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•Sportas: krepšinis, fut-
bolas, pasaulio sportas
(p. 2, 8, 9)
•Sportininkai lietuvius
grąžina į Tėvynę (p. 3)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3,
11)
•Vilniuje bus steigiamas
Demokratijų bendrijos
Parlamentinio forumo
sekretoriatas (p. 4–5)
•Dvidešimt metų Lietu-
vos (p. 5)
•,,Ambersail” dienoraštis
(4) (p. 9)
•Šiluvos atlaidai ir admi-
nistratoriaus pristatymas
Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje (p. 10)

Lietuvos prezidentè dalyvauja ES vadovû taryboje
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Lietuva raginama atsisakyti dvigubo genocido teorijos

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Demokratijû bendrijos Parlamentiniame
forume îvertintos Lietuvos pastangos

Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) –
Britų žiniasklaidoje pastarosiomis
dienomis užvirė diskusijos dėl nacių
ir sovietų nusikaltimų vertinimo Bal-
tijos šalyse. Dienraščio ,,The Guar-
dian” apžvalgininkui Jonathan
Freedland apkaltinus Lietuvą nepa-
grįsta ,,dvigubo genocido” teorija,
laikraščio ,,The Daily Telegraph” tin-
klaraščio skiltyje pasirodė žurnalisto

ir buvusio europarlamentaro Daniel
Hannan atsakymas, kuriame retoriš-
kai klausiama – ,,Ar Stalin nusikal-
timai buvo tikrai mažiau baisūs nei
Hitlerio?”.

,,Kyla svarbus moralinis klausi-
mas. Ar žmonių skirstymas pagal pa-
jamas ir išsilavinimą yra labiau pa-
teisinamas nei jų skirstymas pagal
rasę ar religiją? Naciai ir sovietai buvo

linkę žudyti žmones pagal kategorijas, o
ne kaip individus”, – rašo D. Hannan.

Jis taip pat abejoja J. Freedland
teiginiu, kad deportacija nėra taip
blogai kaip nužudymas, nes gulage ir
tremtyje mirdavo daugybė žmonių.
,,Kai Raudonoji armija 1940 m. oku-
pavo Baltijos šalis, buvo ištremta ar-
ba nužudyta 130,000 vyrų, moterų ir
vaikų. Per nacių okupaciją nuo 1941

iki 1944 m. ištremta arba nužudyta
dar 300,000 žmonių – daugiausia žy-
dų ir daugiausia Lietuvoje. Kai sovie-
tai grįžo 1944 m., jie suėmė dar 400,000
žmonių per kitą dešimtmetį, daugiau-
sia buožių. Netekta apie dešimtadalio
suaugusių gyventojų. Galima supras-
ti, kodėl žmonės prisimena šį laikotar-
pį kaip vieną ilgą didžiulę nelaimę”, –
rašoma straipsnyje. Nukelta į 6 psl.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė (k.), JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi, National Endowment for Democra-
cy prezidentas Carl Gershman, Lietuvos Seimo narys Emanuelis Zingeris, JAV Kongreso narys Lincoln Diaz-Balart ir
JAV senatorius John McCain. Dianos Garbačiauskienės (Lietuvos ambasada Washington, DC) nuotr.

Washington, DC, rugsėjo 16 d.
(ELTA) – Washington Demokratijų
bendrijos Parlamentinio forumo dis-
kusijose dalyvavusi JAV Atstovų rū-
mų pirmininkė Nancy Pelosi ir sena-
torius John McCain, prieš praside-
dant renginiui, pasirašė Demokratijų
bendrijos Parlamentinio forumo stei-

gimo pareiškimą, kurį šių metų kovo
12 d. Vilniuje pirmoji pasirašė Lietuvos
Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

Sveikindama renginio dalyvius,
JAV Kongreso vadovė pažymėjo, kad
Demokratijų bendrija yra labai svarbi
įtvirtinant demokratiją visame pa-
saulyje, ir džiaugėsi, kad šiemet ga-

liausiai veiklą pradėjo ir šios bendri-
jos Parlamentinis forumas.

N. Pelosi pabrėžė, kad JAV ketina
ir toliau išlikti aktyvia demokratijos
ir demokratinių procesų rėmėja visa-
me pasaulyje. JAV Atstovų rūmų pir-
mininkė sveikinimo kalboje citavo
prezidentą Nukelta į 6 psl.

Briuselis, rugsėjo 16 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Briu-
selyje dalyvauja neeilinėje Europos

vadovų taryboje, skirtoje Europos Są-
jungos (ES) išorės politikai ir santy-
kiams su strateginiais partneriais.

Prieš neeilinės Europos Vadovų
tarybos posėdį įvyko Šiaurės ir Balti-
jos valstybių NB6 susitikimas, kur
šios šalys tarėsi dėl bendrų nuostatų
svarbiais ES vadovų taryboje svars-
tomais klausimais.

Šiaurės ir Baltijos šalys laikosi
bendros nuomonės, jog ES, vykdy-
dama savo išorinių santykių politiką,
turi skirti deramą dėmesį ne tik Pie-
tų, bet ir Rytų kaimynystės politikai.

Pasak prezidentės, Šiaurės ir
Baltijos valstybės sutaria, jog partne-
rystė su Rusija turi įgauti konkretes-
nį turinį ir pasitarnauti modernizavi-
mą skatinantiems projektams plėtoti.

,,Džiaugiuosi, kad sulaukiau
Šiaurės ir kitų Baltijos šalių palaiky-
mo mano siūlymui, jog santykiams su
Ukraina ES turėtų rodyti atskirą dė-
mesį, ypač pabrėžiant šios valstybės
siekį pasirašyti Asociacijos sutartį su
ES. Lietuva remia tokį Ukrainos tik-
slą”, – pabrėžė Lietuvos vadovė.

Susitikime taip pat buvo aptartas
sustiprintas ekonomikos koordinavi-
mas ir bendri Šiaurės ir Baltijos vals-
tybių veiksmai teikiant paraiškas ES
paramai regiono plėtrai gauti.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė (k.) Briuselyje dalyvauja neeilinėje ES
vadovų taryboje. Greta jos – Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Slovakijos mi-
nistrė pirmininkė Iveta Radičova, Suomijos premjerė Mari Kiviniemi ir vyriau-
sioji ES įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton.

ELTA nuotr.
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KREPÕINIS
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Redakcijos žodis

Lietuvos krepšininkų 
bronzinė pergalė

EDVARDAS ŠULAITIS

Turbūt retas lietuvis krepšinio
sirgalius, nepaisant, kur jis begyven-
tų, tikėjo, kad Lietuva iš Turkijoje vy-
kusių Pasaulio krepšinio pirmenybių
parsiveš bronzos medalius.

Daug kas manė, jog gana margai
Lietuvos komandai, neturinčiai tarp-
tautinių rungtynių patirties, pasi-
seks, jei įveiks grupių varžybų barje-
rą. O tada – dar 16-os komandų rung-
tynės (jas pralaimėjus – kelionė na-
mo). Pergalės atveju – sunkus jėgų
išbandymas aštuntfinalyje, tada ket-
vertuke ir t. t. Kaip jau rašėme, Lie-
tuvai pavyko laimėti net 1-ą vietą sa-
vo grupėje, o po to nesunkiai nugalėti
pačią didžiausią pasaulio valstybę –
Kiniją. 

Nugalėjo 
argentiniečius

Patekus į aštuonetuką, Lietuvai
reikėjo įveikti vieną sunkiausių kliū-
čių – nugalėti FIBA lentelėje pirmąją
vietą užimančią Argentinos koman-
dą, kuri prieš tai buvo nugalėjusi kitą
galingą Pietų Amerikos komandą –
Braziliją.

Vis dėlto naujojo trenerio Kęstu-
čio Kemzūros vadovaujami Lietuvos
vyrai nuo kelio nušlavė vieną iš pir-
menybių nugalėtoja laikytą Argen-
tiną net 104:85 rezultatu. Jau pir-
mame kėlinyje lietuviai turėjo 10 taš-
kų persvarą ir jį baigė rezultatu
28:18. Poilsio lietuvaičiai išėjo surin-
kę dvigubai didesnį laimikį – 50:30.
Ne blogiau lietuviams sekėsi ir tre-
čiame ketvirtyje, kurį mūsiškiai baigė
35:23 savo naudai. Tik ketvirtame
ketvirtyje Lietuvos krepšininkai kiek
atsipalaidavo, ir argentiniečiai šiek
tiek ištirpdė lietuvių įgytą persvarą.
Vis dėlto mūsiškiams sekėsi – pirmą
kartą šiose pirmenybėse jie pelnė
daugiau nei 100 taškų. Priminsime,

kad trečiame kėlinyje lietuviai nuo
savo varžovų buvo atitrūkę net 30-ia
taškų.

Šiame susitikime Lietuvai taškus
pelnė: S. Jasaitis (19), L. Kleiza (17),
T. Delininkaitis ir M. Pocius (po 16),
M. Kalnietis, J. Mačiulis ir P. Jan-
kūnas (po 12). Lietuvai pergalę lėmė
ir pataikyti tritaškiai (12 iš 24), nors
iki tol žaidėjai juos metė tik 33,1
proc. taiklumu.

Argentiniečių taiklusis metikas –
NBA žaidėjas Luis Scola, gerai prižiū-
rimas Lietuvos krepšininkų, sugebėjo
pelnyti tik 13 taškų. 

Pusfinalis su nenugalimais
amerikiečiais

Šeštadienį, rugsėjo 11 d. (Ameri-
kos istorijoje ji liks viena juodžiausių
datų, nes tą dieną teroristai New
York mieste sugriovė du dango-
raižius), Lietuvos vyrai pusfinalyje
turėjo grumtis su iš NBA žaidėjų
sudaryta JAV krepšinio rinktine.

Šis susitikimas, kaip ir buvo gali-
ma laukti, baigėsi amerikiečių per-
gale 89:74. Jau pirmame ketvirtyje
JAV žvaigždės įgijo 11 taškų (23:12)
persvarą, nors antrąjį laimėjo tik 4-ių
taškų skirtumu (19:15). Po pertrau-
kos lietuviai, nors ir labai stengėsi,
buvo priversti pripažinti amerikiečių
pranašumą – trečiasis ketvirtis bai-
gėsi rezultatu 26:23, o paskutinis –
24:21. Taigi galutinis rezultatas
89:74 rodė aiškų amerikiečių prana-
šumą. Šiame susitikime laimėti prieš
tik iš NBA lygos žaidėjų sudarytą
komandą galėjo padėti tik stebuklas.
Lietuvos rinktinėje rungtyniavo tik
vienas NBA krepšininkas – L. Kleiza,
kuriam tą dieną lyg tyčia nesisekė (jis
pataikė tik vieną metimą iš vie-nuo-
likos ir abu mestus baudos me-
timus). Nekaip sekėsi ir kitiems Lie-
tuvos žaidėjams – M. Pocius pataikė 4
iš 10, J. Mačiulis – 3 iš 9 ir t. t. 
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Po rugsėjo 14 d. LR Seimo
pirmininkės Irenos Degutienės
susitikimo su JAV LB Washing-
ton, DC atstovais Lietuvos spau-
da išplatino žinutę, pavadintą
„Vašingtone lietuviai domisi
Lietuvos gyvenimu”. Perskaičius
antraštę mano pirmas įspūdis
buvo toks, tarsi būčiau per-
skaičiusi Šaltojo karo metais
išplatintą informaciją. Girdi, net
ir geležinei uždangai užkritus,
išeivijos lietuviai išnaudoja kiek-
vieną progą ir domisi, kas vyks-
ta Lietuvoje. Tarsi gyventume
ne štai jau 20-metį šiais metais
švenčiančios nepriklausomos
Lietuvos laikais, tarsi nebūtų nei
interneto, nei kaip niekad akty-
vaus važinėjimo iš Amerikos į
Lietuvą ir atvirkščiai. Bet štai
perskaičius pačią žinutę sužinai,
jog Washington lietuviai domė-
josi ne tiek Lietuva, kiek klausė
Seimo pirmininkės, kuo jie ga-
lėtų būti naudingi Lietuvai. Ma-
no supratimu, būtent tai ir tu-
rėjo atsispindėti Lietuvos spau-
dos pranešimo antraštėje. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Kova dėl bronzos 
nebuvo sunki 

Mažuoju finalu vadinamos rung-
tynės dėl bronzos medalių paskutinę
pirmenybių dieną suvedė Lietuvą ir
Serbiją (ji pusfinalyje tik vienu tašku
82:83 nusileido pirmenybių šeiminin-
kams turkams, kurie rungtynių
metu vis vijosi savo varžovus).

Žaisdami su serbais lietuviai di-
delio vargo neturėjo. Tik rungtynių
pradžioje varžovai pirmavo 18:9. Pir-
mąjį ketvirtį mūsiškiai sugebėjo baig-
ti maža (23:22) persvara. O po dviejų
ketvirčių rezultatas išaugo 48:38
lietuvių naudai.

Trečiame ketvirtyje Lietuvos
krepšininkai jau siautėjo aikštelėje ir
pirmavo 20-ia taškų. Serbai, norėda-
mi rezultatą išlyginti, pradėjo skubė-
ti, nervintis, nepataikyti baudų. Po
vieno iš Lietuvos komandos žaidėjo
L. Kleizos dvitaškio skirtumas buvo
pasiekęs 22 taškus. Tačiau susitiki-
mo pabaigoje lietuviai kiek paleido
vadeles, ir serbai rungtynes baigė jau
švelnesniu rezultatu – 88:99.

Šių varžybų herojus buvo L.
Kleiza, pelnęs net 33 taškus ir vedęs
komandą į užtarnautą pergalę bei
bronzos medalius. 

Baigiamosiose rungtynėse 
šeimininkavo amerikiečiai

Baigiamasis susitikimas tarp
turkų ir amerikiečių nebuvo įdomus
– JAV žaidėjai, vedami Kevin Durant
(28), laimėjo 81:64. Šiam krepšinin-
kui gerai talkino Lamar Odom (15) ir
Russel Westbrook (13). Turkų ko-
mandoje gerai žaidė NBA žaidėjas
Hedo Turkoglu (16). 

L. Kleiza – simboliniame
pasaulio penketuke 

Pirmenybių naudingiausiu žai-
dėju išrinktas amerikietis aukštaūgis
K. Durant. Be jo, į simbolinį geriau-
sių pasaulio pirmenybių žaidėjų pen-
ketuką dar pateko L. Kleiza, turkas
H. Turkoglu, serbas Miloš Teodosič
ir argentinietis L. Scola.

