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Šv. Sosto pareigūnas
pasiilgsta
lietuviškos duonos 

Vatikano diplomatas lietuvis ku ni gas – mons. Ro-
landas Makrickas paskirtas Šv. Sosto valstybės sek-
retoria to administracijos direktoriumi. Tai džiugi ži-

nia visiems lietuviams, o ypač Amerikos lietuviams, nes
dirbdamas apaštalinėje Nunciatūroje Washingto ne, Va-
tikano atstovybėje Jungtinėse Valstijose, mons. Mak-
rickas artimai bendravo su lietuvių bendruomene ir li-
tuanistinės mokyklos mokinukais ir paliko čia šiltų pri-
siminimų. Jis ne tik aukojo šv. Mišias Washingtono lie-
tuvių misijoje, bet ir buvo aktyviai įsijungęs į lituanisti-
nių mokyklų, skau tų, JAV Lietuvos Bendruomenės
veiklą, dalyvavo LR ambasados renginiuose. Jo dėka kar-
tą per mėnesį pradėjo vykti šv. Mišios ir Šiluvos koply-
čioje, Na cionalinėje Marijos šventovėje. Mons. Makric-
kas buvo įsijungęs į Ši lu vos koplyčios 50 m. jubiliejaus
mi nėjimo komitetą ir prisidėjo prie šventės sėkmės. Jis
ruošė vaikus Pirmajai komunijai, priėmė Sutvirtinimo sak-
 ra mentą, išmokė jaunimą patarnauti šv. Mišioms.  

– 7 Psl.

Lietuvių 
charta: 
ar į klausimus yra atsakymų?
Praėjusią savaitę į ,,Draugo” redakciją atkeliavo dviejų skir-
tingose valstijose gyvenančių ir vienas kito asmeniškai ne-
pažįstančių skaitytojų pamąstymai panašia tema. 

Abiejuose juose kalbama apie ,,Lietuvių chartą”, do-
kumentą, kurį Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto (VLIK) atstovai sukūrė Vokietijoje, Augs-

burge, 1949 m. birželio 14 dieną.  
Vienas iš šių laiškų autorių, Albinas Hoffmanas pa-

sidalijo pasakojimais iš praeities ir iškėlė klausimų: ar
yra iki mūsų dienų išlikęs ,,Lietuvių chartos” originalas
su jo autorių parašais? Ar gali būti teisingos kalbos, kad
kažkas sunaikino tikrąjį dokumentą ir vietoje jo atsi-
rado kitas, pakoreguotas? 

O gal šie pasakojimai – tik dar viena istorijos ,,są-
mokslo teorija”?

Šiais metais pažymėjome 70 metų nuo šio svarbaus
dokumento sukūrimo. Istorijos platybėse šis laiko tar-
pas neatrodo labai didelis. Todėl yra vilties, kad jame
galimai esančios ,,baltos dėmės” dar gali būti užpildy-
tos ir kažkas turi konkrečius atsakymus į išties skan-
dalingai skambantį pasakojimą. 

Antrojo laiško autorius, mūsų laikraščio nuolatinis
bendradarbis Vytautas Kriaučiūnas dalijasi jaunystės
prisiminimais apie paskutines dienas, praleistas Vo-
kietijoje, išvietintųjų (DP) stovykloje. Ir šiame pasa-

kojime skiriama vietos būtent tuo metu sukurtai
,,Lietuvių chartai”. Ar jame galima įžvelgti bent dalį
atsakymų į A. Hoffmano klausimus? Viliamės, kad šių
dviejų autorių laiškai paskatins ir jus, mieli skaitytojai,
pasidalinti savo prisiminimais ir žiniomis.   

Redakcija (žr. 3 psl.)

Mons. Rolandas Makrickas Asmeninio archyvo nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

...Kai tave pakvies į vestuves, ne-
sisėsk pirmoje vietoje, kad kartais
nebūtų pakviesta garbingesnio už
tave ir atėjęs tas, ku ris tave ir jį kvi-
etė, netartų tau: ,,Užleisk jam vietą!”
Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis
į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas,
verčiau eik ir sėskis paskutinėje vi-
etoje, tai atėjęs šeimininkas tau
pasakys: ,,Bi čiuli, pasislink aukščiau!”
Tada tau bus garbė prieš visus
svečius (Lk 14,7).

Natūraliai norėdamas geriau gir -
dėti ir matyti, renkiesi geresnę vi-
etą ir esi ap šaukiamas, kaip sau

garbės norintis, kaip save aukštinantis
as muo. Tačiau šios die nos Evangelijos
skaitinys yra labai aktua lus ir užduo-
da svarbų klausimą – ar siekia me po -
puliarumo, ar norime pamaitinti savo
širdį Dievo žodžiu ir keisti savo gy ven-
imą pagal Jėzaus mokymą? 

Bendrauti su asmeniu, bet nepri-
imti jo žinios, neleisti tai žiniai per-
skrosti gy venimo, neleisti jai keisti
nu sistovėjusių negatyvių įpročius ir
nesiklaupti atgailos ženklan – štai kok-
ią išvadą galima daryti.

Šiandien Kristaus pasakytus žo -
džius reikia padalyti į dvi grupes.
Vieni jo žodžiai pasakyti mokiniams,
kiti – vaišių šeimininkui. Mokiniams
Jėzus sakė: Kai bū si pakviestas, verči-
au eik ir sėskis pasku tinėje vietoje, tai
atėjęs šeimininkas tau pa sakys: ,,Bičiuli,
pasislink aukščiau!” Tada tau bus gar-
bė prieš visus svečius. Mo ky da mas
apaštalus neskubėti į pirmąsias vie tas,
Jėzus nepasakė nieko naujo. Toks
žmonių elgesys įprastas, tiek Kristaus
lai kais, tiek ir mūsų dienomis. Per
anksti užėmus pirmąsias vietas, gali
tekti jas už leisti kitam, garbingesniam
svečiui.

Tačiau Jėzus neatėjo mokyti ge rų
ma nierų ar mandagumo. Iš praktiškos
mandagumo taisyklės jis daro išvadą,
ku ri visam pokalbiui suteikia escha-
tologinę prasmę: „Kiekvienas, kuris
save aukština, bus pažemintas, o kuris
save žemina, bus išaukštintas”. Ką
reiškia tie nemalonūs mū sų ausiai
žodžiai apie nusižeminimą? Pirmą
kartą viešai prabilęs Nazareto sina-
 gogoje Jėzus paskaitė ištrauką iš pra -
na šo Izaijo knygos: Viešpaties dvasia su
ma nimi, nes jis patepė mane, kad nešči-
au ge rą naujieną vargdieniams.

Nusižeminimas reikalauja ne
vaikš čioti nuleidus galvas, bet būti
pa sirengu siems tarnauti. Šia prasme
pats Kristaus įsikūnijimas yra kilni-

ausias nuolankumo pavyzdys. Juk
Kristus nužengė iš dangaus ne vieš-
patauti, o tarnauti. Kaip pirmasis Ado-
 mas per puikybę prarado Dievo malo -
nę, taip antrasis Adomas – Kris tus vėl
ją sugrąžino. Didžioji žmonių liga yra
puikybė, kuri žmogų su kurs tė
pareikšti Dievui savo nepavaldu mą.
Per puikybę ir neklusnumą žmogus
prarado Dievo palankumą. Šią puiky-
bės ligą gydo Dievo Sūnus, eida mas
priešingu keliu: jis paklūsta savo Tė vui
ir priima tarno išvaizdą. Pasak Pau li-
aus: Jis nusižemino, tapdamas klusnus
iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). 

Vieninteliai žmonės, kuriems
Jėzus nepagailėjo aštresnio žodžio – tai
fariziejai, kurie buvo išpuikę ir veid-
mainiai. Pri siminkime palyginimą
apie fariziejų ir mui tininką. Fariziejus,
pilnas pasitikėjimo savimi, tiesiog mė-
gaujasi savo teisu mu: „Dėkoju, tau
Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės
– plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Aš
pasninkauju du kartus per savaitę,
atiduodu dešimtinę iš viso, ką įsigyju.
O muitininkas stovėjo atokiai ir ne drį-
so nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi
į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk
gailes tingas man nusidėjėliui!’” Baigęs
palygini mą, Kristus ištarė: Sakau jums:
šitas nu ėjo į namus nuteisintas, ne anas
(plg. Lk 18–14).

Tikrasis nusižeminimas labai
glau džiai siejasi su savo vertės suvo -

kimu. Jau pagonys suprato, kaip svar-
 bu save pažinti, ir laikė tai aukš čiausia
išmintimi. Cog nos ce te ipsum (pažink
save) – tai iš antikos laikų mus pasiekęs
išminties fragmentas. Žmogus, pažinęs
save, suvokęs savo jėgų ir gebėjimų
ribas, silpnybes ir ydas, yra kuklus. Jis
moka vertinti sa vo artimą, neskuba
piktintis dėl jo silpnybių ar ydų. Ka -
daise šv. Ber nardas rašė anuometiniam
popiežiui Eugenijui III: „Nebūsi
išmintingas, jeigu nepažinsi savęs…
Pažiūrėk į sa ve, pagalvok, kas esi?
Nebūk kaip akis, ku ri mato visa, bet tik
ne save”. 

Iš tiesų, kaip dažnai mes virsta me
kreiva akimi, matančia tik kitus, tik
kitų klaidas ir nuodėmes. Ar nereiktų
mums visiems savo širdyje įsirašyti
Viešpaties pa tarlės: Veid mai ny, pirmi-
au išritink rąstą iš savo akies, o paskui
pažiūrėsi, kaip išim ti krislelį iš brolio
akies! (Mt 6, 4)?

Šv. Augustinas dažnai kartojo
trumpą maldą: „Viešpatie, leisk, kad
pažinčiau save ir kad pažinčiau Ta ve!”
Jis suprato, kad savęs pažinimas moko
nusižeminti, padeda teisingiau įvert-
inti savo artimą, skatina labiau pa-
sitikėti Dievu, kuris vie nas yra to bulas
ir šventas. Drauge su šv. Augus tinu
prašykime sau tos malonės: „Vieš-
patie, leisk man pažinti save ir pažin-
ti Tave – savo menkystę ir Tavo didy-
bę!”

Antroji Jėzaus žodžių dalis skirta
vaišių šeimininkui: Keldamas pietus ar
vakarienę, nekviesk nei draugų, nei
brolių, nei giminių, nei turtingų
kaimynų, kad kar tais jie savo ruožtu
nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atly-
ginta. Rengdamas vaišes, verčiau
pakviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir
aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi
kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta
teisiųjų prikėlime. Vėl eschatologinis
požiūris, ku riuo ataus ta visa Kristaus
evangelija. Kris taus niekada neaplei-
džia ano pasau lio perspektyva – didžio-
ji Dievo karalystės vizija. Jis trokšta,
kad ir jo mokinių šir dy se toji vizija
būtų gyva.

Jėzus atėjo mus gelbėti nuo viso kio
blogio, kad mes gyventume tikrą, aut-
entišką Dievo vaikų gyvenimą – vien-
as kitą mylėdami, vienas kitam tar-
naudami, vi suo se išbandymuose Vieš-
pačiu pasitikėda mi, visada Jam dėko-
dami. Jei tikintysis tarnauja Dievui ir
žmonėms be ypatingo triukš mo, gal ir
ne kiekvienas sugebės jį pastebėti ir
tinkamai įvertinti, tačiau tą tikrai
padarys Dievas, pa kels ir pakvies į
pelnytą vietą.

„Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas,
o kuris save žemina, bus išaukštintas”

Lietuva atveria
glėbį
tautiečiams iš
Venesuelos
Toliau gilėjant humanitarinei krizei Ve-
nesueloje, vadovaujantis 2019 m. bir-
želio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Res-
publikos asmenų perkėlimo į Lietuvos
Respubliką įstatymu, Vyriausybė iš
esmės pritarė šiame įstatyme nusta-
tyto asmenų perkėlimo proceso pra-
džiai ir finansavimui.

Perkeliamiems asmenims bus pa-
dengtos kelionės išlaidos, su-
teiktas gyvenamasis būstas, skir-

tos išmokos įsikūrimui bei būtiniau-
sioms reikmėms, vaikų ugdymui, bus
teikiama parama lietuvių kalbos mo-
kymuisi ir kita.

Šiam perkėlimui reikalingas fi-
nansavimas 2019 m. būtų skiriamas iš
Vyriausybės rezervo fondo, o vėlesniu

laikotarpiu numatoma, kad bus ati-
tinkamų atsakingų institucijų asig-
navimų. Tikėtina, kad pirmajame
etape iš Venesuelos bus perkelta 10 as-
menų, jų perkėlimo kaštai 2019–2020
m., preliminariu vertinimu, sudarys
apie 130 tūkst. eurų. Prašymai dėl per-
keliamo asmens statuso bus priima-
mi iki 2020 metų spalio.

2018 metų lapkritį Užsienio rei-
kalų ministerijos organizuotos kon-
sulinės misijos Venesueloje metu
buvo aiškinamasi dėl perkėlimo į
Lietuvą poreikio: surinkti duomenys
apie maždaug 50 Lietuvos Respublikos
piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų
šeimos narių, kurie svarstytų gali-
mybę persikelti gyventi į Lietuvą,
jei tam būtų sudarytos sąlygos, t. y.
skirta valstybės parama asmenų per-
kėlimui ir integracijai.

Lietuvos Respublikos gyventojų
registro duomenimis, Venesueloje
gyvena 187 Lietuvos piliečiai. Lietu-
vių bendruomenė Venesueloje vieni-
ja apie 400 lietuvių kilmės asmenų.
Manoma, kad Venesueloje gyvena
apie 1 000 Lietuvos piliečių ir lietuvių
kilmės asmenų.

