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Vilnius, spalio 15 d. (BNS) – Vy-
riausybė apsisprendė siūlyti prezi-
dentei atšaukti ambasadorius Čekijo-
je, Norvegijoje ir Ukrainoje.

Pagal Užsienio reikalų ministeri-
jos parengtus projektus, turėtų būti
atšaukiami apie trejus metus Lietu-
vai šiose šalyse atstovavę diplomatai.

Ambasadorių Norvegijoje Alfon-
są Eidintą ir Lietuvos diplomatinį at-
stovą Ukrainoje Algirdą Kumžą siū-
loma atšaukti nuo gruodžio 24 d., o
Čekijoje Lietuvai atstovaujantį Os-
valdą Čiukšį – nuo lapkričio 9 d.

A. Eidintas ir A. Kumža ambasa-
doriavo nuo 2006 m. kovo, O. Čiukšys
– nuo tų pačių metų rugsėjo.

Vilnius, spalio 15 d. (Presi-
dent.lt) – Susipažinusi su Valstybės
saugumo departamento (VSD) veikla
ir rezultatais prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė teigia įsitikinusi, kad ši įs-
taiga turi tarptautinį pripažinimą,
gerą įdirbį ir nemažai neišnaudotų

galimybių. Tačiau, pasak šalies
vadovės, šios galimybės nebuvo ir nė-
ra tinkamai išnaudojamas.

„Šiuo metu Prezidentūros ren-
giama žvalgybos programa nustatys
tvarką, kuria remiantis bus sufor-
muluotos aiškios užduotys visoms už

šalies saugumą atsakingoms įstai-
goms, tame tarpe ir VSD. Taip pat
bus nustatyti aiškūs visų tarnybų
veiklos uždaviniai, atsiskaitymo ir
kontrolės tvarka. VSD yra labai svar-
bi valstybei įstaiga, turinti padėti ša-
lies vadovams priimti valstybei svar-
bius sprendimus”, – teigė Valstybės
saugumo departamente apsilankiusi
prezidentė.

Prezidentės siūlymu rengiama
nacionalinės žvalgybos sistemos
programa taps visos nacionalinio sau-
gumo sistemos pertvarkos pagrindu
ir pradžia. Šios pertvarkos metu bus
peržiūrėta ir VSD struktūra. Prezi-
dentė VSD vadovus paragino pertvar-
kant ir depolitizuojant departamentą
nevengti griežtų ir principingų spren-
dimų, kurie sustiprins visuomenės
pasitikėjimą ne tik departamentu,
bet ir valstybe.

Prezidentės teigimu, VSD veiklos
svarbiausiu tikslu turi tapti valstybei
kylančių grėsmių prevencija ir ope-
ratyvus valstybės vadovų informavi-
mas, o ne vien praeities įvykių nagri-
nėjimas.

Kit¨ met¨ biudžetas jau suplanuotas

Seimas palaimino A. Šemetos tapimâ komisaru

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) – Vy-
riausybė pritarė 2010 metų naciona-
linio biudžeto, ,,Sodros” ir Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo biu-
džeto projektams. Jie artimiausiu
metu bus pateikti svarstyti Seimui.

Populiarūs Lietuvos ekonomistai
kitų metų biudžeto projektą vadina
,,griežtos dietos”, arba ,,bado” biudžetu.

Esminis numatomas mokesčių
pakeitimas kitais metais yra pelno
mokesčio sumažinimas nuo 20 iki 15
proc. Dėl to jo bus surinkta apie 50
proc. mažiau nei šiemet, be to, paja-
mų mokesčio numatoma surinkti 24
proc. mažiau, kitų pagrindinių mo-
kesčių įplaukos mažės 0,3–3,7 proc.

Be to, nuo kitų metų siūloma at-
sisakyti akcizų lengvatos degalų da-
liai, pagamintai iš biologinės kilmės
medžiagų. Ši lengvata buvo siejama
su biodegalų naudojimo skatinimu,
tačiau dabar benziną ir dyzeliną pri-
valoma maišyti su tokiomis medžia-
gomis, todėl papildomai taikyti leng-
vatą yra netikslinga, pranešė Finan-
sų ministerija.

Planuojamas 2010 m. valstybės
biudžeto deficitas – apie 5,176 mlrd.
litų. Valstybės biudžeto pajamos be
ES paramos, numatoma, sieks 13,152
mlrd. litų, arba 1,245 mlrd. litų ma-
žiau nei 2009 m., Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) –
Buvęs finansų ministras Algirdas Ge-
diminas Šemeta gavo Seimo palaimi-
nimą tapti Europos Komisijos nariu,
tačiau opozicija svarstė, kad išsiuntus
A. Šemetą į Briuselį blogai bus ne tik
Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjun-
gai. Vis tik po ilgų ginčų parlamentas,
daugiausia konservatorių-krikdemų
balsais, apsisprendė pritarti A. Še-

metos kandidatūrai.
Po balsavimo Vyriausybės vado-

vas A. Kubilius pripažino, kad dau-
gelis Seimo narių A. Šemetą vertina
„įvairiai”, bet sakė tikįs, kad dirbda-
mas eurokomisaru jis įrodys, jog abe-
jonės dėl jo buvo nepagrįstos.

Daugiausia abejonių dėl A. Še-
metos tinkamumo eiti EK nario pa-
reigas daugiausia išreiškė opoziciniai

socialdemokratai, kurie daugiausia
minėjo asmenines kandidato savybes
ir neva blogus sprendimus, kurie bu-
vo priimti A. Šemetai einant Lietuvos
finansų ministro pareigas.

Šių metų birželį Seimas jau yra
pritaręs A. Šemetos kandidatūrai į
EK narius. Tuomet jis pakeitė prezi-
dente išrinktą Dalią Grybauskaitę.

Prezidentè lankèsi Valstybès saugumo departamente
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Šalies vadovė lankosi Valstybės saugumo departamente. President.lt nuotr.

Si∆loma atšaukti
ambasadorius

Planuojamas 2010 m. valstybės biu-
džeto deficitas – apie 5,176 mlrd. litų.
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Nors praėjusį sekmadienį, spalio
11 d., „Lituanicos’’ vyrų futbolo ko-
manda „Metropolitan’’ lygos „Major’’
divizijoje žaidė jau šeštąsias rung-
tynes, jos taškų skaičius nedaug tepa-
didėjo. Vis dėlto po dviejų pralaimėji-
mų „sausai’’ šis susitikimas buvo
šiek tiek laimingesnis: iškovotas vie-
nas taškas ir pelnyti du įvarčiai.

Lietuvių varžovė – „Green-
White” – vidutinio pajėgumo koman-
da, kurią „Lituanica’’ įveikė pereina-
mosiose rungtynėse dėl patekimo į
„Major” diviziją. Tačiau kai šioje di-
vizijoje dėl lėšų stokos negalėjo daly-
vauti „Polonia” komanda, jos vietą
šioje aukščiausioje grupėje užėmė
„Green-White”, kuri kitu atveju būtų
iškritusi į I diviziją.

Išlikusi „Major” divizijoje „Green-
White” sugebėjo laimėti pirmuosius
du susitikimus ir tris kartus sužaisti
lygiosiomis. Tad po 6 ratų ji turi 9
taškus, o „Lituanicos” kraityje tik
trys.

Pirmieji pasižymėjo varžovai

Sekmadienio rungtynėse Majevs-
ki Park, Mt Prospect, IL pirmieji jau
5-ąją minutę įvartį įmušė šeiminin-
kai. Gerai, kad netrukus mūsiškis
Audrius Zenkevičius rezultatą išlygi-
no. Bet priešpaskutinę kėlinio mi-
nutę šiurkšti „Lituanicos” gynybos ir
vartininko klaida leido šeimininkams

persverti rezultatą 2:1.
Per pertrauką trenerio Algio

Grochausko pamokymai bei pabari-
mai, atrodo, turėjo įtakos, nes po to
lietuviai jau rodė didesnį aktyvumą ir
norą laimėti. Pastangos vainikuotos
išlyginamuoju įvarčiu. Jis buvo pa-
siektas 15-ąją antrojo kėlinio minutę,
kai Edvinas Trinkūnas įmušė 11
metrų baudinį. Rezultatas – 2:2. Ne-
gana to, vienas „Green-White” žaidė-
jas buvo pašalintas iš aikštės. Tada
atsirado daugiau galimybių mūsiš-

Jau ne pirmą sykį lankantis
lietuvių rengiamuose koncer-
tuose, kuriuose pasirodo iš Lie-
tuvos atvykę dainininkai ar mu-
zikantai, susidaro įspūdis, kad
tokių renginių organizatoriai
dažnai iš anksto nepagalvoja,
kokia scena, instrumentas, gar-
so kokybė, apšvietimas, galų ga-
le pristatymas tinka vienam ar
kitam žanrui ar konkrečiam at-
likėjui. Kyla įtarimas, kad kon-
certas rengiamas rūpinantis tik
būsimu pelnu, o ne siūlomo ren-
ginio kokybe. Atėję į tokius kon-
certus žiūrovai, vedami noro
palaikyti mūsų tautiečius ir tikė-
damiesi šventės, dažnai lieka
nusivylę. Juolab kad žmonės jau
yra išlepinti renginių ir reginių
gausa. Peršasi išvada, kad kvie-
čiantis koncertuoti atlikėją, rei-
kėtų labai gerai pasverti, ar vie-
nintelis jaukas į jo koncertą pri-
sivilioti žmones yra kadaise bu-
vęs jo populiarumas. Tokios
mintys nepalieka po praėjusį
savaitgalį Čikagoje įvykusių net
kelių koncertų.

Redaktorė Loreta Timukienė „Lituanicos’’ futbolininkai sužaidė
lygiosiomis

kiams pulti varžovų vartus, bet „Li-
tuanicos” vyrai šios progos neišnau-
dojo. Šios rungtynės mūsiškiams at-
nešė tik vieną tašką. Tai vis tiek ge-
riau, nei ankstesnėse dvejose rung-
tynėse, kai ne tik likta be taškų, bet
nesugebėta įmušti nė vieno įvarčio.

Šį sekmadienį – su „Belgrade”

Spalio 18 d. „Lituanica” kovos su
kita „Major” divizijos naujoke –
„Belgrade” komanda, kuri turi 4 taš-
kus. Bus žaidžiama 2 val. p. p. var-
žovų aikštėje Homer Glen, IL (netoli
Lemont) prie Bell Rd. ir 138-osios
gatvės.

Praėjusį sekmadienį „Belgrade”
pralaimėjo prieš „Schwaben” (0:3), o
pirmoje vietoje esanti „Eagles” su-
pliekė „Sockers” net 5:0. „Maroons”
įveikė „Vikings” (2:1), „United Serbs”
tokiu pat rezultatu nugalėjo „Zrins-
ki’’ komandą.

Nauja pirmenybių lentelė

Po šešių ratų „Metropolitan”
lygos „Major” divizijos lentelė atrodo
taip (vieta, komanda, rungtynių skai-
čius, įvarčių santykis, taškai):

1. „Eagles”            6,   13–3,   18;
2. „Schwaben”       6,   10-6,   15;
3. „United Serbs”  6,   10–9,  13;
4. „Maroons”         6,   11–7,  11;
5. „Green-White”   6,     7–6,    9;
6. „Zrinski”           6,     4–8,    6;
7. „Belgrade”         6,     5–9,    5;
8. „Sockers”            6,     3–10,   4;
9. „Lituanica”         6,    6–13,    3;
10. „Vikings”          6,    3–11,    0.

Iš viso rudens rate reikės su-
žaisti 9 rungtynes. Taigi, jau beliko
tik 3 susitikimai. Gerai, kad visi iš jų
nėra prieš stiprias komandas, tad
mūsiškiams galima tikėtis ir perga-
lių.

I divizijoje be pralaimėjimų žai-
džia „International” – po 6 ratų ji tu-
ri 18 taškų, įvarčių santykis 13–3
įvarčių santykis. Antroje vietoje –
„Kickers” – 10 taškų, 19–13. Trečioje
– „Lions” – 9 taškai, įvarčių santykis
13–9.

Lietuvos futbolo rinktinei nusi-
šypsojo laimė ir ji trečiadienį vakare
Marijampolės pažliugusiame sta-
dione iškovojo netikėtą pergalę 2:1,
nugalėdama stipriausią 7-sios
atrankos grupės komandą Serbiją ir
iškovodama tris taškus.

Lietuviai abu įvarčius pelnė iš 11
metrų baudinių. Jų autoriai – Min-
daugas Kolonas ir Marius  Stan-
kevičius. Ši buvo ketvirtoji Lietuvos
pergalė per 10 rungtynių. Serbija

patyrė tik antrąjį pralaimėjimą, kas
jai užtikrino kelialapį į 2010 metų
Pasaulio futbolo pirmenybių grupę
Pietų Afrikoje.

7-tos grupės galutinė lentelė po
10 sužaistų rungtynių (vieta, vardas,
įvairčių santykis, taškai):

1. Serbija 22–8, 22;
2. Prancūzija 18–9, 21;
3. Austrija 14–15, 14;
4. Lietuva 10–11, 12;
5. Rumunija 12–18, 12;

6. Farerų salos 5–20, 4.
Rumunija trečiadienį susitiko su

Farerų salų komanda, kurią įveikė
3:1. Tokiu būdu rumunai taškais su-
silygino su lietuviais, bet blogesnis
įvarčių santykis juos nustūmė į
žemesnę vietą.