Pasaulio krepšinio pirmenybių
galutinis sąrašas atrodo taip: 1. JAV;
2. Turkija; 3. Lietuva; 4. Serbija; 5.
Argentina; 6. Ispanija; 7. Rusija; 8.
Slovėnija; 9. Brazilija; 10. Australija;
11. Graikija; 12. Naujoji Zelandija;
13. Prancūzija; 14. Kroatija; 15.
Angola; 16. Kinija; 17–24 vietos liko
neišaiškintos. O šioje grupėje yra
tokios komandos: Kanada, Libanas,
Iranas, Tunisas, Vokietija, Jordanija
ir Dramblio Kaulo Krantas.

Lietuvos krepšininkai iškovojo pasaulio čempionato bronzos medalius. 
EPA-ELTA nuotr.

Mantas Kalnietis (d.) puola Serbijos
krepšį.
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Sportas leidžia Lietuvai visa gal-
va pranokti didesnes ir turtingesnes
pasaulio valstybes ir bent jau širdimi
daugelį išvykusių tautiečių sugrąžin-
ti namo.

Nusivylimas nevykusiais tautos
atstovų – politikų – sprendimais,
nepriteklius ir geresnio gyvenimo
viltis ar platesnių galimybių paieškos
privertė ypač daug lietuvių išvykti iš
Lietuvos. Beveik milijonas tautiečių,
spėjama, gyvena už šalies ribų. Daž-
nai politikai supriešina tautą, bet yra
dalykų, kurie priverčia mus visus iš-
didžiai pakelti galvas, pamiršus as-
menines ar bendruomenines nuos-
kaudas. Ir nors valdininkai vis dar
ginčijasi dėl Lietuvos įvaizdžio ir
šiuolaikinių lietuvių tapatybės sim-
bolių, žmonės juos pasirenka širdimi.

Mūsų tautiečiai nebesitapatina
su jau atgyvenusiais simboliais – gel-
tonkasėmis lietuvaitėmis, vilkinčio-
mis tautinius drabužius, ar lietuvių
liaudies dainomis, ir renkasi sporti-
ninkus – kaip vieną aktualiausių ir
galingiausių įrankių, kuriant teigia-
mą šalies įvaizdį pasaulyje ir suge-
bantį sustiprinti sunkmečio išvargin-
tos tautos dvasią ir vienybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės, vienijančios lietuvius 41-oje šaly-
je, atstovė Lietuvoje Vida Bandis tei-
gia, kad ją būtent sportas ir sugrąži-
no į tėvynę. „Be tėvų auklėjimo, spor-
tas padėjo man įsitraukti į lietuvių
bendruomenę ir išsaugoti tautišku-
mą”, – sakė Amerikoje gimusi, augusi
ir didžiąją gyvenimo dalį ten gyvenu-

si 76 metų lietuvė. Ji Čikagoje lankė
lietuvių sporto klubą „Lituanica”, ku-
riam vadovavo tuomet dar būsimasis
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

„Tūkstančiu procentų esu įsitiki-
nusi, kad būtent sportas, religija, tau-
tiniai šokiai ir dainos padeda iš-
saugoti lietuvybę, – teigia į Lietuvą
gyventi sugrįžusi V. Bandis. – Mano
bičiulis lietuvis, gyvenantis Ameriko-
je, paskambino į CNN televiziją ir net
susipyko su žurnalistais, kad jie per
mažai skyrė dėmesio trečiosios Pa-
saulio krepšinio čempionato vietos
laimėtojai Lietuvai. Jis čia nesustojo:
dar parašė raštus svarbiausiems
amerikiečių leidiniams ir kritikavo
juos už tai, kad nepelnytai daug dė-

mesio skyrė tik aukso ir sidabro me-
dalininkams. Sportas sukelia daug
emocijų ten gyvenantiems lietuviams
ir prisideda prie lietuviškumo stipri-
nimo.”

„Sporto rezultatai yra konkre-
tūs, todėl be jokių ilgų išvedžiojimų
sakau, kad sportas yra geriausia Lie-
tuvos valstybės vizitinė kortelė. Nė
viena valstybės sritis negali pasigirti
tokiais pasiekimais kaip sportas. O
pernai ir šiemet Lietuva per visą
Nepriklausomybės istoriją gali pasi-
girti ypač dideliu skaičiumi medalių
iš įvairių olimpinių sričių, – kalbėjo
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliū-
nas. – Mūsų krepšininkų laimėta
bronza yra vienas iš septynių šiemet
mūsų sportininkų pelnytų garbingų
apdovanojimų. O kur dar pirmosios
Pasaulio jaunimo olimpinės žaidynės
Singapūre, kur lietuviai iškovojo
penkis medalius ir tarp 204 pasaulio
valstybių Lietuvą pakėlė į devyniolik-
tą vietą. Galime visiškai ramiai savo
šalį vadinti pirmaujančia pasaulio
sporte.”

Lietuva turi išnaudoti vieną
svarbiausių šalies kozirių tarptauti-
nėje arenoje – sportą, tuo įsitikinęs
LTOK vadovas. „Tiek aukštų pasieki-
mų yra sportininkų talento, gerų tre-
nerių nuopelnas, bet kažkas, matyt,
yra ir mūsų genuose. Lietuva yra
sporto kraštas”, – teigia A. Poviliū-
nas, pridurdamas, kad net esant var-
ganam finansavimui sportininkai
sugeba pasiekti įspūdingų rezultatų.

Ir vis dėlto vien sportininkų pa-
triotiškumu negalime ir neturime tei-

sės kliautis. „Palyginimui galiu pa-
sakyti, kad kaimynai estai ir latviai
skiria dvigubai didesnį finansavimą
nei lietuviai, bet jie negali pasigirti
tokiomis kaip mūsų sportininkų per-
galėmis. Bet jei šiandien sportui skir-
sime bado dietą (nenoriu pasakyti,
kad reikėtų pamiršti kitas valstybės
sritis), tai po kelerių metų atsilieps
sportininkų rezultatams, – sakė A.
Poviliūnas. – Taip jau yra, kad inves-
ticijos į sportą pamatomos ne iškart.
Todėl jei galime laukti medalių Lon-
dono olimpiadoje 2012-aisiais, tai dar
po ketverių metų Rio de Janeiro
olimpinėse žaidynėse vargu ar galė-
sime tikėtis įspūdingų rezultatų.”

Alfa.lt

SPORTININKAI LIETUVIUS
GRĄŽINA Į TĖVYNĘ

Turbūt nedaug lietuvių žino, kad didžiajame New York Centrinia-
me parke stovėjo (o gal dar ir stovi) Jogailos paminklas, kurį 1996
m. miesto parko administracija ruošėsi nugriauti. Tuomet į mano

rankas pateko Amerikos lietuvių kultūros draugijos angliškai rašytas biu-
letenis „Draugija ir bičiulystė”, leidžiamas Richmond Hill, NY, kuriame
radau platų ir įdomų straipsnį, datuotą 1996 m. spalio 16 d. Apie tai tuo-
jau parašiau į „Pasaulio lietuvį” (1996 m. gruodis).

Paminklas žinomas kaip King
Wladyslaw II – Jagiello Monument.
Žiūrint į paminklą iš priekio, at-
rodė lyg būtų lietuviški Gedimino
stulpai. Ant didžiulio pjedestalo
stovėjo bronzinis žirgas ir jo rai-
telis – rūstus Jogaila, Dux Supre-
mus Lituanie, and King of Poland,
lyg priimantis kryžiuočių iššūkį
pradėti mūšį su ordinu ankstyvą
1410 metų liepos 15 d. rytą.

Ši Jogailos statula buvo užsa-
kyta Lenkijos vyriausybei ruošian-
tis pasaulinei 1939 metų parodai
New York mieste. Lenkai pasirinko
Jogailą kaip XV a. pergalės prieš
kryžiuočius simbolį, norėdami ją
sugretinti su jų 1939 m. svajota
pergale prieš kitą teutonų ordino
galybę – XX a. nacių Vokietiją.

Parko administracija paminklo
nemėgo ir jį laikė nevykusiu „įsi-
brovimu į parką”. Prašymai patai-
syti seną irstantį paminklą buvo nevaisingi. Kokia jo padėtis yra šiandien,
man nėra žinoma. Straipsnio pabaigoje paminėjau, kad tuo paminklu
galėtų susidomėti ir lietuvių bendruomenė, baimindamasis, kad daug kas
gal pasakys: „Jogaila? Jei tai būtų Vytautas, Algirdas ar Kęstutis, tai kitas
reikalas, o čia – tik Jogaila.” Bet ir Jogaila juk lietuvis.

Bet to užteko, kad 1997 m. vasario 7 d. „Drauge” dėl mano neva siūly-
mo susirūpinti Jogailos paminklu tūlas pasipiktinęs lietuvis parašė laišką
„To tik ir betrūko”, kuriame jis siūlė pagalvoti, „kur mes nueisime su to-
kiais siūlymais”. „Jogaila, – anot to piliečio, – yra nusipelnęs lenkams, tai
jie tegu ir rūpinasi jam pastatyto paminklo restauravimu.”

Visa tai prisiminiau per neseniai Pasaulio lietuvių centro (Lemont,
IL) sodelyje įvykusį ir puikiai pavykusį Žalgirio mūšio 600 metų jubilie-
jaus paminėjimą. Ten, be kitų, kalbėjo JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
valdybos narys Ernestas Lukoševičius, kuris prie naujai  Centre pastaty-
to  Žalgirio mūšio paminklo prisiminė, kad žymus Lietuvos istorikas prof.
Edvardas Gudavičius yra taip pasakęs: „Aš norėčiau Jogailą sugrąžinti iš
pragaro į žemę, o Vytautą iš dangaus.” Kaip ir pridera, menininko Ro-
mualdo Povilaičio sukurtą paminklą atidengė abu „šventiškai apsirėdę” ir
specialiai šiam paminėjimui „prisikėlę pusbroliai” – karalius Jogaila, ly-
dimas savo pirmosios žmonos Jadvygos, ir didysis kunigaikštis Vytautas
su savo antrąja žmona Julijona.

Mes, lietuviai, jau per kelias kartas esame pripratę šlovinti Vytautą ir
beveik nekreipti dėmesio į Jogailą, esą nuėjusį tarnauti lenkams ir ten
pradėjusį 186 metus trukusią Jogailaičių dinastiją. Lietuvoje ir dabar yra
tūkstančiai Vytauto vardu pakrikštytų vyrų, tuo tarpu man neteko sutik-
ti nė vieno pakrikštyto nepopuliariu Jogailos vardu.

Jei pabandytume suprasti, kodėl taip yra, gal geriausia būtų pasi-
tikėti žinomų Lietuvos istorikų darbais, o tarp tokių gal žymiausi būtų
Adolfas Šapoka, Zenonas Ivinskis, Edvardas Gudavičius ir kiti. Labai ver-
tingi yra ir lenko Jerzy Topolski (1986) ir anglo Norman Davies (1982)
veikalai. 

Lenkai su lietuviais nesugyveno jau nuo XIII a. vidurio. Jie skundėsi
gana dažnais lietuvių užpuolimais, ir tik labai retas metraštis pamini
lenkų puolimus į Lietuvos žemes. Į XIV a. pabaigą susidarė padėtis, kur
abi pusės pajuto ir suprato geresnio tarpusavio sugyvenimo tikslingumą.

Lietuvos ir Lenkijos istorijoje priešpaskutinis XIV a. dešimtmetis bu-
vo pilnas politinių intrigų, prasidėjusių po Algirdo mirties 1377 m.  Sosto
įpėdiniu liko Jogaila. Su tuo sutiko Algirdo brolis Kęstutis, bet nepaten-
kinti liko jo vyresnieji broliai Andrius ir Dimitrijas. Jogaila, kaip ir Vytau-
tas, supratę, kad jiems vargiai pavyks išvaryti ordiną iš Baltijos jūros erd-
vės, buvo linkę su juo daryti įvairias sutartis. Sužinojęs apie vieną tokią
sutartį, 1381 m. Kęstutis suėmė Jogailą ir perėmė Lietuvos valdžią. Ne-
trukus Jogailai pavyko vėl sukilti. Kova pasibaigė Kęstučio nužudymu
Krėvos pilyje 1382 m. Vytautas nuvyko ieškoti pagalbos pas kryžiuočius,
kur turėjo sutikti su visomis ordino sąlygomis.             Nukelta į 11 psl.

Kaip reikėtų vertinti 
Lenkijos karalių Jogailą?

ALEKSAS VITKUS

Artūras Poviliūnas: ,,Mūsų krepšininkų laimėta bron-
za yra vienas iš septynių šiemet mūsų sportininkų pel-
nytų garbingų apdovanojimų. O kur dar pirmosios Pa-
saulio jaunimo olimpinės žaidynės Singapūre, kur lietu-
viai iškovojo penkis medalius ir tarp 204 pasaulio vals-
tybių Lietuvą pakėlė į devynioliktą vietą.”

Bronzinę krepšininkų rinktinę Vilniuje sutiko tūkstančiai. D. Labučio (ELTA) nuotr.
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DALIA CIDZIKAITÈ

Šią savaitę Jungtinių Amerikos
valstijų sostinėje viešėjo Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkė Irena
Degutienė. Pagrindinis viešnagės
tikslas – Demokratijų bendrijos Par-
lamentinio forumo (Lietuva pirmi-
ninkavimą Demokratijų bendrijai
perėmė 2009 metų viduryje ir pirmi-
ninkaus iki 2011 metų vidurio) kon-
ferecija, įvykusi rugsėjo 15 d. Wa-
shington, DC.

Kartu su Parlamento vadove į
JAV buvo atvykę būsimas Seimo
opozicijos vadovas, socialdemokratų
frakcijos seniūnas, Seimo narys Al-
girdas Butkevičius ir Užsienio rei-
kalų komiteto pirmininkas, Demok-
ratijų bendrijos Parlamentinio foru-
mo prezidentas, Seimo narys Ema-
nuelis Zingeris. 

Seimo pirmininkės Washington,
DC laukė įtempta dienotvarkė. Rug-
sėjo 13 d., antradienį, jos vadovauja-
ma grupė lankėsi JAV Holokausto
muziejuje (LR Seimas ketina 2011
metus paskelbti Holokausto atmin-
ties metais). Tos pačios dienos po-
pietę I. Degutienė susitiko su JAV
Lietuvių Bendruomenės Washington,
DC atstovais. Vėliau dalyvavo Vokie-
tijos Marshal Foundation sureng-
tame susitikime su įtakingais JAV
užsienio ir saugumo politikos žino-
vais. Rugsėjo 15 d., trečiadienį, Seimo
pirmininkės vadovaujama delegacija
susitiko su JAV senatoriumi John
McCain. Tą pačia dieną Lietuvos poli-
tikai dalyvavo Demokratijų bendrijos
Parlamentinio forumo konferencijoje.
Rugsėjo 16 d., ketvirtadienį, buvo
numatytas susitikimas su Gruzijos
draugų grupe, kiek vėliau – su lietu-
vių kilmės JAV senatoriumi Richard
J. Durbin. 