Politinė ir ekonominė suirutė

Venesueloje toliau gilėja. Venesue-
liečiams trūksta maisto produktų,
medikamentų ir kasdienio poreikio
prekių, 82 proc. šalies gyventojų ne-
turi geriamojo vandens, 95 proc. šiuo
metu gyvena žemiau skurdo ribos, be
to, didelę grėsmę kelia siautėjančios
kriminalinės gaujos. Manoma, kad iki
2019 m. pabaigos iš šalies bus išvykę
apie 5 mln. gyventojų.

Parengta pagal lrv.lt

„Shutterstock” nuotr.



kartas gyvenime, kai už savo darbelį gavau pinigų.
Tą Chartą gavau ir aš – su savo vardu ir pavarde. Tai
buvo pirmas kartas gyvenime, kai gavau įspūdin-
gai atrodantį popieriaus lakštą su savo vardu ir
pavarde. Žinoma, prie to nepriskaičiuoju
pažymėjimų, gautų pereinant iš vienos klasės į kitą.
Tą Lietuvių Chartą tebeturiu savo archyvuose, tik
dabar nepasisekė jos surasti.

Dar noriu pabuvoti toje stovykloje, dabar ap-
suptoje prisiminimų. 1948 m. kovo 4 d. ten esančio-
je katalikų bažnyčioje buvo įmūryta marmurinė
lenta, o skylėje už jos buvo sudėti įvairūs doku-
mentai. Buvau to įvykio liudininkas. Tos pamin-
klinės lentos sumanytojas buvo jau minėtas Petras
Ličkus. Toje lentoje lotyniškai buvo iškaltas toks tek-
stas: ,,Penkis metus (1945–1949) šioje bažnyčioje tūk-
stantis lietuvių, karo metu netekę laisvės ir tėvynės,
dėkojo Dievui už sveikatą ir globą ir meldėsi, kad
būtų grąžinta pasauliui taika ir Lietuvai neprik-
lausomybė”. Už lentos buvo dėžutė su dokumentais
apie gyvenimą stovykloje. Lydraštį pasirašė Petras
Ličkus. Rebdorf  stovykloje gimusi Zita Petkienė ten
šiemet lankėsi ir man parašė, kad lenta bažnyčio-
je tebėra.

Petras Ličkus netrukus irgi imigravo ir atvyko
į Čikagą. Mums atvykus jis mano mamai pranešė
matęs skelbimą, kad reikalingas valgomųjų ledų
pardavėjas, kuris iš stumiamo vežimėlio par-
davinėtų tuos skanėstus. Kitą dieną anksti rytą ten
nuvykau. Į vežimėlį pridėjo visokių ledų ir palinkėjo
sėkmės. Po vienuolikos valandų vežimėlio stumdy-
mo karštoje Čikagoje gavau vieną dolerį ir dešimt
centų uždarbio. Tai buvo dešimt centų už valandą.
Pavargęs, bet geros nuotaikos autobusu grįždamas
į Cicero apskaičiavau, kad kasdien dirbant per mė-
nesį uždirbsiu trisdešimt tris dolerius! Mano dži-
augsmu nesidalijo apie tai sužinoję namiškiai. Už
savaitės gavau kitą, tikrą darbą fabrike, kur už va-
landą mokėjo 90 centų. Buvau 14 metų, tad turėjau
save porą metų pasendinti, kad priimų dirbti.
Dirbau 50 valandų per savaitę penkerius metus. Išei-
damas jau uždirbau 1.45 dol. per valandą, bet tais
laikais dar nebuvo tokio dalyko kaip viršvalandži-
ai. Vis tiek sekėsi. Pradėjau su 45 dol. per savaitę,

o išeidamas jau uždirbdavau 72.50
dol. Tada jau reikėjo mokėti pajamų
mokesčius. Bent porą dolerių kas
savaitę.

Tas pats Petras Ličkus pagar-
biai minimas Lietuvių Fondo pirmo-
je knygoje. Jis 1951.11.27 ,,Draugo” di-
enraštyje siūlė sukurti vieno milijono
dolerių fondą, kurio pagrindinis kap-
italas būtų neliečiamas, o nuošimči-
ai eitų lietuviškiems reikalams. Po

dešimties metų atsirado tokio fondo iniciatorių,
kurių dauguma buvo jaunų gydytojų grupė su dr.
Antanu Razma priešakyje. Pastarasis 1960.12.08
,,Drauge” išspausdino straipsnį, kuriame mėgino
įtikinti lietuviškąją visuomenę, kad milijoninis fon-
das yra ne tuščia svajonė, o visiškai įgyvendinama
tikrovė. Ši pranašystė išsipildė su kaupu!

Noriu vėl grįžti prie Lietuvių Chartos paraštės
savo gyvenime. 1956 m. Čikagoje buvo sėkmingai
surengta pirmoji Dainų šventė. Po to Lietuvių
Bendruomenės Čikagos apylinkės valdyba, vadovau-
jama dr. Jono Bajerčiaus, nutarė 1957 m. Čikagoje
surengti tautinių šokių festivalį. Apie tą laiką bu-
vau pakviestas į apylinkės valdybą rūpintis jauni-
mo reikalais. Pakviečiau porą pažįstamų, nutarėme
jaunimui surengti šokių popietę. Išsinuomojome
Don Varnas lietuvių veteranų patalpas. Donatas Sil-
iūnas suorganizavo savo muzikantus. Man teko
paruošti plakatą ir jį paskleisti Marquette Parko li-
etuviškose parduotuvėse, restoranuose ir aludėse.
Atėjo laikas šokiams. Orkestras pradėjo groti val-
sus ir tango. Po pusvalandžio matome, kad niekas
neatvyksta. Padėtis nepasikeitė ir po valandos.
Tada aš atidžiau pažiūrėjau į savo paruoštą plakatą.
Ten viskas atrodė gerai, kol nepastebėjau, kad
niekur neparašytas šokių laikas. Donatas savo
muzikantus paleido namo ir nekėlė jokių pretenz-
ijų, kad jo orkestrui nebuvo nieko sumokėta. Buvo
gera pamoka man ateityje būti atidesniam.

Nežinau, kas nutiko su dr. Jonu Bajerčium ir jo
veikla Lietuvių Bendruomenėje. Internete radau jo
pavardę Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos
Čikagoje 1957 m. biuletenyje. Vėliau iš kitų šaltinių
teko nugirsti kritiškų užuominų, kad jis grįžęs į Li-
etuvą. 

Praėjo eilė metų ir į LB veiklą teko rimčiau įsi-
jungti. Įsijungiau iš reikalo, ne iš noro. Tapau
vienu iš naujos apylinkės organizatorių ir pir-
muoju jos pirmininku. Buvau Michigano apygardos
rinkimų komisijos pirmininkas, JAV LB revizijos
komisijos narys, vėliau – tarybos narys, Krašto
valdybos vykdomasis vicepirmininkas ir vi-
cepirmininkas oganizaciniams reikalams.

Kaip, be abejo, visi žinome, Lietuvos Res-
publikos Seimas 2019 metus pavadino
Pasaulio lietuvių metais. Prieš 70 metų,
1949.06.14, Vyriausias Lietuvos išlais-
vinimo komitetas (VLIK) paskelbė Lie-
tuvių Chartą, kuri tapo po pasaulį pa-
sklidusių lietuvių tautiniu kelrodžiu.
Ta sukaktis yra minima įvairiais bū-
dais. 

Panorau prisidėti savo prisiminimais to istorinio
įvykio paraštėje. Kai šis istorinis dokumentas
buvo paskelbtas, aš gyvenau pabėgėlių stovyk-

loje Rebdorf  kaime, prie Eichstatt miesto Bavarijo-
je. Tą stovyklą įsteigė JAV kariuomenės įstaigos, ir
ten 1945 m. gegužės mėnesį apgyvendino apylinkėse
gyvenančius lietuvius. Mūsų šeima buvo viena pir-
mųjų, ten atvežtų atviru kariuomenės sunkvežimiu.
Netrukus įsisteigė lietuvių gimnazija. Bene garsiausi
šios gimnazijos absolventai buvo Valdemaras
Adamkavičius (vėliau Valdas Adamkus), Alma Nu-
tautaitė (vėliau Adamkienė), Gabrielius Žemkalnis
ir Vytautas Kamentavičius (vėliau Kamantas).

2014.09.12 www.Zmones.lt cituoja Prezidentą V.
Adamkų jo vedybų sukakties proga. ,,Paskutinėje
klasėje bendraujant viena geltonkasė, mėlynakė pa-
sitaikė. Reikėjo pakovoti dėl Almos jau gimnazijoj.
Ne paslaptis, Gabrielius Žemkalnis irgi buvo mūsų
klasėje. Ten visi buvome ją įsimylėję. Per šokius kau-
tynės vykdavo. Kas pirmas pribėgs. Buvo jaunystė ne-
suvaldoma”, – pasakojo V. Adamkus.

Įdomu, kad 2009 m. Eichstatt miestui švenčiant
1100 metų sukaktį, į ten tiesiai iš Gruzijos atskrido
Prezidentas V. Adamkus, lydimas 24 asmenų dele-
gacijos. Kartu buvo ir Gabrielius Žemkalnis su
žmona Danute. Iškilmių metu V. Adamkus kalbėjo
apie pokario metais Rebdorf  stovykloje priglaustus
tautiečius ir vėliau pasirašė auksinėje svečių knygoje.

Vienas iš lietuvių gimnazijos mokytojų buvo Pe-
tras Ličkus. Vėliau, prieš stovyklos uždarymą 1949
m. vasarą, kada sparčiai vyko imigravimas į kitus
kraštus, jis taip pat tapo Lietuvių komiteto
pirmininku. Kaip tik to įkarščio metu buvo paskelb-
ta Lietuvių Charta. Visi iš šios stovyklos išvyk-
stantys lietuviai gavo Chartos kopiją, atspausdintą
ant vieno lakšto popieriaus, sulenkto per pusę.
Kairėje pusėje buvo išvykstančiojo vardas ir pavardė
su visais Lietuvių komitete esančiųjų parašais.
Dešinėje – Lietuvių Chartos tekstas. Ant viršelio buvo
atspausdintas Vytis. Petras Ličkus sumanė tą Vytį dar
papuošti juostele – lietuviška trispalve, ir man
pavedė tą trispalvę nudažyti. Nudažiau keliasdešimtį
trispalvių, nes stovykla sparčiai tuštėjo. Atsidėko-
damas jis man davė porą markių. Tai buvo pirmas
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Lietuvių Chartos
paraštėje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

 

PALIKIME TIESĄ ŠIAME PASAULYJE

Šiais metais minint „Lietuvių Chartos” 70-metį
prisiminiau, kad praėjusio šimtmečio septintojo de-
šimtmečio pradžioje apie šį istorinį dokumentą
sklandė įvairių paskalų. 

Šis mano laiškas paremtas ano meto paskalo-
mis. Suprantu, jog pasikliauti paskalomis nepa-
tartina, bet paskalos neretai turi pradžią, kurią
įkvepia tikrovė. Iš tos pradžios, kaip sakoma, ir iš
adatos priskaldomas vežimas.

Aš atvykau į JAV 1962 m. kovo mėn. Taigi, aš
ne dipukas. Tuo metu, kai aš atvykau, Marquette
Parke, vienoje arba kitoje svetainėje, prie alaus
sklandė įvairios kalbos apie tų laikų bendruome-
nininkus (Lietuvių Bendruomenės – LB – veikėjus
– Red.). Pastebėjau, jog tarp tarp kalbančiųjų vy-
ravo dvi srovės: tai bendruomenininkai ir alti-
ninkai (Amerikos lietuvių tarybos – ALTo atstovai
– Red.).

Atmenu, buvo laikai, kai per Vasario 16-osios
minėjimą būriais eidavome į Lietuvių auditoriją,
kažkur Halsted gatvėje. Vėlesniais metais trauk-
davome švęsti į Maria High School. Gražu tai
gražu, bet.... 

Per Vasario 16-osios minėjimą piniginės aukos
buvo renkamos Amerikos lietuvių tarybai. Ben-
druomenei, aruodų pasipildymui, likdavo kitos 364
dienos per metus. Bendruomenininkams tų dienų
buvo per mažai, todėl, pasakojama, jie pretendavo
į aukas, kurios buvo skirtos ALTui. 

Teigiama, kad „Lietuvių Chartoje” buvo nu-

matyta, jog LB rūpinsis kultūriniais reikalais, o
ALTas – politine veikla. 

Buvo pasakojama, kad bendruomenininkams
kilo pavydas, ne vien tik dėl pinigų, bet dar todėl,
kad ALTo žmonės lankydavosi Washingtone Lie-
tuvos reikalais, fotografuodavosi su prezidentu, se-
natoriais, Kongreso nariais, įtakodami ir aiškin-
dami jiems apie Lietuvos pavergimą. Bendruo-
menininkai, patys tame nedalyvaudami, tokio el-
gesio negalėjo toleruoti.

Jie pavydėjo ALTui Vasario 16-osios minėjimų
metu surenkamų aukų ir garbės. Todėl nutarė pa-
tys užsiimti ne tik kultūriniu darbu, bet ir politi-
ka, pradėdami patys lankytis Washingtone pas
amerikiečių politikierius. O tai reiškia, lietuviai
dviem frontais ,,bombardavo” Washingtoną. Žmo-
nės baiminosi, jog tokie bendruomenininkų veiks-
mai, nesuderinti su ALTu, gali pakenkti lietuvy-
bės reikalui. Bet, matyt, bendruomenininkai žinojo
geriau. Todėl jie ir vadinosi bendruomeninin-
kais.

Šio mano laiško tikslas yra sužinoti, jei dar
įmanoma, tikros „Lietuvių Chartos” likimą. Sklan-
dė paskalos, jog bendruomenininkai sunaikino (fi-
ziškai) Lietuvių Chartos originalą ir pakišo savą-
jį, kuris iki šiol yra naudojamas kaip originalas.
Galima tikėti, galima ir netikėti šiomis paskalomis,
bet klausimas lieka, kodėl originalas su jo autorių
parašais niekur nerodomas? Nejaugi, kas nors pa-
sakys, kad po tokiu istorinės reikšmės dokumen-
tu niekas nepasirašė?

