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Vilnius, rugsėjo 14 d. (TMID
info) – Rugsėjo 11–13 d. Hiutenfelde
(Vokietija) vyko Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės ir Europos lietuvių
kultūros centro organizuojamas Vo-
kietijos, Austrijos ir Šveicarijos litua-
nistinių mokyklų sąskrydis-semina-
ras, skirtas Lietuvos vardo tūkstant-

mečiui paminėti. Jo metu buvo aptar-
tos tolesnės lituanistinių mokyklų
darbo kryptys, šių kraštų lietuvių
švietimo įstaigų problemos, susijusios
su vokiškos kalbinės aplinkos specifi-
ka, pristatyta lietuvių etnokultūros
mokymo metodika bei naujausia me-
todinė literatūra, skirta užsienyje gy-

venančių lietuvių vaikų mokymui.
Sąskrydyje taip pat dalyvavo lituanis-
tinių mokyklų mokiniai ir jų tėveliai.

Sąskrydyje-seminare dalyvavo
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento (TMID) prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės generalinis di-
rektorius Arvydas Daunoravičius.
Generalinis direktorius pristatė Lie-
tuvos santykių su užsienio lietuvių
bendruomenėmis būklę, susitiko su
Vokietijoje veikiančių lietuvių organi-
zacijų atstovais bei Vasario 16-osios
gimnazijos bendruomene, aptarė
svarbius gimnazijos veiklos klausi-
mus, apžvelgė TMID veiklą lituanis-
tinio švietimo srityje.

Šiuo metu Vokietijoje veikia 12 li-
tuanistinių mokyklų, kuriose mokosi
322 vaikai ir dirba apie 40 mokytojų,
Austrijoje – 1 lituanistinė mokykla,
mokosi 12 vaikų, dirba 1 mokytoja,
Šveicarijoje – 2 lietuvių švietimo įs-
taigos, kurias lanko 18 vaikų, dirba 3
mokytojai. Taip pat pagal išvykimo
sutartį su TMID prie J. W. Goethe
universiteto Frankfurto prie Maino
lyginamosios kalbotyros institute dir-
ba vienas dėstytojas.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) –
Arūnas Valinskas neteko Seimo pir-
mininko pareigų. Tai paaiškėjo susu-
mavus slapto balsavimo rezultatus.

Antradienį už nutarimą, kuria-

me siūloma A. Valinską atleisti iš Sei-
mo pirmininko pareigų, balsavo 95
Seimo nariai, 20 buvo prieš, 9 biule-
teniai buvo sugadinti.

Parlamentarų nemalonę A. Va-

linskas užsitraukė pasirodžius nuo-
traukoms apie jo susitikimus su orga-
nizuotų nusikalstamų grupuočių ap-
linkos žmonėmis ir parlamentarams
pateikus informaciją apie galimus A.
Valinsko kriminalinius ryšius su nu-
sikalstamomis struktūromis.

Nepasitikėjimo Seimo vadovu
siūlytojai pagrįstu vadina prezidentės
Dalios Grybauskaitės raginimą Sei-
mo pirmininkui prisiimti politinę ir
moralinę atsakomybę ir trauktis iš ei-
namų pareigų, nes tokiu savo elgesiu
A. Valinskas daro žalą visai Lietuvos
politinei sistemai.

Iš Seimo pirmininko pareigų at-
leistas A. Valinskas nedramatizuoja
jam nenaudingo balsavimo rezultato.
,,Atvirai sakant, buvau ramus, tokio
ir tikėjausi”, – po balsavimo žurnalis-
tams sakė A. Valinskas.

A. Valinską atleidus iš Seimo pir-
mininko pareigų laikinai Seimo vado-
vės pareigas eis Seimo pirmininko pir-
moji pavaduotoja Irena Degutienė.

•Skautybės kelias. 2009
metų kelionė dviračiais į
Rako stovyklą (bus dau-
giau) (p. 2)
•A. Lukašenka Vilniuje:
kokį žaidimą žaidžiame?
(p. 3, 11)
•Ketvirtis amžiaus PLB
lituanistikos katedrai (p.
4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pasilikę Lietuvos istori-
jos pėdsakai Šiaurės Len-
kijoje (p. 8)
•Atsiminimai (87) (p. 9)
•Mokslo metai Čikagos
lit. m-kloje prasidėjo do-
vanomis (p. 10)

A. Valinskas Seimui nebevadovaus

Saulèlydis atèjo ir î Vyriausybès kanceliarijâ
Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) –

Darbą pradėjo Ministro pirmininko
tarnyba, kuri įsteigta vietoj Vyriau-
sybės kanceliarijos. Ministro pirmi-
ninko Andriaus Kubiliaus potvarkiu
kancleriu paskirtas Deividas Matu-
lionis, kuris iki šios dienos ėjo Vy-
riausybės kanclerio pareigas.

Kancleris gaus tokį patį atlygini-
mą, kaip ir iki šiol. Po mokesčių at-
skaitymo jo atlyginimas sudarys

5,725 litus, t. y. bus 1,400 litų mažes-
nis nei metų pradžioje.

Sustiprinta Ministro pirmininko
tarnyba pagrindinį dėmesį skirs Vy-
riausybės vykdomų pertvarkų prie-
žiūrai, strateginiam ir tarpžinybi-
niam darbų koordinavimui.

Panaikinti Vyriausybės kancelia-
rijos vadinamieji šakiniai skyriai. Eu-
ropos Sąjungos (ES) reikalų koordi-
navimas perduotas ,,į vienas rankas”

– Užsienio reikalų ministerijai. ES
teisės perkėlimu į Lietuvos juridinę
aplinką rūpinsis Europos teisės de-
partamentas. Visų kitų teisės aktų
projektų vertinimas patikėtas Teisin-
gumo ministerijai.

Atsisakyta valstybės valdymo įs-
taigai nebūdingų techninių paslaugų
darbuotojų. Sudarius sutartį su pri-
vačia valymo paslaugų bendrove, su-
taupyta 11 proc. lėšų. Įsteigus Minist-

ro pirmininko tarnybą, nutraukta
nuomos sutartis ir vietoj 10 liko 4 tar-
nybiniai automobiliai.

2009 m. pradžioje Vyriausybės
kanceliarijoje dirbo 264 žmonės,
dabar Ministro pirmininko tarnyboje
dirba 195 darbuotojai. Penkioliktoji
Vyriausybė užsibrėžė ambicingus tiks-
lus valstybės pertvarkos srityje ir įs-
teigė Valstybės valdymo tobulinimo
komisiją (Saulėlydžio komisiją).

Lituanistini¨ mokyklû sâskrydis Hiutenfelde

TMID gen. direktorius A. Daunoravičius pasirašo į Vasario 16-osios gimnazi-
jos svečių knygą. Marytės D. Šmitienės nuotr.

Pramogų verslo atstovas, televizijos laidų vedėjas parlamento vadovu buvo iš-
rinktas po Seimo rinkimų 2008 m. lapkričio 15 d. ELTOS nuotr.
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s.v.v.s.fil. DONATAS
RAMANAUSKAS

Šių metų kelionė dviračiais buvo
penktoji (pirmos keturios įvyko 1976,
1996, 2001 ir 2005 metais), bet ji sky-
rėsi tuo, kad kelias mus vedė ne per
Michigan valstiją (iš New Buffalo/
Union Pier apylinkės), bet nuo pat
Čikagos apylinkės per Wisconsin val-
stiją su keltuvu (ferry boat) per Mi-
chigan ežerą, ir tik trumpą dalį kelio
keliavom Michigan, išlipę iš laivo ligi
stovyklos.

Besiruošiant šiai kelionei, daly-
viai dalyvavo keturiose iškylose norė-
dami pasirengti ilgai odisėjai. Taip
pat vyko daugiau nei keletas prityru-
sių skautų sueigų, pašvęstų pasi-
ruošti ne tik kelionei į Raką, bet ir at-
likti dviratininko specialybės reikala-
vimus. Kiekvienas dalyvis gavo 12 sa-
vaičių treniruotės lentelę, kurioje bu-
vo nurodyta, kiek mylių kas antrą
dieną reikėjo dviračiais nuvažiuoti.
Iš viso, skautai net 400 mylių nuva-
žiavo besiruošdami. Tai nemažas pa-
sišventimas, kuris tikrai apsimokėjo.

Liepos 7 d.

Kelionės dalyviai susirinko Vy-
tenio Lietuvininko namuose, Le-
mont, IL. Skautas Vytis Vytenis ap-
siėmė paruošti ir vesti šią didelę ke-
lionę. (Jis taip pat dalyvavo 1976 ir
1996 metų suruoštuose kelionėse.)

Šie dalyviai važiavo dviračiais:
s.v. s.fil. Vytenis Lietuvninkas, iš-

kylos organizatorius
s.v.v.s.fil. Donatas Ramanauskas,

prityrusių skautų draugininkas
s.v. Audrius Aleksiūnas, video-

grafas
s.v. Andrius Markulis, fotografas
s.v. ps. Aras Lintakas
s.v. kand. Andrius Lietuvninkas
s.v. kand. Marius Stalionis
Prit. skautas Aleksas Jučas
Prit. skautas Gilius Blinstrubas
Prit. skautas Matas Lapkus

Prit. skautas Teriukas Petry
Prit. kand Justinas Bobinas
Gintarė Ginta Sutkutė
Prit. skautė Regina Ramanaus-

kaitė
(iš viso 14 dviratininkų)
Mūsų palydovai automobiliuose:
s.v. ps. Juozas Kapačinskas, jb Li-

nas Jučas ir Aušra Sutkienė.

Iki 8 val. v. jau visi buvo susirin-
kę. Brolis Vytenis ir jo žmona visiems
paruošė ,,carbo-loa-ding” vakarienę,
įskaitant mostaciolli, duonos, salotų,
šviežių vaisių bei įvairių gėrimų.
Didelis ačiū už dosnumą ir rūpestį.
Po vakarienės pasikalbėjome (dar
sykį) apie dviratininko higieną –
valgį, gėrimus, poilsį, aprangą, šva-
rumą. Taip pat pristatėme (dar sykį)
mūsų kelių ir grupės taisykles va-
žiuojant dviračiais. Planavome jau
eiti gulti apie 9 val.v., bet po visų pa-
sikalbėjimų savo guoliuose atsira-
dome tik po 10 val. v., o ryt – anksti
keltis.

Liepos 8 d.

Kėlėmės 4 val. r., dar tamsoje. Su-
sidėjome daiktus, pavalgėme pusry-
čius ir pakrovėme viską ir visus į
sunkvežimį ir automobilius. Nors ir
buvome planavę pradėti važiuoti dvi-
račiais iš pat Lietuvininkų namų Le-
mont, dėl saugumo nutarėme pradėti
kelionę Villa Park miestelyje, apie 14

Redakcijos žodis
SKAUTYBÈS KELIAS

Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Atnaujintas brolijos tinklalapis http://broli.skautai.net

Dėmesio, kviečiame akademikus skautus ir svečius į
Akademinio skautų sąjūdžio 85-erių metų jubiliejų ir metinę

šventę spalio 9 d., penktadienį, 6:30 val. v.
,,Carriage Green Country Club“

(8700 Carriage Green Drive, Darien, IL 60561)

LSS seserijos ir brolijos
vyr. skaučių/gintarių/vyčių/budžių suvažiavimas

ATEITIES PĖDSAKAI
įvyks 2009 m. spalio 16, 17, 18 dienomis Bridgman, MI

(netoli Union Pier) Bethel Park Retreat Center

Registracijos formas galima rasti www.skautai.net
Formas ir mokestį prašome atsiųsti iki rugsėjo 25 d., adresu:

Suvažiavimas; 11046 Forest Woods Drive; Willow Springs, IL 60480

Budėkite! Gero vėjo ir Ad Meliorem!

Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mumis.
Sesė Taiyda ir brolis Ričardas, vyresniųjų skautų skyriaus vadai

rt.chiapetta@comcast.net

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto
pranešimas Lemont sesėms

skautėms!

Jau prasidėjo mokslo metai.
Praėjusios vasaros skautiškos

stovyklos liko tik prisiminimuose.
Laikas sugrįžti į dabartį ir pradėti
toliau tobulinti savo skautiškas

žinias, o naujoms sesėms – laikas
pradėti gilintis ir išmokti apie mūsų

skautišką veiklą. „Aušros
vartų/Kernavės“ tunto Lemont

draugovės pradės savo skautiškus
metus š. m. rugsėjo 19 d., tuoj
pasibaigus lituanistinės mokyklos

pamokoms. Visos „Aušros
vartų/Kernavės“ tunto Lemont

draugovių sesės renkasi 121/123
kambariuose. Jei dar nespėjote

užsiregistruoti, per šią sueigą bus
proga tai padaryti. Taip pat bus

galima nusipirkti tunto marškinė-
lius. Laukiame visų naujų ir

sugrįžtančių sesių!

2009 metų kelionė
dviračiais į Rako stovyklą
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Lietuvoje pasiektas rekor-
das, vertas ,,Guinness” knygos, –
49 darbuotojai socializacijos
centre prižiūri vieną keturiolik-
metį. Virėjos jam kasdien gami-
na valgį, valytojos valo kambarį,
sargai saugo, auklėtojai auklėja,
o mokytojai – moko. Kad Kuč-
galio specialiojo ugdymo cent-
ras galėtų tapti socializacijos
centru, teko ne tik aptverti jo
teritoriją, bet ir įrengti stebėji-
mo kameras, pertvarkyti kabi-
netus. Šimtus tūkstančių litų per
mėnesį mokesčių mokėtojams
kainuosiantis paauglys šiuo me-
tu dažnai šypsosi, mielai bend-
rauja ir visai neblogai elgiasi,
nors anksčiau tuo nepasižymė-
jo. Ir pati centro vadovė neslė-
pė, jog sunkiai valdomo paaug-
lio šypsenos kaina – pernelyg di-
delė. Turbūt Švietimo ir mokslo
ministerijos specialistai tokios
šypsenos vertę skaičiuoja kitaip,
nes jie svajoja tokias įstaigas,
teiksiančias pagalbą į nusižen-
gimus linkusiems paaugliams,
įkurti visose šalies apskrityse.

Redaktorė Loreta Timukienė

mylių į šiaurę nuo Lemont. Ten yra
Villa Park Historical Museum, kuris
kadaise buvo traukinio stotis, šalia
jo ėjo geležinkelio bėgiai, kurių dabar
nėra, ir liko takas, vadinamas Ilinois
Prairie Path. Nuo muziejaus aikštės
dviračiai pajudėjo apie 6val. r. Oras
apsiniaukęs, net lietus truputį krap-
nojo, bet visi dviratininkai buvo pilni
energijos ir entuziamo.