Kad Rusijos perkrovimo politika
nevyktų mažųjų valstybių

sąskaita

I. Degutienė, sutikusi telefonu
papasakoti apie savo viešnagės JAV
sostinėje tikslus ir pirmosios dienos

susitikimus, pabrėžė, jog vien tai, kad
Amerikoje vyksta tokia konferencija
ir kad būtent čia suvažiuoja buvusių
posovietinių valstybių, naujos de-
mokratijos valstybių parlamentarai,
vadovai, kur bus galimybė kartu
padiskutuoti su JAV Kongreso na-
riais ir senatoriais, JAV Atstovų rū-
mų pirmininke Nancy Pelosi yra
labai reikšminga. Demokratijų ben-
drijos Parlamentinio forumo konfere-
cijos pagrindinis tikslas – parodyti,
kad tos naujos demokratinės šalys
nori ir toliau eiti demokratiniu keliu,
– sakė I. Degutienė. O taip pat, kad
santykiai tarp JAV ir Rusijos, arba
taip vadinama Rusijos perkrovimo
politika nebūtų grindžiama tų mažų-
jų valstybių sąskaita. ,,Šiandien jau
esame NATO narės, ir 5-o straipsnio
veikimas mums yra svarbus, bet mes
norime apie tai diskutuoti ir su kito-
mis valstybėmis (Gruzija, Ukraina,
Moldova), kurios eina demokratiniu
keliu, norime kalbėti, kaip mes visi
galėtumėme joms padėti”, – sakė I.
Degutienė. Ji išsakė viltį, jog konfe-
rencijos diskusijos bus naudingos ir
vaisingos. 

Vilniuje bus steigiamas Demokratijų bendrijos
Parlamentinio forumo sekretoriatas

,,Draugas“ pakalbino rugsėjo 13–16 d. Washington, DC viešėjusią LR Seimo pirmininkę Ireną Degutienę

Lietuva norėtų imtis 
vadovaujančio vaidmens

Demokratijų bendrija įsteigta
2000 metais Varšuvoje tuomečių JAV
valstybės sekretorės Madeleine Al-
bright ir Lenkijos užsienio reikalų
ministro Bronislaw Geremek pastan-
gomis. Demokratijų bendrijos Parla-
mentinis forumas buvo įsteigtas šiais
metais, minint Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dvidešimtmetį Vil-
niuje. Parlamentinį forumą įkūrė 43
parlamentarai iš Lietuvos, JAV, Eu-
ropos, Lotynų Amerikos ir Azijos ša-
lių. Steigiamajame forumo susitiki-
me, kuriame dalyvavo 18 valstybių
parlamentarai, siekiantys puoselėti
demokratijos, žmogaus teisių ir lais-
vių idėjas, pasirašė Vilniaus dekla-
raciją, kuria įsipareigojo „dirbti kartu
stiprinant demokratiją ten, kur ji
silpna, ir skatinti ją netgi ten, kur ji
turi gilias tradicijas, remti taiką,
plėtrą ir žmogaus teises bei laisves,
lyčių lygybę ir lygias galimybes savo
šalyje ir visame pasaulyje”. 

LR Seimo pirmininkė sakė, jog
Demokratijų bendriją sieja viena

mintis – kad kuo daugiau pasaulyje
būtų demokratijos, kad kuo daugiau
pasaulyje būtų žmonių, gyvenančių
demokratinėmis sąlygomis. ,,Todėl
natūralu, – pridūrė ji, – jog tam, kad
tas visuomeniniais pagrindais suda-
rytas Parlamentarų forumas būtų
veikiantis, turėtų būti įsteigtas ir
sekretoriatas.” Lietuva yra pasiruo-
šusi pasiūlyti tokį sekretoriatą įkurti
Vilniuje. Jo paskirtis, dėstė pašne-
kovė, būtų santykiai su kitų valsty-
bių parlamentais, taip pat demokrati-
nių procesų stebėjimas ypač tose
valstybėse, kurios nori dalyvauti
šiame judėjime. 

Švietimas užsienyje – ne tik šios
dienos, bet ir ateities klausimas

Rugsėjo 14 d. susitikime su JAV
LB Washington, DC atstovais I.
Degutienė ir ją lydėję Lietuvos poli-
tikai aptarė kultūros paveldo JAV,
lituanistinio švietimo užsienyje klau-
simus. Telefonu kalbėjusi Parlamen-
to vadovė apgailestavo, jog ne taip
seniai Lietuvoje sukurta Kultūros
paveldo komisija nėra pakankamai
veikli ir bent jau kol kas negali pasi-
rūpinti išeivijoje sukurtu paveldu bei
čia laikomais archyvais. ,,Mūsų užda-
vinys yra ją suaktyvinti, – sakė paš-
nekovė, – kad ji tikrai duotų darbo
vaisius konkrečiais veiksmais, o ne
tik popieriuje.”

Kalbėdama apie lituanistinį
švietimą ir vadovėlius, skirtus užsie-
nyje besimokantiems lietuvaičiams,
I. Degutienė teigė: ,,Lietuva turi įsi-
pareigoti visiems, ne Lietuvoje gyve-
nantiems vaikams duoti vadovėlius,
ko gero, paruoštus pagal visiškai ats-
kirą mokymo programą ir metodi-
kas.” Seimo pirmininkė pažadėjo šį
kausimą sugrįžusi kelti Švietimo ir
mokslo ministerijoje, nes tai, pasak
jos, yra ne tik šios dienos, bet ir atei-
ties klausimas, juo labiau kad emig-
racija iš Lietuvos yra tikrai didelė. 

Paklausta, kuo, jos nuomone,
išeivijos lietuviai galėtų prisidėti prie
Lietuvos vystymo, I. Degutienė atsa-
kė, jog pasauliui tapus globaliam, o
rinkai – atvira, lietuviai galėtų drą-
siau prisidėti prie globalizacijos, ypač
savo įtaka verslo, investicijų ir kitose
srityse, nes nuo to, anot Seimo pir-
mininkės,             Nukelta į 5 psl.

LR Seimo pirmininkės viešnagės Washington, DC metu I. Degutienė (k.) susitiko su JAV LB atstovais. Pirmas dešinėje
– JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas, trečias iš dešinės – Algis Lukas.           Rolando Kačinsko nuotraukos

Rugsėjo 15 d. I. Degutienė susitiko su JAV senatoriumi John McCain.
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Dvidešimt metų Lietuvos
AUDRIUS SIAURUSEVIÇIUS

Mano pranešimas skamba šiek
tiek pretenzingai – ,,Dvidešimt metų
Lietuvos”, nors tiksliau turėtų būti
,,Dvidešimt dveji metai Lietuvos”,
nes Lietuvos valstybės kūryba arba
Lietuvos valstybės kūrimas, mano
nuomone, prasidėjo 1988 metų birže-
lio 3 d. Mokslų akademijos salėje,
nors galbūt kūrėjai, kurie ten dalyva-
vo to dar nežinojo. Bet tai nereiškia,
kad jeigu jie nežinojo, tai kūryba ne-
buvo prasidėjusi. 

Esu laimingas, kad dirbau pro-
duktyviausią žurnalistinį darbą tuo
įdomiausiu metu, buvau daugelio
Lietuvos naujosios istorijos politinių
įvykių liudininkas, buvau netoli,
neretai labai arti, o kartais – vos per
šimtą metrų. Tiesa, dabar tas trukdo
man skaityti naujosios Lietuvos poli-
tikų memuarus, nes vis randu, kad
kažkas buvo ne taip. Skaitydamas
prieškario Lietuvos valstybės veikėjų
memuarus, visada tikėjau, kad buvo
taip, kaip jie rašo, bet dabar tas
memuarų žanras man kelia tam tikrų
abejonių.

Tie dvidešimt ar dvidešimt dveji
metai, kuriuos mes pragyvenome jau
nepriklausomoje Lietuvoje, nori ne-
nori turi šiek tiek panašumų su tar-
pukario Lietuva. Dvidešimt metų lyg
ir nėra daug, palyginti su tarpukario
Lietuva, tai būtų apie 1940-uosiuos,
bet tarpukario Lietuvos dvidešimt-
metis tikrai buvo epochinis įvykis.
Nežnau, ar šį dvidešimtmetį galima
vadinti epochiniu įvykiu. 

Šiek tiek prieštaraudamas ste-
reotipams, kurie yra įsitvirtinę ir
išeivijoje, ir pas mus, Lietuvoje, gal-
voju, kad lietuviai yra laiminga tauta.
Lietuva yra pakankamai laiminga
valstybė, nes ji yra, nepaisant to, kad
turėjo visas galimybes nebūti. Ir iš-
liko. Palyginti su tarpukario Lietuva,
kažkuria prasme esame nugalėtojai,
nes įvairių istorijos įvykių ir peripeti-
jų dėka turime Vilnių ir Klaipėdą, ir
galbūt ta mūsų senelių ir tėvų auka
(turiu galvoje tremtis ir panašius
dalykus) nebuvo be reikalo.

Šis naujasis dvidešimtmetis turė-

jo porą etapų. Pirmasis buvo neprik-
lausomybės siekimas, kuris pamažu
visus suvienijo. Nors manau, kad
beveik visi lietuviai norėjo nepriklau-
somybės, vieni lietuviai tikėjo, kad ji
bus, kiti – mažiau tikėjo, bet kuo la-
biau tas darėsi realu, tuo tikinčių
darėsi daugiau. Ir tas tikslas, kaip
visa apimanti idėja, tikrai suvienijo ir
baltuosius, ir raudonuosius, ir kai-
riuosius, ir dešiniuosius, ir komunis-
tus, ir Laisvės lygą. Ir tai davė rezul-
tatų  – susidarė visuotinė tautos mo-
bilizacija švariam tikslui pasiekti.
Tas buvo pasiekta, ir čia prasidėjo kai
kurios problemos. 

Po nepriklausomybės pripažini-
mo atsirado problema – o kas toliau?
Nes tauta pamatė, kad nepriklauso-
mybė yra tik priemonė, o ne gero
gyvenimo rezultatas. Kai kurie mūsų
profesoriai ekonomistai apie 1988-
uosius sakė, kad po nepriklausomy-
bės atkūrimo gyvensime kaip Švedi-
joje. Tada po nepriklausomybės pri-
pažinimo, išėjus sovietų kariuomenei
atsirado tam tikras vakuumas arba
krypties ir strategijos klausimas. Tos
krypties nebuvimas arba jos nesufor-
mulavimas išryškino senas lietuviš-
kas bėdas: prasidėjo stumdymaisi,

pjautynės ir panašūs dalykai. Bet
svarbiausia – o kas toliau? Juo labiau
kad nepriklausomybės siekimas buvo
labai įtemptas laikas. Kaip aš sakau:
kai temperatūra labai aukšta ir stai-
ga ji nukrinta, kurį laiką nejaukiai
jautiesi, bet dar netiki, kad taip įvy-
ko. 

Ačiū Dievui, kad tas laikotarpis
truko neilgai, ir politiniai elitai iš tie-
sų susikūrė naują strategiją ir idėjas.
Aš tą strategiją pavadinčiau ,,Į Vaka-
rus”, ,,Į Vakarus bet kokia kaina”, o
vakarų organizacinės išraiškos buvo
dvi – NATO ir Europos Sąjunga. Ir
reikia pasakyti, kad tuo užbūrė pa-
kankamai didelę visuomenės dalį, tas
tikslas vėl suvienijo partijas ar di-
džiąją dalį partijų (nors čia jau dau-
giau atspalvių nei dėl nepriklausomy-
bės), galų gale įtikino ir mūsų visuo-
menę, nes tiems tikslams parama, jei
tikėtume sociologija, nuolat didėjo. 

Galų gale nauja strategija buvo
kaip modernizacijos variklis, įstaty-
mų taisymo, daugelio sričių tvarky-
mo – mes turime padaryti tam, kad
galėtume įstoti [į ES ir NATO –
Red.]. Manau, kad tai buvo vieni
reikšmingiausių dalykų per visą Lie-
tuvos istoriją nuo pat jos atsiradimo.
Mes niekad nebuvome Vakarų dalimi
savo visoje istorijoje, kaip esame da-
bar. Nes mums, kaip krepšinyje, vis
pritrūkdavo paskutinio metimo –
pradedant Vytauto karūna, ar net
Mindaugo karūna, kuri labai trumpai
gyvavo, Vytauto karūna, kuri taip ir
nepasiekė Vilniaus. Poetas Justinas
Marcinkevičius kažkada yra gražiai
pasakęs, kad [Lietuvai įstojus į ES ir
NATO] kunigaikščio Gedimino laiš-
kai pagaliau pasiekė Europą. 

Ar buvo alternatyva narystei ES
ir NATO? Sakyčiau, kad taip, buvo.
Tik egzistavo viena problema – rei-
kėtų pakeisti Lietuvos geografinę
padėtį. Jei Lietuva būtų kitoje Bal-
tijos jūros pusėje, kitas kelias būtų,
bet kol esame čia, alternatyvos nebu-
vo, nes alternatyva – tai gyvavimas
šalia Baltarusijos. Manau, jog be to
jungimosi siekio, tie baltarusiškos
politikos bruožai būtų galėję labiau
suvešėti mūsų gyvenimo viduje. Pa-
menu, jog, kai vyko diskusijos, buvo
tokių pasakymų, kad mes vis tiek ten

[ES ir NATO] nieko nespręsime,
viską nuspręs už mus. Aš sakiau, kad
mes ten sėdėsime prie stalo tų, kurie
spręs. O prie to stalo sėdėti daug ge-
riau negu už durų. Mes dar galėsime
žinoti, ką jie sprendžia, o ne gaudyti
žinias iš užsienio televizijos pro-
gramų.

Sakyčiau, kad šitas dalykas [įsto-
jimas – Red.] per dvidešimtmetį tur-
būt buvo pats svarbiausias. Čia buvo
likimo ironijos, kad Lietuva pirmoji
pasiprašė į NATO ir tą padarė buvęs
kompartijos pirmasis sekretorius, aš
tame matau tam tikros simbolikos.  

Mes išsprendėme tą visos savo
istorijos dilemą. Mes niekad tiek ne-
buvome Vakaruose, kiek esame da-
bar. Ta prasme Lietuva išėjo iš Ru-
sijos į kitą klubą, nors, kaip jau mi-
nėjo ambasadorius [LR ambasadorius
JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilio-
nis, kuris dalyvavo Santaros-Šviesos
suvažiavime – Red.], ir jis turi prob-
lemų. Bet tai, kad jis turi problemų,
nepaneigia mano pirmos tezės, kad
tie sprendimai yra padaryti. 