Kiek man žinoma, „Lietuvių Chartos” autoriai,
kurdami šį dokumentą, tais laikais apie Lietuvių
Bendruomenę negalvojo, nes tai nebuvo jų tikslas.

Wikipedijoje apie VLIKą sakoma: ,,1955 m. Ko-
miteto įsteigta Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pa-
laipsniui užgožė VLIKą”. 

Panaršius internete, galima rasti tuo metu lei-
džiamo laikraščio „Žiburiai” „originalą” su „ori-
ginalia” „Lietuvių Charta”. Pasakysiu, up front, jog
ta laikraščio kopija yra aiškus falsifikatas. Žinome,
jog bet kokį spausdintą tekstą mažinant, jis daro-
si aiškesnis, tik ne šio laikraščio atveju. Laikraš-
čio pavadinimas išlieka aiškiausias. Manau, toks
istorinės reikšmės dokumentas su skelbėjų para-
šais, be abejo, buvo spausdinamas kuo aiškiausiai.
Juk ir spaustuvės tikslas yra pateikti kuo geriau-
sią produktą. Bet čia, tikriausiai, kažkas prikišo
savo nešvarius nagus. Su tokiu istorinės reikšmės
dokumentu taip neatsakingai nesielgiama.

Taip pat randame paveikslą, rodantį, neva,
„Lietuvių Chartą”, su matomu  pradiniu tekstu ir
Lietuvos Himnu. Tai kur dingęs originalus tekstas
su jo autorių parašais? Gal reikės ieškoti pagalbos
pas profesorių Liudą Mažylį?  

Kviečiu, jeigu dar yra tokių, kurie žino tikrą
tiesą apie tą „Lietuvių Chartos“ originalo likimą,
netylėkite, pasidalinkite žiniomis, nes žinios nu-
sineštos į kapą tampa bevertės. Prieš iškeliauda-
mi, palikite tiesą šiame pasaulyje. 

Ačiū. 
Albinas Hoffmanas, 

Chicago, IL

LAIŠKAI
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TELKINIAI

AUDRONĖ KIŽYTĖ

Šeštadienį, rugpjūčio 17 d., Lietu vos trispalvė ir lau-
ko gėlių kompozicijos papuošė jau ir taip gražų Half
Day Forest Preserve, Lake County, Illinois valstijoje.
O kur dar lietuviškas maistas ir gira! Tarp medžių ai-
dėjo lietuviškos dainos ir muzika… JAV Lietu vių
Bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkė
surengė puikias kasmetines vasaros palydas. Šių
metų iškylo tema – Žolinė.

Tą rytą oras Čikagos apylinkėse buvo apsi-
niaukęs ir važiuojant į šiaurę lynojo. Mintyse
pasigailėjau organizatorių. Gaila bus, jei kiti

pabijos lietaus ir neatvažiuos į taip kruopščiai ren-
giamą šventę. Iš organizatorių buvau girdėjusi, kad
prieš savaitę vykusiose šv. Mišiose kun. Gedimi nas
Keršys šiam renginiui šventino duoną, girą, daržoves.
Iš daržovių ak tyvūs bendruomenės nariai Ramutė ir
Vidas Kazlauskai pritroškino „pa šventintos” kopūs-
tienės, kuria žadėjo vaišinti šventės svečius. Tačiau,
pasirodo, nereikėjo rūpintis. Jau ne pirmi metai lie-
tus gąsdina šią šiaurie čių šventę. Bet, atrodo, Dievas
ma to, kiek triūso apylinkės nariai įdeda ją ruošdami,
ir lietų išvaiko. Artėjant prie Vernon Hills miestelio,
kuriame turėjo prasidėti šventė, lyti visai nustojo...
Iškylios organizatorių ir svečių gera nuotaika pavi-
liojo saulę, kurios spinduliai  praskyrė debesis.

Organizatoriai maloniai sveikino visus – senus
draugus ir naujai at vykusius. Nustebino pikniko sve-
čių sunešti įvairūs patiekalai – mišrai nės, pyragė-

liai... Buvo ir pašventintos giros bei duonos, kurios
visi norin tys galėjo paragauti ar pasiimti gabalėlį su
savimi. Troškinti kopūstai buvo puikūs, tik nežinau,
ar kad buvo ,,pašventinti”, ar kad puikios šei minin-
kės gaminti. O dar nepaprastai įdomu buvo matyti
Virginijos Cvirkienės „gyvai” kepamą šakotį, –
kada dar tokia proga pasitaikys!? Pik niko dalyviai
sužavėti stebėjo procesą, keli net patys galėjo prisi-
dėti prie šio lietuviško gardumyno kepimo, kuris tru-
ko apie valandą. Kas no rėjo, galėjo nusifotografuo-
ti,  nusipir kti ir paragauti šviežutėliausio ska nėsto. 

Natūralios gamtos grožio aplin ko je beveik kiek-
viename kampelyje bu vo galima pamatyti vazonė-
liuose ar kibirėliuose sukomponuotas lauki nių gė-
lių puokštes, o ant stalų pui kavosi išradingai sudė-
liotos rugių ir gėlių puokštelės. Viskas labai meniš -
kai pateikta, lyg paruošta kokiam žur nalui ar „Drau-
go” laikraščio fotosesijai. Lietuviška muzika šven-
tės metu skambėjo ne tik iš garso ko lo nėlės. Visų
šiauriečių pamėgtas ar mo nikierius Ričardas Kairys
su žmo na Danute visada pritraukia būrius norinčių
padainuoti. Ir skriejo pa dan gėn balsai ... „Atskrend
sakalė lis”, „Stovi malūnas prie kelio”, „Bu vo gera
gaspadinė”...

Parko pievelėje ne tik vaikai, bet ir suaugę ga-
lėjo pažaisti įvairių žai dimų. Paskatinimai ne tik pir-
maujantiems, bet ir padrąsinimai atsilie kantiems
skambėjo visų pamėgtose komandinėse ,,Klumpių
lenktynėse”, kitose rungtyse. Šventės dalyviai trau-
kė virvę, lindo pro lankus, – buvo tikrai linksma ir
smagu. Galima bu vo dalyvauti ar stebėti pastaruo-
sius kelis metus vasaros piknike vykstantį „Vandens

Žolinė – vasaros džiaugsmas

mūšį”, kurio metu buvo galima mėtytis (beveik
1500) Bend ruo menės valdybos paruoštais vandens ba-
lionėliais. Ar kas nors iš mū šio išėjo sausas – spręs-
kite patys! 

Padėka darbščiai apylinkės val dy bai ir jų pa-
dėjėjams, kurie nenuils tamai dirba bendruomenės
labui ir organizuoja įvairias šventes. Kitas jų ren-
ginys – Sporto vakaras, į kurį Wau kegan-Lake Coun-
ty Lietuvių Bendruomenės valdyba pakvies lapkri-
čio mėnesį. Ateikite visi, kas no rite ir galite – su šei-
ma, draugais ar pavieniui. Kaip visuomet, šeiminin -
kai svetingai priims visus atvykusius, nes jų šūkis
– ,,Viena tauta – viena šeima”. 

Norintys plačiau susipažinti su JAV LB Wau-
kegan-Lake County apy linke teapsilanko jos „Face-
book” puslapyje.

Stovi (iš k.): Elena Skališius, Palmira Janu šonienė-Westholm, Vesta Steponavi čiū tė, Ramutė Kazlauskienė, Vidas Kazlauskas,
Violeta Rutkauskie nė. Sėdi: Gintautas Steponavičius, Žaneta Steponavičienė ir Jolita Vilimienė.         Organizatorių nuotr.

Virginija Cvirkienė demonstruoja, kaip kepti šakotį. Šis gra-
žuolis – net iš 100 kiaušinių!

Smagus žaidimas su lankais – lankstumo išbandymas. Audronės Kižytės nuotraukos

Traukėme virvę iš visų jėgų.
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Turbūt ne vienas, eidamas į Le mon-
te (IL) įsikūrusį Pasaulio lietuvių
centrą, atkreipė dėmesį į šalia jo

neseniai atsiradusius linksmomis spal-
vomis šviečiančius namukus. Pri ėję ar-
čiau juose pamatysite lietuviškų kny-
gų, kurias galima tiesiog pasiimti ir
skaityti. Tai – nemokama bibliotekėlė
(Little Free Library), kurią įrengė Či-
kagos lietuvių Rotary klubas (Rotary
Club of  Chicagoland Lithuanians). Ša-
lia gausiai lietuvių lankomo pastato
įrengdami nemoka mą bibliotekėlę, ro-
tariečiai tokiu bū du nusprendė pa-
skatinti knygų skai tymą. Sudaryta ga-

limybė nemokamai keistis knygomis –
jas galima lais vai pasiimti skaitymui
arba pa pil dyti bibliotekėlę savo leidi-
niais. Klubo nariai pastatė ir nudažė
na mu kus bei pasirūpino, kad juose
skaitytojų lauktų lietuviškos knygos:
viename namuke ,,gyvena” suaugu-
siems skirti leidiniai, kitame – vaikiš-
kos knygelės. 

Tokie knygų nameliai yra gana
populiarūs. Pirmą tokią nemokamą
bibliotekėlę 2009 m. Wisconsin valsti-
joje įrengė Todd H. Bol, jis buvo skirtas
jo mamos – skaityti mėgusios mo kyto-
jos – atminimui pagerbti. Drau gams ir

kaimynams ši idėja patiko, to  dėl jie taip
pat įsirengė panašius na melius. T. Bol
bibliotekėlių gamybai stengėsi nau-
doti perdirbtas me džia gas. Šis projek-
tas sulaukė didelio dėmesio ir virto ju-
dėjimu, ku ris  2012  m. ofi  cialiai įre-
gistruotas kaip pelno nesiekianti or-
ganizacija „Little Free Library”.

Rotariečiai kviečia knygų mylėto-
jus pasinaudoti šia bibliotekėle ir pa-
sidalinti jau perskaitytomis knygomis
su kitais. 

Čikagos lietuvių Rotary klubo inf.

Tinklaraštis ,,Vakarų
vėjai” – jau kitose
rankose

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Los An-
geles leidžiamas internetinis tinklaraštis ,,Vakarų
vėjai” nuo rudens perduodamas į naujos redakci-
nės kolegijos rankas. Tinklaraščio leidimu dabar rū-
pinsis JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų apy-
gardos Los Angeles apylinkės, Šv. Kazimiero pa-
rapijos ir generalinio konsulato atstovai. 

Šis tinklaraštis buvo leidžiamas nuo 2015
metų, beveik nuo pat generalinio konsulato
Los Angeles įsikūrimo. ,,Vakarų vėjų” ini-

ciatoriai ir daugelio straipsnių autoriai buvo ge-
neralinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys ir
jo žmona Renata.

,,Vakarų vėjai” rūpinosi, kad tinklaraščio

skaitytojus kiekvieną savaitę pasiektų naujienos
iš Lietuvos, informacija bei nuotraukos apie Va-
karų pakrantėje vykstančius lietuviškus rengi-
nius, taip pat aktuali konsulinė informacija ir kt. 

Pasibaigus konsulo D. Gaidžio darbo ketverių
metų kadencijai, tinklaraščiui teko ieškoti naujų
redaktorių. 

,,Be galo smagu, kad „Vakarų vėjai” tapo la-
bai laukiami ir mylimi skaitytojų ne tik
JAV Vakarinėje pakrantėje, bet ir visose
Jungtinėse Valstijose, o taip pat – Lietu-
voje ir daugelyje kitų pasaulio šalių.
Tinklaraštis jau yra sulaukęs daugiau
kaip 70 tūkst. Jūsų peržiūrų, būta dienų,
kai jame apsilankyta per 3000 kartų”, – ra-
šoma ,,Vakarų vėjų” svetainėje.

Naujos redakcinės kolegijos vardu
žadama, kad  nuo rudens tinklalapyje bus talpi-
nama dar daugiau naujienų, įdomybių, daugiau in-
formacijos apie lietuvių Vakarų pakrantėje tei-
kiamas paslaugas, pasiūlymus, renginius, aktua-
lius įvykius Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose. 

Ankstesnioji redakcinė kolegija atsisveikina,
dėkodama savo ištikimiems skaitytojams ir kvie-
čia toliau skaityti tinklaraštį: 

,,Tikime, kad atsinaujinusius „Vakarų vė-
jus” atsiversite dar dažniau ir patys būsite tokio,
visą Vakarų pakrantę vienijančio, tinklalapio
ambasadoriais – dalinsitės čia rastomis naujie-
nomis apie mūsų bendruomenės narius, šventes,
įvykius, mums aktualiais klausimais pasisakiu-
sių ekspertų nuomonėmis”. 

,,Draugo” inf. 

Rotariečių
dovana knygų
mylėtojams

Čikagos lietuvių Rotary klubo narių grupė, įkūrusi knygų namelius Lemonte  prie PLC. Sandros Scedrina nuotraukos

Štai taip buvo statomi nameliai ir juose ,,apgyvendinamos” knygos.