Illinois Prairie keliu keliavome į
vakarus ligi Wheaton miestelio. Ten
takas šakojasi į pietvakarius (south-
west) arba į šiaurės vakarus (north-
west). Važiavom į šiaurės vakarus
link Elgin miestelio, kuris yra ant
Fox upės kranto. Tada kryptis pasi-
suko tiesiai į šiaurę ligi McHenry
miestelio. Takas tęsėsi, bet vadinosi
jau McHenry County Pathway Jis
atvedė prie pat Wisconsin valstijos
sienos. Dar nepasiekę sienos, susto-
jome pakelyje gražiame parkelyje,
kur yra pastogė ir tualetai (jie visada
naudingi ilgoje iškyloje!). Stipriai pa-
valgę, per lietų keliavome toliau. Ne-
trukus takas baigėsi, ir teko toliau
važiuoti šalia automobilių kelio.
Trumpai sustojome nusifotografuoti,
pasiekę Kenosha County sieną, nes
tai yra Wisconsin-Illinois siena. Dar
reikėjo važiuoti apie 18 mylių, kol
pasiekėm Bong State Recreation
Area, netoli Kansasville, WI mieste-
lio. Mūsų stovyklavietę pasiekėme
apie 6 val. v. Pirmas uždavinys – pas-
tatyti dvi pastoges, kad būtų vieta,
kurioje būtų galima sausai pasidėti
daiktus. Pasiskirstėme darbais: dalis
statė palapines, dalis ruošė vakarienę
– „Tortilla” sriuba su viščiuku ir
daržovėmis. Kol baigėme pastatyti
palapines ir vakarienę paruošti – nu-
stojo lyti. Oras išsigiedrėjo, ir ligi
saulėlydžio vos vienas debesėlis liko
danguje. Po vakarienės visi surado
dušus, nusiprausė, truputį pasėdėjo
prie laužo ir ėjo gulti. Šiandien dvi-
račiais nukeliavome 87 mylias.

Bus daugiau.

Brolis Vytenis.

Juozas ir Regina.
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A. LUKAŠENKA KELIONĖ Į LIETUVĄ:
KOKĮ ŽAIDIMĄ ŽAIDŽIAME?

VYTAUTAS SIRIJUS GIRA

Rugsėjo 16 d., trečiadienį, Lietu-
voje lankysis Baltarusijos preziden-
tas Aleksandr Lukašenka. Apsilanky-
mo metu Baltarusijos vadovas susi-
tiks su Lietuvos prezidente Dalia
Grybauskaite, dalyvaus Lietuvos ir
Baltarusijos tarptautinio ekonominio
forumo „Baltarusija ir Baltijos jūros
šalys: naujos bendradarbiavimo plėt-
ros galimybės” atidaryme, parodų ir
kongresų centre „Litexpo” atidarys
Baltarusijos nacionalinę parodą „Be-
larus Expo 2009”.

Tai pirmasis Baltarusijos vadovo
A. Lukašenka apsilankymas Lietuvo-
je nuo 1998 m. ir antrasis į ES vals-
tybę per pastarąjį dešimtmetį. Ką ši
A. Lukašenka kelionė reiškia ES, Lie-
tuvai ir pačiai Baltarusijai, pastaruo-
ju metu bandančiai gerinti santykius
su Vakarais?

Nereikėtų abejoti, jog ši kelionė –
tai sudėtinė naujo geopolitinio žaidi-
mo „dėl Baltarusijos” dalis. Po Gruzi-
jos ir Rusijos karinio konflikto ES
politikoje Baltarusijos atžvilgiu atsi-
rado kokybinių pokyčių. Iki šiol vy-
ravusią Baltarusijos demokratizacijos
ir A. Lukašenka režimo atskyrimo
politikos liniją ėmė keisti „dvieismė”
strategija: viena vertus, ir toliau vyk-
sta darbas su opozicinėmis Baltarusi-
jos jėgomis (demokratizacijos linija),
antra vertus, pagreitį įgauna „selek-
tyvaus” Baltarusijos politinio režimo
įtraukimo politika, kurios paskirtis –
mažinti šios šalies priklausomybę
nuo Rusijos.

Kitaip tariant, ES šiuo metu pri-
oritetą skiria Baltarusijos politiniam
ir ekonominiam savarankiškumui.
Vis dėlto, režimo demokratizacijos
kryptis irgi išlieka svarbi, tik gal kiek
mažiau pabrėžiama, A. Lukašenka
apsilankymas „įsipaišo” į šios „dvi-
eismės” strategijos rėmus. Šis įvykis
atitinka ir kai kurių Lietuvos verslo
grupių interesus (trąšų eksportas per
Klaipėdos uostą, įėjimas į Baltaru-
sijos vidaus rinką). Kita vertus, tai
atveria „galimybių langą” Baltarusi-
jos prezidentui žaisti ir savo politinį
žaidimą.

Santykių su ES „atšilimą” A. Lu-
kašenka vertina vadovaudamasis pa-
gal paprastą logiką – „išdurti visus”.
ES ir Lietuvos kaip Baltarusijos
„lango” į Europą A. Lukašenka reikia
tik tiek, kiek tai leidžia jam gauti fi-
nansinių išteklių merdėjančiam ša-
lies ūkiui, atverti ES rinką baltaru-
siškai produkcijai ar stiprinti dery-
binę galią santykiuose su Maskva.

Bet kai tik ES reikalavimai ims
skverbtis į Baltarusijos vidaus poli-
tiką, A. Lukašenka pats pirmas visus
tuos „atsivėrusius langus” ir „naujus
istorinius dvišalių santykių pusla-
pius” užvers.

Baltarusijos prezidentas puikiai
supranta, jog tolesnės jo režimo rai-
dos perspektyvos labiausiai priklauso
ne nuo ES, bet nuo Rusijos. Lyginant
ES ir Rusijos turimus svertus A. Lu-
kašenka režimo atžvilgiu, akivaizdu,
jog Rusijos pozicijos yra stipresnės.
Maskva bet kada gali išsitraukti
„energetinę kortą” (Baltarusijai tie-
kiamų dujų kainą priartinti prie
europinių) ir taip iš esmės sugriauti
ant molinių kojų stovinčią šios šalies
socialinę ir ekonominę sistemą. Iki
šiol A. Lukašenka šio scenarijaus iš-
vengdavo, leisdamas Rusijos kapita-
lui privatizuoti kokią nors strateginė-
je ūkio šakoje veikiančią valstybinę
įmonę.

Tačiau ateityje šito jau gali ir
nebeužtekti. Ar ES turi panašaus po-
būdžio įtakos kanalą Baltarusijos
atžvilgiu? Akivaizdu, kad ne, nes vi-
sos iki šiol ES taikytos sankcijos
(Baltarusijos pašalinimas iš ES pre-
ferencinės prekybos sistemos, ES
atsisakymas išduoti vizas A. Luka-
šenka ir keliasdešimt aukščiausių
Baltarusijos pareigūnų, tarptautinis
atskirtumas, dvišalių santykių įšal-
dymas ir kt. priemonės) nesuveikė.
Tad kol ES neturės panašaus povei-
kio sverto, kokį Minsko atžvilgiu turi
Maskva, tol ES ir Baltarusijos san-
tykių „atšilimas” plėtosis pagal A.
Lukašenka scenarijų.

Taigi, svarbiausias klausimas,
kurį turėtų sau užduoti ES ir Lie-
tuvos užsienio politikos formuotojai,
turėtų būti toks: kaip įtvirtinti dvi-
šalių santykių su Baltarusija „žaidi-
mo taisykles”, kad jos nebegalėtų bū-
ti A. Lukašenka vienašališkai kei-
čiamos?

• • •
Vienas ryškiausių tokio Balta-

rusijos vienašališko „žaidimo taisyk-
lių” pavyzdžių – 2008 m. gruodžio 31
d. Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
patvirtinta 15 mėnesių trukmės 2,5
mlrd. JAV dol. dydžio paskola, skirta
Baltarusijos ekonomikos stabiliza-
vimui su sąlyga, kad Baltarusija su-
stiprins monetarinę kontrolę ir libe-
ralizuos savo ekonomiką. 2009 m. ge-
gužę TVF misiją įvertinusi Baltaru-
sijos pastangas liberalizuoti ekonomi-
ką, pažymėjo, kad Baltarusijos eko-
nomikos liberalizacijos procesas yra
tik „kosmetinis”.

Akivaizdu ir tai, jog Baltarusijoje
vykdomi ekonomikos privatizacijos ir
liberalizacijos procesai (privataus
sektoriaus dalis Baltarusijos ekono-
mikoje sukuria 25-30 proc. BVP) yra
fragmentiški ir nedaro reikšmingos
įtakos Baltarusijos ekonomikos poky-
čiams. A. Lukašenka ir toliau išlieka
šių procesų sumanytojumi, teisėju ir
galutiniu sprendimų priėmėju. Visos
2007–2008 m. privatizacijos sutartys
sudarytos tik su A. Lukašenka pri-
tarimu. Baltarusijos ekonomikos cen-
tralizacija leidžia A. Lukašenka išlai-
kyti biurokratinio aparato kontrolę ir
užsitikrinti politinio elito lojalumą,
mainais į ribotą Nukelta į 11 psl.

Apie demokratiją ir
mandagumą

STASYS GOÕTAUTAS

Po 200 metų be demokratinių institucijų (jeigu skaičiuotume nuo
1795 m.) šiandien Lietuva turi laisvus rinkimus (nors per pasku-
tiniuosius vos 20 proc. balsavo), spaudos laisvę ir neatsakingumą,

žmonių teisių garantijas ir piktnaudžiavimą jomis. Ir tai viskas iš nieko,
nes iš tikrųjų tikros demokratijos neturėjome ne nuo 1771 m. Konstitu-
cijos, bet nuo Liublino unijos. Liberum veto toli gražu nebuvo demok-
ratiškas ir sunaikino bet kokios laisvės siekimą.

Tad tereikia tik stebėtis, kad per tokį trumpą laiką neatgavome, nes
neturėjome, bet sukūrėme naujas demokratines taisykles, kurių pasige-
dom per šimtus metų kolonializmo. Lenkus už tokios respublikos sukū-
rimą galime kaltinti iki pasaulio galo, bet gal be jų seniai ir amžinai būtu-
me Rusijos Šiaurės provincija.

Palyginęs, kas buvo ir dabar yra, negali atsidžiaugti, kaip toli nueita
laisvės keliu. Europa kasdien tampa vis prieinamesnė. Prieš keletą metų
kur nors išvykti lietuviams buvo tik svajonė, šiandien – ir darbo, ir mok-
slo, ir turizmo reikalais galime keliauti per visą Europą be jokių vizų. Šis
pasitikėjimas iš dalies iškovotas Vytauto Landsbergio, Algirdo Brazausko
ir ypač Valdo Adamkaus. Tai vyrai, kurie sugebėjo išsireikalauti pagarbą
sau ir savo tautai.

Paskutiniu laiku tapo įprasta kritikuoti Adamkų. Pagarba senam pre-
zidentui yra paprastas mandagumo reikalas, o to, atrodo, mes per daug
dar neturime. Gal Adamkus daug nepadarė, tačiau vien jo amžius turėtų
mus versti nusileisti ir nereikalauti to, ko negalima. Apskritai, jis garbin-
gai užbaigė savo buvimą („tenure”), daug geriau negu tie, kurie jį pažįsta
45 metus, galėjo tikėtis.

Baltijos kraštų krizė, ypač Latvijos, kurioje 50 proc. gyventojų yra
rusų kilmės, leidžia paklausti: kas stovi už šios krizės durų? Jau 20 metų
Rusija pranašauja Baltijos kraštams bankrotą ir laukia, kada jos maldaus
būti priimtos atgal į Rusijos glėbį. Klausimas, ar tikrai už tos krizės nesto-
vi Rusijos mafija, kuri vykdo tai, ką ,,mafiozų” tautos vadai įsako? Beje,
Žirinovskis ir Putinas dar ir dabar nepameta vilties, kad mes subankru-
tavę (jie manė, kad per tris mėnesius) prašysimės būti priimti atgal. Gali
laukti, jau kas kas, bet žemaičiai neprašys.

Ignalinos uždarymas pagreitins krizę. Universitetai po 20 m. refor-
mos gali už poros savaičių sugriūti, nes jeigu nebus studentų, galinčių
susimokėti už mokslą, nebus ir profesūros, ir administracija galės save
atleisti iš pareigų. Gal taip tragiškai ir nebus, bet pavojus jau gresia, nes
profesūra jau gauna sumažintą mokslo etatą. Jeigu valdžia neturės iš ko
mokėti už tuos 50 proc. studentų, kuriuos yra pažadėjusi paremti, pro-
fesūra ne tik pusės etato, bet ir viso gali staiga netekti.

Minėjau, kad mandagumas pas mus neprigyja, nežinau, kodėl jo taip
trūksta. Juk, rodos, taip nesunku pasakyti ,,prašau”, ,,ačiū”, ,,sudiev”.
Bet Lietuvoje tai reikia užsitarnauti, kitaip – tu esi nevertas, kad aš tau
dėkočiau ar atsiprašyčiau… Pažiūrėjus kitur, krautuvės pilnos šviesos ir
prekių, pardavėjos kartais net nusišypso, nors vis dar reikia pačiam
susidėti pusiau numestas prekes į maišą, kurį reikia atsinešti arba nusi-
pirkti. Bet tai – smulkmenos.

O ne, štai vienas pavyzdys iš mano kelionių po Lietuvą. Autobusas
Kaunas–Telšiai, vairuotojas važiuoja ne greitkeliu, bet aplinkiniais ke-
liais. Tikrai įdomus kelias, bet vairuotojas, pavažiavęs 10 km, niekam ne-
pasakęs, neatsiprašęs, 10 km grįžta atgal… Tai kainavo geras 20 minučių
vėlavimo, bet vairuotojas dėl to nesijaudina. Ir ką tu jam padarysi? Nesi-
skaitymas ir nemandagumas su žmonėmis yra dar sovietinio elgesio liku-
čiai. Kas nutiko? Labai paprastas dalykas: jis pamiršo palikti siuntinį Ra-
seinių stoty, todėl grįžo atgal, paliko siuntinį ir vėl važiavome į Telšius lyg
nieko nebūtų nutikę. Užkalbinau vairuotoją, jis pasižiūrėjo į mane kaip į
kokį keistuolį ir pasakė su rusišku akcentu: ,,Aa, pastebėjot!” Kur tu čia
nepastebėsi. Bet nė vienas keleivis neatkreipė dėmesio, vadinasi, aš buvau
vienintelis, kuris pastebėjo, jog kažkas netvarkoj. Galop, kur čia skubėti,
pusė valandos čia ar ten, koks skirtumas!

