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V. Adamkus supamoje kėdėje 
nesėdės ir į dangų nežiūrės 

Prezidentui energijos netrūksta. 

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) — 
Šalies vadovas Valdas Adamkus ne
ketina dalyvauti prezidento rinki
muose, bet baigęs kadenciją žada ne
sitraukti iš aktyvaus politinio gyveni
mo. 

„Esu pilnas energijos bei svei
katos, todėl po 2009 metų nesėdėsiu 
kur nors kaime supamojoje kėdėje, 
nežiūrėsiu į dangų, svajodamas apie 
dangiškus migdolus. Ne. Galvoju, kad 
būsiu pakankamai aktyvus Lietuvos 
gyvenimo dalyvis", — interviu ,Kau
no dienai" sakė V Adamkus. 

Kartu jis pridūrė, kad „pats lai
kas pasižvalgyti aplink". „Lietuvoje 
yra daug talentingų žmonių, tik juos 
reikia surasti. Turiu pasakyti, kad 
mane nelabai optimistiškai nuteikia 
dabar horizonte sklandančios pavar
dės. Bet laiko dar yra ir tikiuosi, kad 

Eltos nuotr. 

tinkami kandidatai į prezidentus at
siras", — pabrėžė V Adamkus. 

V Adamkus ragina nesvarstyti 
pirmalaikių Seimo rinkimų idėjos, o 
likusį laiką iki eilinių rinkimų susi
telkus padirbėti. 

Prezidentas taip pat pripažįsta 
su baime laukiantis šių rinkimų, nes 
juose gali laimėti pupulistinės jėgos. 

„Neslėpsiu, kad į būsimus rinki
mus žvelgiu su tam tikra baime. Bai
minuosi, kad gali būti pernelyg daug 
radikalių pasikeitimų, kuriuos pas
katintų galima populizmo pergalė per 
Seimo rinkimus. Akivaizdu, kad kai
nų didėjimas nepridės populiarumo 
dabar esantiems valdžioje", — inter
viu dienraščiui „Kauno diena" sakė V 
Adamkus. 

Pasak jo, „populizmas kelia 
galvą". 

,,Ko ver tas vien faktas, kad 
pradėta kalbėti apie lito devalva
vimą. Aš kategoriškai atmetu tokią 
galimybę. Taip populistiškai klausi
mai gali būti keliami ir rinkimų 
kampanijos metu. To aš labiausiai bi
jau — per rinkimus, naudojantis da
bartinių ekonominių sunkumų la
biausiai paliestų žmonių jausmais, 
gali vėl atsirasti įvairūs nieko nepa
grįsti gąsdinimai, pažadai. Tai tikrai 
gali pakeisti visą konfigūraciją Seime 
ir taip tik pabloginti politinę padėtį. 
Vietoje to, kad eitume stipresnės de
mokratijos keliu, galime žengti 
žingsnį atgal", — pabrėžė preziden
tas. 

Paklaustas, ar tokioje situacijoje 
pirmalaikiai rinkimai nebūtų geriau
sia išeitis, prezidentas priminė, kad 
iki eilinių Seimo rinkimų „nebeliko 
nei metų, nei net dešimties mėne
sių". 

„Juk kampanija iš esmės vyksta 
jau dabar. Netgi jeigu Seimas imtųsi 
vykdyti visas procedūras siekdamas 
pirmalaikių rinkimų, tai užtruktų ne 
vieną savaitę, ko gero, ir ne vieną 
mėnesį. O tada jau ir eiliniai rinki
mai bus čia pat. Tad gal neverta au
šinti burnų dėl pirmalaikių rinkimų, 
bet dar bent truputį susitelkus pa
dirbėti t au tos labui", — sakė V 
Adamkus. 

Komentuodamas opozicinių 
konservatorių vadovo Andriaus Ku
biliaus kreipimąsi su raginimu inici
juoti nepasitikėjimą Vyriausybe ir 
pirmalaikius Seimo rinkimus, prezi
dentas pakartojo, kad tokios inicia
tyvos gali imtis ir Seimo opozicija. 
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• Sveikatos klausimais. Dr. 
V Vaitkevičiui — iškiliausio 
gvdytojo apdovanojimas 
(p. 2) 
• Lydi šventadienis (p. 3) 
•Lietuvos kariuomenės 
šventė Čikagoje (p. 4-5) 
• Vokietijoje įkurti išeivijos 
institutai (p. 5) 
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
• Lietuvių telkiniuose. 
Lietuvos kariuomenės 
sukakties minėjimas 
Detroit (p. 8) 
•Lietuva ir Latvija (1) (p. 9) 
•A.RP.L.E. 2008 m. kursų 
tema — raštingumas (p. 10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.36 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Tarp laureatų — Liunė Sutema 

Liūne Sutema. 
Jono Kuprio nuotr. 

Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) — 
Paskelbti Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos 2007 metų 
laureatai. 

Kultūros ministerijoje posėdžia
vęs Lietuvos nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komitetas pirmadienį 
jais išrinko dainų autorių ir atlikėją 
Vytautą Kernagį, dailėtyrininką Al

fonsą Andriuškevičių, poetę Zinaidą 
Nagytę — Katiliškienę (literatūrinis 
slapyvardis — Liūne Sutema), kom
pozitorių Šarūną Naką, aktorių Vy
tautą Paukštę, medijų menininkus 
Nomedą Urbonienę ir Gediminą Ur
boną. 

Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos teikiamos už reikšmingiau
sius pastarųjų penkerių metų Lietu
vos ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės menininkų sukurtus kūrinius. 

Šiemet skiriamų premijų skai
čius nuo 9 sumažėjo iki 6, tačiau vie
nos premijos dydis išaugo dvigubai 
— iki 104,000 litų. 

Premijos laureatams bus iškil
mingai įteiktos Vasario 16-osios išva
karėse. 

Lietuvos nacionalinių kultūros 
ir meno premijų komisijoje dirbo li
teratūros kritikas Valentinas Sven-
tickas, rašytojas Antanas A. Jony
nas, kompozitorius Vidmantas Bar
tulis, Nukelta į 6 psl. 
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Putin paskelbė 
savo įpėdinį 

Maskva, gruodžio -10 d. („Reu-
ters"/"Interfax"/BNS) — Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin parėmė 
pirmojo vicepremjero Dmitrij Med-
vedev kandidatūrą į šalies preziden
tus, pranešė Rusijos naujienų agen
tūros. 

V Putin susitiko su „Vieningo
sios Rusijos", „Teisingosios Rusijos", 
Agrarinės partijos ir Pilietinio teisin
gumo partijos vadovais, kurie pasiūlė 
D. Medvedev vienu bendru kandida-
tu. 

„Visiškai sutinku su šiuo siūly
mu", — sakė V Putin per susitikimą 
šių partijų vadovais. 

V Putin pabrėžė, kad „pažįsta 
Medvedev, glaudžiai ir vaisingai dir
bo su juo daugiau kaip 17 metų". 

V Putin palieka savo postą po 
konstitucijos leistų dviejų preziden
tavimo laikotarpių ir žadėjo remti 
rinkimuose kandidatą, su kuriuo jis 
patogiai toliau galės įgyvendinti savo 
politiką, turėdamas jau naują — kol 
kas nežinomą plačiajai visuomenei — 
statusą. 

„Tai, jog su tokiu siūlymu atėjo 
atstovai keturių partijų, iš kurių dvi 
ne tik pateko į parlamentą, bet ir turi 
tvirtą daugumą, o visos keturios yra 
remiamos įvairiausių sluoksnių ir 
atstovauja daugumos interesams, ro
do, kad mes galime suformuoti stabi
lią valdžią Rusijoje po kovo rinkimų, 
— sakė V Putin. — Valdžią, kuri vyk
dys šį kursą, davusį rezultatų per vi
sus pastaruosius aštuonerius me
tus". Nukel ta į 7 psl. 
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Dr. V. Vaitkevičiui — 
iškiliausio gydytojo 

apdovanojimas 
DALIA C1DZIKA1TE 

Iškiliausio gydytojo apdovanoji
mas (Outstanding Physician Achie-
vement) iš daugiau nei 100 gydytojų 
šiais metais atiteko Barbara Ann 
Karmanos Cancer Institute daktarui 
ir jo įkūrėjui dr. Vainučiui Vaitkevi
čiui. 

Dr. Vainutis Vaitkevičius 

Vietoj pianisto — gydytojo 
karjera 

Žurnale ,,Crain's Detroit Busi
ness" apie dr. Vaitkevičių rašoma, jog 
dar būdamas vaikas jis svajojo tapti 
klasikinės muzikos pianistu, tačiau 
Antrasis pasaulinis karas sutrukdė jo 
svajonėms išsipildyti. Po to, kai jo tė
vai Lietuvoje buvo suimti, mažas 
Vaitkevičius persikraustė gyventi pas 
savo seneli ir tetą, abu gydytojus. Tai 
jie pasėjo domėjimosi medicina ir 
mokslu sėklą. Po to, kai Vaitkevičiaus 
tėvas ir senelis buvo nužudyti, jis 
pats buvo išsiųstas į vokiečių darbo 
stovyklą, kur vieno nelaimingo atvejo 
metu jam buvo sužalota ranka. Tai, 
matyt, ir padėjo jam apsispręsti dėl 
tolimesnės profesijos. 

Vėžio instituto Detroit 
įkūrėjas 

Šiuo metu dr. Vaitkevičius arba 
dr. Vee, kaip jį vadina tie, kurie jį ge
rai pažįsta, po 56-erių metų darbo gy
dant vėžiu sergančius ligonius, būsi
mų onkologijos specialistų ruošimo, 
vėžinių susirgimų tyrinėjimo, yra 
Barbara Ann Karmanos Cancer Ins
titute prezidentas emeritus, jis vis 
dar dėsto ir prižiūri keletą ligonių. 
Jis yra parašęs ir bendradarbiavęs 
rašant daugiau nei 100 knygų ir 
studijų. Telefoninio pašnekesio metu 
paklaustas, už ką jis buvo apdovano
tas, dr. Vaitkevičius kukliai prisipaži
no, jog, atvirai pasakius, nežino, už 
ką jam skirtas šis garbingas apdo
vanojimas. „Buvau universiteto pro
fesorius ir Detroit 1962 metais įkū
riau Vėžio institutą. Šiuo metu esu 
prezidentas emeritus ir kai senstu, 
žmonės kažkodėl tai prisimena" — 
sakė 82-iejų metų lietuvis gydytojas. 

Institutas — vienas 
šiuolaikiškiausiu 

Barbara Ann Karmanos Cancer 
Institute yra vienas iš 39 vėžio centrų 
Amerikoje, pripažintas kaip vienas iŠ 
šiuolaikiškiausių vėžio centrų. Tokių 
centrų Michigan valstijoje yra du, 
vienas jų — Detroit mieste. Papra
šytas daugiau papasakoti apie Insti
tutą, dr. Vaitkevičius sakė, jog tai yra 
tyrimo ir vienas iš didesnių institutų, 
kiekvienais metais gaunantis apie 60 
mln. dol. grantų. Jame taip pat yra 
įkurta ligoninė, skirta vėžiu ser
gantiesiems. Joje gali gydytis iš visų 
valstijų atvykę žmonės. 

Vėžio l iga pradėjo domėtis 
seniai 

Vėžiniais susirgimais dr. Vaitke
vičius pradėjo domėtis seniai, kai, 
anot jo, vėžio ligų specialistų dar ne
buvo. Su vėžiu dirbti pradėjo 1957 
m., o nuo 1962 metų visą laiką iš
dirbo universiteto profesoriumi ir 
Instituto direktoriumi. Nustojo juo 
dirbti 1995 metais. Daugiausia do
mėjosi virškinimo žarnyno/trakto vė
žiais. Iš pradžių daug dirbo su užpa-

Krūties vėžys Lietuvoje bus gydomas n 
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Vėžiniais susirgimais dr. Vaitke
vičius pradėjo domėtis seniai, kai, 
anot jo, vėžio ligų specialistų dar ne
buvo. Su vėžiu dirbti pradėjo 1957 
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Nors dr. Vaitkevičius sakė, jog 
apie savo darbus nemėsgta kalbėti, 
jis užsiminė, jog svarbiausias jo 
išradimas buvo naujas metodas, kaip 
gydyti apatinės žarnos vėžius. 
„Chirurgija, kuri anksčiau buvo 
taikoma, gydant tokius vėžius, labai 
sužalodavo ligonius, — prisimena 
lietuvis, — dabar galima juos išgydyti 
su radiacija ir chemoterapija. Tą mes 
pradėjome daryti 1970 metais." Da
bar šis metodas yra naudojamas vi
same pasaulyje. Pašnekovas sakė, jog 
tai vienas iš jo darbų ir atradimų, 
daugiausiai naudojamų kitų gydyto
jų. J is taip pat išrado keletą naujų 
vaistų. 

Problema ne mokslinė, 
bet ekonominė 

Prieš maždaug 4 metus lietuvis 
buvo National Cancer Advisory 
Board taryboje, kuri prižiūri vėžio 
tyrinėjimus Amerikoje. Paskutinis 
darbas, kuri taryba atliko, buvo nu
eito kelio ataskaita. Anot dr. Vait
kevičiaus, iš gautų rezultatų mato
me, kad mūsų progresas eis taip, kaip 
jis eina, kad turime užtektinai žinių, 
jog apie 2020 metus išgydytume vėži
nius susirgimus. Bet problema yra ne 
žinių kiekyje, o piniguose, — teigė jis. 
Kol kas būdai išgydyti vėžį yra per 
brangūs. Jeigu jais naudosimės ir 
toliau, išgydysime tik penkis nuošim
čius Amerikos piliečių, kurie užtekti
nai turėtų pinigų vaistus vartoti. 
Tad, — įsitikinęs lietuvis, — proble
ma šiuo metu yra ne mokslinė, bet 
ekonominė. Šiais metais Amerikos 
vėžio draugija sustabdė paramą 
tyrinėjimams ir visas pastangas 
sutelkė, kaip pagerinti medicininės 
pagalbos prieinamumą. Dabar dau
giau žmonių miršta, negaudami tin
kamo gydymo, o ne dėl to, kad neži
noma, kaip gydyti, — apie susida
riusią padėtį gydant vėžinius susir
gimus sakė daktaras. 

Pasimatymas su motina — 
po 30 metų 

Dr. Vaitkevičius keletą kartų bu
vo nuvykęs ir į Lietuvą. Pirmą kartą 
ten lankėsi 1970 metais. „Mane tada 
sovietų organizacija pakvietė važiuo
ti į Rusiją. Aš sakiau, kad nevažiuo
siu skaityti paskaitų į Rusiją, kad 
leistų į Lietuvą" — pirmąją išvyką 
prisiminė jis. Lankydamasis Lietu
voje skaitė paskaitas Vilniaus univer-

Krūties vėžys Lietuvoje bus gydomas naujausiais vaistais 
Pasaulio sveikatos organizacijos 

duomenimis, net 8-9 proc. moterų 
suserga krūties vėžiu, o nuo šios 
vėžio formos kasmet miršta beveik 
400 tūkst. žmonių visame pasaulyje. 
Lietuvoje krūties vėžys - labiausiai 
tarp moterų paplitusi vėžio forma: 
kasmet nustatoma per 1,300 naujų 
vėžio atvejų. 

Gruodžio 7 d. Lietuvos chemote-
rapeutų draugija jau antri metai su
organizavo biologines terapijos kon
ferenciją, kurioje Lietuvos ir užsienio 
šalių specialistai nagrinėja aktualiau
sias temas, susijusias su onkologija ir 
onkologinių ligų gydymu bei profilak
tika. Šiais metais ypatingas dėmesys 
skiriamas krūties vėžio gydymo ir 
diagnostikos galimybėms. 

Biologinė terapija valstybei 
atsieis 10,5 mln. l itų per metus 

Svarbiausia naujovė krūties vė
žio gydymo srityje - biologinė terapi
ja. Si terapija plačiai taikoma vėžiui 
gydyti, bet anksčiau Lietuvoje nebu
vo jokių galimybių taikyti šių brangių 
metodų. Dabar skiriant naujausius 
preparatus moterų mirtingumas nuo 
krūties vėžio sumažėja trečdaliu. 

Pagrindiniai biologinės terapijos 
vaistai - Šveicarijoje pagamintas 
transtuzumabas, kurių kursas vienai 
pacientei kainuoja apie 50 tūkst. litų, 
veikia tik blogąsias ląsteles, nepažeis
dami aplinkinių organų. Tai vadina
masis monokloninis antikūnas, kuris 
gali atpažinti ir prisijungti prie tam 

kalinės žarnos vėžiniais susirgimais, 
kuriuos dabar jau galima išgydyti. 
Paskutiniaisiais metais daugiausia 
dirbo su kasos vėžiu. 

Išrado naują metodą 

tikrų ląstelėse esančių medžiagų ir 
taip duoti signalą atitinkamoms imu
ninėms ląstelėms sunaikinti vėžio 
ląstelę. 

