
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDŽIO - APRIL 29, 2008 Vol XCIX Nr. 83Kaina 75 c.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0

4
-2

8
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.20 LT
1 EUR — 3.45 LT

ES nori įteikti dovaną naujajam prezidentui Dmitrij Medvedev (k.) ir nueinančiam
Vladimir Putin, nesirūpindama, į kieno rankas tą dovaną teikia. Reuters nuotr.

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) –
Po Lietuvai daromu Europos Sąjun-
gos (ES) spaudimu nevetuoti derybų
su Rusija dėl naujosios strateginės
partnerystės sutarties slypi noras įsi-
teikti besikeičiantiems Kremliaus va-
dovams, teigia Lietuvos diplomatas.

,,ES tiesiog nori įteikti dovaną
naujajam prezidentui Dmitrij Med-
vedev ir nueinančiam Vladimir Pu-
tin, nesirūpindama, į kieno rankas tą
dovaną teikia. Rusijos UR ministras
Sergej Lavrov kitą savaitę atvyks į
Liuksemburgą tos dovanos pasiimti”,
– sakė aukštas Užsienio reikalų mi-
nisterijos pareigūnas, norėjęs, kad jo
pavardė nebūtų skelbiama.

Diplomatas dar kartą priminė
Briuselio skelbiamus vieningumo
principus ir tvirtino, kad Vilnius nori
matyti ES kalbančią energetiniais
klausimais vienu balsu, konstrukty-

viai ir remiantis jau esančiomis teisi-
nėmis normomis. Taip pat, jo teigi-
mu, neturi būti užmirštas įšaldytų
nesutarimų sprendimas. Pasak URM
atstovo, Briuselyje vykusiame ES
ambasadorių susitikime parengtame
į Lietuvą atsiųstame esą kompromi-
siniame deklaracijos dėl derybų su
Rusija pradžios tekste yra kelios Lie-
tuvai nepriimtinos vietos.

Diplomatas pažymėjo, jog bendro
sutarimo dėl derybų mandato paieš-
koms dar yra laiko – iki birželio pa-
baigos, kuomet Rusijoje turi įvykti
ES bei Rusijos viršūnių susitikimas,
kuriame tikimasi pradėti derybas,
dar liko du mėnesiai. Juos Lietuva
nori išnaudoti pokalbiams ES viduje
ir aštrių kampų gludinimui. Kartu jis
pastebėjo, kad Vilnius nėra patenkin-
tas tokiu ES požiūriu į ,,jautrias ir su-
dėtingas problemas”.

,,Dar yra laiko, mes norime de-
rėtis, tačiau jei bus einama tokiu prin-
cipu, mes nesitrauksim nė per centi-
metrą. Mes esame maža, bet vis dėlto
ES šalis”, – sakė URM pareigūnas.

Lietuvai taip pat kliūva, kokiu
tonu ES kalba su ,,naujos kokybės
santykių” siekiančia Rusija ir kito-
mis posovietinėmis – ypač Pietų Kau-
kazo – šalimis. ,,Tai yra dvigubi stan-
dartai, vadinamoji ’Russia first’ (pir-
miausia Rusija) politika, visiškai
negalvojant apie tarptautinių įsi-
pareigojimų vykdymą, t.y. kaip juos
vykdo Kremlius”, – pastebi Lietuvos
atstovas.

ES valstybės narės bandė surasti
kelius įtikinti Lietuvą atsiimti savo
prieštaravimus pradėti ES ir Rusijos
derybas dėl bendradarbiavimo sutar-
ties.

Pasak naujienų agentūros ,,Reu-
ters”, susitarti, nepaisant visų deda-
mų pastangų, nepavyksta dėl to, kad
Lietuva siekia, jog suteikiant Euro-
pos Komisijai mandatą pradėti dery-
bas su Rusija, būtų suteiktos garanti-
jos dėl energetinių išteklių tiekimo
bei Rusijos veiksmų sprendžiant įšal-
dytus konfliktus buvusiose sovieti-
nėse respublikose.

Netrukus Liuksemburge įvyks
ES užsienio reikalų ministrų susiti-
kimas, kuriame tikimasi susitarti dėl
bendro derybų mandato rengiant
Partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimą su Rusija. Susitarime tu-
rėtų būti aptariama daugelis bend-
radarbiavimo sričių, įskaitant ypač
svarbų Rusijos energetinių išteklių
tiekimą Europai.

Prezidentas tapo
olimpiniu
akademiku

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) –
Prezidentui Valdui Adamkui suteik-
tas Lietuvos olimpinės akademijos
akademiko vardas. Garbingas vardas
suteiktas už ilgametį ir aktyvų daly-
vavimą olimpiniame sąjūdyje, jo idėjų
skleidimą.

Anot prezidento, sportas padėjo
išlaikyti ir puoselėti lietuvybę toli
nuo gimtosios žemės, jis skatina at-
siverti kitų tautų ir kultūrų pažin-
imui. Gyvendamas JAV, V. Adamkus
buvo aktyvus sporto renginių dalyvis
ir organizatorius. 1948 m. Vokietijoje
įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpia-
doje lengvosios atletikos rungtyse jis
laimėjo 2 aukso ir 2 sidabro medalius.
1951 m. jis įsteigė JAV lietuvių akade-
minį sporto klubą ,,Lituanica”.

Šiûmetinès sielovados
konferencijos šùkis –

aktyvi veikla ir atsakomybè

•Sveikatos klausimais.
Dar kartą apie šienligę
(p. 2)
•Kokių pokyčių tikėtis
santykiuose su Rusija?
(p. 3)
•Apie šių metų Lietuvių
sielovados konferenciją
(p. 1, 4-5)
•,,Tarnas ne didesnis už
šeimininką!” (p. 5)
•Iš Lietuvos Vyčių veik-
los (p. 8)
•Kandidatai į LF tarybą.
N. Udrys (p. 8)
•Juozapėlis (16) (p. 9)

DDaalliiaa CCiiddzziikkaaiitt�

Š.m. balandžio 25–26 dienomis
Lietuvos Vyskupų konferencijos de-
legatūra ir Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacija surengė antrąją
Lietuvių sielovados konferenciją,
kuri šiais metais įvyko seselių Kazi-
mieriečių namuose, Čikagoje. Konfe-
renciją savo apsilankymu pagerbė

Lietuvos Vyskupų konferencijos pir-
mininkas arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, SJ, JAV Vyskupų konferen-
cijos pirmininkas, Čikagos arkivys-
kupijos kardinolas Francis George,
Čikagos arkivyskupijos vyskupą Gar-
cia–Siller atstovavo kun. Casimir
Garbacz, sveikinimo žodžius tarė: sa-
vo ir Lietuvos Respublikos ambasa-
doriaus  Nukelta į 4 psl.

Konferencijos dalyviai (iš kairės): kunigas C. Garbasz, arkivyskupas S. Tamkevi-
čius, SJ, ir  prelatas E. Putrimas. Jono Kuprio nuotr.

Europos Sâjunga nori îsiteikti Maskvai

V. Adamkui įteiktos Lietuvos olimpinės
akademijos akademiko regalijos.

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
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Konfidencialumas
užtikrinamas

MŪSŲ NEPALIEKANTI
SLOGA — ŠIENLIGĖ

Skaitytoja Eglė Žakaitienė prašo
paaiškinti apie šienligę. Ar įmanoma
jos išvengti? Kokios jos atsiradimo
priežastys? Kada kreiptis į gydytoją?
Ar pasveikstama?

Atsako gyd. O. Radzevičienė

Šienligė arba polinozė (angl. Hay
fever) dar vadinama šieno karštlige
arba šieno sloga. Šienligė – tai žie-
dadulkių sukelta liga, kuri atsiranda
dėl nenormalios, padidėjusios reakci-
jos į augalų žiedadulkes. Šienligė – tai
alergija žiedadulkėms. Alergiją suke-
lia apie 50 rūšių augalų. Kai žie-
dadulkės yra lakios ir lengvos, auga-
lai gausiai paplitę, ore susidaro di-
delis šių dalelių kiekis. Stambiausios
yra medžių, smulkiausios – žolių ir
piktžolių žiedadulkės. Kuo žieda-
dulkės smulkesnės, tuo ryškesnės jų
alergizuojančios savybės, tuo giliau į
kvėpavimo takus jos įsiskverbia. Di-
džiausias žiedadulkių kiekis ore
susitelkia pavasarį: balandžio, gegu-
žės mėnesiais. Šiuo periodu labiau-
siai veikia sprogstantys medžiai:
beržai, alksniai, topoliai, klevai, uo-
siai. Labiausiai alergiški yra beržų
pumpurai. Jų sukelta alergija sudaro
15–20 proc. visų alergijų. Vasaros
meto alergijų pakilimas pastebimas
birželio, liepos mėnesiais. Šiuo laiko-
tarpiu vyrauja žolių ir gėlių žieda-
dulkės. Labiausiai veikia motiejukai,
miglė, varputis, arkliažolės. Vėlyvą
vasarą ir rudenį alergiškai veikia vė-
lai žydintys ir varpiniai augalai. 

Pasibaigus žiemos šalčiams ir
pavasario laikotarpiui būdingoms
peršalimo ligoms, atsiranda naujos
sveikatos problemos. Gyventojai pra-
deda skųstis paraudusiomis, niež-
tinčiomis akimis, užsitęsusia sloga.
Kartais simptomai primena adeno-
virusinę infekciją, bet tai neturi
nieko bendro su virusais. Tai yra
šienligė, pasireiškianti akių užde-
gimu (konjuktivitu,  angl. Pink eye),
kuriai būdinga patinę, paraudę,
niežtintys akių vokai, paraudusios,
perštinčios akys, šviesos baimė. Tuo
pačiu metu prasideda stipri sloga, su
daugkartiniu čiauduliu, gausiomis
vandeningomis išskyromis iš nosies.
Šienligės metu taip pat gali pasi-
reikšti sausas kosulys, cypimas ausy-
se, galvos ir gerklės skausmai, su-
mažėjusi uoslė, skonis ir klausa, taip
pat nuovargis. Šienligės simptomus
nulemia padidintas histamino išsky-
rimas, kuris yra imuninės sistemos
atsakas į alergeną, patekusį į kvė-
pavimo takus. 

Kai kuriems ligoniams gali atsi-
rasti dilgėlinė (Kvinkės edema). Jos
metu staiga smarkiai patinsta lūpos,
vokai, ausų kaušeliai, juos niežti,
degina. Taip pat šiuo alergijos laiko-
tarpiu pasitaiko sezoninė žiedadulkių
astma, kuriai būdingas apsunkintas
cypiantis kvėpavimas.

Viena pavojingiausių alergijos

pasireiškimo formų – anafilaksinis
šokas. Tai gyvybei pavojinga būsena,
kuriai būdingas kvėpavimo takų
paburkimas, kas apsunkina kvėpa-
vimą, kraujo spaudimo nukritimas,
sąmonės praradimas ir kai kuriais
atvejais – mirtis. Anafilaksinis šokas
labiau būdingas alerginėms reakci-
joms į vaistus ir į maisto produktus.

Šienlige serga nuo 1 iki 5 proc.
gyventojų. Amerikoje gyvena 40 mili-
jonų gyventojų, kurie kenčia nuo
šienligės. Kasmet išleidžiama 7,9 mi-
lijardai dolerių šienligei gydyti. Mies-
te gyvenantys serga 3 kartus dažniau
nei kaimo gyventojai. Suaugusieji
serga dažniau nei vaikai. Šienlige pa-
prastai serga vyresni vaikai,  nes or-
ganizmas įsijautrina laipsniškai per
3-6 žydėjimo periodus. Pastebėta, kad
šie vaikai kūdikystėje buvo alergiški
vaisių ir daržovių sultims. Manoma,
kad šienlige dažniau serga vaikai
gimę pavasarį ir vasarą. Būsima ma-
žylį reikia apsaugoti dar negimus.
Nėščioji, jei yra alergiška, privalo
vengti citrusinių vaisių, riešutų, me-
daus bei karvės pieno. Kūdikius pa-
tartina kuo ilgiau maitinti krūtimi,
tuo sustiprinant jų imuninę sistemą.

Šienligės diagnozė nustatoma,
remiantis tuo, kad ji kartojasi kasmet
tuo pačiu metu, žydint tam tikriems
augalams. Savijauta pablogėja sau-
lėtą, giedrą, vėjuotą dieną. Ligoniai
geriau jaučiasi, kai yra vėsios, apsi-
niaukę, lietingos dienos, taip pat bū-
dami patalpose, jei jie nėra alergiški
namų dulkėms ir kitiems alerge-
nams. Kartais diagnozei patvirtinti
atliekami odos alergeniniai mėginiai,
kai į odą sušvirkščiamas mažas aler-
geno kiekis, ir po tam tikro laiko at-
liekamas reakcijos požymių įvertini-
mas. Jei šienligės simptomai nėra
stiprūs, specialaus gydymo nereikia,
pakanka vaistinėse įsigyti berecep-
tinius antialerginius vaistus. Jei šien-
ligė kartojasi, jei yra pašalinis veiki-
mas į vaistus, jei juos vartojant nėra

pagerėjimo, jei kartu yra ir kitos
problemos (nosies polipai, astma ar
dažnos sinusų infekcijos), tuomet
reikia kreiptis į gydytoją. Jei vaikui
šienligė kartojasi ir gresia išsivystyti
bronchinė astma – specialisto patari-
mai yra būtini.

Gydymo tikslas yra sumažinti
alergiją, stengiantis išvengti sąlyčio
su alergenais, tačiau to pasiekti gam-
toje beveik neįmanoma, nes vėjas
išnešioja žiedadulkes gana dideliu
atstumu. Galima tik sumažinti aler-
genų poveikį, pasiliekant patalpose,
kai yra didelis alergenų kiekis ore
(saulėtą, vėjuotą dieną), vengti ven-
tiliatorių, pučiančių iš lauko orą,
neatidarinėti langų, nedžiovinti lau-
ke rūbų, atėjus iš lauko, išskalbti rū-
bus ir nusimaudyti po dušu. Dirbant
lauke, naudoti apsaugines kaukes ir
akinius nuo saulės. Taip pat tikslinga
pasiruošti žydėjimo sezonui, susi-
pažįstant su augalų žydėjimo laiku,
sudarant žydėjimo kalendorių.  

Iš vaistų, rekomenduojamų gy-
dytojų, populiariausi yra kortikoste-
roidų purškikliai į nosį. Tai ,,Beco-
nase’’, ,,Rhinocort’’, ,,Nasonex’’. Jie
yra gana saugūs išoriniam naudo-
jimui, nors kartais gali dirginti no-
sies gleivinę. Siekiant to išvengti
tikslinga, prieš naudojant purškik-
lius, ištepti nosies landas ,,Petrol-
leum jelly’’ (vazelinu) ar panaudoti
druskinius purškiklius ir taip palai-
kyti nosies landose drėgmę kartu
sumažinant nepageidaujamą hor-
monų poveikį. Taip pat tikslinga pa-
sirinkti tą vaistą, kuris mažiau dir-
gina. 

Iš kitų preparatų populiarūs yra
bereceptiniai antihistamininiai pre-
paratai. Jie užkerta histamino gamy-
bą, kurio didelį kiekį išskiria imuni-
nė sistema alerginių reakcijų metu.
Populiariausi yra ,,Benadryl’’, ,,Cla-
ritin’’, ,,Zyrtec’’. Reikia atsiminti,
kad jie sukelia mieguistumą, kuris
nepageidautinas dienos metu. 

Dekongestantai – preparatai,
kurie  sumažindami gleivinės pabur-
kimą, atlaisvina kvėpavimo takus ir
palengvina kvėpavimą. Jie naudoja-
mi skysčių, tablečių ir purškalų pavi-
dalu. Tai ,,Sudafet’’, ,,Actifed’’,  ,,Af-
rin’’. Geriamieji dekongestantai didi-
na kraujo spaudimą, todėl reikia
atsargiai vartoti asmenims su padi-
dintu kraujo spaudimu. Taip pat jie
apsunkina šlapinimasi asmenims,
turintiems padidintą prostatą.

Kartais, kai vaistai ar natūralios
priemonės neduoda norimo rezulta-
to, kai vaikams, vyresniems nei 7 me-
tai, gresia bronchinės astmos išsivys-
tymas, naudojamas imunoterapinis
gydymas (Allergy shots). Skiepas
sumažina organizmo jautrumą speci-
finiam alergenui, tuo pačiu sušvelni-
na alergijos požymius ir sumažina
vaistų poreikį. Skiepijama, nuo 2 iki
5 metų, pagal atitinkamą schemą.
Tai daroma gydymo įstaigose. 