Įsivaizduoju, kaip buvo anais laikais, kai nueidavai į restoraną ir tau
pasakydavo, kad patiekalo, kurį užsisakei, neturi, kito – irgi neturi, galų
gale paklausus, ką turite, visai ramiai atsakydavo: nieko neturime, gal ar-
batos, nes kavai pieno neturime. Geri laikai tai buvo!

Kas dar? Pasigedau elgetų. Gal parke ir gulėjo koks nors girtuoklis,
bet gatve einant nesimatė, kad kas prašytų pinigų kaip anksčiau. Tai tie-
siog stebėtina, ypač krizės laikais. Viena mano draugė nuliūdusi parašė,
kaip ji buvo paveikta graffiti ant visų sienų, net langų. Nesu graffiti mėgė-
jas, tačiau manęs per daug nestebino paauglių meno suteptos sienos. Pri-
pratau matyti visą New York metro sistemą, išdažytą tų vaikiščių. Jurgio
Mačiūno laikais visa tai būtume pavadinę ,,Fluxus metro sistema” ir per
daug nesijaudinę.

Kiekvieną kartą, kai būnu Lietuvoje, mėgstu prisipirkti visokių laik-
raščių ir žurnalų, pažiūrėti, kur mes einame. Girdėjau kritikos ir mačiau,
kaip per vieną savaitę 103 žurnalistai liko be darbo, Nukelta į 9 psl.

Svarbiausias klausimas,
kurį turėtų sau užduoti ES
ir Lietuvos užsienio poli-
tikos formuotojai, turėtų
būti toks: kaip įtvirtinti
dvišalių santykių su Balta-
rusija „žaidimo taisykles”,
kad jos nebegalėtų būti
A. Lukašenka vienašališkai
keičiamos?
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GIEDRIUS SUBAÇIUS
PLB Lituanistikos katedra

Vartau sąrašą žmonių ir organi-
zacijų, kurie aukojo PLB Lituanis-
tikos katedrai Ilinojaus universitete
(University of Illinois at Chicago)
įsteigti. Tūkstančiai. Ne tik iš JAV,
bet ir iš Anglijos, Argentinos, Aust-
ralijos, Brazilijos, Kanados, Kolum-
bijos, Prancūzijos, Saudo Arabijos,
Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus,
Vakarų Vokietijos. Net baisu imti
vardyti pavardes. Tik pradėtum –
nebūtų kaip sustoti. Tai ne sąrašas, o
ištisa knyga.

Kai buvo renkamos lėšos – dar
nebuvo nė minties apie Lietuvos lais-
vę. Katedra atsirado iš troškimo,
bene aiškiausiai išreikšto prof. Rim-
vydo Šilbajorio žodžiais: „Ilgus metus
negalėjau pakęst, kai į mus žiūri kaip
į ‘polka folk’: ‘O! Tie ‘ethnics’! Jie ten
pašokinėja biškį, išgeria alaus ir labai
puiku!’ Bet niekas negalvoja, kad tai
yra kultūros tauta. Katedros buvimas
ir jos veikimas užtvirtintų tą faktą,
kad esam kultūros tauta ir Amerikos
kultūros dalis ta prasme, kad joje
dalyvaujame lygiu balsu su kitomis”.

Taigi Lituanistikos katedros mi-
siją profesorius suprato kaip lituanis-
tikos studijas, pakeltas į akademinį
Amerikos universitetų lygį ir prily-
gintas kitų tautų kultūrų studijoms.
O PLB fondo sutartyje su Ilinojaus
universitetu Čikagoje Lituanistikos
katedros misija nusakyta tokiu sa-
kiniu: „Lituanistikos studijos turi
apimti lietuvių kalbą, literatūrą ir
civilizaciją.”

Per 25 metus Lituanistikos ka-
tedrai vadovavo prof. Bronius Vaš-
kelis (1984–1993) ir prof. Violeta Ke-
lertienė (1993–2008). Tada apgintos
trys daktaro disertacijos (Dalios Ku-
čėnienės, Dano Lapkaus ir Dalios
Cidzikaitės), parengta kelios dešim-
tys magistrų. Vieni iš jų dabar vertė-
jauja, kiti dirba redaktoriais, televi-
zijos laidų vedėjais, dirba universite-
tuose, ministerijose – Lietuvoje, Ame-
rikoje ir galbūt kitose šalyse. Ka-
tedroje stažavo dešimtys doktorantų,
mokslininkų lituanistų iš Lietuvos ir
kitų šalių. Buvo atvykę dėstyti profe-
soriai Egidijus Aleksandravičius,
Dalia Čiočytė, Rūta Marcinkevičienė,
Almantas Samalavičius, Vladas Siru-
tavičius, Algimantas Valantiejus, Al-
bertas Zalatorius. Atrodo, kad ket-
virtį amžiaus katedros misija buvo
nuosekliai ir sėkmingai įgyvendina-
ma. Didele dalimi tokia reikšminga
lituanistikos veikla galėjo būti vykdo-
ma dėl katedros rėmėjų: visų pirma
PLB fondo (Vytautas Kamantas bei
kt.) ir Lietuvių Fondo (Antanas Raz-
ma, Arvydas Tamulis, Kęstutis Je-
čius, Algirdas Saulis, Rimantas Griš-
kelis bei daug kitų). Nuoširdžiausiai
jiems ačiū!

Taip pat jau keletą metų Litua-
nistikos katedra kuria „Asmeninės
rašomosios kalbos duomenų bazę”
(išeivių ir Lietuvos žmonių laiškų,
dienoraščių, kitų rankraštinių tekstų
kopijų rinkinį). Tai tarptautinis pro-
jektas, kurio partneriai yra Naciona-
linė Martyno Mažvydo biblioteka
(Jolita Steponaitienė), Vytauto Di-
džiojo universitetas (Asta Kazlaus-
kienė, Andrius Utka), Lietuvių kal-
bos institutas ir kt. Lituanistikos ka-
tedros doktorantė Aurelija Tamošiū-
naitė kaip tik pradėjo rašyti disertaci-

ją, paremtą tos duomenų bazės duo-
menimis. Kita doktorantė – Daiva
Litvinskaitė – rašo disertaciją iš da-
bartinės lietuvių moterų literatūros.

Vieną kartą diskusijoje išgirdau
tokią nuomonę: „Lietuva laisva, tai
kam ta Lituanistikos katedra Čikago-
je!” Mintis buvo netikėta. „Ar tai,

kad Lietuva laisva, lituanistikos ne-
bereikia – Amerikoje?”, – suglumau.
Mėginau įsivaizduoti analogišką
diskusiją, sakykim, lenkų bendruo-
menėje. T. y. kviesti uždaryti visas
lenkų kultūros (kalbos, literatūros)
katedras Amerikoje. Skirtingai nuo
Lietuvos, Lenkija, nors ir komunis-
tinė, nebuvo visai nelaisva šalis ir
prieš Sovietų imperijos griūtį. Bet vis
tiek lenkai ir anksčiau, ir šiandien
steigė ir steigia naujas katedras, len-
kų kultūros studijų programas (kaip
tik Ilinojaus universitete, kur įkurta
ir mūsų Lituanistikos katedra, dabar
steigiamos net trys lenkų kultūros
katedros (chairs) jų pačių lėšomis:
Lenkijos istorijos, lenkų literatūros ir
galbūt lenkų kino). Kaip tik lenkų
pavyzdys galėtų įkvėpti ir mus. Yra ir
kitų tautų aktyvių studijų programų
kituose universitetuose: čekų, ukrai-
niečių ir kt.

Žinoma, per ketvirtį Lituanisti-
kos katedros gyvavimo amžiaus daug
kas pasikeitė. Ilinojaus universitete
beveik neliko žmonių, atsimenančių
katedros steigimo peripetijas. Uni-
versitetas sumažino programų skai-
čių (uždarė magistro ir daktaro pro-
gramas). Vietoj dviejų lituanistų pro-
fesorių teliko vienas. Užsidarė PLB
fondas – sutarties su Ilinojaus uni-
versitetu signataras. Stabilu vis dėlto
išliko tai, kad universitetas nekves-
tionuoja pačios sutarties (kitas klau-
simas, kaip ją perskaito), o ji nėra ter-
minuota – joje įrašyta, kad Lituanis-
tikos katedra įsteigta amžiams: in
perpetuity. Tad ir šiandien sutarties
nuostata studijuoti lietuvių kalbą, li-
teratūrą ir civilizaciją nėra pasenusi.

Galima kalbėti ir apie dar vieną
susiformavusią bei išaugusią Litua-

nistikos katedros misiją: akademiniu
lygiu skleisti pažintį su Lietuva, su
jos ir jos išeivijos kultūra. Lietuva vėl
išdygo ant žemėlapių, ir vienas iš ka-
tedros uždavinių – ją pristatyti ir
padėti suprasti. Kas semestrą dėsto-
mo Lietuvių kultūros kurso Litua-
nistikos katedroje kasmet išklauso

apie 120 studentų, o kartais ir dar
daugiau. Dabar jau gerokai per tūk-
stantį studentų yra išlaikę Lietuvių
kultūros egzaminą. Dauguma jų ne
lietuvių kilmės – tai dažniausia af-
roamerikiečių, baltarusių, danų, fili-
piniečių, indų, irakiečių, japonų, ki-
nų, korėjiečių, lenkų, meksikiečių, pa-
kistaniečių, švedų, ukrainiečių, vo-
kiečių ir kt. kilmės amerikiečiai.

Mažesnei tokių studentų grupei
Daiva Litvinskaitė dėsto lietuvių li-
teratūrą (iš angliškų vertimų). Šitaip
Lietuvos pažinimas įrašomas į jauno-
sios amerikiečių kartos sąmonę.

Tie studentai, kurie atvyksta iš
Lietuvos, Lituanistikos katedroje
apsiginkluoja naujausiomis teorijo-
mis, reikalingomis lietuvių kalbai, li-
teratūrai bei civilizacijai sėkmingai
studijuoti, formuojasi jų akademinio
gyvenimo įgūdžiai. Studentai iš Ame-
rikos savo amerikietišką patirtį papil-
do ir praturtina nauja lituanistine
trajektorija. Vadinasi, tiek stebint
nuo vakarinio, tiek nuo rytinio At-
lanto vandenyno kranto Lituanisti-
kos katedra Čikagoje atrodo reikš-
mingai.

Ta knyga su sąrašu aukotojų
Lituanistikos katedrai ir jos misijai
moraliai įpareigoja. Tegul tie žmonės
iš Anglijos, Argentinos, Australijos,
Brazilijos, JAV, Kanados, Kolumbijos,
Prancūzijos, Saudo Arabijos, Švedi-
jos, Šveicarijos, Urugvajaus ir Vakarų
Vokietijos būna patikinti, kad nors
katedros padėtis kinta, bet ji išlieka.
Nors katedra kryžkelėje – ji ieško
naujų kelių. Antai Lietuvos Respub-
likos Seimas išsiuntė laišką Ilinojaus
universiteto vadovybei, siūlydamas
pradėti dialogą dėl tolesnės katedros
veiklos. Vytauto Didžiojo universite-
tas pradėjo ieškoti kelių, ar nebūtų
įmanoma suformuoti jungtinių studi-
jų programų su Ilinojaus universite-
tu. Dr. Stasys Bačkaitis ėmėsi inici-
atyvos tartis su Vilniaus universite-
tu, ar galėtų būti surasta kitų Li-
tuanistikos katedros veiklos kelių
Čikagoje.

PLB Lituanistikos katedra žen-
gia į savo antrą šimtmečio ketvirtį ir
žingsnį stengiasi išlaikyti kuo tvirtes-
nį.

Norėdami paminėti 25-erių metų
PLB Lituanistikos katedros UIC
sukaktį, buvę ir dabartiniai studen-
tai, prof. G. Subačius kviečia visus į
parodos Jaunimo centre, Čiurlionio
galerijoje, atidarymą.

Ketvirtis amžiaus
PLB Lituanistikos katedrai

UIC prof. G. Subačius su dabartinėmis katedros doktorantėmis (iš k.): Daiva
Litvinskaite ir Aurelija Tamošiūnaite.

LSA UIC nariai Margarita Pupšytė ir Gintas Vasiliauskas.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Rugsėjo 18 d., penktadienį: Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje (5620 S. Claremont Ave., Čikaga, IL, 60636) vyks
renginys, skirtas PLB Lituanistikos katedros University of Illinois
at Chicago 25-erių metų sukakčiai paminėti, ir parodos ati-
darymas. Pradžia 7:30 val. v.
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Menu dar tuos laikus, kai „Drau-
ge” negaudavo balso net tokie kata-
likybės ir lietuvybės šulai, kaip amži-
nos atminties a. a. prelatas Mykolas
Krupavičius ir kiti. Tada jie prašyda-
vo balso pas „Naujienos” redaktorius
ir juos gaudavo.

Dabartinei vyr. redaktorei re-

daguojant „Draugą”, jis „atstovauja”
„Naujienoms”, „Keleiviui”, „Sanda-
rai”, „Laisvajai Lietuvai” ir gal dar ir
kitiems laikraščiams. Ir dangus dar
negriūva.

Petras Pagojus
Detroit, MI

DANGUS DAR NEGRIÙNA

Man labai patiko redakcijos žodis
apie krizę Lietuvoje (,,Draugas”,
2009 rugpjūčio 19 d.). Aš mėnesį vie-
šėjau Vilniuje ir krizės taip pat nera-
dau. Kelionių biurų ir grožių salonų
skaičius nuo pernai metų nesuma-

žėjo. Senamiesty kavinės pilnos vil-
niečių. Klaipėda per jūros šventę su-
laukė milijono svečių.

Zigmas Viskanta
Los Angeles, CA

APIE KRIZÊ LIETUVOJE

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname.

NEÑINAU, KÂ DARYTI

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Man pasidaro labai liūdna, kada
savo elektroninio pašto dėžutėj
pamatau iš pažįstamų žmonių – gerų
katalikų ir ateitininkų, net ir lietu-
viškos spaudos bendradarbių – ad-
reso atėjusį laišką ir, jo neatidaręs,
galiu lengvai atspėti, ką tame laiške
rasiu. Iš žmonių, kuriuos iki šiol
laikiau išsilavinusiais, išmintingais,
draugiškais ir maloniais. Laiško ne-
atidaręs žinau, kad man vėl, dažnai
jau kelintą kartą, bus atsiųstas pa-
giežos, neapykantos ir paniekos pil-
nas, pykčio kupinas nuožmių, įniršu-
sių ir paikų žmonių internete siun-
tinėjamas, koks nors, visokių nebūtų
ir išsigalvotų pliurpalų pilnas pask-
vilis, dergiantis Amerikos prezidentą
ar ir, neseniai mirusį, Amerikos sena-
torių. (Žodynas sako, kad paskvilis –
tai įžeidžiamas, plūstamas kūrinys.)