Šis vaistas paprastai skiriamas 
antroje vėžio stadijoje, nes kol kas 
Lietuvoje dar nėra pakankamai duo
menų, ar skiriamas pirmoje stadijoje 
jis tu rės pakankamai ekonominės 
naudos, t. y. atsipirks. Nors gali 
skambėti keistai, apie ekonominę 
vertę valstybė šioje vietoje galvoja, 
nes ankstyvas vėžio stadijas galima 
sėkmingai gydytis ir kitais būdais. 
Deja, naujasis preparatas itin bran
gus ir valstybei šiais metais atsiėjo 6 
mln. litų. Tiek lėšų buvo skirta šiam 
preparatui kompensuoti. 

Nukelta \ 9 psl. 

sitete ir Kauno medicinos fakultete. 
Bet svarbiausia, tai buvo galimybė 
pirmą kartą per 30 metų pamatyti 
savo motiną, kuri buvo ištremta į 
Sibirą. Ją paskutinį kartą dr. Vait
kevičius matė 1940 metais. Po to į 
Lietuvą jis nuvyko dar 1982 metais, o 
Lietuvai išsilaisvinus, važiavo lan
kyti Šeimos. 

Apie gal ima ir re ik ia 

Kalbai pakrypus ir vėl prie dr. 
Vaitkevičiaus srities — vėžinių susir
gimų, ir paklausus, kokiu susirgimu 
šiuo metu žmonės dažniausiai suser
ga, lietuvis tvirtino, jog tai — plaučių 
vėžys. Anot jo, šiuo metu nuo jo mirš
ta daugiau žmonių nei nuo kitų vėži
nių susirgimų kartu paėmus. Sun
kiausiai gydomas yra suaugusiųjų 
žmonių smegenų vėžys ir palyginti 
retas vėžys — kasos vėžys. Vis dėlto, 
gydytojas nusiteikęs optimistiškai. Jo 
teigimu, atrodo, kad situacija prade
da ir čia gerėti. Metodai jau egzistuo
ja, kaip anksti aptikti vėžį. Svar
biausia, kaip jau minėjo anksčiau, 
yra kaina. „Jeigu galėtume išspręsti 
problemą su sveikatos apsauga, man 
atrodo, kad daug kas pagerėtų. Ma
žiausiai 70 proc. žmonių, kurie mirš
ta nuo vėžio, neturėtų mirti, jeigu 
mes galėtume daryti , ką re ikėtų 
daryti" — sakė šių metų garbingą 
apdovanojimą gavęs dr. Vaitkevi
čius. 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
II Advento savaitė 

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. J is skelbė Judėjos dyku
moje: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė." O jis buvo tasai, apie 
kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite 
Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų 
apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lau
ko medus. Tuomet pas jj ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa 
Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. 
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „An
gių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų 
atsivertimo vaisių! Ir nemėginkite ramintis: 'Juk mūsų tėvas - Abraomas'. Aš 
jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai 
kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, 
bus iškirstas ir įmestas j ugnį. Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, 
bet po manęs ateis galingesnis už mane, - aš nevertas jam nė kurpių nuauti. 
Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys 
savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi". 

(A - Sekmadienio Evangelija pagal Matą 3, 1-12). 

Atsivertimas 
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas) 

Paprastai tie žmonės, kurie nori 
pasakyti ką nors labai svarbaus, kal
ba trumpai. Jų žodžiai persmelkia 
klausančiųjų mintis, pasiekia širdį ir 
paskatina naujiems žygiams, nors 
tam žygiui atlikti kartais net nereikia 
pajudėti iš vietos. Taip buvo ir su Jo
nu Krikštytoju. Visa tai, ką šiandien 
girdime Evangelijoje, iš tiesų gali būti 
sutraukta į vieną jo žodį, vieną vie-

v 

nintelį raginimą: „Atsiverskite!" Sis 
raginimas svarbus taip pat ir mums, 
tačiau, norėdami jį gerai suvokti, pri
valome nuo šio žodžio nuvalyti ne
tikro moralumo apnašas ir grąžinti 
jam tikrąją reikšmę. Atsivertimas, 
apie kurį galvojame, artindamiesi 
prie klausyklos, dar nebūtinai reiškia 
tikrąjį atsivertimą. Dažniausiai mes 
tik galvojame apie savo „sąžinės nu
valymą", kartu širdies gelmėse skau
džiai jausdami savo silpnumą ir ne-
atmesdami minties, jog su tomis pa
čiomis problemomis čia grįšime dar 
ne kartą. Tikrasis atsivertimas - tai 
mąstysenos, kelionės krypties pakei
timas. 

Atsivertimas - tai savo egzisten
cijos perorientavimas, pasukimas 
kita kryptimi, arba, geriau sakant, 
mūsų prioritetų pakeitimas. Atsiver
tusiam žmogui natūralu gyventi taip, 
kad jo elgesys būtų paprastas įsitiki
nimų vykdymas. Tai nereiškia, kad 
turėtume nusigręžti nuo savo tikėji
mo, nes visąlaik save laikėme tikin
čiais žmonėmis. Priešingai - tai proga 
pagalvoti, ar tikrai mums Dievas iki 
šiol visuomet buvo pats svarbiausias. 
Atsivertimas, apie kurį kalba Jonas 
Krikštytojas Mesijo atėjimo laukian
tiems izraelitams, o perjuos ir mums, 
visų pirma liepia pakeisti mintis, 
atsisakyti paviršutiniškumo, nelemto 
apsėdimo rūpintis vien t ik savimi ir 
savo reikalais. Atsiversdami mes vi
sas savo mintis ir jausmus privalome 
nukreipti į Tą, kuris Vienas gali su
teikti prasmę mūsų buvimui. 

Mums netenka bijoti, kad tokiu 

būdu mes būsime atskirti nuo šio 
pasaulio reikalų ar gal pasirodysime 
kam nors juokingi. Tai nereiškia, jog 
vardan ištikimybės Dievui mes tu
rėsime pamiršti kitus žmones. Die
vas, sukūręs pasaulį, jį myli neišsako
ma meile, todėl Jame randame visa 
tai, ką turėjome, tačiau drauge pati
riame ir tikrą širdies ramybę. Mes 
mylime, bet jau mylime kitaip. Šis 
atsivertimas yra būtinas, kad galė
tume pajusti Dievo atleidimą, kad 
galėtume jaustis Jo priimti, kad 
tikrai siektume susitikimo su Juo. Jei 
tokio nusistatymo trūksta, ko gero, 
galėtume sakyti, jog mums Jonas 
Krikštytojas taip pat pritaikytų savo 
kietus žodžius, pasakytus einantiems 
krikštytis fariziejams ir sadukiejams, 
kuriuos jis, nesirinkdamas sakinių, 
pavadino „angių išperomis". Farizie
jai su sadukiejais taip pat didžiavosi 
tuo, kad yra, jų pačių žodžiais ta
riant, „Abraomo vaikai", tačiau tas 
išdidumas apakino juos tiek, kad jie 
jau negalėjo įžvelgti Dievo karalystės. 
Jie paprasčiausiai nebuvo pasirengę 
jos atėjimui. Laikydami save geres
niais už kitus, jie manė, kad atsiver
timas jiems nėra reikalingas, todėl ir 
formaliai jų priimamas krikštas ne
buvo tie „tikri atsivertimo vaisiai". 
Ar jie neprimena mums kai kurių 
mūsų laikų tikinčiųjų, o gal dar blo
giau — mūsų pačių? 

Manau, kad vertėtų visuomet 
prisiminti tą griežtą Jono Krikštytojo 
pamokymą. Tas, kuris mano, kad 
viską daro labai gerai, rizikuoja pra
leisti susitikimo su Viešpačiu aki
mirką. Dievo kelias iš tikrųjų susiker
ta su žmogaus keliu, tačiau Jį pama
to tik tas žmogus, kuris, nesijausda
mas patenkintas savimi, pergyvenda
mas dėl to, kaip gyveno iki tol, mėgi
na pakeisti savo gyvenimą ir pasisu
ka kita kryptimi. Tada jis ir išvysta 
Dievo Veidą. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Smerauskas 
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Rado bendrą kalbą 
PETRAS KATINAS 

Kas galėjo pagalvoti, kad dabartiniai Kremliaus šeimininkai im-
perininkai bei jų ideologai ras bendrą kalbą su dar taip neseniai 
koneveiktas Izraelio sionistais. O suvienijo juos neapykanta Pa

baltijo „fašistams", kurie, pasirodo, Antrojo pasaulinio karo metais buvo 
„uoliausi" Hitlerio nacių talkininkai, holokausto vykdytojai, net iniciato
riai ir t.t. Lietuvių tauta paskelbta vos ne žydšaudžių tauta . Tiesą sakant, 
nepaisant to, kad Stalinas per 1937 m. prasidėjusį didijį valymą į aną 
pasaulį pasiuntė daugelį Lenino bolševikų - žydų, įskaitant ir abu buvusių 
kruvinųjų čekistų budelių viršininkus Jagoda ir Ježov, visą pulką vadi
namųjų trockininkų su pačiu Lev Trocki priešakyje, dalis Vakarų pasaulio 
žydų, tarp jų ir Amerikos, vykdė Kremliaus užduotis, skelbė „istorinius" 
veikalus apie Sovietų Sąjungos išvaduojamąją misiją, sunaikinant „išnau
dotojų" klases visame pasaulyje. Be to, Stalinas ir jo NKVD masiškai statė 
prie sienos ir nupirktųjų rašytojų bei istorikų, mokslininkų gentainius. 
Bet vis tiek radosi vis naujų pasaulinio masto žudikų šlovintojų. 

Štai neseniai Maskvoje įvyko „apvaliojo stalo" posėdis, kurio darbot
varkėje buvo vienas klausimas: „Nacizmo heroizacijos apraiškos Lietuvo
je, Latvijoje, Ukrainoje, Kroatijoje ir Austrijoje". Pagrindinis Maskvos „ap
valiojo stalo" panešėjas buvo, kaip skelbiama Maskvos spaudoje, „žino
mas Izraelio istorikas, Jeruzalės Simon Wiesenthal Center direktorius Ef-
raim Zuroff, puikiai žinoma Lietuvoje asmenybė, nepraleidžianti progos 
lietuvių tautą pavadinti žydšaudžiais. Pirmiausia E. Zuroff atkreipė dėmesį 
į esą kylančią neonacizmo bangą. Pasak jo, šis reiškinys atsiradęs todėl, 
kad minėtų valstybių politinis elitas prarado bet kokį j au t rumą pavojų 
keliantiems ir vis naujai atsirandantiems neonacizmo židiniams. Neži
nia, kaip E. Zuroff įžvelgė tuos neonacizmo židinius, tačiau j is tvirtino: 
„Ypatingai tie židiniai matomi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kur mes 
nuolat regime, kaip šiose valstybėse persekiojami ir nuteisiami taip vadi
namieji komunistiniai nusikaltėliai. Tuo pačiu, pastaruoju metu Baltijos 
šalyse nebuvo nuteistas nė vienas nacistinis nusikaltėlis", — dėstė plojan
čiai auditorijai svečias iš Jeruzalės. Toliau jis aiškino, jog Pabaltijo šalyse 
uoliai persekiojami buvę komunistai, buvę narsūs Raudonosios armijos 
kovotojai, buvę sovietiniai partizanai, niekinamos žydų kapinės ir griau
nami monumentai sovietiniams išvaduotojams. Anot E. Zuroff, Vilniuje, 
Rygoje ir Taline po SSSR žlugimo pilna grįžusių iš užsienio buvusių nacių 
nusikaltėlių ir žydų žudikų, ir nė vienas plaukas nuo jų galvos nenukritęs. 

Įdomu tai, kad E. Zuroff dabar veikia kaip nuolatinis Maskvos propa
gandos įrankis. Deja, ne jis vienas. Visai neseniai ne t ik Tel Avive, bet ir 
Maskvoje buvo sukeltas nemažas triukšmas dėl Jeruzalės Holokausto mu
ziejaus buvusio direktoriaus, buvusio sovietinio „partizano", Izraelio at
sargos generolo Icchak Arad, kuris įtariamas nusikaltimais, įvykdytais 
Lietuvoje, jam tarnaujant NKVD dalinyje. Pasirodžius tokiems praneši
mams, I. Arad Izraelio laikraštyje „HA ARETZ" paskelbė tulžingą straip
snį apie Lietuvos „nacionalistus-fašistus", kurių a tminimas saugomas 
Lietuvos muziejuose. Izraelio atsargos generolas kalba ne t ik savo, bet ir 
sovietinių partizanų bei Raudonosios armijos veteranų, gyvenančių Izra
elyje, vardu. Negali net patikėti, kad atsargos generolas kartoja patį bjau
riausią sovietinių čekistų sukurptą propagandinį šlamštą apie Lietuvos 
„buržuazinius nacionalistus". I. Arab, kurio interviu Izraelio laikraščiui 
perspausdino net keli rusų dienraščiai, o taip pat ir Lietuvoje išeinanti 
spauda rusų kalba, ypač pabrėžia, kad žydų žudynės Lietuvoje buvo ypa
tingos, nes daugumą Lietuvoje gyvenančių žydų sunaikino lietuvių poli
cininkai, kai 1941 m. vokiečiai dar net nebuvo atėję. Toks Izraelio vanagų 
susivienijimas su Maskvos imperininkais sukelia dar vieną pavojų Lie
tuvai, ypač žinant tarptautinių žydų organizacijų įtaką Vakarų poli
tikams. Juo labiau, jog dabar Rusijos „istorikai" ir Izraelio Wiesenthal 
Center veikėjai ėmė cituoti bjauriausius sovietinės propagandos paskvi
lius, kurie, rodėsi, jau seniai buvo išmesti makulatūron. 

Štai vos pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Maskvoje didžiuliu 
tiražu buvo išspausdinta amerikiečių „istorikų" M. Sayers ir A. Khan 
knyga „Slaptasis karas prieš Sovietų Rusiją". Jai įžangą parašė tuometi
nis Stalino ideologas P Pospelov. Knygą buvo įsakyta nedelsiant išversti 
pirmiausia į lietuvių, latvių ir estų kalbas. Knygos autoriai j au tada prieš
karines Lietuvos, Latvijos ir Estijos patriotines organizacijas pavadino 
Vokietijos nacių talkininkėmis, kurios „valė kelią vokiečių armijos perga
lėms ir žemyno pavergimui, rengdamos užpuolimą prieš Sovietų Sąjungą 
(...) Tiktai Sovietų Sąjungoje fašistinė išdavikų ir liaudies priešų, 'penkto
ji kolona' draugo Stalino įžvalgumo dėka buvo sutriuškinta. Rusijoje 1941 
m. nebebuvo ,penktosios kolonos' atstovų - j i e buvo sušaudyti". („Slap
tasis karas prieš tarybų Rusiją", 1948). 

Tokioje situacijoje, kai Lietuvos šmeižimo bei niekinimo kampanijoje 
remiamasi ne tiktai NKVD-KGB sukurtais „istoriniais" kūriniais, net 
Lietuvoje okupacijos metais leista serija „Buržuazinių nacionalistų nusi
kaltimai Lietuvoje", nereikia stebėtis, kad net JAV Kongresui išmetama 
rezoliucija dėl neva buvusių žydų kapinių, ypač buvusių ar išsigalvotų 
Vilniaus Šnipiškėse, niokojimą. Remiamasi į Vilnių atvykusių žydų rabinų 
ortodoksų „įrodymais", kurie su vargulėmis bastydamiesi apie tas vietas 
ieškojo žydų kaulų pėdsakų. Kažin kodėl nei rabinai, nei Amerikos žydų 
organizacijos neieško tūkstančių lietuvių ir kitų Lietuvoje gyvenusių tau
tybių žmonių kaulų, kuriais nusėtas ne tik Vilnius, bet ir visa Lietuva. Ne 
vienas iš NKVD žudikų, tokių kaip Nachman Dušanski, puikiai įsikūrė 
tame pačiame Izraelyje, nors Efraim Zuroff apie tokius niekada net ne
užsimena. Kaipgi užsimins, jeigu pačiame Izraelyje gyvuoja įvairios 
„išvaduotojų" veteranų organizacijos su pačiu generolu I. Arad priešaky
je, pareiškusiu, kad didžoji dalis lietuvių, kuriuos teisė sovietų „trojkos", 
buvo nacių kolaborantai. 



DRAUGAS, 2007 m. gruodžio 11d., antradienis 

Lietuvos kariuomenės 89-erių metų 
šventė Čikagoje 

1URATĖ VARIAKOJIENĖ 

Lietuvos kariuomenė buvo įsteig
ta 1918 metų lapkričio 23 dieną Vil
niuje. Kariuomenės pagrindą sudarė 
savanoriai, kurie 1918-1920 metais 
kariavo su bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais, iškovodami Lietuvai 
laisvę. Šiais metais jau sukako 89-eri 
metai nuo jos įkūrimo. 

