo atveju mes kalbame ne tik apie
naujai atvykusius, bet ir apie augan-
čius mūsų vaikus. Liuksem burgo lie-

Eglė Jurienė.



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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 

oDoS ligŲ SPECialiStai

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 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 ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
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Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

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

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

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

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 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

Tapkite 
DRAUGO 
skaitytojais

surašymas nr. 85
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Ieškau moters, kuri padėtų prižiū-
rėti vyresnio amžiaus moterį šešta-
dieniais ir sekmadieniais nuo 11
val. ryto iki 7 val. vakaro. Reikėtų
su ja pabendrauti, paruošti maistą,
pa  dėti atlikti kasdieninius buities
dar bus. Darbas Palos Hills rajone,  il -
ga lai kis. 

Teirautis tel. 585-267-9270.

PerKrAustymAs – mOVING
20 Metų PAtiRtiS

Arvidas tel. 773-251-2170
Arnoldas tel. 331-642-5225

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

5 raidės:

IŠARA – ROŽĖS – RUSAI – SIGMA – SULIG – ŽALGA.

7 raidės:

ADAMKUS – AJATOLA – ANALIZĖ – APSIUVA – AUDĖJAS – CHO-

LERA – DAFNIJA – EMILIJA – IŠRANTA – JAKUTAI – KNYGELĖ –

LEUKOMA – LIUTNIA – MERGYTĖ – NEŠULYS – PRARAJA –  REK-

TORĖ – SEPTYNI – SKĖRIAI – SKERSAI – SKYRIUM – STACIJA –

STIKSAS – STILIUS – SŪNĖNAS – ŠTORMAS – TRENERĖ – UŽKRO-

VA – VAISIAI – VĖSUMAS – ŽIEMIAI – ŽYDRUMA.

8 raidės:

DAIHATSU – ITALIKAI – MAIŠATIS – MONARCHĖ – REIKALAI –

SPROGMUO – ŠNIRPŠLĖ – UNIFORMA.

9 raidės:

AUGAVIETĖ – FAKTORIUS – FARMACIJA – SŪRININKĖ.

SIŪLO DARBą

Martroy Electronics

siūlo darbą 
elektronikos technikui.

Atlyginimas – nuo 14 dol.
iki 25 dol. per valandą.

Skambinti 708-369-9129

ir kviesti Ray.

REMKIME DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

w w w . draugofondas.org
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KAIP ŠUO SU KATE

VIKTORIJA MASAITYTĖ
MANTAS STANKEVIČIUS

Namuose karaliauja 
du šunys ir katinas 

Pirmasis atsirado katinas Pra nas,
kuriam liepos pabaigoje sukaks 8 me-
tai. Pranu jis tapo spontaniškai – tie-
siog tą dieną kalendoriuje buvo pažy-
mėta Prano vardo diena. Vėliau į mūsų
namus atkeliavo aviganė Mor ta. Pa-
matėme ją vos kelių mėnesių ir susi-
žavėjome. Parsivežėme į savo na mus
Mindaugo karūnavimo dieną. Būtent
vienintelio Lietuvos karaliaus garbei
ir pavadinome savo augintinę Min-
daugo žmonos karalienės Mortos var-
du. Dabar Mortai jau ketveri metai.

O štai pamestinukės Smėlės isto ri-
ja visai kitokia. Ją prieš trejus me tus
aptikome apleistame žvyro karjere.
Tiksliau, Smėlė pati susirado mus.
Tame apleistame žvyro karjere mes
rengėme fotosesiją. Kalytė  tie siog at-
bėgo iš niekur. Taip ji gavo vardą Smė-
lė – atėjusi iš smėlynų. Supratome, jog
palikti ją ten – tolygu pasmerkti mirčiai.
Todėl po kelių sekundžių ji jau sėdėjo
mūsų automobilyje, o mes „skaičiavo-
me” jos kau liukus ir erkes kailyje. 

Laukė nauji iššūkiai

Grįžus namo, reikėjo  supažin-
dinti naująjį šeimos narį su senbu-
viais. Morta apsidžiaugė, o štai katiną
Pra ną ištiko šokas. Matyt, jis nesitikėjo,
kad šeima staiga gali taip pagausėti!
Praleidęs porą dienų ant palangės, pa-
galiau Pranas Smėlę pamilo. 

