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Siame 
numeryje: 
Pasižmonėjimo nauda 
sveikatai. 

2 psl. 

JAV prezidentas gali 
lankytis, ku r tik nori. 
Baltijos valstybės ir 
Rusijos rinkimai. Ar 
žmogus tur i teisę 
pasir inkt i mirtį. 

3 p si. 

Humanist inis ateizmas, 
žmogaus pažeminimas. 
Mūsų darželiai. 

4 psl. 

Atrasta nauja 
dinozauru rūšis. 
Pagausėjo pinigu 
kiekis. Rusijoje lijo 
raudonas lietus. 

5 psl. 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos 
suvažiavimas. Lietuvių 
filmų festivalio 
programa. Prel. Igno 
Urbono 70 m. 
kunigystės jubiliejus. 

6 psl. 

Spartas 
* Š i a u l i u o s e v y k u s i a s 

2005 m. L i e t u v o s papras tų jų 
š a šk ių aukščiausiosios lygos 
dešimties dalyvių pirmenybes 
laimėjo vilnietis Sigitas Smai-
drys. Surinkęs 16 taškų iš 18 
galimų S. Smaidrys tašku ap
lenkė šiaulietį Andrių Kybartą. 

* S a v a i t g a l į suža i s tos 
š e še r i o s 2005 m. Lie tuvos 
be isbolo čemp iona to regu
l iar iojo sezono rungtynės. Per
galingai turnyrą pradėjo šalies 
čempionas Vilniaus ..Juodasis 
vikingas". Vilniečiai 7:6 ir 7:3 
nugalėjo ketvirtąją vieta uži
mančią Utenos „Vėtrą" bei to
liau pirmauja. Lietuvos vice
čempione Kauno „Lituanica" 
du kartus kartus — 9:5 ir 14:4 
— įveikė pirmenybių naujoką 
Vilniaus BK „Vilnių". 

* 57-a k a r t ą Olandijoje 
vykus iose k las ik inėse „Om-
loop d e r K e m p e n " dviratinin
kų lenktynėse penktas finišavo 
„Jartazi Granville Team" ko
mandai atstovaujantis Vytau
tas Kaupas . Lietuvos dvira
tininkas 200 km distancijoje fi
nišavo kartu su lenktynių nu
galėtoju olandu Nik Terpstra. 

* N a u d i n g i a u s i u JAV7 

NBA 2004-2005 m. sezono 
žaidėju p r i p a ž i n t a s Phoenix 
„ Š u n s " komandos gynėjas ka
nadietis Steve Nash. Jis tapo 
pirmuoju ne JAV pilietybę tu
rinčiu krepšininku, kuriam ati
teko šis titulas. 

Naujausios 
žinios 

* P a s i b a i g u s kadenci ja i , 
iš p a r p i e u a t š a u k i a m a s Lie
tuvos ambasadorius Baltarusi
joje. 

* Opozic i ja p rašo neskir
ti į s u s i s i e k i m o min i s t rus 
Vyriausybės kanclerio A. Ka
minsko. 

* P r e z i d e n t a s da lyvaus 
UNESCO konferencijoje Pa
ryžiuje. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.697 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Valstybės rbė Antrojo 
pasaulinio karo aukų atminima 

Žydų religinės bendruomenes „Chabad Liubavič" rabinas Shalom Ber 
Krinsky ir premjeras Algirdas Brazauskas. Tomo Čemiševo 'ELTA; nuotr 

Vi ln ius , gegužės 8 d. 
(ELTA) — Šalies vadovai sek
madienį pagerbė visų Antrojo 
pasaulinio karo aukų atmini
mą. 

Prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, ministras pir
mininkas Algirdas Brazauskas, 
Europos Parlamento narys Vy

t a u t a s Landsbergis, Seimo ir 
Vyriausybės nariai, šalies ka
riuomenės vadovybė, diploma
tai , antihitlerines koalicijos ve
teranai , Vilniaus miesto meras 
Ar tūras Zuokas, kiti visuome
nės atstovai Antakalnio kapi
nėse padėjo gėlių prie Antrojo 
pasaulinio karo aukų memoria
lo, Laisvės gynėjų memorialo i r 
koplytstulpio Lietuvos karių, 
1941-1945 m. žuvusių svetimo
se kariuomenėse, atminimui. 

Iš Antakalnio kapinių šalies 
vadovai nuvyko į Panerius, kur 
padėjo gėlių prie Žydų genocido 
memorialo, Fašizmo aukų me
morialo, paminklo Lietuvos vie
t inės r inktinės kariams bei pa
minklo Lenkijos „Armijos Kra
jovos" kariams1 atminti . Šioje 
karo aukų pagerbimo ceremoni
joje dalyvavo antihitlerinės koa
licijos veteranai, žydų bendruo
menės atstovai, lietuvių vieti
nės r inktinės veteranai, „Armi
jos Krajovos" veteranai, taip pat 
romų bendruomenės atstovai. 

Pasak prezidento V Adam
kaus, tokie renginiai yra labai 
prasmingi, nes visoje Lietuvoje 
pagerbiami visi, paguldę galvas 
Antrajame pasauliniame kare, 
ir tai „neturi nieko bendro su 
ideologijomis". 

„Faktas yra tas , kad An
trasis pasaulinis karas , kuris 
pareikalavo tiek milijonų aukų, 
kaip tik šią dieną buvo baigtas, 
bet tuo pačiu nesibaigė lietuvių 
tautai, — kalbėjo prezidentas. 
— Aš manau, kad mes, pagerb
dami karius, kurie žuvo per An
trąjį pasaulinį karą, jokiu būdu 
neišduodame savo tikslų ir ne
sumenkiname savo aukos už to
limesnę kovą, kurią laimėjome 
tik 1990 m". 

Žurnalistų paklaustas, kaip 
vertina tai , kad laisvės kovoto
jai atsisakė dalyvauti kai ku
riuose renginiuose, V. Adamkus 
pabrėžė, jog pagerbiant žuvu
siųjų kare atminimą negalima 
„bandyti politizuoti šį šventą 
reikalą". N u k e l t a į 5 psl. 

Kongreso nar iai : Rusija privalo pripažinti Baltijos šalių okupaciją 
Vilnius , gegužės 9 d. 

(BNS) — Rusija turi pripažinti 
Baltijos šalių okupaciją, o JAV' 
Kongresas nutarimą, kuriame 
Maskva raginama pareikšti ap
gailestavimą dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijos, turė
tų priimti vasarą. 

Tai Prezidentūroje sureng
toje saudos konferencijoje teigė 
Kongreso narys iš Georgia vals
tijos respublikonas Jack Kings-
ton, atvykęs į Lietuvą su šešių 
kolegų delegacija. 

„Mes neremiame Ribbent-
rop-Molotov pakto ir tikime, 
kad šis paktas turėtų būti pas
merktas. Tai turėtų padaryti 
Rusija, ji turėtų atsiprašyti ir 
pripažinti, kad tai buvo netei
singas dalykas, kad tai buvo 
okupacija", sakė J. Kingston. 

Jis pridūrė, kad „ateityje 
būtų daug geriau, jei šis emoci
nis randas būtų panaikintas". 

JAV Kongrese yra pateik
tas nutarimo projektas, ragi
nantis Rusiją pripažinti Balti
jos šalių sovietinės okupacijos 
ir prievartinės inkorporacijos į 
SSRS sudėtį faktą. 

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma susitiko su JAV Kongreso nariais. Valdo Kopūsto I ELTA; nuotr 

Pasak J. Kingston, JAV 
Kongresas šį nutarimą turėtų 
priimti vasarą. 

Po susitikimo su prezidentu 
V. Adamkumi J. Kingston taip 
pat teigė, kad „JAV vertina ben

drą veiklą su Lietuva, džiaugia
si jos dalyvavimu Irake ir Afga
nistane". 

„Tikimės, kad mūsų laukia 
puiki ateitis prekybos, turizmo 
srityje", sakė J. Kingston. 

Delegacijoje, be J. Kingston, 
taip pat dalyvavo Atstovų rūmų 
nariai — respublikonai Spencer 
Bachus, Bill Schuster, Clay 
Shaw. Demokratų partijos at
stovai David Scott. Tim Holden. 

Č Laurinavičius: Rusijos m ė g i n i m a i pa te i s in t i 
Balt i jos šalių okupac i ją y ra n i e k i n i a i 

Vilnius , gegužės 8 d. 
(BNS) — Rusijos pareigūnų 
tvirtinimai, esą Vakarai 1975 
m. Helsinkio konferencijos bai
giamuoju aktu ne tik pripažino 
tuometinės SSRS teritorinį 
vientisumą, bet ir tai, kad Bal
tijos šalys buvo jos dalis, prieš
tarauja istorinei tiesai ir yra 
niekiniai. Taip teigė Istorijos 
instituto XX amžiaus istorijos 
skyriaus vedėjas, politologas 
Česlovas Laurinavičius. 

J is komentavo naujausią 
Rusijos užsienio reikalų minis
terijos (URM) pareiškimą apie 
Baltijos valstybių įtraukimą į 
Sovietų Sąjungos sudėtį. 

Ministerija „mažiausiai 
keistais" pavadino tvirtinimus. 
kad „Vakarų šalys, pirmiausia 
— JAV, niekada nelaikė Balti
jos respublikų Sovietų Sąjun
gos dalimi". „Šis teiginys pas
tarosiomis savaitėmis girdėti 
tarp raginimų perrašyti Antrojo 
pasaulinio karo istoriją", pa
reiškė URM atstovai. 

Jų manymu, be Jaltos ir 
Potsdamo konferencijų, yra ir 
naujesnių įvykių: „1975 m. rug
pjūčio 1 d. Europos šalių, JAV ir 
Kanados vadovai Helsinkyje 

Česlovas Laurinavičius 
Aljrirdo Sabal iausko ELTAi nuotr 

pasirašė ESBP baigiamąjį ak
tą, davusį pradžią įtampos ma
žinimui Europos žemyne ir 
tam, kas šiandien vadinama 
bendru Europos procesu". Vie
nas iš svarbiausių šio doku
mento elementų buvo „valsty
bių teritorinio vientisumo ir 
sienų Europoje neliečiamumo 
principo pripažinimas". 

Pasak Č. Laurinavičiaus, 
Rusijos pareigūnai neturi pa
grindo remdamiesi šiuo doku
mentu pateisinti Baltijos šalių 
aneksiją. Mat griežtai juridiš
kai kalbant valstybių pripažini

mas reiškia pripažinimą de ju
re. 

„Helsinkio baigiamasis ak
t a s neturėjo gilios jur id inės 
prasmės, nes nebuvo patvirtin
tas , tik paskelbtas. J is rodė vi
sų valstybių norą orientuotis į 
t a m t ikrus principus. Juridine 
prasme griežtai pripažinti esa
mas sienas nebuvo galima, nes 
nebuvo sureguliuotas Vokieti
jos k laus imas . Čia, kaip ir 
Baltijos valstybių atveju, buvo 
svarbus apsisprendimas", kal
bėjo politologas. 

Anot jo, kiekviena tauta tu
ri teisę laisvai ir nesuvaržytai 
pas i r inkt i savo raidos kelią. 
„Kol Rusija sako, kad 1940 m. 
lietuvių tauta apsisprendė lais
vai prisijungti prie SSRS, tol 
rusai yra ne civilizuota tauta , o 
kažkoks nesusipratimas", teigė 
istorikas 

Č. Laurinavičius priminė, 
kad prieš pasirašant Helsinkio 
konferencijos baigiamąjį aktą 
tuomet in io JAV prezidento 
Henry Ford administracija pa
skelbė, kad šitas dokumentas 
neliečia Baltijos valstybių klau
simo. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Lietuviams — 
pasaulio 

parlamentarų 
maratono 

auksas 
Vilnius, gegužės 8 d. 

(BNS) —Savaitgalį, gegužės 7 
d., Krokuvoje įvyko III Pasaulio 
parlamentarų bėgimo marato
nas. Lietuvos parlamentui 
atstovavę Seimo nariai: social
demokratas Algirdas Sysas. 
socialliberalas Gediminas Ja-
kavonis, liberalcentristas Algis 
Čaplikas 21 km maratono dis
tanciją įveikė pirmieji ir iškovo
jo aukso medalius. 

Lietuvių pergalė atėmė 
čempionų titulą iš Kenijos par
lamentarų, kurie čempionų 
vardą buvo iškovoję 2 metus iš 
eilės. 

Individualioje įskaitoje par
lamentaras A. Sysas buvo 
antras, bet savo amžiaus gru
pėje iškovojo auksą. Tačiau Pa
saulio parlamentarų maratono 
rekordas, pasiektas praėjusiais 
metais, vis dar priklauso A. Sy
sui — 1 vai. 36 min.17 sek. 

Du metus iš eilės A. Sysas 
buvo šio maratono 21 km. dis
tancijos čempionu. 

„ a m New York" : V. Putin 
i r J. Stal in pypkė 

Vi ln ius , gegužės 8 d. 
(ELTA) — Rusijos prezidentas 
turėtų rūkyti Josif Stalin pyp
kę. Kaip kitaip galima paaiš
kinti tą faktą, kad Vladimir Pu
tin Maskvoje prabilo apie tai, 
kad sovietų kariuomenė Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje „iš
vadavo" Rytų Europą, rašo laik
raščio „am New York" pirmadie
nio numeryje Pulitzer premijos 
laureatas Alex Storozinski. 

„Išvadavo?", klausia savo 
komentaruose „am New York" 
vyriausiasis redaktorius A. Sto
rozinski. 

„Po karo Sovietų Sąjunga 
aneksavo 70,000 kvadrat inių 
kilometrų Lenkijos teritorijos. 
Tai lygu pusei New York valsti
jos. Ar ta i yra išvadavimas?", 
rašoma laikraštyje. 

„Ūkį, restoraną ir pastatus, 
kurie priklausė mano seneliams 
Lenkijoje, atėmė Raudonoji ar
mija. Mano seneliai buvo iš
tremti į Sibirą. Jų jau nebėra 
tarp gyvųjų, bet leiskite man, 
gerbiamasis V. Putin, jų vardu 

padėkoti, kad Jūs juos išvada
vote nuo jų nuosavybes", rašo A. 
Storozinski. 

„Raudonoji armija atitvėrė 
geležine uždanga pusę Europos 
ir pradėjo šaltąjį karą", pažymi 
žurnalistas. 

A. Storozinski primena, jog 
V. Putin apibūdino Sovietų Są
jungos iširimą kaip „didžiausią 
XX amžiaus katastrofą", o Rusi
jos miestuose vėl statomi pa
minklai J. Stalin. „Ironiška, 
kad J. Stalin išžudė daugiau 
žmonių negu Adolf Hitler", rašo 
A. Storozinski. 

„J. Stalin kadaise sakė, kad 
komunizmas Lenkijoje — tas 
pat, kaip balnas ant karvės. Kol 
tokie politikai kaip J. Stalin ir 
V. Putin bus demokratijos puo
selėtojai' Rusijoje, tol tai bus 
panašu į jojiko pastangas pabal
noti balandį", daro išvadą A. 
Storozinski. 

„am New York" — populia
rus rytinis dienraštis New York. 
Jį kasdien skaito apie pusę mili
jono niujorkiečių. 

Baltarusija: kišimasis į šalies 
vidaus reikalus Baltijos šalims 

baigsis blogai 
Vi ln ius , gegužės 8 d. 

(ELTA) — Baltarusijai kelia 
nerimą Baltijos valstybių ir JAV 
vadovų pasisakymai jos atžvil
giu, kuriuos ji vertina kaip 
prieštaraujančius tarptaut i 
niams principams, paskelb
tiems Jungtinių Tautų įstatuo
se bei Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos do
kumentuose. Šią oficialią Balta
rusijos užsienio reikalų ministe
rijos poziciją paskelbė Baltaru
sijos ambasada Vilniuje. 

„Baltijos valstybės žengia 
pavojingu kišimosi į Baltaru
sijos vidaus reikalus keliu, o tai 
nepriimtina ir gali sukelti įtam

pą regione. Kai kurių valstybių 
bandymai 'įdiegti' Baltarusijoje 
demokratines vertybes iš pa
salų kertasi su civilizuotų ir 
draugiškų santykių ta rp valsty
bių kūrimu", rašoma ambasa
dos išplatintame pranešime. 

Anot Baltarusijos užsienio 
reikalų ministerijos, mėginimai 
„įkalti pleištą" tarp „broliškų 
Baltarusijos ir Rusijos tautų" 
yra iš anksto pasmerkti nesėk
mei. 