Lietuvos karių veteranų sąjunga 
„Ramovė", padedant Lietuvos didžio
sios kunigaikštienės „Birutės" drau
gijai ir šauliams, suruošė iškilmingą 
kariuomenės šventės minėjimą šių 
metų lapkričio 25 dieną. Minėjimas 
prasidėjo su tautinių ir organizacijų 
vėliavų įnešimu j Jaunimo centro 
koplyčią. Vėliavas su palyda nešė uni
formuoti šauliai ir birutietės, pasi
puošusios tautiniais rūbais. 

Šv. Mišias atnašavo kun. Antanas 
Gražulis, SJ. Mišių metu giedojo 
Margarita ir Vaclovas Momkai. Šv. 
Mišių auką nešė Juzė Ivašauskienė, 
L.D.K. „Birutės" draugijos atstovė, ir 
Juozas Mikulis, L.K.V sąjungos „Ra
movė" pirmininkas. 

Po šv. Mišių visi sekė vėliavų pa
radą, einantį prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sodelyje, kur 
prasidėjo iškilmės žuvusiems už Lie
tuvos laisvę pagerbti. Iškilmes pra
dėjo Juozas Mikulis: „Lapkričio 23-

oji yra Lietuvos kariuomenės šventė. 
Tą dieną prisimename ir pagerbiame 
karius, kritusius už Lietuvos laisvę. 
Tą dieną susikaupiame ir pagalvoja
me, kad be savo kariuomenės, be jos 
kraujo aukos Alytaus, Dauguvos, Pa
nevėžio, Širvintų, Giedraičių ir Rad
viliškio frontuose Lietuva nebūtų 
galėjusi įgyvendinti Vasario 16-osios 
akto. Laisvę tautai galutinai iškovojo 
tik Lietuvos karys su ginklu ranko
je." Po to pakvietė Gen. Daukanto 
jūros šaulių kuopos vadą Sigitą As
trauską uždegti aukurą. Jam padėjo 
jūros šaulės Regina Butkus ir Albina 
Stanulis. 

Prie paminklo vainiką padėjo 
svečias iš Detroito, LŠS išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius; jam padėjo 
šaulės Aldona Balčiūnienė ir Anelė 
Ramanauskienė. Apeigos prie pa
minklo pasibaigė sugiedojus giesmę 
„Marija, Marija". 

Akademinė kariuomenės šventės 
programa vyko Saulių namuose. Juo
zas Mikulis pasveikino visus susirin
kusius ir paprašė įnešti vėliavas. Pri
tariant Algimantui Barniškiui ir jo 
vargonėliams buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai. 

Šventei pritaikytą paskaitą apie 
profesinės karo tarnybos karius ir 
šauktinius skaitė LR generalinis kon
sulas Arvydas Daunoravičius. 

Lietuvos kariuomenės dienos iš
kilmės prie Laisvės kovų paminklo, 
Jaunimo centro sodelyje. Iškilmių 
dalyvius sveikina Lietuvos karių 
veteranų sąjungos „Ramovė" pir
mininkas Juozas Mikulis. 

Pirmas sveikinimo žodį tarė My
kolas Abarius, jis padėkojo rengėjams 
už šios tautinės šventės surengimą. 
Sakė, kad jau 20 metų jis kas metai 
atvyksta į kariuomenės šventės mi
nėjimus iš Detroito. Pažymėjo, kad 
Lie-tuvos karys visuomet buvo nar
sus ir dabar būdami Afganistane 
Lietuvos kariai pasižymi, išsiskiria iš 
kitų. Lenkiame galvas kovojusiems ir 
žuvusiems kariams. 

Kitą sveikinimo žodį LDK „Biru
tės" draugijos vardu tarė Jūratė Va
riakojienė LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirm. Aušrelė Sakalaitė. Me
ninę dalį atliko muz. Algimantas Bar-
niškis, sudainuodamas skambias ka
riškas dainas. Eilėraštį, skirtą pa
gerbti Lietuvos karius „Lietuvos ka
riams", sukūrė ir padeklamavo auto
rė poetė Vilija Vakarytė. 

Programai pasibaigus, šventės 
dalyviai buvo pavaišinti skaniais, šil
tais valgiais, kuriuos paruošė labai 
darbščios šaulės, vadovaujant Zitai 
Bagdžiuvienei. Tai: Aldona Balčiū
nienė, Monika Gudaitienė ir Anelė 
Ramanauskienė. Joms visų šventės 
dalyvių didelė padėka. 

Lietuvos kariuomenė — 
kaip Lietuva 

Kalba skaityta per Lietuvos kariuomenės 
dienos minėjimą 2007 m. lapkričio 25 d.Vytauto 

Didžiojo Šaulių rinktinės namuose Čikagoje 

Iš kairės: dr. Renata Variakojytė-StaniŠkienė. Jūratė Variakojienė. Roma 
Bielskienė, pulk. Itn. Jono Variakojo provaikaičiai: Vytautas Staniškis ir Ga
bija StanlŠkytė. Vinco Stoniikio nuot-

ARVYPAS DAUNORAVIČIUS 
LR gen. konsulas Čikagoje 

Prieš 89-rius metus, lapkričio 23 
d., tuometinis ministras pirmininkas 
Augustinas Voldemaras pasirašė 
įsakymą, kuriuo pradėta kurti regu
liari šalies kariuomenė. Si diena ką 
tik buvo prasmingai ir iškilmingai 
paminėta Lietuvoje, prisimenant ir 
pagerbiant visus kūrusius Lietuvos 
kariuomenę, kovojusius ir žuvusius 
už mūsų Tėvynės laisvę. 

Lietuvos kariuomenė - kaip 
Lietuva. Ji nuėjo tą patį kelią, kaip ir 
mūsų valstybė. Jūs visi puikiai žinote 
Lietuvos kariuomenės istoriją. Prieš 
trejus metus kalbėdamas šioje salėje 
apžvelgiau Lietuvos kariuomenės 
kelią, kuriuo per palyginti trumpą 
laiką mes nuėjome nuo sausio ba
rikadų iki narystės stipriausiame 
gynybiniame aljanse. Apie Lietuvos 
kariuomenės šiokiadienius bei jos 
vystymo planus Jums ne kartą pa
sakojo aukšti Lietuvos kariuomenės 
karininkai, tarp kurių buvo ir ka
riuomenės vadas Valdas Tutkus. To
dėl šiandien norėčiau pasidalinti 
mintimis kita, tiek Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje aptariama — profesionalios 
kariuomenės — tema. 

Beveik visos pasaulio šalys turi 
mažesnes ar didesnes kariuomenes, 
kurios saugo ir gina valstybę, jos 
piliečius. Kiekviena valstybė spren
džia, kokio dydžio ir kokios paskirties 
Karinės pajėgos jai reikalingos. Šiuo 
metu Lietuvoje kariuomenė formuo
jama iš profesinės karo tarnybos 
(toliau — PKT) karių ir šauktinių, 
kurie atlieka karo prievole 

Svarbu pažymėti, kad priešingai 

vyraujančiai nuomonei, profesionali 
kariuomenė nebūtinai reiškia, kad 
joje nėra šauktinių. Profesionali ka
riuomenė — tai kariuomenė, suge
banti profesionaliai vykdyti jai iš
keltas užduotis. Karių rengimo si
stema Lietuvoje vystoma taip, kad 
visi kariai, įskaitant šauktinius, būtų 
pasirengę vykdyti jiems iškeltus 
uždavinius, t.y. būtų savo srities pro
fesionalai. 

Šiuo metu Lietuvos kariuomenė
je tarnauja apie 3000 šauktinių ir tai 
sudaro apie 22 proc. viso reguliario
sios kariuomenės personalo. Lietuva 
neplanuoja visiškai atsisakyti šauk
tinių, tačiau 2001 m. pradėjus mažin
ti šauktinių skaičių, iki kitų metų jų 
skaičių planuojama sumažinti iki 
2,000 karių (t.y., šauktiniai sudarys 
mažiau nei 18 proc. viso kariuomenės 
personalo). 2008 m. Lietuvos kariuo
menėje turėtų būti apie 8,300 pro
fesinės karo tarnybos karių. 

Kalbant apie PKT karių ir šauk
tinių santykį Lietuvos kariuomenėje 
ateityje, reiktų atkreipti dėmesį į 
kelis aspektus. Pirma - egzistuoja 
įvairių nuomonių šiuo klausimu, 
todėl atsisakyti ar ne šauktinių bus 
politinis sprendimas .ir jį lems val
dančiosios parlamento daugumos 
politinės nuostatos. 2004-2008 m. 
Lietuvos Vyriausybės programoje 
numatyta „perpus sumažinti privalo
mosios pradinės karo tarnybos karių 
skaičių, laipsniškai didinti profesio
nalų skaičių". 

Antra, svarbią reikšmę šio 
sprendimo priėmimui turės finan
siniai motyvai. Šiuo metu vieno šauk-
tinio darbo vietos sukūrimo ir kario 
išlaikymo išlaidos per metus yra apie 
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2,5 karto mažesnės nei analogiškos 
išlaidos PKT kariui. Todėl norint, 
kad kariuomenė vykdytų tuos pačius 
uždavinius kaip dabar, jai reiktų skir
ti daugiau resursų. 

Ir trečia — pastaruoju metu kyla 
vis didesnių sunkumų panaudojant 
šauktinius, kadangi mažėja sferų, 
kur tai galima daryti (reikia ilgiau 
trunkančio apmokymo naudotis vis 
sudėtingesne technika, šauktinių 
negalima siųsti į tarptautines ope
racijas ir kt.). Todėl galima daryti 
išvadą, kad tendencija mažinti šauk
tinių ir didinti PKT karių skaičių 
išliks. Kita vertus, kol kas kariuo
menėje naudinga išlaikyti nors ir 
nedidelį kieki šauktinių tam, kad 
kariuomenė išlaikytų glaudesnį ryšį 
su visuomene, o šalies gynimas 
netaptų vienos profesinės grupės 
reikalu. 

Užbėgdamas už akių galimam 
klausimui, pasakysiu, kad NATO 
Lietuvai nenurodo, kokį kariuo
menės modelį pasirinkti. Aljansui 
svarbu, kad Lietuvos kariai būtų 
kokybiškai parengti tiek kolektyvinės 
gynybos, tiek taikos palaikymo ope
racijoms, kad Lietuva „įsipareigotų 
siųsti pajėgas dalyvauti Aljanso ope
racijose bei identifikuoti ir parengti 
specializuotus padalinius ir pajėgu
mus šioms operacijoms". Rekomen
dacijose ir pastabose Lietuvai sako
ma, kad „Lietuva turėtų kurti mažes
nius, tačiau didesnių pajėgumų ir 
lengvai perdislokuojamus karinius 
vienetus". 

Kaip pavyzdį paminėsiu, kad 
šauktinių nebėra JAV, Kanados, Di
džiosios Britanijos, Olandijos, Belgi
jos, Liuksemburgo, Ispanijos, Portu
galijos, Prancūzijos ir Čekijos kariuo
menėse. Privalomosios karo tarnybos 
karių atsisako ir Italija, Slovėnija bei 
Slovakija. Latvijos Vyriausybė 2003 
m. taip pat priėmė politinį sprendimą 

per 3-9 metus atsisakyti privalomo
sios karo tarnybos, Rumunija yra 
numačiusi PKT atsisakyti iki 2007 
m. pabaigos, o Bulgarija tai planuoja 
padaryti iki 2010 m. pabaigos. Esti
joje šiuo klausimu vyksta karštos dis
kusijos ta rp politinių partijų. 

Kalbant apie kitus Lietuvos ka
riuomenės variantus, vienas iš pasiū
lymų yra (kol nepriimtas politinis 
sprendimas visiškai atsisakyti šauk
tinių) privalomąją karo tarnybą ne 
krizės metu paversti atrankos ir pri
valomo pasiruošimo etapu būsimiems 
profesinės karo tarnybos ir aktyviojo 
rezervo kariams. Sumažinus šauk
tinių skaičių kariuomenėje iki maž
daug 2,000, galima būtų numatyti, 
jog at l ikt i pradinę karo tarnybą 
šaukiami tik to pageidaujantys jau
nuoliai, o privaloma karo tarnyba 
taikos metu yra ne visuotinė prievolė, 
bet būt ina sąlyga norint tapti PKT ar 
aktyviojo rezervo kariu arba net ir 
kitų jėgos struktūrų (pvz., Pasienio 
apsaugos) pareigūnu. Panaši prakti
ka galioja kai kuriose Europos Są
jungos valstybėse, pvz., Vokietijoje. 

Jei politinis sprendimas Lietuvos 
kariuomenėje atsisakyti šauktinių 
būtų priimtas, prieš jį įgyvendinant 
tam reikėtų rimtai pasiruošti. Sie
kiant, kad savanoriškumo principu 
formuojamose pajėgose neatsirastų 
karių stygiaus, reiktų sukurti dau
giau ir įvairesnių priemonių, skati
nančių atlikti tarnybą kariuomenėje. 
Taip pat reiktų sukurti mechanizmą, 
kad atlikę pradinę karo tarnybą ar 
nepratęsę PKT kario sutarties jaun
uoliai būtų suinteresuoti tęsti tarny
bą taip pat savanoriškumo principu 
sudaromame aktyviajame kariuome
nės rezerve. Reiktų numatyti papil
domas lėšas, nes pradinę karo tarny
bą atliekantiems bei aktyviojo rezer
vo kariams tektų mokėti atlyginimą, 
buitines išmokas ir t.t. 

Vokietijoje įkurti 
išeivijos universitetai 

VILIJA VAKARYTĖ 

LIETUVOS KARIAMS 
Keikite aukštai savo galvas 
Lietuvos kariai -
Lietuvos kario didinga praeitis -
Šaulio narsumas -
Partizano drąsa kovos laukuose -
Patrioto meilė savo tėviškei Lietuvai -
kurią bandė sugriauti daug kartų priešai. 
Su ryžtingumu gynėte Jūs tėvynę, 
su ta pačia dvasia, kuri vedė Vytautą Didiji j kovas -
Jūs žengėte koja \ koją, 
dainuodami vilties pilnas dainas -
Nebijodami savosios lemties -
siekdami Lietuvai laisvės! 
Kelkite aukštai savo galvas -
nes Jūs išsaugojote Lietuvos garbingą vardą -
Dabar, po ilgos tylos, susiburėte saugoti naujai 

atgimusios tėvynės nuo priešų -
Likite ištikimi Tėvynės laisvės šaukliai -
neiškettę, nepardavę savo patriotiškumo, 
meilės tėvynei už jokius turtus! 
Tegyvuoja Lietuva per amžius! 

ANTANAS PAUZUOLIS 

Ankstyvesniems veikėjams tols
tant nuo įvykusių dienų, o daugeliui 
išeinant į Amžinybę, kyla reikalas tu
rimas žinias perduoti archyvams, kad 
ateinanti kar ta galėtų jais pasinau
doti. 

Siaučiant Antrajam pasauliniam 
karui, daugelio tautų žmonės tapo iš-
vietinti iš savųjų gyvenviečių. Pra
ūžė viską naikinantis karas, tautos 
išsilaisvino nuo mirties baimės ir 
pradėjo rūpintis ateitimi. Tarp išvie-
tintų asmenų buvo nemažas skaičius 
jaunų žmonių ir savuosiuose univer
sitetuose dirbusių profesorių, dėsty
tojų, kurie troško tobulėti. Visi šitie 
asmenys ieškojo būdų, kaip tą pasiek
ti, nors jie ir gyveno toli nuo savųjų 
universitetų. 

Mokslo trokštantiems buvusiems 
profesoriams, dėstytojams ir daliai 
jaunų entuziastų kilo mintis suorga
nizuoti išeivijoje savąsias mokslo 
Įstaigas. Karui pasibaigus, Vokietija 
buvo valdoma karinės vyriausybės, 
kuri menkai pažinojo išvietintus as
menis. Jų tikslas buvo kuo greičiau 
grąžinti juos į jų valstybes. Ypač tuo 
pasižymėjo rusų karinė vyriausybė. 

Norintiems Įkurti universitetus 
išeivijoje nebuvo lengva. Jie susidūrė 
su didelėmis kliūtimis, bet entuziastų 
vieningas spaudimas paveikė Ameri
kos, Didžiosios Britanijos ir prancū
zų karines vyriausybes ir jos davė lei
dimą steigti universitetus, nors tam 
ir nepritarė rusų karinė valdžia. Šias 
mokslo įstaigas steigti daugiausiai 
pastangų įdėjo Pabaltijo, Lenkijos ir 
Ukrainos išvietinti asmenys, nes jų 
kraštai buvo rusų komunistų valdžio
je ir jie nenorėjo grįžti į savo kraštus. 