Pradžia tikrai buvo nelengva. Smė-
 lė visai nesuprato, kas yra miestas,
laiptai, mašinos, siurblys.  Kas dien

vedžioti du nemažus šunis  taip pat
nėra paprasta. Tad mokėsi ne tik mūsų
keturkojai, mokėmės ir mes su gyventi
kartu. Niekada sąmoningai nesiekėme
turėti daug gyvūnų – jie  surado mus,
mes suradom juos ir šiandien savo
šeimos be jų neįsivaizduojame. 

Meilė vaikšto keturiomis kojomis

Tai tikra tiesa, o pas mus namie to-
kių keturkojų meilių yra net trys!

Dažnai dar daugiau, nes  namuo se
globojame mažus kačiukus iš gat vės.
Štai prieš kelis mėnesius į naujus na-
mus iškeliavo dvyliktas slaugytas ka-
čiukas. Kai turime globotinių – visi
mūsų namų keturkojai akimirksniu
tampa tikromis auklėmis. At rodo, kad
jie net laukia, kad grįžtume nešini dė-
žute, kurioje miauksi naujas „bėdulis”.
Turime ištisą  ritualą, kaip mokome ka-
čiukus ir šunis susidraugauti. Mūsų šu-
nys nė karto nėra aploję kačiukų ar ki-
taip juos išgąsdi nę, nes pagrindinė
mūsų namų tai syklė –  visi gyvūnai  yra
gerbiami ir  mokomi gerbti vieni kitus.
Tad po sakis „kaip šuo su kate” mūsų
namuose turi visai kitokią prasmę. 

Mūsų šeimos augintiniai – 
išskirtinės asmenybė

Morta  pozityvi, geros nuotaikos, ir
vulkaninės energijos užtaisas. Ji visa-
da šalia ir, jeigu tik galėtų, visas sunkias
tavo dienas prisiimtų sau. Net namuo-
se atsiradus antram šu niui, Morta jį
priėmė su tokiu džiaugsmu, lyg būtų
laimėjusi milijoną. Tačiau kartu tai ir
labai drąsus, atkaklus, ištikimas šuo,
kuris eitų paskui šeimininką net į
ugnį. Nėra nė vieno dalyko, ko ji ne-
mėgtų – jei mėgsti tu, mėgsta ir ji. 

Meilė vaikšto keturiomis kojomis

Manto ir Viktorijos šeimoje sugyvena būrys nuostabių keturkojų.

Smėlė tik dabar atsiskleidžia. Pra-
ėjo nemažai laiko, kol ji išmoko nebe-
bijoti būti viena, žaisti, net šypsotis. Va-
diname ją namų filosofe. Ji turi ilge-
singą žvilgsnį ir moka  ramiai, tyliai
būti šalia. Pranas – namų harmonija.
Jei kažkas barasi ar šiaip ore tvyro
įtampa – šis katinas tiesiog ramiai at-
eina, atsisėda tau ant kelių ir apsime-
ta nepastebįs „žaibuojan čios” aplinkos.
Na, o jeigu šunys iš krečia kokių nors
išdaigų ir reikia juos drausminti, mūsų
katinas Pra nas visada jų pusėje. 

Pranas tikrai gali būti „katašu-
niu”, nes puikiai moka komandas „At-
eik” ir „Fu”. Jis niekada nėra ga landęs
nagų į baldus, lipęs užuolai domis. Jei-
gu šunys šalia,  jis nieko ne bijo. Na, ne-
bent veterinarų. Gyve nimas su šunimis
turi jam stebėtinos įtakos. 

Aviganė Morta moka „atsikal bin-
ėti”. Ji yra „šnekantis” šuo, išgaunan-
tis tokius garsus, kokių netekę girdėti
iš kitų šunų. Ir dar Morta nelabai pri-
ima savo draugijon  baltos spalvos
šunų, visada žiūri į juos kaip į ateivius.
Gal taip yra todėl, kad pati juoda kaip

Ramybės metas jaukioje draugijoje.