Šios gydymo priemonės yra gana
veiksmingos šienligei gydyti, tačiau
turi pašalinį veikimą, todėl dalis ligo-
nių atsisako tradicinių gydymo bėdų
ir renkasi alternatyvius gydymo
kelius, taip pat augalinius vaistus.

Prieš naudojant augalinius prepara-
tus būtina pasitarti su gydytoju, nes
jie taip pat gali turėti pašalinį ir aler-
gizuojantį veikimą. Nepatartina jų
vartoti nėštumo metu.

Vienas iš augalinių preparatų
yra bioflavanoidas ,,Guarcetinas’’,
randamas citrusiniuose vaisiuose,
svogūnuose, žalioje arbatoje. Tai
natūralus antihistamininis prepa-
ratas, vartojamas kapsulėmis. Tokiu
pat veikimu pasižymi ir aštrioji dil-
gėlė (Stinging Nettle). Šiuos prepara-
tus reikia pradėti naudoti prieš
prasidedant žiedadulkių sezonui ir
tęsti visą sezoną. Taip pat tikslinga
naudoti žuvų taukus, ypač tinka
menkės kepenų aliejus, turtingas
omega-3 riebalinėmis rūgštimis.
Nepamirškime ir cinko, kuris stipri-
na mūsų imuninę sistemą. Paleng-
vinti kvėpavimui rekomenduojama
inhaliacijos su eteriniais aliejais, vie-
nas iš jų citrinų aliejus, o taip pat
nosies erdmių praplovimai, naudo-
jant ,,neti puodelius” (Neti pot), ku-
riuos galima įsigyti vaistinėse. Jie
parduodami kartu su druskiniu tir-
palu. 

Už lango jau pavasaris, sprogsta
medžiai, pradeda žydėti krūmai ir
gėlės, tad pats laikas tinkamai pa-
siruošti žiedadulkių sezonui.

Būkite sveiki ir gėrėkitės spal-
vinga pavasario gamta!
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Apie Obama pažintis
su teroristais

ALEKSAS VITKUS

Kai praėjusį trečiadienį, balandžio 16 d., tarp abiejų demokratų
kandidatų į prezidentus debato metu Barack Obama moderato-
riaus buvo užklaustas, kiek gerai jis pažįsta savo kaimyną Wil-

liams Ayers, vieną iš pagrindinių garsios, beveik prieš keturiasdešimt
metų įkurtos terorizmo organizacijos „Weather Underground” steigėjų,
Obama tik nekaltai paminėjo, kad jis Ayers pažįsta tik kaip kaimyną ir
žino, jog jis dabar dirba University of Illinois. Taip trumpai tą įvykį pam-
inėjo „Chicago Tribune” komentatorius  Clarence  Page praėjusio sekma-
dienio laidoje, dar visaip aiškindamas, kad  Ayers jau daugiau kaip dvide-
šimt metų yra pavyzdingas, be priekaištų pilietis.

Išgirdusi apie Ayers mėtytas bombas, progos to nepakomentavus
nepraleido Hillary Clinton, atsargiai sakydama: „Aš žinojau, kad buvo
mėtomos bombos, ir buvo žmonių aukų.” Ir po to dar įmantriai pridėjo –
„žinau, kad sen. Obama yra geras vyras ir aš jį gerbiu, bet taip pat ma-
nau, kad ši nauja kritika jam turėtų labai praversti respublikonams”.

Tos pačios laidos ir net tame pačiame komentarų puslapyje kitas
komentatorius Clarence Page į tokį Obama pasisakymą dėl Ayers veiklos
atsiliepė daug kritiškiau. Įdomu, kad abu, Clarence Page ir Steve Chap-
man, yra gerai žinomi „Chicago Tribune” vedamųjų tarybos nariai, ir kaip
jų nuomonės čia išsiskyrė. Nesinorėtų tikėti, kad tai įvyko dėl to, kad abu
komentatoriai priklauso skirtingoms rasėms.

Pagal Chapman, liberalų nuomone, kraštutinumai ginant socialinį
teisingumą nėra joks nusikaltimas, todėl, kai garsus Amerikos liaudies
dainininkas Pete Seeger iš prezidento Clinton gavo meno medalį, niekas
jam neprikaišiojo už jo nuolatinį Stalino garbinimą ir priklausymą komu-
nistų partijai. Toks Clinton abejingumas dvelkė dvigubu taisyklių taiky-
mu, kurio sąžiningi liberalai turėtų vengti. Pagal tokį mąstymą ir Obama
būtų liberalas, kurio Page nenorėjo pavadinti sąžiningu. Kodėl? Chapman
taip dėsto: „Man nesvarbu, jei Obama savo švarko atlape atsisako įsisegti
Amerikos vėliavėlės smeigtuką. Aš galiu nepastebėti jo žmonos patriotiz-
mo stygiaus. Aš net gyniau jo bendradarbiavimą su buvusiu jo pastoriu-
mi. Bet toks jo abejingas ir nerūpestingas bendravimas su neatgailau-
jančiu buvusiu teroristu turėtų suneraminti bet ką, kuris brangina ver-
tybes, apie kurias Obama taip dažnai kalba.” Debato metu Obama dėl to
gynėsi šitaip: „Ayers gyvena mano kaimynystėje, o rinkimuose jis net
nepasisakė mane remiąs. Kai prieš 40 metų jis vykdė kažkokius bjaurius
darbus, aš buvau aštuonerių metų, todėl bandyti  Ayers veiksmus suta-
patinti su mano filosofija, yra gryna nesąmonė.” Toliau jis tęsė: „Mano
draugas yra ir Tom Coburn, vienas konservatyviausių visoje Amerikoje
respublikonų, kuris buvo pareiškęs, jog abortus atliekančius gydytojus
reikėtų bausti mirties bausme! Ar tai reikštų, kad aš turiu atsiprašyti ir
už tokius Coburn pareiškimus?”

Tokie Obama palyginimai komentatoriaus Chapman ne tik neįtikino,
jis juos net pavadino beveik apgavikiškais, taip atkirsdamas: „Ar Obama
būtų draugas su aborto klinikų sprogdintoju, ir gintų jo veiksmus? Ne-
manau. Bet jis bičiuliaujasi su William Ayers, radikalios ’Weather Under-
grouind’ grupės vadu, kuris apie 1970 metus įvykdė keletą sprogdinimų,
įskaitant ir JAV Kongreso rūmus.”

Nesutinka Chapman ir su Obama pasiteisinimu, jog jis tik „pažinojęs
Ayers”, ir toliau taip drožia: „Ayers ir buvo tas žmogus, kuris įvedė Oba-
ma į politiką. Jis aukojo pinigus Obama kampanijai.” Obama bendradar-
biavo su Ayers, jie kartu posėdžiavo, dirbo ir 1995 metais Ayers namuose
net surengė rinkiminį susirinkimą, kuriame dalyvavo ir Ayers žmona,
žinoma kaip buvusi teroristė Bernardine Dohrn, dabar profesoriaujanti
Northwestern University. Keista, kaip tie buvę teroristai atranda šiltas
vietas akademiniame pasaulyje. Gal todėl, kad Ayers tėvas, „Common-
wealth Edison” kompanijos prezidentas, buvo ir vieno tų universitetų di-
rektoriumi?

Nei Ayers, nei jo žmona niekada nepaneigė savo nusikaltimų. Kai po
daugelio metų slapstymosi nuo teisingumo organų jie vėl iškilo į viešumą,
jiems iškelta byla buvo atmesta, nes valstybės prokuratūra, rinkdama jų
kaltės įrodymus, esą buvo „prasižengusi įstatymams” nelegaliai klausy-
dama jų telefono pokalbių. Ayers niekada nesigynė esąs nekaltas. Prie-
šingai, dar 2001 metais jis pareiškė: „Aš negailiu mėtęs bombas. Reikėjo
jų daugiau numesti.” Jo žmona savo teroristinę veiklą bandė pateisinti ją
vadindama tik „paprastu simboliniu pasipriešinimu”, į ką Chapman taip
atkerta: „Juk ji atsisakė teisme liudyti apie ginkluoto banko autovežimio
užpuolimą ir už tai buvo atsidūrusi kalėjime. Simbolinis pasipriešinimas?
Tame autovežimio užpuolime žuvo du policininkai.

Visa tai yra dokumentuota, ir Obama negali to nežinoti. Vis dėlto jis
nerado reikalo nutraukti santykius su Ayers šeima. Sunku įsivaizduoti,
kaip Obama reaguotų, jei pvz., kas nors išaiškintų, kad John McCain yra
buvęs juoduosius amerikiečius terorizavusios Klu Klux Klan organizacijos
narys.

Tokia Obama laikysena atskleidžia keistą jo moralės sampratą,
pateisinančią teroristus, jei jie yra arba kairiųjų pažiūrų, arba gal todėl,
kad jie daugiau bombų jau nebemėto? Baigdamas Chapman teisingai pri-
mena seną posakį: „Pasakyk kas tavo draugai, ir aš pasakysiu kas tu esi.”

JAV PREZIDENTO RINKIMAI:
KOKIŲ POKYČIŲ TIKĖTIS 

SANTYKIUOSE SU RUSIJA?
Senatorius John McCain pavadi-

no Rusijos prezidentą Vladimir Putin
kerštingu ir paragino, kad Rusija
apskritai būtų pašalinta iš G8 foru-
mo. Senatorė Hillary Clinton pridū-
rė, kad V. Putin neturi sielos. Iš kan-
didatų į JAV prezidento postą tik
Barack Obama apie Rusiją beveik iš
viso nekalbėjo.

Nors JAV santykiai su Rusija toli
gražu nebuvo pagrindinis diskusijų
objektas pirminių JAV prezidento
rinkimų kampanijoje, atrodo, kad
tarp kandidatų kovoti lapkričio mė-
nesį vyksiančiuose visuotiniuose rin-
kimuose dėl teisės įžengti į Baltuo-
sius rūmus egzistuoja nemenki nuo-
monių skirtumai. Tiek J. McCain,
tiek B. Obama politikos patarėjai itin
kritikavo Maskvos žengimą atgal
įgyvendinant demokratines normas
ir peikė vis aršesnį kišimąsi į kadaise
sovietinių satelitų, o dabar neprik-
lausomų suverenių valstybių vidaus
reikalus.

Tačiau, nors kritika dažniausiai
skamba vienodai, kandidatai ganėti-
nai skirtingai žvelgia į tolimesnius
JAV ir Rusijos santykius, tarp jų ir į
tolimesnę NATO plėtrą bei prieš-
raketinės gynybos sistemą.

J. McCain Rusijos politikos reika-
lais patarinėja Stephen Biegun, kuris
pagal išsilavinimą yra Rusijos reikalų
žinovas. Ilgą laiką jis dirbo JAV Kon-
greso patarėju, o nuo 2001 iki 2003
metų buvo JAV Nacionalinės saugu-
mo tarybos vykdantysis sekretorius.
Jis kritikuoja dabartinio prezidento
George W. Bush politiką Rusijos
atžvilgiu. „Valstybėms labai sunku
ilgą laiką išlaikyti aukštą bendradar-
biavimo lygį, kuris remiasi vien opor-
tunistiniu bendrų interesų suvoki-
mu. Reikia kažko daugiau” – teigia S.
Biegun.

Kaip ir dauguma konservatorių,
sunerimęs dėl, jo nuomone, žlugusios
G. W. Bush nuolaidžiavimo Rusijai
politikos, S. Biegun ragina energin-
giau priešintis Rusijos siekiams
įtraukti Senąjį žemyną į tai, ką jis va-
dina „labai niūria Europos politikos
era, iš kurios JAV bus pašalinta am-
žiams”.

J. McCain, nepaisydamas Rusijos
įnirtingo pasipriešinimo, remia Bal-
tųjų rūmų planus Vidurio Europoje
įkurdinti priešraketinės gynybos
skydą. S. Biegun teigia, kad atsisaky-
mas tą padaryti demoralizuos Ame-
rikos sąjungininkus Europoje.

B. Obama oficialiai teigė, kad
priešraketinės gynybos sistema
Vidurio Europoje turi būti įkurdinta
tik tuomet, jei ji gebės veiksmingai
apsaugoti Ameriką bei jos sąjun-
gininkes ir jei tik sistema iš tikro
veiks. Praėjusiais metais jis apkaltino
G. W. Bush pernelyg išpučiant skydo
galimybes ir skatinant jo įkurdinimą
vien tik dėl politinių motyvų.

B. Obama Rusijos klausimais
patarinėja vienas iš įtakingiausių ži-
novų, Stanford University profeso-
rius Michael McFaul. B. Obama jis
vadina politiku, kuris aktyviai įsi-
trauks į tarptautinę politiką ir, prie-
šingai nei J. McCain, nesilaikys už-
sisklendimo nuostatų. Priminsime,
kad J. McCain pareiškė nesileisiąs į
jokias derybas su JAV atskirtomis
valstybėmis – tokiomis kaip Šiaurės
Korėja ar Iranas.

„Apie ginklų prekybos kontrolę

reikia galvoti kaip apie derybas
rinkoje. Kai jūs pas ką nors einate
pirkti namo, kad jį įsigytumėte, jūs
nebūtinai turite turėti tokias pat ver-
tybes kaip ir pardavėjas. Tad kodėl gi
mes negalime vadovautis šiuo prin-
cipu ir užsienio politikoje?” – klausia
M. McFaul.

Tuo tarpu H. Clinton ilgą laiką
atsisakinėjo duoti bet kokį interviu
„Moscow Times” ir, atrodė, nesirengė
kalbėti apie savo prioritetus santy-
kiuose su Rusija. Tačiau H. Clinton
kampanijoje jai nacionalinio saugu-
mo klausimais patarinėjantis Lee
Feinstein, kalbėdamas apie priešra-
ketinę gynybą, atkartojo B. Obama
stovyklos laikyseną. „Bush adminis-
tracijos politika, kurią galima nusa-
kyti žodžiais ‘pirk prieš išbandęs’,
priešraketinio gynybos skydo atveju
nepadeda padidinti nei mūsų, nei
mūsų sąjungininkų saugumo” – teigė
L. Feinstein.

Kalbėdami apie NATO plėtrą,
kandidatai išsakė labai panašias
nuomones. Visi 3 palaikė nuomonę,
kad Gruzijai bei Ukrainai turi būti
suteiktas narystės veiksmų planas,
kuris yra pirmas žingsnis įsilieti į
NATO struktūras. Visi kandidatai iš-
reiškė savo nepasitenkinimą Prancū-
zijos bei Vokietijos pozicija, kuri per
Bukarešte vykusį sąjungos viršūnių
susitikimą užtvėrė narystės veiksmų
plano suteikimą šioms dviems poso-
vietinėms valstybėms, siekiančios
kuo greičiau tapti euroatlantinės
bendrijos narėmis.

Tiesa, M. McFaul ir S. Biegun
nesutarė, kokios pozicijos JAV turi
laikytis Rusijos atžvilgiu NATO tę-
siant savo plėtrą į Rytus. M. McFaul
ilgą laiką pasisakė už Rusijos pakvie-
timą prisijungti prie NATO. Esą taip
būtų išspręsti esminiai ginčai. A.
Biegun tokiai pozicijai nepritaria.

Tačiau abu patarėjai sutinka,
kad G. W. Bush politika Rusijos at-
žvilgiu patyrė visišką pralaimėjimą,
nes nesugebėjo pagerinti padėties nei
žmogaus teisių srityje, nei energeti-
niame saugume. Pagrindinė Baltųjų
rūmų klaida – bandymas priversti
Rusiją sutikti su visomis JAV bei
Europos pastangomis.

Verta pastebėti ir tai, kad Krem-
lius itin menkai domisi JAV preziden-
to rinkimais. Tuo tarpu Washington,
DC tiek Rusijos Dūmos, tiek prezi-
dento rinkimus stebėjo itin atidžiai.
H. Clinton, kalbėdama apie Rusijos
prezidento rinkimus, buvo pareišku-
si, kad jie simbolizuoja milžinišką Ru-
sijos atsitraukimą nuo demokratijos.