• • • 

Latviai, lietuviai ir estai, gyvenę 
anglų karinėje zonoje, po ilgokų dery
bų ir įtikinėjimų dėl tokios įstaigos 
reikalingumo, gavo leidimą netoli 
Hamburgo, Pinnebergo miestelyje, 
steigti Pabaltijo vardo universitetą. 
Tai buvo didelis laimėjimas mokslo 
trokštantiems jaunuoliams ir dėsty
tojams, nes karinė valdžia neleido 
vokiečiams priimti išvietintų asmenų 
į jų universitetus, be to, daugelis iš jų 
buvo karo metu sugadinti. 

Apie Pabaltijo universitetą Pin-
neberge lietuvių išeivių spaudoje bu
vo labai daug rašyta. Neteko to paste
bėti latvių ir estų spaudoje. Nors bu
vo daug rašyta lietuvių spaudoje apie 
šiame universitete studijavusių asme
nų suvažiavimus, paminėjimus, nete
ko matyti pavardžių, kas, kokie asme
nys dalyvavo šio universiteto steigime. 

Kaip anksčiau buvo minėta, ka
riaujančios valstybės iš anksto buvo 
susitarusios užimtą Vokietijos kraštą 
padalinti į keturias sritis. Asmenys, 
pakliuvę į amerikiečių karinės vado
vybės sritį, jautėsi laimingesni, nes 
amerikiečiai save laikė laisvę mylin
čia valstybe. Iš kitos pusės, ameri
kiečiai mažai žinojo apie komunistų 
skelbiamą „laisvės" supratimą ir ne
norinčius grįžti į savo kraštus prie
varta išsiuntė Rusijon. Pabaltijo 
kraštų asmenys buvo laimingesni, 
nes Amerikos vyriausybė šiuos kraš
tus laikė rusų okupuotais ir jų ne
siuntė namo. Tačiau pasitaikydavo 
karinėje vadovybėje asmenų, kurie 
pataikavo rusų karinei vadovybei ir 
nesirūpino pabaltiečių likimu, nors ir 
nenaudojo prievartos. 

Amerikiečių zonoje, ypač Muen-
cheno mieste, buvo daug išvietintų 

asmenų iš rusų okupuotų valstybių, 
kurie nenorėjo grįžti į savo tėvynę, 
bet siekė mokslo. Bent pradžioje pa
gal karinės vadovybės nurodymus 
išvietinti asmenys negalėjo įstoti į vo
kiečių universitetus, taip pat netu
rėjo pinigų užsimokėti už mokslą. 

Siame mieste esantys intelektua
lai ir jaunuomenė spaudė amerikiečių 
karinę vadovybę, kad būtų leista 
steigti aukštąją mokslo įstaigą - uni
versitetą. Okupacinės pajėgos bandė 
tokius entuziastus įtikinti, kad tai 
yra visai nereikalingas sumanymas. 
Sumanytojai turėjo Įdėti daug pas
tangų įtikinant, kad tokia mokslo 
institucija yra reikalinga. 

Tuo metu visi išvietinti asmenys 
buvo globojami Tarptautinės organi
zacijos United Nations Refuge Relief 
Administration (UNRRA/ Po ilgų 
pokalbių amerikiečių karinė vyriau
sybė davė leidimą Įsteigti mokslo 
Įstaigą ir ją pavadinti UNRRA. (Ko
dėl buvo duotas toks pavadinimas, 
neaišku, gal todėl, kad joje turėjo stu
dijuoti ir dėstyti įvairių tautybių 
asmenys?) Studijuojantieji ir dėstyto
jai buvo aprūpinami tos pačios orga
nizacijos. Sis universitetas buvo įkur
tas muziejaus patalpose, Isar upės 
šone, kuris buvo iš dalies pritaikytas 
paskaitoms. Siame universitete dėstė 
dauguma ukrainiečių profesoriai, bet 
buvo lenkų, gudų, rusų, latvių, estų ir 
lietuvių. Universitetas samdė ir vo
kiečių profesorius su karinės vadovy
bės leidimu, nes jų universitetai dar 
neveikė. Visos paskaitos vyko vokie
čių kalba. Kiek vėliau kai kuriems 
studentams pasisekė įstoti ir į vokie
čių universitetus. 

Po dviejų metų veiklos universi
tetas buvo uždarytas. Kas atvedė prie 
šio mokslo Įstaigos uždarymo, taip ir 
liko neaišku. Greičiausiai tai buvo pa
daryta politiniais sumetimais, nes 
Rusija niekada nebuvo patenkinta 
universiteto įsteigimu. Iš kitos pu
sės, buvo prasidėjęs išvietintų asme
nų išvykimas į kitas valstybes nuola
tiniam gyvenimui. 

Universitetas subūrė įvairių tau
tų žmones. Svarbu tai, kad šiame 
universitete studijavo asmenys, pra
radę savo tėvynėse turėtas mokslo 
įstaigas. Uždarius universitetą, dide
lė dauguma studentų, studijavusių 
UNRRA universitete, pasklido po 
Vokietijos universitetus, nes ir šioje 
šalyje gyvenimas buvo sunormalėjęs, 
o išvietinti asmenys buvo Įkurdinti 
stovyklose, kur gyvenimas ėjo beveik 
normalia, bet varginga vaga. Ten bu
vo steigiamos lituanistinės mokyklos, 
teatrai ir kiti kultūriniai sambūriai. 

• • • 

Pabaltijo ir UNRRA universitetų 
įsteigimas buvo didelis Įvykis išeivijo
je. Gal tai buvo pirmas atvejis, kad iš
vietinti asmenys sumanė įsteigti uni
versitetus, neturėdami savųjų tėvynių. 

Pabaltijo universiteto lankytojai 
yra surengę nemažai paminėjimų. 
Kol dar yra asmenų, kurie lankė 
UNRRA universitetą, būtų įdomu su
šaukti visuotiną lankytojų ir studi
javusių asmenų suvažiavimą. Suva
žiavimui suruošti reikėtų sudaryti ruo
šos komitetą. Taip pat būtų gerai, 
kad atsirastų buvusių studentų bei 
dėstytojų, kurie papasakotų kaip bu
vo steigiamas universitetas. Ar lietu
viai studentai ir dėstytojai dalyvavo 
steigime? Prašome pareikšti savąsias 
nuomones. Rašykite adresu: UNRRA 
universitetas, 7149 So. Millard Ave., 
Chicago, IL 60629-4346. 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Premjero pergalė. 
Lietuvos pergalė? 

Seimas patvirtino naują biudžetą. 

Seimas didele balsų persvara pa
tvirtino Gedimino Kirkilo Vyriausy
bės parengtą kitų metų valstybės biu
džeto projektą. Premjeras gali leng
viau atsidusti. Nežinia, ar pastarųjų 
mėnesių nesėkmių ruožas jam jau vi
siškai baigėsi: tačiau svarbią pergalę 
jis tikrai pasiekė. Dar visai neseniai, 
klausantis kritikų sutartinių, atrodė, 
kad t ik stebuklas gali padėti Kirkilui 
ir jo Vyriausybei. Biudžeto projektą 
bene pirmasis sukritikavo preziden
tas, paskui įsijungė konservatoriai, 
libdemai, darbiečiai, socialliberalai, 
net liberalcentristai. 

Kirkilas raudo, balo ir vis karto
jo: „biudžetas puikus". Keisčiausia, 
jog, regis, galiausiai ši jo mantra įtiki
no. Net 83 Seimo nariai pakėlė ranką 
už Vyriausybės parengtą biudžeto 
projektą. Prieš balsavo ar susilaikė 
daugiau nei dukart mažiau parla
mentarų. Nuosekliausiai biudžetą 
kritikavo Liberalų sąjūdis ir liberal-
demokratai. Liberalams labai ne
patiko valdžios institucijų švaistūniš
kumo Įteisinimas ir populistinės gai
dos, galvojant apie artėjančius rinki
mus. Rolando Pakso bendražygiai, 
priešingai, pasigedo didesnės gerovės 
pažadų, valstybės dėmesio mokyto
jams, kitoms profesinėms grupėms. 

Darbiečiai ir Tėvynės sąjungos 

Eltos nuotr. 

frakcijos nariai balsavo įvairiai. Ne
paisant to, iš karto po balsavimo dar
biečiai suskubo išplatinti pareiškimą, 
kuriame teigiama, kad Darbo partija 
išlieka nuoseklia opozicija ir labai 
kritiškai vertina biudžetą. Dar įdo
mesnė konservatorių laikysena. Tik 
trys konservatoriai - Jurgis Razma, 
Ramūnas Garbaravičius ir Saulius 
Pečeliūnas — balsavo prieš. Dar keli 
šios partijos nariai (pavyzdžiui, Juk
nevičienė, Zingeris, Kupčinskas, 
Markevičienė) susilaikė, o partijos 
vadovas Andrius Kubilius ir frakcijos 
pirmininkė Irena Degutienė apskri
tai nedalyvavo posėdyje. 

Prisiminkime, jog ne vieną savai
tę konservatoriai atkakliai vardijo 
biudžeto projekto ydas ir kartojo - jei 
nebus atsižvelgta į kritiką, mes bal
suosime - prieš. Į kritiką atsižvelgta 
nebuvo, tačiau konservatoriai parla
mentarai draugiškai kėlė rankas už 
Kirkilo kūrinį. Kodėl? Kiek suprantu, 
oficialus paaiškinimas - geriau pras
tas biudžetas nei jokio. Tačiau ar tik
rai tai pakankamas motyvas balsuoti 
už biudžeto projektą? Ar tikrai Seimo 
pritarimą Vyriausybės parengtam 
projektui galima vadinti visos Lie
tuvos pergale? Juk prieš pat galutinį 
biudžeto projekto tvirtinimą Seime 
konservatoriai paskelbė laišką prezi

dentui, kuriame šis raginamas inici
juoti neeilinius Seimo rinkimus. Sis 
tradiciškai atsakė, jog nesikiš į Seimo 
vidaus kovas. Gavę šį atsakymą, kon
servatoriai turėjo dar vieną galimybę 
siekti pirmalaikių rinkimų - balsuoti 
prieš biudžeto projektą. Tačiau jie net 
nebandė šia galimybe pasinaudoti. 

Ar tai reiškia, kad konservatoriai 
iš tiesų priešlaikinių rinkimų nenori? 
Nes, jei nuoširdžiai konservatoriai 
skambina pavojaus varpais, kad 
premjeras ir Vyriausybė dirba ne Lie
tuvai, bet savo ir finansinių klanų in
teresams, tai turime kuo skubiausiai 
stabdyti tokius procesus. Deja, kriti
kuoti patogiau nei iš tiesų siekti per
mainų. 

Na, bet pažvelkime į patvirtintą 
biudžeto projektą. Planuojama, kad 
ateinančių metų valstybės biudžeto 
pajamos sieks 25,572 mlrd. litų, išlai
dos — 26,573 mlrd. litų, deficitas su
darys 1,001 mlrd. litų. Nacionalinio 
biudžeto pajamos turėtų siekti 29,407 
mlrd. litų, išlaidos — 30,408 mlrd. 
litų. Bendrųjų valstybės paslaugų fi
nansavimo augimas lyginant su 2007 
metais nacionaliniame biudžete ki
tais metais numatytas 23,6 proc, gy
nybos — 16 proc, viešosios tvarkos ir 
visuomenės apsaugos— 46,3 proc , 
ekonomikos — 32,7 proc. aplinkos 
apsaugos — 74,3 proc , būsto ir 
komunalinio ūkio — 34,8 proc, svei
katos apsaugos — 24,8 proc, poilsio, 
kultūros ir religijos 28,4 proc, švieti
mo — 15,9 proc, socialinės apsaugos 
— 36,2 proc. 

Deja, šie skaičiai daugiau ką pa
sako tik specialistams. Tikrai no
rėtųsi, jog lentelės, skaičiavimai apie 
tai, kaip planuojame gyventi kitais 
metais, būtų plačiau pakomentuotos 
„žmonių kalba". 

Nes dabar pešamasi dėl 
menkniekių ir abejingai žiūrima, 
kaip abejotinai planuojama panau
doti didžiulius finansinius resursus. 
Dar įdomiau, kai Finansų ministras 
pareiškia, kad valstybės pinigai bus 
naudojami optimaliai, jų kiekis yra 
ribotas ir todėl nevalia reikalauti dar 
didesnių algų, pavyzdžiui, gydyto
jams ir mokytojams. Taupumas — ge
ra savybė. Tačiau kodėl jos nebelieka, 
kai kalbame apie valstybės institucijų 
išlaidas. Kažkodėl konservatoriai ga
liausiai pamiršo pačių ne kartą iš
sakytą priekaištą, kad socialdemok
ratų valdymo laikotarpiu valdžios 
aparatas pučiasi, tampa vis branges
nis, tačiau toli gražu nepradeda 
veiksmingiau veikti. 

Beje, buvęs Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, kalbėdamas žur
nalistams, pripažino, kad pačio Sei
mo išlaidos kasmet didėja didžiuliais 
tempais. „Sutinku, jog patys turėtu
me mažiau išlaidauti", — sakė politi
kas, tačiau tokia nuostata jam ne
trukdė pa remt i biudžeto projektą. 
Dar vienas paradoksas - opozicine sa
ve vadinanti Naujoji sąjunga vienin
gai balsavo už biudžetą. 

Daug aistrų per diskusijas kėlė ir 
tai, jog Vyriausybė suplanavo 0,5 pro
centų biudžeto deficitą kitais metais. 
Dalies parlamentarų tvirtinimu, tai 
nėra normalu, deklaruojant, jog gyve
name ekonominio augimo sąlygomis. 
Tačiau Gediminas Kirkilas, regis, su
gebėjo oponentus įtikinti, kad mažin
ti planuojama išlaidas nepopuliaru. 
Kuriam parlamentarui norisi pasa
kyti, jog jis siūlo mažiau pinigų skirti 
kuriai nors sričiai? Priešingai, ne
maža dalis parlamentarų buvo ne
patenkinti dėl to, kad buvo atmesti jų 
pasiūlymai skirti papildomas išmokas 
kuriam nors jų apygardoje esančiam 
darželiui a r mokyklai. Tenka dar kar
tą pakartoti - kova virė dėl smulkme
nų, o ne dėl esmės. Po kelių valandų 
svarstymų Premjero veide pražydo 
šypsena. Biudžeto projektas patvir
tintas. 

Tiesa, dar liko prezidento barje
ras. Ar jis pasirašys Seimo patvirtin
tą biudžetą? J u k Valdas Adamkus 
primygtinai siūlė koreguoti Vyriausy
bės projektą, būti taupesniems. Ta
čiau labai mažai tikėtina, kad prezi
dentas pasinaudos veto teise. Vei
kiausiai jis šiek tiek pakritikuos biu
džetą, paskui skėstels rankomis ir pa
sirašys, patvirt indamas Kirkilo ir so
cialdemokratų pergalę. 

Tačiau ar tai tikrai visos Lietuvos 
pergalė? Tikrai sunku vienareikš
miškai atsakyti. Gal ir teisūs tie, ku
rie tvirtina, kad dabartinė valdžia ne
pajėgi parengti geresnį biudžeto pro
jektą, jog ginčai gali sutrukdyti Eu
ropos Sąjungos lėšų įsisavinimo pro
cesui. 

Kita vertus, kai kartelę nulei-
džiame labai žemai, tai vėliau ją itin 
sunku pakelti. Tikėtina, kad po kurio 
laiko turėsime nemažai vargo, gaivi
nan t dabart inės politikos nualintą 
ekonomiką. Tačiau, jei kol kas ne
turime opozicijos, kuri galėtų ne tik 
kalbėti, bet ir veikti, tai turime ten
kintis tais politinio gyvenimo vai
siais, kuriuos šis sugeba sunokinti. 
Bent iki kitų Seimo rinkimų. 

Į virėją šaudžiusi VAD pareigūną tirs psichiatrai 
Vilnius, gruodžio 10 d. (BNS) — 

Vilniaus miesto 3-asis apylinkės teis
mas pirmadienį paskyrė psichologinę 
psichiatrinę ekspertizę į virėją res
torane šaudžiusiam buvusiam Vado
vybės apsaugos departamento (VAD) 
majorui Jonui Paulikui. 

Skirti šią ekspertizę prašė Vil
niaus miesto apylinkės prokuratūra. 

Artimiausiu metu bylą tiriantis 
prokuroras kreipsis į medikų komisi
ją, prašydamas atlikti ambulatorinę 
ekspertizę įtariamajam. Bus aiškina
masi, ar įvykio metu tuometinis VAD 
pareigūnas galėjo suvokti savo veiks
mus, ar nebuvo afekto būsenoje. 

J. Paulikui yra pareikšti įtarimai 
dėl pasikėsinimo nužudyti žmonių 
gyvybei pavojingu būdu dėl savanau
diškų paskatų ir viešosios tvarkos pa
žeidimo. 

Įtariamajam yra paskirtas rašyti
nis pasižadėjimas neišvykti. 