Susitikimai su prof. Tomu Venclova
New Yorke ir Čikagoje
LR generalinis konsulatas New Yorke kviečia į pirmąsias Lit-
vakų dienas New Yorke:
Rugsėjo 4 d., trečiadienį, 7 val. v. Hunter College – prof. Tomo
Venclovos paskaita ir diskusija ,,The Holocaust and Lithuania To-
day”.  Registracija: 
https://www.reechunter.com/current-events.html#Venclova

Rugsėjo 5 d., ketvirtadienį, 7 val. v. YIVO Institute for Jewish
Research  – diskusija ,,The Challenges of Multiculturalism in Con-
temporary Lithuania”. Diskusijoje taip pat dalyvaus LR kultūros
ministras Mindaugas Kvietkauskas, YIVO Institute for Jewish Re-
search direktorius Jonathan Brent, Millersville universiteto
prof. emeritas Saulius Sužiedelis ir International Jewish Affairs
of the American Jewish Committee direktorius rabinas Andrew
Baker. 
Registracija: https://www.yivo.org/LitvakDays2019

Rugsėjo 10 d., antradienį, LR generalinis konsulatas Čikago-
je kviečia į susitikimą su lietuvių rašytoju, poetu Tomu Venc-
lova į diskusiją ,,Narratives of Pluralism in Lithuania’s Past and
Present”.
Renginys vyks University of Illinois at Chicago – East Campus,
Student Center East, 750 S. Halsted, Room SCE 302. Diskusijo-
je dalyvaus LR Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, YIVO
Institute for Jewish Research direktorius Jonathan Brent ir Lie-
tuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Ren-
ginys nemokamas, bet prašome registruotis adresu: Gabrie-
le.Pauryte@urm.lt

Visi renginiai vyks anglų kalba.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tai vyriausiojo  redaktoriaus Vytauto
Raškausko žodžiai pristantant šį – va-
sarinį – numerį. Tikrai šiame numeryje

yra daug ir įvairios medžiagos apie mūsų pa-
saulį. Viršelio istorija prasideda šešiolik-
metės aktyvistės Gretos Thunberg iš Šve-
dijos pastangomis rūpintis klimato kaita.
Katalikiškumo skyrelyje pristatomas len-
kas kunigas Piotras Strocenas, kuris ne-
norėtų niekur kitur gyventi, tik Lietuvo-
je. Romualdas Kriaučiūnas aptaria Po-
piežiaus laišką jaunimui ir Dievo tautai.

Su Šeimyniškumo etikete Martynas
Darškus paberia visą krūvą minčių
apie vaikų auginimą. Julija Brauku-
lienė aiškina įvairialypę mobiliųjų te-
lefonų, socialinių tinklų ir interneto įta-

ką mūsų gyvenime. Inteligentiškumo skyrelyje
Karolina Sadauskaitė dalijasi penkiomis mintimis apie Vilnių ir jo at-

mintį. Per devynis puslapius mokslininkė Eglė Petrauskienė kelia klausimą –
ar galime susitarti dėl sveikesnės Lietuvos?

Čikagietis Gilius Aleksa Tautiškumo vardan per šešis puslapius labai ap-
galvotai ir išsamiai atsako į klausimą: koks yra Čikagos moksleivis ateitinin-
kas? Toliau verčiamas istorijos puslapis, kur pristatomas Nepriklausomybės
kovų savanorio Kazio Vaišvilos gyvenimo portretas. Kaip rašė Vincas Kudirka,

Po vasaros atokvėpio

…prasideda nauji

veiklos metai!

,,Ateitis” – 2019 m. nr. 6
Pasaulis jūsų rankose

Lietuvos ateitininkai sendraugiai dalyvavo Baltijos kelio 30-mečio iškilmėse rugpjūčio
23 d. Priekyje Inesa ir Vaidotas Čaikauskai, toliau – Ateitininkų Federacijos pirmininkas
Justinas Juknys.  Nuotrauka: Facebook Ateitininkai sendraugiai 

iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia. 
Vytautas Kukulskis po Visuomeniškumo rubrika svarsto grėsmes žodžio

laisvei. Psichologė Ieva Sakalauskaitė dalijasi patirtimi su jaunais žmonėmis,
teigdama, kad individualizmas su kiekviena karta auga vis labiau. Kūrybos ker-
telėje prisimenamas poetas ir prozininkas Rimantas Urbonas. Šio turiningo nu-
merio užsklandai šeimos ir saviugdos centro „Bendrakeleiviai” Giedrė Pūrie-
nė teigia, kad nėra tikėjimo be turinio. 

Dar pastabėlė dėl istorinio tikslumo. Ant kiekvieno žurnalo viršelio rašo-
ma, kad LEIDŽIA ATEITININKŲ FEDERACIJA NUO 1911 METŲ. Taip, žurnalas
leidžiamas nuo tada, bet Ateitininkų federacija buvo įsteigta daug vėliau – 1927
metais.

Aldona Lingertaitienė, Dana Vainauskienė ir Rima Girniuvienė davė Ateitininko įžodį JAV
Rytinio pakraščio ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitės metu.  Savaitės ren-
giniai  įvyko Tėvų Pranciškonų sodyboje, Kennebunkport, Maine, rugpjūčio 3-9 d. 

Vyto Sužiedėlio nuotr.

Naujų mokslo metų pirmieji susirinkimai 
Visas jaunimas kviečiamas dalyvauti 

Laukiami nauji nariai

Čikagos jaunieji ateitininkai rinksis rugsėjo 8 d. Ateitininkų namuo-
se po 9 val. r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Per pir-
mą susirinkimą bus registruojami mokyklinio amžiaus vaikai į Čikagos
Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopą. Laukiami nauji nariai,
naujos šeimos. Daugiau žinių suteiks kuopos globėja Elenutė Tijūnėly-
tė Harris el. paštu  jascikaga@ateitis.org

Čikagos moksleiviai ateitininkai rinksis rugsėjo 14 d. Ateitininkų na-
muose, Lemonte. Kviečiami visi gimnazistai, nauji nariai. Susirinkimo
laikas bus praneštas vėliau. Daugiau žinių suteiks: kuopos globėjas My-
kolas Daugirdas el. paštu mdaugirdas1@gmail.com.

Ateitininkų namų knygų klubas
veiks rytais ir vakarais

Ateitininkų namų knygų klubo nariai rinksis spalio 2 d. d., trečiadienį,
10 val. r. Bus aptariama knyga: ,,Šiluva”. Tą pačią dieną, spalio 2 d. 7 val.
v.  knygų klubo vakarinė grupė aptars knygą ,,The Art of  Hearing Heart-
beats”, autorius Jan-Phillip Sendker. Knygų aptarimai vyksta lietuvių kal-
ba. Visi kviečiami dalyvauti. Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood
Drive Lemont, IL.  Informacija: dainequinn@gmail.com

Šiluvos atlaidai Čikagoje
Visi ateitininkų vienetai kviečiami dalyvauti su vėliavomis Šiluvos at-
laidų procesijoje rugsėjo 8 d.  Marquette Parko Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje (6812 S. Washtenaw Avenue, Chicago). Procesijos daly-
viai renkasi 10:45 val. r. prie klebonijos.

Ateitininkų namų
40 m. jubiliejus

2019 m. rugsėjo 7 d.
Pabendravimas 6 val. v. • Vakarienė 7 val. v.

Ateitininkų namų sode
1380 Castlewood Dr, Lemont, IL

Registruokitės skambindami Dainai Siliūnienei  (630) 852-3204 arba
rašydami Lidijai Polikaitienei  el. paštu: lidpolikaitis@mac.com

Sveikiname priesaiką davusias ateitininkes!
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Atkelta iš 1 psl.

O Washingtono Kristijono Done lai-
čio lituanistinės mokyklos Sutvir ti-
nimo sakramento klasės mokiniai,
mokykloje lankę tikybos pamokas ir
talkinę mons. Makrickui aukojant šv.
Mišias, jo dėka turėjo galimybės susi-
tikti su Popiežiumi Pranciškumi, kai
2015 m. jis lankėsi JAV. Enija  Davi -
donytė netgi turėjo galimybę pasida ryti
asmenukę su popiežium ir išgar sėti vi-
same pasaulyje, nes po to buvo kvie-
čiama kalbėti įvairiose televizi jos lai-
dose ne tik JAV, bet ir Lietuvoje (beje,
vėliau ji dalyvavo ekspedicijoje „Misija
Sibiras”). Asmenukę su P o piežium
turi ir Aistė Orentas. Tos die nos Was-
hingtono lietuviukai ne pa mirš visą
gyvenimą.

Koks yra kunigas Rolandas Mak-
 rickas? Amerikos lietuviai plačiau
apie jį galėjo sužinoti iš nuoširdaus in-
 terviu, kuris buvo skelbtas „Drau ge”
2017 m. sausio mėn., o jo autorius buvo
tuometinis 10 klasės mokslei vis Tomas
Sujeta. Štai kaip Mon sinjoras atsakė į
jaunojo žurnalisto klausimą „Ar turi-
te viltį, gal svajonę, kad tapsite vys-
kupu?”: 

„Mano svajonės ir viltys tikrai
nė ra apie vyskupystę. Ir tuojau pa aiš-
kinsiu kodėl. Aspiracija būti kuo aukš-
tesniu vadovu visai natūrali bet ko kio-
je pasaulietinėje organizacijoje ar vers-
le, kur taip vadinamas kopimas karje-
ros laiptais yra įprastas ir natūralus da-
lykas. Bažnyčioje taip nėra ar bent
jau taip neturėtų būti. Kiekvieno ku-
nigo gyvenimas yra tar nystė Dievui ir
žmonėms, todėl Baž nyčios vyresnieji
paskiria kunigus vie nai ar kitai tar-
nystei pagal rei ka lingas savybes ar
sugebėjimus. Mano didžioji svajonė
ir noras yra tinkamai atlikti patikėtas
kunigo pareigas, kurias man paveda
Bažnyčia ir ku rias matau reikalinga at-
likti pagal sa vo pašaukimą ir tikinčiųjų
poreikius. Kiekvieną kartą, kai gaunu
naują paskyrimą, negalvoju, kur jis
bus ar koks jis bus, bet galvoju, ką nau-
jo reikės išmokti ir kaip pasi ruoš ti, kad
galėčiau tinkamai atlikti savo pareigas
bei būti naudingu žmonėms. Vidinį
džiaugsmą, pasitenkinimą ir net gy-
venimo laimę atneša ne užimamų pos-
tų svarba, bet buvimas ten, kur skirta
ir pasišventimas mylimam darbui”.

Lietuvių dvasininkų paskyrimas į
aukštas pareigas Vatikano valstybės
sekretoriate – didelė garbė Lietuvai, –
sako Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas arkivyskupas Gintaras
Grušas. „Turime du lietuvius tarny-
boje, abu dirba valstybės sekretoria te.
Tai yra ir garbė mūsų tautai, kad tu-
rime tuos žmones ten, bet, manau,
kad ir nauda visuotinei Bažnyčiai,
nes abu yra šaunūs kunigai ir labai
kompetentingi savo srityse”, – žurna-
listams sakė arkivyskupas.

Kaip rašoma BNS informacijoje,
šis postas yra itin svarbus, nes sekre-

toriatas kuruoja Šventojo Sosto eko no-
minę ir administracinę politiką, tvar-
ko Vatikano iždą. Tai pirmas kartas,
kai administracijos direktoriumi pa-
skirtas ne italas. Prieš tai R. Mak-
 rickas buvo apaštalinės nunciatūros
vadovas Gabone ir patarėjas Konge.
Anksčiau, kaip minėta, dirbo nuncia-
 tūroje Washingtone, taip pat Skok hol-
 me bei Tbilisyje. Naująsias pareigas
pradėjo eiti rugpjūčio 10 dieną. Šven-
 tojo Sosto valstybės sekretoriate taip
pat dirba lietuvis dvasininkas – mons.
Visvaldas Kulbokas. Bažnyčios istori-
kų teigimu, R. Makricko pareigos ga-
lėtų būti prilygintos pasaulieti nėms
prezidentūros kanclerio parei goms.
Aukštesnes pareigas Vatikane yra ėjęs
kardinolas Audrys Juozas Bačkis – jis
buvo Bažnyčios Viešųjų užsienio rei-
kalų tarybos vicesekretorius. Tai pri-
lygintina pasaulietinėms vicepremje-
ro pareigoms.

Mons. R. Makrickas yra biržietis
(g. 1972 m.), augo religingoje šeimoje,
nuo 9-erių metų patarnavo savo gim-
tojoje bažnyčioje (o tai buvo dar sovie -
tinės okupacijos metai, kuomet savo
krikščionišką gyvenimą reikėjo slėpti),
ir tai jį paskatino toliau gilintis į tikė-
jimo tiesas. Seminarijos studijas jis
pradėjo Kauno kunigų seminarijoje
1990 m., kuomet jau buvo galima lais-
vai stoti į seminariją be jokių valdžios
varžymų ir apribojimų. Po pirmųjų
metų su keturiolika kitų seminaristų
jis buvo pasiųstas studijuoti į Romą,
kur studijavo filosofiją ir teologiją. Po
kunigystės šventimų 1996 m. ir pen-
kerių darbo metų Vil niuje kunigas
grįžo į Romą baigti Baž nyčios istorijos,
bažnytinės teisės bei bažnytinės dip-

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

Šv. Sosto pareigūnas pasiilgsta lietuviškos duonos 

Adelė Bubnytė, Cumberland miestelyje Rhode Island gyvenančių dr.
Edvardo ir Dalios Bubnių duktė, birželio mėnesį baigė The Rockefeller uni-
versitetą New Yorke, įgydama biomedicinos mokslų daktarės laipsnį (Ph.D). 

Adelė baigė Cumberland vidurinę mokyklą 2010 metais, būdama tre-
čia pagal pažangumą. Besimokydama vidurinėje, ji kartu lankė ir Bosto-
no lituanistinę mokyklą, kurią taip pat baigė aukščiausiais pažymiais. 

Adelė aktyviai dalyvavo Naujosios Anglijos lietuvių skautų veikloje, šoko
Bostono tautinių šokių grupėje „Sambūris”, su kuria pasirodė 2012 m. Šo-
kių šventėje.  

2014 m. Adelė baigė Wesleyan universitetą Connecticut valstijoje su
aukščiausiais Phi Beta Kappa ir „High Honors” bakalauro laipsnio pažy-
mėjimais dviejose – biochemijos ir neurologinių mokslų – srityse. Straips-
nis apie tuo metu jos atliekamus mokslinius tyrinėjimus buvo išspausdintas
„Journal of Biological Chemistry” žurnale.  

Šį rudenį dr. Bubnytė pradeda savo podoktorantūrą MIT Picower Ins-
titute Tsai laboratorijoje Cambridge miestelyje šalia Bostono. Ši laboratorija
tyrinėja Alzheimerio ir kitas neurologines ligas. Adelės tėvai linki jai daug
laimės ir sėkmės karjeroje.