Rusijos ambasadorius prie
NATO Dmitrij Rogozin labai abejoja,
kad greitu laiku įmanomas Rusijos
bei JAV suartėjimas. „Viskas, ką aš
galiu pasakyti, yra tai, kad mes ne-
laukiame nė vieno iš kandidatų per-
galės, jog galėtume radikaliai page-
rinti dvišalius santykius” – kalbė-
damas apie JAV prezidento rinkimus
teigė D. Rogozin. Jis pareiškė, kad iš
visų trijų kandidatų jis mažiausiai
žino apie B. Obama, tačiau išreiškė
gilų susirūpinimą dėl to, jog į savo
užsienio politikos patarėjų komandą
pirmuoju juodaodžiu JAV prezidentu
pretenduojantis tapti politikas pasi-
kvietė aršų Rusijos kritiką bei akty-
viai Šaltajame kare dalyvavusį Zbig-
niew Brzezinski.

Balsas.lt
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Šiųmetinės sielovados konferencijos šūkis
— aktyvi veikla ir atsakomybė

Atkelta iš 1 psl.           Washington,
DC Audriaus Brūzgos vardu — LR
gen. konsulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius, LR ambasadorius New
York ir Jungtinėse Tautose Jonas
Paslauskas, seselių Kazimieriečių
vardu ses. M. Immacula, Amerikos
lietuvių Romos katalikų federacijos
pirmininkas advokatas Saulius Kup-
rys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Regina Narušienė, JAV
LB Krašto valdybai atstovaujanti
Marija Remienė, prelatas E. Put-
rimas ir JAV LB Religinių reikalų ta-
rybos pirmininkė ses. Margarita
Bareikaitė.

Temos atspindėjo šiandienos
rūpesčius

Jau konferencijos išvakarėse
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
surengtoje spaudos konferencijoje
prel. Edmundas E. Putrimas pami-
nėjo svarbiausią būsimos konferenci-
jos tikslą — tai pokalbio, kuris pra-
sidėjo praėjusiais metais Philadel-
phia, su parapijiečiais, atskiromis
organizacijomis, asmenimis bei ži-
niasklaida tąsa. Konferencija skirta
sielovadai stiprinti, o sielovada yra
veikla, ir šiandien tos veiklos reikia
imtis ne tik parapijų kunigams, bet ir
parapijų taryboms bei patiems para-
pijiečiams. Čia, o ne Lietuvoje reikia
ieškoti atsakymų į dabartines parapi-
jų problemas, — įsitikinęs prel.
Putrimas, — nes, jo teigimu, ,,niekas
už jūros mums nepadės”.

Įžanga į sielovados programą
buvo Jono Kuprio fotografijų parodos
atidarymas Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, kurioje apsilankė ir
arkivysk. Tamkevičius, SJ. Paroda,
skirta lietuvių katalikų veiklai
Amerikoje, truko tik tris dienas —
nuo balandžio 25-osios iki 27-osios.

Antroji sielovados konferencijos
dalis, prasidėjusi šv. Mišiomis ses.
Kazimieriečių namuose, susirinku-
siems pasiūlė įvairių temų: apie
socialinę (karitatyvinę) veiklą kalbėjo
tėvas Antanas Saulaitis, SJ; apie
pašaukimą į kunigystę šiandien ir
dabar savo asmenine patirtimi ir
pastebėjimais dalijosi brolis Lukas
Laniauskas; apie nuolatinių diakonų
vaidmenį parapijoje pasakojo Mar-

quette Park lietuviškoje parapijoje
dirbantis diakonas Vitas Paškauskas,
jam talkino kunigas Michael Ahlst-
rom; pranešimą, kaip Katalikų Baž-
nyčia ir konkrečiai — lietuvių parapi-
jos JAV naudoja komunikavimo prie-
mones, skleidžiant informaciją ir
evangeliją parapijiečiams ir plačiajai
visuomenei, skaitė Nerijus Šmer-
auskas; apie parapijų archyvinės
medžiagos išsaugojimo galimybes
kalbėjo JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė Dalė Lukienė; pranešimą
apie lietuvių bažnytinio paveldo
likimą bei bandymą jį išsaugoti tarp-
valstybiniu lygmeniu skaitė Algis
Lukas, JAV LB Amerikos lietuvių
kultūrinio paveldo komiteto pirmi-
ninkas; apie Katalikų Bažnyčios ka-
nono teisę, uždarant parapijas Ame-
rikoje, savo žiniomis dalijosi kanono
teisės žinovas, advokatas dr. Michael
Ritty. (Su dalimi šių pranešimų bus
galima susipažinti artimiausiu me-
tu,,Draugo” numeriuose.)

Pasidalinti mintimis bei rūpes-
čiais turėjo galimybę ir susirinkusieji
salėje. Jiems buvo pasiūlyta padisku-
tuoti mažose grupėse apie svarbiau-
sius iššūkius jų lankomose parapijose

ir misijose; kviesta pagalvoti, kaip
suderinti katalikiškas ir tautines ver-
tybes sielovados plotmėje. Antroje
konferencijos dalyje, pasibaigus pra-
nešimams, pasisakyti buvo kviečiami
ir atskirų parapijų atstovai. 

Bene tiksliausiai lietuviškų para-

pijų Amerikoje rūpesčius ir iššūkius
nusakė pasveikinimo žodžius tarę
arkivyskupas Tamkevičius, SJ ir prel.
Putrimas.

Arkivysk. S. Tamkevičius, SJ:
,,Dabartinėje bažnyčioje

atsakomybę turi prisiimti visi”

Arkivyskupas ragino konferenci-
joje susirinkusius pagalvoti ir pakal-
bėti apie vieną svarbią temą — kokią

misiją dabartinėje bažnyčioje mes
jaučiame patys. ,,Jeigu visas viltis su-
dėsite tik į dvasios vadus, gerą kle-
boną ar gerą kapelioną, kurie viską
išspręs, manau, kad apsiriksite ir
jūsų viltys neišsipildys. Dabartinėje
bažnyčioje atsakomybę turi prisiimti
visi” — sakė Tamkevičius, SJ. Juk
visi esame krikštyti, visi esame su-
tvirtinti, visi turime misiją eiti ir
skelbti evangeliją, liudyti ją savo
gyvenimu. Jei pasauliečiai tai gyvai
jaučia, tada galima užsitikrinti ateitį,
ir tai galima padaryti, net jei ateityje
dvasios vadų ir stokosime — įsiti-
kinęs arkivyskupas. Iš savo patirties
jis žino, jog tose parapijose Lietuvoje,
kuriose nėra klebonų, kartais religi-
nis lygis yra aukštesnis nei parapi-
jose, kurios kleboną turi. Žmonės
susiorganizuoja, visi prisiima atsa-
komybę ir padaro daugelį darbų,
net tuos, kuriuos turėtų padaryti
kunigas. Šiandieninėmis sąlygomis
nėra kitos išeities — sakė Lietu-
vos Vyskupų konferencijos pirminin-
kas.

Baigdamas jis dar kartą priminė,
jog gyvename labai sekuliarizuotoje
visuomenėje, kuri gerai supranta
pinigus, malonumus, galią ir didybę.
Tokioje visuomenėje, jei nenorime
būti nustumti į paribius, turime būti
daugiau kaip vidutiniški. Ir to siekti,
anot Tamkevičiaus, JS, reikia vi-
siems: ir dvasininkams, ir pasaulie-
čiams. ,,Dabartiniame pasaulyje vi-
dutinybės nieko negali padaryti. Tik
tie kunigai, kurie iš savęs daugiau
pareikalauja, pasiekia gerų vaisių.
Panašiai ir su pasauliečiais. Nebi-
jokite, jei reikės išlieti prakaito, jei
reikės patirti sunkumų” — sakė
arkivyskupas.

Prel. Putrimas: Ar parapijos
reikalingos tik lietuvybei

išsaugoti?

Prel. Putrimas pasidžiaugė tu-
rininga dvasine veikla išeivijoje, kuri
buvo ir yra glaudžiai susijusi su lietu-
vių kultūros išsaugojimu. Tačiau, jo
įsitikinimu, šiandien iškyla naujas
uždavinys misijų ir parapijų veikloje.
,,Turime savęs paklausti, koks toli-
mesnis misijų ir parapijų kelias ir
koks jų tikslas? Ar ir toliau parapijos
turi kreipti dėmesį tik į lietuvybės ir
jos kultūros išsaugojimą? O gal

Lietuvių sielovados konferencijoje apsilankė ir Čikagos arkivyskupijos kar-
dinolas Francis George.

Balandžio 25 d. Čiurlionio galerijoje atidaryta Jono Kuprio fotografijų paroda, skirta JAV lietuvių katalikų veiklai.

Kun. Kęstutis Trimakas dalijosi prie jo stalo sėdėjusių dalyvių mintimis.
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Shenandoah lietuvių parapijos likimu domisi LR ambasadorius NY Jonas
Paslauskas (centre) ir Algis Lukas (dešinėje).

Lietuvių sielovados konferencijos dalyviai.

turime surasti naują veiklos kryptį,
juk parapijos išeivijoje susiduria su
naujais iššūkiais naujais rūpesčiais ir
uždaviniais?” — susirinkusiųjų klau-
sė prel. Putrimas. Ne paslaptis, jog
lietuviškoms parapijoms išeivijoje,
taigi ir JAV, jau reikia tėvynės pagal-
bos: padedant išsaugoti pastatus,
kultūrines vertybes, skiriant kunigus
iš Lietuvos. 

Nerimą kelia ir naujųjų emig-
rantų pasyvumas jungtis į parapijas
ir antrosios kartos tautiečiai, kurie
čia yra gimę ir neranda sau vietos
lietuvių bendruomenėje dėl kalbos
nežinojimo ar tarpusavio susiskaldy-
mo. Tad, pabrėžė Putrimas, turime iš
naujo permąstyti savo veiklą ir už-
davinius. O tas tikslas yra jau ne tik
tolimesnis kultūros, kalbos, papročių
ir tradicijos išsaugojimas ar socialinė
rūpyba, bet ir dvasinis, sakramenti-
nis, bažnytinis tikinčiųjų aprūpini-
mas. Turi rūpėti šeimų, jaunimo ir
suaugusiųjų dvasinė ir sakramentinė
pastoracija. Turime padėti vieni ki-
tiems sudaryti sąlygas auginti ir
branginti savo dvasinį pasaulį, for-
muoti krikščionišką mąstymą ir ver-
tybes. Turime atsigręžti į sielovadinę
veiklą, kurios centras yra krikščio-
niškos asmenybės ugdymas.

Prelatas kiek ilgėliau sustojo ties
kunigų trūkumo išeivijoje problema.
,,Būkime realistiški” — sakė jis. —
Lietuvių parapijos čia, Amerikoje, ir
kitur jau kuris laikas nesugeba
aprūpinti egzistuojančių lietuviškų
parapijų lietuviais kunigais. Iš 2006
m. klebonams išsiųstų klausimų ir iš

jų gautų atsakymų paaiškėjo, jog iki
2006 m. 14 JAV kunigų, iš kurių 7 yra
vyresni nei 75-eri metai, aptarnavo
19 parapijų ir misijų. Tad viduti-
niškai vienas kunigas aptarnavo 624
parapijiečius. Tačiau lietuvių katali-
kų bendruomenėse tik 3.7 bendruo-
menės narių yra užsiregistravę kaip
parapijiečiai.”

Natūralu, kad Amerikos lietuviai
atsigręžia į Lietuvą, prašydami at-
siųsti lietuvį kunigą, tačiau, kaip jau
minėjo ir arkivysk. Tamkevičius, Lie-
tuvių Katalikų Bažnyčia negali pa-
rūpinti pakankamai kunigų pačioje
Lietuvoje, jau nekalbant apie už-
sienio lietuvius. Todėl, — į susirinku-
sius kreipėsi prel. Putrimas, — turi-
me ieškoti alternatyvų. Jo nuomone,
vienas iš galimų sprendimų yra nuo-
latinių diakonų paslaugos, kurie
lietuviškoje parapijoje ar misijoje eitų
kunigo pareigas. Antra, yra svarbu
mums pripažinti, kad ne tik kunigai,
bet ir moterys vaidina svarbų vaid-
menį bažnyčioje. Tai numatyta ir
JAV Katalikų Bažnyčios paskelb-
tuose dokumentuose. Tad parapijų ir
misijų ateitis priklauso nuo moters,
perimančios daugiau pareigų, dirban-
čios drauge su kunigu ir pačia parapi-
ja. 

Keliomis progomis per konferen-
ciją prel. Putrimas priminė, jog ši
sielovados konferencija yra ne apie
dalyvių skaičių, bet kokybę. Tuo gali-
ma buvo įsitikinti diskusijų metu,
kur mažose grupelėse buvo kalbama
apie sielovados iššūkius parapijose ir
misijose. Vieni spragas matė naujai
atvykusių lietuvių apaštalavime ir
vyresnio amžiaus parapijiečių aptar-
navime, kiti kėlė aktyvesnės ir veik-
lesnės parapijos tarybos klausimą,
treti klausė, kodėl šioje konferencijo-
je nėra jaunimo organizacijas atsto-
vaujančių žmonių. Dar vienas stalas
diskutuojančiųjų skundėsi informaci-
jos stoka ir retais, nors ir trumpais,
kunigų iš Lietuvos apsilankymais,
dar kiti siūlė įsteigti darželį parapijo-
je, kreipti didesnį dėmesį į šeimas,
skirtingas kartas, bendravimą tarp
parapijiečių. Visa tai prašosi ne tik
kunigo aktyvumo, bet ir savanorių
tarp parapijiečių, savanorių, kurie
norėtų ir galėtų padėti lietuviškoms
parapijoms Amerikoje išlikti. Toks
iššūkis pasauliečiams buvo ne kartą
išsakytas šios konferencijos metu. Ar
jis sulauks atgarsio, parodys netolima
ateitis. 

Jono Kuprio nuotr.

„Tarnas ne didesnis už
šeimininką!”

Vakarienbutyje Jėzus, atsisvei-
kindamas su apaštalais, kvietė juos
mylėti vieni kitus ir pasilikti vienybė-
je su jų mokytoju. Jėzus taip pat pri-
minė, kad pasaulis Kristaus moki-
niams visuomet bus priešiškas, ir
kaip nekentė Jėzaus, panašiai nekęs
ir jo mokinių. Kristaus mokiniams
reikėsią dalintis jų Mokytojo likimu,
nes „tarnas ne didesnis už šeimi-
ninką” (Jn 15, 20).

Pasaulis — tai žmonės, atmetan-
tieji meilę, atlaidumą, tyrumą, ne-
turtą ir besivadovaujantieji antikris-
tine dvasia, skatinančia būti šykš-
čiais, išpuikusiais, egoistais ir savo
norų vergais. Jėzaus mokiniai pa-
saulio vaikams visuomet bus gyvas
priekaištas dėl jų nedoro elgesio ir
todėl žadins jų širdyse neapykantą.
Nors Jėzus mylėjo net savo priešus,
nepaisant jo gerumo, jis turėjo daug
priešų, kurie jį nukryžiavo.

Mes, Kristaus mokiniai, nors ir
žinome Kristaus paraginimą nebūti
didesniais už savo Mokytoją Jėzų,
tačiau esame pastoviai gundomi būti
dideliais, nes būti mažu ir nereikš-
mingu gimtosios nuodėmės pažeistai
mūsų prigimčiai yra nepriimtina. Ko
žmogus nepadaro, siekdamas savo
reikšmingumo. Berniukai, pamėg-
džiodami suaugusius, rūko, mer-
gaitės — kuo greičiau siekia būti

panašios į žurnalų viršeliuose besi-
puikuojančias žvaigždes, nors jų
išorės žavesys dažniausiai slepia dva-
sinį skurdą. Subrendę žmonės, jeigu
nesugeba kuo nors pasižymėti, tai
bent bando atrodyti dideliais. Šis
noras yra visiškai priešingas Kristaus
dvasiai.

„Tarnas ne didesnis už šeimi-
ninką!”, – mokė Kristus. Jo asmenyje
nepamatysime net didybės šešėlio.
Jis elgėsi labai natūraliai, visuomet
vengdamas daryti ką nors, kad būtų
giriamas. Pagydęs žmogų, Jėzus net
drausdavo skelbti apie stebuklingą
pagijimą. Jėzus draugais rinkosi ne
tautos didžiūnus, bet pačius papras-
čiausius žmones. Šalia jo sukosi nu-
sidėjėliai, vargšai ir visokių bėdų ka-
muojami žmonės. Su jais Jėzus ben-
dravo, jiems rodė išskirtinį dėmesį,
apdovanodamas juos savo meile.