„Baltarusija toliau plėtos 
savo santykius su Rusijos Fe
deracija, joms kuriant sąjungi
nę valstybę", pažymima doku
mente. 

L. Bush norė jo susi t ik t i i r su 
A. Adamk iene 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 
— Pastaruoju metu su Vilniumi 
ne itin šiltai bendraujanti Ryga 
vėl nežengė žingsnio artyn. Šeš
tadienį Rygoje vyko G. W. Bush 
susitikimas su trijų Baltijos ša
lių vadovais. „Lietuvos ryto" ži
niomis, JAV prezidento žmona 
L. Bush buvo pareiškusi pagei
davimą Latvijos sostinėje pasi

matyti ir su sena pažįstama 
Lietuvos vadovo žmona A. 
Adamkiene. Tačiau į šį norą ne
buvo atsižvelgta. 

I Rygos susitikimą V. Adam
kus ir A. Ruutel buvo pakviesti 
be žmonų. L. Bush užiminėjo 
Latvijos prezidentes V. Vike-
Freiberga vyras Imants Frei-
bergs. 

Komunistų vadovas te ig iamai 
vert ina slaptuosius susitarimus 

Maskva , gegužės 9 d 
(,,Interfax7BNS) — Rusijos Fe
deracijos komunistų partijos 
(RFKP) vadovas Genadij Ziu-
ganov mano. kad Molotov-Rib-
bentrop pakto pasirašymas bu
vo svarbus būsimos pergalės 
prieš nacizmą veiksnys. 

Kairiųjų patriotinių jėgų 
mitinge Baltarusijos stoties 
aikštėje Maskvoje G. Ziuganov 
pirmadienį pareiškė: „Pasira
šius šį paktą, vakarinės sienos 
buvo pastumtos 300 kilometrų, 
įsivaizduokite karo pradžią, jei
gu fašistų ordos būtų stovėju
sios Estijoje. Ponai Pabaltijyje, 
negudraukite šiandien. Šis 
sprendimas buvo itin svarbus ir 
pergalingas". 

„Jeigu nebūtų buvę Molo-
tov-Ribbentrop pakto, kelyje ne
būtų stovėjusi didvyriška Bres
to tvirtovė, kuri sustabdė fašis
tų puolimą. Mes sugebėjome su
stabdyti fašistų ordas, sulaikyti 
jas prie tų sienų ir iškovoti per
galę prie Maskvos", teigė RFKP 

vadovas. 
G. Ziuganov pareiškė, kad 

didžioji Sąjunga bus atkurta ir 
„mes iškelsime raudoną vėliavą 
virš Kremliaus". 

Komunistų vadovo nuomo
ne, „visi Rusijos patriotai turi 
išspręsti tris svarbiausius už
davinius. Mes turime bendro
mis pastangomis apginti perga
lės idealus, kurių esmė — soli
darumas, tiesa, gėris ir teisin
gumas, kartu parengti progra
mą, kaip išvesti šalį iš krizės — 
parengti 17 mūsų nacionalinio 
referendumo klausimų; sudary
ti nacionalinių interesų Vyriau
sybę, kurios vėliavoje bus užra
šyta: Liaudies valdžia, socializ
mas, teisingumas, tautų broly
bė ir mūsų Pergale", sakė G 
Ziuganov. 

Mitingo metu skambėjo an-
tivyriausybiniai šūkiai 

Milicijos duomenimis, akci
joje, vykusioje su šūkiu „Val
džią liaudžiai-nugalėtojai!", da
lyvavo apie 3,000 žmonių. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PASIZMONEJIMO NAUDA 
SVEIKATAI 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Bet kuris sveikata besirū
pinantis žmogus šiandien jau 
žino naudą sveiko maisto, regu
liaraus darbo — mankštos ir 
pakankamo poilsio. Vis dėlto 
daugelis greičiausiai neįvertina 
dar vieno svarbaus dalyko, 
padedančio gerą sveikatą pa
laikyti, nuoširdaus pasižmo-
nėjimo — visuomeninio ben
dravimo. 

M ė g s t a n t y s 
b e n d r a u t i 

r e č i a u s e r g a 

Atlikti tyrimai rodo, kad 
visuomeninė parama gali tal
kinti saugantis nuo ligų ir grei
tinti sveikimą. To dar negana. 
Tyrimai parodė, kad su kitais 
ar t imai bendraują asmenys 
mažiau vargsta nuo įtampos ir 
yra geriau nusiteikę už tuos, 
kurie vien savyje užsidarę 
gyvena. Abu šie dalykai — ma
žesnė įtampa ir šviesesnis 
žvilgsnis į gyvenimą — susiję 
su geresne sveikata. Taigi 
aiškėja nauda lietuviško pasi-
žrnonėjimo, mūsų bendrų mal
dų kaimuose per gegužines, 
neužmirštamos talkos, jaunimo 
ge-gužinės, gedulo pietūs ir ves
tuvės. 

Gydytojas Dean Ornish 
knygoje „Meilė ir išlikimas" 
tvirtina, kad, kai žmogus jau
čiasi mylimas, aprūpintas , 
globojamas, širdingai priima
mas ir ta lk inamas , jei esti 
laimingesnis ir sveikesnis. Toks 
žmogus rečiau serga, susirgęs 
— greičiau pasveiksta. 

A n k s t y v a m i r t i s 
d a ž n i a u a p l a n k o 
u ž d a r u s ž m o n e s 

Taip pat tyrimais nustaty
ta, kad asmenys, kurie neturi 
artimų, jį mylinčių draugų ar 
giminaičių, net tris kar tus ar 
penkis kartus dažniau miršta 
pirma laiko, pavyzdžiui, artimų 
ryšių neturintys su savo tėvais 
asmenys dažniau suserga vė
žiu. 

Johns Hopkins medicinos 
mokykloje sveiki studentai 
buvo paraginti pasakyti, koks 
dvasinis ryšys juos sieja su 
tėvais. Praėjus 50 metų, pa
aiškėjo, kad kadaise atsakiu
sieji, jog jų su tėvais nesieja 
niekas, sirgo vėžiu. 

V i s u o m e n i n i s b e n d r a v i m a s 
l e n g v i n a š i rd i e s darbą 

Jame Blumenthal su talki
ninkais Duke universitete tyrė 
214 žmonių visuomeninio ben
dravimo patirtį. Buvo padary
tos diagnostinės širdies arterijų 
nuotraukos (angiografija). Pas
tebėta, kad mažai visuomeniš
kai bendradarbiaujančiųjų šir
dies arterijos buvo priskretusios 
gausiau negu visuomeniškųjų. 

Redford Williams su bendra
darbiais atliko dar vieną tyrimą 
Duke universitete. Ši kartą jie 
tyrė 1,400 vyrų ir moterų: buvo 
padarytos širdies arterijų nuo
traukos ir nustatyta, kad viena 
jų arterija buvo stipriai užsi
kimšusi, per penkerius metus 
mirė tr iskart daugiau nevedu-
siųjų negu vedusiųjų. 

Sheldon Cohen su ben
dradarbiais tyrė 276 sveikus 
savanorius. Jiems į nosis buvo 
įlašinta slogos virusų. Mažai ar 
retai visuomeniškai bendraują 
sloga sirgo keturis kartus daž
niau negu visuomeniškieji. 

Š ta i k a s p a d e d a 
v i s u o m e n i š k a m žmogui 

Visuomeniškas bendravi
mas, kaip ir lietuviškos pamal
dos, kultūriniai bei pramogi
niai pobūviai — pažmoniai, 
renginiai skatina mus palaikyti 
sveikus įpročius. Mus prižiūrin
tieji suteikia žinių, kaip apsi
saugoti nuo įvairių ligų. Drau
gai ir giminės sunkiais laiko
tarpiais palaiko ir skatina ge
riau jaustis. Pagaliau dar neži
nomi visi kūno ir minčių veiklos 
būdai, gerinantys visuomeniš
kų asmenų sveikatą. 

Visuomeniškų kultūrinių 
renginių lankytojai gali kele
riopai pagerinti sveikatą. Todėl 
visų pirma kiekvienas ir kiek
viena mūsų sunormalėkime ir 
sveikiau bendraukime su visais 
ir visomis. Sunormalėjimas įga
lins mus, dorai gyvenant, ne-
kenkit sau, kitam ir aplinkai. 
Tada savo viduje jausime taiką, 
džiaugsmą ir gerumą. Veikime, 
idant mumyse ir kituose pa
gausėtų gailestingumo. 

Artimumas kitam yra svar
biausias daugeliui žmonių, pa
tenkinamas bendravimas yra 
ilgo ir sveiko gyvenimo paslap
tis. Tai visiems gyvybiškai svarbu. 

Bendros maldos, dainos ir 
pašnekesiai palaiko ne tik kū
no, bet ir dvasios sveikatą. 
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M I N T I S SKAITANTIS ĮRENGINYS Ž I N O , 
KĄ MATOTE 

Žmogaus mintis galima 
sužinoti net ir per atstumą 
matuojant jo smegenų akty
vumą, teigia mokslininkai. Šiuo 
metodu netgi įmanoma iš tų 
asmenų išgauti tokios informa
cijos, apie kurios buvimą jie 
pa tys nieko nežino. Kol kas 
metodas išbandytas tik siekiant 
nustatyti , ką žmogus mato ar į 
kokį objektą atkreipė dėmesį. 
Tačiau manoma, kad šiuo meto
du galima nustatyti žmogaus 
supratingumą, dėmesio sukau
pimą, atmintį ir numatomus 
judesius. Gydytojai šiuo metodu 
galėtų nustatinėti, ar jų pacien
tas yra komoje, ar sąmoningas. 

Mokslininkai jau anksčiau 
išmokė beždžiones mintimis 
judin t i roboto ranką arba iš 
kačių neuronų tiesiogiai įraši
nėti jų matomą vaizdą. Tačiau 
tam būtina implantuoti elektro
dus į tiriamųjų smegenis ir pri
jungt i juos prie kompiuterio. 

Dabar ATR skaičiuojamo
sios neurologijos laboratorijos 
(Japonija) mokslininkas Yuki-
yasu Kamitani su kolega Frank 
Tongu iš Princton universiteto 
panaš ių rezultatų pasiekė 
„mintis skaitydami" per ats
tumą, naudojant funkcinio mag
net inio rezonanso metodą. 
Mokslininkai keturiems sava
noriams rodė aštuonis skirtingų 
krypčių lygiagrečių linijų rin
kinius ir magnetiniu rezonansu 

tirdami smegenų sritis, svar
bias vaizdo suvokimui, sugebėjo 
atskirti į kokios krypties linijas 
žmogus tuo metu atkreipęs 
dėmesį. 

Kiekviena linijų kryptis ati
tiko skirtingą smegenų aktyvu
mo pobūdį, kuris visiems tir
tiems asmenims buvo nevieno
das. Be to, kai vienas linijų 
rinkinys buvo užklotas ant kito, 
o mokslininkai paprašė kreipti 
dėmesį tik į vieną iš jų, jiems 
pagal aparatūros užfiksuotus 
duomenis pavyko nustatyti , 
kurį rinkinį žmogus pasirinko. 

Kito tyrimo metu moks
lininkai John-Dylan Haynes ir 
Geraint Rees iš Londono univer
siteto kolegijos (D. Britanija) 
šešiems savanoriams paeiliui 
rodė du vaizdus, iš kurių pirma
sis buvo matomas tik 15 
milisekundžių — per tiek laiko 
žmogus sąmoningai vaizdo pa
stebėti negali. Ištyrę smegenų 
fMRI tyrimo rezultatus mok
slininkai galėjo pasakyti, kuris 
vaizdelis tik t rumpam blyks
telėjo prieš tiriamojo akis. Taigi 
smegenys informaciją priėmė, 
nors patys tiriamieji sąmonin
gai jos nesuvokė. Šio tyrimo 
metu buvo stebima regos centro 
žievinė dalis, kuri aptinka dir
giklį, bet jo nesuvokia, „šioje 
srityje koduojama tai, ko mes 
nematome", — sakė J. Haynes. 
Jis mano, kad tolesniuose regos 

kelio tarpsniuose smegenų sri
tys sąmoningai pažymi, kad dir
giklis buvo, tačiau jei vaizdas 
nepastebimas, tai sąmonėje sa
vo pėdsako jis nepalieka. 

Išaiškinus, koks yra suvoki
mo kelias bei nustačius kurioje 
vietoje tiksliai „įsijungia" są
moningo suvokimo dalis, medi
kai galėtų nustatyti, ar pacien
tas yra sąmoningas. Tada, pa
sak J . Haynes, būtų galima 
sukurt i aparatą, kurį būtų gali
ma vadinti sąmonės matuokliu. 
Juo būtų galima nustatyti ar 
pacientas sąmoningai suvokia 
supančią aplinką. Kalifornijos 
universiteto neurobiologė Yang 
Dan sutinka, kad tai įmanoma. 
Tačiau ji įspėja, kad dar nėra 
griežtai sutar ta , koks yra 
sąmonės apibrėžimas. 

Subtilesnės minčių skaity
mo formos — pavyzdžiui, įsi
tikinimų ar ketinimų tyrimas — 
yra t ik hipotetinės, sakė moks
lininkė. Pasak jos, net jei šią 
informaciją t iriant smegenų 
veiklą ir įmanoma būtų išgauti, 
kiekvienam asmeniui ji būtų 
koduota individualiai. 

Tikimybė, kad šis metodas 
kada nors pakeis melo detek
torių, taip pat labai abejotina. 
Pasak mokslininkės, „ryšys tarp 
smegenų veiklos ir melo gali 
būti labai silpnas". 

(Delfi) 

Gimdymas — „egzistencinis menas"? 
Vokietjos visuomenė ir ži-

niasklaida aptarinėja viešą gim
dymą Berlyno meno galerijoje. 
Paaiškėjo, kad dukterį Audrą, 
stebima rinktinės publikos me
no galerijoje, pagimdė 27 metų 
lietuvė muzikė Ramunė, pasi
rinkusi Gėlės slapyvardį, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

Tokią šokiruojančią akciją 
sugalvojo lietuvės draugas ir 
kūdikio tėvas 29 metų muzi
kan tas VVinfried Witt. Gimdy
mą stebėjo apie trisdešimt 
žmonių, kurie įžengė į patalpą 
tuo metu, kai R. Gėlei prasidėjo 
sąrėmiai. 

Moters vyras W. Witt, prieš 
gimdymą sakęs, kad „tai yra 
dovana žmonijai, vieną kartą 

gyvenime nut inkant is daly
kas", kūdikio atėjimą į pasaulį 
pavadino „egzistenciniu menu". 
Galerijos direktorius Johann 
Novak teigė, kad pora, nus
prendusi gimdyti prieš žiūro
vus, norėjo mesti iššūkį nusi
stovėjusioms normoms. „Tai 
šioks toks testas, norint išsi
aiškinti, ar visuomenė gali su 
tuo susidoroti", — pažymėjo jis. 
Tačiau „gyvo meno aktas" susi
laukė griežtos medikų ir 
dvasininkų kritikos. „Gimdy
mas yra privatus dalykas ir 
toks turi likti", — sakė Baž
nyčios Berlyne atstovas spau
dai, 40 metų Stefan Foerner. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", fortepijono specialybę 

Berlyne studijuojanti Ramunė 
nuo lietuvių bendruomenės lai
kosi atokiai. Tačiau Vokietijos 
sostinėje studijuojantys arba 
dirbantys lietuviai domisi pla
čiai nuskambėjusiu savo tau
tietės iššūkiu. Artimi Ramunei 
žmonės teigia, kad dabar moti
na ir duktė jaučiasi puikiai. 
Tačiau viešai gimdžiusi Ramu
nė šiuo metu atsitvėrusi nuo 
pasaulio. Moteris staiga pano
ro, kad nebūtų kišamasi į jos 
privatų gyvenimą. Nepaisant 
Ramunės tylėjimo, Vokietijos 
spauda šiomis dienomis smul
kiai narsto tą moters privataus 
gyvenimo dalį, kuri esą turėjo 
tapti menu. 