Lietuvos futbolininkai įveikė sunkiai nugalimus serbus

Grupė lietuvių sirgalių, stebėjusių ,,Lituanicos” rungtynes.
Edvardo Šulaičio nuotr.

,,Lituanicos” komanda po rungtynių su ,,Green-White’’ spalio 11 d. 

Daugiau sporto ñiniû

skaitykite 4 ir 8 psl.



DRAUGAS, 2009 m. spalio 16 d., penktadienis                          3

MYKOLAS DRUNGA

Tarptautinėje politikoje trūks-
tant gerų žinių, savaitės pradžioje
viena tokia nuteikė džiaugsmingai:
vėlai šeštadienį, spalio 10 d., Turkija
ir Armėnija pasiekė susitarimą –
nutarė atnaujinti diplomatinius san-
tykius. Žiniai pasklidus, pasaulis tuoj
pat sukluso.

„Tai šaunu, ką čia abiejų šalių
vyriausybės sumanė, ir galima tik vil-
tis, jog jos neišsigąs savo pačių drą-
sos”, – rašė įtakingas Pietų Vokietijos
dienraštis „Süddeutsche” ir tęsė,
kad „abiejose šalyse tiesa ta, jog vidu-
je priešinimasis bet kokiam suar-
tėjimui – stiprus. Tačiau abiejų šalių
atžvilgiu tiesa ir ta, jog abiejose
pusėse klysta tie, kurie taikytis ne-
nori”.

Todėl, laikraščio nuomone, „ne-
teisūs ir tie armėnai, kurie sako, kad
negali būti jokio suartėjimo, kol
Turkija nepripažins savo vykdyto
1915 m. genocido. Tačiau tikrovė
visiškai priešinga: diplomatinių san-
tykių užmezgimas ir sienų atidary-
mas tik dar labiau pakirs Turkijos
užsispyrimą laikyti tautžudystę ar-
mėnų atžvilgiu tabu tema”.  

Taip rašė Miuncheno dienraštis,
tačiau priešingą nuomonę reiškė
Amerikoje išeinantis savaitraštis
„Armenian Weekly”. Anot jo, ka-
dangi „derybas suorkestravo Šveica-
rija, prie to dar prisidėjo stiprus tur-
kiškųjų sluoksnių Jungtinėse Vals-
tijose ir Europoje spaudimas, todėl
akivaizdu, kad armėnų pusei išėjo
prasčiau”. Amerikos armėnų laik-
raščio požiūriu, „svarbiausiuose daly-
kuose armėnų byla žlugo, o tos bylos
esmė – pirmiausia, pripažinimas, jog
armėnų žudymas buvo tautžudystė,
na, ir su tuo susijusi atitinkamas at-
lyginimas”.    

Tačiau Berlyno dienraštis „Ta-
geszeitung” linkęs įžiūrėti Turkijos
premjero R. T. Erdogan pasiruošimą
stoti į tikrą akistatą su istorija. „Gal
tada ir armėnai bus pasirengę pri-
pažinti, kad jie buvo ne tiktai aukos.
Ciuricho susitarimas duos postūmio
ir deryboms dėl Kalnų Karabacho.
Turkija sienų atidarymui netiesiogiai
kelia sąlygą, kad Armėnija atlaisvins
bent dalį savo užimtosios Azerbaidža-
no teritorijos. Manoma, kad šios
derybos pasiekė galutinę stadiją. Su-
sitarimas čia būtų teigiama priešin-
gybė Gruzijos katastrofai ir pavyzdys
visam Kaukazo regionui”, – rašė
dienraštis.

Turkijos laikraščiai gana opti-
mistiški, tačiau pabrėžė atsargumo ir
kantrybės svarbą. „Su Armėnija pa-

sirašytas susitarimas – istorinis
žingsnis Kaukazui, – teigė Stambulo
dienraštis ‘Hürryet’, – tačiau san-
tykius gerinti nebus paprasta. Ne tik
Turkijoje ir Azerbaidžane, bet ir
Armėnijoje girdėti aštrios kritikos. Iš
vienos pusės, nepasitikėjimas ir ne-
saugumo jausena, iš kitos, gerų kai-
myninių santykių ilgesys. Prieš mus
atsiveria laikai, kada jokia politinė
klaida nedovanotina.”

Nuogąstauja, nors taip pat atsar-
giai viltingai žvelgdamas į ateitį, ir
kitas Stambule leidžiamas laikraštis
„Radikal”. Anot jo, „susitarimo pa-
sirašymas kabojo ant plauko. Abie-
jose pusėse vyrauja nepasitikėjimas,
ypač armėniškoje. Pasirašiusieji ban-
dydami išspausti šypsnius vienas ki-
tam padavė rankas niurzgėdami.
Tačiau niekas jiems nežadėjo, kad šis
kelias bus lengvas. Jo nebus ir ateity-
je. Nėra lengvų atsakymų į skaus-
mingą bendrą praeitį. Tačiau Turkija
vieną dieną turės gerus santykius ir
su Armėnija, kaip dabar su Sirija.
Juk Damaskas irgi turėjo pretenzijų
Turkijai. Bet dabar tai jau praeitis.
Taip vienądien bus ir su Armėnija.
Bet tam reikia kantrybės”.

Lisabonos dienraštis „Diario de
Noticias”, apžvelgęs turkų ir armė-
nų santykių istoriją, rašė, kad „lūžį
sukėlė nacionalizmas: per Pirmąjį pa-
saulinį karą armėnai tapo neįsivaiz-
duojamų represijų aukomis. Armėnai
tai įvardijo kaip tautžudystę, o turkai
– kaip karo metų žudynes. Susitaiky-
mas būtų abiems į naudą: Armėnija
būtų ne taip atskirta, o Turkijai at-
pultų dar viena kliūtis kelyje į Euro-
pos Sąjungą”.

Kad iš susitarimo bus naudos vi-
siems, primygtinai rašė ir Liuksem-
burgo dienraštis „Luxemburger
Wort”: „Armėnija gali tikėtis, kad
baigsis Turkijos blokada, Turkija
šalina sunkią naštą, slėgusią jos san-
tykius su Europos Sąjunga, laimi ir
kaimyninės valstybės. Juk įtampa
tautinių konfliktų prisotintame sau-
sumos tilte tarp Juodosios ir Kaspijos
jūrų taip pat turėtų sumažėti. Tuo
labai suinteresuotos tiek Rusija, tiek
Europos Sąjunga, kurios prie šio pro-
veržio irgi prisidėjo drauge su Jung-
tinėmis Valstijomis. Dabar didėja
spaudimas Turkijos sąjungininkui,
autoritariškai valdomam Azerbai-
džanui gerinti santykius su kaimy-
nais.”

Dar optimistiškiau susitarimą
vertino Tel Avivo dienraštis „Haa-
retz”, sakydamas, kad „pats susi-
taikymo faktas svarbiau negu susita-
rimo detalės. Taikos susitarimas tarp
Turkijos ir Armėnijos, be abejo, ves
prie ginčų. Tačiau jis įrodo, kad netgi
įsisenėjusius nesutarimus įmanoma
spręsti ir kad tikrieji sprendėjai yra
pasiruošę kitaip žiūrėti į praeitį.
Rodydamas įspūdingą išmintingumą
Turkijos ministras pirmininkas R. T.
Erdogan vadovavo susitaikymui su
Armėnija – lygiai kaip jis siekia
pagerinti santykius su Graikija, kad
rastų sprendimą dėl Kipro. Net jeigu
kelias į tikrą susitaikymą su Armė-
nija dar ilgas, derybų partneriai bent
pašalino rizikos veiksnius iš savo san-
tykių. Šitas taikos susitarimas yra
žavus pavyzdys Izraeliui ir Palesti-
nai. Turkai, kurių protėviai osmanai
šimtmečius karaliavo mūsų regione,
atvėrė mums vilties langą”, – rašė
Izraelio laikraštis „Haaretz”.

Lrt.lt

PROŠVAISTĖ TURKIJOS IR
ARMĖNIJOS PADANGĖJE

O kaip su Berlynu?
BRONIUS NAINYS

Tai antras buvęs okupantas. Kaip su juo Lietuvai kalbėtis? Nors jo
okupacija buvo nepalyginti trumpesnė, todėl ir žala menkesnė, ta-
čiau geriau apie jį atsiliepti negu apie maskvinį – dabar nemadin-

ga. Tuojau teškiamas lietuvių tautos „nusikaltimas”. Sutikote jį su gėlė-
mis, šaukia maskvinio apologetai. Ir niekas jų neįtikins, kad po metų žiau-
rios sovietinės okupacijos, lietuvių inteligentijos suėmimų ir savaitę prieš
karą įvykusių Lietuvos gyventojų brutalių trėmimų būtų buvęs sutiktas
su gėlėmis jį lauk vejantis net ir pats pragaro vyriausias su savo raguotų,
naguotų, uodeguotų smaluota svita. Ir kad sukilimas buvo ne paslauga
naciams, bet tik išsikovojimas sovietų užgrobtos nepriklausomybės dar
vokiečių kariuomenei nei Kauno, nei sostinės Vilniaus nepasiekus, ir suki-
limo vadovybė tai viešai paskelbė. Tačiau vis tiek ir tiems apologetams
turi būti aišku, kad Vokietija irgi yra Lietuvos kaimynė, NATO ir ES narė,
ir su ja kalbėtis reikia. O taip pat ieškoti Lietuvai paramos. Tik kaip?

Iki šiol Lietuvos ir Vokietijos santykiai buvo geri. Nors pirmaisiais
Lietuvos laisvinimosi metais Vokietijos kancleris Helmut Kohl ir nepatarė
Baltijos kraštams siekti nepriklausomybės, tačiau vėliau tiems siekiams
netrukdė, jų nepriklausomybes pripažino, balsavo už jų priėmimą į NATO
ir į Europos Sąjungą, nors kokiomis nors ypatingomis paslaugomis ir
nepasižymėjo. Per daug jų Lietuvai gal nė nereikėjo. Tačiau dabar reikalai
klostosi kitaip. Lietuvos atžvilgiu Maskva savo politiką keičia, okupacijos
buvimą neigia, už padarinius atsiteisti atsisako, ir tai politikai atsverti
Vokietijos draugystė, ypač jos užnugaris, jau tampa būtinybė. Ar tokia ga-
limybė yra?

Savaime suprantama, Rusija Vokietijai svarbesnė negu Lietuva: že-
mės plotai, žemės turtai, prekyba, o politiškai – atsvara prieš dar vis nesu-
vokiamą Kiniją. Tačiau kažin ar Berlynas norėtų leisti Maskvai įsigalėti
visame Baltijos jūros rytiniame pakraštyje? Nėra abejonės, kad Vokietija
sveikintų Karaliaučiaus krašto atsiskyrimą nuo Rusijos, nors ir padalytą
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Bet apie tai kol kas tylima, tačiau buvusios kal-
bos Sovietų Sąjungos byrėjimo pradžioje gali ir atsinaujinti, nors artimoje
ateityje tokių progų nenusimato. Keičia savo politiką ir Amerika. O taip
pat aišku, kad po šių rinkimų keis ją ir Vokietija. Visi tie pakeitimai palies
ir Lietuvą, ir, deja, ne mūsų naudai. Tad ar Vilnius gali miegoti?

Apskritai, Europos Sąjunga Lietuvos politikai Rusijos atžvilgiu nėra
palanki. Tuo labiau – Vokietija. Nors po šių rinkimų, socialdemokratus iš
vyriausybės iššlavus, užsienio reikalų ministrą socialdemokratą Frank
Walter Steinmeier pakeis atgal į koaliciją su krikščionimis demokratais
sugrįžusios laisvųjų demokratų partijos pirmininkas Guido Westerwelle,
Vokietijos užsienio politika daug nesikeis, bet Rusijos kryptimi gali vys-
tytis net mums nepalankia prasme. Su Rusija Vokietijai reikia partnerys-
tės, jau spėjo pareikšti Westerwelle, ir tikisi Maskvą laimėti, žadėdamas
stipriau puoselėti nusiginklavimo politiką, kuri, beje, patiksianti ir Ameri-
kos prezidentui Barack Obama. Tik kažin ar taip labai patiks Washing-
ton jo noras iškrapštyti iš Vokietijos JAV branduolinius ginklus, abejoja
NATO politikai. Nors jo vadovaujama partija, laisvieji demokratai, šiuose
rinkimuose laimėję 15 nuošimčių balsų ir pasirodę geriau negu bet kada
anksčiau, Vokietijos politikai įtakos gali turėti daug ir priversti Berlyną
Washington taip labai nebesilankstyti. Ypač jeigu ji gaus pritarimą parla-
mente per rinkimus žadėtam mokesčių sumažinimui, siūlymui pert-
varkyti švietimo ir sustiprinti žmogaus teises ginančius įstatymus. Wes-
terwelle gerai sutaria su kanclere Angela Merkel, vienas kitą vadina „tu”
ir apie Vokietijos valstybės reikalus nuolat tariasi. Todėl jo žodis gali būti
labai svarus Vokietijai ir Lietuvos reikalus svarstant.