Adelė, Edvardas ir Dalia Bubniai Šeimos albumo nuotr.

Linkime tolimesnės sėkmės!

lomatijos mokslų. Pamėgęs istoriją
daug laiko praleido prie senųjų rank-
raščių Vatikano slap tajame archyve,
kur rinko medžia gą ir apie Lietuvos
valstybės atsikū rimą po pirmojo
pasaulinio karo 1918 m. 

„Bažnyčioje per ilgą jos istoriją
yra įvykę tiek daug ir jos sukaupta
ilgametė patirtis mane visada žavė-
jo ir iki šiol tebežavi. Meilė istorijai
man padėjo dar stipriau pamilti
Baž nyčią ir tarnystę jai, – minėtame
po kalbyje sakė mons. R. Makric-
kas. – Daugeliu ir savo asmeninio gy-
venimo atvejų patyriau, kaip Dievas
ma ne vedė ir globojo per gerus žmo-
nes, patarimus, pavyzdžius ir įkvė-
pimą”.

Šis dvasingas ir lietuvių myli-
mas kunigas sako – kur bebūtų, jį vi-
sada traukia gimtoji šalis, nes „tai
svarbi mūsų gyvenimo ir tapaty-
bės dalis, kurios niekas negali pa-
keisti”. Jis didžiąją dalį savo atos-
togų praleidžia Lietuvoje, nors sten-
giasi pažinti ir kitas šalis. Ir visada
pasiilgsta lie tuviškos duonos.

„Draugo” inf.

REmKImE DRAugO fOnDą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Pri-
siminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Mons. Rolandas Mak rickas su Tomu Sujeta ir Vaidu Valiu Washingtone 2017 m.
Irenos Sujeta nuotr.
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INGA SADAUNIKAITĖ-
KOZHEVNIKOV

Kasmetinės „Hood To Coast Re lay” yra
naktinės ilgų estafečių varžybos, vyks-
tančios Oregono valstijoje kiekvienų
metų rugpjūčio pabaigoje, tradiciškai
penktadienį ir šeštadienį prieš Darbo
dienos savaitgalį. Tai yra didžiausia
bėgimo ir ėjimo estafetė pa saulyje
(joje yra 12 600 „Hood to Coast” esta-
fečių, iš viso 18 000 dalyvių, įskaitant
„Portland To Coast” estafeti nį ėjimą ir
„High School Challenge Relay”).

„Hood To Coast”, 199 mylių, es-
ta fetinis bėgimas, sausa-
kimša mikro autobusų,

žvaigždėmis apšviestų ke lių, pašėlusių
kostiumų, triukšmingos muzikos, emo-
cingų bėgikų... su sirinkusių žiūrovų
palaikymai, aplo dismentai ir paplūdi-

mio vakarėliai, – ši tikrai unikali ir ne-
pamirštama pa tirtis suviliojo lietu-
vius iš Oregono, Ingos Sadaunikaitės-
Kozhevnikov prieš šešerius metus su-
kurto bėgimo klubo „Lituanica” ko-
mandą. Šis darbas būtų neįmanomas
vienai, todėl Giedrė Babarskienė vi-
sada pasiruo šu si ne tik apsiauti bėgi-
mo batelius, bet ir pagelbėti. Kruopš -
čiai ir atsa kin gai apskaičiuoti bei su-
derinti bė gimo laiko planai yra gyvy-
biškai rei kalingi, nes juos seka bėgikai,
norėda mi išlaikyti nenutrūkstamą
srau tą. Kiekvieną komandą sudaro 12
bėgikų ir 3 savanoriai, kurie dažnai yra
pamirštami ir nepaminimi kaip ko-
mandos dalis, bet mes puikiai žino me,
kad jie yra komandos inkaras. Be jų
daug kas būtų neįmanoma ir ne pada-
roma. Jie dažniausiai yra nema tomi,
bet mes žinome, kad jie visada bus ša-
lia. Žemai lenkiame galvas prieš sava-
norius Jenelle Birnbaum, Agnę Ba-

Trys Baltijos šalys ir visame pa sau lyje gyvenantys lietuviai
šventė Bal tijos kelio 30-metį. Daugiau nei mi lijoną žmonių
subūręs Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino pasaulyje ta -

po nesmurtinio pasipriešinimo simbo liu. Susikibusių rankomis žmo-
nių gran dinė išreiškė vieningumą siekti laisvės Lietuvai, Latvijai,
Estijai. Ant radienio ir ketvirtadienio laidose dalijomės įspūdžiais
apie Baltijos kelio minėjimą Lietuvoje, Washingtone, Či ka goje, In-
dianapolyje, Los Angeles, šiandien džiaugiamės įdomiais rengi niais
kituose lietuvių telkiniuose.

Baltijos kelią pagerbė 
estafetiniu bėgimu

Iš k.: Giedrė Babarskienė, Vytautas Pukis, Kirill Perian, Mindaugas Paulikas, Rytis Umbrasas,
Vilmantas Babarskas.

Stovi (iš k.): Vytautas Pukis, Rytis Umbrasas, Benas Klastaitis, Vilmantas Babarskas, Virgilija
ir Martin Tali, Giedrė Babarskienė, Vaidotas Žievys; tupi Andrey Kozhevnikov, Kirill Perian.

Pradžia – Mt. Hood, Oregone (iš k.): Vytautas Pukis, Rytis Umbrasas, Giedrė Babarskienė,
Kirill Perian, Mindaugas Paulikas, Vilmantas Babarskas.

Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov ir Andrey Kozhevnikov. Vytautas Pukis estafetę perduoda Vaidui Žieviui.Atbėga Giedrė Babarskienė.

Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov perduoda estafetę Giedrei Babarskienei.
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NOMEDA VUCIANIENĖ

Sekmadienį, rugpjūčio 25 d., Roc ke feller
parko Clevelando kultūrinių darželių alė-
joje vyko 40-ies pasaulio tautybių eisena.
„Parade of Flags” su būrė šimtus žmonių,
siekusių pristatyti savo šalį ir išreikšti soli-
darumą vienybei, stiprybei, draugystei.
Šven tė buvo pavadinta „One World Day”.
Paminėdama Baltijos šalių istorinį įvykį, Kul-
tūrinių darželių federacija įteikė dovaną
Clevelando lietuviams, latviams ir estams. 

Iškilmingą eiseną atidarė pirmieji Baltijos
šalių Bendruomenių atstovai, nešini vals-
tybių vėliavomis. Plakatas „Baltijos keliui

30” paryškino šį istorinį įvykį. Pražygiavus
visą alėją eisena sustojo prie organizato rių tri-
būnos. Susirinkusiuosius pa sveikino 19 tele-
vizijos kanalo prane šėjas Chris Tanaka. Į
šventės daly vius kreipėsi Lietuvos garbės ge-
nera linė konsulė Ingrida Bublienė. Ji su pažin-
dino su Baltijos kelio istorija ir jo istorine
reikšme bei skambant me lodijai „Bunda jau
Baltija” paprašė susikibti rankomis ir prisi-
minti įvykį, simbolizuojantį laisvę, vienybę,
brolybę. Tribūnoje taip pat stovėjo Estijos
garbės konsulė Mary Nippert ir buvusi Kul-
tūrinių darželių federacijos pirmininkė Shei-
la Crawford.

Virtinė, sudaryta iš įvairių tautybių žmo-
nių, nusitęsė mylias. Toks įvai rių tautų Bal-
tijos kelio paminėjimas turbūt buvo vienintelis
visoje Ame rikoje. Šventėje taip pat dalyvavo
Clevelando miesto meras Frank Jack son ir
daug kitų pareigūnų. Įvykis buvo transliuo-
jamas per Clevelando 19 ir 5 televizijos kana-
lus.

Prieš 30 metų trys mažos Baltijos šalys pa-
rodė pasauliui, koks didelis ir stiprus buvo tau-
tų laisvės siekis. Šią gražią sekmadienio po-
pietę Cle ve lande trijų šalių – Lietuvos, Lat vi-
 jos, Estijos – bendruomenės ir vėl pa rodė pa-
saulio tautoms, jog žmonių, susikibusių ran-
komis, grandinė – tai JĖGA. Jėga, kuri, sau-
gant pasaulio ramybę, visus mus daro stip-
resnius, ryžtingesnius.

barskaitę ir Zach Dickinson. Jie iš
tikrųjų yra „Lituanica” komandos sėk-
mės priežastis.

Komanda – grupė žmonių, dir ban-
 ti darniai, siekianti bendro tikslo, ku-
rianti teigiamą atmosferą, kai vie nas
kitą palaiko, sujungia savo stip riąsias
puses, kad sustiprintų komandos re-
zultatus. Nesvarbu, kas bėga – ar „Li-
tuanica” komandos veteranai, tokie
kaip Vilmantas Babarskas, ar naujokas
Vytautas Pukis, ar Min dau gas Paulikas
– komandos gyvsidab ris. Visi įneša
kažką ypatinga ir vie ni ja grupę taip,

kaip prieš 30 metų Baltijos šalių žmo-
nės sujungė rankas į vieningą grandi-
nę ir parodė pa sau liui savo vienybę ir
laisvės siekį. 

Trečius metus iš eilės „Lituani ca”
komandą finansiškai rėmė viena nuo-
stabiausių organizacijų – Lietu vių
Fondas. Fondas pirmumą teikia nau-
 jiems, pažangiems, taip pat ilga lai kes

tradicijas turintiems ir vykdomiems
projektams išeivijoje. Taip pat negali-
me pamiršti „Bandi Foods” ne vien dėl
to, kad smaguriavome jų fantastiškais
ledais, bet ir todėl, kad jų dėka „Li-
tuanica” bėgikai 28 valandas praleido
patogiuose mikroautobusuose, kur ga-
lėjo ištiesti nuo bėgimo išvargintas
kojas.

Šių metų bėgimą Oregono lietuvių
komanda „Lituanica” skyrė Baltijos ke-
lio 30-mečiui.

Atbėga Vytautas Pukis.

Seaside, Oregone, atbėga Inga Sadaunikaitė-
Kozhevnikov. Rengėjų nuotraukos

Baltijos kelio jubiliejus Clevelande

Tarp žygiuojančių parade – lietuviai. Aleksandros Kudukis nuotr.

Susikibusių rankomis grandinė. Miles Andonov nuotr.

Baltijos šalių atstovai su vėliavomis. Aleksandros Kudukis nuotr.

Šventės tribūnoje susikibę rankomis: 19 televizijos kanalo pranešėjas Chris Ta-
naka, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Estijos garbės konsulė Mary
Nippert ir buvusi Kultūrinių darželių federacijos pirmininkė Sheila Crawford.

Šventės plakatą laiko Jonas Muliolis ir Lietuvių kultūrinių darželių pirmininkas Au-
gis Dicevičius. Miles Andonov nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV leido Lietuvai įsigyti šarvuotus visureigius
Washingtonas/Vilnius (KAM

inf.) – Washingtonas patvirtino, kad
leidžia Lietuvai įsigyti JAV gaminamų
šarvuotų visureigių.

Pentagono pranešime rašoma,
kad Lietuvai bus parduodama 500 vi-
sureigių, tačiau lietuviai planuoja
pirkti 200 transporto priemonių. Su-
tartį dėl technikos įsigijimo planuo-
jama pasirašyti iki šių metų pabaigos.

Washingtonas teigia, kad sandorio
vertė sieks 170,8 mln. dolerių (154

Prokurorai netirs atminimo lentos nuėmimo
Vilnius (ELTA) – Išnagrinėjusi

Seimo narių Audronio Ažubalio ir Lau-
ryno Kasčiūno, Lietuvos kariuomenės
kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos
žmogaus teisių gynimo asociacijos,
kitų asmenų pareiškimus dėl karinin-
ko Jono Noreikos-Generolo Vėtros at-
minimo lentos galimai neteisėto nu-
ėmimo nuo Mokslo akademijos Vrub-
levskių bibliotekos pastato sienos ir ga-
limai neteisėto K. Škirpos alėjos per-
vadinimo, Vilniaus apygardos proku-
ratūra priėmė nutarimą atsisakyti tai-
kyti viešojo intereso gynimo priemones. 

Pareiškimų nagrinėjimo metu nu-

statyta, kad atminimo memorialinių
lentų nuėmimo procedūra teisės ak-
tuose nėra reglamentuota, kadangi ga-
liojantys teisės aktai nenumato jokių
specialiųjų reikalavimų memoriali-
nių atminimo lentų demontavimui.
Nesant specialiojo teisinio reguliavimo,
atitinkamai negali būti konstatuojamas
ir jo pažeidimas. Taip pat nustatyta,
kad Vilniaus miesto savivaldybė yra
Jono Noreikos-Generolo Vėtros atmi-
nimo lentos savininkė, tačiau savival-
dybių turto valdymą, naudojimą, dis-
ponavimą juo reglamentuojančių teisės
aktų pažeidimų taip pat neįžvelgta.

Vilniuje atsiras skulptūra dainininkui L. Cohen
Vilnius (BNS) – Vil-

niuje iškils  skulptūra lit-
vakų kilmės dainininkui,
rašytojui Leonard Cohen.

Skulptūrą prieš kelis
metus mirusiam Kanados
dainininkui sukūrė taip
pat pernai miręs skulpto-
rius Romualdas Kvintas.

Iniciatyvos įamžinti šį
muziką Vilniuje ėmėsi nor-
vegas John Afseth su su-
tuoktine Aušrine Baronai-
te.

Skulptūra iškils sosti-
nės senamiestyje, Šv. My-
kolo gatvėje,  restora-
no „Gabi” kieme.

Savivaldybė užsiminė,
kad minima vieta skulp-
tūrai gali būti laikina, o savivaldybė
ieško nuolatinės.

Vilniaus meras Remigijus Šima-
šius teigė, kad L. Cohen šeimos istori-

ja glaudžiai susijusi su
Lietuva, nes tarpukaryje
jo motina „su sudžiūvu-
siu obuoliu šiaip taip iš-
sprūdo iš Lietuvos”.