(Delfi) 

GENŲ MUTACIJA SUMAŽINA MIEGO POREIKI 
Kai kurios musės su muta-

vusiu genetiniu kodu gali mie
goti apie tris kartus trumpiau 
nei jų giminaitės. Kad miego 
poreikis sutrumpėtų, pakanka 
t ik vieno geno mutacijos. Šis 
atradimas yra svarbus, nes jis 
leidžia manyti, jog organizmo 
reikalaujamo miego kiekį iš es
mės kontroliuoja vienas genas, 
o tai gali būti naudinga, tiriant 
ir žmogaus miego poreikį, sakė 
Wisconsin universiteto moks
lininkė Chiara Cirelli. „Tai ne 
šiaip kažkokios muselės genas. 
Tai genas, turintis homologų 
žinduoliuose ir žmonėse". Ste
bėtina, bet paprasčiausių vaisi
nių muselių — Drosophila me-
lanogaster — miego savybės 
labai panašios į žinduolių mie
gą. Joms taip pat pasireiškia 

veiklos sutrikimai esant miego 
trūkumui. C. Cirelli vadovauja
ma mokslininkų grupė labai il
gai aiškinosi, kaip kiekvieno iš 
14,000 vaisinės muselės genų 
mutacijos gali paveikti jų miegą. 

Išaiškinta, kad „minimie-
galėmis" pavadintų muselių or
ganizme buvo tam tikras vieno 
geno variantas. Šioms muselė
ms per dieną reikėjo tik 3-4 va
landų miego, lyginant su 10-12 
valandų, kurių reikia jų gimi
naitėms išsimiegoti. Tačiau, ne
paisant gerokai trumpesnio 
miego, „minimiegalės" jautėsi 
kuo puikiausiai. Jos geriau 
jautėsi ir tada, kai negaudavo 
išsimiegoti — „minimiegalių" 
pabėgimo refleksas buvo beveik 
toks pats greitas, praėjus ir 24 
valandoms be miego, tuo tarpu 

papras tos neišsimiegojusios 
musės į bandymą jas pagauti 
reagavo kur kas lėčiau. 

Mutavęs „minimiegalių" ge
nas vadinamas „Shaker". J i s 
koduoja baltymą, suformuojantį 
dalį nervinių ląstelių joninio 
kanalo. Tas pats baltymas yra ir 
žinduoliuose, o taip pat netrūks
ta informacijos apie žmones, ku
rie, atrodo, vos po kelių valandų 
miego jaučiasi taip, kaip kiti 
miegoję visą naktį. Išsiaiškinus, 
kokiu būdu veikia šis baltymas, 
mokslininkai galės ieškoti būdų 
padėti žmonėms, negalintiems 
ilgai miegoti, išlaikyti budrumą. 
Tiesa, buvimas „minimiegalė-
mis" musėms teikė ne tik priva
lumą. Jos gyveno apie 30 proc. 
t rumpiau nei kitos muselės. 

(Delfi) 
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JAPONAI 
VYRŲ 

ŠVENČIA 
DIENĄ 

Gegužės penktą dieną ja
ponai švenčia Tango-no-Sekku, 
vyrų dieną. Ši šventė gyvuoja 
jau daugiau nei tūkstantį metų. 
Japonams ji siejasi su gausybe 
saldumynų, arbatos, draugų ir, 
žinoma, karpiais. Karpis — pa
grindinis vyriškumo dienos sim
bolis. 

Japoniškų patiekalų resto
rano „Miyako" pranešime tei
giama, kad, jeigu keliausite po 
Japoniją gegužės mėnesį, pa
matysite šimtus tūkstančių 
plazdenančių didžiulių, karpius 
imituojančių, vėliavų Koi-no-
bori. Tai pagrindinis šios tra
dicinės šventės atributas. 

Kiekviena japonų šeima 
prie savo namo iškelia tiek 
spalvotų vėliavų, kiek joje yra 
vyrų ir berniukų. Didžiausią 
karpį primenanti vėliava kabi
nama vyriausiam šeimos vyrui, 
mažiausia — jauniausiam sū
nui. 

Japonų manymu, karpis — 
pati energingiausia ir atkak
liausia žuvis, nebijanti plaukti 
prieš srovę, ryžtingai apeinanti 
visas kliūtis. Tai drąsos, suge
bėjimo pasiekti labai didelius 
tikslus ženklas. 

Švente lydi gilios tradicijos 
ir apeigos. Vaikai namuose 
vaidina humoristinius lėlių vai

dinimus apie samurajus ir jų 
kovas, gatvėse vyksta muzikos 
festivaliai, teatralizuotos eise
nos. 

Norėdamos pasveikinti savo 
šeimos vyrus, šeimininkės ruo
šia tradicinius sa ldumynus 
Chimaki ar Kashiwa-Mochi. 
Tai iš ryžių miltų gaminamas 
skanėstas, įdarytas pupų koše. 
Jis suformuojamas į pusmėnulį 
ir suvyniojamas į Mongoliško 
ąžuolo lapą. Sakoma, kad tokia, 
panaši į šalmą, Kashivva-mochi 
forma, įkvėpdavo samura jus 
prieš lemiamą kovą. Chimaki 
pyragėlis padarytas iš ryžių 
miltų, suvyniotas į bambuko 
lapą, surištas kinietiška nendre 
ir virtas garuose. Bambukas 
simbolizuoja vientisumą ir pasi
aukojimą, o nendrė lankstumą 
ir stiprybe Dar vienas vyrų 
dienos simbolis — Shobu, 
japoniškasis irisas (vilkdagis). 
Tai augalas, ilgais s iaura is 
lapais, panašiais į kardą. Ilgus 
šio augalo lapus mirkydavo 
karštame vandenyje ir tikėjo, 
kad tai puiki profilaktikos 
priemonė. Šią dieną vyrai mau
dosi karštoje irisų vonioje. Šios 
gėlės lapai gydo įvairias ligas, 
stiprina organizmą. 

(Delfi) 
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Tikintieji, gausiai pripildę 
atminimui ir pagerbimui. 

iose, gegužės 8 d., sekmadienį, skirtose Lietuvos laisvės aukų 
Jono Kuprio nuotrauka. 

BALTIJOS VALSTYBES IR RUSIJOS SIEKIMAI 
// Draugas" 1945 m. gegužės 2 d., trečiadienis: vedamasis 

Molotovas „žuvauja" 

P i rmame puslapyje per
skaitėte tą žinią, gautą iš San 
Francisco, kuri yra nepaprastai 
didelės reikšmės. Ten praneša
ma, kad Sovietų Rusijos dele
gacija j au pradeda „žuvauti", 
kad ir tr ims Baltijos valstybėms 
gauti balsus San Francisco kon
ferencijoj ir tuo pačiu pasaulio 
saugumo organizacijoj. 

Visi gerai nusimanome, ką 
tai reiškia. 

Nelaimėjęs Liublino komu
nistiškam komitetui vietos pa
saulio tautų konferencijoj, 
Stal inas per savo delegaciją 
siekia gauti tris Baltijos valsty
bių balsus. Tuos balsus jis nori 
gauti tokiu būdu, kaip gavo 
Ukrainos ir Baltgudijos „res
publikų" balsus. 

Kiek Ukraina, tiek Balt-
gudija prie bolševikų valdžios 
neturi ne tik nepriklausomybės, 
bet ir autonomiios. Todėl ir tu 
„respublikų" atstovų dalyvavi
mas konferencijoje nėra teisė
tas, nes juos skiria ne Ukrainos 
ir ne Baltgudijos žmonės, bet 
pati Maskva. 

Balsų reikalavimo 
t ikslas 

Lietuva, Latvija ir Estija, 
taip kaip Ukraina ir Baltgudija, 
šiandien neturi nei laisvės, nei 
nepriklausomybės. Jos yra 

gausingos Rusijos armijos oku
puotos ir Maskvos komisarų 
valdomos. Todėl Stalino užsimo
jimas tokiomis sąlygomis „iš
kovoti" joms balsus konferenci
joje, nėra teisėtas. Tokie Bal
tijos valstybių „atstovai" kal
bėtų ne savo tautų, bet Maskvos 
vardu, jie ne savo tautų, bet 
Stalino diktatūros interesus 
atstovautų. 

Prieš tokį Stalino-Molotovo 
smurtišką užsimojimą griežčiau
siu būdu reikia užprotestuoti. 

Mūsų a ts tovų veiklos 
svarba 

Ir labai gerai, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba pasiuntė į San 
Francisco stiprią delegaciją, 
kuri įteikė atitinkamiems 
žmonėms, įvairioms delegaci
joms gerai paruoštą memoran
dumą, kuriame labai aiškiai ir 
tiksliai yra nurodoma Lietuvos 
teisės ne i kokią fiktyve auto
nomiją, bet j pilniausią laisvę ir 
nepriklausomybę. Toms teisėms 
ginti mūsų delegacija (V. 
Kvetkas, V. Laukaitis, pulk. K. 
Grinius ir M. Kižytė) turi ne tik 
pakankamai energijos, bet labai 
svarbių dokumentų, literatūros, 
bet (svarbiausia!) Lietuvos žmo
nių griežtą, neatmainomą nu
sistatymą ir giliausią troškimą 
kuo griežčiausiai nusikratyti 
okupantų ir būti laisvais ir 
nepriklausomais. 

Te isė ta L ie tuvos a t s tovybė 

Lietuva, Latvija ir Estija, 
kurios tiek daug nukentėjo nuo 
nacių okupacijos ir kurios 
žmonės kovojo prieš ją, turi 
teisę dalyvauti San Francisco 
konferencijoj ir dėl tos jų teisės 
reikia kovoti. Bet, pabrėžiame, 
jų vardu turi kalbėti jų pačių 
teisėti atstovai, bet tik jau ne jų 
pavergėjai Maskvos bolševikai. 
Tokį teisėtą atstovą Lietuva 
turi čia pat Amerikoj. Juo yra 
ministras Povilas Žadeikis. Pa
našius teisėtus atšovus, Jung
tinių Valstybių ir Didžiosios 
Britanijos pripažintus, turi Lat
vija ir Estija. Taigi, ne Molo
tovas, bet jie turi kalbėti 
Baltijos valstybių vardu. 

Mes nujaučiame, kad ir šis 
Molotovo „triksas", kaip ir Liub
lino Komiteto atstovų siūlymas, 

•nepraeis. Molotovas tai žino. 
Bet jis yra nusistatęs viską 
daryti, kad tik trukdyti pasaulio 
tautų konferencijos darbus. 

Molotovo veikla i r 
p r o p a g a n d a 

Reikia pripažinti, kad 
Sovietų Rusijos delegacija San 
Francisco smarkiai dirba. Ji 
dirba ne pasaulio teisingai ir 
pastoviai taikai atsteigti, bet 
išimtinai savo naudai ir ru
siškojo komunizmo ekspansijai. 

Jos delegacija yra gausi, bet 
„ekspertų" ir „patarėjų" turi dar 
daugiau. Jų propagandos maši
nerija yra taip sutvarkyta, kad 
kiekvieną momentą pajėgia 
panaudoti. Šioj srity, žinoma, 
nemažai padeda specialiai iš 
Rusijos atvežtas koviaras ir 
vodka. 

Bet, ačiū Dievui, kad mes 
čia, Amerikoje, turime spaudos 
ir žodžio laisvę (ko Rusijos 
žmonės neturi). Visi „gudrieji" 
bolševikų „triksai" greit suseka
mi ir iškeliami. 

Pačioj konferencijoj Moloto
vas sako propagandines kalbas. 
J is mano, kad jos yra „gudrios". 
Tačiau juo daugiau jis kalba, juo 
labiau Amerikos visuomenė 
supranta, kad rusų delegacija į 
San Francisco atvyko ne taikos 
darbą dirbti, bet rusiškojo impe
rializmo siekimus teisinti. 
"* Konferencijoj jau kelis kar

tus Molotovas buvo „pasodin
tas". J i s prakišo Lenkijos 
klausimą svarstant . Prakišo 
taip pat ir Argentinos kvietimo į 
konferenciją reikalu. J i s visu 
griežtumu priešinosi Argentinos 
atstovybei, bet savo pusėn 
palenkė tik keturis balsus. Ir tik 
tuos balsus, kurie be Molotovo 
žinios ir išsižioti negali. 

Atrodo, kad nuolaidų Ru
sijai laikai baigiasi. Ir taip jau 
perdaug, žymiai perdaug jų 
buvo padaryta. 

A R Ž M O G U S TURI TEISĘ PASIRINKTI? 
ECIDHUS VAREIKIS 

Kas gali prisiimti t e i sę 
n u b r ė ž t i ribą, kada žmogus 
n e b ė r a žmogus ir jį r e i k i a 
s u n a i k i n t i ? 

Gegužės 5 d. Seimo Tėvynės 
sąjungos frakcijos narys Egi
dijus Vareikis spaudos konfe
rencijoje pranešė, kad Europos 
Tarybos parlamentinėje asam
blėjoje svarstyta rezoliucija, 
kurioje po mįslingu „Pagalbos 
ligoniams gyvenimo pabaigoje" 
pavadinimu buvo paslėpta euta
nazijos galimybė, buvo atmesta 
ir atmesta didele balsų daugu
ma ir šį įvykį pakomentavo. 

Tai, kad „Pagalbos ligo
niams gyvenimo pabaigoje" re
zoliucija, po kuria slepiasi 
eutanazijos idėja, Europos Ta
ryboje buvo atmesta, vadinasi 
visuomenė nepriima šios idėjos, 
nors eutanazijos šalininkų pa
daugėjo. Jeigu rezoliucija būtų 
priimta, būtų tam tikra reko
mendacija, atverianti kelią 
eutanazijos įteisinimui ar bent 
jau svarstymui, kad tai reikia 
įteisinti. 

Rezoliucijoje nebuvo sako
ma tiesiogiai, kad eutanaziją 
reikia įteisinti, o sakoma — 
sudaryti žmogui, kuriam gyve
nimas artėja prie pabaigos, ga
limybę rinktis — gyventi ar 
negyventi ir oriai numirti. 

Mūsų politinės grupės Europos 
Taryboje — Europos liaudies 
partijos — nuomonė buvo labai 
aiški: mes neturime teisės 
svarstyti leidimo vienam žmo
gui nužudyti kitą žmogų, kad ir 
jam paprašius. Savižudybė ar 
prašymas nužudyti nėra ir ne
gali būti teisingas. Mes sakome, 
kad žmogaus gyvenimas yra 
vertybė, bet ne žmogaus gyveni
mo nutraukimas yra vertybė. 

Kaip žmogaus gimimas, taip 
ir jo buvimas bei mirtis, yra 
natūralus biologinis procesas. 
Šiandien civilizuotose, išsivys
čiusiose šalyse, kaip ir pas mus. 
dėl sveikatos apsaugos sistemos 
gerėjimo, dėl medicinos pažan
gos atsiranda vis daugiau senų 
žmonių. Prieš šimtą ar kelis 
šimtus metų žmonės mirdavo 
nuo tokių ligų. nuo kurių dabar 
nebemiršta. Taip pat atsirado 
galimybė išgyventi arba gyventi 
žmonėms su įgimtomis ligomis. 
Kadangi mes stengiamės žmo
gaus gyvenimą prailginti, na
tūralu, kad atsiranda vis dau
giau žmonių, kuriuos būtų gali
ma laikyti ligoniais arba pa
senusiais. Prieš šimtą metų, kai 
tokie žmonės išmirdavo, lyg ir 
nebuvo problemos. Jeigu žmo
gus jaučia skausmą, jaučia 
nepatogumą dėl savo amžiaus, 
dėl ligos, mūsų žmogiškoji pri
gimtis diktuoja, kad tokiam 
žmogui reikia gyvenimą paleng

vinti, bet ne jį užbaigti. 
Ar žmogus turi teisę pa

sirinkti — ar jis gali būti nu
žudytas, numarintas? Nereiktų 
painioti to su žmogaus teisėmis. 
Liberalai, sakysim, sako, kad 
teisė žudytis arba teisė būti 
nužudomam yra žmogaus teisių 
dalis. Jokiu būdu ne. 

Kalbant apie pačią eutana
ziją, reikia pasakyti, kad yra 
skiriama pasyvi eutanazija, kai 
žmogus nenužudomas, o numa
rinamas nuo kitos ligos. Ne taip 
seniai JAV buvo nužudyta mo
teris, buvusi komos būsenoje 
nuo infarkto. O iš gyvenimo ji 
pasi traukė, numarinta badu. 
Aiškinimas, kad ji numirė oriai, 
yra nesuprantamas. Ar galima 
sakyti, kad žmogus, mirštantis 
badu, miršta oriai? 