Westerwelle yra tikras vokietis. Vokietijoje įprasta kalbėti vokiškai,
rėžė kietai į žurnalisto klausimą anglų kalba. Diplomatijos pasimokyti jam
visgi reikėtų, tai išgirdę pastebėjo net jo paties partijos kolegos. Šalia to,
kaip politikui, jam dar reikia ir susitupėti, priekaištauja priešininkai, pri-
mindami jam nuolat kaitaliojamą nuomonę apie Turkijos priėmimą į
Europos Sąjungą ir kitus panašius svyravimus. Vargu ar pasiseks jam įsto-
ti į savo žymių pirmtakų Hans Dietrich Genscher ir Walter Scheel batus,
nes neatrodo, kad užsienio politika būtų jo stiprybė, sklinda kalbos ES
viršūnėse Briuselyje. Ką tokios kalbos sako Lietuvos politikams Vilniuje?

Kol kas gal ir neaišku. Tačiau verta jomis pradėti domėtis, nes Vo-
kietija Lietuvai gali būti daug naudingesnė negu ji yra šiandien. Ypač dėl
jau minėtų santykių su Rusija. Ir naudos ieškoti reikėtų pradėti jau dabar.
Kol naujasis Vokietijos užsienio reikalų ministras nepradėjo derėtis dėl jo
užsimintos partnerystės. Juk Vokietijos dabartiniai politikai irgi viską
žino apie prieškario derybas su Sovietų Sąjunga, Molotov–Ribbentrop su-
sitarimus ir slaptus protokolus. Todėl Lietuvos politikams tikrai nebe-
reikia Berlyno įtikinėti apie okupacijos buvimą. Nebent ir čia jau būtų įsi-
galėjęs toks pat nesąžiningumas kaip Maskvoje. Belieka vokiečius įtikinti
tik apie tos okupacijos žalą ir užsitikrinti Berlyno paramą dėl atlyginimo
už ją su Maskva derantis. Ar mūsų patyrusiems diplomatams, tuos „mok-
slus” net Vakaruose ėjusiems, užsienio reikalų ministrui Vygaudui Ušac-
kui – Washington ir Londone, jo padėjėjui dr. Šarūnui Adomavičiui – Ro-
moje ir pačiai Prezidentei Daliai Grybauskaitei – Briuselyje, neužtektų
diplomatijos naująjį Vokietijos užsienio politikos vadovą, o per jį ir kan-
clerę Merkel taip įtikinti? Nebent taip daryti nebūtų noro.

Alfa.lt

(...) Turkija vieną dieną
turės gerus santykius ir su
Armėnija, kaip dabar su
Sirija. Juk Damaskas irgi
turėjo pretenzijų Turkijai.
Bet dabar tai jau praeitis.
Taip vienądien bus ir su
Armėnija. Bet tam reikia
kantrybės, – rašė ,,Radi-
kal”.
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EDVARDAS ŠULAITIS
LORETA TIMUKIENÈ
LR GEN. KONSULATAS
ÇIKAGOJE

Nors Čikagos maratonas jau ren-
giamas ne vieną dešimtmetį, tačiau
šiemet – spalio 11-ąją – jis buvo ypa-
tingas tuo, kad jame organizuotai da-
lyvavo būrys lietuvių bėgikų. Juos čia
subūrė keli sporto entuziastai: D. Ru-
ževičius, S. Zenkevičius ir A. Bučas,
kuriems talkino Lietuvos Respubli-
kos generalinis konsulatas Čikagoje.

Mažiausiai pora mėnesių prieš šį
neeilinį įvykį lietuviškoje spaudoje
pasirodė pranešimai, kviečiantys re-
gistruotis ir bėgti maratoną vieninga
lietuvių komanda. Norą dalyvauti
pareiškė 23 asmenys, kurie sekma-
dienio ankstyvą rytą atvyko prie LR
gen. konsulato ir iš čia buvo išlydėti į
Grant Park, kur jau būriavosi gausiai
susirinkę maratono dalyviai. 

Lietuvius konsulate pasveikino
gen. konsulė Skaistė Aniulienė, Dai-
nius Ruževičius perskaitė ŠALFASS
pirmininko Lauryno R. Misevičiaus
laišką. Bėgikams buvo išdalyti Lietu-
vos bendrovės „Audimas” marškinė-
liai. Sportininkų bei jų draugų, atė-
jusių palydėti bėgikus, rankose ne-
trūko lietuviškų trispalvių, ne vienas
jų dėvėjo lietuviškos trispalvės spalvų
drabužius.

Prie septynioliktos bėgimo atkar-
pos mylios žymos veikė Amerikos lie-
tuvių sirgalių punktas, kur nepabūgę
rudeninio šaltuko komandos bėgikų
nekantriai laukė ir linksmais šūkiais
sveikino tautiečiai. Džiugu, kad visi
komandos nariai sėkmingai įveikė
daugiau nei 42 kilometrų nuotolį ir
buvo apdovanoti suvenyriniais Čika-
gos maratono medaliais. 

Tarp vyrų pirmavo afrikiečiai,
tarp moterų – rusės

Vyrų grupėje vyravo Afrikos ats-
tovai: septyni iš jų atbėgo pirmieji, 6
buvo iš Kenijos, o vienas – Maroko
atstovas. Rekordiniu rezultatu – 2
val. 5 min. ir 41 sek. –  pergale iško-
vojo ir 100 tūkst. dol. prizą laimėjo
Kenijos pilietis Sammy Wanjiru.

Tarp moterų čempione tapo rusė
Liliya Shobukhova (2 val. 25 min. 56
sek.). Į antrą vietą įsiterpė vokietė
Irina Mikitenko (2 val. 26 min. 31
sek.), o trečioje – vėl buvo rusė Lidiya
Grigoryeva (2 val. 26 min. 47 sek.).

Lietuviai pagerbti
,,Kunigaikščių užeigoje” 

Vakare sportininkus ir palaiky-
mo komandą susirinkti maloniai
pakvietė restoranas „Kunigaikščių
užeiga” (jo savininkas A. Bučas buvo
vienas iš maratono bėgikų).

Į restoraną atvykę bėgikai susėdo
prie ilgo stalo. Jie buvo pristatyti su-
sirinkusiems, o geriausiai maratone
pasirodžiusiems ŠALFASS atstovas

Rimas Dirvonis kartu su LR gen.
konsule S. Aniuliene įteikė specialius
medalius. Lietuvių komandos narys
Rimantas Šimkevičius savo suveny-
rinį Čikagos maratono medalį dova-

Čikagos maratone bėgo ir 23 lietuviai

nojo generaliniam konsulatui. Dova-
na pirmosios maratono akcijos atmi-
nimui gražiai papildys konsulato
ekspoziciją. 

Tiesa, pagerbime negalėjo daly-
vauti vyrų pirmosios vietos tarp lie-
tuvių laimėtojas Robertas Zaicevas
(specialiai atvykęs iš Lietuvos), kurio
rezultatas – 2 val. 42 min. 4 sek. – bu-
vo 203-ias iš visų bėgikų (tarp vyrų jis
– 191-asis, o savo amžiaus grupėje
(30–34 metų) – 40-asis). Taip pat ne-

simatė ir Vyganto Kelerto, kuris
lietuvių grupėje atbėgo antras – 2 val.
55 min. 25 sek., 532-asis iš visų da-
lyvių. Medalis buvo įteiktas trečiam
atbėgusiam Vilmantui Gurskui (3

val. 9 min. 40 sek.).
Pirmoji bėgikė tarp moterų taip

pat nedalyvavo pagerbime. O ge-
riausią rezultatą iš moterų parodė
Lizbeth Nieves (3 val. 54 min. 3 sek.).
Medaliai buvo įteikti trečios ir antros
vietos lietuvių grupės laimėtojoms –
Rasai Palionytei (4 val. 20 min. 41
sek.) ir Martai Sereivaitei (5 val. 28
min. 56 sek.).

Pakalbinę LR gen. konsulę S.
Aniulienę, sužinojome, jog ji esanti
patenkinta šiuo lietuvių bėgikų pa-
sirodymu, nors būta nemažai vargo ir
skirta daug laiko lietuvių grupę orga-
nizuojant tiek prieš, tiek ir pačią bė-
gimo dieną. „Jau nuo 6:15 val. ryto
teko būti prie konsulato, – sakė ji. –
Tačiau smagu, kad viskas praėjo ge-
rai ir dabar galima džiaugtis mūsų
tautiečių sportininkų bei jų palaiky-
tojų entuziazmu.”

Nors lietuvių grupėje nebuvo už-
siregistravęs, tačiau sekmadienio ma-
ratone 15-ąją vietą užėmė gražią lie-
tuvišką pavardę turintis Jeff Jonaitis
su nuostabiai geru laiku – 2 val. 18
min. 57 sek. Šis Čikagos pietinėje da-
lyje Tinley Park gyvenantis sporti-
ninkas savo amžiaus grupėje (25–29
m.) buvo penktasis.

Labai svarbu turėti palaikymo
komandą

Jau vienuoliktą kartą panašiuose
renginiuose dalyvaujantis lietuvių
komandos bėgikas Robertas Lisaus-
kas nuotolį įveikė per 4 val. 6 min. ir
25 minutėmis pagerino savo pernykš-
tį bėgimo rezultatą. R. Lisauskas sa-
kė, kad šis maratonas iš visų buvo
šalčiausias. Bėgikas sakė: ,,Pernai Či-
kagos maratone dalyvavau pirmą
kartą, bėgome 30 laipsnių karštyje,
šiais metais nustebino netikėtas šal-
tukas. Labai džiugu, kad šįmet Lie-
tuvos konsulatas suvienijo visus lie-
tuvius bėgikus ir pasirūpino tautine
atributika Lietuvos tūkstantmečiui
paminėti.”

R. Lisauskas sakė sportuojantis
nuo vaikystės, Lietuvoje gyvendamas
jis 12 metų lankė boksą, pasibaigus
boksininko karjerai gavo pasiūlymą
išbandyti jėgas maratone. Su Jonavos
maratono klubu ,,Maratonas” yra da-
lyvavęs Paryžiaus, Atėnų, Helsinkio,
Ženevos, Rygos maratonuose. Ge-
riausią rezultatą (3 val. 34 min.) pa-
siekė bėgdamas Palangos marato-
ne.

Maratono dalyvis pasidžiaugė,
kad šiais metais bėgti Čikagos mara-
tone iš Lietuvos atskrido ,,Maratono”
klubo narys Bronius Kazėnas, su juo
čikagiečiui anksčiau yra tekę daly-
vauti ne viename maratone. Be to,Lietuvių sirgalių punktas.  

Čikagos maratono bėgimo akimirkos.

Medalių įteikimas: R. Dirvonis, M. Sereivaitė ir S. Aniulienė.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Šiais metais švenčiame daug ju-
biliejų: Lietuvos vardo tūkstantmetį,
,,Draugo” 100 metų sukaktį ir t. t.
Visgi dar yra vienas jubiliejus, kurį
turėtume paminėti – antrabangių, jų
senelių ar tėvų atvykimą į Ameriką. 

Šįmet sukanka 60 metų, kai dau-
guma dypukų atplaukė  į šią palygin-
ti draugišką šalį. Šią progą reikėtų
pažymėti ne tik tarp savęs, bet ir
amerikiečių visuomenėje. Ar nereikė-
tų JAV Lietuvių Bendruomenei pa-
rašyti JAV prezidentui padėkos laiš-
ką už mums suteiktą privilegiją tapti
šio krašto piliečiais? Bandyti atkreip-
ti žiniasklaidos dėmesį į šią sukaktį,
pagalvoti apie simbolinę dovaną
Amerikai? Pasigirti apie savo įnašą į
šio krašto kultūrą?

Turėtume būti dėkingi visiems

pionieriams, kurie šią valstybę įkūrė,
visiems, kurie ją apgynė nuo išorinių
ir vidinių priešų, visiems, kurie sten-
gėsi, kad kraštas liktų demokra-
tiškas. Turėtume džiaugtis, kad nors
vyriausybės suka per toli į kairę ar
dešinę, krašto dauguma lieka centre.

Svečiuojantis Vilniuje ir apsilan-
kius Katedroje ar Gedimino kalne,
pasijaučiu neapsakomai patriotiškai.
Net švenčiant liepos 4-ąją ar Padėkos
dieną, retai taip jaučiuosi apie Ameri-
ką. Bet šiandien, Columbus dieną,
švęsdamas 60 metų nuo savo atvyki-
mo į New York miestą metines, jau-
čiuosi labai patriotiškai: ne kaip emi-
grantas ar Amerikos lietuvis, bet
kaip amerikietis.

Zigmas Viskanta
Los Angeles

DAR VIENAS JUBILIEJUS 
(COMMING TO AMERICA)

Ne vienam lietuviui katalikui yra
svarbi Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos Marquette Park ateitis.
Todėl noriu su skaitytojais pasidalin-
ti laišku, kurį nusiunčiau Čikagos
arkivyskupui Francis George, OMI. 

Joe Kulys, 
Marquette Park, IL

Jūsų Ekscelencija,

Būdamas katalikas ir ilgametis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos rėmėjas, rašau Jums prašyda-
mas pasiūlyti dabartiniam parapijos
klebonui Anthony Markus antrąją
kadenciją Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje Marquette Park.