Taigi ir mąstau, kas pasidarė?
Kodėl iki šiol buvę normalūs ir galvo-
jantys žmonės dabar taip tragiškai
prarado bet kokį savigarbos ir patrio-
tizmo jausmą, bet kokią pagarbą savo
gyvenamam kraštui, Amerikai ir jos
prezidentui, ir net paprasčiausią
asmeninės gėdos nuovoką, ir stačiai
su pasigardžiavimu siuntinėja bjau-
rius rašinius, kurių vienintelis tikslas
yra nuodyti visuomenės nuotaiką?
Toks siuntinėjimas tapo stačiai liga.
Nejaugi jie tikrai nori, kad preziden-
tui nesisektų, kad viskas, ką jis sten-
giasi pasiekti, griūtų, nyktų ir dingtų,
kad Amerikos valdymas subyrėtų ir ji
taptų tarsi kokia bevaldė Somalija?

Panašių, su jokia tikrove nesusie-
tų e-pašto laiškų gaudavau ir tada,
kada prezidentavo George W. Bush.
Juos siuntinėjo nebūtinai tie patys,
bet panašūs, „konservatoriai” pažįs-
tami, kurie norėjo mane įtikinti, kaip
yra gerai, kad pagaliau turime
„tvirtą” prezidentą, kuris „sutvarkys
tuos arabus”, kad verslo vadybos
magistro Harvardo diplomą turįs
prezidentas „atstatys ir pakels krašto
ekonomiką”, kad milžiniškos dviejų,
tuo pačiu metu kariaujamų karų
išlaidos bus užmokėtos, sumažinant
turtingesniem žmonėm mokesčius, o
jei to neužteks, tai pajamom, kurių
bus nesuskaičiuojama gausybė, par-
duodant nesulaikomai trykštančią
Irako naftą. Be to, kartais citavo

tokią „išmintį”, kaip kad „deficitai
nieko nereiškia!” ir kaip bus gerai,
kada pagaliau bus „prichvatizuotas”
Amerikos socialinis draudimas ir visi
jaunesni žmonės galės savo senatvės
pensijomis patys pasirūpinti, atlieka-
mus pinigus pelningai investuodami
biržoje. Tada „valdžia į mūsų gyve-
nimą daugiau nesikiš”. Ir t.t., ir t.t.
Dabar, deja, tie mano klaidingo kelio
tiesintojai mieliau gertų cūgos sultis,
vietoj kad tą „geriausią” prezidentą
iš viso prisiminti.

Jokie „liberalai” nieko panašaus
man nei tada, nei dabar kažkodėl
nesiuntinėja. Toks manęs „švieti-
mas” išimtinai yra „konservatorių”
sritis. Nežiūrint kaip būdavau skati-
namas tokią „tobulą išmintį” būtinai
skleisti toliau, niekad tų, „nesulaužo-
mos logikos” ir lakios fantazijos pilnų
minčių niekam nepersiuntinėjau.
Nesu linkęs prie kvailybių prisidėti.
Kartais, neišsikentęs, siuntėjui pa-
prieštaraudavau tiesiogiai. Iš to ne-
buvo jokios naudos. Vienas kitas dėl
to man piktokai pareikšdavo nepa-
sitenkinimą, kad jokių mano komen-
tarų nenori (jų komentarai man, tai
visai vietoj) ir nurodydavo, kad aiš-
kiai „slystu gilyn”. Kur ta vieta yra,
visi žinome.

Ką daryti, nežinau. Tokių laiškų
siuntėjai patys nesusipranta manęs iš
savo adresatų sąrašo išbraukti, nors
turėtų aiškiai suvokti, jog jie man
jokios įtakos nedaro. Tikriausia jie tai
siuntinėja, neva norėdami mane
paerzinti, tačiau tokie laiškai tik pa-
rodo siuntėjų varganą dvasinę būklę
ir mane nuvilia bei liūdina, kad iki
tokios galvosenos klampynės kai kas
priėjo. Nesakykit, kad visada galiu
tokius laiškus „ištrinti”. Tikėkit ma-
nim – siuntėjų tai niekaip nepaveikia.
Mano „apšvietimu” besirūpinan-
tiems galiu pasakyti, kad aš tikrai be
tokių „žinių” ir be tokios „filosofijos”
puikiai apsieisiu ir būsiu dėkingas, jei
jie mane iš savo „undisclosed reci-
pients” adresų knygutės išbrauks.
Tačiau, jei kas turėtų ką nors svar-
baus, rimto, reikalingo ir tikroviško
aptarti ar pasvarstyti, tai tokių laiškų
mielai lauksiu.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA  

100
,,DRAUGO”

JUBILIEJINIS
POKYLIS

2009 m. spalio 17 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p.

Willowbrook Ballroom 
8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL

Auka 100 dol.

,,DRAUGO” IŠKILMINGO MINĖJIMO-
POKYLIO UŽSAKYMO KORTELĖ

Maloniai prašome užpildyti ir atsiųsti čekį
,,Draugo” vardu iki spalio 1 d.

,,DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė: __________________________________

Adresas: __________________________________________

_________________________________________________

Telefonas __________________ El. paštas ______________

� Užsakau ______ vietų po 100 dol. už bilietą

� Užsakau 10 vietų (visą stalą)

� Siunčiu sveikinimą pokylio leidiniui $ _______________
(Pridėkite sveikinimo tekstą)
Iš viso siunčiu $ ______________

,,DRAUGO” pokylio 
sveikinimų leidinys

Aukso psl. 500 dol.
Puslapis 200 dol.
1/2 psl. 120 dol.
1/4 psl. 65 dol.
Rėmėjas 25 dol.
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Lietuviui gresia ilgi metai kalèjimo

VU Onkologijos instituto medikai
nesp∂ja priimti ligoni¨�

Vroclavas, rugsėjo 15 d. (ELTA) – Šeštojo tarptautinio Vilniaus bėgimo
maratono nugalėtojais tapo vilnietis Darius Škarnulis ir jonavietė Vilija Da-
mašickienė. Jie paskelbti ir Lietuvos maratono čempionais. Beijing olimpinių
žaidynių sportinio ėjimo varžybų dalyvis 31 metų D. Škarnulis 42 km 195 m
atkarpą įveikė per 2 val. 33 min. 48 metų V. Damašickienė atkarpą įveikė per
3 val. 13 min. 53 sek. Jai šis maratonas buvo 20-asis. Vilniaus bėgimo ma-
ratoną aptemdė skaudi nelaimė. Įveikęs mažojo maratono atkarpą, mirė 73
metų bėgimo entuziastas Laimutis Petraitis.                      ELTOS nuotr.

Vilnius/Briuselis, rugsėjo 15 d.
(ELTA) – Lietuvos nuolatinėje atsto-
vybėje prie Europos Sąjungos (ES)
Briuselyje Užsienio reikalų ministe-
rijos garbės ženklu ,,Lietuvos tūks-
tantmečio žvaigždė” apdovanoti
Niels Dahlman ir Clyd Kull – pirmieji
Latvijos ir Estijos diplomatiniai at-
stovai prie ES ir NATO.

Apdovanojimus įteikė užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
Įteikdamas apdovanojimus V. Ušac-
kas prisiminė ir pirmąjį Lietuvos at-
stovą prie Europos Bendrijų amba-
sadorių Adolfą Venskų.

,,Kartu su ambasadoriumi A.
Venskumi jūs buvote puiki koman-
da”, – sakė V. Ušackas.

C. Kull šiuo metu eina Estijos už-
sienio reikalų ministerijos Politikos
direktoriaus departamento generali-
nio direktoriaus pareigas. Apdova-
nojimas jam įteiktas už nuopelnus
puoselėjant ir plėtojant Lietuvos ir
Estijos tarpusavio santykius.

N. Dahlman – Švedijos pilietis,
Latvijos garbės konsulas Briuselyje,
apdovanotas už nuopelnus įtvirti-
nant Lietuvos nepriklausomybę ir
paramą Lietuvai stojant į ES ir
NATO. Jis laikomas vienu pagrindi-
nių trijų Baltijos valstybių advokatu
Belgijoje, pasisakiusių už laisvę atga-
vusių valstybių priėmimą į euroat-
lantines struktūras.

Bus minimos trys istorinès sukaktys

,,Travel Channel” kurs filmâ apie Lietuvâ

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) –
Vilniaus universiteto (VU) Onkolo-
gijos institutas niekaip nespėja pri-
imti ligonių. Apkarpius finansavimą,
gydytojai ir medicinos darbuotojai
priversti eiti nemokamų atostogų, dėl
to ir taip ilgos onkologinių ligonių ei-
lės dar labiau pailgėjo.

Eilės pas gydytojus institute nu-
sidriekusios keliems mėnesiams į
priekį. Būta atvejų, kai vėžiu sergan-
tys ligoniai mirė taip ir nesulaukę sa-
vo eilės.

Onkologai ne kartą kreipėsi į Li-
gonių kasas, prašė Sveikatos apsau-
gos ministerijos užtarimo, tačiau dėl
papildomų lėšų negali būti nė kalbos.

Lietuvos onkologų draugijos pir-
mininkė Simona Rūta Letautienė tei-
gia, kad onkologijos sistema griau-
nama bene nuo pirmųjų Nepriklauso-
mybės metų, o dabartinė valdžia pa-
dėtį iš prastos verčia tiesiog į bevil-
tišką. Pasak jos, eilės Onkologijos ins-
titute yra sveikatos apsaugos politi-
kos padarinys.

Sveikatos apsaugos ministras A.
Čaplikas teigė, neva onkologai pinigų
stygiumi skundžiasi nepagrįstai.

,,Bendras sveikatos apsaugos sis-
temos finansavimas yra praėjusių
metų lygio. Parodykit dar nors vieną
sritį, kuriai šiuo sunkiu laiku buvo iš-
laikytas praėjusių metų finansavi-
mas. Šiokių tokių problemų, kurios
priklauso nuo administravimo gebėji-
mų, yra. Bet galiu drąsiai teigti, kad
pasisakymai apie blogą vienos ar ki-
tos srities finansavimą yra netiesa”, –
tikino politikas.

Priekaištus dėl bendros politikos
onkologijos atžvilgiu ministras taip
pat atmeta. A. Čaplikas užsiminė, ne-
va kritika jam gali būti adresuojama
dėl to, kad sostinės Onkologijos ins-
titutas baiminasi dėl savo ateities.

Paklaustas, ką galima padaryti,
kad vėžiu sergantys ligoniai bent jau
nemirtų nesulaukę savo eilės pas gy-
dytoją, politikas pareiškė, neva tai
priklauso ne nuo jo.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (Delfi.lt) –
Balandžio 1 d. lietuvis Mindaugas Le-
nartavičius dalyvavo Londone su-
rengtuose protestuose prieš Didžiojo
dvidešimtuko (G20) šalių vadovų su-
sitikimą. Įsijautęs į teatralizuotą ren-
ginį, susijusį su ugnimi, jis žiebtu-
vėliu bandė padegti nedegias žaliuzes
marmuriniame banko pastate. Rug-
sėjo 21 d. jis bus teisiamas už „pade-
gimą siekiant sukelti pavojų aplinki-
nių gyvybei”.

Jei teisėjas nuspręs, kad M. Le-
nartavičius bandė sukelti pavojų
žmonių gyvybėms, jam gresia kalėji-
mas nuo kelių metų iki gyvos galvos.

2009 m. balandžio 1–2 d. Londo-
ne buvo surengti protestai prieš G20
šalių vadovų susitikimą. Įvyko ir su-
sidūrimai su policija. Lietuvos žinia-
sklaida pranešė, kad suimta 111 žmo-
nių. Kitais duomenimis, balandžio 1
d. suimti 86 protestuotojai, o per dvi
dienas suimta apie 200 žmonių.

SPORTAS

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) – 1989 m. rugsėjo 16 d. išėjo pirmasis dien-
raščio ,,Respublika” numeris. Prieš 20 metų ,,Respublikos” gimimą stebėję
politikai tvirtina, kad tai buvo vienas pirmųjų žingsnių į pliuralistinę visuome-
nę, dygus, tuometinei ir po to buvusioms valdžioms neparankus leidinys.
Tokias mintis išsakė politikai, Eltos paklausti, kaip vertina prieš 20 metų pir-
mojo laisvo laikraščio atsiradimą.                  ,,Respublikos" archyvo nuotr.

Briuselyje îteiktos ,,Tùkstantmeçio
žvaigždès”

Vilnius, rugsėjo 15 d. (BNS) –
2010 m. siūloma pavadinti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo ir Dur-
bės bei Žalgiro pergalių metais. Tokį
siūlymą Seime įregistravo valdan-
čiųjų konservatorių atstovas Ginta-
ras Songaila.

Praėjusią savaitę socialdemo-
kratai Česlovas Juršėnas ir Vytenis
Andriukaitis įregistravo nutarimo
projektą, kuriuo siūloma 2010 m. pa-
vadinti Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dvidešimtmečio metais. Ta-
čiau, pasak G. Songailos, to neužtenka.

Kaip teigiama pateiktame siūly-
me dėl Č. Juršėno ir V. Andriukaičio
nutarimo projekto, nereikėtų Durbės
bei Žalgirio mūšių nustumti į antrąjį
planą. Tad Vyriausybė, pasak G. Son-

gailos, turi numatyti ir finansuoti
renginius visoms trims istorinėms
sukaktims paminėti.

2010 m. kovo 11 d. sukanka 20
metų, kai Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba priėmė Aktą dėl
Lietuvos Nepriklausomos valstybės
atstatymo.

2010 m. liepos 13 d. sukanka 750
metų po Durbės pergalės, kuomet
Durbės mūšyje žemaičiai sumušė Vo-
kietijos ordino ir jo autonominės ša-
kos Livonijos ordino kariuomenę.

2010 m. liepos 15 d. sukanka 600
metų, kada jungtinės Lietuvos ir
Lenkijos pajėgos sutriuškino Kry-
žiuočių ordiną Žalgirio mūšyje. Kry-
žiuočių ordinas po mūšio nebeatsigavo.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) –
Žinomo kelionių kanalo ,,Travel
Channel” kūrybinė grupė kurs du fil-
mus apie Lietuvos turizmo galimy-
bes. Lietuvoje bus nufilmuotas pusės
valandos trukmės filmas ,,Lietuva iš
esmės” (,,Essential Lithuania”) ir
dviejų dalių laida ,,Kelionės šiandien”
(,,Travel Today”).

Pasak filmo kūrėjų, ,,Essential
Lithuania” – kelionių serialas šian-
dienos keliautojui. Laida išsamiai pri-
statys Lietuvą ir pabrėš, kuo šalis
ypatinga, išskirtinė. Kaip ir kitos to-
kio formato laidos, ji bus dėliojama iš
4 istorijų, kurias sieja bendra temati-
ka. ,,Essential Lithuania” pasaulinei
auditorijai pirmą kartą bus rodoma
2010 m. pradžioje, vėliau pakartoti-
nai bus rodoma 3 metus.