Nors buvimas dideliais ir reikš-
mingais labai dažnai būna nesan-
taikų ir susiskaldymų priežastimi,
dabartinėje Lietuvoje tai labai aki-
vaizdžiai matoma. Sukurta daugybė
partijų, be žalos Lietuvai nieko ne-
duodančių. Dauguma jaučiasi visais
klausimais neginčijami žinovai, savo
nuomonę laikydami pačia svarbiau-
sia. Jeigu žmonės negali kitaip pa-
sižymėti, rašo poeziją ir sudeda pas-
kutines santaupas, kad tik išleistų
poezijos rinkinį, kurio, tikriausiai,
niekas neskaitys. Labai dažnai šian-
dienėje Lietuvoje sutinkamas liguis-
tas reiškinys save laikyti apsireiš-
kimų turinčiu pranašu. Jie tariasi
nuolat bendraują su Dievu ir todėl
žinantys, kaip viskas turi būti tvar-
koma. Jie net bažnyčios vadovams
nurodinėja, kaip reikėtų tą ar kitą
reikalą tvarkyti. Žmonės nelinkę
prisiimti bent dalį atsakomybės už
esančias negeroves, nes tai darydami
jie negalėtų mėgautis savo didybe.

Jėzus kiekvieną iš mūsų kviečia
būti mažutėliu, nes dangaus kara-
lystė priklauso ne didiesiems, bet
mažutėliams. Viešpaties vynuogyne
daugiausia ir gražiausiai pasidarbuo-
ja ne kažkokie genijai, bet patys kuk-
liausi žmonės, kurie leidžia Dievui
per juos veikti ir daryti nuostabius
darbus.

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, SJ pamokslas, sakytas 2008 m.
balandžio 26 d. Lietuvių sielovados konferencijoje Čikagoje

Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ 

Prelatas 
Edmundas E. Putrimas
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Socialdemokratai linkê
trauktis iš Vilniaus valdñios

Vilnius, balandžio 28 d. (ELTA)
– Dėl Baltarusijos autoritarinio reži-
mo persekiojimo iš Minsko į Vilnių
persikėlęs Europos humanitarinis
universitetas (EHU) iš Europos Ko-
misijos (EK) sulaukė milijono eurų
paramos. Iš Europos demokratijos ir
žmogaus teisių fondo paskirtos lėšos
bus pervestos į Šiaurės ministrų tary-
bos steigiamą Pasitikėjimo fondą.

Už išorės santykius ir Europos
kaimynystės politiką atsakinga EK
narė Benita Ferero-Valdner  paragino
teikti paramą ir kitus donorus.
,,Šiaurės ministrų taryba, steigdama
EHU pasitikėjimo fondą, padeda už-
tikrinti, kad visų pažiūrų Baltarusijos
studentai įgytų aukštąjį išsilavinimą.
Didžiuojuosi, kad EK įnašas į tą fondą
bus pirmasis”, – sakė komisarė.

Universitetas įsteigtas 1992 m.
Minske. Tačiau 2004 m. Baltarusijos

valdžiai universitetą uždarius jis bu-
vo priverstas persikelti į Vilnių.

Europos humanitariniame uni-
versitete lankęsis Europos Parlamen-
to pirmininkas Hans Gert Pottering
susitikime su baltarusių studentais
išreiškė tvirtą paramą demokratijos
siekiui Baltarusijoje, kurioje, jo pa-
ties žodžiais, yra paskutinė Europos
diktatūra.

,,Baltarusijos žmonės turi teisę
gyventi laisvoje ir demokratinėje vi-
suomenėje. Esu tikras, kad ateis lai-
kas, kai Baltarusijoje įsitvirtins laisvė
ir demokratija. Europos Parlamentas
remia jus”, – Vilniuje besimokan-
tiems baltarusių studentams sakė H.
G. Pottering.

Jau ne vienerius metus teikiama
EK parama iki šiol pasinaudojo dau-
giau nei 700 baltarusių studentų.

Vaikai žaidžia mamų pagerbimo ceremonijoje Prezidentūroje.   
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 28 d. (ELTA)
– Socialdemokratai linkę trauktis iš
sostinės valdančiosios koalicijos.
Posėdžiavęs Lietuvos Socialdemokra-
tų partijos Vilniaus skyriaus prezi-
diumas nusprendė rekomenduoti So-
cialdemokratų frakcijai sostinės savi-
valdybėje laikinai stabdyti dalyvavi-
mą valdančiojoje koalicijoje ir konsul-
tuotis su kitomis frakcijomis dėl nau-
jos daugumos sudarymo.

Susidariusią padėtį dabar aptaria
Socialdemokratų partijos prezidiu-
mas. ,,Socialdemokratų partijos Vil-
niaus miesto skyriaus prezidiumas
smerkia korupcijos apraiškas ir nu-
taria rekomenduoti LSDP Vilniaus
miesto savivaldybės frakcijai sustab-
dyti dalyvavimą valdančiojoje koalici-
joje iki artimiausio LSDP Vilniaus
miesto skyriaus tarybos posėdžio”, –
teigiama Vilniaus skyriaus prezidiu-
mo rekomendacijoje. 

Trijų korupcija įtariamų Vilniaus
politikų – Evaldo Lementausko, Gin-
taro Kazako ir Audriaus Butkevi-
čiaus – įgaliojimai partijoje buvo sus-
tabdyti pirmadienį. E. Lementauskas

taip pat atsisakė Vilniaus vicemero
pareigų. 

Vienas iš partijos Tvarka ir tei-
singumas vadovų, Vilniaus meras
Juozas Imbrasas pirmadienį nesiryžo
spėti, ar po sostinę sudrebinusio ko-
rupcijos skandalo jo partijai pavyks
išlaikyti daugumą su socialdemokra-
tais ir Lenkų rinkimų akcijos atsto-
vais.

E. Lementauskas ir G. Kazakas
buvo suimti po to, kai Specialiųjų ty-
rimų tarnybos pareigūnai jų namuo-
se bei darbo vietose atliko kratas.
Teigiama, kad pas E. Lementauską
pareigūnai rado kelias dešimtis tūks-
tančių litų. A. Butkevičiui skirta kar-
domoji priemonė rašytinis pasižadėji-
mas neišvykti.

Nepatvirtintais žiniasklaidos
duomenimis, šie politikai yra įtariami
bandę papirkti konservatorių Vidą
Urbonavičių, kad šis neprisidėtų prie
interpeliacijos, kurią opozicija ketino
reikšti merui J. Imbrasui. Taip pat
pranešama, kad konservatorius už
kyšį buvo viliojamas pereiti į neseniai
susikūrusią Nepriklausomą frakciją.

Pagerbtos gausiû šeimû mamos 

Baltarusiû� universitetui Lietuvoje –
Europos Komisijos parama

Vilnius, balandžio 28 d. (Alfa.
lt) – Šį balandį ir gegužę Vilniuje vyk-
siančiose kūrybinėse dirbtuvėse są-
jungos „Lietuvos–Vokietijos Foru-
mas” suburti menininkai sieks iš
naujo pažvelgti į tautinių mažumų
problemas, kultūrinę savimonę ir
identitetą. Europos kultūrų dialogo
metams skirto projekto fotosesijose
Vilniuje menininkai kurs tautinių
mažumų atstovų ir jų grupių foto-
portretus.

Projekto „Mes visi skirtingi, visi
vienodi” mintis projekto sumanyto-
jams – kuratorei Rimantei Černiaus-
kaitei iš „Lietuvos–Vokietijos Foru-
mo” bei meninkams Tomui Čiučeliui
ir Jovitai Ambrazaitytei kilo ilgai dis-
kutuojant ne tik apie tautinių ma-
žumų statusą, jų galimą ir esamą pa-
dėtį Lietuvoje, bet ir apie asmenines
patirtis. Projektas didžiausią dėmesį
skiria socialiniam tautinių mažumų
atstovų įsiliejimui į visuomenę ir pa-
sitelkia identitetą sudaranančius žen-
klus, prietarus, išankstines nuos-

tatas, stereotipus kaip pagrindines
tarpkultūrinį dialogą skatinančias ir
iškeliančias priemones.

Pagrindinė projekto dalis – me-
ninės „dirbtuvės” – fotosesijos tauti-
nėse bendrijose, kurių metu bus sie-
kiama fotografuoti savanorius ir jų
portretais atskleisti žmonių tautinio
savitumo ženklus, kuriuos kiekvie-
nas žmogus sąmoningai ar nesąmo-
ningai siekia parodyti. 

Projekto metu surinkta medžiaga
bus eksponuojama parodose, kurios
bus rengiamos Lietuvos, Lenkijos,
Čekijos ir Vokietijos miestų viešosiose
erdvėse – miesto aikštėse, skveruose,
kur videoprojekcijų pagalba vaizdai
bus projektuojami ant pastatų sienų.
Šalia Vilniaus tautinių bendrijų ats-
tovų portretų bus rodomi ir tekstai,
padedantys aiškiau perteikti viso pro-
jekto tikslą – įtalpinti „kitoniškumo”
ženklus į kasdienes erdves, skatinti
tarpkultūrinį dialogą ir ieškoti naujų
to dialogo formų. 

Vilnius, balandžio 28 d. (ELTA)
– Prezidento Valdo Adamkaus nuo-
mone, pagarba motinoms ir į Amži-
nybę iškeliavusių mamų atminimas
yra tos vertybės, kurios visuomet lie-
ka gyvenimo dvasiniu pamatu ir tvir-
tybės šaltiniu.

,,Remiantis jomis sukurti žmo-
nių santykiai visada išlieka žmogiš-
kai šilti ir taurūs”, – kalbėjo valsty-
bės vadovas, sveikindamas daugia-
vaikių šeimų mamas.

Motinos dienos proga preziden-
tas ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai”
medaliu apdovanojo keturiasdešimt
penkias gausių šeimų mamas.

Šalies vadovas ceremonijoje pab-
rėžė, kad Motinos dienos proga dė-
kingumo žodžiai tariami ne iš parei-
gos ar dėl susiklosčiusių šventės tra-
dicijų.

V. Adamkus išreiškė įsitikinimą,
kad gausios šeimos yra pati gražiau-
sia dovana Lietuvai. Šalies vadovo
teigimu, valstybė privalo užtikrinti,

kad tokios šeimos patirtų kuo mažiau
rūpesčių ir problemų, kad šių šeimų
tėvams ir vaikams būtų užtikrintas
orus ir nepriteklių ar skurdo nevar-
žomas gyvenimas.

,,Manau, kad tinkamai organi-
zuota pagalba gausioms šeimoms, ga-
limybių dirbti ir užsidirbti sudary-
mas yra viena svarbiausių užduočių
šalies Vyriausybei ir pati geriausia in-
vesticija į visos šalies ateitį, į darnų
sugyvenimą ir visuotinę gerovę”, – ci-
tuojamas V. Adamkus prezidento
spaudos tarnybos pranešime.

Šalies vadovo nuomone, gausių
šeimų mamos savo gyvenimu, pasiau-
kojimu ir atsidavimu rodo patį gra-
žiausią žmogiškumo pavyzdį, atsklei-
džia Lietuvą, kuria didžiuojamės.

Prezidentas pasveikino mamas
artėjančios Motinos dienos proga ir
palinkėjo, kad visas motinas lydėtų
nuoširdus vaikų dėmesys ir dėkingu-
mas, o šeimas gaubtų jaukumas, ši-
luma ir meilė.

Naujas menininkû� žvilgsnis
î skirtingû� tautû� tapatybê�  

Kyla Lietuvos elektronin∂s 
pañangos lygis�  �

Vilnius, balandžio 27 d. (Ber-
nardinai.lt) – Lietuva pagal elektro-
ninės pažangos lygį užima 38 vietą
pasaulyje, Latvija įvertinta vieta
aukščiau, o Estija, kaip ir pernai, iš-
lieka 28-a. Tai paaiškėjo paskelbus
kasmetinio IBM „Institute for Busi-
ness Value” ir The Economist „Intelli-
gence Unit” tyrimo rezultatus. Praė-
jusiais metais tyrimas skelbė mūsų ša-
lį esant trimis vietomis žemiau. 

„Lietuvos elektroninės pažangos
lygis yra vienas sparčiausiai augusių
pastaraisiais metais. Tai lėmė gera
mūsų šalies teisinė bazė bei verslo
imlumas naujovėms ir technologi-
joms”, – sako „IBM Lietuva” vadovas
Rimantas Vaitkus. Pasak jo, aukščiau
pakilti Lietuvai sutrukdė nepakan-
kamai išplėtota technologijų infrast-
ruktūra, todėl pirmiausia šalis turėtų
stengtis įgyvendinti plačiajuosčio in-
terneto projektą.  

Pirmojoje vietoje atsidūrė JAV,
antrojoje – Honkongas, trečiąją vietą
išsaugojo Švedija. Iš viso tyrimas
įvertino 70 šalių gyventojų elektroni-
nę pažangą.  

Tyrėjai pastebi, kad vidutiniškai
pasaulinis elektroninės pažangos ly-
gis kyla, tačiau suprastėjo šalių, anks-
čiau tvirtai laikiusių savo pozicijas,
rezultatai. Ketverius metus pirmojoje
vietoje buvusi Danija šiemet liko tik

ketvirta, per keturias pozicijas nusi-
rito ir Šveicarija. Iš 10-osios į 13-ąją
vietą nukrito Suomija, kurią pirmaja-
me dešimtuke pakeitė Austrija.

Specialistai pripažįsta, kad pir-
mauti informacijos ir komunikacijos
technologijų srityje – išties nelengva.
Europos valstybėms, praradusioms
vietas pirmajame dešimtuke, neuž-
teko senesnių laimėjimų, o į pirmau-
jančių gretas įsiveržusios JAV, Hon-
kongas, Nyderlandai ir Australija
vykdė strateginę politiką – gerino fik-
suoto ir bevielio plačiajuosčio ryšio
charakteristikas bei kūrė palankią
ekonominę aplinką inovacijoms. 

Pažymėtina, kad didelis atotrū-
kis išlieka tarp senųjų Vakarų Euro-
pos valstybių ir Rytų bei Vidurio Eu-
ropos šalių. Nors visuose 6 sektoriuo-
se mūsų šalies balas viršija regiono
vidurkį, prasčiau atrodo tik Azijos ir
NVS šalių pasiekimai.  

Specialistai teigia, kad geriausiai
Lietuvai sekasi kurti socialinę ir kul-
tūrinę aplinką tolesniam informaci-
jos ir komunikacijos technologijų pli-
timui bei pažangai. Būtent tai ir kils-
telėjo galutinį Lietuvos balą į 38 vie-
tą. Iš dalies Lietuva stipri ir teisinės
bazės kūrime. Labiausiai atsilikusi
sritis – valstybės politika ir vizija, pa-
gal kurią mūsų šalis yra tik 55-ojoje
vietoje.  
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Washington, balandžio 28 d.
(,,Interfax”–BNS) – Baltieji rūmai
išreiškė pasitenkinimą Kinijos pa-
siryžimu surengti derybas su Tibeto
budistų dvasinio vadovo Dalai Lamos
atstovais.

„Mes džiaugiamės pranešimais,
kad Kinijos valdžia pradės dialogą su
Dalai Lamos atstovais”, – pareiškė
penktadienį Baltųjų rūmų atstovas
Gordon Johndroe. Pasak jo, JAV
valdžia „džiaugiasi girdėdama” apie
tokį Kinijos sprendimą.

Anksčiau penktadienį Kinijos ofi-
cialioji žiniasklaida, remdamasi šal-
tiniu Kinijos vyriausybėje, pranešė,
kad artimiausiomis dienomis šalies
centrinės vyriausybės žinybos pasi-
rengusios priimti Dalai Lamos as-
meninį atstovą.

„Atsižvelgdamos į tai, kad Dalai

Lama ne kartą kreipėsi dėl galimo
derybų atnaujinimo, Kinijos cen-
trinės vyriausybės atitinkamos žiny-
bos užmegs ryšius su Dalai Lamos
asmeniniu atstovu ir surengs su juo
konsultacijas”, – sakoma praneši-
me.

Jame taip pat nurodoma, kad
„centrinės vyriausybės politika Dalai
Lamos atžvilgiu yra nekintama, ir
durys dialogui tebėra atviros”.