Tėvas Markus yra žmogus, kurį
gerbiu ir kuriuo žaviuosi. Kaip ir
daugelis Čikagos arkivyskupijos ku-
nigų, jis ėmėsi iššūkio vadovauti dau-
giakultūrei ir daugiarasei parapijai.
Jo vadovavimas atnešė daug gerų
permainų parapijoje, įskaitant naują
garso sistemą, varpus bažnyčios
varpinėje, senų skulptūrų atnaujini-
mą ir naujų pastatymą ir kt. Tėvas
Markus vienai iš kazimieriečių sese-
lių paskyrė eiti parapijos sekretorės
pareigas, kurias ji atlieka pavyzdin-
gai.

Dvasine prasme tėvas Markus
atlieka ypač gerą darbą, prasmingai
švęsdamas parapijoje liturgines šven-
tes, ko, turiu su liūdesiu pastebėti,
kitos parapijos šiais 2009 metais
nedarė.

Metai iš metų rašydamas mirties
parapijoje pranešimus, kun. Markus
ne tik laikė bažnyčios ir mokyklos
duris atidarytas ir šviesas uždegtas,
jis įžiebė parapijai vilties ir tikėjimo
ateitimi kibirkštėlę.

Klebonaudamas jis turėjo vieną
kitą nesutarimą su parapijiečiais
(įskaitant ir mane) ir jų grupelėmis.
Bet, aš esu tikras, tai yra supranta-
mas dalykas, galintis nutikti bet
kurioje parapijoje.

Siūlydamas tėvui Markui pasiū-
lyti ir toliau vadovauti Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijai, noriu pa-
prašyti, kad kun. Gediminą Jankūną,
šiuo metu studijuojantį Mundelein,
paskirtumėte kun. Markaus padėjėju
parapijoje. Tėvas Jankūnas turi suge-
bėjimų gerai tarnauti tiems mūsų
parapijiečiams, kurie yra neseniai
atvykę iš Lietuvos.

Dėkoju už atidų šio mano prašy-
mo peržiūrėjimą. 

Pagarbiai,
Joe Kulys

LAIŠKAS ÇIKAGOS ARKIVYSKUPUI F. GEORGE

Rugsėjo 29 d. ,,Drauge” Algis
Virvytis nuoširdžiai išreiškia savo
jausmus ir rūpesčius dėl tinkamų
istorijos vadovėlių ir knygelių trūku-
mo vaikams ir mokiniams Lietuvoje. 

Autorius pasigenda daugiau me-
džiagos apie skaudžią Lietuvos oku-
paciją, trukusią daugelį metų, su
suėmimais, trėmimais, žudynėmis ir
kankinimais. Siūloma apie tai pa-
ruošti daugiau vadovėlių. 

Svarbiausia, kad Virvytis ne tik
rašo bei duoda konkrečių pavyzdžių,
bet ir asmeniškai yra pasiruošęs pa-

aukoti gerą sumą pinigų, nuoširdžių
pastangų ir laiko. 

Atsiliepdamas į tą viešą kreipi-
mąsi, noriu pasiūlyti konkretų pro-
jektą ir žinomą asmenį Lietuvoje,
kuris galėtų padėti įgyvendinti gerb.
Virvyčio gerus norus. 

Prašau gerb. Virvytį man rašyti į
el. paštą: kamantas@aol.com arba
skambinti telefonu: 616-791-7333.

Pagarbiai,
Vytautas Kamantas

Grand Rapids, MI 

ATSILIEPIMAS Î KREIPIMÂSI

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. 

Lietuviai Čikagos maratono bėgime.

sakė R. Lisauskas, ruošiantis ir daly-
vaujant tokiame renginyje labai svar-
bu turėti palaikymo komandą. Joje,
anot bėgiko, – jau ne pirmą sykį iš-
tikimai dalyvauja šeima ir geri drau-
gai.

Greičiausiai maratoną nubėgę
lietuviškos komandos sportininkai
(trukmė ir bendra vieta maratone):

Lizbeth Nieves (03:54:03, 9476), 
Rasa Palionytė (04:20:41,

16281), 
Marta Sereivaitė (05:28:56,

29226).
Robertas Zaicevas (02:42:04,

203), 
Vygantas Kelertas (02:55:25,

532),
Vilmantas Gurskas (03:09:40,

1461).

Visi maratono bėgimą Lietuvos
tūkstantmečiui skyrę sportininkai:

Darius Audickas 
Rimvydas Bilevičius
Tomas Bliujus 
Valentinas Boheravičius 
Andrius Bučas 
Audrius Dauderis 
Birutė Gruzinskienė 
Vilmantas Gurskas 
Artūras Juronis 
Mindaugas Kairys 
Bronius Kazėnas
Vygantas Kelertas 
Robertas Lisauskas
Lizbeth Nieves
Rasa Palionytė 
Darius Piščikas
Marta Sereivaitė 
Gintautas Stanikūnas 
Tadas Stonkus 
Rimantas Šimkevičius
Zenonas Šimkevičius
Robertas Zaicevas

Greičiausias lietuvių bėgikas Čikagos
maratone Robertas Zaicevas.

Ramūno Astrausko nuotraukos
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Kit¨ met¨ biudžetas jau suplanuotas

Prezidentè sako kol kas nesutiksianti
priimti kaliniû� iš Guantanamo

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Kol virš Lietuvos kabės šešėlis dėl ga-
limų CŽV kalėjimų buvimo Lietuvoje,
prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė
nesutiksianti priimti Guantanamo
kalinių.

,,Taip būtų padidinta rizika Lie-
tuvai tarptautinėje erdvėje”, – sakė
valstybės vadovė.

Informacija apie galimai Lietu-
voje veikusius CŽV kalėjimus pir-
miausia paskelbė JAV žiniasklaidos
kanalas ,,ABC News”.

Šio kanalo žurnalistas Matthew
Cole sako rėmęsis keturiais šaltiniais,
kurių jis įvardinti neketinąs, ir teigia,
kad tuo visas procesas nesibaigs. At-
sakydamas į Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos (NSG) komiteto pir-
mininko Arvydo Anušausko laišką,
M. Cole minėjo, kad Europos Taryba
artimiausiu metu įrašys Lietuvą į są-
rašą šalių, kuriose buvo tokios įkali-
nimo įstaigos.

Viešojoje erdvėje pasirodžiusi in-
formacija Seimo NSG ir Užsienio rei-

kalų komitetams nepasirodė pakan-
kama priežastimi pradėti parlamen-
tinį tyrimą. Jie tai daryti atsisakė ir
įpareigojo Užsienio reikalų ministe-
riją dėl papildomos informacijos
kreiptis į atitinkamas JAV įstaigas.

Lietuva svarstė galimybę priimti
vieną Jungtinių Valstijų Guantana-
mo bazėje laikomą asmenį. Iš viso
Europos šalys turėtų priimti apie
pusšimtį kalinių, bet Europos Sąjun-
gos (ES) ir Washington derybose kyla
kliūčių dėl to, kad prieglobstį kurioje
nors valstybėje gavę asmenys galėtų
laisvai keliauti Šengeno erdvės šalyse.

JAV Guantanamo bazėje Kuboje
yra kalinama apie 250 asmenų, kurie
buvo įtariami terorizmu, daugumai iš
jų kaltinimai iki šiol nebuvo pateikti.
Vos pradėjęs eiti pareigas naujasis
JAV prezidentas Barack Obama pa-
skelbė, jog sulaikymo centrą ketina-
ma uždaryti. JAV pareigūnai kreipėsi
į sąjungininkus Europoje, prašydami
pagalbos priimant paleidžiamus as-
menis.

Iveta Paurytė su partneriu.
Nuotr. iš asmeninio archyvo

VU Širdies chirurgijos centras
švençia jubiliejû�

VUL SK Širdies chirurgijos centre per metus padaroma per 1,400 širdies ope-
racijų.                                                                                   Eltos nuotr.

Maskvos didžiajame teatre –
Lietuvos operos ñvaigñdžiû balsai 

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) –
Nuo pirmųjų atvirų širdies operacijų,
panaudojant dirbtinės kraujo apyta-
kos aparatą, prabėgo 45-eri. 1964 m.
spalio 15 m. pirmąsias itin sudėtin-
gas operacijas atliko jaunas chirur-
gas, šiandien akademikas ir profeso-
rius Algimantas Marcinkevičius kar-
tu su akademiku Eugenij Mešalkin iš
Novosibirsko.

Klinikos įkūrėjas akademikas A.
Marcinkevičius atvėrė kelią visai
kardiologijos ir kardiochirurgijos
erai, jos suklestėjimui Lietuvoje.

Operacijų sėkmė lėmė naujos
medicinos specialybės – širdies chi-
rurgijos – atsiradimą. Naujai 1983 m.
atidarytose Vilniaus universiteto li-
goninės (VUL) Santariškių klinikose
(SK) širdies chirurgijai buvo skirti 3
skyriai: ėmė veikti atskiri Įgimtų šir-
dies ydų chirurgijos, Koronarų chi-
rurgijos, Vožtuvų chirurgijos skyriai,
erdvios operacinės ir specializuotas
pooperacinės slaugos skyrius.

Pasak A. Marcinkevičiaus, šir-
dies chirurgija – viena sudėtingiau-
sių, aukščiausio profesinio meistriš-
kumo ir ypatingos patirties reika-
laujanti medicinos sritis. ,,Kiekviena
širdies operacija yra ne tik chirurgo
technikos ir aparatūros darbas, bet ir
ypatingas kūrybinis procesas, kas-
kart vis kitoks. Širdies chirurgo pa-
šaukimas ir talentas – milžiniško
darbo, visiško savęs atsižadėjimo ir
pasiaukojimo kelias”, – teigia profe-
sorius.

VUL Santariškių klinikose 1987
m. prof. A. Marcinkevičius su savo
mokiniais atliko pirmąją Lietuvoje ir
Baltijos šalyse širdies persodinimo
operaciją.

Dabar VUL SK Širdies chirur-
gijos centre per metus padaroma per
1,400 širdies operacijų, iš jų apie
1,300 – atviroje širdyje, naudojant
dirbtinę kraujo apytaką. Centre at-
liekama apie 60 proc. visų Lietuvoje
daromų širdies operacijų. 

A. Baukut∂ sumok∂jo už automobilio remontâ�  

Vilnius, spalio 15 d. (URM) –
Rusijos valstybiniame akademiniame
didžiajame teatre spalio 29 d. vyks
jungtinis Lietuvos ir Rusijos atlikėjų
labdaros koncertas „Vilnius-Mask-
va”, kurį globoja Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
bei Rusijos socialinių ir kultūrinių
iniciatyvų fondo prezidentė, Rusijos
prezidento sutuoktinė Svetlana Med-
vedeva.

Pagrindinis koncerto Maskvoje
tikslas – prisidėti prie onkologinėmis
ligomis sergančių vaikų svajonių iš-
sipildymo ir jų artimiesiems padova-
noti truputį vilties. Visos už parduo-
tus bilietus surinktos lėšos bus skir-
tos onkologinėmis ligomis sergan-
tiems Lietuvos ir Rusijos vaikams.

Koncerto rengime aktyviai daly-
vauja Mstislav Rostropovič labdaros
ir paramos fondas ,,Pagalba Lietuvos
vaikams” ir Mstislav Rostropovič para-

mos jauniesiems muzikantams fondas.
Didžiojo teatro scenoje gražiau-

sias operos arijas atliks lietuvių solis-
tai Asmik Grigorian, Sigutė Stonytė,
Virgilijus Noreika, Laimonas Pautie-
nius, Vladimiras Prudnikovas ir Ed-
mundas Seilius. Jiems akompanuos
pianistai Nijolė Ralytė bei Jurgis
Karnavičius.

Specialią labdaros koncertui
skirtą muzikinę staigmeną parengė
fortepijono virtuozai Petras ir Lukas
Geniušai.

Kartu su Lietuvos solistais kon-
certe dalyvaus Didžiojo teatro choras
ir orkestras.

Koncerto dieną Didžiojo teatro
fojė bus eksponuojamos Lietuvos fo-
tomenininkės Eglės Mėlinauskienės
nuotraukos iš ciklo „Diagnozė” bei
Rusijos vaikų ir vėžių sergantiems
vaikams padedančių savanorių foto-
grafijos darbai.

Vilnius, spalio 15 d. (Lietu-
viams.com) – Šio šeštadienio lietu-
viškos TV3 laidoje „Šok su manimi”
– ypatingas svečias. Profesionali šo-
kėja Iveta Paurytė su partneriu italu
Andrea Faraci į šį projektą atskrenda
specialiai iš Amerikos. Tiesa, laidoje
ji dalyvaus tik svečio teisėmis, nes į
„Šok su manimi” šokėjų gretas dau-
giau nebus įleista nė viena pora. Visi
dalyviai nuo šiol turi ypač stengtis,
nes kas antrą šeštadienį projekte liks
vis mažiau šokėjų.

Iveta jiems visiems linki sėkmės
ir laimės, kurią pati surado tik už
Atlanto. Lietuvė kartu su italu šoka
tik metus, tačiau jau tapo Amerikos
„Rising star” čempionais profesio-
nalų grupėje. Iveta šiais metais buvo
kviesta dalyvauti Amerikos šokių
projekte „Dancing with the star”, bet
dėl gerai besiklostančios karjeros šio
pasiūlymo atsisakė.