Yra skiriama aktyvi euta
nazija, kai žmogus nužudomas 
tiesiogiai, suleidžiant jam nuo
dų arba kitaip aktyviai nu
t raukiant jo gyvybę. Teisė į 
mirtį, kaip žmogaus teisė, neeg
zistuoja. Kaip paaiškėjo praė
jusią savaitę Europos Taryboje, 
svarstant rezoliuciją, eutanazi
jos šalininkų padaugėjo, bet jų 
nėra daug, kad Europoje rimtai 
butų pradėtas svarstyti šis 
klausimas. Svarstyti galima, 
bet negali būti įteisinta teisė į 
mirtį arba teisė į nužudymą. 
Oriai numirti galima ir nežu
dant. Čia reikia kalbėti apie 

ligonio pasirinkimą ir gydytojo 
pasirinkimą. Aš, kaip krikščio
nis katalikas, visada prisimenu 
motiną Teresę, kuri, būdama 
Indijoje, visada sugebėdavo būti 
prie tų, kurie miršta. Su ja 
žmonės numirdavo oriai. 

Tokie dalykai, kaip įteisinti 
teisę į mirtį, Lietuvoje neturėtų 
būti svarstomi. Tai prieštarau
jantis žmogaus prigimčiai daly
kas. Jeigu kai kas mano, kad 
galima, ir jeigu tokių atsiras 
dauguma, niekur nesidėsi, bet 
pirmiausia reikia žiūrėti, kad 
senas ar ligotas žmogus, kurio 
gyvenimo pabaiga artėja, jaus
tųsi žmogumi, jaustųsi oriai. 
Kas gali turėti teisę nubrėžti, 
kur yra ta riba. kai žmogus ne
bėra žmogus ir jį reikia sunai
kinti0 Man atrodo, net ir svars-
tyms yra nemoralus, kad mes 
savo žmones, tuos savo homo 
sapiens, galėtume skirstyti į 
tuos, kurie yra vertingi ir kurie 
nevertingi, ir svarstyti, kaip jų 
atsikratyti. 

Egzistuoja keista ir man ne
suprantama sąvoka, kaip „nepa
gydomas ligonis". Jeigu mes 
nepagydomą ligonį padarysim 
negydomu ligoniu, jis tikrai bus 
nepagydomas. O kur ta riba, ka
da jis tampa nepagydomu0 Ka
dangi mes kiekvienas esame 
mirtingas ir kada nors mirsime, 
gal jau dabar mes esame nepa
gydomi? Nuke l t a \ 5 psl . 

DANUTE BINDOKIENE 

JAV prezidentas gali lankytis 
kur tik nori 

Maskvai nepatiko, kad JAV preziden
tas , vykdamas į Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos iškilmes Rusijoje, visų 

pirma stabtelėjo Latvijoje. Tą nepasitenki
nimą išreiškė ir Rusijos užsienio reikalų mi
nis tras Sergej V. Lovrov laiške JAV Valsty
bės sekretorei Condoleezza Rice. J i nedel
siant atšovė: „JAV prezidentas Bush gali 
apsilankyti , kurioje tik nori valstybėje". Apie 
šį „pasikeitimą diplomatiniais laiškais" rašo 
praėjusios savaitės penktadienio (geg. 5 d.) 
„The New York Times". 

Baltijos valstybėms ir apskritai visoms 
kitoms, pušimtį metų buvusioms „Maskvos 
įtakos sferoje" (nors ir neokupuotoms) toks 
„apsišaudymas žodžiais" suteikia nemažai 
pasi tenkinimo, tačiau mums visgi „pabrau
kia prieš plaukus", kai Baltijos valstybės ir 
kitos Rytų bei Vidurio Europos šalys nuolat 
vadinimos „buvusiomis sovietų respubli
komis". Bent j au Baltijos valstybės niekuo
met „sovietų respublikomis" nebuvo. Jos 
buvo jėga okupuotos ir prieš savo valią įjung
tos į sovietų imperiją, valdomą iš Maskvos. 
Tad vadinti Baltijos tautas „satelitinėmis 
sovietų valstybėmis" arba „sovietų respub
likomis" yra okupacijos dešimtmečiais jų 
patir tų žaizdų barstymas druska. Būtų gerai, 
kad mūsų tautiečiai rašytų didiesiems Ame
rikos laikraščiams laiškus ir šį faktą pa
brėžtų. Galbūt ilgainiui lašas po protesto 
lašo, nutašys tą nemalonią amerikietiškos 
žiniasklaidos klaidą. 

Prez. George W. Bush šios kelionės metu 
tvirtai laikosi savo pažadų priminti Mask
vai, kad Lietuva, Latvija ir Estija tur i teisę 
nesidžiaugti Antrojo pasaulinio karo pabai
ga, nes joms tai reiškė dar pusšimčio metų 
sovietinę okupaciją, kurios Maskva nenori 
pripažinti . J a u iš anksto Vašingtone buvo 
diskutuotos prez. Bush apsilankymo Lat
vijoje pasekmės — jog tai gali nepat ikt i 
Rusijos prezidentui, juo labiau, kad dviejų 
Baltijos šalių vadovai — Lietuvos ir Estijos 
prezidentai — atsisakė iškilmėse Maskvoje 

da lyvaut i k a i p t ik dėl aukšč iau minėtos 
priežast ies . Tačiau prez. Bush gal kiek nai
viai tikėjo, kad šį opų klausimą galbūt gal ima 
spręsti d ip lomat iškai . 

Vašingtono šal t iniai ta ip pat pripažįsta, 
kad nuoš i rdumas ir d raug i škumas , pradžioje 
stipriai spindėjęs t a rp JAV ir Rusijos prezi
dentų, j a u senokai išblėso. Prez. Bush at
randa vis daug i au progų Rusijos prezidentui 
pasakyti ir gr iežtesnių žodžių. Tai buvo ypač 
akivaizdu, kai Rusija prižadėjo I ranui par
duoti branduol in ių medžiagų, kurios galėtų 
būti panaudotos ne tik elektros jėgainėms, 
bet ir g inklų gamybai . Baltieji r ūma i šiuo 
metu yra įs i t ik inę, kad demokrati ja Rusijoje 
žengia vieną žingsnį į priekį, o du — atgal . 

JAV prez idento viešnagė Latvijos sostinė
je šį kar tą r ado nemažai a tgars io amerikiečių 
spaudoje. „Chicago Tr ibūne" sekmadienio ir 
pirmadienio (gegužės 8, 9 d.) laidoje ta ip pat 
komentuoja tą ap s i l ankymą ir paka r to ja 
prez. Bush nuomonę , kad Baltijos valstybėms 
džiaugtis Antrojo pasaulinio karo pabaiga 
t ik ra i nederė jo . Viena sovietų okupacijos 
pasekmių Latvijoje — didelis skaičius rusa
kalbių kolonistų. JAV prezidentas , žinoda
mas problemas, su kuriomis sus idur iama ir 
dėl Latvijos teritorijoje gyvenančių rusakal
bių, ir dėl nuola t in ių Maskvos priekaištų, kad 
j ie „skr iaudžiami" , savo kalboje Rygoje ragi
no s tengt is sugyventi su visais ir visus to
leruoti. „Šis istorijos laikotarpis duoda proga 
visiems pr ipaž in t i , kas ats i t iko praeityje ir 
eiti pirmyn", s akė j is . Tai spaudos konferen
cijoje p a a n t r i n o ir Estijos prez. Arnold Ruu-
tel, p r i du rdamas : „Praei t ies įvykių svarsty
mas yra b ū t i n a s ateit ies san tyk iams tarp 
valstybių. Nors minime 60 m. nuo karo pabai
gos, bet ši pergalė nea tnešė laisvės ir de
mokratijos daugel iui šalių". 

Viena ga l ime teigti: prez. Pu t in sumany
mas ruošti i ški lmes Maskvoje šį kar tą nepa
vyko taip sk landžia i , kaip j is tikėjosi. Ant ke
lio į visišką „pergalės šventę" vėl pasipainio
jo trys kups te l ia i : Lietuva, Latvija ir Estija... 
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LIKIMO IŠDAIGOS 
VIKTORIJA ZAKARIENĖ 

Tiesiog per prasta jo gyvenimo stiliui. 
Faustui išvykus, tą patį vakarą mane ap

lankė Vytautas, tik ką grįžęs iš kelionės. Jam. 
žinoma, nepaminėjau apie savo svečią. 

Laikas bėgo. Vytautas gavo gerą tarnybą 
Kaune ir norėjo kuo greičiau susituokti. Pa-
skyrėm tą dieną už trijų mėnesių, man užbai
gus savo studijas. 

- O kaip su Faustu? Ar dar susitikote? - pa
klausiau Anastazijos. 

- Ne. J is buvo labai užimtas, nors retkarčiais 
pasikeisdavome laiškais. Paskui kažkodėl kelis 
mėnesius iš jo nieko negirdėjau. O kai parašė, 
laiške buvo įdėtas gražiai sudžiovintas edelveisas 
ir žodžiai: „Lauk manęs, greit sugrįšiu". Kaip 
galėjau laukti, jei mano vestuvės už kelių dienų! 
Nežinojau, ką daryti. Mėginti atidėti vestuves? 
Vytautas su tuo niekada nesutiktų. Kokią 
priežastį jam pasakyčiau? Viską nutraukti ir 
laukti Fausto? Baisu net pagalvoti, ką Vytautas, 
būdamas toks staigus, šitokiu atveju padarytų. 
Su juo draugavome daugiau kaip dvejus metus, 
pasižadėjome vienas kitam ir reikėtų to laikytis. 

Su Faustu praleidom dvi nuostabias dienas, 
bet kiek supratimo, grožio ir švelnumo patyriau 
jo draugystėje' Mano širdyje jis paliko neišdil
domą įrašą. Ar tai buvo meilė? Tikriausiai taip. 
Bet aš bijojau tą jausmą analizuoti, nes buvau įsi
tikinusi, kad myliu Vytautą ir su juo ruošiuos 
praleisti savo gyvenimą. Tiesa, Faustas atsiuntė 
tą reikšmingą gėlėlę ir prašė jo laukti .Bet aš 
nežinojau jo tikrų sumanymų bei planu. Gal tai 
jis padarė tik iš paprasto draugiškumo0 Tos ir 
panašios mintys mane kankino, nors širdis sakė 
ką kitą... 

Galvojau, blaškiausi, o tos kelios dienos ėjo 
prie galo. Faustas buvo toli, o Vytautą mačiau 
kas dieną. Tai turbūt ir nulėmė mano galutinį 
sprendimą. 

Vytauto ir mano vestuves įvyko Kaune, daly
vaujant tik mano ir jo šeimoms. Po trumpų vaišių 
mes skubėjom į traukinį vykti į povestuvinę 
kelionę. Buvom pasirinkę ežeringus Zarasus. 

Einant Kauno geležinkelio tuneliu, staiga 
pamačiau priešais ateinantį Faustą. Matyt, tik 
ką grįžo iš Šveicarijos. Mūsų akys susitiko. Jis 
stabtelėjo, bet, pamatęs Vytautą, kuris buvo 
mane apkabinęs, lėtai praėjo pro šalį. Aš buvau 

lyg žaibo t r enk t a . Staiga pajutau visą savo 
tragediją. Išsilaisvinusi iš Vytauto glėbio, užsi
dengiau rankomis veidą ir sustojau lyg suak
menėjusi. „Dieve, ką aš padariau, ką aš pada
riau". - šnabždėjau pusiau nebyliomis lūpomis. 
Mano nustebusiam vyrui sakiau, kad man staiga 
pasidarė labai silpna. 

Povestuvinė kelionė buvo labai liūdna. 
Traukinyje beveik visą laiką pusiau slapčiomis 
verkiau, k a n k i n d a m a save mint imis , kodėl, 
sutikusi Faustą, neatidaviau Vytautui jungtuvių 
žiedo ir nebėgau paskui žmogų, kurį tikrai mylė
jau, kuriuo didžiavausi, kuris mano sielai suteikė 
neišdildomo grožio0 Kodėl visą laiką save žemi
nau, galvodama, kad jam esu per pras ta 0 Kodėl 
stigo man drąsos kovoti už savo laimę0 Taip 
galvojau ne tik tą dieną, bet ir per daugelį metų 
vėliau ir net iki šios dienos. 

Mano vedybinis gyvenimas nebuvo tikrai 
laimingas. Mums trūko dvasinio ryšio. Vytautas 
buvo savyje užsidaręs, o aš mintyse dažnai lygi
nau jį su Faustu. . . 

Karo metu pasitraukus į Vokietiją, Vytautas 
žuvo per miesto bombardavimą. Aš tuo metu bu
vau bažnyčioje ir tokiu būdu likau gyva. Labai jo 
gailėjausi, ypač kad paskutiniu metu mūsų ryšiai 
darėsi vis šiltesni. 

Vaikų neturėjome, tad likau viena. Žinojau, 
kad Faustas buvo vedęs ir jo daugiau nemačiau. 
Buvau dar j auna ir teko draugauti su keliais 
vyrais, bet nieko rimtesnio iš to neišeidavo, nes 
kiekviename jų ieškojau nors dalies Fausto Žino
ma, neradau. Rašytoja Nelė Mazalaite vienoj sa
vo apysakų yra išsireiškusi: ..Mylėjus karalių, 
piemens nepamilsi"... 

Pažvelgus atgal į visus tuos įvykius, esu 
tikra, kad didele dalimi kalta buvau aš. Savimi 
nepasitikėdama ir neturėdama aiškios ateities 
linijos, atsidūrusi keblioj padėtyj, likau bejėge. 

Vis dėlto mane nuolat stebina tie keisti 
sutapimai . Pavyzdžiui, kokiu būdu Faustas 
pasitaikė atvykti į mano tėviškę kaip tik tomis 
keliomis dienomis, kada Vytautas buvo išvykęs i 
konferenciją0 Dar įdomiau: kas pastūmė mane ir 
Fausta tą pačią minutę atsirasti ant to ..Laimos 
tako", lyg bū tume iš anksto susitarę0 Arba kodėl 
jį pamačiau savo vedybų dieną0 Kas visa tai 
režisavo0 N u k e l t a į 5 psl . 
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Teologija, kaip mokslas ir 
kritiškas dieviško žodžio pažini
mas, iš kur žinoma, kad Kris
taus atpirkimu iš Dievo pusės 
žmogui yra pasiūlyta išsigel
bėjimas iš nuodėmės ir amži
nosios mirt ies , savaime pri
pažįsta, kad Dievas ne tik yra, 
bet kad J is yra aukščiausia, nuo 
mūsų nepriklausoma būtis, tu
rinti savo asmeninį gyvenimą. 
Dieviškojo buvimo tikrovė teo
logijoje yra pati pirmoji pradžia 
visiems Jo svarstymams. Psal
mės žodžiais tariant: „Dangus 
pasakoja Dievo garbę, ir tvirtu
ma skelbia Jo rankų darbą" (Ps. 
18, 1). Atseit, visas pasaulis 
liudija Dievo buvimą. Bet įsi
kūnijęs Dievo Žodis, Kristus 
Dievas su savo įsteigta Baž
nyčia teologijai yra pažinimo 
pagrindas, atėjęs iš tikėjimo, 
kilęs iš išganymo dovanos, 
kurią Dievas davė žmogui per 
Kristų. Skai tant Evangelijas, 
niekur nerandame, kad Kristus 
kur nors ir kada nors būtų 
bandęs įrodinėti Dievo buvimą. 
Tada žydų tautai , kuri buvo 
Dievo išrinktoji tauta, savaime 
buvo aišku, kad Dievas yra ir 
kad Jis yra Abraomo ir Izaoko 
Dievas. Svarbu tik buvo, kad 
išrinktoji tauta neįkristų į stab-
meldybę. Todėl per Mozę buvo 
duotas pirmasis Dekologo 
įsakymas negarbinti svetimų 
dievų kaip tik tą vieną, su ku
riuo buvo sudaryta sandora. O 

Kristaus atėjimo metu išrinkta
jai tautai reikėjo apsispręsti ir 
atsakyti į klausimą, kas Jis yra. 