Visą šį laiką tai bus svarbiausias
mūsų šalį pristatantis filmas ,,Travel
Channel” kanale. ,,Essential Lithua-
nia” per 3 metus mažiausiai bus ro-
doma 150 kartų – tai prilygtų perka-
mai reklamai už 3,3 mln. eurų.

,,Travel Today” programa taip
pat trunka pusę valandos ir yra svar-
biausia kanalo laida. Ją sudaro skir-

tingose vietose filmuotos istorijos.
Lietuvoje nufilmuota medžiaga bus
sumontuota į dvi dalis, abu siužetai
bus rodomi per ,,Travel Today” du ne
paeiliui einančius mėnesius. ,,Travel
Today” abi laidos dalys bus rodomos
17 kartų per mėnesį.

,,Travel Channel” kūrybinės gru-
pės atvykimas į Lietuvą – ilgo darbo
rezultatas. Daugiau nei metus Tu-
rizmo departamentas ir Lietuvos tu-
rizmo informacijos centras Londone
bendravo su garsaus TV kanalo dar-
buotojais, teikė turizmui svarbią in-
formaciją, kvietė sukurti naują filmą
apie mūsų šalį. Prieš mėnesį Lietu-
voje lankėsi kanalo prodiuseris, su
kuriuo išsamiai aptarta programa,
pristatytos turizmui patrauklios Lie-
tuvos vietos. Per trejus ateinančius
metus filmas ‘Essential Lithuania’
bus mūsų šalies turizmo vizitinė kor-
telė”, – sako Valstybinio turizmo de-
partamento direktorė Nijolė Kliokienė.

Lietuvoje ,,Travel Channel” fil-
muos Vilniuje, Trakuose, Kernavėje,
Kryžių kalne Šiaulių rajone, lankysis
Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje, kurią
filmuos iš sraigtasparnio. 
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Norvegijoje rinkimus laimèjo 
valdançioji kairiûjû koalicija

PARYŽIUS
Prancūzijos ministras pirminin-

kas Francois Fillon pareiškė, kad
Europai reikia „plataus susitarimo”
su Rusija, numatančio sukurti ben-
drą ekonominę erdvę, kuri padėtų
šalims atremti pasaulinės finansų
krizės padarinius.  Jis sakė, kad krizė
padeda Prancūzijai ir Rusijai suar-
tėti, versdama jas galvoti apie ateitį.
Tai Prancūzijos vyriausybės vadovas
pareiškė Maskvoje prieš susitikimą
su Rusijos premjeru Vladimir Putin.

VARŠUVA
Lenkijos prezidentas Lech Ka-

czynski patvirtino anksčiau išsakytą
nuostatą – jeigu Airija spalio 2 d. pri-
tars Lisabonos sutarčiai, jis ,,per
labai trumpą laiką” po referendumo
Airijoje rezultatų paskelbimo pasi-
rašys Lenkijos sutarties patvirtinimo
dokumentą, pranešė Lenkijos nau-
jienų agentūra PAP.

MASKVA
Maskva pasirašė sutartis su Ab-

chazija ir Pietų Osetija, pagal kurias
bent pusę šimtmečio galės laikyti
savo pajėgas šiuose separatistiniuose
Gruzijos regionuose, pranešė Rusijos
naujienų agentūros. Pasak ,,Inter-
fax”, šio sutartys galios 49 metus.
Rusijos karinių bazių štabai įsikurs
Abchazijos kurortiniame pajūrio
mieste Gudautoje ir Pietų Osetijos
sostinėje Cchinvalyje. 

BAGDADAS
Irakietis televizijos žurnalistas

Muntazer al Zaidi, kuris sviedė savo
batus į ankstesnį JAV prezidentą
George W. Bush, išėjės į laisvę po 9
mėn. trukusio kalinimo pareiškė, kad
saugumo pareigūnai jį mušė ir kanki-
no elektros srove. Paleistas iš kalėji-
mo M. al Zaidi sakė, jog dabar baimi-
nasi dėl savo gyvybės ir yra įsitiki-
nęs, kad jį persekios JAV žvalgybos
agentai. Žurnalistas aiškino, kad
surengė išpuolį prieš G. W. Bush dėl

JAV okupacijos. Jis pabrėžė, jog
dabar yra laisvas, tačiau jo šalis
,,tebėra belaisvė”.

* * *
JAV viceprezidentas Joe Biden

atvyko į Iraką – jau trečią kartą šiais
metais – derybų su Irako vadovais ir
susitikti su amerikiečių kariais,
pranešė Baltieji rūmai. J. Biden
vykdo specialią prezidento B. Obama
paskirtą misiją aukštu lygiu palaikyti
nuolatinį dėmesį Irakui, kai Jung-
tinės Valstijos pereina prie savo
kovinių pajėgų išvedimo iš šios šalies
iki kitų metų rugpjūčio.

NEW YORK
JAV federaliniai agentai surengė

reidus keliuose namuose viename
New York rajone, tirdami galimą te-
roristinę veiklą, kuri buvo pripažinta
pakankamai rimta, kad apie ją būtų
pranešta Kongreso respublikonų ir
demokratų frakcijų vadovams. Kong-
resui pateiktoje trumpoje ataskaitoje
sakoma, jog tiriama rimta grėsmė.
Pasak televizijos ,,ABC News”, šis ty-
rimas yra susijęs su vienu įtariamu
,,al Qaeda” teroristu.

WASHINGTON, DC
Jungtinės Valstijos pirmą kartą

suteikia teisę kai kuriems iš 600
kalinių, laikomų JAV sulaikymo cen-
tre, kuris vadinamas Afganistano
Guantanamo, užginčyti jų sulaiky-
mą, pranešė pareigūnai. Kai kuriems
šių vyrų, nemažai kurių ne vienerius
metus praleido Bagramo oro pajėgų
bazėje į šiaurę nuo Kabulo esančiame
sulaikymo centre, amerikiečių kari-
nis pareigūnas padės surasti liudi-
ninkus ir surinkti įrodymus jų bylo-
se, nurodė Gynybos departamentas.

MOGADIŠAS
JAV pajėgos pirmadienį per reidą

Somalio pietuose nukovė vieną
aukštą tarptautinio teroristų tinklo
,,al Qaeda” narį iš Kenijos, kuris
buvo ieškomas Federalinio tyrimo
biuro (FTB) dėl 2002 m. Mombasoje
surengtų išpuolių, pranešė vienas
JAV pareigūnas. Anonimu pagei-
davęs likti pareigūnas sakė, kad buvo
nukautas Saleh Ali Saleh Nabhan.
JAV žiniasklaida pranešė, jog šioje
operacijoje dalyvavo mažiausiai vie-
nas Jungtinių Valstijų sraigtasparnis.

EUROPAJAV prezidentas perspèjo Wall Street 
New York, rugsėjo 15 d. (AFP/

BNS) – JAV prezidentas Barack Oba-
ma perspėjo Wall Street, jog negalima
grįžti prie ,,beatodairiško elgesio” ir
,,nežaboto nesaikingumo”, kuriuos
jis laiko vienomis iš pagrindinių pa-
saulinės finansų krizės priežasčių.

Šią svarbią kalbą apie ekonomiką
prezidentas sakė pačioje galingos JAV
finansų sistemos širdyje, už kelių
kvartalų nuo New York vertybinių
popierių biržos. Jis išdėstė didelio
masto planą, pagal kurį turėtų būti
pertvarkytas Jungtinių Valstijų fi-
nansų mechanizmas.

Pasak B. Obama, krizė buvo ,,ko-
lektyvinė” Washington, Wall Street ir
visos Amerikos nesėkmė. Jis žadėjo
spausti Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
šalis imtis finansų rinkos reguliavi-
mo pertvarkų, taip pat perspėjo aukš-
čiausius finansų vadovus nemenkinti
visuomenės pasitikėjimo, išsimokant
milžiniškus priedus.

Praėjus lygiai metams po inves-
ticinio banko ,,Lehman Brothers”
žlugimo, kuris tapo pasaulinės fi-
nansų griūties pirmąja kregžde, B.
Obama perspėjo, kad finansų viršū-
nėse esama tokių, kurie neteisingai
supranta krizės pamokas. B. Obama
paragino pagrindinius Wall Street
magnatus savo firmose pirmiausiai

skatinti atsakingumą, o tik vėliau
galvoti apie milžiniškus priedus.

Pasak prezidento, daug metų
prieš krizę Washington neįstengė
tinkamai reguliuoti finansų sekto-
riaus ir pro pirštus žiūrėjo į beato-
dairišką skolinimą nekilnojamam
būstui įsigyti, kuris tapo vienu iš
pagrindinių krizės veiksnių.

Praėjus kelioms dienoms po
sprendimo smarkiai padidinti muitus
iš Kinijos importuojamoms automo-
bilių padangoms, dėl kurio kilo pir-
masis rimtas Azijos milžinės konflik-
tas su B. Obama administracija, JAV
prezidentas neigė kaltinimus dėl
protekcionizmo. ,,Taip elgiamės, nes
galimybė keisti prekybos susitarimus
yra neatsiejama atviros ir laisvos
prekybos sistemos dalis”, – aiškino
jis.

Specialistai numato, kad trečia-
me ketvirtyje JAV ekonomika tik-
riausiai vėl pradės augti, o ši akimir-
ka taptų ypač svarbiu B. Obama
administracijos politiniu pasiekimu.

Baltieji rūmai tvirtina, kad jų
pasiūlytos priemonės yra veiksmin-
gos, tačiau pareigūnai pripažįsta, kad
ateityje šalies ekonomikas laukia dar
daug iššūkių. Pasak jų, netgi ekono-
mikai pradėjus kilti nedarbas išaugs
iki 10 procentų. 

Oslas, rugsėjo 15 d. (BNS) –
Norvegijos kairiosios pakraipos koali-
cija, kuri rinkimų kampanijos metu
žadėjo ne mažinti mokesčius šioje
naftos turtingoje valstybėje, o skirti
daugiau už ,,juodąjį auksą” gaunamų
pajamų finansuoti socialinės gerovės
valstybės poreikius, pirmadienį vyku-
siuose visuotiniuose rinkimuose užsi-
tikrino trapią daugumą parlamente.

Norvegijos darbo partijai prik-
lausantis ministras pirmininkas Jens
Stoltenberg paskelbė savo vyriausy-
bės pergalę rinkimuose. Kaip rodo
duomenys, gauti suskaičiavus 99,4
proc. balsalapių, kairiųjų koalicijai
pavyko užsitikrinti daugumą.

,,Protinga būti šiek tiek atsar-
giems, tačiau įvertinant tai, kaip vis-
kas susiklostė, atrodo, mes galėsime
tęsti” darbą valdžioje, pareiškė J.
Stoltenberg, parlamente susitikęs su
partijos vadovais.

Jei šie rezultatai bus oficialiai

patvirtinti, J. Stoltenberg vyriausybė
bus pirmasis šios turtingos Skandi-
navijos valstybės ministrų kabinetas
nuo 1993 m., kuriam pavyko užsitik-
rinti perrinkimą.

J. Stoltenberg rinkimų kampani-
jos metu pabrėžė savo sėkmingą va-
dovavimą šaliai pasaulinės finansų
krizės laikotarpiu, nuo kurios Nor-
vegijos ekonomika beveik nenuken-
tėjo dėl didžiulio valstybinio pensijų
fondo, kurį iš esmės sudaro valstybės
pajamos už naftą. Nors daugumos Va-
karų valstybių ekonomikos smarkiai
nukentėjo nuo ekonomikos krizės,
Norvegijoje, kuri užima penktą vietą
pasaulyje pagal ,,juodojo aukso” eks-
porto apimtis ir kurios gyventojai du
kartus referendume pasisakė prieš
šalies narystę Europos Sąjungoje,
recesija truko labai trumpai, o nedar-
bo lygis šalyje yra mažiausias Euro-
poje ir siekia vos 3 proc.

RUSIJA

Pasaulio naujienos

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Norvegijos darbo partijai priklausantis ministras pirmininkas Jens Stoltenberg
paskelbė savo vyriausybės pergalę rinkimuose. Reuters/Scanpix nuotr.

AFRIKA
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RITONÈ RUDAITIENÈ

Atšventę Lietuvos vardo paminė-
jimo tūkstantmečio sukaktį tėvynėje,
su vilniečiais  giminaičiais išsiruošėm
kelionei į Šiaurės Lenkiją.  Pagrindi-
nis tikslas – aplankyti Žalgirio mūšio
vietą, nes liepos 15 d. prasidėjo šio
svarbaus mums, lietuviams, istorijoje
įvykio 600-tieji jubiliejiniai metai.

Be jokio sustojimo ar pasų patik-
rinimo pervažiavom Lenkijos sieną ir
netrukus pasiekėm Seinus. Aplan-
kėm Seinų baziliką ir joje palaidoto
vyskupo Antano Baranausko kriptą,
nusifotografavom prie vyskupui pas-
tatyto įspūdingo ir masyvaus, švie-
žiomis gėlėmis papuošto paminklo.
Miestelis tvarkingas ir švarus, pasi-
puošęs žalumynais.  Dairėmės, ar pa-
matysim lietuviškais pavadinimais
parduotuvių, bet miestelio centre to-
kių neradom.

Vėlyvą popietę pasiekėm Grun-
wald – Žalgirio mūšio lauką, kuriame
1410 m. liepos 15 d. Vytauto ir Jogai-
los vadovaujami Lietuvos ir Lenkijos
kariai sumušė vokiečių ordino (kry-
žiuočių) kariuomenę. Važiuojant jau
iš tolo pamatėm labai aukštą 1960 m.
mūšio nugalėtojams pastatytą pa-
minklą.  Jis stovi didžiuliame mūšio
lauko centre, aukščiausioje vietoje,
apsuptas miškų.  Žolė, ypač esanti ar-
čiausiai paminklo, labai nukentėjusi,
kai kur ir visai išnykusi, nes visai
neseniai čia vyko Žalgirio mūšio ins-
cenizacija, kurią stebėjo tūkstančiai
žmonių. Kiekvieną vasarą šioje vieto-
je galima matyti iš įvairių Europos
šalių atvykusius ,,besikaunančius”
riterius, karius, viduramžių muzikos
atlikėjus, šokėjus.  Vyksta koncertai.