O dabar ir vėl esame etape, ko-
kiame jau buvome po nepriklausomy-
bės įkūrimo. Nėra tikslų, nėra tos
mobilizacijos, arba daug sunkiau su-
burti. Galų gale ir nėra kas formu-
luoja tikslus. Elitai nesugeba sukurti
strategijų ir aiškių tikslų. Dėl to yra
tam tikro pasistumdymo ir susimai-
šymo. Integracija ir gražių tikslų
pasiekimas atnešė naujų iššūkių, su
kuriais nežinome ką daryti. Tai emi-
gracijos mastai, turbūt niekas tokių
neįsivaizdavo. Jeigu lyginsime su
tarpukario Lietuva: tuometinis vals-
tybės atsiradimas emigraciją sustab-
dė, o dabar tas valstybės atsiradimas
ją paskatino. Išvykusiųjų skaičiai yra
panašūs į skaičius ištremtų ir emi-
gravusių tada – maždaug tiek po
dvidešimt metų Lietuva yra netekusi
gyventojų. Bet aš vis tiek galvoju, kad
geriau jau teisė laisvai išvažiuoti,
negu tos teisės neturėjimas. Tegul iš-
važiuoja daugiau, bet tikiuosi, kad ta
teisė bus amžina. Paaiškėjo, kad gy-
venti reikia savo valstybėje, kad rei-
kia dirbti, kad problemos atsiranda
kasdien ir jas reikia spręsti kasdien.

Jei grįšime prie dvidešimtmečio
ir prie mano anksčiau išsakytos min-
ties, kad, lyginant su ano laiko ne-
priklausomybe, šiandien jau turėtų
būti okupacija, reikėtų iškelti klausi-
mą, kas yra šių laikų petrai cvirkos,
vincai krėvės, salomėjos nėrys ir kiti
veikėjai? Galbūt jų nėra? (Aš galvoju,
kad jų, ko gero, yra.) Klausimas, ar
mes juos atpažįstame, ar mes galime
juos atpažinti ir ką su jais daryti,
kokį santykį su tuo turėti?

Apibendrinant tuos 20 metų Lie-
tuvos, nepaisant tų didžių dalykų,
yra vidinis jausmas, kad kažkas yra
ne taip ar ne visaip taip, kaip turėtų
būti. Manau, kad įvardinti tą ,,ne
taip”, visų pirma jį įvardyti, pagalvo-
ti, ką su juo daryti, ir yra didžiausias
nūdienos uždavinys. 

Užrašė Dalia Cidzikaitė

Audrius Siaurusevičius – Lietu-
vos žurnalistas, Lietuvos radijo ir tele-
vizijos vadovas.

Mes niekad tiek ne-
buvome Vakaruose, kiek
esame dabar. Ta prasme
Lietuva išėjo iš Rusijos į
kitą klubą, nors, kaip jau
minėjo ambasadorius
[LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pa-
vilionis], ir jis turi prob-
lemų. Bet tai, kad jis turi
problemų, nepaneigia
mano pirmos tezės, kad
tie sprendimai yra pa-
daryti. 

Pranešimas skaitytas 57-ame Santaros-Šviesos suvažiavime Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL rugsėjo 10 d.

Audrius Siaurusevičius.
D. Cidzikaitės nuotr.

Atkelta iš 4 psl.         priklausys ir
ekonomikos padėtis Lietuvoje. 

McCain priėmė kvietimą 
apsilankyti Vilniuje

Rugsėjo 15 d. I. Degutienė susi-
tikusi su JAV senatoriumi John
McCain aptarė ekonominę Lietuvos
padėtį, Baltarusijos politines per-
spektyvas, padėtį Ukrainoje ir Rusi-
jos-Gruzijos santykius. LR Seimo
pirmininkė pabrėžė, kad JAV perkro-
vimo politika santykiuose su Rusija
neturi būti daroma mažųjų valstybių
saugumo sąskaita. Ji taip pat JAV
senatoriui priminė apie Lietuvos
Seimo š. m. birželio 1 d. priimtą re-
zoliuciją dėl Gruzijos teritorinio vien-
tisumo ir paragino kitų šalių parla-
mentus, taip pat ir JAV Kongresą,
pasekti Lietuvos pavyzdžiu. Seimo

pirmininkė pakvietė JAV rodyti di-
desnį dėmesį šiam regionui. I. De-
gutienė išsakė mintį, jog tai, kad Uk-
raina siekia laisvos prekybos sutar-
ties su Europos Sąjunga ir nesijungia
į muitų sąjungą su Rusija, Baltarusija
ir Kazachstanu, yra padrąsinantys
ženklai. Susitikime trumpai buvo
aptarti ir galimi Baltarusijos raidos
scenarijai ir tarptautinei bendruo-
menei galinčios kilti dilemos dėl artė-
jančių prezidento rinkimų Baltarusi-
joje. Lietuvos Seimo pirmininkė pa-
kvietė senatorių McCain atvykti į
Vilnių sausio mėnesį, Lietuvai minint
20-ąsias  kruvinųjų Sausio 13-osios
įvykių metines. J. McCain šį Parla-
mento vadovės kvietimą priėmė.

Į Vilnių Lietuvos Seimo pirmi-
ninkė ir ją lydėjusieji išvyko rugsėjo
16 d., ketvirtadienio, vakarą.

Vilniuje bus steigiamas...
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Vilnius, rugsėjo 16 d. (DELFI.lt)
– Azerbaidžanas, Gruzija ir Rumuni-
ja sudarė sutartį dėl dujų tiekimo į
Europą iš Azerbaidžano dujų telkinio
Juodąja jūra, aplenkiant Rusiją, rašo
„Kommersant”. Planuojama šiuo du-
jotiekiu tiekti iki 8 mlrd. kubinių
metrų dujų per metus, tačiau projek-
tas kol kas neturi nei rėmėjų, nei
techninio-ekonominio pagrindo.

Energetikos srities aukščiausiojo
lygio susitikime, kuris įvyko Baku,
trijų valstybių vadovai pasirašė tar-
pusavio supratimo memorandumą
dėl bendrovės įsteigimo, siekiant įgy-
vendinti „Azerbaijan-Georgia-Ruma-
nia Interconnection” (AGRI) projektą.

Įsteigtoji bendrovė, kurios akci-
jos bus po lygiai padalytos Azerbai-
džano GNKAR, Gruzijos GKNG ir
Rumunijos valstybinei bendrovei
„Rumgaz”, tieks Azerbaidžano dujas
Europai. Dujos iš Šach-Denizo telki-
nio bus tiekiamos dujotiekiu Baku-
Tbilisis link rytinės Juodosios jūros
pakrantės, kur jos bus skystinamos ir

tanklaiviais gabenamos į Rumuniją.
AGRI projektas įvertintas 1,2–

4,5 mlrd. eurų, jei juo bus tiekiama
2–8 mlrd. kubinių metrų dujų. Kol
kas neaišku, kaip naujasis projektas
bus finansuojamas. 

Leidinys pabrėžia, kad AGRI
projekto įgyvendinimą apsunkina tai,
jog jis neturi patikimo išteklių pa-
grindo. Šiuo metu visas dujas, išgau-
tas pirmos Šach-Denizo projekto sta-
dijos pagrindu, jau galima laikyti par-
duotomis. Didelius kiekius užsisakė
Turkija ir Gruzija. Be to, neseniai
GNKAR susitarė su „Gazprom” dėl
tiekimo didinimo iki 2 mlrd. kubinių
metrų per metus. Dar apie milijardą
kubinių metrų kuro perka Iranas.

Rusija neketina žlugdyti AGRI,
nes šis projektas varžysis su „Nabuc-
co”, kuriuo, kaip planuojama, bus tie-
kiamos dujos iš Kaspijos jūros regio-
no ir Artimųjų Rytų į Europą, aplen-
kiant Rusiją. Tačiau „Nabucco” pa-
grindu kol kas nebuvo sudaryta nė
viena dujų tiekimo sutartis.

Partij¨ skoloms padengti – 4 mln. lit¨�  

Ketinama tiekti dujas 
aplenkiant Rusijâ�

Lietuva raginama atsisakyti dvigubo
genocido teorijos

Šanchajus, rugsėjo
16 d. (ELTA) – Pasaulinėje
parodoje ,,Expo 2010”,
kurioje Lietuva pristato ki-
tąmet mūsų šalyje vyk-
siantį Europos krepšinio
čempionatą, parodos lan-
kytojai kasdien kviečiami
pasimėgauti krepšinio
rungtynėmis. Specialiai
Lietuvos paviljono įreng-
toje krepšinio aikštelėje
per rugsėjo mėnesį pla-
nuojama surengti 220
,,ExpoBasket” rungtynių.

ELTA nuotr. 

Demokratijû bendrijos Parlamentiniame
forume îvertintos Lietuvos pastangos

Panevèžyje ieõkoma vietos 
dar vienai bažnyçiai

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA) –
Vyriausybė pritarė programai, pagal
kurią iš Privatizavimo fondo politi-
nėms partijoms bus skirta 4 mln. litų.
Jie bus skirti skoloms padengti.

,,Seimas priėmė sprendimą ir pa-
ragino Vyriausybę rasti būdą, kaip fi-
nansuoti išlaidas, kurios nebuvo iki
tol finansuojamos. Tik finansuojant
iš Privatizavimo fondo turi būti pa-
tvirtinta programa, kas ir buvo pa-
daryta šiandien”, – po Vyriausybės
posėdžio sakė premjeras Andrius Ku-
bilius. 

Vyriausybės vadovas taip pat pri-
minė Specialiųjų tyrimų tarnybos ra-
ginimus mažinti verslo ir privačių as-
menų galimybes finansuoti politines
partijas ir atitinkamai jas labiau rem-
ti valstybei.

Pasak teisingumo ministro Re-

migijaus Šimašiaus, Vyriausybės pa-
tvirtintą programą vykdys Vyriau-
sioji rinkimų komisija. 

,,Turiu priminti, kad kai buvo
skirstomos Privatizavimo fondo lė-
šos, tai lėšos buvo paskirtos ne tik po-
litinių partijų skoloms finansuoti, ką
numatė naujai priimtas Politinių par-
tijų finansavimo įstatymas, bet taip
pat ir Lietuvos radijui ir televizijai,
Žemaičių krikšto programai, Jono
Pauliaus II piligrimų keliui. Bus pa-
pildomai lėšų, kad būtų sutvarkyti
apskričių kreditorinių įsiskolinimų
klausimai. Tikrai stengiamės spręsti
opiausius klausimus”, – sakė finansų
ministrė Ingrida Šimonytė. Pasak mi-
nistrės, Vyriausybė įvairioms prog-
ramoms galėjo paskirstyti apie 30
mln. litų, liko nepaskirstyta apie ke-
liolika milijonų litų.

Atkelta iš  1 psl.
John F. Kennedy, kuris savo

inauguracinėje kalboje, be ypač daž-
nai cituojamos frazės ,,Neklauskite,
ką Jums gali duoti Amerika, bet
klauskite, ką Jūs galite duoti Ameri-
kai”, pasakė ir kitą įsimintiną ir vi-
sam pasauliui tinkančią citatą: ,,Ma-
no brangieji pasaulio piliečiai, ne-
klauskite, ką Amerika gali duoti
Jums, bet klauskime, ką mes galime
kartu padaryti dėl žmonių laisvės.”

JAV senatorius ir buvęs respub-
likonų kandidatas į šalies preziden-
tus J. McCain prie Demokratijų bend-
rijos prisijungusias šalis kvietė iš-
saugoti vienybę ir nestokoti pagalbos
vieni kitiems. J. McCain paragino ne-
dvejoti, kai sąjungininkams reikia pa-
galbos, ir tęsti bendrą kovą už demo-
kratiją. JAV senatorius pabrėžė, kad
šiandien paramos reikia Baltarusijos
politiniams kaliniams, Rusijos demo-
kratams, Moldovos ir Ukrainos pa-
stangoms suartėti su Europa, Gruzi-
jos siekiams atkurti teritorinį vienti-
sumą.

,,Noriu aiškiai pasakyti visoms
Vidurio ir Rytų Europos valstybėms:
JAV visuomet bus kartu su Jumis.
Lengvu laiku ir sunkiomis akimirko-
mis”, – sakė senatorius J. McCain.

Demokratijų bendrijos renginyje
Washington, be kitų žinomų politikų,
dalyvavo Lietuvos parlamento vado-
vė Irena Degutienė, būsimas Seimo
opozicijos vadovas, Socialdemokratų
frakcijos seniūnas, Seimo narys Al-
girdas Butkevičius, Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas, Seimo narys
Emanuelis Zingeris, Europos Parla-
mento narys Vytautas Landsbergis,
Lietuvos Seimo atstovai. 

Demokratijų bendrijos Parla-
mentinis forumas buvo įsteigtas šiais
metais, minint Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dvidešimtmetį Vil-
niuje. Parlamentinį forumą įkūrė 43
parlamentarai iš Lietuvos, JAV, Eu-

ropos, Lotynų Amerikos ir Azijos ša-
lių. Demokratijų bendrijos Parla-
mentinis forumas papildys šiuo metu
egzistuojantį Demokratijų bendrijos
vyriausybių ir nevyriausybinių orga-
nizacijų bendradarbiavimą. Numa-
toma, kad jo nariai susitiks kiekvie-
nais metais, rengs pasiūlymus dėl de-
mokratijos plėtros pasaulyje bei da-
linsis savo parlamentinio darbo pa-
tirtimi su demokratijos keliu žen-
giančiomis šalimis ir demokratijos
siekiančiomis grupėmis autoritarinių
režimų šalyse. 

Washington vykusiame Demo-
kratijų bendrijos Parlamentiniame
forume ,,Demokratijos ribos: iššūkiai
Rytų ir Vidurio Europoje bei Pietų ir
Centrinėje Amerikoje” aukšti JAV
administracijos ir Kongreso pareigū-
nai bei kiti forumo dalyviai įvertino
Lietuvos pastangas, kurių dėka De-
mokratijų bendrija įgavo gyvybingu-
mo ir energijos.

Forumo dalyvius iš Briuselio te-
lekonferencijos metu pasveikino Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis. Jis pažymėjo, kad
Lietuvos požiūriu ES strateginių
partnerių pasirinkimą turi lemti ne
tik geografiniai, ekonominiai ir
verslo dalykai, bet ir demokratinės
vertybės. ,,Mums svarbu, kad ES ir
JAV ryšiai būtų tausojami ir
stiprinami ne tik kaip demokratijos
gyvybingumo uužtiktinimas, bet ir
kaip europiečių bei amerikiečių ge-
rovės pagrindas”,  – sakė ministras. 