Jo darbai ir iki šiol negirdė
tas mokslas net ir dideliam 
skeptikui kėlė neramų klausi
mą: ar tik šis žmogus nebus tas 
žadėtasis Mesijas? O pats 
Kristus iš visų reikalavo tikėji
mo. Už mažą tikėjimą daugelį 
kartų barė savo apaštalus ir 
mokinius. Su rašto žinovais ir 
fariziejais už tai visiškai susi
pyko, kad save Dievu laikė, 
buvo J i s išduotas ir pagaliau 
nužudytas. Senovėje, šalia ra
dikaliųjų bedievių, buvo laiko
mi bedieviais ir tie, kurie skelbė 
naują, valstybės religijai prie
šingą, mokslą. Dėl tokio religi
nio mokslo Sokratas, graikų 
filosofas, buvo nuteistas mir
čiai. O ir pirmųjų amžių krikš
čionys pagonių buvo vadinami 
bedieviais, nes jie skelbė pri-
kryžiuotąjį Kristų, prisikėlusį iš 
numirusiųjų, kurį garbino kaip 
Dievo Sūnų. 

Visai kitas yra mūsų laikų 
ateizmas. Jis save nori sutapa
tinti su vadinamu humanizmu. 
Bedievis yra tas, kuris neigia 
Dievo buvimą. Jis tai neigia 
vardan žmogaus išaukštinimo. 
Rusų rašytojas Dostojevskis 
savo veikale, pavadintume „De
monai", inžinieriaus Kirilovo 
lūpomis sako: „Jei Dievo nėra, 
tai aš esu dievas". Dievo nesant, 
žmogus virsta aukščiausia bū
tybe ir vieninteliu visatos šei
mininku. Tada jis pasijunta 

pasaulyje ta rs i savuose na
muose. Tai visai kitas savęs ir 
pasaulio pergyvenimas, negu 
tada , kai žmogus žvelgia į 
Dievą, kaip į savo Kūrėją, į 
save, kaip į Jo kūrinį, ir į pa
saulį, kaip į Viešpaties veikalą. 
Aplink šią naują žmogaus savi
monę ir savijautą te lkiasi 
komunistinis ateizmas. Sovie
t iniai ateizmo tyrinėtojai ir 
aiškintojai pabrėžia tiek komu
nistinio ateizmo ryšį su pra
eities ateizmu, tiek kar tu ir jo 
skirtingumą, glūdintį ateistinės 
istorijos atbaigime. 

Antrasis Vatikano susirin
kimas konstitucijoje apie Baž
nyčią šiuolaikiniame pasaulyje 
pripažįsta, kad ate izmas y ra 
viena svarbiausių mūsų laikų 
problemų, ir sako, kad „kai 
kurie taip išaukština žmogų, jog 
tikėjimas Dievu tampa tuščias, 
ir taip daroma, matyt, ne tiek 
dėl noro neigti Dievą, kiek dėl 
žmogaus aukštinimo" (nr. 19). 
Žinoma, žmogiškosios dvasios 
judėjimas prasiskverbia už lai
ko ir erdvės ribų, ieškodamas 
amžinojo turinio. Šitame judė
jime krikščionybė nurodo žmo
gui antgamtinę paskirtį, kur i 
yra regėti Dievą, kaip Jis pats 
save regi, ir mylėti Jį, kaip J i s 
pats save myli. Bet materialisto 
Feuerbacho pavyzdžiu Marksas 
atmeta Dievo buvimą ir žmo
giškosios dvasios judėjimą nu
kreipia į patį žmogų ka ip 
galutinį tikslą. Tada tik žmogus 
tobulina medžiaginį pasaulį , 
duodamas jam savo mintį ir 
savo jėgą. Taip žmogus padaro
mas visagalinčiu kūrėju. Taip 
Marksas žmogų pastato Dievo 
vietoje. O visa pasaulio istorija 
yra jam tik žmogaus darbo pro
dukcija, nereikalaujanti jokio 
kito kūrėjo, ka ip t ik savęs 
paties. 

Nietzche savo knygoje „Also 
Sprach Zara thus t r a" (Taip 

kalbėjo Zarathustra) pamišėlio 
balsu šaukė, kad Dievas yra 
miręs . Ir j is tai šaukė vardan 
humanizmo, siekiančio vietoje 
Dievo išauginti antžmogį. Tai 
b a n d y m a s visame gyvenime 
apse i t i be Dievo, bandymas 
gyventi tars i Dievas būtų miręs 
žmoguje. Žinoma, Dievas bus 
miręs, kai šis dievybei nebeteks 
reakcijos. Ir saulės šviesa paro
do savo buvimą t ik sveikai 
akiai, kur i reaguoja į šviesą. O 
sugedus i akis saulės šviesos 
nemato . J a i saulės jau nebėra. 
P a n a š i a i ir bedieviui Dievo 
nėra , nes jis į Dievo buvimą ir 
Jo veikimą nereaguoja. Bedie
viški tvirt inimai, kad Dievas 
miręs ar kad Jo nėra, anaiptol 
nesako, kad Dievas nėra aukš
čiausioji tikrovė. Tokie ateistų 
tvir t inimai yra tik jų nuotaikos 
ir j ų noro išreiškimas, kad 
Dievo nereikia žmogaus gyve
nime ir geriau, kad Jo visai 
nebūtų. Taigi pagal juos geriau į 
Dievą visai nereaguoti . J ų 
supra t imu religija yra kenks
minga žmogui ir visai jo pažan
gai. Todėl kovingasis ateizmas, 
gavęs politinę jėgą, visu valsty
b in iu apa ra tu kovoja pr ieš 
religiją ir siekia visais būdais iš 
žmogaus sielos išrauti Dievybei 
reakciją. Ateizmui visai nesvar
bu, a r Dievas yra ar Jo nėra, bet 
labai svarbu, kad žmogus į 
Dievybę ir jos veikimą nerea
guotų. 

Atmetus Dievą, nors ir var
dan vadinamo humanizmo, 
žmogus visai praranda gyveni
mo prasmę . Mūsų asmeninė 
pat i r t i s ir visų tautų istorija 
žino apie tam tikrą moralinę 
nuotaiką, kur kai kurie veiks
mai laikomi gerais, kiti blogais. 
Blogo ir gero pažinimas ateina 
iš pačių žmogiškosios sąžinės 
gelmių. Sąžinės psichologinis 
tyrinėjimas veda prie išvados, 
kad mes gyvename su moraliniu 

Š.m. gegužės 1 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Detroite vyko Pirmoji komunija. jono Urbono 
nuotraukoje: Pirmąją komunija priėmusios penkios mergaitės: Gabrielė Šarkaitė, Rūtelė Ulčėnaitė, 
Katarina Barauskaitė, Liepa Mačekanaitė ir Karolina Balčiūnaitė. Pirmąją komunija kartu priėmė ir 
Jūratė Žinduiienė (pirmoji iš kairės su maža dukryte). Stovi — Dievo Apvaizdos parapijos klebonas 
kun. Ričardas Repšys. 

įpareigojimu daryti gera ir 
vengti blogo. Sąžinės balsas 
tvarko mūsų žingsnius ir nuro
do, ką mes turime daryti, kad 
mūsų gyvenimas būtų vertas 
žmogiško asmens kilnumo. 

Dabar galime klausti, iš kur 
ateina moralinėms vertybėms, 
jų nelygstamas, atseit, absoliu
tus autoritetas. Jaustis įparei
gotam — vadinasi, turėti są
monę, kad kas įpareigojo. Tai 
yra pajutimas teisės, kuria kas 
nors turi mane vesti ir diriguoti. 
Sąžinės balsas arba įsakymas 
vienaip ar kitap veikti yra tik 
aidas, bet ne pati galutinė 
priežastis nusakyti, kas yra 
gera ir kas bloga. Jeigu žmo
gaus valia būtų tokia galutinė 

sąžinės įpareigotoja, tai ji ga
lėtų tokią pareigą ir atšaukti. 
Betgi žmogus nesijaučia turįs 
teisę sauvališkai visas gyveni
mo pareigas atmesti ar prisi
imti. Taigi žmogaus moralinis 
gyvenimas su savo teisėmis ir 
pareigomis liudija apie tos mo
ralės dievišką kilmę. Jei 
išjungsime Dievą ir Jį pa
neigsime, tai paneigsime tada ir 
moralės pradžią, paneigsime 
aukščiausius ir galutinius mo
ralinių vertybių ir pareigų 
pagrindus. „Jei Dievo nėra, — 
kaip Dostojevskis rašė, — tai 
viskas yra leista". Šv. Tomas 
Akvinietis yra mokęs, kad mūsų 
proto šviesa, nurodanti, kas yra 
gera ir kas bloga, yra dieviško

sios šviesos atskleidimas, o 
pareigos pajutimas daryti gera 
yra Dievo valios atgarsis. Mūsų 
laikų ateizmas, vardan huma
nizmo neigdamas Dievą ir kovo
damas prieš religiją, kaip tik 
žmogų nepaprastai nužemina ir 
nuvertina, nes nieko vertinges
nio kaip pats žmogus nei šiame 
pasaulyje, nei pomirtiniame 
neatranda. Žmogų palieka sau 
pačiam. Komunizmas aiškiai 
skelbia, kad ateistams po mir
ties nėra nieko pažadėta ir 
niekas jų nelaukia. O tikinčiųjų 
laukia Dievas. Jis laukia jų, 
žygiuojančių istorijos keliu, ir 
juos pasitiks, kaip pasit inka 
tėvas savo vaikus. 

PAVASARĮ ŽYDINTYS 
MEDŽIAI 

Klaus imas . Amerikos Vi
durio vakarų rajone, kur teko 
nelabai seniai apsigyventi, 
pasižymi pavasarį žydinčių 
medžių įvairumu ir gražumu. 
Labai norėčiau daugiau apie 
įvairias jų rūšis sužinoti ir gal
būt vieną kitą pasisodinti savo 
nedideliame kiemelyje. 

A t s a k y m a s . Jūsų tiesa, 
pavasaris Amerikos vidurio val
stijose tikrai pasipuošia gražiai 
žydinčiais medžiais ir krūmais. 
Jūsų klausimas ir paprastas, ir 
painus — net nežinau nuo ko 
pradėti, nes tų žydinčių medelių 
čia tikrai daug. O tokiu atveju 
— visada geriausia nuo pra
džios. 

Magnol i jos 
Tai, be abejonės, pirmieji 

žiedai, ir ne bet kokie, o stam
būs, panašūs į lelijos žiedą, 
balsvai rausvi , su violetiniu 
atspalviu. Kvepiantys. Medis 
vidutinio dydžio — išauga iki 
6-7 metrų (20-23 pėdų) aukš
čio, šviesia, lygia žieve, plačiai 

M.icnolija 

išsišakojęs. Žydi be lapų, todėl 
atrodo labai puošniai. Mies
tuose prie namų, parkuose ir 
pan. dažniausiai matome angį. 
vadinamas „Saucer Magnolias", 
lot. Magnolia x Soulangiana. 
Tai hibridas, išaugintas spe
cialiai kaip dekoratyvinis medis 
(magnolijų yra įvairių rūšių, 
kai kurios savaime auga pie
tinėse valstijose, žydi baltai 
visą vasarą). Auga palyginti 
greitai, anksti žydi, bet magno
lijoms reikia saulės, vidutinio 
derlingumo dirvožemio. 

Pagrindinė problema yra 
būtent ankstyvas magnolijų 
žydėjimas — kovo pabaigoje, 
balandžio pradžioje. Kadangi 
oras dar neatšilęs, dažnai būna 
šalnos, temperatūra net gerokai 
nukrinta, lepūs ir puošnūs mag
nolijų žiedai tokių pasikeitimų 
nepakenčia, nuleipsta, nukrin
ta. Reikia laukti kito pavasario 
ir tikėtis geresnių orų, kol vėl 
pražydės. Be to, peržydėję žied
lapiai nukloja veją ir reikia juos 
grėbstyti, šluoti. Tačiau nėra 
gražesnio vaizdo, kaip didelis, 
senas, išsišakojęs magnolijos 
medis, apsipylęs kvepiančiais 
didžiuliais žiedais. 

Apsk r i t a l ap i s cerc is 
Angliškai — „Redbud", 

„Judas Tree", lotyniškai Cercis 
silicuastrum (Cercis canaden-
sis) priklauso Leguminosae 
šeimai (ankštiniams). Apie 
pavadinimą „Judas Tree" yra 
tokia legenda: išdavęs Jėzų 
nukryžiuoti, Judas labai sielo-

A p s k r i t a l a p i s cerc i s . 

josi ir nutarė pasikarti . Pirmas 
pasitaikęs medis, ant kurio jis 
užmetė virvę, buvo „redbud". 
Tais laikais jis žydėjęs baltai, 
bet, kai po juo pakibo pakaruok
lis, medelio žiedai pakei tė 
spalvą į violetinę... 

Tai ta ip pa t ankstyvo 
pavasario svečias, žydi dar 
lapams neišsprogus. Žiedai 
šviesiai violetiniai, pr imenantys 
žirnio ar pupelės žiedą, išauga 
tiesiai iš medelio šakučių be 
jokių kotelių, žiedais aplipęs net 
kamienas. Medis nedidelis, 
patrauklus (išauga iki 10—15 m; 
33-50 pėdų aukščio). Žiedams 
nubirus (žydėjimo t rukmė — 
apie 2 savaitės) , išsprogsta 
apvalūs, tamsia i žali lapai , 
labai panašūs į liepų lapus . 
Jeigu žydėjimo metu oras 
palankus, iš apvaisintų žiedų 
išauga pailgos, plokščios ankš
tys su rudomis sekomis, kur ias 
lesa paukščiai, ėda maži žvėre
liai ir neretai „pasėja" naujų 
medelių. Apskritalapiai cerciai 
žydi jauni, Indiana ir Michigan 
valstijose, juos galima matyti ne 
tik prie namų ar parkuose, bet 
ir augančius miškuose, ypač 
drėgnose vietose, prie upelių. 

D e k o r a t y v i n ė s 
o b e l a i t ė s 

Visas šių gražių, anksti pa
vasarį įvairiaspalviais žiedais 
— nuo baltų, iki rausvų ir tam
siai raudonų (burokinių) spalvų 
— žydinčių nedidelių obelaičių 
bendras pavadinimas angliškai 
yra „Crab apple" arba „Crab 
Tree". Visi jie priklauso Malus 
(obelis, obuolys) rūšiai, Rosn 
ceae šeimai Ta; specialiai 

i šaugintos dekoratyvinės obe
laitės, nevedančios vaisių arba 
vedančios nedidelius — „rojaus" 
obuol iukus . Žydi balandžio-
gegužės mėn.; jei pavasar is 
a n k s t y v a s , kar ta i s ir kovo 
pabaigoje. Šie medeliai sodina
mi parkuose , gatvėse, prie 
namų — kur tik norima pa
puošti aplanką gražiais žiedais. 
Lapai ir apskritai medžio iš
vaizda — kaip visų obelų, todėl 
ir jų auginimo sąlygos yra 
tokios pat , kaip obelims. 
Pagrindiniai kenkėjai — ama
ras ir grybelis (fungus, black 

Dekoratyvine obelaitė 

spot), kuris , ypač drėgną va
sarą, sugadina lapus ir jie 
nukr in ta dar prieš rudenį. Toks 
lapų p ra rad imas medžiui 
nelabai pakenkia — pavasarį 
vėl išsprogs, tačiau nukritusius 
lapus reikia būtinai sugrėbti ir 
sunaikint i , nes grybelio sporos 
žiemoja žemėje ir kitą pavasarį 
vėl apkrės lapus. 

O r n a m e n t i n ė k r i a u š ė 
Tai taip pat Rosaceae šei

mos medis, palyginti nauja jo 
a t m a i n a , angį. vad inama 
„Bradford Pear" ^dar ki taip 
vadinama Pyrus calleryana — 
,,Cleveland Select"). Medis 
pasižymi labai gražia, s iaura 
forma, šakos kompaktiškos, 
sus iglaudusios , kyla į viršų 
kūgio pavidalu, lapai tamsiai 
žali, rudenį parausta ir ilgai 
nenukrinta Žydi anksti pava
sari baltais žiedais, tačiau retai 
užmezga vaisius. Pastaruoju 
metu ..RrarifnrrT kr;a: ; -a , ' • -
labai populiarios ^odinam^-s 
prie gatvių, parkuose, pakelėse. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

Kriaušė. 

kiemuose, nes nereikalauja 
daug priežiūros, labai gražiai 
atrodo visus metus. 