Apžiūrėję memorialinę parodą,
pasukom link prekystalių.  Ieškojom
nupirkti vaikaičiams suvenyrų. Nu-
siminėm, kai negalėjom surasti jokios
riterio statulėlės su Vyties ženklu.
Visi raitieji kariai buvo arba lenkai,
arba kryžiuočiai.  Pėstininkai – lietu-
vaičiai.  Nors, pagal istoriką Alfredą
Bumblauską, Žalgirio mūšio pergalę
lėmė lenkų raiteliai, apsisprendėm
nupirkti kryžiuotį raitelį ir lietuvaitį
pėstininką.  Mūšyje kryžiuočiai buvo
geriausiai ginkluoti ir šarvuoti, bet

lietuvaičiai kariai turėjo būti patys
drąsiausi, stipriausi ir ištvermingiau-
si! Pats mūšio laukas priverčia lanky-
toją susimąstyti. Baisu net pagalvoti,
kaip jis turėjo atrodyti po 10 valandų
trukusio mūšio, kai žuvusiųjų  ir su-
žeistųjų kryžiuočių ir sąjungininkų
buvo išvien nuklotas.

Kitą rytą gana anksti pasiekėm
Malbork (vok. Marianburg) pilį.  Tai
viena iš didžiausių ir geriausiai išli-
kusių viduramžių gynybos ir reziden-
cinės architektūros Rytų ir Vidurio
Europos pilių. Vokiečių  ordino ma-
gistrui į Malbork perkėlus savo rezi-
denciją iš Venecijos, ji tapo Ordino
sostine ir iš čia XIII–XV amžiuje buvo
organizuojami kryžiaus žygiai į Lietu-
vą, planuojamas Baltijos pajūrio kraš-
tų užkariavimas. Marianburg pilyje
buvo įkalintas ir iš jos pabėgo Lietu-
vos didysis kunigaikštis Kęstutis.

Pilies didingą kompleksą, kurį
juosia Nogato upės vingis, sudaro

Pasilikę Lietuvos istorijos pėdsakai 
Šiaurės Lenkijoje  

Teodorą Rudaitį sudomino buvusi Hitlerio slėptuvė-bunkeris, jo paties įsaky-
mu susprogdinta 1945 m. sausio 24 d.                     R. Rudaitienės nuotr.

trys atskiros pilys: aukštutinė, vidu-
rinė ir žemutinė. Gynybiniais mūrais
apsuptos ne tik kiekviena iš jų, bet ir
pats miestas.  Po Žalgirio mūšio net 9
savaitės Ordino kariuomenės liku-
čiams pilyje ginantis, jungtinei lietu-
vių ir lenkų kariuomenei nepavyko
pilies užimti. Tik po trylikamečio ka-
ro lenkai pilį užėmė 1457 metais.
Aukštutinėje pilyje buvo įkurta Len-
kijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio
rezidencija, o vidurinėje – valdovo
skiriamo vietininko rūmai.  Ten buvo
saugomas ir valdovo iždas.

Pilis daug nukentėjo karų su šve-
dais ir rusais metu. Ypač  Antrojo pa-
saulinio karo metu, kai buvo sugriau-
ta net 80 procentų jos sienų. Atsta-
tymo darbai dar tebevyksta.  1961 m.
pilyje buvo įkurtas muziejus, o 1997
m. Malbork pilis įtraukta į UNESCO
pasaulinio kultūros paveldo sąrašą.

Kitas sustojimo punktas – tai
Gdansk (vok. Dancing) miestas.  La-
bai ilgai  jame neužtrukom, bet spė-
jom pasivaikščioti turistais tirštai
užsikimšusioje garsioje ,,Ilgo tur-
gaus” gatvėje, pasigėrėti puošniais
olandų pirklių ir miestiečių namais,
su šiam miestui  būdingomis, aukštai
iškeltomis terasomis.  Šis senas mies-
tas XIII–XVIII šimtmetyje buvo Han-
zos miestų sąjungos narys.  Sąjunga
vienijo Olandijos, Vokietijos, Prūsijos
ir Livonijos pirklius, kurie plaukiojo
jūrų keliais, lankydami Karaliaučiaus
ir Rygos uostamiesčius, palaikydami
glaudžius ekonominius ryšius su Lie-
tuva.

Trečią ir paskutinę mūsų išvykos
dieną sustojom aplankyti šv. Lipkos
(bažnyčios ir Jėzuitų vienuolyno) an-
samblį. Ši vietovė nuo viduramžių
garsėja Švč. M. Marijos apsireiškimų
ir teikiamomis malonėmis.  Gausiai
lankoma piligrimų, kartais vadinama
Šiaurės Čenstakava.  Baroko stiliaus
Švč. M. Marijos Apsilankymo bažny-
čios altorius restauruojamas, bet vei-
kia ,,šokantys vargonai”. Nors buvo
dar gerokai prieš vidudienį, pataikėm
į vargonų koncertą ir stebėjom, kaip
netikėtai atliekant kūrinį  pradėjo ju-
dėti kai kurie vargonų papuošimai ir

tai į vieną, tai į kitą  pusę sukinėti
savo trimitus vargonus puošiantys
angelai.

Visai arti šios sakralinės vieto-
vės, Gierloz girioje, prie Ketrzyn
miestelio, yra dar viena labai turistų
lankoma vieta. Tai Hitlerio buvusi
slėptuvė, vadinama ,,Vilko guoliu”
(vok. Wolfsschanze).  Šioje slėptuvėje
nuo 1941 iki 1944 metų, su pertrau-
komis, Hitleris praleido 900 dienų.
Čia 1944 metų liepos 20 d. buvo mė-
ginta, bet   nesėkmingai  jį nužudyti.
,,Vilko guolis”, kuriame buvo įsikūręs
Hitlerio štabas ir dirbo apie 2,000
jam patikimų asmenų, apėmę 2.5 kv.
kilometrų plotą ir turėjo daugiau nei
100 įvairių pastatų. Septynios slėptu-
vės (bunkeriai) turėjo 8 metrų storu-
mo gelžbetonio sienas ir 10 metrų
storumo gelžbetonio lubas. Vidutinio
dydžio slėptuvių sienos buvo 6 met-
rų, o lubos 8 metrų storumo. Slėp-
tuvės buvo apdengtos žole ir medžių
pjuvenomis, kad žiemos metu geriau
priliptų ir laikytųsi sniegas. Takai
tarp slėptuvių buvo paslėpti nuo
medžių šakų pakabintais plastikinių
lapų ir spyglių tinklais. Visas kom-
pleksas aptvertas dviem iš spygliuotų
vielų pagamintomis tvoromis ir už-
minuotas plačia 50–150 metrų juosta.
Pasibaigus karui buvo atrasta ir su-
naikinta 54,000 minų.  

Visi pastatai buvo aprūpinti elek-
tra ir ją gaminančiais generatoriais,
turėjo šildymo sistemą, šaltinio van-
denį, kanalizaciją ir tiesioginį susisie-
kimą  telefonu su Berlynu ir kitomis
Prūsijoje ir Rusijoje įstaigomis. Į
,,Vilko guolį” buvo atvesti traukinio
bėgiai ir specialiai įrengti du nedideli
oro uostai.

Kai 1944 metais Hitleris išvyko į
Berlyną, davė įsakymą šią vietą su-
naikinti.  Tai atliko 1945 m. sausio
24 d. vokiečių kariai, panaudodami
kiekvienai didesnei slėptuvei  8–10
tonų dinamito. Tačiau jūsų pastangos
nebuvo visiškai sėkmingos, nes kai
kurių slėptuvių kai kurios dalys išli-
ko nesugriautos.

Pasisotinę Lietuvos istorija Len-
kijoje, per Mozūrų kraštą ir Suvalkus
laimingai sugrįžom atgal į Vilnių.

Žalgirio mūšio vietovėje vokiečių ordiną nugalėjusiems sąjungininkams 1960 metais pastatytas paminklas.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 87

Griaudint patrankų šūviams,
kilo visokiausių minčių. Pralaužus
frontą, galėjo atsitikti ir taip, kad
mes likome be vadovybės. Žiūrėjome į
tą pusę, iš kurios vylėmės sulaukti
motociklu atskubančio ryšininko, iš
kurio norėjome gauti nurodymus, ką
mums daryti toliau. Tačiau vietoje
išganingojo motociklininko, iš tos
pusės pamatėme atbėgantį tik vieną
kareivį. Jis buvo visas išbalęs ir per-
sigandęs.

– Visssas mmmūsų batalionnnas
sunnnaikintas! – drebančiu iš susi-
jaudinimo balsu pranešė jis, paskui
paskubomis įsėdo į mano sunkve-
žimio kabiną ir kone maldaudamas
ragino – Vvvažiuojam greičiau į
Vakarus, į Lietuvą! Spausk, spausk
kuo greičiau iš čia!...

Suprasdamas šio jauno panikos
apimto kareivėlio perdėtą atsaką į
susidariusią padėtį, aš mėginau jį
raminti:

– Negali būti, kad iš viso bata-
liono tik tau vienam pasisekė ištrūkti
sveikam. Apsiramink... Mes čia dar
truputį palauksime saviškių... Gal jie
atsilieka, nes tarp jų yra sužeistų,
kuriems yra ypatingai būtina mūsų
pagalba. Jie juk irgi nekalti, kad pak-
liuvo į tokią padėtį. Palaukime, gal dar
koks ryšininkas iš štabo pasirodys...

Po kurio laiko, kai nuo fronto li-
nijos pusės niekas kitas nesiartino,
išskyrus stiprėjančius kautynių gar-
sus, jau ne tik mano naujasis ,,ke-
leivis”, bet ir kiti vairuotojai priėję
pradėjo mane įkalbinėti bei raginti,
kad reikia kuo greičiau sprukti iš čia.
Dabar man teko užsiimti ,,agitacija ir
propaganda” jau platesnei auditorijai:

– Mes pasielgtume labai žiauriai
ir išdavikiškai, palikdami savo drau-
gus nelaimėje. Juk mes vieno likimo
esame. Visi prievarta čia atvežti. Juk
negalime draugų palikti likimo valiai,
– mėginau aiškinti vyrams. Nors ir
nelabai noromis, bet jie sutiko dar
kiek palaukti. Norėdamas padėti
jiems teisingai apsispręsti, dėl viso
pikto, vėl pasiėmiau ,,pasaugoti” visų
mašinų raktelius.

Tik po kokio pusvalandžio nuo
štabo pusės atbirbė motociklininkas.
Neišjungdamas variklio ryšininkas
(kažkoks puskarininkis) įsakė man
važiuoti paskui jį, apsuko motociklą
ir nurūko atgal. Aš pajudėjau įkandin.

Kaip tik tuo metu iš kitos pusės
plentu atvyko vokiečių pastiprinimas
mūsų batalionui. Tai buvo būrys,
apie 30 jaunų, kokių 19–20 metų
amžiaus ryžtingai nusiteikusių vo-
kietukų. Apsiginklavę iki dantų, apsi-
karstę granatomis ir nešini po du tris
,,Faustpatronus” (,,Faustpatronen”),
jie pėsti nuskubėjo tiesiai link Jur-
jevo vienuolyno, iš kur tuo metu skli-
do garsiausios kanonados. O mano
,,keleivis” – tas panikos apsėstasis
kareivėlis, prieš man pajudant, išlipo
iš mašinos ir suglumęs pasiliko pa-
plentėje, laukti kartu su kitais. Aiš-
kiai matėsi, kad jam buvo gėda.

Atvažiavę iki kaimo, kur buvo
štabas, mes visi, visai netoli aidint šū-
viams ir sproginėjant sviediniams,
akimirksniu pakrovėme įvairius po-
pierius bei kitą mantą ir skubiai
patraukėme link plento.

Anksčiau bolševikai jau buvo
bandę pralaužti frontą prie Ilmenio
ežero, tame ruože, kurį gynė mūsų
batalionas. Savo netikėtai ir nutrūkt-

galviškai atakai jie tuomet panaudojo
savotišką psichologinį ginklą. Ledu,
nuo Ilmenio ežero pusės rusai puolė,
pasislėpę po ,,kamufliažiniais tan-
kais”. Iš faneros ir plonos skardos su-
ręstos aerorogės iš toliau atrodė kaip
tikri ,,tankai”, ir pradžioje ne vienam
mūsiškių buvo įvarę daug baimės.
Bet kai tos aerorogės priartėjo arčiau
kranto, ir buvo pasitiktos taiklia MG
kulkosvaidžių ugnimi, visi įsitikino,
kad tie baisūs rusų ,,tankai” yra gin-
kluoti tik lengvaisiais kulkosvai-
džiais, įrengtais rogių pirmagalyje, ir
yra nesunkiai pažeidžiami. Pirmieji
buvo kaip mat sunaikinti. Trečiosios
kuopos kulkosvaidininkas Edvardas
Svilainis iki šiol atsimena, kaip po
tokio ,,šilto priėmimo”, kitos bolše-
vikų rogės apsisuko ir ,,nešė muilą”
atgal į savo pozicijas.

Bet šį kartą rusai puolė tikrais,
plieniniais tankais ir visai iš kitos
pusės. Bet pastariesiems irgi sunkiai
sekėsi.

Grįždami atgal pravažiavome
tuos tikruosius, bet jau degančius
rusų tankus bei šalia jų įvairiausiose
paskutinės agonijos pozose gulinčius
rusų karių lavonus. Tuo metu, kai
mes krovėmės mantą, šie sovietų
tankai prasiveržė kaip tik toje linijo-
je, kur juos pasitiko anksčiau maty-
tas vokiečių pastiprinimo būrys.
Matėsi, kad vokiečiai, pridengdami
lietuvių atsitraukimą, kovėsi did-
vyriškai. Kokie 9 tankai jau stovėjo
sunaikinti. Tai buvo žiaurus reginys.
Degė ne tik pamušti tankai, bet ir
žmonių lavonai, kurie gulėjo šalia
tankų ar buvo pusiau išvirtę iš jų.
Tokie baisūs negailestingo karo vaiz-
dai labai sukrėtė. Ir ne tik mane
vieną, bet ir kitus mūsų atsitrau-
kiančio bataliono karius, kuriems iš
to pragaro pavyko ištrūkti. Tokiomis
akimirkomis geriausiai supranti karo
beprasmiškumą. Visi tuomet gerai
suvokėme, kad ten kažkur prie Ilme-
nio ežero galėjo pasilikti ir mūsų su-
maitoti kūnai. Mums tada pasisekė, o
tiems ruseliams teko padėti galvas.
Už savo išsaugotas gyvybes, ko gero,
turėtume būti dėkingi savo vadams ir
tam būriui devyniolikmečių vokie-
tukų, kurie tik su lengvaisiais gink-
lais net parai sustabdė visą tankų di-
viziją. Kaip vėliau sužinojome, visi jie
žuvo, pasiaukojančiai kovodami iki
paskutinio šovinio; sunaikindami
daugybę priešo tankų ir ,,gyvosios
jėgos”, kurios bolševikų vadai visiš-
kai netausojo.

Tada aš pirmą kartą išvydau
naujojo vokiečių prieštankinio ginklo
,,Faustpatrono” (,,Faustpatrone”)
galią, kurią vėliau teko patirti savo
kailiu, tiesiogine šio žodžio prasme.