1934-aisiais Mont-
realyje gimęs litvakų šak-
nų turintis L. Cohen
mirė 2016-ųjų lapkri-
tį. Baigęs literatūros stu-
dijas ir karjerą praėjusio
amžiaus 6-ajame dešimt-
metyje pradėjęs kaip ra-
šytojas, daugiausiai kū-
ręs poeziją, vėliau išgar-
sėjo visame pasaulyje dėl
savo autorinių dainų, ži-
nomiausios jų – „Suzan-
ne”, „Hallelujah” ir kitos.

Vilniuje prieš dau-
giau nei du dešimtmečius atidengta
skulptūra kitai muzikos legendai –
Frank Zappa, prieš kelerius metus – ir
„The Beatles” nariui John Lennon.

JAV stengsis, kad Rusija grįžtų į G7
Washingtonas (BNS) – JAV ad-

ministracija dės pastangas, kad Rusi-
ja grįžtų į Didįjį septynetą (G-7), pa-
reiškė valstybės sekretorius  Mike
Pompeo.

Anksčiau JAV prezidentas Do-
nald Trump pareiškė, kad galėtų pa-
kviesti Rusiją svečio teisėmis daly-
vauti kitame G-7 viršūnių susitikime,
vyksiančiame Jungtinėse Valstijose.
Tuo pat metu D. Trump neatmetė,
kad Rusijos vadovas Vladimiras Pu-
tinas gali atmesti kvietimą. 

Anot D. Trump, tiek Rusijai, tiek
visam pasauliui būtų naudinga, jei Ru-
sija vėl taptų visateise išsivysčiusių ša-
lių klubo nare ir kad būtų atkurtas Di-
džiojo aštuoneti (G-8) formatas.

Reaguodamas į D. Trump iškeltą
idėją Prancūzijos prezidentas Emma-
nuel Macron pareiškė, kad Rusijai
bus galima suteikti galimybę sugrįžti

M. Esper aptars Rusijos atgrasymo priemones
Washingtonas (BNS) – JAV gyny-

bos sekretorius Mark Esper paskelbė,
jog ateinančią savaitę vyks į Europą ap-
tarti su Rusija susijusių problemų.   

Šis vizitas rengiamas anksčiau šį
mėnesį baigus galioti Vidutinio nuo-
tolio branduolinių pajėgų (INF) su-
tarčiai, draudusiai Washingtonui ir

Maskvai turėti nuo žemės paleidžiamų
balistinių ir sparnuotųjų branduolinių
ir nebranduolinių raketų, galinčių
nuskrieti 500–5 500 kilometrų.

JAV pasitraukus iš šios sutarties
M. Esper pareiškė, kad dabar Was-
hingtonas galės intensyvinti darbą dėl
antžeminių nebranduolinių raketų.

D. Trump leis kirsti miškus Aliaskoje
Washingto-

nas (ELTA) – Tuo
metu, kai liepsno-
jantys Amazonės
miškai kelia neri-
mą visam pasau-
liui, JAV prezi-
dentas Donald
Trump svarsto
leisti kirsti drėg-
nuosius miškus
Aliaskoje. D.
Trump savo žemės
ūkio sekretoriui
Sonny Perdue nu-
rodė atšaukti miš-
kininkystės ribo-
jimus Tongass nacionaliniame miške.

Gali būti, kad didelėje dalyje gam-
tos rojaus bus vykdomi energetikos ir
kalnakasybos projektai. D. Trump nu-
rodymą S. Perdue perdavė po to, kai
Tongass teritorijos klausimą aptarė su
valstijos gubernatoriumi Mike Dun-
leavy.

67 500 kvadratinių kilometrų dy-
džio Tongass nacionalinis miškas yra
didžiausias šalies nacionalinis par-
kas. Jis, „The Washington Post” duo-
menimis, sudaro daugiau kaip pusę pa-
saulio drėgnųjų vidutinių platumų

mln. eurų). Anksčiau Lietuva nurodė,
kad pirkimui ketina skirti 142 mln.
eurų.

Tai antras pagal dydį įsigijimas
Lietuvos kariuomenės istorijoje po
šarvuočių „Boxer”. Šarvuotieji visu-
reigiai bus skirti įvairiems kariuo-
menės vienetams. 

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje
naudojami HMMWV ir Toyota „Land
Cruiser 200” šarvuotieji visureigiai.

Bėgimo švilpukas suvienys vaikus
Vilnius („Gelbėkit vaikus” inf.) –

Jau šeštąjį rudenį iš eilės šimtuose Lie-
tuvos mokyklų dešimtys tūkstančių
moksleivių bėgs tam, kad pasaulį pa-
darytų geresne vieta gyventi.

Šiais metais organizacija „Gelbė-
kit vaikus” kviečia Lietuvos mokyklas
vėl susiburti kilniam tikslui ir daly-
vauti Solidarumo bėgime 2019.

Per penkerius Solidarumo bėgimo
metus surinkta parama padėjo tūks-
tančiams Lietuvos vaikų 47 organiza-
cijos „Gelbėkit vaikus”  vaikų dienos
centruose visoje Lietuvoje bei sukūrė
daug pozityvių pokyčių ir už Lietuvos

ribų.  Zambijos Chikabuke miestelio
bendruomenė džiaugiasi įrengtu me-
dicinos punktu, Mikutos kaimo mo-
kyklos vaikai – mokykliniais reikme-
nimis, o Rusijos okupuotose Luhansko
ir Donecko srityse gyvenantys Ukrai-
nos vaikai saugiai žaidžia jiems įreng-
tose žaidimų aikštelėse.

Šių metų bėgimo metu surinktos
lėšos bus skirtos organizacijos „Gel-
bėkit vaikus” vaikų dienos centrus
Lietuvoje lankančių vaikų gerovei už-
tikrinti bei padėti Rusijos okupuoto-
se Ukrainos teritorijose gyvenantiems
vaikams su negalia.

Premjerui S. Skverneliui diagnozuotas kraujo vėžys
Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-

lius Skvernelis pranešė, kad jam diag-
nozuota limfoma – kraujo vėžys.

„Diagnozė yra patvirtinta – yra
limfoma. Pirminė stadija. Nėra išpli-
tusi, yra taikomas gydymas. Imunote-
rapija ir chemoterapija. Pirmą ciklą aš
praėjau. Šiandien jaučiuosi puikiai. Du
mėnesiai, rugsėjis-spalis, ciklai turi

būti pabaigti. Ir gydytojai tikisi pilno
pasveikimo”, – sakė S. Skvernelis.

S. Skvernelis ir toliau eina prem-
jero pareigas, reikalui esant jį pava-
duos energetikos ministras Žygiman-
tas Vaičiūnas.

Šiuo laikotarpiu premjeras turėtų
dirbti kasdienį darbą, o nedarbingumu
naudosis tik esant poreikiui.

į G-7 tik tada, kai bus išspręsta Ukrai-
nos krizė. Visgi jis pridūrė, kad viršū-
nių susitikimo šeimininkė turi teisę pa-
kviesti į jį svečių, įskaitant šiai grupei
nepriklausančių valstybių lyderius.   

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
savo ruožtu pareiškė, jog pirmiausia
turi būti užtikrintas vadinamųjų Mins-
ko susitarimų įgyvendinimas.  

Rusija prie galingųjų valstybių
klubo prisijungė 1997-aisiais, tačiau po
2014 metais įvykdytos Ukrainai pri-
klausančio Krymo aneksijos buvo iš jo
pašalinta.

Rusijos vadovas V. Putinas taip pat
kaltinamas stovįs už virtinės Krem-
liaus kritikų nužudymų Didžiojoje
Britanijoje bei kitur Europoje, taip
pat dėl bandymo paveikti 2016 metų
JAV prezidento rinkimus, kuriuose
D. Trump netikėtai iškovojo pergalę.

Karalienė leido suspenduoti parlamento darbą
Londonas (ELTA, „Draugo” inf.) –

Didžiosios Britanijos karalienė Eliza-
beth II oficialiai pritarė pasiūlymui lai-
kinai – nuo rugsėjo 9–12 d. d. iki spalio
14 d. – suspenduoti parlamento darbą. 

Suspenduoti Bendruomenių
Rūmų darbą pasiūlė Jungtinės Kara-
lystės premjeras Boris Johnson. 

Parlamento darbo sustabdymas
padės premjerui realizuoti jo vidaus
politikos darbotvarkę. Parlamento
veiklos įšaldymas iki spalio 14 d., kai
iki „Brexit” termino bus likusios vos
dvi savaitės, reiškia, kad parlamenta-
rai vargu ar turės laiko priimti įsta-
tymus, kurie neleistų premjerui spalio

31 d. išvesti šalies iš Europos Sąjungos
(ES) be susitarimo.

Per kelias valandas daugiau kaip
milijonas žmonių pasirašė peticiją in-
ternete prieš Didžiosios Britanijos
premjero B. Johnson iniciatyvą su-
spenduoti parlamento darbą.

Suspenduodamas parlamento dar-
bą, B. Johnson sukėlė pasipiktinimo
bangą. Keliuose mietuose tūkstančiai
žmonių išėjo į gatves. Londone de-
monstrantai susirinko netoli parla-
mento ir B. Johnson rezidencijos Dow-
ning Street. Jie reikalavo nutraukti
„pučą” ir mojavo ES vėliavomis.

Vilniuje iškils skulptūra
dainininkui L. Cohen.  

Diena.lt nuotr.

D. Trump svarsto leisti kirsti drėgnuosius miškus Aliaskoje.  
Earth com nuotr. 

miškų. Ir šie miškai yra svarbūs kli-
mato apsaugai, nes iš atmosferos su-
geria anglies dioksidą.

Buvęs JAV prezidentas Bill Clin-
ton 2001 m. daugiau kaip pusėje Ton-
gass  nacionalinio miško uždraudė
tiesti kelius, o kartu ir komerciniams
tikslams kirsti medžius. Jau jo įpėdi-
nis George W. Bush norėjo ribojimus
naikinti, tačiau jį sustabdė teismas. Da-
bartinis gubernatorius M. Dunleavy ra-
gino D. Trump atšaukti ribojimus ties-
ti kelius ir kirsti medžius Tongass na-
cionaliniame miške.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Rugpjūčio 31 d. Kinijoje prasidėjo 2019-
ųjų pasaulio krepšinio čempio natas.
Jame mūsų šalies pasididžiavimas –
Lietuvos rinktinė – pateko į va dinamąją
„mirtininkų” grupę kartu su Senegalu,
Kanada ir Australija.

Besirengdami čempionatui tre ne-
 rio Dainiaus Adomaičio auklė-
tiniai iškovojo 6 pergales iš 9

galimų. Pakeliui į Kiniją lietuviai 70:78
pra laimėjo Ispanijai, 68:72 ir 91:95 –
serbams, 80:60 ir 87:46 įveikė suomius,
88:72 pranoko rusus, 86:57 sutriuškino
šeimininkus ir 91:56
vilčių nepaliko An-
golos krepšininkams.

Po šio pasiruoši-
mo ciklo Lietu vos
rinktinėje liko 12
krepšininkų, ku riais
treneris remsis pa-
saulio čempionate. Į
komandos sudėtį pa-
teko įžai dėjai: Lukas
Lekavičius ir Man-
tas Kalnietis; gynė-
jai: Marius Grigonis,
Renaldas Seibutis ir
Rokas Giedrai tis;
puolėjai: Edgaras
Ulanovas, Min daugas
Kuzminskas, Arnas
Butkevi čius ir Jonas
Mačiulis; sunkusis
puo lėjas Paulius Jan-
kūnas; vidurio puo lė-
jai: Jonas Valančiūnas ir Domantas Sa-
bonis.

Nacionalinės rinktinės amžiaus
vidurkis – 29 metai, ūgio – 200 cm.

Pasaulio čempionato reitingas

JAV, Serbija, Prancūzija, Graiki ja,
Kanada – visi šie vardai dažniausiai
minimi vardijant kandidatus lai mėti
pasaulio čempionatą. Tarptauti nė
krepšinio federacija FIBA sudarė pa-
saulio krepšinio čempionate dalyvau-
siančių rinktinių reitingą, kuriame
Lietuvos komandai skirta šeštoji vieta.
„Lietuvos rinktinė turi galimybių lai-
mėti ne tik grupės varžybas, bet sėk-
mingai pasirodyti antrame eta pe, ket-
virtfinalyje ir pakilti aukš čiau nei šeš-
ta vieta”, – rašo FIBA.

Stipriausia rinktine FIBA laiko
serbus, užėmusius JAV rinktinės vie-
 tą, kurią paliko būrys NBA garse nybi -
ų. Trečioje vietoje rikiuojasi ispa nai,
ketvirti prancūzai, o penktoje vie toje
žengia graikai.

Lietuvos rinktinės varžovai H gru-
pėje australai reitingų lentelėje yra 9-
oje, kanadiečiai 17-oje, o senegaliečiai
25-oje reitingo vietoje.

Tokijo olimpinės 
atrankos kriterijai

FIBA oficialiai paskelbė, kaip bus
dalijami kelialapiai į 2020-ųjų To kijo
olimpines žaidynes.

Kaip jau įprasta, Tokijo olimpi nių
žaidynių vyrų krepšinio turnyre var-
žysis 12 komandų. 1 bilietas į tur-
 nyrą jau yra įteiktas – jį šeimininkų
teisėmis gavo turnyro organizatorė Ja-

ponijos rinktinė.
Kinijoje prasidėjusiame 2019-ųjų

pasaulio krepšinio čempionate bus iš da-
linti dar 7 tiesioginiai kelialapiai. Po 2
kelialapius į Tokiją gaus aukščiausias
vietas čempionate užėmusios Europos
ir Amerikos šalių rinktinės, po 1 – Okea-
nijos, Afrikos ir Azijos šalių rinktinės. 