Incidentas įvyko rugpjūtį. 39 me
tų VAD pareigūnas kilus konfliktui 

su sostinės restorano „Amatininkų 
užeiga" personalu, išsitraukė vardinį 
ginklą ,,Sig Sauer" ir septynis kartus 
iššovė į po virtuvę bėgiojantį ir nuo 
įpykusio pareigūno bandantį pasis
lėpti virėją. 

Po konflikto, per kurį niekas ne
nukentėjo, VAD pareigūnas buvo su
laikytas ir nuvežtas į Vilniaus 3-ąjį 
policijos komisariatą. Jam nustatytas 
sunkus girtumo laipsnis — matuoklis 
pareigūno organizme nustatė esant 
3,64 promilės alkoholio. Po apklausos 
vardinis ginklas iš pareigūno buvo 
atimtas. 

Kitą dieną po incidento J. Pau-
likas atsigulė į ligoninę. Spauda teigė, 
kad majoras skundėsi neva buvęs su
muštas jį sulaikiusių policijos parei
gūnų — jam ant veido buvo kraujos-
ruva. 

Po įvykio VAD majoras J. Pauli-
kas buvo atleistas iš pareigų. 

Tada VAD teigė, kad atlikus tar
nybinį patikrinimą nustatyta, kad 

pareigūnas pažemino departamento 
pareigūno vardą ir pagal statutą už 
tai taikoma nuobauda — atleidimas 
iš pareigų. 

Iš pradžių įvykį tyrė Vilniaus po
licija. Buvo pradėtas ikiteisminis tyri
mas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 
Tačiau vėliau tyrimą perėmė Vilniaus 
miesto apylinkės prokuratūra. 

Kadenciją baigusį prezidefitą Al
girdą Brazauską saugojęs J. Paulikas 
buvo vienas seniausių VAD darbuoto
jų, čia jis dirbo nuo 1991 metų. Už ge
rą tarnybą pareigūnas yra apdovano

tas vardiniu ginklu, kuriuo ir švais
tėsi restorane. 

Tačiau į pavojingą incidentą įsi
vėlęs buvęs VAD darbuotojas nerims
ta. Majoras J. Paulikas Vilniaus apy
gardos administraciniam teismui jis 
ats iuntė prašymą, kuriuo atleidimą iš 
darbo prašo pripažinti neteisėtu. 

Pi rmasis teismo posėdis įvyko 
lapkričio viduryje, tačiau susirgus pa
reiškėjui, teismas bylą atidėjo gruo
džio 17 dienai. Be to, teismo vertini
mu, šioje byloje t rūks ta įrodymų. 

Tarp laureatų — Liunė Sutema 
Atkelta iš 1 psl. 
literatūrologė Viktorija Daujotytė, 
muzikologė Rūta Gaidamavičiūtė, 
dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, 
kultūrologas Laimantas Jonušys, dai
lininkas Bronius Leonavičius, teat-
rologė Ramunė Marcinkevičiūtė, fo

tomenininkas Algimantas KunČius, 
architektas Kęstutis Pempė, kino kri
tikė Živilė Pipinytė, dirigentas Sau
lius Sondeckis, teatro režisierius Gin
ta ras Varnas ir dailėtyrininkė Rasutė 
Žukienė. 
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Pasaulio navjtmms 
(Remiantis AFP, Reutere, AF> InJerfas, ITAR-TASS, BNS aniw agentūrų pranešimais) 

Putin paskelbė savo įpėdinį 

Spėlionės dėl Putin pasirinkimo baigėsi. 

Atkelta iš 1 psl. 
Rusijos akcijų rinka išaugo po 

naujienos apie siūlomą įpėdinį maž
daug 1 proc. ir pasiekė dar vieną 
istorinį maksimumą, beje, labiausiai 
pabrango — maždaug 2 proc. — 
„Gazprom", kuriam vadovauja D. 
Medvedev, akcijos. 

Pats D. Medvedev pranešė, kad 
preliminarios konsultacijos dėl jo iš
kėlimo vyko teigiamai ir bus tęsiamos 
antradienį ir trečiadienį. 

Pranešimas apie tai, jog Y Putin 
remia D. Medvedev kandidatūrą, ma
tyt, padarė galą ilgai vykusioms spe
kuliacijoms dėl „įpėdinio", kurio var
dą turėjo pasakyti dabartinis prezi
dentas. 

„Vieningoji Rusija" ketina oficia
liai paskelbti savo kandidatūrą į Ru
sijos prezidento postą suvažiavime 
gruodžio 17 dieną. 

Politologai jau kurį laiką kalbėjo 
apie konkurenciją tarp Y Putin Įga
liojimų perėmėjų — D. Medvedev, ku
ris vyriausybėje kuravo socialinius 

projektus, ir Sergej Ivanov. 
Vasarį Rusijos prezidentas suly

gino jų statusą, pakeldamas S. Ivanov 
iš gynybos ministro pareigų į pirmojo 
vicepremjero, kuruojančio pramonę. 

Po to per kelias savaites pre
tendentų į prezidento postą populia
rumas susilygino, ir S. Ivanov netgi 
buvo pranašaujamas šalies ministro 
pirmininko postas po Michail Frad-
kov atsistatydinimo. 

Tačiau vyriausybės vadovu tapo 
visuomenei visiškai nežinomas pa
reigūnas, Federalinės finansų moni
toringo tarnybos vadovas Viktor Zub-
kov. 

42 metų D. Medvedev, Kremliaus 
patikėtinis, laikomas liberalaus bloko 
Kremliuje iškeltiniu. 

Teisininko išsilavinimą įgijęs D. 
Medvedev už savo iškilimą į Rusijos 
valdžios elitą turi būti dėkingas Y 
Putin, kur is 10-ojo dešimtmečio 
pradžioje pasamdė jį dirbti pas save 
Sankt Peterburgo valdžioje. 

Į rinkimų kampaniją įsitraukus 
Oprah, varžybos intensyvėja 

Columbia, gruodžio 10 d. (AFP/ 
BNS) — Pokalbių laidų karalienė Op
rah Winfrey savaitgali įsitraukė Į rin
kimų kampaniją kaip demokratų pre
tendento į JAV prezidentus Barack 
Obama šalininkė, o apklausos paro
dė, kad varžybos dėl kandidato į pre
zidentus statuso intensyvėja ir de
mokratų, ir respublikonų stovyklose. 

Maždaug 29,000 žmonių sekma
dienį susirinko viename South Ca-
rolina stadione pasiklausyti O. Win-
frey. Tai buvo pats didžiausias B. 
Obama kampanijos mitingas. 

0. VVinfrey įsitraukimas į kampa
niją ir rinkėjų, kuriuos ji gali pa
traukti, skaičius reiškia rimtą iššūkį 
pagrindinei demokratų pretendentei 
Hillary Clinton. 

Neseniai atlikta „Newsweek" ap
klausa patvirtino kitų apklausų re
zultatus, rodančius, kad B. Obama 
populiarumas Iowa, kur sausio 3 die
ną įvyks pirmieji šalyje demokratų 
kandidato rinkimai, didėja. 

Minėtos penktadienio apklausos 
rezultatai rodo, kad B. Obamą pa
laiko 29 proc. Iowa demokratų rin
kėjų, o H. Clinton — 30 procentų. Bu
vusį kandidatą į viceprezidentus 

John Edwards remia 21 proc. Iowa 
demokratų rinkėjų. 

Tuo tarpu rinkėjų, kurie tikriau
siai dalyvaus partijos rinkimuose, 
grupėje B. Obama aiškiai lenkia H. 
Clinton. Jį rėmė 35 proc , o senatorę 
— 29 proc. apklaustųjų. 

„McClatchy" ir MSNBC ap
klausa, kurios rezultatai buvo pa
skelbti sekmadienį, rodo, kad South 
Carolina H. Clinton, kurią remia 28 
proc. demokratų rinkėjų, lenkia B. 
Obama, kuris turi 25 proc. paramą. 
South Carolina gimusio John Ed-
wards parama yra 18 procentų. 

Demokratų balsavimas South 
Carolina turi įvykti sausio 23 dieną. 

Sekmadienį į South Carolina uni
versiteto futbolo stadioną, kuriame iš 
viso yra 80,000 vietų, susirinko be
veik 30,000 O. VVinfrey ir B. Obama 
gerbėjų. 

„Dr. Martin Luther King turėjo 
svajonę, bet daugiau nebeturime vien 
svajoti, — pasakė Oprah susirinku
siai miniai, kuri ją sutiko ovacijomis 
atsistojus. — Turime balsavimu įgy
vendinti tą svajonę paremdami žmo
gų, kuris žino ne tik, kas esame, bet 
ir kas galime būti". 

EUROPA 

OSLAS 
Buvęs JAV viceprezidentas Al 

Gore ir Jungtinių Tautų (JT) kovos 
su klimato kaita institucija pirmadie
nį Osle už savo pastangas kovojant 
su pasauliniu atšilimu atsiėmė 2007-
ųjų Nobelio taikos premiją. „Sveiki
name IPCC (Tarpvyriausybinę kli
mato kaitos komisiją) ir Al Gore ga
vus šių metų Taikos premiją", — gė
lėmis išpuoštoje Oslo rotušėje, prieš 
įteikdamas premiją sakė Ole Mjoes, 
kuris vadovauja penkių narių No
belio komitetui. „Dėkojame jums už 
tai, ką padarėte dėl motinos Žemės, 
ir linkime tolesnės sėkmės (vykdant) 
darbą, kuris visiems mums toks gy
vybiškai svarbus. Veiksmų reikia da
bar. Klimato kaita jau tampa neval
doma", — pridūrė jis. 

LISABONA 
Afrikos Sąjunga paragino 53 sa

vo nares pasipriešinti Europos Są
jungos spaudimui skubiai pasirašyti 
prekybos susitarimus, įpareigojan
čius atverti savo rinkas didesniam 
prekių ir paslaugų skaičiui. „Skubios 
derybos neatneš naudos", — teigė Af
rikos Sąjungos komisijos pirminin
kas Alpha Oumar Konare. Jo nuomo
ne, skuboti susitarimai „gali daug 
kainuoti Afrikos kaimų gyventojams 
bei Afrikos pramonei". „Privalome 
skirti visą reikiamą laiką tam, kad 
sudarytume tinkamus susitarimus. 
Turime daug klausimų, kuriems rei
kia atsakymų", — teigė jis. 

KIJEVAS 
Remiantis oficialia informacija, 

aviacijos katastrofoje šalia Zulianų 
oro uosto netoli nuo Kijevo žuvo 5 
žmonės, pranešė Ukrainos nepapras
tųjų situacijų ministerijos sekreto
rius spaudai Ihor Krol. Lėktuvo 
nukritimo vietoje kilo gaisras, kurį 
Zulianų oro uosto ir Nepaprastųjų si
tuacijų ministerijos gelbėtojai užge
sino greičiau nei per pusvalandį. Lėk
tuvas dingo iš Zulianų oro uosto ra
darų apie 5 vai. po pietų. Jis nukrito 
už 300 metrų nuo Žiedinio kelio Sov-
kų tarybinio ūkio lauke ir užsidegė. 

Lėktuvas pataikė į sargo būdelę, ku
rioje tuo metu žmonių nebuvo. Pir
miniais duomenimis, avarija įvyko 
dėl nepalankių oro sąlygų. 

PRIŠTINA 
Pasibaigus galutiniam terminui, 

iki kurio serbai ir etniniai albanai 
turėjo pasirašyti susitarimą dėl Ko-
sovo statuso, pirmadienį tūkstančiai 
šios provincijos albanų jaunuolių su
rengė demonstraciją, reikalaudami 
nedelsiant paskelbti nepriklausomy
bės deklaraciją ir ragindami Europos 
Sąjungą (ES) laikytis vieningos pozi
cijos šiuo klausimu. Demonstracijos 
dalyviai, žygiuodami per provincijos 
sostinės Prištinos centrą, nešė pla
katus, kuriuose buvo parašyta „Pas
kelbkite nepriklausomybę!" ir „Eu
ropa, pademonstruok vienybę". 

JAV 

NEW YORK 4 
Krizė pasaulio paskolų rinkoje 

tęsis ir pirmąjį 2008 metų ketvirtį, 
prognozuoja Tarptaut in ių at
siskaitymų bankas (TAB). Išvestinės 
finansinės priemonės, susijusios su 
paskolų palūkanų normomis, paro
do, kad investuotojai numato tolesnį 
likvidumo nepakankamumą, teigia
ma TAB tyrimo ataskaitoje. „Bankų 
likvidumo krizė tapo rimtesne prob
lema negu paskolų išdavimas di
desnės rizikos skolininkams, nors 
abu šie veiksniai yra glaudžiai susi
ję", — teigia ekspertai. Bankų pasi
tikėjimo veiksnys pradeda įtakoti ki
tus ūkio segmentus. 

KUT%WI#MJP*\ 

NEW WESTMINSTER 
Vienas Kanados kiaulių auginto

jas sekmadienį buvo nuteistas už še
šių moterų, kurių lavonai jo ūkio 
skerdykloje buvo sukapoti į gabalus, 
nužudymą. Tačiau prisiekusieji Ro-
bert Pickton nuteisė ne dėl pirmojo, 
o dėl antrojo laipsnio žmogžudysčių. 
Už tai taip pat skiriama kalėjimo iki 
gyvos galvos bausmė, bet paskui gali 
būti lengviau gauti lygtinį atleidimą. 
Nuosprendžio teisiamasis klausėsi 
abejingai. 58 metų R. Pickton mote
ris į savo ūkį atsiviliojo pinigais ir 
narkotikais. Moterys buvo nužudy
tos ir sukapotos į gabalus, kurių jis 
atsikratydavo sušerdamas kiaulėms. 

1-800-7?S-SEND 
www.atlanticexpresscorp-com 
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Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio safis. 

Kroviniu gabenimas 
te-ktuvu i visas pasaulio šalis. T "\ % 

Atr Frelght 
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas į visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Saiall Packaaes TruckitKĮ. / >*Sm*»* 

Smulkiu siuntimu siuntimas be* 
pristatymas j namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. ? 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp-com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, Ml 

LIETUVOS KARIUOMENES 
89 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
REGINA IUŠKA1TE-.SVOBIENE 

„Aikštėj girdėjosi šauksmai, 
komandos ir trimitai, 

Karščiau už mylimąsias prie 
šiurkščių milinių 

Jie glaudė savo ginklus. O virš jų 
galvų 

Kaip liepsnos saulėje plazdeno 
vėliavėlės..." 

Ramovėnų pirmininkas ir LŠSI vadas 
Mykolas Abarius skaitė paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenės įkūrimą 
ir kariuomenę dabartiniu laiku. 
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr. 

Sekmadienį, gruodžio 2 d. Šv. 
Antano parapijos patalpose buvo pa
minėta Lietuvos kariuomenės įkūri
mo 89-ųjų metų sukaktis. Praei tą 
sekmadienį, lapkričio 25 d., buvo 
aukojamos šv. Mišios už žuvusius sa
vanorius, karius, part izanus, šau
lius. Mišias užsakė Ramovėnai, šau
liai, birutietės bei Dariaus ir Girėno 
klubas. Minėjime dalyvavo organi
zacijos su vėliavomis. Skai t in ius 

skaitė Antanas Osteika. Klebonas 
kun. ir Lietuvos šaulių są-jungos 
išeivijoje vyriausias kapelio-nas 
Alfonsas Babonas pasakė šventei 
skirtą pamokslą. 

Sukakt ies minėjime dalyvavo 
gražus būrys žmonių, bet galėjo jų 
būti ir daugiau. Gaila, kad pasitaikė 
žvarbus oras ir dėl jo kai kurie neda
lyvavo. Salę puošė Mykolo Abariaus 
specialiai tai progai sukurtas plaka
tas su užrašu: „Jūs savo gyvybę auko-
jot Lietuvai." Lietuvos Saulių sąjun
gos išeivijoje vadas ir Ramovėnų pir
mininkas Mykolas Abarius atidarė 
minėjimą, dėkodamas visiems už 
dalyvavimą. 

Kun. Alfonsas Babonas sukalbėjo 
invokaciją. Po to buvo pagerbti kovo
se dėl Lietuvos laisvės žuvusieji. 

Zita Skučienė Lietuvos kariuo
menės įkūrimo proga skaitė Vinco 
Kazoko „Kareivių motinos pas gene
rolą" eiles: „...Ir kai jau generolas 
ranką kėlė, norėdamas paduoti ženk
lą žygiui, staiga prieš jį nauja kariuo
menė išdygo - kareivių motinų. Mar
gom mergautinėm skarelėm apgobu
sios šarmotas savo galvas, ir prie silp
nų, išsekusių krūtinių prispaudusos 
išdžiūvusias rankas, Jos taip kalbėjo: 
„O generole! Jei trokšti tų krauju 
pirktos garbės, su meile mes tau ati-
duosim savąjį. Jei reikia tau aukų -
su meile mes pasiaukosim. Bet juos 
palik. Tas mūsų atžalas, nespėjusias 
išsprogt. Jų jaunos širdys po žalsva 
miline, lyg po rudens velėna - o kaip 
joms bus sunku numirt, su viltimi 
gaivia, nenusivylusioms... Jo veidas 
kaip uola. Ant jo pečių sunki kaip že
mė guli pareiga. Ir atsigręžęs kreipėsi 
į žalsvą mūro sieną: „Kariai! Ar mo
teris šitas pažįstat?" Ir kaip komanda 
sausa ir „taikli atsiliepė kairia visi 
kaip vienas - NE!" 