Parlamentinį forumą pradėjęs fo-
rumo prezidentas, Lietuvos Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kas Emanuelis Zingeris pažymėjo,
kad, minint dvidešimtąsias svarbių
demokratijos laimėjimų Europoje ir
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
metines, Vakarų, Vidurio ir Rytų Eu-
ropos susivienijimą, šiandien taip pat
esame besitraukiančios demokratijos
pasaulyje liudininkais.

Atkelta iš 1 psl.
Diena anksčiau paskelbtame

straipsnyje J. Freedland apkaltino
Lietuvą, kad ji nepagrįstai lygina so-
vietų ir nacių nusikaltimus. ,,Negali-
ma sutikti, kad tie, kurie buvo ‘su-
imti, tardomi ir įkalinti’ – cituojant iš
Vilniaus muziejaus – sulaukė to pa-
ties likimo kaip tie žydai, kurie buvo
nužudyti, nepaisant parodos bandy-
mo juos sulyginti mandagiu terminu
‘netektys’. Sovietmečio priespauda
buvo baisi, bet tai nebuvo genocidas:
būti suimtam – tai ne būti nušautam
į duobę. Tai skirtingi dalykai ir kal-
bėti kitaip – reiškia atimti iš labai

specifinio termino ‘genocidas’ jo
prasmę”, – rašė autorius.

Lietuvos partneriai Europos Są-
jungoje (ES) ir NATO turėtų spausti
Lietuvą dėl požiūrio į istoriją, teigia
britų dienraščio ,,The Guardian” ap-
žvalgininkas, kaltinantis Lietuvą dėl
tariamo bandymo lyginti sovietų ir
nacių nusikaltimus. 

,,Suvokiu, kodėl lietuviai nori
‘dvigubo genocido’ termino. Bet tai
mane baugina. Lyginti sovietų ir na-
cių nusikaltimus yra nesąžininga ir
istoriškai klaidinga”, – rašo J. Freed-
land ,,The Guardian” interneto sve-
tainėje paskelbtame straipsnyje.

Vilnius, rugsėjo 16 d. (DELFI.lt)
– Į Panevėžį atvykusį prašyti žemės
sklypo evangelikų reformatų bažny-
čiai statyti Tomą Šerną miesto vado-
vas priėmė ne savo kabinete – mat iki
jo nusigauti negalią turintiems žmo-
nėms nėra jokios galimybės. Buvusį
muitininką, vienintelį išgyvenusį Me-
dininkų žudynes, dabar šalies evan-
gelikų reformatų bažnyčios valdymo
organo Sinodo vadovą T. Šerną į su-
sitikimą su miesto meru Vitalijumi
Satkevičiumi atlydėjo evangelikų re-
formatų kunigas Raimondas Stanke-
vičius ir Panevėžio religinės bendruo-
menės pirmininkas Petras Romual-
das Puodžiūnas. 

Apsilankymo tikslas – įteikti
miesto vadovui prašymą skirti žemės
sklypą būsimai evangelikų reformatų
bažnyčiai. Anot T. Šerno, šventovei
reikėtų maždaug 10 arų sklypo. Pa-
sak svečio, jeigu atsirastų bent men-
kiausia galimybė skirti žemės sklypą,
jame iškiltų ne tik bažnyčia, kurioje
vyktų pamaldos. Pastatas būtų pri-
taikytas ir kitai religinės bendruo-
menės veiklai. „Čia galėtų vykti už-
siėmimai, rinktis bendruomenė, –
aiškino Sinodo vadovas. – Toks po-
reikis yra, nes Panevėžyje įsikūrusi
religinė bendruomenė, vienijanti 100
narių. „Jų yra daugiau, – teigė jis. –
Juk matome, kiek žmonių susirenka į
sekmadienio pamaldas, kurios dabar
vyksta evangelikų liuteronų bažny-

čioje.” 
Didžiausios evangelikų reforma-

tų bendruomenės yra Biržuose ir Kė-
dainiuose, tačiau, R. Stankevičiaus
teigimu, labai norėtųsi, kad Panevė-
žio valdžia suteiktų galimybę ir
vietos tikintiesiems turėti savo mal-
dos namus. Evangelikai reformatai
žino, kad kunigas Robertas Pukenis
yra užsimojęs Panevėžio kultūros ir
poilsio parke statyti popiežiaus Jono
Pauliaus II vardu pavadintą santar-
vės šventovę. T. Šernas buvo atvykęs
į Panevėžį, kai vyskupas Jonas Kau-
neckas šventino 10 medžio skulptū-
rų, pastatytų netoli tos vietos, kur
ateityje iškils santarvės rūmai. Šios
konfesijos atstovai sako esantys už
santarvę, bendruomeniškumą ir eku-
meniškumą, tačiau norintys, kad
jiems būtų skirtas atskiras žemės
sklypas bažnyčiai statyti.

Lietuvos evangelikų reformatų
parapija yra mažiausias Lietuvos
evangelikų reformatų Sinodo admi-
nistracinis vienetas ir turi Sinodo
apibrėžtą bažnytinės savivaldos auto-
nomiją. Lietuvoje evangelikais refor-
matais save laiko apie 7,000 žmonių.

Miesto meras svečiams nežadėjo
iškart surasti žemės sklypą ir juo
labiau – miesto centre. Miesto galva
paprašė svečių pateikti aiškinamąjį
raštą, kad klausimą būtų lengviau
svarstyti Tarybos kolegijos ir komi-
tetų posėdžiuose. 



(TATENA) inspektorius, kurie verti-
na šalies vykdomą branduolinę prog-
ramą, ir taip siekiant daryti įtaką jų
rengiamoms išvadoms. Kaltinimai
pateikti po Irano sprendimo neįsi-
leisti dviejų TATENA inspektorių po
to, kai jie pranešė, jog Teheranas at-
lieka bandymus sodrindamas uraną.

* * *
Mokesčius reikia didinti, o fi-

nansines gaivinimo priemones at-
šaukti, siekiant, kad JAV biudžeto
deficitas sumažėtų, o privačios in-
vesticijos išaugtų, tvirtina buvęs
Jungtinių Valstijų federalinio at-
sargų banko vadovas Alan Greens-
pan. ,,Aš pirmą kartą, kiek save pa-
menu, balsuoju už mokesčių didini-
mą”, – sakė jis, kalbėdamas Tarptau-
tinių ryšių taryboje New York mieste.

NEW YORK
Buvusi Čilės prezidentė Michelle

Bachelet vadovaus naujai Jungtinių
Tautų (JT) agentūrai, kuri kovos už
lygias moterų teises. Naujoji agen-
tūra buvo įsteigta liepą, sujungus
keturis tuomečius JT organus, kurie
rūpinosi moterų teisėmis ir gerove.
Anot JT generalinio sekretoriaus,
naujoji agentūra ,,bus galinga ir
veikli JT institucija”.

MEXICO
Praėjus beveik mėnesiui po ma-

sinės žmogžudystės, per kurią buvo
nužudyti 72 įtariamieji narkotikų
kontrabandininkai, atsistatydino vy-
riausioji Meksikos migracijos parei-
gūnė. Cecilia Romero vadovavo Na-
cionaliniam migracijos institutui nuo
2006 m.  Neseniai C. Romero buvo iš-
kviesta į šalies parlamentą, kur at-
sakė į klausimus, kokių priemonių
ėmėsi jos vadovaujamas institutas,
siekdamas apsaugoti per Meksiką
keliaujančius migrantus. 

HAVANA
Dėl ekonominės krizės Kuboje

komunistinė šalies vyriausybė pla-
nuoja iš ministerijų ir valstybinių įmo-
nių atleisti milijoną darbuotojų. Per
pirmąją masinių atleidimų bangą
2011 m. kovą darbo neteks daugiau
kaip 500,000 žmonių. Be to, atleisti dar-
buotojai negaus iki 60 proc. algos dy-
džio siekiančios bedarbio pašalpos, o
turės pasiieškoti kitų pajamų šaltinių.

KARIBAI
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ŠIAURĖS AMERIKA

BELGIJA
Belgijoje susidūrė du keleiviniai

traukiniai, nukentėjo nuo 6 iki 10
žmonių. Nelaimė įvyko netoli Arlon
miesto stoties traukiniams važiuo-
jant nedideliu greičiu. Pirminiais
duomenimis, avarija įvyko dėl to, kad
vienas traukinys pravažiavo švie-
čiant raudonam šviesoforo signalui.

LONDONAS
Buvęs britų premjeras Gordon

Brown, kaip ir jo pirmtakas Tony
Blair, dėstys garsiame universitete
JAV. G. Brown kitą savaitę skaitys
paskaitą Harvard University politi-
nės ekonomikos institute. Gali būti,
kad G. Brown vėliau ves ir seminarą.
T. Blair po pasitraukimo iš pareigų
vieną semestrą Yale University dėstė
religiją. 

PARYŽIUS
Po kelis mėnesius trukusių dis-

kusijų Prancūzijos Nacionalinis Su-
sirinkimas pritarė vyriausybės pasiū-
lytai pensijų pertvarkai. Pensijų per-
tvarkos esmė yra laipsniškas pensi-
nio amžiaus padidinimas nuo 60 iki
62 metų. Manoma, kad pensijų per-
tvarka padės užlopyti milijardines
skyles šalies socialinėje sistemoje.
Pertvarka turėtų būti baigta 2018 m.

MASKVA
Rusija ir Norvegija pasirašė su-

tartį dėl jūros erdvių pasidalinimo ir
bendradarbiavimo Barenco jūroje ir
Arkties vandenyne. Sutartis pasira-
šyta per Rusijos prezidento D. Med-
vedev ir Norvegijos ministro pirmi-
ninko J. Stoltenberg susitikimą Mur-
manske. Maskvos ir Oslo derybos dėl
jūros sienos pasidalijimo prasidėjo
dar 1997 m., ir šis klausimas buvo
pagrindinis Norvegijos ir SSRS, po to
– Norvegijos ir Rusijos santykiuose.

WASHINGTON, DC
JAV kaltina Iraną gąsdinant

Tarptautinės atominės agentūros

RUSIJA

JAV

Meksika švençia 200-âsias šalies
nepriklausomybès metines

Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) –
Prancūzijos Europos reikalų minist-
ras pasmerkė Europos Sąjungos (ES)
teisingumo komisarės Viviane Re-
ding „nederamą” kritiką, nukreiptą
prieš Paryžiaus vykdomą romų iškel-
dinimą.  Prancūzija šiemet iškeldino
jau daugiau nei 1,000 čigonų, kurių
dauguma buvo grąžinti į Rumuniją ir
Bulgariją. Šiuos Paryžiaus veiksmus,
įgyvendinant Prancūzijos prezidento
N. Sarkozy nusikalstamumo mažini-
mo politiką, pastarosiomis savaitėmis
griežtai kritikavo tarptautinė ben-
druomenė.

Ministras Pierre Lellouche pa-
reiškė, kad V. Reding Prancūzijos po-
litikos romų atžvilgiu išsakytas paly-
ginimas su Antrojo pasaulinio karo
metais vykusiu čigonų persekiojimu
buvo „netaktas”. Tai P. Lellouche sa-
kė radijui RTL kitą dieną po komi-
sarės Prancūzijai išsakytos kritikos ir
grasinimų imtis teisinių veiksmų
prieš Paryžių. 

V. Reding pareiškė esanti „pasi-

baisėjusi padėtimi, kuri sukūrė įspū-
dį, kad žmonės išvežami iš vienos ES
šalies vien dėl to, kad jie priklauso
tam tikrai etninei mažumai”. 

„Maniau, kad tokios padėties
Europoje nebeteks patirti po Antrojo
pasaulinio karo”, – pabrėžė komisarė.
Ji taip pat perspėjo, kad Europos
Komisija ketina imtis teisinių prie-
monių prieš Prancūziją. 

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy pasiūlė romų išsiuntimą iš
Prancūzijos kritikavusiai ES komi-
sarei priimti juos savo šalyje, Liuk-
semburge. Apie tai žiniasklaidai pra-
nešė su prezidentu pietavę senato-
riai. 

„Jis sakė, kad laikosi Europos
nuostatų, Prancūzijos įstatymų, ir
Prancūzija šiuo klausimu yra neprie-
kaištinga, tačiau jei liuksemburgie-
čiai norėtų romus pasiimti, jis nema-
to tame problemos”, – sakė senato-
rius Bruno Sido, atstovaujantis N.
Sarkozy valdančiajai Sąjungai už
liaudies judėjimą (UMP).

Pasaulio naujienos

JAV

Prancùzijos ministras užsipuolè romû
iškeldinimâ sukritikavusiâ ES komisarê

Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) –
Meksika trumpam užmiršo šalyje
vykstantį karą su narkotikų kontra-
bandos karteliais, džiaugsmingai
švęsdama nepriklausomybės 200-ųjų
metinių sukaktį šalyje, kurios di-
dingą istoriją, mįslingą kultūrą ir
ištvermę įkūnija tradicinis laisvės
šūkis: „Viva Mexico!” 

Sostinėje Mexico šimtai tūk-
stančių žmonių užmiršo baimę ir
užplūdo gatves, pūsdami trimitus ir
šokdami prie gyvates vaizduojančių
pakylų, „žygiuojančių kaktusų” ir
keturių metrų aukščio karius vaiz-
duojančių lėlių, o vakare klausėsi
koncertų po atviru dangumi. 

Meksikos prezidentas Felipe
Calderon vakare skambino originaliu
nepriklausomybės varpu balkone
Sokalio aikštėje ir savo kalboje atkar-
tojo šalies tėvo Miguel Hidalgo 1810
m. paskelbtą raginimą imtis ginklų,
vadinamą „El Grito”: „Tegyvuoja ne-
priklausomybė. Tegyvuoja 200-osios
metinės. Tegyvuoja Meksika!” Tūks-
tančiai balsų atkartojo šį šūkį. Žmo-
nių užtvindytoje pagrindinėje sosti-
nės alėjoje miesto simboliu tapusią
„Nepriklausomybės angelo” skulptū-

rą apgaubė ugnies salvės. 
Šios iškilmės žymi 1810 m. prasi-

dėjusį kunigo maištininko M. Hidalgo
vadovaujamą sukilimą, kuris baigėsi
ispanų valdžios nuvertimu 1821 m.
Tuo pačiu švenčiamas 1910–1917
metų revoliucijos šimtmetis, prisime-
nant didvyrius, tokius kaip Emiliano
Zapata ir Pancho Villa, kurie nuvertė
Porfirio Diaz diktatūrą. 