Likusios 4 rinktinės kelialapius į
Tokijo olimpines žaidynes iškovos per
papildomus olimpinės atrankos tur-
nyrus, kurie bus surengti jau 2020-ai-
siais. Bilietus į šiuos turnyrus gaus 16
žemesnes vietas pasaulio čempio nate
užėmusių rinktinių ir dar 8 rinktinės

(po 2 iš kiekvieno kontinento), kurios
turės geriausią FIBA reitin gą. Taigi, ke-
turiuose tuo pačiu me tu vyksiančiuose
olimpinės atrankos turnyruose varžy-
sis po 6 komandas, o kelialapius į Tokiją
laimės tik šių turnyrų čempionai. 

Kad iškovotų kelialapį į Tokiją
jau pasaulio čempionate Kinijoje, Lie-
 tuvos rinktinė turnyre turi būti viena
iš dviejų geriausių Europos ko mandų.
Jei to padaryti nepavyks, mūsiškiams
bus būtina patekti tarp kitų 16 ko-
mandų, kurios gaus kvie timus į olim-
pinius atrankos turny rus. Jei nepa-
vyktų patekti ir tarp šių 16-os koman-
dų, lietuvius turbūt išgelbėtų FIBA
reitingas, kuriame šiuo metu Lietuvos
rinktinė užima itin aukštą – 6-ąją vie-
tą. Tuomet, patekusi į olimpines at-
rankos varžybas, Lietu vos rinktinė tu-
rėtų tapti 6 komandų turnyro nugalė-
toja ir tik tuomet į sa vo kišenę įsidėtų
bilietą į Tokijo olimpines žaidynes.

Atkūrus Lietuvos valstybę Lietu-
 vos rinktinė dalyvavo visose olimpi nė-
se žaidynėse. 1992, 1996 ir 2000 m. lie-
tuviai iškovojo bronzą.

Lietuvos rinktinės tvarkaraštis

Lietuvos rinktinė visas trejas rung-
tynes grupės varžybose pradės anks-
tyvą rytmetį – 6:30 val. r. Čikagos laiku.
Pirmosios rungtynės rugsėjo 1 d., sek-
madienį, vyks su Senegalu; antrosios –
rugsėjo 3 d., antradienį, su Australija;
trečioji akistata su Kanados krepši-
ninkais bus rugsėjo 5 d., ketvirtadienį.

Tikėkimės Lietuvos krepšinin kai
sėkmingai įveiks šį grupės barjerą ir
pratęs kovą dėl medalių. Sėk mės Ki-
nijoje!

Lietuvos rinktinei Kinijoje prasi dėjusia-
me 2019-ųjų pasaulio krepši nio čem-
pionate talkina ir Čikagos lie tuvis, ko-
mandos masažuotojas Aidas Buzelis.

Pats profesionaliai žaidęs krepši-
 nį, žinomo komentatoriaus Pet-
ro Bu zelio ir garsios rankininkės

Elenos Buzelienės sūnus puikiai žino,
ko rei kia kiekvienam rinktinės krep-
šinin kui. Ir ne tik
krepšininkui. Aidas
yra ži nomas Čikagos
masažo ir manualinės
terapijos profesiona-
las.

Žmogaus kūnas
47-erių metų A. Buze-
liui – kaip instrumen-
tas, kurį rei kia sude-
rinti, kad grotų gra-
žiau sią muziką. Krep-
šininkų atveju, kad
būtų maksimaliai pa-
rengtas atlaikyti mil-
žiniškus krūvius ir
daugybę susi dūrimų.

„Aš savotiškai su-
jungiu judėjimo gran-
dinę. Kad kūnas ma-
žiau steng tųsi kom-
pensuoti pradėdamas
judėti. Be to, krepšinis
tai smūgiai, šuoliai,
visi kontaktai. Visa tai išmuša kūną iš
pusiausvyros, tačiau tinkama ju dė jimo
pradžia leidžia tau būti grei tesniam,
stipresniam”, – aiškina A. Bu zelis, dar
pats sugebantis ,,įdėti” į krepšį. Tą jis
puikia įrodė ir per Le monte vykusias Či-
kagos lietuvių krep šinio lygos varžybas.

Pasak Kaune gimusio ir vėliau į
JAV išvykusio specialisto, kiekvienas
rinktinės krepšininkas rungty nėms

rengiasi savaip. Nors Čikagos prie-
miestyje gyvenantis lietuvis rink tinėje
su žaidėjais būna neilgai, ne viso se-
zono metu, jis žino net ir rinktinės nau-
jokų poreikius. Žino, ko reikia kiek-
vienam. „Kiekvienam sa vo. Vienas
nori atpalaiduojančio ma sa žo, kitas –
gilaus. Vienam reikia rung tynių dieną,
kitam – likus dviem dienoms iki jų.
Nėra tokio masažo, kuris patiktų vi-

siems”, – teigė A. Buzelis.
Su Lietuvos rinktine jis daugiau

nei dešimt metų. Tą akimirką, kai bu -
vo pakviestas prisidėti prie nacionali-
nės komandos, Kauno klubuose „LSU-
Atletas” bei „Neca”, Vilniaus „Saka-
luose” žaidęs Aidas vadina ,,ska niaus-
ia”. „Tai buvo svajonė, ku ri atrodė
neįmanoma. Ji išsipildė ir aš ja gyve-
nu dešimt metų”, – sakė A. Buzelis.

Karjerą Kinijoje nusprendęs tęsti 28-erių
213 cm ūgio Donatas Motie jū nas už-
dirbs dvigubai didesnę pinigų sumą nei
praėjusiame sezone.

Šanchajaus „Sharks” naujokas iš
Lietuvos per sezoną uždirbs 6
mln. JAV dolerių (prieš mokes-

čius). Tai reiš kia, kad D. Motiejūnas
per mėnesį uždirbs beveik po milijoną
eurų, mat Kinijos lygos sezonas trun-
ka vos pusmetį.

Krepšininkas turėjo pasiūlymų iš
kelių Eurolygos klubų, sutartį jam
taip pat siūlė ir NBA San Antonio
„Spurs”, tačiau D. Motiejūnas galiau-
siai nusprendė pasirinkti pelningesnį
pasiūlymą ir karjerą tęsti Azijoje.

Praėjusio sezono Kinijos pirme ny-
bėse D. Motiejūnas Šandongo „Gol den
Stars” gretose per 34 minutes pelny-
davo 27,3 taško, atkovodavo po 14 ka-
muolių ir atlikdavo 4,2 rezultatyvaus
perdavimo. Šiame klube lietuvio atly-
ginimas siekė 3 mln. JAV dolerių.

Lietuvos krepšininkus kovoms 
ruošia čikagietis masažuotojas

Pasaulio krepšinio čempionato 
kovos prasidėjo!

Kosminis į rinktinę nepakviesto 
D. Motiejūno atlyginimas 

D. Motiejūnas Kinijoje uždirbs dvigubai
daugiau pinigų nei praėjusiame sezone – 6
mln. JAV dolerių.

Krepšinio sezoną užbaigęs NBA
„Spurs” komandoje D. Motiejūnas su-
žaidė 8 rungtynes, kuriose per 4 mi-
nutes rinko 2,4 taško bei sugriebdavo
1,3 kamuolio.

A. Buzelis džiaugiasi galimybe pa dėti krepšininkams tinkamai
pa si rengti rungtynėms.

Lietuvos rinktinės sudėtis Pasaulio čempionate Kinijoje.



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIuS, mD, fACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRunSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRunSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKuS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

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

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

perėmė dr. Petreikytės kabinetą. 
Laukiami ir seni, ir nauji pacientai.

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



,,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. 

ĮVAIRŪS
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

SIŪLO DARBĄ

,,Draugo” sudoku nr. 144
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Bronius Baužys, Los Angeles, CA
Daiva Laimutis, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

Dora šeima, turinti nuosavą namą Oak
Lawn apylinkėje, gali priimti 1–2 vyres-
nio amžiaus žmones gyventi su pilna
globa, geru lietuvišku maistu. Arba gali
išnuomuoti du kambarius. 

Tel. 630-670-8336

Family owned business hires CDL drivers
and OOPs. Friendly and supportive at-
mosphere, great working conditions, mul-
tilingual dispatchers, good and steady in-
come. We provide new and well-main-
tained trucks and trailers conveniently
located next to the office, parking and our
own truck repair shop.

We are located in 
East Dundee, Illinois on Higgins Rd.

Call office: 224-699-5353 Dan ext. 201,
Ruta ext. 301 or Alex cell: 773-766-6909

S K E L B I M A I  
773-585-9500 

EVA’S HOME CARE
ieško globėjų/prižiūrėtojų gyven-

ti kartu arba ,,come and go”. Darbo
valandos susitarus. Būtina anglų
kalba.  Atlyginimas nuo 165 dol. už
dieną arba 16 dol. už valandą.

Skambinkite Ralph

tel. 708-357-6433
(pirm. – ketv. nuo 10 val. ryto iki 3 val. p. p.) 
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1989 m. rugpjūčio 24 d. „Tiesa“. Ugniaus Antanavičiaus nuotraukos

      

1989 m. rugpjūčio 24 d. „Vakarinių naujienų“ 1 psl. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo kreipimasis, išspausdintas „Sąjūdžio žiniose“.

1989 m. rugpjūčio 28 d. „Vakarinėse nau-
jienose“ išspausdintas TSKP CK pareiški-
mas.

Juodieji ir baltieji puslapiai apie Baltijos kelią

Baltieji puslapiai

Lietuvos komunistų partijos ru-
poras laikraštis „Tiesa” Baltijos kelią
nušvietė gražiais žodžiais. Šios ap-
žvalgos autorius Ugnius Antanavičius
sako, kad, jeigu nežinotum, kokiame
leidinyje spausdintas šis tekstas, ga-
lėtum pagalvoti, kad tai Sąjūdžio spau-
da. Po straipsnio antrašte „Gyvasis
Baltijos kelias” rašoma: „Tūkstančių
žmonių rankos ir širdys vakar sujun-
gė Lietuvos, Latvijos ir Estijos sosti-
nes... Vakar visi keliai vedė į vieną. Pa-
saulio žemėlapiuose jis vadinamas 12-
ąja magistrale. Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos žmonių atmintyje nuo vakar va-
karo kelias, jungiantis Vilnių, Rygą ir
Taliną, tapo susitelkimo, vienybės ir
ryžto keliu. Gyva siena vakar į jį stoję
šimtai tūkstančių Pabaltijo geros valios
žmonių išreiškė savo protestą grobuo-
niškam Molotovo-Ribentropo paktui
ir pareiškė visam pasauliui, jog pasi-
ryžę kovoti už jo padarinių likvidavi-

mą”. Ši publikacija aiškiai neatitiko po
laikraščio pavadinimu įkomponuoto
SSRS herbo ir „Tiesos” šūkio „Visų ša-
lių proletarai, vienykitės”.

Pozityvūs buvo ir „Komjaunimo
tiesos” – oficialaus Lietuvos komjau-
nimo laikraščio žurnalistai, 1989 m.
rugpjūčio 24 d. pirmame puslapyje iš-
spausdinę straipsnį „Lietuva kelyje”.
Buvo pacituotas Baltijos tarybos pa-
reiškimas, kurį ratifikavo Lietuvos
persitvarkymo Sąjūdžio seimas. „Kas
pamatuos, kiek suplaukė čionai pilie-
tiškumo ir jausmo, kokį priedermių su-
vokimą, kokią parengtį aukotis atsi-
nešėme! (…) Gyvosios Sienos – Baltijos
kelio – pulsą pasaulis, be abejo, išgirdo.
Kita vertus, pulsuojantis mūsų del-
nais susitelkimas pirmiausia reika-
lingas mums patiems. Mes – kelyje”, –
rašė autorius E. Ganusauskas. Buvo pa-
skelbta ir nemažai iliustracijų, kurio-
se žmonės su žvakutėmis ir Lietuvos
vėliavomis. 

Pozityviai Baltijos kelią aprašė ir

15min žurnalistas, Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje pasklaidęs 30 metų se-
numo, – dar sovietinius, – laikraščius – komunistų leistus „Tiesą”, „Komjau-
nimo tiesą” ir „Vakarines naujienas” bei Sąjūdžio leistas „Sąjūdžio žinias” ir
„Atgimimą” – nustebo, kad ne tik Sąjūdžio, bet ir komunistinė Lietuvos spau-
da 1989 m. rugpjūčio 23 d. vykusią Baltijos kelio akciją (bent jau pirmosiomis
dienomis) nušvietė palankiai ar bent neutraliai.

Lietuvos komunistų partijos Vilniaus
miesto komiteto laikraštis „Vakari-
nės naujienos”. „Susijungė rankos,
širdys, mintys…”, – skelbė rugpjūčio 24
d. strapsnis, kurio autorė Jadvyga Go-
dunavičienė (pati augusi tremtyje.
Red.), pažymėjo, kad žmonių grandi-
nėje stovėjo vieningi lietuviai, Lietuvos
rusai, žydai, lenkai. 

Juodieji puslapiai

Rugpjūčio 28 d. „Tiesoje” ir „Va-
karinėse naujienose” pasirodė kitos
spalvos tekstai – Buvo paskelbtas nei-
giamas SSRS komunistų partijos po-
žiūris į Baltijos kelią – „TSKP CK pa-
reiškimas dėl padėties tarybinėse res-
publikose”. TSKP CK padėtį Lietuvo-
je, Latvijoje ir Estijoje įvertino nei-
giamai ir net ėmėsi grasinimų. „Bal-
tijos kelias“ pavadintas „masine ak-
cija”, kurios tikslas – „nuteikti Pa-
baltijo tautas atsiskyrimui nuo So-
vietų Sąjungos”. Baltijos kelio nuo-
taika pavadinta „nacionalistine iste-
rija”, kuri primena „buržuazinio lai-
kotarpio” ir „fašistinės okupacijos” lai-

kus. Maskvos valdžia įsitikinusi, kad
„paprasti žmonės” nepritaria „nacio-
nalistams”: „Nueita toli. Pabaltijo tau-
tų likimui gresia rimtas pavojus. Žmo-
nės turi žinoti, prie kokios bedugnės
juos stumia nacionalistų lyderiai. Jei-
gu jiems pavyktų pasiekti savo tikslus,
padariniai gali būti katastrofiški. Ga-
lėtų iškilti klausimas dėl paties jų gy-
vybingumo”, – buvo sakoma TSKP CK
pareiškime. Kritikos bei grasinimų
sulaukė ir Lietuvos komunistų vado-
vai: „Atėjo valanda, kai kiekvienas
komunistas turi užimti principingą
partinę poziciją ir veikti taip, kad jo
garbė ir sąžinė būtų grynos jo tautai da-
bar ir būsimoms kartoms”.