Mykolas Abarius perskaitė įdo
mią ir turiningą paskaitą apie Lie
tuvos kariuomenę. 1918 m. lapkričio 
23 d. oficiali mūsų kariuomenės įkū
rimo diena. Tuo metu kariuomenėje 

Kariuomenės minėjimui pasibaigus. Iš k.: Lina Žemaitienė, Regina Juškaitė-
Švobienė, LŠSI spaudos informacijos vadovė ir Zita Skučienė. 

buvo apie 100 karininkų ir karo val
dininkų, apie 50 savanorių kareivių. 
Buvo skubiai organizuojama kariuo
menė. Lapkričio 24 d. Vokietijos vy
riausybė oficialiai pareiškė sutinkan
ti, kad Lietuvos kariuomenė būtų 
suorganizuota. Prelegentas apibūdi
no praeities kovas prieš lenkus ir ber
montininkus, kurias laimėjo Lietuvos 
kariuomenė. „Už jūsų gyvybės aukas 
mes gerbiame Jus ir Jums lenkiame 
galvas", - sakė Abarius. „Šiandien 
Lietuvos kariuomenę sudaro dešimt 
rinktinių. Kiekvienoje apskrityje yra 
po vieną rinktinę, kurią sudaro apie 
10,000 karių. Šiuo metu į Lietuvos 
kariuomenę imama 18 proc. šaukti-
nių, tai sudaro apie 2,000 karių. Lie
tuvos kariuomenės šauktinių klausi
mas yra svarstomas ir tą klausimą 
turės išspręsti Lietuvos Seimas. Šiuo 
metu šauktiniai kariai nesiunčiami i 

užsienį. Šiandien kariai yra paruošti 
gerai ir prilygsta Vakarų Europos 
kariams. Lietuvos kariai puikiai savo 
drąsa ir ištvermingumu tarnauja 
Irake ir Afganistane. Būdami išeivi
jos šauliai, mes gerbiame ir didžiuo
jamės dabartine Lietuvos kariuo
mene. Lietuvos kariai yra narsūs yra 
pasiruošę ginti kraštą" - toliau kal
bėjo jis. Prelegentas paragino di
džiuotis Lietuva, ir garsinti jos vardą. 

Rengėjų vardu vadas Mykolas 
Abarius padėkojo kun. Alfonsui Ba-
bonui už aukotas šv. Mišias, pamok
slą ir invokaciją. Zitai Skučienei už 
jautrų eilėraštį, Onutei Abarienei už 
parūpintas vaišes ir šios šventės da
lyviams. Minėjimas užbaigtas visų 
dalyvių sugiedotu Lietuvos himnu. 

Po to vyko malonus pabendravi
mas. 

Šv. Antano parapijos žinios 

Kariuomenės 89-tojo įkūrimo m i 
nėjimo metu Zita Skučienė skaitė 
eilėrašti. 

Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje 
kapelionas kun. Alfonsas Babonas 
skaito invokaciją. 

Kas naujo, kas vyksta ir kas ruo
šiama šiuo laiku Šv Antano parapi
joj? Yra numatoma keletas šventinių 
renginių. Kūčios bus ruošiamos sek
madienį, gruodžio 23 d. Šventė pra
sidės 10:30 v. r. klebono kun. Alfonso 
Babono aukojamomis šv. Mišiomis. 
Mišių metu vargonuos ir giesmes at
liks muz. Rimas Kasputis. Po Mišių 
12:15 v. p.p. susirinksime salėje at
švęsti šeimos šventę - Kūčias. Vyks ir 
trumpa programėlė. Auka asmeniui 
20 dol., vaikams 10 dol. 

Antradienį, sausio 1 d. yra numa
tyta surengti Naujųjų 2008 metų 
pokylį. Šventė prasidės su šv. Mišio
mis 10:30 v. r., kurias atnašaus kle
bonas kun. Alfonas Babonas. Po Mi
šių gražiai ir šventiškai išpuoštoje 
salėje bus vaišės . Pietūs - 12:15 v. 

p.p. Naujų metų pokylio kaina 30 dol. 
asmeniui. Į tą sumą įeina užkan
džiai, pietūs, kokteiliai ir pasilinks
minimai. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti Šv. Antano parapijos 
ruošiamose Kūčiose ir Naujųjų 2008 
metų pokylyje. Tie, kurie dalyvavo 
pernai, prisimenate, kad viskas gra
žiai ir šeimyniškai praėjo ir visi buvo 
patenkinti. Dėl smulkesnės informa
cijos ir registracijos, prašome kreiptis 
į Reginą Juškaitę-Švobienę, namų 
tel. 248-547-2859 (vakarais), darbo
vietės tel. 313-396-0389, o sekmadie
niais po Mišių Šv. Antano parapijoje. 
Lauksime Jūsų dalyvavimo. 

Šventės renginius ruošia Šv An
tano parapijiečiai. 

Regina Juškaitė-Švobienė 
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Neseniai praėjo Latvijos 1918 

metų nepriklausomybės šventė, ku
rią, manau, mūsų kaimynai latviai 
iškilmingai atšventė lapkričio 18 die
ną. Nors lietuviai ir latviai turi daug 
bendrų istorinių bruožų, tenka ap
gailestauti, kiek mažai žinome apie 
savo kaimynus. Todėl šia proga susi
pažinkime su jais plačiau negu esame 
girdėję mokyklos suole. Latviai, kaip 
ir lietuviai, yra irgi sena tauta. Abi 
šias tautas, išlaikiusias baltų kalbas, 
ir turinčias bendrą, nors ir tolimą, 
praeitį, galime vadinti net sesėmis. 

Jei ateinančiais 2008 m. mes mi
nėsime lietuvių tautos tūkstantmetį, 
neturėtume užmiršti, kad latvių tau
ta danų ir švedų kronikose buvo mi
nima jau IX a. Lietuviai ar žemaičiai 
tuomet teriojo latvių žemes, kol XII 
a. į šį įvairių latvių genčių, latgalių, 
žemgalių, kuršių, sėlių ir lybių apgy
ventą kraštą pradėjo lankytis vokie
čių pirkliai ir misionieriai, kuriuos, 
deja, sekė ir jau ginkuoti riteriai, 
daugiausia vokiečiai, gavę kalavi
juočių ordino vardą. Pastatę Rygos 
pilį 1201 m., jie sukūrė taip vadinamą 
Livonijos federaciją, kuri iki to paties 
amžiaus pabaigos pavergė visas lat
vių ir estų gentis, nespėjusias sudary
ti savo pačių valstybių ir taip apsigin
ti. Mes lietuviai dar ir šiandien di
džiuojamės, gal daugiausiai karaliaus 
Mindaugo dėka, kad tokio likimo 
išvengėme. 

Iš dabartinės Latvijos teritorijoje 
gyvenusių genčių tik lybiai, kuriuos 
istorikas Gudavičius vadina lyviais, 
nebuvo aisčiai, kuriuos tas pats pro
fesorius vadina baltais. Ir kaip keista, 
kad kaip tik jų, lybių, vardu - Livo
nija, pasivadino ir visų tų latvių gen
čių užkariautojai. Panašiai atsitiko ir 
su prūsais. Jų užkariautojai taip pat 
pasivadino užkariautųjų vardu - Prū
sija. 

Ilgainiui latviai persiėmė vokiška 
kultūra, priėmė skirtingą nuo lietu
vių tikybą - liuteronizmą - tad tais 
laikais niekas negalėjo svajoti apie 
kažkokias bendras lietuvių ir latvių 
baltiškas šaknis. Priešingai, mūsų 
mentalitetas ir vertybės, ypač po 
Liublino unijos, labai pakrypo į lenkų 
pusę. Ištisi amžiai bendravimo su 
lenkais mumyse išugdė labai kontro
versiškus meilės, pavydo, pykčio dėl 
istorinės skriaudos dėl Vilniaus, ir 
net neapykantos jausmus, ko visai 
nebuvo mūsų santykiuose su latviais. 

Nors kai kurios senos mūsų liau
dies dainos lenkus vadina „mielais 
broleliais", po Vilniaus užgrobimo 
mes jau dainuodavome „tupi lenkas 
ant kalniuko". Apie latvius liaudis, 
atrodo, nebuvo sukūrusi jokių pana
šių dainų. Todėl kažkas yra net pa
sakęs, kad jei latviai išnyktų kaip 
tauta, mes dėl to per daug nesijau
dintume, o gal net ir nepastebėtume. 
Jei mes per savo ilgą istorijos laiko
tarpį esame susikūrę stereotipus, 
dažniausiai neigiamus, apie mūsų 
kaimynus rusus, lenkus ar vokiečius, 
apie latvius to negalime pasakyti, jau 
nekalbant apie estus. 

Kai Vakarų Europoje prasidėjęs 
tautiškasis sąjūdis pagaliau pasiekė 
ir Lietuvą, bajorija Žemaitijoje ir Di
džiojoje Lietuvoje gavo vilties, kad ir 
rusų caro pavergtos tautos, tokios 

kaip lietuviai, latviai, lenkai ir kiti, 
irgi galės ieškoti savo prieš pusšimtį 
metų prarastų, jei jau ne valstybinių, 
tai bent tautinių teisių. Nors ir už
klysdavo mintis apie krašto autono
miją ar net nepriklausomybę, nema
ža bajorijos dalis buvo jau tiek sulen
kėjusi, kad geriausiu atveju ji galvojo 
tik apie atsiskyrimą nuo Rusijos, bet 
jau tik Didžiosios Lenkijos ribose. 

Gerai žinome, kaip sunkiai Lie
tuva kovojo dėl savo nepriklausomy
bės, ypač 1919 metų rudenį, kai nese
niai suorganizuota Lietuvos kariuo
menė ir jos savanoriai turėjo vienu 
metu kariauti net prieš tris prieši
ninkus: rusų bolševikus, Lietuvos-
Lenkijos bendrą valstybę norinčius 
a tkur t i lenkus ir vokiečius-bermon-
tininkus. Ir jų visų tikslas buvo tas 
pats: įjungti lietuvius į savo hege
moniją. 

Ne lengviau ėjosi ir latviams, arti
miausiems mums lietuviams savo kil
me, kalba ir kultūra, taip kaip ka
daise buvo ir mums giminingi prūsai. 
Deja, prūsai buvo išnaikinti vokiečių 
kryžiuočių ordino jau prieš daugiau 
kaip 800 metų. To paties likimo ga
lėjo sulaukti ir latviai, kuriems grasi
no jų žemėje įsikūręs kalavijuočių 
ordinas. Bet taip neįvyko, ir, nors lat
viai niekada nebuvo sukūrę savo val
stybės, tautiškai ir etniškai jie išliko 
latviais iki šių dienų. Kai kurie isto
rikai net tvirtina, kad dėl to latviai 
turė tų būti dėkingi lietuviams ir že
maičiams, kurie 1236 m. Saulės ir 
1260 m. Durbės mūšiuose sumušė 
kalavijuočius ir po to tarp Nemuno ir 
Dauguvos sėkmingai kovojo prieš 
kryžiuočius dar beveik du šimtus 
metų, taip sutrukdydami abiems or
dinams susijungti į vieną. 

Vytauto ir Jogailos 1410 m. prieš 
kryžiuočius laimėtas Žalgirio mūšis 
daug prisidėjo prie to, kad 1435 m. 
Šventosios mūšyje kalavijuočių ordi
nas buvo ir vėl smarkiai sumuštas, o 
po to persiorganizavęs į taip vadina
mą Livonijos valstybę, susidedančią 
iš ordino, keturių vyskupijų ir Rygos 
miesto. Tačiau nesant vieno valdovo, 
jai buvo sunku apsiginti nuo Mask
vos, ieškančios lango į Baltijos jūrą. 

Nebūdama vienalyte valstybe, 
Livonija pamažu silpnėjo. Bijodama 
patekti po vis stiprėjančios Maskvos 
jungu, Livonija pasiprašė Lietuvos ją 
ginti. Tuomet Lietuvos-Lenkijos val
dovas Zigmantas Augustas ir ryžosi 
ją paimti į savo valdžią. Bet 1554 m. 
Maskvos caras Jonas Žiaurusis (IV) 
paskelbė karą Livonijai. Karas Lie
tuvai labai nesisekė, kas iš dalies abi 
šalis, Lietuvą ir Lenkiją, atvedė prie 
Liublino unijos. Po to (1569) Livonija 
perėjo bendron Lenkijos karalystės ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) valdžion. Kitaip sakant, lietu
viai, kar tu su lenkais, kurį laiką 
valdė didelę dalį Latvijos žemių. Nors 
tai truko neilgai, lietuviai to nenori 
užmiršti, o latviai, žinoma, prisiminti. 

Gal todėl ir keista skaityti Lat
vijos turizmo reklaminį leidinuką 
„Riga on Foot", kuriame rašoma, jog 
„Po Livonijos žlugimo XVI a. latvių 
žemes valdė Lenkija, Švedija ir Vo
kietija, nors Ryga visada išliko Bal
tijos politiniu, ekonominiu ir kultū
riniu centru". Bus daug iau . 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽlBUlt ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgiįa 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

SKAUSMO GYDYMAS 

DR. RENATA VARIAKOJYTE 
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ 

7600 W. CollegeDrive 
Palos Heights, IL 60463 
Tel . 7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 5 0 

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių 
bei kitų skausmų gydymas 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dantų gydytojai 

Stuburo ir skausmo ligos 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-6101 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TOK! DAUAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EJkGrove: 847-718-1212 
www.illlnoispaln.com 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieaiamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškal 
4647 W. 103 SL, Oak. Lavvn, IL 
55 L Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585^9500 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
Krūties vėžys Lietuvoje bus gydomas 
naujausiais vaistais 

Atkelta iš 2 psl . 
Kitais metais kompensuojamam 

transtuzumabui numatyta skirti 10,5 
mln. litų. Už tokią sumą bus galima 
apmokėti 160-180 moterų gydymo 
kursą, o iš viso šio vaisto kasmet 
reikėtų apie 250 moterų. Sveikatos 
apsaugos ministerijos sekretorius 
Haroldas Baubinas sako, kad toks 
nemenkas finansavimas yra didžiulis 
iššūkis valstybės finansams, bet tai 
nereiškia, kad bus sumažintas kitų 
kompensuojamųjų vaistų finansavi
mas: „Kol kas privalomo sveikatos 
draudimo fondo biudžetas didėja ir 
turime galimybę skirti vis daugiau 
lėšų, išlaidos ambulatoriniam gydy
mui viršys 600 mln." 

Prof i lak t ika p ig iau n e i gydymas 

Vis dėlto, anot H. Baubino, val
stybė t u r i investuoti į tas sritis, 
kurios yra pačios efektyviausios: 
„Labai daug tikimės ieškodami kitų 
būdų, kaip mažinti technologijų įsigi
jimo kainas. Vienam gyventojui vais
tam yra skiriama 7-10 kartų dau
giau, nei gali skirti mūsų šalis, juk 
vaistų kainos tiek Prancūzijoje, tiek 
Lietuvoje yra vienodos." 

Chemoterapeutų draugijos pir
mininkas Alvydas Česas sako, kad 
tikisi, jog brangūs vaistai medikų bus 
skiriami racionaliai, tiems žmonėms, 
kuriems tikrai galima padėti. Mote-

IŠNUOMOJA 

rys atrenkamos pagal patologinę eks
pertizę - jei progresuoja HER2 balty
mas, esantis ant naviko. 

Mokslų daktaras iš Didžiosios 
Britanijos Andrevv Wardley sako, kad 
vėžio gydymas yra labai brangus 
visame pasaulyje ir vis dažniau serga
ma šia liga, todėl labai svarbi yra vė
žio profilaktika: „Stengiamės padi
dinti profilaktikos reikšmę ypač to
kiose srityse, kaip dietos ir svorio 
metimas." 

H. Baubinas pritaria, kad profi
laktika yra kur kas linksmesnė dalis 
nei gydymas ir kur kas mažiau kai
nuoja. Vyresnėms moterims yra kom
pensuojamas mamografinis tyrimas, 
ketinama dar įsigyti mamografų ir 
aprūpinti ir atokesnes gydymo įstai
gas. Moteris turėtų ir pati apsižiūrėti 
bei stebėti save ir nereikėtų nuver
tinti šio profilaktikos būdo. 

Kol kas rekomenduojama mote
rims kasmet profilaktiškai tikrintis ir 
pačioms apsižiūrėti, nes delsimas gali 
baigtis blogiausiai. 