Šeštadienio vakarą „Šok su ma-
nimi” projekte pasirodysianti mergi-
na ant parketo susitinka ir su nese-
niai Lietuvos spaudoje aprašyta kita
šokėja Iveta Lukošiūte, kuri pateko į
Amerikos TV programą „So You
Think You Can Dance”.

Atkelta iš 1 psl.
o išlaidos – 18,328 mlrd. litų –

891 mln. litų mažiau.
ES paramos lėšos 2010 m. sieks

7,891 mlrd. litų, arba 1,475 mlrd. litų
daugiau negu šiemet, todėl valstybės
biudžeto pajamos kartu su ES lėšo-
mis bus 21,044 mlrd. litų. Tik ES lėšų
dėka bendros valstybės biudžeto
išlaidos 2010 m., palyginti su 2009
m., didėja apie 2 proc.

Daugiausia pajamų – 45,8 proc. –
kitąmet numatoma gauti iš pridėti-
nės vertės mokesčio – 6,018 mlrd. litų
– 3,7 proc. mažiau nei planuojama
gauti 2009 metais.

Akcizų į valstybės biudžetą kitą-
met planuojama surinkti 0,3 proc.
mažiau – 3,257,4 mln. litų (24,8
proc.), gyventojų pajamų mokesčio (į
nacionalinį biudžetą) – 24 proc. ma-
žiau – 3,309 mln. litų ( 20,3 proc.),
pelno mokesčio – 47,9 proc. mažiau –

907,7 mln. litų (6,9 proc.).
,,Galvoju, kad valstybės biudžeto

pajamas Finansų ministerija planuo-
ja realistiškai. O kalbant apie tam
tikrų mokesči7 surinkimą, kai kurie
planai skamba gal net kiek per opti-
mistiškai”, – sakė SEB banko prezi-
dento patarėjas Gitanas Nausėda.

,,Manau, kad 2010 metų biudže-
tas bus paskutinis toks baisus, ir tai
bus paskutiniai tokie baisūs metai
Lietuvos ekonomikai. Kitų metų pra-
džia bus itin sunki, uždaroma Ignali-
nos atominė elektrinė, brangsta
elektros energija, tačiau metų pabai-
goje jau galime laukti pragiedrulių.
Kita vertus, ekonomikos atsigavimas
ateis ne iš vidaus rinkos, o iš eksporto
srities. Ši sritis nedaro greito po-
veikio biudžetui, taigi teigiamą įtaką
galima numatyti 2011 m.”, – teigė
SEB banko prezidento patarėjas.

Vilnius, spalio 15 d. (ELTA) – Į
Seimo etikos sargų akiratį patekusi
parlamentarė, Tautos prisikėlimo
partijos (TPP) narė Asta Baukutė tei-
gia už sugadinto automobilio remon-
tą sumokėjusi iš asmeninių lėšų dar
iki Seimo Etikos ir procedūrų komi-
sijos posėdžio, kuriame buvo verti-
namas jos elgesys.

A. Baukutė taip pat atsiprašė
TPP frakcijos narių už kelias savaites
trukusią sumaištį.

,,Mūsų frakcija pasveikino tokį
A. Baukutės poelgį. Tikimės, kad

ateityje išvengsime tokių visuome-
nėje didelio atgarsio sulaukusių nesu-
sipratimų”, – sakė TPP frakcijos se-
niūnė Arūnė Stirblytė.

Seimo Etikos ir procedūrų komi-
sija nustatė, kad A. Baukutė nepa-
žeidė etikos normų. Etikos sargai
rėmėsi Generalinės prokuratūros iš-
vada, kurioje sakoma, jog parlamen-
tarė apie šviesoforą nuvertusio auto-
mobilio buvimo vietą pamelavo todėl,
kad tokią informaciją jai suteikė jos
vyras, buvęs aplinkos ministro pata-
rėjas Kęstutis Rupulevičius.



ROMA
Italijos vyriausybė paneigė britų

spaudoje pasirodžiusį pranešimą, jog
Roma mokėjo talibams, kad šie ne-
rengtų išpuolių Afganistano rajone,
kuriame yra italų kariai. Pasak Lon-
done leidžiamo dienraščio ,,The Ti-
mes”, netoli Kabulo esančiame Saro-
bio rajone žuvo 10 Prancūzijos karių,
kurių vadai tinkamai neįvertino pa-
vojaus, kai buvo sumokėtas kyšis Ta-
libanui. Laikraštis citavo neįvardytus
Vakarų šalių pareigūnus, kurie sakė,
jog Italijos slaptosios tarnybos mo-
kėjo dešimtis tūkstančių dolerių ta-
libų ir vietos kovotojų vadams, kad
šie nevykdytų išpuolių Sarobyje.

PRAHA
Čekijos policija pranešė išardžiu-

si vaikų pornografiją platinusių as-
menų tinklą, kuriam priklausė apie
160 žmonių. Antradienį paryčiais Pra-
hoje ir rytiniame Moravijos regione
buvo surengtas didelis policijos patik-
rinimas, kurio metu 840 pareigūnų
apieškojo 150 butų ir paėmė 342 kom-
piuterius bei vaizdo kameras. Pasak
policijos, nusikalstamo tinklo nariai
priklauso įvairiausiems visuomenės
sluoksniams. Jeigu įtariamųjų kaltė
bus įrodyta, pagal Čekijos įstatymus
jiems gresia iki 8 metų kalėjimo.

HAGA
Tarptautinis baudžiamasis teis-

mas (TBT) pranešė pradėjęs tyrimą
dėl smurto proveržio Vakarų Afrikoje
esančioje Gvinėjoje. Tyrimo metu bus
aiškinamasi, ar buvo įvykdyti nusi-
kaltimai, kai praėjusį mėnesį prezi-
dento apsaugos kariai ėmė šaudyti į
50,000 žmonių minią, susirinkusią
Gvinėjos pagrindiniame futbolo sta-
dione. Gvinėjos žmogaus teisių orga-
nizacijos tvirtina, kad stadione žuvo
157 žmonės, daugiau nei 1,200 buvo
sužeisti. Tuo tarpu vyriausybė skel-
bia, kad žuvo 57 žmonės.

KIŠINIOVAS
40 žmonių buvo sužeisti per

sprogimą, kuris trečiadienio vakarą
nugriaudėjo Moldovos sostinės Kiši-
niovo centre vykusiame roko kon-
certe po atviru dangumi, į kurį buvo
susirinkę tūkstančiai klausytojų.
Moldovos vidaus reikalų ministras nu-
rodė, jog išankstiniai duomenys rodo,
kad per šį išpuolį buvo susprogdinta
kovinė granata. Pasak jo, šis įvykis
galėjo būti ,,teroro išpuolis”.

PRIŠTINA
Nepriklausomybę pasiskelbusia-

me Kosove prasidėjo rinkimų kam-
panija prieš pirmuosius vietos rinki-
mus, vyksiančius lapkričio 15 d. Maž-
daug 1,4 mln. rinkėjų rinks merus ir
atstovus į vietos tarybas pirmuo-
siuose rinkimuose šioje buvusioje
Serbijos provincijoje, kuri 2008 m.
vasarį pasiskelbė nepriklausomybę.
Atskilusio nuo Serbijos Kosovo ne-
priklausomybę jau yra pripažinusios
62 šalys, įskaitant JAV ir daugumą
ES narių. Tačiau Serbija iki šiol
Kosovą laiko savo pietine provincija
ir jos nepriklausomybės pripažinimą
laiko tarptautinės teisės pažeidimu.

TEHERANAS
Irano opozicijos šaltiniai skelbia,

kad mirė aukščiausiasis Irano dva-
sinis vadovas Ali Khamenei. Praneša-
ma, kad spalio 12 d. A. Khamenei ne-
teko sąmonės, jį skubiai išvežė į ligo-
ninę. Tuo tarpu opozicijos nariai tvir-
tina, kad aukščiausias vadovas spalio
14 d. mirė. Pastaruoju metu 70 m. A.
Khamenei sveikata buvo suprastėjusi.

WASHINGTON, DC
Baltieji rūmai trečiadienį įspėjo

Wall Street, kurio atlyginimų ir prie-
dų sumos pamažu grįžta į ikikrizines
aukštumas. Nors prieš metus JAV
vyriausybės sprendimo skirti šimtus
milijardų mokesčių mokėtojų dolerių
finansų firmoms, didiesiems ban-
kams ir draudimo bendrovėms gelbė-
ti, šis sektorius darbuotojų atlygini-
mams ir priedams šiemet ketina iš-
mokėti 140 mlrd. dolerių, praneša
JAV verslo dienraštis ,,The Wall
Street Journal”. Pasak laikraščio, ši
suma apie 20 proc. didesnė, nei buvo
išmokėta praeitais metais.

SAN FRANCISCO
Jaycee Dugard, kuri, kaip teigia

policija, dar būdama maža mergaitė
buvo pagrobta seksualinio nusikal-
tėlio ir 18 metų praleido jo namo kie-
me, nusprendė žengti į viešumą ir iš-
platino savo, dabar jau suaugusios
moters, nuotraukas bei paskelbė savo
pirmąjį pareiškimą. Iš žurnalo ,,Peop-
le” naujo numerio viršelio žvelgia
besišypsanti J. Dugard. Kitose nuot-
raukose ji įamžinta su motina, se-
serimi ir dviem dukterimis. Šeimos
atstovė spaudai sakė, kad J. Dugard
norėjo išplatinti šias nuotraukas, nes
supranta, jog žmonėms smalsu, kaip
jai sekasi ir kaip ji dabar atrodo. J.
Dugard sugrįžo į savo šeimą rugpjū-
čio 27 d., kai policija dėl jos pagrobi-
mo sulaikė sutuoktinių porą. 

EUROPA

Vilnius, spalio 15 d. (AFP/BNS)
– Armėnijos prezidentas Serž Sarg-
sian Turkijoje stebėjo abiejų šalių
komandų futbolo rungtynes – šis
svarbus apsilankymas surengtas
Ankarai ir Jerevanui tęsiant pastan-
gas užbaigti šimtmetį trunkantį
priešiškumą.

S. Sargsian ir Turkijos preziden-
tas Abdullah Gulas prieš rungtynes
surengė susitikimą, kuriame tvyrojo
,,nepaprastai draugiška atmosfera”,
sakė diplomatai.

Tačiau švilpimas, kuris buvo gir-
dimas futbolo stadione skambant
Armėnijos valstybiniam himnui, ro-
do, jog pirmąjį žingsnį susitaikymo
link žengusių kaimyninių šalių dar
laukia nemažai sunkumų.

S. Sargsian į Turkijos šiaurės va-
karuose esantį Bursos miestą atskri-
do praėjus keturioms dienoms po to,
kai Jerevanas ir Ankara pasirašė is-
torinius susitarimus nutraukti daug
metų trunkantį priešiškumą, už-

megzti diplomatinius ryšius ir ati-
daryti bendrą sieną.

A. Gulas gyrė pasiektus susi-
tarimus, kurių pasirašymą pavadino
,,istorijos kūrimu”, ir sakė, jog abi
šalys ,,pripažįsta, jog procesas bus
sudėtingas, bet viliasi, jog parama
susitarimams išaugs”.

Armėnijos ir Turkijos santykiai
nutrūko po masinių armėnų žudynių
Pirmojo pasaulinio karo metais.
Jerevanas tvirtina, kad maždaug 1,5
mln. armėnų išžudymas paskutinė-
mis Osmanų imperijos gyvavimo
dienomis prilygo genocidui. Ankara
griežtai atmeta genocido pavadinimą.

Du armėnų prezidentai anksčiau
buvo atvykę į Turkiją dalyvauti tarp-
tautiniuose susitikimuose, tačiau S.
Sargsian yra pirmasis valstybės va-
dovas, kuris lankėsi Turkijoje su dvi-
šalio lygio vizitu. Armėnijos opozicija
pasmerkė S. Sargsian kelionę į Tur-
kiją ir apkaltino jį išdavus valstybės
interesus.

Istorinis Armènijos prezidento
apsilankymas Turkijoje

Vilnius, spalio 15 d. (AP/BNS) –
JAV valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton ragino Rusiją atverti savo politi-
nę sistemą, puoselėti įvairovę ir atsi-
sakyti Šaltojo karo laikų mąstymo.

Maskvoje ir etniškai bei religiš-
kai mišrios Rusijos Tatarstano res-
publikos sostinėje Kazanėje susiti-
kusi su garsiausių universitetų ben-
druomenėmis H. Clinton pabrėžė
prezidento Barack Obama adminis-
tracijos siekį ,,perkrauti” santykius
su Rusija.

,,Mūsų vyriausybėje ir jūsų vy-
riausybėje yra žmonių, kurie vis dar
gyvena praeitimi, – pareiškė H. Clin-
ton, kreipdamasi į maždaug 200
Maskvos valstybinio universiteto stu-
dentų. – Jie netiki, kad Jungtinės
Valstijos ir Rusija gali bendradar-
biauti tokiu mastu.”

Nors H. Clinton priekaištai buvo
skirti abiem šalims, daugiausiai jos
kritikos sulaukė įtarus rusų požiūris
į pagerėjusius dvišalius santykius,
JAV politikos įtaką ir Vakarų valsty-
bių puoselėjamas vertybes.