Kitą dieną išspausdintame Lietu-
vos komunistų partijos Centro komi-
teto pareiškime nepritarta Maskvos
nuomonei. Leista pasisakyti ir skai-
tytojams, kurie gynė Baltijos kelią ir at-
metė kaltinimus nacionalizmu. 

Sąjūdžio spauda

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
leidinys „Sąjūdžio žinios” 1989 m. ant-
roje pusėje dar buvo leidžiamas nere-
guliariai. Baltijos kelio dieną laikraš-
tis aptarė organizacinius klausimus:
kaip statyti mašinas, kad nebūtų už-
tvertas kelias, kaip sudaryti gyvąją
grandinę, pasirūpinti juodais kaspinais
ar juostelėmis sujungti grandinei tose
vietose, kur yra sankryžos ir prava-
žiavimai. Raginta neviršyti saugaus
greičio, ypač saugoti vaikus, nešiukš-
linti. Laikraštyje buvo įdėtas Baltijos
kelio žemėlapis, įvardintos tikslios ke-
lio atkarpos, link kurių turėtų va-
žiuoti delegacijos iš įvairių Lietuvos ra-
jonų. Sąjūdžio seimo pareiškime teig-
ta, kad Molotovo-Ribentropo paktas
išties egzistavo, o Liaudies seimo rin-
kimai ir Lietuvos įjungimas į SSRS su-
dėtį 1940 m. buvo neteisėtas. Sąjūdžio
seimas ragino taikiu būdu atkurti ne-
priklausomą demokratinę Lietuvos
valstybę. 

Rugsėjo 7 d., jau po Baltijos kelio,
„Sąjūdžio žinios” Baltijos kelią pava-
dino svarbiu įvykiu kelyje į Nepri-
klausomybę, o skiltyje „Už mūsų ir
jūsų laisvę” trumpai aprašė mitingus
Molotovo-Ribbentropo paktui pami-
nėti ir Baltijos šalims paremti Mask-
voje, Sankt Peterburge, Ternopolyje,
Kaliningrade. Taip siekta parodyti,



d. numeryje paskelbė nuo-
traukų iš Baltijos kelio,
Sąjūdžio seimo pareiški-
mą apie Ribbentropo-Mo-
lotovo paktą ir pačio re-
daktoriaus interviu su
LKP vadovu Algirdu Bra-
zausku, kuris perpasakojo
SSRS vadovo M. Gorba-
čiovo telefonu po Baltijos
kelio išsakytus perspėji-
mus: kad Lietuvos vadovai
nesugebėję užtikrinti nor-
malios pertvarkos eigos,
kad Sąjūdis peržengęs vi-
sas ribas. Gorbačiovas siū-
lęs lietuviams atsipeikėti.
Ir jokio atsiskyrimo, iš Są-
jungos neišeisianti jokia
Pabaltijo respublika! A.
Brazauskas teigė, jog Lie-
tuvos komunistų partija
vis dėlto pasisakys už su-
verenumą ir nepriklauso-
mybę, tačiau prašė neaš-
trinti prieštaravimų, kad

nebūtų prarastos iškovotos pozicijos, ir
ragino nepasiduoti provokacijoms bei
neskubėti priimti kai kurių įstatymų. 

Parengta pagal 15min.lt
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PETKuS & SOn
funERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

DĖL PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIAMS 
SKYRIMO KONKURSO
Gerbiamieji, 

Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas pa-
skelbė apie valstybės paramos užsienio lietuvių, stu-
dijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, kon-
kursą. Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių pa-
ramą: stipendiją ir/ar vienkartinę socialinę išmoką.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisą-
sias, antrosios arba trečios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mo-
kykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas ne-
taikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studi-
jų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gau-
ti socialinę išmoką).

Dokumentai konkursui priimami iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką:
http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/uzsienio-lietuviai-kvieciami-teikti-pra

symus-paramai-studijoms-gauti?fbclid=IwAR1xexHHnLMyaOUs

wCJC-MXv_z6b-BcFvhzbxhnaO6-NdM5GhqN0UCdSkY4.

Užsienio lietuvių departamentas 

Baltijos kelio trasa „Sąjūdžio žiniose“.

Naujus mokslo metus NASA šiais metais
pradėjo 4 studentai iš Lietu vos. Moks-
lo, inovacijų ir technologijų agentūra
(MITA) paskelbė 2019 metų konkurso
į NASA Ames tyrimų centrą laimėtojus,
kurie kartu su studentais iš kitų šalių
pradėjo rudens stažuotes NASA.

Įprestižinių stažuočių programą
šiemet atrinkti 4 perspektyvūs stu-
dentai, kurie nacionalinių atrankų

metu pasižymėjo puikiais rezultatais
ir žiniomis. 

Konkurso laimėtojai: Kauno tech-
 nologijos universiteto transporto prie-
monių inžinerijos bakalauro studentas
Deividas Čelkys, Vilniaus Ge dimino
technikos universiteto bio inžinerijos
bakalauro studentė Jus tina Gineitytė, Vil-
niaus universiteto nanomedžiagų che-
mijos bakalauro studentas Juzef Ku-
činski, Kauno technologijos universiteto
mechani kos inžinerijos bakalauro stu-
dentas Tomas Narbuntas.

„Didžiuojamės šia kasmetine ini-
ciatyva ir bendradarbiavimu su NASA.
Tai unikali galimybė lietuviams pri-
sidėti prie naujausių tyrimų ir tech-
nologijų vystymo pasaulinei kosmoso
pramonei”, – sako MITA di rektorius
Kęstutis Šetkus.

Nuo rugpjūčio 26 d. lietuvaičiai
pradėjo 16 savaičių trunkančią ru-
 dens stažuočių programą NASA Ames
mokslinių tyrimų centre. Sta žuotėje jie
dirbs prie šių sričių projektų: aero-
mechanikos, biojutiklių plėtros, na-
notechnologijų taikymo elektronikoje.

J. Gineitytė pakviesta dirbti prie
biojutiklių plėtros projekto, kuris bus
reikšmingas ateityje NASA astronau-
tų sveikatos stebėsenai. J. Ku čins ky
dirbs kartu su NASA moks li ninkais ir

inžinieriais nanotechno logijų elekt-
ronikos ir jutiklių plėtros projekte,
kuriame bus testuojami įvairūs įren-
giniai. T. Narbuntas ir D. Čelkys dirbs
su Aeromechanikos biuro plėtojamu
orlaivių aerome chanikos projektu, ku-
rio metu atliks mokslinius tyrimus ir
vykdys ekspe rimentus.

Nacionaliniame konkurse šiais
metais varžėsi 30 studentų iš skirtin-
 gų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šis
konkursas sėkmingai organizuojamas
jau 5 kartą ir vyksta kasmet nuo 2015
metų. Iš viso stažuotis į NASA jau vyko
21 studentas (2018 m. –  4 studentai, 2017
m. – 12 studentų, 2016 m. – 3 studentai,
o 2015 m. – 2 studentai).

Stažuočių NASA programa vyk-
doma pagal MITA dvišalio bendra dar-
biavimo susitarimą dėl tarptau tinės
stažuočių programos (ang.k. NASA
International Internship Pro gram,
NASA I²), kuris buvo pasirašytas Lie-
tuvos Respublikos Vyriausy bės dele-
gacijos vizito į JAV metu 2014 metais.

Tik 12 pasaulio šalių (Australija,
Brazilija, Izraelis, Jordanija, Meksi ka,
Lietuva, Portugalija, Pietų Afri kos
Respublika, Pietų Korėja, Šve di ja, Tri-
nidadas ir Tobagas bei Jungti niai Ara-
bų Emyratai) ir Europos kosmoso
agentūra turi sutartis su NASA bei gali
siųsti savo studentus į va sa ros ir ru-
dens stažuotes.

Studentų stažuotes finansuoja
MITA Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijos lėšomis.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. agentūro-
je yra įkurtas Lietuvos kosmoso biu-
 ras, kuris teikia aktualią informaciją
apie Lietuvos verslo ir mokslo pa sieki-
mus kosmoso srityje.

zenpr.lt 

kad Baltijos šalis palaiko ir daug kitų
sovietinių respublikų gyventojų. 

Sąjūdžio laikraštis „Atgimimas”,
kurį redagavo vienas iš Sąjūdžio ideo-
logų Romualdas Ozolas, rugpjūčio 25

1989 m. rugpjūčio 25 d. „Atgimimo“ viršelis.

http://draugokalendorius.org

Stažuotę nASA pradėjo 
4 studentai iš Lietuvos



Kitas „Draugo” numeris bus išleistas ket-
virtadienį, rugsėjo 5 dieną. Visiems skai-
tytojams linkime saugaus ir malonaus
Darbo dienos savaitgalio.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) rugsėjo 1 d. 10 val. r. švęsime 22-ąjį eili-
nį metų sekmadienį ir Švč. Mergelės Mari-
jos apsireiškimo Šiluvoje 411 metų sukak-
tį (1608 m.). Šv. Mišias atnašaus kunigas Ge-
diminas Keršys.  Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

� Rugsėjo 1–8 d. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) – Šiluvos atlaidai. Mišios – 11 val.
r. Dalyvaus svečias iš Lietuvos kun. Arvydas
Liepa.

� Rugsėjo 4 d. , trečiadienį, 7 val. v. kvie-
čiame į Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
ir LR generalinio konsulato Čikagoje rengi-

nį – knygos  ,,Aš esu Vanagas”  pristatymą
ir susitikimą su jos autoriumi  Arvydu Anu-
šausku. Renginys vyks Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go, IL 60629. Tel.: 773-582-6500.
� Spalio 19 d. San Diego Lietuvių Bend -
ruomenė nuoširdžiai kviečia maloniai pra-
leisti vakarą Rudens baliuje 2019! Visus
linksmins muzikantas ir dainininkas Ro-
mualdas Zableckas (Kolorado Romas). Vie-
ta: Elijah's Restaurant, Delicatessen & Ca-
tering, 7061 Clairemont Mesa Blvd, San
Diego, California 92122. Pradžia: 6 val. v.  Bi-
lietus užsisakyti iki spalio 1 d., informacija tel.
760-716-3611 arba: ausra@vabalas.com,
SanDiegoLietuviai@gmail.com

� Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. visų
laukiame ,,Draugo” 110 metų sukaktuvių po-
kylyje Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Or-
ganizacijas kviečiame užsisakyti stalus. Tei-
raukitės tel.: 773-585-9500. 
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www.draugas.org

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti vargingai gy-
venantiems vaikams ir studentams Lietuvoje.  Aukojo: Vida Brakauskas – 50 dol. a.
a. Vales Pleirys atminimui;  Rosemarie Ignash – 8 dol.; Oak Tree Philanthropic Foun-
dation –1,000 dol.; Aušrelė Liulevičienė – 100 dol. Labai ačiū! 
,,Saulutė” (,,Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439, tel.
630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Tuesday, October 1 at 6:15 PM – Nashville, TN
Salon@615 at the Nashville Public Library with Parnassus Books

Wednesday, October 2 at 7 PM – Cleveland, OH
Cuyahoga County Public Library with Mac’s Backs – Books on Coventry

Thursday, October 3 at 7 PM – Detroit, MI
Barnes & Noble Livonia

Friday, October 4 at 4 PM – Ann Arbor, MI*
The Michigan Theater with The University of Michigan and Nicola’s Books

Saturday, October 5 at 6:30 PM – Chicago, IL*
Lithuanian American Hall of Fame Ticketed Dinner Gala

Tuesday, October 8 at 7 PM – Boise, ID
Barnes & Noble Boise

Wednesday, October 9 at 6 PM – Orem, UT
Barnes & Noble Orem

Thursday, October 10 at 7 PM – Palo Alto, CA
Rinconada Library with Linden Tree Books

Tuesday, October 15 at 7 PM – Cincinnati, OH
Joseph-Beth Booksellers

Thursday, October 17 at 7 PM – Washington, D.C.
Cleveland Park Library with Politics & Prose

Friday, October 18 at 7 PM – Greensboro, NC
Barnes & Noble Greensboro

Tuesday, October 22 at 7:30 PM – Dallas, TX
Arts & Letter Live at the Dallas Museum of Art

Wednesday, October 23 at 7 PM – Los Angeles, CA
Barnes & Noble The Grove

Thursday, October 24 at 7 PM – San Diego, CA
La Jolla Country Day School with Warwick’s

Friday, October 25 at 7 PM – Houston, TX
Blue Willow Bookshop

Sunday, October 27 – Austin, TX
Texas Book Festival

Meet #1 New York Times bestselling author

RUTA SEPETYS
on tour for her new novel,

*Between Shades of Gray events

For event details and registration, visit 
www.rutasepetys.com 

Spalio 5-6, 2019
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoje
2718 St. George Street
Los Andžele, CA 90027
Vartai atsidaro 11 val. r.

Nuostabi, linksma programa ir
šokiai. Atlikėjai iš Lietuvos,
Vokietijos, Čikagos, Klivlando,
Detroito, Montrealio ir Los Andželo
Lietuviškas maistas, gėrimai,
Gintaro papuošalai, suvenyrai,
audiniai, meno kūriniai

el. paštas: LTDays2019@outlook.com
805-744-7324
Įėjimo kaina ir daugiau informacijos:
www.LTDays.com