Išdaigų pakanka

Kai susitinka trys visiškai skir tin-
gi charakteriai, nuotykių neiš veng si.
Kai Morta buvo maža – ji ban dė mūsų
kantrybę visais būdais. Tekdavo lipnia
juosta užklijuoti spintas, paslėpti ne tik
batus, bet ir fotelius. Kartą grįžus iš
darbo ir atidarius buto duris, mus pa-
sitiko stip rus dujų kvapas ir apdujusi
Morta. Mes, pamiršę užsukti pagrin-
dinį du jų čiaupą, net nepagalvojome,
kad jauna smalsi kalytė sugalvos sau
„išsikepti kiaušinienės”. 

Mes daug keliaujame ir visada
stengiamės savo augintinius imti kar tu.

smala? Mūsų Smėlė yra pamišusi dėl
vaisių. Ypač bananų ir obuolių. Gali su
ja nesidalinti jokiu savo maistu, bet vai-
siais privalai, nes kitaip nė nespėsi
apsidairyti kaip, prikapsės didžiulė jos
seilių bala. Dar Smėlė su Morta labai
mėgsta televizijos laidą „Animal Pla-
net”. Gali įjungti televizorių  ir ramiai
užsiimti savais reikalais. Abi kalytės ne-
pa vargdamos žiūrės  į žydrąjį ekraną.

Susikalba savo kalba

Mes kartais bandome perprasti,
kaip gi tie mūsų augintiniai sutaria ir
bendrauja tarpusavyje? Atrodo, jie turi
kažkokią slaptą kalbą ir visada su-
pranta, kai mes kalbame apie juos. Nuo-
lat vienas kitą palaiko, gina vieni kitus,
labai išgyvena, jei kažkuris  iš jų staiga
sunegaluoja. Tuomet  liku sieji straksi
apie ligonį kaip apie  ko kį karalių. Pra-
nas labai mėgsta prausti Mortos snukį,
bet niekada ne daro to Smėlei. Tačiau
Pranas   mėgsta miegoti šalia Smėlės.
Vis trys draugiškai dalijasi tuo pačiu du-
be nėliu. Visi trys – nepaprasta koman-
da. Matyt, tas gyvenimas kartu jiems vi-
siškai natūralus, todėl, net nenu stemba-
me, kai matome, kaip jie pergyvena, jei
kažkuris vienas yra vedamas pas vete-
rinarą. Vos grįžus, likę du puola apžiū-
rinėti, ar parvestasis gerai jaučiasi. 

Štai šią vasarą mūsų laukia dar vienas
nuotykis – jūra. Juk paga liau Lietuvo-
je šunims galima legaliai šokinėti per
bangas. Kelionių  įspūdžius sumanėme
įamžinti „Insta gram” paskyroje, kurią
speacialiai su kūrėme savo augintiniams
https://www.instagram. com/au2miau
/. Smagu, kai mus šiltai sutinka žmonės
viešoje vietoje, o vaikai bėga sveikintis
su keturkojais. Smagu ir tai, kad  žmo-
nės supranta, jog gyvūnas yra ne už-
gaida, o draugas, šeimos narys.

Juodakailė Morta dera prie tikro lietuviškų
spalvų katino Prano.

Katinas Pranas su gražuole Smėle ne tik pa-
našūs, bet ir randa bendrą kalbą.

Morta ir Smėlė „gieda” Tautišką giesmę.
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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!

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

draugas.org/mirties

Pasiaukojusiam Jaunimo centro rėmėjui ir ilgame -
čiui centro tarybos ir valdybos nariui 

A † A
ANTANUI PAUŽUOLIUI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame sū -
nų RIMĄ ir žmoną PATRICIA, sūnų ALGIRDĄ ir
žmo ną JUDITH, anūkus, proanūkus, visus gimines
bei ar ti muosius. 

Liūdime kartu su jumis. 

Čikagos Jėzuitų Jaunimo centro taryba

A † A
MARIJA GEDGAUDAITĖ

BUTKUS

mirė 2018 m. gegužės 31 d. Mission Viejo, CA.
Gimė 1922 m. rugpjūčio 24 d. Kulvertiškiuose, Lietuvoje.
Mission Viejo, CA išgyveno 39 metus.
Nuliūdę liko: dukra Julia Klee (Howard) ir sūnus Jurgis But -

kus (Sharon).
Velionė buvo palaidota birželio 10 d. prie savo vyro, Henriko

El Toro Memorial Park, Lake Forest, CA.