I eva Zubavič iū tė 
Alfa.lt 

PASLAUGOS 

Išnuomojamas butas Oak Lavvn 
(106 Ir Kilpatrick g vis). 

4 dideli kambariai. 1 mieg, 1 darbo 
kamb oro vėsintuvas, naujai išdažy

tas, švariame, ramiame name. 
$695 per mėnesi + užstatas. 

T e l . 7 7 3 - 2 5 4 - 7 8 0 0 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jaruliene, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

http://www.illlnoispaln.com
http://Alfa.lt
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A.P.P.L.E. 2008 METŲ KURSŲ 
TEMA - RAŠTINGUMAS 

„Draugo" knygynėlyje 

RITONE RUDA1TIENE 

Naujoji A.PPL.E. direktore dr. 
Barbara Henriqu.es praneša, kad 
A.PPL.E. (Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui) organizacija ir 
LR Švietimo ir mokslo ministerija 
ateinančią, 2008 m. vasarą ruošia aš
tuonioliktuosius kasmetinius kursus 
Lietuvos pedagogams, socialiniams 
darbuotojams, bibliotekų vedėjams, 
bei kitiems ugdymo specialistams ir 
mokyklų vadovams. 

A.P.P.L.E. naujoji direktorė dr. Bar
bara D. Henriques, 2007 rugpjūčio 
24 d. perėmusi vadovės pareigas iš 
buvusio direktoriaus dr. Kari Ja-
novvitz. R. Rudaitienes nuotr. 

Šia proga, kviečiami nauji talen
tingi ir kūrybingi pedagogai įsijungti 
į talką. Lietuvai atstačius Nepriklau
somybę, A.PPL.E. stengėsi jai padėti 
išsilaisvinti iš po-sovietinės okupaci
jos švietimo sistemos varžtų. Dabar 
didesnis dėmesys skiriamas švietimo 
turiniui ir dėstymo metodikai, kurie 
ypač reikalingi XXI šimtmečio glo-
balizuotoje demokratinėje visuome
nėje. Daugiau apie A.PPL.E. siekius 
galima rasti tinklalapyje: 

www.applequest.org 
2008 metais A.PPL.E. ruošia 

šiuos kursus: 
Dveji savaitiniai vasaros kursai 

Vilniuje (liepos 7- 11 ir liepos 14-18) 
skiriami pedagogams, socialiniams 
darbuotojams, bibliotekų vedėjams, 
kitiems ugdymo specialistams, bei 
mokyklų vadovams. 

Dr. Grigonio vardo kursai (spe

cialioji pedagogika), kuriuos ruošia 
Kauno rajono specialiųjų pedagogų ir 
tėvų draugija. Jie vyks įvairiose Lie
tuvos vietovėse (liepos 7-18 arba lie
pos 7-25 dienomis). 

Stovykla „Viltis" kartu su draugi
ja „Viltis" ruošia kursus mokiniams 
su negalia, jų šeimoms, mokytojams, 
socialiniams darbuotojams, terapijų 
specialistams (liepos 7-18 dienomis). 

Regioniniai kursai, kuriuos ku
ruoja vietiniai Mokytojų centrai arba 
Švietimo tarybos (liepos 21-25 dieno
mis). Lektoriai, kurie atvyks dėstyti 
nuo liepos 7 iki liepos 18 vykstančiuo
se kursuose, turės galimybę pasilikti 
dar ir trečiai savaitei. LR Švietimo ir 
mokslo ministerija bei A.PPL.E. nuro
dys vietovę, kurioje šie kursai vyks. 

2008-ji metai Lietuvoje skelbiami 
„Knygos metais." Todėl neatsitikti
nai A.PPL.E. nusprendė atkreipti 
ypatingą dėmesį į raštingumą ir pa
sirinko kursams bendrą temą „Ge
riausi raštingumo įgyvendinimai XXI 
amžiuje". Tikimasi susilaukti lekto
rių, kurie pristatys raštingumą įvai
riose srityse: rašyboje, kūryboje, ma
tematikoje, kompiuteryje. Skaitymas 
ir komunikacija, naudojant šiuos me
todus, yra svarbi mokiniui XXI am
žiuje renkant ir analizuojant įvairią 
ir reikalingą informaciją. 

Ateinantiems metams A.PPL.E. 
ypač ieško pedagogų su magistro ar 
daktaro laipsniais dėstyti šiuose 
srautuose: vadybos, meno, ankstyvo 
ugdymo, pradinio ugdymo, anglų kal
bos dėstymo, bibliotekos mokslo, is
torijos, matematikos, specialiosios 
pedagogikos. Nors pageidaujama, bet 
nėra būtina, kad atsiųsti pasiūlymai 
derintųsi su parinkta vasaros kursų 
bendrąja tema. Kūrybingi ir nauji, 
dabarčiai aktualūs pasiūlymai yra 
visuomet laukiami. 

Visi pasiūlymai (proposals) turi 
būti įteikti iki 2008 m. sausio mėn. 28 
d. Jie bus pristatyti LR Švietimo ir 
mokslo ministerijai atrinkimui. Kovo 
mėnesį bus išsiuntinėti pranešimai. 
Balandžio pradžioje gavusieji prane-
šimą-kvietimą turės pristatyti dėsto
mo kurso trumpą aprašymą. 

Reikalingą informaciją suteiks: 
Shirley Sabo, 118 Cook Rd., Prospect, 
CT 06712. Tel. 203-758-4600 arba: 
www.appleqacMt.org (click on Call 
for Proposals). 

Knygai „Bokso milžinai 
pasirodžius 

Artėjant Lietuvos tūkstantme
čiui, daugelis vis dažniau pagalvoja 
apie mūsų tėvynės praeitį, didžiuojasi 
jos istorija, puoselėja viltis matyti ją 
klestinčią Europos šalių bendrijoje. 

Ir neįmanoma suskaičiuoti, kiek 
paaukota jėgų, pastangų, gyvenimų, 
likimų, kad mūsų Tėvynės vardas ne
išnyktų iš Europos žemėlapio, kad 
ateinančios kartos galėtų didžiuotis, 
jog yra lietuviai. 

Žinia, XX a. Sportinis sąjūdis 
pasaulyje nepaprastai išsiplėtė ir ta
po visuotinai pripažintu reiškiniu. 
Lietuvių tauta neliko nuošalyje ir ne 
kartą stebino Europą bei visą pasaulį 
aukštais sportiniais laimėjimais. 

Skubantis laikas nepelnytai ap
nešė laiko dulkėmis ne vieną didį pra
eities sportinį įvykį. Šiandien dar 
gyvi liudininkai regėję jau nutolusios 
epochos svarbiausius sportinius įvy
kius. Todėl svarbu, kad jų atsimini
mai sudarytų galimybę ateinančiom 
kartom nepamiršti mūsų sporto did
vyrių ir semtis įkvėpimo siekiant 
aukščiausių sportinių rezultatų. 

Iš spaudos išėjo Skirmanto 
Leono Karalevičiaus knyga „Bokso 
milžinai". Ruošdamas leidinį, auto
rius turėjo tikslą Lietuvoje ir už jos 
ribų priminti įžymių sportininkų -
boksininkų, dukart Europos čempio
no Algirdo Šociko ir pasaulio čem
piono Juozo Šarkio-Žukausko sporti
nius pasiekimus. 

Praėjusio amžiaus viduryje Lie
tuvos bokso legenda, nepakartojamas 
ringo džentelmenas Algirdas Šocikas 
budino Tautos sąmonę ir garsino sa
vo Tėvynės vardą skindamas pergales 
Europos ringuose ir kovodamas su iki 
tol nenugalimu sovietų ringo karaliu
mi N. Koroliovu. 

Ir tada niekas Amerikoje, o ir vi
same pasaulyje taip neišgarsino Lie
tuvos, kaip mūsų tautietis Juozas 
v v 

Sarkis-Zukauskas, 1932 m. vasarą, 
didžiuliame New York „Jankey" sta
dione tapęs absoliučiu pasaulio sun
kaus svorio čempionu, nepaprastai 
įtemptoje ir permainingoje 15-os 

raundų kovoje įveikęs pasaulio čem
pioną, vokiečių numylėtinį Maksą 
Smėlingą. Jo nuotrauka su prierašu 
„Lietuvis iš Bostono" praėjusio am
žiaus 3-me ir 4-me dešimtmetyje pui
kavosi daugelyje Amerikos, Europos, 
taip pat ir viso pasaulio pagrindiniuo
se laikraščiuose ir žurnaluose. 

Knygoje Y1"21 skyrius apie pokario 
Lietuvos bokso talentų ugdytojo ir 
puoselėtojo Lietuvos bokso patriar
chą Antaną Zaborą. Prie knygos pri
dedamas Alvido Rapkevičiaus kom
paktinė plokštelė apie Lietuvos krep
šinį ir boksą. Kompaktinės plokštelės 
pabaigoje skamba giesmė a. a. popie
žiaus Jono Pauliaus atminimui už 
kurią gautas raštiškas Vatikano kan
celiarijos padėkojimas. Albumo dy
džio knygos apimtis - 360 psl. Joje 
daug nuotraukų, iliustracijų, laiškų 
kopijos. Si knyga - puiki dovana 
sporto mėgėjui. 

Kaina su kompaktine plokštele -
42 dol. Knygą galima įsigyti paštu, 
pridedant 9 proc. mokestį, užsisakant 
IL valstijoje. Persiuntimo kaina - 5 
dol. Persiunčiant daugiau leidinių -
už kiekvieną papildomai siunčiamą 
knygą imamas 2.5 dol. persiuntimo 
mokestis. 

Paruošė L. A. 

y&ravtgo" kny$yne&> adresas: 4545 W . 6 3 t h Street , Chicago, IL 0 6 2 9 
Tel. pasiteiravimui: 773 585 -9500 

Maskvos baletas jau penk io l i k ta kar ta lankosi JAV su b a l e t u ,.Great Russian Nu tc racke r " . Spektakly je dalyvauja ger iaus i rusų b a l e t o šokė ja i is" Permės. 
v'.dsk. os ir K i je \c . Spektak l io režisier ius V 'ad imi r T rosčenko. c h n - m g r o f a s Ar.-jtolu Jemel janov 

•%. . t .a igždr iu. >poktaklv jc da'v.cvuja j aun ie j i ba 'e to f o k ^ j a 1 i? t ; v ie tovė j k u r i 0 ; o ^pp^taki is rodomas Šiais meta is į va i r iose A m e r i k o s v i e t ov ė s e 
bus parodyta 70s1o baleto spektaklių. Vakar, gruodžo 9 d., Rosemont Theater Čikagoje vyko net du Sto bai-rto spektakliai Smagu, KGČ baieta žiūrėjo 
gausus lietuviu būrys. Sektaklyje Čikagoje dalyvavo mūsų skaitytojams jau žinoma lietu > a>tė Mante Baiutav čiu'e apeja esame raš> mfiaą dienraš
tyje). 
Nuotraukose: Mante Ballutavičiūtė po spektaklio, scena iš spektaklio „Great Russian Nutcracker" Rosemont Theater Čikagoje. 

Dainoros Ba l iu fav i i fenės - - j o t raok -s 

http://Henriqu.es
http://www.applequest.org
http://www.appleqacMt.org
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NAUJOVĖ 911 SISTEMOJE 
VIKTORAS IAUTOKAS 

Anksčiau buvau rašęs apie 911 
numerio įvedimą policijoje ir šios sis
temos bendrą techninę sudėtį. Ma
nau, kad būtų pravartu dar kartą 
trumpai paminėti 911 sistemos pra
džią. Neliesiu visų techninių detalių, 
tik apžvelgsiu bendru bruožu. 

Technikai dideliais šuoliais bė
gant pirmyn, ypač telefonų srityje, 
buvo sumanyta, kaip nors būtiniau
siu atveju palengvinti susisiekimą su 
policija ir ugniagesiais. Prieš 911 nu
merio įvedimą kiekvieno miesto ar 
miestelio policija ir ugniagesiai turėjo 
skirtingus telefono numerius, susi
dedančius iš septynių skaičių. Si sis
tema sudarė daug sunkumų, nes 
žmogus, atvykęs į svetimą miestą, ne
laimės atveju, neturėdamas telefono 
numerio, nežinojo į ką kreiptis. 

911 s istemos įkūrimo 
pradžia 

Prie 911 numerio įvedimo dirbo 
dvi organizacijos: viena projektavo, o 
kita įgyvendino. Pirmoji - APCO 
(Associated Police Communication 
Officers) įkurta radijo eros pradžioje, 
o antroji - NENA (National Emer-
gency Numbers Association) įkurta 
specialiai 911 numerio įgyvendini
mui, mat jos pasirinktas šūkis buvo: 
„Viena tauta, vienas numeris." 

Pradedant projektuoti 911 siste
mą, buvo daug diskutuojama, kuris 
numeris geriausiai tiktų, kurį numerį 
nelaimės atveju žmonės lengviausiai 
prisimintų. Vieni siūlė 111, kiti 123. 
Bet pradėti su vienu (1) nebuvo leisti
na, nes telefono bendrovės, norint 
pereiti iš vienos telefono centrinės į 
kitą, jau buvo parinkusios skaičių (1) 
vieną . Po gana ilgų svarstymų nutar
ta pasirinkti skaičių 9 ir prie jo 
pridėti 1 ir 1, taip gavosi 911. Su šiuo 
pasiūlymu sutiko ir telefono bendro
vės. Dabar 911 sistemos projektavi
mas pradėjo sparčiai riedėti priekin. 
Reikia paminėti, kad Čikagos policija 
buvo pirmoji iš visų JAV miestų įsive
dusi naująją sistemą ir pradėjusi nau
doti šį patogų numerį. Su šia 911 sis
tema esu gerai susipažinęs, nes, dir
bant miesto centre, Čikagos policijos 
komunikacijos skyriuje, teko daug 
prisidėti prie projektavimo ir įvedi
mo, o vėliau ir prie 911 sistemos nuo
latinio tobulinimo, apie kurį jums 
šiame straipsnyje parašysiu. 

911 žengia pirmyn 

Pirmasis patobulinimas buvo pa
darytas, kai policijos dispečeriui 
skambintojo telefono numeris savai

me pasirodydavo mažame ekrane. Šis 
palengvinimas suteikė galimybę su
žinoti, iš kurios telefono centrinės 
atėjo skambutis, ir tada, reikalui 
esant, buvo įmanoma susisiekti su 
skambintoju. 

Antras - dar reikšmingesnis pa
tobulinimas, kai ekrane pasirodė 
skambintojo vardas, pavardė ir adre-
sas. Sie pagerinimai buvo įmanomi 
tik tada, kai telefono bendrovės pa
keitė centrinių elektromechaninius 
keitiklius į elektroninius, tai įgalino 
visus abonentus, esančius miesto 
telefono knygoje, įrašyti į kompiute
rio atmintį. 

Šiuo metu ruošiamas trečias 911 
sistemos pakeitimas, atsiradęs dėl 
mums gerai atmintino tragiško įvy
kio, pereitą pavasarį atsitikusio Vir-
ginia Tech universitete. Šio tragiško 
atsitikimo metu studentai, naudoda
mi bevielius telefonus, siuntė vieni 
kitiems žinutes, nes nenorėjo žodžiu 
žudikui išduoti, kurioje vietoje yra 
daugiau studentų. Jei ši rašyta infor
macija būtų pasiekusi policiją, gal 
tada nebūtų buvę tiek daug prarastų 
gyvybių. 911 centrai dar nėra tech
niškai paruošti iš bevielio telefono 
priimti rašytus tekstus, nuotraukas. 

Rašyti žodžiai ir 
nuotraukos 

Šiuo studentų susirašinėjimo 
bevieliu telefonu metodu susidomėjo 

Žmogus, vagiantis automobili, nu
fotografuotas bevieliu telefonu. 

A t A 
MARY STIBLO-BUDVIDAS 

Mirė 2007 m. gruodžio 9 d., sulaukusi 92 metų. 
Nuliūdę liko: duktė M a r y Ann ir F r a n k Sarabia, anūkai Frankie 

Sarabia, Demon ir Wiley. 
Velionė buvo žmona a. a. Emil Stibio i r m a m a a. a. Jack „John 

E" Stibio. 
A.a. Mary ilgą laiką buvo St. Linus Hope Group narė , daug metų 

aktyviai reiškėsi Balzekas L i thuan ian Museum, Lietuvių Moterų 
klube ir daugelyje kitų organizacijų. 