,,Kuo atviresnė gali tapti ta Ru-
sija, tuo didesnį indėlį ji įneš, – sakė
valstybės sekretorė. – Kuo aktyvesnė
ir dinamiškesnė bus jūsų politinė sis-
tema, tuo daugiau idėjų susijungs ir
bus rasti geresni atsakymai, kaip
spręsti tas problemas, su kuriomis
mes visi susiduriame.”

Šie H. Clinton komentarai nu-
skambėjo kitą dieną po to, kai Rusijos
diplomatijos vadovas Sergej Lavrov
išreiškė nepritarimą B. Obama admi-
nistracijos strategijai viešai grasinti
Iranui griežtesniais apribojimais, jei
šiitiška respublika neišsklaidys tarp-
tautinės bendrijos būgštavimų dėl
savo branduolinių ambicijų.

H. Clinton trečiadienį vengė
kalbėti apie Iraną, bet jos patarėjai
sakė, kad valstybės sekretorę nuste-
bino S. Lavrov pastabos, kurios buvo
išsakytos Jungtinėms Valstijoms
mėginant įtikinti tarptautinę viešąją
nuomonę paremti apribojimus Ira-
nui, jei jų reikės. S. Lavrov yra glau-
džiai susijęs su Rusijos ,,senąja gvar-
dija”.

Clinton  ragino atsisakyti Šaltojo
karo mâstymo
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Pasaulio naujienos

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Abdullah Gulas (k.) ir Serž Sargsian.                           AFP/Scanpix nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS FUTBOLAS

2016 metų olimpiadoje vyks golfo 
bei regbio varžybos

www.draugas.org

Lietuvos futbolininkai pralaimėjo austrams

Patyrusi pralaimėjimą austrams,
Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė
prarado visas galimybes pakliūti į
2010 metų pasaulio futbolo čempio-
natą.

Lietuvos futbolininkai su aus-
trais susitiko Austrijoje, Innsbruck
mieste. Austrai į priekį įsiveržė jau
16-tą minutę po Marc Janko taiklaus

smūgio. Lietuviai pirmąjį įvartį pelnė
ir rezultatą išlygino 66 minutę po
Mariaus Stankevičiaus įvarčio. Aust-
rijai pergalingą įvartį įmušė Roman
Wallner, sėkmingai įmušęs 11 metrų
baudinį 80-ąją rungtynių minutę.

Rungtynės baigėsi rezultatu 1-2
austrų naudai. 

Oficialiai į 2016 metų vasaros
olimpiadą įtraukti du nauji sportai:
golfas ir regbis.

Regbis olimpiadoje bus žaidžia-
mas pirmą kartą, o golfas 1900 ir
1904 metais jau buvo olimpinių žai-
dynių dalis. Rio de Janeiro, kur vyks
2016 metų olimpiada, bus varžomasi
28 sporto šakose.

Po šio sprendimo Tarptautinio
olimpinio komiteto (IOC) prezidentas
Jacques Rogge pareiškė, jog golfas ir
regbis labai populiarūs sportai ir
tikrai papuoš žaidynes. Tikėkimės,
jog šie sportai ne tik papuoš
olimpiadą savo populiarumu, bet ir
Lietuvos sportininkus medaliais.

ÕALFASS praneõa

Kovoje dėl kelialapio į 2010 me-
tais Pietų Afrikoje vykstantį Pasaulio
futbolo pirmenybių baigiamąjį tur-
nyrą Lietuvos rinktinė patyrė dar
vieną nesėkmę. Spalio 10 d. išvykoje
ji pralaimėjo Austrijos valstybinei
rinktinei 2:1, kurią pirmame rate na-
muose buvo įveikusi 2:0.

Lietuvos futbolininkams atran-
kos varžybose jau liko tik vienas susi-
tikimas prieš 7-sios grupės pirmau-
jančius – serbus, užsitikrinusius vietą
Pasaulio pirmenybėse P. Afrikoje. Ji,
nors ir dar likęs vienas susitikimas su

Lietuva, yra nepavejama 7-oje at-
rankos grupėje. Antroje vietoje eina
Prancūzija, Austrija turi tenkintis
trečia vieta, o Farerų salos – pasku-
tine vieta. Lietuva ir Rumunija  šiuo
metu turi po 9 taškus, bet lietuviai su
geresniu įvarčių santykiu užima ket-
virtą vietą. Nors galutinė šių koman-
dų padėtis paaiškės po paskutinių
rungtynių, tačiau tai maža paguoda,
nes abi komandos nevažiuos į Pietų
Afriką. Jeigu Lietuvai toks prastas
pasirodymas jokia naujiena, tai Ru-
munijai – nemažas šuolis atgal.

Sveikstantis po patirto sužeidimo
šių metų Vengrijos ,,Didžiojo prizo”
Felipe Massa Brazilijos rate mojuos
pabaigtuvių vėliavą. Priešpaskutinia-
me šių metų „Formulės-1” rate Bra-
zilijoje, F. Massa gaus progą sudaly-
vauti lenktynėse, bet ne kaip pilotas,
o mojuodamas vėliavą. Brazilas artė-
jančiose lenktynėse dar negalės va-
žiuoti, bet manoma, kad jis gali sėsti
į bolidą paskutinėse lenktynėse Abu
Dabyje (Jungtiniuose Arabų Emyra-
tuose). Brazilijoje taip pat negalės
važiuoti Timo Glock iš Toyota. Jį pa-
keis Kamui Kobayashi.

Lenktynės vyks spalio 18 dieną.

Brazilijos ,,Didžiajame prize“  F. Massa 
mojuos tik vėliavą

2009 metų moterų krepšinio ly-
gos WNBA čempionatą laimėjo Phoe-

nix „Mercury” krepšininkės.
Antrą kartą klubo istorijoje ir

antrą kartą per trejus metus WNBA
čempionių žiedus iškovojo „Mercury”
komanda. Baigiamosiose varžybose
„Mercury” susitiko su Indiana „Fe-
ver” komanda. Nors po trijų rungty-
nių „Fever” pirmavo serijoje 2–1,
„Mercury” likusias dvi rungtynes lai-
mėjo ir šventė pergalę 3–2. Naudin-
giausia šių rungtynių žaidėja buvo
išrinkta Diana Taurasi, kuri taip pat
buvo apdovanota reguliariojo sezono
naudingiausios žaidėjos vardu.

Parengė Paul Triukas

WNBA čempionėmis tapo Phoenix „Mercury“

Lietuvos futbolininkai nusileido austrams

Dėl kamuolio kovoja Ignas Dedura ir austras Veli Kavlak.    EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos merginos pralaimėjo austrėms
2010 metų Europos 17-mečių

merginų futbolo čempionato pirmojo
antrankos rato 9-sios grupių turnyre
Marijampolėje Lietuva jaunių mergi-
nų rinktinė nusileido varžovėms –
Austrijos komandai – net 1:13 Aust-
rijos rinktinė iškovojo pirmą vietą ir
įžengė į antrąjį ratą. Lietuvos naudai
garbės įvartį pelnė Sonata Vanagaitė.

Lietuvaitės savo keturių koman-
dų grupėje liko paskutinėje vietoje.
Po  Austrijos seka Čekija ir Škotija.

Iš viso pirmame atrankos rate
dalyvavo 40 komandų, suskirstytų į
10 grupių. Europos 17-mečių futbolo
čempionatas įvyks ateinančių metų
vasarą Šveicarijoje.

JAV ir Meksikos rinktinės – į Pietų Afriką
JAV futbolo rinktinė svečiuose

nugalėjusi Hondurą 3:2, užsitikrino
kelialapį į 2010 metų pasaulio pir-
menybes Pietų Afrikoje. Šį žingsnį

žengė ir Meksika, kuri praėjusį tre-
čiadienį įveikė Salvadoro komandą
rezultatu 4:1.

Parengė Ed. Šulaitis

2009 m. visuotinis ŠALFASS suvažiavimas
Visuotinį 2009 m. Šiaurės Ameri-

kos lietuvių fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimą
šaukia šios organizacijos Centro
valdyba lapkričio 21 d., šeštadienį,
Cleveland (OH) Lietuvių namuose
(877 E. 185-th St., Cleveland, OH
44119. Tel. pasiteirauti: 440-669-
4145). Suvažiavimo pradžia – 11 val.
ryto. 

Pagal ŠALFASS statutą suva-
žiavime sprendžiamuoju balsu daly-
vauja visų Sąjungoje registruotų
sporto klubų rinktieji atstovai, jų pir-
mininkai arba įgaliotiniai, ŠALFASS
rinktieji bei skirtieji pareigūnai, mū-
sų organizacijos garbės nariai. 

Patariamojo balso teise dalyvauti
kviečiami su sportu susiję darbuoto-
jai, fizinio auklėjimo mokytojai, spor-
to veteranai, lietuviškų organizacijų,
ypač jaunimo, bei spaudos atstovai ir
visi lietuvių sportiniu judėjimu besi-
domintys asmenys. 

Išsami informacija pranešama
sporto klubams bei ŠALFASS parei-
gūnams. Organizacijos ir asmenys,
norintys gauti smulkesnės informaci-
jos ar teikti siūlymus, prašomi kreip-
tis į ŠALFASS Centro valdybos pir-
mininką Lauryną R. Misevičių (37
Elliot Pl., Edison, NJ 08817; tel.: 732-
317-9195, el. paštu: larrykaunas@
yahoo.com) arba į Sąjungos gen.
sekretorių Algirdą Bielskų (18621
Neff Rd. Rm. C-208, Cleveland, OH
44119; tel.: 216-481-3785, el. p.: vci-
urlionis@msn.com). 

Šeštadienio vakare neteks nuo-
bodžiauti, nes puikiai žinomas, spe-
cialiai iš Lietuvos atvykstantis coun-
try žanro dainininkas, gitaristas, bar-
das Virgis Stakėnas surengs įdomų,
nuotaikingą koncertą Lietuvių namų
auditorijoje. Pradžia – 7 val. vakaro.
Visi kviečiami apsilankyti. 

ŠALFASS Centro valdyba

Margumynai

Tango įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą

Jungtinės Tautos (JT) pripažino
tango muziką ir šokį pasaulio kul-
tūros paveldu, pranešė vienas Argen-
tinos pareigūnas.

Buenos Airių autonomijos kultū-
ros ministras Hernan Lombardi sakė,
jog ,,labai didžiuojasi”, jog šią elegan-
tišką muziką ir jausmingą šokį JT
mokslo, švietimo ir kultūros organi-
zacija (UNESCO) pripažino viena iš
tradicijų, kurias būtina išsaugoti
žmonijos labui.

H. Lombardi šią žinią trečiadienį

telefonu pranešė iš Abu Dabio, kai
UNESCO Tarpvyriausybinės nema-
terialaus paveldo komisijos 24 nariai
nusprendė suteikti tango šokiui ir
muzikai saugomų kultūros šedevrų
statusą.

Tango šokio stilius gimė Buenos
Airėse XIX a. pabaigoje.

Į JT saugomo nematerialaus ir
žodinio paveldo šedevrų sąrašą
įtraukta dešimtys tradicijų, tarp jų
Lietuvos kryždirbystė ir Baltijos šalių
dainų šventės.                          BNS
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

SKELBIMAI

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 104

Visi pritarė mano perspėjimui ir
sąžiningai išgėrė po vieną nepilną už-
sukamą gertuvės puodelį.

Pasisotinę ir išpylę iš valties dug-
no likusį vandenį, mano bendražygiai
sugulė miegoti, nes buvo gerokai pri-
siplūkę, gelbėdami mus nuo apsėmi-
mo. Aš pasilikau prie vairo. Variklis
dirbo pastoviai, tad mes kažkur link
plaukėme. Kompasas jau tiksliai ne-
rodė, tai mūsų įgulos bendrai nus-
tatyta kryptimi plaukėme į šiaurės
vakarus (mums tada bent taip at-
rodė). Apie 11 val. vakaro bangavi-
mas (ačiū Dievui!) pradėjo mažėti, ir
dangus jau giedrėjo. Baltija, gerai
mus prigąsdinusi ir pamokiusi, kad
neverta jos atžvilgiu juokauti, turbūt
nutarė, kad pradžiai pakaks. Mūsų
,,jūrų vilkas”, ,,kapitonas” Dūda vė-
liau prisipažino, jog jam neteko tokio-
je audringoje jūroje buriuoti. Be to,
abu vokiečiai neišvengė jūros ligos ir
kartu su Arbačiausku ,,ožius rovė”.
Mane ta liga kažkodėl aplenkė, tik
jaučiau stiprų nuovargį ir šaltį. Dėl
įtempto sėdėjimo prie vairo vienoje
padėtyje abi kojos sustingo (kaip vė-
liau paaiškėjo, apšalo blauzdikaulių
oda ir po to luposi kaip nuo nudegi-
mo; bet šiais skausmais aš galėjau
guostis tik po kurio laiko, jau krante).
Švintant mane prie vairo pakeitė
pailsėjęs Dūda, o aš, ganėtinai nusi-
varęs, atsiguliau į jo vietą. Likusieji
atrišo irklus ir išlaisvino nuo plūdurų
mūsų valtį. Po to ji plaukė greičiau ir
pasidarė lengvai valdoma. Aš greitai
užmigti negalėjau. Tik saulei pakilus
ir gavęs iš vieno vokietuko sausą ir
šiltą milinę, pagaliau užsnūdau.

Kiek miegojau ar snaudžiau, ne-
žinau. Mano poilsį staiga nutraukė
džiaugsmingi šūksniai: – Žemė! Got-
land! Žemė!