Kinijos vyriausybiniai sluoksniai
reiškia viltį, jog „Dalai Lama ir jo
šalininkai, stoję į kontaktų ir kon-
sultacijų kelią, imsis reikiamų prie-
monių, kad būtų nutraukta veikla,
skaldanti Kiniją, kurstanti smur-
tinius veiksmus ir Olimpinių žai-
dynių sabotažą. Šios priemonės su-
darys sąlygas deryboms”, – pabrėžia-
ma pranešime.

pareiškė interviu agentūrai ,,Inter-
fax” ES vyriausiasis užsienio poli-
tikos koordinatorius Javier Solana.
,,Europos Sąjunga yra pasiekusi
tvirtą konsensusą, kad derybos dėl
naujo susitarimo, kuris pakeis 1994
metų Partnerystės ir bendradarbia-
vimo susitarimą, turi prasidėti kuo
greičiau. Visiškai aišku, kad tai ati-
tinka ir ES, ir Rusijos interesus”, –
sekmadienį sakė jis. J. Solana pažy-
mėjo, jog tam, kad būtų pradėtos de-
rybos liko sureguliuoti tik nedaug
praktinių klausimų. Pirmadienį
Liuksemburge prasidės dvi dienas
truksiantis ES Bendrųjų reikalų ir
išorės santykių tarybos (BRIST)
posėdis, kuriame Lietuva sieks, kad į
dienotvarkę nebūtų įtrauktas punk-
tas dėl mandato suteikimo pradėti
ES ir Rusijos derybas naujos ben-
dradarbiavimo sutarties klausimu.

ROMA
Balsavimas per savivaldos rin-

kimų antrąjį ratą baigiasi pirmadienį
keliuose dideliuose Italijos mies-
tuose, tarp jų – Romoje. Šalies sos-
tinės mero rinkimais itin domimasi.
Pergalės siekia pasitraukiančios Ita-
lijos vyriausybės kultūros ministras
54 metų Francesco Rutelli ir Gianni
Alemanno, neseniai per parlamento
rinkimus pergalę iškovojusio Silvio
Berlusconi šalininkas. Jeigu 49 metų
G. Alemanno nugalės F. Rutelli, kuris
nuo 1993 iki 2001 m. jau buvo Italijos
sostinės vadovas, baigsis 15 metų
laikotarpis, per kurį Romos merais
buvo tik kairiųjų partijų atstovai. 

SEULAS
Šiaurės Korėjos sostinėje Pchen-

jane nešamą olimpinį deglą pirma-
dienį sveikino minios vėliavėlėmis
mojuojančių žmonių, o valdžia pa-
žadėjo savo pagrindinei geradarei
Kinijai ,,stulbinamą” šou be jokių
protestų. Deglas savo dviejų dienų
kelionę per padalytą Korėjos pusia-
salį pradėjo sekmadienį. Pietų Ko-
rėjos sostinėje Seule vyko karštli-
giškas ir kartkartėmis smurtinis
mitingas Pekinui palaikyti, kuriame
dalyvavo tūkstančiai kinų studentų
ir kuris papiktino daugelį sostinės
gyventojų. Aplink pasaulį nešamą
Pekino olimpiados deglą lydi protes-
tai prieš žmogaus teisių padėtį Ti-
bete ir patriotiniai kinų mitingai, per
kuriuos Vakarai kritikuojami dėl
Pekino juodinimo. 

Pasaulio naujienos
JAV džiaugiasi Kinijos ketinimu
derètis su Dalai Lamos atstovu

Iranas reikalauja, kad Baku praleistû
Bušehro AE skirtâ krovinî iš Rusijos

Maskva, balandžio 27 d. (,,In-
terfax”– BNS) – Teheranas pareika-
lavo, kad Baku praleistų per Azerbai-
džano ir Irano sieną iš Rusijos ve-
žamą krovinį, skirtą Bušehro atomi-
nei elektrinei.

Kaip sekmadienį pranešė infor-
macinis kanalas ,,Vesti”, to pareika-
lavo Islamo respublikos URM oficia-
lus atstovas Mohammad Ali Hos-
seini. ,,Rusija vykdo įsipareigojimus
ir stengiasi kiek įmanoma greičiau
išspręsti šį klausimą”, – sakė M. A.
Hosseini. – ,,Mes pareikalavome iš
Azerbaidžano pasiuntinio Irane, kad
šis krovinis kuo greičiau būtų per-
duotas Iranui”, – pridūrė jis.

Anksčiau Azerbaidžano užsienio
reikalų ministro pavaduotojas Araz
Azimov yra pareiškęs, kad Rusija pri-
valo pateikti Azerbaidžanui visus
dokumentus, susijusius su pasienio
kontrolės punkte ,,Astara” sulaikytu
kroviniu Irane statomai AE.

,,Jei Rusija nori, kad Azerbaidža-
nas užmerktų akis ir nepaisytų tarp-
tautinių reikalavimų, tai to nebus.
Jei visi dokumentai vietoje, kodėl
Rusija negali jų pateikti?” – sakė
diplomatas. A. Azimov pabrėžė, kad
krovinio sulaikymas nėra politinė
akcija ir išreiškė pageidavimą, kad
Rusija atsakymą duotų diplomati-
niais kanalais, o ne per žiniasklaidą.

Izoliacinė įranga statomai Bu-
šehro AE Azerbaidžano ir Irano
pasienyje sulaikyta kovo 29 dieną.
Anksčiau buvo pranešta, kad Azer-
baidžano valstybinis muitų komite-
tas krovinį sulaikė todėl, kad šis
neturėjo specialaus tranzito leidimo,
kaip reikalauja respublikos vyriausy-
bės nutarimai.

Tuo tarpu krovinį išsiuntusi
Rusijos bendrovė ,,Atomstrojeksport”
tvirtina, kad visi krovinio dokumen-
tai atitinka tarptautinius reikala-
vimus.

MASKVA
Tinklalapis, kuriame buvo skel-

biamas vadinamųjų rusų liaudies
priešų sąrašas su jų adresais ir tele-
fonais, interneto vartotojams Rusi-
joje tapo neprieinamas. Užsienyje
registruotas radikalios nacionalis-
tinės pakraipos tinklalapis Rusijoje
nebeveikia. Žiniasklaidos duome-
nimis, su tinklalapio blokavimu susi-
jusios Rusijos teisėsaugos instituci-
jos, kurios aiškinasi, kaip internete
atsirado skandalinga medžiaga ir tin-
klalapio registravimo aplinkybes.
Generalinė prokuratūra, tikrinanti,
kokiomis aplinkybėmis buvo pa-
skelbtas ,,rusų liaudies priešų sąra-
šas”, kol kas nieko nekomentuoja.
,,Juodajame sąraše” atsidūrė Mask-
vos Helsinkio grupės vadovė Liudmi-
la Aleksejeva, su ekstremizmu kovo-
jančio centro ,,Sova” direktorius
Aleksandr Verchovskij, ,,Holokaus-
to” fondo vadovė Ala Gerber, kiti
žmogaus teisių judėjimo atstovai.
Internete buvo skelbiama visa su jais
susijusi informacija: namų adresai ir
telefonai, paso duomenys, mokesčių
mokėtojų identifikacijos numeriai ir
kita asmeninė informacija.

PENZA
Penzos apokalipsinės bendruo-

menės nariai gali palikti olą, kurioje
jie slepiasi nuo praėjusių metų lap-
kričio, jau šiomis dienomis. Tai sek-
madienio vakarą pareiškė šios Ru-
sijos srities vicegubernatorius Oleg
Melničenka. ,,Esantys oloje tebesi-
laiko tylėjimo įžado, tačiau iki jo pri-
ėmimo atsiskyrėlių vadovas pareiškė,
kad į paviršių jie išeis pirmadienį 8
valandą”, – sakė jis. Šias žinias
patvirtino ir vienas anksčiau išė-
jusiųjų į paviršių sektantų – Vitalij
Nedogon. Drauge V. Nedogon pažy-
mėjo, kad atsiskyrėliai gali išeiti iš
olos tik po to, kai ,,gaus ženklą”. 

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) ir Rusija

netrukus galės pradėti derybas dėl
naujo bendradarbiavimo susitarimo,
kuris pakeis 1994 metų Partnerystės
ir bendradarbiavimo susitarimą,

Kinija ruošiasi užmegzti ryšius su Dalai Lamos atstovu.

Bušehro atominė elektrinė Irane.

EUROPA

AZIJA

RUSIJA
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PARDUODA

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.

Bostone. Kaina 500 dol. 
Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Išnuomoju 2 butus 73st ir Kedzie
Ave. Vieno miegamojo kaina $550
ir dviejų miegamųjų kaina $650.

Sumoku už dujas ir vandenį. 
Tel. 773-254-4322.

LF pranešimas

— Kada ir kaip pradėjote
savo veiklą Lietuvių Fonde?

— Prieš porą metų Vytas Pet-
rulis, daugiametis LF įgaliotinis Det-
roit apylinkėje, man sako: ,,Udry, per-
imk mano pareigas Lietuvių Fonde,
aš pavargau.” Petrulis prižadėjo, kad
nereikės griovių kasti, tai ir sutikau.
Netrukus žiūriu, kad aš — jau įgalio-
tinis. Tai taip ir pradėjau.

— Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

— Todėl, kad šimtu procentų
sutinku su Fondo pagrindiniu tikslu
— finansiškai remti lietuvišką veiklą
ir tuo pačiu lietuvybės išlaikymą
Amerikoje. Fondo pradininkai tuo
metu labai protingai numatė, jog
patriotiškai ir labai dosniai lietuvių
DP kartai neišvengiamai išmirštant
aukos lietuviškai veiklai stipriai
sumažės. Todėl Fondo įkūrimas buvo
būtinas norint tą veiklą išlaikyti.

— Kokia Jūsų profesinė pa-
tiris?

— Daugiau nei 36 metus išdirbau
JAV kariuomenėje „logistics” srityje.
Paskutinius 28 metus dirbau vady-
bininku (manager). Buvau atsakin-
gas už daugiamilijoninius biudžetus,
o man dirbo nemažai žmonių. Minėti
tikslius skaičius būtų ne kuklu, o aš
kuklus.

— Kuo ta patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

— Kadangi JAV kariuomenė
nėra verslo nei pelno siekianti orga-
nizacija, svarbu sunkiai iškovotus
biudžetinius pinigus gavus juos
protingai išleisti. O tai artimai gi-
miniuojasi su Fondo pelno paskirsty-
mu paramos vertiems tikslams. Ma-
no manymu, bent viena iš LF Tary-
bos pareigų yra nustatyti gaires,
kokios rūšies projektai ir tikslai tos
paramos yra verti.

— Kuo Jūsų patirtis naudin-
ga lietuvių visuomenei?

— Dėl finansų, tai lygiai taip pat,

kaip ir Lietuvių Fondui. Taip pat,
nors ir nekuklu, turiu prisipažinti,
jog, kaip ir daugelis mūsų kartos
žmonių, jau kokius 55 metus daly-
vauju lietuviškoje veikloje Detroite.
Su visuomenine veikla esu susipa-
žinęs ir turiu šiek tiek patirties.

— Kodėl kandidatuojate į
Lietuvių Fondo tarybą?

— Ir vėl pora žmonių sako:
„Udry, kandidatuok į Tarybą, reikia
naujų veidų, gal kiek skirtingos gal-
vosenos.” Pagalvojau, jog galėčiau
prisidėti ir padėti, susigundžiau ir
sutikau. O tie gundytojai prižadėjo už
mane balsuoti.

— Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

— Fondo pradininkų ir tų dosnių
aukotojų norai jau daugybę metų pil-
dosi. Todėl Fondo veiklą vertinu labai
gerai. Ateičiai gal reikėtų šiokių tokių
pakeitimų, kad ir toliau viskas veiktų
tobulai. Bet apie tuos reikalus, be
abejo, bus kalbama per narių suva-
žiavimą.

Pokalbis su kandidatu į LF
– Narimantu Udriu

Narimantas Udrys

IIõõ LLiieettuuvvooss VVyyççiiûû
vveeiikkllooss

PAVASARINIS LIETUVOS VYČIŲ
CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Lietuvos Vyčių centro valdybos
posėdis įvyko š. m. balandžio 12 d.
Dayton, OH, Šv. Kryžiaus parapijos
patalpose. Jame dalyvavo centro val-
dybos nariai iš Connecticut, Illinois,
Indiana, Massachusetts, Michigan,
Pennsylvania, New Jersey ir New
York valstijų. Suvažiavimą globojo
Dayton vyčių 96-oji kuopa, veikianti
prie  Šv. Kryžiaus parapijos.

Susirinkimo pradžioje Centro
valdybos Šiluvos Mergelės Marijos
fondo pirmininkas kun. Antanas
Markus sukalbėjo maldą. Lietuvos
Vyčių kuopos vardu pasveikino kuo-
pos pirmininkė Anne Louise Tucker.
Posėdžiui vadovavo pirmininkė Elena
Nekrošienė, kuri pasveikino centro
valdybos narius, vietinius ir svečius.

Archyvų komiteto vardo garbės
narė Bernice Aviza pranešė, kad
ALKos pastate, Putnam, Connecti-
cut, dėl praėjusiais metais sprogusio
vamzdžio patvinęs vanduo užliejo
dalį Lietuvos Vyčių archyvų: finansi-
nius dokumentus, žurnalus, knygas
ir padalinio „Pagalba Lietuvai” įvai-
rius  nuo 1991 m. siųstus medicini-
nius dokumentus. Šiuo metu deda-
mos pastangos rasti asmenį, kuris
galėtų surūšiuoti ir sutvarkyti turi-
mą Lietuvos Vyčių medžiagą. Tam
yra sudarytas specialus komitetas.
Kol kas šios pastangos yra nesėkmin-
gos.

Buvusi Lietuvos Vyčių organiza-
cijos padalinio Šiluvos Mergelės Ma-
rijos fondo pirmininkė garbės narė
Elinor Sluzas ir dabartinis pirminin-
kas kun. Antanas Markus perskaitė
pranešimą apie šio padalinio veiklą.
Šiluvos Mergelės apsireiškimo 400
metų jubiliejus Čikagoje bus švenčia-
mas rugsėjo 14 d., sekmadienį, 10:30
val. r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčio-
je. Šv. Mišias koncelebruos Jo emi-
nencija kardinolas Francis George ir
arkivyskupas S. Tamkevičius. Šioje
ypatingoje šventėje dalyvauti ruošiasi
įvairūs parapijų chorai. Po iškilmingų
Mišių vyks procesija. O ,,Hilton”
(Oak Lawn, IL) viešbutyje, pokylių
salėje 3 val. p. p. vyks pokylis. Auka –
45 dol. asmeniui. Bus išspausdintos
šios šventės prisiminimo knygutės.
Taip pat bus galima įsigyti sidab-
rinius ir auksinius Šiluvos Marijos
atvaizdo medalius. Kun. Markus pra-
nešė, kad į Nekalto Prasidėjimo bazi-
liką Washington,  DC,  Šiluvos Mer-
gelės Marijos koplyčią (jei bus leidžia-
ma), bus nusiųstos išgraviruotos
žvakutės, kurios atstovaus visoms
JAV lietuvių parapijoms (veikian-
čioms ir uždarytoms). Tos žvakutės
bus padėtos ant altoriaus. Padalinys
ir Vyčių organizacija paskirs 1,000
dol. gėlėms, kuriomis bus papuoštas
altorius ir koplyčia. Paruošti lanksti-
nukai apie  Šiluvos istoriją ir Marijos
apsireiškimą bus nusiųsti į baziliką
išdalinti žmonėms.

Kun. A. Markus pranešė, kad ba-
landžio 26 d., šeštadienį, seserų kazi-
mieriečių Motiniškuose namuose
įvyks konferencija „Lietuvių katalikų
sielovada JAV”. Šią konferenciją ruo-
šia Lietuvos vyskupų konferencijos

išeivijos lietuvių katalikų sielovados
delegatūra ir Amerikos Lietuvių
Romos katalikų federacija. Konfe-
rencijoje dalyvaus arkivyskupas S.
Tamkevičius, prelatas E. Putrimas.
Lietuvos Vyčių organizacijai atsto-
vaus kun. A. Markus, seselė vienuolė
Johanna Shainauskas bei kiti vieti-
niai vyčių nariai.