* * *
Bolševikams pralaužus frontą ir

jau traukiantis nuo Ilmenio, dabar
nepamenu kurioje vietoje, man teko
išvysti kraupias ir kito vokiško gink-
lo pasekmes.

Tada, kaip jau tapo įprasta, vėl
važiavau kažkur į pietus, tolyn nuo
lėtai atslenkančio fronto, aiškiai ži-
nodamas, kad priešas pasiliko pa-
kankamai toli, mums už nugaros.
Buvau ramus, nes įsitikinęs, kad, jei-
gu kelio priekyje ir grėstų kokie pavo-
jai, tai blogiausiu atveju, tik iš bolše-
vikų partizanų pusės, o reguliarios
kariuomenės čia dar tikrai negali bū-
ti.                              Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. tuo pat metu, kai
dvi žurnalistikos katedros išleido tu-
zinus naujų abiturientų, kuriems
darbo, aišku, nebus. Tai parodo, kad
tuos pačius puslapius užpildys dar
mažiau gabesni žurnalistai. Tačiau
čia nors niekas jų nežudo kaip Rusi-
joje ir negirdėjau, kad kam grėstų
pavojus už tiriamosios žurnalistikos
reportažus.

Laikraštinė spauda dar išlaiko
savo įdomumą, nepaisant to, kad kar-
tais virsta bulvarine spauda. Neži-
nau, ar čia kaltas naujas TV direkto-
rius, mano draugas Siaurusevičius,
tačiau pasidaro pikta, kai vienas ka-
nalas, rodydamas pokalbį su Bra-
zausku apie Baltijos kelią, kas tris
minutes parodo 19 reklamų. Pusė jų
yra apie to kanalo būsimas progra-
mas. Tuo tarpu visi norime iš sunkiai
sergančio žmogaus, buvusio garbingo
vadovo, išgirsti pasiaiškinimą, kodėl
jis nedalyvavo Baltijos kelyje. Bra-
zausko pasiaiškinimas buvo trumpas
ir logiškas: jis sėdėjo prie vairo, jeigu
kokia katastrofa būtų įvykusi, būtų
buvę kam ją sustabdyti. Gal taip ir
buvo. Man asmeniškai ne visai rūpėjo
jo buvimas ar nebuvimas Baltijos
kelyje, man buvo įdomu paklausyti jo
samprotavimų. 

Telšiuose prie naujų ar atnaujin-
tų butų stovi sovietiniai palikimai,

kurie taip gadina bendrą miesto
vaizdą, jog norėtųsi juos visus iš-
sprogdinti. Telšiuose mačiau visur
pagražintas gatves su skulptūromis,
sukurtomis Telšių dailės akademijos
(Vilniaus filialas) abiturientų. Kur tų
talentų mes neturim… Rodos, tik
prieš pusantro šimto metų nei rašyti,
nei skaityti nemokėjom, o tapom
poetų tauta; prieš šimtą metų vos
turėjom liaudies meno gabaliukų,
daugiausia išdrožinėto medžio, o
dabar esame dailininkų tauta. Reikia
tik  pažiūrėti, ką tie telšiokai daro
baigdami savo, kaip jie pravardžiuo-
ja, ,,amatų mokyklą”. Amatų – gal-
būt, bet talentingą. Baigę bakalaurą
jie parduoda ar padovanoja savo
skulptūras. Tokiu būdu visi Telšiai
pasidabina įdomiais diplominiais dar-
bais. Tik kartais autoriai, turbūt iš
kuklumo, nepasirašo savo pavardės.
Pavyzdžiui, kažkas sukūrė Kazimiero
Simanavičiaus ,,Didžiojo artilerijos
meno” pirmą puslapį, nepaprastą
metalinę graviūrą, kažkas ją nupirko
ir paliko miestui. Žemaitijos ,,Žemė-
lapio” autorė yra Eglė Tamošiūnaitė,
,,Gaublio” – Artūras Valiūnas ir t. t.
Praeitą savaitę pasimirė Frėjus, kal-
vis. Ko tik jis iš metalo neišdarinėjo.
Visur, kur nuvyksti Lietuvoje, randi
nepaprastų stebuklų. Miela tokiam
krašte gyventi. 

Apie demokratiją ir mandagumą
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MOKSLO METAI ČIKAGOS LITUANISTINĖJE
MOKYKLOJE PRASIDĖJO DOVANOMIS

Saulėtą rugsėjo 12-osios rytą
Jau nimo centre Čikagoje klegėjo mo -
kinių balsai. Į Čikagos lituanistinės
mokyklos (ČLM) 2009–2010 mokslo
metų atidarymą rinkosi mažesni ir
didesni  mokiniai, tėveliai, mokytojai. 

Atidarymas prasidėjo šv. Mišio -
mis, kurias Jėzuitų koplyčioje atna -
ša vo mokyklos dvasios vadovas tėvas
Antanas Gražulis, SJ. Po Mišių visi
rinkosi į Jaunimo centro didžiąją
salę. 

Salėje buvo rodoma vaizdo juos-
ta, kurioje susirinkusieji galėjo pa ma -
tyti gegužės mėnesį vykusio pra mo -
ginių šokių studijos ,,Dan ce Due” lab-
daros koncerto įrašą. Kon certe daly-
vavo ir kiti žinomi čika gie čiams ko-
lektyvai – liaudies mu zikos ansam b -
lis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu mie -
nė), vaikų pop cho ras ,,Svajo nė” (va -
dovė Alina Šimkuvienė), liaudies
šokių gru pė ,,Suktinis” (vadovai Sa -
lomėja ir Vidmantas Strižigauskai)
bei baleto šokėja Man tė Baliuta vi -
čiūtė. Visos koncerto  me tu surinktos
lėšos buvo paaukotos ČLM.

Mokyklos direktorė Jūratė Do vi -
lienė pradėdama mokslo metų šven tę
pasidžiaugė, kad šiais metais mo -
kiniai grįžta į pagražėjusias kla ses.
Visą vasarą tėveliai dažė patalpų sie -
nas, valė suolus, įrenginėjo kabi ne -
tus. Naujiems mokslo metams ruošė-
si ir mokytojai.

Pasveikinti mokinius, mokytojus
ir tėvelius su gražia švente atvyko
JAV Lie tuvių Bendruomenės Vidurio
Vakarų apygardos  pirmininkė Irena
Vili mie nė, Brighton Park apylinkės
pirmi nin kė Salomėja Daulienė, Jau -
nimo centro valdybos pirmininkė
Mil da Ša tienė.

Brighton Park apylinkė visada
paremia mūsų mokyklą, atvyksta į
mokyklos organizuojamus renginius.
Prieš rugsėjo pirmąją S. Daulienė
atvežė dovanų – keletą dėžių lietuviš-
kų ženkliukų, muzikos įrašų, mar š -
kinėlių. 

Nuo pat mokyklos įsikūrimo
mokomės Jaunimo centre. Esame
dėkingi Jaunimo centro vadovybei
bei tarybos ir valdybos pirmininkams
Vaclovui Momkui ir M. Šatienei už
nuolatinį rūpestį. Jaunimo centre
jaučiamės kaip namuose. 

Tiek I. Vilimienė, tiek S. Daul ie -
nė savo sveikinimuose sėkmės linkėjo

ne tik mokiniams ir mokytojams. Jos
kreipėsi ir į tė velius, linkėdamos
jiems neprarasti ryžto ir ištvermės
skatinant vaikus eiti lietuvybės keliu. 

M. Šatienė pasveikinusi visus su -
si rin ku sius sakė, kad neseniai Čika -
goje lankėsi naujasis Latvijos ir Lie -
tu vos jėzuitų pro vincijolas tėvas Gin -
taras Vitkus, SJ, kuris patikino, kad
jėzuitai nesi ruo šia nei uždaryti, nei
parduoti Jaunimo centro tol, kol ja -
me mokysis vaikai (kaip žinia Jau ni -
mo centras yra jėzuitų nuosavybė).
Pro vincijolas sa kė, kad ir seniau, ir
šiomis dieno mis jėzuitų svarbiausias
tikslas yra švietimas. 

Pabaigoje M. Šatienė gražių gėlių
puokštes įteikė mokyklos direktorei
J. Do vilienei ir pavaduotojai Laimai
Apa na vičienei.

Tėvų komiteto pirmininkas Val -
das Kerulis ne tik dėkojo tėve liams
už atliktą klasių remontą, bet kvietė į
mokyklinį gyvenimą įsijungti visus ir
vylėsi, kad į būsimą tėvų susirinkimą
atvyks nemažas būrys tėvų.

Mokslo metų atidarymo meninę
progra mą atliko ,,DanceDue” jaunieji
šo kėjai. Prieš tai šio kolektyvo va -
dovės Estera Lisauskienė ir Sandra
Krum horn įteikė mokyklos direkto -
rei J. Dovilienei ir tėvų komiteto pir -
mi ninkui V. Keruliui labdaros kon-
certe surinktų lėšų čekį 1,614 dol. su -
mai.

Kaip sakė mokyklos direktorė, ji
savo ausimis negalėjo patikėti, kai
vie na ,,DanceDue” studijos vadovių
jai pa skambino ir pasiūlė paramą mo-
kyklai. ,,Po kiek laiko atsitokėjusi aš
pa skambinau S. Krumhorn ir paklau-
 siau, ar tai, ką aš išgirdau, yra tiesa”,
– pasakojo J. Dovilienė, džiaugdamasi
ženklia parama mokyklai ir dėkoda -
ma visiems koncerto, kurio lėšos bu -
vo skirtos mokyklai, dalyviams. Tai
gražus pavyzdys, kai nie kie no nepra -
šomi padedame vieni ki tiems. Smagu,
kad nauji mokslo me tai prasideda
gražia dovana.

Baigėsi iškilmingoji dalis. Moki -
niai ir mokytojai skubėjo į klases –
norėjosi pasidalinti vasaros įspū -
džiais, pavartyti naujas knygas, pa-
p le pėti su draugais. O kitą šeštadienį
330 mokiniai ir 53 mokytojai rimtai
,,kibs” į mokslus.

Laima Apanavičienė

Tėvų komiteto pirmininkas Valdas Kerulis ir mokyklos direktorė Jūratė Dovi lie -
nė sveikina visus su naujais mokslo metais.

Auką ČLM mokyklai įteikia ,,DanceDue” šokių
studijos vadovės Estera Lisaus kienė (kairėje) ir
Sandra Krumhorn.

Šiemet mokslo metus Čikagoje pradeda rekordinis – 330 – mokinių skaičius.   
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Mažieji šokėjai pasiruošę išeiti į sceną.

JAV LB Brighton Park apylinkės pirmi -
nin kė Salomėja Daulienė.

Jau nimo centro valdybos pirmininkė
Mil da Ša tienė.
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Margumynai

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
senus ar ligotus žmones. Gali kilnoti,
dirba su įvairia aparatūra, patirtis 8
metai. Tel. 773-563-2813.

* Pora išsinuomotų gyvenamą plotą
Čikagoje ar jos priemiestyje. Gali
būti nuosavame name. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 312-388-9691.

* Reikalinga moteris, prižiūrėti vy-
resnio amžiaus moterį 5 d. savaitėje
po penkias valandas. Tel. 708-425-1250.

* Vyras,turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias die-
nas per savaitę. Tel. 708-543-7984.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-

keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-344-8829.

* Maloni, sąžininga, ramaus būdo,
turinti dokumentus, vairuojanti mo-
teris ieško darbo. Nori palaikyti jums
draugiją, nesvarbu  kokioje valstijoje
gyvenate. Tel. 630-999-9505.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kal-
ba, nevairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 773-954-5223.

Baltch, Dr. Aldona L., NY ($20); Dainelis, Gražina, MI ($60); Jarašū-
nas, Auris, CA ($55); Mikaila, Andrius, MI ($55); Wolosenko, Alexan-
der J., NY ($55);
Astašaitis, Benita, MI ($535);
Doveinis, Juozas ir Danutė, MI ($370); Gilys, Vladas, CA ($1,070);
Juškys, Vytas, CA ($110); Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,220);
Kaunelis, Saulius ir Diane, MI ($95); Kuolas, Augis, CA ($100); Las-
tienė, Sofija, MI ($280); Savickienė, Daiva, CA ($110);
Altman, Goldie, TX ($25); Černis, Kęstutis ir Izolda, MI ($225); Gied-
raitienė, Aniceta, OH ($125); Goštautas, Stasys ir Marytė, MA ($125);
Laucius, Henrikas, MI ($665); Rauckis, Valentina, MI ($625); Švedas,
George, FL ($270); Tomkutė, Milda, CA ($575);
Mitkus, Vacys ir Janina, MI ($30); Stankus, Kostas J., IL ($520);
Augūnas, Dalia, FL ($40);
Bielkevičius, Emilija, MA ($200); Laniauskas, Dr. Marius ir Eglė, OH
($650); 
Banys, Julija, MD ($100); Banys, Rimas, IL ($1,250); Banys, Vytas,
MD ($100); Bastille, Regina, MA ($100); Brasauskas, Janina, MD
($300); Dundzila, Antanas, FL ($800); Gaila, Birutė, MD ($100); Kelp-
ša, Kazys ir Danutė, IL ($500); Leparskas, Romas, MI ($1,800); Lock-
wich-Lekavičienė, Anne, MD ($300); Pilius, Anelė, MD ($100); Polikai-
tis, Antanas ir Dalilė, CA (Bernardo Brazdžionio Fondui $7,090); Pras-
cus, Albin, MD ($100); Radzevičienė, Dr. Snieguolė, IN ($425); Setca-
vage, James ir Dorothy, PA ($300); Valavičius, Antanas ir Viktorija, IL
($6,500); Vasys, Dalius F., IL ($1,350);
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($954);
Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($3,300); Minkūnas, Darian, OR
($200); Neverauskas, Vita, MI ($980); Udrys, Narimantas V. ir Janina,
MI ($600); Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL ($3,000);
Čyvas, Kun. Matthew, FL ($4,300);
Pakalnis, Jonas, CT ($360);
Daugvila, Alė, IN (Jurgio Daugvilos Fondui $11,800); Scheidt, Don. E.
ir Anna J. (Omaha Community Foundation), NE ($2,280);
Dennis, Kenneth J., VA -testamentinis palikimas ($47,224.27);
The Oak Tree Philantropic Foundation, CA (Dieviško Kryžiaus Fondui
I $52,500);
Kačinskas, Elena, MA-testamentinis palikimas;
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. balandžio mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$40,062.88 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST,, LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616   * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas LF įnašais – gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Atminimo įnašais pagerbti: a.a. Algimantas Augūnas, a.a. Anna Pakalnis, a.a.
Alisa Pakštienė.                                         

Naujai įsteigtas 
PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS IR PONIOS ALMOS ADAMKIENĖS
VARDO STIPENDIJŲ FONDAS, skirtas gamtosaugos mokslus studijuojančius
studentus remti: 

Balzekas Family Foundation, IL ($300); Barisa, Bart, CA ($20); Bulotaitė, Bi-
rutė, IL ($200); Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($500); Petrikaitė, Margarita,
FL ($50); Prunskis, Dr. Jonas V., IL ($200); Ringus, Dr. Julius ir Lydija, IL ($200); 

Priimame kreditines korteles

Atkelta iš 3 psl.    priėjimą prie
ekonominių išteklių. Kitaip tariant,
visos reformos yra prižiūrimos.