Šermukšnis 
Angį. ..Mountain Ash" (kar

tais ,,Rowan), lot. Sorbus 
Aucuparia. Priklauso Rosaceae 
šeimai. Savaime auga Vakaru 
Azijoje ir Europoje. Lietuviai 
šermukšnį gerai pažįsta — jis 
apipintas pasakomis, legen
domis (šermukšnine lazdele ga
lima atsiginti nuo velnių, 
raganų ir kitokių pavojingų 
žmogui kenkėjų). Medelis vidu
tinio aukščio apie 14-45 pėdų. 
lapai plunksniški, išsidėstę abi
pus kotelio, apačia balsvesnė. 
viršus tamsiai žalias. Rudenį 
parausta. Žydi anksti pavasarį 
baltomis, plokščiomis žiedų 
kekėmis iš kurių subręsta rau
donos uogos. Nors jos rūgščios. 
bet valgomos, jas ypač mėgsta 
paukščiai. Šermukšnis pa
trauklus medelis, bet nelengva 
rasti pas augintojus a r dar
žininkus. Verta pavartyti kata
logus ir užsisakyti. 

Šiam kartui , manau, už
teks. Kitą kartą parašysiu apie 
kiek vėliau pavasarį ir vasarą 
žydinčius medžius. 

SIŪLO DARBĄ 

£k 

1= 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas F-rank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruiienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.. 

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

W!NDOW MMSHERS/CUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Men & 

VVomen 1-3 person teams. Mon-
Sat 7am-5pm, full t ime or part 

time. Make i100-i-per person, PAID 
DAILY. No experience needed, vvili 
train. ResidehtiaI onry/suburbs & 

city. Come today & start tomorrovv. 
Prime Time Window Cieaning, Inc. 
S15 Ė. Colf kd *208 Arllngton Hts. 

(Arlington Office Square) 
!90 to ArlHts.Rd, Nort to Goff, SE 
comer. Across from Valli Produce. 

Ask for Will. 

IŠNUOMOJA 

Ornamentai metai studio seeks 
experienced vvelder/craftsman 

mig, t ig, drafting, shop dravvings 
for custom furniture, stair raiiings, 
fine art. Please cali 847-869-5850. 

Fax resume if available 
to 347-869-5860 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg —S670-S710; 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Ieškom auklės Manha t t an , NY, 
prižiūrėti 2 vaikus: 4 metų 

berniuką ir 1 metu. mergaitę. 
Gyventi šeimoje. Geros sąlygos. 

Tel. 917-443-8360, Algis. 

Pri imsime gyvent i senyvą 
žmogų, su mait inimu ir pilna slau
ga. Atskiras didelis kambarys, vo
nia, tualetas. Garantuoju |ums vi
sada šviežia, gera maistą ir visus pa
tarnavimus. Dėkoju už atsiliepimus 

tel.: 630-670 8336 Oak Lawn, IL. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-58S-9500 

Š e r m u k š n i s . 



Pasaulio naujienos 
'(RemiartiS AFP, Reuters. AP. fc««rtax, ITAR-TASS, BNS 

iaiių ageraorų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Įtakingas Didžiosios Brita

nijos laikraštis „Financial Ti
mes" išspausdino atvirą laišką, 
kurį pasirašė 71-as garsus vi
suomenės ir politikos veikėjas ir 
kuriame pasirinkimas 60-ąsias 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos Europoje metines minėti 
Maskvoje vadinamas ironišku. 
Tarp šį laišką pasirašiusių žmo
nių yra žinoma sovietinės eros 
disidente Elena Bonner, buvęs 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos-Atkuriamoj o Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
kiti politikai, buvę diplomatai. 
„Nors pačios metinės, be abejo
nės, yra derama proga švęsti 
vieną didžiausių žmonijos per
galių prieš tironiją, manome, 
kad šio renginio vieta visiškai 
nedera prie pagrindinių princi
pų, dėl kurių ta istorinė Antrojo 
pasaulinio karo pergalė buvo 
pasiekta", rašoma laiške. 

RYGA 
Pirmadienio rytą Rusijos 

Pskov srities Pytalov rajone, ne
toli Rusijos ir Latvijos sienos, 
buvo sulaikyti du Latvijos tele
vizijos (LTV) žurnalistai. Žurna
listas Ivo Kiršblat ir operatorius 
Maris Jirgensons turėjo visus 
darbui Rusijoje būtinus doku
mentus, bet tuo metu, kai filma
vo netoli Pytalov geležinkelio 
stoties, buvo sulaikyti. LTV dar
buotojai buvo nuvežti į milicijos 
skyrių, kur buvo pareikalauta, 
kad jie parašytų paaiškinimus, 
po to jie buvo įspėti Rusijos teri
toriją palikti iki 6 vai. vakaro. 

trop paktą. „Prezidentas Vla-
dimir Putin labai teisingai pa
žymėjo, kad paskutiniais Sovie
tų Sąjungos egzistavimo meta is 
SSRS Aukščiausioji Taryba 
1986-aisiais padarė pareiškimą, 
kuriame pasmerkė Molotov-
Ribbentrop paktą. Sis pareiški
mas buvo teisingas, bet dabart i
nė Rusija — tai ne Sovietų Są
junga. Mūsų nuomone, panašiai 
šį dokumentą turi įvertinti ir 
dabartinė Rusija", pabrėžė Lat
vijos prezidentė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

RUSIJA 

MASKVA 
Latvijos prezidentė Vairą 

Vike-Freiberga, atvykusi į 
Maskvą dalyvauti 60-ųjų perga
lės prieš nacistinę Vokietiją me
tinių iškilmėse, pakartojo, kad 
dabartinė Rusija, kaip ir SSRS, 
turi pasmerkti Molotov-Ribben-

WASHEVGTON, DC 
Atominės energetikos agen

tūra (TATENA) yra apskaičia
vusi, kad Šiaurės Korėja tur i 
maždaug šešis branduolinius 
ginklus, sakė šios Jung t in ių 
Tautų (JT) agentūros vadovas 
Mohamed ElBaradei. Kaip rašo
ma JAV žvalgybininkų ataskai
tose, be kitos branduolinės gin
kluotės Pyongyang turbūt tur i 
vieną ar dvi primityvias atomi
nes bombas. Pastaruoju me tu 
žiniasklaidos pranešimuose bu
vo nurodoma, kad Siaurės Korė
ja nuo kovo rengiasi požemi
niam branduoliniam bandymui, 
kurį gali įvykdyti jau birželį. 

JAV prieš kri t ikuodamos 
Maskvą turėtų išanalizuoti savo 
trūkumus demokratijos srityje, 
interviu JAV televizijai CBS sa
kė Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin. „Rusijoje prezidentas 
renkamas per tiesioginį visų gy
ventojų balsavimą. Tai gaii būti 
net labiau demokratiška", sake 
V. Putin, kurio interviu CBS lai
doje ,,60 Minutes" buvo parody
tas sekmadienį vakare. Tuo tar
pu JAV rinkėjai „renka rinki
kus, o tada jie balsuoja už kan
didatus į prezidentus", sakė V. 
Putin. „Prieš ketverius metus 
jūsų prezidento rinkimus nu
lėmė teismas. Bet mes nekiši-
me nosių į jūsų demokratiją, 
nes tai priklauso nuo Amerikos 
žmonių", pažymėjo jis. 

BAGHDAD 
Irakas pranešė, kad saugu

mo pajėgos sulaikė ar t imą „ai 
Qaeda" vadovo šioje šalyje Abu 
Musab ai Zarqawi padėjėją. Vy
riausybės pranešime nurodoma, 
kad prieš tris dienas Bagdade 
buvo sulaikytas Amar ai Zu-
baydi, dar vadinamas Abu Ab-
bas . Manoma, kad jis padėjo su
planuot i balandį įvykdytą iš
puolį prieš Abu Ghraib kalėji
mą, kuriame dalyvavo iki 60 su
kilėlių ir kurio metu prie JAV 
bazės mir t in inkai sprogdino 
automobiliuose buvusias bom
bas , o kovotojai apšaudė ją iš 
granatsvaidžių. Tada buvo su
žeista mažiausiai 20 JAV karių 
ir 12 kalinių. 

AZIJA 

KABLXAS 
Rytų Afganistane per susi

rėmimą žuvo du JAV jūrų pėsti
n inkai ir 11 sukilėlių. Mūšis, 
kur iame kariams į pagalbą bu
vo ats iųs tas JAV karo lėktuvas, 
įvyko sekmadienį, kai j ū rų pės
t ininkai susirėmė su maždaug 
25 kovotojais. Pastarosiomis sa
vaitėmis nuversto Talibano re
žimo kovotojai su intensyvino 
a t a k a s prieš JAV ir afganų ka
r ius. Šiais metais Afganistane 
žuvo jau 25 amerikiečių kariš
kiai. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Australijos pietinės Tasma

nijos salos kalėjime dvi dienas 
t rukus i įkaitų d rama pirmadie
nį baigėsi taikiai — kaliniai pa
leido sargybinį ir ki tus įkaitais 
laikytus nuteistuosius. Tasma
nijos sostinėje Hobart šeštadie
nį grupė kalinių, reikalavusių 
geresnių kalinimo sąlygų, buvo 
užgrobusi visą ypatingo saugu
mo Risdon kalėjimo priėmimo 
skyrių. 

Valstybės vadovai pagerbė Antrojo pasaulinio karo aukų atminimą 

Atkelta į 1 ps l . 
I klausimą, ar Lietuvoje ap

skritai galima tikėtis susitaiky
mo, kad tokias šventes kartu 
minėtų ir karo veteranai, ir re
zistencijos dalyviai, prezidentas 
išsakė viltį: „Gal kaip tik nuo 
šiandienos pradėsime eiti šiuo 
keliu". 

Ministras pirmininkas A. 
Brazauskas taip pat nesmerkė 

laisvės kovotojų atsisakymo da
lyvauti kai kuriuose renginiuo
se — teigė gerbiąs jų teisę į kito
kią nuomonę. A. Brazauskas sa
kė šiuo atveju neįžvelgiąs jokio 
skilimo ar konflikto visuomenė
je. 

Seimo opozicijos vadovo, 
konservatorių vadovo Andriaus 
Kubiliaus manymu, ..susitaiko 
visi, atgulę po žeme, ir pagarba 

j iems neturi būti istorijos įkaitė. 
O gyvųjų atmintyje istorija pa
lieka savo rėžius, ir nereikia 
bandyti per jėgą tuos rėžius iš
naikinti". 

Po žuvusiųjų pagerbimo ce
remonijų Antakalnyje ir Pane
riuose prezidentas V. Adamkus 
nuvyko į Pirčiupius. kur padėjo 
vainiką prie paminklo aukoms 
atmint i . 

Č. Laurinavičius: Rusijos mėginimai pate is in t i Baltijos šalių... 
Atkelta iš 1 psl . 

Anot istoriko, valstybių te
ritorinio vientisumo ir sienų ne
liečiamumo principas, apie kurį 
kalbama Helsinkio konferenci
jos baigiamajame akte, lietė ne 

tik SSRS, bet ir Baltijos vals
tybes. Mat jos nors ir neturėjo 
valstybingumo, turėjo savo ri
bas, be to, priešingai nei kitos 
Sovietų Sąjungos respublikos, 
buvo tarptautines teisės subjek

tai . 
..Rusų teiginiai prieštarauja 

realijoms, istorinei tiesai ir yra 
niekiniai", savo pastebėj imus 
apibendrino istorikas Č. Lauri
navičius. 

A. Valionis neįžvelgia grėsmės Baltijos šalių vienybei 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 
— Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis mano. 
kad prezidento Valdo Adamkaus 
sprendimas nevykti į iškilmes 
Maskvoje Baltijos šalių vienybei 
nepakenkė, o pragmatinis ben
dradarbiavimas su Rusija vyks
ta labai intensyviai. 

Ministras pabrėžė, kad pra
ėjusią savaitę viešėdamas Rygo
je, jis latvių kolegai Artis Pab-
riks įteikė Lietuvos ir Latvijos 
strateginės partnerystės dekla
racijos projektą. Tikimasi, kad 
šis dokumentas bus pasirašytas 
per artimiausius du mėnesius. 

Pasak ministro, su Estija 
taip pat svarstomi įvairūs tri
šalio bendradarbiavimo projek
tai. 

Pastaruoju metu žiniaskiai-
doje vis dažniau užsimenama 
apie atšalusius Lietuvos i r 
Latvijos santykius. Tai aiškina
ma tuo, kad Lietuvos ir Estijos 
prezidentai nutarė nevykti į 
pergalės prieš nacių Vokietiją 
minėjimą Maskvoje, tuo t a rpu 
Latvijos vadovė Rusijos prezi
dento kvietimą priėmė. 

Be to. motyvuodama dideliu 
užimtumu Latvijos prezidentė 
nedalyvavo Lietuvos ir Estijos 

vadovų susitikime kovo pabai
goje Taline, surengtame Baltijos 
šalių narystės NATO vienerių 
metų proga. 

Pirmadienį minis t ras A. Va
lionis pakartojo manant i s , kad 
nevykdama į Maskvą Lietuva 
klaidos nepadarė. 

„Mes išprovokavome aštrią 
aiškią diskusiją ir matome, kad 
demokratinių valstybių politi
kai yra mūsų pusėje. Tai yra pa
grindinis dalykas, kurį padarė
me", kalbėjo ministras. 

J i s pabrėžė, kad karo ir po
kario įvykius Lietuva, Latvija ir 
Estija vertina vienodai. 

Karo aukų pagerbimo dieną — išpuolis prieš Lietuvos žydus 
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) 

— Vilniaus miesto meras Artū
ras Zuokas paprašė generalinio 
policijos komisaro Vytauto Gri
garavičiaus ištirti sekmadienį 
ryte jvvkusj i^vk;. galimai t e 

kreiptą prieš Lietuvos žydų ben
druomenę. 

A. Zuokas teigė, kad sekma
dienį 11 valandą ryto sostinės 
Pylimo gatve priešais Lietuvos 
žydų bendruomenės pas ta tą 

pravažiavo šeši motociklininkai, 
apsirengę nacių saugumo polici
jos uniformomis ir skandavo na
cistinius šūkius. 

Vilniaus meras tikisi, kad 
policija greitai ištirs šį įvykį. 

LIKIMO IŠDAIGOS 
VIKTORIJA ZAKAR1ENE 

Atkelta iš 3 psl. 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 10 d., an t rad ien is 

Aš į tar iu likimą, kuris 
kažkodėl panoro su manim pa
žaisti. Iškėlęs mane iki žvaigž
dynų ir parodęs naujų pasaulių, 
staiga negailestingai nubloškė 
žemėn. Nejaugi tai buvo kaina 
už tas t rumpas laimės valan
das, tikros meilės išgyvenimą? 
Ir kam tada viso to reikėjo? Ar 
nebūčiau ramesnė ir laiminges
nė, Fausto visai nepažinusi? 

- Išklausiusi mano ilgos 
istorijos, pasakyk, mieloji drau
ge, ką tu galvoji. Ar nemanai, 
kad aš buvau likimo išdaigų 
auka? - paklausė Anastazija. 

- Visiškai sutinku su tavi

mi, - atsakiau, - ypač prisi
menant tuos neišaiškinamus 
sutapimus, kurie stipriai pa
veikė tavo gyvenimą. Čia, mano 
nuomone, turėjo veikti kas nors 
žymiai už mus galingesnis. 
Mano be galo gaila tavo sudar
kyto gyvenimo, bet tuo pačiu, 
brangioji Nastute, esu tau labai 
dėkinga, kad pasitikėjai mani
mi, pasidalindama savo neį
prasta, sunkia dalia. 

Buvo jau gana vėlu ir mes 
be tolimesnių žodžių, drau
giškai atsiveikinusios, kiek
viena nuėjome savo keliu. 

P a b a i g a . 

A R Ž M O G U S TURI TEISĘ PASIRINKTI? 
Atkelta iš 3 psl. 

Kur mūsų, kaip žmogaus, 
vertė pasibaigia? Nuo kada mes 
esame nevertingi? Man, kaip 
krikščioniui, atrodo, kad kiek
vienas žmogus, ar j is būtų 
mažas, ar didelis, ar turtingas, 
ar skurdžius, ar netgi ligonis, 
yra vertybė — žmogiška verty
bė. Ir žmogus, atsidūręs komos 
būsenoje, taip pat negali būti 
pasmerktas. 

Štai neseniai užsienio žinio
se mačiau įvykį, kur pasakoja
ma, kad JAV iš komos būsenos 
pabudo žmogus, kuris joje buvo 
7 metus. Tai buvo ugniagesys, 

ant kurio užkrito sija. Po septy
nerių metų atsibudęs, jis pra
dėjo kalbėti ir pats nusistebėjo, 
kad taip ilgai jo čia nebuvo. O 
jeigu mes tokį žmogų būtume 
pribaigę, ar tai būtų buvę 
humaniška? 