Kadangi Dayton 96-oji kuopa
ruoš ir globos ateinantį 95-ąjį metinį
visuotinį narių seimą/suvažiavimą,
tad daug laiko buvo skirta šiam
reikalui. Yra sudarytas suvažiavimo
rengimo komitetas, kuriam ko-pir-
mininkauja kuopos pirmininkė Anne
Louise Tucker ir Michael F. Petkus.
Seimo atidarymo ir uždarymo šv. Mi-
šios bus aukojamos Šv. Kryžiaus baž-
nyčioje. Visomis liturginėmis apeigo-
mis pasirūpins vadas, prelatas dr.
Juozas Anderlonis. Kitomis pareigo-
mis yra pasiskirstyta pageidaujant
suvažiavimui. 

Yra nuspręsta, kad 95-as metinis
Lietuvos Vyčių suvažiavimas/seimas
įvyks 2008 m. liepos 31 d.–rugpjūčio 3
d., ,,Holiday Inn” viešbutyje – konfe-
rencijos centre, Fairborn, OH (Day-
ton priemiestyje). Registracijos kaina
suaugusiam – 200 dol. (iki 2008 m.
birželio 28 d., o po birželio 28 d. – 225
dol., jaunimo registracija (iki 18 m.)
su vaikų maisto patiekalais – 99 dol.,
o su suaugusių patiekalais – 159 dol.) 

Prieš seimą vyks visos dienos
išvyka į  Dayton miestą ir jo istorines
vietoves: Nacionalinį JAV aviacijos
muziejų (didžiausią ir seniausią pa-
saulyje karinės aviacijos muziejų) ir
Carillion istorinį parką (kur yra pir-
masis pasaulio praktinis lėktuvas –
1905 m. Wright Flyer III). Vakare
lauks vakarienė. Išvykos kaina — 45
dol. suaugusiam. Rengimasis suva-
žiavimui vyksta gerai, bus daug įdo-
mių staigmenų. Seimo rengimo ko-
mitetas kviečia visus gausiai jame
dalyvauti.

Buvusi „Pagalba Lietuvai” valdy-
bos pirmininkė Regina Juškaitė-Švo-
bienė pareiškė nuoširdžią padėką
visiems centro valdybos nariams ir
draugams už gražius ir raminančius
užuojautos žodžius mirus mamai,
skambučius, atvirukus, gėlių puokš-
tes, šv. Mišių aukas Romoje per Šv.
Kazimiero gildiją, šv. Mišių aukas
įvairiose bažnyčiose, jos brangios
mamytės įamžinimą įvairiose draugi-
jose, pinigines aukas „Pagalba Lietu-
vai” bei atvykimą į mamos laido-
tuves. Jūsų išreikšta užuojauta nie-
kuomet nebus užmiršta, sakė ji.

Kiti komitetų pirmininkai taip
pat skaitė savo pranešimus. Toliau
buvo aptarti einamieji reikalai, vyko
diskusijos, svarstymai ir nutarimai.
Posėdis baigtas malda, sukalbėta
kun. A. Markaus. Šv. Mišias Šv. Kry-
žiaus bažnyčioje aukojo parapijos
administratorius kun. Antanas Mar-
kus. Mišių metu giedojo 96-osios kuo-
pos vyčių chorelis. Po Mišių visi su-
sirinko parapijos salėje vakarienei ir
maloniam pabendravimui.

Ateinantis centro valdybos posė-
dis numatytas 2008 m. liepos 30 d.,
per 95-ąjį metinį suvažiavimą,  Day-
ton, Ohio.

Eugenijus  Vilkas, gyvenantis Valencia,  CA, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

Dr. Gabriel Misevic, gyvenantis Kankakee, IL, kartu  su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.

Rimas Česonis, gyvenantis Webster, NY, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Kristina Martinkus, gyvenanti  Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką.  Esame
labai dėkingi už Jūsų dosnumą.

Česlova Naumienė, gyvenanti Livonia MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Jie eidami susitinka su miški-
niais. Įvyksta susišaudymas. Ap-
sauga žūsta. ,,Miškiniai” pasiima
gyvą įkaitą – areštuotąją ir gabenasi į
savo bunkerį. Tardo, o „miškiniai’’
juk gali naudoti bet kokias fizines ir
smurto priemones, jiems negalioja
jokie įstatymai. Žmonės dažnai šia
versija patiki ir atvirai prisipažįsta.
Paskui „miškinius’’ užpuola MGB
kariauna. Jie žūsta. Su visais prisi-
pažinimo popieriais areštuotoji vėl
patenka į emgėbistų rankas. Ši spec.
priemonė buvo panaudota ir tardant
Izabelę.

Šiaip ar taip, jos, kaip apygardos
įgaliotinės, ten niekas neglostė. Ne-
reikėtų stebėtis ir nusivylimo nuo-
taikomis, pateiktomis STIRNOS
pasiaiškinimų rašiniuose, nes 1949
m. vilties ne itin daug būta ir Vy-
riausioje vadovybėje. Net pats DAU-
MANTAS (Lukša) antrąkart iš Va-
karų grįžęs į Lietuvą ir užsukęs pas
seserį, kone raudodamas pasakė:
,,Nieko nesitikėkime iš Vakarų: esa-
me palikti likimo valiai – vienų
vieni!”

* * *
,,Sausio 28 d. J. Kimšta (sutiktas

Izabelės) susitiko su Rytų Lietuvos
Karaliaus Mindaugo srities vadu A.
Slučka-ŠARŪNU ir informavo jį apie
pasitarimo su J. Žemaičiu rezultatus
– jam pasiūlyta į BDPS ginkluotųjų
pajėgų štabo viršininko, o J. Šibailai –
Visuomeninės dalies viršininko postas. 

Tačiau, netrukus ir Algimanto
apygardoje prasidėjo neregėto masto
MVD kariuomenės siautėjimas. Ši-
monių giria dvi savaites buvo apsup-
ta. J. Kimštą (KALNIETĮ) lydėjusi
ryšininkė I. Viliamaitė buvo suimta
(...) ji nurodė čekistams seną parti-
zanų negyvenamą bunkerį. Bijoda-
mas išdavystės J. Kimštas nutarė
pasitraukti iš slėptuvės, buvusios vos
už trijų šimtų metrų nuo išduotosios.
Rizika buvo didžiulė: 20 vyrų sulaikę
kvapą sėdėjo požeminėje slėptuvėje, o
aplink vaikščiojo MVD kareiviai. Nuo
šilumos virš bunkerio nutirpdavo
sniegas ir kasnakt, vos aprimus siau-
timams, vyrai maišais nešdavo švie-
žią sniegą ir pildavo ant bunkerio.
Kai tik atsirado galimybė, partizanai
bunkerį paliko”. (N. Gaškaitė ,,Žuvu-
siųjų prezidentas’’ p. 174 )

Šios N. Gaškaitės citatos paimtos
iš J. Kimšto–ŽALGIRIO raporto po
dviejų metų inkriminuojamų Izabelei
nusikaltimų tyrimo. ,,(...) įvyko didelė
medžioklė. Kitą dieną, t.y. 02.01, tą
patį rajoną puolė didelės rusų kariuo-
menės jėgos. Visas rajonas (miško
dalis) buvo apsuptas siautėjančios ka-
riuomenės dalinių ir tame apsupime
buvo išlaikytas dvi savaites. Į mišką
buvo atgabentos lauko virtuvės, die-
nomis kūrenosi laužai, o naktimis
saugomi ir sekami visi kvartalai (…).

Man nuvykus pas MV ŠARŪNĄ
ir pas jį išbuvus nuo 49.01.28 iki
49.03.06, neteko girdėti nei iš paties
Šarūno, nei iš kitų MV pareigūnų bei
part(izanų), kad Stirna būtų išdavusi
’Birutkalnį’ (vasaros stovyklą). Tie-
sa, tarp Šarūno ir Stirnos asmeninių
intrigų buvo, be to, iš M. įgaliotinės)
pareigų Stirna buvo atleista tiesiog

kaip nereikalingas ir nebenaudingas
padaras, dėl to Stirna labai pergy-
veno. Tačiau būtų labai sunku įtikėti
tvirtinimui, kad Stirna būtų išdavusi
‘Birutkalnį’ vien asmeniško keršto
sumetimais (...) ‘Birutkalnį’ išdavė
ne Stirna, bet kažkas kitas ‘Birut-
kalnio’ išdavimu Stirna buvo apkal-
tinta tik jai išdavus Šarūno vasari-
nę ir ‘Žalgirio’ būrio nebegyvena-
mas slėptuves.’’ (J. Kimšto Žygūno
1952.02.05 raštas Nr. 5, ibid. ap. 45,
b.158 (107 t. 3)). 

Nežinia, kas lėmė tolimesnę įvy-
kių eigą – Izabelės patikimumas ar
žavesys. (Tuo laiku kalėję Vilniaus
MGB pasakoja, jog jos grožio kerams
neatsilaikę ir tardytojai, ,,kraustėsi iš
proto”). Įtikinantys galėjo pasirodyti,
nors ir šykštoki jos parodymai – nė
vieno suimto ar Izabelės akistatos su
kuo nors nebūta. Ryšininkės TUL-
PĖS–Onos Grigaliūnaitės-Bartulie-
nės, artimai bendradarbiavusios su
Izabele, liudijimu, tardoma Izabelė
neišdavusi, nors jos ryšius su mišku
puikiai žinojo. Kadangi STIRNA –
svarbi įgaliotinė ryšiams tarp Kęs-
tučio, Prisikėlimo ir Algimanto apy-
gardų, tarp partizanų ir ryšininkų
turinti autoritetą, daug žinanti, o
suimta beveik slapta – ,,v tiomnuju”,
Algimanto apyg. štabo viršininko
ŠARŪNO paleista žiemos atostogų ir
keletui mėnesių iki pavasario palikta
ramybėje. Apgyvendinta slapta, tik
su KOSTANTO žinia, Strolio sodybo-
je Piengalių kaime, vienų viena. Per
žiemą jos niekas nesiteiraus ir ne-
ieškos, o pats šeimininkas vargu ar
turi ryšį su mišku ir greit negalės
perduoti žinios apie suėmimą – argi
reikia geresnio kandidato užverba-
vimui? O kas gali užtikrinti, kad ir
pats šeimininkas, pas kurį buvo
antrąkart pervežta Izabelė, nebuvo
KGB agentas?

11. Paskutinis išbandymas

Vilniuje, MGB rūmuose, vasario
26 d. Izabelė perkeliama į vieną ka-
merą su Jūros srities, Kęstučio apy-
gardos ryšininke AUDRONE (Da-
nute Šležaite) tikslu – sužinoti iš pas-
tarosios daugiau naujų faktų. 

,,Susitikus ji man padavė ranką
ir pasisakė savo vardą – Danutė. Į tai
aš irgi atsakiau. Ji buvo labai paten-
kinta ir kalbėjo, kad dabar dviese bus
linksmiau, nes vienai buvo nuobodu.
Pokalbio pradžioj po keleto mano
pateiktų klausimų, ji mane pavadino
ŽUVĖDRA, tokiu būdu ir susipaži-
nome. 

AUDRONĖ pasakojo, kad ji areš-
tuota 1948 m. gruodžio 10 d. Vieną
dieną buvo laikoma Raseiniuose, o
paskui išvežė į Kauną, iš ten – į
Vilnių. Ji sakė, kad paskutiniu metu
dirbusi Kęstučio apygardoje. Žinojo,
kad Kęstučio apygardos vadas VID-
MANTAS, susiruošus važiuoti į Kau-
ną, pakeliui buvo suimtas. (Tai ne-
tiesa, šis epizodas buvo sudėtingesnis
– VIDMANTO lydimo dviejų saugų –
partizanų PUTINO (V. Švelnio) ir
ryšininko Kleopo Trumpaičio, pas va-
do žmoną laukė KGB pasala.

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 16

Popiežiui buvo įteiktas
defibriliatorius

JAV įsikūrusios įmonės ,,Defib-
tech” prezidentas lietuvis Gintaras
Vaišnys vasario 6 d., viešnagės Vati-
kane metu, asmeniškai popiežiui
Benediktui XVI įteikė šios įmonės
gaminamą prietaisą – automatinį
išorinį defibriliatorių (automated
external defibrillator (AED)). Lie-
tuvio vadovaujama įmonė ,,Defib-
tech” pirmauja automatinių defibri-
liatorių gamyboje. Šis prietaisas yra
skirtas širdies ritmui atkurti pirmo-
sios pagalbos metu. 

,,Defibtech” prezidentas Vaišnys
susitiko su popiežiumi audiencijos
metu. Vaišnys papasakojo popiežiui
apie defibriliatorių, o ,,Defibtech”
atstovas Italijoje, ,,Mortara” įmonės
prezidentas Fabio Rangoni paaiškino
katalikų bažnyčios vadovui apie tai,
kaip šis prietaisas gali atgaivinti
žmogų. ,,Popiežius Benediktas buvo
labai susidomėjęs ir iš karto suprato,
kaip defibriliatorius gali išgelbėti
gyvybę”, – teigė Vaišnys po susitiki-
mo. Kiekvienais metais maždaug

400,000 amerikiečių miršta nuo stai-
ga sustojus širdžiai. 

Kasdien Vatikane apsilanko labai
daug turistų, todėl, Vaišnio teigimu,
turėti defibriliatorių vietose, kur
paprastai būna susirinkę daug žmo-
nių (aikštėse, bažnyčiose ir kitur),
yra labai svarbu. Tyrimai rodo, jog
suteikus pirmąją pagalbą (per pirmas
2 minutes) su defibriliatoriumi žmo-
nėms, kuriems sustoja širdis, beveik
70 proc. atvejų tokie žmonės išgyve-
na. Jeigu defibriliacija uždelsiama
daugiau nei 10 minučių, mažiau nei 5
proc. ligonių išgyvena. 

,,Defibtech” įmonė 2007 metų
Deloitte 2007 Technology Fast 500
programos buvo pripažinta greičiau-
siai augančia medicinos įrangos įmo-
ne. Pagrindinis šios įmonės tikslas:
gaminti geros kokybės automatinius
išorinius defibriliatorius už priei-
namą kainą. 

Parengta pagal 
,,Business Wire” info.

,,Defibtech” prezidentas G. Vaišnys popiežiui Benediktui XVI įteikė
automatinį išorinį defibriliatorių.
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,,Draugo” knygynèlyje

DAR VIENAS ,,TĖVYNĖS”
LAIKRAŠČIO NUMERIS

Tai seniausias lietuvių  neperiodinis leidinys pasaulyje

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai ,,Draugo” spaustuvėje
Čikagoje buvo išspausdintas naujas
laikraščio „Tėvynė” numeris – pirma-
sis šiais metais. Tai gal nebūtų pažy-
mėti vertas įvykis, jeigu ne faktai, jog
šio laikraščio leidėjas – Susivieniji-
mas lietuvių Amerikoje (SLA) yra se-
niausia lietuvių organizacija pasauly-
je, o „Tėvynė” turi garbės vadintis se-
niausiu lietuvių laikraščiu pasaulyje
(eina su keliomis pertraukomis jau
106 metus).

Šis ,,Tėvynės” numeris, kaip ir
ankstesnieji, turi 12 puslapių. Čia ir
SLA prezidento Kęstučio Miklo, ir re-
daktoriaus Edvardo Šulaičio pasisa-
kymai (spausdinami lietuvių ir anglų
kalba).

Vienas puslapis yra skirtas infor-
macijai apie balsavimą į organizacijos
vadovybės postus, kurie vyksta visą
balandžio mėnesį.

Toliau rašoma apie SLA naujos
kuopos sudarymą Niujorke ir jos at-
kūrimą Bostone.

Be kita ko, čia spausdinami re-
daktoriaus straipsniai apie A. Sabonį,
čikagietį aviacijos specialistą Ed-
mundą Jasiūną, kuris rado amžiną
poilsį Kaune. Taip pat rašoma apie či-
kagietį  poetą Algimantą Mackų, ku-
rio vardu jo gimtinėje Pagėgiuose
ruošiamasi pavadinti gimnaziją.

Anglų kalba pateikiama trum-
pesnių žinių apie giminingos organi-
zacijos – Amerikos lietuvių tarybos
veiklą Vašingtone. Anglų kalba ir ra-
šinys iš „Palm Beach Post” laikraščio
apie SLA prezidentą K. Miklą. Lietu-
viškai yra rašoma apie fotomenininko
Algimanto Kezio viešnagę Lietuvoje,
kur jis palaidojo savo seserį vienuolę
Aldoną.