Atsipeikėjęs pamačiau vyrus vil-
tingai žiūrinčius į vakarų pusę. Tada
ir aš pašokau džiaugdamasis, kad pa-
galiau pasiekėme tikslą. Staigiai, pa-
keitęs Dūdą, sėdau už vairo ir, kiek
leidžia variklio akseleratoriaus ran-
kena, paleidau variklį visu pajėgumu.
Bet po keletos minučių variklis pra-
dėjo čiaudėti ir sustojo. Pasirodo, vėl
baigėsi benzinas. Teko vėl, iš džiaugs-
mo drebančiomis rankomis, pilti de-
galus ir, beveik tiek pat, kiek audroje,
prapilti pro šalį. Dėl tokio nuostolio
nesigailėjau, nes žinojau, kad to ben-
zino dar turime 6 bakelius, o ir kran-
tas jau matosi. Papildžiau dar tepalo
ir spaudžiau visu greičiu į ,,Dievo
žemę” – Gotlandą.

Deja, artėjant ta žemė kažkodėl
vis kilo į viršų. Nejaugi ir vėl ,,nepa-
vysime”. Nesekmė: pasirodo, kad
kažkuria prasme tai tikrai buvo ,,Die-
vo žemė” – slenkančių tamsių debesų
ruožas…

Po ilgoko plaukimo į šiaurės
vakarus (kaip mums atrodė) ,,žemės”
link ir eilinio nusivylimo jos neradus,
aš pakeičiau mūsų kryptį į šiaurės
rytus (kaip sprendžiau). Po kiek laiko
vėl tolumoje, priešingoje pusėje, lyg
tai pamatėme dūmus ir laivą. Ka-
dangi įžiūrėjome tik laivo kaminų
siluetus bei dūmus, tai nusprendėm,
kad to laivo pavyti neįstengsime, ir
kad jis plaukia į Vokietiją. Nutarėme
nekeisti nustatytos judėjimo kryp-
ties.

Taip kokias dvi valandas jau
žymiai ramesnėje jūroje plaukėme be
naujų pastebėjimų. Tik staiga užgir-

dome, kad be mūsų variklio dar
kažkas pradėjo burgzti. Kadangi ap-
linkui buvo tik vanduo, visi pradė-
jome dairytis į dangų ir ieškoti lėktu-
vo. Jį pamatėme greitai. Nuo pietų
pusės link mūsų artėjo kažkoks hid-
roplanas. Turbūt švedų, nes jau tu-
rėtų būti nebetoli ir Švedijos krantai.
Taip pagalvojęs, aš nedvejodamas,
greitai nusimečiau mundurą, nusivil-
kau baltinius ir, griebęs irklą, priri-
šau juos prie galo ir pradėjau mojuo-
ti, tikėdamasis, jog švedų lakūnai
mus pastebės. Ilgai mosikuoti nepri-
siėjo. Hidroplanas, apsukęs kelis ra-
tus virš mūsų valties, žemėdamas
artinosi. Jau džiaugdamasis pradėjau
galvoti, kad pagaliau mes išgelbėti –
lakūnai praneš pakrančių tarnybai ir
koks nors švedų laivas mus pasiims.
Arba bent palydės, patikslinęs kryptį.
Mūsų gražias svajones staiga nutrau-
kė kulkosvaidžio serija iš žemai pra-
skrendančio lėktuvo. Iškart suprato-
me, koks čia lėktuvas – į mus šaudė
rusai! Variklį jau buvau išjungęs, ir
virš mažų bangelių, ramiai plūdu-
riuojanti valtis tapo geru taikiniu. Vi-
si kaip vienas žaibiškai sukritome ant
valties dugno. Mirties ar gyvybės lau-
kimo sekundės yra pačios ilgiausios,
netgi man, jau įgijusiam šia prasme
nemenką patirtį. Sunku prisiminti,
ką tokiomis akimirkomis galvoji, jei-
gu iš viso kažką galvoji. Kas patyrė,
tas žino.

Tokių ,,švedų” mes čia tikrai ne-
sitikėjome! Mes juk jau daugiau kaip
pusantros paros plaukėme Gotlando
link. Iš kur čia rusai ir ką jie čia
veikia? Kas juos čia kvietė? Bolševikų
hidroplanas po pirmojo anstkrydžio
apsuko ratą ir vėl pikiruodamas puo-
lė mūsų valtelę. Turbūt patiko. Gal
komunistai norėjo pažymėti savo per-
galę prieš fašistus dar penkiais lavo-
nais ar šiaip išdaigavo ir džiaugėsi.
Juk jau buvo gegužės 11-ji diena. Ne
veltui rusų karo veteranų dainuojama:
,,Denj pabėdy porochom prapach...”

– Pach, pach, pach, pach, pach...
pach, – virš mūsų galvų vėl nuaidėjo
kulkosvaidžio serija, ir išgirdome,
kaip bolševikų kulkos sminga į Bal-
tiją. Po to išgirdome, kad svetimas
burzgimas tolsta – hidroplanas nu-
skrido į rytus.

Atrodo, ir vėl pasisekė. Ačiu Die-
vui, jie nė vienu šūviu nepataikė net į
valtį, kitaip būtume ,,laimingai” nu-
gurguliavę į dugną. Visi giliai atsidu-
some ir dalijomės ,,neišdildomais”
įspūdžiais. Gal tik norėjo pagąsdinti?
O gal tas, kuris šaudė, buvo žmogus,
ir blogai vykdė žvėrišką įsakymą, o
gal paprasčiausiai buvo girtas ir
nepataikė? Išbalę vokietukai turėjo
kiek kitokią nuomonę. Jie susijaudi-
nę aiškino, kad kokios valstybės lėk-
tuvas bebūtų, jis ,,neturi teisės” taip
elgtis su beginkliais ir, atviroje jūroje,
gal nelaimės ištiktais žmonėmis, kad
yra tarptautiniai susitarimai ir t. t.
Naivuoliai,  jie dar nežinojo, kas tai
yra rusų komunistai-bolševikai. Pas-
tarieji – Azijos barbarai – jokių susi-
tarimų niekados nesilaikė, nesilaiko
ir nesilaikys. Antraip, kokie gi jie bū-
tų bolševikai?

Taip ,,pakrikštyti” ir lyg naujai
gimę, be kompaso, gaudydamiesi tik
pagal saulę, mes vėl spaudėme link
savo ,,Dievo žemės”. Dabar toji žemė
vėl netikėtai išdygo kairėje pusėje. 

Bus daugiau.

Margumynai

UNESCO pripažino
Meksikos skraidymo

meną
Skraiduolių ceremoniją, kurią at-

lieka Totonakų genties vyrai iš Mek-
sikos Verakruzo valstijos, UNESCO
įtraukė į pasaulio kultūrinio paveldo
sąrašą. Legenda byloja, kad bado ar
sausros metu kaimo vyresnieji siųs-
davo žynius atnašauti dievams ir
prašyti lietaus bei derlingos žemės.
Penki vyrai nukirsdavo medį, įkalda-
vo jį į žemę, persirengdavo paukščiais
ir „skraidydavo”, kad patrauktų
Dievo dėmesį.                  ,,Reuters”

Savininkai parduoda 9 kamb. 1 1/2
aukšto mūrinį namą. 46 pėdų kie-
mas, 3 automob. garažas, 4 mieg. 2
virtuvės, 2 1/2 vonios, įrengtas rūsys,
labai švarus. Šalia I-55, Oranžinė lini-
ja ir Archer. Tel. 708-422-6679

PARDUODA

ČIIAA GGAAL�JJOO BBŪTTII JJŪSSŲ
SSKKEELLBBIIMMAASS

Tel. 773-585-9500

Fax.773-585-8284
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IRENA MILKEVIČIŪTĖ IR ,,VAIVORA”
KONCERTAVO LEMONTE  

LORETA TIMUKIENÈ

Spalio 10 d. Pasaulio lietuvių
cen tre, Lemonte, koncertavo tarptau-
tinių konkursų laureatai – solistė
Irena Milkevičiūtė (sopranas) ir liau -
dies instrumentų ansamblis ,,Vai vo -
ra”. Šis koncertas – dalis koncertų
turo JAV, skirto paminėti Lietuvos
vardo tūkstantmetį. 

Lietuvių liaudies instrumentų
ansamblis „Vaivora” (iki 2003 metų –
„Kanklės”) koncertinę veiklą pradėjo
1992 metais. Ansamblis surengė šim-
tus koncertų Lietuvoje, dalyvavo dau -
ge lyje Lietuvos kultūros pristatymų
už sienyje, įrašė nemažai kūrinių Lie -
tu vos, Vokietijos, JAV radijo stotims,
iš leido garso kasečių ir kompaktinių
plokštelių. 2003 m. ansamblis atsi -
naujino ir pasivadino „Vaivora” – lie -
tu vių mitologijoje žinomu vienos iš
Sau lės dukterų vardu, arba tiesiog
lie tuviško skambesio žodžiu, iš liau -
dies instrumentų garsų paletės sklei-
džiančiu spalvingą vaivorykštės švie -
są.

„Vaivoros” koncertiniuose pro-
jektuose yra dainavę Lietuvos vokalo
įžymybės Irena Milkevičiūtė, Joana
Ged mintaitė, Regina Šilinskaitė,
Gin tarė Skerytė, Asta Krikščiūnaitė,
Auš ra Liutkutė, Virgilijus Noreika,
Vy tautas Juozapaitis, Dainius Pui -
šys, Veronika Povilionienė. ,,Vaivora”
2007 m. paskelbta ,,Auksinio disko”
lau reate ir apdovanota Lietuvos mu -
zi kų sąjungos prizu. 

„Vaivora” yra vienas origina -
liausių šio žanro ansamblių Lietu vo -
je, kruopščiai ir atsakingai puoselė -
jan tis lietuvių liaudies instrumentų
mu  zi ką. Profesionalių ansamblio at -
likėjų dė ka lietuvių muzika skamba
spal vin gais ir savitais liaudies mu zi -
kos in  strumentų tembrais. 

Lemonte vykusio koncerto metu
pir mųjų kanklių partiją atliko Lie -
tuvos muzikos ir teatro akademijos
pro fesorė Lina Naikelienė, vadovau -
jan ti ansambliui nuo pat kūrybinės
veik los pradžios. Antrosiomis kanklė -
mis skambino Aistė Bružaitė, bo si nė -
mis kanklėmis – Aušrelė Juške vi čie -
nė, taip pat grojo birbynininkai Al gir -
das Jedemskij ir Eugenijus Čiplys.

Kon certą pradėjusi ,,Vaivora” atliko
V. Juozapaičio kūrinį ,,Maldos spar-
nais” ir muzikinę kompoziciją ,,Lie -
tu vos senovę prisiminus”.  

Lietuvos operos solistė I. Mil ke -
vi čiūtė atliko koncerto vokalinę dalį.
Dai nininkė yra viena žymiausių šian-
dieninės Lietuvos muzikos kultūros
as menybių, pasaulinį pripažinimą
pel niusi dainininkė. Įdomus sutapi-
mas – solistė savo studijas Lietuvos
mu  zikos akademijoje pradėjo pa si rin -
ku si kankles, tačiau vėliau rinkosi
dai navimo studijas. I. Milkevičiūtė
Lie tuvos nacionaliniame operos ir ba -
leto teatre atlieka pagrindines lyrinio
ir dramatinio soprano partijas. So lis -
tė tobulinosi garsiojoje Milano La
Scala, dainavo garsiausiose pasaulio
sce nose. I. Milkevičiūtė dėsto Lietu -
vos muzikos ir teatro akademijoje,
yra jos profesorė. Dainininkė nuolat
da lyvauja Čikagos lietuvių operos
prem jerose kartu su Čikagos Lyric
ope  ros orkestru. Tarptautinį pripa ži -
ni  mą solistė pelnė tarptautiniuose
kon  kursuose ir dainuodama daugely-
je žymių pasaulio teatrų bei koncertų
sa lių.

Pirmoje koncerto dalyje skambė -
jo lietuvių kompozitorių B. Budriūno,
J. Tallat-Kelpšos. V. Jakubėno, A. Ka -
ča nausko ir B. Dvariono kūriniai, at -
lie kami ne vien patobulintomis kan -
klė  mis ir birbynėmis, bet ir kitais tra -
di  ciniais liaudies instrumentais. 

Antroje dalyje išgirdome lietuvių
ir kitų tautų kompozitorių kūrinių,
tarp jų – operų arijų bei dainų.

Ansamblio ,,Vaivora” ir solistės
pro fesionalumą ir savitumą gausiais
plo jimais įvertino susirinkę klausyto-
jai. Atlikėjų muzikalumas ir lietuviš -
ko garso dvasios perpratimas stebino
vi są vakarą. Kanklės priminė or kes -
trą, o birbynių išvinguriuotos melodi-
jos ir nuostabus I. Milkevičiūtės bal-
sas klausytojams leido pajusti tikrą
muzikos ir dainos šventę. 

Koncertą organizavo JAV Lie tu -
vių Bendruomenės Kultūros taryba
(pir mininkė Dalė Lukienė) su Lie tu -
vių Fondo pagalba. Koncertą Čikago-
je suruošė ir atlikėjus priėmė Vidurio
Vakarų apygarda.

Solistė Irena Milkevičiūtė.