Kiekvienas toks atvejis yra 
kitoks, savitas, ir negalima jo 
reglamentuoti įstatymais, — 
štai nuo tokios vietos žmogus 
netenka teisės į gyvenimą. Kaip 
negalima įteisinti, nuo kada 
žmogus yra žmogus. Visada 
atsiranda teisinės problemos. 

Pabaiga. 

PAGAUSĖJO 
PINIGŲ KIEKIS 

2005 m. kovo mėn. pabaigo
je pinigų kiekis P2 buvo 23,1 
mlrd. litų. Per mėnesį jis pa
didėjo 925,5 mln. litų arba 4,2 
procento. 

Pinigų kiekis PI per mėnesį 
padidėjo 285,7 mln. litų ir mė
nesio pabaigoje buvo lygus 12,7 
mlrd. litų. P I sudedamosios 
dalys — pinigai apyvartoje ir 
indeliai iki pareikalavimo litais 
padidėjo at i t inkamai 57,5 ir 
228,2 mln. litų. Fizinių asmenų 
šie indėliai per mėnesį padidėjo 
168,6 mln. litų, o nefinansinių 
įmonių — 86,3 mln. litų. 

Kvazipinigai kovo mėn. 
padidėjo 639.8 mln. litų ir kovo 
mėn. pabaigoje buvo lygūs 10,4 
mlrd. litų. Terminuotieji ir tau
pomieji indėliai litais per mė
nesį padidėjo 198,1 mln. litų, iš 
jų fizinių asmenų ir nefinan
sinių įmonių — ati t inkamai 
92,2 ir 92,8 mln. litų. Indėliai 
užsienio valiutomis padidėjo 

441,7 mln., iš jų nefinansinių 
įmonių šie indėliai padidėjo 
400,6 mln. litų. 

Kovo mėn. didėjo abu 
pagrindiniai P2 piešiniai — gry
nasis užsienio turtas ir vidaus 
kreditas. Grynasis užsienio tur
tas padidėjo 331,5 mlrd. litų, iš 
jo komercinių bankų grynasis 
užsienio turtas — 229.7 mln. 
litų, o Lietuvos banko — 101,9 
mln. litų. Vidaus kreditas per 
mėnesį padidėjo 530,2 mln. litų. 
Pretenzijos centrinei vyriausy
bei ir privalomiesiems socialinio 
ir sveikatos draudimo fondams 
sumažėjo 1,5 mln. litų, o kredi
tas kitiems rezidentams padi
dėjo 531,7 mln. litų, iš jo pre
tenzijos nefinansinėms įmonė
ms ir fiziniams asmenims — 
atitinkamai 211,4 ir 304,7 mln. 
litų. 

Lie tuvos Banko Ryšiu su 
v isuomene skyr ius 

ATRASTA NAUJA DINOZAURŲ 
RŪŠIS 

Pietų Dokotoje rasta iškase
na pasirodė esanti dar nežino
mos rūšies dinozauro — ark
lio didumo žolėdžio su spy-
giais ant kaulėtos plokščios gal
vos, paskelbė mokslininikai. 

„Vos tik mano kolegos pa
matė šios iškasenos kompiute
rinės tomografijos atvaizdus, 
jie paskubomis apmetė šeimos 
medžio eskizą ir sušuko: 'Nie
kada nemanėme, kad toks pa
daras gali egzistuoti', — pasa
kojo paleontologas Robert 
Bakker. 

Dar vieno nario atradimas 
plokščiagalvio pachicefalozauro 
šeimoje keičia požiūrį į dinozau
rų evoliuciją baigiamajame jų 
gyvenimo etape — kreidos pe
riodo laikais prieš 66 milijonus 
metų. Akivaizdu, kad šeimos 
evoliucija tęsėsi, nors dinozau
rai buvo beišmirštą, aiškinama 
Indianapolio vaikų muziejaus 
pareiškime. 

Gerai išsilaikiusią pachice
falozauro kaukolę muziejui 
dovanojo trys iškasenų ieškoji
mo mėgėjai iš Iowa valstijos. 
Jie tą kaukolę rado 2003 me
tais, t irdami geologinę upokšnio 

formaciją Pietų Dakotos vidu
rinėje dalyje. 

Apie atradimą buvo pra
nešta Indianapolyje Amerikos 
muziejų asociacijos konferenci
joje. Muziejaus atstovas pasa
kojo, kad pachicefalozaurų 
šeimai būdinga drakoniška 
galva su ragais, gumbais, įdubi
mais. Žinomiausias šios šeimos 
narys turi išgaubtą kaulinį 
maždaug 20 cm storio skydą, 
kuriuo galima suduoti žiaurų 
smūgį kitam dinozaurui į šoną. 
Tuo tarpu naujosios rūšies 
galva yra plokščia ir visai be 
skydo. Anksčiau Kinijoje ir 
Mongolijoje buvo rasta panašių 
plokščiagalvių pachicefalozau
rų, bet jų snukiai — trumpi, 
kaukolėse nėra jokių ragų. 
Visų paschicefalozaurų labai 
storas masyvus kaklas, jiems 
būdavo visai nesunku trau
muoti kitus dinozaurus, pasa
kojo R. Bakker. Didžiausiu 
dinozaurų muziejumi Jungti
nėse Valstijose laikomas In
dianapolio vaikų muziejus žada 
naująją rūšį demonstruoti 
lankytojams. 

(Elta) 

A t A 
LORETA MAČEKONIS 

GRIGALIŪNIENĖ 
Mirė 2005 m. gegužės 7 d., sulaukusi 75 metų. Gimė 

Čikagoje, gyveno Forest Park, IL. 
Liko vyras Raimundas, seserys Eleonora ir Emilija su 

šeimomis. 
Loreta daug metų priklausė Lietuvos Vyčiams. 
Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 10 d. nuo 4 

vai. p.p. iki 8 vai. vak. Nosek Funeral Home, 6716 W. 
16th St., Benvyn, IL. 

Trečiadienį ryte iš laidojimo namų a.a. Loreta bus at
lydėta į Šv. Antano bažnyčią, kur 10 v.r. bus atna
šaujamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių, velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių, prašau aukoti „Saulutei". 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 

šiose laidotuvėse. 
Nu l iūdęs vyras i r a r t imie j i 

Laid. direkt. David L. Maravecek, tel. 708-447-2261. 

A f A 
KAZIMIERUI ADICKUI 

mirus, jo brolį KSAVERĄ ir jo žmoną IRENĄ bei 
jų šeimas ir visus artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Eugenijus ir Rūta Čelkis 
Pranas ir Danguolė Kavaliauskas 

St. Pete Beach, FL 

Kaukolė priklausė ankstyviausiam 
žmonių šeimos atstovui 

Nauji tyrimai rodo, kad 7 
mln. metų senumo kaukole, 
kuri buvo p r a s t a Čade, pri
klausė ankstyvesniam žmonių 
šeimos atstovui, paskelbė moks
lininkai. 

Ši kaukolė, kurios „savinin
kė" buvo praminta „Toumai" — 
vardu, Čade duodamu prieš 
sausringąjį sezoną gimstan-
tiems vaikams, nuo pat 2002 
metų, kai apie jos suradimą 
paskelbė Michel Brunet iš 
Puatjė universiteto (Prancūzija) 
mokslininkų grupės, buvo verti
nama nevienodai. 

Kaukolė buvo vadinama 
turbūt svarbiausia šimtmečio 
iškasena, nes manyta, kad ji 
priklausė ankstyvam šiuolai
kinių žmonių protėviui, nors 
kai kurie mokslininkai ir tvirti
no, kad tai žmoginės beždžionės 
iškasena. Tačiau neseniai su
rasti žandikaulių fragmentai 
bei danties liekanos, taip pat — 
kompiuteriu atlikta kaukolės 
rekonstrukcija, kaip rašoma 
mokslo žurnale „Nature", rodo. 
kad Toumai buvo labiau žmo
gus, o ne žmoginė beždžionė. 
„Toumai nėra šimpanzė. Tou
mai nėra gorila. Visiškai aišku, 
kad Toumai yra hominidas", — 
žurnalistams sakė M. Brunet. 

Pirmieji patikimi duome
nys apie hominidų šeimos ats
tovus, kurie skiriasi nuo šim
panzių ir kitų žmoginių bež
džionių, rodė, kad jie atsirado 
ne anksčiau kaip prieš 5 mln. 

metų. Pasak M. Brunet, Toumai 
turbūt gyveno netrukus po to, 
kai šios dvi evoliucijos šakos 
atsiskyrė viena nuo kitos. Jo 
komanda taip pat mano, jog 
kaukolės rekonstrukcijos rodo. 
kad Toumai, kuri buvo patelė, 
galbūt galėjo vaikščioti stačia. 
Tai rodytų, kad gebėjimas 
vaikščioti stačiomis, kuris yra 
svarbus skirtumas tarp žmo
ginių beždžionių ir žmonių, 
buvo būdingas ankstyviesiems 
žinomiems hominidams. ..Kom
piuterinė rekonstrukcija rodo 
autentišką šio pavyzdžio ana
tominę sandarą. Iš jos galite 
nustatyti, kad šis padaras buvo 
hominidas ir, tikriausiai, dviko
jis", — sakė projekte dalyva
vusi Marčia Ponce de Loen iš 
Ciuricho universiteto. 

Kai pirmą kartą buvo 
paskelbta apie minimą kaukolę, 
dėl neįprasto primityvių ir 
žmogiškų ypatybių mišinio 
mokslininkai manė. kad ji prik
lausė ankstyviausam hominidų 
šeimos atstovui ir gali padėti 
geriau suprasti žmogaus evoliu
ciją. Tačiau kai kurie mok
slininkai tada suabejojo Tou
mai, kurios vardas vietos kalba 
reiškia „gyvenimo viltį", žmo
giškumu, nes mane. jog kaukole 
yra pernelyg sužalota, kad 
būtų galima daryti kokias nors 
išvadas ir kad Toumai butų ga
lima laikyti tiesioginiu žmonių 
protėviu. 

„ R e u t e r s " — BNS 

RUSIJOJE LIJO 
RAUDONAS LIETUS 

Pietiniame Rusijos Voro
nežo rajone lijo raudonas lietus, 
užterštas chemikalais iš 
netoliese esančios dažų gamyk
los. Agentūra citavo Nepa
prastųjų padėčių ministerijos 
atstovus, kurie teigė, kad rū
džių spalvos lietus nusidažė nuo 
ochros, natūralaus pigmento, 

kuriame yra molio ir geležies 
oksido. 

Pasak naujienų agentūros, 
tyrėjai išsiaiškino, kad teršalai, 
į orą pateko iš dažų gamyklos, 
esančios Žurankos gyvenvietėje, 
tačiau yra nepavojingi žmo
nėms ar gyvuliams. 

(VK) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
JAV LB VIDURIO VAKAR A P Y C A R D O S SU VAZ IA V IMAS 

LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA, 
kad LF tarybos posėdis, kuria
me bus renkamas naujas LF 
valdybos pirmininkas (A. Ta
muliui ats is tatydinus) , vyks 
gegužės 10 d. Kitą dieną po 
posėdžio, trečiadienį, gegužės 
11 d., įvyks LF spaudos konfe
rencija. Daugiau informacijos 
tel. 630-257-1616. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
dėkinga už aukas, ruošiant lei
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje". 100 dol. aukojo: LB 
Cicero apylinkė, Cicero sekma
dienio kavinė ir LB Vidurio 
Vakarų apygarda. 20 dol. auko
jo Mykolas ir Danguolė Bane-
vičiai. Aukas prašome siųsti 
L i thuan ian American Com-
munity, INC., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. Aukos 
nurašomos nuo fed. mokesčių. 

PRELATO IGNO URBONO 70-IES 
metų kunigystės šventė rengia
ma gegužės 29 d. Šv. Mišios bus 
aukojamos 11 v.r., pagerbimas 
ir pietus - 12:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. Kvie
čiame rezervuoti vietas, skam
binant Vandai Gvildienei, tel. 
630-271-9136. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ VENEZUE-
LOS draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks gegužės 19 
d., ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 gatvė, 
Čikagoje. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. 

TĖVAI JĖZUITAI ŠVENČIA 
Motinos dieną gegužės 8-15 d. 
Meldžiasi už gyvas ir mirusiais 
motinas. Pamaldų tvarka: sek
madieniais šv. Mišios 10:30 
v.r.; pirmadienį, trečiadienį ir 
šeštadienį šv. Mišios 6 v.v.; 
antradienį, ketvirtadienį, penk
tadienį - 8 v.r. Maloniai visus 
dalyvaut i kviečia kun. A. 
Gražulis, SJ . 

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
ir architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius kviečia visus į 
susi t ikimą su garsiu finan
sininku Antanu Grina. Susi
t ikimas vyks gegužės 13 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Paskaitos te
ma: , ,Euras ir Lietuva". Po 
paskai tos pabendravimas ir 
pasivaišinimas. 

„ATVIRO ŽODŽIO" FORUMAS 
bus antradienį, gegužės 17 d., 7 
v.v. Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje, Lemont. Iš Lie
tuvos atvykusi Odeta Tarvy
dienė kalbės apie įvaikinimo 
galimybes ir taisykles Lietu
voje. „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, visus maloniai 
kviečia į informacinę vakaronę. 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
dalyvauti Mišių aukoje Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
gegužės 15 d., sekmadienį, 
12:15 v.p.p., kuriose klebonas 
kun. Anthony Markus minės 
kunigystes 25-metį. Gegužės 22 
d. po 9 v.r., 10:30 v.r. ir 12:15 
v.p.p. Mišių, mokyklos kolekty
vas v isus kviečia vaišėms į 
parapijos salę, pagerbiant kle
boną Anthony jo kunigystės 25-
etyje. 

FAUSTO STROLIOS MUZIKINES 
kūrybos koncerto, vyksiančio 
gegužės 15 d., pirmoji dalis 
prasidės 11 v.r. šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Visos misijos choro 
giedamos šv. Mišių dalys bus 
komp. Fausto Strolios kūrybos. 
Antroje dalyje, 12:30 v.p.p. -
koncertas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Lietuvių fondo 
salėje. Koncertas prasidės kon-
tata „Suledėjusiomis lūpomis" 
ir salės durys bus uždarytos tol, 
kol kontata nesibaigs. Prašome 
neveluoti į renginį ir dalyvauti 
šiame ypatingame koncetre. 

POETO JONO AISČIO III TOMO 
raštų knygos sutiktuvės įvyks 
gegužės 22 d., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje. 
Knygą pristatys prof. Violeta 
Kelertienė. Meninėje progra
mos dalyje solistė Nijolė Pe-
nikaitė dainuos Aisčio eilių 
dainas, akompanuos Manigir-
das Motekaitis. Sutiktuves ren
gia JAV LB Kultūros taryba ir 
kviečia visuomenę apsilankyti 
ir pagerbti iškilų rašytoją ir 
poetą. 

PLC RENGINIŲ KOMITETAS 
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kurie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegu
žės 15 d., po Fausto Strolios 
pagerbimo koncerto. Dėl rezer
vacijų skambinti Aldonai 
Palekienei, tel. 708-448-7436. 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D., 
Ateitininkų namuose, nuo 6 
v.v. iki 11:30 v.v. vyks a.a. 
Shelly Rėklaitienės prisimini
mo vakaronė. A.a. Shelly, Po
vilo Rėklaičio žmona, mirė 35 
metų, nuo melanomos vėžio. 
Aukos parems Povilo 4 vai
kučius ir dalis aukų bus skirta 
melanomos tyrinėjimams. Pri
siminimų vakaronėje bus 
vakarienė, saldumynų stalas, 
veiks baras, gitara gros Povilas 
Strolia, vyks varžytinės. Dėl 
bilietų kreiptis į Deana Stan-
kaitienę, tel. 630-734-9293. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų 
ir vyresniųjų šokėjų gabumais 
ir tada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
..Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
turtins „Sodžiaus" kapela. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto, 
skambinant Onutei Smilgienei, 
tel. 708-226-9482. 

GEGUŽĖS 14 D., 7 V.V. 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
įvyks muzikinės satyros ir 
humoro grupės „Ša" pirmasis 
pasirodymas „Visur gerai, kol 
mūsų nėra!". Bilietai parduoda
mi „Lietuvėlėje", Lithuanian 
Plaza Bakery&Deli, kavinėje 
„Bravo". Pelnas skiriamas 
„Nusivylusių, piktų ir amžinai 
nepatenkintų asmenų" reabi
litacijos centro įkūrimui. 