Miestuose, kuriuose labiausiai
siautėja narkotikų karteliai, iškilmės
vyko kukliau. Smurto sostine tapu-
siame šiauriniame pasienio mieste
Siudad Chuareso pirmąkart buvo at-
šauktas iškilmingas nepriklausomy-
bės minėjimas. Tačiau žmonės savo
patriotizmą reiškė keldami ant namų
stogų nacionalines vėliavas ir rengda-
mi bendras šeimos vakarienes. Ta-
čiau Mexico dvejus metus rengta
šventė, kainavusi 40 mln. JAV dole-
rių, pritraukė žmonių iš visos šalies.
Iškilmėse dalyvavo kelių kaimyninių
šalių vadovai ir JAV darbo reikalų
sekretorė Hilda Solis. Tradiciniame
Meksikos kariuomenės ir policijos
eisenoje sostinės centre taip pat daly-
vavo 17 šalių, tarp jų Kinijos, Rusijos
ir Jungtinių Valstijų kariai.

Meksikoje vyko didžiulė šventė.                                           Reuters nuotr.
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Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” vyrų futbolo vie-
nuolikė pirmosiose žaidynėse „Met-
ropolitan” lygos I divizijos 2010–2011
metų pirmenybėse teko praryti kar-
čią piliulę. Mūsiškiai savoje aikštėje
prie Pasaulio lietuvių centro, Lemont
turėjo nusileisti silpnai ukrainiečių
„Wings” vienuolikei 1:2.

Tai nebuvo varžovų nuopelnas,
kad jiems atiteko 3 taškai, bet labiau
didelis lietuvių apsileidimas, jog ne-
buvo sudaryta pilna ir kiek pajėgesnė
mūsiškių komanda. Kadangi tą sek-
madienį, rugsėjo 12 d., vyko Pasaulio
vyrų krepšinio pirmenybių baigiamo-
sios rungtynės dėl bronzos (jose run-
gėsi ir Lietuva), dalis futbolininkų,
atrodo, didesnį dėmesį skyrė krepši-
niui, o ne futbolui.

Todėl 3 val. p. p., kai turėjo prasi-
dėti rungtynės, „Lituanica” turėjo tik
būrelį žaidėjų. Vėliau jų reikėjo ieško-
ti tarp žiūrovų. Buvo surinkta dešimt
futbolo mėgėjų, kurių tik dalelė nor-
maliai žaidžia „Lituanicos” koman-
doje. „Lituanicos” vartus laikė buvęs
komandos puolėjas Laimonas Bytau-
tas, kuris praleido tik 2 įvarčius, bet
jų pakako varžovų pergalei.

Nepaisant žaidėjų trūkumo, lie-
tuviai pradžioje įstengė net pirmauti
1:0, tik paskutinėmis kėlinio minu-
tėmis varžovai rezultatą išlygino. Po
pertraukos jie lietuvius „pavaišino”
vienu įvarčiu ir pelnė pergalę 2:1.

Kadangi tai buvo antrosios
„Wings” rungtynės naujai prasidėju-
siose pirmenybėse (pirmąsias buvo
irgi laimėję „Serbska” 3:2) jie lentelė-
je atsistojo I vietoje su 6 taškais.

Žaidė ne vien tik lietuviai

Kitose praėjusio sekmadienio rung-
tynėse „Highlanders” įveikė „Lions”
(2:1), o „Morava” nugalėjo „Kickers”.
I divizijos lentelėje „Wings” turi 6
taškus, „Lions” – 3, „Highlanders” ir
„Morava” po 3 taškus. „Sausi” dar yra
„Lituanica”, „Serbska” ir „Kickers”.
„Serbska” ir „Lituanica” yra sužai-
dusios tik vienerias rungtynes; kitos
komandos – po dvejas.

Rugsėjo 19 d. „Lituanica” išvyko-
je kovos su „Lions”, „Wings” su „Mo-
rava”, o „Serbska” su „Kickers”. Ka-
dangi I divizijoje žaidžia neporinis
komandų skaičius, tai „Highlanders”
turės laisvą dieną.

„Major” divizijoje po 6 taškus
turi „United Serbs” ir „Schwaben”
vienuolikės.

Reikia manyti, kad „Lituanicos”
vyrai nuo kito sekmadienio pradės
rimčiau žiūrėti į šias tarptautinio
pobūdžio varžybas, į rungtynes susi-
rinks bent po 15 žaidėjų ir jų ne-
reikės ieškoti tarp žiūrovų. 60 metų
sukaktį švenčiančiam klubui toks
lengvabūdiškumas tikrai garbės ne-
daro.

Reikia pasakyti, kad praėjusį šeš-
tadienį Čikagos lietuvių lygos baigia-
mosiose varžybose tikrai netrūko nei
žaidėjų, nei žiūrovų. Jų netrūko ir ly-
gos užbaigtuvėse „Kunigaikščių užei-
goje”. Netrūko žaidėjų ir veteranų ly-
gos pirmenybėse, kai lietuviai laimėjo
4:1. Tai kodėl nekreipiamas dėmesys
į „Metropolitan” lygos pirmenybes?
Kas galėtų atsakyti į šį klausimą.

Lietuvos A klasės futbolo 
pirmenybėse

Lietuvos futbolo A lygoje sen-
sancingą pralaimėjimą savo aikštėje
Marijampolėje patyrė vietos „Sūdu-
vos” komanda, kuri pirmavo šioje gru-
pėje. Suvalkijos klubas, stovėjęs pir-
moje vietoje, netikėtai sekmadienį nu-
sileido Pakruojo „Kruojos” vienuoli-
kei 1:2 ir perleido I vietą čempionų var-
dą ginančiam Panevėžio „Ekranui”.

Tuo tarpu panevėžiečiai namuo-
se sutriuškino „Klaipėdą” net 5:0 ir
susigrąžino pirmaujančią vietą. Kitų
25-jo turo rungtynių rezultatai: Tau-
ragės „Tauras” – Gargždų „Banga”
0:2, „Šiauliai” – Kauno „Atletas” 1:1.

Dabar turnyrinė lentelė atrodo
taip: 1. „Ekranas” (48 tšk.), 2. „Sūdu-
va” (43), Vilniaus „Žalgiris” (41), 4.
„Tauras” (35), 5. „Banga” (30), 6. „Šiau-
liai” (29). Paskutinėje dešimtoje vie-
toje stovi Kauno „Atletas” su 1 tašku.

„Lituanicos” futbolininkams pirmenybių
pradžia liūdna

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau seniai Vilniaus oro uoste bu-
vo susirinkę tiek daug žmonių, kiek
jų prigužėjo pirmadienio, rugsėjo 13
d., vakarą. Jie atėjo pasveikinti Pa-
saulio krepšinio pirmenybėse Turki-
joje bronzos medalius iškovojusius
Lietuvos vyrus. Ne vienas tūkstantis
lietuvių čia norėjo pamatyti tuos
nuostabius krepšininkus bei jų vyr.
trenerį Kęstutį Kemzūrą, kurie į
namus parvežė nesvajotus medalius –
pirmus per visą Lietuvos krepšinio
istoriją laimėtus Pasaulio krepšinio
pirmenybėse.

Mūsų bičiulis telefonu iš Vilniaus
stengėsi perduoti tuos jausmus, kurie
užvaldė tūkstantinę minią, kai lėktu-
vu nusileido iš Turkijos grįžę „bron-
ziniai” krepšininkai.

Prie lėktuvo buvo išvyniotas rau-
donas kilimas, juo pirmasis žingsnia-
vo vyr. treneris K. Kemzūra, suge-
bėjęs suburti tokią pajėgią komandą,
kuri pralaimėjo tik vieną susitikimą
naujiems pirmenybių čempionams
amerikiečiams.

Iš lėktuvo išlipusius žaidėjus pa-
sitiko Lietuvos premjeras Andrius
Kubilius, LR Seimo jaunimo ir sporto
reikalų komiteto pirmininkas Žilvi-
nas Šilgalis, ministrai, kiti visuome-
nės veikėjai.

Geru žodžiu krepšininkus ir tre-
nerius įvertino iš lėktuvo išlipęs,
anksčiau garsiu treneriu buvęs Vla-
das Garastas, kuris sakė netikėjęs,
kad per pusantro mėnesio vyr. trene-
riui pavyks suburti ir „sucemen-
tuoti” tokią gerą komandą, suge-
bėjusią paklupdyti galingus varžovus.

Iš lėktuvo išlipę krepšininkai
susėdo į autobusą be stogo ir važiavo
per Vilnių iki pat Rotušės aikštės,
kur susirinkusi minia žmonių sveiki-
no krepšinio didvyrius. Laukiantieji
tiesė krepšininkams rankas, norėda-
mi pasveikinti su netikėta pergale.
Kauno choras čia krepšininkams su-
dainavo dainą „We Are the Cham-
pions”.

Vyr. treneris K. Kemzūra iš auto-
buso kalbėjo su žurnalistais ir labai

jaudinosi. Susiėmęs galvą jis šypso-
josi, o vienu metu braukė džiaugsmo
ašarą, miniai pradėjus skanduoti:
„Ačiū, ačiū.” Rotušės aikštėje žmonių
buvo susirinkę ne tik iš Vilniaus, bet
ir iš kitų miestų, po darbo patrau-
kusių į sostinę. Čia galima buvo pa-
matyti gerbėjų iš Kauno, Panevėžio,
Prienų, Plungės, Kaišiadorių, Šakių
bei kitų miestų. Minia garsiai dėkojo
naudingiausiam rinktinės žaidėjui
Linui Kleizai ir kitiems jo komandos
krepšininkams, vyr. treneriui ir jo
padėjėjams.

Čia netrūko ir garsių muzikos
atlikėjų. „Skamp” grupė, padedant ir
susirinkusiems atliko „Mūsų dienos
kaip šventė”. Scenoje pasirodė ir
žinoma merginų grupė „Yva”. Čia
nuskambėjo ir garsioji daina „Trys
milijonai”. Šventė tęsėsi ir po vidur-
nakčio.

Antradienį, rugsėjo 19 d., krepši-
ninkai lankėsi valstybinėse įstaigose,
buvo nuvykę į Prezidentūrą (visur jie
buvo pagerbti ir apdovanoti), o vėliau
važiavo į Kauno rotušę.

Sunku nupasakoti visus įspū-
džius, kuriais pasidalijo kolega iš Vil-
niaus, ir ką teko pamatyti trumpose
video žinutėse internete.

Keturioliktąsias šių metų „For-
mulė 1” lenktynes Italijoje laimėjo
„Ferrari”  komandos lenktynininkas
Fernando Alonso.

Pradėjęs lenktynes iš pirmosios
vietos, F. Alonso pirmavo visą lenkty-
nių laiką ir, pravažiavęs greičiausią
lenktynių ratą per 1 min. 24,139 sek.,
baigiamąją liniją kirto pirmas. Antrą-
ją vietą lenktynėse užėmė britas Jen-

son Button, o trečiąją – brazilas Feli-
pe Massa. Pastarasis pirmajame rate
susidūrė su Lewis Hamilton, kuris bu-
vo priverstas baigti savo lenktynes.
Ketvirtą vietą Italijoje, „Monza” ke-
lyje, užėmė Sebastian Vettel. Penktas
atvažiavo kitas vokietis Nico Rosberg,
šeštas – Mark Webber, septintas – Ni-
co Hulkenberg, aštuntas – Robertas
Kubica, devintas – Michael Schuma-
cher, dešimtas – Rubens Barrichello.

Likus penkiems etapams iki čem-
pionato pabaigos, bendroje lenktyni-
ninkų įskaitoje pirmąją vietą susigrą-
žino M. Webber – 187 taškai. Į ant-
rąją vietą nukrito L. Hamilton (182
tšk.), o į trečiąją pakilo F. Alonso (166
tšk.). Ketvirtąją vietą šiuo metu uži-
ma J. Button (165 tšk.), penktąją S.
Vettel (163 tšk.). 15-asis etapas vyks
Singapūre rugsėjo 25–26 dienomis.

Italijos didžiojo apdovanojimo lenktynes 
laimėjo F. Alonso

Lietuva „bronzinius” krepšininkus
sutiko kaip didvyrius

Didžioji Kauno miesto mero taurė –
krepšininko Manto Kalniečio ran-
kose. 

,,Bronziniai čempionai” pagerbti Kauno rotušėje. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotraukos

Elena ir Will Barnet, gyvenantys New York, NY, atsiuntė 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Irena Alantas, gyvenanti  Bedford, MI, užsiprenumeravo „Draugą”
metams ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū už paramą.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus 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,,
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Dr. Nora Sugintaitė, gyvenanti
West Bloomfield, Michigan, visą savo
gyvenimą mėgo šokti. Nuo jaunystės
dienų ji šoko baletą, vėliau tapo Ar-
timųjų rytų ,,Raqs Sharki” profesio-
nalia šokėja ir choreografe, pastaruo-
ju metu susidomėjo pramoginiais šo-
kiais (Ballroom dancing), Lotynų
šokių (,,International Latin”) stiliu-
mi.

Dr. Nora šoka su profesionalu
Andrzej Przybyl, Lenkijos ir Europos
pramoginių šokių čempionu. Ji su
partneriu keliauja po visą Ameriką,
dalyvaudami pramoginių šokių var-
žybose. Neseniai JAV  pramoginių šo-
kių varžybose ,,Crystal Ball”, įvyku-
siose Čikagoje, dr. Nora  laimėjo pir-
mąją vietą paso doble, jive, samba,
cha cha ir rumba šokiuose. Ji taip pat
laimėjo  aukso medalį  rungtyje ,,Clo-
sed Bronze Latin Championship”.
Varžybose dalyvavo daugiau nei 325
šokėjų iš visos Amerikos. Varžybų
programos vedėjas buvo John DePal-
ma, gerai žinomas iš PBS televizijos
programos ,,America’s Ballroom Cha-
llenge”. Po varžybų meninę progra-
mą atliko rusų pora, dabar gyvenanti
Amerikoje, Mikhail Zharinov ir Ga-
lina Detkina.

Dr. Nora Sugintaitė taip pat tre-

niruojasi su Pierre Allaire, žinomu
teisėju iš TV programos Kanadoje
,,So You Think You Can Dance”.

Dr. Norai linkime sėkmės atei-
nančiose pamoginių šokių varžybose
Cleveland, Ohio ir Las Vegas, Neva-
da!

,,Draugo” info

Dr. Nora Sugintaitė – pramoginių
šokių čempionė

Biskajos įlankos link

2008-10-16
Nuo Southamptono nuplaukėme

jau 235 jūrmyles. Šiandien – išties
buriuotojiška diena. Galų gale pra-
dėjo pūsti pavėjiniai vėjai. Išsikėlėme
genakerį (pavėjinę burę) ir pradėjome
plaukti vidutiniu 10–11 mazgų grei-
čiu. Esame netoli Biskajos įlankos.
Kapitono Sauliaus Pajarsko sumany-
tas plaukimo planas – laikytis kuo
aukščiau Anglijos krantų ir nelįsti į
Biskają – pasiteisino.