Nuliūdusi šeima

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos sve-
tainių „Amazon“ turi labai gražią programą, pavadi-
nimu „Smile“, skirtą paremti pelno nesiekiančias or-

ganizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.
išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nė

cento. 
Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

Himnas ežero fone

Iš k.: Nijolė Semėnaitė Etzwiler, Laima Mikaliukas, Sheila Shigley, Asta Šepetys, Žiema West,
Ed Vasiukevičius, Susanna Herro, Saulė Stonytė, Genny Petrulis, Janina Matulionienė, Vi-
talijus Stonys, Stella Stonytė ir Simonas Stonys. Kiki Raats nuotr.

Madisono lietuviai liepos 6 dieną Lietuvos himno giedoti susirinko vaizdingoje
Lake Mendota pakrantėje – lygiai 1 val. p. p., tuo pačiu metu, kai himną giedo-
jo daugiatūkstantinė dainų šventės dalyvių minia Vilniuje. Žinoma, dauguma mū
 sų tuo metu dirbo arba keliavo, bet nedidelėje grupėje buvo visų kartų ir am žių
atstovų. 
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PADĖKA
Prisimindama ir pagerbdama  visuomenininko, skautininko a. a. ANTANO
PAUŽUOLIO atminimą,  Nora Sugintas iš West Bloomfield, MI, Draugo fon-
dui atsiuntė 200 dol.

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už prisiminimą ir dosnią
auką. A. a. Antanas Paužuolis buvo Draugo fondo kontrolės komisi-
jos narys.

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

http://calendar.draugas.org
Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

� LR generalinis konsulatas New Yorke
kviečia į susitikimą su Lietuvos aplinkos mi-
nistru Kęstučiu Navicku. Susitikimas vyks lie-
pos 17 d., antradienį, 6:30 val. v. LR gene-
ralinio konsulato patalpose, 420 Fifth Ave., 3rd
Floor, New Yor, NY 10018. Registracija:
ny.renginiai@rym.lt

� Paskutinis Putnamo piknikas – liepos 22
d., sekmadienį, nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje,
600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Švęskime Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo ir šios seselių vienuolijos įkūrimo šimt-
mečius. 

� Organizuojama vienos dienos išvyka au-
tobusu į ,,Bristol Renaissance Faire” (prie Il-
linojaus-Wisconsino sienos) – rugpjūčio 4 d.,
šeštadienį. Išvykstame – 9 val. r., grįžtame –
apie 6 val. v. Kaina suaugusiam – 50 dol., vai-
kui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč. M. Ma-
rijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

Credit Cards  |  Mobile Banking 
International & Domestic Wires
Teen Accounts | College Savings

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės

paslaugos

–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

www.linoslithuanianfood.com

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

Our produce can be shipped to your desired location.

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

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

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

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

Check our website for more goods.

Liepos 22 d., šeštadienį, 1 val. p. p. kviečia-
me į atsisveikinimo popietę su pulkinin ku lei-
tenantu Dariumi Barčiumi ir jo šeima, iš-
vykstančiais į Lietuvą. Taip pat bus pristatyti
naujai atvykę koalicijos kariškiai ir jų šeimos.

St. Petersburgo lietuvių klubas
4880 46th Ave. North, 

St. Petersburg, FL 33714.
Pietų kaina – 10 dol.

Registruokitės   tel. 727-360-1064 arba 
www.lithuanianclubusa.com/our-events.html.

Westchester, IL skubiai parduodami baldai gerame stovyje: 2 sofos-lovos,
didelė komoda su stalčiais, valgomojo stalas su 4 kėdėmis, virtuvės stalas su
4 kėdėmis, 2 kokteiliniai staliukai ir kt.  Kreiptis tel. 708-562-1448.

Dariaus Liutiko knygos 

,,Scouting in the Baltic Countries" 

sutiktuvės vyks š. m. rugpjūčio 10 d. 7:30 val. v.

TĖVIŠKĖS parapijoje

5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558

Programoje:
prelegento iš 

Vilniaus paskaita,

knygų autografavimas,

filatelijos paroda

skautiška tema, vaišės. 

Vakaronė vyks anglų kalba

Įėjimas nemokamas

Informacija tel. 708-622-9201
Vakaronę remia Akademinio skautų sąjūdžio filisterių Čikagos skyrius