Koncerto akimirkos.                                                                                                   Jono Kuprio nuotraukos
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Skambinti tel.: 
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî 
nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS
PAGALBOS LINIJA

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!
,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee....

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

A † A
MEČYS SUTKUS-SUTKEVIČIUS

1920–2009

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. Palm
Springs mieste, Kalifornijoje, mirė lietuvių visuomenės narys Mečys
Sutkus-Sutkevičius, sulaukęs 89-ių metų.

Velionis buvo labai kūrybinga ir talentinga asmenybė. Nepri-
klausomoje Lietuvoje būdamas dar mokiniu, išplaukiojo visas Lietu-
vos upes ir ežerus. Domėjosi kalbomis, muzika ir istorija. Karo aud-
ros atblokštas į Vokietiją, mokėsi Muencheno universitete ekonomi-
kos mokslus. Gyvendamas lietuvių lageryje, labai sunkiomis sąlygo-
mis paruošė ir išleido anglų-lietuvių kalbų žodyną. Po karo atvykęs
į Ameriką, dirbo pilotu Floridos fermeriams. Vėliau pabaigęs moks-
lus, dirbo nekilnojamo turto agentu, mokesčių skaičiuotoju. Buvo
aistringas keliautojas, apkeliavęs pasaulį keletą kartų. Ilgai dainavo
ir giedojo Los  Angeles lietuvių choruose.

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Zitą, dukrą Auksę ir kitus gimi-
nes bei artimuosius.

Albinas Markevičius ir bendradarbiai

Mano mielai jaunystės draugei
A † A

JADVYGAI DIDŽIULIENEI
GADONAITEI

iškeliavus į amžinybę, reiškiu gilią užuojautą jos duk-
rai MILDAI ir jos anūkams, ir kartu liūdžiu.

Jadvyga Giedraitienė

A † A
Dr. HENRIKUI SOLIUI

Po ilgos ir sunkios ligos išėjus Amžinybėn, žmonai
ALICIJAI, sūnui STEPUI su žmona JULIANNE, anū-
kams SPENCER STEPUI ir CHASE FROST bei gimi-
nėms Amerikoje ir Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdime.

Dalia  Augūnienė
Renata Armalaitė

Rožė ir Vladas Bariai
Pranas Budininkas

Liucija Beržinskienė
Aldona ir Vytautas Biliūnai

Ona Baranauskienė
Birutė Čiurienė

Silvia ir Vytautas Daugirdai
Elena Damijonaitienė

Vandelinas Domanskis
Eglė ir Vytas Dudėnai

Vilhelmina Gedgaudienė
Elena Karosienė

Anelė Kazlauskaitė
Giedrė Kulpienė

Regina Lagūnienė
Aldona ir Antanas Lipskiai

Vanda Majauskienė
Danguolė Majauskas

Povilas Manomaitis
Vida Matulienė
Jūratė Miklienė

Roma ir Jonas Mildažiai
Gražina ir Jonas Stankūnai
Katrina ir Marius Sodoniai

Vincas Šalčiūnas
Janina Šalnienė

Meilutė ir Petras Ruliai
Bronė ir Vytas Pauliai

Albina ir Alfonsas Pilipavičiai
Vytautas Oniūnas

Vida Tomkevičienė
Danutė ir Rapolas Valodkos

Ona ir Vladas Vaitkai
Angelė ir George Zarr

Rimgailė Zotovienė
Ramutė ir Algirdas Žibai

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Dr. DOMAS GIEDRAITIS
(1999– 2009)

Su liūdesiu ir ilgesiu prisimename, kad 1999 m. spalio 10 d.
iškeliavo į amžinybę mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis.

„Iš gyvenimo išėjai, bet mūsų širdyse pasilikai”.

Žmona Jadvyga, dukros Audra ir Rūta, žentai
Vytautas ir Tom, anūkai Rasa, Tomas ir Inga

A † A
ANTANUI KUČIUI

mirus, jo žmoną TERESĘ, gimines ir visus artimuo-
sius nuoširdžiai užjaučia

Sofija ir Jorge Galante
Vanda Brazdžiūnienė

Anne Rolander

A † A
VYTAUTUI KASNIŪNUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Žemgulių šeima
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��Šeštadienį, spalio 17 d., Pasau -
lio lietuvių centre (14911 127th
Street, Lemont, IL) 11 val. r.–12:45
val. p. p. vyks pokalbis su profesoriu-
mi Vy tau tu Landsbergiu. Pokalbyje
taip pat dalyvaus ambasadorius Aud -
rius Brūzga, Joana Kuraitė-Lasienė,
Sau lius Kuprys, Liūda Rugienienė.
Pokalbį ves – Vytautas Maciūnas.
Ma loniai kviečiame apsilankyti.

��Jaunimo centro Moterų klubo
ge riausios šeimininkės kviečia į Jau -
ni mo centro kavinę, spalio 18 d., sek -
ma dienį, tuoj po 10:30 val. ryto šv.
Mi šių Jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
pri žada skanių, šviežių mielinių bly -
nų su namuose virta obuoliene. Visi
lau kiami. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

��Pianisto Edvino Minkštimo ir
violončelininko Dane Johansen kon-
certas vyks sekmadienį, spalio 18 d.,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės mu zie -
juje, Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemont, IL. Viliamės,
kad koncerte apsilankys ,,Draugo”
po kylio garbės svečias, Lietuvos ne-
priklausomybės ,,tėvas” prof. Vytau-
tas Land sbergis. Į labdaros koncertą
vi sus maloniai kviečia ,,Saulutė”,
Lie tu vos vaikų globos būrelis.

��Dėmesio į Čikagą atvyksta gar-
sus pamokslininkas, nuostabus pran-
ciškonas vienuolis kunigas Gedimi -
nas Numgaudis, OFM. Švč. Mergelės
Ma rijos Nekaltojo Pra sidėjimo para -
pi jos salėje,  2745 W. 44th. St. Chi ca -
go, IL 60632 (Brighton Par k) jis ves
tris at sinaujinimo Šventojoje Dva -
sioje maldos vakarus: spalio 20 d. 7
val. v. tema ,,Susitikimas su Tėvu”,
spalio 21 d. 7 val. v. – ,,Atgimimas iš
Dvasios” ir  spa lio 22 d. 7 val. v.  –
,,Jėzus Kristus yra Viešpats”. Kvie -
čia me visus.  Pa si teiravimui tel.: 773-
523-1402 arba 630-272–4907  kun.
Jaunius.

�Spalio 21 d., trečiadienį, 2 v. p.
p., PLC skaitykloje rengiama popietė
su svečiu, JAV LB reikalų vedėju Lie -
tu voje Leonu Narbučiu. Po pokalbio
su svečiu bus žiūrimas ,,Tūks tant me -
čio odisėjos” įrašas. Popietę  rengia ir
ma loniai kviečia apsilankyti LB Le -
mon to Socialinių reikalų skyrius.

�Vėlinių susikaupimo apeigos
įvyks lapkričio  2 d., sekmadienį, 1
val. p. p. prie Įsteigėjų paminklo (111

ir Pulaski gatvių sankryža Čikagoje).
Apei gas rengia Šv. Kazimiero kapų
skly pų savininkų draugija. Religines
apei gas aukos rektorius kun. Jonas
Ku zinskas. Dalyvaus šauliai. Pa gerb -
ki me savo protėvių ir tėvelių atmini -
mą žvakės ir vainiko padėjimu. Pra -
šo me kuo gausiau dalyvauti.

�Visus nuoširdžiai kviečiame į
kasmetinę madų parodą ,,Rudens
sim fonija – 2009”, kuri įvyks sekma -
die nį, lapkričio 15 d. 12:30 v. p. p. Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St, Lemont, IL). Pietų
ir bilieto kaina 30 dol. Vietas
užsisakyti skambinant Žibutei tel.
630-852-3204 arba Dainai tel. 630-
257-0153.

��JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
dalyviai nekantriai laukia ateinančio
Pa saulio lietuvių jaunimo sąjungos
kon greso Pietų Amerikoje.  Kon gre -
sas vyks gruodžio ir sausio mėnesiais.
Jau nimas dalyvaus programose Ar -
gen tinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje.
Išrinkti at stovai dalyvaus paskaitose
ir su si rin kimuose, aptars Lietuvos
jau nimo pa dėtį šiuolaikiniame pa -
saulyje. Da ly viams bus suteikta pro -
ga su sipažinti su Pietų Amerikos lie -
tu vių bendruomene.  Dar yra proga
už si registruoti ir dalyvauti šioje
progra moje. Aplankykite www.kon -
g re sas.org, kur rasite dau giau infor-
macijos, arba parašykite el. laišką
JAV LJS valdybai javljsval dy ba@g -
mail. com. Laukiame jūsų!

�Šių metų lapkričio 8 d., sekma-
dienį, kviečiame visus į Vilniaus uni-
versiteto merginų choro ,,Virgo” kon-
certą. Koncertas skiriamas Lietuvos
var do 1000-mečio jubiliejui ap vai ni -
kuoti. Koncertas vyks Šv. Mergelės
Ma rijos Apreiškimo bažnyčioje
(Annun ciation), 259 North 5th St.
(Nor th 5 ir Havemeyer Ave. prie Met -
ro politan Ave.), New York, NY. Kon -
cer to pradžia – 1:30 val. p. p. Įėjimo
au ka – 15 dol. Po rytinių lietuviškų
Mi šių laukiantiems koncerto bus pa -
siū lyti šilti pietūs. Po koncerto – kvie -
čia me pabendrauti su studentėmis
prie kavos puodelio parapijos salėje,
ki toje gatvės pusėje nuo bažnyčios, 70
Ha vemeyer St. Koncertą ruošia
Brooklyn-Queens ir Manhattan Lie -
tuvių Bendruomenės.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga Lietuvos Respublikos

ambasada JAV maloniai
kviečia visus į parodos

,,Lietuva: kultūra ir istorija” 
ati darymą. 

Renginys vyks penktadienį,
spalio 23 d., 6 val. v. 

Lietuvos Respublikos
ambasadoje 

(2622 16th St., NW, 
Washington, DC 20009).

Po oficialaus atidarymo vyks lie-
tuviškos vaišės ir trumpas muzikinis
pa si rodymas. Norintys dalyvauti iki
spalio 22 d. prašomi registruotis:

leonas.garbacauskas@
ltembassyus.org.

Popietė ir spaudos konferencija su 
arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, SJ

Spalio 23 d., penktadienį, 3 val. p. p. JAV LB Socialinių reikalų tary-
boje, „Seklyčios” restorane (2711 W. 71st St., Chicago) vyks popietė-susitiki-
mas su Kauno arkiv. Sigitu Tamkevičiumi, SJ. Kviečiame nuolatinius „Sekly-
čios” lankytojus papietauti, pabendrauti su arkivyskupu ir pasiklausyti pra-
nešimo apie Lietuvoje, ypač Šiluvoje, šiemet vykusį evangelizacijos tūkstant-
mečio minėjimą, Bažnyčios Lietuvoje padėtį ir išeivijos lietuvių sielovadą.

Susitikimo proga vyks spaudos konferencija, svečias atsakys į klausimus.
Kviečiame dalyvauti spaudos, radijo, televizijos bei kt. visuomenės atstovus.

Daugiau informacijos tel.: 773-735-6677, 773-875-8847, fax: 773-735-3946
el. paštu: nuostaba@gmail.com

LVK Išeivijos lietuvių katalikų sielovada, 
Amerikos lietuvių Romos katalikų feredacija

Švenčiant Lietuvos evangelizacijos 1000-metį, 2009 m. rugsėjį Šiluvoje atida-
rytas piligrimų informacijos centras ir Šiluvos muziejus. Arkiv. Sigitas Tamke-
vičius, SJ centro vadovui įteikia simbolinį raktą.

Nijolei, Vidai ir Algiui Krištolaičiams prieš 50 metų teko dirbti ,,Draugo”
spaustuvėje. Pirmasis spaustuvėje darbą gavo Algis, tuomet buvęs tik vienuo-
likos. Jo dėka spaustuvėje pradėjo dirbti seserys Nijolė ir Vida. Algis gyrė bro-
lius marijonus ir ypač – brolį Tadą. Nijolė džiaugėsi, kad kas dvi savaitės iš
raštinės gaudavo 15 ar 25 dol. algą. Darbas nebuvo sunkus: kartą per savai-
tę, vieną vakarą reikėjo rankomis dėti, vynioti ir klijuoti šeštadieninį laikraščio
priedą. Tik spaustuvėje buvo triukšminga, nes bildėjo senos spaustuvės maši-
nos, dažnai užsikimšdavo ar plyšdavo popieriaus volai.
Nuotraukoje iš kairės: Vida, Algis ir Nijolė Krištolaičiai 1953 metais. Šypsosi
galbūt todėl, kad sekmadienis ir nereikia į eiti į ,,Draugo” spaustuvę?

Iš  Vidos Krištolaitytės asmeninio archyvo nuotr.

Š. m. spalio 9 d., Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre įvyko dail. Danguolės
Ston čiūtės-Kuolienės parodos ,,Ieškojimai ir atradimai” atidarymas. Parodą
gale ri joje bus galima aplankyti iki spalio 31 d. Dailininkė D. Kuolienė su pa-
rodos lankytojais.                                                        Jono Kuprio nuotr.