Mėgavomės tikrai nuostabiu bu-
riavimu, kurį buriuotojai pavadintų
„šampaniniu”: šviečia saulė, bangos
nelabai didelės ir skriejanti jachta. Iš
viso esame nuplaukę jau 1,304 jūr-
myles (18.10 val. Lietuvos laiku). Iki
ribos su Atlanto vandenynu – 70
jūrmylių. 

Šiandien į TV3 perduota pirmoji
transliacija iš jachtos. Po ilgų ban-
dymų viskas baigėsi sėkmingai. Tikė-
kimės, kad toliau bus lengviau.

Kava ant denio delfinų 
apsuptyje 

2008-10-13 
Prabudome Southamptone. Jau-

kus miestelis, niekur neskubantys
žmonės ir daugybė (kaip man pasi-
rodė) jachtų. Kiek vėliau Raimis man
paaiškino, kad tai labai maža marina
(marina – tai prieplauka, kurioje bu-
riuojasi jachtos). Pasak jo, būna mari-
nų su 3,000 jachtų. Kaip ir visada, pa-
tinginiauti kapitonas neleido. Vieni
tvarkė įrangą, kiti perrinko produk-
tus, treti plovė jachtą. Tik vakare bu-
vome „išleisti’’ į miestą. Labai viskas
tvarkinga, gražu ir kultūringa.

2008-10-14
Kaip visada, jachtoje darbų ne-

trūksta. Kiekvienas kažką daro. Tie-
sa, kapitonas Saulius leido visiems iš-
simiegoti kone iki vidurdienio. Su ne-
kantrumu visi laukė atvykstančių
techninių darbuotojų, kurie turėjo
įdiegti kamerų valdymą. Ant kranto
jau pradėjo nusibosti – niekada negal-
vojau, kad taip jausiuos po to, kai ma-
ne užsupo Šiaurės jūroje. Anglų tech-
niniai darbuotojai atvyko prieš patį
vidurnaktį. Mūsų planas išplaukti 2
valandą nakties žlugo. Teko laukti
kito ryto, kad su potvynio banga pa-
liktume uostą. Mane nustebino dar
vienas dalykas – potvyniai ir atoslū-
giai. Vanduo „vaikšto” aukštyn ir že-
myn apie 4–5 metrus. 

2008-10-15
Šiek tiek po vidurdienio su potvy-

niu palikome Southamptoną. Kol
plaukėme kanalu iki jūros, visi įgulos
nariai stovėjo rimtais veidais. Aš net
pagalvojau, kad kažkas negerai, tik
niekas man nesako. Pasirodo, klydau.
Su pirmosiomis jūros bangomis vyrų
veiduose atsirado šypsenos. Links-
miau pasidarė ir man. Bangavimas
buvo nemažas, bet manęs jau nebe-
pykino (gal vis dėlto jau persirgau
jūros liga). Netrukus nuotaiką su-
gadino žinia, kad gali tekti grįžti į
Southamptoną. Pasirodo, kad nebe-
veikia mūsų navigaciniai prietaisai.
Kapitonas Saulius ir Linkus pasitarę
nusprendė negrįžti, o plaukti „primi-
tyviuoju” būdu. Naudotis jūrlapiais,

skriestuvais, liniuotėmis ir pieštu-
kais. Guodė tai, kad veikė rankinis
GPS prietaisas. Po keturių valandų
darbo Saulius, Linkus, Raimis ir
Vilius „prikėlė iš numirusių” mūsų
navigacinius prietaisus. Valio, valio,
valio. Pirmyn…

2008-10-16 
Visą dieną plaukimas buvo kaip

pasaka. Palankus vėjas, ilgos bangos
(ant trumpų labai purto) ir gera nuo-
taika, ne tik mano, bet ir visos įgulos.
Net nežinau, kaip viską perteikti.
Kaip pasakė vienas iš įgulos narių,
vertėjo atkentėti Šiaurės jūros ban-
gas, visus nepatogumus, kad galėtum
va taip pabūriuoti. Žodžiu – FAN-
TASTIKA. 

2008-10-17
Dar tik ankstus rytas, bet aš jau

patyriau nerealų jausmą. Plaukiant
per Biskąją (Biskajos įlanką) mūsų
jachtą apsupo delfinai. Geriu kavą,
pučia švelnus vėjelis, o aplinkui nar-
do delfinai… 

Užrašė ,,TV3 žinių’’ žurnalistas
Svajūnas Juška, 

plaukiantis jachta ,,Ambersail”

Greičiau į krantą...

2008-10-17
Rytas man prasidėjo kaip visada

– 8 valandą. Miegai išlakstė per kelias
akimirkas. Plaukiant su genakeriu
(čia tokia didelė burė laivo priekyje)
atsileido vienas iš lynų. Laivas pasvi-
ro kokį 50–60 laipsnių. Burės beveik
gulėjo vandenyje. Štai tada aš supra-
tau, kad plaukiu su profesionalais.

Kapitonas Saulius per kelias aki-
mirkas perėmė vairą, Linkus (bocma-
nas Linas Ivanauskas) puolė prie
plazdančios burės, visi kiti tuo metu
budėję užsiėmė reikiamas vietas.
Viskas be panikos, ramiai, šaltakrau-
jiškai ir apgalvotai. Mano galvoje
sukosi viena mintis, ar man geriau
atsisegti diržus, kad skęstanti jachta
nenutemptų manęs su savimi, ar vis
dėl to likti prisisegus. Viskas buvo
atstatyta į savo vietas per 2–3 minu-
tes. Kelionė tęsiasi. :)

2008-10-18
Ryte pakilo vėjas. Dėl to daugelis

apsidžiaugė. Aš mąsčiau, ar tai tik
nebus dar vienas išbandymas mano
skrandžiui. Pasirodė, kad ne. Plaukti
pavėjui ir paskui bangas pasirodė
linksma. Greitis žvėriškas. Prasidėjo
varžybos kas pasieks didžiausią grei-
tį, kuri jachta nuplauks daugiausiai
ir pan. Tą padarė Gintas Kalaušis.
Pučiant 35 mazgų vėjui jis „išvynio-
jo” 28 jūrmyles per valandą. Daugelis
iš įgulos tokiu greičiu nėra plaukę per
visą savo gyvenimą. Buvo tikrai
linksma, kai jachta šokinėja per ban-
gas kaip kateris. Į vakarą vėjas apri-
mo. Bet nuplauktas atstumas džiugi-
no visus įgulos narius. Bus daugiau.

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 4

Dr. Nora Sugintaitė.

Dr. Nora šoka su Andrzej Przybyl.
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Jeigu tektų važiuoti pro Mar qu e -
tte Park apylinkę, jūsų žvilgsnį pa -
trauktų tolumoje kylantys du baž ny -
čios bokštai, kurie remiasi į debesis
danguje. Tai Švč. Mergelės Marijos
Gi mimo parapijos gražieji Dievo na -
mai. Iš parapijos išsikėlus kun. An ta -
nui Markui, parapijos tvarkymui bu -
vo paskirtas naujas energingas valdy-
tojas, turintis daug gerų norų pa da -
ryti parapiją vėl lietuviška.

Naująjį parapijos administrato -
rių kun. Jaunių Kelpšą parapijie -
čiams oficialiai pristatė Čikagos arki-
vyskupijos vyskupas Gustavo Gar cia-
Siller. Į iškilmes atvyko pre latas Edis
Putrimas iš To ronto, buvęs Švč. Mer-
gelės Marijos Gi mimo baž nyčios kle-
bonas prelatas Jo nas Ku zinskas, dia-
konas Vytas Paš kaus kas. Naująjį ad-
ministratorių pa gerbti atvyko ir dau-
giau ku nigų. 

Šv. Mišias koncelebravo vysku-
pas G. Garcia-Siller, prelatas E. Put -
rimas, prelatas J. Kuzinskas ir dia ko -
nas Vytas  Paškauskas. Pamaldų me  -
tu gražiai giedojo parapijos cho ras,
va dovaujamas muzikės Jūratės Luk -
mi nienės.

Vyskupas G. Garcia-Siller, per -
duo damas parapijos valdymą kun. J.
Kelpšui, pabrėžė, kad jo svarbiausias
darbas grąžinti parapijon vienybę,
mei lę Dievui ir Bažnyčiai.

Kun. J. Kelpšas, perėmęs parapi-
jos tvarkymą, suruošė atlaidus Šilu-
vos Švč. Mergelės Marijos garbei. Vi -
są savaitę, kiekvieną rytą, 10 val. r. ta
in tensija vyko pamaldos su turi nin -
gais kunigo Jauniaus pamokymais
apie Marijos meilę žmonijai.

Šiluvos Marijai skirtos maldos
bu  vo užbaigtos rugsėjo 12 d. iškil -
min  ga Šiluvos atlaidų procesija, ku -
rio je dalyvavo įvairios organizacijos
su savo vėliavomis, buvo nešama Švč.
Mergelės  Marijos statula, o choras
gie dojo Marijos garbei skirtas gies -
mes. Parapijiečiai dėkoja Generolo T.
Daukanto jūrų šaulių kuopai, ALRK
moterų draugijai, vadovaujamai An -
gelės Lesčinskienės, tunto ,,Litua -
nica” skautui vyčiui Aleksūnui ir jau -
nesniam skautui Rašimui, gra žiomis
uniformomis apsirengusioms jūrų
skautėms ir jų vadovei Laurai La -
pins kienei.

Kunigas J. Kelpšas dėkingas vi -
siems prisidėjusiems prie atlaidų ve-
dimo ir už suaukotas aukas. Dėko ja ir
moterims, vaišinusioms gausiai su -
sirinkusius parapijiečius. 

Visi dirbame tam, kad išlaikytu -
me šią gražią parapiją ir taip pat Die -
vo garbei ir savęs atsidavimo Dievo
globai.

Antanas Paužuolis

Naujasis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jau-
nius Kelpšas.

Į pagerbimo pietus susirinko daug parapijiečių.                                                                                                                    Jono Kuprio nuotraukos

Šiluvos atlaidų procesijoje ALRK Moterų sąjunga.           Joe Kulys nuoraukaVyskupas G. Garsia-Siller laimina parapijiečius.

Parapijiečių apsuptyje.

Šiluvos atlaidai ir parapijos administratoriaus pristatymas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje



Atkelta iš 3 psl.
Tuo tarpu Lenkijoje 1370 m.

mirė bevaikis Lenkijos valdovas Kazi-
mieras Didysis. Jo sostą perėmė jo
svainis, Vengrijos karalius Liudvikas
d’Anjou, miręs 1382 m., taip pat ne-
palikęs sūnų. Karaliene tapo jo duktė
dešimtmetė Jadvyga. Prasidėjo net-
varka ir Lenkijoje. Supratę sunkią
padėtį, abiejų valstybių valdovai ieš-
kojo išeities. Šiandien yra sunku pa-
sakyti, kas pirmieji – lenkai ar lietu-
viai – pradėjo megzti taikesnius san-
tykius. Pagaliau lenkų ponai nutarė
Jogailai pasiūlyti vesti Jadvygą ir už-
imti Lenkijos sostą.

Iš Jogailos vedybų lenkai, kaip ir
lietuviai iš lenkų, tikėjosi pagalbos
prieš kryžiuočius. Lenkams daug svė-
rė ir motyvas, kad tokiu atveju atei-
tyje nereikės patirti lietuvių puolimų.
Krėvos sutartis buvo pasirašyta 1385
m. rugpjūčio 14 d., pagal kurią Jogai-
la pažadėjo vesti Jadvygą ir apsi-

krikštyti kartu su visa Lietuva, pri-
jungiant DLK prie Lenkijos kara-
lystės.

Tuo laiku Lietuvoje dar nebuvo
susidaręs bajorų luomas, nebuvo jo-
kio seimo, nei tikros tautos sampra-
tos. Nebuvo nei valstybės sąvokos,
nes net ir Krėvos akte buvo minima
Lenkijos karalystė ir Lietuvos bei
Rusijos žemės! Istoriko Gudavičiaus
nuomone, Jogaila ir buvo tikrasis
Lietuvos valstybingumo įkūnytojas.
Kad Krėvos aktas buvo naudingas
žingsnis, patvirtina ir abiejų valsty-
bių bendra pergalė prieš kryžiuočius
1410 m. Žalgirio mūšyje.

Aleksas Vitkus – iš profesijos in-
žinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų, IX
PLB seimo, LF, PLC bei ALIAS narys.
Lietuviškoje išeivijos spaudoje ben-
dradarbiauja jau ketvirtį šimto metų.
2007 m. gavo JAV LB Kultūros tarybos
spaudos darbuotojo premiją.
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Margumynai

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Gruzijoje nuo naujų mokslo metų
pradžios į mokyklas įvedamas naujas
dalykas – tautiniai šokiai. Tokį
sprendimą priėmė Gruzijos preziden-
tas, kartu su Švietimo ministru. Jie
nusprendė, kad daugelis tėvų neturi
lėšų papildomai mokyti savo vaikus
šokti, todėl mokykla turėtų pagelbėti.

Pasak Gruzijos Švietimo mi-
nistro, kiekvienas gruzinas privalo
mokėti šokti bent tiek, kad galėtų
šokti savo vestuvėse. Gruzinų vestu-
vių tradicija reikalauja, kad jaunikis
ir jaunoji per vestuves sušoktų šokį,

vadinamą lezginką. Tai labai sudėtin-
gas šokis ir jam reikalingi geri įgū-
džiai bei praktika.

Pasiūlymas mokyti mokyklose
vaikus šokti Gruzijoje sutiktas pa-
lankiai. Tautiniai šokiai Gruzijoje,
kurių tradicija buvo kiek apmirusi
sovietmečiu, šiuo metu išgyvena atgi-
mimą. Teigiama, kad jauni žmonės
aktyviai mokosi šokti ir praktiškai
kiekvienas jaunasis bei jaunoji, likus
nemažai laiko iki vestuvių, pradeda
lankyti specialias pamokas.

Bernardinai.lt

Gruzijos mokyklose naujas dalykas – tautiniai šokiai

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

A † A
VLADAS ZINKEVIČIUS

Mirė 2010 m. rugsėjo 14 d., sulaukęs 94 metų.
Gyveno Lemont, IL.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito valsčiuje, Vaikšlo-

kio kaime. Amerikoje gyveno nuo 1949 metų.
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga, dukros Irena ir Joana su šeimo-

mis, brolis Vincas su šeima, krikšto dukra Vida Zinkutė bei kiti gi-
minės Lietuvoje.

Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 16 d. Palos Gaidas lai-
dojimo namuose.

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 17 d. Šv. Mišios už a. a.
Vladą bus aukojamos  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
Marquette Park 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

A † A
ALFREDAS ŽADEIKA

Mirė 2010 m. liepos 21 d. 5:44 val. ryto, sulaukęs 66 metų.
Iš Europos į JAV atvyko 1965 m.
Iki 1980 m. gyveno Brighton Park, IL, vėliau persikėlė ir gy-

veno  Bay Harbor Island, FL.
Nuliūdę liko: mama, brolis Lionginas su šeima ir kiti gimi-

nės.
Velionis buvo palaidotas Floridoje.

Nuliūdę artimieji

Kaip reikėtų vertinti Lenkijos karalių Jogailą?

Sesutei

A † A
GIEDREI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame DANUTĘ JANUTIENĘ.
Jeigu tie žodžiai palengvins tavo skausmą, Danute,

priimk juos iš mūsų.
Dalė ir Petras,

Genutė ir Vytas  Valenskai

Artimam  šeimos bičiuliui

A † A
KOSTUI NORVILAI

mirus, gilią užuojautą reiškiu žmonai, sūnui ALGIUI,
marčiai DANAI, dukrai DANAI su vyru PETER CHO-
TIN ir visiems anūkams.

A. a. Kostas reikšmingai prisidėjo prie Tautos
fondo, „Kultūros židinio” ir Ateitininkų veiklos.

Su liūdesiu
Jonas Vainius

Po daugiau kaip dešimtmetį tru-
kusių tyrimų, mokslininkai baigė
sudarinėti trimatį (3D) peršalimą
sukeliančio viruso ,,žemėlapį”. Mo-
delis sudarytas atominiu masteliu ir
tai kol kas yra didžiausias taip deta-
liai ištirtas virusas. Naujasis struk-
tūros žemėlapis galėtų padėti moks-
lininkams kurti naujus genetinius
virusus gydančius būdus, taip pat
vaistus nuo vėžio ir kitų gyvybei pa-
vojingų ligų.

Adenovirusas – ne pirmas viru-
sas, kurio struktūra buvo taip smulk-
meniškai ištirta, naudojant Rentgeno
spindulių kristalografijos būdą. To-
kiais tyrimais mokslininkai užsiima
jau ne pirmus metus, tačiau kol kas
tai yra stambiausias ištirtas pavyzdys
– jo RNR sudaro apie 1 milijonas ami-
no rūgščių fragmentų, o tai reiškia,
jog jis yra dvigubai didesnis už bet
kurį kitą taip tirtą virusą.

Technologijos.lt

Sudarytas trimatis peršalimą 
sukeliančio viruso „žemėlapis“

Planus apmokestinti raganas sužlugdė 
prakeiksmų baimė

Rumunijos politikai pasiūlė ap-
mokestinti raganas ir būrėjas, tačiau
senatoriai balsavime tam nepritarė.
Įstatymo projekto rengėjai teigė, kad
siūlymas balsavimo metu paramos
nesulaukė todėl, kad įstatymų leidė-
jai bijojo būti prakeikti, jei jam pri-
tars, praneša Telegraph.co.uk. 

Valdančiosios Demokratinės libe-
ralų partijos nariai Alin Popoviciu ir
Cristis Dugulescu siūlė įpareigoti

raganas ir būrėjas klientams išrašyti
kvitus bei numatyti jų atsakomybę už
netikslias pranašystes.

Gerai Rumunijoje žinoma ragana
Maria Campina teigė, kad bus sudė-
tinga apmokestinti tūkstančius šalies
raganų ir būrėjų, iš dalies dėl to, kad
jų gaunamos pajamos nepastovios.
Kol kas neaišku, ar įstatymo projek-
tas bus teikiamas dar kartą.

Lrt.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��Interfaith Refugee and Immig -
rant Ministries (IRIM) ir Balzeko lie -
tuvių kultūros muziejus rugsėjo 18 d.
10 val. r. muziejaus patalpose, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, ren-
gia seminarą-pokalbį ,,JAV pilietybė.
Galimybės ir reikalavimai”. Semina -
rą ves IRIM organizacijos Viešųjų ry -
šių vadovas, Ilinojaus valstijos akre -
di tuotas visuomeninės paramos teiki-
mo specialistas Olegas Malskis bei
USCIS (United States Citizenship &
Immigration Service) atstovai. Įėji-
mas – nemokamas. Tel. pasiteiravi -
mui 773-582-6500.

��Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia įsijungti į choro gretas
(mu zikinis išsilavinimas nebūtinas).
Naujų veik los metų pradžia – rugsėjo
21 d. Choro vadovas – muzikas Da -
rius Po li kaitis. Repeticijos vyks kiek -
vieną antradienį 7:45 val. v. Pasaulio
lietuvių centro (Lemont) žemutinio
aukšto salėje, prie Lietuvių dailės
mu ziejaus. Laukiame visų, o ypač vy -
riškų balsų! Jei susidomėjote, rašy -
kite į info@dainava.us.

�Seselės kazimierietės spalio 3
d. kviečia visus į kasmetinį lėšų telki-
mo pokylį, kuris vyks ,,Mama Luigi’s
Restaurant”, 7500 S. Harlem Ave.,
Bridgeview, IL. Įėjimas nuo 12 val. p.
p. Pietūs – 1:30 val. p. p. Vietas į po -
kylį užsisakyti ir loterijos bilietus nu -
si pirkti iki rugsėjo 27 d. galite seselių
kazimieriečių Motiniškajame name,
2601 W. Marquette Rd., Chi cago, IL,
ar ba pas seselę Genevieve tel. 773-
776-1324. 

�Jungtinė paroda ,,Lithpex–Pol -
pex 2010” vyks  2010 m. spalio mėn.
15–17 dienomis Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629) Čikagoje, JAV.
Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į Chester Scha fer tel. 773-545-
7007; Vio letą Rut kauskienę, el. pašto
adre su aviv 2008 @att.net arba tel.
847-244-4943 ir į Jo ną Variakojį el.
pašto adresu variakojis@sbcglobal.
net arba tel. 773-585 -8649.

�Spalio 3 d. 4 val. p. p. Estų na -
muose (4 Cross Str. & Veterans Hwy.,
Jackson, NJ 08527) vyks legendinės
grupės iš Lietuvos ,,Vairas” koncer-
tas. Bilieto kaina – 25 dol. Bilietus ga -
lite užsisakyti tel. 732-939-5334 (Jū -
ra tė), arba tel. 732-552-9818 (Dai nius)
arba el. paštu lietuviskabendrija@
yahoo.com.

�Spalio 8–10 dienomis vėl rink -
si mės puikaus rudens glėbyje pa -
remti Neringos stovyklą kasmeti -
nėmis eitynėmis. Kviečiame visus į
smagų susibūrimą. Pasimatysite su
draugais, skaniai pavalgysite, pasi -
džiaugsite ,,Small Farm Animals”
mu zika bei šokiais. Nepilnamečiai į
stovyklą priimami tik su tėvais.  Už -
siregistruoti iki rugsėjo 30 d. galite
stovyklos tinklalapyje www.neringa.
org. Šių metų eitynių organizatorė
yra Vi da Strazdienė. Norinčius jai
talkinin kauti prašome pranešti el.
paštu aidaszk@yahoo.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Organizacinis komitetas: dr. Audrius Plioplys, Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus žurnalo ,,The Lithuanian Museum Review” redaktorė ir Geneologijos
skyriaus vedėja Karilė Vaitkutė, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorė
Rita Janz, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley
Balzekas.

2011 metais sukaks 70 metų nuo
to laiko, kai 1941 metų birželį pra si -
dėjo Lietuvos gyventojų trėmimas į
Si birą. Balzeko lietuvių kultūos mu -
ziejus planuoja šiuos niūrius Lietuvos
istorijos įvykius paminėti paroda ir
keliais susijusiais renginiais. Orga -
nizacinis komitetas norėtų šia paroda
ne tik prisiminti žiaurius lietuvių
tautos vaikų likimus Sibiro tremtyje,
pagerbti ten kentėjusius ir žuvusius,

bet ir parodyti, kokia stipri buvo
lietuvių tautos dvasia – kankinta, bet
ne palūžusi. 

Kviečiame visus, turinčius au -
ten tiškos medžiagos apie tremtį –
laiškų, užrašytų prisiminimų, asme -
ni nių daiktų iš Sibiros tremtinių sto -
vyklų ir panašiai, prisidėti prie paro-
dos.  Daugiau informacijos teikiame
te lefonu 773-582-6500.

Karilė Vaitkutė

Planuojama paroda, 
skirta tremties į Sibirą 70-mečiui

Kviečiame į knygos 
,,Vytautas Didysis” sutiktuves

Mečys Jučas ,,Vytautas Didysis”
– Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,
2010. – 192 psl., iliustr. Knygą išleido
Amerikos lietuvių taryba.

Simono Daukanto premijos lau -
rea to, Vilniaus universiteto profeso-
riaus habilituoto daktaro, vieno žy -
miausių ir autoritetingiausių šiandie -
nos Senosios Lietuvos valstybės poli -
ti nės, socialinės ir kultūros istorijos
tyrinėtojų, kelių monografijų auto-
rius Mečislovo Jučo knyga ,,Vytautas
Didysis” pasirodė metais, kai lietu -
viai mini Žalgirio mūšio 600-ąsias
me tines. Dar dažais kvepianti knyga
(Lietuvoje pasirodė šio mėnesio pra -
džioje), šį kartą mus pasiekė neįtikė-
tinai greitai. 

,,Vytautas buvo tautinių siekių,
valstybės centralizavimo ir besibai -
giančių Viduramžių Lietuvos valdo -
vas. Jis gavo iš savo tėvo Kęstučio
sun kų, kai kuriais atžvilgiais tragiš -
ką palikimą. Iš jo buvo atimta net tė -
viškė Trakai, o pats išsiųstas į rusų
že mes. Lietuvos vairas buvo jo dėdės
Algirdo ir jo tiesioginių palikuonių
rankose. Palaikomas lietuvių, ypač
žemaičių bajorų, ir su svetimos jėgos
parama jis paėmė valdžią Lietuvoje ir
keturiasdešimt metų jai vadovavo.
Per tą laiką jis modernizavo valstybę,
apgynė ją nuo kaimynų pretenzijų, o
kartu su Jogaila sukrikščionino lietu-
vių tautą ir priartino ją prie katali -
kiškos Europos”, – rašoma knygos
,,Įvade”.

Po ,,Įvado” eina ,,Šaltinių aptari-
mas” ir ,,Literatūrinė apžvalga”.  

Vieno didžiausių Europos valdo-
vų (G. Mickūnaitė) gyvenimas knygo-
je nužvelgiamas keturiuose skyriuo-
se: ,,Patrimoninės teisės, tautiniai ir
valstybiniai motyvai Vytautui kovo-
jant dėl valdžios Lietuvoje”; ,,Rytų
politika”; ,,Vidaus politika ir ūkis” ir

,,Vytautas – lietuvių katalikiškojo
dvasinio gyvenimo ugdytojas”. Auto -
rius, naudodamasis gausia archyvine
medžiaga ir įvairiausiais šaltiniais,
piešia Lietuvos valdovo politinės
veik los portretą ir didžiojo vyro isto -
rinę reikšmę.

Knygos pabaigoje įdėtos ,,Bai -
giamosios pastabos” , ,,Sant rumpos”,
nurodyti šaltiniai, literatūra, ilius-
tracijų šaltinių santrumpos ir asmen-
vardžių rodyklė.

Pastaruoju metu Lietuvoje pasi -
rodė skirtingi ir net prieštaringi Vy -
tauto valstybinės politikos ir asmens
vertinimai. Žinoma, kiekvienas is to -
rikas gali daryti savas išvadas, tačiau,
manau, visiems aišku, kad be Žalgirio
mūšio ir vėlesnės Jogailos ir Vytauto
suderintos kovos nebūtų prijungta
prie Lietuvos Žemaitija, kad Vytautui
teko didžiausias uždavinys vedant
lietuvių tautą iš pagoniškojo į krikš -
čioniškąjį pasaulį. Apie tai byloja
Šventojo Romos imperijos imperato-
riaus Zig manto 1430 m. liepos 7 d.
siųstas Vy tautui laiškas: „Vytautas
tartum Viešpaties apaštalas lietuvių
ir že maičių tautas atvedė į tikėjimą”.
Tą patį skaitome ir XVI a. pradžioje
Aleksandro Jogailaičio sekretoriaus,
žymaus lenkų humanisto Erazmo
Vitelijaus popiežiui Aleksandrui VI
rašytame laiške: „Vytautas, šventu
krik što ženklu pažymėtas, labiausiai
mokantis tvarkyti valstybę, žiauru -
mą įveikiantis pamaldumu, valdė ku -
nigaikštystę nuostabiu teisingumu ir
įžvalgumu, stengėsi ne tiek savie -
siems vadovauti, kiek jiems padėti.
Jis pirmasis jiems sukūrė įstatymus,
pastatė šventąsias bažnyčias tikė -
jimui skleisti; gindamas nuo priešų
tėvynės valdas, buvo narsus ir nenu-
galimas kovotojas. Jo garbė ir šlovė
buvo plačiai pasklidusi ir jis nusipel-
nė Didžiojo vardo” (Theiner, A. ,,Ve -
tera monumenta Poloniae et Lithua -
niae”, t. 2, 1861, Nr. 229).

Gražiai išleista, aukštos polig ra -
finės kultūros,  puikiai iliustruota
knyga susumuoja autoriaus anksty -
vesnius tyrimus. Ji skirta platesnei
visuomenei, bet kartu yra svarbi ir
istorijos mokslui.

Visus, besidominčius Lietuvos
istorija, Vytauto Didžiojo asmenybe,
kviečiame rugsėjo 18 d., šeštadienį, 4
val. p. p.  į prof.  M. Jučo knygos ,,Vy -
tautas Didysis” sutiktuves Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Nepraleiskime progos įsigyti naujau -
sią istorinę knygą.  

Laima Apanavičienė

Marvin Katilius-Boydstun, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei paaukojo dosnią 100 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Victor Lapatinskas, gyvenantis Seattle, WA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. auką laikraščio išlai-
doms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

visus kviečia į tradicinę Bendruomenės dieną,
kuri vyks kiemelyje prie misi jos, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. 

Ši diena rengiama jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu pažymėsime ir misijos
20-metį. Susirinkime visi kartu pasimelsti, pasivaišinti, pabendrauti. 

Tą dieną bus atnašaujamos tik vienos šv. Mišios. 
Laukiame tarnystės savanorių. 

Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.