Du puslapiai skirti Viliaus Žalpio
istoriniam aprašymui (išspausdinta
trečioji – paskutinė jo dalis) apie se-
nuosius lietuvius Vašingtono valstijo-
je. Paskutiniame puslapyje surašytos
net 42 pavardės tų žmonių, kurie
naujai įstojo į SLA. Taip pat įdėta len-
telė, rodanti, kiek kainuoja gyvybės
apdrauda įvairiose amžiaus grupėse.

Gana didelė dalis šios organizaci-
jos narių yra senųjų lietuvių emig-

rantų atžalos, kurios lietuviškai jau
neskaito. Todėl dalis laikraščio ir yra
spausdinama anglų kalba, kad jie ga-
lėtų suprasti čia spausdinamą me-
džiagą.

Tie, kurie domisi SLA (angliškai
LAA) organizacija, gali rašyti į jos
centrą – 307 w. 30th St. New York, N.
Y. 10001. Tel. 212-563–2210.

Įsteigtas 1896 metais
Pensilvanijoje

,,Tėvynė” pradėta leisti 1896 m.
Plymouth mieste, Pensilvanijoje, kur
tuomet buvo lietuvybės židinys. Laik-
raštis pasirodydavo kartą per mėnesį.
Jo leidimas buvo sustabdytas 1902
m., bet po 5 metų (1907 m.) vėl buvo
atgaivintas Pietų Bostone ir tais pa-
čiais metais perkeltas į Niujorką, kur
jis  buvo savaitraščiu.

Pirmuoju redaktoriumi buvo J.
Žilinskas, vėliau – A. Kaupas, T. Ast-
ramskas,V. Jokubynas, K. Vidikas, K.
Račkauskas, J. Purvis, S. Vitaitis, K.
Jurgelionis, P. Bajoras, M. Vasiliaus-
kas. Tai senosios lietuvių kartos  vei-
kėjai, kai kurie turėję aukštas parei-
gas ir SLA organizacijoje, ir kituose
lietuvių sambūriuose.

Atvykus taip vadinamiems ,,dy-
pukams”, ,,Tėvynės” redaktoriai bu-
vo naujai į šį kraštą atvykusieji Anta-
nas Sodaitis (nuo 1962 m.), vėliau juo
ilgą laiką (nuo 1968 m.) buvo rašyto-
jas ir žurnalistas Juozas Petrėnas. Po
jo ilgokai laikraštį redagavo Lietuvo-
je mokslus baigęs ir prieš II pasauli-
nį karą į JAV atvykęs žurnalistas ir
visuomenės veikėjas Jonas Valaitis.
Po jo ,,Tėvynės” redaktoriumi buvo
pakviestas Vytautas Kasniūnas. Jo
redagavimo metu ,,Tėvynės” leidimas
buvo sustabdytas. Po 4 metų leidyba
vėl buvo atgaivinta ir dabar jį re-
daguoja Edvardas Šulaitis.

Tai tokia trumpa yra ,,Tėvynės”
leidimo istorija jo 106 metų gyvavimo
laikotarpyje. Nepaisant, kad šis leidi-
nys dabar išeina neperiodiškai, tačiau
yra vienintelis dar gyvas laikraštis,
įsteigtas pirmosios kartos ateivių. Be-
je, panašus į jį yra ir ,,Draugas”, ku-
ris ateinančiais metais minės savo gy-
vavimo šimtmetį.

,,Už laisvę, tėvynę ir tave”

Mūsų knygynėlio lentynoje –
kompaktinė plokštelė ,,Už laisvę,
tėvynę ir tave. 

Šiame rinkinyje visos dainos
aranžuotos naujai, bet išsaugo auten-
tiškumą.

„Siųsiu laišką, bunkery rašytą” –
taip skamba vienos populiarios parti-
zaninės dainos eilutė. Galima sakyti,
kad viso pokario laisvės kovas lydė-
jusi lietuvių kūryba yra vienas didelis
ir margas laiškas mums, gyvenan-
tiems šiandien. Nepaprastai svarbu,
kaip mes šį laišką perskaitome ir
kaip suprantame jo eilutes – liūdnas,
bet vis dėlto nepalaužiamos vilties
kupinas dainas…

Čia pateikiama aštuoniolika be-
ne gražiausių moderniai atliekamų
pokario dainų. Jas dainuoja žymiausi

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Lietuvos populiariosios muzikos
atlikėjai – Larisa Kalpokaitė, Ieva
Stundžytė, Indrė Dirgėlaitė, Vladas
Bagdonas, Gediminas Storpirštis,
Vytautas V. Landsbergis ir kiti.
Įrašant albumą dalyvavo aukščiausio
lygio profesionalūs muzikantai.

Greta kompaktinės plokštelės
yra knygelė, kurioje pateikiami dai-
nų žodžiai ir natos, taigi sudaroma
galimybė dainuoti patiems. Be to,
papildomai patalpintos gražiausios
partizaninės nuotraukos.

Skaudžios patirties kupinos
dainos ir netikėtas modernus jų
atlikimas turėtų rasti kelią ir į žila-
galvio laisvės kovų liudytojo, ir į šiuo-
laikinio jaunuolio širdis.

Projekto partneriai: Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras, Ateitininkų federacija
bei Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas. Idėjos autorius ir
prodiuseris – Marius Jančius.

Kompaktinės plokštelės  kaina –
19 dol. Ją galima įsigyti paštu,
pridedant 9,25 proc. mokestį, užsi-
sakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 3 dol. Persiunčiant daugiau
leidinių – už kiekvieną papildomą
albumą – 2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

NUOTRAUKŲ KONKURSAS – 
„LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO ISTORIJA

ARCHITEKTŪROJE”
Lietuvos užsienio reikalų minis-

terija skelbia nuotraukų konkursą
„Lietuvos tūkstantmečio istorija ar-
chitektūroje” ir kviečia visus Lietu-
vos gyventojus ir užsienyje gyvenan-
čius lietuvius pažvelgti į pastatus, pa-
sakojančius Lietuvos istoriją, per fo-
toaparato objektyvą.

Daugeliui žinoma, kad Lietuva
garsėja barokinio stiliaus bažnyčio-
mis, vienuolynų ansambliais ir dva-
rais, tačiau tai tik dalis mūsų istori-
jos, tik dalis Lietuvos architektūros
peizažo. Kitų laikotarpių Lietuvos
tikrovę, socialinį gyvenimą iliustruo-
ja ne tik pilys, klasicizmo šedevrai,
bet ir etnografiniai namai, savita visų
Lietuvoje gyvenančių tautų architek-
tūra, taip pat ir monumentalūs sovie-
tinio realizmo ar šiuolaikiniai post-
modernizmo statiniai. 

Norinčius dalyvauti šiame kon-
kurse maloniai prašome skaitme-
nines nuotraukas siųsti šiuo el. pašto
adresu: konkursas@urm.lt iki š.m.
rugsėjo 1 dienos. Prie kiekvienos
nuotraukos prašome pridėti trumpą
pastato aprašymą (architektūros sti-
lius, istorinis momentas, kurį mena
pastatas ir pan.) bei nurodyti nuo-
traukos autoriaus vardą pavardę ir
miestą. Autoriai, siųsdami nuot-

raukas konkursui, suteikia teisę
Užsienio reikalų ministerijai neatly-
gintinai naudoti nuotraukas (viešai
rodyti bei viešai skelbti nuotraukų
originalus ar jų kopijas) reprezenta-
ciniais tikslais.

Internetinės svetainės www.
delfi.lt ir www.urm.lt lankytojai
galės balsuoti už labiausiai patin-
kančias nuotraukas ir išrinkti 12 ge-
riausių, kuriomis bus iliustruotas
2009 metų Užsienio reikalų ministe-
rijos reprezentaciniais tikslais lei-
džiamas kalendorius, kuris bus plati-
namas užsienyje. Geriausių nuot-
raukų autoriai bus apdovanoti Už-
sienio reikalų ministerijos įsteigtais
prizais.

Tai – tęstinis ir jau ketvirtus
metus Užsienio reikalų ministerijos
organizuojamas konkursas, sutei-
kiantis Lietuvos žmonėms galimybę
patiems parodyti, kuo unikali yra
mūsų šalis. Pirmajam nuotraukų
konkursui „Tai, ką turime geriausio”
Lietuvos gyventojai atsiuntė daugiau
nei 700 nuotraukų, 2006 metų kon-
kursui „Lietuvos šventės” sulaukėme
daugiau nei 200 nuotraukų, o praeitų
metų konkursui „Lietuvos miestai ir
miesteliai” buvo atsiųsta daugiau nei
700 nuotraukų.

Sukaktuvinė – 40-oji– mokytojų tobulinimosi kursų savaitė 
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...” 

Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22–29 dienomis. 
Kursuose dalyvaus Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų 

katedros vedėja doc. Meilutė Ramonienė ir 
žinoma dainininkė Veronika Povilionienė.

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Norintys vykti į mokytojų tobulinimosi kursus Dainavoje privalo užpildyti
registracijos formą ir iki gegužės 1-os dienos kartu su 50 dol. negrąžinamu
registracijos mokesčiu siųsti Kristinai Petraitienei adresu: 1425 Carleton
Ave., Naperville, IL 60565. Užsiregistravę po gegužės 1-os dienos privalo
pridėti 10 dol. pavėlavimo mokestį. Skambinti Kristinai Petraitienei tel.:
(630) 290-4490 arba rašykite  el. paštu: Kriste007@hotmail.com 

Kostas Norvila, gyvenantis Brooklyn, NY, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Maria Stonikas, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdus ačiū.

Paul R. Sodeika, gyvenantis  Apple River, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai esame dėkingi.

Regina Matonis, gyvenanti Burbank, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame nuo-
širdų ačiū.

Daina Siliūnas, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė kasmetinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 60 dol. auką. Esame Jums nuošir-
džiai dėkingi.
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Margumynai

LIGOS ŽMONIŲ VARDAIS
2002 metais iš tarptautinio ligų

sąrašo išbrauktas H.Eppinger var-
das. Šis mokslininkas Dachau atliko
dehidratacijos (vandens netekimo)
eksperimentus su žmonėmis. Galbūt
Eppinger pavardės jūs niekada nebu-
vote girdėję, tačiau neabejotinai galė-
tumėte išvardyti bent kelias žmonių
pavardėmis vadinamas ligas, pavyz-
džiui, Dauno sindromas, Parkinsono
liga ir t.t. 

Kas yra medicininiai 
eponimai?

Kai kurios ligos vadinamos jas
atradusių gydytojų arba pirmųjų ta
liga sirgusių žmonių vardais. Porą
tokių pavyzdžių jau paminėjau, kurį
nors jų galėsite pasakyti kokiam nors
gudročiui, įsigeidusiam patikrinti
jūsų eponimų žinias. Kadangi šiuos
pavadinimus atmintin „kala” visos
gydytojų kartos, išbraukti jas iš pava-
dinimų sąrašo ganėtinai sudėtinga.
Pamėginkite vietoj pavadinimo „Par-
kinsono liga” įsiminti „lėtinė neuro-
degeneracinė dopamino stokos liga”.

Iš kartos į kartą 

Žmogui būdingas noras įamžinti
savo vardą. Tam tikra kategorija
žmonių įamžina savo buvimą ant
parko suoliukų, sienų, tvorų, medžių.
Kiti perka pažymėjimus, kad tik jų
vardu būtų pavadinta kokia mažytė
žvaigždelė neaprėpiamoje galaktiko-
je, dar kiti sunkiai dirba, pasiekia
profesionalumo aukštumų ir tik
tuomet, pastebėję tai, ko kiti nematė,
turi galimybę įamžinti savo pavardes.
Beje, tikrai ne visada tokį ligos pava-
dinimą sukuria patys mokslininkai.
Jų straipsniuose paprastai rašomas
mokslinis ligos pavadinimas, o eponi-
mai atsiranda kur kas vėliau, pager-
biant atradėjus. „Romantiškų” ligos
pavadinimo istorijų beveik nėra.
Tiesa, eponimai puiki terpė mitams
tarpti. Antai vis pasigirsta kalbų, kad
didžiai gerbiamas J. Parkinsonas pats
sirgo šia liga, o iš tikrųjų jis mirė nuo
miokardo infarkto.

Prisiminti ar pamiršti?

Deja, gyvenimas ne visada toks,
kokį norėtume jį matyti. Kartkar-
tėmis gyvenimas pameta sunkiai
išsprendžiamų klausimų, kaip antai
— prisiminti ar pamiršti? Eponimų
atveju tuo užsiima etikos žinovai.
Viena vertus, atradimai iš tikrųjų
stulbinami ir mokslininkai tikrai
sunkiai ir daug dirbo, kad tie atradi-
mai būtų padaryti, kita vertus, kai
kurie mokslinį darbą dirbę gydytojai
peržengė moralės ribas. Vargu ar
kuris mūsų didžiai gerbtume gydyto-
ją, žinodami, kad jis – žudikas.
Prisiminti ar pamiršti? Štai keli

pavyzdžiai. 
H. Eppinger buvo laikomas vienu

garbingiausių nacių gydytojų. Eppin-
ger atliko mokslinius tyrimus su
žmonėmis, jis girdė Dachau koncen-
tracijos lageryje esančius čigonus
jūros vandeniu ir stebėjo, kelintą
dieną šie žmonės mirs. Eppinger ste-
bėjimais, žmonės dažniausiai mirda-
vo po 6–12 dienų. Užrašuose pažymi-
ma, kad trokšdami gauti bent lašą
vandens, kalintieji laižė net kameros
duris. 1946 m. Eppinger nusižudė. 
Julius Hallervorden, neurologas,
dalyvavęs fašistinėje veikloje. Jis
atliko tyrimus su bemaž 700 eutana-
zijos aukų smegenimis. Gydytojas
pripažino, kad pats asmeniškai daly-
vavo nužudant daugiau kaip 60 vaikų
ir paauglių Brandenburgo psichiatri-
jos įstaigoje 1940 metų spalio 28 die-
ną. „Aš tiriu smegenis ir man nesvar-
bu, kokiu būdu jos atkeliauja į mano
laboratoriją”, – sakė J. Hallevorden. 

Hugo Spatz, vokiečių psichiatras,
kartu su J. Hallervorden dalyvavo
nacistinėje veikloje, tyrė eutanazijos
aukų smegenis.

Murad Jussuf Bey Ibrahim, pe-
diatras, specializavosi naujagimių
virškinamosios sistemos sutrikimų
bei vaikų centrinės nervų sistemos
sutrikimų srityje. Dalyvavo nacis-
tinėje eutanazijos programoje žudant
ligotus ir protiškai atsilikusius vai-
kus vertinant juos kaip „nevertus gy-
venti”. Šiandien jo vardas išbrauktas
iš Jena vaikų klinikos pavadinimo. 

Hans Conrad Julius Reiter, vo-
kiečių bakteriologas ir higienistas, į
nacių partiją įstojo 1932 metais. Jis
buvo uolus rasinės sterilizacijos ir
eutanazijos šalininkas. Antrojo pa-
saulinio karo metais jis atliko vidurių
šiltinės bandymus su koncentracijos
stovyklų kaliniais, kurių metu žuvo
pustrečio šimto žmonių. 

Hans Joachim Scherer, vokiečių
neurologas, dalyvavo nacių eutanazi-
jos projekte. Tiesiogiai dalyvavo ti-
riant daugiau kaip 300 lenkų ir vo-
kiečių vaikų, nužudytų kaip „nevertų
gyventi” Lobeno psichiatrijos klini-
koje. 

Friedrich Wegener, patologas,
priklausė nacių partijai. Tvirtų įro-
dymų nėra, tačiau manoma, kad jis
susijęs su žmonių kankinimais Lotz
gete. Tai buvo pirmasis likviduotas
getas, jame iš 250,000 kalinių išgy-
veno tik 1,000. Po karo gydytojas bu-
vo suimtas, apkaltintas karo nusi-
kaltimais, vėliau išteisintas nesu-
rinkus pakankamai įrodymų.

Mokslininkai – nacizmo aukos

Galbūt susidarė įspūdis, kad tik
nacistinį judėjimą rėmę gydytojai
turėjo pakankamas sąlygas savo dar-
bams atlikti ir tik jie padarė atitinka-
mus atradimus. Tai nėra tiesa.

Pasauliui žinoma daug puikių moks-
lininkų, kentėjusių nuo nacistinio
režimo vardų. 