Velionė bus pašarvota antradienį , gruodžio 11 d., ir trečiadienį, 
gruodžio 12 d., nuo 3 v. p . p . iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuo
se, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvir tadienį , gruodžio 13 d. ^ Iš laidojimo 
namų 12 vai. p. p. velionė b u s išlydėta ir palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir paž įs tamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę art imiej i 

Laidotuvių direkt . Lack & Sons. Tel. 708-430-5700 

miestų savivaldybės. Didieji miestai 
nusprendė, kad reikia ieškoti būdų, 
kaip nusiųsti rašytus tekstus ir nuo
traukas tiesiogiai į 911 centrus. Tuo
jau pat pagalbon atskubėjo anksčiau 
minėtosios APCO ir NENA organi
zacijos. APCO suprojektavo ir pa
ruošė kompiuterinę programą, kurios 
pagalba žmonės savo bevieliu tele
fonu galės tiesiai į 911 centrus siųsti 
parašytas žinutes ir nuo t r aukas . 
NENA šią sistemą įgyvendins pagal 
naują šūkį: „Bet koks aparatas bet 
kur, bet kada." 

Dispečeris aiškiai matys 911 cen
tro ekrane gautą rašytą žinią arba 
nuotrauką ir galės žaibo greitumu 
persiųsti policininkui, vykstančiam į 
nelaimės vietą. Tokiu būdu polici
ninkas, gavęs informaciją arba nuo
trauką, lengviau pastebės nusikaltėlį, 
bandantį pasprukti iš nusikalt imo 
vietos. Nuotrauka gali būti žmogaus, 
bandančio pavogti automoblį, api
plėšti banką, įsibrauti į parduotuvę 
ar gyvenamąjį namą, užpulti moterį 
gatvėje ir 1.1. Sakoma, kad nuotrauką 
pakeičia tūkstantį žodžių. Bet žo
džiai, apibūdinantys plėšiko išvaizdą, 
policijai šiuo atveju taip pat labai 
svarbūs. Žinoma, nukentėjusiam ne
laimės vietoje naudoti savo bevielį te
lefoną yra pavojinga. Bet gal netolie
se atsiradęs pašalinis žmogus paste
bės vagį ar plėšiką, o gal išgirdęs 
šauksmą, triukšmą, savo telefonu už
fiksuotus žodžius ir nuotrauką galės 
sekundės greitumu nusiųsti 911 cen
trui. 

Dažnai pasitaiko, kad žmogus, 
nenorėdamas įsivelti į bet kokią bėdą, 
pastebėjęs blogą įvykį nei žodžiu, nei 

raštu, nei nuotrauka nepraneš polici
jai. Norint padrąsinti žmones, sukur
ta speciali kompiuterinė programa -
prieš siunčiant bevieliu telefonu ži
nutę ar nuotrauką policijai, reikės 
įrašyti žodelį „tip". Taip siuntėjas ne
liks atpažintas, pasiliks anonimas, 
nes 911 dispečeris ekrane užuot pa
vardės matys tik „tip" žinią ir nuo
trauką. 

Naujoji technologija bus lyg prie
das prie 911 centrų, turinčių ana
loginę sistemą. Centrai su skaitme
nine technologija lengvai galės pereiti 
ir be sunkumų prisitaikyti prie šios 
naujos bevielio telefono technologi
jos. To nebus galima pakeisti per die
ną ar dvi dienas - gali užtrukti ke
lerius metus, nes techninės įrangos 
pagaminimas ir įmontavimas užtrun
ka gan ilgai. 

Nusikal tė l iams nepat iks žodžiai 
ir kamera 

Šiuo metu daug žmonių nešiojasi 
bevielį telefoną, kuris turi ir foto
kamerą. Policija mano, kad anoni
minės žinutės ir nuotraukos padės 
greičiau susekti vagis ir bet kokius 
kitos rūšies nusikaltėlius, drums
čiančius ramų žmonių gyvenimą. Tai 
nepatiks plėšikams. Gal jie rimtai 
pagalvos, ar verta rizikuoti? Ar verta 
būti lengvai sugautam, atpažintam, 
nubaustam? Ar verta savo gyvenimo 
dalį praleisti kalėjime už grotų? 

Tikėkime, kad ateityje ir polici
jai, ir ugniagesiams bus lengviau 
kovoti su nusikaltėliais, o mums, 
žmonėms, gal pasidarys ramesnis ir 
saugesnis gyvenimas. 

Margumynai 
^V7*,','.'.',U.-. !. L1. 
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Gerumo akcija „Kalėdinė sriuba" jau prasidėjo Baltijos šaliŲ gyventojai per Kalėdas neišlaidaus 
Broliai pranciškonai kar tu su 

Maltos ordino pagalbos tarnyba Lie
tuvoje bei Lietuvos radiju ir televizija 
pradėjo gerumo akciją „Kalėdinė 
sriuba". 

Akcijos metu ateinančias dvi sa
vaites LRT žvaigždės su Maltos ordi
no pagalbos tarnybos savanoriais 
renginio svečiams ir praeiviams dalys 
pagal savo pasiūlytus receptus išvirtą 
sriubą, skleisdami visuomenei žinią 
apie socialinę pagalbą, ragindami 
prieš gražiausias metų šventes pri
siminti tuos, kurie neturi artimųjų, 
negali savimi pasirūpinti, neturi ko 

valgyti ar apsirengti. 
Akcija prasidėjo Vilniuje gruo

džio 4 dieną šv. Mišiomis sostinės 
Bernardinų bažnyčioje. Kun. Astijus 
Kungys, Mažesniųjų brolių ordino 
Lietuvoje provincijolas, pasveikino 
susirinkusius akcijos dalyvius bei 
savanorius, sakydamas, kad Adven
tas, pasiruošimo šv. Kalėdoms laikas, 
kviečia mus priimti mažutėlį - kū
dikį. Norėdami sugebėti priimti ma
žutėlį, turime patys tapti mažutėliais. 
Dažnai mes norime būti gudrūs, svar
būs, o mažutėliai elgiasi taip, kaip 
jiems liepia širdis. Bernardinai.lt 

Baltijos šalių gyventojai šiemet 
kalėdinėms dovanoms planuoja išleis
ti tiek pat, kiek ir pernai. 

Kaip rodo SEB Latvijas Uni-
banka apklausa, 60 proc. apklaustų 
lietuvių, 56 proc. latvių, ir 64 proc. 
estų šiemet kalėdinėms ir naujame
tinėms dovanoms rengiasi išleisti tiek 
pat, kiek pernai. 29 proc. lietuvių, 27 
proc. latvių ir 19 proc. estų šiemet 
planuoja išleisti didesnes sumas. 

Tyrimas parodė, kad dauguma 
apklaustųjų šventines dovanas ketina 
pirkti gruodį. Dar lapkritį dovanų 
pirkimo maratoną pradėjo 29 proc. 

apklaustų moterų ir 20 proc. vyrų. 
Įsigyti dovanas gruodžio pradžioje 
rengiasi 43 proc. moterų ir 38 proc. 
vyrų. 

Gruodžio pabaigoje parduotuves 
šturmuos 10 proc. apklaustų moterų 
ir 14 proc. vyrų, o paskutinei akimir
kai apsipirkimą palieka 9 proc. mo
terų ir 23 proc. vyrų. Paskutiniu mo
mentu dovanas pirkti ketina 9 proc. 
lietuvių, 14 proc. latvių ir 8 proc. estų. 

Visas savo santaupas išleisti do
vanoms ar imti kreditą ketina beveik 
trečdalis apklaustų gyventojų visose 
šalyse. BNS 

http://Bernardinai.lt


12 DRAUGAS, 2007. m. gruodžio 11 d., antradienis 

Č I K A G O J E IR APYLINKES* 

• K v i e č i a m e j Lietuvių fondo 
spaudos konferenciją gruodžio 13 d., 
ketvirtadieni, 1 vai. p. p. Konferen
cija vyks PLC konferencijų kambary
je. Negalintys atvykti, turi galimybę 
prisijungti telefonu: 1-605-990-0300. 
Prisijungimo kodas - 215274#. Apie 
dalyvavimą spaudos konferencijoje 
prašome pranešti LF raštinei tel.: 
630-257-1616. 

•Gruodž io 14 d., penktadienį , 7 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks parodos „Kurso drau
gai" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus viena iš keturių autorių-
Dalia Jarmolavičiūtė (batika). Kartu 
vyks Kalėdinė mugė-jomarkėlis. Dai
lininkai, norintys su savo darbais ja
me'dalyvauti prašome užsisakyti sta
lus tel. 708-349-4768 arba rašyti: 
laimaa(S hotmail. com. Pradžiuginkite 
savo kūriniais meno mylėtojus. 

•Kalėdin ia i koncertai „Patikėki 
stebuklu" vyks: gruodžio 15 d., šeš
tadienį, 4:30 valT p. p. Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. 
Washtenaw Ave., Chicago ir gruodžio 
23 d., sekmadienį, 11 vai. r. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago. Koncerte dalyvauja: 
vaikų estradinio dainavimo studija, 
„Tu ir As" (vadovė Loreta Karso-
kienė), mokytojų Jolantos Banienės 
ir Mindaugo Matkaus jaunieji pia
nistai atlikėjai. 

•L ie tuvos Vyčių 112 kuopa gruo
džio 16 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. pa
rapijos salėje rengia Kalėdinę sueigą. 
Tai paskutinis šių metų susirinkimas. 
Po susirinkimo - pabendravimas, bus 
linksma programa. Vakarienės kaina 
- 15 dol. Apie dalyvavimą prašome 
pranešti Reginai Juškaitis tel. 708-
422-3541. Visus maloniai kviečiame 
dalyvauti. 

•Gruodž io 22 d. Lietuvių meno 
ansamblis „Dainava" (meno vadovas 
Darius Polikaitis, koncertmeisteris 
Ričardas Šokas), 7 vai. v. kviečia visus 
į koncertą „Kur šviesa Tavoji". Mar-
ąuette Park Svč. Mergelės Marijos 

Gimimo Šventovėje. Bilietus galima įsi
gyti parduotuvėse: „Lietuvėlė", „Dova
nėlė", kavinėse „Seklyčia" ir „Bravo". 
Juos taip pat patogu pirkti internete 
www.dainava.us arba paskambinus 
telefonu 800-494-8497. Mašinų aikš
telė koncerto metu bus saugoma. 

•B ib l i j inę stovykla 1-6 skyriaus 
mokiniams vyks gruodžio 27-28 die
nomis nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p. p. Atei
tininkų namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemont, IL. Mokestis vienam vaikui 
už 2 dienas - 45 dol. Vietų skaičius -
ribotas, todėl prašome užsiregistruoti 
iki gruodžio 18 d. Stovyklai vadovaus 
Pal. Jurgio Matulaičio Jaunimo pas
toracijos grupelė kartu su tėvu Anta
nu Saulaičių, SJ ir jaunais savano
riais. Informacija ir registracija pas 
ses. Laimutę tel. 630-243-1070 arba 
ei. paštu: ses.laimute@yahoo.com 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 vai. v. Jus vėl 
kviečiami atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Jūsų lauks šventinė 
kavinės „Smilga" vakarienė, nemo
kamas baras bei viena populia
riausių Lietuvos grupių „Pusbroliai 
Aliukai ir sesutė". Publiką apšildys 
ansamblis „Kaukas". Bilietus į 2008 
metų sutikimą galima įsigyti kavinė
je „Smilga" (tel: 630-427-0929). Sie
kiant išvengti grūsties, vietų skaičius 
į renginį bus ribotas. Daugiau infor
macijos galima gauti paskambinus te
lefonu 630-669-4055. 

IŠ ARTI IR TOLI.. 

• G r u o d ž i o 15 d. šeštadienį Šv. 
Trejybės parapijoje, 53 Capitol Ave., 
Hartford vyks vienos dienos Advento 
rekolekcijos-susimąstymas ir išpažin
tis lietuviškai. Pradžia - 9:30 vai. r. 
iki 3 vai. p.p. su pertrauka užkan-
džiams parapijos salėje. Susikaupimą 
ves kunigas iš Lietuvos Artūras Kaz-

v 

lauskas, kuris atvyksta į Svč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyną Putnam, Ct. vesti 
seselėms rekolekcijas. Kviečiame visų 
apylinkių lietuvius dalyvauti susi
kaupime. Tel. pasiteiravimui: 860-
521-5773. 

KALĖDINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ TVARKARAŠTIS 

Ziono Lietuvių evangel ikų liuteronų bažnyčia 
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453. 

Tel.: (708) 422-1433; fax.: (708) 422-1485; e-mail: 
zionlithlutheran@aol.com 

kun. klebonas Valdas Aušra 

Gruodžio 16 d. - III Advento sekmadienis. 10 vai. r. - Jungtinės pamaldos 
su Sv. Vakariene dalyvaujant Sekmadieninei mokyklai. Po pamaldų vyks 
Sekmadieninės mokyklos Kalėdinė programa, svečiuosis Kalėdų Senelis, 
bus vaišės. 
Gruodžio 19 d., ketvirtadienis. 4 vai. p. p. - darželio „Spindulėlis" šven
tinė Kalėdų programa. 
Gruodžio 21 d., penktadienis. 4:30 vai. p. p. - Kalėdų pamaldos darželio 
„Spindulėlis" vaikučiams ir jų tėveliams. 
Gruodžio 23 d. - IV Advento sekmadienis. 9 vai. r. - pamaldos vokiečių 
kalba. 10 vai. r. - pamaldos anglų kalba; 11 vai. r. - pamaldos lietuvių kalba. 
Visos pamaldos su Sv. Vakariene. 
Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčių pamaldos. 5 vai. p. p. - Iškilmingos Žvakių 
Šviesos pamaldos su Šventa Vakariene; giedos choras ir solistė Nida Gri
galavičiūtė. Pamokslai lietuvių ir angių kalbomis. 
Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. 10 vai. r. - pamaldos anglų kalba; giedosime 
Kalėdines giesmes. 11 vai. r. - pamaldos lietuvių kalba; giedosime Kalėdines 
giesmes. Abi pamaldos su Šv. Vakariene. Laimingu Šv. Kalėdų! 
Gruodžio 30 d. - pirmas sekmadienis po Kalėdų. 10 vai. r. - pamaldos 
anglų kalba. 11 vai. r. - pamaldos lietuvių kalba 
Gruodžio 31 d. - Naujieji Metai. 6 vai. v. - Tradicinės Naujųjų Metų 
išvakarių pamaldos. 

Laimingų Naujųjų Metų! 
L 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus visus maloniai kviečia j dviejų lietuvių liaudies kolek
tyvų - „Gabija" ir „Suktinis" koncertą, kuris vyks festivalio „Žiemos ste
buklai" metu, š. m. gruodžio 15 dieną, šeštadieni, 730 vai. v., Čikagos 
miesto centre esančiuose laisvalaikio ir pramogų rūmuose Navy Pter, 
600 East Grand Ave., Chicago. Koncertas nemokamas. Daugiau Informa
cijos tel. 312-595-7437 arba internetinėje svetainėje : 
www.iiavypier.com 
Nuotraukoje: generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir 
Marija Kra uc h un as prie e g I ut ės Navy f»ier. 

Tado Kubiliaus n uotr. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės pirmininkas 
„Draugui" rašo: „Norėdami, kad vienintelis lietuviškas laikraštis išeivijo
je 'Draugas' ir toliau gyvuotų, Cicero LB valdyba surengė vaišes, o uždar
bį (250 dol.) skiria dienraščio tolimesniam gyvavimui." Nuoširdžiai dėko
jame JAV LB Cicero valdybai už dosnią paramą mūsų laikraščiui, linkime 
šiai bendruomenei toliau sėkmingai gyvuoti ir skaityti „Draugą". 

„Draugo* knygynėlyje 

Naujo žurnalo „Lithuanian He-
ritage" numerio pirmame viršelyje -
lemputėmis žibantis Vilniaus televi
zijos bokštas visiems primena, kad 
Naujieji jau ne už kalnų. 

Kas naujo naujametiniame nu
meryje? 

Žurnak) vedamąjį redaktorius 
Vai Ramonis paskyrė Naujiesiems -
„New Year - then and now". Tęsiama 

kelionė po Lietuvą buvusių romano 
„The Jungle" herojų takais, kurią 
aprašo Julius Jakimavičius. 

Skaitytojams primenami lietu
viškų Kūčių papročiai, o prof. Liber-
tas Klimka kaip visada šmaikščiai 
rašo apie Naujuosius. 

Cikagiečiai medžioja Kamčiat
koje? Netikite? Pasiskaitykite apie 
tai žurnale. 

Manome, kad skaitytojams bus 
įdomu daugiau sužinoti apie trijų 
valstybių herojų - Tadą Kosciušką. 
Straipsnis skirtas 190-osioms T. Kos
ciuškos mirties metinėms. 

Neseniai seselės kazimierietės 
šventė kongregacijos įkūrimo šimt
metį. Plačiau apie kongregaciją taip 
pat galite paskaityti žurnalo pusla
piuose. 

Taip pat žurnale rasite gražių 
naujametinių nuotraukų iš Lietuvos, 
pagal duotus receptus galėsite pasi
gaminti valgių Kūčių stalui. 

Žurnalo kaina - 4.95 dol. Jį gali
ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, užsisakant IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina - 3 dol. 

Paruošė L. A. 

adresas: 454$ W. *3rd Street Chicago, Ii MS» 
Tei pasiteiravfmtit: 773-585-9500 
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