Todėl ir kalbėti apie kokias nors
nusistovėjusias „žaidimo taisykles”
šioje valstybėje nėra prasmės. Net jei
kokiai lietuviško kapitalo įmonei ir
pavyksta patekti į Baltarusijos rinką,
keičiantis politinių vėjų krypčiai (A.
Lukašenka geopolitiniams žaidi-
mams) tos lietuviškos investicijos į
Baltarusiją lygiai taip pat gali būti ir
panaikintos. Štai čia ir išryškėja po-
reikis su išlygomis ir atsargiai vertin-
ti A. Lukašenka siekį pažaisti „suar-
tėjimą” su ES.

A. Lukašenka „daugiavektorinė”
užsienio politika, nardymas tarp ES
ir Rusijos rodo, jog jis siekia gauti iš
Vakarų kuo daugiau finansinių injek-
cijų (per paskolas, dotacijas ar sub-
sidijas), bet kartu išvengti įsipareigo-
jimų vykdyti struktūrines reformas,
liberalizuoti šalies ūkį ar keisti poli-

tinę sistemą. Tai kartu liudija, kad A.
Lukašenka nuolaidos Vakarams gali
būti tik labai ribotos. Ilgainiui Va-
karai vis tiek projektuoja Baltarusiją
kaip demokratinę ir „be Lukašenka”,
todėl nereikėtų abejoti, kad ilgainiui
ES vėl užkels demokratinę kartelę, o
tai automatiškai reikš, kad A. Luka-
šenka „suartėjimo” su Vakarais žaidi-
mas ims ir pasibaigs.

Kitaip tariant, santykiuose su
Rusija A. Lukašenka sprendžia dile-
mą: savarankiškumas ar lojalumas,
tuo tarpu Vakarų fronte dilema visiš-
kai kitokia – režimo išlikimas ar de-
mokratija. Ir tai visiškai skirtingo
lygmens dilemos, nes pirmuoju atve-
ju – A. Lukašenka vis dar gali projek-
tuoti savo politinę ateitį (net Rusijos
gubernatoriaus statuso lygmenyje),
tuo tarpu antruoju – tikrai ne. 

Rytų Europos studijų 
centras

A. LUKAŠENKA KELIONĖ Į LIETUVĄ...

Lietuviai nuo seno įpratę pasi-
rūpinti sparnuočiais. Prie daugelio
sodybų iškelti ratai gandralizdžiams,
medžiuose – inkilai. Tačiau ornitolo-
gai pastebi, kad paukščiams yra vis
sunkiau rasti tinkamas perėjimui
vietas miškuose.

„Lietuvos miškuose dėl kirtimų
mažėja uoksinių medžių, tad paukš-
čiai neranda tinkamų vietų perėti.
Dauguma inkilų, kuriuos gamina
gyventojai, yra keliami prie namų –
jie, paprastai, skirti varnėnams, ta-
čiau lizdus sukti reikia pagelbėti ir
kitiems sparnuočiams”, – sako judėji-
mo „Už gamtą” vadovas dr. Algirdas
Knystautas.

Pasak ornitologo, girininkijos ir

urėdijos gamina ir kelia inkilus, ta-
čiau jų neužtenka. Todėl ieškoma
papildomų galimybių aprūpinti spar-
nuočius namais – vienas tokių buvo
neseniai įgyvendintas bendras judėji-
mo „Už gamtą” ir banko „Swedbank”
sumanymas gamtos išsaugojimo la-
bui.

Banko darbuotojai, susirinkę iš
visos Lietuvos, per vieną dieną nu-
kalė 370 inkilų, kurie dar šį rudenį
bus iškelti Lietuvos miškuose ir
giriose. Pagaminti inkilai perduoti
judėjimo atstovams bei ornitologams.
Inkilai yra skirti naminėms ir ura-
linėms pelėdoms, žvirblinėms pelė-
doms, lututėms, žalvarniams, varnė-
nams ir zylėms. Delfi.lt

Lietuvos miškuose bus iškelti 370 inkilų

Prancūzai mokės anglies dioksido mokestį
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy paskelbė apie naują anglies
dioksido mokestį siekiant kovoti su
globaliniu atšilimu. Mokestis už naf-
tos, dujų ir anglies naudojimą bus
įvestas kitais metais. Už toną išmesto
anglies dioksido teks mokėti 17 eurų.

Jis bus taikomas namų ūkiams
bei įmonėms, bet negalios sunkiajai
pramonei ir energetikos įmonėms,
įtrauktoms į ES taršos leidimų preky-
bos sistemą. N. Sarkozy teigimu, pa-
jamos, valstybės gautos iš naujo mo-
kesčio, vėl sugrįš į mokesčių mokėto-
jų kišenes per kitų mokesčių suma-
žinimą ir „žaliuosius čekius”.

Anglies dioksido mokesčio planai
jau susidūrė su stipriu pasipriešini-
mu įvairiose partijose. Anot prancūzų
dienraščio „Le Monde”, mokestis
padengs 70 proc. šalies anglies dioksi-
do išmetimo ir atneš apie 4,3 mlrd.
eurų pajamų per metus.

N. Sarkozy tvirtina, jog naujuoju
mokesčiu siekiama įtikinti prancūzus
pakeisti savo įpročius ir sumažinti
energijos suvartojimą. Kritikai teigia,
jog tai tiesiog būdas pataisyti prastus
šalies finansus. Du trečdaliai pran-
cūzų sako nepritariantys naujam mo-
kesčiui.

Lrt.lt

Pusė pasaulio žuvų užauginama ūkiuose
Jau 50 proc. visų žuvų yra augi-

namos kontroliuojamoje aplinkoje, o
tai sukelia didžiulius sunkumus lau-
kinėje gamtoje besiveisiančioms žu-
vims. Viena juodžiausių žuvivaisos
ūkių pusių yra ta, jog kultūrinės žu-
vys maitinamos laukinėmis, jūrose
pagautomis žuvimis. „Tam, kad už-
augintume vieną svarą [453,6 g] kul-
tūrinių lašišų, reikia sumaitinti 5
svarus (2.26 kg) laukinių lašišų”, –
teigia Stanford University profeso-
rius Rosamond L. Naylor. Kaip pra-
neša svetainė „Live Science”, moks-
lininkai taip pat susirūpinę ir ligo-
mis, kuriomis laukines žuvis užkre-
čia kultūrinės.

Nepaisant šių nerimą keliančių
faktų, kultūrinis žuvų auginimas
pastaraisiais metais augo. JAV įsikū-
rusio Nacionalinio sveikatos instituto
duomenimis, iš dalies to priežastimi

galime laikyti išaugusią riebalų rūgš-
čių „omega-3” paklausą (manoma,
kad tai veiksminga priemonė nuo šir-
dies ir kraujagyslių ligų). Šių riebalų
daugiausia turi lašišos, upėtakiai bei
tunas.

Kaip praneša mokslininkai, no-
rint pagreitinti kultūrinių žuvų
augimą bei sustiprinti jų skonį, žuvi-
vaisoje naudojama žuvų mėsa ir žuvų
aliejus, kurie dažniausiai gaminami
iš ne tokių vertingų laukinėje gamto-
je pagaunamų žuvų, pavyzdžiui, an-
čiuvetų (ančiuvių „pusbroliai”) ar
sardinių. 88 proc. viso pasaulyje pa-
gaminamo žuvų aliejaus sunaudoja-
ma būtent žuvivaisos fermose.

Mokslininkų teigimu, kad žuvi-
vaisa taptų bent kiek aplinkai drau-
giškesne ūkio šaka, pakaktų nedaug
sumažinti žuvų aliejaus kiekį maiti-
nant kultūrines lašišas.             Lrt.lt
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Palaimintojo Jurgio Matulai -
čio misija kviečia visus dalyvauti
Bend ruomenės šv. Mišiose sekma-
dienį, rugsėjo 20 d., 10:30 val. r. (tą
savaitgalį bus tik šios Mi šios) Pal.
Jurgio Matulaičio misijos kiemelyje,
14911 127th Street, Lemont, IL
60439.  Bus proga kartu pasimelsti,
pavalgyti, pa bendrauti, prisirašyti
prie tarnysčių. Tel. pasiteiravimui:
630-257-5613. Daugiau informacijos
misijos tinkla lapyje: matulaitismis-
sion@sbcglobal. net.

�Rugsėjo 20 d., sekmadienį: Ca -
melot Banquets (8624 W 95th St., Hi -
ckory Hills) Balzeko lietuvių kultū ros
muziejaus Moterų gildija ruošia ,,Ma -
gijos akimirkos” popietę. Pra džia 12
val. p. p. Pietūs – 1 val. p. p. Prog ra -
mą atliks magas Al James. Vietas už -
sisakyti tel. 708-839-5691 (Emma
Pet raitienė).

�Rugsėjo 25 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Vitalio Čepkausko parodos ati-
darymas. Pradžia 7 val. v.

�Čikagos ir apylinkių lietuvių
visuomenė nuoširdžiai kviečiama į
org. ,,Vaiko vartai į mokslą” tra di ci -
nius lėšų telkimo ,,Derliaus pietus”
sek  madienį, rugsėjo mėn. 27 d. Pa -
saulio lietuvių centro (Lemont) di -
džio  joje salėje. Pradžia 12:15 val. p. p.
Vietas į ,,Der liaus pietus” galima už -
sakyti pas Ra mintą Marchertienę,
tel. 630-243-9488 ar parašius el. laiš -
ką: ramintam@hotmail.com

�Čikagos apylinkių šokių an -
samblis ,,Grandis” pradeda naują
veiklos sezoną. Visų ratelių (išskyrus
veteranų) pirmosios repeticijos vyks
sek ma die nį, spalio 4 d., Pasaulio lie-
tuvių centre ir Ateiti ninkų namuose.
Šokėjai ra gi nami už si registruoti sve-
tai nė je www.voras.com/grandis. Dau -
giau informacijos suteiks ansamblio
va dovė Violeta Fabianovich tel.: 708-
422-3556.

�Spalio 23–25 d. Čikagoje vyks
Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio šventė. Šia pro -
ga spalio 25 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Šventojo Vardo Čikagos katedroje
kard. Francis George, OMI ir arki-
vyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ
koncelebruos iškilmingas šv. Mišias
tūkstantmečiam krikščionybės keliui
Lietuvoje atminti. Iškilmingų šv. Mi-
šių metu vargonuos muz. R. Sokas.
Po šv. Mišių vyks vaišės katedros pa-
rapijos salėje. Parapijas, or ganizacijas
ir visuomenę kviečiame ruoš tis ir

gausiai dalyvauti. Daugiau in for-
macijos suteiks Nerijus Šme raus kas
tel. 773-735-6677, 773-875-8847, fax.:
773-735-3946 arba el. paš tu: nuosta-
ba@gmail.com

�Paryžiuje vykstančios UNESCO
Vykdomosios tarybos 182-oji sesijos,
pagrindinis klausimas – UNESCO ge -
neralinio direktoriaus rinkimai. Tarp
devynių kandidatų į UNESCO gene-
ralinio direktoriaus postą – bendra
tri jų Baltijos šalių kandidatė ambasa -
do rė Ina Marčiulionytė. 2005 m. Lie -
tuva buvo ketveriems metams išrink-
ta į UNESCO Vykdomąją tarybą,
2007 metų rudenį I. Mar čiu lio nytė
dvejų metų laikotarpiui tapo Vyk  do -
mosios tarybos pirmininko pa va -
duotoja. Apklausos adre sas: http://
elec tunescodg .blogs pot.com. Daugiau
in formacijos apie Iną Mar či u lionytę,
rasite jos kandida tavimo sve tainėje
internete http://www.inamarciuliony -
te.eu. Naujausia infor ma cija apie
UNESCO generalinio di rektoriaus
rinkimus UNESCO Vyk domojoje ta -
ryboje šiuo adresu: 

http://portal.unesco.org

�Švento Jurgio parapija Cleve -
land, 114 metų ištikimai tarnavusi
lie  tuviams ir visiems jos apylinkės
gy ventojams, uždaroma 2009 m. spa -
lio 18 d. Renkame prisiminimus apie
parapiją ir jos praeitį. Kviečiame jus
prisidėti prie istorinės Šv. Jurgio pa -
ra pijos įamžinimo projekto. Skam -
bin kite tel.: 440-364-5650 ir įkalbė ki -
te savo prisiminimą. Telefonas veiks
24 val. per parą iki spalio 1 d. Jūsų
patogumui, taip pat priimame trum-
pus prisiminimus raštu. Juos galite
siųsti Živilei Vaitkienei adresu: 3321
Alla Drive, Seven Hills, OH 44131
arba el. paštu: zivilev@cox.net

IŠ ARTI IR TOLI...

Maloniai kviečiame meno mylėtojus sekmadienį, rugsėjo 20 d., 3 val. p. p.
atvykti į Čiurlionio galeriją Jaunimo centre. Pamatysite žymųjį Adomo Varno
paveikslą ,,Mindaugo karūnavimas”, kuris iškart po parodos išvežamas į Lie-
tuvą. 

Pagerbsime mecenatą Domą Adomaitį, kurio dėka paveikslas  buvo įgytas.
Šio paveikslo atradimo istoriją papasakos ,,Dirvos” redaktorius Vytautas

Adomo Varno paveikslą ,,Mindaugo karūnavimas”. Detalė.                     
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Rugsėjo 12 d. ne tik mokslo metai prasidėjo lituanistinėse mokyklose. Sujudo, sukruto visos organizacijos. Tą dieną lituanistinių mokyklų vestibiuliuose galė-
jai sutikti skautų, ateitininkų  atstovus, kviečiančius jaunuosius lietuvaičius į savo organizacijų veiklą. Pasaulio lietuvių centre jaunimą į savo gretas užsiregist-
ruoti kvietė jūrų skautės (nuotr. kairėje) ir ateitininkai.                                                                                                        Dalios Cidzikaitės nuotr.

Rugsėjo 13 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyko Švč. Mergelės
Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų, jubiliejinių metų uždarymas. Šv. Mišio-
se ir procesijoje dalyvavo vyskupas Gustavo Garcia-Siller.    Joe Kulys nuotr.

Šv. Jurgio bažnyčia Cleveland, OH.
Jono Dunduro nuotr.