Abraham Buschke, žydų kilmės
vokiečių dermatologas. Pagrindinės
specializacijos sritys: sifilis ir gonorė-
ja. Kartu su šeima buvo įkalintas
koncentracijos stovykloje Čekoslo-
vakijoje, kur ir mirė 1943 metais. 
Simon van Creveld, pediatras kartu
su Von Gierke aprašė I tipo gliko-
genozę. 1938 metais tapo Amster-
damo universiteto profesoriumi,
dalyvavo įkuriant pirmąjį hemofilijos
institutą. 1941 metais kartu su šeima
įkalintas nacių koncentracijos sto-
vykloje. Pasakojama, kad jis parodė
nepaprastą drąsą koncentracijos sto-
vykloje gydydamas vaikus. Paskelbė
apie 500 mokslinių straipsnių. Apra-
šė įgimtą Ellis-van Creveld sindromą
(liliputiškumo forma).

Lucja Frey-Gottesman, lenkų
neurologė. Ji buvo pirmoji Europos
akademijai priklausiusi neurologė
moteris. Jos vyras teisininkas buvo
nužudytas, o ji pati įkalinta Lvovo
gete, kur dirbo vidaus ligų gydytoja
geto ligoninėje. Tačiau 1942 metais
naciai išžudė visus pacientus bei per-
sonalą, o ligoninę sugriovė. 

Literatūriniai herojai

Ne visada žmogaus vardas ligos
pavadinime žymi patį atradėją, kar-
tais pasitarnauja net pasaulinė lite-
ratūros klasika. Dalis personažų gali
būti tiesiog ligos prototipais. Pavyz-

džiui, ar teko girdėti Alisos stebuklų
šalyje sindromą? Tai psichopatologi-
nis sindromas, pasireiškiantis iš-
kreiptu paciento erdvės, laiko ir kūno
suvokimu. Ligonis jaučia, kad pakito
viso kūno ar jo dalių forma ir dydis,
atsiranda regimosios haliucinacijos,
lengvumo ir pakilimo į orą jausmas,
laiko sampratos sutrikimas. Dalis
ligonių ir jų šeimos narių yra sirgę
migrena.

Miunchauzeno sindromas –
psichikos sutrikimas, kuriuo sergan-
tis žmogus simuliuoja skirtingas ligas
ir dalijasi išgalvotais negalavimais,
kad atkreiptų į save dėmesį.

Peter Pen sindromas – tai plačiai
paplitęs terminas, vartojamas psi-
chologiniam reiškiniui – pernelyg
užsitęsusiai berniukų vaikystei –
apibūdinti. Kitais žodžiais tariant, tai
„įsišaknijusio” berniukų infantilizmo
sindromas. Kas įdomiausia, mer-
gaitėms šis sindromas nebūdingas. 

Medicinoje priskaičiuojamos ke-
lios dešimtys tūkstančių eponimų,
visų jų prisiminti tiesiog neįmanoma.
Egzistuoja specialūs žodynai, kuriuos
atsivertus galima rasti ne tik moks-
linį vienos ar kitos ligos pavadinimą,
bet ir trumpą tos ligos aprašymą.
Taigi, susidomėję kokios ligos pava-
dinimu, galite nedelsdami išsiaiškinti
visą esmę. O aš jums linkiu ligų pava-
dinimus girdėti tik atsitiktinai.

Parengė 
Viktorija Matulevičienė

,,Sveikas žmogus” 

A † A
ALGIUI DULKSNIUI

mirus, kartu liūdime ir širdingai užjaučiame žmoną
DANUTĘ, dukrą AUDRĄ MURDOCK ir vyrą BILL  su
vaikais JUSTINE ir DUNCAN, dukrą DAINĄ JAKOFS-
KY su vyru BOB.

Rūta  Bražytė Ricci
Audra Ricci Holdorf

Eric Holdorf

Savo mylimos sesers
A † A

BIRUTĖS

netekus, mielam BERNARDUI JUŠKUI ir jo artimie-
siems gilią užuojautą reiškia

Danguolė ir Aleksas Vitkai

„Titanikas” nuskendo ne dėl
susidūrimo su ledkalniu, o dėl jo sta-
tybai naudotų nekokybiškų medžia-
gų. Taip teigia mokslininkai, išleidę
knygą apie garsiąją tragediją. Tyri-
nėtojai sakosi atradę duomenų, kad
prieš 96 metus nuskendusį laivą pra-
žudė pasirinktos nekokybiškos knie-
dės korpusui sutvirtinti ir nepatyrę
kniedytojai, praneša „The New York
Times”.

Faktą apie naudotas netinkamas
metalines vineles du mokslininkai at-
rado laivo statybos kompanijos archy-
vuose. Jie praneša, kad statybose
naudotas mirtinas mišinys: žemos
kokybės kniedės ir milžiniškos ambi-
cijos. Statytojai vienu metu sie-
kė pasiūlyti keleiviams tris didžiau-
sius pasaulyje laivus. Be legendinio
„Titaniko” statyti dar du dideli gar-
laiviai – „Olympic” ir „Britannic”.

Kiekvienam iš didžiųjų laivų reikėjo 3
mln. metalinių vinelių, kurios buvo
naudojamos tarsi klijai konstrukcijai
sutvirtinti. Teigiama, kad nuo smū-
gio jos iššoko ir tai leido tonoms ledo
ir vandens užtvindyti laivą.

„Laivo modelis buvo kritikuoti-
nas”, – sako Jennofer Hooper McCar-
ty, vienas iš autorių, studijavusių ar-
chyvus. Ištyrus metalą, naudotą „Ti-
tanikui” ir kitiems to laikmečio lai-

vams, legendinio garlaivio statybai
pasirinktos medžiagos buvo prastes-
nės. Kompanija pristigo ir patyrusių
kniedytojų, rodo archyvai. 

Laivų statybos kompanija tai
neigia. Kai kurie istorikai sako, kad ši
versija sujungia argumentus ir pa-
aiškina, kodėl nelaimė buvo toks
tragiška.

LRT

,,Titanikas” galėjo nuskęsti ne dėl susidūrimo su ledkalniu



12                       DRAUGAS, 2008 m. balandžio 29 d., antradienis

�,,Seklyčioje” šį trečiadienį,
balandžio 30 d. 2 val. p.p. tradicinių
popiečių metu kalbės Vytauto Di-
džiojo universiteto Lietuvių išeivijos
instituto mokslinė darbuotoja ir VDU
dėstytoja dr. Dalia Kuizinienė. Ji yra
atvykusi į PLB Lituanistikos katedrą
stažuotis bei rinkti medžiagą mono-
grafijai apie visuomenininką, kalbi-
ninką Stasį Barzduką. Popietės metu
daktarė pasidalins šios viešnagės ir
darbo įspūdžiais. Visi kviečiami daly-
vauti.

�Šiluva – Marijos iššūkis mums.
Pokalbių ciklas  apie Mariją Ateiti-
ninkų namuose – antradieniais, ge-
gužės 6 ir 20 dienomis. Marijos ap-
sireiškimo prasmė Lietuvai ir mums.
Ką daryti, kad Marija neverktų.
Pokalbius ves kun. Kęstutis Trima-
kas. Visi kviečiami. Įėjimas nemoka-
mas. Pradžia 9:30 val. r. Ryto pašne-
kesiai baigsis šv. Mišiomis apie 12 val.
p. p. Informaciją teikia Vida Maleiš-
kienė tel.: 630-257-8087.

�Kaip ir praeitais metais, Ziono
lietuvių liuteronų parapija ir vaikų
darželis ,,Spindulėlis”, 9000 S. Me-
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453, orga-
nizuoja vasaros stovyklą 5–12 metų
vaikams. Stovykla, kuri veiks pen-
kias dienas per savaitę nuo 8 val. r.
iki 6 val. v., pradės veikti nuo birželio
9 d. Dėl sąlygų ir kainų prašome
skambinti tel.: 708-422-1433. Kvie-
čiame atsakingus paauglius, kurie
nori įgyti bendruomenei naudingo
darbo valandų (Community service
hours), dirbti savanoriais vasaros sto-
vykloje. Prašome tėvus skambinti į
raštinę, kad suderintume sąlygas.

�Moterų klubas ,,Alatėja” gegu-
žės pradžioje tradiciškai organizuoja
suaukotų daiktų išpardavimą, kurio
metu surinktas lėšas skirs labdarai.
Jeigu norėtumėte prisidėti savo daik-
tais, prašome kreiptis į mus, ir mes
juos paimsime. Taip pat planuojame
surengti talką ir padėti sutvarkyti so-
dybos ar namų aplinką� žmogui, ku-
ris pats dėl ligos ar amžiaus  to negali
padaryti. Jeigu jums reikalinga tokia
pagalba, prašome kreiptis  tel. 708-
205-8742 arba rašyti el. pašto adresu:
moteruklubas@alateja.us

�2008 ,,Art Attack”, Lietuvių
menininkų paroda Gintaro vasarvie-
tėje, 15860 Lakeshore Rd., Union
Pier, MI 49129.  Atidarymas su vaišė-
mis, penktadienį, gegužės 2 d., nuo 7
val. v. iki 10 val. v. Michigan laiku
(EST).  Dalyvaus  Taiyda Chiapetta –
vitražai ir gamtos menas, Otilija
Kasparaitis – juvelyrika, Aldona Ka-
minskas – gintaro darbai,  Aušrinė
Kerr – odos darbai, Algimantas Kezys
– ir Eugenijus Krukovskis (,,Michi-
gan ežeras: vanduo ir smėlis” serija)
– fotografija, Laura Lapinskas – ke-
ramika, Raimundas ir Raminta Lap-
šys – kristalo menas, Marius Narbu-
taitis – metalo skulptūra, Daina Ru-
daitis – tapyba ant šilko  ir Jerry
Strub – tapyba. Paroda tęsis šeštadie-
nį nuo 11 val. r. iki 6 val. v. ir sekma-
dienį nuo 12 val. r. iki 4 val. p.p. (EST
laiku. Papildoma informacija: Ginta-
ras ir Kristina Karaičiai, (tel. 269-
469-3298) arba Aušrinė Karaitis (tel.
708-369-1737; ausrin5@gmail.com

�Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas  š. m. gegužės 4 d., sek-
madienį, 3:30 val. p.p. Our Lady of
the Angels katedroje, 555 Temple St.
Los Angeles. Pagrindinis šv. Mišių
celebrantas – Kauno metropolitas ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po
Mišių iškilminga vakarienė Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Infor-
maciją teikia Marytė Newsom tel.:
310-553-2836 ir Šv. Kazimiero para-
pijos raštinė tel.: 323-664-4660.

�Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre ypatinga dovana
mamoms. Motinos dienos savaitgalį –
paroda  ,,Šypsena mamai” ir susitiki-
mas su dailininke Giedra Mažrimiene
vyks šeštadienį, gegužės 10 d.,  7 val.
v. Rengia Detroito Ateitininkai sen-
draugiai. Paroda tęsis sekmadienį,
gegužės 11 d., 11:30 val. r.  Bus Moti-
nos dienos pietūs su menine progra-
mėle. Rengia Krikščioniškos tarny-
bos komitetas. Bilietus įsigyti pas
Izabelę Korsakienę sekmadieniais po
šv. Mišių,  tel.  248-926-9114, arba ra-
šyti:  izabelek@yahoo.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apžvalga 

Lietuvių Fondo 45-as metinis narių suvažiavimas
įvyks 2008 m. gegužės 3 d., šeštadienį.

Registracija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. 
Darbo posėdžio pradžia 9:30 val. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į Pasaulio lietuvių
centro didžiąją salę. LF adresas: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439; tel.: 630-257-1616.

Lietuvos Respublikos ambasada Washington, DC ir Georgetown
University Lauinger Library ruošia parodą ,,Pirmoji banga” apie
pirmuosius lietuvius emigrantus į Ameriką XIX a. pabaigoje XX
pradžioje. Paroda veiks nuo gegužės 1 d. iki gegužės 30 d. nuo 8
val. r. iki 11 val. v. Georgetown University Lauinger Library, Pierce
Reading Room, 37th ir N Streets, NW, Washington, DC 20057.

Pirmajame 2008 m. balandžio
mėn. žurnalo ,,Pasaulio lietuvis” vir-
šelyje Cleveland Dievo Motinos Nuo-
latinės Pagalbos parapijos choro
,,Exultate” nuotrauka. Ir ne be rei-
kalo.  Mat šio choro vadovei Ritai Čy-
vaitei-Kliorienei įteikta 2007-ųjų me-
tų išeivijos ,,Aukso paukštė”. Tai
gražus apdovanojimas, o pati choro
vadovė tikrai jo nusipelnė. Skyrelyje
,,Jungtinėse Amerikos valstijose”
skaitytojai galės perskaityti pokalbį
su šio choro vadove.

Kaip žurnalo redaktorė savo ve-
damajame rašo šio numerio didelę
dalį sudaro žinios apie pasaulio lietu-
vių jaunimo renginius. Redaktorė
džiaugiasi, kad PLB turi gražaus jau-
nimo, kuris vis daugiau skelbiasi apie
save ir šiame žurnale. Apie Venesue-
los jaunimo veiklą galite pasiskaityti
Sauliaus Simonavičiaus straipsnyje,
o Juan Ignacio Fourment-Kalvelis
rašo apie XI Pietų Amerikos Lietuvių
jaunimo suvažiavimą, Petras Vaičiū-
nas dalijasi savo įspūdžiais iš šio su-
važiavimo.  

Kitas žurnale nagrinėjamas
klausimas – dviguba pilietybė. Šiuo
klausimu žurnalo puslapiuose pasi-
sako LR Seimo ir PLB komisijos pir-
mininkė Laima Mogelienė. Patalpin-
tos vaikų nuotraukos virš kurių klau-
simas – ,,Argi mūsų vaikai neverti
savo tėvų šalies pilietybės?”

Šio numerio viešnia – Auksutė Ra-
manauskaitė-Skokauskienė. Tai Lie-
tuvos partizanų vado, Lietuvos Lais-
vės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų
vado Adolfo Ramanausko-Vanago
dukra, kuri sutiko atsakyti į redakci-
jos klausimus.

Skaitytojai galės sužinoti, kaip
vyko Pietų Amerikos lietuvių bend-
ruomenių ir draugijų vadovų suva-
žiavimas, ką nagrinėjo į mokytojų
konferenciją susirinkę JAV LB litua-
nistinių mokyklų mokytojai, kaip
praėjo Čiurlionio galerijos 50-mečiui
skirta paroda, sukvietusi 65 daili-
ninkus ne tik iš JAV, bet ir iš Airijos,
Izraelio, Kanados.

Žurnale pristatoma ir skaitytojų
kūrybą. Balandžio mėn. numeryje tę-
siamas Ritos Žemaitytės De Iuliis
pasakojimas apie Pumpėnų ameri-
konkas.

Žurnalą galima užsiprenume-
ruoti. Kaina – 40 dol. Čekius siųsti:
Elena Skalisius (Pasaulio lie-tuvis),
119 Sheridan Court East, Waukegan,
IL 60085. 

Paruošė L. A.

Š.m. balandžio 25 d., penktadienį, LR generaliniame konsulate Čikagoje
Kauno miesto Santakos garbės ženklu buvo apdovanota JAV pilietė Maxine
Adlersfluegel už nuoširdžią ir geranorišką pagalbą Lietuvai. Ją apdovanoti
pristatė Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorius Vytautas Gylys, Verš-
vų vidurinės mokyklos vadovas Vygantas Gudėnas, pedagogė Rasa Mise-
vičiūtė-Gudžiuvienė bei fondas „Vaiko tėviškės namai”. M. Adlersfluegel yra
gimusi neturtingoje daugiavaikėje šeimoje, į mokslus ją išleido kaimynystėje
gyvenęs lietuvis kunigas. O dabar ši kukli moteris, tarsi grąžindama kunigo
gimtinei savotišką gerumo skolą, jau ne vieną dešimtmetį globoja Lietuvos
našlaičius. Be to, ji organizuoja Lietuvos ir JAV moksleivių ir studentų mai-
nus, vykdo misionierišką veiklą, padeda surengti Lietuvos atstovų mokymo
Missouri valstijos universitetuose programas. 

Apdovanojimą įteikęs LR gen. konsulas Arvydas Daunoravičius padėkojo
M. Adlersfluegel už jos pagalbą ir meilę Lietuvai.

,,Draugo” info
Ramūno Astrausko nuotr.
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