Gegužės 22 d., 10:30 v.r. šv. Mišių auka kun. Rimvydas 
Adomavičius švęs savo 10 metų kunigystės jubiliejų. 
Visus kviečiame bendrai maldai, prašant Dievo palaimos 
mūsų mylimam kunigui. 

Kun Rimvydas yra gerai žinomas Čikagos ir apylinkių 
lietuviams. Per keletą metų dirbdamas pastoracinį darbą Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje suaugo su šia parapija ir jos para
pijiečiais. Jo jautri paguoda ir pardąsinimo žodis ne vieną stipri
no išlydint savo artimus į Amžinybę. Kunigo nuoširdumą ir 
tėvišką meilę galėjome pajusti dalyvaudami Mišių aukoje, 
atnešdami krikštyti vaikus, a r ateidami santuokos sakramen
tui. 

Šia. kunigystės 10-ečio jubiliejaus, proga kviečiame parapi
jiečius ir draugus pagerbti kunigą ir atvykti į šventinius pietus, 
kurie vyks gegužės 22 d., 5 v.v. pokylių salėje. Vietas rezervuoti 
prašom iš anksto, skambinant tel: 708-403-5717, 708-403-7334, 
708-532-6553. 

Suvažiavimas įvyko 2005 
m. balandžio 23 d. PLC Bočių 
menėje. Susirinko apie 40 ak
tyvių žmonių iš artimųjų apy
linkių. Apygardos valdybos na
riai, su pirmininke Aušrele Sa-
kalaite priešakyje, pasiruošė, 
kad suvažiavimas vyktų sklan
džiai. 

Po JAV vėliavos pagerbimo, 
LR himno giedojimo, kunigo 
Jauniaus Kelpšos prasmingos 
suvažiavimui invokacijos, buvo 
prisiminimu pagerbti LB miru
sieji nariai. 

Apygardos pirmininkė per
skaitė darbotvarkę, kuri daly
viams pritariant, buvo priimta, 
pristatė valdybos narius: Min
daugą Baukų, Oną Venclovienę, 
Bronių Bikulčių, iždininką Vy
tautą Sendą ir sekretorę Ritą 
Šakenienę. 

Generalinis konsulas Arvy
das Daunoravičius, atvykęs su 
žmona, pasveikino suvažiavimo 
dalyvius. 

ALTo pirmininkas Saulius 
Kuprys sveikino suvažiavimo 
dalyvius ir pažymėjo, kad yra 
svarbus uždavinys — JAV 
Kongrese ir Senate pravesti 
rezoliuciją, kad Rusija atsi
prašytų buvusių pavergtų tautų 
dėl Molotov-Ribbentrop pakto. 
Tap pat pasiūlė, kad reikia 
įtraukti į prasmingą lietuvybei 
darbą naujai atvykusius tau
tiečius. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė 
taip pat pakvietė remti „Drau
gą" bei dalyvauti renginiuose. 

Lietuvių fondo tarybos pir
mininkas Arvydas Tamulis 
trumpu žodžiu pasveikino su
važiavimą, tardamas, kad Lie
tuvių fondas nebūtų reikšmin
gas, jei nebūtų Lietuvių ben
druomenės. 

Visada aktyvus ir nuoširdus 
savo atsidavimu lietuvybei, gar
baus amžiaus sulaukęs Algis 
Regis tarė žodį Šv. Kazimiero 
kapinių reikalais ir dėkojo LB, 
kad ši prieš 37 metus jam 
patikėjo šias pareigas. Kapinių 
padėtis yra kebli, nes kardi-

• PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. } Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine; 
sąskaita. Registruokitės lietu- i 
viškai 708-386-0556. Tau-'' 

: pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

nolui reikia pinigų, todėl kapi
nių sklypo pardavimas yra 
realus . LB reikia suaktyvėti 
norint kapines išsaugoti. 

Suvažiavime dalyvavo LB 
XVII Tarybos nariai ir Mar-
ąuet te Park, Brighton Park, 
Cicero, Lemont, Waukegan ir 
East Chicago apylinkių pirmi
ninkai. 

Po pereito suvažiavimo pro
tokolo skaitymo, apygardos 
valdybos atskaitinio pranešimo, 
kurį paruošė ir perskai tė 
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, 
iždininko ataskaitos, kontrolės 
komisijos pranešimo, sekė apy
linkių pirmininkų pranešimai, 
kurie nuteikė optimistiškai, nes 
apylinkėse vyksta aktyvi lietu
viškoji veikla. 

Tačiau vėl buvo sugrįžta 
prie Šv. Kazimiero kapinių 
reikalų. Pasisakė šių kapinių 
sklypų savininkų komiteto 
pirmininkė B. Matutienė, kad 
jau daug metų dedamos pastan
gos lietuvių kapinių veiklos ir 
esamumui įamžinti. Arkivys
kupija siūlo prie kapinių įėjimo 
pasta tyt i akmeninę lentą su 
tekstu anglų kalba. Reikia aukų 
šiam įamžinimui, tačiau dėl 
teksto atminimo lentoje dar 
diskutuojama. Iždininkas A. 
Paužuolis pagarsino, kad šis 
komitetas ižde turi 3,387 do
lerius ir paragino visus kapinių 
sklypų savininkus susimokėti 
nario mokesčius, nes vien dvie
jų paminėjimų per metus išlai
dos yra per 500 dolerių. Prašo
ma, kad apylinkių iždininkai 
r inktų aukas Šv. Kazimiero 
kapinių reikalams. 

Kiekvienais metais apygar
dos valdyba skiria padėkas 
nuoširdžiai lietuvybės palaiky
mui veikiantiems žmonėms. 
Šiemet buvo padėkota kunigui 
Rimvydui Adomavičiui, Dan
guolei Ilginytei, Algimantui 
Birgioiai ir Michalinai iš Cicero. 
Buvo įteiktos atminimo dova
nėlės ir rožės. 

Rimantas Dirvonis pagarsi
no, kad šiemet Lietuvoje, 
Vilniuje birželio 30 d. - liepos 3 

Vidurio Vakarų apygardos valdyba. Kalba Aušrelė Sakalaitė. 

d. vyks Lietuvių sporto šventė. 
Prašė paramos berniukų ko
mandoms, vyksiančioms daly
vauti šioje šventėje. 

Suvažiavimo dalyviai pieta
vo „Ratine Bakery" ir valdybos 
narių paruoštu karštu maistu, 
vaišindamiesi kavute ir kepi
niais. 

Po pietų pertraukos turėjo 
vykti atviras pasitarimas 
Lietuvių fondo ir Lietuvių ben
druomenės nesutarimo reikalu. 
Atvyko LB advokatai Algiman
tas Kėželis, Povilas Žumbakis ir 
Regina Narušienė, kuri kartu 
būdama LB Tarybos prezidiumo 
pirmininke, pristatė advokatų 
patirtį ir kompetenciją. Taip pat 
buvo kviesti atvykti trys LF 
atstovaujantys advokatai, ta
čiau jie atsisakė dalyvauti. 

Pagrindinis klausimas, kurį 
reikia išspręsti, kad LB ir LF 
toliau veiktų darniai lietuvybės 
naudai, buvo LF įstatų nekeiti
mas. Esami LF įstatai yra geri 
ir daug metų tarnauja LF veik
loje, tik reikia jų teisingai 
laikytis. 

Visi trys advokatai iškėlė 
faktus, kuriais remiantis ne
teisingai būtų keičiami LF 
įstatai atitolinant LB veiklą LF. 
nors ji yra pagrindinė LF kapi

talo kaupėja. Keičiant galio
jančius LF įstatus būtų nusi
žengta bendruomenei 5 punk
tais, o LF likvidavimo atveju iš 
LB atimamos 8 teisės. LF įkur
tas 1962 m. gegužės 14 d. ir 
įstatai buvo surašyti su tos kor
poracijos tikslais, tad kam gi 
keisti tai, kas legalu į tai, kas 
pažeis legalumą. LF turi būti 
savarankiškas, bet jo įs tatų 
įsteigimas turi turėti LB pri
tarimą. 

Žmonės pasitikėjo LB, j i 
buvo ir yra didžiausia demok
ratiška organizacija. Pasitikė
dami LF žmonės aukojo, rašė 
testamentus ir pradžiai su
kaupė 2 milijonų dolerių fondą. 
Kam dabar keisti statutą? J au 
net žodis — lietuvis — yra 
dingęs, kai dalinami fondo pini
gai. Šis žodis yra pagrindas — 
pagalba lietuviui, — nes ateity
je gali atsirasti žodžiai rusui, 
lenkui, golfininkui. Tad, iš
laikant LF įkūrimo tikslą, LB 
turi būti budri ir saugoti tai , 
kuo žmonės aukodami tikėjo. 

Šiuo klausimu vyko diskusi
jos, pasiūlymai, aptarimai ir 
kova iki galutinio dviejų korpo
racijų sutarimo. Be jau minėtų 
advokatų pasisakė B. Vilutienė, 
B. Vindašienė, P. Kisielius, P. 

Nuotr. Ritos Šakenienės 

Stončius, M. Remienė ir Br. 
Nainys , kur is pabrėžė, kad 
dabar pagrindinai reikia ištirti, 
kaip buvo kaupiami LF tarybos 
n a r i a m s paliekami balsai. 
Reikia patikrinti ar tie įgalioji
mai yra gyvų ar mirusių narių. 
Balsų daugumą turintieji visa
da laimi, todėl bū t ina būti 
t ikriems ar įgalioti balsai yra 
surinkti teisingai. 

Šis pasitarimas buvo baig
t a s nuomone, kad tur i būti 
ras ta bendra formule ta rp LF ir 
LB, pagal kurią dar ilgai ir 
te is ingai sukauptos Lietuvių 
fondo lėšos ta rnaus lietuvišku
mui ir tik jam. 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos suvažiavimas tęsė 
savo darbotvarkę. Pagal iš 
anks to sudarytą rezoliucijų 
komisiją buvo surinktos siūlo
mos rezoliucijos ir komisijos 
pirmininkė Birutė Vilutienė jas 
paskelbė, pakviesdama suva
žiavimo dalyvius balsuoti už 
kiekvieną atskirai iš 6 rezoliuci
jų. Visos buvo priimtos vienbal
siai su paskelbimu spaudoje. 

Suvažiavimas buvo baigtas 
visiems giedant „Lietuva brangi". 

R i t a Š a k e n i e n ė 
JAV LB Vidurio Vakarų 

apygardos sekretorė 

LIETUVIŠKŲ FILMŲ FESTIVALIO ČIKAGOJE PROGRAMA 
Š.m. gegužės 20-26 dieno

mis „Facets" kino teatre Čika
goje (adresas: 1517 West Ful-
lerton Ave., telefonas: 773-281-
4114) vykstančio L i e tuv i škų 
f i lmų fe s t iva l io „L ie tuv ių 
k inema tog ra f i j a — t rad ic i 
j o s i r t r ans fo rmac i jo s " pro
g r a m a : 

„Velnio nuotaka" (rez. Arū
nas Žebriūnas) penktadienis, 
gegužės 20 d. 7 v.v. 

„Nuomos sutar t is" (rež. 
Kristijos Vidžiūnas) penktadie

nis, gegužės 20 d. 9 v.v. ir sek
madienis, gegužės 22 d. 7 v.v. 

„Moteris ir keturi jos vyrai" 
(rež. Algimantas Puipa) šeštadi
enis, gegužės 21 d. 5 v.v. ir 
antradienis, gegužės 24 d. 7 v.v. 

„Vienui vieni" (rež. Jonas 
Vaitkus) šeštadienis, gegužės 
21 d. 7 v.v. ir ketvirtadienis, 
gegužės 26 d. 9 v.v. 

„Gražuolė" (rež. Arūnas 
Žebriūnas) sekmadienis, gegu
žės 22 d. 3 v. v. ir pirmadienis, 
gegužės 23 d. 6:30 v.v. 

„Trys dienos" (rež. Šarūnas 
Bartas" sekmadienis, gegužės 
22 d. 5 v.v. ir trečiadienis, 
gegužės 25 d. 9:15 v.v. 

„Vienos dienos kronika" 
(rež. Vytautas Žalakevičius) 
antradienis, gegužės 24 d. 9 v.v. 

„Vilius Orvidas" (rež. Vy
tautas V. Landsbergis) ketvirta
dienis, gegužės 26 d. 7 v.v. 

T r u m p a m e t r a ž i ų f i lmų 
p r o g r a m a : 

„Egzistencija" (rež. Giedrė 
Beinoriūtė) 

Čikagoje lankysis V. Verba 
Gegužės 22 d., sekmadienį 

11:30 vai. r. (po 10:30 vai. ryto 
Mišių) Marąuet te Park Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje (adresas: 6820 
South Washtenaw Ave., Čika
ga, IL 60629) įvyks Čikagoje 
besilankančio Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos (URM) 
Konsulinio departamento di
rektoriaus Vaidoto Verbos susi
tikimas su visuomene. Susi
tikimo metu V. Verba pristatys 
gaires, kurios turėtų vesti 
Lietuvą bevizio režimo su JAV 
link, papasakos, kokius darbus 
Lietuva dar turi nuveikti, kad 
toks bevizis režimas greičiau 
įsigaliotų. V. Verba taip pat 
supažindins su Lietuvos kon
sulinės tarnybos veiklos pla
nais, papasakos, kaip tai įtakos 
konsulinių paslaugų teikimą 
užsienio šalyse gyvenantiems 
ar laikinai besilankantiems 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, atsakys į klausimus. 

Pr imename, kad praėju
siais metais Lietuva pasiūlė 
JAV pradėti dvišalės konsul
tacijas dėl bevizio režimo abiejų 

valstybių piliečių turistinėms 
kelionėms ir komandiruotėms, 
trūkančioms iki 90 dienų per 
metus. Š.m. vasario mėn. vieš
nagės Bratislavoje (Slovakija) 
metu JAV prezidentas George 
W. Bush užsiminė apie galimus 
JAV vizų politikos pasikei
t imus Vidurio Europos ir Bal
tijos šalių atžvilgiu. Kovo mėn. 
pradžioje JAV Valstybės depar
tamentas su vizų režimo pa
naikinimo programa Vidurio 
Europos ir Baltijos šalims 
(angį. Visa Road Map for Cen
tral Europe and the Baltics) 
supažindino Čekijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Slovakijos ir Vengrijos amba
sadorius. O balandžio 19 d. Lie
tuvos URM Konsulinio depar
tamento direktorius V. Verba ir 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull žurnal is tams 
pristatė kelio link bevizio reži
mo su JAV gaires. 

Maloniai kviečiame daly
vauti susitikime 

I.K giTM-r konsu la tu 

„Baltos dėmės mėlyname 
(rež. Ramūnas Greičius) 

„Sekmadienis toks, koks 
yra" (rež. Ignas Jonynas) 

„Lengvai ir saldžiai" (rež. 
Ignas Miškinis) 

„Paskutinis vagonas" (rež. 
Audrius Stonys) 

šeštadienis, gegužės 21 d. 9 v.v. 

V a k a r a s , s k i r t a s J o n u i 
M e k u i . Da lyvau ja r ež . Vy
t a u t a s V. L a n d s b e r g i s ! 

„Jono Meko antologija" 
(rež. Vytautas V. Landsbergis) 

„Niujorkas — mano šuo" 
(rež. Vytautas V. Landsbergis) 

trečiadienis, gegužės 25 d. 
7 v.v. 

D o k u m e n t i n i ų f i lmų 
p r o g r a m a : 

„Senis ir žemė" (rež. Rober
tas Verba) 

„Kelionė ūkų lankomis" 
(rež. Henrikas Šablevičius) 

„Iliuzijos" (rež. Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai) 

„Pavasaris" (rež. Valdas 
Navasaitis) 

„Šičionykštė" (rež. Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai) 

„Aš radau... arba palakioji-
mai" (rež. Algimantas Maceina) 

pirmadienis, gegužės 23 d. 
7:45 v.v. 

Platesnę informaciją apie 
festivalį ir jame demonstruoja
mus filmus galima rasti kino 
centro internetiniame puslapy
je wrwrw.facets.org. 

Festivalį organizja Lietu
vos generalinis konsulatas Či
kagoje, „Facets" kino centras, 
Lietuvos institutas ir Amerikos 
lietuvių televizija. Festivalį 
remia Lietuvos kultūros minis
terija. 

http://wrwrw.facets.org

